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Invocação AuspiciosaÍr(mad Bhagavad-g(tå

Meditação no Ír( G(tå

Ó Bhagavad-g(tå, canção do próprio Senhor Supremo, Você
concede iluminação a Arjuna. Você foi tecido na Escritura
Mahåbhårata pelo antigo sábio Vedavyåsa. Em dezoito capítulos,
você é a chuva de néctar sempre fluente, não diferente do Senhor.
Ó Mãe, eu medito em Você; que Você possa entrar graciosamente
em meu coração.

Reverências a Ír(la Vyåsadeva
Ó Ír(la Vyåsadeva, mestre de inteligência grandiosa e formidável,
cujos olhos lembram as longas pétalas de uma flor de lótus brotando
e quem acende a lâmpada do conhecimento, que foi abastecida com
o óleo do Mahåbhårata - ofereço minhas respeitosas reverências a
você.

Reverências ao Senhor como quadrigário de Arjuna
Ofereço minhas respeitosas reverências ao Supremo Senhor Ír(
K~!@a, que satisfaz todos os desejos de seus devotos rendidos. Uma
de suas mãos segura o bastão de condutor, enquanto a outra faz o
gestual de instrução. Ele extrai o néctar do G(tå.

A Glória do G(tå
Os Upani!ads são as jóias principais dos Vedas e são como uma
vaca. O ordenhador dessa vaca é o Senhor Ír( K~!@a, o filho de
Nanda Mahåråj. Arjuna é o bezerro. O néctar do G(tå é o leite e os
devotos afortunados bebem e desfrutam desse leite.

Reverências ao Senhor Ír( K~!@a
Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus do
Senhor Ír( K~!@a, o filho de Vasudeva, o conquistador de demônios
como Ka^sa e Chå@)ra, a alegria de mãe Devak( e o Guru de todo
o universo.

Ma&galåchara@am

o^ pårthåya pratibodhitå^ bhagavatå nåråya@ena svaya^
vyåsena grathitå^ purå@a-muninå madhye mahå-bhårate
advaitåm~ta-var!i@(^ bhagavat(m a!$ådaßådhyåyi@(m
amba tvåm anusandadhåmi bhagavad-g(te bhavad-ve!i@(m

namo ’stu te vyåsa-vißåla-buddhe
phullåravindåyata-patra-netra
yena tvayå bhårata-taila-p)r@a%
prajvålito jåna-maya% prad(pa%

prapanna-pårijåtåya, totra-vetraika-på@aye
jåna-mudråya k~!@åya, g(tåm~ta-duhe nama%

sarvopani!ado gåvo, dogdhå gopåla-nandana%
pårtho vatsa% sudh(r bhoktå, dugdha^ g(tåm~ta^ mahat

vasudeva-suta^ deva^, ka^sa-chå@)ra-mardanam
devak(-paramånanda^, k~!@a^ vande jagad-gurum

bh(!ma-dro@a-ta$å jayadratha-jalå gåndhåra n(lotpalå
ßalya-gråhavat( k~pe@a vahan( kar@ena velå-kulå
aßvatthåma-vikar@a-ghora-makarå duryodhanåvartin(
sott(r@å khalu på@#avai ra@a-nad( kaivartaka% keßava%

påråßarya-vacha% sarojam-amala^ g(tårtha-gandhotka$a^
nånåkhyånaka-kesara^ hari-kathå-sambodhanåbodhitam
loke sajjana-!a$-padair ahar-aha% pep(yamåna^ mudå
bh)yåd bhårata-pa&kaja^ kali-mala-pradhva^si na% ßreyase

ya^ brahmå varu@endra-rudra-maruta-stunvanti divyai% stavair
vedai% så&ga-pada-kramopani!adair gåyanti ya% såmagå%
dhyånåvasthita-tad-gatena manaså paßyanti ya^ yogino
yasyånta^ na vidu% suråsura-ga@å devåya tasmai nama%

nåråya@a^ namsk~tya, nara^ chaiva narottamam
dev(^ sarasvat(^ vyåsa^, tato jayam ud(rayet
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Ír(mad Bhagavad-g(tå

O campo de batalha representado como um rio

O rio tem Bh(!ma como uma das margens e Dro@åchårya como a
outra; Jayadratha é a água, os filhos de Gåndhår( são as flores de
lótus azuis e Íalya é o crocodilo; K~pa é a corrente e Kar@a é a maré
cambiante, alta e baixa; Aßvatthåmå, Vikar@a e companhia são os
temíveis tubarões, Duryodhana é o redemoinho; e Ír( Keßava é o
barqueiro de tal rio-batalha, o qual foi atravessado pelos irmãos
På@#avas.

O Mahåbhårata como uma Flor de Lótus

As palavras de Ír( K~!@a Dvaipåyana Vyåsadeva, o filho de Paråßara
Muni, são como uma pura flor de lótus. O significado do G(tå é a
fragrância de longo alcance dessa lótus, as várias narrativas são seus
estames e as narrativas esclarecedoras sobre o Senhor Supremo são
o néctar. Neste mundo, os devotos puros são as abelhas e estão
constantemente absortos em beber o néctar da flor de lótus. Que
essa lótus do Mahåbhårata, conquistadora de todos os males nesta
era de Kali, graciosamente nos conceda auspiciosidades.

Reverências ao Senhor Supremo

Ofereço minhas respeitosas reverências ao Senhor Supremo, cujas
glórias são cantadas com orações celestiais pelos Senhores Brahmå,
Varu@a, Indra, Rudra e pelos Maruts, e cujas glórias são recitadas
pelos conhecedores do Såma-Veda. Suas glórias são cantadas por
todos os Vedas, inclusive em suas seis subdivisões e nos Upani!ads.
Ele é visto no coração dos yog(s absortos em transe meditacional, e
suas glórias infinitas não podem vir a ser conhecidas, seja pelos
deuses, seja pelos demônios {Bhåg. 12.13.1}.

Antes de recitar ou estudar as Escrituras, deve-se oferecer reverências
respeitosas às encarnações Nara-Nåråyana-®!i de Badarikåßrama, à
Suprema Personalidade de Deus Ír( K~!@a, à deusa da oratória Saraswat(
e ao autor das escrituras, Ír( Vyåsadeva.

X

Prefácio
{Nota do editor da edição bengali, 

no dia do aparecimento de Ír( K~!@a, 1961}

O Ír(mad Bhagavad-g(tå é único em sua ampla publicação e vasta
circulação. Este clássico aparece em vários idiomas, tanto na Índia
quanto em outros países, trazendo os comentários de grandes santos
do passado e de eruditos modernos. Os comentários dos grandes
•chåryas Vai!@avas, tais como Ír( Råmånuja, Ír(mat Madhvamuni
e Ír( Ír(dhar Swåm(påda, merecem menção especial, enquanto que
entre os proponentes de jåna mårga, o caminho monístico, os
comentários de Ír(mat Ía&karåchårya e Ír( Madhus)dana Saraswat(
são célebres. Os comentários de Ír(yuta Båla Ga&gådhara Tilak e
Ír( Aurobindo favorecem a escola de karma-yoga, o caminho da
ação, e são também conhecidos dos eruditos modernos. Grandes
pensadores, tanto do oriente quanto do ocidente, têm cantado com
ardor as glórias do Ír( G(tå, inspirados pelos ideais contidos em seus
ensinamentos.

Contudo, o achintya-bedhåbheda-siddhånta – o axioma da
inconcebível unidade e diferença – tal como foi revelado pelos
seguidores de Ír( Chaitanya Mahåprabhu, os Gau#(ya •chåryas
Ír(la Vißvanåtha Chakravart( e Ír(la Baladeva Vidyåbh)!ana – é
celebrado por devotos eruditos como o mais favorável à devoção
exclusiva. Os devotos também abraçam o comentário bengali do Ír(
G(tå de Ír(la Bhaktivinod ¢håkur como uma harmoniosa mina
espiritual do tesouro do amor divino por Ír( K~!@a {K~!@a-prema},
a quinta e transcendental meta da vida, muito além dos quatro
objetivos comuns da humanidade: religiosidade, riqueza, desfrute
sensorial e liberação.

Na introdução à presente edição, meu adorável mestre divino, Ír(
Gurupådapadma O^ Vi!@upåda Paramaha^sa Parivråjakåchårya



Ír(mad Bhagavad-g(tå

Todas as Glórias a Ír( Guru e Ír( Gaurå&ga

Introdução
{da primeira edição em Bengali}

vande ßr(-guru-gaurå&gau, rådhå-govinda-sundarau
sa-gu@au g(yate chåtha, g(tå-g)#hårtha-gauravam

Prostrando-me aos pés sagrados de Ír( Guru, Ír( Gaurå&ga e
Ír( Ír( Rådhå Govindasundara, acompanhados de Seus associados,
cantarei as glórias do tesouro oculto do Ír(mad Bhagavad-g(tå.

Sendo o Ír(mad Bhagavad-g(tå muito conhecido entre os eruditos,
deve-se dar uma explicação sobre a concepção desta edição. Somos
seguidores da escola de pensamento que descende de Ír( Chaitanya
Mahåprabhu. Portanto, esta edição baseia-se nos comentários ao Ír(
G(tå dos proeminentes e exaltados Ír( Gau#(ya Vai!@ava •chåryas,
Ír( Vißvanåtha, Ír( Baladeva e Ír(la Bhaktivinod ¢håkur. Pela graça
de nosso adorável mestre espiritual O^ Vi!@upåda Ír(la Bhakti
Siddhånta Saraswat( Goswåm( Prabhupåda e das alusões dadas pelos
acima mencionados grandes devotos puros, uma nova luz foi vertida
em algumas passagens, revelando significados mais profundos. O
leitor devotado apreciará isto, particularmente com relação aos
comentários dos quatro versos {10; 8-11} descritos por Ír(
Vißvanåthpåda como os quatro versos essenciais {chatu%-ßlok(} do
livro.

XII

Ír( Ír(mad Bhakti Rak!ak Ír(dhar Dev-Goswåm( Mahåråj, revelou
aos leitores vislumbres de suas próprias e profundas realizações
devocionais. Entre as tantas edições do Ír( G(tå atualmente
disponíveis há poucas que nutrem a devoção pura de acordo com
os ensinamentos da genuína sucessão divina, que nos deu a
oportunidade de serviço produzindo esta edição. Portanto, nosso
esforço atual foi justificado. Nos consideraremos abençoados se os
afortunados leitores aceitarem a todo-auspiciosa essência deste
sincero esforço em seus corações.

Ír( Bhakti Sundar Govinda
Ír( Chaitanya Såraswat Ma$h, Nabadw(p



IntroduçãoÍr(mad Bhagavad-g(tå

Realidade Absoluta é oferecido como a realização mais elevada. E,
do ponto de vista de abhidheya - ou o “meio para se alcançar o
objetivo” - somos ensinados a inicialmente oferecermos nossas ações
ao Supremo Senhor, seguido do cultivo da autorrealização favorável
à realização do Senhor e, finalmente, a rendição ao Senhor,
excluindo todos os demais esforços. Finalmente, os meios
culminarão no objetivo quando, em sua identidade espiritual
perfeita, a pessoa envolve-se de todo coração no serviço amoroso
transcendental ao Senhor. 

O Ír( G(tå mostra claramente as distinções entre os vários caminhos,
tais como o caminho da ação, incluindo a adoração aos semideuses
para obter satisfação material e o caminho do conhecimento para
atingir a liberação. O leitor atento pode observar que o Ír( G(tå, em
seu estudo comparativo, refuta o equívoco de que os muitos
caminhos e metas são “todos iguais ou unos”. Pelo contrário, afirma:
yo yach chhradha% sa eva sa%, “O homem é conhecido por sua fé”.

Estes versos oferecem uma consideração mais profunda desse
assunto:

“O yog( é superior às pessoas envolvidas em austeridades, superior à
pessoa dotada de conhecimento e superior à pessoa de ação.
Portanto, ó Arjuna, seja um yog(. E o melhor de todos os yog(s é
Meu devoto fiel, que Me serve de todo coração e para quem Eu sou
a meta única. Esta é a Minha opinião.” 6.46 –47

Ao mostrar a inferioridade e a falta de significado da renúncia, o
presente do Ír( G(tå é mais substancial e positivo. O karma-yoga,
ou o oferecimento das ações ao Senhor Supremo sem nenhum
interesse particular, é preferido à mera renúncia da ação. Finalmente,
com base em nossa rendição, seremos inspirados a agir em devoção
{bhakti} apenas para o Senhor. Este é o ensinamento conclusivo e

Geralmente, o Ír( G(tå é conhecido como um excelente estudo da
ciência da religião. A linguagem do Ír( G(tå é simples e doce; seu
humor é grave, extenso e radical; seu pensamento é sucinto, lúcido
e imparcial; e sua lógica é perfeita e natural. A eloquência do prólogo,
do epílogo, da exposição, da revisão, da análise, da síntese e da arte
da apresentação do Ír( G(tå não têm precedentes e é extremamente
encantadora. O Ír( G(tå é ativação para o preguiçoso, coragem para
o covarde, esperança para o desesperado e vida nova para quem está
morrendo. O Ír( G(tå unifica e sustenta todas as posições, seja do
revolucionário, do ocultista, do otimista, do renunciante, do
liberacionista ou do teísta pleno. As concepções essenciais de todos
os tipos de filósofos são abordadas dentro de uma lógica clara e
vigorosa – seja a do ateu dotado da mais grosseira visão, seja a do
santo mais elevado. Os devotos do Senhor {bhagavad-bhaktas} e
pessoas no caminho da ação, do conhecimento e do yoga {karm(s,
jån(s e yog(s}, todos encontrarão aqui uma apresentação abrangente
e iluminadora da essência de seus caminhos e por isso o livro é muito
apreciado por todos.

Os ensinamentos e significados essenciais dos Vedas e dos Upani!ads
dos Arianos são explicados diretamente e a essência de muitas
doutrinas não Arianas também. O Ír( G(tå nos ensina a iluminação
através da execução abnegada de atividades ordenadas pelas
escrituras. Quando a consciência é purificada, a autorrealização ou
realização espiritual é alcançada. Em sua maturidade, esta realização
pura brota convertendo-se em serviço amoroso na morada jubilosa
e divina.

Do ponto de vista do sambandha-jåna, ou o “conhecimento a
respeito do relacionamento”, o Ír( G(tå revela a concepção de que
a Realidade Absoluta é uma personalidade transcendental. Do ponto
de vista do prayojana, ou do “objetivo”, o amor espiritual pela
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Ír(mad Bhagavad-g(tå

sublime do Ír( G(tå. No conceito mais refinado, a excelência geral
do Ír( G(tå encontra-se em sua dádiva da devoção. Em sua
manifestação plena, tal devoção é prema-bhakti, a devoção amorosa
à Suprema Personalidade todo-atraente - Ír( K~!@a, a Realidade, o
Belo.

O ensinamento secreto, secretíssimo e o mais secreto de todos foi
concedido em forma do cantar congregacional dos santos nomes do
Senhor {sa&k(rtana} e do serviço espontâneo {bhåva-sevå}, com
rendição e dedicação exclusiva ao prazer transcendental de K~!@a
como sendo a meta última da vida, cantado no vibrante chamado
triunfal do Ír( G(tå - sarva-dharmån parityajya, måm eka^ ßara@a^
vraja-, {“Abandone todas as religiões e renda-se a Mim”} e como é
contemplado em profundidade pelos seguidores dos passos de lótus
do Senhor Supremo que misericordiosamente aparece como o
salvador desta era de Kali - Ír( Chaitanyachandra - e como
corroborado pela sucessão divina de professores santos.

Possa o Senhor Ír( K~!@a aceitar a oferenda desta edição.

Swami B.R. Ír(dhar
Ír( Chaitanya Såraswat Ma$h
Nabadw(p

Janmå!$am(
Ano bengali de 1368

XVI

Logo do Ír( Chaitanya Såraswat Ma$h,
desenhado pessoalmente por

Ír(la Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswåm( Mahåråj
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“Como o amigo transcendental de Arjuna, o Senhor K~!@a canta

Sua eterna canção divina, Ír(mad Bhagavad-g(tå, que contém o

significado oculto de todas as Escrituras.”



Capítulo Um

Sainya-darßana

Observando
os Exércitos



2 Sajaya disse: Vendo os soldados e os exércitos dos På@#avas
dispostos para a batalha, o rei Duryodhana aproximou-se de
Dro@åchårya e disse: 

3 Ó meu mestre, por favor, observe este grande exército dos
På@#avas, disposto em formação militar por seu brilhante discípulo,
Dh~!$adyumna.

Versos 4–6, 7

           atra ß)rå mahe!våså, bh(mårjuna-samå yudhi
           yuyudhåno virå$aß cha, drupadaß cha mahå-ratha% [4]

           dh~!$aketuß chekitåna%, kåßiråjaß cha v(ryavån
           purujit kuntibhojaß cha, ßaibyaß cha nara-pu&gava% [5]

           yudhåmanyuß cha vikrånta, uttamaujåß cha v(ryavån
           saubhadro draupadeyåß cha, sarva eva mahå-rathå% [6]

           asmåka^ tu vißi!$å ye, tån nibodha dvijottama
           nåyakå mama sainyasya, sa^jårtha^ tån brav(mi te [7]

    atra–nesta falange; {santi}–encontram-se; s)rå%–guerreiros; mahe!våså%–grandes arqueiros;
bh(ma-arjuna-samå%–comparáveis a Bh(ma e a Arjuna; yudhi–na arte da guerra; {yathå}–tais
como; yuyudhåna%–Såtyaki; cha–e; virå$a%–o rei Virå$a; mahå-ratha% drupada% cha–o grande
guerreiro Drupada; dh~!$aketu%–Dh~!$aketu; chekitåna%–o rei Chekitåna; v(ryavån kåßiråja%
cha–e o poderoso rei de Kåßi; purujit–Purujit; kuntibhoja% cha–e Kuntibhoja; nara-pu&gava%
ßaibya% cha–e o nobre rei Íaibya; vikrånta% yudhåmanyu% cha–e o valente Yudhåmanyu;
v(ryavån uttamaujå% cha–e o heróico Uttamaujå; saubhadra%–Abhimanyu; draupadeyå% cha–e os
filhos de Draupad(; eva–em verdade; sarva mahå-rathå%–todos grandes guerreiros.[4–6]

Observando os Exércitos{1.3} 3

Versos 1, 2, 3

dh~tarå!$ra uvåcha
           dharma-k!etre kuru-k!etre, samavetå yuyutsava%
           måmakå% på@#avåß chaiva, kim akurvata sajaya [1]

sajaya uvåcha
           d~!$vå tu på@#avån(ka^, vy)#ha^ duryodhanas tadå
           åchåryam upasa&gamya, råjå vachanam abrav(t [2]

           paßyaitå^ på@#u-putrå@åm, åchårya mahat(^ cham)m
           vy)#hå^ drupada-putre@a, tava ßi!ye@a dh(matå [3]

    dh~tarå!$ra% uvåcha–Dh~tarå!$ra disse; {he} sajaya–Ó Sajaya; dharma-k!etre kuru-k!etre–
na terra sagrada de Kuruk!etra; måmakå%–Duryodhana e seu grupo; på@#avå% cha–e Yudhi!$hira
e seu grupo; samavetå%–se reuniram; yuyutsava%–desejosos de lutar; eva–por  conseguinte;
akurvata kim–o que fizeram? [1]
    sajaya uvåcha–Sajaya disse; tadå tu–então; råjå duryodhana%–o rei Duryodhana; d~!$vå–
tendo visto; på@#ava-an(kam–os soldados dos På@#avas; vy)#ham–dispostos em posição militar;
abrav(t–falou; vachanam–as seguintes palavras; upasa&gamya–dirigindo-se; åchåryam–a
Dro@åchårya.[2]
    {he} åchårya–Ó respeitável mestre; paßya–por favor, observe; etåm mahat(m–este grande;
cham)m–exército de sete ak!auhi@(s {uma ak!auhi@( consiste de 21.870 soldados em carruagens,
21.870 em elefantes, 65.610 a cavalo e 109.350 a pé}; på@#u-putrå@åm–dos På@#avas; vy)#håm–
dispostos em formação militar; tava dh(matå-ßi!ye@a–por seu inteligente discípulo; drupada-
putre@a–Dh~!$adyumna, o filho de Drupada.[3]

1 Dh~tarå!$ra disse: Ó Sajaya, o que ocorreu quando meus filhos
e os filhos de På@#u se reuniram para lutar no lugar sagrado de
Kuruk!etra?
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sarve–todos; yuddha-vißåradå%–treinados para a batalha; tyakta-j(vitå%–e preparados para
sacrificar suas vidas; mad-arthe–em nosso benefício.[8–9]
    asmåkam tat balam–a força de nosso exército; bh(!ma-abhirak!itam–protegido por Bh(!ma;
{bhåti}–parece; aparyåptam–ilimitada {ou insuficiente}; tu–mas; idam balam–a força do exército;
ete!åm–deles; bh(ma-abhirak!itam–protegido por Bh(ma; {bhåti}–parece; paryåptam–limitada {ou
suficiente} [ambas interpretações são possíveis].[10]

8–9 Primeiramente, temos sua respeitada pessoa, logo Bh(!ma,
Kar@a, o sempre vitorioso K~påchårya, Aßvatthåmå, Vikar@a,
Bh)rißravå, Jayadratha e muitos outros heróis treinados na arte da
guerra, todos armados com várias armas e preparados para dar suas
próprias vidas por mim.
10 A força de nosso exército, liderado por Bh(!ma, parece
inestimável, mas a força do exército dos På@#avas, protegido por
Bh(ma, é estimável.

Versos 11, 12, 13

           ayane!u cha sarve!u, yathå-bhågam avasthitå%
           bh(!mam evåbhirak!antu, bhavanta% sarva eva hi [11]

           tasya sajanayan har!a^, kuru-v~ddha% pitåmaha%
           si^ha-nåda^ vinadyochchai%, ßa&kha^ dadhmau pratåpavån [12]

           tata% ßa&khåß cha bheryaß cha, pa@avånaka-gomukhå%
           sahasaivåbhyahanyanta, sa ßabdas tumulo ’bhavat [13] 

    bhavanta%–Você; sarve eva hi–todos na verdade; abhirak!antu–podem dar seu suporte;
bh(!mam eva–a Bh(!ma; sarve!u ayane!u cha–em todos os pontos de entrada da formação;
avasthitå% {santa%}–situados; yathå-bhågam–em seus postos.[11]
    pratåpavån–O herói; kuru-v~ddha%-pitåmaha%–o venerável ‘avô’ Bh(!ma; si^ha-nådam
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    {he} dvija-uttama–Ó Dro@åchårya, melhor dos duas vezes nascidos; nibodha–por favor,
considere; tån–aqueles; asmåkam–entre nós; tu ye vißi!$å%–que são os proeminentes; nåyakåh–
comandantes; mama sainyasya–de meus exércitos; brav(mi–Falo; sa^jå-artham–os nomes; tån–
deles; te–a você.[7]

4–6 Entre estes soldados, estão os peritos arqueiros Bh(ma, Arjuna
e outros igualmente treinados na batalha, como Såtyaki, o rei Virå$a,
o grande guerreiro Drupada, Dh~!$aketu, Chekitåna, o poderoso
herói Kåßiråja, Purujit, Kuntibhoja, o nobre rei Íaibya, o valente
Yudhåmanyu, o heróico Uttamaujå, Abhimanyu e os filhos de
Draupad(. Todos, de fato, grandes guerreiros.

7 Ó melhor dos duas vezes nascidos, por favor considere, também,
os principais entre nós, os comandantes de nosso exército.
Apresentarei seus nomes a você:

Versos 8–9, 10

           bhavån bh(!maß cha kar@aß, k~paß cha samitijaya%
           aßvatthåmå vikar@aß cha, saumadattir jayadratha% [8]

           anye cha bahava% ß)rå, mad-arthe tyakta-j(vitå%
           nånå-ßastra-prahara@å%, sarve yuddha-vißaradå% [9]

           aparyåpta^ tad asmåka^, bala^ bh(!måbhirak!itam
           paryåpta^ tv idam ete!å^, bala^ bh(måbhirak!itam [10]

    bhavån–Sua respeitável pessoa; bh(!ma% cha–e Bh(!ma; kar@a% cha–e Kar@a; samitijaya%
k~pa% cha–e K~pa, que é vitorioso na batalha; aßvatthåmå–Aßvatthåmå; vikar@a% cha–e Vikar@a;
saumadatti%–Bh)rißravå; jayadratha%–Jayadratha; anye cha bahava% ß)rå%–e muitos outros
guerreiros; {santi}–encontram-se presentes; nånå-ßastra-prahara@å%–armados com várias armas;
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    kunt(-putra% råjå yudhi!$hira%–O rei Yudhi!$hira, o filho de Kunt(; {dadhmau}–fez soar;
anantavijayam–o Anantavijaya; nakula% sahadeva% cha–e Nakula e Sahadeva {sopraram}; sugho!a-
ma@ipu!pakau–os búzios chamados Sugho!a e Ma@ipu!paka.[16]

14 Então, o Senhor Ír( K~!@a e Arjuna, situados em uma magnífica
quadriga puxada por cavalos brancos, fizeram soar seus búzios
divinos.

15 H~!(keßa fez soar Seu búzio Påchajanya; Danajaya soou o seu,
o Devadatta; e Bh(masena, o realizador de atos heróicos, fez soar o
búzio Pau@#ra.

16 O rei Yudhi!$hira, o filho de Kunt(, soprou o Anantavijaya,
enquanto Nakula e Sahadeva sopraram nos búzios Sugho!a e
Ma@ipu!paka.

Versos 17–18, 19

           kåßyaß cha parame!v-åsa%, ßikha@#( cha mahå-ratha%
           dh~!$adyumno virå$aß cha, såtyakiß chåparåjita% [17]

           drupado draupadeyåß cha, sarvaßa% p~thiv(-pate
            saubhadraß cha mahå-båhu%, ßa&khån dadhmu% p~thak p~thak [18]

           sa gho!o dhårtarå!$rå@å^, h~dayåni vyadårayat
           nabhaß cha p~thiv(^ chaiva, tumulo ’bhyanunådayan [19]

     {he} p~thiv(-pate–Ó Senhor da Terra, Dh~tarå!$ra; kåßya% cha–o rei de Kåß(; parama-i!u-åsa%–
perito na arte da arqueria; mahå-ratha% ßikha@#( cha–e o grande guerreiro Íikha@#(;
dh~!$adyumna% virå$a% cha–Dh~!$adyumna e o rei Viråta; cha–e; aparåjita%–o vitorioso; såtyaki%–
Såtyaki; drupada%–o rei Drupada; draupadeyå% cha–os filhos de Draupad(; mahå-båhu%
saubhadra% cha–e o poderoso Abhimanyu; sarvaßa%–todos; dadhmu%–fizeram soar; p~thak
p~thak ßa&khån–seus respectivos búzios.[17–18]
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vinadya–rugindo como um leão; ßa&kham dadhmau–então soprou sua concha; uchchai%–muito
alto; tasya har!am sajanayan–para júbilo de Duryodhana.[12]
    tata%–Em seguida; ßankhå% cha bherya% cha pa@ava-ånaka gomukhå%–búzios, tambores,
trombetas e outros instrumentos musicais; sahaså eva abhyahanyanta–imediatamente soaram.
sa% ßabda%–Esse som; tumula% abhavat–tornou-se tumultuoso.[13]

11 Agora, assumam suas posições nos pontos estratégicos da
formação para dar suporte a Bh(!ma.

12 Então, com um grito de batalha igual ao rugido de um leão, o
venerável ancião Bh(!ma fez soar alto seu búzio para encorajar
Duryodhana.

13 Ao mesmo tempo, soou a tumultuosa vibração dos búzios,
tambores, clarins, trombetas e o ressoar de muitos instrumentos.

Versos 14, 15, 16

           tata% ßvetair hayair yukte, mahati syandane sthitau 
             mådhava% på@#avaß chaiva, divyau ßa&khau pradadhmatu%[14]

           påchajanya^ h~!ikeßo, devadatta^ dhanajaya%  
             pau@#ra^ dadhmau mahå-ßa&kha^, bh(ma-karmå v~kodara% [15]

           anantavijaya^ råjå, kunt(-putro yudhi!$hira%  
           nakula% sahadevaß cha, sugho!a-ma@ipu!pakau [16]

     tata%–Em seguida; mådhava% på@#ava% cha eva–tanto Ír( K~!@a como Arjuna; sthitau–
situados; mahati syandane–numa magnífica carruagem; ßvetai% hayai% yukte–puxada por cavalos
brancos; pradadhmatu%–soaram; divyau ßa&khau–seus búzios divinos.[14]
    h~!(keßa%–Ír( K~!@a; dadhmau–fez soar; påchajanyam–o Påchajanya; dhanajaya%–Arjuna
{fez soar}; devadattam–o Devadatta; {cha}–e; bh(ma-karmå v~kodara%–Bh(masena, o realizador
de tarefas hercúleas {soprou}; mahå-ßa&kham–o grande búzio; pau@#ram–conhecido como
Pau@#ra.[15]
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    {he} mah(-pate–Ó rei; atha–em seguida; prav~tte {sate}–no momento de iniciar; ßastra-sampåte–
o disparo das armas; kapi-dhvaja% på@#ava%–Arjuna, com a bandeira de Hanumån; dhårtarå!$rån
vyavasthitån d~!$vå–ao ver os filhos de Dh~tarå!$ra alinhados a sua frente prontos para a guerra;
tadå–nesse momento; dhanu% udyamya–pegando seu arco; åha–falou; idam våkyam–estas palavras;
h~!(keßam–a Ír( K~!@a.[20]
    arjuna% uvåcha–Arjuna disse: {he} achyuta–Ó Achyuta; sthåpaya–por favor, situe; me ratham–
minha quadriga; madhye–entre; ubhayo% senayo%–ambos os exércitos; yåvat–para que; aham–
eu; nir(k!e–possa observar; yoddhu-kåmån avasthitån etån–esses guerreiros desejosos de combater;
kai% saha–contra os quais; mayå yoddhavyam–tenho de lutar; asmin ra@a-samudyame–neste
campo de batalha; aham–e eu; avek!e–possa ver; {tån} yotsyamånån–os guerreiros; atra yuddhe–
desta batalha; ete ye samågatå%–que vieram aqui; priya-chik(r!ava%–sendo bem-querentes;
durbuddhe% dhårtarå!$rasya–do perverso Duryodhana.[21–23]

20 Ó Rei, ao estar prestes a começar a batalha, Arjuna, cuja quadriga
estava adornada com a bandeira de Hanumån, vendo Duryodhana
e seu exército dispostos para a batalha, pegou em seu arco e disse a
Ír( K~!@a:

21–23 Ó K~!@a, por favor, situe minha carruagem entre os dois
exércitos para que eu possa observar os guerreiros com os quais devo
lutar neste campo de batalha e que vieram combater para satisfazer o
perverso Duryodhana.

Versos 24–25

sajaya uvåcha
           evam ukto h~!(keßo, gu#åkeßena bhårata
           senayor ubhayor madhye, sthåpayitvå rathottamam [24]

           bh(!ma-dro@a-pramukhata%, sarve!å^ cha mah(k!itåm
           uvåcha pårtha paßyaitån, samavetån kur)n iti [25]

    sajaya% uvåcha–Sajaya disse: {he} bhårata–Ó Dh~tarå!$ra; evam ukta% {san}–tendo ouvido
tais palavras; gu#åkeßena–de Arjuna {aqui Arjuna é chamado de Gu#åkeßa, o conquistador do
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    sa% tumula% gho!a%–O som estrondoso; abhyanunådayan–ressoando; p~thiv(m cha nabha%
cha eva–pela terra e pelos céus; vyadårayat–atravessou; h~dayåni–os corações;
dhårtarå!$rå@åm–dos filhos de Dh~tarå!$ra.[19]

17–18 Ó senhor da Terra, o habilidoso arqueiro Kåßiråja, o grande
guerreiro Íikha@#(, Dh~!$adyumna, o rei Virå$a, o inconquistável
Såtyaki, o rei Drupada, os filhos de Draupad( e o poderoso filho de
Subhadrå, Abhimanyu, fizeram soar seus búzios.

19 Ressoando através da terra e dos céus, a tremenda vibração desses
búzios atravessou os corações dos filhos de Dh~tarå!$ra.

Versos 20, 21–23

           atha vyavasthitån d~!$vå, dhårtarå!$rån kapi-dhvaja%
           prav~tte ßastra-sampåte, dhanur udyamya på@#ava%
           h~!(keßa^ tadå våkyam, idam åha mah(-pate [20]

arjuna uvåcha
           senayor ubhayor madhye, ratha^ sthåpaya me ’chyuta [21]

           yåvad etån nir(k!e ’ha^, yoddhu-kåmån avasthitån 
           kair mayå saha yoddhavyam, asmin ra@a-samudyame [22]

           yotsyamånån avek!e ’ha^, ya ete ’tra samågatå%  
           dhårtarå!$rasya durbuddher, yuddhe priya-chik(r!ava% [23]
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pautrån–os netos; sakh(n–os amigos; tathå ßvaßurån–os sogros; suh~da% cha–os bem-
querentes.[26]
    sam(k!ya–Vendo; tån sarvån bandh)n–todos esses parentes; avasthitån–presentes; {tatra}–no
campo de batalha; sa% kaunteya%–aquele filho de Kunt(; parayå k~payå åvi!$a%–dominado por
extrema compaixão; vi!(dan {san}–e embargado pela tristeza; idam abrav(t–falou assim.[27]
    arjuna% uvåcha–Arjuna disse: {he} k~!@a–Ó K~!@a; d~!$vå–vendo; imån svajanån–todos esses
amigos e parentes; samavasthitån–reunidos; yuyuts)n–e desejosos de combater; mama gåtrå@i–
meu corpo; s(danti–está exausto; mukham cha parißu!yati–e minha boca secou.[28]

26 Ali, entre os dois exércitos, Arjuna viu seus parentes paternos e
maternos, avôs, mestres, irmãos, filhos, netos, sogros, amigos e
outros bem-querentes.

27 Vendo seus parentes presentes no campo de batalha, Arjuna, o
filho de Kunt(, sentiu-se atingido pela tristeza e, cheio de compaixão,
disse:

28 Ó K~!@a, ao ver todos esses parentes e amigos reunidos e ansiosos
por lutar, as forças fogem de meus membros e minha boca seca.

Versos 29, 30, 31

           vepathuß cha ßar(re me, roma-har!aß cha jåyate
           gå@#(va^ sra^sate haståt, tvak chaiva paridahyate [29]

           na cha ßaknomy avasthåtu^, bhramat(va cha me mana%
           nimittåni cha paßyåmi, vipar(tåni keßava [30]

           na cha ßreyo ’nupaßyåmi, hatvå svajanam åhave 
           na kå&k!e vijaya^ k~!@a, na cha råjya^ sukhåni cha [31] 
    me ßar(re–Em meu corpo; vepathu%–há tremores; cha–e; romahar!a%–os pelos do corpo se
arrepiam; cha jåyate–também acontece que; gå@#(vam–o arco Gå@#(va; sra^sate–está
escorregando; haståt–de minhas mãos; tvak cha paridahyate eva–e minha pele também arde.[29]
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sono; gu#åkå significa sono, e sono também significa ignorância}; h~!(keßa%–Ír( K~!@a;
sthåpayitvå–situando; ratha-uttamam–a grande quadriga; ubhayo% senayo% madhye–entre os
dois exércitos; {purata%}–diante de; bh(!ma-dro@a-pramukhata%–Bh(!ma, Dro@a e companhia;
sarve!åm cha mah(-k!itåm–e de todos os capitães; uvåcha iti–falou assim: {he} pårtha–Ó Arjuna;
paßya–contemple; samavetån etån kur)n–os Kurus reunidos.[24–25]

24–25 Sajaya disse: Ó descendente de Bharata, depois que o
vigilante Arjuna disse essas palavras, Ír( K~!@a, o Senhor das
percepções de todas as entidades viventes, posicionou a grande
quadriga entre os dois  exércitos, perante Bh(!ma, Dro@a e todos os
líderes da Terra. O Senhor então disse: Ó Pårtha, veja os Kauravas
reunidos aqui para a batalha¡

Versos 26, 27, 28

           tatråpaßyat sthitån pårtha%, pit§n atha pitåmahån
            åchåryån måtulån bhråt§n, putrån pautrån sakh(^s tathå
           ßvaßurån suh~daß chaiva, senayor ubhayor api [26]

           tån sam(k!ya sa kaunteya%, sarvån bandh)n avasthitån
           k~payå parayåvi!$o, vi!(dann idam abrav(t [27]

arjuna uvåcha
           d~!$vemån svajanån k~!@a, yuyuts)n samavasthitån
           s(danti mama gåtrå@i, mukha^ cha parißu!yati [28]

    atha–Então; eva–certamente; pårtha%–Arjuna; api apaßyat–também pode ver; sthitån–situados;
tatra–ali; {madhye}–entre; ubhayo% senayo%–ambos os exércitos; pit§n–os patriarcas; pitåmahån–
os avôs; åchåryån–os mestres; måtulån–parentes maternos; bhråt§n–os irmãos; putrån–os filhos;
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madhus)dana–Portanto, ó Madhus)dana; ghnata% api–mesmo que eu tenha de ser morto por
eles; na ichchhåmi–eu não desejo; etån hantum–matá-los.[32–34]

32–34 Ó Govinda, se aqueles por quem desejamos tudo
isso—mestres, parentes paternos e maternos, filhos, avôs, sogros,
netos, cunhados e outros parentes — estão prestes a arriscar suas
fortunas e vidas na batalha, qual o valor de nosso reino e seus
prazeres reais, ou inclusive da própria vida? Ó Madhus)dana, eu
não desejo matá-los, mesmo que eu possa ser morto.

Versos 35, 36

           api trailokya-råjyasya, heto% ki^ nu mah(-k~te
           nihatya dhårtarå!$rån na%, kå pr(ti% syåj janårdana [35]

           påpam evåßrayed asmån, hatvaitån åtatåyina%
           tasmån nårhå vaya^ hantu^, dhårtarå!$rån svabåndhavån
           svajana^ hi katha^ hatvå, sukhina% syåma mådhava [36]

    {he}janårdana–Ó Ír( K~!@a; kå pr(ti% syåt–que felicidade é possível; na%–para nós; nihatya–
ao matar; dhårtarå!$rån–os filhos de Dh±tarå!$ra; trailokya råjyasya heto% api–para ganhar a
soberania sobre os três mundos; mah(-k~te kim nu–sem falar de dominar a Terra? [35]
    {he} mådhava–Ó Mådhava; påpam eva–somente o pecado; åßrayet–recairá; asmån–sobre nós;
hatvå–ao matar; etån åtatåyina%–esses adversários. tasmåt–Portanto; vayam–nós; na arhå%–
estamos equivocados; hantum–ao matar; svabåndhavån–os membros de nossa família;
dhårtarå!$rån–os filhos de Dh±tarå!$ra. svajanam hatvå hi–Ao matar nossos parentes; katham–
como; {vayam} syåma–podemos ser; sukhina%–felizes? [36]

35 Ó Janårdana, mesmo que ganhemos a soberania sobre os três
mundos, sem falar no domínio sobre a Terra, como podemos ser
felizes se matarmos os filhos de Dh~tarå!$ra?

36 Somente o pecado recairá sobre nós se matarmos nossos mestres
e guardiões, mesmo que eles sejam nossos adversários. Não podemos
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    {he} keßava–Ó Ír( K~!@a; cha–e; {aham}–eu; na ßaknomi–sou incapaz de; avasthåtum cha–
manter a compostura por mais tempo; iva–pois; me mana%–minha mente; bhramati–está instável;
paßyåmi cha–e eu vejo; vipar(tåni nimittåni–indicações hostis carregadas de maus augúrios.[30]
    {he} k~!@a–Ó K~!@a; na anupaßyåmi cha–também não vejo; ßreya%–algum bem; svajanam
hatvå–em matar meus parentes; åhave–na batalha. {aham}–Eu; vijayam na kå&k!e–não desejo a
vitória; na cha råjyam cha sukhåni–nem sequer um reino repleto de felicidade.[31]

29 Estou tremendo e os pelos de meu corpo estão arrepiados, minha
pele arde e meu arco Gå@#(va escorrega de minhas mãos.

30 Ó Keßava, não consigo manter a minha compostura por mais
tempo. Minha mente está perturbada e tenho maus presságios.

31 Não vejo nenhum bem em matar meus parentes nesta batalha.
Ó K~!@a, não tenho desejo de vitória nem de desfrutar do reino.

Versos 32–34

           ki^ no råjyena govinda, ki^ bhogair j(vitena vå
           ye!åm arthe kå&k!ita^ no, råjya^ bhogå% sukhåni cha [32]

           ta ime ’vasthitå yuddhe, prå@å^s tyaktvå dhanåni cha
           åchåryå% pitara% putrås, tathaiva cha pitåmahå% [33]

           måtulå% ßvaßurå% pautrå%, ßyålå% sambandhinas tathå
           etån na hantum ichchhåmi, ghnato ’pi madhus)dana [34]

    {he} govinda–Ó Ír( K~!@a; kim na% råjyena–qual é o valor de nosso reino; kim vå bhogai%
j(vitena–e qual é a necessidade desses prazeres reais, ou da própria vida, se; ye!åm arthe–aqueles
por quem; na%–nosso; råjyam bhogå% sukhåni cha–reino inteiro, desfrute e felicidade; kå&k!itam–
são desejáveis; te ime–todos esses; åchåryå%–mestres; pitara%–patriarcas; putrå%–filhos; tathå eva
cha–e similarmente; pitåmahå%–avôs; måtulå%–tios maternos; ßvaßurå%–sogros; pautrå%–netos;
ßyålå%–cunhados; tathå sambandhina%–e parentes; yuddhe avasthitå%–estão presentes no campo
de batalha; tyaktvå–dispostos a sacrificar; dhanåni prå@ån cha–suas riquezas e vidas? {he}



Versos 40, 41, 42

           adharmåbhibhavåt k~!@a, pradu!yanti kula-striya%
           str(!u du!$åsu vår!@eya, jåyate var@a-sa&kara% [40]

           sa&karo narakåyaiva, kula-ghnånå^ kulasya cha
           patanti pitaro hy e!å^, lupta-pi@#odaka-kriyå% [41]

           do!air etai% kula-ghnånå^, var@a-sa&kara-kårakai%
           utsådyante jåti-dharmå%, kula-dharmåß cha ßåßvatå% [42]

    {he}k~!@a–Ó K~!@a; adharma-abhibhavåt–quando a família é dominada pela irreligião; kula-
striya%–e as mulheres da família; pradu!yanti–são poluídas; {he} vår!@eya–ó descendente da
dinastia V±!@i; str(!u du!$åsu {satsu}–quando as mulheres da família se corrompem; jåyate–o
resultado é; var@a-sa&kara%–progênie degradada.[40]
    sa&kara%–A progênie degradada; narakåya eva {bhavati}–causa uma condição infernal; kulasya
kula-ghnånåm cha–tanto para a dinastia como para seus destruidores. e!åm–Seus; pitara%–
ancestrais; patanti hi–certamente decaem; lupta-pi@#a-udaka-kriyå%–porque cessam as oferendas
regulares de alimento e água.[41]
    etai% do!ai%–Por tais atos abomináveis; kula-ghnånåm–dos destruidores da dinastia; var@a-
sa&kara-kårakai%–que causam var@asa&kara, progênie degradada; ßåßvatå%–as tradicionais; kula-
dharmå% jåti-dharmå% cha–funções familiares e sócio-religiosas; utsådyante–são destruídas.[42]

40 Ó K~!@a, descendente da dinastia V~!@i, quando a dinastia é
então dominada pela irreligião, as mulheres da família tornam-se
corruptas e o resultado é progênie degradada.

41 A progênie degradada força tanto a família como seus agressores
a uma existência infernal. O mesmo destino recai sobre seus
ancestrais, porque cessam as oferendas regulares de comida e água
para eles.

42 Tais atos abomináveis daqueles que destróem a dinastia são a
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tirar a vida de nossos próprios parentes, os filhos de Dh~tarå!$ra.
Ó Mådhava, como podemos ser felizes matando nossos parentes?

Versos 37–38, 39

           yadyapy ete na paßyanti, lobhopahata-chetasa%
           kula-k!aya-k~ta^ do!a^, mitra-drohe cha påtakam [37]

           katha^ na jeyam asmåbhi%, påpåd asmån nivartitum
           kula-k!aya-k~ta^ do!a^, prapaßyadbhir janårdana [38]

           kula-k!aye pra@aßyanti, kula-dharmå% sanåtanå%
           dharme na!$e kula^ k~tsnam, adharmo ’bhibhavaty uta [39]

    {he} janårdana–Ó Janårdana, K~!@a; yadyapi ete–ainda que estas pessoas; lobha-upahata-
chetasa% {santa%}–com seus corações dominados pela cobiça; påtakam na paßyanti–não percebam
o grande pecado; mitra-drohe–de lutar contra os amigos; cha–e; kula-k!aya-k~tam do!am–o
crime de destruir a dinastia; {tathåpi}–não obstante; katham–como é que; na jeyam–poderia
não ser conhecido; asmåbhi%–por nós; nivartitum–como evitar; asmåt påpåt–este ato pecaminoso;
prapaßyadbhi%–vendo claramente; kula-k!aya-k~tam do!am–o mal de destruir a dinastia?[37–38]
    kula-k!aye–Com a decadência da dinastia; sanåtanå%–as tradicionais; kula-dharmå%–práticas
religiosas da dinastia; pra@aßyanti–são destruídas. dharme na!$e {sati}–Quando os princípios
religiosos são perdidos; adharma%–a irreligião; abhibhavati–domina; k~tsnam uta kulam–toda a
dinastia.[39]

37–38 Ainda que eles, confundidos pela cobiça, não possam ver o
pecado de trair seus amigos e destruir a dinastia, ó Janårdana, como
não evitaríamos nós este ato abominável, tendo pleno conhecimento
de suas consequências?

39 Com o declínio da dinastia, as tradições religiosas se perdem.
Quando as práticas religiosas se perdem, a irreligião domina toda a
dinastia.
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batalha pelos filhos armados de Dh~tarå!$ra, isso seria mais
auspicioso para mim. 

Verso 46

sajaya uvåcha
           evam uktvårjuna% sa&khye, rathopastha upåvißat
           vis~jya sa-ßara^ chåpa^, ßoka-sa^vigna-månasa% [46]

    sajaya uvåcha–Sajaya disse: arjuna%–Arjuna; evam uktvå–tendo falado assim; sa&khye–no
campo de batalha; vis~jya–pondo de lado; chåpam–o arco; sa-ßaram–e as flechas; upåvißat–sentou-
se; ratha-upastha%–em sua carruagem; ßoka-sa^vigna-månasa%–com o coração tomado pela
tristeza.[46]

46 Sajaya disse: lá, no campo de batalha, tendo dito essas palavras,
Arjuna pôs de lado seu arco e flechas e sentou-se na quadriga, com
o coração tomado pela tristeza.

______________________________________________________________

Fim do Capítulo Um

Observando os Exércitos

Da conversa entre Ír( K~!@a e Arjuna
no Ír(mad Bhagavad-g(tå Upani!ad,

a Escritura Yoga do Conhecimento Transcendental
no Bh(!ma Parva do Ír( Mahåbhårata,

a Escritura Sagrada revelada por Ír(la Vyåsadeva
em cem mil versos.
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causa da progênie degradada, arruinando assim a cultura de uma
sociedade civilizada e uma linhagem nobre.

Versos 43, 44, 45

           utsanna-kula-dharmå@å^, manu!yå@å^ janårdana
           narake niyata^ våso, bhavat(ty anußußruma [43]

           aho bata mahat-påpa^, kartu^ vyavasitå vayam
           yad råjya-sukha-lobhena, hantu^ svajanam udyatå% [44]

           yadi måm aprat(kåram, aßastra^ ßastra-på@aya%
           dhårtarå!$rå ra@e hanyus, tan me k!ematara^ bhavet [45]

    {he} janårdana–Ó Janårdana; {vayam} anußußruma–ouvimos; iti–que; manu!yå@åm–para
aquelas pessoas; utsanna-kula-dharmå@åm–cujas tradições familiares são destruídas; niyatam–
constante; narake våsa%–residência no inferno; bhavati–acontece.[43]
    aho bata–Ó, que tragédia¡; vayam–nós; vyavasitå%–decidimos; kartum–cometer; mahat-
påpam–o mais grave pecado. yat råjya-sukha-lobhena–devido à ganância por prazeres reais;
udyatå%–estamos preparados; svajanam hantum–para matar nossos parentes.[44]
    yadi–se; dhårtarå!$rå%–os filhos de Dh~tarå!$ra; ßastra-på@aya%–equipados com armas; hanyu%–
matassem; måm–a mim; aßastram–desarmado; aprat(kåram–e sem resistir; ra@e–em batalha; tat–
isto; bhavet–seria; k!emataram–mais auspicioso; me–para mim.[45]

43 Ó Janårdana, ouvimos dizer que as pessoas cujas tradições
familiares, sociais e religiosas são destruídas habitam sempre no
inferno.

44 Ai de mim, que grave pecado resolvemos cometer¡ Conduzidos
pela cobiça de desfrutar da felicidade real, estamos prestes a matar
nossos próprios parentes.

45 Se, sem armas e sem resistir, eu fosse morto neste campo de
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Versos 1, 2, 3

sajaya uvåcha
           ta^ tathå k~payåvi!$am, aßru-p)r@åkulek!a@am
           vi!(dantam ida^ våkyam, uvåcha madhus)dana% [1]

ßr( bhagavån uvåcha
           kutas två kaßmalam ida^, vi!ame samupasthitam
           anårya-ju!$am asvargyam, ak(rti-karam arjuna [2]

           klaibya^ må sma gama% pårtha, naitat tvayy upapadyate
           k!udra^ h~daya-daurbalya^, tyaktvotti!$ha parantapa [3]

    sajaya% uvåcha–Sajaya disse: madhus)dana%–Ír( K~!@a; tathå–então; uvåcha–falou; idam
våkyam–estas palavras; vi!(dantam tam–ao entristecido Arjuna; k~payå-åvi!$am–cujo coração
estava dominado pela compaixão; aßru-p)r@a-åkula-(k!a@am–seus olhos cheios de lágrimas,
mostrando sua angústia;[1]
    ßr(-bhagavån uvåcha–O Senhor Supremo disse; {he} arjuna–Ó Arjuna; vi!ame–neste
momento crítico; kuta%–por que; idam kaßmalam–esta ilusão; två–sua; samupasthitam–aparece?
anårya-ju!$am–Isso não é próprio de uma pessoa nobre {ariano}; asvargyam–é um obstáculo para
obter o paraíso; ak(rti-karam–e a causa da infâmia.[2]
    {he} pårtha–Ó filho de Kunt(; klaibyam må sma gama%–não se deixe dominar pela covardia;
etat–esta covardia; na upapadyate–não parece apropriada; tvayi–a você. {he} parantapa–Ó
conquistador dos inimigos; tyaktvå–abandone; k!udram h~daya-daurbalyam–esta fraqueza de
coração; utti!$ha–levante-se para a batalha.[3]

1 Sajaya disse: O Supremo Senhor, Madhus)dana, falou então ao
entristecido Arjuna, cujo coração estava cheio de compaixão e os
olhos transbordavam de lágrimas. 

2 O Supremo Senhor disse: Ó Arjuna, como tais ilusões dominaram

você neste momento crucial? Isso não é apropriado a um ariano e
não conduz ao paraíso, mas à infâmia.

3 Ó filho de Kunt(, abandone esta covardia, pois ela não é digna de
você. Ó grande herói, livre-se dessa fraqueza insignificante do
coração e levante-se para a batalha¡

Versos 4, 5, 6

arjuna uvåcha
katha^ bh(!mam aha^ sa&khye dro@a^ cha madhus)dana
i!ubhi% pratiyotsyåmi p)jårhåv aris)dana [4]

           gur)n ahatvå hi mahånubhåvån
           ßreyo bhoktu^ bhaik!yam ap(ha loke
           hatvårtha-kåmå^s tu gur)n ihaiva
           bhuj(ya bhogån rudhira-pradigdhån [5]

           na chaitad vidma% kataran no gar(yo
           yad vå jayema yadi vå no jayeyu%
           yån eva hatvå na jij(vi!åmas
           te ’vasthitå% pramukhe dhårtarå!$rå% [6]

    arjuna% uvåcha–Arjuna disse: {he} madhus)dana aris)dana–Ó Madhus)dana, destruidor do
inimigo; katham aham–como posso; pratiyotsyåmi–contra-atacar; i!ubhi%–com flechas;
sa&khye–na batalha; {lak!(-k~tya}–mirando; p)jå-arhau–os adoráveis; bh(!mam dro@am cha–
Bh(!ma e Drona?[4]
    ßreya%–Melhor; bhaik!yam api bhoktum–viver alimentando-se de esmolas; iha loke–neste
mundo; ahatvå hi–sem matar; mahå-anubhåvån gur)n–nobres anciãos e mestres. tu–caso
contrário; gur)n hatvå–ao matar nossos mestres e superiores; bhuj(ya–teremos de desfrutar;
rudhira-pradigdhån–tingidos de sangue; artha-kåmån bhogån–riqueza e objetos de desfrute
desejados; iha eva–aqui.[5]
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    yat vå–Se na verdade; {vayam}–nós; jayema–vencermos; yadi vå–ou se; {ete}–esses homens;
na% jayeyu%–chegam a nos vencer; na cha vidma%–não entendemos; etat katarat–qual desses;
gar(ya%–traria maior benefício; na%–para nós. te dhårtarå!$rå%–Os próprios filhos de Dh~tarå!$ra;
yån hatvå–se os matássemos; na jij(vi!åma% eva–sequer desejaríamos continuar vivendo;
avasthitå%–estão presentes; pramukhe–diante de nós na batalha.[6]

4 Arjuna disse: Ó Madhus)dana, destruidor do inimigo, como posso
contra-atacar, atirando flechas no venerável Bh(!ma e em meu mestre
Dro@a, que são dignos de minha adoração? 
5 É melhor viver neste mundo a mendigar, sem tirar as vidas de
nossos nobres anciãos e mestres. Caso contrário, ao matá-los,
permaneceremos neste mundo apenas para desfrutar de suas
riquezas e posses, manchadas com seu sangue. 
6 Não consigo compreender o que seria melhor: a vitória ou a
derrota; pois, se matarmos os filhos de Dh~tarå!tra, que estão agora
diante de nós no campo de batalha, não deveríamos desejar viver.

Versos 7, 8

           kårpa@ya-do!opahata-svabhåva%
           p~chchhåmi två^ dharma-sa^m)#ha-chetå%
           yach chreya% syån nißchita^ br)hi tan me
           ßi!yas te ’ha^ ßådhi må^ två^ prapannam [7]

           na hi prapaßyåmi mamåpanudyåd
           yach chhokam uchchho!a@am indriyå@åm
           avåpya bh)måv asapatnam ~ddha^
           råjya^ surå@åm api chådhipatyam [8]

    kårpa@ya-do!a upahata-svabhåva%–Desanimado e perdendo a coragem de guerreiro ao perceber
a queda da dinastia; {tathå}–e; dharma-sa^m)#ha-chetå%–confuso em determinar o que é meu
dever e o que não é; {aham} p~chchhåmi–pergunto; tvåm–a Você. {tvam} br)hi–Por favor, fale-
me; tat–daquele {curso de ação}; yat–que; syåt–pode; nißchitam–ser considerado; ßreya%–como

melhor; me–para mim. aham–Eu estou; te ßi!ya%–pronto para receber Seu conselho e orientação;
{ata%}–portanto; ßadhi–por favor, instrua; måm–a mim; tvåm prapannam–que sou uma alma
rendida a Você.[7]
    avåpya–Depois de ganhar; asapatnam–um inigualável; ~ddham–expansivo; råjyam–reino;
bh)mau–na Terra; cha–e; ådhipatyam–soberania; surå@åm api–até mesmo sobre os semideuses;
{aham}–eu; na hi prapaßyåmi–não percebo; yat–o que; apanudyåt–dissipará; mama–minha; ßokam–
tristeza; uchchho!a@am–que exaure; indriyå@åm–meus sentidos.[8]

7 Agora estou confuso. Qual é o meu verdadeiro dever? Estou
desanimado e sinto-me perturbado. Por favor, diga-me claramente
qual é o melhor caminho a tomar. Sou Seu discípulo rendido; por
favor, instrua-me.

8 Mesmo se ganharmos um reino inigualável e próspero na Terra e
soberania sobre os céus, não vejo nada que possa dissipar esta tristeza
que me enfraquece. 

Versos 9, 10

sajaya uvåcha
           evam uktvå h~!(keßa^, gu#åkeßa% parantapa%
           na yotsya iti govindam, uktvå t)!@(^ babh)va ha [9]

           tam uvåcha h~!(keßa%, prahasann iva bhårata
           senayor ubhayor madhye, vi!(dantam ida^ vacha% [10]

    sajaya% uvåcha–Sajaya disse; evam uktvå–tendo falado assim; h~!(keßam–a Ír( K~!@a;
gu#åkeßa%–Arjuna, de sentidos controlados, conquistador do sono; parantapa%–e castigador dos
inimigos; uktvå iti–então disse; govindam–a Govinda: {aham} na yotsye–“Eu não
lutarei”; babh)va ha–e então ficou; t)!@(m–em silêncio.[9]
    {he} bhårata–Ó Bhårata; ubhayo% senayo% madhye–situado entre os dois exércitos; h~!(keßa%–
H~!(keßa, K~!@a; prahasan iva–sorridente; uvåcha–falou; idam vacha%–estas palavras; vi!(dantam–
ao angustiado; tam–Arjuna.[10]
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9 Sajaya disse: Assim o valente e vigilante Arjuna falou para K~!@a,
que é H~!(keßa, o Senhor dos sentidos de todos os seres vivos. Por
fim, declarou: “Govinda, eu não lutarei” e calou-se.

10 Ó Bhårata, ali, entre os dois exércitos, Ír( H~!(keßa, sorrindo,
falou assim ao angustiado Arjuna: 

Versos 11, 12, 13

ßr(-bhagavån uvåcha
           aßochyån anvaßochas tva^, prajå-vådå^ß cha bhå!ase
           gatås)n agatås)^ß cha, nånußochanti pa@#itå% [11]

           na tv evåha^ jåtu nåsa^, na tva^ neme janådhipå%
           na chaiva na bhavi!yåma%, sarve vayam ata% param [12]

           dehino ’smin yathå dehe, kaumåra^ yauvana^ jarå
           tathå dehåntara-pråptir, dh(ras tatra na muhyati [13]

    ßr(-bhagavån uvåcha–O Senhor Supremo disse; tvam–você; anvaßocha%–se lamenta; aßochyån–
por aqueles que não merecem a sua tristeza; prajå-vådån cha bhå!ase–enquanto fala como um
sábio; pa@#itå%–o sábio; na anußochanti–não lamenta; gatås)n–nem pelos mortos; agatås)n cha–
nem pelos vivos.[11]
    {iti} tu na eva–Não é um fato que; aham–Eu; na åsam–não existia; jåtu–anteriormente; {iti}
na–nem que; tvam na–você não existia; {iti na}–nem que; ime janådhipå%–todos estes reis; na–
não existiam; cha–e; {iti na} eva–nem que; sarve vayam na bhavi!yåma%–todos deixaremos de
existir; ata% param–no futuro.[12]
    yathå–Tal como; asmin dehe–neste corpo; dehina%–da entidade viva corporificada; kaumåram–
a infância; yauvanam–a juventude; jarå–e a velhice; {bhavati}–ocorrem; tathå–do mesmo modo; deha-
antara pråpti%–a obtenção de outro corpo na hora da morte; {bhavati}–ocorre; dh(ra%–O sábio; na
muhyati–não se confunde; tatra–com isso.[13]

11 O Senhor disse: Ó Arjuna, você fala palavras sábias e, ao mesmo
tempo, lamenta-se pelo que não é digno de pesar. Os sábios não se
lamentam nem pelos vivos, nem pelos mortos. 

12 Nunca houve um tempo em que você, Eu ou todos esses reis
não existíssemos. Assim como existimos no presente, existimos no
passado e continuaremos a existir no futuro. 

13 Do mesmo modo que a entidade viva passa pelas mudanças
corporais da infância, juventude e velhice, similarmente, ela obtém
outro corpo no momento da morte. O sábio não se confunde com
isso. 

Versos 14, 15, 16

           måtrå-sparßås tu kaunteya, ß(to!@a-sukha-du%kha-då%
           ågamåpåyino ’nityås, tå^s titik!asva bhårata [14]

           ya^ hi na vyathayanty ete, puru!a^ puru!ar!abha
           sama-du%kha-sukha^ dh(ra^, so ’m~tatvåya kalpate [15]

           nåsato vidyate bhåvo, nåbhåvo vidyate sata%
           ubhayor api d~!$o ’ntas, tv anayos tattva-darßibhi% [16]

    {he} kaunteya–Ó Arjuna, filho de Kunt(; måtrå-sparßa% tu–o contato material— o envolvimento
dos sentidos com seus objetos; ß(ta-u!@a-sukha-du%kha-då%–produz as sensações de calor e frio,
prazer e dor; {te} ågama-apåyina%–Elas vêm e vão; anityå%–e são temporárias; {ata%}–Portanto;
{he} bhårata–Ó Arjuna; titik!asva tån–tolere-as.[14]
    {he} puru!a-~!abha–Ó mais nobre entre os homens; sa% dh(ram puru!am–o sábio; sama-
du%kha-sukham–equilibrado na felicidade e na tristeza; yam–a quem; ete–estas; {måtrå-sparßå%}–
ações dos sentidos envolvidos com os objetos dos sentidos materiais; na vyathayanti–não podem
perturbar; kalpate hi–é o único que se qualifica; am~tatvåya–para a imortalidade.[15]
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    asata%–um objeto destrutível; na vidyate–não tem; bhåva%–existência eterna; sata%–um objeto
eterno; na vidyate–não sofre; abhåva%–destruição; anta%–tal conclusão, ou seja, da natureza;
anayo% ubhayo% api–de cada; d~!$a%–foi compreendida; tattva-darßibhi%–pelos videntes da
verdade.[16]

14 Ó filho de Kunt(, a ocupação dos sentidos com seus objetos
produz as sensações de frio, calor, prazer e dor. Mas essas sensações
são temporárias — elas vêm e vão. Portanto, ó Bhårata, você deve
tolerá-las.

15 Ó mais nobre entre os homens, o homem sábio, que permanece
equilibrado no prazer e na dor e não se deixa perturbar pelas
experiências dos sentidos, é o único qualificado para a imortalidade.

16 Aquilo que é asat {objeto destrutível, como o corpo mutável e
os fenômenos associados}, não tem existência eterna; o que é sat
{objeto eterno, a alma} não é destruído nem muda. A natureza de
cada um foi compreendida pelos videntes da verdade.

Versos 17, 18, 19

           avinåßi tu tad viddhi, yena sarvam ida^ tatam
           vinåßam avyayasyåsya, na kaßchit kartum arhati [17]

           antavanta ime dehå, nityasyoktå% ßar(ri@a%
           anåßino ’prameyasya, tasmåd yudhyasva bhårata [18]

           ya ena^ vetti hantåra^, yaß chaina^ manyate hatam
           ubhau tau na vijån(to, nåya^ hanti na hanyate [19]
    tu–mas; viddhi–saiba que; tat–a alma; yena–pela qual; idam sarvam–o corpo inteiro; tatam–é
permeado; avinåßi–é indestrutível; na kaßchit–ninguém; arhati–é capaz; vinåßam kartum–de causar
a destruição; avyayasya asya–da alma imperecível.[17]

    ßar(ri@a%–da entidade viva; nityasya–que é sempre a mesma; anåßina%–indestrutível;
aprameyasya–e imensurável devido à sua natureza extremamente sutil; ime dehå%–todos estes
corpos; uktå%–é dito que são; antavanta%–sujeitos à destruição; tasmåt–portanto; {he} bhårata–
ó Arjuna; yudhyasva–lute.[18]
    ya%–as pessoas que; vetti–pensam que; enam–esta alma é; hantåram–quem mata; ya% cha
enam manyate–e aqueles que pensam que ela; hatam–é morta; tau ubhau–ambas; na vijån(ta%–
são ignorantes; {yasmåt}–uma vez que; ayam–esta alma; na hanti–não mata; na hanyate–nem é
morta.[19]

17 Saiba que a alma, pela qual o corpo inteiro é permeado,
é indestrutível. Ninguém pode destruir a alma imortal. 

18 É dito que a alma é eterna, indestrutível e imensurável. Somente
estes corpos físicos estão sujeitos à destruição. Portanto, lute, ó
Bhårata¡ 

19 Aqueles que pensam que a alma mata e aqueles que acreditam
que ela é morta, ignoram a sua verdadeira natureza; pois a alma nem
mata, nem é morta. 

Versos 20, 21, 22

           na jåyate mriyate vå kadåchin
           nåya^ bh)två bhavitå vå na bh)ya%
           ajo nitya% ßåßvato ’ya^ purå@o
           na hanyate hanyamåne ßar(re [20]

           vedåvinåßina^ nitya^, ya enam ajam avyayam
           katha^ sa puru!a% pårtha, ka^ ghåtayati hanti kam [21]

           våså^si j(r@åni yathå vihåya, navåni grh@åti naro ’parå@i
           tathå ßar(rå@i vihåya j(r@åny, anyåni sa^yåti navåni deh( [22]
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    ayam–esta alma; na jåyate–não nasce; vå na mriyate–nem morre; kadåchit–em nenhum
momento; bh)två na vå–e nem ao ser; bhavitå–será criada; bh)ya%–novamente; ayam aja%–esta
alma nunca nasce; nitya%–é eterna; ßåßvata%–livre de decomposição; purå@a%–antiga, imutável;
{cha}–e; {ayam}–a alma; na hanyate–jamais é destruída; ßar(re hanyamåne {api}–mesmo quando
o corpo é destruído.[20]
    {he} pårtha–Ó Arjuna; ya%–a pessoa que; veda–conhece; enam–esta alma como; nityam–eterna;
ajam–não nascida; avyayam–imutável; avinåßinam–e indestrutível; katham–como pode; sa%
purusa% ghåtayati–essa pessoa causar a morte; kam–de alguém; {vå}–ou; {katham}–como pode;
hanti–matar; {kam}–alguém?[21]
    yathå–Assim como; nara%–um homem; vihåya–descartando; j(r@åni våså^si–as roupas
rasgadas; g±h@åti–aceita; aparå@i navåni–roupas novas; tathå–similarmente; deh(–a alma; vihåya–
ao rejeitar; jir@åni–velhos e decrépitos; ßar(rå@i–corpos; sa^yåti–aceita; anyåni navåni–corpos
novos.[22]

20 A alma não nasce nem morre. Ela não foi e nem será criada, pois
é não-nascida e eterna. É sempre jovem e ainda assim, antiga. Não
é destruída quando o corpo é destruído.
21 Ó Pårtha, sabendo que a alma é indestrutível, eterna, não nascida e
imutável, como pode uma pessoa matar ou causar a morte de alguém?
22 Assim como a pessoa aceita roupas novas descartando as velhas
e gastas, similarmente, a alma continua a adotar corpos novos,
abandonando os que são velhos e inúteis.

Versos 23, 24–25

           naina^ chhindanti ßastrå@i, naina^ dahati påvaka%
           na chaina^ kledayanty åpo, na ßo!ayati måruta% [23]

           achchhedyo ’yam adåhyo ’yam, akledyo ’ßo!ya eva cha
           nitya% sarva-gata% sthå@ur, achalo ’ya^ sanåtana% [24]

           avyakto ’yam achintyo ’yam, avikåryo ’yam uchyate
           tasmåd eva^ viditvaina^, nånußochitum arhasi [25]

    ßastrå@i–as armas; na chhindanti–não podem perfurar; enam–a alma; påvaka%–o fogo; na
dahati–não pode queimar; enam–a alma; åpa%–a água; na kledayanti–não pode molhar; enam–a
alma; cha–e; mårutah–o ar; na ßo!ayati–não pode secar; {enam}–a alma.[23]
    ayam achchhedya%–a alma é indivisível; ayam adåhya%–não pode ser queimada; {ayam}
akledya%–não pode ser molhada; {ayam} aßo!ya% eva cha–e não pode ser seca; ayam nitya%–ela
é permanente; sarva-gata%–alcança todos os planos, migrando através de todas as espécies de vida
conforme suas ações; sthå@u%–é fixa; achala%–imóvel; sanåtana%–sem começo, imutável e sempre
presente; ayam uchyate–É dito que ela é; avyakta%–imperceptível devido à sua natureza
extremamente sutil; ayam achintya%–inconcebível; ayam avikårya%–e intransformável; tasmåt–
portanto; viditvå–sabendo que; enam–a alma; evam–é assim; anußochitum na arhasi–não é
apropriado lamentar-se por isso.[24–25]

23 As armas não podem perfurar a alma e o fogo não pode queimá-
la. A água não pode molhá-la, nem o vento secá-la.

24–25 É dito que a alma é indivisível e não pode ser queimada,
molhada ou seca. Ela é eterna, alcança todos os planos e, mesmo
assim, permanece imutável, imóvel e sempre presente. Ela é
imperceptível, inconcebível e intransformável {pela ação dos seis
tipos de transformações: nascimento, existência, crescimento,
maturidade, diminuição e destruição}. Portanto, sabendo que essa
é a natureza da alma, não há razão para lamentar-se por ela.

Versos 26–27, 28

           atha chaina^ nitya-jåta^, nitya^ vå manyase m~tam
           tathåpi tva^ mahå-båho, naina^ ßochitum arhasi [26]

           jåtasya hi dhruvo m~tyur, dhruva^ janma m~tasya cha
           tasmåd aparihårye ’rthe, na tva^ ßochitum arhasi [27]

           avyaktåd(ni bh)tåni, vyakta-madhyåni bhårata
           avyakta-nidhanåny eva, tatra kå paridevanå [28]
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    {he} mahå-båho–Ó melhor dos guerreiros, Arjuna; atha cha–e mesmo se; manyase–você
pensar; enam–que a alma; nitya-jåtam–sempre nasce; vå–ou; nityam m~tam–está sempre sujeita
à morte; tathå api–mesmo então; tvam–você; ßochitum na arhasi–não deveria se lamentar; enam–
por isso; hi–uma vez que; jåtasya–para quem nasce; m~tyu%–a morte; dhruva%–é certa; m~tasya
cha–e para quem morre; janma–o nascimento, para receber as reações de suas ações anteriores;
dhruvam–é certo; tasmåt–portanto; tvam–você; na arhasi–não deveria; ßochitum–lamentar-se;
aparihårye arthe–pelo inevitável.[26–27]
    {he} bhårata–Ó Arjuna; bh)tåni–das entidades vivas; avyaktåd(ni–a situação antes do
nascimento é desconhecida; vyakta-madhyåni–o período entre o nascimento e a morte é
conhecido; avyakta-nidhanåny eva–e a situação depois da morte é novamente desconhecida; kå
paridevanå–assim, qual é a causa da lamentação; tatra–sobre esse assunto?[28]

26–27 Ó melhor dos guerreiros, mesmo se você pensar que a alma
está  perpetuamente sujeita ao nascimento e à morte, ainda assim
você não tem motivo para se lamentar. Para quem nasce, a morte é
certa; e quem morre, deve renascer para submeter-se às reações de
suas ações anteriores. Portanto, você não deve se lamentar pelo
inevitável.

28 Ó Bhårata, uma vez que todas as entidades vivas estão
imanifestas antes de nascer, manifestas entre o nascimento e a morte
e novamente imanifestas na morte, por que lamentar-se por elas?

Versos 29, 30, 31

           åßcharyavat paßyati kaßchid enam
           åßcharyavad vadati tathaiva chånya%
           åßcharyavach chainam anya% ß~@oti
           ßrutvåpy ena^ veda na chaiva kaßchit [29]

           deh( nityam avadhyo ’ya^, dehe sarvasya bhårata
           tasmåt sarvå@i bh)tåni, na tva^ ßochitum arhasi [30]

           svadharmam api chåvek!ya, na vikampitum arhasi
           dharmyåddhi yuddhåch chhreyo ’nyat, k!atriyasya na vidyate [31]

    kaßchit–algumas pessoas; paßyati–veem; enam–a alma; åßcharyavat–como espantosa; tathå
eva–similarmente; anya% cha–outros também; vadati–descrevem; {enam}–a alma; åßcharyavat–
como espantosa; anya% cha–e outros; ß~@oti–ouvem; enam–sobre a alma; åßcharyavat–como
sendo espantosa; kaßchit cha eva–e outros; ßrutvå api–tendo ouvido sobre ela; na veda–não
conhecem; enam–a alma.[29]
    {he} bhårata–Ó Arjuna; dehe–nos corpos; sarvasya–de todos os seres vivos; ayam–esta; deh(–
alma; nityam–é eterna; avadhya%–imortal; tasmåt–portanto; tvam–você; ßochitum na arhasi–não
deve se lamentar; sarvå@i bh)tåni–por nenhum ser vivo.[30]
    api–além disso; na arhasi–você não deveria; vikampitum–temer; cha avek!ya–considerando,
também; sva-dharmam–seu dever natural como guerreiro; hi–uma vez que; k!atriyasya–para um
k!atriya— aquele que defende a justiça; na vidyate–não existe; anyat ßreya%–curso de ação melhor;
dharmyåt yudhåt–do que lutar pela justiça.[31]

29 Uns consideram a alma assombrosa, outros descrevem-na como
assombrosa e outros ouvem falar dela como sendo assombrosa;
enquanto que outros ainda, mesmo depois de ouvirem sobre ela,
não a compreendem em absoluto.
30 Ó Bhårata, a alma que habita o corpo de todos os seres é eterna
e não pode ser morta. Portanto, você não precisa se lamentar por
ninguém.

31 Além disso, considerando seu dever natural, você não tem
motivo para hesitar, pois não existe ocupação mais auspiciosa para
um guerreiro do que lutar pela justiça.
___________________________________________________________

Comentário

    O dever natural ou svadharma é de dois tipos: relativo ou
absoluto, conforme o estado de apego material ou liberação da alma,
respectivamente. No estado liberado, a função natural da alma é
puramente o serviço devocional espiritual, executado somente para
a satisfação do Senhor Supremo. Mas, em seu estado de apego
material, as obrigações naturais de uma pessoa possuem atributos
mundanos. A alma condicionada aceita vários nascimentos através
das 8.400.000 espécies de vida conforme suas ações até que, por
misericórdia, obtém um nascimento humano. Então, conforme sua

A Constituição da Alma 31Ír(mad Bhagavad-g(tå30 {2.31}



natureza, ela pode escolher uma posição e um dever previsto no
sistema sócio–religioso teocrático {daiva-var@åßrama} que a ajude a
alcançar a ocupação natural do estado liberado. Nesse contexto, o
dever natural da alma liberada fica, de certo modo, encoberto pela
relatividade do mundo material. No entanto, dentro do sistema
sócio–religioso centrado em Deus, este continua sendo considerado
o dever natural da pessoa, assim como, por exemplo, o fogo
encoberto pela fumaça continua sendo considerado fogo, apesar
dessa cobertura. 
___________________________________________________________

Verso 32

           yad~chchhayå chopapanna^, svarga-dvåram apåv~tam
           sukhina% k!atriyå% pårtha, labhante yuddham (d~ßam [32]

    {he} pårtha–Ó Arjuna; sukhina%–os afortunados; k!atriyå%–guerreiros; labhante–obtêm;
yuddham–uma batalha; (d~ßam–como esta; upapannam–aqui presente; yad~chchhayå–por sua
própria vontade; apåv~tam svarga-dvåram cha–como uma porta aberta para os céus.[32]

32 Ó Pårtha, somente os guerreiros mais afortunados são
abençoados com a oportunidade de participar de tal batalha, a qual
veio até você como uma porta aberta para os céus.

Versos 33, 34, 35, 36

           atha chet tvam ima^ dharmya^, sa&gråma^ na kari!yasi
           tata% svadharma^ k(rti^ cha, hitvå påpam avåpsyasi [33]

           ak(rti^ chåpi bh)tåni, kathayi!yanti te ’vyayåm
           sambhåvitasya chåk(rtir, mara@åd atirichyate [34]

            bhayåd ra@åd uparata^, ma^syante två^ mahå-rathå%
           ye!å^ cha tva^ bahu-mato, bh)två yåsyasi låghavam [35]

           avåchya-vådå^ß cha bah)n, vadi!yanti tavåhitå%
           nindantas tava såmarthya^, tato du%khatara^ nu kim [36]

    atha–caso contrário; chet–se; tvam–você; na kari!yasi–não se ocupa; imam dharmyam
sa&gråmam–nesta guerra pela justiça; tata%–então; hitvå–ao abandonar; sva-dharmam
k(rtim cha–o dever e a glória de um k!atriya; avåpsyasi–você incorrerá; påpam–em
pecado.[33]
    cha–também; bh)tåni–as pessoas; kathayi!yanti–falarão; avyayåm–em todos os tempos;
te–de sua; ak(rtim api–infâmia; cha–e; ak(rti%–a infâmia; atirichyate–é pior; mara@åt–que
a morte; sambhåvitasya–para as pessoas respeitadas.[34]
    mahå-rathå%–grandes guerreiros como Duryodhana e outros; ma^syante–considerarão
que; tvåm–você; uparatam–desistiu; ra@åt–da batalha; bhayåt–por medo; cha–e; ye!åm–
daqueles para quem; tvam–você; bahu-mata% bh)två–tem sido objeto de grandes honras;
låghavam yåsyasi–você será lembrado como objeto de ridículo.[35]
    tava ahitå%–seus inimigos; vadi!yanti–falarão; bah)n avåchya-vådån cha–muitas palavras
impróprias; nindanta%–condenando; tava såmarthyam–sua capacidade; nu–Ó Arjuna; kim–
o que poderia ser; du%khataram–mais doloroso; tata%–do que isso?[36]

33 Mas, se você escolher não lutar nessa batalha pela justiça, seus
princípios religiosos serão perdidos, a fama se afastará de você e o
pecado o dominará.

34 As pessoas falarão de sua infâmia para sempre; e para os
renomados a infâmia é pior do que a morte.

35 Os grandes guerreiros que prestam muitas honras a você irão
ridicularizá-lo, considerando que teve medo de lutar.

36 Seus inimigos irão zombar de você. O que poderia ser mais
doloroso?
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Versos 37, 38, 39

           hato vå pråpsyasi svarga^, jitvå vå bhok!yase mah(m
           tasmåd utti!$ha kaunteya, yuddhåya k~ta-nißchaya% [37]

           sukha-du%khe same k~två, låbhålåbhau jayåjayau
           tato yuddhåya yujyasva, naiva^ påpam avåpsyasi [38]

           e!å te ’bhihitå så&khye, buddhir yoge tv imå^ ß~nu
           buddhyå yukto yayå pårtha, karma-bandha^ prahåsyasi [39]
    hata% vå–se morrer na batalha; svargam pråpsyasi–você alcancará o Céu; jitvå vå–e se for
vitorioso; bhok!yase–desfrutará; mah(m–a Terra; tasmåt–portanto; {he} kaunteya–ó Arjuna; k~ta
nißchaya% {san}–confiante no sucesso; utti!$ha–levante-se; yuddhåya–para a batalha.[37]
    same k~två–ao ver com uma atitude equânime; sukha-du%khe–o prazer e a dor; låbha-alåbhau–
o ganho e a perda; jaya-ajayau {cha}–e a vitória e a derrota; tata%–doravante; yujyasva–ocupe-se;
yuddhåya–na batalha; evam–desta forma; na avåpsyasi–você não incorrerá; påpam–em
pecado.[38]
    {he} pårtha–Ó filho de Kunt(; abhihitå te–Eu revelei a você; e!å buddhi% så&khye–este
conhecimento sobre a natureza da alma; tu–e mais ainda; ß~@u–ouça sobre; imåm–este
conhecimento; yoge–da prática do {bhakti-} yoga; yayå buddhyå yukta%–e ao atingir tal sabedoria;
prahåsyasi–você estará completamente livre; karma-bandham–do cativeiro da ação.[39]

37 Ó filho de Kunt(, se você for morto, alcançará o Céu e, se
triunfar, desfrutará sua vida na Terra. Portanto, confiante em seu
sucesso, levante-se e lute¡

38 Considerando iguais o prazer e a dor, o ganho e a perda, a vitória
e a derrota, lute. Você não incorrerá em nenhum pecado.

39 Revelei a você este conhecimento {buddhi} da alma. Agora,
ouça-me falar sobre como agir com base neste conhecimento {bhakti-
yoga}, através do qual você será capaz de libertar-se do cativeiro da
ação. 

Comentário 

    “Será revelado que buddhi-yoga {yoga da sabedoria} é um
caminho singular. Quando buddhi-yoga é limitado pelo ideal da
ação, é conhecido como karma-yoga; quando estende-se para além
da ação até o cume do conhecimento é conhecido como jåna-yoga
ou så&khya-yoga; e, quando transcende as limitações de ambos, ação
e conhecimento, aproxima-se de bhakti, ou devoção; é então
conhecido como bhakti-yoga, ou o buddhi-yoga perfeitamente puro
e completo.”

Ír(la Bhaktivinod ¢håkur 
___________________________________________________________

Verso 40

           nehåbhikrama-nåßo ’sti, pratyavåyo na vidyate
           svalpam apy asya dharmasya, tråyate mahato bhayåt [40]

    iha–neste {bhakti-} yoga; na asti–não existe; abhikrama-nåßa%–falha no começo; na vidyate–
e não existe; pratyavåya%–diminuição dos resultados; svalpam api–até mesmo a menor das
práticas; asya dharmasya–deste bhakti-yoga; tråyate–salva a pessoa; mahata% bhayåt–do grande
medo do nascimento e da morte no mundo material.[40]

40 Neste caminho não há perda, nem prejuízo. A mais
insignificante prática de tal ideal espiritual salva a pessoa do maior
de todos os medos.
___________________________________________________________

Comentário

    Mahå-bhaya, o maior de todos os medos, é geralmente
considerado como sendo o medo dos repetidos nascimentos e
mortes neste mundo. Mas mahå-bhaya também se refere a såyujya-
mukti, a liberação que consiste em fundir-se na consciência
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impessoal e não diferenciada de Brahmaloka, Virajå, ou algum tipo
de samådhi impessoal. A renúncia somente conduz a såyujya-mukti,
a cessação do nascimento e da morte, mas não a uma existência no
plano positivo. Leva a pessoa a um “sepulcro” permanente no
Brahmaloka. O demônio de mukti a devorará completamente e,
portanto, isso é ainda mais perigoso do que esta vida ordinária de
ação e reação. Mukti significa uma greve no sistema orgânico e deve
ser evitada. Por exemplo, desconhecer os deveres em uma fábrica
ou declarar uma greve e interromper esses deveres são, ambas,
situações anormais. 
    Bhukti, a exploração, e mukti, a renúncia, são fantasmas temíveis.
Portanto, aqui, mahåbhaya significa a grande preocupação de se cair
presa tanto do fantasma da exploração, que nos leva ao nascimento
e à morte, como do fantasma da tentativa suicida de fundir-se no
impersonalismo do encarceramento no Brahmaloka — medo de
ambos: bhoga-bh)mi — a terra da exploração — e tyåga-
bh)mi — o plano da renúncia. Encontramos no livro “Bhakti-
rasåm~ta-sindhu” {1.2.22, 1.1.9}: 

           bhukti-mukti-sp~ha yåvat pißåch( h~di vartate
           tåvad bhakti-sukhasyåtra katham abhyudayo bhavet

    “O êxtase da devoção por K~!@a nunca surgirá num coração
assombrado pelos fantasmas da exploração e da renúncia.”

          anyåbhilå!itå ß)nya^ jåna-karmådy anåv~tam
           ånuk)lyena k~!@ånuß(lana^ bhaktir uttamå

    “A mais elevada devoção é aquela cultivada para a satisfação de
K~!@a, o Senhor Supremo, sem nenhum desejo exceto o de
serví-lO e desprovida de todos os esforços externos, como as ações

mundanas, o conhecimento em busca do Absoluto impessoal ou o
esforço meditativo de tornar-se uno com Deus.”
    Só o Senhor Supremo é abhaya, ou seja, está situado além da
apreensão. Portanto, somente a participação em Seu serviço
pode libertar a pessoa dos fantasmas da exploração e da
renúncia — bhukti e mukti. Se subtraimos bhukti e mukti, resta
apenas a positiva bhakti, a devoção. Portanto, sem devoção, tudo é
mahåbhaya, um grande perigo.
___________________________________________________________

Verso 41

           vyavasåyåtmikå buddhir, ekeha kuru-nandana
           bahu-ßåkhå hy anantåß cha, buddhayo ’vyavasåyinåm [41]

    {he} kuru-nandana–Ó Arjuna, descendente da dinastia Kuru; vyavasåya-åtmikå buddhi%–a
inteligência firmemente resoluta; iha–para praticar este {bhakti-} yoga; eka {eva}–é unidirecional;
{tu}–mas; buddhaya%–a inteligência; avyavasåyinåm–dos irresolutos–aqueles que nutrem desejos
mundanos; hi–é certamente; anantå%–infinitamente; bahu-ßakhå% cha–ramificada.[41]

41 Ó descendente da dinastia Kuru, a inteligência resoluta dedicada
a Mim é unidirecional — Eu sou seu único objetivo. Por outro lado,
a inteligência irresoluta é dispersa por inúmeros desejos de desfrute
mundano.

Versos 42, 43, 44
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           yåm imå^ pu!pitå^ våcha^, pravadanty avipaßchita%
           veda-våda-ratå% pårtha, nånyad ast(ti vådina% [42]

           kåmåtmåna% svarga-parå%, janma-karma-phala-pradåm
           kriyå-viße!a-bahulå^, bhogaißvarya-gati^ prati [43]

           bhogaißvarya-prasaktånå^, tayåpah~ta-chetasåm
           vyavasåyåtmikå buddhi%, samådhau na vidh(yate [44]

    {he} pårtha–Ó Arjuna; avipaßchita%–os ignorantes; veda-våda-ratå%–adeptos de interpretar
os Vedas e que desconhecem a verdadeira orientação dos Vedas; vådina% iti–afirmam que; na
asti–não existe; anyat–um princípio {divino ou controlador} por trás dos animais, dos alimentos,
da reprodução {prole}, do Céu, etc.; pravadanti–e glorificam como sendo supremas; yåm imåm
våcham–aquelas afirmativas que; pu!pitåm–momentaneamente agradam ao ouvido {e que, fora
de contexto, são efetivamente venenosas, pois não ajudam no progresso espiritual da alma}.[42]
    kåma-åtmåna%–com seus corações repletos de desejos egoístas; svarga-parå%–sua meta é
alcançar os Céus; kriyå-viße!a-bahulåm–e defendem a realização de várias cerimônias e rituais;
janma-karma-phala-pradåm–que concedem um nascimento elevado; bhoga-aißvarya-gatim prati–
e levam à  satisfação dos sentidos e à opulência.[43]
    bhoga-aißvarya-prasaktånåm–as pessoas apegadas ao desfrute e à opulência; apah~ta-chetasåm–
cujas mentes estão iludidas; tayå–por aquelas palavras floreadas dos Vedas; vyavasåya-åtmikå buddhi%–
a determinação; samådhau–em dedicação ao Senhor Supremo; na vidh(yate–não é alcançada.[44]

42 Ó Partha, pessoas ignorantes, não sabendo que a diretriz
principal dos Vedas é a obtenção da Verdade Suprema, tendem a
interpretar as palavras encantadoras e fugazes da seção Karma-kå@#a
como sendo a verdade final.
43 Seus corações estão repletos de desejos e seu objetivo é alcançar
os Céus. Eles defendem a execução de vários sacrifícios e rituais que
concedem riqueza, prazeres mundanos e nascimento elevado.
44 Apegados assim ao desfrute e à opulência e iludidos pelas palavras
floreadas dos Vedas, não conseguem obter a determinação para
dedicar-se ao Senhor Supremo.

Versos 45, 46

           traigu@ya-vi!ayå vedå, nistraigu@yo bhavårjuna
           nirdvandvo nitya-sattva-stho, niryoga-k!ema åtmavån [45]

           yåvån artha udapåne, sarvata% samplutodake
           tåvån sarve!u vede!u, bråhma@asya vijånata% [46]

    {he} arjuna–Ó Arjuna; vedå%–os Vedas; trai-gu@ya-vi!ayå%–lidam com as modalidades da
natureza material — assuntos mundanos; nirdvandva%–liberte-se da dualidade {honra e desonra,
etc., na esfera de ação dessas modalidades}; nitya-sattva-stha%–permaneça sempre situado na
verdade {ou permaneça com os verdadeiros devotos}; niryoga-k!ema%–livre da aquisição e da
preservação; {cha}–e; åtmavån {san}–ocupado neste buddhi-yoga, o yoga da sabedoria que ensino
a você; bhava–torne-se; nistraigu@ya%–transcendental às três modalidades da natureza
material.[45]
    yåvån artha%–os vários objetivos; {sidhyati}–alcançados; udapåne–por um pequeno poço ou
lagoa; tåvån {eva artha%}–todos esses objetivos; sarvata%–de todos esses poços; {sidhyati}–são
obtidos; {tato’pi vaißi!$yena}–melhor que isso; sampluta-udake–por uma grande expansão de
água, um lago; {evam}–similarmente; {yåvån artha% sidhyati}–os vários objetivos; sarve!u
vede!u–alcançados pelas orações descritas nos Vedas para adoração de vários semideuses; {tåvån
artha% sidhyati}–esses objetivos são satisfeitos; {bhagavad årådhane eva}–pela adoração exclusiva
ao Senhor Supremo; bråhma@asya vijånata%–pelo bråhma@a que tem pleno conhecimento de
que a devoção ao Senhor é o único objetivo dos Vedas.[46]

45 Ó Arjuna, os Vedas lidam com as três modalidades da natureza
material {ao acomodar atividades fruitivas e liberação como uma
concessão e incentivo para as pessoas que desconhecem o real
objetivo dos Vedas}. Mas você, Arjuna, abandone a dualidade e
todas as atividades em busca de ganho e preservação, permaneça
sempre no plano da verdade e, por meio do yoga da sabedoria,
transcenda as modalidades da natureza. {O objetivo dos Vedas é
transcendental. Sem atividades fruitivas ou liberação, ó Arjuna, siga o
caminho transcendental da devoção ao Senhor como ensinado nos
Vedas}.

46 Do mesmo modo que todos os resultados conseguidos por várias
lagoas podem ser atingidos de maneira mais eficaz por um grande
lago, similarmente, os frutos da adoração aos vários semideuses
através de suas respectivas orações Védicas são superados
servindo-Me. O conhecedor do Brahman que obteve essa
compreensão do significado dos Vedas satisfaz todos os objetivos da
vida.
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Versos 47, 48, 49

           karma@y evådhikåras te, må phale!u kadåchana
           må karma-phala-hetur bh)r, må te sa&go ’stv akarma@i [47]

           yoga-stha% kuru karmå@i, sa&ga^ tyaktvå dhanajaya
           siddhy-asiddhyo% samo bh)två, samatva^ yoga uchyate [48]

           d)re@a hy avara^ karma, buddhi-yogåd dhanajaya
           buddhau ßara@am anvichchha, k~pa@å% phala-hetava% [49]
    te–seu; adhikåra%–direito; eva karma@i–é realizar seus deveres prescritos; må kadåchana
{bh)%}–mas nunca; phale!u–pelos resultados; må bh)%–não seja; karma-phala-hetu%–motivado
pelos frutos da ação; må–nem; astu–deveria; akarma@i–a negligência a seus deveres prescritos;
{bh)%}–ser; te–sua; sa&ga%–inclinação.[47]
    {he} dhanajaya–Ó Arjuna; yoga-stha%–permaneça em yoga; tyaktvå–abandonando; sa&gam–
o ego; sama% bh)två–e sendo equilibrado; siddhi-asiddhyo%–no sucesso e no fracasso; kuru–
realize; karmå@i–seus deveres; {yata%}–uma vez que; samatvam–tal equanimidade; uchyate–é
conhecida como; yoga%–yoga.[48]
    {he} dhanajaya–Ó Dhanajaya; karma hi–a ação por si só; d)re@a avaram–é muito inferior;
buddhi-yogåt–ao yoga da sabedoria; {ata%}–portanto; anvichchha–busque; ßara@am–refúgio;
buddhau–na sabedoria da equanimidade; phala-hetava%–aqueles que são motivados pelos frutos
de suas ações; k~pa@å%–são mesquinhos.[49]

47 Você tem direito de executar a ação, mas não tem direito aos
resultados dela. Não seja motivado pelos frutos da ação, nem sinta-
se inclinado a desistir de agir.

48 Ó Dhanajaya, abandone o ego de acreditar que você é o
realizador e permaneça equilibrado no sucesso e no fracasso. Dessa
maneira, permaneça firme no plano do yoga e realize seus deveres
prescritos. Tal estado de equilíbrio é realmente conhecido como yoga.
49 Ó Dhanajaya, a ação {fruitiva} é muito inferior a este yoga da
sabedoria; aqueles que são motivados pelos frutos de suas ações são

mesquinhos. Portanto, busque refúgio na desinteressada sabedoria
da equanimidade.

Versos 50, 51, 52

           buddhi-yukto jahåt(ha, ubhe suk~ta-du!k~te
           tasmåd yogåya yujyasva, yoga% karmasu kaußalam [50]

           karma-ja^ buddhi-yuktå hi, phala^ tyaktvå man(!i@a%
            janma-bandha-vinirmuktå%, pada^ gachchhanty anåmayam [51]

            yadå te moha-kalila^, buddhir vyatitari!yati
           tadå gantåsi nirveda^, ßrotavyasya ßrutasya cha [52]

    buddhi-yukta%–a pessoa sábia; jahåti–se abstém; ubhe–de ambas; suk~ta-du!k~te–as atividades
piedosas e pecaminosas; iha–neste mundo; tasmåt–portanto; yujyasva–ocupe-se; yogåya–em yoga;
yoga%–Yoga; kaußalam–é a perícia; karmasu–da ação.[50]
    hi–uma vez que; tyaktvå–ao abandonar; phalam–os frutos; karma-jam–que nascem da ação;
buddhi-yuktå%–os sábios; man(!i@a% {santa%}–são iluminados; janma-bandha-vinirmuktå% {santa%}–
e atingem a liberação do cativeiro do nascimento; gachchhanti–eles alcançam; padam–o plano;
anåmayam–além do sofrimento.[51]
    yadå–quando; te–sua; buddhi%–inteligência; vyatitari!yati–superar; moha-kalilam–a sólida
ilusão {da identificação do eu como sendo o corpo}; tadå–então; {tvam} gantåsi–você se tornará;
nirvedam–indiferente; ßrotavyasya–a tudo o que irá ouvir; ßrutasya cha–e a tudo o que já
ouviu.[52]

50 A pessoa sábia abstém-se tanto das boas quanto das más ações
neste mundo. Ocupe-se em yoga, pois yoga é a arte de toda ação.

51 Os sábios são iluminados ao abandonar o fruto de suas ações e,
assim, ao obter a liberação do cativeiro do nascimento, alcançam o
plano além de todo sofrimento.

52 Quando sua inteligência emergir totalmente da densa floresta
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da ilusão, vocé será indiferente a tudo o que já foi ouvido ou ainda
está para ser ouvido.

Versos 53, 54, 55

           ßruti-vipratipannå te, yadå sthåsyati nißchalå
           samådhåv achalå buddhis, tadå yogam avåpsyasi [53]

arjuna uvåcha
           sthita-prajasya kå bhå!å, samådhi-sthasya keßava
           sthita-dh(% ki^ prabhå!eta, kim ås(ta vrajeta kim [54]

ßr(-bhagavån uvåcha
           prajahåti yadå kåmån, sarvån pårtha mano-gatån
           åtmany evåtmanå tu!$a%, sthita-prajas tadochyate [55]
    yadå–quando; te buddhi%–sua inteligência; achalå–imperturbável; ßruti-vipratipannå–pelas
aparentes contradições dos Vedas; sthåsyati–permanecer; nißchalå samådhau–firmemente absorta
na consciência do Supremo; tadå–então; avåpsyasi–você atingirá; yogam–yoga.[53]
    arjuna% uvåcha–Arjuna disse: {he} keßava–Ó Keßava; kå bhå!å–qual é a descrição; sthita-
prajasya–de uma pessoa de sabedoria firmemente estabelecida; samådhi-sthasya–de uma pessoa
em samådhi, absorta em pensar no Supremo?; sthita-dh(% kim prabhå!eta–como tal pessoa de
mente estável fala?; kim ås(ta kim vrajeta–como ela é e como age?[54]
    ßri bhagavån uvåcha–Ír( K~!@a disse: {he} pårtha–Ó filho de Kunt(; yadå–quando; {j(va%}–a
entidade viva; prajahåti–abandona; sarvån–todos; kåmån–os desejos; mana%-gatån–que penetram
a mente; tu!$a% {bhavati}–e está contente; åtmanå eva–por si própria; åtmani–dentro do ser; tadå–
então; {sa%}–essa pessoa; uchyate–é dito que tem; sthita-praja%–uma inteligência estável.[55]

53 Você atingirá o yoga perfeito da devoção pura quando sua
inteligência, imperturbada pelas aparentes contradições dos Vedas,
permanecer no Senhor.

54 Arjuna disse: Ó Keßava, quais são as características da pessoa de
sabedoria firmemente estabelecida, que está completamente absorta
na consciência do Supremo {samådhi}? Como esse homem de mente
estável fala, como ele é e como age neste mundo?
55 O Senhor Supremo disse: Ó Partha, a pessoa que rejeita todos os
desejos que penetram a mente e permanece auto-satisfeita dentro de
si, é conhecida como uma pessoa cuja sabedoria está firmemente
estabelecida.

Versos 56, 57, 58

           du%khe!v anudvigna-manå%, sukhe!u vigata-sp~ha%
           v(ta-råga-bhaya-krodha%, sthita-dh(r munir uchyate [56]

           ya% sarvatrånabhisnehas, tat tat pråpya ßubhåßubham
           nåbhinandati na dve!$i, tasya prajå prati!$hitå [57]

           yadå sa^harate chåya^, k)rmo ’&gån(va sarvaßa%
           indriyå@(ndriyårthebhyas, tasya prajå prati!$hitå [58]

    anudvigna-manå%–a pessoa cuja mente é imperturbável; du%khe!u–pela tristeza; vigata-sp~ha%
sukhe!u–e cujo anseio pelo prazer se foi; {cha}–e; v(ta-råga-bhaya-krodha%–que está livre do
apego, do medo e da ira; {sa% eva}–essa pessoa; uchyate–é dito que é; muni%–um sábio silencioso;
sthita-dh(%–de inteligência estável.[56]
    ya%–a pessoa que; anabhisneha%–está livre de apegos; sarvatra–por qualquer coisa nesse
mundo;  na abhinandati–que nem se alegra; na dve!$i–nem se ressente; pråpya–em caso de; ßubha-
aßubham–auspiciosidade ou inauspiciosidade; tat tat–respectivamente; tasya–sua; prajå–
sabedoria; prati!$hitå–está firmemente estabelecida.[57]
    yadå cha–quando; ayam–esta pessoa; sarvaßa%–completamente; sa^harate–remove; k)rma%
a&gåni iva–como os membros de uma tartaruga; indriyå@i–os sentidos de percepção; indriya-
arthebhya%–de seus objetos {som, tato, forma, sabor e odor}; {tadå}–então; tasya–sua; prajå–
sabedoria; prati!$hitå–está firmemente estabelecida.[58]
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56 Aquele que não é perturbado pela tristeza, cujo anseio pelo prazer
foi embora e que está livre do apego, do medo e da ira, é conhecido
como um sábio silencioso de mente estável.

57 Aquele que não se apega a nada neste mundo e que não desfruta
do que é auspicioso, nem se ressente do que é inauspicioso, tem uma
sabedoria firmemente estabelecida.

58 Quando a pessoa controla seus sentidos e os remove totalmente
de seus objetos, assim como a tartaruga retrai os membros em sua
casca,  sua sabedoria está firmemente estabelecida.

Versos 59, 60, 61

           vi!ayå vinivartante, niråhårasya dehina%
           rasa-varja^ raso ’py asya, para^ d~!$vå nivartate [59]

           yatato hy api kaunteya, puru!asya vipaßchita%
           indriyå@i pramåth(ni, haranti prasabha^ mana% [60]

           tåni sarvå@i sa^yamya, yukta ås(ta mat-para%
           vaße hi yasyendriyå@i, tasya prajå prati!$hitå [61]
    dehina%–para a alma corporificada; niråhårasya–que restringe os sentidos; vi!ayå%–os objetos
dos sentidos; vinivartante–retrocedem; rasa-varjam–mas não o gosto por desfrutá-los; rasa% api–
mas até mesmo o gosto; nivartate–desaparece; asya–para o homem de sabedoria; d~!$vå–pela
visão; param–do Supremo.[59]
    {he} kaunteya–Ó Arjuna; hi–contudo; indriyå@i pramåth(ni–os sentidos turbulentos;
prasabham–forçosamente; haranti–arrebatam; mana%–a mente; vipaßchita% puru!asya api–
mesmo da pessoa sábia; yatata%–que se esforça pela liberação.[60]
    sa^yamya–controlando; tåni sarvå@i–todos esses sentidos; mat-para%–a pessoa absorta na
consciência de Mim, devotada a Mim; yukta% ås(ta–deve permanecer focada em concentração;
hi–para; yasya–aquele cujos; indriyå@i–sentidos; vaße–foram controlados; tasya–sua; prajå–
inteligência; prati!$hitå–é estável.[61]

59 A alma corporificada pode renunciar aos objetos percebidos
pelos sentidos, mas o gosto por eles permanece. Mas isso, também,
desaparece para o homem de sabedoria, por sua visão do Supremo.

60 E ainda, ó filho de Kunt(, os sentidos turbulentos podem, à força,
conquistar a mente até mesmo da pessoa sábia que aspira pela
liberação.

61 Dedicado a Mim, o bhakti-yog( mantém seus sentidos sob
controle apropriado. A sabedoria daqueles cujos sentidos estão
controlados é firmemente estabelecida.

Versos 62, 63, 64

   
           dhyåyato vi!ayån pu^sa%, sa&gas te!)pajåyate
           sa&gåt sajåyate kåma%, kåmåt krodho ’bhijåyate [62]

           krodhåd bhavati sa^moha%, sa^mohåt sm~ti-vibhrama%
           sm~ti-bhra^ßåd buddhi-nåßo, buddhi-nåßåt pra@aßyati [63]

           råga-dve!a-vimuktais tu, vi!ayån indriyaiß charan
           åtma-vaßyair vidheyåtmå, prasådam adhigachchhati [64]
    dhyåyata%–{caso contrário, sem devoção, a renúncia sozinha falha} ao pensar nos; vi!ayån–
objetos dos sentidos; sa&ga%–o apego; pu^sa%–da pessoa; te!u–por esses objetos; upajåyate–nasce;
sa&gåt–do apego; kåma%–o desejo; sajåyate–nasce; kåmåt–do desejo; krodha%–a ira; abhijåyate–
surge.[62]
    krodhåt–da ira; sa^moha%–a ilusão; bhavati–surge; sa^mohåt–da ilusão; sm~ti-vibhrama%–
o esquecimento das Escrituras; {bhavati}–ocorre; sm~ti-bhra^ßåt–do esquecimento; buddhi-
nåßa%–a destruição da inteligência que busca pela verdade; {bhavati}–ocorre; buddhi-nåßåt–da
perda da inteligência; {pumån}–a pessoa; pra@aßyati–cai no sa^såra, o ciclo do nascimento e
morte no mundo material.[63]
    tu–mas; vidheya-åtmå–a pessoa que pode controlar sua mente — cuja mente a obedece; råga-
dve!a-vimuktai% {ou viyuktai% em outra leitura}–livre da atração e da repulsa, adotando yukta-
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vairågya ou o desapego integrado devocionalmente; charan–aceitando ativamente; vi!ayån–os
objetos; åtma-vaßyai% indriyai%–através dos sentidos controlados; adhigachchhati–atinge;
prasådam–a tranquilidade.[64]

62 Mas aquele cujos pensamentos permanecem nos objetos dos
sentidos, apega-se a eles. Do apego nasce o desejo e, do desejo, nasce
a ira.
63 Da ira surge a ilusão e o poder da ilusão causa o esquecimento;
o esquecimento destrói a inteligência e, quando a inteligência é
destruída, perde-se tudo.
64 Mas a pessoa sólida, que pode controlar sua mente à vontade e
que,  livre da atração e da repulsa, aceita suas necessidades materiais
através de seus sentidos controlados, tal pessoa alcança a
tranquilidade.

Versos 65, 66, 67

           prasåde sarva-du%khånå^, hånir asyopajåyate
           prasanna-chetaso hy åßu, buddhi% paryavati!$hate [65]

           nåsti buddhir ayuktasya, na chåyuktasya bhåvanå
           na chåbhåvayata% ßåntir, aßåntasya kuta% sukham [66]

           indriyå@å^ hi charatå^, yan mano ’nuvidh(yate
           tad asya harati prajå^, våyur nåvam ivåmbhasi [67]

    prasåde {sati}–quando o coração está tranquilo; asya–para tal pessoa; håni%–o fim; sarva-
du%khånåm–de todas as misérias; upajåyate–ocorre; hi–uma vez que; buddhi%–a sabedoria;
prasanna-chetasa%–da pessoa de coração tranquilo; åßu–prontamente torna-se; pari-avati!$hate–
inabalável.[65]
    ayuktasya–para a pessoa sem autocontrole; na asti–não existe; buddhi%–sabedoria,
autoconhecimento; ayuktasya–para tal pessoa desprovida de inteligência; na cha {asti}–não existe;
bhåvanå–meditação no Senhor, pureza de pensamento; abhåvayata%–para a pessoa que não

medita; na cha {asti}–não existe; ßånti%–paz; aßåntasya–para a pessoa que não tem paz; kuta%–
onde está; sukham–a felicidade?[66]
    hi–porque; iva–assim como; våyu%–um vento desfavorável; {harati}–leva embora; nåvam–um
barco; ambhasi–no oceano; {tadvat}–similarmente; indriyå@åm–dos sentidos; charatå^–que
vagueiam atrás de seus objetos; yat–sem qualquer sentido; mana%–a mente; anuvidh(yate–segue;
tat–esse sentido; harati–arrebata e atrai rumo a seu objeto; prajåm–a sabedoria, inteligência;
asya–dessa pessoa desprovida de autocontrole.[67]

65 Quando a pessoa obtém um coração pacífico, todas as suas
tristezas são dissipadas. A sabedoria dessa pessoa tranquila logo torna-
se inabalável.

66 A pessoa desprovida de autocontrole não pode obter nem
sabedoria, nem meditação. Sem meditação não há paz e, sem paz,
onde se encontra esperança de felicidade?

67 Assim como um barco no oceano é desviado de seu curso por
um vento desfavorável, similarmente, a sabedoria de uma pessoa
carente de autocontrole é levada até mesmo por apenas um dos
sentidos errantes que a mente pode seguir.

Versos 68, 69, 70

           tasmåd yasya mahå-båho, nig~h(tåni sarvaßa%
           indriyå@(ndriyårthebhyas, tasya prajå prati!$hitå [68]

           yå nißå sarva-bh)tånå^, tasyå^ jågarti sa^yam(
           yasyå^ jågrati bh)tåni, så nißå paßyato mune% [69]

           åp)ryamå@am achala-prati!$ha^
           samudram åpa% pravißanti yadvat
           tadvat kåmå ya^ pravißanti sarve
           sa ßåntim åpnoti na kåma-kåm( [70]
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    {he} mahå-båho–Ó conquistador do inimigo; tasmåt–portanto; yasya–a pessoa cujos;
indriyå@i–sentidos; nig~h(tåni–são removidos; sarvaßa%–totalmente; indriya-arthebhya%–dos
objetos dos sentidos; tasya–sua; prajå–sabedoria; prati!$hitå–está firmemente estabelecida.[68]
    sarva-bh)tånåm yå nißå–aquilo que é como noite para todos os seres vivos {que, imersos na
ignorância, permanecem adormecidos para o conhecimento espiritual}; tasyåm–nessa noite;
sa^yam(–a pessoa autodisciplinada; jågarti–permanece desperta {jubilosa em sua inteligência
espiritual}; yasyåm–essa {inteligência mundana} na qual; bh)tåni–todos os seres vivos; jågrati–
permanecem despertos {experimentando os prazeres e dores, tristezas e ilusões da vida mundana};
så–tal {inteligência mundana} é; nißå–noite; mune%–para o sábio; paßyata%–que vê {a futilidade
dos esforços mundanos e permanece indiferente às dualidades}.[69]
    yadvat–assim como; åpa%–a água; pravißanti–entra; samudram–no oceano; åp)ryamå@am–
que está sempre cheio; achala-prati!$ham–e que permanece firme e estável, sem transbordar suas
margens; tadvat–similarmente é; yam–aquele sábio em quem; sarve kåmå%–todos os desejos;
pravißanti–entram para serem desfrutados {pois não podem perturbar a sua mente}; sa%–somente
esse sábio; åpnoti–atinge; ßåntim–a paz; {tu}–mas; kåma-kåm(–a pessoa que nutre desejos; na
{tad åpnoti}–não consegue obter isso.[70]

68 Portanto, ó subjugador do inimigo, aquele cujos sentidos estão
completamente removidos de seus objetos é uma pessoa de
sabedoria firmemente estabelecida.

69 O que é dia para o sábio autocontrolado, é noite para todos os
seres e aquilo que é dia para todos os seres, é noite para o sábio que
vê. {As entidades vivas absortas na vida mundana estão adormecidas
para a alegria espiritual da alma realizada, enquanto essa permanece
indiferente à busca pelos prazeres dos sentidos, desprovidos de júbilo
espiritual}.

70 Assim como o oceano permanece repleto e inalterável ainda que
muitos rios e córregos deságuem nele, a pessoa de sabedoria
firmemente estabelecida obtém a paz, apesar de todos os desejos que
a atingem. Mas a pessoa que nutre desejos não pode conhecer a paz.

Versos 71, 72

           vihåya kåmån ya% sarvån, pumå^ß charati ni%sp~ha%
           nirmamo niraha&kåra%, sa ßåntim adhigachchhati [71]

           e!å bråhm( sthiti% pårtha, nainå^ pråpya vimuhyati
           sthitvåsyåm anta-kåle ’pi, brahma-nirvå@am ~chchhati [72]

    ya% pumån–a pessoa que; vihåya–ao abandonar; sarvån kåmån–todos os desejos; charati–move-
se pelo mundo; nisp~ha%–livre de ansiedades; niraha&kåra% nirmama%–livre do falso ego de “eu”
e “meu” em relação ao corpo e seus apegos {tendo uma relação divina com o Supremo}; sa%–tal
pessoa; adhigachchhati–obtém; ßåntim–a paz.[71]
    {he} pårtha–Ó Arjuna; e!å brahm( sthiti%–esse é o estado em que se atinge o Brahman, o
Absoluto; enåm pråpya–tendo atingido isso; {nara%}–a pessoa; na vimuhyati–fica livre da ilusão
da existência mundana; ~chchhati–ela obtém; brahma-nirvå@am–liberação da matéria e ingresso
no plano divino; sthitvå–permanecendo; asyåm–nesse estado; anta-kåle api–até mesmo no
momento da morte.[72]

71 Somente a pessoa que vive sua vida abandonando todos os
desejos, anseios, ego e possessividade, pode conhecer a verdadeira
paz.

72 Ó Pårtha, esta é a realização do Absoluto e, quando é obtida,
liberta a pessoa da ilusão da existência material. Ainda que no
momento da morte, apenas uma momentânea realização desse
estado conduz a pessoa à morada divina.
______________________________________________________________

Fim do Capítulo Dois

A Constitução da Alma 

Da conversa entre Ír( K~!@a e Arjuna
no Ír(mad Bhagavad-g(tå Upani!ad,

a Escritura Yoga do Conhecimento Transcendental
no Bh(!ma Parva do Ír( Mahåbhårata,

a Escritura Sagrada revelada por Ír(la Vyåsadeva
em cem mil versos.
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Capítulo Três

Karma-yoga

O Caminho
da Ação



2 Estou confuso com Suas palavras. Parecem ser ambíguas, às vezes
apoiando a ação e outras vezes apoiando a sabedoria. Então por
favor me diga, que caminho me trará mais benefício?

3 O Senhor Supremo respondeu: Ó sem pecados, Eu descrevi os
dois caminhos que podem ser encontrados neste mundo: o yoga da
sabedoria praticado pelos iluminados e o yoga da ação
desinteressada praticado por aqueles que estão ativos neste mundo.
{Os dois caminhos aproximam-se do início da prática devocional,
uma vez que a escada para o plano da devoção é única enquanto
que a da prática é dupla de acordo com o estágio alcançado}.

Versos 4, 5

           na karma@åm anårambhån, nai!karmya^ puru!o ’ßnute
           na cha sannyasanåd eva, siddhi^ samadhigachchhati [4]

           na hi kaßchit k!a@am api, jåtu ti!$haty akarmak~t
           kåryate hy avaßa% karma, sarva% prak~ti-jair gu@ai% [5]
    puru!a%–uma pessoa; na aßnute–não pode obter; nai!karmyam–o estado de consciência
espiritual situado além da atividade material; anårambhåt–abstendo-se; karma@åm–das ações
{prescritas nas Escrituras}; na samadhigachchhati–nem pode obter; siddhim–a perfeição, a
satisfação; sannyasanåt eva cha–simplesmente pela renúncia.[4]
    kaßchit–a pessoa; na hi ti!$hati–não consegue permanecer; jåtu–em qualquer tempo; akarma-
k~t–sem ocupar-se em alguma atividade; k!a@am api–sequer por um momento; sarva% hi–na
verdade, todas as criaturas vivas; avaßa% {san}–são impotentes; karma kåryate–ocupam-se em
atividades; prak~ti-jai% gu@ai%–das modalidades ou qualidades que nascem da natureza
material.[5]

4 Não se pode obter a libertação da ação abstendo-se de agir. Nem
se pode obter satisfação unicamente por meio da renúncia.

5 Ninguém pode deixar de agir sequer por um momento. Todos
são impelidos a agir pelos modos da natureza material. {Portanto,
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Versos 1, 2, 3

arjuna uvåcha
           jyåyas( chet karma@as te, matå buddhir janårdana
           tat ki^ karma@i ghore må^, niyojayasi keßava [1]

           vyåmißre@eva våkyena, buddhi^ mohayas(va me
           tad eka^ vada nißchitya, yena ßreyo ’ham åpnuyåm [2]

ßr( bhagavån uvåcha
           loke ’smin dvi-vidhå ni!$hå, purå proktå mayånagha
           jåna-yogena så&khyånå^, karma-yogena yoginåm [3]

    arjuna% uvåcha–Arjuna disse; {he} janårdana–Ó Janårdana; {he} keßava–Ó Keßava; chet–se;
te matå–é Sua opinião que; buddhi%–a sabedoria; jyåyas(–é superior; karma@a%–à ação; tat kim–
então, por que; niyojayasi måm–Você pede que eu me ocupe; ghore karma@i–na terrível atividade
da guerra?[1]
    mohayasi iva–Você está confundindo; me–a minha; buddhim–inteligência; våkyena–com
Suas palavras; vyåmißre@a iva–ambíguas, às vezes elogiando a ação e outras vezes elogiando a
sabedoria; tat–portanto; nißchitya–determinando; ekam–uma delas; vada–por favor, diga-me;
yena–aquela por meio da qual; aham–eu; åpnuyåm–posso obter; ßreya%–o maior benefício.[2]
    ßr(-bhagavån uvåcha–o Senhor disse; {he} anagha–Ó Arjuna, sem pecados; asmin loke–neste
mundo; dvi-vidhå ni!$hå–dois caminhos; proktå–foram descritos; mayå–por Mim; purå–
anteriormente {capítulo 2}: {ni!$hå sthåpitå}–a prática estabelecida; så&khyånåm–dos que se
realizam; jåna-yogena–pelo yoga do conhecimento; {ni!$hå sthåpitå}–e a prática estabelecida;
yoginåm–dos que se ocupam em ação no mundo; karma-yogena–através do yoga da ação
abnegada.[3]

1 Arjuna disse: Ó Janårdana, Ó Keßava, se Você considera a
sabedoria superior à ação, por que então Você pede que eu me
envolva na violência da guerra?
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8 Cumpra seus deveres prescritos, pois estar ativo é melhor do que
a inatividade. As pessoas inativas não podem sequer manter sua
existência. {Ao abandonar as ações fruitivas e cumprir seus deveres
obrigatórios, seu coração será purificado. Ultrapassando o plano da
renúncia, você obterá devoção pura, transcendental ao plano
mundano}.

Versos 9, 10

           yajårthåt karma@o ’nyatra, loko ’ya^ karma-bandhana%
           tad-artha^ karma kaunteya, mukta-sa&ga% samåchara [9]

           saha-yajå% prajå% s~!$vå, purovåcha prajåpati%
           anena prasavi!yadhvam, e!a vo ’stv i!$a-kåma-dhuk [10]

    {he} kaunteya–Ó Arjuna; ayam loka%–todas as entidades vivas deste mundo; karma-
bandhana% {bhavati}–ficam aprisionadas por suas ações; karma@a% anyatra–exceto pela ação
executada; yaja-arthåt–como dever abnegado oferecido ao Senhor Vi!@u; {ata%}–portanto;
mukta-sa&ga% {san}–livre de todo apego; karma samåchara–ocupe-se plenamente na ação; tat-
artham–com o objetivo de tal sacrifício, por Ele.[9]
    purå–na manifestação universal; s~!$vå–depois de manifestar; saha-yajå% prajå%–a progênie
do mundo, com sacrifícios ao Senhor Vi!@u; prajå-pati%–o Senhor Brahmå; uvåcha–disse;
prasavi!yadhvam–“Que sua prosperidade floresça; anena–por meio desta prática religiosa; e!a%
astu–Que este sacrifício possa ser; va%–seu; i!$a-kåma-dhuk–outorgador dos objetos
desejados.”[10]

9 O dever realizado desinteressadamente como uma oferenda ao
Senhor Supremo é chamado de yaja, ou sacrifício. Ó Arjuna,
todas as ações realizadas com qualquer outro objetivo causam o
enredamento neste mundo de repetidos nascimentos e mortes.
Portanto, permanecendo desapegado dos frutos da ação, cumpra
todos os seus deveres com esse espírito de sacrifício. {Essa ação
desinteressada é o caminho para iniciar a prática devocional,
gradualmente entender a presença do Senhor e, em última
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a pessoa de consciência impura não deve negligenciar as atividades
purificatórias prescritas nas Escrituras}.

Versos 6, 7, 8

           karmendriyå@i sa^yamya, ya åste manaså smaran
           indriyårthån vim)#håtmå, mithyåchåra% sa uchyate [6]

           yas tv indriyå@i manaså, niyamyårabhate ’rjuna
           karmendriyai% karma-yogam, asakta% sa vißi!yate [7]

           niyata^ kuru karma tva^, karma jyåyo hy akarma@a%
           ßar(ra-yåtråpi cha te, na prasiddhyed akarma@a% [8]
    ya%–a pessoa que; sa^yamya–tendo controlado; karma-indriyå@i–os sentidos da ação como
as mãos, as pernas, etc. {ver 13.6}; smaran åste–lembra e permanece nos; indriya-arthån–objetos
dos sentidos; manaså–dentro de sua mente; sa%–tal pessoa; uchyate–é conhecida como; vim)#ha-
åtmå–um tolo; mithyå-åchåra%–e hipócrita.[6]
    {he} arjuna–Ó Dhanajaya; ya% tu–mas a pessoa que; niyamya–tendo estabilizado; indriyå@i–
os sentidos; manaså–pela mente; årabhate–se envolve no; karma-yogam–yoga da ação conforme
as Escrituras; karma-indriyai%–utilizando os sentidos da ação; asakta%–sem nenhum desejo pelos
resultados; sa%–tal pessoa; vißi!yate–é superior ao hipócrita.[7]
    tvam–você; kuru–realize; niyatam karma–os deveres prescritos; hi–uma vez que; karma–a
realização do dever; jyåya%–é superior; akarma@a%–à renúncia ao dever; akarma@a% cha–ao
interromper as atividades; te ßar(ra yåtrå api–mesmo a manutenção do corpo; na prasiddhyet–
não será obtida.[8]

6 Aquele que reprime suas mãos, pernas e outros sentidos da ação,
mas cuja mente permanece nos objetos dos sentidos, é um tolo.
Saiba que ele é um hipócrita.

7 Ó Arjuna, superior é aquele que {mesmo casado} controla seus
sentidos com a mente e permanece ocupado no yoga da ação
desinteressada.
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objetos de desfrute que desejar. Mas aquele que desfruta do que é
concedido pelos semideuses sem oferecer a eles é um ladrão.

Versos 13, 14, 15

           yaja-ßi!$åßina% santo, muchyante sarva-kilbi!ai%
           bhujate te tv agha^ påpå, ye pachanty åtma-kåra@åt [13]

           annåd bhavanti bh)tåni, parjanyåd anna-sambhava%
           yajåd bhavati parjanyo, yaja% karma-samudbhava% [14]

           karma brahmodbhava^ viddhi, brahmåk!ara-samudbhavam
           tasmåt sarva-gata^ brahma, nitya^ yaje prati!$hitam [15]

    santa%–as pessoas virtuosas; yaja-ßi!$a-aßina%–que compartilham os remanentes do sacrifício
com os semideuses {administradores universais subordinados ao Senhor Supremo}; muchyante–
ficam livres; sarva-kilbi!ai%–de todos os pecados {pacha-s)nå, os cinco tipos de pecado devidos
aos cinco tipos de violência contra outros seres vivos}; ye tu–mas aqueles que; pachanti–cozinham;
åtma-kåra@åt–para seu próprio prazer; te–esses; påpå%–pecadores; bhujate–comem; {eva}–
somente; agham–pecado.[13]
    annåt–do alimento {transformado em sêmen e sangue}; bh)tåni–{os corpos físicos de} todas
as entidades vivas; bhavanti–são manifestados; anna-sambhava%–o alimento é manifestado;
parjanyåt–através da chuva; parjanya%–a chuva; bhavati–ocorre; yajåt–pelo sacrifício, yaja;
yaja%–o sacrifício; karma-samudbhava%–nasce da ação.[14]
    viddhi–saiba que; karma–a ação; brahma-udbhavam–nasce dos Vedas; brahma–os Vedas;
ak!ara-samudbhavam–nascem do Ak!ara, o imperecível; tasmåt–portanto; sarva-gatam–o
onipenetrante; brahma–Senhor Supremo; nityam prati!thitam–está sempre situado; yaje–no
sacrifício.[15]

13 Aceitando os restos dos sacrifícios aos semideuses universais*, as
pessoas virtuosas são liberadas de todos os pecados decorrentes da
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instância, obter devoção pura, transcendental às modalidades da
natureza material — nirgu@a-bhakti}.
10 No início da criação, o Senhor Brahmå manifestou a progênie
do mundo, assim como os sacrifícios. Ele ensinou desta maneira:

“Abriguem-se nestes princípios religiosos do sacrifício; prosperem e
floresçam. Que tais sacrifícios possam conceder tudo o que
desejam”.

Versos 11, 12

           devån bhåvayatånena, te devå bhåvayantu va%
           paraspara^ bhåvayanta%, ßreya% param avåpsyatha [11]

           i!$ån bhogån hi vo devå, dåsyante yaja-bhåvitå%
           tair dattån apradåyaibhyo, yo bhu&kte stena eva sa% [12]

    anena–“Por meio deste yaja; {y)jam}–todos vocês; bhåvayata–pacifiquem; devån–os
semideuses; te devå% {api}–e os semideuses, estando assim satisfeitos; bhåvayantu va%–possam
agraciá-los com os frutos que desejam; {evam}–desse modo; parasparam–mutuamente;
bhåvayanta%–nutridos; avåpsyatha–vocês obterão; param ßreya%–a auspiciosidade definitiva.”[11]
    devå%–os semideuses {como membros de Minha forma universal}; yaja-bhåvitå% {santa%}–
estando satisfeitos com os sacrifícios; dåsyante–concederão; va%–a você; i!$ån bhogån–os frutos
desejados; hi–portanto; ya%–aquele que; bhu&kte–desfruta; tai% dattån–dos alimentos
proporcionados pelos semideuses; {v~!$yådi dvåre@a}–através da chuva, etc.; apradåya–sem fazer
nenhuma oferenda {desses alimentos}; {pacha-yaja-ådhibhi%}–através dos cinco tipos de
sacrifícios, etc.; ebhya%–a esses semideuses, que estão todos sob Meu abrigo; sa%–essa pessoa;
stena% eva–é certamente um ladrão.[12]

11 “Pacifiquem os semideuses com sacrifícios e que eles possam
satisfazê-los concedendo os frutos que desejam. Dessa maneira,
através do sustento mútuo, vocês obterão grande auspiciosidade.”

12 Satisfeitos pelos sacrifícios, os semideuses {Meus representantes
dentro do plano da existência material} concederão a você todos os
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16 Ó Arjuna, aquele que desconsidera este ciclo natural de causa e
efeito vive uma vida de pecado, desfrutando dos sentidos em vão.

17 No entanto, não existe dever a cumprir para a pessoa realizada,
cujo desfrute provém do ser e que está completamente satisfeita
dentro de si. {Sua única ação no mundo material ou karma é
aquela necessária para sua subsistência}.

18 No mundo, essa pessoa não ganha pela ação, nem perde pela
inação. Não depende de nenhum outro ser vivo {do Senhor
Brahmå até a mais simples forma de vida} para nenhum propósito.

Versos 19, 20, 21

           tasmåd asakta% satata^, kårya^ karma samåchara
           asakto hy åcharan karma, param åpnoti p)ru!a% [19]

           karma@aiva hi sa^siddhim, åsthitå janakådaya%
           loka-sa@graham evåpi, sampaßyan kartum arhasi [20]

           yad yad åcharati ßre!$has, tat tad evetaro jana%
           sa yat pramå@a^ kurute, lokas tad anuvartate [21]

    tasmåt–portanto; asakta% {san}–estando desapegado dos frutos de suas ações; satatam–sempre;
samåchara–execute perfeitamente; kåryam karma–os deveres prescritos; hi–uma vez que; karma
åcharan–pela execução desses deveres; asakta%–sem apego; p)ru!a%–a pessoa; åpnoti–atinge; param–
a liberação, param-bhakti — a devoção pura.[19]
    janaka-ådaya%–os eruditos, como o rei Janaka e outros; hi–certamente; åsthitå%–obtiveram;
sa^siddhim–sucesso na devoção; karma@å eva–pela execução de seus deveres; arhasi–esteja
preparado; kartum–para realizar; {karma}–a ação; api–também; loka-sa&graham sampaßyan eva–
considerando o bem-estar das pessoas.[20]
    yat yat–entretanto; ßre!$a%–como uma grande personalidade; åcharati–se comporta; itara%
jana%–os homens comuns; {åcharati}–se comportarão; tat tat eva–dessa mesma forma; yat–aquilo
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violência contra as demais entidades vivas. Mas aqueles que
preparam alimentos para seu próprio prazer comem apenas pecado.

14 Os corpos das entidades vivas manifestam-se dos alimentos, o
alimento existe devido à chuva, a chuva acontece pela realização de
sacrifícios e a ação é a origem do sacrifício.

15 A ação é recomendada pelos Vedas e os Vedas originam-se no
Ak!ara, o Imperecível. Portanto, o onisciente e imperecível Senhor
está sempre presente nos atos de sacrifício oferecidos a Ele.

Versos 16, 17, 18

           eva^ pravartita^ chakra^, nånuvartayat(ha ya%
           aghåyur indriyåråmo, mogha^ pårtha sa j(vati [16]

           yas tv åtma-ratir eva syåd, åtma-t~ptaß cha månava%
           åtmany eva cha santu!$as, tasya kårya^ na vidyate [17]

           naiva tasya k~tenårtho, nåk~teneha kaßchana
           na chåsya sarva-bh)te!u, kaßchid artha-vyapåßraya% [18]

    {he} pårtha–Ó Arjuna; ya%–a pessoa que; iha–nessa vida; na anuvartayati–não segue; chakram–
o ciclo; evam pravartitam–assim estabelecido na natureza da causa e efeito; {parama-puru!e@a}–
pela Suprema Personalidade; sa%–essa pessoa; j(vati–vive; agha-åyu%–uma vida de pecado;
indriya-åråma%–desfrutando dos sentidos; mogham–em vão.[16]
    tu–mas; ya% månava%–a pessoa que; syåt–está; åtma-rati%–internamente em êxtase; åtma-
t~pta% eva cha–internamente saciada; cha–e; santu!$a%–plenamente satisfeita; åtmani eva–apenas
na alma; tasya–seus; kåryam–deveres; na vidyate–são nulos.[17]
    iha–nesse mundo; tasya–esse åtmåråma {a pessoa que deleita-se no ser}; artha% na eva–não
ganha nenhuma piedade; k~tena–pela ação executada; kaßchana {anårtha%} na–nem comete
nenhum pecado; ak~tena–pela inação; sarva-bh)te!u cha–e entre todos os seres vivos; kaßchit na
{bhavati}–de ninguém; asya artha-vyapåßraya%–essa pessoa depende para qualquer propósito.[18]
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todas as pessoas; anuvartante–seguirão; mama–o Meu; vartma–caminho; sarvaßa%–em todos os
aspectos.[23]
    chet–se; aham–Eu; na kuryån–não realizar; karma–os deveres; {tarhi}–então; ime lokå%–os
habitantes desses mundos; uts(deyu%–serão arruinados; {karma tyaktvå}–ao abandonar os seus
deveres; cha–e; {aham}–Eu; syåm–serei; kartå–o criador; sa&karasya–de var@asa&kara, ou progênie
corrompida; {evam aham eva}–desse modo, Eu sozinho; upahanyåm–causarei a queda; imå%
prajå%–dessas pessoas.[24]

22 Ó Arjuna, Eu não tenho nenhum dever a executar nos três
mundos. Não me falta nada e não há nada que Eu precise obter; e,
apesar disso, permaneço ativo.

23 Ó Arjuna, se alguma vez Eu não Me ocupasse atentamente em
Meus deveres então todos os homens, seguindo Meu exemplo,
abandonariam os seus.

24 Se Eu não me ocupasse em Meus deveres as pessoas desses
mundos renunciariam aos seus e estariam arruinadas. Então, Eu
seria responsável por sua queda, causada por progênie degradada.

Versos 25, 26, 27

           saktå% karma@y avidvå^so, yathå kurvanti bhårata
           kuryåd vidvå^s tathåsaktaß, chik(r!ur loka-sa&graham [25]

           na buddhi-bheda^ janayed, ajånå^ karma-sa&ginåm
           yojayet sarva-karmå@i, vidvån yukta% samåcharan [26]

           prak~te% kriyamå@åni, gu@ai% karmå@i sarvaßa%
           aha&kåra-vim)#håtmå, kartåham iti manyate [27]

    {he} bhårata–Ó Arjuna; yathå–assim como; avidvå^sa%–o ignorante; karma@i saktå%–
apegado à ação; kurvanti–executa; {karma@i}–trabalho; tathå–do mesmo modo; vidvån–o sábio;
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que; sa%–uma grande personalidade; kurute–aceita; pramå@am–como padrão; loka%–os homens
comuns; tat anuvartate–seguirão.[21]

19 Portanto, realize seus deveres prescritos sem apego. Ao executar
os próprios deveres desapegadamente a pessoa obtém a liberação.
{A verdadeira liberação é o estado de devoção pura, obtido na
maturidade da ação desinteressada}.

20 O rei Janaka e outras personalidades eruditas tiveram sucesso ao
obter a devoção através da execução de seus deveres prescritos.
Portanto, você deve realizar seu dever em consideração ao bem
estar das pessoas.

21 As massas seguem os passos dos grandes homens, seguindo os
padrões que eles estabelecem.

Versos 22, 23, 24

           na me pårthåsti kartavya^, tri!u loke!u kichana
           nånavåptam avåptavya^, varta eva cha karma@i [22]

           yadi hy aha^ na varteya^, jåtu karma@y atandrita%
           mama vartmånuvartante, manu!yå% pårtha sarvaßa% [23]

           uts(deyur ime lokå, na kuryå^ karma ched aham
           sa&karasya cha kartå syåm, upahanyåm imå% prajå% [24]
    {he} pårtha–Ó Arjuna; tri!u loke!u–nos três mundos; na asti–não existe; kichana–qualquer;
kartavyam–dever a ser cumprido; me–por Mim; {yata%}–uma vez que; na {asti kichana}–não
existe nada; anavåptam–inatingível; avåptavyam–ou a ser atingido; {mama}–por Mim; {tathåpi}–
e ainda assim; varte eva cha–Eu Me ocupo; karma@i–na ação.[22]
    {he} pårtha–Ó Arjuna; yadi jåtu–se em algum momento; aham–Eu; na varteyam–não me
ocupar; atandrita%–atentamente; karma@i–nos deveres; {tarhi}–então; hi–certamente; manu!yå%–
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           prak~ter gu@a-sa^m)#hå%, sajjante gu@a-karmasu
           tån ak~tsna-vido mandån, k~tsna-vin na vichålayet [29]

    tu–mas; {he} mahå-båho–ó Arjuna, melhor dos heróis; tattva-vit–aquele que se situa no
conhecimento; gu@a-karma-vibhågayo%–da divisão dos aspectos da natureza material {os três
modos: bondade, paixão e ignorância} e das ações {os semideuses funcionais, os sentidos e os
objetos dos sentidos}; {sa%}–essa pessoa; matvå–considerando; iti–que; gu@å%–os modos {na
forma dos sentidos de percepção — ouvido, pele, nariz, língua e olhos, ativados pelos semideuses};
vartante–estão ocupados; gu@e!u–dentro das modalidades {na forma dos objetos sensoriais de
som, toque, olfato, paladar e forma}; na sajjate–e não se apega a eles e nem neles se absorve.[28]
    prak~te%-gu@a-sa^m)#hå%–as pessoas influenciadas pelos modos; sajjante–estão absortas;
gu@a-karmasu–nas funções dos modos {o envolvimento dos sentidos com seus objetos}; k~tsna-
vit–as pessoas dotadas de sabedoria; na vichålayet–não devem agitar {tentando induzí-las a aceitar
o conhecimento do eu e não-eu}; tån–as pessoas; ak~tsna-vida%–ignorantes; mandån–
desafortunadas; {kintu gu@åveßa-nivartaka^ ni!kåma karmaiva kårayet}–mas, pelo contrário,
deveriam ocupá-las na ação abnegada que as liberta da absorção nas modalidades da natureza.[29]

28 De qualquer modo, ó poderoso Arjuna, aquele que conhece as
divisões dos modos da natureza material e das atividades, sabe que
os modos estão interagindo dentro dos modos e permanece
independente deles. {Aquele que compreende que os três modos
ativados pelos semideuses impelem os sentidos a ocuparem-se de
seus objetos, sabe que independe desses elementos; portanto, não
considera a si mesmo como o executor}.

29 As pessoas confundidas pelos modos da natureza estão absortas
nas funções dos modos {a ocupação dos sentidos com seus objetos}.
As pessoas iluminadas não devem agitar as pessoas ignorantes e
desafortunadas, tentando convencê-las com elevadas verdades
filosóficas. {Pelo contrário, devem aconselhar as almas
condicionadas a praticar a ação abnegada, o que as liberta da
absorção nos modos}.

Versos 30, 31
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asakta% {san}–estando desapegado; kuryåt–deveria trabalhar; chik(r!u%–desejando; loka-
sa&graham–orientar as pessoas.[25]
    vidvån–o erudito, o mestre de jåna-yoga; na janayet–não deve criar; ajånåm–entre as
pessoas ignorantes; karma-sa&ginåm–que estão apegadas à ação; buddhi-bhedam–a confusão de
negar os deveres e cultivar o conhecimento; {api tu}–preferivelmente; yukta% {san}–
permanecendo desapegado; samåcharan–executando plenamente; sarva-karmå@i–todos os deveres;
{ajån} yojayet–ele deve encorajar os ignorantes a excutarem seus deveres.[26]
    karmå@i–toda ação; kriyamå@åni–é realizada; sarvaßa%–de todas as maneiras; gu@ai%–{pelos
sentidos impelidos} pelos modos; prak~te%–da natureza material; {tu}–mas; aha&kara-vim)#ha-
åtmå–a pessoa iludida pelo ego corporal; manyate iti–pensa assim; aham kartå–“Eu sou o
realizador”.[27]

25 Ó Arjuna, assim como os ignorantes agem com apego aos
resultados, o sábio também deve agir, mas sem apego, com a
finalidade de guiar as pessoas em geral que vivem no plano das
atividades mundanas. {Eles não se diferenciam em suas ações, mas
em suas atitudes de apego e desapego}.

26 O mestre versado nas Escrituras não deveria confundir a mente
dos homens ignorantes e apegados, manifestamente defendendo a
negligência do dever para o cultivo do conhecimento. Pelo
contrário, deveria dar o exemplo de desapego no cumprimento de
deveres, encorajando assim o ignorante na execução de seus deveres
prescritos.

27 Todas as atividades no mundo são afetadas em todos os
sentidos pelos modos da natureza material {que impulsionam os
sentidos}. Mas um homem confundido pela identificação corpórea
pensa, “Eu estou realizando este trabalho sozinho”.

Versos 28, 29

           tattvavit tu mahå-båho, gu@a-karma-vibhågayo%
           gu@å gu@e!u vartanta, iti matvå na sajjate [28]
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           indriyasyendriyasyårthe, råga-dve!au vyavasthitau
           tayor na vaßam ågachchhet, tau hy asya paripanthinau [34]

    ye tu–mas aqueles que; abhyas)yanta%–por ressentimento; na anuti!$hanti–não seguem; etat
me matam–esse Meu ensinamento; tån viddhi–saiba que estão; sarva-jåna-vim)#hån–
desprovidos de todo conhecimento; na!$ån–completamente desviados da meta da vida humana;
achetasa%–e desprovidos de boa inteligência.[32]
    jånavån api–até uma pessoa de conhecimento; che!$ate–age; sad~ßam–de acordo com;
svasyå% prak~te%–sua própria natureza; bh)tåni–as entidades vivas; prak~tim yånti–seguem suas
naturezas; kim kari!yati–de que serviria; {te!åm}–sua; nigraha%–repressão?[33]
    råga-dve!au–atração e aversão; indriyasya–de todos os sentidos; vyavasthitau–existem;
indriyasya- arthe–por seus objetos; {tathåpi}–entretanto; vaßam na ågachchhet–a pessoa não deve
ser controlada; tayo%–por tais atrações e aversões; hi–uma vez que; tau paripanthinau–elas são
um obstáculo; asya–ao praticante espiritual.[34]

32 Mas os arrogantes que se ressentem com Meus ensinamentos
estão desprovidos de todo conhecimento. Saiba que eles estão
perdidos na ignorância.

33 Mesmo o homem de conhecimento tende a agir segundo sua
própria natureza {inclinações mundanas}. As ocupações das
entidades vivas são ditadas por suas naturezas. O que então pode-
se obter com sua repressão?

34 Mesmo que os sentidos sintam-se atraídos e repelidos pelos
objetos dos sentidos, a pessoa não deve ser controlada por tais
ímpetos, porque eles são o maior inimigo para o candidato à
autorrealização.

Verso 35

           ßreyån sva-dharmo vigu@a%, para-dharmåt svanu!$hitåt
           sva-dharme nidhana^ ßreya%, para-dharmo bhayåvaha% [35]
    sva-dharma%–desempenhar nossa própria função; vigu@a%–ainda que recoberta por falhas;
ßreyån–é melhor; para-dharmåt–do que desempenhar a função de outros; su-anu!$hitåt–bem
feita; nidhanam–mesmo a morte; sva-dharme–durante a realização de nossos próprios deveres
{segundo a posição apropriada no var@åßrama — o sistema sócio-religioso centrado em Deus};
ßreya%–é melhor; para-dharma%–o caminho de realizar o dever de outra pessoa; bhaya-åvaha%–é
perigoso.[35]
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           mayi sarvå@i karmå@i, sannyasyådhyåtma-chetaså
           niråß(r nirmamo bh)två, yudhyasva vigata-jvara% [30]

           ye me matam ida^ nityam, anuti!$hanti månavå%
           ßraddhåvanto ’nas)yanto, muchyante te ’pi karmabhi% [31]

    sannyasya–entregando completamente; sarvå@( karmå@i–todas as atividades; mayi–a Mim;
adhyåtma-chetaså–sempre consciente do Ser Espiritual; bh)två–estando; niråß(%–livre dos desejos
pelos frutos; nirmama%–livre de toda possessividade; vigata-jvara% {cha}–e livre da angústia;
yudhyasva–lute.[30]
    ye månavå%–as pessoas que; ßraddhåvanta%–fielmente; anas)yanta%–e sem inveja; nityam–
sempre; anuti!$hanti–executam; idam–esse; me matam–Meu ensinamento da ação abnegada; te
api–elas também; muchyante–se libertam; karmabhi%–do cativeiro do karma, ou ação e reação
no plano mundano.[31]

30 Entregue todas as suas atividades a Mim, com o entendimento
de que: “Todas as minhas atividades estão sob o controle do
Senhor que reside em mim”. Em tal estado de consciência, livre de
possessividade e angústia, envolva-se na batalha {como seu dever
natural}.

31 Os homens que, fielmente e sem inveja, praticam Meu
ensinamento — esse yoga da ação abnegada — são liberados do
cativeiro da ação, ainda que se ocupem em atividades.

Versos 32, 33, 34

           ye tv etad abhyas)yanto, nånuti!$hanti me matam
           sarva-jåna-vim)#hå^s tån, viddhi na!$ån achetasa% [32]

           sad~ßa^ che!$ate svasyå%, prak~ter jånavån api
           prak~ti^ yånti bh)tåni, nigraha% ki^ kari!yati [33]
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35 Ainda que imperfeitamente, é melhor executar o seu próprio
dever de acordo com sua natureza, do que executar bem o dever de
outro. Até mesmo a morte no cumprimento do próprio dever é
preferível, pois realizar o dever de outros é perigoso.
___________________________________________________________

Comentário

    A eterna e super excelente função natural da alma {dharma} é a
devoção pura a Adhok!aja, o Senhor transcendental. Portanto,
mesmo que alguém execute essa função imperfeitamente, com falhas
externas, tal esforço será superior às “boas” práticas dentro dos limites
dos modos da natureza material e da cadeia de ações e hábitos
mundanos, alheios à natureza da alma. Mesmo se a morte ocorrer
durante o cultivo da devoção pura, em apropriada e sagrada
associação, ela outorga o maior benefício; mas, seguir “o dever de
outro”, de modo ignorante, em nome de boas práticas — qualquer
outra ocupação que não seja de devoção ao Senhor {dvit(yåbhiniveßa}
— é bhayåva%, perigoso para o avanço espiritual da alma*.
___________________________________________________________

Versos 36, 37

arjuna uvåcha
           atha kena prayukto ’ya^, påpa^ charati p)ru!a%
           anichchhann api vår!@eya, balåd iva niyojita% [36]

ßr( bhagavån uvåcha
           kåma e!a krodha e!a, rajogu@a-samudbhava%
           mahå-ßano mahå-påpmå, viddhy enam iha vairi@am [37]
    arjuna% uvåcha–Arjuna disse; atha–agora; {he} vår!@eya–ó descendente da dinastia V~!@i; kena
prayukta% {san}–incitada por quem; ayam p)ru!a% charati–esta entidade viva comete; påpam–
atividades pecaminosas; anichchhan api–mesmo contrariando a sua própria vontade; niyojita%
iva–como se envolvida; balåt–à força?[36]
    ßr( bhagavån uvåcha–o Senhor Supremo disse; e!a% kåma%–é apenas o desejo de desfrutar do
mundano; e!a% krodha%–transformado em ira; rajo-gu@a-samudbhava%–nasce do modo da
paixão e desse desejo nasce a ira cega; viddhi enam–saiba que tal desejo é; mahå-aßana%–insaciável;
mahå-påpmå–extremamente furioso; vairi@am–e o pior inimigo da entidade viva; iha–nesse
mundo.[37]

36 Arjuna perguntou: Ó descendente dos V~!@is, o que impele a
entidade viva a cometer atividades pecaminosas, ainda que não seja
a sua vontade, como se fosse forçada a fazê-lo?
37 O Senhor Supremo respondeu: É o desejo de desfrutar do
material que induz a pessoa a cometer pecado e, em diferentes
situações, isso produz a ira. Esse desejo é totalmente insaciável,
extremamente malicioso e o pior inimigo da entidade viva nesse
mundo.

Versos 38, 39

           dh)menåvriyate vahnir, yathådarßo malena cha
           yatholbenåv~to garbhas, tathå tenedam åv~tam [38]

           åv~ta^ jånam etena, jånino nitya-vairi@å
           kåma-r)pe@a kaunteya, du!p)re@ånalena cha [39]                                                                                                           
    yathå–assim como; vahni%–o fogo; åvriyate–está coberto; dh)mena–pela fumaça; yathå–como;
ådarßa%–um espelho; {åvriyate}–está coberto; malena–pelo pó; {yathå} cha–e como; garbha%–o
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bhaya^ dvit(yåbhiniveßata% syåd (ßåd apetasya viparyayo ’sm~ti%
tan måyayåto budha åbhajet ta^ bhaktyaikayeßa^ guru-devatåtmå

“A pessoa de inteligência refinada servirá com devoção centrada a seu Senhor, quem é seu mestre e mais
querido amigo. Aqueles que se voltaram contra o Senhor adotam o ego ilusório de considerar o corpo
perecível como sendo o eu, esquecendo suas verdadeiras identidades. Com suas consciências sempre
absortas em objetivos mundanos, estão sempre temerosos devido ao corpo e a seus apegos.” {SB 11.2.37}

——————————
*



conhecimento; etai%–por meio desses assentos; e!a%–esse desejo; vimohayati–confunde; dehinam–
a entidade viva corporificada.[40]
    {he} bharatar!abha–Ó Arjuna, mais nobre dos Bhåratas; tvam–você; tasmåt–portanto; ådau–
primeiro; indriyå@i niyamya–controle os sentidos; hi–e completamente; prajahi–destrua; enam–
esse desejo; påpmånam–que é a personificação do pecado; jåna-vijåna-nåßanam–e o destruidor
de jåna {conhecimento do eu e do não-eu como deliberado nas Escrituras} e vijåna {a realização
de tal conhecimento}.[41]
    {pa@#itå%}–os sábios; åhu%–afirmam que; indriyå@i parå@i–os sentidos são superiores;
{vi!ayebhya%}–à matéria; mana%–a mente; param–é superior; indriyebhya%–aos sentidos;
buddhi%–a inteligência ou faculdade de decisão; parå–é superior; manasa% tu–à mente também;
ya%–e aquilo que; parata%–é superior; buddhe% tu- até mesmo à inteligência; sa%–é a alma, ou
j(va.[42]

40 É dito que esse inimigo, o desejo, reside nos sentidos, na mente
e na inteligência, recobre a percepção da entidade viva
corporificada e a confunde.

41 Portanto, ó mais nobre dos Bhåratas, controle seus sentidos e
destrua esse desejo, a personificação do pecado, que destrói tanto o
conhecimento quanto a autorrealização.

42 É dito pelos sábios que os sentidos são superiores à matéria, a
mente é superior aos sentidos e a inteligência é superior à mente; e
a alma é superior inclusive à inteligência.

Verso 43

            eva^ buddhe% para^ buddhvå, sa^stabhyåtmånam åtmanå
           jahi satru^ mahå-båho, kåma-r)pa^ duråsadam [43]

    {he} mahå-båho–Ó poderoso Arjuna; evam–dessa maneira; buddhvå–discernindo; buddhe%
param–a alma como superior à inteligência; sa^stabhya–estabilizando; åtmånam–a mente;
åtmanå–pela convicção da inteligência resoluta; jahi–destrua; duråsadam–o formidável; ßatrum–
inimigo; kåma-r)pam–em forma de desejo.[43]

43 Ó poderoso Arjuna, sabendo que a alma é superior à
inteligência, estabilize a mente com inteligência resoluta e destrua
esse formidável inimigo, o desejo.
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embrião; åv~ta%–está coberto; ulbena–pelo ventre; tathå–assim também; idam–a consciência;
åv~tam–fica coberta; tena–por esse desejo.[38]
    {he} kaunteya–Ó Arjuna, filho de Kunt(; jånam–o conhecimento discriminatório; åv~tam–
está coberto; etena–por este; nitya-vairi@å–inimigo perpétuo; jånina%–mesmo da pessoa de
conhecimento; kåma-r)pe@a–na forma do desejo; du!p)re@a analena cha–que é como um fogo
insaciável.[39]

38 Assim como o fogo é recoberto pela fumaça, como um espelho
é densamente coberto pela poeira e como um embrião permanece
completamente confinado no ventre, similarmente, o desejo cobre
a consciência da entidade viva {nos três graus de intensidade, de
acordo com os modos da natureza material: bondade, paixão e
ignorância, respectivamente}.

39 O conhecimento é coberto pelo desejo, o inimigo constante do
homem sábio. Esse desejo queima como um fogo insaciável {fogo
esse que nunca é satisfeito, mesmo que seja alimentado com
oferendas de manteiga}.

Versos 40, 41, 42

           indriyå@i mano buddhir, asyådhi!$hånam uchyate
           etair vimohayaty e!a, jånam åv~tya dehinam [40]

           tasmåt tvam indriyå@y ådau, niyamya bharatar!abha
           påpmåna^ prajahi hy ena^, jåna-vijåna-nåßanam [41]

           indriyå@i parå@y åhur, indriyebhya% para^ mana%
           manasas tu parå buddhir, buddher ya% paratas tu sa% [42]

    uchyate–É dito que; indriyå@i–os sentidos; mana% buddhi%–a mente e a inteligência;
adhi!$hånam–são os assentos; asya–desse inimigo, o desejo; åv~tya–encobrindo; jånam–o
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Fim do Capítulo Três

O Caminho da Ação

Da conversa entre Ír( K~!@a e Arjuna
no Ír(mad Bhagavad-g(tå Upani!ad,

a Escritura Yoga do Conhecimento Transcendental
no Bh(!ma Parva do Ír( Mahåbhårata,

a Escritura Sagrada revelada por Ír(la Vyåsadeva
em cem mil versos.

Ír(mad Bhagavad-g(tå70

Capítulo Quatro

Jåna-yoga

O Caminho
do Conhecimento



3 Por você ser Meu devoto e amigo, revelo agora para você este
supremo segredo — o yoga eterno.

Versos 4, 5, 6

arjuna uvåcha
           apara^ bhavato janma, para^ janma vivasvata%
           katham etad vijån(yå^, tvam ådau proktavån iti [4]

ßr( bhagavån uvåcha
           bah)ni me vyat(tåni, janmåni tava chårjuna
           tåny aha^ veda sarvå@i, na tva^ vettha parantapa [5]

           ajo ’pi sann avyayåtmå, bh)tånåm (ßvaro ’pi san
           prak~ti^ svåm adhi!$håya, sambhavåmy åtma-måyayå [6]

    arjuna% uvåcha–Arjuna disse; bhavata%–Seu; janma–nascimento; aparam–ocorreu na
atualidade; vivasvata%–o deus do Sol; janma–nasceu; param–há muito tempo; {tasmåt}–assim;
katham–como; {aham} vijån(yåm–posso compreender; etat–que; ådau–na antiguidade; tvam–
Você; proktavån iti–ensinou assim; {imam yogam}–este yoga?[4]
    ßr(-bhagavån uvåcha–O Senhor Supremo disse; {he} parantapa arjuna–Ó Arjuna,
conquistador do inimigo; bah)ni–muitos; janmåni–nascimentos; me tava cha–Meus e seus;
vyat(tåni–passaram-se; aham–Eu; veda–conheço; tåni sarvå@i–todos eles; tvam–{mas} você; na
vettha–nada sabe; {tåni}–deles.[5]
    api–mesmo; san–sendo; aja%–não-nascido; avyaya-åtmå–com uma forma imperecível; api–e
mesmo; san–sendo; (ßvara%–o Senhor Supremo; bh)tånåm–de todos os seres; {aham}–Eu;
adhi!$håya–permaneço; svåm prak~tim–em Minha própria identidade espiritual feita de verdade,
auspiciosidade e beleza; sambhavåmi–apareço no mundo; åtma-måyayå–por Minha potência,
Yoga-måyå.[6]

4 Arjuna disse: Vivasvån, o semideus do Sol, nasceu em tempos
antigos, muito antes de Você. Portanto, como posso considerar
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Versos 1, 2, 3

ßr( bhagavån uvåcha
           ima^ vivasvate yoga^, proktavån aham avyayam
           vivasvån manave pråha, manur ik!våkave ’brav(t [1]

           eva^ paramparå-pråptam, ima^ råjar!ayo vidu%
           sa kåleneha mahatå, yogo na!$a% parantapa [2]

           sa evåya^ mayå te ’dya, yoga% prokta% puråtana%
           bhakto ’si me sakhå cheti, rahasya^ hy etad uttamam [3]
    ßr( bhagavån uvåcha–O Senhor disse; aham–Eu; proktavån–concedi; iman–este; avyayam–
imperecível; yogam–yoga do conhecimento {jåna-yoga}, que se alcança pela ação abnegada;
vivasvate–a S)rya, o deus do Sol; vivasvån–S)rya; pråha–ensinou; manave–seu filho, Vaivasvata
Manu; manu%–e Manu; abrav(t–transmitiu-a; ik!våkave–a seu filho Ik!våku.[1]
    evam–desse modo; paramparå-pråptam–obtido por meio da sucessão discipular; råjar!aya%–
os reis santos; vidu%–chegaram a conhecer; imam–esse caminho; {he} parantapa–Ó Arjuna,
conquistador do inimigo; sa% yoga%–esse yoga; na!$a%–foi perdido; iha–no presente; mahatå
kålena–após a passagem de um longo período de tempo.[2]
    {tvam}–você; asi–é; me–Meu; bhakta% sakhå ca–devoto e amigo; iti {heto%}–por essa razão;
ayam sa% eva–este mesmo; puråtana%–antigo; yoga%–yoga; prokta%–é descrito; adya–hoje; mayå–
por Mim; te–para você; hi–ainda que; etat–esse; uttamam rahasyam–seja um grande segredo.[3]

1 O Senhor Supremo disse: Eu ensinei este imperecível yoga do
conhecimento, obtido por meio da ação desinteressada, a S)rya, a
deidade controladora do Sol. S)rya ensinou-o ao seu filho
Vaivasvata Manu, que, por sua vez, ensinou-o ao seu filho Ik!våku.

2 Ó conquistador do inimigo, dessa maneira os reis santos, como
Nimi, Janaka e outros, aprenderam este yoga, que lhes foi
transmitido através da sucessão discipular. Mas, com o passar do
tempo, este ensinamento se perdeu.
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7 Ó Bhårata, onde quer que haja um declínio da religião e uma
ascensão da irreligião, Eu pessoalmente faço Meu advento.

8 Apareço era após era para libertar os santos devotos, derrotar os
infiéis e estabelecer firmemente a verdadeira religião.

9 Ó Arjuna, aquele que conhece a verdade sobre Meus
passatempos de nascimento e atividades divinos, não volta a nascer
neste mundo. Ao abandonar esse corpo, ele Me alcança. {Minha
graça é revelada a ele como Minha pessoal e encantadora potência
transcendental, hlådin(-ßakti. Seu coração derrete-se em amor
divino e ele alcança Meu serviço devocional eterno}.

Versos 10, 11

           v(ta-råga-bhaya-krodhå, man-mayå måm upåßritå%
           bahavo jåna-tapaså, p)tå mad-bhåvam ågatå% [10]

            ye yathå må^ prapadyante, tå^s tathaiva bhajåmy aham
           mama vartmånuvartante, manu!yå% pårtha sarvaßa% [11]

    v(ta-råga-bhaya-krodhå%–livre do apego mundano, do medo e da ira; mat-mayå%–
sinceramente absorto em serviço a Mim; bahava%–muitas pessoas; måm upåßritå%–refugiadas
em Mim; p)tå% {santa%}–e purificadas; jåna-tapaså–pelo conhecimento e austeridades em
relação a Meu serviço; ågatå%–obtiveram; mat-bhåvam–Minha bhåva, a devoção por Mim.[10]
    yathå–contudo; ye–aqueles que; prapadyante–se rendem; måm–a Mim; aham–Eu; tathå eva–
de acordo; bhajåmi–recompenso; tån–a eles; {he} pårtha–Ó Arjuna; sarvaßa% manu!yå%–todos
os tipos de pessoas {em todos os caminhos}; anuvartante–seguem; mama vartma–o Meu
caminho.[11]

10 Livres do apego, do medo e da ira, muitas pessoas se refugiaram
em Mim, absorvendo seus corações em Meu serviço {ouvindo,
cantando e lembrando}. Purificadas pelo conhecimento e pela
dedicação a Meu serviço, elas alcançaram o amor divino por Mim.

11 Na mesma medida em que a pessoa se entrega a Mim, Eu a

O Caminho do Conhecimento 75

que Você transmitiu este ensinamento para ele?

5 O Senhor Supremo disse: Ó conquistador do inimigo, tanto
você como Eu passamos por vários nascimentos. Eu posso me
lembrar de todos eles, enquanto você, ó Arjuna, não pode.

6 Ainda que Minha forma eterna seja transcendental ao
nascimento e à morte e que Eu seja o Senhor de todos os seres,
apareço nesse mundo em Minha natureza divina, por Minha doce
vontade, expandindo Minha potência interna.

Versos 7, 8, 9

           yadå yadå hi dharmasya, glånir bhavati bhårata
           abhyutthånam adharmasya, tadåtmåna^ s~jåmy aham [7]

           paritrå@åya sådh)nå^, vinåßåya cha du!k~tåm
           dharma-sa^sthåpanårthåya, sambhavåmi yuge yuge [8]

           janma karma cha me divyam, eva^ yo vetti tattvata%
           tyaktvå deha^ punar janma, naiti måm eti so ’rjuna [9]

    {he} bhårata–Ó Arjuna; yadå yadå hi–sempre que; glåni%–um declínio; dharmasya–da religião;
{cha}–e; abhyutthånam–um crescimento; adharmasya–da irreligião; bhavati–ocorre; tadå–então;
aham s~jåmi–Eu apareço, semelhante a um ser que nasceu neste mundo — faço Meu advento;
åtmånam–Eu mesmo.[7]
    paritrå@åya–para a liberação; sådh)nåm–dos santos devotos; {tathå}–e; vinåßåya–para
conquistar; du!k~tåm–os descrentes; sa^sthåpana-arthåya cha–e para estabelecer firmemente;
dharma–a religião, dhyåna {a meditação}, yajana {a realização de sacrifícios}, paricharyå {a
adoração} e sa&k(rtana {o canto congregacional dos santos nomes} todos centrados em Mim;
{aham}–Eu; sambhavåmi–apareço; yuge yuge–era após era.[8]
    {he} arjuna–Ó Arjuna; ya%–aquele que; vetti–conhece; evam–desta maneira; tattvata%–a
realidade; me–sobre Meus; divyam–espontâneos, divinos; janma karma cha–nascimentos e
atividades; sa%–ele; tyaktvå–ao abandonar; deham–o corpo; na eti–não recebe; puna% janma–
renascimento; mam eti–ele Me alcança.[9]
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Mim. Mesmo sendo o criador disso, saiba que Eu não executo
nada e sou imutável.

14 Eu jamais sou envolvido pela ação, nem desejo os frutos da ação.
Aquele que Me conhece {como o Senhor Supremo, transcendental
às ações humanas} nunca está sujeito às ações.

Versos 15, 16, 17

           eva^ jåtvå k~ta^ karma, p)rvair api mumuk!ubhi%
           kuru karmaiva tasmåt tva^, p)rvai% p)rvatara^ k~tam [15]

           ki^ karma kim akarmeti, kavayo ’py atra mohitå%
           tat te karma pravak!yåmi, yaj jåtvå mok!yase ’ßubhåt [16]

           karma@o hy api boddhavya^, boddhavya^ cha vikarma@a%
           akarma@aß cha boddhavya^, gahanå karma@o gati% [17]

    jåtvå–conhecendo; evam–isso; mumuk!ubhi% api–os que buscavam a liberação; p)rvai%–no
passado; k~tam–executaram; karma–ações abnegadas; tasmåt–portanto; tvam–você; eva–
certamente; kuru–deve adotar; karma–o caminho da ação abnegada; p)rvataram k~tam–como
foi feito no passado; p)rvai%–pelos antigos mahåjanas {personalidades muito santas, como Janaka
e outros}.[15]
    kim karma–o que é a ação? kim akarma–o que é a inação? iti atra–nesse assunto; kavaya% api–
mesmo os eruditos; mohitå% {bhavanti}–ficam confusos; {ata%}–portanto; pravak!yåmi–
descreverei; te–a você; tat karma–o que é karma e o que é akarma — ação e inação; yat
jåtvå–sabendo isso; mok!yase–você será liberto; aßubhåt–da inauspiciosidade.[16]
    karma@a% api boddhavyam–a ação recomendada {pelos Vedas} deve ser entendida; cha–e;
vikarma@a% boddhavyam–a ação proibida {pelos Vedas} deve ser entendida; cha–e; akarma@a%
boddhavyam–a renúncia à ação deve ser entendida; hi–uma vez que; gati%–a verdadeira natureza;
karma@a%–da ação; gahanå–é muito difícil de compreender.[17]

15 Conhecendo esse princípio básico, os buscadores da liberação
de outros tempos renunciaram a todos os trabalhos fruitivos e
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recompenso. Sendo a meta última de todos os caminhos, Eu sou o
objetivo a ser alcançado por todos. Ó Pårtha, todos os homens
seguem Meus vários caminhos.

Versos 12, 13, 14

           kå&k!anta% karma@å^ siddhi^, yajanta iha devatå%
           k!ipra^ hi månu!e loke, siddhir bhavati karmajå [12]

           chåtur-var@ya^ mayå s~!$a^, gu@a-karma-vibhågaßa%
           tasya kartåram api må^, viddhy akartåram avyayam [13]

           na må^ karmå@i limpanti, na me karma-phale sp~hå
           iti må^ yo ’bhijånåti, karmabhir na sa badhyate [14]

    iha–nesse mundo; kå&k!anta%–as pessoas que desejam; siddhim–o sucesso; karma@åm–das
ações materiais; yajante–adoram; devatå%–os semideuses; hi–uma vez que; månu!e loke–no plano
humano; siddhi%–os frutos {alcançar o Céu, etc.}; karma-jå–que nascem da ação; bhavati–surgem;
k!ipram–muito rapidamente.[12]
    chåtu%-var@yam–as quatro divisões sociais ou var@as — bråhma@a, k!atriya, vaißya e ß)dra;
s~!$am–foram manifestas; mayå–por Mim; gu@a-karma-vibhågaßa%–classificadas de acordo com
os modos da natureza e atividades correspondentes {ver 18.41–44}; kartåram api–ainda que Eu
seja o realizador; tasya–disso; viddhi–saiba que; måm–Eu; akartåram–não sou o executor;
avyayam–e sou imutável.[13]
    karmå@i–as ações; na limpanti–não implicam nem tingem; måm–a Mim; {jivam iva}–como
implicam as entidades vivas; na {asti}–não existe; sp~hå–desejo; me–de Minha parte; karma-phale–
pelos frutos da ação; ya%–aquele que; iti–assim; måm abhijånåti–Me conhece de verdade {como
o Senhor Supremo}; sa%–tal pessoa; na badhyate–não é capturada; karmabhi%–pelo karma.[14]

12 As pessoas que desejam o fruto de suas ações adoram os semideuses,
pois no plano humano as ações rapidamente trazem resultados.

13 As quatro divisões sociais, classificadas de acordo com os modos
da natureza e atividades correspondentes, foram manifestadas por
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aventurança  interior; sa%–tal pessoa; abhiprav~tta% api–mesmo que esteja plenamente ocupada;
karma@i–em todos os tipos de atividades; na karoti–não faz; kichit eva–absolutamente nada.[20]

18 Aquele que vê ação na inação e inação na ação, é um sábio entre
os homens. Ele é um yog( e executor de todo tipo de ações.

19 Aquele cujas ações estão livres do desejo pelos frutos e que
queima todas as ações no fogo do conhecimento, é descrito pelos
sábios como um erudito.

20 Tal pessoa, abandonando o apego aos frutos da ação,
totalmente satisfeita na eterna bem-aventurança interior e livre da
dependência mundana, mesmo que esteja sempre ativa, não faz
nada.

Versos 21, 22

           niråß(r yata-chittåtmå, tyakta-sarva-parigraha%
           ßår(ra^ kevala^ karma, kurvan nåpnoti kilbi!am [21]

           yad~chchhå-låbha-santu!$o, dvandvåt(to vimatsara%
           sama% siddhåv asiddhau cha, k~tvåpi na nibadhyate [22]

    niråß(%–sem desejos; yata-chitta-åtmå–com a mente e o corpo controlados; tyakta-sarva-pari-
graha%–e renunciando a toda posse e aquisição; {sa%}–tal pessoa; na åpnoti–não incorre; kilbi!am–
em pecado; kurvan {api}–mesmo que realize; ßår(ram-karma–ações para manutenção do corpo;
kevalam–apenas.[21]
    {jana%}–a pessoa; yad~chchhå-låbha-santu!$a%–satisfeita com aquilo que está prontamente
disponível; dvandva-at(ta%–situada além das dualidades, tais como frio e calor, prazer e dor,
atração e aversão; vimatsara%–livre da inveja; cha–e; sama%–equilibrada; siddhau-asiddhau–diante
do sucesso ou do fracasso da ação; k~två api–mesmo que execute; {karma}–ação; na nibadhyate–
não fica atado por ela.[22]

21 Livre de desejos, controlando a mente e o corpo com sua
inteligência e renunciando a todo sentido de posse e aquisição,
nenhuma reação pecaminosa ou piedosa atinge tal pessoa, que
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executaram seus deveres como uma oferenda desinteressada a Mim.
Da mesma forma, você deverá adotar este yoga da ação
desinteressada, assim como fizeram as grandes personalidades da
antiguidade.

16 O que é ação? O que é inação? Mesmo os eruditos têm
dificuldade de entender isso. Portanto, Eu devo esclarecer esse
assunto para você, pois entendendo-o você será liberado de toda
inauspiciosidade.

17 A verdadeira natureza da ação é muito difícil de compreender.
A pessoa deve entender as ações recomendadas, as ações proibidas e
a inação.

Versos 18, 19, 20

     karma@y akarma ya% paßyed, akarma@i cha karma ya%
           sa buddhimån manu!ye!u, sa yukta% k~tsna-karma-k~t [18]

           yasya sarve samårambhå%, kåma-sa&kalpa-varjitå%
           jånågni-dagdha-karmå@a^, tam åhu% pa@#ita^ budhå% [19]

           tyaktvå karma-phalåsa&ga^, nitya-t~pto niråßraya%
           karma@y abhiprav~tto ’pi, naiva kichit karoti sa% [20]
    ya%–a pessoa que; paßyet–vê; akarma–a inação; karma@i–na ação; cha–e; ya%–que; {paßyet}–
vê; karma–a ação; akarma@i–na inação; sa% buddhimån–essa pessoa é sábia; manu!ye!u–entre
os homens; sa% yukta%–é um yog(; k~tsna-karma-k~t–executor de todas as ações.[18]
    yasya–aquele que; sarve–em cada; samårambhå%–empreendimento; kåma-sa&kalpa-varjitå%–está
livre do desejo pelos frutos da ação; jåna-agni-dagdha-karmå@am–e que queimou todas as ações
no fogo do conhecimento; budhå%–o sábio; åhu% tam–o descreve como; pa@#itam– erudito.[19]
    {ya%}–a pessoa que; tyaktvå–abandona; karma-phala-åsa&gam–o apego aos frutos da ação;
niråßraya%–está livre da dependência mundana; nitya-t~pta%–e satisfeito na eterna bem-
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      Assim, a declaração de Ír( K~!@a, samagra^ pravil(yate,
“Todas as ações são dissipadas”, não deve ser mal interpretada,
significando que as ações das almas liberadas causam algumas de
tais consequências remotas ou ap)rva. Pelo contrário, o Senhor
indica que as ações oferecidas a Ele pelo karma-yog( desinteressado
não causam nenhuma reação a ser desfrutada ou sofrida por outros
neste plano mundano.
___________________________________________________________

Versos 24, 25, 26

           brahmårpa@a^ brahma havir, brahmågnau brahma@å hutam
           brahmaiva tena gantavya^, brahma-karma-samådhinå [24]

           daivam evåpare yaja^, yogina% paryupåsate
           brahmågnåv apare yaja^, yajenaivopajuhvati [25]

           ßrotråd(n(ndriyå@y anye, sa^yamågni!u juhvati
           ßabdåd(n vi!ayån anya, indriyågni!u juhvati [26]

    arpa@am–os utensílios do sacrifício tais como o sruk, sruvå — a colher e a concha do sacrifício;
{bhavati}–são; brahma–Brahman; {arpyamå@am} havi%–a oferenda de ghee, etc.; {bhavati}–são;
brahma–Brahman; hutam–oferecidos; brahma-agnau–ao fogo do sacrifício do Brahman;
brahma@å {havana kartå}–pelo bråhma@a que faz a oferenda e que é Brahman; brahma eva–o
Brahman, o Absoluto; gantavyam–é atingível; tena brahma-karma-samådhinå–pela pessoa cuja
consciência está absorta na ação do Brahman.[24]
    apare–outros; yogina%–{karma-}yog(s; paryupåsate–adoram; daivam yajam eva–os
semideuses por meio do sacrifício; apare–outros {jåna-}yog(s; upajuhvati–oferecem; yajam–a
alma {j(våtmå, como o elemento tvam, representando o ghee do sacrifício}; brahma-agnau–ao
fogo do Brahman {ou para a Superalma, Paramåtmå, como o elemento tat, representando o fogo
do sacrifício}; yajena eva–vibrando o Pra@ava mantra, O^.[25]
    anye–outros {nai!$ika — celibatários durante toda a vida}; juhvati–oferecem; indriyå@i–os
sentidos; ßrotra-åd(ni–da audição etc.; sa^yama-agni!u–no fogo do controle do ser {mental};
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pode agir para obter objetos mundanos meramente para seu
sustento corporal.

22 Satisfeita com o que está prontamente disponível e
imperturbada pelas dualidades {de prazer e dor, atração e aversão},
tal pessoa não tem inveja. Ela é equilibrada, nunca exultante ou
deprimida diante do sucesso ou fracasso. Ainda que ativa, ela não
é aprisionada por nenhuma ação.

Verso 23

           gata-sa&gasya muktasya, jånåvasthita-chetasa%
           yajåyåcharata% karma, samagra^ pravil(yate [23]

    gata-sa&gasya–para a pessoa que está livre do apego; muktasya–que está liberada; jåna-
avasthita-chetasa%–que é realizada; karma åcharata%–e que realiza ação; yajåya–em yaja {para
o prazer do Senhor Supremo}; samagram–todas; {karma}–as ações; pravil(yate–são dissipadas, ou
seja, não produzem nenhuma reação.[23]

23 Para aquele que está desapegado, iluminado e liberado, todas as
suas ações, realizadas no espírito de sacrifício, são perfeitamente
dissipadas.
___________________________________________________________

Comentário

      As ações de uma pessoa que pratica o yoga da ação
desinteressada não levam a ap)rva como foi considerado pelos
filósofos conhecidos como Karma-m(må^saka. Segundo sua
ideologia ética porém ateísta, os Karma-m(må^sakas —
racionalistas mundanos — afirmam que as ações piedosas
produzem uma potência sutil invisível conhecida como ap)rva, que
deve frutificar no momento apropriado após a morte. Sua
concepção de que este fruto pode ser compartilhado com outros
tem como objetivo mostrar a eternidade do karma, ou da ação,
mas ignora a presença do Supremo Autocrata.
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    {kechit}–algumas pessoas; dravya-yajå%–sacrificam as posses materiais ou riquezas; {kechit}–
outras; tapa%-yajå%–realizam sacrifícios em forma de penitências {como Chåndråya@a, etc.};
tathå-apare–e outras; yoga-yajå%–realizam sacrifícios na forma da prática do yoga óctuplo
místico; {kechana}–enquanto outras; svådhyåya-jåna-yajå% cha {ete sarve}–realizam o sacrifício
do conhecimento em forma de recitação e estudo introspectivo dos Vedas; {ete sarve}–todas essas
pessoas; yataya%–são diligentes; sa^ßita-vratå%–e realizam votos estritos.[28]
    apare–ainda outros; juhvati apåne prå@am–unem o ar vital ascendente com o ar vital
descendente durante a inalação {p)raka}; tathå–desse modo; {juhvati}–oferecem; prå@e apånam–
o ar descendente no ar ascendente, enquanto exalam {rechaka}; {cha}–e; ruddhvå–interrompendo;
prå@a-apåna-gat(–o fluxo tanto do prå@a como do apåna enquanto retêm a respiração
{kumbhaka}; prå@åyåma-paråya@å% {bhavanti}–praticam o difícil controle da respiração
{prå@åyåma}; apare–outras pessoas; juhvati–oferecem; prå@ån–os sentidos; prå@e!u–aos ares vitais,
o prå@a-våyu; niyata-åhårå%–reduzindo sua ingestão de alimentos.[29]

27 Também há os yog(s que oferecem todas as ações dos sentidos
e as forças vitais ao fogo yog( da autopurificação, aceso pelo
conhecimento.

28 Sinceros em suas práticas e fiéis a seus votos, algumas pessoas
sacrificam suas posses, outras praticam penitências estritas como
sacrifícios, outras praticam o processo do yoga místico óctuplo
como sacrifício e outras ainda executam “sacrifícios do
conhecimento” ao cantar e introspectivamente estudar os Vedas.

29 Outros praticam o controle da respiração. Fechando a narina
direita e inalando pela esquerda, unem o ar ascendente ao ar
descendente; fechando a narina esquerda e exalando pela direita,
oferecem similarmente o ar descendente ao ar ascendente; em
seguida, fechando ambas as narinas, interrompem tanto o ar que
ascende como o que descende. E ainda outros praticantes do
autocontrole oferecem todos os seus sentidos aos ares vitais pela
redução da ingestão de alimento.

Versos 30, 31
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anye–outras pessoas {em sagrado matrimônio}; juhvati–oferecem; vi!ayån–os objetos dos sentidos;
ßabda-åd(n–o som, etc.; indriya-agni!u–ao fogo dos sentidos.[26]

24 A colher é Brahman, a oferenda é Brahman oferecida pelo
Brahman ao fogo do Brahman. Aquele cuja consciência está
completamente absorta na atividade do Brahman certamente
alcança o Brahman, o Absoluto.

25 Alguns yog(s oferecem sacrifícios aos semideuses e outros
oferecem seu ser ao fogo do Brahman vibrando o Pra@ava mantra,
O^.

26 Alguns oferecem seus sentidos de audição, tato, visão, paladar e
olfato ao fogo do autocontrole; outros ainda oferecem os objetos
dos sentidos como som, toque, forma, sabor e odor ao fogo dos
sentidos.

Versos 27, 28, 29

           sarvå@(ndriya-karmå@i, prå@a-karmå@i chåpare
           åtma-sa^yama-yogågnau, juhvati jåna-d(pite [27]

           dravya-yajås tapo-yajå, yoga-yajås tathåpare
           svådhyåya-jåna-yajåß cha, yataya% sa^ßita-vratå% [28]

           apåne juhvati prå@a^, prå@e ’påna^ tathåpare
           prå@åpåna-gat( ruddhvå, prå@åyåma-paråya@å%
           apare niyatåhårå%, prå@ån prå@e!u juhvati [29]
    apare–outros {yog(s místicos meditadores que realizam o eu puro — tvam}; juhvati–oferecem;
sarvå@i–todas; indriya-karmå@i–as funções dos sentidos; cha–e; prå@a-karmå@i–as funções dos
dez tipos de ares vitais; åtma-sa^yama-yoga-agnau–ao fogo yog( da autopurificação; jåna-d(pite–
que é aceso pelo conhecimento.[27]
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tån sarvån–todos esses sacrifícios; karma-jån–nascem da ação da fala, da mente e da atividade;
jåtvå–ao saber; evam–isso; vimok!yase–você se libertará do cativeiro da ação.[32]
    {he} parantapa pårtha–Ó Arjuna, conquistador do inimigo; jåna-yaja%–o sacrifício do
conhecimento; ßreyån–é melhor; yajåt–do que o sacrifício; dravya-mayåt–de objetos materiais;
{yata%}–uma vez que; sarvam–toda; karma–ação; akhilam–em sua totalidade, incluindo seus
frutos; parisamåpyate–atinge sua consumação; jåne–no conhecimento.[33]
    tat–esse conhecimento; viddhi–deve ser conhecido; pra@ipåtena–pela submissão e reverências;
paripraßnena–fazendo perguntas relevantes; sevayå–e pelo serviço sincero; jånina%–aqueles que
conhecem as Escrituras; tattva-darßina%–capacitados com a revelação divina da Suprema Verdade
Absoluta; upadek!yanti–transmitirão; jånam–o conhecimento; te–a você.[34]

32 Assim muitos tipos de sacrifícios são descritos nos Vedas e nas
Escrituras similares. Saiba que todos eles são realizados através da
ação {do pensamento, palavra ou ato}. Conhecendo isso, você se
libertará do cativeiro da ação.

33 Ó Arjuna, castigador do inimigo, o “sacrifício do
conhecimento” é superior ao sacrifício de objetos materiais, porque
a perfeição de todas as ações, incluindo seus frutos, culmina no
conhecimento.

34 Você será capaz de obter conhecimento ao satisfazer o mestre
divino com submissão, fazendo perguntas relevantes e prestando-
lhe serviço sincero. As almas iluminadas, versadas no conhecimento
das Escrituras e dotadas de percepção direta da Suprema Verdade
Absoluta, transmitirão conhecimento divino a você.

Versos 35, 36, 37

           yaj jåtvå na punar moham, eva^ yåsyasi på@#ava
           yena bh)tåny aße!å@i, drak!yasy åtmany atho mayi [35]
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           sarve ’py ete yaja-vido, yaja-k!ayita-kalma!å%
           yaja-ßi!$åm~ta-bhujo, yånti brahma sanåtanam [30]

           nåya^ loko ’sty ayajasya, kuto ’nya% kuru-sattama [31]

    ete sarve api–todas essas pessoas; yajå-vida%–são conhecedoras do sacrifício; yajå-k!ayita-
kalma!å%–purificadas do pecado pela execução de sacrifícios; yajå-ßi!$a-am~ta-bhuja%–desfrutam
dos remanentes nectáreos do sacrifício; yånti sanåtanam–e atingem o eterno; brahma–Brahman,
a Verdade Absoluta.[30]
    {he} kuru-sattama–Ó Arjuna, melhor dos Kurus; ayam loka% {api}–mesmo esse mundo {o
plano humano dos prazeres escassos}; na asti–é negado; ayajasya–para a pessoa que não realiza
sacrifícios; kuta% {pråptavya%}–como será possível então que alcance; anya% {loka%}–o outro
mundo {ou paraíso}?[31]

30 Todas essas pessoas são conhecedoras do sacrifício e estão
purificadas pelo sacrifício. Desfrutando os nectáreos remanentes
do sacrificio, alcançam o plano eterno do Absoluto.

31 Ó Arjuna, melhor da dinastia Kuru, sem sacrifícios não se
obtém satisfação nesse mundo; o que dizer então do próximo?

Versos 32, 33, 34

           eva^ bahu-vidhå yajå, vitatå brahma@o-mukhe
           karma-jån viddhi tån sarvån, eva^ jåtvå vimok!yase [32]

           ßreyån dravyamayåd yajåj, jåna-yaja% parantapa
           sarva^ karmåkhila^ pårtha, jåne parisamåpyate [33]

           tad viddhi pra@ipåtena, paripraßnena sevayå
           upadek!yanti te jåna^, jåninas tattva-darßina% [34]

    evam–desse modo; bahu-vidhå%–muitas variedades de; yajå%–sacrifícios; vitatå%–foram
elucidados; brahma@a% mukhe–pelo porta-voz dos Vedas; {tvam}–você; viddhi–deve saber que;
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           ßraddhåvån labhate jåna^, tat-para% sa^yatendriya%
           jåna^ labdhvå parå^ ßåntim, achire@ådhigachchhati [39]

           ajaß chåßraddadhånaß cha, sa^ßayåtmå vinaßyati
           nåya^ loko ’sti na paro, na sukha^ sa^ßayåtmana% [40]
    iha–nesse mundo, ou, dentre as práticas de austeridades antes mencionadas; {kim api} na hi
vidyate–não existe nenhuma; pavitram–{tão} pura; jånena sad~ßam–como o conhecimento; yoga-
sa^siddha%–uma pessoa que atinge o sucesso em {ni!kåma karma-}yoga; vindati–realiza; svayam–
para si mesma; tat–esse conhecimento; åtmani–em seu coração; kålena–{muito} tempo
depois.[38]
    ßraddhåvån–a pessoa fiel {que tem fé nas palavras do Senhor ou nas Escrituras}; tat-para%–
devotada; sa^yata-indriya%–e que controlou os sentidos; labhate–alcança; jånam–o
conhecimento; labdhvå–tendo alcançado; jånam–a iluminação; achire@a–rapidamente;
adhigachchhati–obtém; paråm ßåntim–a paz suprema {além do mundano}.[39]
    aja%–o ignorante {como um animal}; cha–e; aßraddadhåna%–o infiel {confundido pelas
muitas interpretações, apesar do conhecimento escritural}; sa^ßaya-åtmå cha–e a pessoa que
duvida {de seu sucesso, apesar de ter alguma fé}; vinaßyati–arruina-se pela má fortuna; sa^ßaya-
åtmana%–para a pessoa capturada pela dúvida; na asti–não existe; sukham–felicidade; na ayam
loka%–nem nesse mundo; na {cha} para%–nem no próximo.[40]

38 Nesse mundo não existe nada tão puro como o conhecimento.
Por fim, a pessoa que obteve perfeição no yoga da ação abnegada
realiza naturalmente esse conhecimento em seu coração.

39 É a pessoa devotada, fiel e autocontrolada que obtém
conhecimento. Alcançando a iluminação, essa pessoa obtém
rapidamente a paz suprema.

40 A pessoa ignorante, infiel e hesitante está condenada à ruina.
Para a alma que duvida não pode existir felicidade, nem nessa vida,
nem na próxima.

Versos 41, 42

           yoga-sannyasta-karmå@a^, jåna-sachhinna-sa^ßayam
           åtmavanta^ na karmå@i, nibadhnanti dhanajaya [41]
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           api ched asi påpebhya%, sarvebhya% påpa-k~ttama%
           sarva^ jåna-plavenaiva, v~jina^ santari!yasi [36]

           yathaidhå^si samiddho ’gnir, bhasmasåt kurute ’rjuna
           jånågni% sarva-karmå@i, bhasmasåt kurute tathå [37]
    {he} på@#ava–Ó Arjuna, filho de På@#u; jåtvå–compreendendo; yat {jånam}–esse
conhecimento; na yåsyasi–você não estará sujeito a; evam–tal; moham–ilusão; puna%–novamente;
yena–por meio desse conhecimento; drak!yasi–você verá; aße!å@i bh)tåni–todas as espécies, da
mais elevada à mais baixa; åtmani–no åtma — em sua natureza espiritual; {p~thak upådhitvena}–
ainda que aparecendo nas formas de suas várias denominações materiais; atha–e; {drak!yasi}–você
os verá; mayi–em Mim.[35]
    api chet- mesmo se; asi–você for; påpa-k~ttama%–o mais pecaminoso; sarvebhya% papebhya%–
de todos os pecadores; {tathåpi}–ainda assim; santari!yasi eva–você atravessará; sarvam v~jinam–
todos os pecados; jåna-plavena–no barco do conhecimento.[36]
    {he} arjuna–Ó Arjuna; yathå–assim como; samiddha%–o flamejante; agni%–fogo; kurute–
converte; edhå^si–a lenha; bhasmasåt–em cinzas; tathå–do mesmo modo; jåna-agni%–o fogo
do conhecimento; kurute–transforma; sarva-karmå@i–todo karma {ações e reações mundanas
nessa vida}; bhasmasåt–em cinzas.[37]

35 Ó På@#ava, ao iluminar-se com esse conhecimento da realidade,
você não estará mais sujeito à sua atual ilusão. Você verá a natureza
espiritual em todas as espécies de vida, da mais elevada à mais
ínfima, e como todas elas estão situadas em Mim.

36 Mesmo que seja o maior de todos os pecadores, você atravessará
o oceano dos pecados com o barco do conhecimento.

37 Assim como o fogo ardente transforma a lenha em cinzas, ó
Arjuna, o fogo do conhecimento incinera todas as ações mundanas.

Versos 38, 39, 40

           na hi jånena sad~ßa^, pavitram iha vidyate
           tat svaya^ yoga-sa^siddha%, kålenåtmani vindati [38]



           tasmåd ajåna-sambh)ta^, h~t-stha^ jånåsinåtmana%
           chhittvaina^ sa^ßaya^ yogam, åti!$hotti!$ha bhårata [42]

    {he} dhanajaya–Ó Dhanajaya; karmå@i–as ações; na nibadhnanti–não podem enredar; yoga-
sannyasta-karmå@am–a pessoa que cessou toda a ação seguindo o caminho de sannyåsa,
abnegação, por praticar ni!kåma karma-yoga, o caminho da ação abnegada; jåna-sachhinna-
sa^ßayam–e supera todas as suas dúvidas pelo cultivo do conhecimento divino {sambandha-
jåna, conhecimento do eterno relacionamento de servidão da alma individual com o Senhor};
åtma-vantam–e que realizou a natureza da alma.[41]
    {he} bhårata–Ó Arjuna; tasmåt–portanto; chhittvå–destroçando; jåna-asinå–com a espada
do conhecimento, sambandha-jåna; enam–essas; sa^ßayam–dúvidas; åtmana%–suas; h~t-stham–
em seu coração; ajåna-sambh)tam–que nascem da ignorância; åti!$ha–refugie-se em; yogam–
ni!kåma karma-yoga, o yoga da ação abnegada; {cha}–e; uttis$ha–levante-se para a batalha.[42]

41 Ó Dhanajaya, renunciando a todas as atividades mundanas
por seguir o caminho da ação desinteressada, aquele que destrói
todas as suas dúvidas pelo conhecimento e que compreende sua
natureza divina interior, não pode ser atado pelo cativeiro da ação.

42 Portanto, ó Bhårata, com a espada do conhecimento corte em
pedaços todas essas dúvidas em seu coração, que têm origem na
ignorância. Refugie-se na ação abnegada e levante-se para a
batalha¡
______________________________________________________________

Fim do Capítulo Quatro
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Da conversa entre Ír( K~!@a e Arjuna
no Ír(mad Bhagavad-g(tå Upani!ad,

a Escritura Yoga do Conhecimento Transcendental
no Bh(!ma Parva do Ír( Mahåbhårata,

a Escritura Sagrada revelada por Ír(la Vyåsadeva
em cem mil versos.
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entre os dois, saiba que o caminho da ação abnegada é superior.

3 Ó poderosamente armado Arjuna, saiba que aquele que está livre
da atração e da aversão é verdadeiramente renunciado, ainda que
execute ações. Aquele que está livre das dualidades facilmente
obtém a liberação do cativeiro.

Verso 4, 5, 6

           så&khya-yogau p~thag bålå%, pravadanti na pa@#itå%
           ekam apy åsthita% samyag, ubhayor vindate phalam [4]

           yat så&khyai% pråpyate sthåna^, tad yogair api gamyate
           eka^ så&khya^ cha yoga^ cha, ya% paßyati sa paßyati [5]

           sannyåsas tu mahå-båho, du%kham åptum ayogata%
           yoga-yukto munir brahma, na chire@ådhigachchhati [6]

    bålå%–as pessoas infantis e ignorantes; pravadanti–dizem que; så&khya-yogau–os caminhos
da renúncia e do {karma-}yoga; p~thak–são independentes; {tu}–mas; pa@#itå%–os sábios; na
{vadanti}–não afirmam isso; samyak åsthita%–a pessoa que adota perfeitamente; ekam api–apenas
um deles; vindate–obtém; phalam–os resultados; ubhayo%–de ambos.[4]
    yat sthånam–O estado que; pråpyate–é obtido; så&khyai%–pela renúncia {sannyåsa}; tat
{sthånam}–esse mesmo estado; gamyate–é alcançado; yogai% api–pelo ni!kåma karma-yoga; ya%–
a pessoa que; {vivekena}–por meio da consideração apropriada; ekam paßyati–reconhece como
unos; så&khyam cha yogam cha–tanto sannyåsa como karma-yoga; sa%–essa pessoa; paßyati–
enxerga.[5]
    {he} mahå-båho–Ó melhor entre os valentes; ayogata%–excluindo o ni!kåma karma-yoga;
sannyåsa%–a renúncia; {bhavati}–é; du%kham åptum–a causa do sofrimento; tu–mas; yoga-
yukta%–a pessoa que executa ni!kåma karma-yoga; muni% {san}–sendo uma pessoa dotada de
conhecimento; na chire@a–rapidamente; adhigachchhati–torna-se capaz de alcançar; brahma– o
Absoluto.[6]

4 O caminho da renúncia {så&khya-yoga} e o caminho da ação
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Versos 1, 2, 3

arjuna uvåcha
       sannyåsa^ karma@åm k~!@a, punar yoga^ cha ßa^sasi
       yach chhreya etayor eka^, tan me br)hi sunißchitam [1]

ßr( bhagavån uvåcha
       sannyåsa% karma-yogaß cha, ni%ßreyasa-karåv ubhau
       tayos tu karma-sannyåsåt, karma-yogo vißi!yate [2]

       jeya% sa nitya-sannyås(, yo na dve!$i na kå&k!ati
       nirdvandvo hi mahå-båho, sukha^ bandhåt pramuchyate [3]
    arjuna% uvåcha–Arjuna disse; {he} k~!@a–Ó K~!@a; {tvam}–Você; ßa^sasi–fala da; sannyåsam–
renúncia; karma@åm–à ação; puna%–então novamente; yogam cha–da aplicação do yoga {da
ação abnegada, ni!kåma karma-yoga}; me br)hi–por favor, diga-me; sunißchitam–claramente;
yat tat ekam–qual; etayo%–das duas; ßreya%–é superior.[1]
    ßr(-bhagavån uvåcha–o Senhor Supremo disse; ubhau–ambas; sannyåsa% karma-yoga% cha- a
renúncia à ação e a ação abnegada; ni%ßreyasa-karau–trazem grande benefício; tu–mas; tayo%–
entre as duas; karma-yoga–o caminho da ação abnegada; vißi!yate–é superior; karma-sannyåsåt–
ao da renúncia à ação.[2]
    {he} mahå-båho–Ó poderosamente armado Arjuna; jeya%–deve-se compreender que; ya%–
a pessoa que; na dve!$i–nem se ressente; na kå&k!ati–nem deseja; sa%–essa pessoa; nitya-sannyås(–
é renunciante, ainda que execute a ação; hi–uma vez que; nirdvandva%–a pessoa que está livre
da dualidade; sukham–facilmente; pramuchyate–liberta-se; bandhåt–do cativeiro.[3]

1 Arjuna disse: Ó K~!@a, você fala da renúncia à ação e então,
novamente, fala do caminho da ação desinteressada. Portanto, por
favor, diga-me claramente qual é superior.

2 O Senhor Supremo disse: Tanto a renúncia à ação quanto o
caminho da ação abnegada trazem grande benefício. Contudo,
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7 A pessoa de coração puro, ocupada desse modo em yoga,
controla sua mente e sentidos. Tornando-se repleta de afeto e
compaixão por todos os seres vivos, ainda que esteja sempre ativa,
nunca é implicada por nenhuma ação.

8–9 O karma-yog( autorrealizado executa as atividades de ver,
ouvir, tocar, cheirar, comer, mover-se, dormir, respirar, falar,
evacuar, pegar objetos, piscar os olhos e assim por diante e
compreende que, “Meus órgãos dos sentidos — olhos, ouvidos,
pele, nariz e língua — funcionam em relação a seus respectivos
objetos de forma, som, textura, cheiro e sabor”. Assim, ele
considera: “Eu não realizo absolutamente nenhuma atividade”.

Versos 10, 11

           brahma@y ådhåya karmå@i, sa&ga^ tyaktvå karoti ya%
           lipyate na sa påpena, padma-patram ivåmbhaså [10]

           kåyena manaså buddhyå, kevalair indriyair api
           yogina% karma kurvanti, sa&ga^ tyaktvåtma-ßuddhaye [11]

    ya%–a pessoa que; karoti–age; ådhåya–oferecendo; karmå@i–todas as ações; brahma@i–ao
Senhor Supremo; tyaktvå–tendo abandonado; sa&gam–o apego; sa%–essa pessoa; na lipyate–não
é afetada; påpena–pelo pecado {ou piedade}; padma-patram iva–assim como uma folha de lótus;
{na lipyate}–não é tocada; ambhaså–pela água.[10]
    tyaktvå–ao abandonar; sa&gam–o apego {aos frutos da ação}; yogina%–os karma-yog(s; karma
kurvanti–executam a ação; kevalai%–meramente; kåyena–com o corpo; manaså–a mente;
buddhyå–e a inteligência; api indriyai%–e também com os sentidos; åtma-ßuddhaye–para
purificar o coração, autopurificação.[11]

10 Aquele que, mesmo vivendo nesse mundo, desinteressadamente
oferece todas as suas ações ao Senhor Supremo, não é contaminado
pelo pecado, assim como a folha da lótus permanece na água sem
ser tocada por ela.
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abnegada {karma-yoga} são considerados independentes pelos
ignorantes, mas não pelos eruditos. Aquele que segue perfeitamente
qualquer um desses caminhos obterá o resultado de ambos.

5 A condição obtida pela renúncia à ação também é obtida pela
execução da ação abnegada. Aquele que vê esses dois caminhos
como um único e mesmo, enxerga verdadeiramente.

6 Ó poderoso herói, sem a ação abnegada, a simples renúncia à
ação é motivo de sofrimento. Mas o homem sábio, que ocupa-se
em ação abnegada, rapidamente alcança o Absoluto.

Versos 7, 8–9

           yoga-yukto vißuddhåtmå, vijitåtmå jitendriya%
           sarva-bh)tåtmabh)tåtmå, kurvann api na lipyate [7]

           naiva kichit karom(ti, yukto manyeta tattva-vit
           paßya ß~@van sp~ßa jighrann, aßnan gachchhan svapa ßvasan [8]

           pralapan vis~jan g~h@ann, unmi!an nimi!ann api
           indriyå@(ndriyårthe!u, vartanta iti dhårayan [9]
    yoga-yukta%–ocupada nesse processo de yoga; vißuddha-åtmå–a pessoa de coração puro; vijita-
åtmå–de mente controlada; jita-indriya%–que domina os sentidos; na lipyate–não é implicada;
kurvan api–mesmo que execute ações; sarva-bh)ta-åtmabh)ta-åtmå {san}–tendo obtido o estado
no qual todo seu ser está impregnado de afeto e de compaixão por todos os seres.[7]
    yukta% tattva-vit–o karma-yog( realizado; api–ainda que ocupado nas funções de; paßyan–ver;
ß~@van–ouvir; sp~ßan–tocar; jigh~an–cheirar; aßnan–comer; gachchhan–mover-se; svapan–dormir;
ßvasan–respirar; pralapan–falar; vis~jan–evacuar; g~h@an–pegar objetos com as mãos; unmi!an–
e abrir; nimi!an–e fechar os olhos, ou piscar; dhårayan–compreendendo; iti–que; indriyå@i–os
sentidos, ou seja, olhos, etc.; vartante–relacionam-se; indriya-arthe!u–com seus respectivos
objetos dos sentidos de forma, etc.; iti manyeta–consideram então; {aham}–“eu; na karomi–não
faço; kichit eva–nada”.[8–9]
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13 Renunciando mentalmente a todas as ações, a entidade viva
corporificada autocontrolada reside feliz na cidade de nove
portais*, nem agindo, nem causando trabalho aos outros.

14 O Senhor não gera em ninguém o ego de considerar-se “o
executor”, nem suas ações, nem sua relação com os frutos de suas
ações. Tudo isso é resultado de sua natureza exterior de ignorância,
desde tempos imemoriais.

Versos 15, 16, 17

           nådatte kasyachit påpa^, na chaiva suk~ta^ vibhu%
           ajånenåv~ta^ jåna^, tena muhyanti jantava% [15]

           jånena tu tad ajåna^, ye!å^ nåßitam åtmana%
           te!åm ådityavaj jåna^, prakåßayati tat param [16]

           tad-buddhayas tad-åtmånas, tan-ni!$hås tat-paråya@å%
           gachchhanty apunar-åv~tti^, jåna-nirdh)ta-kalma!å% [17]
    vibhu%–o autosatisfeito Senhor Supremo; ådatte na- não aceita; påpam–nem o pecado;
suk~tam cha na eva–nem a atividade piedosa; kasyachit–de ninguém; jånam–o conhecimento;
{bhavati}–é; åv~tam–coberto; ajånena–pela ignorância — pela potência externa do Senhor
{avidyå-ßakti}, para realizar o desejo do ser humano de desfrutar da natureza material; tena–e,
por causa disso; jantava%–as entidades vivas {ainda que espirituais em sua constituição}; muhyanti–
são iludidas, pensando que o corpo é o eu.[15]
    tu–mas; ye!åm–para aqueles; tat ajånam–cuja ignorância; nåßitam–foi destruída; åtmana%
jånena–pelo autoconhecimento, pela potência superior do Senhor; tat jånam–esse
conhecimento; te!åm–dessas pessoas; prakåßayati–revela; param–a Realidade Suprema; ådityavat–
assim como o Sol dissipa a escuridão.[16]
    jåna-nirdh)ta-kalma!å%–as pessoas cuja ignorância foi destruída pelo conhecimento; tat-
buddhaya%–que pensam constantemente no Senhor Supremo; tat-åtmåna%–que meditam
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11 Ao abandonar o apego, os karma-yog(s executam ações
meramente através do corpo, da mente, da inteligência e mesmo
dos sentidos, para a autopurificação.

Versos 12, 13, 14

           yukta% karma-phala^ tyaktvå, ßåntim åpnoti nai!$hik(m
           ayukta% kåma-kåre@a, phale sakto nibadhyate [12]

           sarva-karmå@i manaså, sannyasyåste sukha^ vaß(
           nava-dvåre pure deh(, naiva kurvan na kårayan [13]

           na kart~tva^ na karmå@i, lokasya s~jati prabhu%
           na karma-phala-sa^yoga^, svabhåvas tu pravartate [14]

    yukta%–um ni!kåma karma-yog(, aquele envolvido no yoga da ação abnegada; tyaktvå–
abandonando; karma-phalam–os frutos da ação; åpnoti–obtém; nai!$hik(m–ininterrupta; ßåntim–
paz, ou seja, liberação; {kintu}–mas; ayukta%–um sakåma-karmi, aquele que age em busca dos
frutos da ação; nibadhyate–fica enredado; sakta% {san}–estando apegado; phale–aos frutos da
ação; kåma-kåre@a–por nutrir desejos fruitivos.[12]
    manaså–mentalmente; sannyåsya–renunciando; sarva-karmå@i–a todas as ações; vaß(–
controlando os sentidos; deh(–o ser corporificado; åste–reside; sukham–feliz; nava-dvåre pure–na
cidade de nove portais; na eva kurvan–nem agindo; na kårayan–nem ocupando outros na ação.[13]
    prabhu%–o Senhor Supremo; na s~jati–não produz; lokasya–em ninguém; kart~tvam–o ego
de considerar-se “executor”; na karmåni–nem de suas ações; na karma-phala-sa^yogam–nem
de sua ligação com os frutos da ação; tu–mas; svabhåva%–sua natureza {ignorância desde tempos
imemoriais}; pravartate–dá início a isso.[14]

12 Abandonando o apego aos frutos de suas ações, o {ni!kåma}
karma-yog( materialmente imotivado obtém paz constante, ou
liberação das ações e reações. Mas o trabalhador fruitivo {sakåma-
karm(} está apegado aos frutos de suas ações e, assim, acaba
enredado por seus esforços.
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18 As almas iluminadas enxergam a transcendência em todos os
seres vivos, seja no humilde e erudito bråhma@a, na vaca, no
elefante, no cachorro ou no pária. Por esse motivo, devem ser
conhecidos como pa@#itas, homens de verdadeira sabedoria.

19 Aqueles cujas mentes estão equilibradas no Brahman,
conquistaram o ciclo de nascimentos e mortes enquanto vivem
nesse mundo. Por sua perfeita equanimidade espiritual, estão
sempre situados na transcendência.

Versos 20, 21, 22

           na prah~!yet priya^ pråpya, nodvijet pråpya chåpriyam
           sthira-buddhir asa^m)#ho, brahma-vid brahma@i sthita% [20]

           båhya-sparße!v asaktåtmå, vindaty åtmani yat sukham
           sa brahma-yoga-yuktåtmå, sukham ak!ayam aßnute [21]

           ye hi sa^sparßajå bhogå, du%kha-yonaya eva te
           ådy-antavanta% kaunteya, na te!u ramate budha% [22]

    brahma@i-sthitå%–totalmente situado no Brahman; sthira-buddhi%–dotado de uma
inteligência estável; asam^)dha%–livre da ilusão de considerar a si mesmo como sendo o corpo
e de seus objetos de apego como sendo “meus”; brahma-vit–aquele que tem conhecimento do
Brahman; na prah~!yet–nunca se exalta; priyam pråpya–ao obter algo desejável; na cha udvijet–
nem se deprime; apriyam pråpya–por obter algo indesejável.[20]
    asakta-åtmå–a pessoa de mente desapegada; båhya-sparße!u–do desfrute {sensorial} externo;
{adau}–primeiro; vindati–saboreia; {tat} sukham–essa felicidade; yat åtmani {anubh)yamåne}–
que se experimenta na autorrealização; {tata%}–e depois disso; brahma-yoga-yukta-åtmå–
absorvendo-se em meditação no Absoluto; sa%–tal pessoa; aßnute–desfruta; ak!ayam–de
inesgotável; sukham–felicidade.[21]
    {he} kaunteya–Ó Arjuna; ye bhogå%–esses prazeres; sa^sparßa-jå%–que nascem do contato
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somente nEle; tat-ni!$hå%–que habitam sempre nEle; tat-paråya@å%–e que se dedicam a ouvir e
cantar Suas glórias; {santa%}–estando assim ocupadas; gachchhanti–alcançam; apuna%-åv~ttim–
a liberação.[17]

15 O Senhor Supremo não aceita o pecado nem a piedade de
ninguém. As entidades vivas caem na ilusão porque seu
conhecimento é encoberto pela ignorância.

16 As pessoas cujo conhecimento divino foi despertado
têm sua ignorância destruída e sua sabedoria — como o Sol
radiante— revela a Realidade Suprema.

17 Aqueles cuja ilusão foi completamente dissipada pelo
conhecimento sempre pensam em Mim, o Senhor Supremo. Eu
sou sua meditação e eles residem unicamente em Mim, ouvindo e
cantando Minhas glórias infinitas em devoção pura. Assim, eles são
libertados do mundano.

Versos 18, 19

           vidyå-vinaya-sampanne, bråhma@e gavi hastini
           ßuni chaiva ßvapåke cha, pa@#itå% sama-darßina% [18]

           ihaiva tair jita% sargo, ye!å^ såmye sthita^ mana%
           nirdo!a^ hi sama^ brahma, tasmåd brahma@i te sthitå% [19]

    sama-darßina% eva–aqueles que veem com equanimidade, que percebem o Brahman, a
transcendência; vidyå-vinaya-sampanne–num erudito e humilde; bråhma@e–bråhma@a; gavi–
numa vaca; hastini–num elefante; ßuni cha–e num cachorro; ßvapåke cha–ou num cha@#åla
{pária ou sem casta}; {kathyate}–{tais videntes} são conhecidos como; pa@#itå%–realmente
sábios.[18]
    ye!åm–para aqueles cujas; mana%–mentes; sthitam–estão situadas; såmye–equilibradas no
Brahman; sarga%–o ciclo de nascimentos e mortes; jita%–é conquistado; tai%–por eles; eva iha–
enquanto vivem nesse mundo; brahma samam hi–dotados de equanimidade espiritual; nirdo!am–
e sendo irrepreensíveis {livres da atração e da aversão}; tasmåt–assim; te–eles; brahma@i
sthitå%–estão situados no Brahman.[19]
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pråk–antes de; ßar(ra-vimok!a@åt–abandonar o corpo; sa% nara%–tal pessoa; yukta%–é um yog(;
sa%–ela; sukh(–é feliz.[23]
    ya%–a pessoa que; anta%-sukha%–experimenta a felicidade interior do ser; anta%-åråma%–que
se deleita no ser interior; tathå ya%–e que; eva–dessa maneira; anta%-jyoti%–percebe a iluminação
interior; sa% yog(–tal {ni!kåma karma-}yog( — seguidor do yoga da ação abnegada; brahma-
bh)ta%–alcançando o estado transcendental; adhigachchhati–atinge; brahma-nirvå@am–a
liberação no Brahman; na concepção pessoal, atinge a Superalma, Paramåtman.[24]
    k!(@a-kalma!å%–a pessoa livre de pecados; yata-åtmåna%–autocontrolada; ~!aya%–sábia;
chhinna-dvaidhå%–cujas dúvidas foram destruídas; sarva-bh)ta-hite-ratå%–e que está sempre
dedicada ao bem-estar de todos; labhante–obtém; brahma-nirvå@am–a libertação do plano
mundano.[25]

23 Saiba que aquele que, antes de abandonar o corpo, utiliza a
oportunidade dessa vida para restringir os impulsos do desejo e da
ira, é um yog( que conhece a real felicidade.

24 Tal yog( enxerga o ser interior e deleita-se na satisfação do ser
interior. Atingindo o estado transcendental, liberta-se da matéria
{e ingressa na morada do Brahman}.

25 Sem pecados, livres da dúvida, autocontrolados e dedicados ao
bem-estar de todos os seres vivos, os videntes da verdade alcançam
tal libertação.

Versos 26, 27–28

           kåma-krodha-vimuktånå^, yat(nå^ yata-chetasåm
           abhito brahma-nirvå@a^, vartate viditåtmanåm [26]

           sparßån k~två bahir båhyå^ß, chak!uß chaivåntare bhruvo%
           prå@åpånau samau k~två, nåsåbhyantara-chåri@au [27]

           yatendriya-mano-buddhir, munir mok!a-paråya@a%
           vigatechchhå-bhaya-krodho, ya% sadå mukta eva sa% [28]
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dos sentidos com seus objetos; te du%kha-yonaya% eva–são a origem da miséria; hi–pois; ådi-
antavanta%–elem começam e terminam; {ata%}–portanto; budha%–a pessoa sábia; na ramate–não
se deleita; te!u–com isso.[22]

20 Absorto na transcendência, dotado de uma inteligência estável
e livre da ilusão de pensar no corpo e seus objetos associados
como “eu” e “meu”, o conhecedor do Absoluto não se exalta
quando algo agradável surge em seu caminho, nem se lamenta
quando surge algo desagradável.

21 Desapegando sua mente dos prazeres externos, esse conhecedor
da Verdade Absoluta saboreia a satisfação interior da
autorrealização. Então, absorvendo-se em meditação no Absoluto,
experimenta inesgotável felicidade.

22 Ó filho de Kunt(, os prazeres que nascem do contato dos
sentidos com seus objetos são a causa da infelicidade, pois eles são
transitórios. O sábio nunca se encanta com tais prazeres.

Versos 23, 24, 25

           ßaknot(haiva ya% so#hu^, pråk ßar(ra-vimok!a@åt
           kåma-krodhodbhava^ vega^, sa yukta% sa sukh( nara% [23]

           yo ’nta%-sukho ’ntar-åråmas, tathåntar-jyotir eva ya%
           sa yog( brahma-nirvå@am, brahma-bh)to ’dhigachchhati [24]

           labhante brahma-nirvå@am, ~!aya% k!(@a-kalma!å% 
           chhinna-dvaidhå yatåtmåna%, sarva-bh)ta-hite-ratå% [25]

    ya%–a pessoa que; ßaknoti–é capaz {por meio do yoga da ação abnegada}; so#hum–de
controlar; kåma-krodha-udbhavam vegam–os impulsos do desejo e da ira; iha eva–nessa vida;
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pessoas de ação e das austeridades realizadas pelas pessoas de
conhecimento. Eu sou Nåråya@a, o monitor interno que observa
todos os planos de vida, a adorável Suprema Personalidade que
concede a liberação. Eu sou K~!@a, o bem-querente de todos e o
mais querido amigo dos devotos. Aquele que Me conhece assim,
obtém a felicidade de conhecer sua própria identidade divina
original.
______________________________________________________________

Fim do Capítulo Cinco

O Caminho da Renúncia à Ação

Da conversa entre Ír( K~!@a e Arjuna
no Ír(mad Bhagavad-g(tå Upani!ad,

a Escritura Yoga do Conhecimento Transcendental
no Bh(!ma Parva do Ír( Mahåbhårata,

a Escritura Sagrada revelada por Ír(la Vyåsadeva
em cem mil versos.
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    yat(nåm–dos sannyås(s; yata-chetasåm–que controlaram seus pensamentos {conquistaram o
corpo sutil}; vidita-åtmanåm–que são conhecedores do elemento tvam, a alma; kåma-krodha-
vimuktånåm–e livres do desejo e da ira; brahma-nirvå@am–a liberação da matéria; vartate–ocorre;
abhita%–de qualquer maneira, seja na vida ou na morte.[26]
    ya%–a pessoa que; bahi% k~två–expele; båhyån sparßån–os objetos externos dos sentidos—som,
etc.; {mana% pravi!$ån}–que penetram na mente; cha eva {k~två}–e concentra; chak!u%–os olhos;
antare–entre; bhruvo%–as sobrancelhas; k~två samau–estabilizando; prå@a-apånau–a inalação e
a exalação; nåså-abhyantara-chåri@au–que fluem pelas narinas; {ya%}–tal pessoa; yata-indriya-
mana%-buddhi%–é controladora de seus sentidos, mente e inteligência; mok!a-paråya@a%–
dedicada à liberação; vigata-ichchhå-bhaya-krodha%–livre do desejo, do medo e da ira;
muni%–um buscador contemplativo de seu ser; sa%–tal pessoa; sadå–está sempre; mukta eva–
verdadeiramente liberada.[27–28]

26 As pessoas situadas na condição renunciada, que controlaram
seus pensamentos, que estão livres do desejo e da ira e que
alcançaram o conhecimento da natureza da alma, estão liberadas,
seja na vida, seja na morte. 

27–28 Expelindo de sua mente todos os objetos externos dos
sentidos {som, toque, forma, sabor e odor}; unificando a
concentração e estabilizando a inalação e a exalação; subjugando os
sentidos, a mente e a inteligência; dedicando-se à liberação; livre de
desejos, medo e ira, tal sábio permanece sempre liberto.

Verso 29

           bhoktåra^ yaja-tapaså^, sarva-loka-maheßvaram
           suh~da^ sarva-bh)tånå^, jåtvå må^ ßåntim ~chchhati [29]

    {j(va%}–a entidade viva; ~chchhati–obtém; ßåntim–a felicidade de sua identidade divina
original; jåtvå–conhecendo; måm–a Mim; bhoktåram–como o mantenedor, ou o objeto
adorável; yaja-tapasåm–do sacrifício realizado pelos karm(s e das austeridades realizadas pelos
jån(s; sarva-loka-mahå-(ßvaram–o adorável Senhor Supremo de todos os planos — Senhor
Nåråya@a; suh~dam sarva-bh)tånåm–e o benfeitor de todos os seres vivos, que
misericordiosamente ensina a devoção pura por Mim, através de Meus devotos, pois Eu sou
o amigo adorável dos devotos—o Senhor K~!@a.

29 Eu sou o desfrutador e o objetivo dos sacrifícios realizados por
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Versos 3, 4, 5

           åruruk!or muner yoga^, karma kåra@am uchyate
           yogår)#hasya tasyaiva, ßama% kåra@am uchyate [3]

           yadå hi nendriyårthe!u, na karmasv anu!ajjate
           sarva-sa&kalpa-sannyås(, yogår)#has tadochyate [4]

           uddhared åtmanåtmåna^, nåtmånam avasådayet
           åtmaiva hy åtmano bandhur, åtmaiva ripur åtmana% [5]

    mune%–para o praticante de yoga; åruruk!o%–desejoso de ascender; yogam–na meditacão
estável de yoga; {tad årohe}–na escalada do yoga; karma–a ação; uchyate–é dita; kåra@am–como
sendo o meio; tasya eva yoga-år)#hasya–para essa pessoa realizada no yoga, ou seja, quando
alcançou a meditação; ßama%–a renúncia à todas as ações; uchyate–é descrita; kåra@am–como
sendo o meio.[3]
    yadå hi–quando; {yog(}–o praticante de yoga; na anu!ajjate–não está apegado; indriya-arthe!u–
aos objetos dos sentidos—som, toque, forma, sabor e odor; na {anu!ajjate} karmasu {cha}–e não
se apega às ações em busca de seu desfrute; sarva-sa&kalpa-sannyås( {cha bhavati}–e renuncia à
todas as intenções de desfrute; tadå–então; uchyate yoga-år)#ha%–é dito que alcançou o yoga.[4]
    åtmånam–a entidade viva; uddharet–deve ser liberada do cativeiro do mundo material;
åtmanå–pela mente {desapegada}; åtmånam–e a entidade viva; na avasådayet–não deve cair no
cativeiro do mundo material; {åtmanå}–pela mente {cativada pelos objetos dos sentidos}; hi–uma
vez que; åtmå eva–essa mesma mente; bandhu%–é amiga; åtmana%–da entidade viva; åtmå eva–
e essa mesma mente; ripu%–também é a inimiga; åtmana%–da entidade viva.[5]

3 Para o praticante de yoga que deseja alcançar a meditação estável
em yoga, afirma-se que a ação é o meio a ser utilizado. Quando ele
já alcançou a meditação yog(, a renúncia à todas as ações é indicada
como sendo o meio para permanecer em meditação.

4 Quando o praticante de yoga não está apegado aos objetos dos
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Versos 1, 2

ßr( bhagavån uvåcha
           anåßrita% karma-phala^, kårya^ karma karoti ya%
           sa sannyås( cha yog( cha, na niragnir na chåkriya% [1]

           ya^ sannyåsam iti pråhur, yoga^ ta^ viddhi på@#ava
           na hy asannyasta-sa&kalpo, yog( bhavati kaßchana [2]

    ßr(-bhagavån uvåcha–o Senhor Supremo disse; ya%–a pessoa que; karoti–executa; kåryam–
compulsoriamente; karma–as ações recomendadas pelas Escrituras; anåßrita%–sem esperar; karma-
phalam–pelos frutos da ação; sa% cha–é ; sannyås(–um sannyås(, aquele que renunciou a tudo
pelo Senhor; yog( cha–e é um yog(, em união com o Senhor; na niragni%–um sannyås( não é
aquele que meramente renuncia ao sacrifício de fogo {agnihotra yaja} e a outros deveres
prescritos; na cha akriya%–nem é um yog( que meramente renuncia às atividades físicas.[1]
    {he} på@#ava%–Ó Arjuna; yam–aquilo que; {sudhiya%}–o erudito; pråhu%–chama; sannyåsam
iti–de sannyåsa, renúncia absoluta; viddhi–você deve conhecer; tam {eva} yogam–como yoga; hi–
uma vez que; asannyasta-sa&kalpa%–sem a renúncia ao apego pelos frutos {a base do ni!kåma
karma-yoga}; na kaßchana–ninguém; bhavati–pode ser; yog(–um yog(.[2]

1 O Senhor Supremo disse: saiba que um genuíno sannyås( e yog(
é aquele que, sem expectativa pelos frutos de suas ações, executa
seus deveres segundo a recomendação das Escrituras. Uma pessoa
não é um sannyås( meramente por renunciar à execucão do
sacrifício de fogo e outros deveres prescritos e não se é um yog( por
tornar-se fisicamente inativo.

2 Ó Arjuna, aquilo que é conhecido como sannyåsa {completa
renúncia} você deve entender como sendo yoga, pois, sem
renunciar ao desejo fruitivo, ninguém pode ser um yog(.
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7 O yog( que conquistou a mente permanece profundamente
absorto em transe yog(, pacífico e imperturbável diante do frio ou
do calor, da felicidade ou da infelicidade, da honra e da desonra.

8 Aquele que está sempre satisfeito internamente, tanto pelo
conhecimento como pela realização, que está sempre fixo em sua
natureza espiritual, que controla os sentidos e possui uma visão
equânime diante de um torrão de terra, uma pedra ou ouro, é dito
que atingiu o yoga.

Versos 9, 10

           suh~n-mitråry-udås(na, madhyastha-dve!ya-bandhu!u
           sådhu!v api cha påpe!u, sama-buddhir vißi!yate [9]

           yog( yuj(ta satatam, åtmåna^ rahasi sthita%
           ekåk( yata-chittåtmå, niråß(r aparigraha% [10]
    sama-buddhi%–quem mantém uma inteligência equilibrada; suh~t-mitra-ari-udås(na-madhya-
stha-dve!ya-bandhu!u–em relação a um bem-querente, um amigo, um inimigo, uma pessoa
indiferente, um mediador, uma pessoa abominável, um parente; sådhu!u–a uma pessoa santa;
påpe!u cha api–e a um pecador também; vißi!yate–tal yog( é profundamente qualificado.[9]
    yog(–o praticante de yoga; sthita%–permanecendo; ekåk(–sozinho; rahasi–num local solitário;
yata-chitta-åtmå–controlando a mente e o corpo; niråß(%–livre de desejos; aparigraha%–sem
objetos ou aquisições desfrutáveis; yuj(ta åtmånam–deve concentrar sua mente; satatam–
constantemente.[10]

9 Tal eminente yog( tem uma visão equânime diante de um bem-
querente, um amigo, um inimigo, uma pessoa indiferente, um
mediador, uma pessoa abominável, um parente, um santo e um
pecador.

10 O yog( deve concentrar constantemente sua mente,
permanecendo sozinho em um local solitário, com mente e corpo
controlados, livre de desejo e aquisição.
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sentidos, a nenhuma ação em busca de seus frutos e renuncia a
todos os pensamentos de desfrute, diz-se que ele alcançou o yoga.

5 A pessoa deve elevar-se por meio da mente, e não degradar-se por
meio dela; pois algumas vezes a mente é amiga da entidade viva e,
em outras situações, a mesma mente é sua inimiga.

Versos 6, 7, 8

           bandhur åtmåtmanas tasya, yenaivåtmåtmanå jita%
           anåtmanas tu ßatrutve, vartetåtmaiva ßatruvat [6]

           jitåtmana% praßåntasya, param åtmå samåhita%
           ß(to!@a-sukha-du%khe!u, tathå månåpamånayo% [7]

           jåna-vijåna-t~ptåtmå, k)$astho vijitendriya%
           yukta ity uchyate yog(, sama-lo!$råßma-kåchana% [8]
    yena åtmanå–para quem; jita%–subjugou; åtmå–a mente; tasya åtmåna%–dessa pessoa; åtmå
eva–a mesma mente; bandhu%–é uma amiga; tu–mas; anåtmana%–para a pessoa de mente
descontrolada; åtma eva–essa mesma mente; varteta–fica ocupada; ßatrutve–em desserviço;
ßatruvat–como um inimigo.[6]
    s(ta-u!@a-sukha-du%khe!u–no frio e no calor, na felicidade e na infelicidade; tathå måna-
apamånayo%–na honra e na desonra; åtmå–a mente; praßåntasya–do pacífico {livre da atração e
da aversão}; jitåtmana%–yog( que conquistou a mente; {bhavet}–está; param samåhita%–situada
em perfeito samådhi.[7]
    yog(–o yog(; jåna-vijåna-t~pta-åtmå–satisfeito em seu coração pelo conhecimento das
Escrituras, bem como da realizacão; k)$a-stha%–situado em uma natureza espiritual imutável;
vijita-indriya%–com seus sentidos controlados; sama-lo!$ra-aßma-kåchana%–e com visão
equânime da terra, da pedra e do ouro; uchyate–é dito; yukta% iti–que atingiu o yoga.[8]

6 Para quem a conquistou, a mente é uma amiga. Para quem é
incapaz de controlá-la, a mente trabalha a seu desserviço, como
uma inimiga.
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atividades mentais e sensoriais, com a concentração focada, deve
praticar o transe meditativo a fim de purificar seu coração.

13–14 Calmamente mantendo seu corpo, cabeça e pescoço eretos
e em posição vertical, equilibrado, o yog( deve fixar seu olhar em
um ponto entre os olhos, sem desviar o olhar para nenhuma
direção. Tranquilo, sem medo e sereno no voto de celibato, ele
deve meditar em Mim {como o Vi!@u de quatro braços} e,
devotado somente a Mim, deve assim praticar o yoga.

Versos 15, 16

           yujann eva^ sadåtmåna^, yog( niyata-månasa%
           ßånti^ nirvå@a-paramå^, mat-sa^sthåm adhigachchhati [15]

           nåty-aßnatas tu yogo ’sti, na chaikåntam anaßnata%
           na chåti-svapna-ß(lasya, jågrato naiva chårjuna [16]

    evam–dessa maneira; sadå–constantemente; yujan åtmånam–ocupando a mente em
meditação yog(; yog(–o yog(; niyata-månasa%–com a mente livre do anseio pelo prazer material;
adhigachchhati–obtém; ßåntim–a paz; nirvå@a-paramåm–da emancipação pela destruição da
existência material; mat-sa^sthåm–{a paz} que reside em Mim {em Minha refulgência não
diferenciada do Brahman [Ír(la Vißvanåth Chakravart( ¢håkur]}.[15]
    {he} arjuna–Ó Arjuna; yoga%–yoga, samådhi; na asti–não é; ati-aßnata% tu–para quem come
demais; na cha–nem; ekåntam anaßnata%–para quem come pouco; na cha–nem; atisvapna-ß(lasya–
para quem dorme demais; na cha–nem; eva jågrata%–para quem permanece excessivamente
desperto.[16]

15 Dessa maneira, absorvendo constantemente a mente em
meditacão {dhyåna-yoga}, o yog( que encerrou seu anseio pelos
prazeres mundanos alcança a paz da liberação do plano material, a
paz que reside em Mim {em Minha refulgência do Brahman}.

16 Ó Arjuna, o yoga não pode ser praticado por quem come
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Versos 11–12, 13–14

           ßuchau deße prati!$håpya, sthiram åsanam åtmana%
           nåty-uchchhrita^ nåti-n(cha^, chelåjina-kußottaram [11]

           tatraikågra^ mana% k~två, yata-chittendriya-kriya%
           upavißyåsane yujyåd, yogam åtma-vißuddhaye [12]

           sama^ kåya-ßiro-gr(va^, dhårayann achala^ sthira%
           samprek!ya nåsikågra^ sva^, dißaß chånavalokayan [13]

           praßåntåtmå vigata-bh(r, brahmachåri-vrate sthita%
           mana% sa^yamya mach-chitto, yukta ås(ta mat-para% [14]

    prati!$håpya–estabelecendo; åtmåna%–seu; åsanam–assento; chela-ajina-kußa-uttaram–de
grama Kußa, pele de veado e tecido; ßuchau-deße–em um local limpo; sthiram–e firme; na ati-
uchchhritam–nem muito elevado; na ati-n(cham–nem muito baixo; upavißya–sentando-se; tatra
åsane–nesse assento; yata-chitta-indriya-kriya%–e subjugando toda atividade mental e sensorial;
k~två–tornando; mana%–a mente; eka-agram–focada; yujyåt–deve praticar; yogam–o samådhi;
åtma-vißuddhaye–para a autopurificação, para atingir a realização espiritual.[11–12]
    dhårayan–mantendo; kåya-sira%-gr(vam–corpo, cabeça e pescoço; samam–eretos; achalam–fixos;
sthira%–e firmes; samprek!ya–focando em; svam nåsikå–seu nariz; agram–acima, entre os olhos
{centrando a concentração}; cha anavalokayan–sem olhar; dißa%–em todas as direções; brahmachåri-
vrate-sthita%–permanecendo fixo na espiritualidade {ou celibato}; praßånta-åtmå–com um coração
pacífico; vigata-bh(%–e sem medo; mana% sa^yamya–tendo subjugado a mente; yukta%–o yog(; mat-
para%–devotado a Mim; ås(ta–deve permanecer; mat-chitta%–absorto em pensar em Mim.[13–14]

11–12 Num local limpo, nem muito alto nem muito baixo, o yog(
deve estabelecer um assento firme de grama Kußa, pele de veado e
tecido. Então, sentando-se nesse assento, dominando todas as
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19 É dito que, assim como a chama de uma lamparina situada
num local sem vento não se agita, do mesmo modo, a mente de um
yog( absorto no ser nunca oscila em sua concentração.

Versos 20–23

           yatroparamate chitta^, niruddha^ yoga-sevayå
           yatra chaivåtmanåtmåna^, paßyann åtmani tu!yati [20]

           sukham åtyantika^ yat tad, buddhi-gråhyam at(ndriyam
           vetti yatra na chaivåya^, sthitaß chalati tattvata% [21]

           ya^ labdhvå chåpara^ låbha^, manyate nådhika^ tata%
           yasmin sthito na du%khena, guru@åpi vichålyate [22]

           ta^ vidyåd du%kha-sa^yoga-, viyoga^ yoga-sa^jitam
           sa nißchayena yoktavyo, yogo ’nirvi@@a-chetaså [23]

    yatra–nesse {samådhi} no qual; chittam–a mente; niruddham–disciplinada; yoga-sevayå–pela
prática de yoga; uparamate–permanece tranquila {aliviada da associação mundana}; cha–e; yatra–
dentro do qual; paßyan–observou; åtmånam–a Superalma, Paramåtma; åtmanå–por meio do ser
puro, da mesma natureza da Superalma; tu!yati–a pessoa fica satisfeita; åtmani eva–somente nEle;
{cha}–e; yatra–por meio do qual; ayam–esse yog(; vetti tat–experimenta aquela; åtyantikam–
constante; sukham–felicidade; ati-indriyam–transcendental aos sentidos; yat–que é; buddhi-
gråhyam–conhecida como iluminação espiritual; cha–e; {yatra} sthita% {san}–estando situado
dentro do mesmo; na eva chalati–a pessoa jamais se desvia; tattvata%–da realidade;{cha}–e; yam
labdhvå–uma vez obtido; na manyate–a pessoa não considera; aparam låbham–qualquer outro
ganho; adhikam–maior; tata%–que esse; cha–e; yasmin sthita% {san}–situado nele; na vichålyate–
a pessoa não é perturbada; guru@å du%khena api–mesmo por um sofrimento intenso; vidyåt–
saiba que; tam–esse; du%kha-sa^yoga-viyogam–estado no qual toda associacão com a infelicidade
é destruída; yoga-sa^j(tam–é definido como yoga; yoktavyah–a pessoa deve praticar; sa% yoga%–
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demais ou por quem come pouco, nem por quem dorme demais
ou muito pouco.

Versos 17, 18, 19

           yuktåhåra-vihårasya, yukta-che!$asya karmasu
           yukta-svapnåvabodhasya, yogo bhavati du%kha-hå [17]

           yadå viniyata^ chittam, åtmany evåvati!$hate
           nisp~ha% sarva-kåmebhyo, yukta ity uchyate tadå [18]

           yathå d(po nivåta-stho, ne&gate sopamå sm~tå
           yogino yata-chittasya, yujato yogam åtmana% [19]

    yukta-åhåra-vihårasya–para a pessoa cuja alimentação e recreação são controladas; yukta-
che!$asya-karmasu–cujos esforços no trabalho são regulados; yukta-svapna-avabodhasya–e cujas
horas de sono e vigília estão na medida certa; yoga%–o yoga; bhavati–é; du%ka-hå–capaz de
eliminar o sofrimento.[17]
    yadå–quando; viniyatam–o disciplinado; chittam–coração; avati!$hate–reside; åtmani eva–
somente na alma; tadå–então; nisp~ha%–essa pessoa desapegada; sarva-kåmebhya%–de todos os
desejos; uchyate–é descrita; yukta% iti–como verdadeiramente em yoga.[18]
    yathå–assim como; d(pa%–a chama de uma lâmpada; nivåta-stha%–num local sem vento; na
i&gate–não se agita; så–tal; upamå–analogia; sm~tå–é citada; yogina%–em relação ao yog(;
åtmana%–o centrado na alma; yogam–yog(; yujata%–praticante; yata-chittasya–de mente focada
e resoluta.[19]

17 Para a pessoa que se alimenta, descansa e trabalha de maneira
regulada e mantém horários regulares na medida adequada, a
prática de yoga dissipa todos os sofrimentos.

18 Quando um yog( remove sua mente dos pensamentos
mundanos e a concentra resolutamente no ser, então, livre de
desejos materiais, é dito que ele está verdadeiramente situado em
yoga, ou conectado ao Absoluto.
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remover os sentidos de todos os objetos materiais.
25 Firmando a inteligência, a pessoa deve gradualmente fixar a
mente e focá-la unicamente no eu.

Versos 26, 27, 28

           yato yato nißchalati, manaß chachalam asthiram
           tatas tato niyamyaitad, åtmany eva vaßa^ nayet [26]

           praßånta-manasa^ hy ena^, yogina^ sukham uttamam
           upaiti ßånta-rajasa^, brahma-bh)tam akalma!am [27]

           yujann eva^ sadåtmåna^, yog( vigata-kalma!a%
           sukhena brahma-sa^sparßam, atyanta^ sukham aßnute [28]

    yata% yata%–de quaisquer objetos; mana%–que a mente; chachalam–flutuante; asthiram–e
instável; nißchalati–persegue; etat–essa mente; niyamya–deve ser removida; tata% tata%–desses
objetos; vaßam nayet–e deve ser subjugada; åtmani eva–unicamente dentro do eu.[26]
    uttamam sukham–o júbilo da autorrealizacão; upaiti–surge; enam yoginam hi–para tal yog(;
ßånta-rajasam–que está livre da ação do modo da paixão; praßånta-manasam–com um coração
pacífico; akalma!am–livre das imperfeições do apego, do medo e da ira; brahma-bh)tam–e
situado na natureza espiritual.[27]
    evam–deste modo; sadå yujan–tendo experimentado constantemente por meio do yoga;
åtmånam–a sua própria natureza interna; vigata-kalma!a%–o impecável; yog(–yog(; sukhena–
facilmente; aßnute–alcança; atyantam sukham–o êxtase ilimitado e profundo; brahma-sa^sparßam–
pelo contato com o divino; realização da Superalma.[28]

26 A mente flutuante e instável deve ser removida de qualquer
objeto mundano que persiga, e ser mantida no interior do ser.

27 O prazer transcendental da autorrealizacão chega ao yog( que
aquietou suas paixões, que tem um coração pacífico, que está livre
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esse yoga; nißchayena–com perseverança; anirvi@@a-chetaså–e com um coração que nunca
desanima.[20–23]

20–23 A mente controlada pela prática do yoga é tranquila,
pacificada pelo desapego da associação mundana. O yog(
permanece satisfeito apenas no Senhor, percebendo diretamente a
Superalma através de sua consciência purificada. Em sua
iluminação espiritual, ele saboreia a felicidade transcendental e
eterna. Ele nunca se desvia da realidade. Considera que não existe
ganho maior neste mundo. Não é perturbado sequer pelo pior dos
sofrimentos. Saiba que a obtenção desse estado, no qual toda
associação com a infelicidade é eliminada, recebe o nome de yoga.
O yoga deve ser praticado com perseverança e com um coração que
nunca desanima.

Versos 24, 25

           sa&kalpa-prabhavån kåmå^s, tyaktvå sarvån aße!ata%
           manasaivendriya-gråma^, viniyamya samantata% [24]

           ßanai% ßanair uparamed, buddhyå dh~ti-g~h(tayå
           åtma-sa^stha^ mana% k~två, na kichid api chintayet [25]
    {yoktavya%}–tal yoga deve ser praticado; tyaktvå–abandonando; sarvån kåmån–todos os desejos;
sa&kalpa-prabhavån–que nascem dos pensamentos; aße!ata%–completamente {incluindo todas
as impressões}; manaså eva–e por meio da mente {com a percepção da futilidade do desfrute
mundano}; viniyamya–removendo; indriya-gråmam–o conjunto de sentidos; samantata%–de
todos os objetos materiais.[24]
    buddhyå–por meio da inteligência; dh~ti-g~h(tayå–controlada pela prática yog( de dhåra@å;
mana% åtma-sa^stham k~två–concentrando a mente completamente no eu; ßanai% ßanai%–e,
gradualmente; uparamet–conforme a mente torna-se tranquila; na chintayet–não se deve pensar;
kichit api–em mais nada.[25]

24 Para praticar yoga a pessoa deve abandonar todos os
pensamentos que despertam desejos e, utilizando a mente, deve
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29 Com sua consciência conectada ao Infinito, o mestre de yoga
percebe a espiritualidade universal. Ele enxerga a Alma Suprema
em todos os seres vivos e todos os seres vivos no Supremo.

30 Para aquele que Me vê em tudo e vê tudo em Mim, Eu nunca
estou ausente e ele nunca está ausente para Mim.

31 O yog( que se refugia em Mim e Me adora em Minha forma
não diferenciada como a Superalma situada no coração de cada ser
vivo, reside em Mim em todas as circunstâncias.

Versos 32, 33, 34

       åtmaupamyena sarvatra, sama^ paßyati yo ’rjuna
       sukha^ vå yadi vå du%kha^, sa yog( paramo mata% [32]

       arjuna uvåcha
       yo ’ya^ yogas tvayå prokta%, såmyena madhus)dana
       etasyåha^ na paßyåmi, chachalatvåt sthiti^ sthiråm [33]

       chachala^ hi mana% k~!@a, pramåthi balavad d~#ham
       tasyåha^ nigraha^ manye, våyor iva sudu!karam [34]

    {he} arjuna–Ó Arjuna; ya%–aquele que; åtmå-aupamyena–em comparação consigo mesmo;
paßyati–vê; sukham vå yadi vå du%kham–a felicidade ou infelicidade; sarvatra–de todos os seres
vivos; samam–como suas; sa% yog(–tal yog(; mata%–em Minha opinião; parama%–é o melhor.[32]
    arjuna% uvåcha–Arjuna disse; {he} madhus)dana–Ó Madhus)dana; ayam–esse; yoga%–yoga;
ya% prokta%–que foi descrito; tvayå–por Você; såmyena–como harmônico; aham–eu; na paßyåmi–
não posso conceber; etasya–esse; sthiråm–estável; sthitim–estado; chachalatvåt–devido à
natureza instável; {manasa%}–da mente.[33]
    {he} k~!@a–Ó K~!@a; hi–uma vez que; mana%–a mente; chachalam–é naturalmente instável;
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dos defeitos do apego, do medo e da ira e permanece sempre
situado na natureza espiritual.

28 Assim, absorto na autorrealização, o yog( de coração puro
alcança facilmente o êxtase ilimitado de contatar o divino. Ele
percebe a Superalma. {Esse tipo de yoga possui uma natureza
devocional}.

Versos 29, 30, 31 

           sarva-bh)ta-stham åtmåna^, sarva-bh)tåni chåtmani
           (k!ate yoga-yuktåtmå, sarvatra sama-darßana% [29]

           yo må^ paßyati sarvatra, sarva^ cha mayi paßyati
           tasyåha^ na pra@aßyåmi, sa cha me na pra@aßyati [30]

           sarva-bh)ta-sthita^ yo må^, bhajaty ekatvam åsthita%
           sarvathå vartamåno ’pi, sa yog( mayi vartate [31]
    yoga-yukta-åtmå–o yog( que está unido ao Brahman, o Absoluto, que percebe a si mesmo
como sendo qualitativamente idêntico ao Brahman; sarvatra sama-darßana%–e que vê a mesma
espiritualidade por toda parte; (k!ate–enxerga; åtmånam–a Superalma; sarva-bh)ta-stham–
situada em todos os seres vivos; cha–e; sarva-bh)tåni–todos os seres vivos; {sthita%}–situados;
åtmani–na Superalma.[29]
    ya%–para a pessoa que; paßyati–vê; måm–a Mim; sarvatra–por toda parte, em todos os
elementos; cha–e; paßyati–vê; sarvam–tudo; mayi–em Mim; aham–Eu; na–nunca estou;
pra@aßyåmi–oculto, perdido; tasya–para ela; sa% cha–e ela; na–nunca está; pra@aßyati–invisível,
perdida; me–para Mim — ela nunca deixa de ser consciente de Mim.[30]
    ya%–o yog( que; åsthita%–se refugiando; måm–em Mim; ekatvam–em Minha forma não
diferente; sarva-bh)ta-sthitam–situada no coração de cada ser vivo {como a Superalma, Minha
forma de quatro braços que mede uma prådeßa — a distância entre a ponta do polegar e o dedo
indicador}; bhajati {måm}–Me adora com devoção {baseada em ouvir, cantar e lembrar}; sa%
yog(–tal yog(; vartate–reside; mayi {eva}–somente em Mim; vartamåna% api–ainda que
permaneça; sarvathå–em todo tipo de circunstâncias {ocupado ou não na execução dos deveres
prescritos nas Escrituras}.[31]
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controlar; tu–mas; {he} kaunteya–ó filho de Kunt(; g~hyate–ela é controlada; abhyåsena–pela
prática {da meditação no Senhor Supremo} sob a orientação de um mestre espiritual genuíno;
cha–e; vairågyena–pelo desapego.[35]
    yoga%–o yoga; du!pråpa%–é difícil de ser alcançado; asa^yata-åtmåna–por uma pessoa de
mente descontrolada; iti–esta é; me–a Minha; mati%–opinão; tu–mas; yatatå–a pessoa que se
esforça; vaßya-åtmanå–para controlar a mente; upåyata%–pelo método apropriado da prática
árdua {sådhana}; avåptum ßakya%–pode alcançar o yoga.[36]
    arjuna% uvåcha–Arjuna disse: {he} k~!@a–ó K~!@a; kåm gatim gachchhati–qual é o destino
de; ßraddhayå upeta%–uma pessoa que ocupa-se na prática do yoga devido à sua fé nas Escrituras
yog(s; ayati%–mas que não é dedicada; yogåt chalita-månasa%–e cuja mente desvia-se do yoga
{por falta de prática e abnegacão}; apråpya–sem obter; yoga-sa^siddhim– o êxito no yoga?[37]

35 O Senhor Supremo disse: Ó heroico Arjuna, sem dúvida a
mente é inconstante e extremamente difícil de controlar. De toda
forma, ó filho de Kunt(, isso é possível por meio da prática e do
desapego.

36 Eu considero que o yoga é difícil de ser alcançado para a pessoa
de mente sem controle. Mas aquele que se esforça para controlar a
mente por meio das práticas apropriadas pode obter êxito no yoga.

37 Arjuna disse: Ó K~!@a, qual é o destino de uma pessoa que,
devido à sua fé nas Escrituras, ocupa-se na prática do yoga mas, por
falta de perseverança, prática adequada e abnegacão, é distraída por
inclinações mundanas e falha em obter êxito na prática do yoga?

Versos 38, 39

           kachchin nobhaya-vibhra!$aß, chhinnåbhram iva naßyati
           aprati!$ho mahå-båho, vim)#ho brahma@a% pathi [38]

           etan me sa^ßaya^ k~!@a, chhettum arhasy aße!ata%
           tvad-anya% sa^ßayasyåsya, chhettå na hy upapadyate [39]

    {he} mahå-båho–ó herói poderoso; kachchit na–não é certo que; {sa%}–tal pessoa; vim)#ha%–
confusa; brahma@a% pathi–no caminho de alcançar o Absoluto; aprati!$ha%–desprovida de abrigo;
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pramåthi–turbulenta, perturbando a inteligência, o corpo e os sentidos; balavat–poderosa,
incontrolável mesmo pela inteligência; d~#ham–e obstinada; {ata%}–por esses motivos; aham–eu;
manye–considero; nigraham–o controle; tasya–da mente; sudu!karam–mais difícil; vayo% iva–
do que {controlar} o vento.[34]

32 Considero o melhor dos yog(s aquele que vê a felicidade e a
infelicidade de todos os seres como suas.

33 Arjuna disse: Ó Madhus)dana, devido à natureza instável da
mente, não posso conceber como alguém pode manter o equilíbrio
no yoga que Você descreveu.

34 Ó K~!@a, a mente é instável, turbulenta, obstinada e muito
poderosa. Considero que controlá-la é mais difícil do que controlar
o vento.

Versos 35, 36, 37

       ßr(-bhagavån uvåcha
           asa^ßaya^ mahå-båho, mano durnigraha^ chalam
           abhyåsena tu kaunteya, vairågye@a cha g~hyate [35]

           asa^yatåtmanå yogo, du!pråpa iti me mati%
           vaßyåtmanå tu yatatå, ßakyo ’våptum upåyata% [36]

       arjuna uvåcha
           ayati% ßraddhayopeto, yogåch chalita-månasa%
           apråpya yoga-sa^siddhi^, kå^ gati^ k~!@a gachchhati [37]

    ßr( bhagavån uvåcha–o Senhor Supremo disse; {he} mahå-båho–ó heroico Arjuna; asa^ßayam–
não há dúvida; mana%–que a mente; chalam–é instável; durnigraham–e extremamente difícil de
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negada a felicidade do plano celestial neste mundo, nem lhe é
negada a oportunidade da fortuna de ver a Superalma no reino
transcendental. Isso é assim, ó Meu querido amigo, porque a
pessoa que realiza atividades virtuosas nunca obtém um mau
destino.

41 Após residir por muitos anos em todos esses planos celestiais
alcançados por aqueles que realizam grandes sacrifícios, tais como
o Aßvamedha, o praticante de yoga que não obteve êxito nasce em
uma família de pessoas honradas e prósperas, dedicadas a práticas
puras e honestas.

Versos 42, 43, 44

           athavå yoginåm eva, kule bhavati dh(matåm
           etaddhi durlabhatara^, loke janma yad (d~ßam [42]

           tatra ta^ buddhi-sa^yoga^, labhate paurva-daihikam
           yatate cha tato bh)ya%, sa^siddhau kuru-nandana [43]

           p)rvåbhyåsena tenaiva, hriyate hy avaßo ’pi sa%
           jijåsur api yogasya, ßabda-brahmåtivartate [44]

    athavå eva- de outro modo {após práticas mais prolongadas de yoga}; bhavati–ele nasce; kule–
numa linhagem; dh(matåm–de professores de yoga; yoginåm–dedicados à prática de yoga; hi–
certamente; yat (d~ßam–um tal; janma–nascimento; etat–como esse; durlabhataram–é muito
raramente alcançado; loke–nesse mundo.[42]
    {he} kuru-nandana–ó Arjuna, filho de Kuru; tatra–em alguma dessas situações; {sa%}–ele;
labhate–obtém; tam buddhi-sa^yogam–essa consciência da Superalma; paurva-daihikam–de
sua vida anterior; tata% cha–desse modo; yatate–esforça-se; bh)ya%–uma vez mais; sa^siddhau–
pela perfeição espiritual de obter a visão transcendental da Superalma.[43]
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ubhaya-vibhra!$a%–e desviada tanto do caminho de karma como de yoga; naßyati–está perdida;
iva–como; chhinna-abhram–uma nuvem fragmentada?[38]
    {he} k~!@a–Ó K~!@a; {tvam}–Você; arhasi–é capaz; aße!ata% chhettum–de completamente
dissipar; etat sa^ßayam–essa dúvida; me–minha; tvat anya%–além de Você; chettå–um destruidor;
asya sa^ßayasya–dessa dúvida; na hi upapadyate–jamais será encontrado.[39]

38 Ó poderoso herói, ó K~!@a, tendo se desviado do yoga de
alcançar o Absoluto, sem refúgio e desviada tanto do caminho da
ação como da meditação, não está tal pessoa absolutamente
perdida, como uma nuvem fragmentada?

39 Ó K~!@a, ninguém além de Você pode dissipar essa minha
dúvida. Por favor, seja misericordioso e remova-a pela raiz.

Versos 40, 41

ßr(-bhagavån uvåcha
           pårtha naiveha nåmutra, vinåßas tasya vidyate
           na hi kalyå@a-k~t kaßchid, durgati^ tåta gachchhati [40]

           pråpya pu@ya-k~tå^ lokån, u!itvå ßåßvat(% samå%
           ßuch(nå^ ßr(matå^ gehe, yoga-bhra!$o ’bhijåyate [41]

    ßr(-bhagavån uvåcha–o Senhor Supremo disse; {he} pårtha–Ó filho de Kunt(; na vidyate–não
existe; tasya vinåßa%–perda para a pessoa, nem lhe é negada a felicidade dos planetas celestiais;
iha eva–nesse mundo; na {vidyate}–e não existe; {tasya vinåßa%}–ruína para a pessoa, nem lhe é
negada a chance da fortuna de ver a Superalma; amutra–na próxima vida, ou seja, no plano
supramundano; hi–uma vez que; {he} tata–ó Meu querido; kaßchit–qualquer; kalyå@a-k~t–pessoa
ocupada em atividades virtuosas; na gachchhati durgatim–não obterá um destino ruim.[40]
    pråpya–atingindo; lokån–os planos; pu@ya-k~tam–das pessoas piedosas; yoga-bhra!$a%–a
pessoa que abandona a prática yog( {relativamente curta}; u!itvå–depois de residir; {tatra}–lá;
ßåßvat(% samå%–por muitos anos; abhijåyate–nasce; gehe–no lar; ßr(matåm–de pessoas nobres e
prósperas; ßuch(nåm–dedicadas a práticas puras e honestas.[41]

40 O Senhor Supremo disse: Ó Arjuna, filho de Kunt(, não há
prejuízo para o praticante de yoga que não obteve êxito, não lhe é
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    sarve!åm-yoginåm api–de todos os tipos de yog(s nos caminhos de karma, jåna, tapasyå,
a!$å&ga-yoga, bhakti, etc.; ya%–aquele que; ßraddhåvån–com firme fé nas Escrituras sagradas que
confirmam a superexcelência da devoção a Mim; anta%-åtmanå–e com o coração; mat-gatena–
totalmente dedicado a Mim; bhajate måm–rende serviço a Mim, ocupando-se nas práticas
devocionais baseadas no ouvir e cantar de Minhas glórias; sa%–tal devoto; yuktatama%–é o mais
elevado; {iti}–essa é; me–a Minha; mata%–opinão.[47]

45 Ao esforçar-se mais do que antes, a consciência do yog( é
purificada de todos os apegos mundanos e ele obtém o fruto de
muitas vidas de prática yog( — ele atinge o destino supremo.

46 O yog( é superior às pessoas ocupadas em severas austeridades
{como o voto de Chåndråya@a}, superior à pessoa de
conhecimento que cultua o Brahman e superior à pessoa de ação.
Saiba que essa é a Minha conclusão. Portanto, ó Arjuna, seja um
yog(.
47 O melhor de todos os yog(s é o devoto que tem plena fé nas
Escrituras autorizadas da devoção pura e que Me adora com todo
seu coração, ouvindo e cantando Minhas divinas glórias, prestando
todos os serviços para Mim. Esta é a Minha opinião.
______________________________________________________________

Fim do Capítulo Seis

O Caminho da Meditação

Da conversa entre Ír( K~!@a e Arjuna
no Ír(mad Bhagavad-g(tå Upani!ad,

a Escritura Yoga do Conhecimento Transcendental
no Bh(!ma Parva do Ír( Mahåbhårata,

a Escritura Sagrada revelada por Ír(la Vyåsadeva
em cem mil versos.
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    hi–uma vez que; avaßa% api–apesar de si mesmo; sa% eva–ele; hriyate–é conduzido; tena p)rva-
abhyåsena–pelas práticas de sua vida anterior; jijåsu% api–como um buscador; yogasya–do yoga;
ativartate–ele vai além; ßabda-brahma–{dos rituais fruitivos} dos Vedas.[44]

42 Ou ele nasce em lar ou família de mestres de yoga, dedicados à
sua prática. Tal nascimento é dificilmente obtido neste mundo.

43 Ó filho de Kuru, numa dessas situações, a sabedoria que ele
obteve em sua vida anterior é revivida e ele, novamente, luta pelo
sucesso.

44 A despeito de si mesmo, ele é conduzido à prática yog( de sua
vida anterior. Em sua busca, ele vai além dos rituais fruitivos dos
Vedas.

Versos 45, 46, 47

           prayatnåd yatamånas tu, yog( sa^ßuddha-kilbi!a%
           aneka-janma-sa^siddhas, tato yåti parå^ gatim [45]

           tapasvibhyo ’dhiko yog(, jånibhyo ’pi mato ’dhika%
           karmibhyaß chådhiko yog(, tasmåd yog( bhavårjuna [46]

           yoginåm api sarve!å^, mad-gatenåntar-åtmanå
           ßraddhåvån bhajate yo må^, sa me yuktatamo mata% [47]
    yog( tu–o yog(; yatamåna%–esforçando-se com mais ardor; prayatnåt–do que na tentativa
anterior; sa^ßuddha-kilbi!a%–com sua consciência purificada de todos os apegos mundanos;
aneka-janma-sa^siddha%–obtém a perfeição dos esforços de muitas vidas; tata%–e portanto; yåti–
obtém; paråm gatim–a liberacão em forma de autorrealização e realização da Superalma.[45]
    yog(–o yog(; adhika%–é superior; tapasvibhya%–ao realizador de austeridades severas {como a
Chåndråya@a}; adhika% api–e também é superior; jånibhya%–ao jån(, a pessoa de
conhecimento; yog(–o yog(; adhika% cha–também é superior; karmibhya%–ao karm(, a pessoa
de ação; {iti me}–essa é Minha; mata%–consideração; tasmåt–portanto; {he} arjuna–ó Arjuna;
{tvam}–você; bhava–torne-se; yog(–um yog(.[46]
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Capítulo Sete

Jåna-vijåna-yoga

Conhecimento
e Realização
do Supremo



2 Agora revelarei a você este conhecimento do Meu poder absoluto,
bem como a concepção de Minha doçura; sabendo isso, nada
restará para ser conhecido, aqui nesse caminho supremo.

3 Entre incontáveis almas, poucas alcançam a forma humana;
entre milhares de seres humanos, poucos tentam compreender a
alma e a Superalma; e entre milhares que obtiveram tal
compreensão, dificilmente uma pode conhecer efetivamente a
Mim, Íyåmasundara.

Versos 4, 5

           bh)mir åpo ’nalo våyu%, kha^ mano buddhir eva cha
           aha&kåra it(ya^ me, bhinnå prak~tir a!$adhå [4]

           apareyam itas tv anyå^, prakrti^ viddhi me paråm
           j(va-bh)tå^ mahå-båho, yayeda^ dhåryate jagat [5]

    bh)mi%–terra; åpa%–água; anala%–fogo; våyu%–ar; kham–éter; mana%–mente; buddhi%–
inteligência; aha&kåra% eva cha–e ego; iti–desse modo; iyam–essa; me–Minha; prak~ti% -natureza,
Måyå-ßakti, potência ilusória; bhinnå–divide-se; a!$a-dhå–em oito.[4]
    {he} mahå-båho–ó poderoso herói; iyam–essa natureza externa, potência externa; aparå–é
inferior; tu–mas; paråm–superior; ita%–a ela; viddhi–você deve conhecer; me–a Minha; anyåm–
outra; prak~tim–natureza, a potência marginal; j(va-bh)tåm–na forma das almas individuais;
yayå–a potência consciente por meio da qual; idam jagat–esse mundo; dhåryate–é escolhido para
exploração através das ações fruitivas.[5]

4 Terra, água, fogo, ar, espaço, mente, inteligência e ego são as oito
divisões de Minha potência ilusória nesse mundo.
___________________________________________________________

Comentário

      Neste verso explica-se que jåna, o conhecimento, na
verdadeira acepção da palavra e de acordo com os preceitos da
devoção, é em verdade bhagavad-aißvarya-jåna, conhecimento da
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Versos 1, 2, 3

ßr(-bhagavån uvåcha
           mayy åsakta-manå% pårtha, yoga^ yujan mad-åßraya%
           asa^ßaya^ samagra^ må^, yathå jåsyasi tach chh~@u [1]

           jåna^ te ’ha^ sa-vijånam, ida^ vak!yåmy aße!ata%
           yaj jåtvå neha bh)yo ’nyaj, jåtavyam avaßi!yate [2]

           manu!yå@å^ sahasre!u, kaßchid yatati siddhaye
           yatatåm api siddhånå^, kaßchin må^ vetti tattvata% [3]

    ßr(-bhagavån uvåcha–o Senhor Supremo disse; {he} pårtha–Ó Arjuna; ß~@u tat–ouça; yathå–
como; åsakta-manå%–com a mente apegada; mayi–a Mim, o Senhor Supremo; yujan yogam–
conectando sua consciência a Mim; mat-åßraya%–refugiando-se somente em Mim;
asa^ßayam–sem dúvida; jåsyasi–você será capaz de conhecer; måm–a Mim; samagram–
plenamente, juntamente com Minha morada, Minhas opulências e Meus associados.[1]
    aham–Eu; vak!yåmi–agora descreverei; aße!ata%–completamente; te–a você; idam jånam–
este conhecimento de Meu poder absoluto {aißvaryamaya-jåna}; sa-vijånam–com o
conhecimento a ser realizado de Minha doçura {mådhurya-anubhava}; jåtvå–conhecendo; yat–
isso; bh)ya%–novamente; anyat–qualquer outro; {tava} jåtavyam–assunto a ser conhecido por
você; na avaßi!yate–não permanecerá; iha–nesse caminho supremo.[2]
    manu!yå@åm sahasre!u–entre milhares de pessoas; kaßchit–é rara uma que; yatati–se esforça;
siddhaye–pela autorrealização e a realização da Superalma; yatatåm siddhånåm api–e entre
milhares que alcançaram tal realização; kaßchit–uma muito rara; tattvata%–verdadeiramente; vetti–
conhece; måm–a Mim, Íyåmasundara.[3]

1 O Senhor disse: Ó Pårtha, ouça como com a mente apegada a
Mim — o Senhor Supremo — unindo sua consciência a Mim e
refugiando-se somente em Mim, você sem dúvida será capaz de
conhecer a Mim, à Minha morada sagrada, às Minhas opulências
e Meus associados.
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           etad yon(ni bh)tåni, sarvå@(ty upadhåraya
           aha^ k~tsnasya jagata%, prabhava% pralayas tathå [6]

    upadhåraya–entenda; iti–que; sarvå@i bh)tåni–todas as espécies vivas, móveis ou imóveis; etat
yon(ni–manifestam-se desses dois tipos de prak~ti, ou naturezas, como k!etra e k!etraja {ver
13.12}; aham prabhava%–Eu sou a fonte da manifestação; tathå pralaya%–e dissolução; k~tsnasya–
de todo; jagata%–o universo.[6]

6 Saiba que todas as espécies, tanto as móveis quanto as imóveis,
são manifestações dessas duas naturezas, como, por exemplo, o
campo de ação {k!etra} e o conhecedor do campo {k!etraja}. E
somente Eu sou a causa da manifestação e dissolução de todo o
universo.

Versos 7, 8

           matta% paratara^ nånyat, kichid asti dhanajaya
           mayi sarvam ida^ prota^, s)tre ma@i-ga@å iva [7]

           raso ’ham apsu kaunteya, prabhåsmi ßaßi-s)ryayo%
           pra@ava% sarva-vede!u, ßabda% khe pauru!am n~!u [8]

    {he} dhanajaya–ó Dhanajaya, conquistador de riquezas; na anyat kichit–nada mais; asti–
é; parataram–superior; matta%–a Mim; idam sarvam–todo esse mundo; protam–está entrelaçado;
mayi–em Mim; iva–como; ma@i-ga@å%–pedras preciosas; s)tre–ensartadas num cordão.[7]
    {he} kaunteya–ó filho de Kunt(; aham asmi–Eu estou presente; rasa%–por Meu poder como
o sabor essencial; apsu–na água; {aham asmi}–Eu estou presente; prabhå–por Meu poder de
esplendor; ßaßi-s)ryayo%–na Lua e no Sol; {aham asmi}–Eu estou presente; sarva-vede!u–em
todos os Vedas; pra@ava%–como a origem dos Vedas, O^kåra; {aham asmi}–Eu estou presente;
ßabda%–como o elemento do som; khe–no éter; {aham asmi}–Eu estou presente; pauru!am–como
a masculinidade; n~!u–nos homens.[8]

7 Ó Arjuna, não há nada superior a Mim. Toda a existência
repousa em Mim, como pedras preciosas entrelaçadas num cordão.

8 Ó filho de Kunt(, eu sou o sabor da água, a refulgência do Sol e
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supremacia do Senhor. Os buscadores simplistas da verdade podem
considerar a realização da alma {como distinta do corpo e dos
elementos materiais} como sendo iluminação, mas isso não
constitui o conhecimento final. Assim, para explicar a concepção
de Sua Supremacia, o Senhor revela Suas formas, Suas potências e
suas características:
      “Meus diferentes aspectos são Brahman, Paramåtman e
Bhagavån. Brahman é o aspecto não diferenciado e sem forma de
Minha potência. Paramåtman, a Superalma, é também um aspecto
de Minha potência {relacionado com a manifestação cósmica} e
esse Meu aspecto não é eternamente manifesto. Apenas a Minha
forma de Bhagavån — o Senhor Supremo — é Meu ser eterno e,
nesta Minha forma, Minhas três potências eternas existem como
antara&gå {ou chit-ßakti}, a potência interna divina; bahira&gå {ou
måyå-ßakti} a potência externa ilusória e ta$asthå {ou j(va-ßakti}, a
potência marginal que abrange as inúmeras entidades vivas”.
      Nesse verso o Senhor descreveu Sua potência ilusória externa.

Ír(la Bhaktivinoda ¢håkur
___________________________________________________________

5 Ó poderoso herói Arjuna, essa natureza material externa é
inferior. Mas saiba que superior à essa natureza é Minha potência
marginal, composta das almas individuais. A existência mundana é
adotada pelas almas para o desfrute através de atividades fruitivas.
{O mundo divino emana de Minha potência interna e o plano
material de Minha potência externa. A potência das entidades vivas
é conhecida como marginal, porque elas estão constitucionalmente
situadas num ponto intermediário entre esses dois planos. Elas
podem optar por residir tanto no plano material como no divino}.

Verso 6
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formas de vida. Eu sou a inteligência do inteligente e o poder do
poderoso.

11 Ó Arjuna, Eu sou a força do forte, sem egoísmo nem apego; e
Eu sou, nos seres vivos, o desejo de procriação que não infringe os
princípios universais da religião.

Versos 12, 13, 14

           ye chaiva såttvikå bhåvå, råjasås tåmasåß cha ye
           matta eveti tån viddhi, na tv aha^ te!u te mayi [12]

           tribhir-gu@amayair bhåvair, ebhi% sarvam ida^ jagat
           mohita^ nåbhijånåti, måm ebhya% param avyayam [13]

           daiv( hy e!å gu@amay(, mama måyå duratyayå
           måm eva ye prapadyante, måyåm etå^ taranti te [14]

    ye ye bhåvå% eva–tudo o que existe; såttvikå%–da natureza da bondade; råjaså% cha–e da
natureza da paixão; tåmaså% cha–e da natureza da ignorância; viddhi–saiba que; tån {sarvån}–
tudo isso; matta% eva–manifesta-se apenas de Mim; aham na {varte}–Eu não resido; te!u–neles;
tu–mas; te {vartante} mayi–eles residem em Mim.[12]
    sarvam–todo; idam–esse; jagat–mundo vivo; mohitam–está iludido; ebhi% bhåvai% tribhi%
gu@amayai%–por essa manifestação dos três modos da natureza material; {ata%}–portanto; na
abhijånåti–ninguém conhece; måm–a Mim, K~!@a; ebhya% param–que sou transcendental a
esses modos; avyayam–e imutável.[13]
    e!å–essa; daiv(–supramundana {encantadora}; måyå–potência externa; mama–Minha; gu@a-
may(–composta dos três modos da natureza material; hi–certamente; duratyayå–é muito difícil
de atravessar; {tathåpi}–entretanto; ye–aqueles que; prapadyante–abrigam-se; måm eva–somente
em Mim; te–eles; taranti–são capazes de atravessar; etåm–essa quase intransponível; måyåm–
Måyå, ilusão.[14]

12 E mais, saiba que todas as coisas da natureza da bondade, da
paixão e da ignorância manifestam-se apenas de Mim. Ainda assim,
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da Lua. Eu sou o O^, a vibração fundamental em todos os Vedas,
Eu sou o som no espaço e Eu sou a masculinidade no homem.

Versos 9, 10, 11

           pu@yo gandha% p~thivyå^ cha, tejaß chåsmi vibhåvasau
           j(vana^ sarva-bh)te!u, tapaß chåsmi tapasvi!u [9]

           b(ja^ må^ sarva-bh)tånå^, viddhi pårtha sanåtanam
           buddhir buddhimatåm asmi, tejas tejasvinåm aham [10]

           bala^ balavatå^ chåha^, kåma-råga-vivarjitam
           dharmåviruddho bh)te!u, kåmo ’smi bharatar!abha [11]
    {aham}–Eu; asmi–estou presente; pu@ya% gandha%–como a fragrância pura; p~thivyåm cha–
na terra; teja% vibhåvasau cha–e como a força da radiação e do calor no fogo; {aham}–Eu; asmi–
estou presente; j(vanam–como a duração da vida; sarva-bh)te!u–de todos os seres; cha–e;
tapa%–como o poder para tolerar as dualidades, etc.; tapasvi!u–nos que executam austeridades.[9]
    {he} pårtha–Ó Arjuna; viddhi–conheça; måm–a Mim; sanåtanam b(jam–como a causa eterna,
conhecida como pradhåna; sarva-bh)tånåm–de todas as formas de vida; aham asmi–Eu estou
presente; buddhi%–como a inteligência; buddhi-matåm–no inteligente; teja%–e como a coragem;
tejasvinåm–nos corajosos.[10]
    {he} bharatar!abha–ó melhor da dinastia Bharata; aham asmi–Eu estou presente; bala-vatåm–
para o forte; balam–como a força da qualidade såttvika, ou bondade, que permite que a pessoa
execute seus deveres religiosos; kåma-råga-vivarjitam–livre do desejo egoísta e do apego; cha–e;
{aham asmi}–Eu estou presente; bh)te!u–nos seres vivos; kåma%–como o desejo de procriar;
dharma-aviruddha%–sem contrariar os princípios universais da religião, ou seja, para gerar prole
apenas em uma mulher.[11]

9 Eu sou a fragrância pura da terra, Eu sou o brilho do fogo. Eu
sou a duração da vida de todos os seres e, nos ascetas, Eu sou o
poder de suportar as dualidades, tais como o frio e o calor.

10 Ó Pårtha, saiba que Eu sou a eterna e original causa de todas as
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escolhem o mais elevado caminho, devoção, mas depois o rejeitam,
considerando-o inadequado ou inútil; aqueles cujo conhecimento
é encoberto pela ilusão, Måyå {apesar de seu estudo das Escrituras,
consideram que apenas a forma do Senhor Nåråya@a é adorável e
pensam que o Senhor K~!@a, o Senhor Råma e outras formas reais
são meramente mortais}; e os demoníacos {impersonalistas que
desmembram Minha forma com suas ‘setas’ de falsa lógica,
semelhantes a demônios como Jaråsandha}.

16 Ó Arjuna, melhor dos Bhåratas, quatro tipos de pessoas têm a
fortuna de Me adorar: o aflito, o buscador de conhecimento, o
buscador de felicidade e o autorrealizado.

Versos 17, 18

           te!å^ jån( nitya-yukta, eka-bhaktir vißi!yate
           priyo hi jånino ’ty-artham, aha^ sa cha mama priya% [17]

           udårå% sarva evaite, jån( tv åtmaiva me matam
           åsthita% sa hi yuktåtmå, måm evånuttamå^ gatim [18]

    te!åm–entre eles; jån(–a pessoa autorrealizada; eka-bhakti%–Meu devoto puro; nitya%-yukta%–
cuja consciência está completamente absorta em Mim; vißi!yate–é o melhor; hi–pois; aham–Eu,
Íyåmasundara; ati-artham–sou muito; priya%–querido; jånina%–por tal alma iluminada; sa%
cha priya%–e ele também é amado; mama–por Mim.[17]
    eva–certamente; sarve–todas; ete–essas pessoas são; udårå%–almas nobres e altruístas amadas
por Mim; tu–mas; jån(–a alma espiritualmente autorrealizada; åtmå eva–é tão querida para
Mim como Meu próprio ser; {iti}–essa é; me–Minha; matam–opinão; hi–uma vez que; yukta-
åtmå eva {san}–tendo dedicado inteiramente seu coração a Mim; sa%–esse jån(; eva åsthita%–
estabeleceu completamente; måm–a Mim, Íyåmasundara; anuttamåm–como o supremo;
gatim–objetivo.[18]

17 Desses quatro tipos de devotos, o melhor é o autorrealizado,
que é Meu devoto puro, cuja consciência está completamente
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Eu não estou nelas. Elas, subordinadas a Mim, estão em Mim.
13 Todo o mundo dos seres vivos está iludido pela ação dos três
modos da natureza material. Portanto, ninguém pode Me
conhecer, o Senhor Supremo, pois sou transcendental a esses
modos e imutável.

14 Minha encantadora, ‘trimodal’, potência ilusória é
praticamente intransponível. No entanto, aqueles que abrigam-se
em Mim podem superar esse poderoso obstáculo.

Verso 15, 16

           na må^ du!k~tino m)#hå%, prapadyante narådhamå%
           måyayåpah~ta-jånå, åsura^-bhåvam-åßritå% [15]

           chatur-vidhå bhajante må^, janå% suk~tino ’rjuna
           årto jijåsur arthårth(, jån( cha bharatar!abha [16]

    du!k~tina%–quatro tipos de malfeitores ou pessoas desafortunadas; na prapadyante–não se
rendem; måm–a Mim; m)dhå%–{1} os karm(s, ou trabalhadores fruitivos; nara-adhamå%–{2} as
pessoas caídas, ou aquelas que escolhem o caminho da devoção mas depois o rejeitam,
considerando-o inadequado ou inútil; apah~ta-jånå%–{3} aqueles cujo conhecimento está
encoberto; måyayå–por Måyå, ilusão {apesar de seu conhecimento das Escrituras, eles consideram
que apenas a forma do Senhor Nåråya@a é adorável e que o Senhor K~!@a, o Senhor Råma e
outras formas reais do Supremo são meramente mortais}; åsuram-bhåvam-åßritå%–e {4} os
demoníacos {Måyåvåd(s, os impersonalistas, que “desmembram” Minha forma com suas “setas”
de falsa lógica, semelhantes a demônios como Jaråsandha}.[15]
    {he} bharatar!abha–ó descendente dos Bharatas; {he} arjuna–ó Arjuna; årta%–a pessoa que
sofre de doença ou outras aflições; jijåsu%–a pessoa que busca conhecimento das Escrituras e
da alma; artha-arth(–a pessoa que deseja desfrute terreno ou celestial; cha–e; jån(–o conhecedor
purificado da alma; {iti} chatu%-vidhå% janå%–esses quatro tipos de pessoas; suk~tina% {santa%}–
sendo afortunadamente influenciadas pela devoção a Mim; bhajante måm–Me adoram {ainda
que seus motivos possam estar mesclados com ação ou conhecimento}.[16]

15 Quatro tipos de malfeitores não se rendem a Mim:
trabalhadores fruitivos, comparáveis a animais; pessoas caídas que
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19 Depois de muitos nascimentos, a alma iluminada {abençoada
por meio da associação devocional} compreende que tudo é da
natureza de {subordinado a} Våsudeva e, então, rende-se a Mim.
Tal grande alma é muito rara.

20 As pessoas iludidas por desejos mundanos, que são governadas
por suas próprias naturezas, adoram outras personalidades divinas
como o deus do Sol e os muitos semideuses, adotando os
correspondentes rituais para alcançar seus objetivos.

21 De acordo com o desejo de uma pessoa, enquanto sua fé cresce
na adoração a um semideus específico, Eu, como a Superalma
situada em seu coração, fortaleço sua fé nesse semideus {que
representa uma forma Minha}.

Versos 22, 23

           sa tayå ßraddhayå yuktas, tasyårådhanam (hate
           labhate cha tata% kåmån, mayaiva vihitån hi tån [22]

           antavat tu phala^ te!å^, tad bhavaty alpa-medhasåm
           devån deva-yajo yånti, mad-bhaktå yånti måm api [23]

    yukta% {san}–estando conectado; tayå ßraddhayå–com essa fé firme; sa%–esse devoto; (hate–
executa; årådhanam–a adoração; tasyå%–à deidade daquele semideus; cha–e; hi–na realidade;
vihitån–providenciado; mayå eva–apenas por Mim, como a Superalma do semideus; labhate–{o
devoto} obtém; tån kåmån–os resultados desejados; tata%–daquela deidade.[22]
    tu–mas; tat phalam–esse fruto; te!åm alpa-medhasåm–desses insensatos adoradores de
semideuses; bhavati–são; antavat–temporários; deva-yaja%–os adoradores de semideuses; yånti–
alcançam; devån–os respectivos semideuses; mat-bhaktå% api–e Meus devotos; yånti–alcançam;
måm–a Mim.[23]

22 Com sua fé nutrida por Mim, tal devoto segue adorando a
deidade desse semideus e obtém todos os objetos que deseja dessa
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absorta em Mim. Pois Eu, Íyåmasundara, sou muito amado por
ele, e ele é querido por Mim.

18 Certamente todos eles são almas nobres, queridas por Mim,
mas a alma autorrealizada é tão querida para Mim como Meu
próprio ser, porque ela entregou seu coração para Mim como seu
único abrigo e objetivo supremo da vida.

Versos 19, 20, 21

           bah)nå^ janmanåm ante, jånavån må^ prapadyate
           våsudeva% sarvam iti, sa mahåtmå sudurlabha% [19]

           kåmais tais tair h~ta-jånå%, prapadyante ’nya-devatå%
           ta^ ta^ niyamam åsthåya, prak~tyå niyatå% svayå [20]

           yo yo yå^ yå^ tanu^ bhakta%, ßraddhayårchitum ichchhati
           tasya tasyåchalå^ ßraddhå^, tåm eva vidadhåmy aham [21]

    ante–depois; bah)nåm–de muitos; janmanåm–nacimentos; jånavån–a pessoa iluminada
{pela fortuna do sådhu-sa&ga, associação devocional}; iti–compreende então que; sarvam–todas
as coisas, o mundo inteiro de seres móveis e imóveis; våsudeva%–é da natureza de Våsudeva,
Ír( K~!@a; prapadyate–ela rende-se; måm–a Mim; sa%–tal; mahåtmå–grande alma; su-durlabha%–
é muito rara.[19]
    h~ta-jånå%–pessoas cuja inteligência está iludida; tai% tai% kåmai%–por desejos mundanos
particulares baseados em atração e aversão; niyatå% {santa%}–que são governadas; svayå prak~tyå–
por suas próprias naturezas; prapadyante–adoram; anya-devatå%–outras personalidades divinas
como semideuses, o deus do Sol, etc.; åsthåya–depois de adotar; tam tam–os correspondentes;
niyamam–rituais de jejum, etc.[20]
    yåm yåm–de acordo com qualquer; tanum–semideus, representando uma forma Minha; ya%
ya%–que um particular; bhakta%–devoto; ichchhati–deseja; architum ßraddhayå–adorar com fé;
aham–Eu, como a Superalma residindo em seu coração; eva–certamente; vidadhåmi–estabeleço;
achalåm–sólida; ßraddhåm–fé; tasya tasya–nesse devoto particular; tåm–por aquela forma.[21]
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24 Minha eterna e super excelente natureza, Minha forma,
qualidades, atividades e passatempos são todos transcendentais,
mas as pessoas ignorantes são incapazes de compreender a verdade
e pensam: “O Brahman sem forma nasceu de uma célula de
Vasudeva como um ser humano comum”.

25 Por Minha doce vontade, permanecendo oculto por Minha
própria potência, Eu não Me manifesto para qualquer um. Assim,
o tolo não pode conhecer a Mim — o filho de Vasudeva — não-
nascido e sempre existente em Minha divina forma de
Íyåmasundara, de magníficas feições da cor de uma escura nuvem
de chuva.

26 Ó Arjuna, eu conheço todas as entidades vivas do passado, do
presente e do futuro, mas ninguém pode Me conhecer de verdade.

Versos 27, 28, 29

           ichchhå-dve!a-samutthena, dvandva-mohena bhårata
           sarva-bh)tåni sa^moha^, sarge yånti parantapa [27]

           yeså^ tv anta-gata^ påpa^, janånå^ pu@ya-karma@åm
           te dvandva-moha-nirmuktå, bhajante må^ d~#ha-vratå% [28]

           jarå-mara@a-mok!åya, måm åßritya yatanti ye
           te brahma tad vidu% k~tsnam, adhyåtma^ karma chåkhilam [29]
    {he} bhårata {he} parantapa–ó Arjuna, castigador do inimigo; sarge–durante a manifestação
do universo; sarva-bh)tåni–todos os seres; yånti–tornam-se; sa^moham–iludidos; dvandva-
mohena–pela ilusão da dualidade; ichchhå-dve!a-samutthena–decorrente de atrações e
aversões.[27]

deidade. Mais uma vez, isso acontece unicamente por Minha
sanção, pois Eu sou a Superalma, situada também no coração do
semideus.

23 Mas o fruto obtido por esses insensatos adoradores de
semideuses é temporário. Eles alcançam o semideus que adoram,
enquanto Meu devoto vem a Mim.

Versos 24, 25, 26

           avyakta^ vyaktim åpanna^, manyante måm abuddhaya%
           para^ bhåvam ajånanto, mamåvyayam anuttamam [24]

           nåha^ prakåßa% sarvasya, yoga-måyå-samåv~ta%
           m)#ho ’ya^ nåbhijånåti, loko måm ajam avyayam [25]

           vedåha^ samat(tåni, vartamånåni chårjuna
           bhavi!yå@i cha bh)tåni, må^ tu veda na kaßchana [26]

    ajånanta%–sem conhecer; mama–a Minha; avyayam–eterna; anuttamam–superexcelente;
param–transcendental; bhåvam–natureza {forma, nascimento, qualidades, atividades,
passatempos, etc.; abuddhaya%–as pessoas insensatas; manyante–pensam; måm–em Mim;
avyaktam–como o Brahman impessoal e sem forma; åpannam–que aceitou; vyaktim–nascer de
uma célula de Vasudeva como um ser humano comum.[24]
    aham–Eu; na {bhavåmi}–não sou; prakåßa%–manifesto; sarvasya–a todos; yoga-måyå-
samåv~ta%–permanecendo oculto por Minha potência de Yogamåyå; {ata%}–portanto; ayam–essas;
m)#ha% loka%–pessoas tolas; na abhijånåti–não podem conhecer; måm–a Mim, Íyåmasundara,
o filho de Vasudeva; ajam–não-nascido; avyayam–e imutável.[25]
    {he} arjuna–ó Arjuna; aham–Eu; veda–conheço; samat(tåni–todo o passado; vartamånåni–o
presente; bhavi!yå@i cha–e o futuro; bh)tåni–das formas de vida móveis e imóveis; tu–mas;
kaßchana–qualquer pessoa {seja desse mundo ou de além dele}; na cha veda–não pode conhecer;
måm–a Mim {porque seu conhecimento está encoberto por Måyå e Yogamåyå, Minha potência
externa ilusória e a potência interna do Meu desejo}.[26]
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momento da morte. {Aflitos diante da temível hora da morte, eles
não Me esquecem}.
______________________________________________________________

Fim do Capítulo Sete

Conhecimento e Realização do Supremo

Da conversa entre Ír( K~!@a e Arjuna
no Ír(mad Bhagavad-g(tå Upani!ad,

a Escritura Yoga do Conhecimento Transcendental
no Bh(!ma Parva do Ír( Mahåbhårata,

a Escritura Sagrada revelada por Ír(la Vyåsadeva
em cem mil versos.

    tu–mas; janånåm–as pessoas; pu@ya-karma@åm–que realizam atos virtuosos; ye!åm–cujos;
påpam–pecados; anta-gatam–foram erradicados {pela fortuna de terem se associado a Meu devoto
puro}; te–todas essas pessoas; dvandva-moha-nirmuktå%–livres das ilusões da dualidade; d~#ha-
vratå%–e fixamente conscientes de Mim; bhajante–adoram, servem; måm–a Mim.[28]
    ye–aqueles que; yatanti–esforçam-se; jarå-mara@a-mok!åya–para libertarem-se da doença e
da morte; åßritya–abrigando-se, depositando sua confiança e devoção; {måm}–em Mim; te–eles;
vidu%–conhecem; tat brahma–o Brahman; adhyåtmam–a alma individual; k~tsnam–plenamente;
cha–e; akhilam–todas; karma–as ações por meio das quais as almas são atadas à existência
mundana.[29]

27 Ó Arjuna, castigador do inimigo, na manifestação do universo
todos os seres são iludidos pelas dualidades baseadas na atração e
na aversão.

28 Mas os que executam atividades virtuosas são purificados de
todo pecado {pela fortuna da associação com Meu devoto puro}.
Assim, livres da ilusão da dualidade, eles Me adoram com firme
determinação.

29 Aqueles que lutam para libertarem-se do mundo da doença e da
morte, depositando sua confiança e devoção em Mim, conhecem
o Brahman, conhecem a alma e conhecem também o karma, a ação
que ata a alma repetidamente a esse plano material de sofrimento.

Verso 30

           sådhibh)tådhidaiva^ må^, sådhiyaja^ cha ye vidu%
           prayå@a-kåle ’pi cha må^, te vidur yukta-chetasa% [30]

    cha–e; ye–as pessoas que; vidu%–conhecem; måm–a Mim; sa-adhibh)ta-adhidaivam–em
relação ao plano mundano e ao plano celestial; sa-adhiyajam cha–e em relação ao sacrifício; te–
tais pessoas; yukta-chetasa%–com sua consciência absorta em Mim; vidu%–conhecem; måm–a
Mim; prayå@a-kåle api–até mesmo no momento da morte.[30]

30 E aqueles que Me conhecem em relação ao plano material, ao
plano celestial e ao plano do sacrifício, tais pessoas, com sua
consciência absorta em Mim, encontram-se comigo até mesmo no
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Capítulo Oito

Tåraka-brahma-yoga

O Misericordioso
Absoluto



ser conhecido pela pessoa autocontrolada no momento da morte?

3 O Senhor Supremo falou assim: É dito que o Brahman é o
Imperecível Absoluto e a alma é a natureza espiritual pura da
entidade viva. Ação significa a força criativa {ou as oferendas de
caridade, sacrifício e austeridade, etc., a um semideus},
manifestando, através dos elementos grosseiros e sutis, os corpos
humanos e de outras espécies de vida.

Versos 4, 5

           adhibh)ta^ k!aro bhåva%, puru!aß chådhidaivatam
           adhiyajo ’ham evåtra, dehe deha-bh~tå^ vara [4]

           anta-kåle cha måm eva, smaran muktvå kalevaram
           ya% prayåti sa mad-bhåva^, yåti nåsty atra sa^ßaya% [5]

    {he} deha-bh~tåm vara–ó Arjuna, melhor entre os seres corporificados; adhibh)tam–a
existência mundana; k!ara%–é a perecível; bhåva%–existência; adhidaivatam–existência celestial;
puru!a%–é a forma universal coletiva, na qual estão contidos os semideuses, liderados pelos deuses
solares; cha–e; aham eva–Eu, certamente; atra dehe–dentro desse corpo; adhiyajå%–sou o Senhor
do sacrifício na forma da Superalma, o que sanciona e recompensa as ações {sacrificiais, etc.} dos
seres vivos.[4]
    anta-kåle cha–no momento da morte; ya%–a pessoa que; smaran–pensa; måm eva–somente
em Mim; muktvå–ao abandonar; kalevaram–o corpo; prayåti–partindo desse mundo; sa%–ela;
yåti–alcança; mat-bhåvam–a Minha natureza; na asti–não há; sa^ßaya%–dúvida; atra–a esse
respeito.[5]

4 Ó Arjuna, melhor dos seres vivos, o plano material significa
aquilo que é perecível {como o corpo}. O plano celestial é a forma
universal coletiva que engloba e governa os semideuses; e Eu sou o
Senhor do sacrifício, presente nos corpos de todos os seres vivos
como a Superalma, que sanciona e recompensa suas ações {de
sacrifícios, etc.}.
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Versos 1–2, 3

arjuna uvåcha
       ki^ tad-brahma kim adhyåtma^, ki^ karma puru!ottama
       adhibh)ta^ cha ki^ proktam, adhidaiva^ kim uchyate [1]

       adhiyaja% katha^ ko ’tra, dehe ’smin madhus)dana
       prayå@a-kåle cha katha^, jeyo ’si niyatåtmabhi% [2]

ßr(-bhagavån uvåcha
       ak!ara^ parama^ brahma, svabhåvo ’dhyåtmam uchyate
       bh)ta-bhåvodbhava-karo, visarga% karma-sa^jita% [3]

    arjuna% uvåcha–Arjuna disse; {he} puru!ottama–ó Puru!ottama, Pessoa Suprema; kim–o que
é; tat–esse; brahma–Brahman? adhyåtmam kim–o que é adhyåtma, a alma? karma kim–o que é
karma, a ação? cha–e; kim proktam–o que é; adhibh)tam–adhib)ta, o plano mundano? kim
{cha} uchyate–e o que é; adhidaivam–adhidaiva, o plano celestial? {he} madhus)dana–ó
Madhus)dana; atra dehe–dentro deste corpo; ka% adhiyaja%–quem ou o que é adhiyaja%, o
agente do sacrifício? katham–como; {sthita%}–ele está presente; asmin {dehe}–nesse corpo?
katham cha–e como; {tvam} jeya% asi–Você pode ser conhecido; prayå@a-kåle–no momento
da morte; niyata-åtmabhi%–pelas pessoas de mente controlada?[1–2]
    ßr(-bhagavån uvåcha–o Senhor Supremo disse; brahma–Brahman; uchyate–significa; ak!aram
paramam-–o imperecível Absoluto; adhyåtmam–a alma individual; {uchyate}–refere-se à;
svabhåva%–pura natureza espiritual; karma–a ação; sa^jita%–significa; visarga%–a força criativa
{ou oferendas a um semideus}; bh)ta-bhåva-udbhava-kara%–que manifesta os corpos humanos
e de outras espécies de vida através da ação dos elementos materiais grosseiros e sutis.[3]

1–2 Arjuna perguntou: Ó Pessoa Suprema, o que é Brahman e o
que é a alma? O que é ação e o que é o plano material? O que é o
plano celestial? Ó Madhus)dana, dentro do corpo, quem é o
agente do sacrifício e como Ele está presente? E como Você pode
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8 Ó Partha, o yog( que pratica meditação sem desviar a mente,
sempre pensando na refulgente Pessoa Suprema, alcança-A.

Versos 9–10

           kavi^ purå@am anußåsitåram, 
           a@or a@(yå^sam anusmared ya%
           sarvasya dhåtåram achintya-r)pam, 
           åditya-var@a^ tamasa% paraståt [9]

           prayå@a-kåle manasåchalena, 
           bhaktyå yukto yoga-balena chaiva
           bhruvor madhye prå@am åveßya samyak, 
           sa ta^ para^ puru!am upaiti divyam [10]
    ya%–a pessoa que; prayå@a-kåle–no momento da morte; achalena manaså–mantendo a mente
estável; yoga-balena–pela força da prática de yoga; bhaktyå yukta%–permanecendo
constantemente ocupada em smara@am, lembrança devocional; samyak åveßya cha–e
concentrando totalmente; prå@am–a força vital; bhruvo% madhye–entre as sobrancelhas;
anusmaret–medita na; {param puru!am}–Pessoa Suprema; kavim–o onisciente; purå@am–sem
começo; anußåsitåram–misericordioso mestre da devoção por Si mesmo; a@o%-a@(yå^sam–que
é mais sutil do que um átomo; sarvasya dhåtåram–{e ainda assim} o suporte de toda a existência;
achintya-r)pam–dotado de uma forma humana divina apråk~ta de tamanho médio; åditya-
var@am–possuidor de uma forma radiante que, como o Sol, ilumina tanto a Si mesmo quanto
aos outros; tamasa% paraståt–e é transcendental à natureza material; eva–certamente; sa%–essa
pessoa; upaiti–alcança; tam–essa; divyam–refulgente; param–Suprema; puru!am–Pessoa.[9–10]

9–10 Ele — a Pessoa Suprema — é o onisciente, sem começo, o
misericordioso mestre da devoção por Si mesmo. Ainda que mais
sutil que o átomo, Ele é o infinito suporte de toda a existência. Sua
forma é supramundana, ou seja, ainda que dotado de feições
humanas, Ele é autoiluminado e a tudo ilumina, como o Sol. Ele
é transcendental à ilusão. Aquele cuja mente está completamente
focada pela força da prática de yoga, que continuamente lembra-se
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5 Aquele que pensa em Mim no momento da morte alcança
Minha natureza ao abandonar esse mundo. Quanto a isso não
existe dúvida.

Versos 6, 7, 8

           ya^ ya^ våpi smaran bhåva^, tyajaty ante kalevaram
           ta^ tam evaiti kaunteya, sadå tad-bhåva-bhåvita% [6]

           tasmåt sarve!u kåle!u, måm anusmara yudhya cha
           mayy arpita-mano-buddhir, måm evai!yasy asa^ßaya% [7]

           abhyåsa-yoga-yuktena, chetaså nånya-gåminå
           parama^ puru!a^ divya^, yåti pårthånuchintayan [8]

    {he} kaunteya–ó filho de Kunt(; {ya%}–a pessoa que; tyajati–abandona; kalevaram–o corpo;
smaran–lembrando; yam yam vå api–de um certo; bhåvam–objeto; ante–no momento da morte;
eti–obtém; tam tam eva–esse mesmo objeto; tat-bhåva-bhåvita%–por ter absorvido sua mente
em pensamentos sobre ele; sadå–constantemente.[6]
    tasmåt–portanto; anusmara–lembre-se; måm–de Mim; sarve!u kåle!u–o tempo todo; cha–e;
yudhya–lute, cumpra seu dever natural; arpita-mana%-buddhi%–oferecendo sua mente e
inteligência; mayi–para Mim; eva–certamente; e!yasi–você alcançará; måm–a Mim; asa^ßaya%–
não há dúvida; {atra}–quanto a isso.[7]
    {he} pårtha–ó filho de P~thå; anuchintayan–pensando a cada momento; divyam–sobre a
refulgente; paramam puru!am–Pessoa Suprema; na anya-gåminå chetaså–sem desviar a mente;
abhyåsa-yoga-yuktena–ocupado na prática de yoga; {yog(}–o yog(; yåti–alcança; {tam eva}–a
Pessoa Suprema.[8]

6 Ó filho de Kunt(, aquele que sempre pensou num determinado
objeto, lembrará dele e o alcançará depois de abandonar o corpo.

7 Portanto, sempre lembrando de Mim, lute, pois esse é seu dever
natural. Desse modo, dedicando sua mente e inteligência a Mim,
você Me alcançará. Não há dúvida quanto a isso.
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objetivo que os sábios conhecedores dos Vedas chamam de O^, o
Imperecível, no qual ingressam os ascetas livres de desejos e que os
devotados buscadores aspiram alcançar por meio da prática do
voto de celibato.

12–13 Controlando todas as portas de entrada dos sentidos,
mantendo a mente fixa no coração, concentrando a força vital
entre as sobrancelhas e absorvendo completamente os
pensamentos no ser espiritual, aquele que no momento de
abandonar o corpo vibra o monossílabo O^ e parte do mundo
consciente de Mim, alcança o mundo transcendental.

Versos 14, 15

           ananya-chetå% satata^, yo må^ smarati nityaßa%
           tasyåha^ sulabha% pårtha, nitya-yuktasya yogina% [14]

           måm upetya punar janma, du%khålayam aßåßvatam
           nåpnuvanti mahåtmåna%, sa^siddhi^ paramå^ gatå% [15]

    {he} pårtha–ó Pårtha; ya%–aquele que; ananya-chetå%–unidirecionalmente {sem as práticas
de karma, jåna, etc., ou sem desejar seus objetivos de alcançar o Céu, a liberação, etc.}; satatam–
em todas as circunstâncias; nityaßa%–sempre; smarati–lembra; måm–de Mim; tasya yogina%–por
tal pessoa, numa relação de dåsya, sakhya, etc.; nitya-yuktasya–que constantemente anseia por
Minha divina associação; aham–Eu; sulabha%–sou facilmente alcançado.[14]
    mahåtmåna%–as grandes almas; gatå%–que atingiram; paramåm sa^siddhim–a mais alta
perfeição, Minha associação em Meus passatempos; upetya–tendo alcançado; måm–a Mim; na
åpnuvanti–não aceitam; puna%–novamente; janma–um nascimento; aßåßvatam–transitório;
du%khålayam–que é a morada dos sofrimentos.[15]

14 Ó Pårtha, a pessoa que, unidirecionalmente, lembra sempre de
Mim em todas as circunstâncias e que em sua relação coMigo {em
servidão, amizade, etc.} constantemente aspira por Minha divina
associação, por tal devoto Eu sou facilmente alcançado.
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dEle com devoção e que, no momento da morte, concentra sua
força vital entre as sobrancelhas {no åjå-chakra} em completa
meditação, pensando nEle, alcança a refulgente Pessoa Suprema.

Versos 11, 12–13

           yad ak!ara^ veda-vido vadanti,
           vißanti yad yatayo v(ta-rågå%
           yad ichchhanto brahmacharya^ charanti,
           tat te pada^ sa&grahe@a pravak!ye [11]

           sarva-dvårå@i sa^yamya, mano h~di nirudhya cha
           m)rdhny ådhåyåtmana% prå@am, åsthito yoga-dhåra@åm [12]

           o^ ity ekåk!ara^ brahma, vyåharan måm anusmaran
           ya% prayåti tyajan deha^, sa yåti paramå^ gatim [13]

    sa&grahe@a–juntamente com o método de atingí-lo; {aham}–Eu; pravak!ye–descreverei; te–a
você; tat padam–esse objetivo; yat–o qual; veda-vida%–os sábios conhecedores dos Vedas; vadanti–
chamam; ak!aram–o imperecível, O^kåra, denotando o Brahman; yat–no qual; yataya%–os
ascetas; v(ta-rågå%–livres de desejos; vißanti–entram; ichchhanta%–e aspirando a alcançar; yat–o
que; {brahmachåri@a%}–os brahmachår(s, celibatários buscadores do Absoluto; charanti–mantém;
brahmacharyam–seu voto de celibato.[11]
    sa^yamya–controlando; sarva-dvårå@i–todas as portas dos sentidos — para que parem de
aceitar os objetos dos sentidos; nirudhya–fixando; mana%–a mente; h~di–no coração; ådhåya cha–
e concentrando; prå@am–o ar vital; m)rdhni–entre as sobrancelhas; åsthita%–permanecendo;
yoga-dhåra@åm–em samådhi por meio da prática de dhåra@å, a concentração yog(; åtmana%–no
ser espiritual; vyåharan–e pronunciando; o^ iti–assim, o O^; eka-ak!aram–o monossílabo;
brahma–vibração sonora do Brahman; anusmaran måm–lembrando plenamente de Mim; sa%
ya%–a pessoa que; deham tyajan–abandona o corpo; prayåti–e assim parte; yåti–alcança; paramåm
gatim–a meta suprema, o plano espiritual ou sålokya-mukti.[12–13]

11 Juntamente com o método para obtê-lo, descreverei a você o
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tem a mesma duração. As pessoas que sabem disso conhecem a
verdadeira concepção de dia e noite.

18 Com a chegada do dia, a progênie universal com seus corpos,
sentidos, objetos desfrutáveis e moradas nascem do Senhor
Brahmå em seu estado desperto; e ao anoitecer eles são novamente
absorvidos no Senhor Brahmå, que é conhecido como “o
imanifesto”.

Versos 19, 20

           bh)ta-gråma% sa evåya^, bh)två bh)två pral(yate
           råtry-ågame ’vaßa% pårtha, prabhavaty ahar-ågame [19]

           paras tasmåt tu bhåvo ’nyo, ’vyakto ’vyaktåt sanåtana%
           ya% sa sarve!u bh)te!u, naßyatsu na vinaßyati [20]

    {he} pårtha–ó Pårtha; avaßa% {san}–desamparados, sujeitos à lei do karma; ayam sa% eva bh)ta-
gråma%–a multidão de seres; bh)två bh)två–repetidamente nascendo; aha%-ågame–com o início
do dia do Senhor Brahmå; pral(yate–desaparece; råtri-ågame–ao anoitecer; prabhavati–e nasce;
{puna% aha%-ågame}–com um novo dia.[19]
    tu–mas; para%–além, superior; tasmåt avyaktåt–a esse imanifesto Senhor Brahmå que é
Hira@yagarbha {nascido do ovo dourado, o universo}; {asti}–existe; anya%–outra; avyakta%–
imanifesta, imperceptível, transcendental; sanåtana%–e eterna; bhåva%–existência; sa% ya%–que;
na vinaßyati–não é destruída; sarve!u bh)te!u naßyatsu–quando todos os seres são destruídos.[20]

19 Ó Pårtha, a multidão de seres vivos {sujeita à lei do karma} nasce
impotente e repetidamente. Com a chegada da noite do Senhor
Brahmå, esses seres são absorvidos e, com a chegada de seu dia,
voltam a nascer.

20 Mas, superior a esse imanifesto {senhor Brahmå}, existe outro
imanifesto e essa existência é eterna e transcendental à percepção
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15 As grandes almas que tornam-se Meus associados em Meus
passatempos divinos, tendo Me alcançado, nunca mais nascem na
existência transitória, que é a morada do sofrimento.

Versos 16, 17, 18

           åbrahma-bhuvanål lokå%, punar åvartino ’rjuna
           måm upetya tu kaunteya, punar janma na vidyate [16]

           sahasra-yuga-paryantam, ahar yad brahma@o vidu%
           råtri^ yuga-sahasråntå^, te ’ho-råtra-vido janå% [17]

           avyaktåd vyaktaya% sarvå%, prabhavanty ahar-ågame
           råtry-ågame pral(yante, tatraivåvyakta-sa^jake [18]

    {he} arjuna–ó Arjuna; åbrahma-bhuvanåt–do plano mais elevado do universo, Brahmaloka,
até o mais baixo; lokå%–todos os planos e seus residentes; puna% åvartina%–por natureza
regressam repetidamente; tu–mas; {he} kaunteya–ó filho de Kunt(; måm upetya–alcançando a
Mim, obtendo Meu abrigo; na vidyate–não há; puna% janma–renascimento.[16]
    te janå% {ye}–aqueles que; vidu%–conhecem; aha%–o dia; brahma@a%–do senhor Brahmå; yat–
que; sahasra-yuga-paryantam–abrange a duração de mil chatur-yugas; råtrim–e {sua} noite; yuga-
sahasra-antåm–que dura mil chatur-yugas; aha%-råtra-vida%–sabem o que é dia e noite.[17]
    aha%-ågame–com a chegada do dia {do senhor Brahmå}; sarvå% vyaktaya%–toda a progênie
universal com seus corpos, sentidos, objetos desfrutáveis e moradas; prabhavanti–nascem;
avyaktåt–do senhor Brahmå, em seu estado desperto; {puna%}–e novamente; råtri-ågame–com
a chegada de sua noite; pral(yante–eles são absorvidos; tatra eva–no senhor Brahmå; avyakta-
sa^jake–que é conhecido como avyakta, “o imanifesto”.[18]

16 Ó Arjuna, do plano do Senhor Brahmå até o mais baixo, todos
os planos e seus residentes estão sujeitos a retornar. Mas, ó
Kaunteya, não existe renascimento após ter Me alcançado.

17 Um dia do Senhor Brahmå dura mil chaturyugas* e sua noite
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permeado — sou alcançado unicamente através da devoção
exclusiva.

23 Ó Bharatar!abha, agora descreverei a você as circunstâncias em
que os yog(s obtêm ou a liberação ou o renascimento, no momento
da morte.

Versos 24, 25, 26

           agnir jyotir aha% ßukla%, !a@-måså uttaråya@am
           tatra prayåtå gachchhanti, brahma brahma-vido janå% [24]

           dh)mo råtris tathå k~!@a%, !a@-måså dak!i@åyanam
           tatra chåndramasa^ jyotir, yog( pråpya nivartate [25]

           ßukla-k~!@e gat( hy ete, jagata% ßåßvate mate
           ekayå yåty anåv~ttim, anyayåvartate puna% [26]
    {yatra}–o caminho no qual; agni% jyoti%–as deidades do fogo e da luz; aha%–a deidade do dia;
sukla%–a deidade da Lua crescente; uttaråya@am !a$-måså%–e a deidade da ascensão semestral
do sol no hemisfério norte; {avasthita%}–regem; brahma-vida% janå%–os conhecedores do
Brahman; prayåtå%–partindo, ou seja, deixando o corpo; tatra–nesse caminho; gachchhanti–
atingem; brahma–o Brahman.[24]
    {yatra}–o caminho no qual; dh)ma%–a deidade da fumaça; råtri%–a deidade da noite; k~!@a%–
a deidade da Lua minguante; tathå !a$-måså% dak!i@åyanam–e a deidade da ascensão semestral
do sol no hemisfério sul; {avasthita%}–regem; yog(–o {karma-} yog(; {prayåta%}–que segue; tatra–
nesse caminho; pråpya–alcançando; chåndramasam jyoti%–Svarga-loka, o plano celestial;
nivartate–retorna, passa pelo renascimento.[25]
    ete–esses; gat( ßukla-k~!@e–dois caminhos, o brilhante e o escuro; jagata%–do mundo {onde
as pessoas são propensas a seguir os caminhos de jåna e karma}; mate–são considerados; ßåßvate
hi–perpétuos; ekayå–por meio de um deles; yåti–alcança-se; anåv~ttim–a liberação; anyayå–e por
meio do outro; puna% åvartate–a pessoa retorna, renasce.[26]

24 Ao abandonar o corpo, os conhecedores do Brahman alcançam
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dos seres vivos. Ele não é destruído quando todos os seres são
destruídos.

Versos 21, 22, 23

           avyakto ’k!ara ity uktas, tam åhu% paramå^ gatim
           ya^ pråpya na nivartante, tad dhåma parama^ mama [21]

           puru!a% sa para% pårtha, bhaktyå labhyas tv ananyayå
           yasyånta%sthåni bh)tåni, yena sarvam ida^ tatam [22]

           yatra kåle tv anåv~ttim, åv~tti^ chaiva yogina%
           prayåtå yånti ta^ kåla^, vak!yåmi bharatar!abha [23]

    {sa%}–Ele; ukta% iti–é dito ser; avyakta% ak!ara% {cha}–o Imanifesto e o Invencível; {vedåntå%}–
os Upani!ads; åhu%–proclamam que; tam–Ele; paramåm gatim–é o destino supremo; yam pråpya–
alcançando a quem; {j(vå%}–as entidades vivas; na nivartate–não retornam; {viddhi}–saiba;
tat–que essa é; mama–a Minha; paramam dhåma–morada suprema.[21]
    {he} pårtha–ó Pårtha; {aham}–Eu; sa% para% puru!a%–a Pessoa Suprema; anta%–dentro; yasya–
de quem; bh)tåni–todos os seres; sthåni–estão situados; yena–e por quem; idam–esse; sarvam–
universo inteiro; tatam–é permeado; labhya% {bhavåmi}–sou alcançado; ananyayå bhaktyå
tu–apenas pela devoção exclusiva.[22]
    {he} bharatar!abha–ó Arjuna, melhor dos Bhåratas; {aham}–Eu; vak!yåmi–agora descreverei;
tam kålam eva–o momento; yatra kåle tu–em que; prayåtå%–ocorre a morte; yogina%–e os yog(s;
yånti–alcançam; anåv~ttim–a liberação; åv~ttim cha–ou o renascimento.[23]

21 É dito que Ele é o Imanifesto e o Invencível, proclamado {pelos
Upani!ads} como sendo o objetivo supremo, e a pessoa que O
alcança não retorna a esse mundo. Saiba que esse destino é a
Minha morada suprema.

22 Ó Pårtha, Eu — a Pessoa Suprema, dentro de quem todos os
seres estão situados e por quem esse universo inteiro é
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28 Conhecendo assim Minhas glórias e as glórias da devoção a
Mim, a alma devota, transcendendo as citações das Escrituras
quanto aos frutos da religiosidade obtidos por meio do cantar dos
Vedas e pela prática de sacrifício, austeridade e caridade, atinge
Minha suprema morada sagrada.
______________________________________________________________

Fim do Capítulo Oito

O Misericordioso Absoluto

Da conversa entre Ír( K~!@a e Arjuna
no Ír(mad Bhagavad-g(tå Upani!ad,

a Escritura Yoga do Conhecimento Transcendental
no Bh(!ma Parva do Ír( Mahåbhårata,

a Escritura Sagrada revelada por Ír(la Vyåsadeva
em cem mil versos.
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o Brahman pelo caminho do fogo, da luz, do dia, da Lua crescente
e da ascensão do sol no hemisfério norte.

25 Ao abandonar o corpo, o karma-yog( alcança o plano celestial
pelo caminho da fumaça, da noite, da Lua minguante e da
ascensão do sol no hemisfério sul, mas retorna para submeter-se ao
renascimento.

26 Esses dois caminhos do mundo, o claro e o escuro, são aceitos
como perpétuos. Pelo caminho claro obtém-se a liberação e pelo
caminho escuro renasce-se.

Versos 27, 28

           naite s~t( pårtha jånan, yog( muhyati kaßchana
           tasmåt sarve!u kåle!u, yoga-yukto bhavårjuna [27]

           vede!u yaje!u tapa%su chaiva
           dåne!u yat pu@ya-phala^ pradi!$am
           atyeti tat sarvam ida^ viditvå
           yog( para^ sthånam upaiti chådyam [28]
    {he} pårtha–ó Pårtha {Arjuna}; jånan–conhecendo; ete–esse; s~t(–par de caminhos; kaßchana
yog(–qualquer {bhakti-}yog( {pessoa ocupada no serviço devocional ao Senhor}; na muhyati–não
é iludido; tasmåt–portanto; {he} arjuna–ó Arjuna; sarve!u kåle!u–sempre; bhava–permaneça;
yoga-yukta%–ocupado em yoga.[27]
    viditvå–conhecendo; idam–isso, Minha supremacia e a supremacia da devoção a Mim; yog(–
o yog(, a alma devotada; atyeti–transcende; tat sarvam pu@ya-phalam–todos os frutos piedosos;
vede!u–obtidos pelo cantar dos Vedas; yaje!u–pela prática de sacrifício; tapa%su–de austeridade;
dåne!u eva cha–e de caridade; yat–que; pradi!$am–foram mencionados nas Escrituras; cha–e;
upaiti–alcança; sthånam–o local; param–supremo; ådyam–e original.[28]

27 Ó Pårtha, o devoto {bhakti-yog(} que conhece esses caminhos,
o claro e o escuro, não é iludido. Portanto, ó Arjuna, permaneça
sempre fixo em devoção exclusiva e transcendental.
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Capítulo Nove

Råja-guhya-yoga

O Tesouro Oculto
da Devoção



supremo, puro e imperecível. É obtido por compreensão direta
{por aquele que está ansioso por Me servir}, é a perfeição da
religião e muito fácil de praticar.

3 Ó conquistador do inimigo, aquele que não tem fé neste tesouro
oculto da devoção a Mim é incapaz de Me alcançar e, assim, fica
vagando pelo caminho da morte no mundo material.

Versos 4, 5, 6

           mayå tatam ida^ sarva^, jagad avyakta-m)rtinå
           mat-sthåni sarva-bh)tåni, na chåha^ te!v avasthita% [4]

           na cha mat-sthåni bh)tåni, paßya me yogam aißvaram
           bh)ta-bh~n na cha bh)ta-stho, mamåtmå bh)ta-bhåvana% [5]

           yathåkåßa-sthito nitya^, våyu% sarvatra-go mahån
           tathå sarvå@i-bh)tåni, mat-sthån(ty upadhåraya [6]
    idam–esse; sarvam jagat–mundo inteiro; tatam–é permeado; mayå–por Mim; avyakta-
m)rtinå–por Minha forma imanifesta; sarva-bh)tåni–todos os seres; mat-sthåni–estão situados
em Mim, o infinito; aham cha–mas Eu; na avasthita%–não estou situado; te!u–neles.[4]
    bh)tåni na cha mat-sthåni–contudo, todos os seres não estão situados em Mim; paßya–
contemple; me–Meu; aißvaram yogam–poder supremo místico; mama–Meu; åtmå–ser; bh)ta-
bh~t–é o suporte; bh)ta-bhåvana% cha–e a origem de todos os seres; {kintu}–mas; na
bh)ta-stha%–não está neles.[5]
    upadhåraya–compreenda; iti–dessa forma; yathå–como; mahån–o poderoso; våyu%–ar ou
vento; sarvatra-ga%–vai a todos os lugares; nityam–sempre; åkåßa-sthita%–permanecendo no céu;
tathå–similarmente; sarvå@i-bh)tåni–todos os seres; mat-sthåni–repousam em Mim.[6]

4 Eu permeio todo esse universo em Minha forma imanifesta e
todos os seres estão situados em Mim; contudo, Eu não estou neles.

5 Reiterando, eles não estão em Mim. Contemple Meu supremo
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Versos 1, 2, 3

ßr(-bhagavån uvåcha
           ida^ tu te guhyatama^, pravak!åmy anas)yave
           jåna^ vijåna-sahita^, yaj jåtvå mok!yase ’ßubhåt [1]

           råja-vidyå råja-guhya^, pavitram idam uttamam
           pratyak!åvagama^ dharmya^, susukha^ kartum avyayam [2]

           aßraddadhånå% puru!å, dharmasyåsya parantapa
           apråpya må^ nivartante, m~tyu-sa^såra-vartmani [3]

    ßr(-bhagavån uvåcha–o Senhor Supremo disse; {aham} pravak!yåmi–agora falarei; te–a você;
anas)yave–que está livre da inveja; idam–esse; guhyatamam–mais oculto; jånam–conhecimento
da devoção pura a Mim {cantando as Minhas glórias, o que se expande em inúmeros
serviços}; vijåna-sahitam tu–ao ponto da realização direta de Mim; jåtvå–sabendo; yat–isso;
{tvam}–você; mok!yase–estará liberto; aßubhåt–da inauspiciosidade, ou de tudo que se opõe à
devoção.[1]
    {viddhi}–saiba; idam–que esse conhecimento é; råja-vidyå–o rei da sabedoria; råja-guhyam–
o mais secreto dos segredos; uttamam–supremo; pavitram–puro; pratyak!a-avagamam–atingido
pela realização direta; dharmyam–a perfeição da religião; kartum susukham–muito fácil de
praticar; avyayam cha–e imperecível.[2]
    {he} parantapa–ó conquistador do inimigo; puru!å%–as pessoas; aßraddadhånå%–que não têm
fé; asya dharmasya–nessa vida pura de devoção a Mim; apråpya–incapazes de alcançar; måm–a
Mim; nivartante–giram constantemente; m~tyu-sa^såra-vartmani–no caminho mortal do
mundo material.[3]

1 O Senhor Supremo disse: Agora vou revelar a você, que está livre
da inveja, o mais oculto tesouro do conhecimento da devoção pura,
com realização direta de Mim. Ao conhecê-lo você ficará livre da
inauspiciosidade—de tudo o que se opõe à devoção.

2 Saiba que este é o rei dos segredos, o rei do conhecimento,
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8 Eu comando Minha potência da natureza material para
manifestar repetidamente a multidão de seres, que são
involuntariamente controlados por suas naturezas.

9 Ó conquistador de riquezas, Eu permaneço à parte e neutro na
manifestação cósmica, em sua manutenção e destruição e não estou
sujeito a esses acontecimentos.

Versos 10, 11, 12

           mayådhyak!e@a prak~ti%, s)yate sa-charåcharam
           hetunånena kaunteya, jagad viparivartate [10]

           avajånanti må^ m)#hå, månu!(^ tanum åßritam
           para^ bhåvam ajånanto, mama bh)ta-maheßvaram [11]

           moghåßå mogha-karmå@o, mogha-jånå vichetasa%
           råk!as(m åsur(^ chaiva, prak~ti^ mohin(^ ßritå% [12]
    {he} kaunteya–ó Arjuna, filho de Kunt(; mayå adhyak!e@a–ordenada por Mim; prak~ti%–
Minha potência Måyå; s)yate–produz; {jagat}–o universo; sa-chara-acharam–de seres móveis e
imóveis; anena hetunå–por isso; jagat–o universo; viparivartate–é repetidamente manifesto.[10]
    ajånanta%–sem compreender; param–a transcendental; bhåvam–natureza, realidade; mama
åßritam månu!(m tanum–de Minha forma de caraterísticas humanas; m)#hå%–as pessoas
ignorantes; avajånanti–consideram-Me um mero mortal, blasfemam; måm–a Mim; bh)ta-mahå-
(ßvaram–o Senhor Supremo de todos os seres.[11]
    {te}–tais pessoas; {bhavanti}–ficam; mogha-åßå%–com esperanças vãs; mogha-karmå@a%–ações
vãs; mogha-jånå%–conhecimento vão; {cha}–e; vichetasa%–pensamentos vãos; ßritå%–elas
adotam; prak~tim eva–a natureza; råk!as(m–ignorante; åsur(m cha–apaixonada e demoníaca;
mohin(m–que causa sua ilusão, sua queda.[12]

10 Ó Kaunteya, ordenada por Mim, Minha potência ilusória
produz esse universo de seres móveis e imóveis, que é assim
repetidamente manifestado.
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poder místico da inconcebível unidade e diferença {achintya-
bhedåbheda}. Eu Mesmo sou o pilar e a origem de todos os seres,
mas não estou neles.

6 Compreenda que, assim como o poderoso vento espalha-se por
toda parte e ainda assim permanece sempre no céu, similarmente,
todos os seres repousam em Mim.

Versos 7, 8, 9

           sarva-bh)tåni kaunteya, prak~ti^ yånti måmikåm
           kalpa-k!aye punas tåni, kalpådau vis~jåmy aham [7]

           prak~ti^ svåm ava!$abhya, vis~jåmi puna% puna%
           bh)ta-gråmam ima^ k~tsnam, avaßa^ prak~ter vaßåt [8]

           na cha må^ tåni karmå@i, nibadhnanti dhanajaya
           udås(navad ås(nam, asakta^ te!u karmasu [9]

    {he} kaunteya–ó Kaunteya; kalpa-k!aye–no final do milênio; sarva-bh)tåni–todos os seres;
yånti–submergem; måmikåm prak~tim–em Minha natureza material “trimodal”; kalpa-adau–no
início de um novo dia de Brahmå; aham–Eu; vis~jåmi–manifesto; tåni–todos eles; puna%–
novamente.[7]
    ava!$abhya–controlando; svåm-prak~tim–Minha natureza “trimodal”; {aham}–Eu; puna%
puna%–repetidamente; vis~jåmi–manifesto; imam–essa; k~tsnam–inteira; bh)ta-gråmam–
multidão de seres; avaßam–que são desamparadamente; prak~te% vaßåt–controlados por suas
naturezas adquiridas por suas ações prévias.[8]
    {he} dhanajaya–ó Dhanajaya; tåni karmå@i–essas ações de manifestação, manutenção e
destruição; na nibadhnanti–não se impõem; måm–a Mim; asaktam–pois estou à parte; udås(navat
ås(nam cha–permanecendo neutro; te!u karmasu–nessas ações.[9]

7 Ó filho de Kunt(, ao final do milênio, todos os seres fundem-se
na natureza material “trimodal”, que é Minha potência externa; e
no início de um novo milênio, Eu os manifesto novamente.
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adoram; p~thaktvena–como Vi!@u, mas na forma de semideuses, conscientes da diferenciação;
{anye cha}–e ainda outros; {måm upåsate}–Me adoram; bahudhå–de muitas maneiras; vißvata%-
mukham–como a forma universal ou cósmica.[15]

13 Porém, ó Pårtha, as grandes e boas almas refugiam-se na
natureza divina e, com todo seu coração, veneram e adoram a Mim,
sabendo que sou a eterna origem de tudo.

14 Elas continuamente cantam Minhas glórias, procuram
aprender verdades espirituais a Meu respeito e fielmente seguem as
práticas devocionais. Reverenciando-Me e adorando-Me com
devoção, aspiram por sua relação eterna coMigo.

15 Outros realizam o “sacrifício do conhecimento” e Me adoram
na unidade. Outros adoram-Me em separação e, ainda, há outros
que Me adoram de várias maneiras como a forma universal.

Versos 16, 17

           aha^ kratur aha^ yaja%, svadhåham aham au!adham
           mantro ’ham aham evåjyam, aham agnir aha^ hutam [16]

           pitåham asya jagato, måtå dhåtå pitåmaha%
           vedya^ pavitram o^kåra, ~k såma yajur eva cha [17]

    aham kratu%–Eu sou os sacrifícios de fogo Agni!$oma, Atyågni!$oma, Uktha, ⁄o#aßi, Atiråtra,
Aptoryåma e Våjapeya, coletivamente conhecidos como Jyoti!$oma; aham yaja%–Eu sou os
cinco tipos de sacrifícios às deidades dos semideuses, tais como o Vißva-devas e outros
mencionados nas escrituras Sm±ti; aham svadhå–Eu sou a oblação de oferenda aos ancestrais;
aham au!adham–Eu sou o alimento; aham mantra%–Eu sou os hinos sagrados; aham åjyam–Eu
sou o ghee {manteiga clarificada} e outros ingredientes de sacrifício; aham agni%–Eu sou o fogo;
aham hutam eva–e certamente Eu sou o ato da oferenda.[16]
    aham pitå–Eu sou o pai; asya jagata%–desse universo; måtå–a mãe; dhåtå–que concede o fruto
das ações das entidades vivas; pitåmaha%–o avô; vedyam–o objeto de todo conhecimento;
pavitram o^kåra%–o purificador monossílabo pra@ava; ~k–o ®g Veda; såma–o Såma Veda; yaju%
eva cha–e certamente Eu sou o Yajur Veda.[17]
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11 Sem conhecer a natureza transcendental de Minha forma de
feições humanas, as pessoas ignorantes blasfemam a Mim, o
Senhor Supremo de todos os seres vivos, considerando-Me um
simples mortal.

12 Suas esperanças, atos, conhecimento e pensamentos são todos
em vão. Tais pessoas adquirem uma natureza demoníaca e
ignorante que as leva à ruína.

Versos 13, 14, 15

           mahåtmånas tu må^ pårtha, daiv(^ prak~tim åßritå%
           bhajanty ananya-manaso, jåtvå bh)tådim avyayam [13]

           satata^ k(rtayanto må^, yatantaß cha d~#ha-vratå%
           namasyantaß cha må^ bhaktyå, nitya-yuktå upåsate [14]

           jåna-yajena chåpy anye, yajanto måm upåsate
           ekatvena p~thaktvena, bahudhå vißvato-mukham [15]
    tu–mas; {he} pårtha–ó filho de P~thå, Arjuna; åßritå%–refugiando-se na; daiv(m prak~tim–
natureza divina; mahå-åtmåna%–as grandes almas devotadas; jåtvå–conhecendo; måm–a Mim;
bh)ta-ådim–como a origem de tudo que existe; {cha}–e; avyayam–o imperecível; bhajanti–
adoram; {måm}–a Mim; ananya-manasa%–de todo coração.[13]
    satatam–em todo lugar, tempo e circunstâncias; måm k(rtayanta%–cantando as glórias de
Meu divino nome, forma, etc.; yatanta%–esforçando-se para aprender verdades espirituais sobre
Minha natureza e personalidade transcendentais, etc.; d~#ha-vratå% cha–e seguindo sem falhas
os costumes devocionais como o Ekådaß( e o canto regular do santo nome; namasyanta% cha–
oferecendo reverências a Mim e seguindo todas as práticas da devoção; {te}–essas pessoas; måm–
Me; upåsate–adoram; bhaktyå–com devoção; nitya-yuktå%–sinceramente aspirando por suas
relações eternas coMigo.[14]
    api cha–também; jåna-yajena–ao realizar o “sacrifício do conhecimento”; anye–outros,
autoadoradores; yajanta%–que oferecem oblações; måm upåsate–Me adoram; ekatvena–
conscientes da unidade; {anye cha}–outros, adoradores da forma externa; {måm upåsate}–Me
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    trai-vidyå%–os executores dos rituais fruitivos do ®g, Yajur e Såma Vedas; soma-på%–que
aceitam os remanentes da soma-rasa, bebida feita a partir da trepadeira Soma, prezada pelos
semideuses; p)ta-påpå%–e purificados do pecado; i!$vå–tendo adorado; måm–a Mim; yajai%–
por meio do sacrifício, ainda que indiretamente através dos semideuses; prårthayante–oram;
svargatim–por alcançar o plano celestial, a morada dos semideuses; åsådya–ao alcançar; sura-
indra-lokam– o plano de Indra, ou o Céu; pu@yam–em recompensa por sua piedade; te aßnanti–
desfrutam; divyån–a exaltada; deva-bhogån–felicidade dos semideuses; divi–no Céu.[20]

18 Eu sou a meta, o mantenedor, o mestre, a testemunha, o
refúgio, o guardião e o verdadeiro amigo. Eu sou a manifestação
universal, sua manutenção e destruição. Eu sou o reservatório, Eu
sou a semente original, Eu sou o imperecível Senhor Supremo.

19 Ó Arjuna, Eu concedo o calor e as chuvas vêm e vão por Minha
vontade. Eu sou a imortalidade e a morte, Eu sou a verdade e a
mentira.

20 Pessoas que executam os rituais de sacrifício fruitivos prescritos
nos três Vedas adoram Indra e outros semideuses. Na verdade, eles
adoram a Mim, mas de forma indireta. Bebem os remanentes do
sacrifício da bebida Soma, purificando a si mesmos do pecado e
orando para alcançar o plano celestial. Como resultado de sua
piedade, alcançam o Céu e desfrutam de prazeres celestiais.

Versos 21, 22

           te ta^ bhuktvå svarga-loka^ vißåla^
           k!(@e pu@ye martya-loka^ vißanti
           eva^ tray(-dharmam anuprapannå
           gatågata^ kåma-kåmå labhante [21]

           ananyåß chintayanto må^, ye janå% paryupåsate
           te!å^ nityåbhiyuktånå^, yoga-k!ema^ vahåmy aham [22]
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16 Eu sou o sacrifício védico Jyoti!$oma, os cinco sacrifícios aos
semideuses Vißva-deva e outros descritos nas escrituras Sm~ti. Eu
sou a oferenda aos ancestrais, o alimento e o mantra. Eu sou os
ingredientes do sacrifício como o ghee, Eu sou o fogo consagrado
e Eu sou o ato de oferecer.

17 Eu sou o pai e a mãe do universo, o que concede os frutos das
ações dos seres vivos, os antepassados e o objeto de todo
conhecimento. Eu sou o O^ purificador, o ®g, Såma e Yajur
Vedas.

Versos 18, 19, 20

           gatir bhartå prabhu% såk!(, nivåsa% ßara@a^ suh~t
           prabhava% pralaya% sthåna^, nidhåna^ b(jam avyayam [18]

           tapåmy aham aha^ var!a^, nig~h@åmy uts~jåmi cha
           am~ta^ chaiva m~tyuß cha, sad asach chåham arjuna [19]

           trai-vidyå må^ soma-på% p)ta-påpå
           yajair i!$vå svargati^ prårthayante
           te pu@yam åsådya surendra-lokam
           aßnanti divyån divi deva-bhogån [20]

    {aham} gati%–Eu sou o fruto da ação; bhartå–o mantenedor; prabhu%–o Senhor; såk!(–a
testemunha; nivåsa%–o refúgio; ßara@am–o guardião; suh~t–o verdadeiro amigo; prabhava%–a
manifestação universal; pralaya%–a retração; sthånam–a manutenção; nidhånam–o reservatório;
avyayam b(jam–e a semente imperecível.[18]
    cha–e; {he} arjuna–ó Arjuna; aham tapåmi–Eu concedo o calor; aham uts~jåmi–Eu manifesto;
var!am–a chuva; nig~h@åmi cha–e Eu a removo; aham eva am~tam–Eu sou a imortalidade;
m~tyu% cha–e a morte; sat–a verdade; asat cha–e a mentira.[19]
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elas também; yajanti–adoram; måm eva–a Mim; avidhi-p)rvakam–mas não da maneira
apopriada para Me alcançar.[23]
    aham hi–apenas Eu sou; bhoktå eva cha–o desfrutador; prabhu% cha–e o recompensador;
sarva-yajånåm–de todos os sacrifícios; tu–mas; na abhijånanti–os que não conhecem; måm–a
Mim; tattvena–de verdade; te–eles; ata%–portanto; chyavanti–decaem para nascer; {puna%}–
novamente.[24]
    deva-vratå%–os adoradores de semideuses; yånti–alcançam; devån–os semideuses; pit~-vratå%–
os adoradores dos ancestrais; yånti–alcançam; pit§@–seus ancestrais; bh)ta-ijyå%–os adoradores
de espíritos; yånti–alcançam; bh)tåni–os espíritos; mat-yåjina%–e Meus adoradores; api–
certamente; mam–Me; yånti–alcançam.[25]

23 Ó Kaunteya, os devotos dos semideuses que têm fé em adorá-
los, estão na verdade adorando a Mim, mas incorretamente.

24 Eu sou o único desfrutador e recompensador de todos os
sacrifícios mas, desconhecendo Minha posição, os adoradores dos
semideuses caem para nascer novamente.

25 Os adoradores de semideuses alcançam os semideuses, os
adoradores dos ancestrais vão para o plano de seus ancestrais e os
adoradores dos espíritos vão ter com os espíritos. Mas aqueles que
Me adoram, vêm a Mim.

Versos 26, 27, 28

           patra^ pu!pa^ phala^ toya^, yo me bhaktyå prayachchhati
           tad aha^ bhakty-upah~tam, aßnåmi prayatåtmana% [26]

           yat karo!i yad aßnåsi, yaj juho!i dadåsi yat
           yat tapasyasi kaunteya, tat kuru!va mad-arpa@am [27]

           ßubhåßubha-phalair eva^, mok!yase karma-bandhanai%
           sannyåsa-yoga-yuktåtmå, vimukto måm upai!yasi [28]
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    bhuktvå–depois de desfrutar; tam–esse; vißålam–vasto; svarga-lokam–plano celestial; pu@ye
k!(@e–ao esgotar-se a sua piedade; te–eles; vißanti–entram; martya-lokam–no plano humano;
evam–desse modo; kåma-kåmå%–aqueles que desejam prazer; anuprapannå%–entregues; tray(-
dharmam–à adoração prescrita nos três Vedas; labhante–obtêm; gata-agatam–o ir e vir nesse
mundo.[21]
    aham–Eu; vahåmi–carrego; yoga-k!emam–a responsabilidade de prover e proteger as
necessidades; te!åm–daqueles; nitya-abhiyuktånåm–que são exclusivamente devotados a Mim;
ye janå%–e que; ananyå%–exclusivamente; måm chintayanta%–sempre pensam em Mim; pari-
upåsate–e Me adoram em todos os aspectos e todos os tipos de relacionamento.[22]

21 Depois de desfrutar do vasto plano celestial, ao esgotarem seus
méritos piedosos, eles retornam ao plano humano. Dessa forma, as
pessoas que desejam prazer e que seguem os rituais védicos para
adoração de semideuses, vêm e vão — nascem e morrem repetidas
vezes nesse mundo material.

22 Eu detenho a responsabilidade de proteger e suprir as
necessidades dos devotos completamente dependentes de Mim,
que estão sempre absortos em pensar em Mim e Me adoram de
todas as formas.

Versos 23, 24, 25

           ye ’py anya-devatå-bhaktå, yajante ßraddhayånvitå%
           te ’pi måm eva kaunteya, yajanty avidhi-p)rvakam [23]

           aha^ hi sarva-yajånå^, bhoktå cha prabhur eva cha
           na tu måm abhijånanti, tattvenåtaß chyavanti te [24]

           yånti deva-vratå devån, pit§n yånti pit~-vratå%
           bh)tåni yånti bh)tejyå, yånti mad-yåjino ’pi måm [25]

    {he} kaunteya–ó filho de Kunt(; ye–as pessoas que; anya-devatå-bhaktå% api–ainda que
devotas de “outros deuses”; yajante–adoram os semideuses; ßraddhayå-anvitå%–com fé; te api–
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    ya%–para aquele que; bhaktyå–com devoção; prayachchhati–oferece; me–a Mim; patram–
uma folha; pu!pam–uma flor; phalam–uma fruta; toyam–água; aham–Eu; aßnåmi–compartilho,
aceito afetuosamente; tat–essa; bhakti-upah~tam–oferenda devocional; {tasya}–dessa pessoa;
prayata-åtmana%–de coração puro.[26]
    {he} kaunteya–ó Arjuna, filho de Kunt(; yat {tvam} karo!i–o que quer que você faça, seja uma
ação comum ou prescrita nas Escrituras; yat aßnåsi–o que quer que você coma; yat juho!i–o que
quer que ofereça em sacrifício; yat dadåsi–o que quer que dê em caridade; yat tapasyasi–e
qualquer austeridade que executar ou promessa que mantiver; tat kuru!va–faça-o; mat-arpa@am–
como uma oferenda a Mim.[27]
    {karma-kurvan}–agindo; evam–dessa maneira; mok!yase–você ficará livre; karma-bandhanai%–
do cativeiro da ação; ßubha-aßubha-phalai%–e de seus resultados auspiciosos e inauspiciosos;
sannyåsa-yoga-yukta-åtmå–com a mente conectada a Mim, pela renúncia aos frutos de suas ações;
vimukta% {san}–estando perfeitamente liberado; måm upai!yasi–você Me alcançará.[28]

26 Se a pessoa Me oferece com devoção uma folha, flor, fruta ou
água, Eu afetuosamente aceito essa oferenda do devoto de coração
puro.

27 Ó Kaunteya, o que quer que você faça, o que quer que você
coma, o que quer que você ofereça em sacrifício, tudo o que você
der e qualquer promessa que mantenha — faça isso como uma
oferenda a Mim.

28 Agindo assim, você estará livre do cativeiro da ação e de seus
resultados auspiciosos ou inauspiciosos. Com a mente desapegada
e unida a Mim, você estará perfeitamente liberado e virá a Mim.

Versos 29, 30

           samo ’ha^ sarva-bh)te!u, na me dve!yo ’sti na priya%
           ye bhajanti tu må^ bhaktyå, mayi te te!u chåpy aham [29]

           api chet suduråchåro, bhajate måm ananya-bhåk
           sådhur eva sa mantavya%, samyag vyavasito hi sa% [30]

    aham sama%–Eu sou equânime; sarva-bh)te!u–com todos os seres; na asti–não existe nem;
dve!ya%–inimigo; priya% {cha} na–nem amigo; me–para Mim; tu–mas; ye bhajanti–quem quer

que sirva; måm–a Mim; bhaktyå–com amor; {yathå}–assim como; te–eles; {åsaktå%}–estão
apegados; mayi–a Mim; aham api cha–Eu também; {tathå åsakti%}–estou da mesma maneira
apegado; te!u–a eles.[29]
    chet–se; api–mesmo; su-duråchåra%–uma pessoa de práticas abomináveis; bhajate–serve; måm–
a Mim; ananya-bhåk–com devoção exclusiva {abandonando quaisquer outros esforços, como
karma e jåna}; eva–certamente; sa% mantavya%–deve ser vista; sådhu%–como uma pessoa santa;
hi–porque; sa% samyak vyavasita%–sua determinação é perfeita.[30]

29 Eu sou igual com todos, portanto ninguém é Meu inimigo ou
Meu amigo. Ainda assim, com aqueles que Me servem com amor,
da mesma maneira que estão atados a Mim pelo afeto, Eu
igualmente estou atado pelos laços da afeição por eles.

30 Mesmo uma pessoa muito pecaminosa, se Me serve com
devoção exclusiva, deve ser vista como santa, pois sua decisão é
perfeita.

Verso 31

           k!ipra^ bhavati dharmåtmå, ßaßvach-chhånti^ nigachchhati
           kaunteya pratijån(hi, na me bhakta% pra@aßyati [31]

    [1] {sa%}–aquele que se dedica a Mim; k!ipram–rapidamente; bhavati–torna-se; dharma-åtmå–
uma pessoa de práticas virtuosas; nigachchhati–e alcança; ßaßvat–constante; ßåntim–paz, alívio
dos obstáculos; {he} kaunteya–ó filho de Kunt(; pratijån(hi–declare que; {iti}–assim; me–Meu;
bhakta%–devoto; na pra@aßyati–nunca é vencido.[31]

    [2] {he} kaunteya–ó filho de Kunt(; pratijån(hi–prometa e declare isso; {iti}–que; me–Meu;
bhakta%–devoto; na pra@aßyati–nunca é vencido; {sa%}–a pessoa que proclama isso; k!ipram–
rapidamente; bhavati–torna-se; dharma-åtmå–virtuosa, religiosa; nigachchhati–e alcança; ßaßvat–
constante; ßåntim–paz, contentamento.[31]

31 Ela rapidamente converte-se em uma pessoa de práticas
virtuosas e alcança a paz constante. Ó filho de Kunt(, declare ao
mundo que Meu devoto nunca é vencido¡

ou:
31 Ó filho de Kunt(, declare ao mundo que Meu devoto nunca é
vencido. Aquele que declara isso rapidamente torna-se virtuoso e
obtém júbilo eterno.
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      Não é o caso então de se “tornar” virtuoso ou religioso pois,
muito antes, eles sobrepassaram o dharma assumindo o risco e
ingressaram no prema-dharma, Meu serviço amoroso,
transcendendo tanto a piedade como o pecado”.
___________________________________________________________

Verso 32

           må^ hi pårtha vyapåßritya, ye ’pi syu% påpa-yonaya%
           striyo vaißyås tathå ß)drås, te ’pi yånti parå^ gatim [32]

    {he} pårtha–ó Arjuna; ye api–mesmo aqueles que; syu%–possam ser considerados; påpa-
yonaya%–pessoas de nascimento inferior; striya%–mulheres; vaißyå%–comerciantes; tathå ß)drå%–
e operários; vyapåßritya hi–ao se refugiarem totalmente; måm–em Mim; te api yånti–eles também
alcançam; paråm gatim–o destino supremo.[32]

32 Ó filho de P~thå, pessoas de baixo nascimento, mulheres,
comerciantes ou trabalhadores, elas também alcançam o destino
supremo ao se refugiarem completamente em Mim.

Versos 33, 34

           ki^ punar bråhma@å% pu@yå, bhaktå råjar!ayas tathå
           anityam asukha^ lokam, ima^ pråpya bhajasva måm [33]

            man-manå bhava mad-bhakto, mad-yåj( må^ namaskuru
           måm evai!yasi yuktvaivam, åtmåna^ mat-paråya@a% [34]

    kim puna%–para não mencionar que; bhaktå% {santa%}–tendo se tornado Meus devotos;
pu@yå%–os puros; bråhma@å%–bråhma@as; tathå–e; råjar!aya%–os reis santos; {parå^ gati  ̂yånti}–
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Comentário

      A segunda interpretação deste verso foi revelada a Ír(la
Bhaktivinoda ¢håkur em um sonho.
      No Ír(mad Bhågavatam {11.11.32}, o Senhor Ír( K~!@a diz:

åjåyaiva^ gu@ån do!ån, mayådi!$ån api svakån
dharmån sa^tyajya ya% sarvån, må^ bhajet sa cha sattama%

      “A melhor das pessoas santas é aquela que ultrapassou as
formas dos deveres que Eu, em pessoa, recomendei nas Escrituras
para as pessoas em geral. Ainda que seja a Minha diretriz, essa
pessoa a desobedece e rende serviço amoroso a Mim.”
      Na sociedade, deve-se obedecer a lei, mas existem também
situações em que se desobedece a lei para mostrar fidelidade ao rei.
Se alguém arrisca sua vida e reputação e, desobedecendo a lei
comum, invade os aposentos reais para combater um assassino,
essa pessoa será então considerada o mais leal dos servos.
      Do mesmo modo, o Senhor está dizendo, “Eu dei algumas
ordens às pessoas em geral. Faça isso, não faça aquilo, não
desobedeça essas leis, etc. Mas se, para o Meu interesse, alguém
assume o risco de cometer um pecado, então essa pessoa deve ser
considerada como a melhor entre Meus devotos.”
      “Assim, Arjuna, vá e declare isso, prometa ao público
que o ananya-bhåk {verso 30} — as pessoas exclusivamente
dedicadas — jamais conhecerão a ruína. Então, você obterá o
benefício. Você se tornará dharmåtmå, religioso, e obterá a eterna
felicidade divina. Os ananya-bhåk, os devotos exclusivos, já
ultrapassaram os limites do dharma, os padrões do dever, e
assumiram riscos ao entregarem-se completamente a Meu serviço.
Sarva dharmån parityajya måm eka^ ßara@a^ vraja {verso 18.66}.
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certamente obterão o destino supremo; pråpya–{portanto} tendo obtido; imam–esse; anityam–
temporário; asukham–e miserável; lokam–corpo humano; bhajasva–sirva; måm–a Mim.[33]
    bhava- seja; mat-manå%–sempre consciente de Mim; mat-bhakta%–Meu devoto servidor; mat-
yåj( {cha}–e Meu adorador; namaskuru–ofereça reverências; måm–a Mim; evam–desse modo;
yuktvå åtmånam–tendo se dedicado a Mim; mat-paråya@a%–e refugiando-se em Mim; e!yasi–
você alcançará; måm eva–a Mim.[34]

33 Assim, poderia haver alguma dúvida de que esses bråhma@as e
reis santos, que são devotos puros, alcançarão a meta suprema?
Portanto, adore-Me, pois esse corpo humano — temporário e
motivo de sofrimentos — é obtido somente depois de muitos
nascimentos e concede a melhor oportunidade de oferecer serviço
devocional a Mim.
34 Sempre pense em Mim, seja Meu devoto, adore-Me sempre e
ofereça reverências a Mim. Assim, oferecendo-se a Mim e
refugiando-se em Mim, você virá a Mim.
______________________________________________________________

Fim do Capítulo Nove

O Tesouro Oculto da Devoção

Da conversa entre Ír( K~!@a e Arjuna
no Ír(mad Bhagavad-g(tå Upani!ad,

a Escritura Yoga do Conhecimento Transcendental
no Bh(!ma Parva do Ír( Mahåbhårata,

a Escritura Sagrada revelada por Ír(la Vyåsadeva
em cem mil versos.
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3 Aquele que conhece a Mim, o filho de Devak(, como o não-
nascido, sem começo, o Senhor Supremo de todos os seres, entre
os homens não está iludido e é completamente liberado do pecado.

Versos 4–5, 6

           buddhir jånam asa^moha%, k!amå satya^ dama% ßama%
           sukha^ du%kha^ bhavo ’bhåvo, bhaya^ chåbhayam eva cha [4]

           ahi^så samatå tu!$is, tapo dåna^ yaßo ’yaßa%
           bhavanti bhåvå bh)tånå^, matta eva p~thag-vidhå% [5]

           mahar!aya% sapta p)rve, chatvåro manavas tathå
           mad-bhåvå månaså jåtå, ye!å^ loka imå% prajå% [6]
    {ete}–todas essas; p~thak-vidhå% bhåvå%–diversas qualidades; bh)tånåm–dos seres vivos;
bhavanti–nascem; matta% eva–somente de Mim; buddhi%–a habilidade de determinar os
significados sutis; jånam–a habilidade de discriminar entre espírito e matéria; asa^moha%–o
estar livre da ilusão; k!amå–a tolerância; satyam–a veracidade; dama%–o controle dos sentidos
externos; ßama%–o controle dos sentidos internos; sukham–a felicidade; du%kham–a infelicidade;
bhava%–o nascimento; abhåva%–a morte; bhayam cha–o medo; abhayam eva cha–e a coragem;
ahi^så–a não violência; samatå–a equanimidade, ver a felicidade e o sofrimento dos outros como
seus; tu!$i%–a satisfação; tapa%–as austeridades prescritas nos Vedas; dånam–a caridade; yaßa%–a
fama; ayaßa% {cha}–e a infâmia.[4–5]
    {ete} mat-bhåvå%–todas essas personalidades, empoderadas por Mim; månaså% jåtå%–nascem
da Minha mente, que se manifesta como Hira@yagarbha, o Senhor Brahmå; sapta mahå-~!aya%–
os sete grandes sábios—Mar(chi, Atri, A&giras, Pulastya, Pulaha, Kratu e Vasi!$ha; p)rve–e seus
predecessores; chatvåra%–os quatro sábios—Sanaka, Sanandana, Sanat-kumåra e Sanåtana, todos
conhecidos como brahmar!is; tathå manava%–e os catorze Manus liderados por Svayambhuva;
imå% prajå% loke–a humanidade, bråhma@as, etc. e toda a progênie; ye!åm–descendem desses
patriarcas.[6]

4–5 A inteligência, o conhecimento, o estar livre da ilusão, a
paciência, a veracidade, o controle mental, o controle dos sentidos,
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Versos 1, 2, 3

ßr(-bhagavån uvåcha
           bh)ya eva mahå-båho, ß~@u me parama^ vacha%
           yat te ’ha^ pr(yamå@åya, vak!yåmi hita-kåmyayå [1]

           na me vidu% sura-ga@å%, prabhava^ na mahar!aya%
           aham ådir hi devånå^, mahar!(@å^ cha sarvaßa% [2]

           yo måm ajam anådi^ cha, vetti loka-maheßvaram
           asa^m)#ha% sa martye!u, sarva-påpai% pramuchyate [3]

    ßr(-bhagavån uvåcha–o Senhor Supremo disse; {he} mahå-båho–ó poderosamente armado
Arjuna; ß~@u–ouça; bh)ya% eva–novamente; me–Minhas; paramam–supremas; vacha%–palavras;
yat–uma vez que; aham–Eu; vak!yåmi–falarei; te pr(yamå@åya–para você, que é muito querido
para Mim; hita-kåmyayå–desejando seu bem-estar.[1]
    na–nem;–sura-ga@å%–os semideuses; na–nem; mahå-~!aya%–os grandes sábios; vidu%–
compreendem; me–Meu; prabhavam–nascimento transcendental; hi–porque; sarvaßa%–em todos
os aspectos; aham ådi%–Eu sou a origem; devånåm–dos semideuses; mahå-~!(@åm cha– e dos
grandes sábios também.[2]
    yah–a pessoa que; vetti–conhece; måm–a Mim, o filho de Devak(; ajam–como o não-nascido;
anådim–sem começo; loka-mahå-(ßvaram cha–e o Senhor Supremo de todos os seres; sa%–essa
pessoa; asa^m)#ha%–não iludida; martye!u–entre os homens; pramuchyate–está livre; sarva-
påpai%–de todos os pecados e obstáculos à devoção.[3]

1 O Senhor Supremo disse: Ó heroico Arjuna, ouça mais uma vez
Minhas palavras supremas. Desejando seu bem-estar, falarei a você,
que é muito querido para Mim.

2 Nem os semideuses, nem os grandes sábios podem compreender
Meu aparecimento transcendental nesse mundo, pois Eu sou a
origem desses seres celestiais e sábios.
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8 Eu sou K~!@a, o Doce Absoluto, a origem de tudo. O universo
inteiro de ações, atividades e propósitos materiais e transcendentais
e os Vedas e Escrituras relacionadas que oferecem orientação, todos
evoluem unicamente de Mim. Compreendendo este tesouro
oculto, as pessoas dotadas de refinada inteligência teísta
ultrapassam o plano material e abraçam o caminho do amor
divino — råga-marga— e adoram-Me para sempre.
___________________________________________________________

Comentário

       Os versos de 8 a 11 são os quatro principais versos do Ír(mad
Bhagavad-g(tå. A substância ontológica do livro está contida nesses
quatro versos essenciais, começando com aha^ sarvasya
prabhavo — “Tudo evolui a partir de Mim”.
      No Ír(mad Bhågavatam {1.2.11}, as três principais concepções
do Absoluto são apresentadas como sendo Brahman, Paramåtmå e
Bhagavån. Brahman é o aspecto todo abrangente do Absoluto,
Paramåtmå é o aspecto do Absoluto que penetra tudo e Bhagavån
é o conceito pessoal do Absoluto. A palavra Bhagavån é geralmente
definida como declara o Vi!@u Purå@a {6.5.47}.

      aißvaryasya samagrasya, v(ryasya yaßasa% ßriya%
      jåna-vairågyayoß chaiva, !a@@å^ bhaga it(&ganå

      “Aquele que é pleno das seis opulências: riqueza, poder, fama,
beleza, conhecimento e renúncia é conhecido como Bhagavån, o
Senhor Supremo.”
      A característica de Bhagavån como o Senhor Nåråya@a é que
todos os tipos de potências são pessoalmente controladas por Ele.
Além disso, Ír(la J(va Goswåm( ofereceu uma interpretação
especial e particularmente refinada: Bhagavån significa bhajan(ya
gu@a-vißi!$a. Sua natureza é tal que quem entra em contato com
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a felicidade, a infelicidade, o nascimento, a morte, o medo, a
coragem, a não violência, a equanimidade, a satisfação, a
austeridade, a caridade, a fama e a infâmia — todos esses vários
atributos dos seres vivos nascem apenas de Mim.

6 Os sete grandes sábios liderados por Mar(chi e seus predecessores,
os quatro sábios brahma@as liderados por Sanaka e também os
catorze Manus—ou progenitores—encabeçados por Svayambhuva,
todos são empoderados por Mim e nascem do Senhor Brahmå,
que é a manifestação da Minha mente. A humanidade e toda a
progênie descendem desses patriarcas.

Versos 7, 8

           etå^ vibh)ti^ yoga^ cha, mama yo vetti tattvata%
           so ’vikalpena yogena, yujyate nåtra sa^ßaya% [7]

           aha^ sarvasya prabhavo, matta% sarva^ pravartate
           iti matvå bhajante må^, budhå bhåva-samanvitå% [8]

    ya%–a pessoa que; vetti–conhece; tattvata%–de verdade; etåm–essa; mama–Minha; vibh)tim–
supremacia; cha–e; yogam–{bhakti-}yoga; sa%–tal pessoa; yujyate–está conectada; avikalpena–ao
imutável; yogena–conhecimento da verdade essencial; atra–sobre isso; na sa^ßaya% {asti}–não há
dúvida.[7]
    aham prabhava%–Eu sou a Suprema Verdade Absoluta, svaya^ Bhagavån, o Senhor Supremo
original, a causa; sarvasya–de todas as causas, incluindo Brahman, Paramåtmå e Bhagavån; sarvam–
todas as atividades no universo da matéria e do espírito, e os Vedas e Escrituras aliadas; pravartate–
surgem; matta%–de Mim; matvå–compreendendo; iti–essa verdade profunda; budhå%–as pessoas
de refinado intelecto teísta; bhåva-samanvitå%–em seus relacionamentos divinos de servidão,
amizade, etc.; bhajante–adoram; måm–a Mim.[8]

7 Aquele que conhece de verdade Minha supremacia e o serviço
devocional, serve-Me com uma compreensão inabalável. Não há
dúvida quanto a isso.
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      {Ír( K~!@a disse a Seu devoto, Uddhava:} “Saiba que o mestre
espiritual genuíno é Meu próprio ser. Gurudeva é a personificação
de todos os deuses. Nunca o desonre, nem encontre nele falhas,
atribuindo-lhe qualquer concepção mundana relativa a espaço,
tempo e circunstância.”
      E mais, a potência mais refinada do Senhor é Ír(mat(
Rådhårå@(. Claro, existem muitos outros associados eternos, mas a
mais elevada ordem de serviço devocional é representada em
Ír(mat( Rådhårå@(. Portanto, o Senhor está dizendo: “Minha
adoração é demonstrada por Mim. Eu, na forma de Minha
potência mais refinada, adoro a Mim mesmo. Iti matvå bhajante
måm. Compreendendo essa concepção, o devoto chegará a adorar-
Me, sempre sob a direção de Meu melhor adorador — Minha mais
refinada potência e representação — Rådhårå@(, ou Gurudeva.
Passando por cima dEla, é impossível obter a mais elevada e
desejável forma de serviço a Mim”.
      Rådhå-dåsyam, a servidão a Ír(mat( Rådhårå@(, é indicada aqui.
Só aqueles que foram abençoados com uma inteligência divina
serão aptos a apreciar isso e não as pessoas dotadas de uma
inteligência adquirida a partir dessa seção måyika — o mundo do
equívoco. Nesse verso, a palavra budhå% refere-se a sumedhasa%,
tal como descreve o Ír(mad Bhågavatam {11.5.32}, ou seja, pessoas
dotadas de fina inteligência teísta que origina-se da conexão direta
com o plano transcendental. A orientação interior e direção que
elas recebem resulta do suk~ti — o mérito divino adquirido pela
associação com devotos puros. Bhåva-samanvitå% significa råga-
samanvitå%-anuråga, amor e atração por afinidade, não por seguir
estritamente regras escriturais ou extraídas de algum plano de
perdas e ganhos, mas por meio de bhåva, a inspiração divina interior.
A devoção, nesse elevado padrão, é completamente livre de
cálculos {jåna-ß)nyå bhakti}, como descreve Ír(la R)pa Goswåm(
em seu Ír( Bhakti-rasåm~ta-sindhu {1.1.9}:
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Ele não consegue resistir a serví-lO. Ninguém pode resistir a sentir-
se estimulado a venerar e adorar Sua personalidade encantadora.
Como o Senhor K~!@a, Ele atrai o amor de todos.
      Portanto, com a palavra sarvasya, o Senhor K~!@a indica que:

“Eu sou svaya^ Bhagavån, o Senhor Supremo em pessoa. Eu sou a
origem não apenas do Brahman e do Paramåtmå, mas também a
origem do Mestre de todas as potências que comanda o respeito de
todos, o Senhor Nåråya@a de Vaiku@$ha”.
      “Matta% sarva^ pravarttate, qualquer esforço e movimento
têm início em Mim, incluindo os métodos por meio dos quais
todos Me adoram e Me servem em devoção”.

  nåyam åtmå pravachanena labhyo
      na medhayå na bahunå ßrutena
      yam evai!a v~@ute tena labhyas
      tasyai!a åtmå viv~@ute tan)^ svåm

{Ka$hopani!ad 1.2.23}

      “O Senhor não pode ser conhecido por meio da lógica, da
inteligência, nem pelo amplo estudo das Escrituras. Mas Ele Se
revela para a pessoa que está ansiosa por serví-lO e ora a Ele por
Sua graça.”
      Dessa maneira, matta% sarva^ pravarttate — “Eu sou o
primeiro a revelar às pessoas: ‘Adore-Me dessa forma’. Eu apareço
como o Guru e, através dele, adoro a Mim mesmo”.
      No Ír(mad Bhågavatam {11.17.27}, o Guru é descrito pelo
Senhor como sendo Sua própria e direta manifestação:

     åchårya^ må^ vijån(yån, nåvamanyeta karhichit
      na martya buddhyås)yeta, sarva deva-mayo guru%
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           mach-chittå mad-gata-prå@å, bodhayanta% parasparam
           kathayantaß cha må^ nitya^, tu!yanti cha ramanti cha [9]

    mat-gata-prå@å%–aqueles que dedicaram suas vidas a Mim; mat-chittå%–que sempre pensam
em Mim; måm kathayanta% cha–e falam sobre Mim; bodhayanta% parasparam {santa%}-
iluminam uns aos outros com o néctar de suas realizações devocionais; nityam–e estão sempre;
tu!yanti cha–satisfeitos; ramanti cha–e em êxtase.[9]

9 Pensando sempre em Mim, essas almas rendidas conversam
sobre Mim, iluminando umas às outras com o néctar de suas
compreensões devocionais, sempre felizes e em êxtase em suas
naturezas divinas.
___________________________________________________________

Comentário

      O Senhor Supremo K~!@a fala aqui sobre Seus devotos puros:
“Eu estou no âmago de seus corações e em cada um de seus
pensamentos. Toda sua energia e suas vidas inteiras são dedicadas
à Minha satisfação. Eles conversam entre si sobre Mim e
experimentam iluminação mútua. Eles sempre adoram falar sobre
Mim com quem quer que encontrem e sobre nada mais. Em todo
momento, lugar e circunstância, Eu sou o único assunto de suas
discussões. Eles encontram muita satisfação nisso {tu!yanti cha}”.
Mesmo na divina relação de paternidade, encontra-se o sentimento
de satisfação.
      E mais ainda, ramanti cha—“Assim como uma esposa desfruta
de uma relação conjugal com seu esposo, os devotos sentem
similarmente tal êxtase em Minha companhia íntima quando falam
sobre Mim”. Isso também foi mencionado pelos •chåryas anteriores.
___________________________________________________________

Verso 10 
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      anyåbhilå!itå ß)nya^, jåna-karmådy anåv~tam
      ånuk)lyena k~!@ånuß(lana^ bhaktir uttamå

      “A mais elevada devoção é aquela que satisfaz ao Senhor K~!@a,
livre do revestimento de quaisquer objetivos, tais como ação e
conhecimento”.
      O mais raro e elevado estágio de devoção encontra-se na linha
da devoção espontânea, conhecida como råga-mårga. Nessa linha,
sob a orientação de um Guru qualificado, um devoto puro elevado
pode alcançar o serviço a um líder de um dos grupos de associados
pessoais de K~!@a, que servem ao Senhor em Seus passatempos
numa relação de amizade {sakhya-rasa}, paternidade, maternidade
{våtsalya-rasa} ou como cônjuge {madhura-rasa}. Em V~ndåvana, o
Senhor é servido em devoção espontânea por Seus amigos,
encabeçados por Subala Sakhå e por Seus parentes e devotos,
encabeçados por Nanda Mahåråj e mãe Yaßodå. As Gop(s,
encabeçadas por Lalitå e Vißåkhå, servem-nO em um humor de
cônjuge. Mas, entre todos os Seus associados e entre todas as Gop(s,
a mais elevada ordem de serviço amoroso divino é oferecida ao
Senhor por Ír(mat( Rådhårå@(. Portanto, o ponto mais elevado do
råga-mårga é o serviço a Rådhårå@( {Rådhå-dåsyam}. Esse é o mais
elevado objetivo da R)pånuga Gau#(ya Sampradåya, os seguidores
da devoção pura, tal como foi ensinada por Ír(la R)pa Goswåm(
Prabhupåda, na linha de Ír( Chaitanya Mahåprabhu.
___________________________________________________________

Verso 9
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V~ndåvana*e esse é o significado de upapati.
      “Minha relação com elas é independente de toda concepção,
incluindo a lei, a sociedade e as Escrituras. É a mais inata e natural
e não requer nenhuma sanção social ou das Escrituras. Eu digo a
elas: ‘Vocês podem mostrar respeito formal por todas essas
restrições e viver em sociedade. Mas, no âmago de seus corações,
vocês são Minhas’. Essa é a inspiração especial e a revelação que Eu
dou a essas devotas {buddhi-yogam yena måm upayånti te}”.
      “Externamente existem exigências da sociedade e das
Escrituras, mas Minha posição está acima e além delas. Os Vedas
são a Minha instrução para o benefício das massas que se
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           te!å^ satata-yuktånå^, bhajatå^ pr(ti-p)rvakam
           dadåmi buddhi-yoga^ ta^, yena måm upayånti te [10]

    te!åm pr(ti-p)rvakam bhajatåm–àqueles devotos amorosos; satata-yuktånåm–que estão
sempre ocupados em Meu serviço; {aham}–Eu; dadåmi–concedo; tam–aquela; buddhi-yogam–
inspiração; yena–por meio da qual; te–eles; upayånti–podem vir; måm–a Mim.[10]

10   Àqueles devotos que estão sempre amorosamente ocupados
em Meu serviço, Eu concedo a inspiração divina por meio da qual
eles podem vir a Mim.
___________________________________________________________

Comentário

      O Senhor diz: “O grupo mais elevado de Meus servos {cuja
devoção foi descrita no verso anterior pela palavra ramanti} são
aqueles que estão constantemente ocupados {satata-yukta} em
Meu serviço numa relação conjugal {madhura-rasa}, com amor
sincero {bhajatåm pr(ti-p)rvakam}.” Então, Ele diz que lhes
concederá mais inspiração ou instrução interna “por meio da qual
eles poderão vir a Mim” {yena måm upayånti te}. Uma vez que,
nesse verso e no anterior, o serviço dos devotos ao Senhor foi
descrito como eterno {com as palavras nityam e satata-yukta},
agora a declaração de que Ele dará mais inspiração “com a qual eles
poderão vir a Mim” pode parecer redundante. Por isso, na
expressão måm upayånti te {“Eles virão a Mim”}, a palavra
upayånti deve ser definida como pårak(ya-bhåvena — upapati. Pati
significa esposo e upapati significa amante.
      Em V~ndåvana, o Senhor K~!@a não é considerado um esposo
leal, mas Ele é o Senhor do coração, transcendental mesmo ao
esposo {pårak(ya-rasa}. Enganando seus esposos, as gop(s de
V~ndåvana unem-se a K~!@a. Elas não permitem que um segundo
interesse se interponha entre elas e K~!@a. Elas não podem
permitir a interposição nem da lei social, nem das regulações
das Escrituras, pois a posição de K~!@a é absoluta e esse tipo de
relação é mais gratificante para Ele. Esse é o bhajan de
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         vikr(#ita^ vraja-vadh)bhir ida^ cha vi!@o%
         ßraddhånvito ’nuß~@uyåd atha var@ayed ya%
         bhakti^ parå^ bhagavati pratilabhya kåma^
         h~d-rogam åßv apahinoty achire@a dh(ra%
         {Ír(mad Bhågavatam, 10.33.39}

         “A pessoa autocontrolada que possui fé sincera nos passatempos divinos desfrutados pelo
Senhor K~!@a com as Gop(s {Råsa-l(lå} e que, tendo ouvido esses passatempos divinos da boca
de lótus de um Guru genuíno, constantemente canta ou narra Suas glórias — tal pessoa
rapidamente alcança a mais elevada forma de devoção pura pelo Senhor e é imediatamente
capaz de eliminar do coração a doença da luxúria.”
         Em seus escritos, Ír(la J(va Goswåm( deu ênfase especial à palavra dh(ra, significando
“autocontrolado”. Para ouvir esses tópicos elevados, a pessoa deve ingressar na cultura do
controle dos sentidos, caso contrário, estará perdida.

         naitat samåcharej jåtu, manasåpi hy an(ßvara%
         vinaßyaty åcharan mau#hyåd, yathårudro ’bdhi-ja^ vi!am
         {Ír(mad Bhågavatam, 10.33.30}
         “Ninguém pode jamais pensar em imitar esse comportamento do Senhor Supremo e das
Gop(s. Se, por grosseira ignorância, alguém tentar imitar os passatempos do Senhor, será
destruído, como se tentasse imitar o Senhor Íiva ao beber o veneno que emanou do oceano”.

{É descrito no Ír(mad Bhågavatam que certa vez os semideuses e os demônios se reuniram para
bater o oceano e produzir néctar. Tanto o néctar da imortalidade como o veneno foram então
produzidos, e o Senhor Íiva, por seu poder, pôde manter o veneno em sua garganta}.



há possibilidade para passatempos de ninguém mais. Todos estão
incluídos nesse único l(lå. A usurpação desaparecerá quando
compreendermos a correta utilização de tudo. Ele é o proprietário
e Seu domínio é absoluto. As Escrituras, a sociedade e a lei
designam: “Isso é seu, isso é do outro ou aquilo pertence a um
terceiro”. Isso é como um empréstimo temporário, mas a
propriedade permanente em todos os aspectos é dEle. Tudo o mais
— possuidor e propriedade, amo e servo — é relativo e sancionado
apenas por Ele, neste momento. Ele é o único e absoluto dono,
possuidor e desfrutador. A total purificação de nossos corações
somente é possível quando chegamos a essa conclusão. Todos
pensam em si mesmos como mestres de muitas coisas, mas tudo
isso é uma “doença do coração” {h~d-rogam}. Tudo isso é
concebido em um estado de consciência doentio. No estado
saudável, quando o coração está verdadeiramente saudável,
podemos ver a Suprema Totalidade e podemos ver que tudo se
destina unicamente à Sua satisfação.
___________________________________________________________

Verso 11

           te!åm evånukampårtham, aham ajåna-ja^ tama%
           nåßayåmy åtma-bhåva-stho, jåna-d(pena bhåsvatå [11]
    anukampa-artham–devido à compaixão; te!åm eva–por eles; aham–Eu; åtma-bhåva-stha%–
aparecendo em seus corações; nåßayåmi–destruo; bhåsvatå jåna-d(pena–com a luz brilhante do
conhecimento; tama%–a escuridão; ajåna-jam–que nasce da ignorância.[11]

11 Devido à compaixão por eles, Eu, situado no coração de todos
os seres vivos, dissipo a escuridão da ignorância com o resplendor
do conhecimento.

ou:

11 Sendo conquistado pelo amor desses devotos, que em sua
irresistível devoção amorosa foram afligidos pela devoradora
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distanciaram de Mim e a sociedade também está sob a jurisdição
dessas instruções gerais que Eu dei às pessoas. Mas a Minha relação
divina com tudo é intrínseca e independente. Não requer
reconhecimento de ninguém. Essa relação é a mais elevada.
É a constante. Está acima de todas as leis e sociedades orientadas
pelos Vedas; e mais, todos os Vedas procuram por algo assim.”
      Írutibhir vim~gyåm {Bhåg 10.47.61}; viße!a-m~gyå — os
Vedas estão buscando por essa posição divina ideal. Na seção do
Ír(mad Bhågavatam que menciona o Råsa-l(lå, os Vedas estão
implorando por perdão.
      “Geralmente supõe-se que existimos para transmitir
informações sobre Você, mas não pudemos descrevê-lO da
maneira como agora O sentimos aqui. Assim sendo, entendemos
que cometemos uma ofensa, pois não podemos distribuir esse
Råsa-l(lå ao mundo.”
      Como letreiros, todas as Escrituras reveladas estão apenas
mostrando a direção; mas onde, como? “Isso não sabemos”.
Somente sabemos que “Ele pode estar disponível nesta direção”.
      Em todo lugar e por toda parte, tudo pertence a Ele. Para
aquele que sabe disso, todas as possibilidades de prazer dos sentidos
e exploração são desenraizadas. Por exemplo, no caso de uma
mulher ser solteira, vários homens podem se aproximar dela, mas
há menos possibilidade para aquelas que estão casadas, pois
pertencem a alguém. Do mesmo modo, quando pudermos
compreender que tudo se destina à satisfação de K~!@a,
perceberemos que todas as nossas tendências exploradoras
desaparecerão para sempre. Nada restará para ser utilizado para o
prazer de nossa experiência sensorial. Sentiremos no fundo de
nossos corações que tudo existe somente para Sua satisfação e não
há lugar para nenhum tipo de exploração.
      Nós também estamos incluídos nisso: existimos só para a Sua
satisfação. Tudo se destina a Seus passatempos divinos {l(lå} e não
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      Neste verso, a declaração do Senhor, te!åm evånu-kampårtham,
geralmente significa “Afortunadamente para eles” ou “para favorecê-
los {Eu dissipo sua escuridão, etc.}.” Mas também pode ser
interpretada como: “Eu desejo seu apreço. Eu aspiro pelo apreço
desses devotos da mais alta ordem”.
      O Senhor também diz às Gop(s no Ír(mad Bhågavatam
{10.82.44}:

      mayi bhaktir hi bh)tånåm, am~tatvåya kalpate
      di!$yå yad ås(n mat-sneho, bhavat(nå^ mad-åpana%

      “Em geral, as pessoas desejam a devoção por Mim para
alcançar a vida eterna. Para atravessar os limites da mortalidade e
obter vida eterna, elas vêm a Mim e Me adoram. Por essa razão elas
desejam Me servir, mas vocês são afortunadas, ó Gop(s, pois
sentem um afeto natural por Mim. Isso certamente irá trazê-las a
Mim.”
      Esse é o significado geral. No entanto, no Ír( Chaitanya-
charitåm~ta, Ír(la K~!@adåsa Kaviråja Goswåm( revelou o
significado oculto do que K~!@a está dizendo às Gop(s, que é
exatamente o contrário:
      “Através da devoção, todos querem que Eu os ajude a obter a
mais elevada posição de benefício eterno e se eles obtêm uma
conexão coMigo, consideram-se afortunados. Mas Eu é que me
considero afortunado, pois entrei em contato com o valioso afeto
que encontrei em seus corações. Por Minha fortuna, obtive a sua
associação.”
      Portanto, aqui no Ír( G(tå, o Senhor está dizendo, “te!åm
evånukampårtham — conquistado pelo amor desses devotos puros,
quando não posso tolerar sua dor de separação {saudade}, Eu
imediatamente venho correndo para satisfazê-los e revelo para eles
com uma luz especial, um tipo especial de consciência: ‘Eu voltei
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escuridão proveniente da dor da separação que sentem de Mim, Eu
ilumino seus corações com Minha presença, destruindo a
escuridão de seu sofrimento causado pela separação.
___________________________________________________________

Comentário

      Das duas traduções apresentadas acima, a primeira é a mais
comum. Mas, se apreciamos a devoção pura e livre de cálculos
{jåna-ß)nyå-bhakti}, essa declaração do Senhor pode parecer
redundante e inconsistente.
      Quando esses elevados devotos são admitidos no grupo dos
que realizam serviço contínuo e impecável e, além disso,
encontram-se situados no plano do amor puro, espontâneo e
automático {råga-mårga}, como harmonizar que o Senhor irá agora,
no último estágio, destruir sua ignorância {tama%} nascida do
equívoco {ajåna-jam}, dando-lhes conhecimento {jåna}? Jåna é
apenas uma cobertura, uma fútil e limitada concepção do infinito
Absoluto {jåna-karmådy anåv~tam...bhaktir uttamå}. Quando já
alcançaram a devoção livre da cobertura do conhecimento {jåna-
ß)nyå bhakti}, como eles terão que voltar novamente a esse
conhecimento {jåna}?
      Em seu comentário, Ír(la Vißvanåth Chakravart( ¢håkur
mencionou que esse conhecimento é extraordinário {vilak!a@am},
embora não tenha dado detalhes específicos. Para esclarecer esse
ponto, demos a seguinte explicação:
      Lamentação e ilusão são geralmente consideradas como
sintomas do modo da ignorância {tamo-gu@a}. Em jåna-ß)nyå-
bhakti, os elevados devotos que não consideram K~!@a como o
Senhor Supremo, mas sim como um amigo, filho, marido ou
amante, chegarão a experimentar a lamentação e a ilusão, mas isso
tem apenas uma aparência externa de ignorância. De fato, trata-se
da dor da separação {saudade} divina. Eles se lamentam: “Para
onde Você foi?”
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logo irá para Mathurå. Dizem que Ele não é nosso amigo¡ Será que
perderemos realmente a Sua companhia? Como seremos então
capazes de viver nessa selva e pastorear as vacas?” Eles sentem essa
ansiedade, “Podemos perdê-lO a qualquer momento”. Isso
intensifica seu amável serviço para Ele.
      Similarmente, mãe Yaßodå pensa, “Alguns dizem que K~!@a
não é meu filho, que Ele é filho de Devak(. O que é isso? Eu não
admitirei isso. Ele é meu filho¡” Essa ideia realça o afeto de Yaßodå
por K~!@a: “Posso perdê-lO? Então como poderei viver?” Portanto,
pårak(ya-rasa acentua a raridade da relação com K~!@a, porque a
possibilidade de perder Sua companhia está sempre presente. Mas
a maior intensidade de serviço pode ser encontrada no grupo de
madhura-rasa {relação de casal}. Nos outros rasas, existe a sensação
de expectativa de que Ele pode “ir embora”, mas na relação de casal
na morada divina de V~ndåvana, as consortes desafiam as diretrizes
das Escrituras e da sociedade, que orientam todos a permanecer
como marido e mulher {svak(ya}. Pårak(ya {de outro} foi aceito na
ciência da devoção como o conceito mais elevado, acima do social
e escrituralmente autorizado conceito de svak(ya {propriedade de
alguém}.
      Pårak(ya, ou a relação de amantes, nutre os passatempos de
K~!@a ao enganar aquele que clama autoridade sobre outro, tal
como um marido sobre a esposa, ou um pai sobre o filho. A relação
normalmente aceita de svak(ya é comum, mas desobedecer à
jurisdição das Escrituras e da sociedade como um amante implica
em um risco maior, como o de cometer um pecado. Assim, esse
tipo de relação é muito raro e essa raridade realça sua intensidade
e valor. A ideia de enganar o “possuidor” para favorecer o “não
possuidor” {no sentido espiritual} é uma bela, ornamental
concepção. De fato, no caso de K~!@a, não pode haver a situação
de amante, pois na verdade Ele é o dono de tudo. De qualquer
modo, o arranjo divino é resolvido dessa maneira com o fim de
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para você, veja-Me agora’. Com um poderoso brilho {jåna-
d(pena}, Eu mostro a eles Minha presença quando eles sentem
grande necessidade de Mim e alivio sua dor, produto da separação.”
      •tma-bhåva-stha%: Ele revela a Si mesmo conforme a relação
divina de Seus devotos com Ele {rasa}: para um amigo, como
amigo; para uma mãe, como filho; para uma esposa, como marido;
e para as namoradas, como amante.
      Depois que Ír( Chaitanya Mahåprabhu deixou o lar e aceitou
a ordem de vida renunciada — sannyåsa — Sua mãe Íach( não foi
capaz de tolerar a profunda separação e começou a chorar.
Íach(dev( preparava excelentes pratos, oferecia-os à Deidade e
chorava. “Onde está meu Nimåi? Ele gosta tanto desses
curries — Seus pratos favoritos — e Nimåi não está aqui”. De
repente, o Senhor Chaitanya veio e começou a comer. Íach(dev(
exclamou: “Ó, Nimåi está comendo¡” e nesse instante seu
sentimento de separação foi aliviado. Momentos depois, ela
reconsiderou: “Eu vi Nimåi comendo? Mas agora Ele é um
sannyåsi em Jagannåtha Pur(, então como pode ter vindo aqui? Eu
o servi? Deve haver algum engano”. Então ela examinou os
recipientes novamente para ver se havia comida neles.
Encontrando-os vazios, começou a pensar se algum cachorro ou
outro animal teria vindo e comido o alimento. Mas durante aquele
momento, Nimåi de fato tinha vindo e mãe Íach( viu-O em plena
luz do dia. Essa iluminação é transcendental e não o

“conhecimento” {jåna} que é geralmente conhecido em nosso
vocabulário.
      O nível máximo do teísmo é pårak(ya-rasa . Pårak(ya significa

“de outro”. Em qualquer relação divina, o Senhor captura tudo. Por
toda V~ndåvana, onde todos seguem o caminho do amor {råga-
mårga}, essa pårak(ya-rasa está infundida. Os amigos de K~!@a
algumas vezes dizem: “Algumas pessoas dizem que K~!@a é um
habitante de Mathurå. Dizem que Ele é o filho de Vasudeva e que
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de características humanas de K~!@a é a mais elevada forma do
Absoluto, de acordo com o cálculo de êxtase {rasa}, que é o padrão
comum para avaliar o âmbito completo do Infinito. Por meio do
desenvolvimento de ßånta, dåsya, sakhya, våtsalya e madhura, e
então pårak(ya-rasa {tranquilidade, servidão, amizade, paternidade,
relação matrimonial e então relação de amantes}, isso é
cientificamente provado, sem fantasias, nem fé cega.
      Se seguirmos a linha de R)pånuga-bhajana {a devoção na
linha de Ír(la R)pa Goswåm(} que se origina de Ír( Chaitanyadeva,
essa base científica pode ser apreciada. Os •chåryas anteriores nos
deixaram ensinamentos abrangentes de como seguir, conceber e
obter todas essas coisas.
___________________________________________________________

Versos 12, 13

arjuna uvåcha
           para^ brahma para^ dhåma, pavitra^ parama^ bhavån
           puru!a^ ßåßvata^ divyam, ådi-devam aja^ vibhum [12]

           åhus tvåm ~!aya% sarve, devar!ir nåradas tathå
           asito devalo vyåsa%, svaya^ chaiva brav(!i me [13]
    arjuna% uvåcha–Arjuna disse; {aha^ manye}–Eu aceito; bhavån–Sua Graça; param brahma–
como o Supremo Brahman, diretamente o Senhor Supremo; param dhåma–a forma suprema
de Íyåmasundara, o refúgio supremo; paramam–o supremo; pavitram–santificador, salvador;
sarve–todos; ~!aya%–os sábios; deva-~!i% nårada%–Nårada Muni, o santo entre os semideuses;
asita%–Asita; devala%–Devala; tathå vyåsa%–e o grande sábio Vyåsa; åhu%–aclamam; tvåm–Você;
ßåßvatam puru!am–como a Personalidade eterna; divyam–o automanifesto; ådi-devam–o Senhor
original; ajam–o não nascido; vibhum–o onipenetrante Senhor, a fonte de todas as opulências;
cha svayam eva–e agora Você mesmo; brav(!i me–está afirmando isso para mim.[12–13]

12–13 Arjuna disse: Ó Senhor, você é o supremo Brahman, o
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intensificar a devoção interna do devoto pelo Senhor, assim como
o alimento parece mais saboroso quando se tem fome.
      Em Vaiku@$ha, a natureza da adoração do Senhor Vi!@u é
magnífica, reverencial, majestosa e inspira respeito. Mas, acima
disso, na mais elevada concepção, o Senhor tem uma forma
humana tanto na aparência quanto em sua natureza. Isso é relatado
no Ír( Chaitanya-charitåm~ta, nos ensinamentos de Sanåtana
Goswåm(:

      k~!@era yateka khelå, sarvvottama nara-l(lå,
      nara-vapu tåhåra svar)pa;
      gopa-veßa, ve@u-kara, nava-kißora, na$avara,
      nara-l(lå haya anur)pa.

k~!@era madhura-r)pa ßuna sanåtana:
      ye r)pera eka ka@a, #ubåya saba tribhuvana,
      sarvva-prå@( kare åkar!a@a.

      “A mais elevada forma de Deus é K~!@a, que diverte-se em
Seus eternos e divinos passatempos como um ser humano. O
eternamente jovem menino pastor de V~ndåvana, o melhor dos
dançarinos, Ele desfruta de Seus passatempos sempre tocando Sua
flauta. Sua beleza é tão encantadora e doce que o universo inteiro
é inundado, até mesmo no mais ínfimo de seus átomos e todos os
seres são atraídos irresistivelmente para Ele.”
      Ele é acessível a todos. Podemos encontrar Deus mais próximo
de todos — em uma forma humana. Já foi explicado como a forma

Ír(mad Bhagavad-g(tå186 {10.13}



15 Ó Pessoa Suprema, pai universal, Senhor de todos os seres,
Deus dos deuses e Senhor do universo¡ Somente Você pode
conhecer a Si mesmo, por Sua própria potência divina.

16 Por favor, descreva-me completamente Suas opulências
pessoais com as quais Você penetra todos esses mundos.

Versos 17, 18, 19

           katha^ vidyåm aha^ yogi^s, två^ sadå parichintayan
           ke!u ke!u cha bhåve!u, chintyo ’si bhagavan mayå [17]

           vistare@åtmano yoga^, vibh)ti^ cha janårdana
           bh)ya% kathaya t~ptir hi, ß~@vato nåsti me ’m~tam [18]

ßr(-bhagavån uvåcha
           hanta te kathayi!yåmi, divyå hy åtma-vibh)taya%
           prådhånyata% kuru-ßre!$ha, nåsty anto vistarasya me [19]

    {he} yogin–ó Senhor da Yoga-måyå, Senhor da potência divina; {he} bhagavån–ó Senhor
Supremo; katham–como posso; aham–eu; sadå–estar constantemente; parichintayan–absorto
em pensar; tvåm–em Você; vidyåm–conhecer; {tvåm}–Você; cha–e; ke!u ke!u bhåve!u–em quais
formas; asi–deve; {tvam}–Você; chintya%–ser pensado; mayå–por mim?[17]
    {he} janårdana–ó Janårdana; kathaya–por favor descreva; bh)ya%–novamente; vistare@a–em
detalhes; åtmana% yogam–o processo de união devocional a Você {bhakti-yoga}; vibh)tim cha–
e Suas opulências; hi–uma vez que; ß~@vata%–ouvir; am~tam–Suas doces palavras; me–a mim;
t~pti%–saturação; na asti–não causa.[18]
    ßr(-bhagavån uvåcha–o Senhor Supremo disse; hanta kuru-ßre!$ha–ó melhor dos Kurus;
kathayi!yåmi–Eu explicarei; te–a você; prådhånyata%–as principais; divyå%–e transcendentais;
åtma-vibh)taya%–opulências pessoais, manifestadas por Minha potência divina; hi–uma vez que;
na asti–não há; anta%–fim; vistarasya me–para a extensão de Minhas glórias.[19]
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supremo refúgio e o supremo salvador. Todos os sábios
proeminentes como Devar!i Nårada, Asita, Devala e Vyåsa
descreveram Você como o automanifesto, a eterna Pessoa Suprema,
a fonte de todas as opulências e a raiz de toda a existência, de cuja
divina atuação tudo emana. E agora Você está pessoalmente
declarando que isso é verdade.

Versos 14, 15, 16

           sarvam etad ~ta^ manye, yan må^ vadasi keßava
           na hi te bhagavan vyakti^, vidur devå na dånavå% [14]

           svayam evåtmanåtmåna^, vettha tva^ puru!ottama
           bh)ta-bhåvana bh)teßa, deva-deva jagat-pate [15]

           vaktum arhasy aße!e@a, divyå hy åtma-vibh)taya%
           yåbhir vibh)tibhir lokån, imå^s tva^ vyåpya ti!$hasi [16]
    {he} keßava–ó Keßava; {aham} manye–eu aceito; ~tam–como fato; sarvam etat–tudo; yat vadasi–
que Você disse; måm–a mim; {he} bhagavan–ó Senhor; hi–na verdade; na devå% na dånavå%–
nem os semideuses nem os demônios; vidu%–conhecem; te–Sua; vyaktim–personalidade
plenamente.[14]
    {he} puru!ottama–ó Pessoa Suprema; {he} bh)ta-bhåvana–ó pai universal; {he} bh)ta-(ßa–ó
Senhor de todos os seres; {he} deva-deva–ó Deus dos deuses; {he} jagat-pate–ó Jagannåtha, Senhor
do universo; eva–somente; tvam–Você; svayam–mesmo; vettha–conhece; åtmånam–a Si Mesmo;
åtmanå–por Sua própria potência.[15]
    hi {tvam} vaktum arhasi–Você poderia bondosamente descrever; aße!e@a–elaboradamente; {tå%}–
essas; divyå%–divinas; åtma-vibh)taya%–opulências pessoais; yåbhi% vibh)tibhi%–por meio das quais;
tvam–Você; ti!$hasi–está presente; vyåpya–permeando; imån lokån–todos esses mundos.[16]

14 Ó Keßava, aceito completamente tudo o que Você disse. Ó
Senhor, na verdade nem os semideuses, nem os demônios
conhecem Sua personalidade completamente.
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semideuses; {aham} asmi–Eu sou; våsava%–Indra; indriyå@åm–dos sentidos; {aham} asmi–Eu sou;
mana%–a mente; cha–e; {aham} asmi–Eu sou; chetanå–a vida; bh)tånåm–de tudo que vive.[22]

20 Ó conquistador do sono, Eu sou a Superalma no coração de
todos os seres e Eu sou seu começo, meio e fim.

21 Dos doze •dityas, Eu sou Vi!@u; das luminárias, Eu sou o
radiante sol; dos Våyus, Eu sou Mar(ch( e das estrelas Eu sou a Lua.

22 Dos Vedas, Eu sou o Såma-veda; dos semideuses, Eu sou Indra;
dos sentidos, Eu sou a mente e Eu sou a vida de tudo que vive.

Versos 23, 24, 25

           rudrå@å^ ßa&karaß chåsmi, vitteßo yak!a-rak!asåm
           vas)nå^ påvakaß chåsmi, meru% ßikhari@åm aham [23]

           purodhaså^ cha mukhya^ må^, viddhi pårtha b~haspatim
           senån(nåm aha^ skanda%, sarasåm asmi sågara% [24]

           mahar!(@å^ bh~gur aha^, giråm asmy ekam ak!aram
           yajånå^ japa-yajo ’smi sthåvarå@å^ himålaya% [25]
    rudrå@åm–dos onze Rudras; aham asmi–Eu sou; ßa&kara%–Íiva; cha–e; yak!a-rak!asåm–dos
Yak!as e Råk!asas; {aham} asmi–Eu sou; vitta-(ßa%–Kubera; vas)nåm–dos oito Vasus; påvaka%–
{Eu sou} Agni; cha–e; ßikhari@åm–das montanhas; meru%–{Eu sou} Sumeru.[23]
    {he} pårtha–Ó Pårtha; viddhi–conheça; måm–a Mim; b~haspatim–como B±haspati;
mukhyam purodhasåm–o principal entre os sacerdotes ocupados em sacrifício; senån(nåm–dos
generais; aham asmi–Eu sou; skanda%–Kårtikeya; cha–e; sarasåm–entre os reservatórios; sågara%–
{Eu sou} o oceano.[24]
    mahå-~!(nåm–dos grandes sábios; aham asmi–Eu sou; bh~gu%–Bh~gu; giråm–das vibrações
sonoras; {aham} asmi–Eu sou; ekam ak!aram–o monossílabo pra@ava, O^kåra; yajånåm–de
todos os tipos de sacrifícios; {aham} asmi–Eu sou; japa-yaja%–o sacrifício em forma do canto
meditativo dos santos nomes; {cha}–e; sthåvarå@åm–das coisas imóveis; himålaya%–{Eu sou} os
Himålayas.[25]
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17 Ó Senhor de divina potência, como posso estar constantemente
absorto em pensar em Você? Como posso conhecê-lO e em que
formas devo pensar em Você?

18 Ó Janårdana, por favor descreva-me outra vez em detalhes Suas
opulências e o caminho da devoção a Você, pois nunca me canso
de ouvir Suas doces palavras.

19 O Senhor Supremo disse: Ó Arjuna, melhor dos Kurus,
Minhas glórias são ilimitadas, por isso Eu devo explicar a você
Minhas principais opulências transcendentais, manifestadas
nesse mundo por Minha potência divina.

Versos 20, 21, 22

           aham åtmå gu#åkeßa, sarva-bh)tåßaya-sthita%
           aham ådiß cha madhya^ cha, bh)tånåm anta eva cha [20]

           ådityånåm aha^ vi!@ur, jyoti!å^ ravir a^ßumån
           mar(chir marutåm asmi, nak!atrå@åm aha^ ßaß( [21]

           vedånå^ såma-vedo ’smi, devånåm asmi våsava%
           indriyå@å^ manaß chåsmi, bh)tånåm asmi chetanå [22]

    {he} gu#åkeßa–ó Arjuna; aham åtmå–Eu sou a Superalma; sarva-bh)ta-åßaya-sthita%–situada
no coração de todos os seres; cha eva–e; aham ådi%–Eu sou o começo; madhyam cha–o meio;
anta% cha–e o fim; bh)tånåm–de todos os seres.[20]
    ådityånåm–dos doze •dityas; aham asmi vi!@u%–Eu sou o •ditya conhecido como Vi!@u;
jyoti!åm–das luminárias; aham {asmi}–Eu sou; a^ßumån–o refulgente; ravi%–sol; marutåm–dos
semideuses Våyu; mar(chi%–{Eu sou} o Våyu conhecido como Mar(chi; nak!atrå@åm–e das
estrelas; ßaß(–{Eu sou} a Lua.[21]
    vedånåm–dos Vedas; {aham} asmi–Eu sou; såma-veda%–o Såma-Veda; devånåm–dos
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progênie; cha–e; sarpå@åm– das cobras venenosas de uma só cabeça; våsuki%–{Eu sou} Våsuki,
o rei das cobras.[28]

26 Entre as árvores, Eu sou a Aßvattha; sou Nårada, entre os sábios
divinos, Chitraratha entre os cantores celestiais e Kapila Muni
entre os seres perfeitos.

27 Entre os cavalos saiba que Eu sou Uchchai%ßravå, que nasceu
do néctar; saiba que sou Airåvata entre os elefantes e o rei entre os
homens.

28 Das armas, Eu sou o raio e das vacas, Eu sou a vaca celestial que
satisfaz os desejos. Dos cupidos, Eu sou o que gera progênie e das
serpentes venenosas de uma só cabeça, Eu sou Våsuki, o rei das
serpentes.

Versos 29, 30, 31

           anantaß chåsmi någånå^, varu@o yådasåm aham
           pi$§@åm aryamå chåsmi, yama% sa^yamatåm aham [29]

           prahlådaß chåsmi daityånå^, kåla% kalayatåm aham
           m~gå@å^ cha m~gendro ’ha^, vainateyaß cha pak!i@åm [30]

           pavana% pavatåm asmi, råma% ßastra-bh~tåm aham
           jha!å@å^ makaraß chåsmi, srotasåm asmi jåhnav( [31]

    någånåm–das serpentes não venenosas de muitas cabeças; aham asmi–Eu sou; ananta%–a
serpente divina Ananta; cha–e; yådasåm–dos aquáticos; aham asmi–Eu sou; varu@a%–Varu@adeva;
pit§@åm–dos ancestrais divinizados; aryamå–{Eu sou} Aryamå; cha–e; sa^yamatåm–entre os
castigadores; yama%–{Eu sou} Yamaråja.[29]
    daityånåm–dos descendentes de Diti; aham asmi–Eu sou; prahlåda%–Prahlåda; kalayatåm
cha–e dos subjugadores; aham {asmi}–Eu sou; kåla%–o tempo; cha–e; m~gå@åm–dos animais;
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23 Dos onze Rudras, Eu sou Ía&kara e dos Yak!as e Råk!asas, Eu
sou Kubera. Dos oito Vasus, Eu sou Agni e das montanhas, Eu sou
Sumeru.

24 Ó Pårtha, você deve Me conhecer como o líder dos sacerdotes,
B~haspati; dos generais, Eu sou Kårtikeya e dos reservatórios de
água, Eu sou o oceano.

25 Dos grandes sábios, Eu sou Bh~gu; das vibrações sonoras, Eu
sou o O^; de todos os sacrifícios, Eu sou o canto dos santos nomes;
e das coisas imóveis, Eu sou os Himålayas.

Versos 26, 27, 28

       aßvattha% sarva-v~k!å@å^, devar!(@å^ cha nårada%
           gandharvå@å^ chitraratha%, siddhånå^ kapilo muni% [26]

           uchchai%ßravasam aßvånå^, viddhi måm am~todbhavam
           airåvata^ gajendrå@å^, narå@å^ cha narådhipam [27]

           åyudhånåm aha^ vajra^, dhen)nåm asmi kåmadhuk
           prajanaß chåsmi kandarpa%, sarpå@åm asmi våsuki% [28]

    sarva-v~k!å@åm–de todas as árvores; aßvattha%–{Eu sou} a árvore Aßvattha; deva-~!(@åm–dos
sábios divinos; nårada%–{Eu sou} Nårada Muni; gandharvå@åm–dos Gandharvas; chitraratha%–
{Eu sou} Chitraratha; cha–e; siddhånåm–dos seres perfeitos; kapila% muni%–{Eu sou} o sábio
Kapila.[26]
    aßvånåm–dos cavalos; viddhi–saiba; måm uchchai%-ßravasam–que Eu sou Uchchai%ßravå;
am~ta-udbhavam–que nasceu do bater do néctar; gaja-indrå@åm–dos elefantes; airåvatam–{Eu
sou} Airåvata; cha–e; narå@åm–entre os homens; nara-adhipam–{Eu sou} o Rei.[27]
    åyudhånåm–das armas; aham asmi–Eu sou; vajram–o raio, a arma do Senhor Indra;
dhen)nåm–das vacas; {aham} asmi–Eu sou; kåma-dhuk–a vaca que satisfaz os desejos;
{kandarpå@åm}– dos cupidos; {aham} asmi–Eu sou; kandarpa%–o cupido; prajana%–que gera
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compostas; dvandva%–{Eu sou} a palavra dual; aham eva ak!aya% kåla%–somente Eu sou o fluxo
do tempo eterno; {sra!$~åm cha}–e dos criadores; dhåtå–{Eu sou} o Senhor Brahmå; vißvata%
mukha%–de quatro cabeças.[33]
    {hara@a-kåri@åm}–dos saqueadores; aham m~tyu%–Eu sou a morte; sarva-hara%–que a tudo
conquista; cha–e; bhavi!yatåm–das seis transformações predestinadas dos seres vivos; udbhava%–
{Eu sou} a primeira, o nascimento; cha–e; når(@åm–das qualidades femininas; k(rti%–{Eu sou} a
fama; ßr(%–a beleza; våk–a fala perfeita; sm~ti%–a lembrança; medhå–a inteligência {relativa à
sabedoria espiritual}; dh~ti%–a paciência; cha–e; k!amå–o perdão {ou as sete esposas de
Dharma}.[34]

32 Ó Arjuna, de tudo que está manifesto, Eu sou o começo, o
meio e o fim. De toda a sabedoria, Eu sou o autoconhecimento e
sou a filosofia dos filósofos.

33 Das letras primárias do alfabeto, Eu sou a letra ‘a’ e das palavras
compostas, Eu sou a dual. Somente Eu sou o interminável fluxo do
tempo e, dos criadores universais, Eu sou o Senhor Brahmå de
quatro cabeças.

34 Dos saqueadores, Eu sou a morte que tudo devora e das seis
transformações predestinadas, Eu sou o nascimento, a mais
destacada. Das qualidades femininas, Eu sou a fama, a beleza, o
discurso perfeito, a lembrança, a inteligência, a paciência e o
perdão— as sete esposas de Dharma.

Versos 35, 36, 37

           b~hat-såma tathå såmnå^, gåyatr( chhandasåm aham
           måsånå^ mårga-ß(r!o ’ham, ~t)nå^ kusumåkara% [35]

           dy)ta^ chalayatåm asmi, tejas tejasvinåm aham
           jayo ’smi vyavasåyo ’smi, sattva^ sattvavatåm aham [36]
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m~ga-indra%–{Eu sou} o leão; cha–e; pak!i@åm–dos pássaros; vainateya%–{Eu sou} Garu#a.[30]
    pavatåm–dos santificadores e dos velozes; aham asmi–Eu sou; pavana%–o vento; ßastra-bh~tåm–
dos heróis armados; {aham} asmi–Eu sou; råma%–o Senhor Paraßuråma; jha!å@åm–entre os peixes;
{aham} asmi–Eu sou; makara%–o tubarão; cha–e; srotasåm–dos rios; jåhnav(–{Eu sou} o Jåhnav(,
o Ganges.[31]

29 Das serpentes não venenosas de várias cabeças, Eu sou Ananta-
någa e dos aquáticos, Eu sou Varu@adeva. Dos ancestrais
convertidos em deidades, Eu sou Aryamå e dos ministros, Eu sou
Yamaråja, o senhor do castigo.

30 Dos Daityas, Eu sou Prahlåda e dos subjugadores, Eu sou o
tempo. Dos animais, Eu sou o leão e dos pássaros, sou Garu#a.

31 Dos que santificam, Eu sou o vento; dos heróis que carregam
armas, Eu sou o Senhor Paraßuråma; entre os peixes, Eu sou o
tubarão e dos rios, Eu sou o Ganges.

Versos 32, 33, 34

           sargå@åm ådir antaß cha, madhya^ chaivåham arjuna
           adhyåtma-vidyå vidyånå^, våda% pravadatåm aham [32]

           ak!arå@åm akåro ’smi, dvandva% såmåsikasya cha
           aham evåk!aya% kålo, dhåtåha^ vißvato-mukha% [33]

           m~tyu% sarva-haraß chåham, udbhavaß cha bhavi!yatåm
           k(rti% ßr(r våk cha når(@å^, sm~tir medhå dh~ti% k!amå [34]

    {he} arjuna–ó Arjuna; sargå@åm–do que é manifesto; aham eva ådi%–Eu sou o início; anta%–
o fim; madhyam cha–e o meio; vidyånåm–do conhecimento; adhyåtma-vidyå–{Eu sou} o
autoconhecimento; cha–e; aham våda%–Eu sou a filosofia; pravadatåm–dos filósofos.[32]
    ak!arå@åm–das letras; aham asmi–Eu sou; a-kåra%–a letra ‘a’; cha–e; såmåsikasya–das palavras
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           yach chåpi sarva-bh)tånå^, b(ja^ tad aham arjuna
           na tad asti vinå yat syån, mayå bh)ta^ charåcharam [39]

           nånto ’sti mama divyånå^, vibh)t(nå^ parantapa
           e!a t)ddeßata% prokto, vibh)ter vistaro mayå [40]

    damayatåm–dos justiceiros; aham asmi–Eu sou; da@#a%–o castigo; jig(!atåm–dos que desejam
a conquista; {aham} asmi–Eu sou; n(ti%–a sabedoria política; guhyånåm–de todos os segredos;
{aham} asmi–Eu sou; maunam–o silêncio; cha–e; jåna-vatåm–dos eruditos; jånam eva–{Eu
sou} o conhecimento.[38]
    {he} arjuna–ó Arjuna; cha–e; yat–o que quer que seja; b(jam–a semente; sarva-bh)tånåm–de
todos os seres; aham tat api–Eu sou isso; yat tat syåt–o que quer que exista; chara-acharam–móvel
ou imóvel; na asti–não há; bh)tam–existência; mayå vinå–sem Mim.[39]
    {he} parantapa–ó castigador do inimigo; na asti–não existe; anta%–fim; mama divyånåm
vibh)t(nåm–para Minhas divinas opulências; e!a% tu–apenas; uddeßata%–uma indicação; vistara%–
da amplitude; vibh)te%–dessas opulências; prokta%–foram mencionadas; mayå–por Mim.[40]

38 Eu sou o castigo aplicado pelos executores da lei, Eu sou a
sabedoria política dos que desejam conquistar. Eu sou o silêncio de
todos os segredos, Eu sou a sabedoria do sábio.

39 Ó Arjuna, o que quer que seja considerada a origem de todos
os seres, Eu sou isso. Nada, seja móvel ou imóvel, pode existir sem
Mim.

40 Ó conquistador do inimigo, minhas divinas glórias não têm
fim. Eu dei a você apenas uma indicação delas.

Versos 41, 42

           yad yad vibh)timat sattva^, ßr(mad )rjitam eva vå
           tat tad evåvagachchha tva^, mama tejo ’^ßa-sambhavam [41]

           athavå bahunaitena, ki^ jåtena tavårjuna
           vi!$abhyåham ida^ k~tsnam, ekå^ßena sthito jagat [42]
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           v~!@(nå^ våsudevo ’smi, på@#avånå^ dhanajaya%
           mun(nåm apy aha^ vyåsa%, kav(nåm ußanå% kavi% [37]

    såmnåm–de todos os mantras do Såma-veda; b~hat-såma–{Eu sou} o mantra prece ao Senhor
Indra; tathå–e; chhandasåm–dos mantras métricos; aham gåyatr(–Eu sou o Gåyatr( mantra;
måsånåm–dos meses; aham mårga-ß(r!a%–Eu sou o mês Agrahåya@a, o mês da colheita {meio de
novembro a meio de dezembro}; {cha}–e; ~t)nåm–das estações; kusuma-åkara%–{Eu sou} a
primavera.[35]
    chhalayatåm–das trapaças; aham asmi–Eu sou; dy)tam–o jogo; tejasvinåm–do esplêndido;
aham asmi–Eu sou; teja%–o esplendor; asmi–{Eu} sou; jaya%–a vitória; vyavasåya%–a perseverança;
{cha}–e; sattvam–o poder da verdade; sattva-vatåm–do verdadeiro.[36]
    v~!@(nåm–dos Yådavas; aham asmi–Eu sou; våsudeva%–Våsudeva; på@#avånåm–dos På@#avas;
dhanajaya%–{Eu sou} Arjuna; mun(nåm–dos sábios; vyåsa%–{Eu sou} Vyåsadeva; api–e;
kav(nåm–dos conhecedores das Escrituras; ußanå% kavi%–{Eu sou} Pa@#ita Íukråchårya.[37]

35 De todos os mantras do Såma-veda Eu sou a oração B~hat-såma
ao Senhor Indra e dos mantras métricos Eu sou o sagrado mantra
Gåyatr(. Dos meses Eu sou o principal, Agrahåya@a e das estações,
Eu sou a florida primavera.

36 Das trapaças Eu sou o jogo de azar e sou a glória dos gloriosos.
Eu sou a vitória, Eu sou a perseverança e Eu sou o poder da
verdade dos honestos.

37 Dos Yådavas Eu sou Våsudeva, dos På@#avas Eu sou Arjuna,
dos sábios Eu sou Vyåsadeva e dos conhecedores das Escrituras Eu
sou Íukråchårya.

Versos 38, 39, 40

           da@#o damayatåm asmi, n(tir asmi jig(!atåm
           mauna^ chaivåsmi guhyånå^, jåna^ jånavatåm aham [38]
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    yat yat eva–de toda e qualquer; vibh)timat–magnífica; ßr(mat–maravilhosa; vå–ou; )rjitam–
gloriosa; sattvam–existência; tvam–você; ava-gachchha eva–precisa saber; tat tat–que cada uma
delas; a^ßa-sambhavam–nasce de uma fração; mama teja%–de Meu poder.[41]
    {he} arjuna–ó Arjuna; athavå–contudo; tava kim–qual é sua necessidade; jåtena–de conhecer;
etena–isso; bahunå–elaboradamente? vi!$abhya–sustentando; idam–esse; jagat–universo; k~tsnam–
inteiro; aham sthita%–Eu estou situado; eka-a^ßena–em Minha expansão fracionária como a
Superalma da natureza material — Mahå-Vi!@u ou Kåra@år@avaßåy( Vi!@u.[42]

41 Saiba com certeza que tudo o que é magnífico, belo ou glorioso
nasceu de uma mera fração de Minha potência.

42 Mas, ó Arjuna, qual a necessidade de elaborar mais a respeito
de Minhas opulências? Eu sustento esse universo inteiro em Minha
expansão fracionária como a Superalma da natureza material.
______________________________________________________________

Fim do Capítulo Dez

As Divinas Glórias do Senhor

Da conversa entre Ír( K~!@a e Arjuna
no Ír(mad Bhagavad-g(tå Upani!ad,

a Escritura Yoga do Conhecimento Transcendental
no Bh(!ma Parva do Ír( Mahåbhårata,

a Escritura Sagrada revelada por Ír(la Vyåsadeva
em cem mil versos.
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Versos 4, 5, 6

            manyase yadi tach chhakya^, mayå dra!$um iti prabho
            yogeßvara tato me tva^, darßayåtmånam avyayam [4]

ßr(-bhagavån uvåcha
            paßya me pårtha r)på@i, ßataßo ’tha sahasraßa%
            nånå-vidhåni divyåni, nånå-var@åk~t(ni cha [5]

            paßyådityån vas)n rudrån, aßvinau marutas tathå 
            bah)ny ad~!$a-p)rvå@i, paßyåßcharyå@i bhårata [6]

    {he} prabho–ó Senhor; yadi–se; manyase iti–Você considera; tat–que; ßakyam dra!$um–é
possível ser vista; mayå–por mim; tata%–então; {he} yoga-(ßvara–ó onipotente; tvam–Você;
darßaya–por favor revele; avyayam åtmånam–Seu ser imperecível; me–para mim.[4]
    ßr(-bhagavån uvåcha–o Senhor Supremo disse; {he} pårtha–ó Pårtha; paßya–veja; me–Minhas;
ßataßa%–centenas; atha sahasraßa%–de milhares de; divyåni–divinas; r)på@i–formas; nånå-vidhåni–
de muitos tipos; nånå-var@a-åk~t(ni cha–e muitas cores e feitios.[5]
    {he} bhårata–ó descendente de Bharata; paßya–veja; ådityån–os doze •dityas; vas)n–os oito
Vasus; rudrån–os onze Rudras; aßvinau–os gêmeos Aßvin(; tathå maruta%–e os quarenta e nove
Våyus; paßya–veja; bah)ni–muitas; åßcharyå@i–formas maravilhosas; ad~!$a-p)rvå@i–até agora
nunca vistas.[6]

4 Ó Yogeßvara, eu imploro, se Você considera que é possível para
mim vê-la, por favor revele-me Sua imperecível forma.

5 O Senhor Supremo disse: Ó Pårtha, observe Minhas inúmeras
formas divinas de vários tipos, cores e feitios.

6 Ó Bhårata, observe os deuses — •dityas, Vasus, Rudras, Aßvin(-
kumåras e Våyus. Observe as muitas e inconcebíveis formas, nunca
antes vistas.
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Versos 1, 2, 3

arjuna uvåcha
            mad-anugrahåya parama^, guhyam adhyåtma-sa^jitam
            yat tvayokta^ vachas tena, moho ’ya^ vigato mama [1]

            bhavåpyayau hi bh)tånå^, ßrutau vistaraßo mayå
            tvatta% kamala-patråk!a, måhåtmyam api chåvyayam [2]

            evam etad yathåttha tvam, åtmåna^ parameßvara
            dra!$um ichchhåmi te r)pam, aißvara^ puru!ottama [3]
    arjuna% uvåcha–Arjuna disse; ayam–essa; mama moha%–minha ignorância sobre Você;
vigata%–foi dissipada; tena–por essa; paramam–extremamente; guhyam–secreta; vacha%–
revelação; adhyåtma-sa^jitam–referente às glórias divinas de Seu Ser Supremo; yat–como;
uktam–foram descritas; tvayå–por Você; mat-anugrahåya–devido à Sua misericórdia por mim.[1]
    {he} kamala-patra-ak!a–ó Senhor K~!@a, cujos olhos são como as pétalas da flor de lótus; hi–
certamente; vistaraßa%–em detalhes; bhava-apyayau–a manifestação e dissolução; bh)tånåm–de
todos os seres; ßrutau–foi ouvida; mayå–por mim; tvatta%–de Você; cha–e; {tava}–Suas; avyayam–
inexauríveis; måhåtmyam–glórias; api–também; {ßrutam}–foram ouvidas.[2]
    {he} parama-(ßvara–ó Senhor Supremo; yathå–já que; tvam–Você; åttha–falou; åtmånam–das
glórias que pertencem a Você; evam–dessa maneira; etat–assim; {tathåpi}–ainda; {he} puru!a-
uttama–ó Pessoa Suprema; {aham} ichchhåmi–eu desejo; dra!$um–ver; te–Sua; aißvaram–gloriosa;
r)pam–forma.[3]

1 Arjuna disse: Por Sua graça, Você revelou Seu tesouro oculto
para mim e minha ignorância sobre Seu Ser Supremo foi dissipada.

2 Ó Senhor de belos olhos de lótus, ouvi Sua elaborada descrição
sobre a manifestação e dissolução das entidades vivas e ouvi
também Sua descrição de Suas inesgotáveis glórias.

3 Ó Senhor, você descreveu perfeitamente Seu Ser Supremo.
Mesmo assim, ó Puru!ottama, desejo ver essa Sua gloriosa forma.
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Versos 10–11, 12

            aneka-vaktra-nayanam, anekådbhuta-darßanam
            aneka-divyåbhara@a^, divyånekodyatåyudham [10]

            divya-målyåmbara-dhara^, divya-gandhånulepanam
            sarvåßcharyamaya^ devam, ananta^ vißvato-mukham [11]

            divi s)rya-sahasrasya, bhaved yugapad utthitå
            yadi bhå% sad~ß( så syåd, bhåsas tasya mahåtmana% [12]

    {hari%}–o Senhor Supremo; {r)pa^ darßayåmåsa}–revelou Sua forma; aneka-vaktra-nayanam–
de muitas bocas e olhos; aneka-adbhuta-darßanam–muitas maravilhas; aneka-divya-åbhara@am–
muitos ornamentos deslumbrantes; divya-aneka-udyata-åyudham–e muitas armas erguidas e
reluzentes; divya-målya-ambara-dharam–enguirlandado e vestido com resplendor; divya-gandha-
anulepanam–untado com aromas celestiais; sarva-åßcharya-mayam–completamente maravilhosa;
anantam–ilimitada; devam–refulgente; vißvata%-mukham–e encarando todas as direções do
universo.[10–11]
    yadi–se; bhå%–a refulgência; s)rya-sahasrasya–de mil sóis; utthitå bhavet–surgisse; divi–no
céu; yugapat–simultaneamente;{tarhi}–então; syåt–talvez; så–isso; sad~ß(–pudesse lembrar; bhåsa%–
a refulgência; tasya mahå-åtmana%–dessa suprema forma universal.[12]

10–11 O Senhor revelou Sua refulgente, onipresente e totalmente
maravilhosa forma universal de muitas bocas e olhos, muitas
maravilhas, refulgentes vestes e guirlandas, ungidas com
fragrâncias celestiais, muitos ornamentos deslumbrantes e
refulgentes armas erguidas.

12 O brilho de mil sóis surgindo simultaneamente no céu poderia
talvez assemelhar-se à refulgência dessa grandiosa forma universal
do Senhor.
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Versos 7, 8, 9

            ihaikastha^ jagat k~tsna^, paßyådya sa-charåcharam
            mama dehe gu#åkeßa, yach chånyad dra!$um ichchhasi [7]

            na tu må^ ßakyase dra!$um, anenaiva sva-chak!u!å
            divya^ dadåmi te chak!u%, paßya me yogam aißvaram [8]

sajaya uvåcha
            evam uktvå tato råjan, mahå-yogeßvaro hari%
            darßayåmåsa pårthåya, parama^ r)pam aißvaram [9]
    {he} gu#åkeßa–ó conquistador do sono; k~tsnam–todo; jagat–o universo; sa-chara-acharam–
incluindo os seres móveis e imóveis; eka-stham–está situado em um lugar; iha dehe–nessa forma;
mama–Minha; cha–e; yat–seja; anyat–o que for; {tvam}–que você; ichchhasi–deseje; dra!$um–
ver; paßya–observe; {tadapi}–isso também; adya–hoje.[7]
    tu–mas; anena–com esses; sva-chak!u!å eva–seus olhos atuais; {tvam}–você; na ßakyase–não
pode; dra!$um–ver; måm–a Mim; dadåmi–{portanto} Eu dou; te–a você; chak!u%–olhos; divyam–
divinos; paßya–contemple; me–Minhas; aißvaram–opulências; yogam–de poder divino.[8]
    sajaya% uvåcha–Sajaya disse; {he} råjan–ó rei Dh±tarå!$ra; uktvå–falando; evam–dessa forma;
mahå-yoga-(ßvara%–o onipotente Senhor Supremo; hari%–Ír( K~!@a; tata%–então; darßayåmåsa–
revelou; paramam–Sua onipotente; aißvaram–magnífica; r)pam–forma; pårthåya–para Arjuna.[9]

7 Ó vigilante Arjuna, observe em um único lugar nessa Minha
forma o universo inteiro de seres móveis e imóveis, ou qualquer
outra coisa que deseje ver.

8 Mas você não pode Me ver com esses olhos, então te darei visão
divina. Observe Minhas divinas opulências.

9 Sajaya disse: Ó Rei Dh~tarå!$ra, falando dessa maneira a Arjuna,
o onipotente Senhor Supremo Ír( Hari revelou Sua magnífica,
onipotente forma.
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sua cabeça reverenciando o Senhor K~!@a. Juntando suas mãos,
orou.

15 Arjuna disse: Ó Senhor, vejo em Seu corpo os semideuses,
todas as espécies de vida, os sábios celestiais e as serpentes,
Mahådeva e o Senhor Brahmå sentado na flor de lótus.

Versos 16, 17

            aneka-båh)dara-vaktra-netra^
            paßyåmi två^ sarvato ’nanta-r)pam
            nånta^ na madhya^ na punas tavådi^
            paßyåmi vißveßvara vißva-r)pa [16]

            kir($ina^ gadina^ chakri@a^ cha
            tejoråßi^ sarvato d(ptimantam
            paßyåmi två^ durnir(k!ya^ samantåd
            d(ptånalårka-dyutim aprameyam [17]

    {he} vißva-(ßvara–ó Senhor do universo; {he} vißva-r)pa–ó forma universal; {aham} paßyåmi–
eu vejo; tvåm–Você; ananta-r)pam–em infinitas formas; sarvata%–em todas as direções; aneka-
båhu-udara-vaktra-netram–com Seus vários braços, barrigas, bocas e olhos; puna%–contudo;
{aham} paßyåmi–não vejo; na ådim–nem começo; na madhyam–nem meio; na antam–nem fim;
tava–em Você.[16]
    samantåt–em todas as direções; {aham} paßyåmi–eu vejo; tvåm–Você; kir($inam–com coroa;
gadinam–maça; cha–e; chakri@am–disco; teja%-råßim–uma massa de refulgência; sarvata%
d(ptimantam–iluminando tudo; dipta-anala-arka-dyutim–como o fogo flamejante do Sol;
durnir(k!yam–difícil de contemplar; aprameyam–e incompreensível.[17]

16 Ó Senhor do universo, ó forma universal, em todas as direções
vejo Sua infinita forma de muitos braços, ventres, bocas e olhos.
Não vejo Seu começo, nem meio, nem fim.

17 Vejo Você em toda parte com coroa, maça e disco, uma massa
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Versos 13, 14, 15

            tatraika-stha^ jagat k~tsna^, pravibhaktam anekadhå
            apaßyad deva-devasya, ßar(re på@#avas tadå [13]

            tata% sa vismayåvi!$o, h~!$a-romå dhanajaya%
            pra@amya ßiraså deva^, k~tåjalir abhå!ata [14]

arjuna uvåcha
            paßyåmi devå^s tava deva dehe
            sarvå^s tathå bh)ta-viße!a-sa&ghån
            brahmå@am (ßa^ kamalåsana-stham
            ~!(^ß cha sarvån uragå^ß cha divyån [15]

    tadå–então; tatra–lá no campo de batalha; på@#ava%–Arjuna; apaßyat–viu; ßar(re–no corpo;
deva-devasya–do Deus dos deuses; k~tsnam–todo; jagat–o universo; eka-stham–situado em um lugar;
aneka-dhå–variadamente; pravibhaktam–dividido.[13]
    tata%–depois disso; {san}–estando; vismaya-åvi!$a%–atônito; h~!$a-romå%–com os pelos do
corpo arrepiados; sa% dhanajaya%–Arjuna; ßiraså–com sua cabeça inclinada; pra@amya–
oferecendo reverências; devam–ao Senhor K~!@a; abhå!ata–falou; k~ta-ajali%–com suas mãos
juntas em prece.[14]
    arjuna% uvåcha–Arjuna disse; {he} deva–ó Senhor; {aham} paßyåmi–eu vejo; tava dehe–dentro
de Seu corpo; sarvån–todos; devån–os semideuses; tathå–e; bh)ta-viße!a-sa&ghån–todas as
espécies de vida; sarvån–todos; divyån ~!(n–os sábios celestiais; uragån–as serpentes; (ßam cha–e
Mahådeva, o Senhor Íiva; brahmå@am cha–e o Senhor Brahmå também; kamala-åsana-stham–
sentado na flor de lótus.[15]

13 Naquele momento, lá no campo de batalha, Arjuna viu o
universo multifacetado e uno, no corpo do Senhor Ír( K~!@a, o
Supremo Deus dos deuses.

14 Atônito, com os pelos de seu corpo arrepiados, Arjuna curvou
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Versos 20, 21

            dyåv åp~thivyor idam antara^ hi
            vyåpta^ tvayaikena dißaß cha sarvå%
            d~!$vådbhuta^ r)pam ida^ tavogra^
            loka-traya^ pravyathita^ mahåtman [20]

            am( hi två^ sura-sa&ghå vißanti
            kechid bh(tå% pråjalayo g~@anti
            svast(ty uktvå mahar!i-siddha-sa&ghå%
            stuvanti två^ stutibhi% pu!kalåbhi% [21]

    hi–certamente; idam–esse; antaram–espaço entre; dyau åp~thivyo%–o Céu e a Terra; sarvå%
dißa% cha–e todas as direções; vyåptam–são impregnados; ekena–somente; tvayå–por Você; {he}
mahå-åtman–ó cheio de graça; d~!$vå–vendo; idam–essa; tava–Sua; adbhutam–estarrecedora;
ugram–e temível; r)pam–forma; loka-trayam–todos os três mundos; pravyathitam–estão
aterrorizados.[20]
    am(–todos esses; sura-sa&ghå%–semideuses; vißanti–estão entrando; tvåm hi–em Você; kechit–
alguns; bh(tå%–temerosos; g~@anti–oferecendo preces; pråjalaya%–com as mãos juntas; su-asti
iti uktvå–dizendo: “Que a auspiciosidade recaia sobre o mundo”; mahå-~!i-siddha-sa&ghå%–os
grandes sábios e seres aperfeiçoados; stuvanti–estão oferecendo preces; tvåm–a Você; pu!kalåbhi%–
através de excelentes; stutibhi%–versos que cantam as Suas glórias.[21]

20 Você sozinho penetra todas as direções e todo o espaço entre o
Céu e a Terra. Ó cheio de graça, vendo essa Sua maravilhosa e
temível forma, todos os habitantes dos três mundos estão
aterrorizados.

21 Todos os semideuses estão entrando em Você, alguns
temerosamente oferecendo suas preces com as mãos juntas. Os
grandes sábios e seres aperfeiçoados estão cantando Suas glórias em
belos versos, dizendo: “Que toda auspiciosidade possa vir ao
mundo”.
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de refulgência iluminando tudo como a luz abrasadora do Sol,
difícil de contemplar e incompreensível.

Versos 18, 19

            tvam ak!ara^ parama^ veditavya^
            tvam asya vißvasya para^ nidhånam
            tvam avyaya% ßåßvata-dharma-goptå
            sanåtanas tva^ puru!o mato me [18]

            anådi-madhyåntam ananta-v(ryam
            ananta-båhu^ ßaßi-s)rya-netram
            paßyåmi två^ d(pta-hutåßa-vaktra^
            sva-tejaså vißvam ida^ tapantam [19]

    tvam paramam ak!aram–Você é o Parabrahman; veditavyam–conhecível pelos Vedas; tvam
param–Você é o supremo; nidhånam–reservatório; asya vißvasya–desse universo; tvam avyaya%–
Você é o imperecível; ßåßvata-dharma-goptå–preservador do sanåtana-dharma védico, a religião
eterna; tvam sanåtana%–Você é a eterna; puru!a%–Personalidade Suprema; {iti}–esse é; me–meu;
mata%–entendimento.[18]
    {aham} paßyåmi–Eu vejo; tvåm–Você; anådi-madhya-antam–sem começo, meio ou fim;
ananta-v(ryam–infinitamente poderoso; ananta-båhum–com infinitos braços; ßaßi-s)rya-netram–
e Seus olhos são o Sol e a Lua; d(pta-hutåßa-vaktram–Sua boca de fogo flamejante; tapantam–
está incendiando; idam vißvam–esse universo; sva-tejaså–com Sua radiação.[19]

18 Você é a Suprema Verdade Absoluta conhecível por meio dos
Vedas. Você é o reservatório supremo do universo e o imperecível
preservador da religião eterna descrita nos Vedas. Agora entendo
que Você é a eterna Suprema Personalidade.

19 Vejo Você sem início, meio ou fim, infinitamente poderoso
com incontáveis braços. Seus olhos são o Sol e a Lua, Sua boca de
fogo flamejante está incendiando o universo inteiro com Sua
radiação.
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Versos 24, 25

            nabha%-sp~ßa^ d(ptam aneka-var@a^
            vyåttånana^ d(pta-vißåla-netram
            d~!$vå hi två^ pravyathitåntar-åtmå
            dh~ti^ na vindåmi ßama^ cha vi!@o [24]

            da^!$rå-karålåni cha te mukhåni
            d~!$vaiva kålånala-sannibhåni
            dißo na jåne na labhe cha ßarma
            pras(da deveßa jagan-nivåsa [25]

    {he} vi!@o–ó impregnador do universo; d~!$vå–vendo; tvåm–Você; nabha%-sp~ßam–tocar o
céu; d(ptam–refulgente; aneka-var@am–multicolorido; vyåtta-ånanam–de boca escancarada; d(pta-
vißåla-netram–e enormes olhos de fogo; {aham}–eu; pravyathita-anta%-åtmå–com o coração
extremamente temeroso; na hi vindåmi dh~tim ßamam cha–não posso alcançar o equilíbrio nem
a paz.[24]
    d~!$vå eva–vendo; te–Suas; mukhåni–bocas; da^!$rå-karålåni–assustadoras com seus dentes;
kåla-anala sannibhåni cha–lembrando o fogo da aniquilação universal; {aham}–eu; na jåne–não
posso saber; dißa%–as direções; na labhe–nem posso encontrar; ßarma cha–a calma; {he} deva-(ßa–
ó Deus dos deuses; {he} jagat-nivåsa–ó morada do universo; {tvam} pras(da–seja
misericordioso.[25]

24 Ó Vi!@u, vendo Sua forma que toca o céu, refulgente em
infinitas cores, com boca escancarada e enormes olhos de fogo,
meu coração treme de medo e não consigo encontrar equilíbrio
nem paz.

25 Vendo Suas bocas semelhantes ao fogo da aniquilação universal,
assustadoras com seus dentes terríveis, sinto-me perturbado e sem
orientação. Seja misericordioso, ó Deus dos deuses, ó morada do
universo.
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Versos 22, 23

            rudrådityå vasavo ye cha sådhyå
            vißve ’ßvinau marutaß cho!mapåß cha
            gandharva-yak!åsura-siddha-sa&ghå
            v(k!ante två^ vismitåß chaiva sarve [22]

            r)pa^ mahat te bahu-vaktra-netra^
            mahå-båho bahu-båh)ru-pådam
            bah)dara^ bahu-da^!$rå-karåla^
            d~!$vå lokå% pravyathitås tathåham [23]

    rudra-ådityå%–os Rudras e os •dityas; vasava%–os Vasus; ye cha {nåma}–e aqueles conhecidos
como; sådhyå%–Sådhyas; vißve–os Vißvadevas; aßvinau–os Aßvin(-kumåras; maruta% cha–e os
Våyus; u!ma-på% cha–e os antepassados-semideuses; gandharva-yak!a-asura-siddha-sa&ghå% cha–
e também os Gandharvas, Yak!as, Asuras e seres aperfeiçoados; {te} sarve eva–na verdade, todos
eles; v(k!ante tvåm–observam Você; vismitå%–maravilhados.[22]
    {he} mahå-båho–ó poderosamente armado K~!@a; lokå%–todos; tathå aham–inclusive eu;
pravyathitå%–estamos aflitos e com medo; d~!$vå–vendo; te–Sua; mahat–enorme; r)pam–forma;
bahu-vaktra-netram–de múltiplas bocas e olhos; bahu-båhu-uru-pådam–muitos braços, pernas
e pés; bahu-udaram–muitos ventres; bahu-da^!$rå-karålam–e aterradora, com muitos
dentes.[23]

22 Os Rudras, •dityas, Vasus, Sådhyas, Vißvadevas, Aßvin(-
kumåras, Våyus, deidades dos ancestrais, os Gandharvas, Yak!as,
Asuras e Siddhas — de fato, todos eles maravilhados observam
Você.

23 Ó poderosamente armado, vendo Sua vasta forma de muitas
bocas, olhos, braços, pernas, pés e ventres, atemorizados com Seus
muitos dentes, todos os seres, incluindo a mim, estão aflitos e com
medo.
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Alguns podem ser vistos com suas cabeças presas e destroçadas por
Seus dentes.

28 Assim como muitos rios fluem rumo ao oceano para finalmente
penetrar nele, da mesma forma esses heróis do mundo estão
entrando em Suas bocas flamejantes que iluminam tudo ao redor.

Versos 29, 30

            yathå prad(pta^ jvalana^ pata&gå
            vißanti nåßåya sam~ddha-vegå%
            tathaiva nåßåya vißanti lokås
            tavåpi vaktrå@i sam~ddha-vegå% [29]

            lelihyase grasamåna% samantål
            lokån samagrån vadanair jvaladbhi%
            tejobhir åp)rya jagat samagra^
            bhåsas tavogrå% pratapanti vi!@o [30]

    yathå–assim como; pata&gå%–insetos; sam~ddha-vegå%–são impelidos; nåßåya–para sua
própria destruição;vißanti–entrando; jvalanam–no fogo; prad(ptam–flamejante; tathå–
similarmente; lokå% api–todos os mundos; sam~ddha-vegå% {santa%}–estão impotentemente
correndo; vißanti–entrando em; tava vaktrå@i–Suas bocas; nåßåya eva–para a morte certa.[29]
    {he} vi!@o–ó impregnador do universo; {tvam}–Você; lelihyase–está saboreando; grasamåna%
{san}–devorando; samagrån–todas essas; lokån–pessoas, mundos; samantåt–em todas as direções;
jvaladbhi% vadanai%–com Suas bocas flamejantes; åp)rya–repleto; tava tejobhi%–com Sua
refulgência; ugrå%–de rigoroso; bhåsa%–brilho; samagram jagat–o universo inteiro; pratapanti–
está sendo incendiado.[30]

29 Assim como mariposas são atraídas para sua própria morte no
fogo ardente, da mesma maneira todos os mundos estão
impotentemente se precipitando para a morte certa, penetrando
em Suas bocas.
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Versos 26–27, 28

            am( cha två^ dh~tarå!$rasya putrå%
            sarve sahaivåvanipåla-sa&ghai%
            bh(!mo dro@a% s)ta-putras tathåsau
            sahåsmad(yair api yodha-mukhyai% [26]

            vaktrå@i te tvaramå@å vißanti
            da^!$rå-karålåni bhayånakåni
            kechid vilagnå daßanåntare!u
            sa^d~ßyante ch)r@itair uttamå&gai% [27]

            yathå nad(nå^ bahavo ’mbu-vegå%
            samudram evåbhimukhå dravanti
            tathå tavåm( nara-loka-v(rå
            vißanti vaktrå@y abhito jvalanti [28]

    am( cha sarve–todos esses; putrå%–filhos; dh~tarå!$rasya–de Dh~tarå!$ra; avani-påla-sa&ghai%
saha eva–junto com seus reis aliados; tathå–assim como; bh(!ma%–Bh(!ma; dro@a%–Dro@a; asau
s)ta-putra%–e Kar@a; saha api–junto com; yodha-mukhyai%–os principais guerreiros; asmad(yai%–
de nosso grupo; tvaramå@å%–correm rápido; {vißanti}–entrando; te–em Suas; bhayånakåni–
terríveis; vaktrå@i–bocas; da^!$rå-karålåni–de terríveis dentes; kechit–alguns; sa^d~ßyante–são
vistos; ch)r@itai%-uttama-a&gai%–com as cabeças esmagadas; vilagnå%–presas; daßana-antare!u–
entre os dentes.[26–27]
    yathå–assim como; bahava%–muitas; ambu-vegå%–correntes de água; nad(nåm–de rios;
abhimukhå% {santa%}–fluem rumo ao oceano; dravanti eva –entrando; samudram–no oceano;
tathå–similarmente; am(–todos esses; nara-loka-v(rå%–heróis; vißanti–estão entrando; tava–em
Suas; vaktrå@i–bocas; jvalanti–que flamejam e iluminam; abhita%–à volta.[28]

26–27 Os filhos de Dh~tarå!tra, os reis seus aliados e Bh(!ma,
Dro@a e Kar@a, bem como nossos principais guerreiros, todos
correm em direção a Suas assustadoras bocas de terríveis dentes.
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32 O Senhor Supremo disse: Eu sou o tempo, o poderoso
conquistador de tudo, e estou empenhado em destruir os mundos.
Ainda que você não os mate, nenhum dos guerreiros do exército
inimigo será poupado.

Versos 33, 34

            tasmåt tvam utti!$ha yaßo labhasva
            jitvå ßatr)n bhu&k!va råjya^ sam~ddham
            mayaivaite nihatå% p)rvam eva
            nimitta-måtra^ bhava savyasåchin [33]

            dro@a^ cha bh(!ma^ cha jayadratha^ cha
            kar@a^ tathånyån api yodha-v(rån
            mayå hatå^s tva^ jahi må vyathi!$hå
            yudhyasva jetåsi ra@e sapatnån [34]

    tasmåt–portanto; tvam–você; utti!$ha–levante-se para a batalha; labhasva–receba; yaßa%–o
crédito; jitvå–e conquistando; ßatr)n–os inimigos; bhu&k!va–desfrute; sam~ddham råjyam–de
um reino florescente; ete–todos esses guerreiros; nihatå%–foram mortos; mayå eva–por Mim;
p)rvam eva–há muito tempo; {he} savyasåchin–ó Arjuna, que habilmente pode disparar flechas
mesmo com a mão esquerda; {tvam}–você; bhava–seja; nimitta-måtram–apenas um
instrumento.[33]
    tvam–você; jahi–mate; dro@am cha–Dro@a; bh(!mam cha–Bh(!ma; jayadratham–Jayadratha;
kar@am cha–e Kar@a; tathå–assim como; anyån api–qualquer outro; yodha-v(rån–guerreiro que
deseje lutar; hatån–{mas já} morto; mayå–por Mim; må vyathi!$hå%–não tema; yudhyasva–lute¡
jetå asi–você conquistará; sapatnån–o inimigo; ra@e–na batalha.[34]

33 Portanto, desperte¡ Seja glorioso¡ Conquiste o inimigo e
desfrute de um reino florescente. Todos esses guerreiros já foram
mortos por Mim. Ó Savyasåchin, seja você apenas um instrumento.

34 Mate Dro@a, Bh(!ma, Jayadratha, Kar@a e os muitos guerreiros
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30 Ó Vi!@u, com Suas bocas flamejantes Você está prazerosamente
devorando todos os mundos, Sua onipenetrante e brilhante
refulgência queimando o universo inteiro.

Versos 31, 32

            åkhyåhi me ko bhavån ugra-r)po
            namo ’stu te deva-vara pras(da
            vijåtum ichchhåmi bhavantam ådya^
            na hi prajånåmi tava prav~ttim [31]

ßr(-bhagavån uvåcha
            kålo ’smi loka-k!aya-k~t prav~ddho
            lokån samåhartum iha prav~tta%
            ~te ’pi två^ na bhavi!yanti sarve
            ye ’vasthitå% pratyan(ke!u yodhå% [32]

    åkhyåhi me–por favor diga-me; ka% bhavån–quem é Você; ugra-r)pa%–de forma aterradora;
nama% astu–ofereço reverências; te–a Você; {he} deva-vara–ó Senhor dos senhores; {tvam} pras(da–
seja misericordioso; {aham} ichchhåmi–eu desejo; vijåtum–conhecer plenamente; bhavantam–
Você; ådyam–a Origem; hi–uma vez que; {aham}–eu; na prajånåmi–não posso compreender;
tava–a Sua; prav~ttim–intenção.[31]
    ßr(-bhagavån uvåcha–o Senhor Supremo disse; {aham} asmi–Eu sou; prav~ddha%–o poderoso;
kåla%–tempo; loka-k!aya-k~t–destruidor de todos os seres; prav~tta%–ocupado; samåhartum–em
aniquilar; lokån–todos os seres; iha–nesse plano; ye yodhå%–dos guerreiros; avasthitå%–presentes;
pratyan(ke!u–no exército inimigo; {te} sarve na bhavi!yanti–nenhum será poupado; tvåm ~te api–
apesar de você.[32]

31 Ó temível, por favor diga-me quem é Você. Ó Senhor dos
deuses, ofereço reverências a Você; por favor, seja misericordioso.
Eu desejo conhecê-lo completamente, a Origem, pois não posso
compreender Suas ações.
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36 Arjuna disse: Ó H~!(keßa, é apropriado que o mundo inteiro
cante alegremente Suas glórias com amor, que os demônios fujam
dispersando-se em todas as direções e que os seres perfeitos
ofereçam reverências a Você.

Versos 37, 38

            kasmåch cha te na nameran mahåtman
            gar(yase brahma@o ’py ådi-kartre
            ananta deveßa jagan-nivåsa
            tvam ak!ara^ sad-asat tat para^ yat [37]

            tvam ådi-deva% puru!a% purå@as
            tvam asya vißvasya para^ nidhånam
            vettåsi vedya^ cha para^ cha dhåma
            tvayå tata^ vißvam ananta-r)pa [38]

    {he} mahå-åtman–ó personalidade misericordiosa; {he} ananta–ó infinito, corporificação de
tudo; {he} deva-(ßa–ó Deus dos deuses; {he} jagat-nivåsa–ó morada do universo; gar(yase–o
adorável; ådi-kartre cha–e o criador; brahma@a% api–inclusive do Senhor Brahmå; kasmåt {sarve}
na nameran–como eles não ofereceriam respeito; te–a Você? tvam sat asat–Você é o manifesto e
o imanifesto, o efeito e a causa materiais; ak!aram–o Imperecível, Brahman; tat param yat–aquilo
que é transcendental, o Supremo.[37]
    tvam {asi}–Você é; ådi-deva%–o Senhor original; purå@a% puru!a%–a personalidade eterna;
tvam asi–Você é; param–o único; nidhånam–refúgio, local de repouso; asya vißvasya–desse
universo; vettå–o conhecedor; vedyam cha–e o cognoscível; param dhåma cha–e a morada
suprema; {he} ananta-r)pa–ó Senhor de infinitas formas; vißvam–o universo; tatam–é permeado;
tvayå–por Você.[38]

37 E, ó misericordioso, como eles poderiam não oferecer respeitos
a Você, o adorável criador até mesmo do criador, Senhor Brahmå?
Ó infinito Deus dos deuses, ó morada do universo, Você é o
manifesto, o imanifesto, o Supremo Imperecível.

38 Você é a origem eterna de todos os semideuses e o único refúgio
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que já foram mortos por Mim. Não tema, lute¡ Você obterá a
vitória sobre seus inimigos.

Versos 35, 36 

sajaya uvåcha
           etach chhrutvå vachana^ keßavasya
           k~tåjalir vepamåna% kir($(
           namask~två bh)ya evåha k~!@a^
           sagadgada^ bh(ta-bh(ta% pra@amya [35]

arjuna uvåcha
           sthåne h~!(keßa tava prak(rtyå
           jagat prah~!yaty anurajyate cha
           rak!å^si bh(tåni dißo dravanti
           sarve namasyanti cha siddha-sa&ghå% [36]

    sajaya% uvåcha–Sajaya disse; ßrutvå–ouvindo; etat vachanam–essas palavras; keßavasya–do
Senhor K~!@a; kir($(–Arjuna; vepamåna%–tremendo; k~ta-ajali% {san}–juntando as palmas de
suas mãos em prece; nama%-k~två–reverenciando; bh(ta-bh(ta% eva–com o coração muito
atemorizado; bh)ya%–novamente; pra@amya–oferecendo reverências; åha–falou; k~!@am–ao
Senhor K~!@a; sa-gad-gadam–hesitantemente.[35]
    arjuna% uvåcha–Arjuna disse: {he} h~!(keßa–ó Senhor dos sentidos de todos os seres; sthåne–
certamente; jagat–o mundo inteiro; prah~!yati–fica jubiloso; tava prak(rtyå–ao cantar Suas glórias;
cha anurajyate–com amor; rak!åmsi–os demônios; bh(tåni {santa%}–amedrontados; dravanti–
correm; dißa%–em todas as quatro direções; cha–e; sarve–todos; siddha-sa&ghå%–os seres
aperfeiçoados; namasyanti–oferecem respeitos, reverências.[36]

35 Sajaya disse: Ouvindo do Senhor essas palavras, o trêmulo
Arjuna curvou a cabeça e uniu as palmas de suas mãos em prece.
Com o coração repleto de temor, oferecendo novamente
reverências, hesitante, falou.
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Versos 41–42, 43

            sakheti matvå prasabha^ yad ukta^
            he k~!@a he yådava he sakheti
            ajånatå mahimåna^ taveda^
            mayå pramådåt pra@ayena våpi [41]

            yach chåvahåsårtham asatk~to ’si
            vihåra-ßayyåsana-bhojane!u
            eko ’thavåpy achyuta tat-samak!a^
            tat k!åmaye tvåm aham aprameyam [42]

            pitåsi lokasya charåcharasya
            tvam asya p)jyaß cha gurur gar(yån
            na tvat-samo ’sty abhyadhika% kuto ’nyo
            loka-traye ’py apratima-prabhåva [43]
    ajånatå–sem conhecer; tava–Sua; mahimånam–grandeza; idam cha–e essa {forma universal};
pramådåt–inadvertidamente; pra@ayena vå api–e devido à intimidade; sakhå iti matvå–pensando
em Você como um amigo; yat uktam–aquilo que foi dito; prasabham–rudemente; mayå–por
mim; iti–assim; he k~!@a–“ó K~!@a; he yådava–ó Yådava; he sakhe–ó amigo”; {he} achyuta–ó
infalível; yat asat-k~ta% asi–qualquer desrespeito que eu tenha mostrado a você; avahåsa-artham–
brincando; vihåra-ßayyå-åsana-bhojane!u–em recreação, descansando, sentados, comendo; eka%–
sós; athavå–ou; api–mesmo; tat-samak!am–na presença de outros; tat–por tudo isso; aham–eu;
tvåm aprameyam k!åmaye–imploro a Você, ó inconcebível, que, por favor, me perdoe.[41–42]
    tvam asi–Você é; pitå–o pai; asya lokasya–desse universo; chara-acharasya–de seres móveis e
imóveis; p)jya%–o adorável; gar(yån–mais glorioso; guru%–mestre; cha–e; api–na verdade; na
asti–não há ninguém; tvat-sama%–igual a Você; loka-traye–nos três mundos; kuta%–então como
pode; anya%–alguém; abhyadhika%–ser superior; {he} apratima-prabhåva–ó Senhor de poder sem
igual.[43]

41–42 Devido à familiaridade do afeto, eu imprudentemente
chamei-O de “K~!@a”, “Yådava” ou “meu amigo”, ignorante de
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desse universo. Somente Você é o conhecedor e o conhecível, e a
morada suprema. Ó Senhor de infinitas formas, o universo inteiro
é penetrado por Você.

Versos 39, 40

            våyur yamo ’gnir varu@a% ßaßå&ka%
            prajåpatis tva^ prapitåmahaß cha
            namo namas te ’stu sahasra-k~tva%
            punaß cha bh)yo ’pi namo namas te [39]

            nama% puraståd atha p~!$hatas te
            namo ’stu te sarvata eva sarva
            ananta-v(ryåmita-vikramas tva^
            sarva^ samåpno!i tato ’si sarva% [40]

    tvam våyu%–Você é o deus do ar; yama%–o deus da morte; agni%–o deus do fogo; varu@a%–o
deus do oceano; ßaßå&ka%–e o deus da Lua; prajåpati%–o pai universal, Senhor Brahmå;
prapitåmaha% cha–e também o avô; nama% astu–minhas reverências; te–a Você; sahasra-k~tva%–
milhares de vezes; pu@a% cha nama%–e novamente reverências; bh)ya% api–e novamente; nama%
nama%–reverências e reverências; te–a Você.[39]
    {he} sarva–ó corporificação de toda existência; nama%–minhas reverências; te–a Você; puraståt–
pela frente; atha–e; p~!$hata%–por detrás; nama% astu–eu ofereço reverências; te–a Você; eva–em
verdade; sarvata%–de todas a direções; {he} ananta-v(rya–ó Senhor de potência infinita; amita-
vikrama%–de imensuráveis proezas; tvam–Você; samåpno!i–penetra; sarvam–tudo; tata%–
portanto; asi–Você é; sarva%–tudo.[40]

39 Você é o pai e o avô de todos os seres, Você é o ar, a morte, o
fogo, o oceano e a Lua. Reverências a Você milhares de vezes, e
ainda mais uma vez.

40 Ó corporificação de todas as existências, minhas reverências a
Você pela frente, por trás e por todas as direções. Ó Senhor de
ilimitada potência e imensuráveis proezas, Você penetra tudo,
portanto Você é tudo.
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Senhor e mestre adorável, orando por Sua misericórdia. Por favor,
perdoe-me como um pai, amigo ou amante deixa passar os erros de
seu filho, companheiro ou amante.

45 Ó Senhor, meu coração está repleto de alegria ao ver Sua forma
nunca antes vista. Mas, mesmo assim, sinto medo. Ó Deus dos
deuses, refúgio do universo, seja misericordioso comigo e mostre-
Se na forma que vi antes.

Versos 46, 47

           kir($ina^ gadina^ chakra-hastam
           ichchhåmi två^ dra!$um aha^ tathaiva
           tenaiva r)pe@a chatur-bhujena
           sahasra-båho bhava vißva-m)rte [46]

ßr(-bhagavån uvåcha
           mayå prasannena tavårjuneda^
           r)pa^ para^ darßitam åtma-yogåt
           tejomaya^ vißvam anantam ådya^
           yan me tvad-anyena na d~!$a-p)rvam [47]

    aham–eu; ichchhåmi–desejo; dra!$um–ver; tvåm–Você; tathå eva–como anteriormente;
kir($inam–com coroa; gadinam–maça; chakra-hastam–e sustentando o disco; {he} sahasra-båho–
ó Senhor de milhares de braços; {he} vißva-m)rte–ó forma universal; bhava–que Você possa
aparecer; tena chatu%-bhujena r)pe@a eva–naquela forma de quatro braços.[46]
    ßr(-bhagavån uvåcha–o Senhor Supremo disse; {he} arjuna–ó Arjuna; prasannena–estando
satisfeito com você; idam–essa; me–Minha; teja%-mayam–refulgente; anantam–infinita; ådyam–
e primordial; param–suprema; r)pam–forma; vißvam–universal; yat–a qual; na d~!$a-p)rvam–
nunca foi vista antes; tvat-anyena–por ninguém mais; darß(tam–foi mostrada; tava–a você;
mayå–por Mim; åtma-yogåt–por Minha potência divina, Yoga-måya.[47]

46 Desejo vê-lO novamente usando uma coroa e segurando uma
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Sua grandeza. Ó infalível Senhor, qualquer desrespeito que eu
tenha demonstrado a Você — por brincadeira, descansando,
repousando, sentados ou comendo, fosse só com Você ou
acompanhados — imploro a Você, que é inconcebível, que por
favor me perdoe por isso.

43 Você é o pai de todos os seres vivos, o adorável e mais glorioso
mestre. Não existe ninguém igual a Você nesses três mundos.
Como poderia existir alguém maior do que Você, ó Senhor de
poder inigualável¡

Versos 44, 45

           tasmåt pra@amya pra@idhåya kåya^
           prasådaye tvåm aham (ßam (#yam
           piteva putrasya sakheva sakhyu%
           priya% priyåyårhasi deva so#hum [44]

           ad~!$a-p)rva^ h~!ito ’smi d~!$vå
           bhayena cha pravyathita^ mano me
           tad eva me darßaya deva r)pa^
           pras(da deveßa jagan-nivåsa [45]

    {he} deva–ó Senhor; tasmåt–portanto; kåyam pra@idhåya–prostrando meu corpo; pra@amya–
em reverência; aham prasådaye–estou me reparando; tvåm–perante Você; (#yam–o adorável;
(ßam–Senhor; iva–como; pitå sakhå priya%–um pai, amigo ou amante {perdoa}; putrasya sakhyu%
priyåyå%–{os erros} do filho, amigo ou amante; {tvam}–Você; {tathå} iva–do mesmo modo; arhasi–
por favor; so#hum–perdoe {-me}.[44]
    {he} deva–ó Senhor; d~!$vå–vendo; {idam} ad~!$a-p)rvam–essa Sua forma universal nunca
antes vista; h~!ita% asmi–estou feliz; cha–e novamente; me–minha; mana%–mente; bhayena
pravyathitam–está aflita pelo temor; {he} deva-(ßa–ó Deus dos deuses; {he} jagat-nivåsa–ó refúgio
do universo; pras(da–possa Você ser misericordioso; darßaya–e mostrar; me–me; tat eva r)pam–
a forma que Você mostrou antes.[45]

44 Assim ofereço minhas reverências prostradas a Você, meu
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do estudo dos Vedas, nem por sacrifícios Védicos, nem pela
caridade, nem por rituais e nem por meio de austeridades severas.

49 Não fique aturdido ao ver esse Meu terrível aspecto. Não tenha
medo. Agora, com o coração tranquilo, contemple mais uma vez
Minha forma de quatro braços.

Versos 50, 51

sajaya uvåcha
           ity arjuna^ våsudevas tathoktvå
           svaka^ r)pa^ darßayåmåsa bh)ya%
           åßvåsayåmåsa cha bh(tam ena^
           bh)två puna% saumya-vapur mahåtmå [50]

arjuna uvåcha
           d~!$vedam månu!a^ r)pa^, tava saumya^ janårdana
           idån(m asmi sa^v~tta%, sa-chetå% prak~ti^ gata% [51]

    sajaya% uvåcha–Sajaya disse; uktvå–falando; iti–assim; arjunam–a Arjuna; våsudeva%–
Ír( K~!@a; bh)ya%–novamente; darßayåmåsa–revelou; tathå svakam r)pam–Sua própria forma;
puna% cha–e mais uma vez; bh)två–aparecendo; mahå-åtmå–como o mais misericordioso
Ír( K~!@a; saumya-vapu%–de charmosa {humana} forma vestida de amarelo, tão familiar a Arjuna;
åßvåsayåmåsa–Ele pacificou; enam bh(tam–o temeroso Arjuna.[50]
    arjuna% uvåcha–Arjuna disse; {he} janårdana–ó K~!@a; d~!$vå–vendo; idam–essa; tava–Sua;
saumyam–encantadora; r)pam–forma; månu!am–de feições humanas; idån(m–agora; sa-chetå%
sa^v~tta%–estou tranquilo; prak~tim gata% asmi–e recomposto.[51]

50 Sajaya disse: Falando assim para Arjuna, K~!@a novamente
revelou Sua própria forma. E de novo revelou Sua encantadora
personalidade — o mais misericordioso Ír( K~!@a {de forma
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maça e um disco. Ó Senhor de milhares de braços, ó forma
Universal, por favor mostre-Se naquela forma de quatro braços.

47 O Senhor Supremo disse: Ó Arjuna, para conceder a você Meu
favor especial, revelei hoje essa refulgente, universal, infinita e
primordial forma, por Minha divina potência. Essa suprema forma
universal nunca foi vista por ninguém antes.

Versos 48, 49

           na veda-yajådhyayanair na dånair
           na cha kriyåbhir na tapobhir ugrai%
           eva^ r)pa% ßakya aha^ n~loke
           dra!$u^ tvad-anyena kuru-prav(ra [48]

           må te vyathå må cha vim)#ha-bhåvo
           d~!$vå r)pa^ ghoram (d~& mamedam
           vyapeta-bh(% pr(ta-manå% punas tva^
           tad eva me r)pam ida^ prapaßya [49]

    {he} kuru-prav(ra–ó mais valente dos Kauravas; n~-loke–nesse plano humano; na veda-yaja-
adhyayanai%–nem pelo estudo dos Vedas ou pelos sacrifícios Védicos; na dånai%–nem por doar
terras, etc. em caridade; na kriyåbhi%–nem por rituais; na cha tapobhi% ugrai%- nem por meio
de severas austeridades; aham–Eu; ßakya%–posso; dra!$um–ser visto; evam r)pa%–em tal forma
{universal}; tvat-anyena–por outras pessoas além de você.[48]
    te vyathå må {astu}–não se confunda; d~!$vå–ao ver; mama r)pam–Minha forma; (d~k idam
ghoram–de características tão horríveis; cha–e; må {astu}–não fique; vim)#ha-bhåva%–
desconcertado; vyapeta-bh(% {san}–estando livre do medo; pr(ta-manå%–e satisfeito; tvam
prapaßya–contemple; idam–essa; me–Minha; tat r)pam eva–forma de quatro braços; puna%–
novamente.[49]

48 Ó Arjuna, mais valente dos Kauravas, ninguém nesse plano
mundano pode ver essa Minha forma que você viu, nem por meio
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essa Minha forma que agora você contempla. Até mesmo os
semideuses anseiam constantemente por um vislumbre dessa
divina forma de características humanas.

53 Nem pelo estudo dos Vedas, nem pela austeridade, caridade ou
sacrifício alguém pode ver Minha eterna forma humana do Doce
Absoluto que você vê agora.

54 Ó Arjuna, conquistador do inimigo, só por meio da devoção
pura é possível conhecer-Me, ver-Me e entrar em Meus divinos
passatempos.

Verso 55

mat-karma-k~n mat-paramo, mad-bhakta% sa&ga-varjita%
nirvaira% sarva-bh)te!u, ya% sa måm eti på@#ava [55]

    {he} på@#ava–ó filho de På@#u; mat-bhakta%–Meu devoto; ya%–que; mat-karma-k~t–Me
serve; {ya%} mat-parama%–conhecendo-Me como o supremo; {ya%} sa&ga-varjita%–abandonando
todo apego aos objetos materiais; nirvaira%–e livre de inimizades; sarva-bh)te!u–em relação a
todos os seres; sa%–tal pessoa; måm–Me; eti–alcança.[55]

55 Ó Arjuna, Meu devoto que renuncia a todos os apegos e cujo
coração está totalmente livre de inimizade em relação a todos os
seres, que Me serve de todo coração e Me conhece como o
Supremo, alcança-Me.

______________________________________________________________

A Visão da Forma Universal 223

humana, enfeitado com uma veste amarela, a jóia Kaustubha e a
guirlanda Vaijayanti}—pacificando desse modo o temeroso Arjuna.
51 Arjuna disse: Ó Janårdana, vendo Sua bela forma de feições
humanas sinto-me calmo e autocontrolado novamente.

Versos 52, 53, 54

ßr(-bhagavån uvåcha
           sudurdarßam ida^ r)pa^, d~!$avån asi yan mama
           devå apy asya r)pasya, nitya^ darßana-kå&k!i@a% [52]

           nåha^ vedair na tapaså, na dånena na chejyayå
           ßakya eva^-vidho dra!$u^, d~!$avån asi yan mama [53]

           bhaktyå tv ananyayå ßakya, aham eva^-vidho ’rjuna
           jåtu^ dra!$um cha tattvena, prave!$u^ cha parantapa [54]
    ßr(-bhagavån uvåcha–o Senhor Supremo disse; idam r)pam–essa forma sach-chid-ånanda;
mama–Minha; yat–a qual; {tvam}–você; d~!$avån asi–está vendo diante de você; sudurdarßam–
é muito raramente vista; devå% api–até mesmo os semideuses; nityam darßana-kå&k!i@a%–
constantemente aspiram por um vislumbre; asya r)pasya–dessa forma.[52]
    na vedai%–nem pelo estudo dos Vedas; na tapaså–nem pela prática de severas austeridades
como o voto de Chåndråya@a; na dånena–nem por doar propriedades, etc. em caridade; na ijyayå
cha–nem por meio de grandes sacrifícios como o Agni!$oma; {kaßchit} ßakya%–alguém se torna
capaz; dra!$um aham–de Me ver; evam-vidha% mama–nessa Minha forma eterna de
características humanas; yat–que; {tvam}–você; d~!$avån asi–está vendo.[53]
    {he} parantapa–ó conquistador do inimigo; {he} arjuna–ó Arjuna; tu–ainda que; evam-vidha%–
nessa forma; aham ßakya% {asmi}–eu possa; jåtum–ser conhecido; tattvena–de fato; dra!$um
cha–e visto; prave!$um cha–a pessoa só ingressa em Meus passatempos; ananyayå–pela exclusiva;
bhaktyå–devoção; {bhaktena}–pelo devoto puro.[54]

52 O Senhor Supremo disse: Ó Arjuna, é muito raro alguém ver
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Fim do Capítulo Onze

A Visão da Forma Universal

Da conversa entre Ír( K~!@a e Arjuna
no Ír(mad Bhagavad-g(tå Upani!ad,

a Escritura Yoga do Conhecimento Transcendental
no Bh(!ma Parva do Ír( Mahåbhårata,

a Escritura Sagrada revelada por Ír(la Vyåsadeva
em cem mil versos.
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Capítulo Doze

Bhakti-yoga

O Caminho
da Devoção



Versos 1, 2

arjuna uvåcha
            eva^ satata-yuktå ye, bhaktås två^ paryupåsate
            ye chåpy ak!aram avyakta^, te!å^ ke yoga-vittamå% [1]

ßr(-bhagavån uvåcha
            mayy åveßya mano ye må^, nitya-yuktå upåsate
            ßraddhayå parayopetås, te me yuktatamå matå% [2]

    arjuna% uvåcha–Arjuna disse; ye bhaktå%–aqueles devotos que; evam–assim; satata-yuktå%–
constantemente com devoção exclusiva; paryupåsate–adoram; tvåm–Você, Íyåmasundara; cha
api–ou; ye–aqueles que; {paryupåsate}–adoram; avyaktam–o imanifesto, impessoal; ak!aram–
imperecível, Brahman; te!åm–entre esses dois tipos de yog(s {jåna-yog( e bhakti-yog(}; ke–qual;
yoga-vittamå%–conhece melhor o yoga?[1]
    ßr(-bhagavån uvåcha–o Senhor Supremo disse; ye–aqueles que; ßraddhayå upetå%–com fé;
parayå–transcendental ao mundano; åveßya–absorveram; mana%–a mente; mayi–em pensar em
Mim, Íyåmasundara; nitya-yuktå%–sempre ocupados em devoção exclusiva; {iti}–e desse modo;
upåsate–adoram; måm–a Mim; te–eles; yuktatamå%–são os que melhor conhecem o yoga; {iti}–
essa é; me–Minha; matå%–opinião.[2]

1 Arjuna perguntou: Entre os devotos que estão constantemente
ocupados em Sua adoração {em Sua forma humana original de
Íyåmasundara} com devoção exclusiva, e aqueles que adoram o
Brahman impessoal, qual deles conhece melhor o yoga?

2 O Senhor Supremo disse: Em Minha opinião, aqueles que, com
fé no divino, estão absortos em pensar em Mim, Íyåmasundara, e
Me adoram constantemente com devoção exclusiva, são os
melhores conhecedores do yoga.

Versos 3–4

            ye tv ak!aram anirdeßyam, avyakta^ paryupåsate
           sarvatra-gam achintya^ cha, k)$astham achala^ dhruvam [3]

           sanniyamyendriya-gråma^, sarvatra sama-buddhaya%
           te pråpnuvanti måm eva, sarva-bh)ta-hite ratå% [4]

    ye tu–mas aqueles que; sanniyamya–controlam completamente; indriya-gråmam–todos os
sentidos; sama-buddhaya%–com equanimidade; sarvatra–em relação a tudo; ratå% {que estão}–
dedicados; sarva-bh)ta-hite–ao benefício de todos os seres; {iti}–e assim; paryupåsate–adoram;
{me}–Meu; anirdeßyam–indefinível; avyaktam–imanifesto, impessoal; sarvatra-gam–
onipenetrante; achintyam–inconcebível; k)$a-stham–imutável; achalam–inalterável; dhruvam–
eterno; ak!aram cha–aspecto sem forma do Brahman; te eva–eles também; pråpnuvanti–alcançam;
måm–a Mim {como a Minha refulgência do Brahman}.[3–4]

3–4 Contudo, aqueles que controlam completamente seus
sentidos, que têm disposição equânime diante de tudo, que estão
dedicados ao bem-estar de todos os seres e assim adoram Meu
indefinível, impessoal, onipenetrante, inconcebível, imutável,
inalterável, eterno e sem forma aspecto do Brahman, eles também
Me alcançam {como Brahman}.
___________________________________________________________

Comentário

      A declaração do Senhor de que, “Os adoradores do Brahman
também Me alcançam”, não deve ser mal interpretada significando
que os impersonalistas estão no mesmo patamar dos devotos.
A chave de como os impersonalistas também podem alcançar
K~!@a foi oferecida nos escritos de Ír(la Bhaktivinoda ¢håkur.
      Uma pessoa pode progredir no caminho da ação abnegada até
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      {O sábio Ja#a Bharata disse ao Rei Rah)ga@a:} “Ó Rah)ga@a,
sem banhar-se no pó dos pés sagrados {serviço} dos devotos puros
{mahåbhågavata Vai!@avas}, a pessoa não pode conhecer o Senhor
Supremo apenas por adotar a vida religiosa de brahmacharya,
g~hastha, vånaprastha ou sannyåsa, ou por adorar os deuses da água,
do fogo e do Sol, etc.”.

      nai!å^ matis tåvad urukramå&ghri^
      sp~ßaty anarthåpagamo yad artha%
      mah(yaså^ påda-rajo ’bhi!eka^
      ni!kichanånå^ na v~@(ta yåvat
      {Bhåg. 7.5.32}

      {Prahlåda Mahåråj disse:} “Enquanto as pessoas de
mentalidade mundana não se banharem no pó dos pés dos devotos
rendidos do Senhor K~!@a, que estão livres do apego mundano,
não poderão obter um toque sequer dos pés de lótus de K~!@a, que
são os destruidores de todos os obstáculos.”
      Pensar que o Senhor considerou igualmente os aspectos
pessoal e impessoal é um erro muito comum. Em resposta à dúvida
de Arjuna a esse respeito, o Senhor declarou claramente que os
personalistas são superiores aos impersonalistas; mesmo assim, os
impersonalistas também recebem uma oportunidade de alcançá-lO,
porque sem Ele não existe meta última. Sem adotar o caminho da
devoção, os adoradores do Brahman impessoal alcançarão o
Brahman, a brilhante refulgência da divina forma do Senhor Ír(
K~!@a.
___________________________________________________________
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o estágio da meditação, como é descrito nos seis primeiros
capítulos do G(tå. Nessa altura ela pode passar por grandes
dificuldades na busca pelo Senhor pelo caminho do
impersonalismo. Mas quando progride rumo ao estágio de dedicar-
se a realizar trabalhos que beneficiem a outros {sarva-bh)ta-hite-
ratå%}, ela pode obter a oportunidade de prestar serviço a um
devoto puro.
      Por exemplo, se uma pessoa dedica-se a um trabalho que
beneficia o público em geral, como abrir ou administrar um
hospital, se presta algum serviço, mesmo sem saber, a um devoto
do Senhor, um Vai!@ava, seus méritos devocionais começam
{ajåta-suk~ti}. Pela associação com um devoto {sådhu-sa&ga}, a
pessoa desenvolve fé na forma pessoal divina do Senhor e
automaticamente abandona o esforço de alcançar o Brahman
impessoal.
      Com tal fé, a pessoa pode refugiar-se em um Guru genuíno,
ocupar-se nas práticas devocionais baseadas em ouvir e cantar os
santos nomes e as glórias do Senhor e progredir no caminho de
volta ao lar, de volta ao Supremo. Assim, o Senhor K~!@a indica:

“Eu sou a meta última e o Brahman é apenas uma posição relativa.
Não é o absoluto final, pois a posição absoluta é a Minha. Somente
se os impersonalistas servirem a outros poderão vir a Mim, pois o
único caminho para vir a Mim é através de um Vai!@ava”.

      rah)ga@aitat tapaså na yåti
      na chejyayå nirvapa@åd g~håd vå
      na chchhandaså naiva jalågni-s)ryair
      vinå mahat-påda-rajo ’bhi!ekam
      {Bhåg. 5.12.12}
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6–7 Mas aqueles que oferecem todas as suas ações a Mim,
refugiam-se em Mim, com seus corações absortos em pensamentos
sobre Mim com devoção pura e que assim Me veneram e Me
adoram, ó Pårtha, Eu rapidamente liberto essas almas dedicadas do
oceano mortal do sofrimento material.

8 Portanto, fixe sua mente sempre em Mim, repouse sua
inteligência em Mim, Íyåmasundara, e enfim você residirá em
Mim. Não há dúvida quanto a isto.

Versos 9, 10, 11

            atha chitta^ samådhåtu^, na ßakno!i mayi sthiram
            abhyåsa-yogena tato, måm ichchhåptu^ dhanajaya [9]

            abhyåse ’py asamartho ’si, mat-karma-paramo bhava
            mad-artham api karmå@i, kurvan siddhim avåpsyasi [10]

            athaitad apy aßakto ’si, kartu^ mad-yogam åßrita%
            sarva-karma-phala-tyåga^, tata% kuru yatåtmavån [11]

    {he} dhanajaya–ó Arjuna; atha–se; na ßakno!i–você for incapaz; samådhåtum–de estabelecer;
chittam–sua mente; sthiram–resolutamente; mayi–em Mim; tata%–então; ichchha–procure;
åptum–alcançar-; måm–Me; abhyåsa-yogena–pela prática constante do yoga.[9]
    {yadi}–se; {tvam} asi–você for; asamartha%–incapaz; abhyåse api–também de praticar
lembrando-se de Mim; {tarhi}–então; mat-karma-parama% bhava–concentre-se em oferecer suas
ações a Mim; kurvan api–também por executar; karmå@i–ações; mat-artham–para Mim;
avåpsyasi–você obterá; siddhim–a perfeição.[10]
    atha–e se; etat api–isso também; asi–for; aßaktah–impossível; kartum–de fazer; tata%–então;
mat-yogam åßritah {san}–refugiando-se em Meu yoga; yata-åtmavån {bh)två}–controlando sua
mente; sarva-karma-phala-tyågam kuru–entregue para Mim os frutos de todas as suas
ações.[11]
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Versos 5, 6–7, 8

            kleßo ’dhikataras te!åm, avyaktåsakta-chetasåm
            avyaktå hi gatir du%kha^, dehavadbhir avåpyate [5]

            ye tu sarvå@i karmå@i, mayi sannyasya mat-parå%
            ananyenaiva yogena, må^ dhyåyanta upåsate [6]

            te!åm aha^ samuddhartå, m~tyu-sa^såra-sågaråt
            bhavåmi na chiråt pårtha, mayy åveßita-chetasåm [7]

            mayy eva mana ådhatsva, mayi buddhi^ niveßaya
            nivasi!yasi mayy eva, ata )rdhva^ na sa^ßaya% [8]

    te!åm–para aqueles; avyakta-åsakta-chetasåm–cujas mentes estão apegadas ao imanifesto;
{bhavati}–existe; adhikatara%–maior; kleßa%–esforço; hi–pois; avyaktå gati%–o caminho para
alcançar o imanifesto, o Brahman impessoal; avåpyate–é obtido; du%kham–com dificuldade;
dehavadbhi%–pela alma corporificada.[5]
    ye tu–mas aqueles que; sannyasya–oferecendo; sarvå@i–todas; karmå@i–as atividades; mayi–a
Mim; mat-parå%–refugiando-se em Mim; måm dhyåyanta%–meditando em Mim; ananyena
yogena eva–com devoção exclusiva; upåsate–assim adorando {a Mim}; {he} pårtha–ó Arjuna;
aham–Eu; na chiråt–sem demora; bhavåmi–Me torno; samuddhartå–o libertador; m~tyu-sa^såra-
sågaråt–do oceano mortal do sofrimento material; te!åm–para aquelas pessoas; åveßita-chetasåm–
cujos corações estão absortos em pensar; mayi–em Mim.[6–7]
    ådhatsva–fixe; mana%–sua mente; mayi eva–apenas em Mim; niveßaya–repouse; buddhim–
sua inteligência; mayi {eva}–somente em Mim; nivasi!yasi–você irá residir; mayi eva–em Mim;
ata% )rdhvam–depois desta vida; na sa^ßaya%–não há dúvida disso.[8]

5 As pessoas cujas mentes estão apegadas ao Brahman impessoal
devem submeter-se a um esforço maior, pois o caminho para
alcançar o Brahman impessoal é difícil para a alma condicionada.
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12 Uma vez que o conhecimento sobre Mim é superior à mera
prática, e a meditação em Mim é superior ao conhecimento por si
só, da meditação surge o desapego de oferecer-Me os frutos da ação,
ao que se segue a paz.

13–14 Aquele que está livre do ódio, que é amigável e compassivo
com todos, que está livre da possessividade e do ego, que
permanece equilibrado diante de circunstâncias felizes e infelizes,
que perdoa e que está sempre contente, que é um yog(
autocontrolado e resoluto que entregou sua mente e inteligência
para Mim, tal pessoa é Meu devoto e é querido por Mim.

Versos 15, 16, 17

            yasmån nodvijate loko, lokån nodvijate cha ya%
            har!åmar!a-bhayodvegair, mukto ya% sa cha me priya% [15]

            anapek!a% ßuchir dak!a, udås(no gata-vyatha%
            sarvårambha-parityåg(, yo mad-bhakta% sa me priya% [16]

            yo na h~!yati na dve!$i, na ßochati na kå&k!ati
            ßubhåßubha-parityåg(, bhaktimån ya%, sa me priya% [17]

    yasmåt–aquele que; na udvijate–não perturba; loka%–ninguém; ya% cha–e a quem; lokåt–
ninguém; na udvijate–pode perturbar; ya% cha–e que; mukta%–está livre; har!a-amar!a-bhaya-
udvegai%–do prazer, da ira, do medo e da tristeza; sa%–essa pessoa é; priya%–querida; me–por
Mim.[15]
    ya%–aquele que; anapek!a%–não tem expectativas; ßuchi%–de coração puro; dak!a%–capaz;
udås(na%–imparcial; gata-vyatha%–destemido; sarva-årambha-parityåg(–e que renuncia a todos
os empreendimentos egoístas; sa%–ele é; mat-bhakta%–Meu devoto; me priya%–querido por
Mim.[16]
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9 Ó Dhanajaya, e se você for incapaz de estabelecer firmemente
sua mente em Mim, tente alcançar-Me pela prática de lembrar
repetidamente de Mim.

10 Se você também não conseguir fazer isso, concentre-se em
oferecer suas ações para Mim. Você alcançará a perfeição através de
ações executadas para Mim.

11 E se não puder fazer isso, então tome a decisão de entregar para
Mim o fruto de suas ações.

Versos 12, 13–14

           ßreyo hi jånam abhyåsåj, jånåd dhyåna^ vißi!yate
           dhyånåt karma-phala-tyågas, tyågåch chhåntir anantaram [12]

           adve!$å sarva-bh)tånå^, maitra% karu@a eva cha
           nirmamo niraha&kåra%, sama-du%kha-sukha% k!am( [13]

           santu!$a% satata^ yog(, yatåtmå d~#ha-nißchaya%
           mayy-arpita-mano-buddhir, yo mad-bhakta% sa me priya% [14]

    hi–pois; jånam–o conhecimento sobre Mim; ßreya%–é melhor; abhyåsåt–do que a prática;
dhyånam–da meditação em Mim; jånåt vißi!yate–é melhor do que o conhecimento; karma-
phala-tyåga%-dhyånåt–da meditacão surge a entrega dos frutos da ação a Mim; tyågåt–da entrega
dos frutos da ação a Mim; ßanti%–nasce a paz; anantaram–em seguida.[12]
    ya%–aquele que está; adve!$å–livre do ódio; maitra%–que é amigável; karu@a% eva cha–e
compassivo; sarva-bh)tånåm–em relação a todos os seres; nirmama%–livre da possessividade;
niraha&kåra%–livre do ego; sama-du%kha-sukha%–equilibrado diante de circunstâncias felizes e
infelizes; k!am(–que perdoa e é tolerante; satatam santu!$a%–sempre contente; yog(–um yog(;
yata-åtmå–autocontrolado; d~#ha-nißchaya%–firmemente decidido; arpita-mano-buddhi%–que
entegou sua mente e inteligência; mayi–para Mim; sa%–tal pessoa é; mat-bhakta%–Minha devota;
me priya%–e é querida por Mim.[13–14]
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elogio como iguais; maun(–que é contemplativo ou controla sua fala; santu!$a%–satisfeito; yena
kenachit–em qualquer eventualidade; aniketa%–que não tem apego pelo conforto do lar; sthira-
mati%–cuja mente é pacífica; bhaktimån–e que é dotada de devoção; {sa%} me priya%–essa pessoa
Me é muito querida.[18–19]
    ye tu ßraddadhånå%–as pessoas fiéis que; paryupåsate–adoram e seguem; idam–esse; dharma-
am~tam–caminho nectáreo; yathå-uktam–que descrevi; mat-paramå%–conhecendo-Me como a
meta suprema; te bhaktå%–tais devotos; at(va–são muito; priya%–queridos; me–por Mim.[20]

18–19 A pessoa que vê com igualdade um inimigo e um amigo;
que permanece equilibrada na honra e na desonra e na presença do
frio, do calor, do prazer ou da dor; que abandonou todo apego;
que considera a injustiça e o elogio como iguais; que é
contemplativo; que está satisfeito em todas as circunstâncias; que
não se apega ao conforto do lar; cuja mente é pacífica e que está
dotado de devoção, tal pessoa é querida por Mim.

20 Aqueles devotos fiéis que, conhecendo-Me como a meta
suprema da vida, de todo coração seguem o caminho nectáreo que
Eu descrevi, são muito queridos por Mim.
______________________________________________________________

Fim do Capítulo Doze

O Caminho da Devoção

Da conversa entre Ír( K~!@a e Arjuna
no Ír(mad Bhagavad-g(tå Upani!ad,

a Escritura Yoga do Conhecimento Transcendental
no Bh(!ma Parva do Ír( Mahåbhårata,

a Escritura Sagrada revelada por Ír(la Vyåsadeva
em cem mil versos.

O Caminho da Devoção 235

    ya%–a pessoa que; na h~!yati–nem se exalta; na dve!$i–nem se ressente ; na ßochati–nem se
lamenta por qualquer perda; na kå&k!ati–nem anseia pelo que não obteve; ßubha-aßubha-parityåg(–
que renuncia aos atos auspiciosos e inauspiciosos; ya% bhaktimån–e que é dotado de devoção;
sa% me priya%–é querido por Mim.[17]

15 Aquele que não perturba ninguém e que não é perturbado por
ninguém, que está livre da euforia, da ira, do medo e da tristeza,
é querido por Mim.

16 Aquele que está livre das expectativas, que é puro de coração,
capaz, imparcial, destemido e que renuncia a todos os
empreendimentos egoístas, é Meu devoto e é querido por Mim.

17 Aquele que não se exalta nem se ressente, que não lamenta nem
anseia, pois renunciou tanto aos esforços auspiciosos como aos
inauspiciosos e que é dotado de devoção, é querido por Mim.

Versos 18–19, 20

            sama% ßatrau cha mitre cha, tathå månåpamånayo%
            ß(to!@a-sukha-du%khe!u, sama% sa&ga-vivarjita% [18]

            tulya-nindå-stutir-maun(, santu!$o yena kenachit
            aniketa% sthira-matir, bhaktimån me priyo nara% [19]

            ye tu dharmåm~tam ida^, yathokta^ paryupåsate
            ßraddadhånå mat-paramå, bhaktås te ’t(va me priyå% [20]

    {ya%} nara%–a pessoa que; sama%–vê com igualdade; ßatrau cha–um inimigo; mitre cha–e um
amigo; tathå–e do mesmo modo; sama%–permanece equilibrado; måna-apamånayo%–na honra
e na desonra; ßita-u!@a-sukha-du%khe!u–e na presença do frio e do calor, do prazer e da dor;
sa&ga-vivarjita%–que abandonou todo apego; tulya-nindå-stuti%–e que considera o abuso e o
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Capítulo Treze

Prak~ti-puru!a-viveka-yoga

A Diferença
entre Matéria

e Espírito



como sendo o campo. Aquele que conhece esse campo é descrito
pelos sábios como o conhecedor do campo.

3 Ó Bhårata, você também deve conhecer-Me como o conhecedor
de todos os campos. Esse conhecimento, do campo e do
conhecedor do campo, é verdadeiro conhecimento, em Minha
opinião.

Versos 4, 5, 6–7

            tat k!etra^ yach cha yåd~k cha, yad vikåri yataß cha yat
            sa cha yo yat prabhåvaß cha, tat samåsena me ß~@u [4]

            ~!ibhir bahudhå g(ta^, chhandobhir vividhai% p~thak
            brahma-s)tra-padaiß chaiva, hetumadbhir vinißchitai% [5]

            mahå-bh)tåny aha&kåro, buddhir avyaktam eva cha
            indriyå@i daßaika^ cha, pacha chendriya-gocharå% [6]

            ichchhå dve!a% sukha^ du%kha^, sa&ghåtaß chetanå dh~ti%
            etat k!etra^ samåsena, sa-vikåram udåh~tam [7]

    ß~@u–ouça; me–de Mim; tat samåsena–resumidamente; yat tat k!etram–o que é esse campo;
cha–e; yåd~k–como ele é constituído; cha–e; yat vikåri–quais são suas transformações; cha–e;
yata%–de onde; yat–se desenvolve; cha–e; ya%–quem é; sa%–esse conhecedor do campo; cha–e;
yat prabhåva%–qual é a sua potência.[4]
    {tat}–esse conhecimento do k!etra e do k!etraja; g(tam–foi difundido; vividhai% ~!ibhi%–por
muitos tipos de sábios; bahudhå eva–de muitas maneiras; p~thak chhandobhi%–pelos vários
Vedas; brahma-s)tra-padai%–e pelos aforismos do Vedånta; hetumadbhi% cha–com lógica;
vinißchitai%–conclusiva.[5]
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Versos 1, 2, 3

arjuna uvåcha
            prak~ti^ puru!a^ chaiva, k!etra^ k!etrajam eva cha
            etad veditum ichchhåmi, jåna^ jeya^ cha keßava [1]

ßr(-bhagavån uvåcha
            ida^ ßar(ra^ kaunteya, k!etram ity abhidh(yate
            etad yo vetti ta^ pråhu%, k!etraja iti tad-vida% [2]

            k!etraja^ chåpi må^ viddhi, sarva-k!etre!u bhårata
            k!etra-k!etrajayor jåna^, yat taj jåna^ mata^ mama [3]

    arjuna% uvåcha–Arjuna disse; {he} keßava–ó Keßava; {aham}–eu; ichchhåmi–desejo; veditum–
saber; etat–sobre estes assuntos; prak~tim–a natureza material; puru!am cha eva–e a pessoa;
k!etram–o campo; k!etra-jam eva cha–e o conhecedor do campo; jånam–o conhecimento;
jeyam cha–e o objeto do conhecimento.[1]
    ßr(-bhagavån uvåcha–o Senhor Supremo disse; {he} kaunteya–ó filho de Kunt(; idam sar(ram–
esse corpo; abidh(yate iti–é chamado; k!etram–k!etra, ou o campo; ya% vetti–aquele que conhece;
etat- esse campo; tat-vida%–o sábio; pråhu%–descreve; tam–tal pessoa; k!etra-ja% iti–como
k!etraja, o conhecedor do campo.[2]
    {he} bhårata–ó descendente da dinastia Bharata; api–e mais; cha–também; viddhi–conheça;
måm–a Mim; sarva-k!etre!u–dentro de todos os corpos; k!etra-jam–como k!etraja, o
conhecedor do campo; yat jånam–esse conhecimento; k!etra-k!etrajayo%–do campo e do
conhecedor do campo; tat jånam–é conhecimento verdadeiro; mama matam–na Minha
opinião.[3]

1 Arjuna disse: Ó Keßava, gostaria de saber sobre a natureza
material, a pessoa, o campo, o conhecedor do campo, o
conhecimento e o objeto do conhecimento.
2 O Senhor Supremo disse: Ó Arjuna, esse corpo é conhecido
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            amånitvam adambhitvam, ahi^så k!åntir årjavam
            åchåryopåsana^ ßaucha^, sthairyam åtma-vinigraha% [8]

            indriyårthe!u vairågyam, anaha&kåra eva cha
            janma-m~tyu-jarå-vyådhi-du%kha-do!ånudarßanam [9]

            asaktir anabhi!v-a&ga%, putra-dåra-g~hådi!u
            nitya^ cha sama-chittatvam, i!$åni!$opapatti!u [10]

            mayi chånanya-yogena, bhaktir avyabhichåri@(
            vivikta-deßa-sevitvam, aratir jana-sa^sadi [11]

            adhyåtma-jåna-nityatva^, tattva-jånårtha-darßanam
            etaj jånam iti proktam, ajåna^ yad ato ’nyathå [12]

    etat jånam–as seguintes qualidades indicam conhecimento; amånitvam–a qualidade de estar
livre do desejo por fama; adambhitvam–a ausência de orgulho; ahi^så–a não violência; k!ånti%–
a tolerância; årjavam–a franqueza e a simplicidade; åchårya-upåsanam–o serviço ao mestre
espiritual; ßaucham–a pureza; sthairyam–a estabilidade; åtma-vinigraha%–o autocontrole; indriya-
arthe!u vairågyam–o desapego dos objetos dos sentidos; anaha&kåra% eva cha–a ausência de
egoísmo; du%kha-do!a-anudarßanam–a consciência das misérias; janma-m~tyu-jarå-vyådhi–do
nascimento, da morte, da velhice e da doença; asakti%–o desapego do mundo; anabhi!u-a&ga%–
não ser excessivamente apegado a; putra-dåra-g~ha-ådi!u–filhos, esposa, lar, etc.; nityam sama-
chittatvam cha–a equanimidade constante; i!$a-ani!$a-upapatti!u–em circunstâncias desejáveis
ou indesejáveis; cha–e; ananya-yogena–com a mente fixa; avyabhichåri@(–sem desvios; bhakti%–
na devoção; mayi–a Mim; vivikta-deßa-sevitam–residir num local solitário; arati%–a indiferença;
jana-sa^sadi–pela associação mundana; adhyåtma-jåna-nityatvam–a constância no
autoconhecimento; tattva-jåna-artha-darßanam–e a visão da meta do conhecimento real; iti–
isso; proktam–foi proclamado; {~!ibhi%}–pelos sábios; yat–qualquer coisa; anyathå–contrária;
ata%–a isso; ajånam–é ignorância.[8–12]

8–12 A ausência do desejo por fama, a ausência do orgulho, a não-
violência, a tolerância, a honestidade, o serviço ao mestre espiritual,
a pureza, a estabilidade, o autocontrole, o desapego dos objetos dos
sentidos, a ausência de egoísmo, a percepção das misérias do
nascimento, da doença, da velhice e da morte; o desapego do
mundo, não ter apego excessivo por filhos, esposa, lar, etc., a
constante equanimidade em circunstâncias desejáveis ou
indesejáveis, a devoção pura e sem desvios a Mim, residir num
local solitário, a indiferença à associação mundana, a constância no
autoconhecimento e a visão da meta do verdadeiro conhecimento;
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    mahå-bh)tåni–os cinco elementos primários; aha&kåra%–ego; buddhi%–inteligência {mahat-
tattva}; avyaktam eva cha–a natureza material imanifesta; daßa indriyå@i–os dez sentidos {os cinco
sentidos da ação: voz, mãos, pernas, ânus e genital; e os cinco sentidos de percepção: olhos, língua,
pele, nariz e ouvidos}; ekam cha–e a mente; pacha cha–e os cinco; indriya-gocharå%–objetos
correspondentes dos sentidos {forma, sabor, textura, cheiro e som}; ichchhå–o gostar; dve!a%–o
não gostar; sukham–a felicidade; du%kham–a infelicidade; sa&ghåta%–o agregado, o corpo
grosseiro; chetanå–a consciência; dh~ti%–a determinação; etat–todos esses; udåh~tam–são
descritos; samåsena–resumidamente; k!etram–como o campo; sa-vikåram–com suas
transformações.[6–7]

4 Agora ouça-Me falar resumidamente sobre o que é esse campo,
sua constituição, transformações, causas e efeitos, e quem é o
conhecedor do campo e de sua potência.

5 Isso foi ensinado de muitas formas por vários sábios, pelos
diferentes Vedas e nos aforismos do Brahma-s)tra com sua lógica
conclusiva.

6–7 Os cinco elementos primários—éter, ar, fogo, água e terra; o
ego, a inteligência e a natureza material imanifesta; os dez sentidos,
a mente e os cinco objetos dos sentidos; os gostos, as aversões, a
felicidade, a infelicidade, o agregado, a consciência e a
determinação — todos esses são resumidamente conhecidos como
o campo e suas transformações.

Versos 8–12
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    sarvata%–por toda parte; på@i-pådam–mãos e pés; sarvata%–por toda parte; ak!i-ßira%-mukham–
olhos, cabeças e bocas; sarvata%–em todas as partes; ßrutimat–ouvidos; tat–esse objeto do
conhecimento; ti!$hati–existe; åv~tya–penetrando; sarvam–tudo; loke–no universo.[14]
    sarva-indriya-gu@a-åbhåsam–{Ele} ilumina todos os sentidos e suas funções; {tad api}–contudo;
sarva-indriya-vivarjitam–não possui sentidos {materiais}; asaktam–{ainda que} reservadamente;
sarva-bh~t cha–{Ele é} o mantendor de tudo; nirgu@am cha–{ainda que} transcendental às
modalidades da natureza; gu@a-bhokt~ eva–{Ele é} o Senhor de todas as qualidades.[15]
    tat–esse cognoscível está; bahi% cha–fora; anta%–e dentro de; acharam–imóveis; charam eva
cha–e móveis; bh)tånåm–seres; s)k!matvåt–devido à sutileza; tat–isso; avijeyam–é difícil de
compreender; d)ra-stham cha–estando distante; antike cha–e contudo próximo.[16]

14 Por toda parte estão Suas mãos e pés, por toda parte estão Seus
olhos, cabeças, bocas e ouvidos. Ele permeia o universo inteiro
{como a Superalma}.

15 Ele ilumina todos os sentidos e suas funções, mas não tem
sentidos materiais; Ele está completamente distante de tudo, mas é
o mantenedor de tudo {Vi!@u}; Ele é transcendental aos três
modos da natureza material, mas é o Senhor de todas as qualidades.

16 Ele está situado dentro e fora de todos os seres móveis e imóveis,
próximo ainda que distante, sutil e por consequência mais difícil
de compreender.

Versos 17, 18, 19

            avibhakta^ cha bh)te!u, vibhaktam iva cha sthitam
            bh)ta-bhart~ cha taj jeya^, grasi!@u prabhavi!@u cha [17]

            jyoti!åm api taj jyotis, tamasa% param uchyate
            jåna^ jeya^ jåna-gamya^, h~di sarvasya dhi!$hitam [18]

            iti k!etra^ tathå jåna^, jeya^ choktu^ samåsata%
            mad-bhakta etad vijåya, mad-bhåvåyopapadyate [19]
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todas essas qualidades foram declaradas como indicadoras de
conhecimento. Qualquer coisa  contrária a isso deve ser
considerada ignorância.

Verso 13

            jeya^ yat tat pravak!yåmi, yaj jåtvåm~tam aßnute
            anådi mat-para^ brahma, na sat tan nåsad uchyate [13]

    {aham} pravak!yåmi–agora descreverei; tat–aquilo; yat–que; jeyam–é o objeto do
conhecimento; jåtvå–compreendendo; yat–isso; am~tam–o néctar da vida; aßnute–é obtido; tat
brahma uchyate–isso é conhecido como Brahma; anådi–sem começo, eterno; mat-param–
repousando em Mim; na sat–além do ser, além do efeito material; na asat–e além do não ser,
além da causa material.[13]

13 Agora descreverei o objeto do conhecimento; compreendendo-
o a pessoa obtém o néctar da vida. Repousando em Mim está
aquele que é conhecido como o Brahman, eterno, além do ser e
não-ser.

Versos 14, 15, 16

            sarvata% på@i-påda^ tat, sarvato ’k!i-ßiro-mukham
            sarvata% ßrutimal loke, sarvam åv~tya ti!$hati [14]

            sarvendriya-gu@åbhåsa^, sarvendriya-vivarjitam
            asakta^ sarva-bh~ch chaiva, nirgu@a^ gu@a-bhokt~ cha [15]

            bahir antaß cha bh)tånåm, achara^ charam eva cha
            s)k!matvåt tad avijeya^, d)rastha^ chåntike cha tat [16]
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            puru!a% prak~ti-stho hi, bhu&kte prak~ti-jån gu@ån
            kåra@a^ gu@a-sa&go ’sya, sad-asad-yoni-janmasu [22]
    viddhi–saiba que; ubhau api–ambas; prak~tim–a natureza—Måyå; puru!am cha–e a j(våtman,
alma individual, descrita como ‘conhecedora do campo’; anåd( eva–não têm começo; viddhi–
saiba que; vikårån cha–as transformações do corpo, dos sentidos e suas funções; gu@ån eva cha–e
as transformações dos modos da natureza, como a felicidade, a infelicidade, a lamentação e a ilusão
etc.; prak~ti-sambhavån–nascem da natureza material.[20]
    prak~ti%–a natureza material {com a presença do puru!a}; uchyate–é dita ser; hetu%–a causa;
kårya-kåra@a-kart~tve–por meio dos semideuses que presidem os sentidos, da produção do efeito,
como o corpo, e da causa, como os sentidos; puru!a%–a pessoa— j(vah; uchyate–é dita ser; hetu%–
a causa; bhokt~tve–da condição de ser um desfrutador ou um sofredor; sukha-du%khånåm–da
felicidade ou infelicidade.[21]
    prak~ti-stha%–situada dentro {do corpo que é um efeito} da natureza material; puru!a% hi–a
pessoa; bhu&kte–desfruta; gu@ån–dos modos; prak~ti-jån–que nascem da natureza material; gu@a-
sa&ga%–o apego aos modos {como corpo, sentidos etc.}; {bhavati}–é; kåra@am–a causa; asya–
daquela pessoa; sat-asat-yoni-janmasu–nascer em espécies superiores e inferiores.[22]

20 Saiba que tanto a natureza material {Måyå} como a pessoa {a
alma individual} não têm começo e que suas transformações {corpo,
sentidos e suas funções} e as transformações das modalidades da
natureza {tais como o prazer, a dor, a tristeza e a ilusão} nascem da
natureza material.

21 É dito que a natureza material é responsável pela produção do
efeito {o corpo} e da causa {os sentidos}; é dito que a pessoa
{condicionada materialmente} é a causa da condição de ser um
desfrutador ou um sofredor da felicidade ou infelicidade.

22 Situada na natureza material, a pessoa desfruta das modalidades
que nascem da natureza material. Seu apego a essas modalidades é a
causa de seus repetidos nascimentos em espécies superiores e inferiores.

Versos 23, 24, 25
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    tat avibhaktam–esse indivisível; sthitam–aparece; vibhaktam iva cha–como dividido; bh)te!u–
nos seres vivos; {tat eva}–Ele; jeyam–deve ser conhecido; prabha-vi!@u cha–como o
manifestador; bh)ta-bhart~ cha–o mantenedor; grasi!@u cha–e o devorador.[17]
    tat–Ele; uchyate–é dito ser; jyoti%–o iluminador; jyoti!åm api–das luminárias; param–além;
tamasa%–da escuridão; {tat eva}–Ele é; jånam–o conhecimento; jeyam–o objeto do
conhecimento; jåna-gamyam–obtido por meio do conhecimento {versos 8–12}; dhi!$hitam–
situado como a Superalma; h~di–dentro dos corações; sarvasya–de todos.[18]
    iti–assim; k!etram–o campo; jånam–o conhecimento; jeyam cha–e o objeto do
conhecimento {o Senhor em seus aspectos de Brahman, Paramåtman e Bhagavån}; tathå uktam–
são descritos; samåsata%–resumidamente; etat vijåya–compreendendo isso; mat-bhakta%–Meu
devoto; upapadyate–alcança; mat-bhåvåya–o amor por Mim.[19]

17 Ainda que indivisível, Ele aparece como se estivesse dividido
em todos os seres. Ele é conhecido como aquele que manifesta,
sustenta e devora todos os seres.

18 Ele é conhecido como o iluminador das luminárias, além da
escuridão. Situado nos corações de todos os seres, Ele é
conhecimento, o objeto do conhecimento, alcançado pelo
conhecimento.

19 O campo, o conhecimento e o objeto do conhecimento foram
resumidamente descritos por Mim. Compreendendo essas
verdades, Meu devoto obtém amor por Mim.

Versos 20, 21, 22

            prak~ti^ puru!a^ chaiva, viddhy anåd( ubhåv api
            vikårå^ß cha gu@å^ß chaiva, viddhi prak~ti-sambhavån [20]

            kårya-kåra@a-kart~tve, hetu% prak~tir uchyate
            puru!a% sukha-du%khånå^, bhokt~tve hetur uchyate [21]
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            anye tv evam ajånanta%, ßrutvånyebhya upåsate
            te ’pi chåtitaranty eva, m~tyu^ ßruti-paråya@å% [26]

            yåvat sajåyate kichit, sattva^ sthåvara-ja&gamam
            k!etra-k!etraja-sa^yogåt, tad viddhi bharatar!abha [27]

            sama^ sarve!u bh)te!u, ti!$hanta^ parameßvaram
            vinaßyatsv avinaßyanta^, ya% paßyati sa paßyati [28]
    anye tu–e outros ainda; ajånanta%–sem conhecer; evam–todos esses métodos; upåsate–adoram;
ßrutvå–ouvindo; anyebhya%–de outros; te api–eles também; ßruti-paråya@å% {santa%}–quando
sua fé se aprofunda por meio do ouvir; atitaranti eva–sobrepassam; m~tyum cha–a morte.[26]
    {he} bharatar!abha–ó melhor da dinastia Bharata; yåvat kichit–qualquer; sattvam–ser;
sthåvara-ja&gamam–estacionário ou móvel; sajåyate–que nasce; viddhi–saiba; tat–que; k!etra-
k!etraja-sa^yogåt–nasce da combinação do campo e seu conhecedor.[27]
    ya%–a pessoa que; paßyati–vê; parama-(ßvaram–o Senhor Supremo; ti!$hantam–situado;
samam–igualmente; sarve!u bh)te!u–em todo os seres; avinaßyantam–como o imperecível;
vinaßyatsu–dentro do perecível; sa%–tal pessoa; paßyati–vê de verdade.[28]

26 Além disso, existem aqueles que, sem conhecer esses métodos,
ocupam-se em adoração ouvindo as Escrituras. Quando sua fé se
aprofunda por meio desse ouvir, eles também ultrapassam o plano
mortal.

27 Ó Arjuna, melhor dos Bhåratas, saiba que tudo que nasce nesse
mundo, seja móvel ou imóvel, manifesta-se da combinação do
campo e seu conhecedor.

28 Aquele que vê o Senhor Supremo situado igualmente em todos
os seres, como o imperecível dentro do perecível — essa pessoa vê
perfeitamente.

Versos 29, 30, 31
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            upadra!$ånumantå cha, bhartå bhoktå maheßvara%
            paramåtmeti chåpy ukto, dehe ’smin puru!a% para% [23]

            ya eva^ vetti puru!a^, prak~ti^ cha gu@ai% saha
            sarvathå vartamåno ’pi, na sa bh)yo ’bhijåyate [24]

            dhyånenåtmani paßyanti, kechid åtmånam åtmanå
            anye så&khyena yogena, karma-yogena chåpare [25]
    para% puru!a%–a Pessoa Suprema; upadra!$å–a testemunha; anumantå–sancionadora; bhartå–
o suporte; bhoktå–a mantenedora; mahå-(ßvara% cha–e o Senhor Supremo; asmin dehe–dentro
deste corpo; api ukta%–é também descrita; iti cha–como; paramåtmå–Paramåtmå, a
Superalma.[23]
    ya%–aquele que; evam vetti–conhece assim; puru!am–a Pessoa Suprema; prak~tim cha–e a
natureza material; gu@ai% saha–com seus modos; sa%–tal pessoa; vartamåna% api–ainda que presente;
sarvathå–em qualquer situação; na abhijåyate–não volta a nascer; bh)yah–novamente.[24]
    kechit–algumas; paßyanti–percebem; dhyånena–por meio da meditação; åtmanå–por meio
da consciência pura; åtmånam–a Superalma; åtmani–no coração; anye–outros; så&khyena yogena–
pelo så@khya-yoga; apare cha–e outros ainda; karma-yogena–por meio do karma-yoga.[25]

23 A Pessoa Suprema—a testemunha, o sancionador, o suporte, o
guardião e todo-poderoso Senhor dentro deste corpo — é
conhecida como Paramåtman, a Superalma.

24 Assim, aquele que verdadeiramente conhece a Pessoa Suprema
e a natureza material com suas modalidades, nunca precisará nascer
de novo, em nenhuma circunstância.

25 Com sua consciência pura, certas pessoas percebem a
Superalma dentro do coração, em sua meditação. Outras a
percebem através da iluminação e outras ainda através do yoga da
ação abnegada.

Versos 26, 27, 28
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            anåditvån nirgu@atvåt, paramåtmåyam avyaya%
            ßar(ra-stho ’pi kaunteya, na karoti na lipyate [32]

            yathå sarva-gata^ sauk!myåd, åkåßa^ nopalipyate
            sarvatråvasthito dehe, tathåtmå nopalipyate [33]

            yathå prakåßayaty eka%, k~tsna^ lokam ima^ ravi%
            k!etra^ k!etr( tathå k~tsna^, prakåßayati bhårata [34]
    {he} kaunteya–ó filho de Kunt(; anåditvåt–devido à eternidade; nirgu@atvåt–e sendo
transcendental às modalidades materiais; avyaya%–e inexaurível; ayam–esta; paramåtmå–
Superalma; ßar(ra-stha% api–ainda que presente dentro do campo; na karoti–nem age; na lipyate–
nem é afetada por qualquer ação.[32]
    yathå–assim como; sarva-gatam–o onipenetrante; åkåßam–espaço; na upalipyate–não é
contaminado por nada — é intocado; sauk!myåt–devido à sua sutileza; tatha–similarmente; åtmå–
a alma; avasthita%–situada; sarvatra–em todo; dehe–o corpo; na upalipyate–não se contamina
nem é tocada.[33]
    {he} bhårata–ó Arjuna; yathå–tal como; eka%–o único; ravi%–Sol; prakåßayati–ilumina; imam–
este; k~tsnam–inteiro; lokam–mundo; tathå–similarmente; k!etr(–a ocupante do campo;
prakåßayati–ilumina; k~tsnam–todo; k!etram–o campo.[34]

32 Ó Arjuna, uma vez que a Superalma não tem começo, é
transcendental e inesgotável, ainda que esteja também presente
dentro do campo {com a alma individual}, Ela nem age nem é
afetada por nenhuma ação.

33 Assim como o mais sutil dos elementos, o espaço, penetra tudo
e mesmo assim não é contaminado por nada, a alma, ainda que
penetre o corpo, não é afetada por ele.

34 Ó Bhårata, assim como um único Sol ilumina o mundo inteiro,
o ocupante do campo ilumina o campo inteiro.

Verso 35

            k!etra-k!etrajayor evam, antara^ jåna-chak!u!å
            bh)ta-prak~ti-mok!a^ cha, ye vidur yånti te param [35]

    ye–aqueles que; jåna-chak!u!å- através dos olhos do conhecimento; evam vidu%–podem
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            sama^ paßyan hi sarvatra, samavasthitam (ßvaram
            na hinasty åtmanåtmåna^, tato yåti parå^ gatim [29]

            prak~tyaiva cha karmå@i, kriyamå@åni sarvaßa%
            ya% paßyati tathåtmånam, akartåra^ sa paßyati [30]

            yadå bh)ta-p~thag-bhåvam, eka-stham anupaßyati
            tata eva cha viståra^, brahma sampadyate tadå [31]
    {sah} hi–tal pessoa; paßyan–ao ver; samam–com igualdade; (ßvaram–o Senhor; samavasthitam–
morando igualmente; sarvatra–em todo lugar; na hinasti–não confunde, priva; åtmånam–a si
mesmo; åtmanå–por si mesmo; tata%–e portanto; yåti–atinge; paråm gatim–o destino
supremo.[29]
    cha–e; ya%–a pessoa que; paßyati–vê; tathå–que; sarvaßa%–todas; karmå@i–as ações;
kriyamå@åni–estão sendo realizadas; eva–somente; prak~tyå–pela natureza material; sa%–tal pessoa;
paßyati–vê; åtmånam–a si mesma; akartåram–como alguém que não faz nada.[30]
    yadå–quando; {sa%}–tal vidente; anupaßyati–pode ver; bh)ta-p~thak-bhåvam–os diferentes
tipos de seres; eka-stham–situados numa única natureza; cha–e; {bh)tånåm} viståram–a projeção
de todos os seres; tata% eva–dessa natureza; tadå–então; brahma sampadyate–alcança o estado
do Brahman.[31]

29 Tal pessoa dotada de visão equânime, que vê o Senhor
habitando em todos os lugares de maneira idêntica, não se ilude e,
desse modo, alcança o destino supremo.

30 Aquele que percebe que todas as ações são realizadas apenas
pela natureza material, não vê a si mesmo como executor da ação.

31 Quando tal pessoa iluminada compreende que os diferentes
tipos de seres estão situados dentro de uma única natureza e que
tudo se manifesta dessa natureza, ela alcança a compreensão do
Brahman.

Versos 32, 33, 34
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assim conhecer; antaram–a distinção; k!etra-k!etrajayo%–entre o campo e seu conhecedor; cha–
e {podem assim conhecer}; bh)ta-prak~ti-mok!am–o caminho da liberação dos seres vivos da
natureza material; te–eles; yånti–atingem; param–o Supremo.[35]

35 Aqueles que através dos olhos do conhecimento podem
distinguir entre o campo e o conhecedor do campo, e que podem
assim entender o caminho da liberação dos seres vivos da natureza
material, tais pessoas alcançam o Supremo.
______________________________________________________________

Fim do Capítulo Treze

A Diferença entre Matéria e Espírito

Da conversa entre Ír( K~!@a e Arjuna
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3 Ó Bhårata, Eu insiro a semente em Meu ventre de matéria
primordial de onde nascem todos os seres vivos.

Versos 4, 5, 6

            sarva-yoni!u kaunteya, m)rtaya% sambhavanti yå%
            tåså^ brahma mahad yonir, aha^ b(ja-prada% pitå [4]

            sattva^ rajas tama iti, gu@å% prak~ti-sambhavå%
            nibadhnanti mahå-båho, dehe dehinam avyayam [5]

            tatra sattva^ nirmalatvåt, prakåßakam anåmayam
            sukha-sa&gena badhnåti, jåna-sa&gena chånagha [6]
    {he} kaunteya–ó filho de Kunt(; mahat brahma–a matéria primordial; yoni%–é o ventre; yå%
m)rtaya%–de todas as formas que; sambhavanti–nascem; sarva-yoni!u–nos ventres de todas as
espécies; aham–e Eu; b(ja-prada% pitå–sou o pai que concede a semente.[4]
    {he} mahå-båho–ó poderoso herói; gu@å%–as qualidades; sattvam raja% tama% iti–conhecidas
como bondade, paixão e ignorância; prak~ti sambhavå%–manifestas pela natureza material;
nibadhnanti–atam; dehe–ao corpo; avyayam–o imutável; dehinam–residente do corpo.[5]
    {he} anagha–ó impecável; tatra–entre essas três; nirmalatvåt–devido à pureza; sattvam–o modo
da bondade; prakåßakam–esclarecedor; anåmayam–e saudável; badhnåti–ata; {dehinam}–o ser
vivo corporificado; sukha-sa&gena–por meio da felicidade; jåna-sa&gena cha–e do
conhecimento.[6]

4 Ó Kaunteya, a matéria primordial é o ventre original de todas as
formas de vida que nascem dos ventres de todas as espécies e Eu
sou o pai doador da semente.

5 Ó poderoso herói Arjuna, as três modalidades da bondade,
paixão e ignorância, que nascem da natureza material, atam a
imutável alma espiritual ao corpo.

6 Ó imaculado, dessas três modalidades, devido à sua pureza, a
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Versos 1, 2, 3

ßr(-bhagavån uvåcha
           para^ bh)ya% pravak!yåmi, jånånå^ jånam uttamam
           yaj jåtvå munaya% sarve, parå^ siddhim ito gatå% [1]

           ida^ jånam upåßritya, mama sådharmyam ågatå%
           sarge ’pi nopajåyante, pralaye na vyathanti cha [2]

           mama yonir mahad-brahma, tasmin garbha^ dadhåmy aham
           sambhava% sarva-bh)tånå^, tato bhavati bhårata [3]
    ßr(-bhagavån uvåcha–o Senhor Supremo disse; bh)ya%–novamente; {aham} pravak!yåmi–Eu
falarei; param–o supremo; jånam–conhecimento, ensinamento; uttamam–o mais elevado;
jånånåm–de todos os campos do conhecimento; jåtvå–conhecendo; yat–o qual; sarve–todos;
munaya%–os sábios; gatå%–atingiram; paråm–a suprema; siddhim–perfeição; ita%–situada além
desse plano mundano.[1]
    upåßritya–refugiando-se; idam–neste; jånam–conhecimento; {j(va%}–o ser vivo; ågatå%
{santa%}–tendo alcançado; sådharmyam–a mesma natureza {espiritual}; mama–que a Minha; na
upajåyante–jamais nasce; sarge api–na manifestação universal; na vyathanti–nem sofre; pralaye
cha–na dissolução universal.[2]
    {he} bhårata–ó Arjuna; mahat-brahma–a matéria primordial; mama yoni%–é Meu local de
impregnação; tasmin–onde; aham–Eu; dadhåmi–lanço; garbham–a semente; tata%–dali; bhavati–
ocorre; sambhava%–o nascimento; sarva-bh)tånåm–de todos os seres vivos.[3]

1 O Senhor Supremo disse: Descreverei novamente a você este
ensinamento supremo, o mais elevado de todos os campos do
conhecimento; compreendendo-o, os sábios alcançaram a
perfeição última, além desse plano mundano.

2 Ao se refugiar nesse conhecimento, a alma atinge Minha
natureza. Desse modo, ela não nasce na manifestação cósmica,
nem sofre {morte} na dissolução cósmica.
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9 Ó Arjuna, a modalidade da bondade condiciona o ser
corporificado por meio da felicidade e a modalidade da paixão
condiciona-o pela ação. Mas a modalidade da ignorância encobre
seu conhecimento e o aprisiona na ilusão.

Versos 10, 11, 12

            rajas tamaß chåbhibh)ya, sattva^ bhavati bhårata
            raja% sattva^ tamaß chaiva, tama% sattva^ rajas tathå [10]

            sarva-dvåre!u dehe ’smin, prakåßa upajåyate
            jåna^ yadå tadå vidyåd, viv~ddha^ sattvam ity uta [11]

            lobha% prav~ttir årambha%, karma@å^ aßama% sp~hå
            rajasy etåni jåyante, viv~ddhe bharatar!abha [12]

    {he} bhårata–ó Arjuna; sattvam–a modalidade da bondade; bhavati–surge; abhibh)ya–
derrotando; raja% tama% cha–as modalidades da paixão e da ignorância; raja%–a modalidade da
paixão; {bhavati}–surge; {abhibh)ya}–derrotando; sattvam tama% eva cha–a ignorância e também
a bondade; tathå–similarmente; tama%–a ignorância; {abhibh)ya bhavati}–derrota; sattvam raja%–
a bondade e a paixão.[10]
    yadå–quando; prakåßa%–a iluminação; jånam–do conhecimento; upajåyate–surge; sarva-
dvåre!u–nos portais {os sentidos}; asmin dehe–desse corpo; tadå–então; vidyåt iti uta–saiba por
tal sintoma; sattvam–que a modalidade da bondade; viv~ddham–aumentou.[11]
    {he} bharatar!abha–ó mais nobre da dinastia Bharata; rajasi viv~ddhe–com a predominância
da modalidade da paixão; etåni–todos esses sintomas; jåyante–se manifestam; lobha%–a cobiça;
prav~tti%–o esforço excessivo; årambha%–o empreendimento; karma@åm–de atividades; aßama%–
a inquietação; sp~hå–e o anseio.[12]

10 Ó Bhårata, a bondade supera a paixão e a ignorância, a paixão
supera a bondade e a ignorância, e a ignorância supera a bondade
e a paixão. Cada modalidade, por sua vez, vence as demais numa
batalha sem fim por supremacia.
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modalidade da bondade é esclarecedora e saudável, condicionando
a pessoa por meio da felicidade e do conhecimento.

Versos 7, 8, 9

            rajo rågåtmaka^ viddhi, t~!@å-sa&ga-samudbhavam
            tan nibadhnåti kaunteya, karma-sa&gena dehinam [7]

            tamas tv ajåna-ja^ viddhi, mohana^ sarva-dehinåm
            pramådålasya-nidråbhis, tan nibadhnåti bhårata [8]

            sattva^ sukhe sajayati, raja% karma@i bhårata
            jånam åv~tya tu tama%, pramåde sajayaty uta [9]
    {he} kaunteya–ó filho de Kunt(; viddhi–saiba; raja%–que a modalidade da paixão; råga-
åtmakam–é a corporificação do desejo; t~!@å-sa&ga-samudbhavam–e nasce do anseio e do apego;
tat–essa rajo-guna modalidade da paixão; nibadhnåti–ata; dehinam–a alma corporificada; karma-
sa&gena–por meio da ação.[7]
    {he} bhårata–ó Arjuna; viddhi tu–e saiba; tama%–que o modo da ignorância; ajåna-jam–que
nasce da escuridão; mohanam–a ilusão; sarva-dehinåm–de todos os seres corporificados; tat–que;
nibadhnåti–ata; {dehinam}–o ser vivo; pramåda-ålasya-nidråbhi%–por meio da ilusão, da preguiça
e do sono.[8]
    {he} bhårata–ó Arjuna; sattvam–a modalidade da bondade; sajayati–domina; {dehinam}–o
ser vivo corporificado; sukhe–pela felicidade; raja%–e a modalidade da paixão; karma@i–pela ação;
tama% tu–mas a modalidade da ignorância; åv~tya–cobre; jånam–o conhecimento; sajayati
uta- e ata a pessoa; pramåde–por meio da ilusão.[9]

7 Ó filho de Kunt(, saiba que a modalidade da paixão é a
corporificação do desejo. Nascida do anseio e do apego, condiciona
a pessoa à ação.

8 E saiba, ó Bhårata, que a modalidade da ignorância, que nasce
da escuridão, é a ignorância de todos os seres corporificados,
condicionando-os à ilusão, à preguiça e ao sono.
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14 Se a pessoa morre situada na modalidade da bondade, ela vai
para os planos puros onde aqueles que possuem conhecimento
elevado residem.

15 Quando a pessoa morre na modalidade da paixão, nasce como
um ser humano apegado às atividades mundanas. Se uma pessoa
morre na modalidade da ignorância, nasce entre espécies inferiores.

Versos 16, 17, 18

            karma@a% suk~tasyåhu%, såttvika^ nirmala^ phalam
            rajasas tu phala^ du%kham, ajåna^ tamasa% phalam [16]

            sattvåt sajåyate jåna^, rajaso lobha eva cha
            pramåda-mohau tamaso, bhavato ’jånam eva cha [17]

            )rdhva^ gachchhanti sattva-sthå, madhye ti!$hanti råjaså%
            jaghanya-gu@a-v~tti-sthå, adho gachchhanti tåmaså% [18]

    {pa@#itå%}–os eruditos; åhu%–proclamam; phalam–que o fruto; suk~tasya karma@a%–dos
bons trabalhos; nirmalam–é puro; såttvikam–e da natureza da bondade; tu phalam–o fruto;
rajasa%–da ação apaixonada; du%kham–é o sofrimento; phalam {cha}–e o fruto; tamasa%–da ação
ignorante; ajånam–é a ignorância.[16]
    sattvåt–da bondade; jånam–{surge} o conhecimento; cha eva–e; rajasa%–da paixão; sajayate–
nasce; lobha%–a cobiça; tamasa% {cha}–e da ignorância; bhavata%–surgem; pramåda-mohau–a
ilusão, a desorientação; ajånam eva cha–e a ausência de sabedoria.[17]
    sattva-sthå%–as pessoas situadas na modalidade da bondade; gachchhanti–vão; )rdhvam–para
cima {até Satyaloka}; råjaså%–aqueles que se situam na modalidade da paixão; ti!$hanti–
permanecem; madhye–no meio {como humanos}; tåmaså%–as pessoas na modalidade da
ignorância; jaghanya-gu@a-v~tti-sthå%–tendendo a qualidades inferiores; gachchhanti–vão; adha%–
para baixo {sofrem}.[18]

16 Os sábios dizem que boas ações resultam em pureza, ações
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11 Quando os portais do corpo são iluminados com conhecimento,
saiba que isso é uma manifestação da modalidade da bondade.

12 Ó Arjuna, mais nobre da dinastia Bhårata, saiba que quando a
modalidade da paixão predomina numa pessoa, manifestam-se a
cobiça, o esforço intenso, a ocupação em atividades, a inquietação
e a ansiedade.

Versos 13, 14, 15

            aprakåßo ’prav~ttiß cha, pramådo moha eva cha
            tamasy etåni jåyante, viv~ddhe kuru-nandana [13]

            yadå sattve prav~ddhe tu, pralaya^ yåti deha-bh~t
            tadottama-vidå^ lokån, amalån pratipadyate [14]

            rajasi pralaya^ gatvå, karma-sa&gi!u jåyate
            tathå pral(nas tamasi, m)#ha-yoni!u jåyate [15]
    {he} kuru-nandana–ó descendente de Kuru; tamasi viv~ddhe {sati}–pela força da modalidade
da ignorância; etåni–todos estes sintomas; jåyante–se manifestam; aprakåßa%–o embotamento;
aprav~tti% cha–a inatividade; pramåda%–a ilusão; moha% eva cha–e a desorientação.[13]
    yadå–quando; deha-bh~t–a alma corporificada; prav~ddhe {sati}–tendo desenvolvido; sattve–
a bondade; yåti–alcança; pralayam–a morte; tadå tu–então; pratipadyate–alcança; amalån–os
puros; lokån–planos; uttama-vidåm–das pessoas de conhecimento superior {adoradores de
Hira@yagarbha—Brahma etc.}.[14]
    {j(va%} pralayam gatvå–quando a pessoa morre; rajasi {prav~ddhe}–sob o predomínio da
modalidade da paixão; jåyate–ela nasce; karma-sa&gi!u–como um ser humano apegado à ação;
tathå–do mesmo modo; pral(na% {san}–ao morrer; tamasi {viv~ddhe}–quando predomina a
modalidade da ignorância; jåyate–a pessoa nasce; m)#ha-yoni!u–entre espécies inferiores.[15]

13 Ó Kurunandana, pela influência da modalidade da ignorância,
manifestam-se os sintomas do torpor, da inatividade, da ilusão e da
desorientação.
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alegria da; am~tam–imortalidade, amor transcendental {nirgu@a-prema}.[20]
    arjuna% uvåcha–Arjuna disse; {he} prabho–ó Senhor; kai% li&gai%–por quais sintomas; bhavati
{jeya%}–pode-se reconhecer; at(ta%–a pessoa que transcendeu; etån–essas; tr(n–três; gu@ån–
modalidades? kim åchåra%–Como ela se comporta? katham cha–e como; ativartate–ela transcende;
etån–essas; tr(n gu@ån–três modalidades?[21]

19 Quando a pessoa percebe que as três modalidades são o único
impulso desse mundo e compreende o Senhor Supremo,
transcendental às modalidades, então ela consegue Me amar com
devoção.
20 Transcendendo essas modalidades manifestas no corpo, a
pessoa é liberada das misérias do nascimento, da morte e da velhice
e conhece o júbilo da imortalidade.

21 Arjuna disse: Ó Senhor, quais são os sintomas da pessoa que
transcendeu essas três modalidades da natureza material? Como ela
se comporta e como transcende as modalidades?

Versos 22–25

ßr(-bhagavån uvåcha
            prakåßa^ cha prav~tti^ cha, moham eva cha på@#ava
            na dve!$i samprav~ttåni, na niv~ttåni kå&k!ati [22]

            udås(navad ås(no, gu@air yo na vichålyate
            gu@å vartanta ity eva^, yo ’vati!$hati ne&gate [23]

            sama-du%kha-sukha% svastha%, sama-lo!$råßma-kåchana%
            tulya-priyåpriyo dh(ras, tulya-nindåtma-sa^stuti% [24]
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apaixonadas resultam em tristeza e ações ignorantes conduzem à
escuridão.
17 Da modalidade da bondade surge o conhecimento; da
modalidade da paixão surge a cobiça; e da modalidade da
ignorância surge a ilusão, a desorientação e a ausência de
conhecimento.
18 As pessoas na modalidade da bondade ascendem {até Satyaloka},
as na modalidade da paixão permanecem no meio {como
humanos} e os desafortunados, as pessoas ignorantes, descendem
aos planos inferiores {de sofrimento}.

Versos 19, 20, 21

            nånya^ gu@ebhya% kartåra^, yadå dra!$ånupaßyati
            gu@ebhyaß cha para^ vetti, mad-bhåva^ so ’dhigachchhati [19]

            gu@ån etån at(tya tr(n, deh( deha-samudbhavån
            janma-m~tyu-jarå-du%khair, vimukto ’m~tam aßnute [20]

arjuna uvåcha
            kair li&gais tr(n gu@ån etån, at(to bhavati prabho
            kim åchåra% katha^ chaitå^s, tr(n gu@ån ativartate [21]
    yadå–quando; dra!$å–a entidade viva, a testemunha; anupaßyati–vê; na anyam–que apenas;
gu@ebhya%–as três modalidades da natureza; kartåram–são as que agem; cha–e; vetti–é capaz de
conhecer; param–o Senhor, transcendental; gu@ebhya%–às três modalidades; {tadå}–então; sa%–
essa alma; adhigachchhati–atinge; mat-bhåvam–Minha natureza {Meu bhåva-bhakti}.[19]
    deh(–o ser vivo corporificado; at(tya–ao transcender; etån tr(n gu@ån–essas três modalidades
da natureza; deha-samudbhavån–que aparecem no corpo; vimukta% {san}–e tendo sido liberado;
janma-m~tyu-jarå-du%khai%–das misérias do nascimento, morte e velhice; aßnute–conhece a
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            må^ cha yo ’vyabhichåre@a, bhakti-yogena sevate
            sa gu@ån samat(tyaitån, brahma-bh)yåya kalpate [26]

            brahma@o hi prati!$håham, am~tasyåvyayasya cha
            ßåßvatasya cha dharmasya, sukhasyaikåntikasya cha [27]

    ya%–a pessoa que; bhakti-yogena–por meio do yoga da devoção; avyabhichåre@a–sem desvio;
sevate–rende serviço; måm cha–a Mim {o Supremo Senhor Íyåmasundara}; sa%–essa pessoa;
samat(tya–transcendendo; etån–essas; gu@ån–modalidades; kalpate–qualifica-se; brahma-bh)yåya–
para conhecer sua divina identidade interna {chit-svar)pa-siddhi}.[26]
    hi–pois; aham prati!$hå–Eu sou a base; brahma@a%–da Verdade Absoluta; avyayasya cha–e
do inesgotável; am~tasya–néctar; ßåßvatasya cha–e dos eternos; dharmasya–passatempos divinos;
aikåntikasya sukhasya cha–e do definitivo êxtase do amor divino.[27]

26 A pessoa que, sem desvio, Me serve com devoção, transcende as
três modalidades da natureza material e qualifica-se para conhecer
sua divina identidade interior.

27 Eu sou a base da Verdade Absoluta, o inesgotável néctar, os
eternos passatempos e o definitivo êxtase do amor divino.
______________________________________________________________

Fim do Capítulo Catorze
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            månåpamånayos tulyas, tulyo mitråri-pak!ayo%
            sarvårambha-parityåg(, gu@åt(ta% sa uchyate [25]

    ßr(-bhagavån uvåcha–o Senhor Supremo respondeu; {he} på@#ava–ó filho de På@#u; ya%–
aquele que; na dve!$i–não se afeta com; prakåßa^ cha–a iluminação {o efeito da bondade};
prav~ttim cha–a ativação {o efeito da paixão}; moham eva cha–e a ilusão {o efeito da ignorância};
samprav~ttåni–quando elas aparecem; na kå&k!ati–nem anseia por elas; niv~ttåni–quando elas
desaparecem; ya%–aquele que; ås(na% {san}–permanecendo; udås(na-vat–indiferente; na
vichålyate–não é perturbado; gu@ai%–pelas modalidades; avati!$hati–permanece firme; na i&gate–
sem hesitar; iti evam {jåtvå}–sabendo que; gu@å%–as modalidades; vartate–estão ocupadas em
suas funções; {ya%}–aquele que; sama-du%kha-sukha%–permanece equilibrado na felicidade e na
infelicidade; sva-stha%–está situado dentro do ser; sama-lo!$ra-aßma-kåchana%–com visão
equânime diante de um torrão de terra, pedra ou ouro; tulya-priya-apriya%–equânime diante de
circunstâncias desejáveis ou indesejáveis; dh(ra%–sábio; tulya-nindå-åtma-sa^stuti%–equilibrado
diante da injúria e do elogio; tulya% måna-apamånayo%–equilibrado na honra e na desonra;
tulya%–equilibrado; mitra-ari-pak!ayo%–frente a um amigo ou um inimigo; sarva-årambha-
parityåg(–e que renuncia a todos os esforços mundanos; sa%–tal pessoa; uchyate–é descrita; gu@a-
at(ta%–como transcendental às modalidades da natureza material.[22–25]

22–25 O Senhor Supremo respondeu: Ó På@#ava, é dito que a
pessoa que transcendeu as três modalidades da natureza material
não se afeta pela iluminação, pela atividade e pela ilusão quando
elas surgem, nem anseia por elas quando desaparecem. Centrada,
sabendo que as modalidades estão ocupadas em suas funções, a
pessoa não é distraída por elas; permanece imperturbada e
desinteressada. Satisfeita, vê com equanimidade a felicidade e a
tristeza; vê um torrão de terra, uma pedra ou ouro com igualdade;
é uma pessoa sábia, equilibrada em circunstâncias desejáveis e
indesejáveis, na injúria e no elogio, na honra e na desonra;
comporta-se de forma justa com o amigo e o inimigo e renuncia a
todos os esforços mundanos.

Versos 26, 27
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Capítulo Quinze

Puru!ottama-yoga

A Pessoa
Suprema



fluxo natural de causa e efeito. As folhas da árvore representam os
versos fruitivos dos Vedas {karma-kå@#a}. Assim como as folhas de
uma árvore a nutrem e embelezam, esses versos similarmente
encorajam e iluminam o mundo.
      A potência externa do Senhor, Måyå, é eterna e manifesta esse
mundo. No entanto o próprio mundo é perecível, visto que se torna
novamente imanifesto. Embora os versos fruitivos dos Vedas o
nutram, seu propósito oculto e primordial é iluminar as almas
condicionadas para que busquem refúgio no Senhor Supremo, que
é transcendental ao mundano. Assim, aquele que conhece esses
princípios fundamentais é um conhecedor da verdadeira essência
dos Vedas.
___________________________________________________________

Verso 2

            adhaß chordhva^ pras~tås tasya ßåkhå
            gu@a-prav~ddhå vi!aya-pravålå%
            adhaß cha m)lå@y anusantatåni
            karmånubandh(ni manu!ya-loke {2}

    tasya ßåkhå%–seus galhos, representando os seres vivos; vi!aya-pravålå%–com pequenos brotos
representando os objetos dos sentidos; gu@a-prav~ddhå%–nutridos pelas três modalidades da
natureza; adha% pras~tå%–expandem-se para baixo aos planos das espécies humana, animal e
inferiores; )rdhvam cha–e para cima, aos planos dos seres superiores celestiais; karma-
anubandh(ni–de acordo com as atividades religiosas e irreligiosas; m)låni–algumas raízes, como
raízes aéreas; anusantatåni–como um fator causal secundário, como a busca pelo desfrute dos
frutos das ações, estenderam-se; adha% cha–também para baixo; manu!ya-loke–no plano
humano.[2]

2 Alguns de seus galhos estendem-se para cima {como os planos
dos semideuses e seres celestiais}, alguns estendem-se para baixo
{como os planos dos humanos, animais e espécies inferiores} e,
nutridos pelos três modos da natureza, seus brotos são os objetos
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Verso 1

ßr(-bhagavån uvåcha
            )rdhva-m)lam adha%-ßåkham, aßvattha^ pråhur avyayam
            chhandå^si yasya par@åni, yas ta^ veda sa veda-vit {1}
    ßr(-bhagavån uvåcha–o Senhor Supremo disse: pråhu%–é dito nas Escrituras {ao descrever este
mundo material}; )rdhva-m)lam–“As raízes são sua parte superior, uma vez que está enraizada
na aversão ao mais elevado princípio, o Senhor Supremo; adha%-ßåkham–os galhos dirigem-se
para baixo, representando todos os seres do Senhor Brahmå até as mais inferiores espécies;
avyayam–e não tem fim {para as pessoas que desejam a independência para desfrutar dos frutos
de suas ações}; aßvattham–e ainda assim transitória {para a pessoa com devoção pelo Senhor},
terá ido embora ‘amanhã’; chhandå^si–os versos ritualísticos dos Vedas; par@åni–são
representados pelas folhas protetoras; yasya–da árvore Aßvattha, ou Figueira de Bengala desse
mundo material; ya%–aquele que; veda–conhece; tam–essa árvore; veda-vit–conhece os Vedas.[1]

1 O Senhor Supremo disse: É dito nas Escrituras que esse mundo
material é como uma Figueira de Bengala, com as raízes para cima,
os galhos para baixo, sem fim ainda que transitório. Suas folhas
representam os nutritivos versos dos Vedas. Aquele que conhece
essa árvore é um conhecedor dos Vedas.
___________________________________________________________

Comentário
      É dito que as raízes da árvore desse mundo são voltadas para
cima — a causa dessa raiz é o mais elevado plano. Manifesta-se pela
potência do Senhor Supremo. Contudo, está enraizada na aversão
ao Senhor. É dito que seus galhos são voltados para baixo, uma vez
que, segundo a lei do karma, todas as espécies de vida, da mais
elevada à mais baixa, ramificam-se dela. É conhecida como uma
árvore Aßvattha. A palavra aßvattha significa ‘efêmera’, ou ‘aquilo
que não permanece no mesmo estado sequer um dia.’ Ainda assim,
não tem fim* no sentido de que está constantemente manifesta no
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            tata% pada^ tat parimårgitavya^
            yasmin gatå na nivartanti bh)ya%
            tam eva chådya^ puru!a^ prapadye
            yata% prav~tti% pras~tå purå@( {4}
    iha–dentro desse mundo; tathå r)pam–essa forma invertida; asya–da árvore Aßvattha,
representando esse mundo; na upalabhyate–não pode ser compreendida {através de outro método
que não seja o conhecimento Védico}; {asya} anta% na–nem o seu fim; ådi% cha na–nem a sua
origem; samprati!$hå cha na–nem a sua continuação; chhittvå–cortando; enam suvir)#ha-m)lam–
esta obstinadamente enraizada {na aversão ao Senhor Supremo}; aßvattham–perecível árvore do
mundo material; d~#hena–com o afiado; asa&ga-ßastre@a–machado do desapego que nasce do
sådhu-sa&ga, a associação dos santos; tata%–e consequentemente; yasmin gatå% {santa%}–tendo
atingido o plano de onde; {kechid api}–a pessoa; na nivartanti–não retorna; bh)ya%–novamente;
parimårgitavyam–a pessoa deve aproximar-se em busca do refúgio; tat padam–dos pés sagrados
do Senhor Vi!@u; {ekånta bhaktyå}–com devoção exclusiva; {iti evam}–dessa maneira; prapadye–
{dizendo} “Eu me rendo; tam eva cha–somente a Ele; ådyam–a original; puru!am–Pessoa
Suprema; yata%–de cuja energia ilusória; {e!å}–esta; purå@(–perpétua; prav~tti%–manifestação;
pras~tå–surgiu”.[3–4]

3–4 No plano humano, essa forma invertida da Figueira de
Bengala do mundo material é inconcebível {sem conhecimento
Védico}, nem seu começo, tampouco seu meio, nem sequer seu
fim podem ser percebidos. Com a associação dos devotos, a pessoa
adquire o afiado machado do desapego do mundano. Usando essa
arma para cortar a árvore ilusória da própria existência mundana,
que é teimosamente enraizada na aversão ao Senhor Supremo, a
pessoa alcança o plano sem retorno, os pés de lótus do Senhor.
Com devoção pura, a pessoa deve aproximar-se dos sagrados pés de
lótus do Supremo Senhor Vi!@u como abrigo e orar, ‘Eu me rendo
à Pessoa Original, o Senhor Supremo de tudo, por cuja potência
ilusória {Måyå} essa perpétua árvore do mundo material surgiu’.

Verso 5

            nirmåna-mohå jita-sa&ga-do!å
            adhyåtma-nityå viniv~tta-kåmå%
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dos sentidos. Algumas raízes aéreas também estendem-se para
baixo, para enraizarem-se na terra do karma, no plano humano.
___________________________________________________________

Comentário

      Na expansiva manifestação desse “efêmero e contudo
interminável” mundo, alguns dos seres vivos são nutridos pelo
modo da bondade e passeiam por todos os planos superiores, no
ego dos semideuses e seres celestiais. Outros, influenciados pelos
modos da paixão e da ignorância, ficam vagando pelos planos dos
humanos, animais, árvores e espécies inferiores, assumindo as
identidades dessas espécies. Os brotos da árvore desse mundo
representam os objetos dos sentidos — som, aroma, textura, sabor
e forma, como transformações dos cinco elementos primários sutis
{pacha-tanmåtra} produzidos pelo ego das entidades vivas.
      As raízes principais estendem-se para cima, invertidas,
indicando aversão pelo Senhor Supremo. E mais, algumas raízes
aéreas estendem-se para baixo, penetrando a terra do karma no
plano humano. Elas representam os esforços dos humanos para
desfrutar dos frutos de suas ações e essas raízes aéreas nutrem a
árvore como uma distinta, secundária causa.
___________________________________________________________

Versos 3–4

            na r)pam asyeha tathopalabhyate
            nånto na chådir na cha samprati!$hå
            aßvattham ena^ suvir)#ha-m)lam
            asa&ga-ßastre@a d~#hena chhittvå {3}
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para a existência mundana ela adota os cinco sentidos mundanos e
a mente, que é o sexto sentido.

Versos 8, 9, 10

            ßar(ra^ yad avåpnoti, yach chåpy utkråmat(ßvara%
            g~h(tvaitåni sa^yåti, våyur gandhån ivåßayåt {8}

            ßrotra^ chak!u% sparßana^ cha, rasana^ ghrå@am eva cha
            adhi!$håya manaß chåya^, vi!ayån upasevate {9}

            utkråmanta^ sthita^ våpi, bhujåna^ vå gu@ånvitam
            vim)#hå nånupaßyanti, paßyanti jåna-chak!u!a% {10}

    yat sar(ram–de qualquer corpo que; (ßvara%–a alma, como mestre do corpo; avåpnoti–obtenha;
yat cha api–e do qual; utkråmati–ela parta; {tadå}–nesse momento; g~h(två–ela carrega; etåni–
esses seis sentidos; våyu% iva–assim como o vento; gandhån–carrega a fragrância; åßayåt–de sua
origem, tal como uma flor; {ßar(råntaram} sa^yåti–eles vão entrar em outro corpo.[8]
    adhi!$håya–controlando; ßrotram–os ouvidos; chak!u%–olhos; sparßanam–pele; rasanam cha–
a língua; ghrå@am eva cha–e o nariz; mana% cha–e também a mente; ayam–essa alma; upasevate–
desfruta; vi!ayån–dos objetos dos sentidos — som, etc.[9]
    vim)#hå%–aqueles assim iludidos; na anupaßyanti–não podem ver; {j(vam}–a alma;
utkråmantam–quando ela parte do corpo; sthitam vå api–ou quando reside no corpo; bh)jånam
vå–ou quando desfruta; gu@a-anvitam–associada aos sentidos e seus objetos; jåna-chak!u!a%–
pessoas dotadas com o olho da sabedoria; paßyanti–veem.[10]

8 A alma é a controladora do corpo. Quando ela abandona um
corpo, vai entrar em outro, carregando consigo esses sentidos
{sutis}, assim como o vento carrega o perfume desde sua origem.

9 Presidindo sobre os ouvidos, os olhos, a pele, a língua, o nariz e
também a mente, a entidade viva desfruta dos objetos dos sentidos:
som, forma, textura, sabor e aroma.

A Pessoa Suprema 269

            dvandvair vimuktå% sukha-du%kha-sa^jair
            gachchhanty am)#hå% padam avyaya^ tat {5}

    nirmåna-mohå% {santa%}–tendo libertado-se do orgulho e da ilusão; jita-sa&ga-do!å%–livres
do defeito de manter associações pecaminosas; adhyåtma-nityå%–dedicadas à autorrealização;
viniv~tta-kåmå%–completamente livres de desejos; vimuktå%–completamente liberadas;
dvandvai%–das dualidades; sukha-du%kha-sa^jai%–conhecidas como felicidade e infelicidade;
am)#hå%–assim sem ilusão; {te}–essas almas rendidas; gachchhanti–alcançam; tat–esse; padam–
objetivo; avyayam–eterno.[5]

5 Livres da vaidade e da ilusão, desinteressadas de associação
irreligiosa, dedicadas à autorrealização, livres de desejos, liberadas
das dualidades da alegria e da tristeza, sem ilusões, essas almas
rendidas alcançam a meta eterna.

Versos 6, 7

            na tad bhåsayate s)ryo, na ßaßå&ko na påvaka%
            yad gatvå na nivartante, tad dhåma parama^ mama {6}

            mamaivå^ßo j(va-loke, j(va-bh)ta% sanåtana%
            mana% !a!$hån(ndriyå@i, prak~ti-sthåni kar!ati {7}
    tat mama–essa é Minha; dhåma–morada sagrada; paramam–que a tudo ilumina; gatvå–tendo
alcançado; yat–a qual; {prapannå%}–as almas rendidas; na nivartante {tata%}–nunca de lá
retornam; s)rya%–o Sol; na bhåsayate–não pode iluminar; tat–esse lugar; na ßaßå&ka%–nem a
Lua; na påvaka%–nem o fogo.[6]
    eva–certamente; j(va-bh)ta%–a alma espiritual dos seres vivos é; mama–Minha; sanåtana%–
eterna; a^ßa%–partícula, potência; j(va-loke–nesse mundo; kar!ati–ela atrai, aceita; prak~ti-sthåni–
os mundanos; mana% !a!$håni indriyå@i–seis sentidos de percepção que incluem a mente.[7]

6 As almas rendidas que alcançam Minha morada eterna jamais
voltam para esse mundo. Nem sequer o Sol, nem a Lua, tampouco
o fogo — nada pode iluminar essa morada suprema que a tudo
ilumina.

7 A alma é uma partícula {potência} de Mim. Ainda que eterna,
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13 Penetrando a terra, Eu mantenho todos os seres por Minha
potência; e na forma da Lua doadora de vida, Eu nutro as
plantações.

Versos 14, 15

            aham vaißvånaro bh)två, prå@inå^ deham åßrita%
            prå@åpåna-samåyukta%, pachåmy anna^ chatur-vidham {14}

            sarvasya chåha^ h~di sannivi!$ho
            matta% sm~tir jånam apohana^ cha
            vedaiß cha sarvair aham eva vedyo
            vedånta-k~d veda-vid eva chåham {15}

    bh)två–tornando-Me; vaißvånara%–o poder da digestão; aham–Eu; åßrita%–penetro; prå@inåm
deham–os corpos dos seres vivos; pachåmi–e digiro; chatu%-vidham annam–os quatro tipos de
alimentos; prå@a-apåna-samåyukta%–por meio dos ares vitais ascendente e descendente.[14]
    aham cha sannivi!$a%–e Eu estou situado como o monitor interior, a Superalma; h~di–dentro
do coração; sarvasya–de todos os seres; {j(vasya}–nos seres vivos; sm~ti%–a lembrança; jånam–o
conhecimento; apohanam cha–e o desaparecimento de ambos; matta%–surgem de Mim; aham
eva cha vedya%–e Eu sou o único objeto a ser conhecido; sarvai% vedai%–por meio de todos os
Vedas; aham eva vedånta-k~t–na forma de Vedavyåsa, Eu sou o revelador do Vedånta; veda-vit
cha–e o conhecedor do significado dos Vedas.[15]

14 Penetrando os corpos dos seres vivos como o poder da digestão,
Eu digiro os quatro tipos de alimentos {mastigados, chupados,
lambidos e bebidos} através da ação dos ares vitais ascendente e
descendente.

15 Estou situado {como a Superalma} dentro do coração de todas
as almas e de Mim surgem a lembrança da alma, o conhecimento
e o esquecimento {de acordo com suas ações}. Somente Eu sou o
único Doce Absoluto a ser conhecido através de todos os Vedas.
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10 Aqueles que estão assim iludidos não podem ver a alma quando
ela está partindo do corpo, enquanto reside no corpo ou quando
desfruta através dos sentidos do corpo. Mas as pessoas dotadas com
o olho da sabedoria podem ver.

Versos 11, 12, 13

            yatanto yoginaß chaina^, paßyanty åtmany avasthitam
            yatanto ’py ak~tåtmåno, naina^ paßyanty achetasa% {11}

            yad åditya-gata^ tejo, jagad bhåsayate ’khilam
            yach chandramasi yach chågnau, tat tejo viddhi måmakam {12}

            gåm åvißya cha bh)tåni, dhårayåmy aham ojaså
            pu!@åmi chau!adh(% sarvå%, somo bh)två rasåtmaka% {13}
    cha–e; yatanta%–os perseverantes, sinceros; yogina%–yog(s, buscadores; paßyanti–percebem;
enam–essa alma; avasthitam–situada; åtmani–dentro; yatanta% api–mas apesar do esforço;
achetasa%–as pessoas de compreensão falha; ak~ta-åtmåna%–sem autocontrole; na paßyanti–não
podem ver; enam–essa alma.[11]
    yat teja%–essa refulgência que; åditya-gatam–emana do Sol; bhåsayate–e ilumina; akhilam
jagat–todo o universo; yat chandramasi cha–e que está na Lua; yat agnau {cha}–e que está no
fogo; viddhi–saiba que; tat teja%–essa refulgência; måmakam–é Minha.[12]
    åvißya cha–penetrando; gåm–a terra; aham–Eu; dhårayåmi–mantenho; bh)tåni–os seres vivos;
ojaså–com Minha potência; bh)två cha–e Me tornando; rasa-åtmaka%–a essencial; soma%–Lua;
{aham} pu!@åmi–Eu nutro; sarvå%–todas; au!adh(%–as plantações.[13]

11 E os buscadores sinceros percebem a alma presente
interiormente. Mas as pessoas de pouco entendimento e falta de
autocontrole não podem ver a alma, apesar de seus esforços.

12 A luz do Sol que ilumina o universo inteiro, a luz da Lua e o
resplendor do fogo—saiba que eles são Meus.
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situados em sua eterna natureza espiritual são conhecidos como
imperecíveis {associados eternos do Senhor}.

17 Mas a Pessoa Suprema é completamente distinta desses dois
tipos de seres; é conhecida como Paramåtman, a Superalma. É o
Senhor Supremo. Penetrando os três mundos em Sua forma eterna,
Ele mantém todos os seres do universo.

18 Por Eu ser transcendental aos seres perecíveis e também
superior aos Meus imperecíveis associados eternos, Minhas glórias
são cantadas no mundo e nas Escrituras como Puru!ottama, a
Pessoa Suprema.

Versos 19, 20 

            yo måm evam asa^m)#ho, jånåti puru!ottamam
            sa sarva-vid bhajati må^, sarva-bhåvena bhårata {19}

            iti guhyatama^ ßåstram, idam ukta^ mayånagha
            etad buddhvå buddhimån syåt, k~ta-k~tyaß cha bhårata {20}
    {he} bhårata–ó descendente de Bharata; ya%–a pessoa que; asa^m)dha% {san}–estando livre
da ilusão; jånåti–conhece; måm–a Mim; evam puru!ottamam–como a Pessoa Suprema; sa% sarva-
vit–tal conhecedor da verdade essencial completa; bhajati–adora; måm–a Mim; sarva-bhåvena–
de todas as formas {em todos os tipos de relacionamentos espirituais}.[19]
    {he} anagha–ó sem pecados; iti–desse modo; idam–esse; guhyatamam–mais secreto; ßåstram–
significado de todas as Escrituras; uktam–foi descrito; mayå–por Mim; {he} bhårata–ó Bharata;
etat buddhvå–aceitando isso no coração; buddhimån–as pessoas inteligentes de refinado
temperamento teísta; k~ta-k~tya% cha syåt–alcançam seu objetivo.[20]

19 Ó Bhårata, aquele que está livre da ilusão e Me conhece como
a Pessoa Suprema, dotada de forma eterna, todo-consciente e
extática, é o conhecedor perfeito do puro teísmo e Me adora de
todos os modos {nas relações espirituais de tranquilidade, servidão,
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Eu sou o revelador do Vedånta, Vedavyåsa, e Eu sou o conhecedor
dos Vedas.

Versos 16, 17, 18

            dvåv imau puru!au loke, k!araß chåk!ara eva cha
            k!ara% sarvå@i bh)tåni, k)$astho ’k!ara uchyate {16}

            uttama% puru!as tv anya%, paramåtmety udåh~ta%
            yo loka-trayam åvißya, bibharty avyaya (ßvara% {17}

            yasmåt k!aram at(to ’ham, ak!aråd api chottama%
            ato ’smi loke vede cha, prathita% puru!ottama% {18}

    loke–nos catorze mundos; imau dvau eva–apenas esses dois tipos de; puru!au–entidades
conscientes; {stha%}–existem; k!ara% cha–a perecível; ak!ara% cha–e a imperecível; {tayo%}–entre
as duas; sarvå@i bh)tåni–todos os seres, do Senhor Brahmå até os seres estacionários inferiores;
uchyate–são descritos; k!ara%–como perecíveis, pois se afastaram de sua verdadeira natureza; k)$a-
stha%–e os associados do Senhor, situados em sua perfeita natureza eterna; {uchyate}–são descritos;
ak!ara%–como imperecíveis; {vidvadbhi%}–pelos sábios.[16]
    anya% tu–mas diferentemente; uttama%–a Suprema; puru!a%–Pessoa; udåh~ta%–é descrita; iti–
como; paramåtmå–a Superalma, ak!ara-puru!a, ou a Suprema Personalidade Imperecível; (ßvara%–
o Senhor; ya%–que; åvißya–penetrou; loka-trayam–os três mundos; avyaya%–em Sua forma eterna;
bibharti–está mantendo todos os seres.[17]
    yasmåt–por; aham at(ta%–Eu ser transcendental; k!aram–às almas perecíveis; cha–e; {aham}
uttama%–ser superior; ak!aråt api–às almas liberadas também; ata%–por esse motivo; prathita%
asmi–sou glorificado; loke–no mundo; vede cha–e nos Vedas; puru!ottama%–como Puru!ottama,
a Pessoa Suprema.[18]

16 Nesse mundo existem dois tipos de seres: os perecíveis e os
imperecíveis. Todos os seres, do Senhor Brahmå até a mais inferior
forma de vida imóvel, são conhecidos como perecíveis {pois se
afastaram de sua verdadeira natureza}. Mas aqueles que estão
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amizade, paternidade e na relação de consorte}.

20 Ó Arjuna de coração puro, assim Eu expliquei a você esse mais
oculto tesouro de todas as Escrituras. Ó Bhårata, compreendendo
este conhecimento em seus corações, as pessoas de refinada
inteligência teísta alcançam a perfeição de seus esforços.
______________________________________________________________

Fim do Capítulo Quinze

A Pessoa Suprema

Da conversa entre Ír( K~!@a e Arjuna
no Ír(mad Bhagavad-g(tå Upani!ad,

a Escritura Yoga do Conhecimento Transcendental
no Bh(!ma Parva do Ír( Mahåbhårata,

a Escritura Sagrada revelada por Ír(la Vyåsadeva
em cem mil versos.
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buscar os defeitos dos outros, compaixão, estar livre da cobiça,
gentileza, modéstia, firmeza, vigor, perdão, paciência, pureza e
ausência de malícia e egoísmo.

Versos 4, 5, 6

            dambho darpo ’bhimånaß cha, krodha% påru!yam eva cha 
            ajåna^ chåbhijåtasya, pårtha sampadam åsur(m {4}

            daiv( sampad vimok!åya, nibandhåyåsur( matå
            må ßucha% sampada^ daiv(m, abhijåto ’si på@#ava {5}

            dvau bh)ta-sargau loke ’smin, daiva åsura eva cha
            daivo vistaraßa% prokta, åsura^ pårtha me ß~@u {6}

    {he} pårtha–ó filho de Kunt(; {ete gu@å% bhavanti}–estas são as características {impuras};
abhijåtasya–de uma pessoa que nasce com um destino; åsur(m sampadam–de natureza não divina;
dambha%–orgulho {da religiosidade etc.}; darpa%–vaidade {devido ao próprio conhecimento,
riqueza ou nascimento privilegiado}; abhimåna% cha–considerar-se digno de ser cultuado,
venerado; krodha%–ira; påru!yam eva cha–crueldade; ajånam cha–e ignorância.[4]
    daiv( sampat–as qualidades divinas; matå–são descritas; vimok!åya–como a causa da liberação;
åsur( {cha}–e as qualidades demoníacas; nibandhåya–como a causa do cativeiro; {he} på@#ava–ó
filho de På@#u; {tvam}–você; abhijåta% asi–nasceu com um destino; daiv(m sampadam–de
qualidades divinas e virtuosas; må ßucha%–então não tema.[5]
    {he} pårtha–ó Arjuna; dvau eva bh)ta-sargau–essas duas naturezas dos seres; {d~ßyate}–são
vistas; asmin loke–nesse mundo material; daiva%–a natureza divina; åsura% cha–e a natureza
demoníaca; daiva%–a natureza divina; prokta%–foi descrita; vistaraßa%–elaboradamente; ß~@u–
agora ouça; me–Me; åsuram–a respeito da natureza demoníaca.[6]

4 Ó Pårtha, estas são as qualidades de uma pessoa nascida com
uma natureza demoníaca: orgulho, presunção, egoísmo, ira,
crueldade e ignorância.
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Versos 1–3

ßr(-bhagavån uvåcha
            abhaya^ sattva-sa^ßuddhir, jåna-yoga-vyavasthiti%
            dåna^ damaß cha yajaß cha, svådhyåyas tapa årjavam {1}

            ahi^så satyam akrodhas, tyåga% ßåntir apaißunam
            dayå bh)te!v aloluptva^, mårdava^ hr(r achåpalam {2}

            teja% k!amå dh~ti% ßaucham, adroho nåtimånitå
            bhavanti sampada^ daiv(m, abhijåtasya bhårata {3}

    ßr(-bhagavån uvåcha–o Senhor Supremo disse; {he} bhårata–ó Arjuna; {ete gu@å%} bhavanti–
estas são as qualidades; abhijåtasya–da pessoa que nasce com um destino; daiv(m sampadam–
abençoado com virtudes divinas; abhayam–destemor; sattva-sa^ßuddhi%–coração cortez;
jånayoga-vyavasthiti%–absorção no yoga do conhecimento {13.8–12}; dånam–generosidade;
dama% cha–controle dos sentidos; yaja% cha–sacrifício; svådhyåya%–estudo dos Vedas; tapa%–
austeridade; årjavam–franqueza; ahi^så–não violência; satyam–veracidade; akrodha%–estar livre
da ira; tyåga%–desapego do mundano; ßanti%–controle mental, tranquilidade; apaißunam–livre
da propensão de encontrar falhas nos outros; dayå–compaixão; bh)te!u–por todos os seres;
aloluptvam–ausência de cobiça; mårdavam–gentileza; hr(%–modéstia; achåpalam–firmeza; teja%–
vigor; k!amå–piedade; dh~ti%–paciência; ßaucham–pureza interna e externa; adroha%–sem malícia;
na ati-månitå–e sem vaidade.[1–3]

1–3 O Senhor Supremo disse: Ó Bhårata, estas são as qualidades
de uma pessoa nascida com uma natureza divina: destemor,
bondade no coração, absorção no autoconhecimento,
generosidade, controle dos sentidos, sacrifício, estudo dos Vedas,
austeridade, sinceridade, não violência, veracidade, estar livre da
ira, desapego do mundano, tranquilidade, não ter o hábito de
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5 As qualidades divinas foram descritas como sendo a causa da
liberação e as qualidades demoníacas foram descritas como sendo
a causa do cativeiro. Ó På@#ava, não tema, pois você nasceu com
natureza divina.

6 Ó Pårtha, nesse mundo os seres vivos são de duas naturezas: a
divina e a demoníaca. Descrevi elaboradamente a natureza divina
para você, agora ouça-Me descrever a demoníaca:

Versos 7, 8, 9

            prav~tti^ cha niv~ti^ cha, janå na vidur åsurå%
            na ßaucha^ nåpi chåchåro, na satya^ te!u vidyate {7}

            asatyam aprati!$ha^ te, jagad åhur an(ßvaram
            aparaspara-sambh)ta^, kim anyat kåma-hetukam {8}

            etå^ d~!$im ava!$abhya, na!$åtmåno ’lpa-buddhaya%
            prabhavanty ugra-karmå@a%, k!ayåya jagato ’hitå% {9}

    åsurå% janå%–as pessoas de natureza demoníaca; na vidu%–desconhecem; prav~ttim cha–a
ação correta; niv~ttim cha–e a ação incorreta; na vidyate–não há nem; ßaucham–pureza; na–nem;
åchåra% api–boas práticas; na satyam cha–nem veracidade; te!u–nelas.[7]
    te–as pessoas de natureza demoníaca; åhu%–dizem; jagat asatyam–“o mundo não tem verdade;
aprati!$ham–nem fundamento; an(ßvaram–nem Deus; aparaspara-sambh)tam–e tudo nasce da
união do masculino e do feminino; kåma-hetukam–a razão para a existência é apenas a luxúria;
kim anyat–o que existe além disso?”[8]
    ava!$abhya–sustentando; etåm–essa; d~!$im–visão; {asurå%}–os demônios; na!$a-åtmåna%–
depravados; alpa-buddhaya%–de pouca inteligência; ugra-karmå@a%–envolvidos em atos cruéis;
ahitå%–de natureza inauspiciosa; prabhavanti–tornam-se poderosos; k!ayåya–para a destruição;
jagata%–do mundo.[9]

7 Os demoníacos não conseguem distinguir entre a ação correta e
a incorreta. Nem pureza, nem boas práticas, nem tampouco
veracidade podem ser encontradas neles.

8 As pessoas de natureza demoníaca dizem que nesse mundo não
existe verdade, fundamento, nem Deus e que tudo nasce através da
união do masculino e do feminino. Dizem que a vida não tem
outro propósito além da luxúria.

9 Abraçando essa visão, os demônios depravados e de pouca
inteligência, tornam-se poderosos e dedicam-se a atos cruéis e
inauspiciosos destinados a destruir o mundo.

Versos 10, 11–12

            kåmam åßritya du!p)ra^, dambha-måna-madånvitå%
            mohåd g~h(tvåsad-gråhån, pravartante ’ßuchi-vratå% {10}

            chintåm aparimeyå^ cha, pralayåntåm upåßritå%
            kåmopabhoga-paramå, etåvad iti nißchitå% {11}

            åßå-påßa-ßatair baddhå%, kåma-krodha-paråya@å%
            (hante kåma-bhogårtham, anyåyenårtha-sachayån {12}
    åßritya–entregando-se a; du!p)ram–insaciáveis; kåmam–desejos; {te}–tais demônios; dambha-
måna-mada-anvitå%–cheios de arrogância, orgulho e vaidade; mohåt–iludidos; asat-gråhån
g~h(två–pelo anseio por desfrute mundano; pravartante–ocupam-se; aßuchi-vratå%–em graves
irregularidades.[10]
    pralaya-antåm–até a morte; upåßritå%–dominados por; aparimeyåm cha–ilimitadas; chintåm–
preocupações; {te}–eles; nißchitå% iti–consideram que; etåvat–somente; kåma-upabhoga-paramå%–
saciar seus desejos é o objetivo último; baddhå%–atados; åßå-påßaßatai%–pelas amarras de centenas
de desejos; kåma-krodha-paråya@å%–dominados pelo desejo e pela ira; {te} (hante–tentam; artha-
sachayån–acumular riquezas; anyåyena–de modo ilegal; kåma-bhoga-artham–para satisfazer
seus desejos.[11–12]
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10 Entregando-se à ilusão de insaciáveis desejos por desfrute
mundano, tais demônios cheios de vaidade, orgulho e arrogância
ocupam-se em graves práticas ilícitas.

11–12 Até a morte permanecem dominados por infinitas
preocupações. Eles pensam que o desfrute mundano é a meta da
vida. Atados por centenas de desejos e dominados pelo anseio e
pela ira, esforçam-se por acumular riquezas ilicitamente para
realizar seus desejos.

Versos 13, 14, 15 

            idam adya mayå labdham, ida^ pråpsye manoratham
            idam ast(dam api me, bhavi!yati punar dhanam {13}

            asau mayå hata% ßatrur, hani!ye chåparån api
            (ßvaro ’ham aha^ bhog(, siddho ’ha^ balavån sukh( {14}

            å#hyo ’bhijanavån asmi, ko ’nyo ’sti sad~ßo mayå
            yak!ye dåsyåmi modi!ya, ity ajåna-vimohitå% {15}
    adya–“hoje; idam–isso; labdham–foi obtido; mayå–por mim; {puna%}–e de novo; pråpsye–
irei obter; idam manoratham–esse outro objeto desejável; idam–essa riqueza; asti me–é minha;
puna%–e de novo; idam api dhanam–mais riquezas; bhavi!yati–serão; {me}–minhas.”[13]
    asau–“esse; ßatru%–inimigo; hata%–foi destruído; mayå–por mim; api cha–e outra vez; hani!ye–
destruirei; aparån–outros inimigos; aham (ßvara%–eu sou o senhor; aham bhog(–eu sou o
desfrutador; aham siddha%–eu sou exitoso; balavån–poderoso; sukh(–e feliz.”[14]
    {aham} asmi–“eu sou; å#hya%–rico; abhijanavån–e bem nascido; ka% asti–existiria; anya%–
outro; mayå sad~ßa%–como eu? {aham}–eu; yak!ye–vou realizar sacrifício; dåsyåmi–fazer caridade;
modi!ye–e desfrutar.”; iti–assim; ajåna-vimohitå%–eles estão iludidos por conceitos
ignorantes.[15]

13 As pessoas demoníacas dizem: “Hoje obtive o que desejava e
amanhã também obterei o que desejo. Toda essa riqueza é minha

e obterei ainda mais no futuro”.

14 “Eu destruí um inimigo e destruirei outros. Sou bem sucedido,
poderoso e feliz”.

15 “Sou rico e aristocrático. Quem pode se comparar a mim? Vou
realizar sacrifícios, fazer caridade e me divertir.” Dessa forma, são
iludidos pela ignorância.

Versos 16, 17, 18 

            aneka-chitta-vibhråntå, moha-jåla-samåv~tå%
            prasaktå% kåma-bhoge!u, patanti narake ’ßuchau {16}

            åtma-sambhåvitå% stabdhå, dhana-måna-madånvitå%
            yajante nåma-yajais te, dambhenåvidhi-p)rvakam {17}

            aha&kåra^ bala^ darpa^, kåma^ krodha^ cha sa^ßritå%
            måm åtma-para-dehe!u, pradvi!anto ’bhyas)yakå% {18}

    aneka-chitta-vibhråntå%–com suas mentes repletas de pensamentos inúteis; moha-jåla-
samåv~tå%–presos na rede da ilusão; prasaktå%–absortos; kåma-bhoge!u–no desfrute mundano;
patanti–eles caem; aßuchau–num abominável; narake–inferno, como Vaitara@(.[16]
    åtma-sambhåvitå%–vaidosos; stabdhå%–obstinados; dhana-måna-mada-anvitå%–intoxicados
pela riqueza e pelo orgulho; te–esses demônios; avidhi-p)rvakam–ignorando as determinações
das Escrituras; dambhena–hipocritamente; yajante–executam sacrifícios; nama-yajai%–apenas
no nome {pseudossacrifícios}.[17]
    sa^ßritå%–devotados ao; aha&kåram–egoísmo; balam–poder; darpam–orgulho; kåmam -
luxúria; krodham cha–e ira; {te bhavanti}–eles; pradvi!anta%–ressentem-se; måm–de Mim;
{sthitam}–que estou situado; åtma-para-dehe!u–no interior de seus próprios corpos e nos dos
demais; abhyas)yakå%–e eles enxergam falhas nas boas qualidades das pessoas santas.[18]

16 Com suas mentes cheias de pensamentos vãos, capturados na
rede da ilusão e imersos em desfrute material, tais pessoas
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demoníacas caem num inferno abominável.

17 Orgulhosos, obstinados e intoxicados por riqueza e grandeza,
ignorando as recomendações das Escrituras, esses demônios fazem
um espetáculo hipócrita de sacrifícios.

18 Entregues ao egoísmo, pompa e poder, luxúria e ira, eles são
cheios de ressentimento em relação a Mim, que estou situado em
seus próprios e em outros corpos como a Superalma e consideram
como defeitos as boas qualidades das pessoas santas.

Versos 19, 20, 21, 22

            tån aha^ dvi!ata% kr)rån, sa^såre!u narådhamån
            k!ipåmy ajasram aßubhån, åsur(!v eva yoni!u {19}

            åsur(^ yonim åpannå, m)#hå janmani janmani
            måm apråpyaiva kaunteya, tato yånty adhamå^ gatim {20}

            tri-vidha^ narakasyeda^, dvåra^ nåßanam åtmana%
            kåma% krodhas tathå lobhas, tasmåd etat traya^ tyajet {21}

            etair vimukta% kaunteya, tamo-dvårais tribhir nara%
            åcharaty åtmana% ßreyas, tato yåti parå^ gatim {22}
    aham–Eu; ajasram–continuamente; k!ipåmi–lanço; tån–essas; dvi!ata%–ressentidas; kr)rån–
cruéis; aßubhån–inauspiciosas; narådhamån–decadentes pessoas; sa^såre!u–no ciclo de
nascimentos e mortes; åsur(!u yoni!u eva–em ventres de pessoas demoníacas.[19]
    {he} kaunteya–ó filho de Kunt(; åpannå%–aceitando; janmani janmani–nascimento após
nascimento; yonim–em ventres; åsur(m–demoníacos; m)#hå%–essas pessoas iludidas; apråpya

eva–não alcançam; måm–a Mim; yånti gatim–e sofrem um destino; tata% adhamåm–a cada vez
pior.[20]
    idam tri-vidham–esses três tipos de; dvåram–portas; narakasya–do inferno; åtmana% nåßanam–
levam à autodestruição; kåma%–a luxúria; krodha%–a ira; tathå lobha%–e a ganância; tasmåt–
portanto; etat trayam–essas três portas; tyajet–devem ser abandonadas.[21]
    {he} kaunteya–ó Kaunteya; nara%–a pessoa; vimukta%–liberada; etai%–dessas; tribhi% tama%-
dvårai%–três portas das trevas; åcharati–age; ßreya%–para o benefício; åtmana%–da alma; tata%–
por isso; yåti–ela alcança; paråm–o supremo; gatim–objetivo.[22]

19 Eu continuamente lanço essas pessoas ressentidas, cruéis,
inauspiciosas e decadentes em espécies demoníacas, no ciclo de
nascimento e morte.

20 Ó Kaunteya, nascendo repetidamente em espécies demoníacas,
essas pessoas iludidas não podem vir a Mim e descem a planos cada
vez mais baixos.

21 Luxúria, ira e cobiça são as três portas do inferno que
conduzem à autodestruição. Portanto, elas devem ser abandonadas.

22 Ó Kaunteya, aquele que está livre dessas três portas das trevas
luta pelo bem estar da alma e, por isso, atinge o destino supremo.

Versos 23, 24

            ya% ßåstra-vidhim uts~jya, vartate kåma-chårata%
            na sa siddhim avåpnoti, na sukha^ na parå^ gatim {23}

            tasmåch chhåstra^ pramå@a^ te, kåryåkårya-vyavasthitau
            jåtvå ßåstra-vidhånokta^, karma kartum ihårhasi {24}
    sa% ya%–a pessoa que; uts~jya–desconsiderando; ßåstra-vidhim–as determinações das Escrituras;
vartate kåma-chårata%–age de acordo com seus próprios desejos; avåpnoti–não obtém; na
siddhim–nem a perfeição, purificação; na sukham–nem a felicidade; na paråm gatim–nem o
destino supremo.[23]
    tasmåt–portanto; ßåstram–as determinações das Escrituras; kåryåakårya-vyavasthitau–relativas
ao dever e ao não dever; te pramå@am–são sua autoridade; jåtvå–compreendendo; ßåstra-
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vidhåna-uktam karma–o dever escrituralmente ordenado; iha–nesse mundo de ação; {tvam}
arhasi–sua obrigação; {tat} kartum–é agir de acordo.[24]

23 Aquele que age de acordo com seus próprios desejos,
desprezando as determinações das Escrituras, não pode obter
perfeição, felicidade, nem o destino supremo.

24 Portanto, as determinações das Escrituras sobre dever e não
dever são a sua autoridade. Conhecendo seu dever nesse mundo
segundo as Escrituras {agir somente para a satisfação do Senhor},
você deve agir de acordo.
______________________________________________________________

Fim do Capítulo Dezesseis
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da paixão, ou da ignorância. Ouça-Me agora falar sobre isso:

3 Ó Bhårata, a fé de todos os seres vivos é governada por sua
consciência. Por sua constituição, o ser vivo possui fé. Ele é aquilo
que sua fé é.

Versos 4, 5–6 

            yajante såttvikå devån, yak!a-rak!å^si råjaså%
            pretån bh)ta-ga@å^ß chånye, yajante tåmaså janå% {4}

            aßåstra-vihita^ ghora^, tapyante ye tapo janå%
            dambhåha&kåra-sa^yuktå%, kåma-råga-balånvitå% {5}

            karßayanta% ßar(ra-stha^, bh)ta-gråmam achetasa%
            må^ chaivånta% ßar(ra-stha^, tån viddhy åsura-nißchayån {6}

    såttvikå%–aqueles dotados de fé da natureza da bondade; yajante–adoram; devån–os
semideuses da bondade; råjaså%–os que têm uma fé apaixonada; yajante–adoram; yak!a-rak!å^si–
os semideuses Yak!a e os Råk!asa, demônios de natureza apaixonada; anye–outros; tåmaså% janå%–
que possuem uma fé ignorante; {yajante}–adoram; pretån bh)ta-ga@ån cha–os fantasmas e
espíritos da natureza da ignorância.[4]
    janå%–pessoas; achetasa%–ignorantes; ye–que; tapyante–executam; ghoram–severas; tapa%–
austeridades; aßåstra vihitam–não aprovadas pelas Escrituras; dambha-aha&kåra-sa^yuktå%–
cheias de orgulho e egoísmo; kåma-råga-bala-anvitå%–e impelidas pelo desejo, apego e poder;
karßayanta%–torturam; bh)ta-gråmam–os cinco elementos materiais básicos; ßar(ra-stham–no
corpo; {karßayanta%} måm cha eva–e também atormentam a Mim, na forma de Minha partícula,
a alma espiritual, a j(våtman; anta% ßar(ra-stham–no corpo; viddhi–saiba; tån–que todas elas;
åsura-nißchayån–são pessoas de crença demoníaca.[5–6]

4 Pessoas cuja fé se encontra na modalidade da bondade adoram
semideuses, pessoas cuja fé se encontra na modalidade da paixão
adoram os semideuses Yak!a e demônios Råk!asa, enquanto que
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Versos 1, 2, 3

arjuna uvåcha
            ye ßåstra-vidhim uts~jya, yajante ßraddhayånvitå%
            te!å^ ni!$hå tu kå k~!@a, sattvam åho rajas tama% {1}

ßr(-bhagavån uvåcha
            tri-vidhå bhavati ßraddhå, dehinå^ så svabhåva-jå
            såttvik( råjas( chaiva, tåmas( cheti tå^ ß~@u {2}

            sattvånur)på sarvasya, ßraddhå bhavati bhårata
            ßraddhåmayo ’ya^ puru!o, yo yach chhraddha% sa eva sa% {3}
    arjuna% uvåcha–Arjuna disse; {he} k~!@a–ó K~!@a; kå–qual; ni!$hå–é a posição; te!åm–
daqueles; ye–que; uts~jya–desconsideram; ßåstra-vidhim–as determinações das Escrituras; tu–mas;
yajante–que adoram; sraddhayå-anvitå% {santa%}–com fé? {sa kim}–isso está; sattvam–na bondade;
åho raja%–na paixão; {uta} tama%–ou na ignorância?[1]
    ßr(-bhagavån uvåcha–o Senhor Supremo disse; ßraddhå eva–a fé; dehinåm–dos seres vivos;
bhavati–é; tri-vidhå iti–de três tipos; sattvik(–bondosa; råjas( cha–apaixonada; tåmas( cha–e
ignorante; så–essa fé; sva-bhåva-jå–nasce de suas próprias naturezas adquiridas pelas impressões
de suas vidas anteriores; tåm ß~@u–agora, ouça a respeito disso.[2]
    {he} bhårata–ó descendente de Bharata; ßraddhå–a fé; sarvasya–de todos os seres vivos; bhavati–
está; sattva-anur)på–de acordo com suas consciências; ayam puru!a%–o ser vivo; ßraddhå-maya%–
tem fé por constituição; sa%–ele; sa% eva–é aquilo; ya% yat ßraddha%–que sua fé é.[3]

1 Arjuna perguntou: Ó K~!@a, qual é a posição daqueles que
adoram com fé, mas ignoram os princípios das Escrituras? Sua fé
se encontra na modalidade da bondade, da paixão ou da
ignorância?

2 O Senhor Supremo disse: Existem três tipos de fé, que nascem
da natureza que a alma adquiriu, seja na modalidade da bondade,
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7 Conforme as três modalidades da natureza material, existem
também três tipos de alimentos. Da mesma forma, existem três
tipos de sacrifícios, três tipos de austeridades e três tipos de
caridades. Ouça-Me agora falar sobre isso:

8 Os alimentos que aumentam a longevidade, a vitalidade, a força,
a saúde, a felicidade e a bondade, que são saborosos, suculentos,
completos e agradáveis, são apreciados por pessoas da natureza da
bondade.

9 Os alimentos apreciados por pessoas de natureza apaixonada são
muito amargos, muito ácidos, muito salgados, muito quentes,
muito picantes {como pimenta chilli, etc.}, muito secos {como
grão de bico seco tostado, etc.} e que aquecem muito {como
sementes de mostarda, etc.}. Tais alimentos causam dor, tristeza e
doença.

Versos 10, 11, 12

            yåta-yåma^ gata-rasa^, p)ti paryu!ita^ cha yat
            uchchhi!$am api chåmedhya^, bhojana^ tåmasa-priyam {10}

            aphalåkå&k!ibhir yajo, vidhi-di!$o ya ijyate
            ya!$avyam eveti mana%, samådhåya sa såttvika% {11}

            abhisandhåya tu phala^, dambhårtham api chaiva yat
            ijyate bharata-ßre!$ha, ta^ yaja^ viddhi råjasam {12}

    yat bhojanam–os alimentos que são; yåta-yåmam–cozidos, mas deixados para esfriar; gata-
rasam–sem sabor; p)ti–que exalam cheiro forte; paryu!itam cha–podres, decompostos;
uchchhi!$am api–sobras {exceto sobras de pessoas adoráveis}; amedhyam cha–e alimentos
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aqueles cuja fé se encontra na modalidade da ignorância adoram
fantasmas e espíritos.

5–6 Cheios de orgulho e egoísmo, motivados pela ambição, apego
e poder, as pessoas ignorantes executam severas austeridades não
recomendadas pelas Escrituras e torturam os elementos naturais do
corpo e a alma dentro dele. Saiba que essas são pessoas de fé
demoníaca.

Versos 7, 8, 9

            åhåras tv api sarvasya, tri-vidho bhavati priya%
            yajas tapas tathå dåna^, te!å^ bhedam ima^ ß~@u {7}

            åyu%-sattva-balårogya-sukha-pr(ti-vivardhanå%
            rasyå% snigdhå% sthirå h~dyå, åhårå% såttvika-priyå% {8}

            ka$v-amla-lava@åty-u!@a-t(k!@a-ruk!a-vidåhina%
            åhårå råjasasye!$å, du%kha-ßokåmaya-pradå% {9}

    {gu@a bhedåt}–de acordo com as três modalidades da natureza material; bhavati tu api–
existem também; tri-vidha% åhåra%–três tipos de alimentos; priya%–que agradam; sarvasya–a
todos; tathå–do mesmo modo existem; {tri vidham}–três tipos; yaja%–de sacrifícios; tapa%–
austeridades; dånam–e caridades; ß~@u–agora ouça sobre; imam–esta; bhedam–distinção; te!åm–
entre eles.[7]
    åhårå%–alimentos; åyu%-sattva-bala-årogya-sukha-pr(ti-vivardhanå%–que aumentam a
longevidade, a vitalidade, a força, a saúde, a felicidade e a bondade; rasyå%–saborosos; snigdhå%–
suculentos; sthirå%–completos; h~dyå%–e agradáveis; {bhavati}–são; såttvika-priyå%–apreciados
por pessoas de natureza bondosa.[8]
    åhårå%–alimentos; ka$u-amla-lava@a-ati-u!@a-t(k!@a-ruk!a-vidåhina%–que são muito amargos,
muito ácidos, muito salgados, muito quentes, muito picantes, muito secos ou queimados; du%kha-
ßoka-åmaya-pradå%–e que causam dor, tristeza e doença; {bhavati}–são; i!$å%–apreciados;
råjasasya–por pessoas de natureza apaixonada.[9]
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impuros, que não são oferecidos em sacrifícios {como carne, vinho e cebola}; {tat bhavati}–tais
alimentos são; tåmasa-priyam–apreciados por pessoas ignorantes.[10]
    sa% yaja%–o sacrifício; ya% ijyate–que é realizado; vidhi-di!$a%–conforme as determinações
das Escrituras; aphala-åkå&k!ibhi%–por uma pessoa que não anseia por seus frutos; mana%
samådhåya–com firme convicção; ya!$avyam eva iti–de que deve realizá-lo como um dever;
såttvika%–é um sacrifício da modalidade da bondade.[11]
    tu–mas; {he} bharata-ßre!$ha–ó Bhårata; yat–aquele que; ijyate–é realizado; abhisandhåya–
motivado por; phalam–remuneração; dambha-artham api cha eva–e que é um espetáculo de
pompa e grandeza; viddhi–saiba que; tam yajam–tal sacrifício; råjasam–é de natureza
apaixonada.[12]

10 São apreciados pelos ignorantes os alimentos estragados, sem
sabor, com cheiro desagradável, pútridos, as sobras {que não sejam
de pessoas veneráveis} e os alimentos impuros {como carne, vinho
e cebola}.

11 O sacrifício que está de acordo com os princípios das Escrituras
e é executado com fé por uma pessoa livre de desejos fruitivos, é
um sacrifício da natureza da bondade.

12 Mas, ó Bhårata, saiba que o sacrifício executado com
expectativas fruitivas, como uma exibição de pompa e grandeza, é
um sacrifício da natureza da paixão.

Versos 13, 14, 15

            vidhi-h(nam as~!$ånna^, mantra-h(nam adak!i@am
            ßraddhå-virahita^ yaja^, tåmasa^ parichak!ate {13}

            deva-dvija-guru-pråja-,p)jana^ ßaucham årjavam
            brahmacharyam ahi^så cha, ßår(ra^ tapa uchyate {14}

           anudvega-kara^ våkya^, satya^ priya-hita^ cha yat
            svådhyåyåbhyasana^ chaiva, vå&maya^ tapa uchyate {15}

    yajam–o sacrifício; vidhi-h(nam–não Escritural; as~!$a-annam–sem distribuição de alimentos;
mantra-h(nam–sem mantra; adak!i@am–sem oferendas apropriadas aos sacerdotes; ßraddhå-
virahitam–e executado sem fé; parichak!ate–é considerado; tåmasam–ignorante.[13]
    deva-dvija-guru-pråja-p)janam–a adoração da deidade, do bråhma@a, do Guru e da alma
iluminada; ßaucham–a pureza interna e externa; årjavam–a simplicidade; brahmacharyam–o
celibato; ahi^så cha–e a não violência; uchyate–são chamados de; tapa%–austeridades; ßår(ram–
corpóreas.[14]
    satyam–a veracidade; våkyam–a fala; yat–que; anudvega-karam–não causa perturbação; priya-
hitam cha–e que é agradável e ainda benéfica; svådhyåya-abhyasanam cha eva–e a recitação
regular dos Vedas; uchyate–são chamadas de; tapa%–austeridades; våk-mayam–verbais.[15]

13 E o sacrifício que não considera os princípios das Escrituras,
que é realizado sem distribuição de alimentos, sem pronunciar os
mantras adequados, sem oferendas aos sacerdotes e sem fé, é
conhecido como da natureza da ignorância.

14 Adorar a Deidade, o bråhma@a, o mestre espiritual e a
alma iluminada, a pureza, a simplicidade, o celibato e a não
violência — todas essas são austeridades do corpo.

15 A fala que não perturba os outros, que é verdadeira, agradável
e benéfica, bem como a recitação regular dos Vedas — todas essas
são conhecidas como austeridades verbais.

Versos 16, 17, 18

            mana% prasåda% saumyatva^, maunam åtma-vinigraha%
            bhåva-sa^ßuddhir ity etat, tapo månasam uchyate {16}

            ßraddhayå parayå tapta^, tapas tat tri-vidha^ narai%
            aphalåkå&k!ibhir yuktai%, såttvika^ parichak!ate {17}

            satkåra-måna-p)jårtha^, tapo dambhena chaiva yat
            kriyate tad iha prokta^, råjasa^ chalam adhruvam {18}
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    iti etat–todas estas; uchyate–são chamadas de; tapa%–austeridades; månasam–mentais; mana%
prasåda%–autossatisfação; saumyatvam–boa vontade; maunam–estabilidade; åtma-vinigraha%–
controle mental; bhåva-sa^ßuddhi%–e pureza de coração.[16]
    taptam–quando praticados; narai%–pela pessoa; yuktai%–devotada; aphala-åkå&k!ibhi%–sem
desejos; parayå–com profunda; ßraddhayå–fé; tat–estes; tri-vidham tapa%–três tipos de
austeridades {corporal, verbal e mental}; parichak!ate–são designados como; såttvikam–situados
na natureza da bondade.[17]
    tat–aquela; tapa%–austeridade; chalam–intolerável; adhruvam–transitória; yat–que; kriyate–
é executada; satkåra-måna-p)ja-artham–com o objetivo de lucro, adoração e fama; dambhena
cha eva–e realizada com grande orgulho; iha proktam–é designada nesse mundo como; råjasam–
austeridade apaixonada.[18]

16 Autossatisfação, benevolência, estabilidade, controle mental e
pureza de coração são conhecidos como austeridades mentais.

17 Quando praticada por uma alma livre de desejos, devotada e
com profunda fé no Senhor Supremo, essa tripla austeridade de
pensamento, palavra e ação encontra-se na modalidade da bondade.

18 A austeridade inconstante e transitória executada
orgulhosamente para obter ganhos, adoração, nome e fama, é
conhecida como austeridade da natureza da paixão.

Versos 19, 20, 21

            m)#ha-gråhe@åtmano yat, p(#ayå kriyate tapa%
            parasyotsådanårtha^ vå, tat tåmasam udåh~tam {19}

            dåtavyam iti yad dåna^, d(yate ’nupakåri@e
            deße kåle cha påtre cha, tad dåna^ såttvika^ sm~tam {20}

            yat tu praty-upakårårtha^, phalam uddißya vå puna%
            d(yate cha parikli!$a^, tad dåna^ råjasa^ sm~tam {21}

    tat tapa%–a austeridade; yat–que; kriyate–é executada; m)#ha-gråhe@a–com intenção
duvidosa; p(#ayå–causando dor; åtmana%–a si mesmo; vå–ou; utsådana-artham–para prejudicar;
parasya–os outros; udåh~tam–é descrita como; tåmasam–ignorante.[19]
    dånam–a caridade; yat–que; d(yate–é oferecida; anupakåri@e iti–sem expectativa de retorno;
deße–em um local auspicioso ou sagrado; kåle cha–num momento astrologicamente auspicioso;
påtre–para um beneficiário qualificado; dåtavyam cha–e com convicção de que ela deveria ser
dada; tat dånam–essa caridade; sm~tam–é considerada; såttvikam–como sendo da natureza da
bondade.[20]
    yat tu–e aquela que; d(yate–é dada; prati-upakåra-artham–com expectativa de retorno; vå–ou;
phalam uddißya–para obter uma recompensa; puna% cha–e ainda mais; parikli!$am - {é dada}
com grande relutância; tat dånam–tal caridade; sm~tam–é considerada; råjasam–como sendo da
natureza da paixão.[21]

19 A austeridade executada com intenção duvidosa, que causa
sofrimento próprio ou o prejuízo de outros, é conhecida como
austeridade da natureza da ignorância.

20 A caridade oferecida sem expectativa de retorno, com a
convicção de que deve ser oferecida, em local e tempo apropriados
e para o recipiente apropriado, é considerada da natureza da
bondade.

21 Mas a caridade relutante, dada na expectativa de receber algo
em troca, ou com algum desejo de obter recompensa {como
alcançar o Céu}, é considerada como sendo da natureza da paixão.

Versos 22, 23, 24

            adeßa-kåle yad dånam, apåtrebhyaß cha d(yate
            asatk~tam avajåta^, tat tåmasam udåh~tam {22}

            o^-tat-sad iti nirdeßo, brahma@as tri-vidha% sm~ta%
            bråhma@ås tena vedåß cha, yajåß cha vihitå% purå {23}
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            tasmåd om ity udåh~tya, yaja-dåna-tapa%-kriyå%
            pravartante vidhånoktå%, satata^ brahma-vådinåm {24}

    yat dånam–a caridade que; d(yate–é oferecida; asat-k~tam–sem respeito; avajåtam cha–e com
desprezo; adeßa kåle–em local e tempo inapropriados; apåtrebhya%–para um beneficiário indigno;
tat–tal caridade; udåh~tam–é descrita como; tåmasam–sendo da natureza da ignorância.[22]
    iti–estas; tri-vidha%–três palavras; om-tat-sat–O^ Tat Sat; sm~ta%–são conhecidas nas
Escrituras como; nirdeßa%–indicando; brahma@a%–o Brahman, o Espírito Supremo; purå–em
tempos antigos, na manifestação universal; bråhma@å%–os bråhma@as; vedå% cha–os Vedas;
yajå% cha–e os sacrifícios; vihitå%–foram manifestados; tena–por essas três palavras.[23]
    tasmåt–portanto; yaja-dåna-tapa%-kriyå%–os deveres de sacrifício, caridade e austeridade;
brahma-vådinåm–dos seguidores dos Vedas; vidhåna-uktå%–prescritos nas Escrituras; satatam
pravartante–são sempre iniciados; udåh~tya–pronunciando; om iti–a sílaba O^, representando
o Brahman, o Absoluto.[24]

22 A caridade dada sem respeito, com desprezo, para um
recipiente indigno, em local e tempo impróprios, é considerada
como sendo da natureza da ignorância.

23 As Escrituras dizem que as palavras O^ Tat Sat indicam o
Brahman, o Espírito Supremo. No momento da manifestação
universal, os bråhma@as, os Vedas e os sacrifícios foram
manifestados por essas três palavras.

24 Assim, os seguidores dos Vedas sempre recitam a sílaba O^
representando o Brahman, o Absoluto, para iniciar seus deveres
prescritos de sacrifício, caridade e austeridade.

Versos 25, 26, 27

            tad ity anabhisandhåya, phala^ yaja-tapa%-kriyå%
            dåna-kriyåß cha vividhå%, kriyante mok!a-kå&k!ibhi% {25}

            sad-bhåve sådhu-bhåve cha, sad ity etat prayujyate
            praßaste karma@i tathå, sach chhabda% pårtha yujyate {26}

            yaje tapasi dåne cha, sthiti% sad iti chochyate
            karma chaiva tad-arth(ya^, sad ity evåbhidh(yate {27}

    mok!a-kå&k!ibhi%–pessoas que desejam a liberação; {udåh~tya}–pronunciando; tat iti–a
palavra Tat, representando o Brahman, o Absoluto; kriyante–executam; vividhå% yaja-tapa%-
kriyå%–atos de vários tipos de sacrifício e austeridade; dåna-kriyå% cha–e atos de caridade;
anabhisandhåya–sem estarem motivadas; phalam–pelos frutos.[25]
    {he} pårtha–ó filho de Kunt(; sat iti–a palavra Sat, representando o Brahman, o Absoluto;
prayujyate–é usada; sat-bhåve–para indicar a verdade, a natureza do Brahman; sådhu-bhåve cha–
e as pessoas dedicadas à verdade, conhecedoras do Brahman; tathå–dessa forma; etat sat-ßabda%–
esta palavra Sat; yujyate–é pronunciada; praßaste karma@i–durante atividades auspiciosas.[26]
    sthiti%–a eternidade; yaje–no sacrifício; tapasi–na austeridade; dåne cha–e na caridade;
uchyate–é descrita; sat iti cha–pela palavra Sat; karma cha eva–e a ação; tat-arth(yam–para a
satisfação do Senhor Supremo; abhidh(yate–é designada; sat iti eva–pela palavra Sat.[27]

25 Pessoas que aspiram à liberação recitam a palavra Tat,
representando o Brahman, o Absoluto, para invocar a execução de
vários atos de sacrifício, caridade e austeridade, sem motivação
pelos resultados.
26 Ó Pårtha, a palavra Sat, representando o Brahman, o Absoluto,
indica a verdade e as pessoas dedicadas à verdade. Portanto, a
palavra Sat é pronunciada para invocar a execução de atividades
auspiciosas.

27 É dito que a palavra Sat indica a eternidade do sacrifício, da
austeridade e da caridade. E a ação realizada para satisfação do
Senhor Supremo é chamada Sat — verdade.

Verso 28

            aßraddhayå huta^ datta^, tapas tapta^ k~ta^ cha yat
            asad ity uchyate pårtha, na cha tat pretya no iha {28}
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    {he} pårtha–ó Arjuna; yat–qualquer; hutam–sacrifício que é oferecido; dattam–caridade que
é dada; tapa% taptam–austeridade que é suportada; cha–e; k~tam–ação que é realizada; aßraddhayå–
sem fé; tat uchyate–são descritos; asat iti–como asat, inverdades; {yata% tat}–porque {não};
{phalati}–frutificam; na u iha–nem nesse mundo; na cha pretya–nem no próximo.[28]

28 Ó Pårtha, sacrifício, caridade e austeridade ou qualquer ação
realizada sem fé no Supremo é conhecida como asat, ou inverdade.
Tais obras não podem trazer um resultado auspicioso, nem nesse
mundo, nem no próximo.
___________________________________________________________

Fim do Capítulo Dezessete

Os Três Tipos de Fé

Da conversa entre Ír( K~!@a e Arjuna
no Ír(mad Bhagavad-g(tå Upani!ad,

a Escritura Yoga do Conhecimento Transcendental
no Bh(!ma Parva do Ír( Mahåbhårata,

a Escritura Sagrada revelada por Ír(la Vyåsadeva
em cem mil versos.
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2 O Senhor Supremo disse: Pessoas eruditas e iluminadas
entendem o abandono da ação fruitiva como renúncia e o
abandono dos frutos de todas as ações como desapego.

3 Alguns filósofos sustentam que todas as atividades devem ser
abandonadas, por serem imperfeitas. Outros sustentam que as
atividades de sacrifício, caridade e austeridade jamais devem ser
abandonadas.

Versos 4, 5, 6

       nißchaya^ ß~@u me tatra, tyåge bharata-sattama
       tyågo hi puru!a-vyåghra, tri-vidha% samprak(rtita% {4}

       yaja-dåna-tapa%-karma, na tyåjya^ kåryam eva tat
       yajo dåna^ tapaß chaiva, påvanåni man(!i@åm {5}

       etåny api tu karmå@i, sa&ga^ tyaktvå phalåni cha
       kartavyån(ti me pårtha, nißchita^ matam uttamam {6}
    {he} bharata-sattama–ó melhor dos Bhåratas: ß~@u–ouça; me–Minha; nißchayam–conclusão
perfeita; tatra tyåge–a respeito de tyåga, desapego, ou a qualidade da renúncia; hi–uma vez que;
{he} puru!a-vyåghra–ó melhor dos homens; tyåga%–a qualidade da renúncia; samprak(rtita%–foi
claramente descrita {nas Escrituras}; tri-vidha%–como sendo de três tipos.[4]
    yaja-dåna-tapa%-karma–deveres de sacrifício, caridade e austeridade; na tyåjyam–não devem
ser abandonados; tat–eles; eva–certamente; kåryam–devem ser executados; {yata%}–pois;  yaja%–
sacrifício; dånam–caridade; tapa% cha–e austeridade; {bhavanti}–são; påvanåni eva–os
purificadores; man(!i@åm–do sábio.[5]
    {he} pårtha–ó filho de Kunt(; api tu–mas mesmo; etåni–essas; karmå@i–ações; kartavyåni–
devem ser executadas; tyaktvå–renunciando; sa&gam–ao apego; phalåni cha–e ao desejo pelos
resultados; iti–essa é; me–Minha; nißchitam–definitiva; uttamam–e suprema; matam–conclusão
perfeita {siddhånta}.[6]

4 Ó melhor dos Bhåratas, ouça Minha conclusão perfeita a

Versos 1, 2, 3

arjuna uvåcha
       sannyåsasya mahå-båho, tattvam ichchhåmi veditum
       tyågasya cha h~!(keßa, p~thak keßinis)dana {1}

ßr(-bhagavån uvåcha
       kåmyånå^ karma@å^ nyåsa^, sannyåsa^ kavayo vidu%
       sarva-karma-phala-tyåga^, pråhus tyåga^ vichak!a@å% {2}

       tyåjya^ do!avad ity eke, karma pråhur man(!i@a%
       yaja-dåna-tapa%-karma, na tyåjyam iti chåpare {3}

    arjuna% uvåcha–Arjuna disse; {he} mahå-båho–ó poderoso heroi; {he} h~!(keßa–ó Senhor de
todos os sentidos; {he} keßinis)dana–ó destruidor do demônio Keßi; ichchhåmi–desejo; veditum–
entender; tattvam–o assunto; sannyåsasya–da renúncia; tyågasya cha–e do desapego; p~thak–
separadamente.[1]
    ßr(-bhagavån uvåcha–o Senhor Supremo disse; vichak!a@å%–personalidades iluminadas;
kavaya%–e eruditas; vidu%–conhecem; nyåsam–a renúncia; karma@åm–das ações; kåmyånåm–
inspirada por desejos fruitivos; sannyåsam–como sannyåsa, a renúncia; pråhu%–e declaram que;
tyågam–desapego; sarva-karma-phala-tyågam–é a renúncia aos frutos de todas as ações, sejam
cotidianas, incidentais ou fruitivas.[2]
    eke man(!i@a%–alguns estudiosos {geralmente da escola Så&khya}; pråhu%–declaram que;
karma–a ação; tyåjyam–deve ser abandonada; do!avat iti–por ser imperfeita {devido à violência,
etc.}; apare cha–e outros {em geral, os M(må^sakas}; iti {pråhu%}–afirmam que; yaja-dåna-
tapa%-karma–os deveres {descritos nas Escrituras} baseados em sacrifício, caridade e austeridade;
na tyåjyam–não devem ser abandonados.[3]

1 Arjuna disse: Ó Senhor todo poderoso, destruidor do demônio
Keßi, desejo entender o propósito da renúncia {sannyåsa} e do
desapego {tyåga} separadamente.

Ír(mad Bhagavad-g(tå298 {18.4}



7 É um erro renunciar aos próprios deveres obrigatórios. A ilusão
de abandonar tais deveres é considerada falsa renúncia, ou renúncia
da natureza da ignorância.

8 Aquele que abandona seus deveres obrigatórios por medo de
desconfortos físicos, considerando-os incômodos, executa renúncia
da natureza da paixão. Assim, ele não obtém o fruto do verdadeiro
desapego.

9 Ó Arjuna, a execução de atividades obrigatórias por uma questão
de dever, enquanto se abandona o apego e o desejo fruitivo, é
renúncia da natureza da bondade. Esta é a Minha opinião.

Versos 10, 11, 12

       na dve!$y akußala^ karma, kußale nånu!ajjate
       tyåg( sattva-samåvi!$o, medhåv( chhinna-sa^ßaya% {10}

       na hi deha-bh~tå ßakya^, tyaktu^ karmå@y aße!ata%
       yas tu karma-phala-tyåg(, sa tyåg(ty abhidh(yate {11}

       ani!$am i!$a^ mißra^ cha, tri-vidha^ karma@a% phalam
       bhavaty atyåginå^ pretya, na tu sannyåsinå^ kvachit {12}
    medhåv(–o sábio; tyåg(–renunciado; sattva-samåvi!$a%–absorto na natureza da bondade;
chhinna-sa^ßaya%–tendo despedaçado todas as dúvidas; na dve!$i–nem se ressente; akußalam–
pelos incômodos; karma–deveres; na anu!ajjate–nem está apegado a; kußale–deveres que
concedem felicidade.[10]
    deha-bh~tå–a alma corporificada; na ßakyam hi–nunca pode; aße!ata%–completamente;
tyaktum–renunciar; karmå@i–às atividades; tu–mas; abhidh(yate–é dito; iti–que; tyåg(–
renunciante é; ya% sa% karma-phala-tyåg(–a pessoa que renuncia aos frutos da ação.[11]
    tri-vidham phalam {iti}–esses três tipos de frutos; karma@a%–da ação; bhavati–permanecem;
pretya–após a morte; atyåginåm–para aqueles que desejam desfrute material; ani!$am–os
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respeito do desapego, a qualidade da renúncia, uma vez que, ó
melhor dos homens, foi claramente estabelecido que a qualidade
da renúncia é de três tipos.

5 Ações da natureza do sacrifício, caridade e austeridade nunca
devem ser abandonadas. Elas devem ser executadas porque são
purificadoras do sábio.

6 Mas até mesmo essas atividades devem ser executadas
abandonando-se o apego e o desejo pelos frutos. Ó Pårtha, saiba
que essa é a Minha perfeita e suprema conclusão.

Versos 7, 8, 9

           niyatasya tu sannyåsa%, karma@o nopapadyate
            mohåt tasya parityågas, tåmasa% parik(rtita% {7}

            du%kham ity eva yat karma, kåya-kleßa-bhayåt tyajet
            sa k~två råjasa^ tyåga^, naiva tyåga-phala^ labhet {8}

            kåryam ity eva yat karma, niyata^ kriyate ’rjuna
            sa&ga^ tyaktvå phala^ chaiva, sa tyåga% såttviko mata% {9}
    tu–mas; sannyåsa%–a renúncia; karma@a%–de deveres; niyatasya–obrigatórios; na upapadyate–
não pode ser justificada; parityåga%–o abandono; tasya–desses deveres; mohåt–devido à ilusão;
parik(rtita%–é conhecido como; tåmasa%–renúncia da natureza da ignorância.[7]
    {ya%}–a pessoa que; iti {matvå}–pensa que; yat karma–tais deveres obrigatórios; du%kham eva–
são incômodos; tyajet–e renuncia a eles; kåya-kleßa-bhayåt–por medo do desconforto físico; sa%–
tal pessoa; k~två–ao executar; tyågam–a renúncia; råjasam–da natureza da paixão; na labhet
eva–não pode obter; tyåga-phalam–o fruto do desapego—iluminação.[8]
    {he} arjuna–ó Arjuna; karma–os deveres; niyatam–obrigatórios; yat–que; kriyate–são
executados; kåryam iti eva–por uma questão de dever; tyaktvå–abandonando; sa&gam–o apego;
phalam eva cha–e o desejo fruitivo; sa% tyåga% såttvika%–constituem a renúncia da natureza da
bondade; {me} mata%–essa é Minha consideração.[9]
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Divino, a Superalma.[14]
    yat karma–qualquer ação; nara%–que uma pessoa; prårabhate–execute; sar(ra-våk-manobhi%–
com seu corpo, fala e mente; nyåyam vå–seja legal; vipar(tam vå–ou ilegal; ete pacha–esses cinco
fatores; tasya–são suas; hetava%–causas.[15]

13 Ó poderoso herói, ouça-Me falar sobre as cinco causas da
realização de todas as atividades, como descrito nos ensinamentos
conclusivos da Escritura conhecida como Så&khya ou Vedånta:

14 {Todas as ações acontecem por estas cinco causas:} o corpo, o
executor {ego, o nó entre espírito e matéria}, o instrumento {os
sentidos}, os vários esforços e o Divino {a Superalma}.

15 Seja legal ou ilegal, qualquer ação que uma pessoa execute com
seu corpo, mente ou fala, tem como causa esses cinco elementos.

Versos 16, 17, 18

           tatraiva^ sati kartåram, åtmåna^ kevala^ tu ya%
           paßyaty ak~ta-buddhitvån, na sa paßyati durmati% {16}

           yasya nåha&k~to bhåvo, buddhir yasya na lipyate
           hatvåpi sa imål lokån, na hanti na nibadhyate {17}

           jåna^ jeya^ parijåtå, tri-vidhå karma-chodanå
           kara@a^ karma karteti, tri-vidha% karma sa&graha% {18}
    evam sati–apesar disso; tatra–e com respeito à realização da ação; ya%–a pessoa que; paßyati–
vê; kevalam–apenas; åtmånam–a entidade viva; kartåram–como a executora; sa% durmati%–essa
pessoa ignorante; ak~ta-buddhitvåt–devido à inteligência impura; na paßyati–não vê.[16]
    yasya–aquele em cujo interior; na–não ocorre; bhåva%–a mentalidade; aha&k~ta%–de
considerar a si mesmo o executor; yasya–e aquele cuja; buddhi%–inteligência; na lipyate–não
está apegada aos frutos das ações; sa%–tal pessoa; hatvå api–ainda que mate; imån lokån–o mundo
inteiro; na hanti–não mata ninguém; na nibadhyate–nem é atado pela ação.[17]
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indesejáveis {nascimento inferior ou infernal}; i!$am–os desejáveis {nascimento elevado ou divino};
mißram cha–e misto {nascimento humano}; tu–mas; na {bhavati}–esses frutos não ocorrem;
kvachit–nunca; sannyåsinåm–para aqueles que são sannyås(, renunciantes.[12]

10 O sábio renunciado que está absorto na natureza da bondade e
que dissipou todas as dúvidas, não se ressente com deveres
incômodos,  nem se apega a trabalhos agradáveis.

11 É impossível para a alma corporificada renunciar
completamente às ações. Contudo, aquele que renuncia aos frutos
de suas ações é um verdadeiro renunciante.

12 Após a morte, os três tipos de frutos da ação — desejáveis,
indesejáveis e mistos — são obtidos por aqueles que têm desejos
materiais, mas nunca por aqueles que são renunciados.

Versos 13, 14, 15

       pachaitåni mahå-båho, kåra@åni nibodha me
       så&khye k~tånte proktåni, siddhaye sarva-karma@åm {13}

       adhi!$håna^ tathå kartå, kara@a^ cha p~thag-vidham
       vividhåß cha p~thak che!$å, daiva^ chaivåtra pachamam {14}

       ßar(ra-vå&manobhir yat, karma prårabhate nara%
      nyåya^ vå vipar(ta^ vå, pachaite tasya hetava% {15}
    {he} mahå-båho–ó poderoso herói; nibodha–saiba; me–por Mim; etåni–destas; pacha–cinco;
kåra@åni–causas; siddhaye–da realizacão; sarva-karma@åm–de todas as ações; proktåni–descritas;
k~tånte–no conhecimento conclusivo da ação; så&khye–na Escritura Vedånta.[13]
    adhi!$ånam–{1} a base, o corpo; tathå–e; kartå–{2} o ¨realizador¨, o ego do nó de espírito e
matéria; p~thak-vidham–{3} os separados, vários; kara@am cha–sentidos de percepção, como
olhos, ouvidos, etc., como o instrumento; vividhå%–{4} os vários; p~thak cha–e separados; che!$å–
esforços ou funções dos ares vitais; atra pachamam–e o quinto fator; daivam eva cha–{5} é o
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    yat jånam–aquele conhecimento por meio do qual; vetti–a pessoa percebe; sarve!u–dentro
de todos; bh)te!u–os seres vivos; nånå-bhåvån–muitas naturezas; p~thaktvena–separadamente;
p~thak-vidhån–envolvidas em muitas atividades; viddhi–saiba que; tat jåna^ tu–tal
conhecimento; råjasam–é da natureza da paixão.[21]

19 Na Escritura Så&khya, o conhecimento, a ação e o executor
foram classificados separadamente conforme as três modalidades
da natureza material. Agora ouça-Me falar sobre isso:

20 Aquele conhecimento com o qual pode-se perceber que o
princípio único, imperecível e indivisível {Minha potência divina
superior} está presente em todos os diversos seres vivos deve ser
conhecido como da natureza da bondade.

21 Aquele conhecimento com o qual a pessoa percebe no plano
dos seres vivos várias entidades desunidas {independentes}
ocupadas em diversas buscas separadas {conflitantes} deve ser
conhecido como da natureza da paixão.

Versos 22, 23, 24

yat tu k~tsnavad ekasmim, kårye saktam ahaitukam
       atattvårthavad alpa^ cha, tat tåmasam udåh~tam {22}

       niyata^ sa&ga-rahitam, aråga-dve!ata% k~tam
       aphala-prepsunå karma, yat tat såttvikam uchyate {23}

       yat tu kåmepsunå karma, såha&kåre@a vå puna%
       kriyate bahulåyåsa^, tad råjasam udåh~tam {24}

    tat–aquele; yat tu–que; saktam–é apegado; ekasmin kårye–apenas ao periférico, como o corpo;
k~tsnavat–como significando tudo; ahaitukam–{e que é} irracional; atattva-arthavat–não
buscando a verdade—sem conceito espiritual ou escritural; alpam cha–e banal; udåh~tam–é dito
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    tri-vidhå iti–estes três são; karma-chodanå–a força propulsora da ação; jånam–o
conhecimento; jeyam–o conhecível; parijåtå–e o conhecedor; tri-vidha% {iti}–estes três são;
karma-sa&graha%–os alicerces da ação; kara@am–o instrumento, os sentidos; ou a prática para
atingir o objetivo {sådhana}; karma–a ação; kartå–e o realizador.[18]

16 Mas o ignorante que vê a si mesmo como o único realizador, na
verdade não vê, devido à sua inteligência impura.

17 Aquele que está livre do egoísmo {aversão ao Absoluto} e cuja
inteligência não está envolvida em atividades mundanas, ainda que
mate o mundo inteiro, nunca mata nem é atado pela ação.

18 Estes três são a força propulsora da ação: o conhecimento, o
conhecível e o conhecedor. Estes três são os alicerces da ação: o
instrumento, a ação e o executor.

Versos 19, 20, 21

       jåna^ karma cha kartå cha, tridhaiva gu@a-bhedata%
       prochyate gu@a-sa&khyåne, yathåvach cch~@u tåny api {19}

       sarva-bh)te!u yenaika^, bhåvam avyayam (k!ate
       avibhakta^ vibhakte!u, taj jåna^ viddhi såttvikam {20}

       p~thaktvena tu yaj jåna^, nånå-bhåvån-p~thag-vidhån
       vetti sarve!u bh)te!u, taj jåna^ viddhi råjasam {21}
    gu@a-sa&khyåne–na Escritura Så&khya; jånam–o conhecimento; karma cha–a ação; kartå
cha–e o executor; {ete} prochyate–são mencionados; tri-dhå eva–em três divisões; gu@a-bhedata%–
de acordo com os três modos da natureza material; ß~@u–agora ouça; tåni api–sobre esses também;
yathåvat–como são.[19]
    viddhi–você deveria conhecer; tat jånam–o conhecimento; yena–pelo qual; (k!ate–é
percebida; ekam–uma; bhåvam–natureza; avibhaktam–indivisível; avyayam–imperecível;
vibhakte!u sarva-bh)te!u–dentro de todos os diversos seres vivos; såttvikam–como conhecimento
da natureza da bondade.[20]
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       råg( karma-phala-prepsur, lubdho hi^såtmako ’ßuchi%
       har!a-ßokånvita% kartå, råjasa% parik(rtita% {27}

    tat karma yat–aquela ação que; årabhyate–é executada; mohåt–movida pela ilusão; anapek!ya–
sem considerar; anubandham–consequência; k!ayam–prejuízo; hi^såm–dano aos outros;
pauru!am cha–e a própria capacidade de realizá-la; uchyate–é chamada de; tåmasam–ação da
natureza da ignorância.[25]
    mukta-sa&ga%–desapegado; anaham-vådi–sem ego; dh~ti-utsåha-samanvita%–paciente e
entusiasmado; kartå–o realizador; nirvikåra%–que não é afetado; siddhi-asiddhyo%–pelo sucesso
ou fracasso; uchyate–é considerado; såttvika%–um trabalhador da natureza da bondade.[26]
    råg(–aquele que é apegado; karma-phala-prepsu%–desejoso dos frutos da ação; lubdha%–
cobiçoso; hi^så-åtmaka%–de natureza cruel; kartå–executor; aßuchi%–comprometido com
práticas não escriturais ou abomináveis; har!a-ßoka-anvita%–sempre sujeito à alegria e ao
sofrimento; parik(rtita%–é considerado; råjasa%–um trabalhador da natureza da paixão.[27]

25 E aquele trabalho que é realizado movido pela ilusão, sem
considerar as consequências, as perdas, os danos aos outros e a
própria capacidade para realizá-lo, é chamado de atividade da
natureza da ignorância.

26 O trabalhador desapegado, sem ego, paciente, entusiasmado e
que não se afeta pelo sucesso ou fracasso, é conhecido como um
trabalhador da natureza da bondade.

27 O trabalhador apegado, desejoso dos frutos da ação, cobiçoso,
cruel, ocupado em práticas abomináveis não sancionadas pelas
Escrituras e que está sempre sujeito à alegria e ao sofrimento, é
conhecido como um trabalhador da natureza da paixão.

Versos 28, 29, 30

       ayukta% pråk~ta% stabdha%, ßa$ho nai!k~tiko ’lasa%
       vi!åd( d(rgha-s)tr( cha, kartå tåmasa uchyate {28}
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ser; tåmasam–conhecimento da natureza da ignorância.[22]
    tat karma yat–aquela ação que é; niyatam–constantemente; k~tam–executada; sa&ga-rahitam–
sem apego; aphala-prepsunå–por uma pessoa livre de desejos fruitivos; aråga-dve!ata%–não
influenciada por atrações e aversões; uchyate–é chamada de; såttvikam–ação da natureza da
bondade.[23]
    puna%–novamente; tat karma yat tu–aquela ação que é; kriyate–executada; kåma-(psunå–por
alguém que deseja o resultado; vå–ou; sa-aha&kåre@a–por uma pessoa egoísta; bahula-åyåsam–
com grande esforço; udåh~tam–é conhecida; råjasam–como ação da natureza da paixão.[24]

22 E aquela ideologia que é teimosamente apegada apenas ao
superficial, considerando-o a totalidade, sem concepção espiritual
ou escritural, sem buscar a verdade e baseada somente em
banalidades, é descrita como sendo conhecimento da natureza
{animalesca} da ignorância.

23 Aquela ação que é obrigatória, sinceramente executada sem
apego, por uma pessoa que não busca recompensa e que não é
influenciada por atrações ou aversões, é conhecida como ação da
natureza da bondade.

24 E aquela ação que é executada com grande esforço, por uma
pessoa egoísta que anseia pelos frutos, é considerada ação da
natureza da paixão.

Versos 25, 26, 27

       anubandha^ k!aya^ hi^såm, anapek!ya cha pauru!am
       mohåd årabhyate karma, yat tat tåmasam uchyate {25}

       mukta-sa&go ’naha^våd(, dh~ty-utsåha-samanvita%
       siddhy-asiddhyor nirvikåra%, kartå såttvika uchyate {26}
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       adharma^ dharmam iti yå, manyate tamasåv~tå
       sarvårthån vipar(tå^ß cha, buddhi% så pårtha tåmas( {32}

       dh~tyå yayå dhårayate, mana%-prå@endriya-kriyå%
       yogenåvyabhichåri@yå, dh~ti% så pårtha såttvik( {33}

    {he} pårtha–ó Pårtha; råjas( buddhi%–inteligência da natureza da paixão; så yayå–é aquela na
qual; dharmam–religião; adharmam cha–e irreligião; kåryam cha–e dever; akåryam eva cha–e
não dever; prajånåti ayathåvat–são mal compreendidos.[31]
    {he} pårtha–ó Pårtha; tåmas( buddhi%–inteligência da natureza da ignorância; åv~tå–encoberta;
tamaså–pelo modo da ignorância; så yå–é aquela na qual; manyate–considera-se; adharmam–
vício; dharmam–virtude; sarva-arthån cha–e todos os objetos conhecíveis; vipar(tån iti–contrários
ao que eles são.[32]
    {he} pårtha–ó Pårtha; yayå avyabhichåri@yå dh~tyå–aquela determinação resoluta que; yogena–
com concentração focada; dhårayate–controla; mana%-prå@a-indriya-kriyå%–as funções da mente,
as forças vitais e os sentidos; så dh~ti% såttvik(–é determinação da natureza da bondade.[33]

31 Ó Pårtha, inteligência da natureza da paixão é aquela que causa
uma percepção errônea de religião, irreligião, dever e não dever.

32 A inteligência da natureza da ignorância é encoberta pela ilusão,
onde vício é considerado virtude e tudo é considerado como sendo
o oposto da realidade.

33 Ó Pårtha, determinação da natureza da bondade é aquela que,
infalivelmente e com concentração focada, controla as funções da
mente, os ares vitais e os sentidos.

Versos 34, 35, 36–37
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       buddher bheda^ dh~teß chaiva, gu@atas tri-vidha^ ß~@u
       prochyamånam aße!e@a, p~thaktvena dhanajaya {29}

       prav~tti^ cha niv~tti^ cha, kåryåkårye bhayåbhaye
       bandha^ mok!a^ cha yå vetti, buddhi% så pårtha såttvik( {30}
    ayukta%–a pessoa descontrolada; pråk~ta%–vulgar; stabdha%–obstinadamente arrogante;
ßa$ha%–fraudulenta; nai!k~tika%–ofensiva; alasa%–preguiçosa; vi!åd(–desanimada; d(rgha-s)tr(
cha–e que adia seus afazeres; uchyate–é considerada; kartå–um trabalhador; tåmasa%–da natureza
da ignorância.[28]
    {he} dhanajaya–ó Arjuna; ß~@u–ouça; prochyamånam–como Eu descrevo; aße!e@a–total;
p~thaktvena–e discriminadamente; tri-vidham bhedam–os três tipos; buddhe%–de inteligência;
dh~te% cha eva–e determinação; gu@ata%–de acordo com os modos da natureza.[29]
    {he} pårtha–ó filho de Kunt(; såttvik( buddhi%–a inteligência da natureza da bondade; så yå–
é aquela que; vetti–distingue; prav~ttim cha–a ação {apropriada}; niv~ttim cha–e a abstinência
{por vício}; kårya-akårye–o dever e o não dever; bhaya-abhaye–o perigo e a segurança; bandham
mok!am cha–e o cativeiro e a liberação.[30]

28 O trabalhador que é descontrolado, vulgar, arrogante, enganador,
ofensivo, preguiçoso, desanimado e que adia seus afazeres é
conhecido como um trabalhador da natureza da ignorância.
29 Ó Dhanajaya, agora ouça atentamente. Eu descreverei
claramente os três tipos de inteligência e determinação, de acordo
com os modos da natureza.

30 Ó Pårtha, inteligência da natureza da bondade é aquela que
pode distinguir ação {apropriada} e abstinência {por vício}, dever e
não dever, perigo e segurança, e cativeiro e liberação.

Versos 31, 32, 33

       yayå dharmam adharma^ cha, kårya^ chåkåryam eva cha
       ayathåvat prajånåti, buddhi% så pårtha råjas( {31}
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Versos 38, 39

       vi!ayendriya-sa^yogåd, yat tad agre ’m~topamam
       pari@åme vi!am iva, tat sukha^ råjasa^ sm~tam {38}

       yad agre chånubandhe cha, sukha^ mohanam åtmana%
       nidrålasya-pramådottha^, tat tåmasam udåh~tam {39}
    tat yat–e aquela que; {jåyate}–nasce; vi!aya-indriya-sa^yogåt–do contato dos sentidos com
seus objetos; agre–e que no início; am~ta-upamam–é como néctar; pari@åme–e em seguida; vi!am
iva–é como veneno; tat sukham–tal felicidade; sm~tam–é chamada de; råjasam–felicidade da
natureza da paixão.[38]
    nidrå-ålasya-pramåda-uttham–nascida do sono, da preguiça e da ilusão; yat sukham–a
felicidade que; agre cha–no começo; anubandhe cha–e no fim; åtmana% mohanam–é
autoenganosa; tat–tal felicidade; udåh~tam–é chamada de; tåmasam–felicidade da natureza da
ignorância.[39]

38 A felicidade que nasce do contato dos sentidos com seus objetos
e que é como néctar no começo, mas veneno no fim, é conhecida
como felicidade da natureza da paixão.

39 A felicidade que é enganosa do começo ao fim e que nasce do
sono, da preguiça e da ilusão, é chamada de felicidade da natureza
da ignorância.

Versos 40, 41, 42

       na tad asti p~thivyå^ vå, divi deve!u vå puna%
       sattva^ prak~ti-jair mukta^, yad ebhi% syåt tribhir gu@ai% {40}
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       yayå tu dharma-kåmårthån, dh~tyå dhårayate ’rjuna
       prasa&gena phalåkå&k!(, dh~ti% så pårtha råjas( {34}

       yayå svapna^ bhaya^ ßoka^, vi!åda^ madam eva cha
       na vimuchati durmedhå, dh~ti% så tåmas( matå {35}

       sukha^ tv idån(^ tri-vidha^, ß~@u me bharatar!abha
       abhyåsåd ramate yatra, du%khånta^ cha nigachchhati {36}

       yat tad agre vi!am iva, pari@åme ’m~topamam
       tat sukha^ såttvika^ proktam, åtma-buddhi-prasåda-jam {37}

    tu–mas; {he} pårtha arjuna–ó Pårtha, Arjuna; yayå dh~tyå–a determinação na qual; dharma-
kåma-arthån–religiosidade, desejo e riqueza; dhårayate–são considerados; {prådhånyena}–
principais; prasa&gena–e por cujo contato; {bhavati}–a pessoa se torna; phala-åkå&k!(–desejosa
de seus frutos; så dh~ti%–essa determinação; råjas(–é da natureza da paixão.[34]
    så dh~ti%–aquela determinação; yayå–pela qual; durmedhå%–uma pessoa tola; na vimuchati-
nunca deixa; svapnam–o sono; bhayam–o medo; ßokam–o sofrimento; vi!ådam–a depressão;
madam eva cha–o orgulho, a arrogância; matå–é considerada; tåmas(–determinação da natureza
da ignorância.[35]
    {he} bharatar!abha–ó melhor dos Bhåratas; idån(m tu–agora; ß~@u–ouça; me–de Mim; tri-
vidham sukham–sobre os três tipos de felicidade; yatra–aquela na qual; ramate–a pessoa desfruta;
abhyåsåt–através de suas práticas; nigachchhati cha–e obtém; du%kha-antam–o fim da
infelicidade; yat tat–e que; agre–inicialmente; vi!am iva–é como veneno; pari@åme–e em seguida;
am~ta-upamam–é como néctar; tat sukham–tal felicidade; åtma-buddhi-prasåda-jam–nascida
da pureza da autorrealização; proktam–é chamada; såttvikam–felicidade da natureza da
bondade.[36–37]

34 Ó Pårtha, ó Arjuna, determinação da natureza da paixão é
aquela fruitiva, apegada, que devota-se à religiosidade com o
propósito de acumular riqueza para satisfazer desejos mundanos.

35 Determinação da natureza da ignorância é aquela pela qual
uma pessoa tola não abandona o sono, o medo, o sofrimento, a
depressão e a arrogância.

36–37 Ó Bharatar!abha, agora ouça-Me falar sobre os três tipos de
felicidade: Aquele estado no qual a pessoa alegra-se com suas
práticas, enquanto alcança o fim de toda infelicidade; que no
começo é como veneno, mas em seguida é como néctar e que nasce
da pureza da autorrealizacão — essa felicidade é considerada da
natureza da bondade.
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       ßaurya^ tejo dh~tir dåk!ya^, yuddhe chåpy apalåyanam
       dånam (ßvara-bhåvaß cha, k!åtra^ karma svabhåva-jam {43}

       k~!i-gorak!ya-vå@ijya^, vaißya-karma svabhåva-jam
       paricharyåtmaka^ karma, ß)drasyåpi svabhåva-jam {44}

       sve sve karma@y abhirata%, sa^siddhi^ labhate nara%
       svakarma-nirata% siddhi^, yathå vindati tach chh~@u {45}
    {etåni}–todos estes; {bhavati}–são; svabhåva-jam–os naturais; k!åtram karma–deveres dos
k!atriyas; ßauryam–coragem; teja%–bravura; dh~ti%–resistência; dåk!ya^–destreza; apalåyanam–
jamais recuar; yuddhe cha api–na batalha; dånam–generosidade; (ßvara-bhåva% cha–e
nobreza.[43]
    {etåni}–todas estas; {bhavati}–são; svabhåva-jam–as naturais; vaißya-karma–funções dos vaißyas;
k~!i-go-rak!ya-vå@ijya^–agricultura, proteção das vacas e comércio; karma api–o dever;
paricharyå-åtmakam–do serviço aos bråhma@as, k!atriyas e vaißyas; svabhåva-jam–é natural;
ß)drasya–da seção ß)dra.[44]
    nara%–o homem; abhirata%–devotado; sve sve karma@i–ao seu dever apropriado; labhate–
obtém; sa^siddhim–perfeição no autoconhecimento; ß~@u tat–ouça agora; yathå–como; sva-
karma-nirata%–a pessoa empenhada em realizar seu dever prescrito; vindati–alcança; siddhim–a
perfeição.[45]

43 Coragem, bravura, persistência, destreza, nunca recuar da
batalha, generosidade e nobreza — esses são os deveres
característicos dos k!atriyas.
44 Agricultura, proteção das vacas e comércio são os deveres naturais
dos vaißyas; e natural para os ß)dras é o serviço aos bråhma@as,
k!atriyas e vaißyas {auxiliando-os em seus diferentes trabalhos}.

45 Aquele que dedica-se ao seu próprio dever atinge a perfeição no
autoconhecimento. Agora ouça-Me falar sobre como uma pessoa
obtém a perfeição devotando-se ao seu próprio dever:

Versos 46, 47, 48
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       bråhma@a-k!atriya-vißå^, ß)drå@å^ cha parantapa
       karmå@i pravibhaktåni, svabhåva-prabhavair gunai% {41}

       ßamo damas tapa% ßaucha^, k!åntir årjavam eva cha
       jåna^ vijånam åstikya^, brahma-karma svabhåva-jam {42}

    p~thivyåm vå- tanto na Terra; {manu!yådi!u}–entre os humanos, etc.; vå puna%–ou ainda;
divi–no plano celestial; deve!u–entre os semideuses; na asti–não existe; tat sattvam–nenhuma
entidade; yat–que; muktam syåt–possa estar livre; ebhi% tribhi% gu@ai%–desses três modos; prak~ti-
jai%–nascidos da natureza material.[40]
    {he} parantapa–ó conquistador do inimigo; karmå@i–os deveres; bråhma@a-k!atriya-vißåm–
do bråhma@a, k!atriya e vaißya; ß)drå@åm cha–e da seção ß)dra; pravibhaktåni–estão
apropriadamente classificados; gu@ai%–de acordo com as qualidades da bondade, paixão e
ignorância; svabhåva-prabhavai%–que nascem de suas naturezas.[41]
    {etåni}–todos estes; {bhavati}–são; svabhåva-jam–os naturais; brahma-karma–deveres dos
bråhma@as; ßama%–controle dos sentidos internos; dama%–controle dos sentidos externos; tapa%–
austeridade; ßaucham–pureza externa e interna; k!ånti%–tolerância; årjavam eva cha–franqueza;
jånam–conhecimento escritural; vijånam–realização da verdade essencial; åstikyam–
mentalidade teísta ou fé firme nos ensinamentos das Escrituras.[42]

40 Entre todas as espécies na Terra, incluindo os humanos, ou
mesmo entre os semideuses no plano celestial, não há criatura que
possa estar livre desses três modos que nascem da natureza material.

41 Ó Parantapa, de acordo com suas naturezas, os deveres dos
bråhma@as, k!atriyas, vaißyas e ß)dras são apropriadamente
classificados.

42 Controle dos sentidos internos e externos, austeridade, pureza,
tolerância, honestidade, conhecimento, realização e mentalidade
teísta—esses são os deveres naturais dos bråhma@as.

Versos 43, 44, 45

Ír(mad Bhagavad-g(tå312 {18.45}



       asakta-buddhi% sarvatra, jitåtmå vigata-sp~ha%
       nai!karmya-siddhi^ paramå^, sannyåsenådhigachchhati {49}

       siddhi^ pråpto yathå brahma, tathåpnoti nibodha me
       samåsenaiva kaunteya, ni!$hå jånasya yå parå {50}

    asakta-buddhi%–a pessoa com a sabedoria do desapego; sarvatra–de todos os objetos
mundanos; jita-åtmå–a pessoa autocontrolada; vigata-sp~ha%–a pessoa que se livrou dos desejos;
adhigachchhati–alcança; paramåm nai!karmya-siddhim–o estágio mais elevado, de transcender
todos os deveres; sannyåsena–renunciando aos frutos de suas ações.[49]
    {he} kaunteya–ó filho de Kunt(; tathå nibodha–agora entenda; samåsena eva–resumidamente;
me–de Mim; yathå–como; siddhim pråpta%–a pessoa que alcançou o estado de transcender todos
os deveres; åpnoti–alcança o; brahma–Brahman, o Absoluto; yå parå ni!$hå–o estágio último;
jånasya–do conhecimento.[50]

49 A pessoa que tem a sabedoria do desapego de todos os objetos
mundanos, que é autocontrolada e cujos desejos se foram, alcança
a perfeição de transcender todos os deveres no mundo ao renunciar
aos frutos de suas ações.

50 Ó Kaunteya, agora ouça-Me falar, resumidamente, sobre como
a pessoa que alcançou a transcendência de todos os deveres
consegue atingir o plano transcendental do Absoluto, o estágio
final do conhecimento {o despertar espiritual}:

Versos 51–53

       buddhyå vißuddhayå yukto, dh~tyåtmåna^ niyamya cha
       ßabdåd(n vi!ayå^s tyaktvå, råga-dve!au vyudasya cha {51}

       vivikta-sev( laghv-åß(, yata-våk-kåya-månasa%
       dhyåna-yoga-paro nitya^, vairågya^ samupåßrita% {52}
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       yata% prav~ttir bh)tånå^, yena sarvam ida^ tatam
       svakarma@å tam abhyarchya, siddhi^ vindati månava% {46}

       ßreyån sva-dharmo vigu@a%, para-dharmåt svanu!$hitåt
       svabhåva-niyata^ karma, kurvan nåpnoti kilbi!am {47}

       saha-ja^ karma kaunteya, sa-do!am api na tyajet
       sarvårambhå hi do!e@a, dh)menågnir ivåv~tå% {48}
    månava%–a pessoa; vindati–alcança; siddhim–a perfeição; abhyarchya–adorando; sva-karma@å–
por meio de suas ações prescritas e apropriadas; tam–esse Senhor Supremo; yata%–de quem ocorre;
prav~tti%–a manifestação ou ímpeto; bh)tånåm–de todos os seres vivos; yena–e por quem,
individual e coletivamente; idam–esse; sarvam–universo inteiro; tatam–é penetrado.[46]
    ßreyån–é melhor executar; vigu@a%–ainda que imperfeitamente; sva-dharma%–o próprio dever
prescrito; su-anu!$hitåt–do que realizar com perfeição; para-dharmåt–o dever de outro; kurvan–
ao executar; karma–o dever; svabhåva-niyatam–prescrito de acordo com a própria natureza;
{månava%}–a pessoa; kilbi!am na åpnoti–não comete pecado.[47]
    {he} kaunteya–ó filho de Kunt(; sa-do!am api–ainda que imperfeita; karma–a ação; saha-jam–
prescrita de acordo com a própria natureza; na tyajet–não deve ser abandonada; hi–pois; sarva-
årambhå%–todos os empreendimentos; åv~tå%–estão cobertos; do!e@a–por defeitos; agni%
iva–como o fogo é coberto; dh)mena–pela fumaça.[48]

46 A pessoa alcança a perfeição por adorar, através de seus deveres
prescritos, o Senhor Supremo, de quem todos os seres se originam,
por quem todos os seres estão ocupados e que {individual e
coletivamente} penetra todo o universo.
47 Executar o próprio dever, ainda que imperfeitamente, é melhor
do que executar perfeitamente o dever de outro. A pessoa que
realiza seus deveres prescritos de acordo com sua natureza jamais
comete pecado.

48 Ó Kaunteya, a pessoa não deve desistir de realizar seu dever
prescrito, de acordo com sua própria natureza, mesmo que
imperfeitamente. Na verdade, toda ação {karma} está {geralmente}
coberta por imperfeições, assim como o fogo é coberto pela fumaça.

Versos 49, 50

Ír(mad Bhagavad-g(tå314 {18.50}



       bhaktyå måm abhijånåti, yåvån yaß chåsmi tattvata%
       tato må^ tattvato jåtvå, vißate tad-anantaram {55}

       sarva-karmå@y api sadå, kurvå@o mad-vyapåßraya%
       mat-prasådåd avåpnoti, ßåßvata^ padam avyayam {56}
    prasanna-åtmå–a alma jubilosa e iluminada; brahma-bh)ta%–que alcançou sua natureza divina;
na ßochati–nem se lamenta; na kå&k!ati–nem deseja; sama%–tendo uma visão equânime; sarve!u–
de todos; bh)te!u–os seres vivos {considerando que Minha potência superior está em tudo};
labhate–alcança; paråm–transcendental; mat-bhaktim–devoção a Mim.[54]
    bhaktyå–através da devoção; {sa%}–tal pessoa; abhijånåti–pode conhecer bem; måm–a Mim;
tattvata%–de verdade; yåvån–como o Mestre de todas as opulências; ya% cha {aham} asmi–e
aquilo que Eu sou; jåtvå–conhecendo-Me assim; tattvata%–na verdade; {sa%}–essa pessoa; tat-
anantaram–por consequência; tata%–pela potência dessa devoção; vißate–entra; måm–em Meus
passatempos eternos {nitya-l(lå}, não diferentes de Mim.[55]
    api–ainda que; sadå–sempre; kurvå@a%–ativas; sarva-karmå@i–em todos os deveres;
matvyapåßraya%–as almas rendidas a Mim; avåpnoti–alcançam; ßåßvata^–o eterno; avyayam–e
imutável {florescente}; padam–plano {do serviço}; mat-prasådåt–por Minha graça.[56]

54 A alma iluminada e de coração alegre, que atingiu sua natureza
divina, não se lamenta e nem deseja. Vendo todas as entidades
vivas como iguais, ela chega a obter transcendental devoção
amorosa por Mim.

55 Através da devoção, percebe que Eu sou o Senhor de todas as
potências e o Doce Absoluto. Assim, realizando seu divino
relacionamento coMigo, ingressa na companhia de Meus
associados íntimos, que não são diferentes do Meu próprio ser.

56 Ainda que estejam sempre dedicados a todos os deveres, aqueles
que se refugiaram em Mim obtêm, por Minha graça, o plano
eterno e indestrutível {do serviço}.

Versos 57, 58, 59
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       aha&kåra^ bala^ darpa^, kåma^ krodha^ parigraham
       vimuchya nirmama% ßånto, brahma-bh)yåya kalpate {53}

    yukta% {san}–a pessoa que possui; vißuddhayå buddhyå–uma inteligência da natureza da
bondade; niyamya cha–e controla; åtmånam–a mente; dh~tyå–através da determinação da
natureza da bondade; tyaktvå–rejeitando; vi!ayån–os objetos dos sentidos; ßabdåd(n–do som,
toque, etc.; vyudasya cha–abandonando; råga-dve!au–o apego e a aversão; vivikta-sev(–
permanecendo livre da associação de pessoas materialistas; laghu-åß(–alimentando-se com
moderação; yata-våk-kåya-månasa%–disciplinando o corpo, a mente e a fala; nityam–e sempre;
dhyåna-yoga-para%–absorto em meditar no Senhor Supremo; vairågyam samupåßritah–
totalmente desapegado do mundano; vimuchya–e tendo abandonado; aha&kåram–o ego de
considerar-se “o realizador”; balam–o poder; darpam–a vaidade; kåmam–o desejo; krodham–a
ira; parigraham–a possessividade; ßånta%–estando em paz; nirmama%–sem pensar em nada como
sendo seu; kalpate–está qualificada; brahma-bh)yåya–para a realização espiritual.[51–53]

51–53 Dotado de uma inteligência da natureza da bondade, com
a mente controlada através da determinação da natureza da
bondade, rejeitando os objetos dos sentidos do som, toque, olfato,
paladar e forma, abandonando os apegos e aversões, livre da
associação de pessoas materialistas, alimentando-se
moderadamente, disciplinando o corpo, a mente e a fala,
constantemente absorto em pensar no Senhor Supremo e
totalmente desapegado do mundo material; abandonando ego,
poder, vaidade, desejo, ira e possessividade, sem pensar em nada
como sendo “seu” e estando em paz, tal pessoa se qualifica para a
realização espiritual.

Verso 54, 55, 56 

       brahma-bh)ta% prasannåtmå, na ßochati na kå&k!ati
       sama% sarve!u bh)te!u, mad-bhakti^ labhate paråm {54}
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       svabhåva-jena kaunteya, nibaddha% svena karma@å
       kartu^ nechchhasi yan mohåt, kari!yasy avaßo ’pi tat {60}

       (ßvara% sarva-bh)tånå^, h~d-deße ’rjuna ti!$hati
       bhråmayan sarva-bh)tåni, yantrår)#håni måyayå {61}

       tam eva ßara@a^ gachchha, sarva-bhåvena bhårata
       tat prasådåt parå^ ßånti^, sthåna^ pråpsyasi ßåßvatam {62}

    {he} kaunteya–ó filho de Kunt(; nibaddha% {san}–estando atado; svena–por seu; karma@å–
dever; sva-bhåva-jena–natural; tat api–a mesma ação; yat–que; mohåt–devido à ilusão; {tvam}–
você; na ichchhasi–não deseja; kartum–realizar; kari!yasi–você realizará; avaßa%
{san}–inevitavelmente.[60]
    {he} arjuna–ó Arjuna; (ßvara%–o Senhor Supremo, como a Superalma; ti!$hati–está situado;
h~d-deße–na região do coração; sarva-bh)tånåm–de todos os seres; måyayå–por Sua potência
ilusória; sarva-bh)tåni bhråmayan–Ele faz com que todos os seres girem {através de muitas
existências}; yantra-år)#håni {iva}–como se estivessem num carrossel.[61]
    {he} bhårata–ó Bhårata; {ata%}–portanto; sara@am gachchha–renda-se; sarva-bhåvena–de todo
coração; tam eva–somente a Ele; tat-prasådåt–por Sua graça; pråpsyasi–você alcançará; paråm–a
suprema; ßåntim–paz; ßåßvatam–e a eterna; sthånam–morada.[62]

60 Ó Kaunteya, estando atado pelo dever que nasce de sua própria
natureza, essa mesma ação que, devido à ilusão, você está agora
evitando, será inevitavelmente realizada por você.

61 Ó Arjuna, o Senhor Supremo está situado no coração de todos
os seres e, por Sua potência ilusória, Ele os faz girar {através de
muitas existências} como bonecos montados num carrossel.

62 Ó Bhårata, entregue-se de todo coração a Ele. Por Sua graça,
você alcançará a suprema paz e a morada eterna.

Versos 63, 64

iti te jånam åkhyåta^, guhyåd guhyatara^ mayå
       vim~ßyaitad aße!e@a, yathechchhasi tathå kuru {63}
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       chetaså sarva-karmå@i, mayi sannyasya mat-para%
       buddhi-yogam upåßritya, mach-chitta% satata^ bhava {57}

       mach-chitta% sarva-durgå@i, mat-prasådåt tari!yasi
       atha chet tvam aha&kårån, na ßro!yasi vina&k!yasi {58}
       yad aha&kåram åßritya, na yotsya iti manyase
       mithyaiva vyavasåyas te, prak~tis två^ niyok!yati {59}
    sannyasya–oferecendo; chetaså–de todo coração; sarva-karmå@i–todas as ações; mayi–para Mim;
mat-para%–mantendo-Me como o objetivo supremo; upåßritya–e refugiando-se; buddhi-yogam–
em dedicar sua inteligência a Mim; bhava–seja; satatam–sempre; mat-chitta%–devotado a Mim.[57]
    mach-chitta%–oferecendo seu coração a Mim; tvam–você; tari!yasi–vai atravessar; sarva-
durgå@i–todos os obstáculos; mat-prasådåt–por Minha graça; atha chet–contudo se; aha&kåråt–
devido ao orgulho; na ßro!yasi–você não prestar atenção {em Minhas palavras}; {tarhi}–então;
vina&k!yasi–você perecerá.[58]
    åßritya–recorrendo ao; aha&kåram–orgulho; yat manyase iti–você está pensando; na yotsya–

“Eu não lutarei”; {e!a%}–mas tal; vyavasåya%–decisão; te–sua; {bhavi!yati}–será; mithyå eva–
simplesmente em vão; prak~ti%–a natureza apropriada a um k!atriya; niyok!yati–compelirá;
tvåm–você.[59]

57 Oferecendo-Me sinceramente cada ação sua, mantendo-Me
como o objetivo supremo e dedicando totalmente sua inteligência
a Mim {mantendo-se desapegado das ações mundanas}, seja
sempre devotado a Mim.
58 Entregando-Me seu coração, você será capaz de ultrapassar
todos os obstáculos, por Minha graça. Mas se, por orgulho, você
não der atenção às Minhas palavras, você perecerá.

59 Devido ao orgulho você está pensando, “Eu não lutarei”. Mas
a sua decisão será em vão, porque sua natureza {de k!atriya}
obrigará você a lutar.

Versos 60, 61, 62
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Versos 65, 66

       man-manå bhava mad-bhakto, mad-yåj( må^ namaskuru
       mam evai!yasi satya^ te, pratijåne priyo ’si me {65}

       sarva-dharmån parityajya, måm eka^ ßara@a^ vraja
       aha^ två^ sarva-påpebhyo, mok!ayi!yåmi må ßucha% {66}

    bhava–fique; mat-manå%–com a mente dedicada a Mim; mat-bhakta%–devotado a Mim; mat-
yåj(–seja Meu adorador; namaskuru–e ofereça reverências — ofereça a si mesmo; måm–a Mim;
{tarhi}–então; eva–certamente; e!yasi–você virá; måm–a Mim; satyam–sinceramente; pratijåne–
Eu prometo isso; te–a você; {yata% tvam}–porque você; asi–é; priya%–muito querido; me–para
Mim.[65]
    parityajya–rejeitando totalmente; sarva-dharmån–todos os tipos de religião; ßara@am vraja–
refugie-se; måm–em Mim; ekam–exclusivamente; aham–Eu; mok!ayi!yåmi–libertarei; tvåm–
você; sarva-påpebhya%–de todos os tipos de pecado; må ßucha%–não se desespere.[66]

65 Pense sempre em Mim, devote-se a Mim, adore-Me e ofereça
reverências a Mim e certamente você virá a Mim. Eu prometo isso
a você, porque você é muito querido por Mim.

66 Abandone todos os tipos de religião e renda-se apenas a Mim.
Eu libertarei você de todos os pecados, não se desespere.
___________________________________________________________

Comentário

      Aqui, a glória do significado oculto do Bhagavad-g(tå é
cantada {g(tå-g)#årtha-gauravam}: “Abandone todos os
compromissos e venha a Mim. Você não terá do que se arrepender,
Arjuna, pois Eu sou tudo para você e você é tudo para Mim. Essa
é a mais oculta de todas as verdades ocultas. O que mais posso
dizer? E você encontrará isso em Vraja”.
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       sarva-guhyatama^ bh)ya%, ß~@u me parama^ vacha%
       i!$o ’si me d~#ham iti, tato vak!yåmi te hitam {64}

    iti–até esse ponto; mayå–Eu; åkhyåtam–revelei; te–a você; guhyåt–desde o profundo;
guhyataram jånam–até o mais profundo conhecimento; aße!e@a–completamente; vim~ßya–
considerando; etat–sobre isso; kuru–faça; tathå–conforme; yathå–e como; ichchhasi–desejar.[63]
    bh)ya%–novamente; ß~@u–ouça; me–Meus; vacha%–ensinamentos; paramam–supremos; sarva-
guhyatamam–mais profundos de todos; {tvam}–você; asi–é; d~#ham–extremamente; i!$a%–
querido; me–para Mim; iti tata%–por essa razão; vak!yåmi–estou falando; te–a você hitam–para
seu benefício.[64]

63 Eu revelei a você ensinamentos muito profundos. Reflita
devidamente sobre isso e então faça o que desejar.

64 Agora ouça novamente Meu ensinamento supremo, o tesouro
mais oculto de todos. Digo-lhe isto para seu benefício, pois você é
muito querido para Mim.
___________________________________________________________

Comentário

      Segundo Ír(la Bhaktivinod ¢håkur {Vidvad-rajan,
comentário 9.1}, a sabedoria da autorrealização no segundo e
terceiro capítulos do Ír( G(tå são os profundos {guhyam}
ensinamentos do Senhor Ír( K~!@a. As descrições de Si Mesmo
como o Supremo no sétimo e oitavo capítulos são ainda mais
profundas {guhyataram}, pois esse conhecimento faz nascer a
devoção. No capítulo nove, o ensinamento mais profundo
{guhyatamam} começa quando o Senhor descreve os sintomas da
devoção exclusiva {kevalå-bhakti}.
      Por ser Arjuna um devoto muito querido para Ele, o Senhor
agora repete Seu ensinamento secreto para o benefício de Arjuna.
Dessa vez, Ele revela o mais oculto de todos os tesouros ocultos
{sarva-guhyatamam}, o Seu conselho mais afetuoso: “Arjuna, você
é muito querido para Mim, portanto Eu revelarei agora toda a
verdade para você”.
___________________________________________________________
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*Neste verso, “vraja” significa “ir”, e Vraja também é o nome de Vrindavana.



Versos 67, 68

       ida^ te nåtapaskåya, nåbhaktåya kadåchana
       na chåßußr)!ave våchya^, na cha må^ yo ’bhyas)yati {67}

       ya ima^ parama^ guhya^, mad-bhakte!v abhidhåsyati
       bhakti^ mayi parå^ k~två, måm evai!yaty asa^ßaya% {68}

    te–você; kadåchana na våchyam–nunca deve revelar; idam–isso; atapaskåya–a alguém
desprovido de autossacrifício; na abhaktåya–nem a um não devoto; aßußr)!ave na cha–nem a
alguém que seja contrário a Meu serviço; ya% na cha–nem a alguém que seja; abhyas)yati–
invejoso; måm–de Mim.[67]
    ya%–a pessoa que; abhidhåsyati–canta as glórias; imam–desse; paramam–supremo; guhyam–
segredo; mat-bhakte!u–a Meus devotos; {sa%}–tal pessoa; k~två–alcançando; paråm–a
transcendental; bhaktim–devoção; mayi–a Mim; e!yati–alcançará; måm eva–a Mim; asa^ßaya%–
sem dúvida alguma.[68]

67 Você nunca deve revelar este tesouro oculto para alguém
desprovido de autossacrifício, para o não devoto, para quem não
tem fé, para os que são avessos a Meu serviço ou para os que Me
invejam.

68 Aquele que revela as glórias deste supremo segredo para Meus
devotos obterá devoção transcendental por Mim e, sem dúvidas,
virá a Mim.

Versos 69, 70, 71 
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      Existe um ornamento literário em sânscrito chamado dhvani,
eco, no qual uma palavra ‘ecoa’, sugere, um significado adicional.
Aqui, tal dica é dada. Måm eka^ ßara@a^ ‘vraja’*: “Você pode ‘ir’
a ‘Vraja’ e lá encontrará a mais oculta de todas as verdades ocultas
{sarva-guhyatamam}. O segredo mais profundo do íntimo coração
amoroso foi totalmente revelado: Eu estou além de todas as
concepções de religião, sociedade, amizade—tudo. Minha posição
está acima de tudo e no coração do coração de tudo. Na terra
eterna de Vraja, você experimentará o conceito pleno da beleza.
Abandone todas as demais ocupações e perspectivas e venha apenas
a Mim. Seu anseio interior será satisfeito muito além das
expectativas. Você encontrará tamanha dignidade em Mim que
estará acima da reação e do arrependimento”. Este é o significado
mais profundo da glória mais elevada.
      Se a pessoa atinge essa concepção, tudo o mais será visto como
pecado {aha^ två^ sarva-påpebhyo, mok!ayi!yåmi}. Tudo o que
é considerado como dever ou pureza nesse mundo será visto como
pecaminoso e todas as concepções de religiosidade serão reduzidas
ao nível do pecado. No plano absoluto, tudo e todos pertencem
totalmente a K~!@a e o mínimo desvio desse ideal não é melhor do
que cometer pecado. O simples esquecimento de si mesmo conduz
ao impersonalismo e culmina num sono profundo. Mas o
esquecimento de si mesmo {sarva-dharmån parityajya} no serviço a
K~!@a {måm eka^ ßara@a^ vraja} é positivo e vivo. É o plano
completo e absoluto da vida.
      O tesouro oculto atrai nossos corações. Temos sido privados
do interesse mais profundo de nosso coração. Ainda que tenhamos
direito natural a ele, foi escondido de nós {ßrutibhir vim~gyåm}.
De maneira inigualável, o Ír( G(tå considera todos esses aspectos e
nos direciona ao significado correto e conclusão de todos os
Upani!ads. A partir desse ponto, o Ír(mad Bhågavatam começa.
___________________________________________________________
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       kachchid etach chhruta^ pårtha, tvayaikågre@a chetaså
       kachchid ajåna-sa^moha%, pra@a!$as te dhanajaya {72}

arjuna uvåcha
       na!$o moha% sm~tir labdhå, tvat prasådån mayåchyuta
       sthito ’smi gata-sandeha%, kari!ye vachana^ tava {73}

sajaya uvåcha
       ity aha^ våsudevasya, pårthasya cha mahåtmana%
       sa^vådam imam aßrau!am, adbhuta^ roma-har!a@am {74}
    {he} pårtha–ó filho de Kunt(; etat–este G(tå; kachchit–foi; ßrutam–ouvido; tvayå–por você;
ekågrena–com a mente focada; chetaså–e com atenção? {he} dhanajaya–ó Arjuna; te–sua; ajåna-
sa^moha%–ignorância e ilusão; pra@a!$a%–foram dissipadas?[72]
    arjuna% uvåcha–Arjuna disse: {he} achyuta–ó Ír( K~!@a; tvat prasådåt–por Sua graça; {me}–
minha; moha%–ilusão; na!$a%–foi dissipada; sm~ti%–a autolembrança; labdhå–foi recuperada;
mayå–por mim; sthita% asmi–estou seguro; gata-sandeha%–minhas dúvidas se foram; kari!ye–eu
seguirei; tava–Suas; vachanam–instruções.[73]
    sajaya% uvåcha–Sajaya disse; iti–assim; aham–eu; aßrau!am–ouvi; imam–essa; adbhutam–
maravilhosa; roma-har!a@am–e emocionante; sa^vådam–conversa; mahåtmana% våsudevasya–
da Alma Suprema Våsudeva; pårthasya cha–com Arjuna.[74]

72 Ó Pårtha, você ouviu isto com atenção focada? Ó Dhanajaya,
você agora está livre da escuridão de sua ilusão?

73 Arjuna disse: Ó infalível, por Sua graça minha ilusão se foi,
agora posso lembrar quem sou, minhas dúvidas foram destruídas e
eu estou firme em minha decisão. Seguirei Suas instruções.

74 Sajaya disse: Assim ouvi essa maravilhosa e emocionante
conversa da Alma Suprema Våsudeva com o filho de P~thå, Arjuna,
e ela desperta o êxtase no coração de todos.

Versos 75, 76, 77
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       na cha tasmån manu!ye!u, kaßchin me priya-k~ttama%
       bhavitå na cha me tasmåd, anya% priyataro bhuvi {69}

       adhye!yate cha ya ima^, dharmya^ sa^vådam åvayo%
       jåna-yajena tenåham, i!$a% syåm iti me mati% {70}

       ßraddhåvån anas)yaß cha, ß~@uyåd api yo nara%
       so ’pi mukta% ßubhål lokån, pråpnuyåt pu@ya-karma@åm {71}
    manu!ye!u–na sociedade humana; na cha kaßchit–ninguém; me priya-k~ttama%–Me satisfaz
mais com suas ações; tasmåt–que ele {o pregador do Bhagavad-g(tå}; cha–e; na bhavitå–não existirá;
anya%–outro; priyatara%–mais querido; me–para Mim; tasmåt–que ele; bhuvi–no mundo.[69]
    ya% cha–e para aquele que; adhye!yate–estuda; imam–esta; dharmyam–sagrada; sa^vådam–
conversa; åvayo%–nossa; aham–Eu; syåm–serei; i!$a%–adorado; tena–por tal pessoa; jåna-yajena–
através do conhecimento/sacrifício; iti–esta; me mati%–é Minha opinião.[70]
    sa% nara% api–a pessoa, também; ya%–que; ß~@uyåt api–apenas ouve; ßraddhåvån–com fé;
anas)ya% cha–e sem ressentimento; mukta% {san}–será liberada; {påpåt}–do pecado; pråpnuyåt–
e alcançará; {pråpya}–as atingíveis; ßubhån–e auspiciosas; lokån–moradas; pu@ya-karma@åm–dos
que executam atos virtuosos.[71]

69 Em toda a sociedade humana não existe ninguém que Me
satisfaça mais por suas ações do que ele {aquele que prega as glórias
do Bhagavad-g(tå}, nem haverá no mundo alguém mais querido
para Mim do que ele.

70 E aquele que estuda com devoção esta nossa sagrada conversa Me
adorará através do ‘conhecimento-sacrifício’. Esta é Minha conclusão.

71 Simplesmente por ouvir, com o coração aberto, a pessoa de fé
é liberada e atinge as auspiciosas moradas das almas virtuosas.

Versos 72, 73, 74
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       vyåsa-prasådåch chhrutavån, ima^ guhyam aha^ param
       yoga^ yogeßvaråt k~!@åt, såk!åt-kathayata% svayam {75}

       råjan sa^sm~tya sa^sm~tya, sa^vådam imam adbhutam
       keßavårjunayo% pu@ya^, h~!yåmi cha muhur muhu% {76}

       tach cha sa^sm~tya sa^sm~tya, r)pam atyadbhuta^ hare%
       vismayo me mahån råjan, h~!yåmi cha puna% puna% {77}

    vyåsa-prasådåt–Pela graça de Ír( Vyåsadeva; aham–eu; ßrutavån–ouvi; imam–este; param–
supremo; guhyam–e oculto; yogam–yoga {da ação, do conhecimento e da devoção}; såk!åt-
kathayata%–falado diretamente; yogeßvaråt–pelo Senhor do yoga; k~!@åt svayam–o próprio
K~!@a.[75]
    {he} råjan–ó Rei Dh~tarå!$ra; sa^sm~tya–sempre ao recordar; imam adbhutam–essa
maravilhosa; sa^vådam–conversa; pu@yam–sagrada; keßava-arjunayo%–de Ír( K~!@a e Arjuna;
h~!yåmi–meu coração se emociona; muhu% muhu% cha–repetidamente.[76]
    {he} råjan–ó Rei; sa^sm~tya sa^sm~tya cha–e lembrando repetidamente; tat–aquela; ati-
adbhutam–muito milagrosa; r)pam–forma universal; hare%–do Senhor, Ír( Hari; mahån–uma
grande; vismaya%–maravilha; {bhavati}–acontece; me–comigo; cha–e; h~!yåmi–estremeço em
êxtase; puna% puna%–repetidamente.[77]

75   Pela misericórdia de Ír( Vyåsadeva ouvi este secreto e supremo
ensinamento de yoga, cantado diretamente pelo Supremo Senhor
do yoga, o próprio Senhor Ír( K~!@a.

76 Ó Rei, sempre ao lembrar dessa milagrosa e sagrada conversa
do Senhor Ír( K~!@a com Arjuna, meu coração se emociona
repetidamente.

77 E ao recordar, ó Rei, fico maravilhado com essa espantosa e
onipotente forma universal do Supremo Senhor Hari e meu ser
completo estremece em êxtase.

Verso 78

       yatra yogeßvara% k~!@o, yatra pårtho dhanur-dhara%
       tatra ßr(r vijayo bh)tir, dhruvå n(tir matir mama {78}
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    yatra–onde estiver; yoga-(ßvara%–o Senhor do yoga, o objetivo do yoga; k~!@a%–o Senhor
K~!@a; yatra–e onde estiver; dhanu%-dhara%-pårtha%–Arjuna, com o arco na mão, o conquistador
da riqueza; tatra–nesse lugar; dhruvå–triunfará; ßr(%–a fortuna; vijaya%–a vitória, Jayaßr(; bh)ti%–
a prosperidade; n(ti%–e a virtude; {iti}–essa é; mama–minha; mati%–opinião.[78]

78 Onde estiver Yogeßvara K~!@a e onde estiver Arjuna, o
conquistador da riqueza com seu arco nas mãos, prevalecerá a
fortuna, a vitória, a prosperidade e a virtude. Esta é minha opinião.
___________________________________________________________

Fim do Capítulo Dezoito

O Caminho da Liberação

Da conversa entre Ír( K~!@a e Arjuna
no Ír(mad Bhagavad-g(tå Upani!ad,

a Escritura Yoga do Conhecimento Transcendental
no Bh(!ma Parva do Ír( Mahåbhårata,

a Escritura Sagrada revelada por Ír(la Vyåsadeva
em cem mil versos.

O Caminho da Liberação 327{18.78}



G(tå-måhåtmyam

As Glórias do G(tå
{Seu estudo e recitação são recomendados

como práticas devocionais regulares}

Versos 1–7



1 Esta Escritura Bhagavad-g(tå é a outorgadora de todo bem. Aquele
que regularmente estudá-la com devoção alcançará a morada sagrada
do Senhor Vi!@u, que está sempre livre de tristeza, medo e angústia.

2 Nenhum traço de pecado dessa vida ou mesmo da vida anterior
permanece na pessoa autocontrolada que seriamente estuda esta
Escritura Bhagavad-g(tå, pois todos os pecados são queimados até
virarem cinzas.

3 Assim como uma pessoa banha-se diariamente para limpar o
corpo, da mesma maneira, ao banhar-se apenas uma vez nas águas
do Bhagavad-g(tå {lendo o G(tå uma vez com devoção}, toda a
sujeira da dolorosa existência material é eliminada.

4 O G(tå deve sempre ser cantado com devoção. Essa canção divina
brotou dos sagrados lábios de lótus do próprio Senhor Supremo, Ír(
K~!@a. O que mais pode qualquer outra Escritura oferecer?

5 Ao beber as águas do Ganges do G(tå {cantando o G(tå com
devoção}, o néctar do Mahåbhårata que emana dos lábios de lótus
do Senhor Vi!@u, a pessoa jamais renascerá no mundo material.

6 Todos os Upani!ads são como uma vaca e o ordenhador da vaca
é Ír( K~!@a, o filho de Nanda; Arjuna é o bezerro, o néctar do G(tå
é o leite e os devotos afortunados são os desfrutadores do leite.

7 Só é necessária uma Escritura — o sagrado G(tå cantado por Ír(
K~!@a; apenas um Senhor adorável: Ír( K~!@a; apenas um mantra:
Seus sagrados nomes; e apenas um dever: o serviço devocional ao
Senhor Supremo, Ír( K~!@a.
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    g(tå-ßåstram ida^ pu@ya^
    ya% pa$het prayata% pumån
    vi!@o% padam avåpnoti
    bhaya-ßokådi-varjita% {1}

    g(tådhyayana-ß(lasya
    prå@åyåma-parasya cha
    naiva santi påpåni
    p)rva-janma-k~tåni cha {2}

    malanir mochana^ pu^så^
    jala-snåna^ dine dine
    sak~d-g(tåmbhasi snåna^
    sa^såra-mala-nåßanam {3}

    g(tå sug(tå kartavyå
    kim anyai% ßåstra-vistarai%
    yå svaya^ padma-nåbhasya
    mukha-padmåd vini%s~tå {4}

    bhåratåm~ta-sarvasva^
    vi!@or vaktråd vini%s~tam
    g(tå-ga&godaka^ p(två
    punar janma na vidyate {5}

    sarvopani!ado gåvo
    dogdhå gopåla-nandana%
    pårtho vatsa% sudh(r bhoktå
    dugdha^ g(tåm~ta^ mahat {6}

    eka^ ßåstra^ devak(-putra-g(tam
    eko devo devak(-putra eva
    eko mantras tasya nåmåni yåni
    karmåpy eka^ tasya devasya sevå {7}
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Outros ainda, que ouviram apenas uma pequena fração das glórias
do Ír( G(tå,  estão ocupados em cantá-las. E eu agora descreverei as
glórias do Ír( G(tå, como as ouvi de Vyåsadeva:

Verso 5
    sarvopani!ado gåvo, dogdhå gopåla-nandana%
    pårtho vatsa% sudh(r bhoktå, dugdha^ g(tåm~ta^ mahat

Os Upani!ads são como uma vaca; Ír( K~!@a, o filho de Nanda, é o
ordenhador da vaca; Arjuna é o bezerro; o néctar do G(tå é o leite e
os devotos afortunados são os desfrutadores desse leite.

Verso 6
    sårathyam arjunasyådau, kurvan g(tåm~ta^ dadau
    loka-trayopakåråya, tasmai k~!@åtmane nama%

Começo oferecendo minhas reverências ao Senhor Ír( K~!@a, que
aceitou a posição de condutor da quadriga de Arjuna para distribuir
esse néctar do G(tå para o benefício dos três mundos.

Verso 7
    sa^såra-sågara^ ghora^, tartum ichchhati yo nara%
    g(tå-nåva^ samåsådya, påra^ yåti sukhena sa%

A pessoa que deseja atravessar o traiçoeiro oceano do sofrimento
material pode fazê-lo muito facilmente refugiando-se no barco do
Bhagavad-g(tå.

Verso 8
    g(tå-jåna^ ßruta^ naiva, sadaivåbhyåsa-yogata%
    mok!am ichchhati m)#håtmå, yåti bålaka-håsyatåm

O tolo que deseja alcançar a liberação pela prática constante do yoga
sem ouvir a sabedoria do G(tå deve ser considerado infantil.
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As Glórias do Ír(mad Bhagavad-g(tå
do Ír(-Vai!@av(ya-tantra-såra

Verso 1
~!ir uvåcha

    g(tåyåß chaiva måhåtmya^, yathåvat s)ta me vada
    purå nåråya@a-k!etre, vyåsena muninoditam

O sábio disse: Ó S)ta, por favor conte-nos as glórias do Ír(mad
Bhagavad-g(tå, como foram cantadas há muito tempo pelo grande
sábio Ír(la Vyåsadeva em Nåråya@a K!etra.

Verso 2
s)ta uvåcha

    bhadra^ bhagavatå p~!$a^, yaddhi guptatama^ param
    ßakyate kena tad vaktu^, g(tå-måhåtmyam uttamam

S)ta Goswåm( disse: Ó venerável, sua pergunta é muito auspiciosa.
Na verdade, quem pode descrever as transcendentais glórias do Ír(
G(tå, o mais oculto de todos os tesouros?

Verso 3
    k~!@o jånåti vai samyak, kichit kunt(-suta% phalam
    vyåso vå vyåsa-putro vå, yåjavalkyo ’tha maithila%

Certamente o Senhor Ír( K~!@a possui conhecimento pleno de tais
glórias; Arjuna, o filho de Kunt(, conhece um pouco de seus frutos;
e Vyåsadeva, Íukadeva, Yåjavalkya e o santo Rei Janaka também
estão familiarizados com esse conhecimento até certo grau.

Verso 4
    anye ßrava@ata% ßrutvå, leßa^ sa&k(rtayanti cha
    tasmåt kichid vadåmy atra, vyåsasya syån mayå ßrutam
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Verso 13
    g(tåyaß cha na jånåti, pa$hana^ naiva på$hanam
    sa eva månu!e loke, mogha-karma-karo bhavet

A pessoa que nada sabe sobre aprender ou ensinar o G(tå falha no
dever da vida humana.

Verso 14
    tasmåd g(tå^ na jånåti, nådhamas tat paro jana%
    dhik tasya månu!a^ deha^, vijåna^ kula-ß(latåm

Portanto, ninguém é mais caído do que aquele que ignora os
ensinamentos do G(tå. Ele cobre de vergonha seu nascimento
humano, seu conhecimento, sua dignidade e sua família inteira.

Verso 15
    g(tårtha^ na vijånåti, nådhamas tat paro jana%
    dhik ßar(ra^ ßubha^ ß(la^, vibhavantad g~håßramam

Ninguém é mais caído do que aquele que ignora o significado do
Ír( G(tå. Cobre de vergonha sua beleza física, seu caráter, sua fortuna
e sua casa.

Verso 16
    g(tå-ßåstra^ na jånåti, nådhamas tat paro jana%
    dhik prårabdha^ prati!$hå^ cha, p)jå^ dåna^ mahattamam

Ninguém é mais caído do que aquele que ignora a escritura
Bhagavad-g(tå. Cobre de vergonha seus empreendimentos, sua
reputação, sua adoração, sua caridade e sua honra.

Verso 17
    g(tå-ßåstre matir nåsti, sarva^ tan ni!phala^ jagu%
    dhik tasya jåna-dåtåra^, vrata^ ni!$hå^ tapo yaßa%
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Verso 9
    ye ß~@vanti pa$hanty eva, g(tå-ßastram ahar-nißam
    na te vai månu!å jeyå, deva-r)på na sa^ßaya%

As pessoas que ouvem e recitam o G(tå dia e noite nunca devem ser
consideradas como simples humanos. Sem dúvida, eles são como
deuses nesse mundo.

Verso 10
    g(tå-jånena sambodha^, k~!@a% pråhårjunåya vai
    bhakti-tattva^ para^ tatra, sa-gu@a^ våtha nirgu@am

Para iluminar Arjuna com a sabedoria do G(tå o Senhor
K~!@achandra revelou a supremacia da devoção, tanto nesse mundo
como no plano transcendental.

Verso 11
    sopånå!$ådaßair eva^, bhukti-mukti samuchchhritai%
    kramaßaß chitta-ßuddhi% syåt, prema-bhakty ådi karmasu

Assim, a sabedoria do G(tå é uma escada de dezoito capítulos, cuja
ascensão faz a pessoa superar o prazer dos sentidos e a liberação
{bhukti-mukti} e, gradualmente, obter a purificação do coração e
as qualificações para praticar serviço devocional amoroso ao Senhor.

Verso 12
    sådhor g(tåmbhasi snåna^, sa^såra-mala-nåßanam
    ßraddhå-h(nasya tat kårya^, hasti-snåna^ v~thaiva tat

Ao se banhar nas águas puras do G(tå, os devotos são liberados da
contaminação do plano mundano. Mas tal esforço empreendido
por pessoas sem fé é inútil, como o banho de um elefante. {Depois
do seu banho, o elefante imediatamente rola sobre o pó}.
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Aquele que recita o G(tå diante da deidade de Íålagråm-ßilå, ou num
templo do Senhor Supremo, ou num templo do Senhor Íiva, ou
num lugar sagrado de peregrinação ou à margem de um rio sagrado
— certamente tal pessoa recebe toda boa fortuna.

Verso 22
    devak(-nandana% k~!@o, g(tå-på$hena tu!yati
    yathå na vedair dånena, yaja-t(rtha-vratådibhi%

Nem o cantar dos Vedas, nem a execução de caridades, sacrifícios,
peregrinação ou votos podem trazer tanta satisfação a K~!@a, o filho
de Devak(, quanto a recitação devocional do G(tå.

Verso 23
    g(tådh(tå cha yenåpi, bhakti-bhåvena chetaså
    veda-ßåstra-purå@åni, tenådh(tåni sarvaßa%

O estudo dos Vedas e dos Purå@as — na verdade, o estudo de todas
as Escrituras — é cumprido em todos os aspectos por aquele que
estuda o G(tå com devoção.

Verso 24
    yoga-sthåne siddha-p($he, ßilågre sat-sabhåsu cha
    yaje cha vi!@u-bhaktågre, pa$han siddhi^ parå^ labhet

A mais elevada perfeição da vida é obtida por aquele que recita o
G(tå num local onde se pratica a meditação yog(, num local de
adoração, diante da Íålagråm-ßilå, na associação de pessoas santas,
durante a execução de um sacrifício ou diante de um devoto de
Vi!@u.

Verso 25
    g(tå-på$ha^ cha ßrava@a^, ya% karoti dine dine
    kratavo våjimedhådyå%, k~tås tena sa-dak!i@å%
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A pessoa que não se importa com a Escritura G(tå deve ser
considerada um fracasso em todos os aspectos. Cobre de vergonha
seu professor, seus votos, sua fé, sua austeridade e sua fama.

Verso 18
    g(tårtha-pa$hana^ nåsti, nådhamas tat paro jana%
    g(tå-g(ta^ na yaj jåna^, tad viddhy åsura-sammatam
    tan mogha^ dharma-rahita^, veda-vedånta-garhitam

Ninguém é mais caído do que aquele que não estuda os significados
do G(tå; e o conhecimento que não é glorificado no G(tå deve ser
conhecido como demoníaco, fútil, impuro e rejeitado pelos Vedas
e Upani!ads.

Verso 19
    tasmåd dharma-may( g(tå, sarva-jåna-prayojikå
    sarva-ßåstra-såra-bh)tå, vißuddhå så vißi!yate

Assim, o sagrado G(tå é universalmente respeitado como a
compilação da essência de todas as Escrituras e a fonte de toda
sabedoria.

Verso 20
    yo ’dh(te vi!@u-parvåhe, g(tå^ ßr(-hari-våsare
    svapan jågrat chalan ti!$han, ßatrubhir na sa h(yate

A pessoa que estuda o G(tå sagrados dias de festival do advento do
Senhor Supremo e nos sagrados dias de jejum, especialmente no
Ekådaß(, esteja ela desperta ou dormindo, em movimento ou parada,
jamais é derrotada pelos inimigos.

Verso 21
    ßålagråma-ßilåyå^ vå, devågåre ßivålaye
    t(rthe nadyå^ pa$hed g(tå^, saubhågya^ labhate dhruvam
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Em tal casa não há o sofrimento das misérias triplas, nem medo de
alguma doença, nem maldição, pecado, infortúnio ou existência
infernal.

Verso 31
    vi!pho$akådayo dehe, na bådhante kadåchana
    labhet k~!@a-pade dåsyå^, bhakti^ chåvyabhichåri@(m

Nessa casa ninguém nasce com um corpo infectado ou deformado
e seus residentes alcançam a devoção exclusiva em serviço aos pés
de lótus do Senhor Ír( K~!@a.

Verso 32
    jåyate satata^ sakhya^, sarva-j(va-ga@ai% saha
    prårabdha^ bhujato våpi, g(tåbhyåsa-ratasya cha

A pessoa dedicada a recitar o G(tå adquire uma disposição amigável
com todos os seres vivos, apesar das reações desejáveis ou
indesejáveis de suas ações prévias.

Verso 33
    sa mukta% sa sukh( loke, karma@å nopalipyate
    mahå-påpåti-påpåni, g(tådhyåy( karoti chet
    na kichit sp~ßyate tasya, nalin(-dalam-ambhaså

Tal pessoa é liberada e feliz. Ela nunca é envolvida por suas ações.
Mesmo se essa pessoa que estuda o G(tå chega a cometer um pecado
terrível, não é afetada, assim como uma folha de lótus permanece
intocada por qualquer gota de água.

Versos 34, 35
    anåchårodbhava^ påpam, avåchyådi-k~ta^ cha yat
    abhak!ya-bhak!aja^ do!am, asp~ßya-sparßaja^ tathå

    jånåjåna-k~ta^ nityam, indriyair janita^ cha yat
    tat sarva^ nåßam åyåti, g(tå-på$hena tat-k!a@åt

G(tå-måhåtmyam 339

A execução de todos os sacrifícios como o Aßvamedha e outros, bem
como suas recompensas, são considerados atingidos por aquele que
lê e recita o G(tå diariamente.

Verso 26
    ya% ß~@oti cha g(tårtha^, k(rtayaty eva ya% param
    ßråvayech cha parårtha^ vai, sa prayåti para^ padam

Aquele que atentamente ouve e canta as glórias do significado do
G(tå, ou repete esse significado aos outros, alcança o destino
supremo.

Versos 27, 28
    g(tåyå% pustaka^ ßuddha^, yo ’rpayaty eva sådaråt
    vidhinå bhakti-bhåvena, tasya bhåryå priyå bhavet

    yaßa%-saubhågyam årogya^, labhate nåtra sa^ßaya%
    dayitånå^ priyo bh)två, parama^ sukham aßnute

Aquele que, com respeito e devoção e de acordo com as orientações
das Escrituras, dá de presente esse livro sagrado, o G(tå, obterá uma
esposa devota. E sem dúvidas obterá fama, fortuna e boa saúde. E
ainda desfrutará do afeto dos que lhe são caros e conhecerá a mais
elevada felicidade.

Verso 29
    abhichårodbhava^ du%kha^, vara-ßåpågata^ cha yat
    nopasarpati tatraiva, yatra g(tårchana^ g~he

Os sofrimentos causados por uma maldição ou por rituais de magia
negra jamais atingem uma casa onde o G(tå é adorado.

Verso 30
    tåpa-trayodbhavå p(#å, naiva vyådhir bhavet kvachit
    na ßåpo naiva påpa^ cha, durgatir naraka^ na cha
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Todos são beneficiados por apenas vê-lo. Ele é glorioso, ele é um
yog( e ele é um sábio. Ele é um conhecedor do sacrifício, ele está
ocupado em sacrifício e ele é um conhecedor do significado de todos
os Vedas.

Verso 40
    g(tåyå% pustaka^ yatra, nitya-på$haß cha vartate
    tatra sarvå@i t(rthåni, prayågåd(ni bh)tale

Todos os lugares sagrados desse mundo, como Prayåga e outros,
estão presentes onde quer que o sagrado livro do G(tå esteja presente
e seja constantemente recitado.

Verso 41
    nivasanti sadå dehe, deha-ße!e ’pi sarvadå
    sarve devåß cha ~!ayo, yogino deha-rak!akå%

Para aquele que constantemente estuda o G(tå, todos os semideuses,
sábios e yog(s atuam como guardiões no corpo, até mesmo no
momento da morte.

Verso 42
    gopålo båla-k~!@o ’pi, nårada-dhruva-pår!adai%
    sahåyo jåyate ß(ghra^, yatra g(tå pravartate

Onde quer que o G(tå seja cantado, o gracioso pastor Ír( K~!@a
rapidamente aparecerá como um amigo, acompanhado por Seus
associados Nårada, Dhruva e outros.

Verso 43
    yatra g(tå-vichåraß cha, pa$hana^ på$hana^ tathå
    modate tatra ßr(-k~!@o, bhagavån rådhayå saha

Onde quer que a Escritura G(tå seja discutida, estudada e ensinada,
o Supremo Senhor Ír( K~!@a surgirá com grande alegria,
acompanhado por Ír(mat( Rådhårå@(.
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As inauspiciosidades causadas por ações indevidas ou palavras
ofensivas, pela ingestão de alimentos proibidos ou por tocar o que
não deve ser tocado, ou qualquer pecado, consciente ou inconsciente,
cometido por meio dos sentidos durante as atividades
diárias — todos os males são imediatamente dissipados pela
recitação do G(tå com devoção.

Verso 36
    sarvatra pratibhoktå cha, pratig~hya cha sarvaßa%
    g(tå-på$ha^ prakurvå@o, na lipyeta kadåchana

A pessoa sinceramente dedicada à recitação do G(tå nunca se envolve,
ainda que aceite alimentos em todos os lugares ou presentes em todas
as circunstâncias.

Verso 37
    ratna-p)r@å^ mah(^ sarvå^, pratig~hyåvidhånata%
    g(tå-på$hena chaikena, ßuddha spha$ikavat sadå

Aquele que, mesmo contra as injunções das Escrituras, aceita em
caridade tantas jóias preciosas quantas cubram a inteira superfície
da Terra e dos oceanos, ficará imaculado como um cristal puro ao
recitar o G(tå apenas uma vez.

Verso 38
    yasyånta%kara@a^ nitya^, g(tåyå^ ramate sadå
    sa sågnika% sadå jåp(, kriyåvån sa cha pa@#ita%

A pessoa cujo coração está sempre alegremente absorto no G(tå deve
ser vista como plenamente realizada na execução de sacrifícios,
sempre em oração, perfeita em suas ações e verdadeiramente erudita.

Verso 39
    darßan(ya% sa dhanavån, sa yog( jånavån api
    sa eva yåjiko yåj(, sarva-vedårtha-darßaka%
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Versos 49-51
    ga@gå g(tå cha såvitr(, s(tå satyå pativratå
    brahmåvalir brahma-vidyå, tri-sandhyå mukta-gehin(
    ardha-måtrå chidånandå, bhava-ghn( bhrånti-nåßin(
    veda-tray( parånandå, tattvårtha-jåna-majar(

    ity etåni japen nitya^, naro nißchala-månasa%
    jåna-siddhi^ labhen nitya^, tathånte parama^ padam

Ga&gå, G(tå, Såvitr(, S(tå, Satyå, Pativratå, Brahmåval(,
Brahmavidyå, Trisandhyå, Mukta-gehin(, Ardhamåtrå, Chidånandå,
Bhavaghn(, Bhrånti-nåßin(, Vedatray(, Parånandå e Tattvårtha-
jåna-majar(. A pessoa que, com a mente sóbria, canta
regularmente esses sagrados nomes confidenciais obtém a perfeição
do conhecimento divino e, ao final, alcança o destino supremo.

Verso 52
    på$he ’samartha% samp)r@e, tad ardha^ på$ham åcharet
    tadå go-dåna-ja^ pu@ya^, labhate nåtra sa^ßaya%

Se uma pessoa é incapaz de recitar o G(tå completo, deveria recitar
a metade. Então, sem dúvida, a piedade obtida por oferecer vacas
como presente será alcançada.

Verso 53
    tri-bhåga^ pa$hamånas tu, soma-yåga-phala^ labhet
    !a#-a^ßa^ japamånas tu, ga&gå-snåna-phala^ labhet

A pessoa obterá os frutos do sacrifício Soma por recitar um terço
do G(tå e os resultados de banhar-se no Ganges são obtidos por
recitar um sexto dele.

Verso 54
    tathådhyåya-dvaya^ nitya^, pa$hamåno nirantaram
    indra-lokam avåpnoti, kalpam eka^ vased dhruvam
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Verso 44
    ßr(-bhagavån uvacha 
    g(tå me h~daya^ pårtha, g(tå me såram uttamam
    g(tå me jånam aty ugra^, g(tå me jånam avyayam

O Senhor Supremo disse: Ó Pårtha, o G(tå é Meu coração, o G(tå
é Minha essência suprema e o G(tå é o mais poderoso e imperecível
conhecimento sobre Mim.

Verso 45
    g(tå me chottama^ sthåna^, g(tå me parama^ padam
    g(tå me parama^ guhya^, g(tå me paramo guru%

O G(tå é Meu local supremo, o G(tå é Meu supremo plano, o G(tå
é Meu tesouro mais oculto, o G(tå é Meu supremo mestre.

Verso 46
    g(tåßraye ’ha^ ti!$håmi, g(tå me parama^ g~ham
    g(tå-jåna^ samåßritya, trilok(^ pålayåmy aham

Eu estou presente no G(tå e o G(tå é Minha suprema morada. Eu
mantenho os três mundos pela eterna sabedoria do G(tå.

Verso 47
    g(tå me paramå-vidyå, brahma-r)på na sa^ßaya%
    ardha-måtrå-harå nityam, anirvåchya-padåtmikå

O G(tå é Minha transcendental sabedoria, Meu próprio ser,
transmitido em cada letra e composto de eternos e inefáveis versos.

Verso 48
    g(tå-nåmåni vak!yåmi, guhyåni ß~@u på@#ava
    k(rtanåt sarva-påpåni, vilaya^ yånti tat-k!a@åt

Ó På@#ava, pronunciarei os sagrados nomes do G(tå, cujo cantar
destrói imediatamente todos os pecados. Ouça-Me cantar esses nomes
confidenciais:
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Aquele que, no momento de abandonar o corpo, lembrar a metade
do G(tå, um quarto do G(tå, um capítulo ou apenas um verso do
G(tå — essa pessoa alcançará o destino supremo.

Verso 59
    g(tårtham api på$ha^ vå, ß~@uyåd anta-kålata%
    mahå-påtaka-yukto ’pi, mukti-bhåg( bhavej jana%

Ao recitar ou ouvir o significado do G(tå no momento da morte,
até mesmo uma pessoa muito pecaminosa qualifica-se para a
liberação.

Verso 60
    g(tå-pustaka-sa^yukta%, prå@å^s tyaktvå prayåti ya%
    sa vaiku@$ham avåpnoti, vi!@unå saha modate

A pessoa que estiver tocando o sagrado livro do G(tå no momento
de abandonar o corpo, alcançará Vaiku@$ha e viverá alegremente na
associação do Supremo Senhor Vi!@u.

Verso 61
    g(tådhyåya-samåyukto, m~to månu!atå^ vrajet
    g(tåbhyåsa^ puna% k~två, labhate muktim-uttamåm

Aquele cuja concentração está focada em um só capítulo do G(tå
obterá um nascimento humano após a morte. Então, novamente
estudando o G(tå, alcançará a libertação final.

Verso 62
    g(tety-uchchåra-sa^yukto, mriyamå@o gati^ labhet

Aquele que pronuncia a palavra G(tå no momento da morte atinge
a realização de sua vida.
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A pessoa que infalivelmente recita dois de seus capítulos todos os
dias, certamente obterá residência na morada do Senhor Indra
durante um milênio {kalpa}.

Verso 55
    ekam adhyåyaka^ nitya^, pa$hate bhakti-sa^yuta%
    rudra-lokam avåpnoti, ga@o bh)två vasech chiram

A pessoa que recita diariamente com devoção um capítulo será
considerada como uma associada do Senhor Íiva e obterá residência
na morada do Senhor Íiva por tempo imensurável.

Verso 56
    adhyåyårdha^ cha påda^ vå, nitya^ ya% pa$hate jana%
    pråpnoti ravi-loka^ sa, manvantara-samå% ßatam

A pessoa que recita diariamente a metade ou apenas a quarta parte
de um capítulo obterá residência na morada do Sol pelo período de
cem Manus.

Verso 57
    g(tåyå% ßloka-daßaka^, sapta pacha-chatu!$ayam
    tri-dvy-ekam-ardham athavå, ßlokånå^ ya% pa$hen nara%
    chandra-lokam avåpnoti, var!å@åm ayuta^ tathå

A pessoa que recita fielmente dez, sete, cinco, quatro, três, dois
versos, um ou apenas a metade de um verso do G(tå, obterá
residência na Lua por dez mil anos.

Verso 58
    g(tårdham eka påda^ cha, ßlokam adhyåyam eva cha
    smara^s tyaktvå jano deha^, prayåti parama^ padam
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A pessoa que dá de presente um livro do G(tå junto com uma oferta
em ouro a um bråhma@a erudito jamais volta a nascer no mundo
material.

Verso 68
    ßata-pustaka-dåna^ cha, g(tåyå% prakaroti ya%
    sa yåti brahma-sadana^, punar-åv~tti-durlabham

Aquele que dá de presente cem cópias do G(tå alcança um plano do
Absoluto onde o renascimento raramente ocorre.

Verso 69
    g(tå-dåna-prabhåvena, sapta-kalpa-mitå% samå%
    vi!@u-lokam avåpyante, vi!@unå saha modate

Pela potência de presentear um G(tå, a pessoa obtém residência na
morada do Senhor Vi!@u por sete milênios, associando-se
alegremente com o Supremo Senhor Vi!@u.

Verso 70
    samyak ßrutvå cha g(tårtha^, pustaka^ ya% pradåpayet
    tasmai pr(ta% ßr(-bhagavån, dadåti månasepsitam

Aquele que ouve com atenção o significado do G(tå e dá de presente
este livro para um bråhma@a satisfaz o Senhor Supremo, que o
abençoa com a realização de todas as suas aspirações.

Verso 71
    na ß~@oti na pa$hati, g(tåm-am~ta-r)pi@(m
    haståt tyaktvåm~ta^ pråpta^, sa naro vi!am aßnute

A pessoa que nunca recita nem ouve o nectáreo G(tå é como alguém
que tem néctar em suas mãos e põe de lado para tomar veneno.

Verso 72
    jana% sa^såra-du%khårto, g(tå-jåna^ samålabhet
    p(två g(tåm~ta^ loke, labdhvå bhakti^ sukh( bhavet
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Verso 63
    yad yat karma cha sarvatra, g(tå-på$ha-prak(rtimat
    tat tat karma cha nirdosa^, bh)två p)r@atvam åpnuyåt

Todas as atividades realizadas juntamente com a recitação do G(tå
tornam-se purificadas e são bem sucedidas.

Verso 64
    pi$`n-uddißya ya% ßråddhe, g(tå-på$ha^ karoti hi
    santu!$å% pitaras tasya, nirayåd yånti svargatim

A pessoa que recita o G(tå durante a realização de cerimônias de
oferenda aos ancestrais {ßråddha} satisfaz seus antepassados que,
liberados de uma existência infernal, ascendem ao céu.

Verso 65
    g(tå-på$hena santu!$å%, pitara% ßråddha-tarpitå%
    pit~-loka^ prayånty eva, putråß(rvåda tat parå%

Satisfeitos pelas oferendas acopanhadas pela recitação do G(tå, os
antepassados oferecem aos seus descendentes suas bênçãos e
ascendem ao plano celestial conhecido como Pit~-loka.

Verso 66
    g(tå-pustaka-dåna^ cha, dhenu-puchchha-samanvitam
    k~två cha tad dine samyak, k~tårtho jåyate jana%

A pessoa que dá de presente um livro do G(tå junto com um
abanador de cauda de yak obtém sucesso em todos os
empreendimentos do dia.

Verso 67
    pustaka^ hema-sa^yukta^, g(tåyå% prakaroti ya%
    dattvå vipråya vidu!e, jåyate na punar bhavam
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Kumbh(påka até a aniquilação no final do milênio.
Verso 77

    g(tårtha^ våchyamåna^ yo, na ß~@oti samåsata%
    sa ß)kara-bhavå^ yonim, anekåm adhigachchhati

Aquele que dá muita importância ao discurso sobre o significado
do G(tå mas não o ouve devidamente, nasce repetidamente como
um porco.

Verso 78
    chaurya^ k~två cha g(tåyå^, pustaka^ ya% samånayet
    na tasya saphala^ kichit, pa$hana^ cha v~thå bhavet

A pessoa que obtém o livro do G(tå por roubo é mal sucedida em
todos os seus esforços e mesmo sua tentativa de recitar o G(tå será
em vão.

Verso 79
    ya% ßrutvå naiva g(tå^ cha, modate paramårthata%
    naiva tasya phala^ loke, pramattasya yathå ßrama%

Aquele que, ouvindo o G(tå, não sente alegria espiritual tem uma
vida sem frutos, como o trabalho de uma pessoa louca.

Verso 80
    g(tå^ ßrutvå hira@ya^ cha, bhojya^ pa$$åmbara^ tathå
    nivedayet pradånårtha^, pr(taye paramåtmana%

Para satisfazer o Senhor Supremo, após ouvir o G(tå a pessoa deve
oferecer ouro, alimentos e um tecido de seda a um bråhma@a
Vai!@ava.

Verso 81
    våchaka^ p)jayed bhaktyå, dravya-vastrådy upaskarai%
    anekair bahudhå pr(tyå, tu!yata^ bhagavån hari%

Para satisfazer o Supremo Senhor Hari, a pessoa deve adorar o
recitador do G(tå com devoção, oferecendo-lhe tecidos e muitos
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Quando as pessoas que sofrem nesse mundo de morte descobrem a
sabedoria do G(tå e bebem seu néctar, refugiam-se na devoção ao
Senhor Supremo e tornam-se verdadeiramente felizes.

Verso 73
    g(tåm åßritya bahavo, bh)-bhujo janakådaya%
    nirdh)ta-kalma!å loke, gatås te parama^ padam

Muitos reis santos, como o Rei Janaka e outros, refugiaram-se na
sabedoria do G(tå e, purificando-se de todos os pecados, alcançaram
o destino supremo.

Verso 74
    g(tåsu na viße!o ’sti, jane!)chchåvache!u cha
    jåne!v eva samagre!u, samå brahma-svar)pi@(

O nascimento em posição elevada ou o nascimento em baixa
posição não qualificam ou desqualificam uma pessoa devota na
recitação do G(tå pois, entre todos os tipos de conhecimento, o G(tå
é a corporificação do Brahman e é igual para todos.

Verso 75 
    yo ’bhimånena garve@a, g(tå-nindå^ karoti cha
    sa yåti naraka^ ghora^, yåvad åh)ta-samplavam

A pessoa que, por egoísmo ou orgulho, difama o G(tå terá que
residir num terrível inferno até o momento da aniquilação universal.

Verso 76
    aha&kåre@a m)#hatmå, g(tårtha^ naiva manyate
    kumbh(-påke!u pachyeta, yåvat kalpa-k!ayo bhavet

A pessoa tola que, iludida pelo egoísmo, despreza o significado do
G(tå deve permanecer em óleo fervente no inferno conhecido como
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iti ßr(-vai!@av(ya-tantra-såre
ßr(mad-bhagavad-g(tå-måhåtmya^ samp)r@am

Assim estão completas as Glórias do Ír( G(tå

samp)r@o ’ya^ grantha%

Assim está completo o Ír(mad Bhagavad-g(tå,
O Tesouro Oculto do Doce Absoluto

ßr( k~!@årpa@am astu

Possa o Senhor Ír( K~!@a
por compaixão

aceitar esta oferenda
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Verso 82
    s)ta uvåcha
    måhåtmyam etad g(tåyå%, k~!@a-prokta^ puråtanam
    g(tånte pa$hate yas tu, yathokta-phala-bhåg bhavet

S)ta Goswåmi disse: Essas eternas glórias do G(tå são cantadas pelo
Senhor Supremo, o próprio Ír( K~!@a. Aquele que canta as glórias do
G(tå após concluir sua recitação poderá compartilhar os frutos do G(tå
como aqui mencionado.

Verso 83
    g(tåyå% pa$hana^ k~två, måhåtmya^ naiva ya% pa$het
    v~thå på$ha-phala^ tasya, ßrama eva udåh~ta%

O esforço de recitar o G(tå é um trabalho sem frutos para a pessoa
que negligencia a recitação das glórias do G(tå.

Verso 84
    etan måhåtmya-sa^yukta^, g(tå-på$ha^ karoti ya%
    ßraddhayå ya% ß~@oty eva, paramå^ gatim åpnuyåt

Aquele que com o coração cheio de fé ouve ou recita o G(tå
completo, com as glórias do G(tå, alcança o destino supremo.

Verso 85
    ßrutvå g(tåm artha-yuktå^, måhåtmya^ ya% ß~@oti cha
    tasya pu@ya-phala^ loke, bhavet sarva-sukhåvaham

Aquele que, com fé, ouve este profundo G(tå — A Canção
Divina — e para concluir ouve as glórias do G(tå, irá colher os frutos
da virtude nesse mundo e sua vida será repleta de alegria.
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Sripad Bhakti Vilas Tapasvi Maharaj,
responsável por trazer a Missão

Sri Chaitanya Saraswat Math ao Brasil.



bråhma@a–conhecedor do Brahman, pessoa da classe sacerdotal.
buddhi-yoga–sabedoria teísta.
Chaitanya-charitåm~ta {Ír(}–biografia dos passatempos e ensinamentos de Ír(
Chaitanya Mahåprabhu, compilado por Ír(la K~!@adås Kaviråj Goswåm(.
Chandra–o semideus da Lua; a Lua.
Chåndråya@a–tipo de penitência executada por ingerir apenas quinze bocados
de alimento no dia da lua cheia, reduzindo um bocado por dia enquanto a lua
mingua até chegar ao jejum na lua nova; aumenta-se a ingestão em um bocado
por dia enquanto a lua cresce até a próxima lua cheia.
chatur-yuga–quatro yugas, eras.
dåsya {rasa}–relacionamento divino de serviço ao Senhor Supremo.
deuses, semideuses–seres celestiais.
Devak(–mãe de K~!@a em Mathurå.
dhåma–morada.
dharma–natureza; religião; dever.
Dh~!$adyumna–filho de Drupada e irmão de Draupad(; atuou como
comandante em chefe do exército dos På@#avas.
Dh~tarå!$ra, Rei–irmão de På@#u. Ele foi desqualificado para ocupar o trono por
ser cego e tentou estabelecer seu filho mais velho, Duryodhana, como governante.
Teve 100 filhos {os Kauravas}.
dhyåna–meditação.
Draupad(–filha de Drupada e esposa dos På@#avas.
Dro@åchårya, Dro@a–filho do sábio Bharadvåja e mestre militar tanto dos
Kauravas quanto dos På@#avas.
Drupada–rei do país dos Påchålas e pai de D~!$adyumna e de Draupad(.
Duryodhana–primogênito de Dh~tarå!$ra.
Ekådaß(–dia de jejum no décimo-primeiro dia da lua cheia e da lua nova.
Gåndhår(–esposa de Dh~tarå!$ra.
Gandharva–cantor ou músico celestial.
Gau#(ya Sampradåya–divina sucessão discipular de Ír( Chaitanya Mahåprabhu.
Gaurå&ga {Ír(}–o Senhor dourado, Ír( Chaitanya Mahåprabhu.
Gåyatr(–mantra sagrado cantado pelos bråhma@as; um verso védico.
Goswåm(–asceta de sentidos controlados.
Gop( {s}–vaqueiras; esposa de vaqueiros; associadas mais íntimas e amadas do
Senhor K~!@a em madhura-rasa,nos passatempos de V~indåvana.
Govinda–o Senhor K~!@a: o objetivo dos Vedas, o Senhor das vacas, da terra,
dos Vedas e dos sentidos; pastor de vacas.
g~hastha–chefe de família.
guhya-guhyatara-guhyatama–oculto, mais oculto e muito oculto.
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Glossário
{termos em sânscrito e abreviações utilizadas nessa edição}

abhidheya–os meios para o fim.
åchårya–preceptor erudito e venerável que ensina pelo exemplo.
achintya-bhedåbheda-tattva–o princípio da inconcebível unidade e diferença.
Adhok!aja–um nome do Senhor Supremo; aquele que está além da percepção
dos sentidos.
ådhyåtmika, ådhibhautika, ådhidaivika–misérias triplas causadas pelo corpo e
pela mente, por outras entidades e pelos fenômenos naturais ou funções dos
semideuses.
Aditi–mãe dos •dityas e outros semideuses, filha de Dak!a, esposa de Kaßyapa
e mãe do Senhor Vi!@u em Sua encarnação de Våmanadeva, o bråhma@a anão.
•ditya {s}–Våmanadeva; os semideuses solares.
Agni–o deus do fogo.
ananya-bhakti–devoção exclusiva.
•ryan–habitante de •ryåvarta; pessoa nobre.
a!$å&ga-yoga–yoga meditacional realizado em oito etapas: yama, niyama, åsana,
prå@åyåma, pratyåhåra, dhåra@å, dhyåna e samådhi {autocontrole, restrição
mental, postura, controle da respiração, restrição dos sentidos, controle mental
fixo, meditação e transe meditacional centrado no Senhor Vi!@u}.
Aßvin(-kumåras–os filhos gêmeos de Aßvin(, a esposa do semideus do Sol.
Bhåg.–Ír(mad Bhågavatam.
Bhagavån–aspecto pessoal e mais elevado do Absoluto.
bhajana–devoção interna; serviço.
bhakti-yoga–conexão devocional com o Senhor Supremo.
Bh(!ma–filho de Santanu e Ga&gå. Um celibatário de longa vida que se tornou
o guardião dos Kauravas e dos På@#avas. Na batalha de Kuruk!etra, foi o grande
general que comandou o exército dos Kauravas.
Bh(!ma-parva–o sexto livro do épico Mahåbhårata.
Brahmå {Senhor}–semideus criador do universo e a deidade que preside sobre
o modo da paixão. Em outra situação, assume a posição de åchårya.
brahmachår(–estudante espiritual celibatário.
Brahmaloka–{i} morada do Senhor Brahmå, Satyaloka; {ii} Brahman, acima do
plano mundano e abaixo do plano onde começa o serviço devocional,
i.e., Vaiku@$ha.
Brahman–o Absoluto, o aspecto impessoal do Senhor; o Supremo Espírito; a
refulgência espiritual do Senhor.
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kevalå-bhakti–ananya-bhakti, a devoção exclusiva
k(rtana–cantar ou narrar as glórias do Senhor.
K~!@a–o Senhor Supremo todo-atraente; o Senhor do amor; o aspecto
masculino do Supremo.
K~!@a-kathå–narrativas transcendentais sobre K~!@a.
k!atriya–guerreiro; pessoa da casta dos guerreiros.
k!etra–campo; o campo de ação como o habitat da alma condicionada.
k!etraja–o conhecedor do campo da ação; a alma; a Superalma.
Kubera–o semideus da riqueza; a deidade que rege a região norte; meio irmão
de Råva@a; rei dos Yak!as e Kinnaras e amigo de Rudra. Reside em Kailåsa.
Kunt(–P~thå, a primeira esposa de På@#u e mãe de Yudhi!$hira com o deus
Yama, Bh(ma com o deus Våyu e Arjuna com o deus Indra. Mãe de Kar@a com
o deus S)rya.
Kuru{s}–{i} localidade próxima da atual Delhi, {ii} os reis dessa região.
Kuruk!etra–uma planície sagrada próxima a Delhi, cenário da grande guerra
entre os Kauravas e os På@#avas.
l(lå–passatempos divinos.
loka–planeta; plano de vida; pessoas.
madhura {rasa}–a mais elevada forma de relacionamento divino com o Senhor;
relacionamento de amante.
Madhus)dana–K~!@a, o destruidor do demônio Madhu.
Mahåbhårata–a grande Escritura que descreve a saga dos Kauravas e dos
På@#avas, escrita por Ír(la Vyåsadeva em dezoito pårvas ou livros.
Mantra–cântico sagrado.
Manus–os catorze progenitores da humanidade que aparecem sucessivamente
durante um dia do Senhor Brahmå. O Manu atual é Vaivasvatu Manu.
Måyåpur–região sagrada na cidade de Nabadwip, na Bengala Ocidental, local
sagrado de nascimento do Senhor Ír( Chaitanya Mahåprabhu.
Nanda Mahåråj–o pai de K~!@a em V~ndåvana-l(lå.
Nåråya@a–expansão plenária e majestosa de K~!@a com quatro braços, adorado
com reverência e sob estrita orientação escritural {vaidhi-bhakti}.
Nabadw(p {Dhåm}–a morada sagrada do l(lå de Ír( Chaitanya Mahåprabhu
misericordiosamente manifesta nesse mundo na Bengala Ocidental; {pronuncia-
se: “Navaduipa”}.
Nimåi–nome de Ír( Chaitanya Mahåprabhu, pois nasceu sob uma árvore de
nim.
ni!kåma–ausência de desejos.
ni!kåma karma-yoga–o yoga ou o caminho da ação ou do dever abnegado.
O^, O^kåra–monossílabo sagrado, representação sonora da Verdade Absoluta.
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gu@a–qualidade, modalidade, modo {da natureza material}; corda.
guru, Gurudeva–mestre espiritual.
Hanumån–o mais dedicado e leal servo do Senhor Råmachandra {o ideal de
dåsya-rasa}.
Hira@yagarbha–Senhor Brahmå.
hlådin(-ßakti–Ír(mat( Rådhårå@(, a potência do êxtase divino do Senhor
Supremo.
Ik!våku–rei da dinastia solar e filho de Vaivasvata Manu.
Indra–semideus rei do plano celestial.
Jagannåtha Pur(–cidade sagrada em Orissa, nordeste da Índia, onde o Senhor
K~!@a é adorado como o Senhor Jagannåtha, o Senhor do Universo.
Janaka {Rei}–pai de S(tådev(, a esposa do Senhor Råmachandra.
J(va Goswåm( {Ír(la}–um dos seis Goswåm(s, apóstolos de Ír( Chaitanya
Mahåprabhu. Em seus escritos, ilustrou a supremacia da concepção K~!@a,
segundo a autoridade das Escrituras reveladas.
j(va, j(våtmå–a alma, o ser.
jåna–conhecimento; conhecimento do Brahman; conhecimento da supremacia
do Senhor Supremo; conhecimento do próprio relacionamento divino
{sambhanda} com o Senhor; conhecimento da devoção pura ao Senhor.
jåna-ß)nyå bhakti–devoção sem cálculos, ou atração ao Senhor e a Seu serviço
por afinidade natural.
jåna-yoga–o caminho do conhecimento.
jån(–erudito.
Kali-yuga–era da disputa, a era atual. A era atual de Kali teve início na 28a.

chatur-yuga de Vaivasvata Manu {há cerca de 5.000 anos}. A batalha de
Kuruk!etra ocorreu nessa ocasião.
Kåra@år@avaßåy( Vi!@u–Kåra@odakaßåy( Vi!@u, Mahå-Vi!@u. Expansão plenária
do Senhor K~!@a com quatro braços e de cujos poros emanam incontáveis
universos.
karma–ação; ação mundana; ações boas ou más; ação fruitiva; dever moral.
Karma-kå@#a–seção dos Vedas que externamente defende os rituais de sacrifício
e cerimônias que recompensam os executores com piedade e ascensão ao Céu.
karma-yoga–o caminho do dever; o caminho da ação.
karm(–trabalhador fruitivo; religioso fruitivo; pessoa ativa.
Kar@a–filho de Kunt( com o deus do Sol. Se tornou o amigo mais íntimo de
Duryodhana.
Kaunteya–Arjuna, o filho de Kunt(.
Kauravas–os filhos de Dh~tarå!$ra; descendentes de Kuru.
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sådhu-så&ga–associação dos santos e devotos do Senhor.
sakhya {råsa}–relacionamento de amizade divina com o Senhor.
sambandha–relacionamento.
Sajaya–o cocheiro de Dh~tarå!$ra.
så&khya–conhecimento da alma; as Escrituras Vedanta.
sa&k(rtana–canto congregacional dos sagrados nomes do Senhor.
sannyåsa–renúncia, a ordem renunciada.
sannyås(–renunciante.
ßånta {rasa}–relacionamento divino de tranquilidade.
sattva-gu@a–o modo da bondade–principal entre as três modalidades da
natureza material.
Satyaloka–a morada do Senhor Brahmå.
Íiva {Senhor}–semideus encarregado da modalidade da ignorância e da
destruição universal.
smara@am–lembrança devocional do Senhor.
Sm~ti–aquilo que é lembrado; escritura da lei civil ou religiosa, tal como o Manu-
sm~ti ou Manu-sa^hitå.
ßraddhå–fé na devoção.
ßrava@am–prática devocional de ouvir as glórias do Senhor.
Ír(mad Bhågavatam {Mahå-purå@a}–um dos dezoito Purå@as; Escritura sagrada
exclusivamente sobre o assunto do Senhor K~!@a; comentário do próprio Ír(la
Vyåsadeva sobre o Vedånta.
ßruti–aquilo que é ouvido ou conhecido por revelação; os Vedas.
ß)dra–trabalhador.
suk~ti–mérito devocional acumulado.
Surya–o semideus do Sol, o deus Sol, Vivasvån, o Sol.
Íyåmasundara–o Senhor K~!@a de características humanas encantadoras e belas
e cujo corpo tem o suave matiz escuro de uma nuvem de chuva.
tamo-gu@a–a modalidade material da ignorância.
três mundos–sistemas planetários infernal, misto e celestial.
Upani!ads–as conclusões dos Vedas, que trazem conhecimento sobre o Espírito
Supremo; Vedånta.
Vaiku@$ha–plano do mundo espiritual {acima dos planos celestiais e acima de
Virajå e Brahmaloka}. Em Vaiku@$ha, o Senhor é adorado em Suas expansões
de Nåråya@a ou Vi!@u. Acima de Vaiku@$ha está Goloka.
Vai!@ava–devoto do Senhor Supremo, Vi!@u.
vaißya–membro da casta dos fazendeiros, comerciantes.
Vaitara@(–rio do inferno, rio da morte.
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pacha-mahå-yaja–os cinco tipos de sacrifícios diários realizados pelos
bråhma@as como mencionado na Escritura Manu-sa^hitå: {i} Brahma-
yaja–estudo dos Vedas; {ii} Pt~-yaja–oblações oferecidas aos ancestrais;
{iii} Deva-yaja–oferenda de manteiga clarificada aos semideuses através do
sacrifício védico do fogo; {iv} Bh)ta-yaja–oferenda de alimentos a outros seres
e {v} N~-yaja–oferecer honras aos convidados.
pacha-s)nå–cinco tipos de atividades pecaminosas cometidas em um lugar ao
inadvertidamente matar seres vivos por meio de: {i} cozinhar; {ii} moer
{especiarias, etc.}; {iii} varrer; {iv} descascar grãos e {v} lavar.
På@#avas–os cinco filhos de På@#u: Yudhi!$hira, Bh(ma, Arjuna, Nakula e
Sahadeva.
Parambrahman–o Supremo Brahman, o Senhor Supremo.
Paramåtmå–a Superalma, K!irodakaßåyi Vi!@u, o aspecto do Senhor Supremo
presente nos corações de todas as entidades vivas.
Paraßuråma–encarnação do Senhor Supremo que acabou com os k!atriyas com
seu machado.
Påtajala {-yoga}- o sistema de yoga proposto por Patajali.
prå@a–dez tipos de ares do corpo: prå@a–emergente, que escapa; apåna–que
descende, anal; vyåna–contrai/ expande {respiração}; samåna–vômito; udåna–
ascendente; någa–arroto; k)rma–abrir os olhos, despertar; k~kara–que incita a
fome; devadatta–bocejo; e dhanajaya–penetra todo o corpo, mesmo o corpo
morto. {Ír( Ír(dhar Swåmipåda}.
prayojana–meta.
prema–amor divino por K~!@a.
prema-bhakti–serviço devocional em amor divino.
P~thå–Kunt(.
Rådhårå@( {Ír(mat(}–o aspecto feminino do Supremo.
råga-mårga–o caminho do amor divino.
rajo-gu@a–a modalidade material da paixão.
rasa–êxtase divino; relacionamento divino com o Senhor; os cinco
relacionamentos básicos: passividade, servidão, amizade, parentesco e conjugal.
råsa-l(lå–dança divina do amor, entre o Senhor K~!@a e as Gop(s em V~ndåvana.
~!i–vidente, sábio.
R)pa Goswåm( {Ír(la}–associado eterno de Ír( Chaitanya Mahåprabhu,
reconhecido na Gau#(ya Sampradåya como a principal autoridade dos
ensinamentos de Ír( Chaitanya.
Íach(dev( {Ír(mat(}–a mãe do Senhor Ír( Chaitanya Mahåprabhu.
sådhana–prática religiosa ou espiritual.
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Yudhi!$hira–o mais velho dos På@#avas e herdeiro natural do trono de
Hastinåpura; foi coroado imperador após a derrota dos Kauravas na batalha de
Kuruk!etra.
yuga–uma era do mundo. As quatro yugas são: K~ta ou Satya, Tretå, Dvåpara
e Kali, sendo que cada uma delas tem a duração respectiva de 1.728.000,
1.296.000, 864.000 e 432.000 anos. São também conhecidas como a era de
Ouro, a era de Prata, a era de Cobre e a era de Ferro. Com a passagem de cada
era acontece um declínio gradual das qualidades morais e religiosas. As quatro
eras juntas compõem um chatur-yuga.
yukta-vairågya–desapego do mundano, obtido pelo devoto que oferece tudo no
serviço ao Senhor.
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vånaprastha–a ordem de vida retirada, aposentada.
var@åßrama, Daiva-var@åßrama–sistema sócio-religioso centrado em Deus que
consiste de quatro ordens sociais ou quatro var@as {bråhma@a, kßatriya, vaißya
e ß)dra} e de quatro ordens religiosas ou quatro åßramas {brahmacharya,
g~hastha, vånaprastha e sannyåsa}. Quando o sistema é adulterado por
tendências ateístas é conhecido como åsura-var@åßrama.
Varu@a–o semideus do oceano e da direção ocidental.
Vasudeva–o pai do Senhor K~!@a, quando Ele aparece em Mathurå.
Våsudeva–K~!@a, como filho de Vasudeva.
våtsalya {rasa}–parentesco divino com o Senhor.
Veda–{i} conhecimento; {ii} as Escrituras sagradas {®g, Yajur, Såma e Atharva
Vedas}.
Vedånta–a conclusão dos Vedas; um Upani!ad.
Vedånta-s)tra–Brahma-s)tra, os aforismos da filosofia Vedånta, compilado por
Ír(la Vyåsadeva.
Vedavyåsa, Vyåsadeva–o grande sábio empoderado pelo Senhor Supremo para
compilar os Vedas e revelar os Purå@as, Mahåbhårata, Vedånta-s)tra, Ír(mad
Bhågavatam, etc.
vibh)ti–{i} onipotência, majestade, dignidade, poder; {ii} expansão; {iii} grandes
riquezas, tesouro.
vijåna–ciência; conhecimento realizado; conhecimento espiritual.
Virajå–rio da passividade logo acima do plano material e abaixo do Brahman.
Vi!@u–o Senhor Supremo onipenetrante–{i} as expansões plenárias de quatro
braços armados do Senhor K~!@a que presidem cada um dos inúmeros planos
Vaiku@$ha situados no céu espiritual, acima do Brahman impessoal; {ii}
Kåra@årnavaßåy( Vi!@u ou Mahå-Vi!@u; {iii} Garbhodakaßåy( Vi!@u, que se
expande de Mahå-Vi!@u e entra em cada universo; {iv} K!irodakaßåy( Vi!@u,
que se expande de Garbhodakaßåy( Vi!@u e entra nos corações de todos os seres
vivos como a Superalma e que mantém o universo pela modalidade da bondade.
Vraja, V~ndåvana {Dhåma}–a morada suprema do Senhor Ír( K~!@a. A mais
elevada morada na região divina, conhecida como Goloka V~ndåvana e que se
situa logo acima de Vaiku@$ha; manifesta-se nesse mundo como {Gokula}
V~ndåvana no distrito de Mathurå, no estado de Uttar Pradesh, norte da India.
Vyåsadeva–Vedavyåsa.
Yaßodå–mãe do Senhor K~!@a em V~ndåvana-l(lå.
yoga–{i} ligar, unir, conectar; {ii} caminho, curso, meio, modo.
Yogamåyå–a potência interna e a doce vontade do Senhor Supremo.
yog(–praticante do Yoga
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anåßrita% karma-phalam
anåtmanas tu ßatrutve
aneka-båh)dara-vaktra-
aneka-citta-vibhråntå%
aneka-divyåbhara@am
aneka-janma-sa^siddha%
aneka-vaktra-nayanam
anena prasavi!yadhvam
anicchann api vår!@eya
aniketa% sthira-mati%
ani!$am i!$a^ mißra^ ca
anityam asukha^ lokam
annåd bhavanti bh)tåni
anta-kåle ca måm eva
antavanta ime dehå%
antavat tu phala^ te!å^
anubandha^ k!ayam
anudvega-kara^ våkyam
anye ca bahava% ß)rå%
anye så&khyena yogena
anye tv evam ajånanta%
apåne juhvati prå@am
apara^ bhavato janma
aparaspara-sambh)tam
apare niyatåhårå%
apareyam itas tv anyåm
aparyåpta^ tad asmåkam
apaßyad deva-devasya
aphalåkå&k!ibhir yaja%
aphalåkå&k!ibhir yuktai%
aphala-prepsunå karma
api ced asi påpebhya%
api cet suduråcåra%
api trailokya-råjyasya
aprakåßo ’prav~ttiß ca
apråpya må^ nivartante
apråpya yoga-sa^siddhim
aprati!$ho mahå-båho
åp)ryamå@am acala
årto jijåsur arthårth(
åruruk!or muner yogam
asad ity ucyate pårtha
asakta-buddhi% sarvatra
asakta^ sarva-bh~c caiva
asaktir anabhi!va&ga%
asakto hy åcaran karma
asa^m)#ha% sa martye!u
asa^ßaya^ mahå-båho
asa^ßaya^ samagra^ måm
asa^yatåtmanå yoga%
åßå-påßa-ßatair baddhå%
aßåstra-vihita^ ghoram
asat-k~tam avajåtam
asatyam aprati!$ha^ te
asau mayå hata% ßatru%
åßcarya-vac cainam anya%

6.1
6.6

11.16
16.16
11.10
6.45

11.10
3.10
3.36

12.19
18.12
9.33
3.14
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7.23

18.25
17.15

1.9
13.25
13.26
4.29
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16.8
4.29
7.5

1.10
11.13
17.11
17.17
18.23
4.36
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14.13
9.3

6.37
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2.70
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17.28
18.49
13.15
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3.19
10.3
6.35
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6.36
16.12
17.5

17.22
16.8

16.14
2.29

2.29
10.13

1.7
2.11
9.3

17.28
7.18

16.20
11.50
10.26

1.8
15.3

18.22
2.26

18.58
2.33
12.9

12.11
3.36

10.42
6.42
1.20
6.5

3.17
2.55

16.17
6.25
4.27
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4.41
2.64

15.18
1.4

8.28
2.36
9.11
2.8

13.17
18.20
2.17
3.39
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8.18
12.5
7.24
2.28
8.21
2.25
1.11

18.31
6.37

10.28
17.8
5.12

18.28

åßcarya-vat paßyati kaßcit
asito devalo vyåsa%
asmåka^ tu vißi!$å ye
aßocyån anvaßocas tva^
aßraddadhånå% puru!å%
aßraddhayå huta^ dattam
åsthita% sa hi yuktåtmå
åsur(^ yonim åpannå%
åßvåsayåmåsa ca bh(tam
aßvattha% sarva-v~k!å@åm
aßvatthåmå vikar@aß ca
aßvattham ena^ su-vir)#ha
atattvårtha-vad alpam ca
atha caina^ nitya-jåtam
atha cet tvam aha&kåråt
atha cet tvam imam
atha citta^ samådhåtum
athaitad apy aßakto ’si
atha kena prayukto ’yam
athavå bahunaitena
athavå yoginåm eva
atha vyavasthitån d~!$vå
åtmaiva hy åtmano bandhu%
åtmany eva ca santu!$a%
åtmany evåtmanå tu!$a%
åtmasambhåvitå% stabdhå%
åtma-sa^stha^ mana% k~två
åtma-sa^yama-yogågnau
åtmaupamyena sarvatra
åtamavanta^ na karmå@i
åtma-vaßyair vidheyåtmå
ato ’smi loke vede ca
atra ß)rå mahe!våså
atyeti tat sarvam ida^ viditvå
avåcya-vådå^ß ca bah)n
avajånanti må^ m)#hå
avåpya bh)måv asapatnam
avibhakta^ ca bh)te!u
avibhakta^ vibhakte!u
avinåßi tu tad viddhi
åv~ta^ jånam etena
avyaktådini bh)tåni
avyaktåd vyaktaya% sarvå%
aviaktå hi gatir du%kham
avyakta^ vyaktim åpannam
avyakta-nidhanåny eva
avyakto ’ksara ity ukta%
avyakto ’yam acintyo ’yam
ayane!u ca sarve!u
ayathåvat prajånåti
ayati% ßraddhayopeta%
åyudhånåm aha^ vajram
åyu%-sattva-balårogya
ayukta% kåma-kåre@a
ayukta% pråk~ta% stabdha%

A
abhaya^ sattva-sa^ßuddhi%
abhisandhåya tu phalam
abhito brahma-nirvå@am
abhyåsåd ramate yatra
abhyåsa-yoga-yuktena
abhyåsa-yogena tata%
abhyåsena tu kaunteya
abhyåse ’py asamartho ’si
abhyutthånam adharmasya
åbrahma-bhuvanål lokå%
åcaraty åtmana% ßreya%
åcåryå% pitara% putrå%
åcåryam upasa&gamya
åcåryån måtulån bhråt~n
åcåryopåsana^ ßaucam
acchedyo ’yam adåhyo ’yam
adeßa-kåle yad dånam
adharmåbhibhavåt k~!@a
adharma^ dharman iti yå
adhaß ca m)lany anusantatåni
adhaß cordhva^ pras~tå%
adhibh)ta^ ca ki^ proktam
adhibh)ta^ k!aro bhåva%
adhi!$håna^ tathå kartå
adhi!$håya manaß cåyam
adhiyaja% katha^ ko ’tra
adhiyajo ’ham evåtra
adhyåtma-jåna-nityatvam
adhyåtma-vidyå vidyånåm
adhye!yate ca ya iman
å#hyo ’bhijanavån asmi
ådityånåm aha^ vi!@u%
ad~!$a-p)rva^ h~!ito ’smi
adve!$å sarva-bh)tånåm
ådy-antavanta% kaunteya
ågamåpåyino ’nityå%
aghåyur indriyåråma%
agnir jyotir aha% ßukla%
aham ådir hi devånåm
aham ådiß ca madhya^ ca
aham åtmå gu#åkeßa
aham evåk!aya% kåla%
aha^ hi sarva-yajånåm
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12.6

12.16
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aha^ kratur aha^ yaja%
aha^ k~tsnasya jagata%
aha^ sarvasya prabhava%
aha^ två^ sarvapåpebhya%
aha^ vaißvånaro bh)två
aha&kåra it(ya^ me
aha&kåra^ bala^ darpam
aha&kåra^ bala^ darpam
aha&kåra-vim)#håtmå
åhårå rajasasye!$å%
åhåras tv api sarvasya
ahi^så samatå tu!$i%
ahi^så satyam akrodha%
aho bata mahat påpam
åhus tvåm ~!aya% sarve
airåvata^ gajendrå@åm
ajånatå mahimånam
ajåna^ cåbhijåtasya
ajånenåv~ta^ jånam
ajaß cåßraddadhånaß ca
ajo nitya% ßåßvato ’yam
ajo ’pi sann avyayåtmå
akarmanaß ca boddhavyam
åkhyåhi me ko bhavån
ak(rti^ cåpi bh)tåni
ak!ara^ parama^ brahma
ak!arå@åm akåro ’smi
amånitvam adambhitvam
am( ca två^ dh~tarå!$asya
am( hi två^ sura-sa&ghå%
am~ta^ caiva m~tyuß ca
anåsi-madhyåntam ananta
anådi mat-para^ brahma
anåditvån nirgu@atvåt
ananta deveßa jagan-nivåsa
anantaß cåsmi någånåm
anantavijaya^ råjå
ananta-v(ryåmita-vikrama%
ananya-cetå% satatam
ananyåß cintayanto måm
ananyenaiva yogena
anapek!a% ßucir dak!a%
anårya-ju!$am asvargyam
anåsino ’prameyasya
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dh)mo råtris tathå k~!@a%
dhyånåt karma-phala-tyåga%
dhyåna-yoga-paro nityam
dhyånenåtmani paßyanti
dhyåyato vi!ayån pu^sa%
dißo na jåne na labhe cha
divi s)rya-sahasrasya
divya-målyåmbara-dharam
divya^ dadåmi te chak!u%
d(yate cha parikli!$am
do!air etai% kula-ghnånåm
dra!$um ichchhåmi te rupam
dravya-yajås tapo-yajå%
dro@a^ cha bh(!ma^ cha
d~!$vådbhuta^ r)pam idam
d~!$vå hi två^ pravyathita-
d~!$vå tu på@#avån(kam
d~!$veda^ månu!a^ r)pam
d~!$vemån svajanån k~!@a
drupado draupadeyåß cha
du%kham ity eva yat karma
du%khe!v anudvigna-mana%
d)re@a hy avara^ karma
dvandvair vimuktå% sukha-
dvau bh)ta-sargau loke ’smin
dvåv imau puru!au loke
dyåv åp~thivyor idam
dy)ta^ chhalayatåm asmi

E
ekåki yata-chittåtmå
ekam apy åsthita% samyak
eka^ så&khya^ cha yoga^ cha
ekatvena p~thaktvena
ekayå yåti anåv~ttim
eko ’tha våpy achyuta tat
e!å bråhm( sthiti% pårtha
e!å te ’bhihitå så&khye
e!a t)ddeßata% prokta%
etach chhrutvå vachana^ keßavasya
etad buddhvå buddhimån syåt
etaddhi durlabhataram
etad veditum ichchhåmi
etad yon(ni bh)tåni
etad yo vetti ta^ pråhu%
etair vimohayaty e!a%
etair vimukta% kaunteya
etaj jånam iti proktam
etå^ d~!$im ava!$abhya
etå^ vibh)ti^ yoga^ cha
etan me sa^ßaya^ k~!@a
etån na hantum ichchhåmi
etåny api tu karmåni
etasyåha^ na paßyåmi
etat k!etra^ samåsena
eva^ bahu-vidhå yajå%
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13.25
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11.25
11.12
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17.21
1.42
11.3
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11.34
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1.2
11.51
1.28
1.18
18.8
2.56
2.49
15.5
16.6

15.16
11.20
10.36

6.10
5.4
5.5

9.15
8.26

11.42
2.72
2.39

10.40
11.35
15.20
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13.1
7.6

13.2
3.40

16.22
13.12
16.9
10.7
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13.7
4.32

3.43
11.3
4.15
4.2

3.16
11.48
12.1
9.21
1.24
2.9

1.46
11.9

5.17
15.13
10.26
11.22
1.29
4.23
2.11
9.18
15.8
3.28

14.20
14.23
14.19

2.5

10.19
12.15
18.27
2.37

18.17
2.5

9.10
1.20

13.7
7.27

16.13
16.13
14.2
13.2

18.67
9.1

11.51
11.7
5.19

16.12
17.12
6.29
4.1

2.67

eva^ buddhe% para^ buddhvå
evam etad yathåttha tvam
eva^ jåtvå k~ta^ karma
eva^ paramparå-pråptam
eva^ pravartita^ chakram
eva^-r)pa% ßakya aha^ n~loke
eva^ satata-yuktå ye
eva^ tray(-dharmam
evam ukto h~!(keßa%
evam uktvå h~!(keßam
evam uktvårjuna% sa&khye
evam uktvå tato råjan

G
gachchhanty apunar-åv~ttim
gåm åvißya cha bh)tåni
gandharvå@å^ chitraratha%
gandharva-yak!åsura-siddha-
gå@#(va^ sra^sate haståt
gata-sa@gasya muktasya
gatås)n agatås)^ß cha
gatir bhartå prabhu% såk!(
g~h(tvaitåni sa^yåti
gu@å gu@e!u vartante
gu@ån etån at(tya tr(n
gu!å vartanta ity evam
gu@ebhyaß cha para^ vetti
gur)n ahatvå hi mahånubhåvån

H
hanta te kathayi!yåmi
har!åmar!a-bhayodvegai%
har!a-ßokånvita% kartå
hato vå pråpsyasi svargam
hatvåpi sa imål lokån
hatvårtha-kåmå^s tu gur)n
hetunånena kaunteya
h~!(keßa^ tadå våkyam

I
ichchhå dve!a% sukha^ du%kham
ichchhå-dve!a-samutthena
idam adya mayå labdham
idam ast(dam api me
ida^ jånam upåßritya
ida^ ßar(ra^ kaunteya
ida^ te nåtapaskåya
ida^ tu te guhyatamam
idån(m asmi sa^v~tta%
ihaika-stha^ jagat k~tsnam
ihaiva tair jita% sarga%
(hante kåma-bhogårtham
ijyate bharata-ßre!$ha
(k!ate yoga-yuktåtmå
ima^ vivasvate yogam
indriyå@å^ hi charatåm

B
bahavo jåna-tapaså
bahir antaß ca bh)tånåm
bah)dara^ bahu-da^!$rå
bah)nå^ janmanåm ante
bah)ni me vyat(tåni
bah)ny ad~!ta-p)rvå@i
bahu-ßåkhå hy anantåß ca
bala^ balavatå^ cåham
bandha^ mok!a^ ca yå vetti
bandhur åtmåtmanas tasya
båhya-sparße!v asaktåtmå
bhajanty ananya-manasa%
bhakti^ mayi parå^ k~två
bhakto ’si me sakhå ceti
bhaktyå måm abhijånåti
bhaktyå tv ananyayå ßakya%
bhavåmi na chiråt pårtha
bhavån bh(!maß cha kar@aß cha
bhavanti bhåvå bh)tånåm
bhavanti sampada^ daiv(m
bhavåpyayau hi bh)tånåm
bhåva-sa^ßuddhir ity etat
bhavaty atyåginå^ pretya
bhavi!yåni cha bh)tåni
bhavitå na cha me tasmåt
bhayåd ra@åd uparatam
bh(!ma-dro@a-pramukhata%
bh(!mam evåbhirak!antu
bh(!mo dro@a% s)ta-putra%
bhogaißvarya-prasaktånåm
bhoktåra^ yaja-tapasåm
bhråmayan sarva-bh)tani
bhruvor madhye prå@am
bh)mir åpo ’nalo våyu%
bhujate te tv agha^ påpå%
bh)ta-bhart~ cha taj jeyam
bh)ta-bhåvana bh)teßa
bh)ta-bhåvodbhava-kara%
bh)ta-gråma% sa evåyam
bh)ta-gråmam ima^ k~tsnam
bh)ta-bh~n na cha bh)ta-stha%
bh)ta-prak~ti-mok!a^ cha
bh)tani yånti bh)tejyå%
bh)ya eva mahå-båho
bh)ya% kathaya t~ptir hi
b(ja^ må^ sarva-bh)tånåm
brahma-bh)ta% prasannåtmå
brahmacharyam ahi^så cha
brahmågnåv apare yajam
brahmaiva tena gantavyam
bråhma@a-k!atriya-vißåm
brahmå@am (ßa^ kamala-
bråhma@ås tena vedåß cha
brahma@o hi prati!$håham
brahma@y ådhåya karmå@i

4.10
13.16
11.23
7.19
4.5

11.6
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16.11

10.10
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10.38
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1.45
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brahmårpa@a^ brahma havi%
brahma-s)tra-padaiß chaiva
b~hat-såma tathå såmnåm
buddhau ßara@am anvichchha
buddher bheda^ dh~teß chaiva
buddhir buddhimatåm asmi
buddhir jånam asa^moha%
buddhi-yogam upåßritya
buddhi-yukto jahåt(ha
buddhyå vißuddhayå yukta%
buddhyå yukto yayå pårtha

C
chachala^ hi mana% k~!@a
chåtur-var@ya^ mayå s~!$am
chatur-vidhå bhajante måm
chetaså sarva-karmå@i
chhandå^si yasya par@åni
chhinna-dvaidhå yatåtmåna%
chhittvaina^ sa^ßaya^ yogam
chintåm aparimeyå^ cha

D
dadåmi buddhi-yoga^ tam
daivam evåpare yajam
daiv( hy e!å gu@a-may(
daiv( sampad vimok!åya
daivo vistaraßa% prokta%
dambhåha&kåra-sa^yuktå%
dambho darpo ’bhimånaß cha
da^!$rå-karålåni cha te
dåna-kritåß cha vividhå%
dåna^ damaß cha yajaß cha
dåna^ (ßvara-bhåvaß cha
da@#o damayatåm asmi
darßayåmåsa pårthåya
dåtavyam iti yad dånam
dayå bh)te!v aloluptvam
deh( nityam avadhyo ’yam
dehino ’smin yathå dehe
deße kåle cha påtre cha
devå apy asya r)pasya
deva-dvija-guru-pråja-
devån bhåvayatånena
devån deva-yajo yånti
dharma-k!etre kuru-k!etre
dharma-sa^sthåpanårthåya
dharmåviruddho bh)te!u
dharme na!$e kula^ k~tsnam
dharmyåddhi yuddhåch chhreya%
dhårtarå!$rå ra@e hanyu%
dhårtarå!$rasya durbuddhe%
dh~!$adyumno virå$aß cha
dh~!$aketuß chekitåna%
dh~tyå yayå dhårayate
dh)menåvriyate vahni%
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ka$v-amla-lava@åty-u!@a-
kaunteya pratijån(hi
kavi^ purå@am anußåsitåram
kåyena manaså buddhyå
kechid vilagnå daßanåntare!u
ke!avårjunayo% pu@yam
ke!u ke!u cha bhåve!u
kim åchåra% katha^ chaitån
ki^ karma kim akarmeti
ki^ no råjyena govinda
ki^ punar bråhma@å% pu@yå%
ki^ tad brahma kim adhyåtmam
k(rti% ßr(r våk cha når(@åm
kir($ina^ gadina^ chakra-hastam
kir(tina^ gadina^ chakri@am cha
klaibya^ må sma gama% pårtha
kleßo ’dhikataras te!åm
kriyate bahulåyåsam
kriyate tad iha proktam
kriyå-viße!a-bahulåm
krodhåd bhavati sa^moha%
k~payå parayåvi!$a%
k~!i-go-rak!ya-vå@ijyam
k!ara% sarvå@i bh)tåni
k!etra-ja^ chåpi må^ viddhi
k!etra-k!etraja-sa^yogåt
k!etra-k!etrajayor evam
k!etra-k!etrajayor jånam
k!etra^ k!etr( tathå k~tsnam
k!ipåmy ajasram aßubhån
k!ipra^ bhavati dharmåtmå
k!ipra^ hi månu!e loke
k!udra^ h~daya-daurbalyam
kula-k!aya-k~ta^ do!am
kula-k!aya-k~ta^ do!am
kula-k!aye pra@aßyanti
kuru karmaiva tasmåt tvam
kuryåd vidvå^s tathåsakta%
kutas två kaßmalam idam

L
labhante brahma-nirvå@am
labhate cha tata% kåmån
lelihyase grasamåna%
lipyate na sa påpena
lobha% prav~ttir årambha%
loka-sa&graham evåpi
loke ’smin dvi-vidhå ni!$hå

M
mach-chitta% sarva-durgå@i
mach-chittå mad-gata-prå@å%
mad-anugrahåya paramam
mad-artham api karmå@i
mad-bhakta etad vijåya
mad-bhåvå månaså jåtå%

17.9
9.31
8.9

5.11
11.27
18.76
10.17
14.21
4.16
1.32
9.33
8.1

10.34
11.46
11.17

2.3
12.5

18.24
17.18
2.43
2.63
1.27

18.44
15.16
13.3

13.27
13.35
13.3

13.34
16.19
9.31
4.12
2.3

1.37
1.38
1.39
4.15
3.25
2.2

5.25
7.22

11.30
5.10

14.12
3.20
3.3

18.58
10.9
11.1

12.10
13.19
10.6

1.14
13.6
10.6

10.25
3.37
9.13
2.47
11.7
15.7
1.1

16.20
16.18
3.23
4.11
14.3
17.6

14.26
18.65
9.34
7.14
9.32
8.15
8.16

17.16
6.14
15.7

14.25
6.24
3.42
9.34

18.65
9.16
7.3

11.4
10.21
10.35
16.5

11.49
11.55
18.56
2.14
9.4

7.12
7.7

1.34
10.38
9.10

11.34
11.33
11.47

9.4
7.15

13.11
7.7

3.30
8.7

mådhava% på@#avaß chaiva
mahå-bh)tåny aha&kåra%
mahar!aya% sapta p)rve
mahar!(@å^ bh~gur aham
mahåßano mahå-påpmå
mahåtmånas tu må^ pårtha
må karma-phala-hetur bh)%
mama dehe gu#åkeßa
mamaivå^ßo j(va-loke
måmakå% på@#avåß chaiva
måm apråpyaiva kaunteya
måm åtma-para-dehe!u
mama vartmånuvartante
mama vartmånuvartante
mama yonir mahad brahma
må^ chaivånta%-ßar(ra-stham
må^ cha yo ’vyabhichåre@a
måm evai!yasi satya^ te
måm evai!yasi yuktvaivam
måm eva ye prapadyante
må^ hi pårtha vyapåßritya
måm upetya punar janma
måm upetya tu kaunteya
mana%-prasåda% saumyatvam
mana% sa^yamya mach-chitta%
mana%-!a!$hån(ndriyåni
månåpamånayos tulya%
manasaivendriya-gråmam
manasas tu parå buddhi%
man-manå bhava mad-bhakta%
man-manå bhava mad-bhakta%
mantro ’ham aham evåjyam
manu!yå@å^ sahasre!u
manyase yadi tach chhakyam
mar(chir marutåm asmi
måsånå^ mårga-ß(r!o ’ham
må ßucha% sampada^ daiv(m
må te vyathå må cha vim)#ha-
mat-karma-k~n mat-parama%
mat-prasådåd avåpnoti
måtrå-sparßås tu kaunteya
mat-sthåni sarva-bh)tåni
matta eveti tån viddhi
matta% paratara^ nånyat
måtulå% ßvaßurå% pautrå%
mauna^ chaivåsmi guhyånåm
mayådhyak!e@a prak~ti%
mayå hatå^s tva^ jahi må
mayaivaite nihatå% p)rvam
mayå prasannena tavårjunedam
mayå tatam ida^ sarvam
måyayåpah~ta-jånå%
mayi chånanya-yogena
mayi sarvam ida^ protam
mayi sarvå@i karmå@i
mayy-arpita-mano-buddhi%

indriyå@å^ manaß chåsmi
indriyå@i daßaika^ cha
indriyå@i mano buddhi%
indriyå@(ndriyårthebhya%
indriyå@(ndriyårthebhya%
indriyå@(ndriyårthe!u
indriyå@i parå@y åhu%
indriyå@i pramåth(ni
indriyårthån vim)#håtmå
indriårthe!u vairågyam
indriyasyendriyasyårthe
i!$ån bhogån hi vo devå%
i!$o ’si me d~#ham iti
i!ubhi% pratiyotsyåmi
(ßvara% sarva-bh)tånåm
(ßvaro ’ham aha^ bhog(
iti guhyatama^ ßåßtram
iti k!etra^ tathå jånam
iti må^ yo ’bhijånåti
iti matvå bhajante måm
iti te jånam åkhyåtam
ity aha^ våsudevasya
ity arjuna^ våsudeva%

J
jaghanya-gu@a-v~tti-sthå%
jahi ßatru^ mahå-båho
janma-bandha-vinirmuktå%
janma karma cha me divyam
janma-m~tyu-jarå-du%khai%
janma-m~tyu-jarå-vyådhi-
jarå-mara@a-mok!åya
jåtasya hi dhruvo m~tyu%
jayo ’smi vyavasåyo ’smi
jha!å@å^ makaraß chåsmi
jijåsur api yogasya
jitåtmana% praßåntasya
j(va-bh)tå^ mahå-båho
j(vana^ sarva-bh)te!u
jånågni-dagdha-karmå@am
jånågni% sarva-karmå@i
jånam åv~tya tu tama%
jåna^ jeya^ jåna-gamyam
jåna^ jeya^ parijåtå
jåna^ karma cha kartå cha
jåna^ labdhvå parå^ ßåntim
jåna^ te ’ha^ sa-vijånam
jåna^ vijånam åstikyam
jåna^ vijåna-sahitam
jåna^ yadå tadå vidyåt
jåna-vijåna-t~ptåtmå
jåna-yajena chåpy anye
jåna-yajena tenåham
jåna-yogena så&khyånåm
jånena tu tad ajånam
jåtu^ dra!$u^ cha tattvena

10.22
13.6
3.40
2.58
2.68
5.9

3.42
2.60
3.6

13.9
3.34
3.12

18.64
2.4

18.61
16.14
15.20
13.19
4.14
10.8

18.63
18.74
11.50

14.18
3.43
2.51

4.9
14.20

13.9
7.29
2.27

10.36
10.31

6.44
6.7
7.5
7.9

4.19
4.37
14.9

13.18
18.18
18.19

4.39
7.2

18.42
9.1

14.11
6.8

9.15
18.70

3.3
5.16

11.54

16.24
5.3

13.13
3.1

13.18

18.72
18.72
6.38

14.21
1.22

11.32
9.7

3.37
16.21
7.20
5.26
5.23

16.10
3.39
2.43

16.11
18.2
4.12

13.22
18.18
3.15

17.27
2.51
4.32

14.16
3.20

18.41
4.17
4.20
4.18
2.47
3.7
3.6

6.46
2.7

17.6
18.6

18.60
13.21
18.9
3.5

11.37
1.17
2.4
4.4

1.38
2.21

10.17
10.9

jåtvå ßåstra-vidhånoktam
jeya% sa nitya-sannyås(
jeya^ yat tat pravak!yåmi
jyåyas( chet karma@as te
jyoti!åm api taj jyoti%

K
kachchid ajåna-sa^moha%
kachchid etach chhrutam pårtha
kachchin nobhaya-vibhra!$a%
kair li&gais tr(n gu@ån etån
kair mayå saha yoddhavyam
kålo ’smi loke-k!aya-k~t
kalpa-k~aye punas tåni
kåma e!a krodha e!a%
kåma% krodhas tathå lobha%
kåmais tais tair h~ta-jånå%
kåma-krodha-vimuktånåm
kåma-krodhodbhava^ vegam
kåmam åßritya du!p)ram
kåma-r)pe@a kaunteya
kåmåtmåna% svarga-para%
kåmopabhoga-paramå%
kåmyånå^ karma@å^ nyåsam
kå&k!anta% karma@å^ siddhim
kåra@a^ gu@a-sa&go ’sya
kara@a^ karma karteti
karma brahmodbhava^ viddhi
karma chaiva tad-arth(yam
karma-ja^ buddhi-yuktå hi
karma-jån viddhi tån sarvån
karma@a% suk~tasyåhu%
karma@aiva hi sa^siddhim
karmå@i pravibhaktåni
karma@o hy api boddhavyam
karma@y abhiprav~tto ’pi
karma@y akarma ya% paßyet
karma@y evådhikåras te
karmendriyai% karma-yogam
karmendriyå@i sa^yamya
karmibhyaß chådhiko yog(
kårpa@ya-do!opahata-svabhåva%
kar!ayanta% ßar(ra-stham
kartavyån(ti me pårtha
kartu^ nechchhasi yan mohåt
kårya-kåra@a-kart~tve
kåryam ity eva yat karma
kåryate hy avaßa% karma
kasmåch cha te na nameran
kåßyaß cha parame!våsa%
katha^ bh(!mam aha^ sa&khye
katham etad vijån(yåm
katha^ na jeyam asmåbhi%
katha^ sa puru!a% pårtha
katha^ vidyåm aha^ yogin
kathayantaß cha må^ nityam
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nirmamo niraha&kåra%
nirmåna-mohå jitasa&gado!å%
nirvaira% sarva-bh)te!u
nißchaya^ ß~@u me tatra
nisp~ha% sarva-kåmebhya%
nitya% sarva-gata% sthå@u%
nitya^ cha sama-chittatvam
nivasi!yasi mayy eva
niyata^ kuru karma tvam
niyata^ sa&ga-rahitam
niyatasya tu sannyåsa%
nyåyya^ vå vipar(ta^ vå

O
om ity ekåk!ara^ brahma
o^ tat sad iti nirdeßa%

P
pachaitåni mahå-båho
påchajanya^ h~!(keßa%
påpam evåßrayed asmån
påpmåna^ prajahi hy enam
parama^ puru!a^ divyam
paramåtmeti chåpy ukta%
para^ bhåvam ajånanta%
para^ bhåvam ajånanta%
para^ bh)ya% pravak!yåmi
para^ brahma para^ dhåma
paraspara^ bhåvayanta%
paras tasmåt tu bhåvo ’nya%
parasyotsådanårtha^ vå
paricharyåtmaka^ karma
pari@åme vi!am iva
paritrå@åya sådh)nåm
pårtha naiveha nåmutra
paryåpta^ tv idam ete!åm
paßyådityån vas)n rudrån
paßyaitå^ på@#u-putrå@åm
payßa me pårtha r)pa@i
paßyåmi devå^s tava deva dehe
paßyåmi två^ dipta-hutåßa-
paßyåmi två^ durnir(k!yam
paßya ß~@van sp~ßa jighran
paßyaty ak~ta-buddhitvåt
patanti pitaro hy e!åm
patra^ pu!pa^ phala^ toyam
pau@#ra^ dadhmau mahå-
pavana% pavatåm asmi
pitåham asya jagata%
pitåsi lokasya charåcharasya
piteva putrasya sakheva
pit~nåm aryamå chåsmi
prabhava% pralaya% sthånam
prabhavanty ugra-karmå@a%
prådhånyata% kuru-ßre!$ha
prahlådaß chåsmi daityånåm

12.13
15.5

11.55
18.4
6.18
2.24

13.10
12.8
3.8

18.23
18.7

18.15

8.13
17.23

18.13
1.15
1.36
3.41
8.8

13.23
9.11
7.24
14.1

10.12
3.11
8.20

17.19
18.44
18.38

4.8
6.40
1.10
11.6
1.3

11.5
11.15
11.19
11.17

5.8
18.16
1.41
9.26
1.15

10.31
9.17

11.43
11.44
10.29
9.18
16.9

10.19
10.30

2.55
10.28
14.22
3.27
3.29
13.1

13.20
4.6
9.8

3.33
13.30

5.9
14.8

14.17
11.14
4.29

15.14
5.27
7.8

6.41
2.65

16.16
18.34
2.65
6.27
6.14

17.26
9.2

17.24
1.20
16.7

18.30
8.2

8.10
7.30
8.23
6.45
17.4
7.17

18.29
18.19
18.21

7.9
10.24

1.5
13.22
8.22

13.21
10.12
6.44

15.13

2.64
18.27
14.10

prajahåti yadå kåmån
prajanaß chåsmi kandarpa%
prakåßa^ cha prav~tti^ cha
prak~te% kriyamå@åni
prak~ter gu@a-sa^m)#hå%
prak~ti^ puru!a^ chaiva
prak~ti^ puru!a^ chaiva
prak~ti^ svåm adhi!$håya
prak~ti^ svåm ava!$habhya
prak~ti^ yånti bh)tåni
prak~tyaiva cha karmå@i
pralapan vis~jan g~h@an
pramådålasya-nidråbhi%
pramåda-mohau tamasa%
pra@amya ßiraså devam
prå@åpåna-gat( ruddhvå
prå@åpåna-samåyukta%
prå@åpånau samau k~två
pra@ava% sarva-vede!u
pråpya pu@ya-k~tå^ lokån
prasåde sarva-du%khånåm
prasaktå% kåma-bhoge!u
prasa@gena phalåkå&k!(
prasanna-chetaso hy åßu
praßånta-manasa^ hy enam
praßåntåtmå vigata-bh(%
praßaste karma@i tathå
pratyak!åvagama^ dharmyam
pravartante vidhånoktå%
prav~tte ßastra-sampåte
prav~tti^ cha niv~tti^ cha
prav~tti^ cha niv~tti^ cha
prayå@a-kåle cha katham
prayå@a-kale manasåchalena
prayå@a-kåle ’pi cha måm
prayåtå yånti ta^ kålam
prayatnåd yatamånas tu
pretån bh)ta-ga@å^ß chånye
priyo hi jånino ’ty-artham
prochyamånam aße!e@a
prochyate gu@a-sa&khyåne
p~thaktvena tu yaj jånam
pu@yo gandha% p~thivyå^ cha
purodhaså^ cha mukhya^ måm
purujit kuntibhojaß cha
puru!a% prak~ti-stho hi
puru!a% sa para% pårtha
puru!a% sukha-du%khånåm
puru!a^ ßåßvata^ divyam
p)rvåbhyåsena tenaiva
pu!@åmi chau!adh(% sarvå%

R
råga-dve!a-vimuktais tu
råg( karma-phala-prepsu%
råja% sattva^ tamaß chaiva

mayy-arpita-mano-buddhi%
mayy åsakta-manå% pårtha
mayy åveßya mano ye måm
mayy eva mana ådhatsva
mithyaiva vyavasåyas te
moghåßå mogha-karmå@a%
mohåd årabhyate karma
mohåd g~h(tvåsad-gråhån
mohåt tasya parityåga%
mohita^ nåbhijånåti
m~gå@å^ cha m~gendro ’ham
m~tyu% sarva-haraß chåham
m)#ha-gråhe@åtmano yat
m)#ho ’yam nåbhijånåti
mukta-sa&go ’naha^-våd(
mun(nåm apy aha^ vyåsa%
m)rdhny ådhåyåtmana% prå@am

N
nabha%-sp~ßa^ d(ptam aneka
nabhaß cha p~thiv(^ chaiva
nåbhinandati na dve!$i
na buddhi-bheda^ janayet
na chåbhåvayata% ßånti%
na chaina^ kledayanty åpa%
na chaitad vidma% kataran na%
na chaiva na bhavi!yåma%
na cha må^ tåni karmå@i
na cha mat-sthåni bh)tåni
na cha ßaknomy avasthåtum
na cha sannyasanåd eva
na cha ßreyo ’nupaßåmi
na chåßußr)!ave våchyam
na chåsya sarva-bh)te!u
na cha tasmån manu!ye!u
na chåti-svapna-ß(lasya
nådatte kasyachit påpam
na dve!$i samprav~ttåni
na dve!$y akußala^ karma
nåha^ prakåßa% sarvasya
nåha^ vedair na tapaså
na hi deha-bh~tå ßakyam
na hi jånena sad~ßam
na hi kalyå!a-k~t kaßchit
na hi kaßchit k!a@am api
na hinasty åtmanåtmånam
na hi prapaßyåmi mamåpanudyåt
na hi te bhagavan vyaktim
na hy asannyasta-sa&kalpa%
naina^ chhindanti ßastrå@i
nai!karmya-siddhi^ paramåm
naite s~t( pårtha jånan
naiva kichit karom(ti
naiva tasya k~tenårtha%
na jåyate mriyate vå kadåchit
na kå&k!e vijaya^ k~!@a

12.14
7.1

12.2
12.8

18.59
9.12

18.25
16.10
18.7
7.13

10.30
10.34
17.19
7.25

18.26
10.37
8.12

11.24
1.19
2.57
3.26
2.66
2.23

2.6
2.12

9.9
9.5

1.30
3.4

1.31
18.67

3.18
18.69

6.16
5.15

14.22
18.10

7.25
11.53
18.11

4.38
6.40

3.5
13.29

2.8
10.14

6.2
2.23

18.49
8.27

5.8
3.18
2.20
1.31

3.4
5.14
5.14
1.16

11.40
7.15
4.14

11.35
9.14
3.22
10.2

11.39
1.9

3.22
11.5

11.16
10.40
14.19
8.15
5.20
1.43
15.3

16.23
2.16
16.7

10.11
2.66

18.73
18.40
10.39
15.6
9.24
11.8

11.43
2.12
6.16
6.11
5.13

11.48
18.35

1.7
4.40
4.31
2.9

2.40
14.5

18.39
1.35
1.30
2.36
3.30
4.21
5.19
5.3

2.45
2.71

na karma@åm anårambhåt
na karma-phala-sa^yogam
na kart~tva^ na karmå@i
nakula% sahadevaß cha
nama% puraståd atha p~!$hatas te
na må^ du!k~tino m)dhå%
na må^ karmå@i limpanti
namask~två bh)ya evåha k~!@a^
namasyantaß cha må^ bhaktyå
na me pårthåsti kartavyam
na me vidu% sura-ga@å%
namo namas te ’stu sahasra-
nånå-ßastra-prahara@å%
nånavåptam avåptavyam
nånåvidhåni divyåni
nånta^ na madhya^ na
nånto ’sti mama divyånåm
nånya^ gu@ebhya% kartåram
nåpnuvanti mahåtmåna%
na prah~!yet priya^ pråpya
narake niyata^ våsa%
na r)pam asyeha tathopalabhyate
na sa siddhim avåpnoti
nåsato vidyate bhåva%
na ßaucha^ nåpi chåchåra%
nåßayåmy åtma-bhåva-stha%
nåsti buddhir ayuktasya
na!$o moha% sm~tir labdhå
na tad asti p~thivyå^ vå
na tad asti vinå yat syån
na tad bhåsayate s)rya%
na tu måm abhijånanti
na tu må^ ßakyase dra!$um
na tvat-samo ’sty abhyadhika%
na tv evåha^ jåtu nåsam
nåty-aßnatas tu yogo ’sti
nåty-uchchhrita^ nåti-nicha^
nava-dvåre pure deh(
na veda-yajådhyayanai%
na vimuchati durmedhå%
nåyakå mama sainyasya
nåya^ loko ’sti na para%
nåya^ loko ’sty ayajasya
na yotsya iti govindam
nehåbhikrama-naßo ’sti
nibadhnanti mahå-båho
nidrålasya-pramådottham
nihatya dhårtarå!$rån na%
nimittåni cha paßyåmi
nindantas tava såmarthyam
niråß(r nirmamo bh)två
niråß(r yata-chittåtmå
nirdo!a^ hi sama^ brahma
nirdvandvo hi mahå-båho
nirdvandvo nitya-sattva-stha%
nirmamo niraha&kåra%
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sarvata% på@i-påda^ tat
sarvata% ßruti-mal loke
sarvathå vartamåno ’pi sa yog(
sarvathå vartamåno ’pi
sarvatra-gam achintya^ cha
sarvatråvasthito dehe
sarva-yoni!u kaunteya
sarvendriya-gu@åbhåsam
sarve ’py ete yaja-vida%
sa sannyås( cha yog( cha
sa sarva-vid bhajati måm
ßåßvatasya cha dharmasya
satata^ k(rtayanto måm
sa tayå ßraddhayå yukta%
satkåra-måna-p)jårtham
sattva^ prak~ti-jair muktam
sattva^ rajas tama iti
sattva^ sukhe sajayati
sattvånur)på sarvasya
sattvåt sajåyate jånam
såttvik( råjas( chaiva
saubhadraß cha mahå-båhu%
saubhadro draupadeyåß cha
ßaurya^ tejo dh~tir dåk!yam
sa yat pramå@a^ kurute
sa yog( brahma-nirvå@am
senån(nåm aha^ skanda%
senayor ubhayor madhye
senayor ubhayor madhye
senayor ubhayor madhye
s(danti mama gåtrå@i
siddhi^ pråpto yathå braham
siddhy-asiddhyor nirvikåra%
siddhy-asiddhyo% samo bh)två
si^ha-nåda^ vinadyochchai%
ß(to!@a-sukha-du%khe!u
ß(to!@a-sukha-du%khe!u
sm~ti-bhra^ßåd buddhi-nåßa%
so ’pi mukta% ßubhål lokån
so ’vikalpena yogena
sparßån k~två bahir båhyån
ßraddadhånå mat-paramå%
ßraddhå-mayo ’ya^ puru!a%
ßraddhåvån anas)yaß cha
ßraddhåvån bhajate yo måm
ßraddhåvån labhate jånam
ßraddhåvanto ’nas)yanta%
ßraddhå-virahita^ yajam
ßraddhayå parayå taptam
ßraddhåya parayopetå%
ßreyån dravya-mayåd yajåt
ßreyån sva-dharmo vigu@a%
ßreyån sva-dharmo vigu@a%
ßreyo hi jånam abhyåsåt
ßrotråd(n(ndriyå@y anye
ßrotra^ chak!u% sparßana^ cha

13.14
13.14
6.31

13.24
12.3

13.33
14.4

13.15
4.30

6.1
15.19
14.27
9.14
7.22

17.18
18.40
14.5
14.9
17.3

14.17
17.2
1.18
1.6

18.43
3.21
5.24

10.24
1.21
1.24
2.10
1.28

18.50
18.26
2.48
1.12
6.7

12.18
2.63

18.71
10.7
5.27

12.20
17.3

18.71
6.47
4.39
3.31

17.13
17.17
12.2
4.33

18.47
3.35

12.12
4.26
15.9

2.53
11.36
5.20
2.54
2.54

18.73
2.72
1.40
9.32

12.17
9.28
6.11
6.41

11.52
5.29
6.9

2.38
6.21
10.4

18.36
6.32
14.6
6.28
2.32
8.26

13.16
5.18

18.60
18.47
2.31
3.35

17.15
4.28
1.36

18.46
18.45
2.40

11.21
1.26

10.15
18.45

18.77
2.52
9.26
3.9

2.67
5.17
3.2

11.45
17.25
14.14
2.70
4.34
1.33

ßruti-vipratipannå te
sthåne h~!(keßa tava prak(rtyå
sthira-buddhir asa^m)#ha%
sthita-dh(% ki^ prabhå!eta
sthita-prajasya kå bhå!å
sthito ’smi gata-sandeha%
sthitvåsyåm anta-kåle ’pi
str(!u du!$åsu vår!@eya
atriyo vaißyås tathå ß)drå%
ßubhåßubha-parityåg(
ßubhåßubha-phalair evam
ßuchau deße prati!$håpya
ßuch(nå^ ßr(matå^ gehe
sudurdarßam ida^ r)pam
suh~da^ sarva-bh)tånåm
suh~n-mitråry-udås(na-madhya-
sukha-du%khe same k~två
sukham åtyantika^ yat tat
sukha^ du%kha^ bhavo ’bhåva%
sukha^ tv idån(^ tri-vidham
sukha^ vå yadi vå du%kham
sukha-sa&gena badhnåti
sukhena brahma-sa^sparßam
sukhina% k!atriyå% pårtha
ßukla-k~!@e gat( hy ete
s)k!matvåt tad avijeyam
ßuni chaiva ßvapåke cha
svabhåva-jena kaunteya
svabhåva-niyata^ karma
sva-dharmam api chåvek!ya
sva-dharme nidhana^ ßreya%
svådhyåyåbhyasana^ chaiva
svådhyåya-jåna-yajåß cha
svajana^ hi katha^ hatvå
sva-karma@å tam abhyarchya
sva-karma-nirata% siddhim
svalpam apy asya dharmasya
svast(ty uktvå mahar!i-siddha-
ßvaßurån suh~daß chaiva
svayam evåtmanåtmånam
sve sve karma@y abhirata%

T
tach cha sa^ssm~tya sa^sm~tya
radå gantåsi nirvedam
tad aha^ bhakty-upah~tam
tad-artha^ karma kaunteya
tad asya harati prajåm
tad-buddhayas tad-åtmåna%
tad eka^ vada nißchitya
tad eva me darßaya deva r)pam
tad ity anabhisandhåya
tadottama-vidå^ lokån
tadvat kåmå ya^ pravißanti
tad viddhi pra@ipåtena
ta ime ’vasthitå yuddhe

råjan sa^sm~tya sa^sm~tya
rajasas tu phala^ du%kham
rajasi pralaya^ gatvå
rajas tamaß chåbhibh)ya
rajasy etåni jåyante
råja-vidyå råja-guhyam
rajo rågåtmaka^ viddhi
rak!å^si bh(tåni dißo dravanti
rak!as(m åsur(^ chaiva
rasa-varja^ raso ‘py asya
raso ’ham apsu kaunteya
rasyå% snigdhå% sthirå h~dyå%
råtri^ yuga-sahasråntåm
råtry-ågame pral(yante
råtry-ågame ’vaßa% pårtha
~!ibhir bahudhå g(tam
~te ’pi två^ na bhavi!yanti
rudrådityå vasavo ye cha
rudrå@å^ ßa&karaß chåsmi
r)pa^ mahat te bahu-vaktra-

S
ßabdåd(n vi!ayå^s tyaktvå
ßabdåd(n vi!ayån anye
sa brahma-yoga-yuktåtmå
sa buddhimån manu!ye!u
sa cha yo yat-prabhåvaß cha
sad-bhåve sådhu-bhåve cha
sådhibh)tådhidaiva^ måm
sådhur eva sa mantavia%
sådhu!v api cha påpe!u
sad~ßa^ che!$ate svasyå%
sa evåya^ mayå te ’dya
sa gho!o dhårtarå!$rå@åm
sa gu@ån samat(tyaitån
saha-ja^ karma kaunteya
sahasaivåbhyahanyanta
sahasra-yuga-paryantam
saha-yajå% prajå% s~!$vå
sa kåleneha mahatå
sakheti matvå prasabham
ßaknot(haiva ya% so#hum
sa k~två råjasa^ tyågam
saktå% karma@y avidvå^sa%
ßakya eva^-vidho dra!$um
samådhåv achalå buddhi%
sama-du%kha-sukha% svastha%
sama-du%kha-sukha^ dh(ram
sama% sarve!u bh)te!u
sama% ßatrau cha mitre cha
sama% siddhåv asiddhau cha
sama^ kåya-ßiro-gr(vam
sama^ paßyan hi sarvatra
sama^ sarve!u bh)te!u
samåsenaiva kaunteya
sambhava% sarva-bh)tånåm

18.76
14.16
14.15
14.10
14.12

9.2
14.7

11.36
9.12
2.59
7.8

17.8
8.17
8.18
8.19
13.5

11.32
11.22
10.23
11.23

18.51
4.26
5.21
4.18
13.4

17.26
7.30
9.30

6.9
3.33

4.3
1.19

14.26
18.48

1.13
8.17
3.10

4.2
11.41

5.23
18.8
3.25

11.53
2.53

14.24
2.15

18.54
12.18

4.22
6.13

13.29
13.28
18.50

14.3

2.34
18.42
9.29
6.13

18.74
6.25
18.9
2.62
6.23
6.24
3.24
1.41

5.4
18.13
12.4
5.2
5.1
5.6

18.1
9.28
6.15

12.14
10.32
14.2
4.21
15.8

13.32
18.15

3.8
9.7

7.27
6.29
6.31
5.7

18.20
18.66
8.12

14.11
18.64
3.32
5.13

18.56
18.2

12.11
10.14
4.36
4.33
4.27

18.48
12.16
14.25
18.32

6.4
11.11
15.15

8.9

sambhåvitasya chåk(rti%
ßamo damas tapa% ßaucham
samo ’ha^ sarva-bh)te!u
samprek!ya nåsikågra^ svam
sa^vådam imam aßrau!am
ßanai% ßanair uparamet
sa@ga^ tyaktvå phala^ chaiva
sa&gåt sajåyate kåma%
sa nißchayena yoktavia%
sa&kalpa-prabhavån kåmån
sa&karasya cha kartå syåm
sa&karo narakåyaiva
så&khya-yogau p~thag bålå%
så&khye k~tånte proktåni
sanniyamyendriya-gråmam
sannyåsa% karma-yogaß cha
sannyåsa^ karma@å^ k~!@a
sannyåsas tu mahå-båho
sannyåsasya mahå-båho
sannyåsa-yoga-yuktåtmå
ßånti^ nirvå@a-paramåm
santu!$a% satata^ yog(
sargå@åm ådir antaß cha
sarge ’pi nopajåyante
ßår(ra^ kevala^ karma
ßar(ra^ yad avåpnoti
ßar(ra-stho ’pi kaunteya
ßar(ra-vå&-manobhir yat
ßar(ra-yåtråpi cha te
sarva-bh)tåni kaunteya
sarva-bh)tåni sa^moham
sarva-bh)ta-stham åtmånam
sarva-bh)ta-sthita^ yo måm
sarva-bh)tåtma-bh)tåtmå
sarva-bh)te!u yenaikam
sarva-dharmån parityajya
sarva-dvårå@i sa^yamya
sarva-dvåre!u dehe ’smin
sarva-guhyatama^ bh)ya%
sarva-jåna-vim)#hå^s tån
sarva-karmå@i manaså
sarva-karmå@y api sadå
sarva-karma-phala-tyågam
sarva-karma-phala-tyågam
sarvam etad ~ta^ manye
sarva^ jåna-plavenaiva
sarva^ karmåkhila^ pårtha
sarvå@(ndriya-karmå@i
sarvårambhå hi do!e@a
sarvårambha-parityåg( ya%
sarvårambha-parityåg( gu@åt(ta%
sarvårthån vipar(tå^ß cha
sarva-sa&kalpa-sannyås(
sarvåßcharya-maya^ devam
sarvasya chåha^ h~di
sarvasya dhåtåram achintya-
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tyaktvå deha^ punar janma
tyaktvå karma-phalåsa&gam

U
ubhau tau na vijån(ta%
ubhayor api d~!$o ’nta%
uchchai%ßravasam aßvånåm
uchchhi!$am api chåmedhyam
udårå% sarva evaite
udås(navad ås(na%
udås(navad ås(nam
uddhared åtmanåtmånam
upadek!yanti te jånam
upadra!$ånumantå cha
upaiti ßånta-rajasam
upavißyåsane yujyåd
)rdhva^ gachchhanti sattva-
)rdhva-m)lam adha% ßåkham
utkråmanta^ sthita^ våpi
utsådyante jåti-dharmå%
utsanna-kula-dharmå@åm
uts(deyur ime lokå%
uttama% puru!as tv anya%
uvåcha pårtha paßyaitån

V
vaktrå@i te tvaramå@å vißanti
vaktum arhasy aße!e@a
våså^si j(r@åni yathå vihåya
vaße hi yasyendriyåni
våsudeva% sarvam iti
vas)nå^ påvakaß chåsmi
vaßyåtmanå tu yatatå
våyur yamo ’gnir varu@a%
vedåha^ samat(tåni
vedaiß cha sarvair aham eva
vedånå^ såma-vedo ’smi
veda-våda-ratå% pårtha
vedåvinåßina^ nityam
vede!u yaje!u tapa%su chaiva
vedya^ pavitram o^kåra%
vepathuß cha ßar(re me
vettåsi vedya^ cha para^ cha
vetti sarve!u bh)te!u
vetti yatra na chaivåyam
vidhi-h(nam as~!$ånnam
vidyå-vinaya-sampanne
vigatechchhå-bhaya-krodha%
vihåya kåmån ya% sarvån
vijåtum ichchhåmi bhavantam
vikårå^ß cha gu@å^ß chaiva
vim~ßyaitad aße!e@a
vimuchya nirmama% ßånta%
vim)#hå nånupaßyanti
vinåßam avyayasyåsya
vinaßyatsv avinaßyantam

4.9
4.20

2.19
2.16

10.27
17.10
7.18

14.23
9.9
6.5

4.34
13.23
6.27
6.12

14.18
15.1

15.10
1.42
1.43
3.24

15.17
1.25

11.27
10.16
2.22
2.61
7.19

10.23
6.36

11.39
7.26

15.15
10.22
2.42
2.21
8.28
9.17
1.29

11.38
18.21
6.21

17.13
5.18
5.28
2.71

11.31
13.20
18.63
18.53
15.10
2.17

13.28

18.28
2.59

18.28
2.1

18.77
1.46

10.42
10.18
4.10
2.56
4.1

18.14
13.11
18.52
10.37

3.2
11.49
18.75
2.41
2.44
1.3

10.16
15.12
10.39
11.42

5.1
2.7

13.31
15.12
18.39
18.59

6.4
8.11
2.58

14.14
2.52
6.18
4.7

15.6
11.12
8.11
3.23
1.45
1.44
4.22
2.32
3.21

10.41
1.37
2.19

13.24
13.30

8.5
8.13

vi!åd( d(rgha-s)tr( cha
vi!ayå vinivartante
vi!ayendriya-sa^yogåt
vi!(dantam ida^ våkyam
vismayo me mahån råjan
vis~jya sa-ßara^ chåpam
vi!$abhyåham ida^ k~tsnam
vistare@åtmano yogam
v(ta-råga-bhaya-krodhå
v(ta-råga-bhaya-krodha%
vivasvån manave pråha
vividhåß cha p~thak che!$å%
vivikta-deßa-sevitvam
vivikta-sev( laghv-åß(
v~!@(nå^ våsudevo ’smi
vyåmißre@eva våkyena
vyapeta-bh(% pr(ta-manå%
vyåsa-prasådåch chhrutavån
vyavasåyåtmikå buddhi%
vyavasåyåtmikå buddhi%
vy)#hå^ drupada-putre@a

Y
yåbhir vibh)tibhir lokån
yach chandramasi yach chågnau
yach chåpi srva-bh)tånåm
yach chåvahåsårtham asat-k~ta%
yach chhreya etayor ekam
yach chhreya% syån nißchita^
yadå bh)ta-p~thag-bhåvam
yad åditya-gata^ teja%
yad agre chånubandhe cha
yad aha&kåram åßritya
yadå hi nendriyårthe!u
yad ak!ara^ veda-vido vadanti
yadå sa^harate chåyam
yadaå sattve prav~ddhe tu
yadå te moha-kalilam
yadå viniyata^ chittam
yadå yadå hi dharmasya
yad gatvå na nivartante
yadi bhå% sad~ß( så syåt
yad ichchhanto brahmacharyam
yadi hi aha^ na varteyam
yadi måm aprat(kåram
yad råjya-sukha-lobhena
yad~chchhå-låbha-santu!$a%
yad~chchhayå chopapannam
yad yad åcharati ßre!$ha%
yad yad vibh)timat sattvam
yadapy ete na paßyanti
ya ena^ vetti hantåram
ya eva^ vetti puru!am
ya% paßyati tathåtmånam
ya% prayåti sa mad-bhåvam
ya% prayåti tyajan deham

tair dattån apradåyaibhya%
tamas tu ajåna-ja^ viddhi
tamasy etåni jåyante
tam eva chådya^ puru!am
tam eva ßara@a^ gachchha
ta^ tam evaiti kaunteya
ta^ ta^ niyamam åsthåya
ta^ tathå k~payåvi!$am
tam uvåcha h~!(keßa%
tam^ vidyåd du%kha-sa^yoga-
tån aha^ dvi!ata% kr)rån
tån al~tsna-vido mandån
tåni sarvåni sa^yamya
tan nibadhnåti kaunteya
tån sam(k!ya sa kaunteya%
tåny aha^ veda sarvå@i
tapåmy aham aha^ var!am
tapasvibhyo ’dhiko yog(
tåså^ brahma mahad yoni%
tasmåch chhåstra^ pramå@am te
tasmåd ajåna-sambh)tam
tasmåd aparihårye ’rthe
tasmåd asakta% satatam
tasmåd eva^ viditvainam
tasmåd om ity udåh~tya
tasmåd utti!$ha kaunteya
tasmåd yasya mahå-båho
tasmåd yogåya yujyasva
tasmån nårhå vaya^ hantum
tasmåt pra@amya pra@idhåya
tasmåt sarva-gata^ brahma
tasmåt sarvå@i bh)tåni
tasmåt sarve!u kåle!u
tasmåt sarve!u kåle!u
tasmåt tvam indriyå@y ådau
tasmåt tvam utti!$ha yaßa%
tasyåha^ na pra@aßyåmi
tasyåha^ nigraha^ manye
tasyåha^ sulabha% pårtha
tasya kartåram api måm
tasya sajanayan har!am
tasya tasyåchalå^ ßraddhåm
tata eva cha viståram
tata% pada^ tat parimårgitavyam
tata% ßa&khåß cha bheryaß cha
tata% sa vismayåvi!$a%
tata% sva-dharma^ k(rti^ cha
tata% ßvetair hayair yukte
tatas tato niyamyaitat
tathå dehåntara-pråpti%
tathaiva nåßåya vißanti lokå%
tathåpi tva^ mahå-båho
tathå pral(nas tamasi
tathå ßar(rå@i vihåya j(r@åni
tathå sarvå@i bh)tåni
tathå tavåm( naraloka-v(rå%

3.12
14.8

14.13
15.4

18.62
8.6

7.20
2.1

2.10
6.23

16.19
3.29
2.61
14.7
1.27
4.5

9.19
6.46
14.4

16.24
4.42
2.27
3.19
2.25

17.24
2.37
2.68
2.50
1.36

11.44
3.15
2.30

8.7
8.27
3.41

11.33
6.30
6.34
8.14
4.13
1.12
7.21

13.31
15.4
1.13

11.14
2.33
1.14
6.26
2.13

11.29
2.26

14.15
2.22

9.6
11.28

3.1
13.4

18.55
2.38

18.62
8.25
6.12

11.13
18.16
1.26
8.24
14.6

18.78
6.43

18.37
4.38

10.41
4.16
3.28
2.46
3.34
5.2

7.29
7.28
16.3

11.30
11.47
11.46
13.26
9.23
12.4
9.20
5.16
12.7

10.11
7.17
17.1
9.22

10.10
9.21
2.45
9.20
7.13
17.2

16.21
12.19
14.24
6.39

11.38
11.18
11.18
11.2
18.1

18.10
18.4
18.3

tat ki^ karma@i ghore måm
tat k!etra^ yach cha yåd~k cha
tato må^ tattvato jåtvå
tato yuddhåya yujyasva
tat prasådåt parå^ ßåntim
tatra chåndramasa^ jyoti%
tatraikågra^ mana% k~två
tatraika-stha^ jagat k~tsnam
tatraiva^ sati kartåram
tatråpaßyat sthitån pårtha%
tatra prayåtå gachchhanti
tatra sattva^ nirmalatvåt
tatra ßr(r vijayo bh)ti%
tatra ta^ buddhi-sa^yogam
tat sukha^ såttvika^ proktam
tat svaya^ yoga-sa^siddha%
tat tad evåvagachchha tvam
tat te karma pravak!yåmi
tattva-vit tu mahå-båho
tåvån sarve!u vede!u
tayor na vaßam ågachchhet
tayos tu karma-sannyåsåt
te brahma tad vidu% k~tsnam
te dvandva-moha-nirmuktå%
teja% k!amå dh~ti% ßaucham
tejobhir åp)rya jagat samagram
tejomaya^ vißvam anantam
tenaiva r)pena chaturbhujena
te ’pi chåtitaranty eva
te ’pi måm eva kaunteya
te pråpnuvanti måm eva
te pu@yam åsådya surendra-
te!åm ådityavaj jånam
te!åm aha^ samuddhartå
te!åm evånukampårtham
te!å^ jån( nitya-yukta%
te!å^ ni!$hå tu kå k~!@a
te!å^ nityåbhiyuktånåm
te!å^ satata-yuktånåm
te ta^ bhuktvå svarga-lokam
trai-gunya-vi!ayå vedå%
trai-vidyå må^ soma-på%
tribhir gu@a-mayair bhåvai%
tri-vidhå bhavati ßraddhå
tri-vidha^ narakasyedam
tulya-nindå-stutir maun(
tulya-priyåpriyo dh(ra%
tvad-anya% sa^ßayasyåsya
tvam ådi-deva% puru!a%
tvam ak!ara^ paramam
tvam avyaya% ßåßvata-dharma-
tvatta% kamala-patråk!a
tyågasya cha h~!(keßa
tyåg( sattva-samåvi!$a%
tyågo hi puru!a-vyåghra
tyjåya^ do!avad ity eke
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yotsyamånån avek!e ’ham
yo ’ya^ yogas tvayå prokta%
yo yo yå^ yå^ tanu^ bhakta%
yudhåmanyuß cha vikrånta%
yuktåhåra-vihårasya
yukta% karma-phala^ tyaktvå
yukta ity uchyate yog(
yukta-svapnåvabodhasya
yujann eva^ sadåtmånam
yujann eva^ sadåtmånam
yuyudhåno virå$aß cha

1.23
6.33
7.21
1.6

6.17
5.12
6.8

6.17
6.15
6.28
1.4

ya% sarvaytånabhisneha%
ya% sa sarve!u bh)te!u
ya% ßåstra-vidhim uts~jya
ya ima^ parama^ guhyam
yajante nåma-yajais te
yajante såttvikå devån
yaj jåtvå munaya% sarve
yaj jåtvå na punar moham
yaj jåtvå neha bh)yo ’nyat
yajå-dåna-tapa%-karma
yajå-dåna-tapa%-karma
yajåd bhavati parjanya%
yajånå^ japa-yajo ’smi
yajårthåt karmano ’nyatra
yaja-ßi!$åm~ta-bhujah
yaja-ßi!$åßina% santa%
yajas tapas tathå dånam
yajåyåcharata% karma
yaje tapasi dåne cha
yajo dåna^ tapaß chaiva
yak!ye dåsyåmi modi!ye
ya^ hi na vyathayanty ete
yåm imå^ pu!pitå^ våcham
ya^ labdhvå chåpara^ låbham
ya^ pråpya na nivartante
ya^ sannyåsam iti pråhu%
ya^ ya^ våpi smaran bhåvan
yån eva hatvå na jij(vi!åma%
yå nißå sarva-bh)tånåm
yånti deva-vratå devån
yasmån nodvijate loka%
yasmåt k!aram at(to ’ham
yasmin sthito na du%khena
ya!$avyam eveti mana%
yas tu karma-phala-tyåg(
yas tv åtma-ratir eva syåt
yas tv indriyåni manaså
yasyå^ jågrati bh)tåni
yasya nåha&k~to bhåva%
yasyånta%sthåni bh)tåni
yasya sarve samårambhå%
yata% prav~ttir bh)tånåm
yatanto ’pi ak~tåtmåna%
yatanto yoginaß chainam
yatatåm api siddhånåm
yatate cha tato bh)ya%
yatato hy api kaunteya
yåta-yåma^ gata-rasam
yatendriya-mano-buddhi%
yathå d(po nivåta-stha%
yathaidhå^si samiddho ’gni%
yathåkåßa-sthito nityam
yathå nad(nå^ bahavo ’mbu-
yathå prad(pta^ jvalanam
yathå prakåßayaty eka%
yathå sarva-gata^ sauk!myåt

2.57
8.20

16.23
18.68
16.17
17.4
14.1
4.35
7.2

18.3
18.5
3.14

10.25
3.9

4.30
3.13
17.7
4.23

17.27
18.5

16.15
2.15
2.42
6.22
8.21

6.2
8.6
2.6

2.69
9.25

12.15
15.18

6.22
17.11
18.11

3.17
3.7

2.69
18.17

8.22
4.19

18.46
15.11
15.11

7.3
6.43
2.60

17.10
5.28
6.19
4.37

9.6
11.28
11.29
13.34
13.33

3.38
9.27
6.26
6.20
8.23

18.78
6.20
5.5

18.37
9.27
10.1

18.24
18.22
17.21
11.1
1.22
2.46

13.27
18.31
18.35
18.34
9.29
7.12
12.1
5.22
3.31
4.35
9.23
1.32
2.35
7.28
17.1

12.20
12.6
12.3
3.32
4.11

18.75
6.3

4.41
2.48
5.6
5.7

18.33
11.4
5.11
6.47
6.19
6.10
3.26

15.17
10.3

15.19
6.30

12.17
5.24

yatholbenåv~to garbha%
yat karo!i yad aßnåsi
yato yato nißchalati mana%
yatra chaivåtmanåtmånam
yatra kåle tv anåv~ttim
yatra yogeßvara% k~!@a%
yatroparamate chittam
yat så&khyai% pråpyate sthånam
yat tad agre vi!am iva
yat tapasyasi kaunteya
yat te ’ha^ pr(yamå@åya
yat tu kåmepsunå karma
yat tu k~tsnavad ekasmin
yat tu praty-upakårårtham
yat tvayokta^ vachas tena
yåvad etån nir(k!e ’ham
yåvån artha udapåne
yåvat sajåyate kichit
yayå dharmam adharma^ cha
yayå svapna^ bhaya^ ßokam
yayå tu dharma-kåmårthån
ye bhajanti tu må^ bhaktyå
ye chaiva såttikå bhåvå%
ye chåpy ak!aram avyaktam
ye hi sa^sparßa-jå bhogå%
ye me matam ida^ nityam
yena bh)tany aße!å@i
ye ’py anya-devatå-bhaktå%
ye!åm arthe kå@k!ita^ na%
ye!å^ cha tva^ bahu-mata%
ye!å^ tv anta-gata^ påpam
ye ßåstra-vidhim uts~jya
ye tu dharmåm~tam idam
ye tu sarvå@i karmå@i
ye tv ak!aram anirdeßyam
ye tv etad abhyas)yanta%
ye yathå må^ prapadyante
yoga^ yogeßvaråt k~!@åt
yogår)#hasya tasyaiva
yoga-sannyasta-karmå@am
yoga-stha% kuru karmå@i
yoga-yukto munir brahma
yoga-yukto vißuddhåtmå
yogenåvyabhichåri@yå
yogeßvara tato me tvam
yogina% karma kurvanti
yoginåm api sarve!åm
yogino yata-chittasya
yog( yuj(ta satatam
yojayet sarva-karmå@i
yo loka-trayam åvißya
yo måm ajam anådi^ cha
yo måm evam asa^m)#ha%
yo må^ paßyati sarvatra
yo na h~!yati na dve!$i
yo ’nta%-sukho ’antar-åråma%



SEDE MUNDIAL
Sri Chaitanya Saraswat Math
Kolerganj, Post Office: Nabadwip
District: Nadia, West Bengal, Pin 741302, India
{+91} 8509780764 - {+91} 9775178546
www.scsmath.com – math@scsmath.com

Centros Espiritualmente Afiliados no Mundo

Índia
Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha
491 Dum Dum Park
Kolkata, Pin 700055,
West Bengal, India
calcutta@scsmath.org

Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha
Kaikhali, Chiriamore
P.O. Airport, 
Kolkata, Pin 700052
West Bengal, India

Sri Chaitanya Saraswat Ashram P.O. and Village
Hapaniya
District of Burdwan
West Bengal, India

Sri Chaitanya Saraswat Math Bidhava Ashram Road
Gaur Batsahi, Puri,
Pin 752001, Orissa, India
{06752} 231413

Srila Sridhar Swami Seva Ashram
Dasbisa, P.O. Govardhan
District of Mathura, Pin 
281502, Uttar Pradesh, India

Sri Chaitanya Saraswat Math & Mission
113 Seva Kunja, Vrindavan
District of Mathura,
Pin 281121
Uttar Pradesh, India

Sri Chaitanya Saraswat Math
Hayder Para, New Pal Para,
155 Netaji Sarani
Siliguri - 6, India

Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha
Garbhabas {Ekachakra Dham}
Post Office and Village:
Birchandrapur, District: Birbhum
West Bengal, Pin 731245

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram
Village of Bamunpara,
P.O. Khanpur
District of Burdwan
West Bengal, India

Brasil

Para informações sobre eventos, publicações e lista
completa de centros no Brasil:

www.scsmath.com.br

Ashram Central do Brasil -Campos do Jordão - SP
Krishna Shakti Ashram - Sri Chaitanya Sridhar
Govinda Seva Ashram de Campos do Jordão
Estrada da Tabatinga
{12} 3663-3168
contato@ashram.com.br

Araraquara - SP
Sri Chaitanya Sridhar Govinda Ashram
{16} 3331-8376 
ivanilde.ism@gmail.com

Curitiba - PR
Sri Govinda Seva Asan
Rua Maurício Nunes Garcia, 128 - Jd. Botânico
{41} 3018-3142
scsmathctba@gmail.com
http://indiacultural.blogspot.com

Ivoti - RS
Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram de Ivoti
Rua Caxias do Sul, 101
{51} 3563-6661 - {51} 8136-9801
ritadentista@gmail.com

Porto Alegre - RS
Sri Chaitanya Saraswat Math Porto Alegre
Estrada Chapéu do Sol, 620 - Porto Alegre - RS
{51} 3268-1383 - {51} 3222-5417
contato@indiabrasil.org
www.indiabrasil.org

Srila Govinda Maharaj Seva Mandir 
Rua 24 de junho, 400 A - Passo d' Areia
Zona Norte - Porto Alegre - RS
{51} 8463-6917
venu-gita@hotmail.com

Rio de Janeiro - RJ
Atisundari dd {Ana Paula} 
serzen2012@hotmail.com
{21} 9149-9931 - {21} 3796-1562

São Paulo - SP
Sri Chaitanya Saraswat Sridhar Asan
Rua Diogo Moreira, 312, Pinheiros, São Paulo
{11} 98077-8747
scsmath-brasil@uol.com.br
scsmathsp@gmail.com

My Yoga
Alameda Franca, 444
Jardins, São Paulo
{11} 3171-2019
myyoga.com.br

Uberlândia - MG
Espaço de Yoga Premavati
Rua da Paz, 491 - Morada da Colina
Uberlândia - MG
{34} 3214-8497 - {34} 3841-1018
yoga@premavati.com

Instituto de Bhakti Yoga Srila Govinda Maharaj
Rua República do Piratini, 1215, sala 9,
Umuarama - Uberlândia - MG
{34} 9977-9033 - {34} 9806-7779

Venezuela
Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram
Avenida Tuy con Avenida Chama
Quinta Parama Karuna, Caracas, Venezuela
{58} 212-754 1257 paramakaruna.org.ve
paramakarunanitaigaurachandra@gmail.com

Equador
Srila Sridhar Swami Seva Ashram
P.O. Box 17-01-576
Quito, Ecuador, 342-471

Sri Govinda Dham
{593} 999721593 
premanandak@gmail.com

México
Sri Chaitanya Saraswat Math
Juan de Dios Peza 157
Veracruz, Veracruz, c.p. 91700, Mexico
{52-229} 955 0941
scsmathver@yahoo.com.mx

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Govinda
Sevashram de Mexico
Calle 69-B, No. 537,
Frac. Santa Isabel, Kanasin, 

Yucatan c.p. 97370, Mexico
{52-999} 982-8444

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Govinda
Sevashram de Mexico
Reforma No. 864, Sector 
Hidalgo, Guadalajara, Jalisco, c.p. 44280
{52-33} 3826-9613
guadalajara@scsmath.org

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Govinda Sevashram
Ave. de las Rosas 9
Fracc. del Prado, c.p. 22440,
Tijuana, Mexico
{52-664} 608-9154
tijuana@scsmath.org

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Govinda
Sevashram de México
Diego de Montemayor, 629, 
Centro, entre Isaac Garca y J. Trevio
c.p. 66000, Monterrey, N.L., Mexico
{52-81} 8356-4945
luiza_muzquiz@hotmail.com

Estados Unidos
Sri Chaitanya Saraswat Seva Ashram
2900 North Rodeo Gulch Road
Soquel, CA 95073, USA
{831} 462-4712
sevaashram.com
info@sevaashram.org

Sri Chaitanya Saraswat Seva Ashram
269 E. Saint James Street
San Jose, CA, 95112, USA
{408} 288-6360

Sri Chaitanya Saraswat Mission
745 S 700 E Salt Lake City, 
Utah 84102, USA
{801} 834-8844
scsmission.com
info@scsmission.com

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Mission
16251 Haleakala Hwy., 
Kula, Maui, Hawaii 96790
{808} 878-6821
krsna.cc
mdasa1@gmail.com

Canadá
Sri Chaitanya Saraswat Sridhar Asan
29 9955  140 Street, Surrey, 
V3T 4M4, 604.953.0280
scsmath-canada.com
vidyasundar@scsmath-canada.com

Principais Centros do Sri Chaitanya Saraswat Math
no Brasil e no Mundo

Para obter a lista completa e mais informações: www.scsmath.com



Inglaterra
Sri Chaitanya Saraswat Math
466 Green Street
London E13 9DB, U.K.
{0208} 552-3551
scsmathlondon.org
londonmath@scsmath.org

Sri Chaitanya Saraswat Math
Greville House,
Hazelmere Close,
Feltham, TW14 9PX, U.K. 
{0208} 890 9525
londonmath.chapter@gmail.com

Itália
Villa Govinda Ashram
Via Regondino, 5 23887 Olgiate Molgora {LC} 
Fraz. Regondino Rosso, Italy
{+39} 039 9274445
villagovinda.org
villagovinda_ashram@virgilio.it

Sri Chaitanya Saraswat Math Rome
Via Pietro Sterbini, 10
00153 Roma, Italy
{+39} 333 7397168

Turquia
Sri Govinda Math Yoga Centre
Abdullah Cevdet Sokak
No 33/8, Cankaya 06690
Ankara, Turkey
{+90} 312-441 58 57

Malta
The Lotus Room Yoga Centre
30, Triq il-Qamh,
Zebbug, ZBG 1755
{+356} 9986 7015
info@lotusroom.org

Hungria
Sri Chaitanya Saraswat Math
Nagybányai út 52.
H-1025 Budapest, Hungary
{361} 3980295

Sri Chaitanya Saraswat Sangha
H-1118 Budapest
Elopatak utca 33., Hungary
{+36} 1 319 1022 Rejtett kincs
Budapest, 7. kerület Rózsa u. 
1. {a zöld korlátos bejárat}
rejtettkincs.hu

Alemanha
Sri Chaitanya Saraswat Math
Schlossberg 26
74219 Möckm)hl
{near Heilbronn}
+49 {0} 6298 935 94 13

Holanda
Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Ashram
Azorenweg 80, 1339 VP 
Almere Holanda
036 53 28150

Rússia
Sri Chaitanya Saraswat Cultural Centre
Bolshoy Kiselnyy side-street 7/2,
Pin 107031,Moscow
+7 {495} 628-8855
harekrishna.ru

Sri Chaitanya Saraswat Math
Pin 197229 St. Petersburg, 
p.Lahta, St. Morskaya b.13
+7 {812} 498-2555
scsmath@mail.ru

Ucrânia
Kiev
Harmatnaya St. 26/2, ‘Rostok’
Palace of Culture
+38 {067} 464-18-94

Sri Chaitanya Saraswat Seva Ashram
11/4 Panfilovsev Street
Zaporozhya, 69000
{0612} 33-42-14

Austrália
Sri Govinda Dham
P.O. Box 72, Uki,
via Murwillumbah
N.S.W. 2484, Austrália
{0266} 795541
uki@scsmath.org

Sri Chaitanya Saraswat Asan
627 Myocum Rd., 
Byron Bay,NSW 2481, Austrália 
+61 0266 847943

Sri Chaitanya Saraswat Ashram
14 Brian St. Brinsmead, Cairns, 
QLD 4870, Austrália
0432 054 048
scs.ashram.cairns@gmail.com

Nova Zelândia
Sri Chaitanya Saraswat Math
1030 Coatesville Riverhead 
Highway, Riverhead, Auckland, 
{09} 4125466
auckland@scsmath.org

Tailândia
Sri Chaitanya Sridhar Govinda Ashram
79/23 Mooban Worabodin
Soi Watsadet
Pattumthani-Rangsit Road, 
Pattumthani, Bangkok
+66 819 095 917
devagati@gmail.com
http://guptagovardhan.com/

Malásia
Sri Chaitanya Saraswat Sadhu Sangam Bukit
Beruntung Seva Ashram
No 19, 21, 
JalanTertai 10,
Bukit Beruntung,
48000 Rawang, Selangor
+60 3 6028 1264
scsmathmalaysia@gmail.com

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram
No 7, Jalan 18/16 Taman Kanagapuram,
46000 Petaling Jaya,
Selangor, Malaysia

Filipinas
Sri Chaitanya Saraswat Math
16 Lot Block 28,
ACM Woodstock Homes, 
Phase 2, Alapan 1, 
Imus, Cavite
philippines.scsmath.org
scsmath.philippines@gmail.com

Cingapura
Sri Chaitanya Saraswat Math Singapore
e Gokul Vegetarian Restaurant
19 and 21 Upper Dickson Road,
Singapore 207478
63439018 - 90236341

África do Sul
Sri Chaitanya Saraswat Ashram
4464 Mount Reiner Crescent,
Lenasia South, Extension 4, 
Johannesburg 1820

Sri Chaitanya Saraswat Math
P.O. Box 60183, Phoenix 4068
Durban, Kwa-Zulu Natal
{031} 500-1576

Sri Chaitanya Saraswat Math
57 Silver Road, Newholmes, 
Northdale Pietermaritzburg 
3201, Kwa-Zulu Natal
{0331} 912026

República do Maurício
Sri Chaitanya Saraswat Math International
Nabadwip Dham Street,
Long Mountain
{230} 256 3466
gaurendu@intnet.mu

República Checa
Sri Sridhar-Govinda Sangha
Adriana Marcinovova
Cukrovarska 128
566 01 Vysoke Myto
Czech Republic
czech@scsmath.org




