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1
éçvaraù paramaù kåñëaù
sac-cid-änanda-vigrahaù
anädir ädir govindaù
sarva-käraëa-käraëam
Krišna, který je známý jako Góvinda, je Nejvyšší Pán. Má věčné blažené duchovní tělo. Je
původem všeho. Nemá žádný jiný původ a je prvotní příčinou všech příčin.
2
sahasra-patra-kamalaà
gokuläkhyaà mahat padam
tat-karëikäraà tad-dhäma
tad-anantäàça-sambhavam
Svrchované sídlo Krišny známé jako Gókula má tisíce okvětních lístků a korunu jako lotos, který
vykvetl z části Jeho nekonečného aspektu, přeslenu listů, skutečného sídla Krišny.
3
karëikäraà mahad yantraà
ñaö-koëaà vajra-kélakam
ñaò-aìga-ñaö-padé-sthänaà
prakåtyä puruñeëa ca
premänanda-mahänandarasenävasthitaà hi yat
jyoti-rüpeëa manunä
käma-béjena saìgatam
Přeslen tohoto transcendentního lotosu je sídlo ovládaného a ovládajícího aspektu absolutní reality
[prakrti a puruša] v podobě yantry. Má šesticípý tvar, uprostřed jako diamant stojí ústřední
podporující postava Krišny vydávající vlastní záři, transcendentní zdroj všech energií. Svaté jméno
složené z osmnácti transcendentních písmen se projevuje v šesticípém diagramu se šesti odděleními
spolu s káma-bídžou [klím].
4
tat-kiïjalkaà tad-aàçänäà
tat-paträëi çriyäm api
Jeho okvětní lístky jsou sídla gópí, které jsou nedílné části Krišny, kterému jsou Mu oddány s
největší láskou a jsou Mu podobné svou podstatou. Rozvinuté listy tohoto lotosu jsou zahradě
podobný dhám, duchovní sídlo Šrí Rádhiky, Krišnovy nejmilovanější gópí.
5
catur-asraà tat-paritaù
çvetadvépäkhyam adbhutam
catur-asraà catur-mürteç
catur-dhäma catuñ-kåtam
caturbhiù puruñärthaiç ca

caturbhir hetubhir våtam
çülair daçabhir änaddham
ürdhvädho dig-vidikñv api
añöabhir nidhibhir juñöam
añöabhiù siddhibhis tathä
manu-rüpaiç ca daçabhir
dik-pälaiù parito våtam
çyämair gauraiç ca raktaiç ca
çuklaiç ca pärñadarñabhaiù
çobhitaà çaktibhis täbhir
adbhutäbhiù samantataù
Gókulu obklopuje čtyřstranné sídlo jménem Švétadvíp. Na všech stranách je rozdělen do čtyř částí.
V každé z nich se nacházejí sídla Vásudévy, Sankaršana, Pradjumny a Aniruddhy. Tato čtyři
oddělená sídla obklopují čtyři lidské cíle [purušárthy] - zbožnost, bohatství, vášeň a osvobození, a
čtyři Védy - Rg, Sáma, Jadžur a Atharva, které se zabývají mantrami a které jsou základem
dosažení čtverých hmotných cílů. Na deseti světových stranách, včetně zenitu a nadiru, je
rozmístěno deset trojzubců. Osm světových stran zdobí osm drahokamů [nidhi] - Mahápadma,
Padma, Šankha, Makara, Kačchapa, Mukunda, Kunda a Níla. Je tam deset ochránců deseti
světových stran [dik-pálů] v podobě mantry. Společníci s odstíny modré, žluté, červené a bílé a
mimořádné energie (Vimalá atd.) září na všech stranách.
6
evaà jyotir-mayo devaù
sad-änandaù parät paraù
ätmärämasya tasyästi
prakåtyä na samägamaù
Vládce Gókuly je transcendentní zářící Nejvyšší Pán, vlastní Já věčných extází. Je nadřízen všem
nadřízeným a pilně se věnuje požitkům transcendentního sídla a nemá žádnou spojitost se svou
hmotnou energií.
7
mäyayäramamäëasya
na viyogas tayä saha
ätmanä ramayä reme
tyakta-kälaà sisåkñayä
Krišna se nikdy nestýká se svou energií klamu [Májou]. Ta přesto není zcela odříznuta od Absolutní
Pravdy. Když se Mu zachce stvořit hmotný svět, je milostná zábava, při které se stýká se svou
vlastní duchovní [čit] energií zvanou Ramá a vrhne pohled na iluzorní energii v podobě vyslání své
energie času [kála], pomocnou činností.
8
niyatiù sä ramä devi
tat-priyä tad-vaçaà tadä
tal-liìgaà bhagavän çambhur
jyoti-rüpaù sanätanaù
yä yoniù säparä çaktiù
kämo béjaà mahad dhareù
[Druhotný proces spojení s Májou:] Ramádeví, duchovní [čit] energie, milovaná společnice
Nejvyššího Pána, je vládkyně všech bytostí. Při stvoření se zjevuje božská aureola s povahou Jeho
vlastní subjektivní části [svámša], Bhagaván Šambhu [Šiva], mužský symbol či projevený znak
Nejvyššího Pána [lingam], matný odraz svrchované věčné záře. Je to subjektivní část Boha, zdroj

hmotného světa podřízeného svrchované vládkyni [nijati]. Plodící energie ve vztahu ke světskému
stvoření se zjevuje ze svrchované vládkyně Máji, omezené, neabsolutní [apará] energie, symbolu
hmotné ženské plodnosti [joni]. Pohlavní styk jich dvou tvoří schopnost zvráceného vnímání
[ahankára], odraz semene plodící touhy [káma bídža] Nejvyššího Pána Hariho.
9
liìga-yony-ätmikä jätä
imä mäheçvaré-prajäù
Veškeré potomstvo Mahéšvarí [společnice Mahéšvary, velkého vládce] tohoto hmotného světa má
povahu ztělesněných hmotných mužských a ženských pohlavních orgánů.
10
çaktimän puruñaù so ’yaà
liìga-rüpé maheçvaraù
tasminn ävirabhül liìge
mahä-viñëur jagat-patiù
Osoba ztělesňující hmotný kauzální princip, Mahéšvara Šambhu v podobě mužského pohlavního
orgánu [linga rúpí], se spojuje se svou ženskou společnicí, omezenou energií [Májou] jako činný
kauzální princip. V něm se projevuje Pán světa Mahá-Višnu svojí subjektivní částí v podobě
pohledu.
11
sahasra-çérñä puruñaù
sahasräkñaù sahasra-pät
sahasra-bähur viçvätmä
sahasräàçaù sahasra-süù
Mahá-Višnu má milióny hlav, očí a rukou. Je zdrojem miliónů avatárů v miliónech svých
subjektivních částí a je stvořitelem miliónů individuálních duší.
12
näräyaëaù sa bhagavän
äpas tasmät sanätanät
äviräsét käraëärëo
nidhiù saìkarñaëätmakaù
yoga-nidräà gatas tasmin
sahasräàçaù svayaà mahän
Tentýž Mahá-Višnu je v tomto hmotném světě označován jako Nárájana. Z této věčné osoby
vznikla obrovská rozloha vody duchovního Oceánu příčin. Subjektivní část Sankaršana sídlícího v
paravjómě, výše zmíněný svrchovaný puruša s tisíci subjektivními částmi, spočívá ve stavu
božského spánku [jóga-nidrá] v těchto vodách.
13
tad-roma-bila jäleñu
béjaà saìkarñaëasya ca
haimäny aëòäni jätäni
mahä-bhütävåtäni tu
Duchovní semena Sankaršana, které existují v pórech kůže Mahá-Višnua, se rodí jako mnoho
zlatých spermií pokrytých pěti hlavními živly [mahábhúta].
14
praty-aëòam evam ekäàçäd

ekäàçäd viçati svayam
sahasra-mürdhä viçvätmä
mahä-viñëuù sanätanaù
Tentýž Mahá-Višnu vstoupil do každého vesmíru jako své vlastní samostatné subjektivní části. Jsou
obdařené Jeho majestátním rozšířením, tj. jsou věčná duše vesmíru Mahá-Višnu s milióny hlavami.
15
vämäìgäd asåjad viñëuà
dakñiëäìgät prajäpatim
jyotir-liìga-mayaà çambhuà
kürca-deçäd aväsåjat
Tentýž Mahá-Višnu stvořil Višnua ze své levé končetiny, Brahmu, praotce bytostí, ze své pravé
končetiny a z prostoru mezi obočím Šambhua, božskou mužskou projevenou aureolu.
16
ahaìkärätmakaà viçvaà
tasmäd etad vyajäyata
Tento vesmír, ve kterém dlí světský egoistický princip [ahankára], vznikl ze Šambhua.
17
atha tais tri-vidhair veçair
léläm udvahataù kila
yoga-nidrä bhagavaté
tasya çrér iva saìgatä
Poté tentýž velký osobní Bůh přijal trojí podobu Višnua, Pradžápatiho a Šambhua, vstoupil do
hmotného vesmíru a koná zábavy uchovávání, stvoření a zničení tohoto světa. Tato zábava je
zvrácená, a proto se Nejvyšší Pán totožný s Mahá-Višnuem přednostně stýká s bohyní Jóganidrou,
jež představuje Jeho vlastní duchovní [čit] energii plnou extatického transu věčné blaženosti
vztahující se k Jeho vlastní božské osobnosti.
18
sisåkñäyäà tato näbhes
tasya padmaà viniryayau
tan-nälaà hema-nalinaà
brahmaëo lokam adbhutam
Když Višnu ležící v oceánu mléka chce stvořit tento vesmír, z prohlubně Jeho pupku vyroste zlatý
lotos. Ten je se svým stonkem sídlem Brahmy a představuje Brahmalóku nebo Satjalóku.
19
tattväni pürva-rüòhäni
käraëäni parasparam
samaväyäprayogäc ca
vibhinnäni påthak påthak
cic-chaktyä sajjamäno ’tha
bhagavän ädi-püruñaù
yojayan mäyayä devo
yoga-nidräm akalpayat
Před svým sloučením existovaly primární živly ve vznikajícím stavu původně jako samostatné
subjekty (tattvy). Nepoužití procesu sloučení je příčinou jejich oddělené existence. Božský MaháVišnu, prvotní Bůh, spojením se svou vlastní duchovní [čit] energií pohnul Májou a uplatněním
principu sloučení stvořil tyto různé bytosti v jejich stavu spolupráce. A potom se On sám spojil s

Jóganidrou prostřednictvím své věčné zábavy se svou duchovní [čit] energií.
20
yojayitvä tu täny eva
praviveça svayaà guhäm
guhäà praviñöe tasmiàs tu
jévätmä pratibudhyate
Sloučením všech těchto samostatných subjektů projevil nespočet hmotných vesmírů a sám vstoupil
do nejzazšího zákoutí každého rozšířeného shluku [virád-vigraha]. V té době byly probuzeny ty
džívy, které spaly během zkázy vesmíru.
21
sa nityo nitya-sambandhaù
prakåtiç ca paraiva sä
Stejná džíva je věčná a je věčně a bez počátku spojena s Nejvyšším Pánem věčným příbuzenstvím.
Je to transcendentní duchovní energie.
22
evaà sarvätma-sambandhaà
näbhyäà padmaà harer abhüt
tatra brahmäbhavad bhüyaç
catur-vedi catur-mukhaù
Božský lotos, který vyrůstá z prohlubně pupku Višnua, je duchovně spřízněn se všemi dušemi a je
zdrojem čtyřhlavého Brahmy znalého čtyř Véd.
23
saïjäto bhagavac-chaktyä
tat-kälaà kila coditaù
sisåkñäyäà matià cakre
pürva-saàskära-saàskåtaù
dadarça kevalaà dhväntaà
nänyat kim api sarvataù
Když Brahmá vystoupil z lotosu, byl veden božskou energií a naladil svou mysl k činu stvoření na
základě podnětu předchozích vjemů. Na všech stranách však neviděl nic než tmu.
24
uväca puratas tasmai
tasya divya sarasvaté
käma-kåñëäya govinda
he gopé-jana ity api
vallabhäya priyä vahner
mantram te däsyati priyam
Poté mu bohyně učenosti Sarasvatí, božská společnice Nejvyššího Pána, řekla: „Ó Brahmo, tato
(Gópála) mantra - klím krišnája góvindája gópí-džana-vallabhája sváhá - jistě splní touhu tvého
srdce.“
25
tapas tvaà tapa etena
tava siddhir bhaviñyati
„Ó Brahmo, cvič duchovní spojení prostřednictvím této mantry. Pak budou všechny tvé touhy
splněny.“

26
atha tepe sa suciraà
préëan govindam avyayam
çvetadvépa-patià kåñëaà
goloka-sthaà parät param
prakåtyä guëa-rüpiëyä
rüpiëyä paryupäsitam
sahasra-dala-sampanne
koöi-kiïjalka-båàhite
bhümiç cintämaëis tatra
karëikäre mahäsane
samäsénaà cid-änandaà
jyoti-rüpaà sanätanam
çabda-brahma-mayaà veëuà
vädayantaà mukhämbuje
viläsiné-gaëa-våtaà
svaiù svair aàçair abhiñöutam
Brahmá, který toužil uspokojit Góvindu, sloužil Krišnovi, Pánovi Švétadvípu, sídlícímu v Gólóce
po dlouhou dobu. Jeho meditace byla: „V transcendentní zemi Gólóce existuje božský lotos s tisíci
okvětními lístky a milióny tyčinek. Na jeho přeslenu stojí velký božský trůn, na kterém sedí Šrí
Krišna, podoba věčné záře transcendentní blaženosti, a hraje na svou božskou flétnu božské tóny
svými lotosovými ústy. Je uctíván svými milujícími gópími s jejich odpovídajícími částmi a
expanzemi a také Jeho vnější energií (která setrvává vně), jež ztělesňuje všechny světské
vlastnosti.“
27
atha veëu-ninädasya
trayé-mürti-mayé gatiù
sphuranté praviveçäçu
mukhäbjäni svayambhuvaù
gäyatréà gäyatas tasmäd
adhigatya sarojajaù
saàskåtaç cädi-guruëä
dvijatäm agamat tataù
Poté byla projevena, tj. vnuknuta, božským zvukem flétny Šrí Krišny, Gájatrí, matka Véd, a
vstoupila do lotosových úst samozrozeného Brahmy prostřednictvím jeho osmi ušních dírek. Z
lotosu zrozený Brahmá po obdržení Gájatrí, která vzešla z písně flétny Šrí Krišny, dosáhl postavení
dvojzrozeného, když byl zasvěcen nejvyšším prvotním učitelem, samotným Bohem.
28
trayyä prabuddho ’tha vidhir
vijïäta-tattva-sägaraù
tuñöäva veda-säreëa
stotreëänena keçavam
Brahmá, osvícený touto Gájatrí ztělesňující tři Védy, se seznámil s rozlohou oceánu pravdy. Potom
uctíval Šrí Krišnu, podstatu všech Véd, tímto chvalozpěvem.
29
cintämaëi-prakara-sadmasu kalpa-våkñalakñävåteñu surabhér abhipälayantam

lakñmé-sahasra-çata-sambhrama-sevyamänaà
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi
Uctívám Góvindu, prvotního Pána, prvního předka, který pase krávy plnící všechna přání, v sídlech
postavených z duchovních drahokamů čintámani, obklopených milióny stromů přání. S velkou
úctou a láskou Mu slouží stovky tisíc Lakšmí či gópí.
30
veëuà kvaëantam aravinda-daläyatäkñambarhävataàsam asitämbuda-sundaräìgam
kandarpa-koöi-kamanéya-viçeña-çobhaà
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi
Uctívám Góvindu, prvotního Pána, který nádherně hraje na flétnu, Jeho oči se podobají okvětním
lístkům lotosu, na hlavě má paví pero, Jeho krásné tělo má barvu modrého mraku a Jeho
nepřekonatelný půvab okouzluje milióny Amorů.
31
älola-candraka-lasad-vanamälya-vaàçératnäìgadaà praëaya-keli-kalä-viläsam
çyämaà tri-bhaìga-lalitaà niyata-prakäçaà
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi
Uctívám Góvindu, prvotního Pána, na jehož krku se houpe květinová girlanda zkrášlená měsíčním
medailónem, jehož dvě ruce zdobí flétna a ozdoby z drahokamů, který se neustále oddává svým
láskyplným zábavám a jehož tělo, prohnuté ve třech místech, se věčně projevuje jako
Šjámasundara.
32
aìgäni yasya sakalendriya-våtti-manti
paçyanti pänti kalayanti ciraà jaganti
änanda-cinmaya-sad-ujjvala-vigrahasya
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi
Uctívám Góvindu, prvotního Pána, jehož transcendentní podobu tvoří blaženost, pravda, existence a
vydává oslňující záři. Každá z končetin tohoto transcendentního těla může dokonale plnit funkce
všech ostatních orgánů a věčně vidí, udržuje a projevuje nekonečné vesmíry, duchovní i světské.
33
advaitam acyutam anädim ananta-rüpam
ädyaà puräëa-puruñaà nava-yauvanaà ca
vedeñu durlabham adurlabham ätma-bhaktau
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi
Uctívám Góvindu, prvotního Pána, který je nedostupný Védám, ale je dosažitelný ryzí oddaností
duše, který nemá sobě rovného, nepodléhá rozkladu, nemá počátek, jehož podoba nemá konce,
který je počátkem a věčným purušou, a přesto vlastní věčnou krásu kvetoucího mládí.
34
panthäs tu koöi-çata-vatsara-sampragamyo
väyor athäpi manaso muni-puìgavänäm
so ’py asti yat-prapada-sémny avicintya-tattve
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi
Uctívám Góvindu, prvotního Pána, k jehož pouhým špičkám palců u lotosových nohou se přibližují
jógí, kteří usilují o transcendenci a uchylují se k pránájámě ovládáním dýchání, nebo gjání, (kteří se
snaží nalézt nerozlišený Brahman procesem eliminace všeho světského) po miliardy let.

35
eko ’py asau racayituà jagad-aëòa-koöià
yac-chaktir asti jagad-aëòa-cayä yad-antaù
aëòäntara-stha-paramäëu-cayäntara-sthamgovindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi
Při Jeho tvoření miliónů světů zůstává Jeho energie neoddělená. Všechny vesmíry existují v Něm a
zároveň je plně přítomný v každém z atomů roztroušených po celém vesmíru. To je prvotní Pán,
kterého uctívám.
36
yad-bhäva-bhävita-dhiyo manujäs tathaiva
sampräpya rüpa-mahimäsana-yäna-bhüñäù
süktair yam eva nigama-prathitaiù stuvanti
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi
Uctívám téhož Góvindu, prvotního Pána, v jehož chvále lidé prodchnutí oddaností zpívají mantrasúkty vyřčené Védami a získávají tím svoji krásu, vznešenost, trůny, dopravní prostředky a ozdoby.
37
änanda-cinmaya-rasa-pratibhävitäbhis
täbhir ya eva nija-rüpatayä kaläbhiù
goloka eva nivasaty akhilätma-bhüto
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi
Uctívám Góvindu, prvotního Pána žijícího ve svém sídle Gólóce s Rádhou připomínající Jeho
vlastní duchovní podobu, která je ztělesněním extatické energie vlastnící šedesát čtyři uměleckých
činností ve společnosti svých důvěrnic [sakhí] ztělesňujících rozšíření její tělesné podoby,
prostupujících a oživovaných Jeho stále blaženou duchovní rasou.
38
premäïjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santaù sadaiva hådayeñu vilokayanti
yaà çyämasundaram acintya-guëa-svarüpaà
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi
Uctívám Góvindu, prvotního Pána, který je Šjámasundara, samotný Krišna s nepochopitelnými
nesčetnými atributy, jehož čistí oddaní vidí v hloubi svých srdcí očima oddanosti potřenýma mastí
lásky.
39
rämädi-mürtiñu kalä-niyamena tiñöhan
nänävatäram akarod bhuvaneñu kintu
kåñëaù svayaà samabhavat paramaù pumän yo
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi
Uctívám Góvindu, prvotního Pána, který se projevuje osobně jako Krišna a různé avatárové ve
světě jako Ráma, Nrsimha, Vámana, atd., jako Jeho subjektivní části.
40
yasya prabhä prabhavato jagad-aëòa-koöikoöiñv açeña-vasudhädi vibhüti-bhinnam
tad brahma niñkalam anantam açeña-bhütaà
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi
Uctívám Góvindu, prvotního Pána, jehož záře je zdrojem nerozlišeného Brahmanu (zmíněného

v Upanišadách), liší se od nekonečnosti slávy hmotného vesmíru a projevuje se jako nedílná,
nekonečná a neohraničená pravda.
41
mäyä hi yasya jagad-aëòa-çatäni süte
traiguëya-tad-viñaya-veda-vitäyamänä
sattvävalambi-para-sattvaà viçuddha-sattvamgovindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi
Uctívám Góvindu, prvotního Pána, který je absolutním základním principem, neboť je svrchovaná
bytost podporující veškerou existenci. Jeho vnější energie ztělesňuje trojí hmotné kvality - sattvu,
radžas a tamas, a šíří védské poznání týkající se hmotného světa.
42
änanda-cinmaya-rasätmatayä manaùsu
yaù präëinäà pratiphalan smaratäm upetya
léläyitena bhuvanäni jayaty ajasramgovindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi
Uctívám Góvindu, prvotního Pána, jehož sláva navěky vítězně vládne hmotnému světu v podobě
Jeho vlastních zábav, a který se odráží v mysli přemýšlivých duší jako transcendentní bytost
neustále blažené vědomé rasy.
43
goloka-nämni nija-dhämni tale ca tasya
devi maheça-hari-dhämasu teñu teñu
te te prabhäva-nicayä vihitäç ca yena
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi
Nejníže ze všech se nachází Déví-dhám [hmotný svět], nad ním je Mahéša-dhám [sídlo Mahéše,
Šivy], nad Mahéša-dhámem je Hari-dhám [sídlo Hariho] a nade všemi se nachází Krišnovo vlastní
sídlo jménem Gólóka. Uctívám prvotního Pána Góvindu, který vládcům těchto oblastí udělil
příslušnou autoritu.
44
såñöi-sthiti-pralaya-sädhana-çaktir ekä
chäyeva yasya bhuvanäni bibharti durgä
icchänurüpam api yasya ca ceñöate sä
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi
Vnější energie Májá, která je stínem čit šakti, je uctívána všemi lidmi jako Durgá, tvořící, udržující
a ničící činitel tohoto hmotného světa. Uctívám prvotního Pána Góvindu, podle jehož vůle Durgá
jedná.
45
kñéraà yathä dadhi vikära-viçeña-yogät
saïjäyate na hi tataù påthag asti hetoù
yaù çambhutäm api tathä samupaiti käryäd
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi
Jako se mléko promění v jogurt působením kyselin, a přesto jogurt působí odlišně a zároveň totožně
jako jeho příčina - mléko, tak uctívám prvotního Pána Góvindu, jehož proměnou určenou k ničení
je podoba Šambhua (Šivy).
46
dépärcir eva hi daçäntaram abhyupetya

dépäyate vivåta-hetu-samäna-dharmä
yas tädåg eva hi ca viñëutayä vibhäti
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi
Světlo jedné svíčky přenesené na ostatní svíčky, třebaže září odděleně, je stejné kvality. Uctívám
prvotního Pána Góvindu, který se projevuje stejně proměnným způsobem ve svých různých
projevech.
47
yaù käraëärëava-jale bhajati sma yoganidräm ananta-jagad-aëòa-sa-roma-küpaù
ädhära-çaktim avalambya paräà sva-mürtià
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi
Uctívám prvotního Pána Góvindu, který ve své vlastní subjektivní podobě jménem Šéša plné
všepodporující energie leží v Oceánu příčin s nekonečným množstvím světů v pórech svých chlupů
a užívá si tvořivého spánku [jóga-nidrá].
48
yasyaika-niçvasita-kälam athävalambya
jévanti loma-vilajä jagad-aëòa-näthäù
viñëur mahän sa iha yasya kalä-viçeño
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi
Brahmá a ostatní vládci hmotných světů zjevující se z pórů chlupů Mahá-Višnua žijí jen po dobu
jednoho Jeho výdechu. Uctívám prvotního Pána Góvindu, částí Jehož části je subjektivní osobnost
Mahá-Višnua.
49
bhäsvän yathäçma-çakaleñu nijeñu tejaù
svéyam kiyat prakaöayaty api tadvad atra
brahmä ya eña jagad-aëòa-vidhäna-kartä
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi
Uctívám prvotního Pána Góvindu, od něhož Brahmá jako oddělená subjektivní část získává
schopnost řídit hmotný svět, tak jako slunce projevuje určitou část svého světla ve všech zářících
drahokamech jménem súrjakánta, atd.
50
yat-päda-pallava-yugaà vinidhäya kumbhadvandve praëäma-samaye sa gaëädhiräjaù
vighnän vihantum alam asya jagat-trayasya
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi
Uctívám prvotního Pána Góvindu, jehož lotosové nohy vždy drží Ganéša na páru výstupků své
sloní hlavy, aby získal moc pro svoji funkci odstraňovat všechny překážky na cestě rozvoje třech
světů.
51
agnir mahi gaganam ambu marud diçaç ca
kälas tathätma-manaséti jagat-trayäëi
yasmäd bhavanti vibhavanti viçanti yaà ca
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi
Tři světy se skládají z devíti položek - ohně, země, éteru, vody, vzduchu, světových stran, času,
duše a mysli. Uctívám prvotního Pána Góvindu, z něhož pocházejí, ve kterém existují a do něhož
vstupují v době zániku vesmíru.

52
yac-cakñur eña savitä sakala-grahäëäà
räjä samasta-sura-mürtir açeña-tejäù
yasyäjïayä bhramati sambhåta-käla-cakro
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi
Slunce, které je králem všech planet, plné nekonečné záře, je okem tohoto světa. Uctívám prvotního
Pána Góvindu, na jehož příkaz Slunce koná svou cestu v kole času.
53
dharmo ’tha päpa-nicayaù çrutayas tapäàsi
brahmädi-kéöa-patagävadhayaç ca jéväù
yad-datta-mätra-vibhava-prakaöa-prabhävä
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi
Uctívám prvotního Pána Góvindu, jehož svěřenou mocí jsou udržovány projevené energie všech
ctností, neřestí, Véd, askeze a všech džív, od Brahmy po ten nejnepatrnější hmyz.
54
yas tv indragopam athavendram aho sva-karmabandhänurüpa-phala-bhäjanam ätanoti
karmäëi nirdahati kintu ca bhakti-bhäjäà
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi
Uctívám prvotního Pána Góvindu, jenž spaluje až ke kořenům všechny plodonosné činnosti těch,
kteří jsou naplněni oddaností, a nestranně uděluje každému odpovídající plody jeho činů, kráčí-li
cestou práce [karmy], v souladu s řetězcem jeho dříve vykonaných činů, byť by to byl malý hmyz
jménem indragópa nebo Indra, král dévů.
55
yaà krodha-käma-sahaja-praëayädi-bhétivätsalya-moha-guru-gaurava-sevya-bhävaiù
saïcintya tasya sadåçéà tanum äpur ete
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi
Uctívám prvotního Pána Góvindu, o kterém když někdo medituje pod vlivem hněvu, milostné lásky,
přirozené přátelské lásky, strachu, rodičovské lásky, bludu, úcty a ochotné služby, dosáhne tělesné
podoby odpovídající povaze svého rozjímání.
56
çriyaù käntäù käntaù parama-puruñaù kalpa-taravo
drumä bhümiç cintämaëi-gaëa-mayi toyam amåtam
kathä gänaà näöyaà gamanam api vaàçé priya-sakhi
cid-änandaà jyotiù param api tad äsvädyam api ca
sa yatra kñéräbdhiù sravati surabhébhyaç ca su-mahän
nimeñärdhäkhyo vä vrajati na hi yaträpi samayaù
bhaje çvetadvépaà tam aham iha golokam iti yaà
vidantas te santaù kñiti-virala-cäräù katipaye
Uctívám ono transcendentní sídlo známé jako Švétadvíp, kde jako milující společnice Lakšmí ve
své ryzí duchovní podstatě konají milostnou službu Nejvyššímu Pánu Krišnovi jako svému
jedinému milenci, kde každý strom je transcendentní strom přání, kde půdu tvoří drahokamy
čintámani, všechna voda je nektar, každé slovo je píseň, každý krok je tanec, flétna je oblíbený
společník, záře je plná transcendentní blaženosti a nejvyšší duchovní bytosti jsou plné požitku a
chuti, kde bezpočet krav vytváří transcendentní oceány mléka, tam, kde věčně existuje

transcendentní čas, který je neustále přítomný bez minulosti a budoucnosti, a proto nepomíjí ani po
dobu poloviny okamžiku. Toto místo je známá jako Gólóka jen několika málo seberealizovaným
duším v tomto světě.
57
athoväca mahä-viñëur
bhagavantaà prajäpatim
brahman mahattva-vijïäne
prajä-sarge ca cen matiù
païca-çlokém imäà vidyäà
vatsa dattäà nibodha me
Po vyslechnutí těchto hymnů, které obsahují podstatu pravdy, Nejvyšší Pán Krišna řekl Brahmovi:
„Brahmo, pokud chceš tvořit potomstvo, jsa obdařen skutečným poznáním o slávě Boha, vyslechni
si, Můj milovaný, ode Mě tuto vědu uvedenou v následujících pěti slokách.
58
prabuddhe jïäna-bhaktibhyäm
ätmany änanda-cin-mayé
udety anuttamä bhaktir
bhagavat-prema-lakñaëä
Je-li čistá duchovní zkušenost vybuzena prostřednictvím poznání a služby [bhakti], probudí se
svrchovaně čistá oddanost vyznačující se láskou ke Krišnovi, jehož milují všechny duše.
59
pramäëais tat-sad-äcärais
tad-abhyäsair nirantaram
bodhayan ätmanätmänaà
bhaktim apy uttamäà labhet
Nejvyšší oddanost je dosažena neustálou snahou o seberealizaci pomocí důkazů písem, správného
chování a vytrvalosti v praxi.
60
yasyäù çreyas-karaà nästi
yayä nirvåtim äpnuyät
yä sädhayati mäm eva
bhaktià täm eva sädhayet
Tyto předběžné praxe oddanosti [sádhana-bhakti] přispívají k realizaci láskyplné oddanosti, kterou
nic nepřevyšuje, která jde ruku v ruce s dosažením výlučného stavu nejvyšší blaženosti, a která
vede ke Mně.
61
dharmän anyän parityajya
mäm ekaà bhaja viçvasan
yädåçé yädåçé çraddhä
siddhir bhavati tädåçé
kurvan nirantaraà karma
loko ’yam anuvartate
tenaiva karmaëä dhyäyan
mäà paräà bhaktim icchati

Zanech všech prospěšných činností a služ Mi s vírou. Realizace bude odpovídat povaze víry dané
osoby. Lidé tohoto světa neustále usilují o nějaký ideál. Tím, že meditují o Mně prostřednictvím
těchto skutků, získají oddanost vyznačující se láskou v podobě nejvyšší služby.
62
ahaà hi viçvasya caräcarasya
béjaà pradhänaà prakåtiù pumäàç ca
mayähitaà teja idaà bibharñi
vidhe vidhehi tvam atho jaganti
Poslouchej, ó Vidhi, jsem semeno, tj. základní princip tohoto světa živých a neživých objektů. Jsem
pradhána [podstata hmoty], prakrti [hmotná příčina] a puruša [činná příčina]. Tuto ohnivou energii,
která patří zvláště Brahmanu a spočívá v tobě, jsem také udělil Já. Její pomocí ovládáš tento jevový
svět živých a neživých objektů.“

