Hajagríva Upanišad
Atharva Véda
Vzývání
oà bhadraà karëebhiù çåëuyäma devä bhadraà paçyemäkñibhir yajaträù.
sthirair aìgais tuñöuvaàs tanübhir vyaçema deva-hitaà yadäyuù.
oà svasti na indro våddha-çraväù svasti naù puñä viçvadeväù.
svasti nas tärkñyo ariñöanemiù svasti no båhaspatir dadhätu. oà çäntiù çäntiù
çäntiù.
oà - oà; bhadraà - přízeň; karëebhiù - ušima; çåëuyäma - nechť slyšíme;
devä - polobozi; bhadraà - přízeň; paçyema - nechť vidíme; akñibhiù očima; yajaträù - vykonávaje yajïi; sthiraiù - nechvějícími se; aìgaiù - údy;
tuñöuvan - modleje se; tanübhiù - těly; vyaçema - nechť získáme; deva - Pána;
hitaà - dobrý; yat - jaký; äyuù - život; oà - oà; svasti – přízeň; naù - nás;
indraù - Indra; våddha-çraväù - slavný; svasti - přízeň; naù - nás; puñä - Puñä;
viçvadeväù - Viçvadeva; svasti - přízeň; naù - nás; tärkñyaù - Garuòa;
ariñöanemiù - jenž drží čakru; svasti - přízeň; naù - nás; båhaspatiù Båhaspati; dadhätu - nechť udělí; om - oà; çäntiù - mír; çäntiù - mír; çäntiù mír.
Oà. Ó Nejvyšší Osobnosti Božství, nechť slyšíme příznivé.
Nechť vidíme příznivé.
Nechť provádíme yajïi nechvějícími se údy.
Nechť se modlíme.
Nechť strávíme životy využíváním těchto těl ve službě Nejvyšší Osobnosti
Božství.
Oà. Nechť nám slavná Nejvyšší Osobnost Božství, svrchovaný vládce,
prokáže přízeň.
Nechť nám Nejvyšší Osobnost Božství, slavné Božstvo všech světů, prokáže
přízeň.

Nechť nám Nejvyšší Osobnost Božství, jenž drží Sudaršana-čakru a jezdí na
Garuòovi, prokáže přízeň.
Nechť nám Nejvyšší Osobnost Božství, svrhovaný pán, prokáže přízeň.
Oà. Mír. Mír. Mír.
1
närado brahmäëam upasametyoväca adhéhi bhagavan brahma-vidyäà
variñöhäà yayä cirät sarva-päpaà vyapohya brahma-vidyäà
labdhvaiçvaryavän bhavati.
näradaù - Nárada; brahmäëam - Brahmovi; upasametya – přišel k; uväca pravil; adhéhi - prosím nauč; bhagavan - ó pane; brahma - duchovní; vidyäm
- poznání; variñöhäm - nejlepší; yayä - jímž; cirät - rychle; sarva-päpam –
všechny hříchy; vyapohya – odstraňuje; brahma-vidyäm - duchovní poznání;
labdhvä - získává; aiçvaryavän – slavný duchovním majestátem; bhavati –
stane se.
Jednou přišel Nárada za Brahmou a pravil: Ó pane, prosím nauč mě
nejlepšímu duchovnímu poznání, poznání, jež rychle odstraňuje všechny
hříchy a přináší duchovní slávu a majestát.
2
brahmoväca
hayagréva-daivatyän manträn yo veda sa çruti-småtétihäsa-puräëäni veda sa
sarvaiçvaryavän bhavati.
brahmä uväca - Brahmá pravil; Hayagréva - Pána Hajagrívy; daivatyän –
Božstva [Boha]; manträn - mantry; yaù - kdo; veda - zná; sa - on; çruti småtétihäsa-puräëäni - šruti, smriti, itihásy a Purány; veda - zná; sa - on;
sarvaiçvaryavän - slavný duchovním majestátem; bhavati – stane se.
Brahmá pravil: Ten, kdo zná mantry oslavující Pána Hajagrívu, již zná

všechny šruti, småiti, itihásy a Purány. Proslaví se svým duchovním
majestátem.
3
ta ete manträù
viçvottérëa-svarüpäya
cin-mayänanda-rüpiëe
tubhyaà namo hayagréva
vidyä-räjäya viñëave
svähä svähä namaù
te ete - tyto; manträù - mantry; viçvottérëa-svarüpäya – jehož podoba se
nachází nad hmotným světem; cin-mayänanda-rüpiëe - jehož podoba je
duchovní a oplývá transcendentální blažeností; tubhyam - Tobě; namaù poklony; Hajagréva - ó Pane Hajagrívo; vidyä-räjäya - králi poznání; viñëave Pánu Viñëuovi; svähä - sváhá; svähä - sváhá; namaù - poklony.
Zde jsou tyto mantry: Poklony Tobě, Pane Hajagrívo, jenž se nacházíš nad
hmotným světem a oplýváš duchovní blažeností. Poklony Pánu Viñëuovi,
králi veškerého poznání.
4
åg-yajuù-säma-rüpäya
vedäharaëa-karmaëe
praëavodgétha-vapuñe
mahäçva-çirase namaù svähä svähä namaù
åg-yajuù-säma-rüpäya - podobas Rg, Sáma a Jadžur Védy; vedäharaëakarmaëe – povinnosti Véd; praëavodgétha-vapuñe – podoba posvátné slabiky
oà; mahäçva-çirase – jenž má hlavu koně; namaù - poklony; svähä - sváhá;
svähä - sváhá; namaù - poklony.

Poklony, poklony Pánu Hajagrívovi, který má hlavu koně. Je Åg, Jadžur a
Sáma Véda, povinnosti Véd a posvátná slabika oà.
5
udgétha praëavodgétha
sarva-väg-éçvareçvara
sarva-vedamayäcintya
sarvaà bodhaya bodhaya svähä svähä namaù
udgétha – ó hymny Véd; praëavodgétha - ó posvátná slabiko oà; sarvaväg-éçvareçvara - ó vládce veškeré výřečnosti; sarva-vedamaya - ó zosobněné
Védy; acintya - nepochopitelný; sarvam - vše; bodhaya - prosím osviť;
bodhaya - prosím osviť; svähä - sváhá; svähä - sváhá; namaù - poklony.
O nepochopitelný Pane, jenž jsi hymny Véd, posvátná slabika oà, vládce
veškeré výřečnosti a všechny Védy zosobněné, prosím osviť mě. Prosím osviť
mě. Uctivě se Ti klaním.
6
brahmätri-ravi-savitå-bhärgavä åñayaù. gäyatré-tåñöub-anuñöup-chandäàsi.
çrémän hayagréva paramätmä devateti. hlaum iti béjam. so 'ham iti çaktiù.
hlüm iti kélakam. bhoga-mokñayor viniyogaù. akärokära-makärair aìganyäsaù.
brahmätri-ravi-savitå-bhärgavä - Brahmá, Atri, Ravi, Savitá a Bhárgava;
åñayaù - mudrci; gäyatré-tåñöub-anuñöup-chandäàsi - metry gájatrí, tåiñöup a
anuñöup; çrémän hayagréva - Pán Çré Hajagríva; paramätmä - Nejvyšší
Osobnost Božství; devatä - božstvo; iti - tak; hlaum - hlaum; iti - tak; béjam semeno; so 'ham - so 'ham; iti - tak; çaktiù - energie; hlum - hlum; iti - tak;
kélakam - kílaka; bhoga - požitek; mokñayoù - a osvobození; viniyogaù vinijoga; akärokära-makäraiù - hlásky a, u a m; aìga-nyäsaù - anga-njása.

[Charakteristiky mantry:] Mudrci jsou Brahmá, Atri, Ravi, Savitá a Bhárgava.
Metry jsou gájatrí, tåiñöup a anuñöup. Božstvo je Pán Hajagríva, Nejvyšší
Osobnost Božství. Bídža je hlauà. Šakti je so 'ham. Kílaka je hlüà. Vinijoga
je požitek a osvobození. Aìga-njása jsou hlásky a, u a m.
6 (a)
dhyänam
çaìkha-cakra-mahä-mudräpustakäòhyaà catur-bhujam
sampürëa-candra-saìkäçaà
hayagrévam upäsmahe
dhyänam - meditace; çaìkha - lastura; cakra - čakra; mahä-mudrä - velká
mudrá; pustaka - kniha; äòhyaà - majestátní; catur-bhujam – čtyři ruce;
sampürëa-candra-saìkäçam – zářící jako měsíc v úplňku; hayagrévam - Pána
Hajagrívu; upäsmahe - uctíváme.
Meditace
Uctíváme Pána Hajagrívu, který září jako měsíc v úplňku a Jeho čtyři ruce
zdobí lastura, disk, mahá-mudrá a kniha.
7
oà çrém iti dve akñare hlaum ity ekäkñaram. oà namo bhagavat iti
saptäkñaräëi. hayagréväyeti païcakñaräëi. viñëava iti tréëy akñaräëi. mahyaà
meòhäà prajïäm iti ñaò akñaräëi. prayaccha sväheti païcäkñaräëi.
hayagrévasya turéyo bhavati.
om - om; çrém - šrím; iti - tak; dve - dvě; akñare - slabiky; hlaum - hlaum;
ity - tak; ekäkñaram - jedna slabika; om - oà; namaù - poklony; bhagavat Nejvyšší Osobnosti Božství; iti - tak; saptäkñaräëi - sedm slabik; hajagréväya Pánu Hajagrévovi; iti - tak; païcakñaräëi - pět slabik; viñëava - Pánu
Viñëuovi; iti - tak; tréëy - tři; akñaräëi - slabiky; mahyam - mně; meòhäm -

inteligence; prajïäm - moudrost; iti - tak; ñaò - šest; akñaräëi - slabik;
prayaccha - prosím dej; svähä - sváhá; iti - tak; païca - pět; akñaräëi - slabik;
hayagrévasya - Pána Hajagrívy; turéyaù - transcendentní; bhavati - je.
Oà a šrím jsou dvě slabiky. Hlauà je jedna slabika. Oà namo bhagavate je
sedm slabik. Hajagréväya je pět slabik. Viñëave jsou tři slabiky. Mahyaà
meòhäm prajïäm je šest slabik. Prayaccha svähä je pět slabik. Toto je
transcendentní mantra Pána Hajagrévy.
Poznámka: Mantra zde je: Oà çréà hlauà oà namo bhagavate hayagréväya
viñëave mahyaà meòhäà prajïäà prayaccha svähä (Poklony Pánu
Hajagrívovi, který je Viñëu. Ó Pane Hajagrívo, prosím, dej mi inteligenci a
moudrost).
8
oà çrém iti dve akñare. hlaum ity ekäkñaram. aim aim aim iti tréëy
akñaräëi. kléà klém iti dve akñare. sauù saur iti dve akñare. hrém ity
ekäkñaram. oà namo bhagavata iti saptäkñaräëi. hajagréväyeti païcäkñaräëi.
mahyaà meòhäà prajïäm iti ñaò akñaräëi. prayaccha sväheti païcäkñaräëi.
païcamo manur bhavati.
om - om; çrém - šrím; iti - tak; dve - dvě; akñare - slabiky; hlaum - hlaum;
ity - tak; ekäkñaram - jedna slabika; aim - aim; aim - aim; aim - aim; iti - tak;
tréëy akñaräëi - tři slabiky; klim - klím; klim - klím; iti - tak; dve - dvě; akñare
- slabiky; sauù - sauù; sauù - sauù; iti - tak; dve - dvě; akñare - slabiky; hrém hrím; ity - tak; ekäkñaram - jedna slabika; om - oà; namaù - poklony;
bhagavata - Nejvyšší Osobnosti Božství; iti - tak; saptäkñaräëi - sedm slabik;
hayagréväya - Pánu Hajagrívovi; iti - tak; païcäkñaräëi - pět slabik; mahyam mně; meòhäm - inteligence; prajïäm - moudrost; iti - tak; ñaò - šest; akñaräëi
- slabik; prayaccha - prosím dej; svähä - sváhá; iti - tak; païcäkñaräëi - pět
slabik; païcamaù - pátá; manuù - mantra; bhavati - je.
Oà a šrím jsou dvě slabiky. Hlauà je jedna slabika. Aim aim aim jsou tři
slabiky. Kléà kléà jsou dvě slabiky. Sauù sauù jsou dvě slabiky. Hrém je

jedna slabika. Om namo bhagavate je sedm slabik. Hajagréväya je pět slabik.
Mahyaà meòhäm prajïäm je šest slabik. Prayaccha svähä je pět slabik. To je
pátá mantra Pána Hajagrívy.
Poznámka: Mantra zde je: Oà çréà hréà aià aià aià kléà kléà sauù sauù
hréà oà namo bhagavate hayagréväya mahyaà meòhäà prajïäà prayaccha
svähä (Poklony Pánu Hajagrévovi. Ó Pane Hajagrévo, prosím, dej mi
inteligenci a moudrost).
9
hayagrévaikäkñareëa brahma-vidyäà pravakñyämi. brahma maheçvaräya
maheçvaraù saìkarñaëäya saìkarñaëo näradäya närado vyäsäya vyäso
lokebhyaù prayacchad iti hakäroà lakärom ukäroà trayam eka-svarüpaà
bhavati. hlauà béjäkñaraà bhavati. béjäkñareëa hlau-rüpeëa taj-jäpakänäà
sampat-särasvatau bhavataù. tat-svarüpa-jïänaà vaidehé muktiç ca bhavati.
dik-pälänäà räjïäà nägänäà kinnaräëäm adhipatir bhavati.
hayagrévaikäkñara-japa-çiläjïäya süryädayaù svataù sva-sva-karmäëi
pravartante. sarveñäà béjänäà hayagrévaikäkñara-béjam anuttamaà mantraräjätmakaà bhavati. hlauà hayagréva-svarüpo bhavati.
hayagréva - Pána Hajagrívy; ekäkñareëa - s jednou slabikou; brahmavidyäm - duchovní poznání; pravakñyämi - sdělím; brahma - Brahmá;
maheçvaräya - Pánu Mahéšvarovi; maheçvaraù - Mahéšvara; saìkarñaëäya Pánu Sankaršanovi; saìkarñaëaù - Pán Sankaršana; näradäya - Náradovi;
näradaù - Nárada; vyäsäya - Vjásovi; vyäsaù - Vjása; lokebhyaù - lidem;
prayacchat – měl by dát; iti - tak; hakärom - ha-oà; lakärom - la-oà; ukärom
- u-oà; trayam - tři; eka-svarüpam - jedna podoba; bhavati - je; hlaum hlaum; béjäkñaram - bídža slabika; bhavati - je; béjäkñareëa - s bídža slabikou;
hlau-rüpeëa - v podobě hlau; taj-jäpakänäm – těch, kdo ji pronášejí; sampatsärasvatau – bohatství a učenost; bhavataù - jsou; tat-svarüpa-jïänam poznání o tom; vaidehé – nad tělem; muktiç - osvobození; ca - a; bhavati - je;
dik-pälänäm – ochránců světových stran; räjïäm - králů; nägänäm - nágů;
kinnaräëäm - kinnarů; adhipatiù - vládce; bhavati - je; hayagréva - Hajagríva;

ekäkñara – jedna slabika; japa - pronášení; çiläjïäya - povaha; süryädayaù – v
čele se Súrjou; svataù - osobně; sva-sva-karmäëi – vlastní činy; pravartante jsou; sarveñäm - všech; béjänäm - semena; hayagrévaikäkñara-béjam – semeno
jednoslabičné Hajagríva mantry; anuttamam – nemá sobě rovného; mantraräjätmakam - král manter; bhavati - je; hlaum - hlaum; hayagréva-svarüpaù –
podoba Pána Hajagrévy; bhavati - je.
Nyní vysvětlím jednoslabičnou Hajagríva mantru. Brahmá ji naučil Çivu. Çiva
ji naučil Saìkarñaëa, Saìkarñaëa ji naučil Näradu. Närada ji naučil Vjásu a
Vjása ji naučil lidstvo. Tato jednoslabičná bídža mantra je slovo hlauà, které
se skládá ze tří písmen - h, l a oà. Ti, kdo tuto hlauà bídža mantru
pronášejí, dosáhnou bohatství a učenosti. Dosáhnou poznání o
transcendentní podobě Pána Hajagrívy a také osvobození, zbavení se pouta v
podobě setrvávání v hmotném těle. Stanou se vládci dik-pálů, králů a nágů.
Súrja a ostatní vytrvale pronášejí tuto jednoslabičnou Hajagríva mantru. Ze
všech bídža manter je tato nejlepší. Je králem manter. Slabika hlauà je
transcendentní podoba samotného Pána Hajagrévy.
10
amåtaà kuru kuru svähä. taj-jäpakänäà väk-siddhiù çré-siddhir añöäìgayoga-siddhiç ca bhavati.
amåtam - nesmrtelnost; kuru - prosím učiň; kuru - prosím učiň; svähä sváhá; taj-jäpakänäm - těch, kdo pronášejí tuto mantru; väk-siddhiù –
dokonalost výřečnosti; çré-siddhiù – dokonalost bohatství; añöäìga-yogasiddhiç - dokonalost aštánga-jogy; ca - a; bhavati - je.
Další mantra je: Amåtaà kuru kuru svähä (Prosím, učiň mne nesmrtelným).
Ti, kdo pronášejí tuto mantru, dosáhnou výřečnosti, bohatství a výsledků
ašöánga-jogy.
11

hlauà sakala-sämräjyeëa siddhià kuru kuru svähä.
hlaum - hlaum; sakala-sämräjyeëa – se všemi královstvími; siddhim dokonalost; kuru - prosím učiň; kuru - prosím učiň; svähä - sváhá.
Další mantra je: hlauà sakala-sämräjyeëa siddhià kuru kuru svähä (Prosím,
učiň mne králem všech zemí).
12
tän etän manträn yo veda apavitraù pavitro bhavati. abrahmacäré subrahmacäré bhavati. agamyägamanät püto bhavati. patita-sambhäñaëät püto
bhavati. brahma-hatyädi-pätakair mukto bhavati. gåhaà gåha-patir iva dehé
dehänte paramätmänaà praviçati.
tän - tyto; etän - tyto; manträn - mantry; yaù - kdo; veda - zná; apavitraù nečistý; pavitraù - čistý; bhavati – stane se; abrahmacäré - ne brahmačárí; subrahmacäré - dobrý brahmačárí; bhavati – stane se; agamyägamanät – od
hříchu nedovoleného sexu; pütaù - očištěný; bhavati – stane se; patitasambhäñaëät – od zlozvyků a zločinů; pütaù - očištěný; bhavati - je; brahmahatyädi-pätakaiù - od mnoha hříchů počínaje hříchem zabití bráhmany;
muktaù - osvobozen; bhavati – stane se; gåham - domov; gåha-patiù –domácí
pán; iva - jako; dehé – sídlící v těle; dehänte – při zániku těla; paramätmänam
- Nejvyšší Osobnosti Božství; praviçati - dosáhne.
Pokud zná tyto mantry, nečistá osoba se stane čistou a zhýralec se stane
brahmačárím s čistým srdcem. Jsou mu odpuštěny zločiny. Je mu odpuštěno
zabití bráhmaëy a mnoho dalších hříchů. Dokud žije v tomto světě, ovládá
své tělo jako domácí pán ovládá svůj domov. V době smrti, až opustí toto tělo,
dosáhne společnosti Nejvyšší Osobnosti Božství.
13
prajïänaà brahma. ahaà brahmäsmi. tat tvam asi. ayam ätmä brahmeti

mahä-väkyaiù pratipäditam arthaà ta ete manträù pratipädayanti.
prajïänam - poznání; brahma – duchovno; aham - já; brahmäsmi - jsem
duchovní povahy; tat - to; tvam - ty; asi - jsi; ayam - to; ätmä - duše; brahma
– je duchovní povahy; iti - tak; mahä-väkyaiù - velké výroky; pratipäditam prokázaný; artham - význam; ta - tyto; ete - tyto; manträù - mantry;
pratipädayanti - ustanovují.
Tyto mantry oslavující Pána Hajagrívu učí skutečný význam védských výroků
"prajïänaà brahma", "ahaà brahmäsmi", "tat tvam asi" a "ayam ätmä
brahma".
14
svara-vyaïjana-bhedena dvidhäyate.
svara-vyaïjana-bhedena - části v podobě samohlásek a souhlásek;
dvidhäyate – rozdělena na dvě.
Tato mantra se projevuje dvěma způsoby: jako samohlásky a souhlásky.
15
athänumanträn japati
yad väg vadanty avicetanäni
räñörià devänäà niñasäda mandrä
catasra ürjaà duduhe payäàsi
kvasvid asyäù paramaà jagäma
Je také možné pronášet tyto doplňkové mantry:
yad väg vadanty avicetanäni
räñörià devänäà niñasäda mandrä

catasra ürjaà duduhe payäàsi
kvasvid asyäù paramaà jagäma
16
gauré mimäya saliläni täkñaty
eka-padé dvi-padé sa catuñ-padé
añöäpadé nava-padé babhüvuñé
sahasräkñarä parame vyoman
gauré mimäya saliläni täkñaty
eka-padé dvi-padé sa catuñ-padé
añöäpadé nava-padé babhüvuñé
sahasräkñarä parame vyoman
17
oñöhäpidhänä nakulé
dantaiù parivåtä paviù
sarvasyai väca éçäna
cäru mäm iha vädaye
oñöhäpidhänä nakulé
dantaiù parivåtä paviù
sarvasyai väca éçäna
cäru mäm iha vädaye
18
sä çarvarér amåtià badhamänä
båhan mimäya jamadagni-dattä
ä süryasya duhitä tatäna
çravo deveñv amåtam ajuryäm

sä çarvarér amåtià badhamänä
båhan mimäya jamadagni-dattä
ä süryasya duhitä tatäna
çravo deveñv amåtam ajuryäm
19
ya imaà brahma-vidyäm ekädaçyäà paöhed dhayagréva-prabhävena
mahä-puruño bhavati. sa jévan-mukto bhavati.
ya - kdo; imam - toto; brahma-vidyäm - duchovní poznání; ekädaçyäm na Ekádaší; paöhet - pronáší; hayagréva - Pána Hajagrívy; prabhävena - mocí;
mahä-puruñaù – vznešená osoba; bhavati – stane se; sa - on; jévan-muktaù osvobozený za života v tomto světě; bhavati – stane se.
Osoba, která na Ekádaší pronáší tyto duchovní mantry, se milostí Pána
Hajagrívy stane vznešenou osobou. Bude osvobozena ještě za života v tomto
světě.
20
oà namo brahmaëe dhäraëäà me astv aniräkaraëaà dhärayitä bhüyäsaà
karëayoù çrutaà mä vyoòhvaà mamämuñyam om ity upaniñat.
om - oà; namaù - poklony; brahmaëe - Nejvyšší Osobnosti Božství;
dhäraëäm - meditace; me - moje; astv – nechť je; aniräkaraëam – bez
překážek; dhärayitä - meditoval; bhüyäsam - velmi; karëayoù - ušima; çrutam
- vyslechnuto; ma - nechť ne; vyoòhvam - zapomenuto; mama - mnou;
amuñyam - Jeho; om - oà; ity - tak; upaniñat - Upanišad.
Oà. Uctivě se klaním Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství. Nechť na Něho
neustále vzpomínám. Nechť mi v tom nic nebrání. Nechť nikdy
nezapomenu, co o Něm moje uši slyšely. Oà. Tolik Upaniñad.

