çré-prabodhänanda-sarasvaté-viracitam
Śré Prabodhänandou Sarasvatém vyslovené
çré-käma-béja-vyäkhyänam
vysvětlené Śré Käma-béji
çré-çré-rädhä-kåñëäbhyäà namaù
poklony Śré Śré Rädě a Kåñëovi
padmajaà tan-mukhopetaà çatru-sopari-saàsthitam |
sendu-bindu-çikhopetaà prathamaà sarva-kämadam ||
vzešlý z úst z lotosu zrozeného [Brahmy], spočívající nad nepřáteli,
s měsícem a tečkou nahoře, první z těch, kdo plní všechny touhy
|| kléà ||
atha béjasyärtho gautaméya-tantre—
níže význam béji z Gautaméya tantry
la-kärät påthivé-béjaà ka-käräj jala-sambhavaù |
slabika la (je) semenem země, ze slabiky ka vzešla voda
é-käräd vahnir utpanno nädäd väyur ajäyata |
z hlásky é povstal oheň, z nädy (závěrečného zvuku) se zrodil vzduch
bindor äkäça-sambhütir iti bhävätmako manuù ||
bindu je zdrojem éteru. Toto je místo projevení Kāma gāyatrī mantry
(pozn. viz Brahma saṁhitā 5.3).
iti païca-bhüto mürtimän puruñaù |
takto puruña (jako) zosobnění pěti živlů
käd äpo lät påthivé éto vahnir nädäd väyur bindor äkäça-bhüta iti |
ka voda, la země, é oheň, näda vzduch, bindu éter
jala-rüpa-puruñaù kämaù ka-käraù1 |
zosobněná touha v podobě vody (je) slabika ka
väyu-sparça-jévo nädaù |
näda (je) jéva v kontaktu se vzduchem [präëou]
äkäça-çabdaù ahaìkäro binduù gopäla-tathäpié-vede |
zvuk éteru (je) ahaìkära, přestože podle Ved (je) bindu Gopäla
1

ka-pustake atiriktaù päöhaù—påthivé-gandha-prakåti-mürtir la-käraù | tejo-rüpa-mahad-ädhära é-käraù ||

ratna-priyä rati-kalä subhagä bhadra-saubhagä2 ka-käraù |
sumukhé kala-haàsé la-käraù |
manmatha-modä3 ca é-käraù |
kaläpiné näda-binduù |
jména gopé, manmatha-modä je Rädhä (manmatha je Kåñëa jako Amor)
ka-käraù kathyate kämo la-käro mürtir ucyate |
é-käraù çakti-rüpä ca nädo liìganam ucyate ||4
Ka se vysvětluje jako touha/Amor/Kåñëa, la se nazývá podoba,
é (je) podoba çakti [Rädhä], (jejich) objetí se nazývá näda
binduç cumbanam ucyate iti munayaù |
bindu se nazývá (jejich) polibek. Tolik mudrci.
é-kärän näyikä-mukhyä la-käräl lalitä tathä5 |
é (je) hlavní hrdinka [Rädhä], la (je) Lalitä
ka-kärän näyako mukhyo6 nädäliìganam uktavat |
ka (je) hlavní hrdina [Kåñëa], (jejich) objetí se nazývá näda
binduç cumbanam äkåtaù iti ägamasya |
(jako) bindu je stanoven (jejich) polibek. Tolik ägamy.
atra sva-mataà—
zde vlastní názor (autora)
ka-kärän näyaka-çreñöha é-kärän näyikä varä |
ka (je) nejlepší z hrdinů [Kåñëa], é (je) nejlepší z hrdinek [Rädhä],
la-käro hläda-rüpä ca nädäliìganam ucyate |
la (je) podoba blaženosti, (jejich) objetí se nazývá näda
bindus tu cumbanaà tathä ||
poté bindu (je jejich) polibek
kaiçcit tu evaà vyäkhyäate—
někdo poté takto vyložil
gala-çira-äsyaà ca ka-käraù |
2

rati-kalä bhadrä saurabhä (ka)
madonmadä candrä (ka)
4
nädo bindur udéritä (ka)
5
parä (ka)
6
itaù paraà ka-pustake—binduç cumbanam ucyate | äçleño’py ardha-candraç ca béjärthaù paramädbhutam | iti
çré-prabodhänanda-sarasvaté-viracitaà käma-gäyatré-vyäkhyä-paöalaà samäptam ||
3

krk, hlava a ústa (jsou) ka
cakñuù-karëa-bähu la-käraù |
oči, uši, paže (jsou) la
vakñaù-påñöha-kaöi-jaìghä nädaù |
hruď, záda, boky a holeně (jsou) näda
jänu-pädau ca binduù |
kolena a nohy (jsou) bindu
iti prabodhänanda-sarasvaté-kåta-käma-béja-vyäkhyänam |
takto (zní) vysvětlení Käma-béji vyslovené Śré Prabodhänandou Sarasvatém
--o)0(o-Manträrthaù
význam mantry
ka-käraù puruñaù kåñëaù sac-cid-änanda-vigrahaù |
ka (je) Puruña Kåñëa, ztělesněná věčnost, poznání a blaženost
é-käraù prayojaé rädhä nitya-våndävaneçvaré ||
é (je) ztělesněná příčina Rädhä, věčná vládkyně Våndävanu
laç cänandätmakaà prema-sukhaà ca parikértitam |
la (je) oslavováno jako místo blaženosti a štěstí premy
cumbanäçleña-mädhuryaà bindu-näda-saméritam ||
(jejich) milostný polibek a objetí se nazývají bindu a näda
gopéti gopanäd rädhä janas tasya sakhé-janaù |
gopémi takto chráněná gopé Rädhä, její společnice (jsou) sakhé
anayor vallabhaù kåñëo näyakaù käma-çekharaù ||
milencem obou (je) hrdina, nejlepší z Amorů – Kåñëa.
svähä-çabdenätma-samarpaëam |
zvuk svähä je podstatou oběti – odevzdání se
--o)0(o—
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