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elérhető angol verziók együttes figyelembevételével, és dr. Shyam Panchapakesan Ācārya ji szanszkrit eredeti 
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ŚRĪ VIṢṆU ṢAṬPADĪ STOTRAṂ1 
ŚRĪ ĀDI ŚAṄKARĀCĀRYA

 Ó, Viṣṇu! [Kérlek,] űzd el a szerénytelenség[em]et, 
csendesítsd le az elmé[me]t,

 és oszlasd el a világi élvezetek tárgyainak délibábját! 
 Terjeszd ki az együttérzés[eme]t minden létező irányába! 
 Segíts átkelni a világi létezés óceánján! (1)

Leborulok Lakṣmī Urának (Viṣṇu) Lótuszlábai előtt, 
melyeknek a mennyei Gangesz a pollenje (méze), 

melyek illatuk élvezetét kínálják, 
melyek, mint Sat-Cit-Ānanda (az igaz Brahman) tűnnek ki, 

és amelyek véget vetnek a születés rettenetének és fájdalmának 
e világban! (2)
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Ó, Védelmező! Még a [Közted és köztem lévő] különbség megszűntével is
én leszek a Tied, és nem Te válsz az enyémmé. 

Valójában [noha nincs különbség a hullámok és az óceán között], 
a hullám tartozik az óceánhoz, 

de [soha] sehol nem tartozik az óceán a hullámhoz2. (3)

Ó, Uram, aki a [Govardhana] hegyet magasba tartottad,
aki a hegyek haragosának (Indra) öccse3

és a démonok fajának ellensége vagy,
akinek a Nap és a Hold a két szeme! 

Nem áll-e le a születés [és halál körforgása], 
amint meglátunk Téged, a mindenható Urat? (4)

Ó, Legfőbb Úr! Te, aki a Hal 
és a többi Inkarnáció formájában szállsz alá, 

hogy mindig megvédelmezd a világot,
 ments meg engem4,

 akit megrémiszt a születés5 okozta szenvedés.  (5) 
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Ó, Uram, [a] Hasadon [nyomot hagyó] kötéllel6! 
Ó, Minden Létező Üdvös Minőség Lakhelye! Ó, elbűvölő lótuszarcú Úr! 

Ó, Uram, aki a világi élet[-halál5] óceánjának köpülésekor 
Maga vagy a Mandara hegy! 

Kérlek, távolítsd el óriás rémületemet! (6)

Időzzön ez a hat strófa (ez a méhecske7) örökkön a lótuszhoz hasonló számon! 
(„Ó, Nārāyaṇa! Ó, Könyörületes! 

Hadd vegyek menedéket a Lábaidnál!” 
Hadd ismételje szüntelen ezt a fohászt a szám!)

1 angol fordítás forrása: az i.e. 482-ben Śrī Ādi Śaṅkarācārya által alapította Sri Kanchi Kamakoti Pītham hivatalos weboldala: 
kamakoti.org; a magyar fordítás elkészültét dr. Shyam Panchapakesan Ācārya ji segítette; 2 „Még a kettősség eltávolítása után is, én 
tartozom Hozzád, ó, Uram, és nem fordítva. Mindig a hullám tartozik az óceánhoz. Amíg rendelkezem ezzel a testtel, amíg bírom 
ezt a karmát, ami alkotja és formálja az egyéniségemet, addig a hullám vagyok; csak előemelkedek és visszaolvadok az Úr Egyetlen-
ségébe, és továbbra is imádkozom Hozzá, mert Ő a kollektív és én csupán egy kis fodrozódás; és ez az aprócska fodrozódás nem 
tudja meghatározni az óceánt. Én mindössze pillanatnyi vagyok, korlátozott, térben és időben egyaránt. Igen, víz is vagyok; és e te-
kintetben az óceán vagyok. De csak mert az óceán vagyok – ebben az értelemben –, az még nem jelenti azt, hogy ez a kicsiny hullám 
büszkélkedhetne azzal, hogy magában foglalja az egész óceánt. Tehát mindig észben kell tartanunk, amíg a karma, a test tart, addig 
fenntartjuk az imádatot.” – Prof. Sthaneshwar Timalsina Ācārya ji; 3 lásd: Nār. 62. ének; 4 vagy: „… meg kell, hogy ments engem.”;  
5 saṃsāra; 6 Dāmodara; 7„A lótusz mézét szipkázó méhecske, aminek [szintén] hat lába van” – dr. Shyam Panchapakesan Ācārya ji

http://kamakoti.org


īśāvāsyam idaṁ sarvam (Īśā.Up.1.)

Az Úr hatja át e minden(sége)t 



A MAGYAR FORDÍTÁSRÓL 

A bevezető jelentős része Swami Tapasyananda angol nyelvű Narayaneeyam – Bhagavata 
Condensed címet viselő könyvéből (Sri Ramakrishna Math, Madras, 1976.) a kiadó engedé-
lyével átvett szemelvények magyar fordítása. További részletek olvashatóak benne a Rama- 
krishna Math, Chennai havonta megjelenő kiadványának, a The Vedanta Kesari-nak a lapszá-
maiból is, így például Swami Atmapriyananda írása.

A Nārāyaṇīyaṃnak az 1930-as években készült egy malayalam nyelvű 
kommentárja, amit néhány szanszkrit, valamint filozófiai tanulmányokat 

folytató hívő (Sri. T.P. Sivasubramani, Sri. G. Sankaran, Smt. Parvathi Sankaran és Sri. 
K.V. Gopalakrishna) lefordított angolra, szeretetük és odaadásuk jeleként Guruvāyurappan-
nak ajánlva. A Bhaktaranjini címen megjelent kötetet Sri. S. N. Sastri szerkesztette, aki ma-

ga is készített egy magyarázattal ellátott angol fordítást, amelyet a 
Chinmaya Mission adott ki 1988-ban. Ezt megmutatták Pujya Swamiji 
Dayananda Saraswatinak, aki elismerő előszót írt a Bhaktaranjini címet viselő alkotáshoz. 
„A szanszkrit irodalom szerelmesei azon fognak tűnődni, hogy vajon egy ősi devócionális 
és filozófiai könyvet olvasnak-e vagy Kālidāsa kiemelkedő művét. A tájékozott híveknek a 
Nārāyaṇīyaṃ minden strófája lehetőséget ad arra, hogy magával ragadja őket az áhítatos 

odaadás, és hogy áldozzanak annak oltárán. A vedāntin számára nincs pompásabb ennél a könyvnél.” 

Swami Tapasyananda

Swami Atmapriyananda

Swami Dayananda
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A kommentár szó szerinti, szóról-szóra történő fordítást alkalmaz, mely alapján igen részletes, advaita felfo gá -
son alapuló magyarázatot ad minden egyes versszakhoz, és a szent iratokból vett idézetekkel is kiegészíti azokat. 
Prof. V. Krishnamurthy úgy fogalmazott „kincs minden vedāntát tanuló számára.” 

Az énekek magyar fordítása tehát nem csupán Swami Tapasyananda, hanem számos elektronikusan elérhető 
angol fordítás együttes figyelembevételével készült. Ezek közül elsősorban Asha Murarka fordítása jelentette a 
legnagyobb segítséget, aki a már említett két verziót (Swami Tapasyananda, Ramakrishna Math Chennai, és Shri S. 
N. Sastri, Chinmaya Mission) összevetve igyekezett a szanszkrit eredetiből szóról-szóra történő fordítással együtt egy 
olvasmányos angol változatot létrehozni. 

Azonban még mindezen különböző fordításokkal együtt is a gyakori egymástól 
jelentősen eltérő és az olykor egymásnak ellentmondó részek okán és esetében a 
döntő segítség dr. Shyam Panchapakesan Ācārya ji-től érkezett, aki végtelen tü-
relemmel tisztázta a felmerült kételyeket a szanszkrit eredeti szöveg alapján, hogy 
végül a lehető legpontosabb és leghitelesebb magyar fordítás készülhessen el. Hálás 
szívvel köszönöm neki. A könyvben található két Śrī Ādi Śaṅkarācārya költemény 
– Śrī Viṣṇu Ṣaṭpadī Stotraṃ és Śrī Govindāṣṭakaṃ – fordításában ugyancsak dr. Shyam 
Panchapakesan Ācārya ji segített. 

A Bevezető részben több fejezetet is kap a Bhāgavataṃ. 
Mivel a Nārāyaṇīyaṃ a Śrīmad Bhāgavataṃ sűrítve, ezért – ahogy Swami Tapasyananda 
írta – a megértéséhez elengedhetetlen az utóbbi ismerete. Így, bár a Nārāyaṇīyaṃ ma-
gyar fordítása már 2021-ben elkészült, mégsem jelent meg akkor, hogy egy terjedelmes 
bevezetővel ezt a megértést is segíthesse. De még mindig várt valamire. Majd 2022 
áprilisában a Bevezető fejezetek koronaékköveként érkezett Sri Ramanacharanatirtha 
Nochur Venkataraman Ācārya ji hét napig tartó Śrīmad Bhāgavataṃ előadás-sorozata 
(Bhāgavataṃ Saptāhaṃ). Ez Sri Nochur Ācārya ji májusi előadásaiból – melyek helyszíne 
ugyancsak Swami Sivananda āśramája volt Rishikeshben – további drágaköves-berakást 
kapott. Jelen könyv ezen videókból, vagyis a Śrīmad Bhāgavataṃ magját adó, valódi advaita 

dr. Shyam Panchapakesan

Sri Nochur Venkataraman

http://narayaneeyam-firststep.org/about.html
https://www.youtube.com/watch?v=mWVCVokLwCY&list=PL9GuvNbBtuEi-AHK7WTqiEoZzGB63Zep9&index=2
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tanításainak kifejtéséből mindössze négy-öt alkalom kivonatolt fordítását tartalmazza, melyek magyar felirattal 
elérhetőek a youtube csatornán is.

Ahogy korábban már említésre került, a Śrīmad Bhāgavataṃ 
nem csupán a Nārāyaṇīyaṃ megértése szempontjából fon tos, de 
a vedānta tanulmányokat folytatók számára is rendkívül értékes. 
Ugyanakkor advaita megértésen alapuló fordítása és értelmezé se 
ritka, és ez a könyv is csupán néhány strófát említ belőle.

Ám az olvasónak feltűnik majd, hogy a Bevezető Bhāgavataṃ ról 
szóló fejezeteiben számos a Sri Ramakrishna evangéliumából (magán-
kiadás, Budapest, 2020.) átvett idézet található. Ezek, valamint a 
Sri Ramakrishna Math, Chennai kiadásában havi rendszeres-
séggel megjelenő The Vedanta Kesari lapszámaiból átemelt írások 
jóllehet nem ré szei Swami Tapasyananda eredeti kiadványában 
megjelent, bevezetőként szolgáló értekezéseinek, itt mégis helyet 
kap tak, mert az adott témához kapcsolódva jól szemléltetik a két 
szent könyv tanításainak csodás összecsengését. 

Sri Ramakrishna kiemelt becsben tartotta a Bhāgavataṃot, és 
rendszeresen utalt rá a beszélgetései során. Így nem meglepő, 
hogy a Sri Ramakrishna evangéliumában is olvashatóak idézetek a 
Śrīmad Bhāgavataṃból. Útmutatásai tökéletes harmóniában van-
nak a tanításaival.

A Sri Ramakrishna evangéliuma című kötet ma gyar fordításáról és 
kiadásáról részletek e könyv végén találhatóak.

Sri Ramakrishna Paramahamsa

https://www.youtube.com/user/TheOutofmass
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Sri Maha Periyava (Jagadguru Pujyaśrī Candraśekharendra 
Sarasvatī Śaṅkarācārya Mahā Svāmigal) azt mondta: „E hely 
(Guruvāyur) Istensége szereti a Bhāgavatát… rendszerint ötven-
hatvan ember recitálja (pārāyaṇa) itt… Élete során leglább egy-
szer min denkinek el kell ide látogatni, és felolvasni a Bhāgavatát 
Bhagavān nak. Az Úr Kṛṣṇa van itt jelen Guruvāyurappan   ként, 
és Ő rendkívülimód szereti a Bhāgavata pārāyaṇát.… Nincs egy 
másik Svāmī (Úr) sem, akit ennyire elégedetté lehet tenni pusz -
tán a recitálással…ezért a Nārāyaṇīyaṃ utolsó éneke ehhez a 
Bhagavān hoz fohászkodik hosszú életért, jó egész   ség ért és bol-
dogságért.”

Legyen akár fizikai, akár mentális az egészségi állapot kibil-
lenésének oka, aki őszinte hittel és odaadással énekli vagy ol-
vassa ezt a csodálatos alkotást, bizonyosan megtapasztalja an-
nak szám talan áldását. Akik pedig másokért imádkoznak, azo-
nak – ahogy Sri Maha Periyava mondta – Maga az Istenianya, 
Kāmākṣī Istennő viseli gondjukat. 

Budapest, 2022. június 13.
Sri Maha Periyava 129. Jayantī  

        m.
Sri Maha Periyava
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A NĀRĀYAṆĪYAṂRÓL 

A Nārāyaṇīyaṃ versként és áhítatos himnuszként is előkelő helyet 
foglal el a szanszkrit irodalomban. E kettős szerepe miatt tett szert ki-
emelkedő népszerűségére mindenhol, ahol megismerték.

Melpattūr Nārāyaṇa Bhaṭṭatirippadu (1560-1666) műve a Bhāgavata 
Purāṇa összefoglalása verses formába öntve.

Noha Kerala ünnepelt szanszkrit költőjének alkotása már 1586-
ban elkészült, nyomtatásban először csak több mint 250 évvel később 
jelent meg. A Bhāgavata Purāṇa – a hinduk egyik legfontosabb szent 
szövege – hozzávetőlegesen 18 ezer strófából áll, melyek többsége Śrī 
Kṛṣṇa imádatának szentelt.

 Tekintve, hogy a Nārāyaṇīyaṃ szerzője egy keralai költő-hívő volt, és 
mivel hagyományosan a Kerala államában található guruvāyuri Kṛṣṇa 
templomhoz kötődött, ezért a 19. század elejéig leginkább India azon 
régiójában ismerték a himnuszt. Később azonban, a több nyelven is 
elkészült fordításoknak köszönhetően, Dél-India szerte megkedvelték.



Śrīman Nārāyaṇīyaṃ

2

Csupán idő kérdése és az egész világ megismeri, hogy elfoglalhassa a nagy himnuszokkal – mint amilyen a 
Caṇḍī, a Saundaryalaharī és a Śivānandalaharī –, valamint a Kālidāsához hasonló költők kiváló műalkotásaival (kāvya) 
egyenrangú és jogosan megillető helyét. 

E művet, amely Śrī Kṛṣṇa dicsőségét zengi, és amelynek a hagyomány szerint különböző Isteni beavatkozások-
ban volt része, a Śrīmad Bhāgavata Purāṇa rövid és édes helyettesítőjének tekintik. Hívek ezrei éneklik világszerte 
a napi imádságuk részeként vagy a különféle, elsősorban idegi eredetű mozgásszervi betegségek gyógyítására, a 
korlátozott mozgásképesség helyreállítására.



A SZERZŐRŐL 
MELPATTŪR NĀRĀYAṆA BHAṬṬATIRIPPADU 

A Nārāyaṇīyaṃ címet viselő devócionális eposz szerzője Melpattūr 
Nārāyaṇa Bhaṭṭatirippadu, aki egy keralai nambūdiri brāhmaṇa volt. 
Dr. Kunhunni Raja, a Madraszi Egyetem szanszkrit professzora 
szerint 1560-ban született, egy Bharathappuzha folyó menti falu-
ban (utalás a folyóra a 92.7. strófában), a híres Tirunavayi-i temp-
lom közelében.

Grammatikai művéből (Prakriyāsarvasva) annyit lehet megtudni, 
hogy atyja, Matṛdattan Nambūdiri, hűen követte a dharmát, és igen 
járatos volt Kumārila Bhaṭṭa védikus szertartásos filozófiájában 
(bhaṭṭa-mīmāṃsā), illetve egyéb rituális tanokban (tantra).

Kortársainál érettebb, erényes és vallásos természettel megáldva 
a zseni körülbelül tizenhat éves korára minden tanulmányát befe-
jezte, és mestere lett a hindu szent iratoknak (śāstra), a Védáknak, 
a Vedāntának stb., és tanulmányokat folytatott a mīmāṃsā, a nyelv-
tan (vyākaraṇa), a logika (tarka) és más tárgyak területén. 
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Ezeket a śāstrákat saját apjától tanulta, míg a Védákat egy bizonyos Madhavan Bhattatiri ācāryától, logikát pedig 
bátyjától Damodarantól. A grammatikát (vyākaraṇa), melynek különösen mestere volt, egy bizonyos Achyutācārya 
tanította neki, akit később a Trikkandiyur-i Achyuta Pisharadyvel, a kor ünnepelt nyelvészével azonosítottak.

„Abban az időben az volt a szokás a nambūdiri brāhminok között, hogy a legidősebb fiú megházasodik és a 
szülőhelyén marad, míg a fiatalabb fiúk tudást keresve vagy terjesztve vándorolnak. Lévén Melpattūr máso-
dik fiúnak született, tanulmányai végeztével, úgy húsz évesen, elköltözött Thrikkandiyurba. A thrikkandiyuri 
Achyuta Pisharady több tudományágnak is kiváló mestere volt. Melpattūr vonzódni kezdett az elismert tanító 
unokahúgához, és a mester a fiú tanultságát és származását elismerve nem is ellenezte a házasságukat. Azonban 
az esküvő után Melpattūrt már egyáltalán nem érdekelte a tanulás. Achyuta Pisharadyt rendkívül elszomorí-
totta, hogy a fiú érzéki örömökbe merülve, tanultságát és brāhmini nemes származását szégyentelenül eltékozolva, 
naphosszat aludva értelmetlenül tölti napjait, ám nem szólt semmit.”1

Úgy hírlett, erkölcsileg kifogásolható életet élt egészen addig, amíg Achyuta Pisharady hathatós megrovása 
jó útra nem térítette. E hagyomány szerint az ifjú Bhaṭṭatiri egyaránt volt kivételes képességű és tékozló. Míg 
az előbbi tény, az utóbbi inkább csak népszerű szóbeszéd, hogy drámaibb színezetet kapjon az odaadásában 
bekövetkezett változás. Az intelem után azonban teljesen kicserélték. Achyuta Pisharadytól tanulni kezdte Pāṇini 
nyelvtanát, de költészetről és dramaturgiáról szóló írásokat is tanulmányozott. Rendkívüli szanszkrit verseket 
költött, és teljesen belevetette magát a tanulmányaiba; semmi mással nem törődött. Melpattūr briliáns és igazán 
méltó tanítványnak bizonyult, Achyuta Pisharady pedig elárasztotta a szeretetével. Cserébe a tanítvány Istenként 
tisztelte Guruját.

 „Az előző életekben elkövetett bűnös tettek betegségekként nyilvánulnak meg a jelen életben. Az így keletkező 
szenvedés csökkenthető gyógyszer, adakozás (dāna), kántálás (japa), szent áldozati szertartás (homa), imádat (arcana) 
és hasonlók segítségével” – írja Sāyaṇācārya a Prayascittasudhanidhi (Sāyanīyam) című művében.”1

Néhány évvel később Achyuta Pisharady artritiszes2 lett; súlyos állapota ágyhoz kötötte. Mivel igen képzett volt 
az orvoslásban, ezért igyekezett betegségét gyógyszerekkel kezelni, ámde semmi sem használt. A fájdalom nem 
szűnt, sőt egyre csak fokozódott. Bhaṭṭatiri ápolta és szolgálta nagy mesterét, és minden létező módon igyekezett 
enyhíteni a fájdalmán. Achyuta Pisharady járatos volt az asztrológiában is, és saját horoszkópját megvizsgálva 
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arra a következtetésre jutott, hogy betegsége az elmúlt életeiben elkövetett vétkei miatt érte utol, és mint ilyen 
nem gyógyítható; mindössze viselni lehet; alázattal és belenyugvással. A gyógyszerek pusztán a betegség fizikai 
megnyilvánulásáról gondoskodnak a testben, a spirituális gyakorlatok és a jóvátételre irányuló rituális tettek célja 
más. Ezek az alap karmikus vétket igyekeznek kompenzálni. 

A hagyomány úgy tartja, hogy Bhaṭṭatiri a gurunak járó fizetség (gurudakṣiṇā) részeként magára vette tanítója 
betegségét, és maga lett mozgásképtelen. Gyógyszerekkel és szertartásokkal igyekeztek segíteni a szenvedés tűré-

sében, de egyik sem bizonyult hatásosnak. Achyuta Pisharadyt bűn-
tudat kínozta és bánkódott, de Bhaṭṭatiri zavartalan nyugalommal 
viselte állapotát. 

Egy nap erős érzés kerítette hatalmába. Úgy érezte, meggyógyul, 
ha menedéket vesz az Úr Kṛṣṇa Lábainál Guruvāyurban. Sokan 
hitték abban az időben, hogy ez valóban meggyógyítja az artritisz-
hez hasonló betegségeket, és sokan meg is tapasztalták ennek igaz-
ságát. Kérte hát, vigyék el Guruvāyur templomába, ahol imádattal 
töltheti idejét, és részesülhet az Úr Kṛṣṇa Isteni Közbenjárásában. 
Amint az állapota valamelyest javulást mutatott, Guruja engedélyé-
vel és áldásával, valamint öccse, Matrudattan, kíséretében útnak in-
dult Guruvāyurba.

Thunchath Ramanujan Ezhuthatchan, a kiváló keralai hívő és 
költő – Bhaṭṭatiri kortársa és a Rāmāyaṇa eposz malayalam nyelven 
megírt változatának szerzője, akit a malayalam nyelv elismert tudó-
saként a nyelv atyjának is tartanak – tudomást szerzett Bhaṭṭatiri 
döntéséről, és üzenetet küldött neki: »vegye ki a részét a halból!« 
Egy másik hagyomány szerint, idővel és betegsége szűnni nem aka-
rásával Bhaṭṭatiri küldött követet Ezhuthatchan-hoz a tanácsát kér-
ve, mire azt a választ kapta: »kezdje a hallal!«
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Bhaṭṭatiri gyorsan megértette a válasz rejtett üzenetét vagyis, hogy 
írjon egy himnuszt az Úr dicsőségére, amelyben bemutatja az összes 
Inkarnációját (Līlāvatāra), kezdve a Hal Inkarnációval. Nyomban 
neki is látott a monumentális feladatnak, hogy megírja a Veda Vyāsa, 
a rendkívüli bölcs által szerzett és az Úr Viṣṇu Inkarnációit hozzáve-
tőlegesen tizennyolcezer strófájával magasztaló Śrīmad Bhāgavataṃ sű-
rítette változatát. 

Így kezdett hozzá tehát Bhaṭṭatiri Guruvāyur templomában ülve a 
Nārāyaṇīyaṃhoz, a Bhāgavata Purāṇa bámulatos összegzéséhez, amely 
1036 strófában festi le az Úr fő Inkarnációit, számtalan Kiválóságát és 
megannyi Tettét.

Bhaṭṭatiri minden nap egy éneket (daśakaṃ) szerzett, amelyek mind-
egyike többségében tíz (daśa) strófát (śloka) tartalmaz. Amint felme-
rült benne egy újabb vers, azonnal hangosan elénekelte Bhagavān-
nak; majd az öccse leírta őket. Egész napját imádatban, meditációval, 
japával, a Śrīmad Bhāgavataṃ olvasásával és a templom körüljárásával töltötte; fivére, Matrudattan pedig minden-
ben rendelkezésére állva hűségesen segítette és támogatta. 

Az első két nap jóformán eseménytelenül telt, a harmadik nap azonban rosszabbodott az állapota, és már úgy 
tűnt, haza kell térnie. Nagy nehézségek árán aznap is eljutott a templomhoz, de semmit nem tudott csinálni. 
Keserűen figyelte, ahogy a hívek könnyedén, minden nehézség nélkül ajánlják imádatukat az Úrnak, míg őt 
rendkívüli fájdalom és lelki gyötrelem kínozta; az akkor írt strófák ezt hűen tükrözik. A kín mérhetetlensége 
és az odaadás ereje között vívott háborúban végül az odaadás győzedelmeskedett. A 99. énekig szenvedett és 
küszködött, ám a következő napon, herkulesi sādhanāja végeztével, nem maradt más hátra, mint hogy a sanctum 
sanctorum előtt állva, teljes szívvel és könnyekben úszó lehunyt szemekkel Bhagavānnak ajánlja művét az imájá-
ban. Nem volt felkészülve arra, ami ezt követően történt. Amikor kinyitotta a szemét Guruvāyurappan ragyogó 
formáját pillantotta meg Venugopalamurti-ként, vagyis a Fuvolát Kezében tartó Isteni Tehénpásztorfiúként.
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Miközben mások imádatukat ajánlották a központi oltárnál, addig Melpattūr a Könyörület Óceánját látta 
maga előtt, aki elbűvölő mosolyával áldotta meg őt. Mozdulatlanul állt, egész testében lúdbőrzött, arcán patakok-
ban folytak a könnyek, és egész lénye üdvben fürdőzött. A tántoríthatatlan spirituális fegyelem és az önátadás 
(śaraṇāgati) felébresztette azt a belső látását, mely által képes volt meglátni a képmásban lévő Isteniséget. Ezt – az 
Úr konkrét (sākāra) Formájának szikrázó látomását (darśana) – írja le a 100. énekben. 

Talán szükségtelen is megjegyezni, hogy ezen isteni látomással teljesen meggyógyult reumás (vātarōga) beteg-
eségéből. Ennélfogva az utolsó versszak hosszú életért és jó egészségért intézett fohásszal zárul; de nem pusztán 
saját maga részére kéri ezt, hanem mindenkinek, aki kántálja vagy hallgatja e himnuszt. 

Bhaṭṭatiri esete csak egy példa a sok közül arra, hogyan szülhet egy nagy ember szenvedése csupa jót a világ 
számára. Bénulásos betegsége nélkül ugyanis talán nem ajándékozta volna meg a világot e csodálatos áhítatos 
köl  teménnyel. 

Ahogy magában a műben áll, a himnuszt 1587. november 27-én fejezte be, azaz éppen száz nappal az után, 
hogy nekifogott. Miközben a Nārāyaṇīyaṃot írta és az életén elmélkedett, Bhaṭṭatiri ráébredt, hogy egyetlen igaz 
szövetségese a betegség képében nyilvánult meg; mert a fájdalom és a szenvedés volt az, ami lehasította figyelmét 
az intellektuálisan mérgező tudós összejövetelekről és a csábító érzéki örömökről. A legyűrhetetlen fájdalom volt 
az, ami könyörtelenül arra sarkallta, hogy meditáljon Guruvāyurappan Lótuszlábain, és elmélkedjen a vedānta 
igazságain. Máskülönben talán elhalasztotta volna mindezt a távoli jövőbe, az élet pedig értelmetlenül múlt vol-
na el felette. Ennek számos abban az időben írt versében is hangot adott.

Nagyban hasonlít ez Kuntī Śrī Kṛṣṇához intézett imájára, miután fiai a kurukṣetrai csatát követően visszanyer-
ték a királyságot. Kuntī nem kérdezi Śrī Kṛṣṇát, hogy miért kellett oly sok szenvedésen keresztülmenniük a múlt-
ban, és békés életért sem fohászkodik a jövőt illetően. Épp ellenkezőleg, még több szenvedésért esdekel Hozzá:

„Bárcsak ismét utolérnének mindazok a csapások,
hogy Téged újra és újra láthassunk!
Mert Téged látni azt jelenti, 
hogy nem látjuk többé az ismétlődő születést és halált.” (Ś.Bh. 1.8.25.)
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Az a buzgóság, mellyel a szenvedő – legyen szó mentális vagy fizikai fájdalomról – Istenért kiált, semmivel sem 
hasonlítható össze. A fájdalmat és a szenvedést Istennek ajánlva a hívő egyre közelebb jut Hozzá. A szenvedés 
vagy megkeményít és megkeserít, vagy pedig megnyitja a kapukat a mélyebb megértés és a könyörület előtt.

Guruja intő szavai ráébresztették Melpattūrt az ostobaságára, és tudást kutatva életét új irányba fordította. 
Melpattūr mindössze 27 éves volt, amikor megalkotta a művet és részesült Guruvāyurappan látomásában. A 

Nārāyaṇīyaṃ számos strófája árulkodik tanultságáról és a Śrīmad Bhāgavataṃ, a Purāṇák, a Védák, a yoga és a sāṃkhya 
szent iratok, a vyākaraṇa, a vedānta, a śaiva āgamák, a mantraśāstrák, Śaṃkarācārya kommentárjainak (bhāṣya) és 
Madhvācārya munkáinak mélyreható ismeretéről. Az odaadás (bhakti) által táplált és meglágyított tudása (jñāna) 
pedig kivirágzott.

Miután visszanyerte az egészségét, még egyszer belemerült a tudás kutatásába és terjesztésébe, ám ezúttal 
már a Kṛṣṇa-sādhanā is az élete elengedhetetlen részévé vált. Rendszeresen ellátogatott Guruvāyurba, hogy 
imádatot mutasson be a templomban. Egy ilyen alkalommal történt, hogy a hívő-költő Punthanam odalépett 
Melpattūrhoz arra kérve, olvassa át az írását; Melpattūr azonban visszautasította.3 Aznap éjjel Melpattūrt ismét 
gyötörte az artritisz, és álmot látott, melyben Guruvāyurappan azt mondta: „Punthanam bhaktija (odaadása) 
sokkal kedvesebb Nekem, mint a te vibhaktid (szanszkrit nyelvtani tudásod).” Melpattūr azonnal rájött, hogy 
hibázott, és arra is visszaemlékezett, hogy számtalanszor írta ő maga is a Nārāyaṇīyaṃban, hogy Bhagavān csak azt 
követően árasztja az Áldását, hogy eltiporta a hívő egóját. Ám benne a tudás és a spirituális felismerés nehezen 
észrevehető egója még felemelte a fejét. Isten azonban mérhetetlen módon törődik a hívével. Ezen eset által nem 
csak Punthanam bhaktiját jutalmazta az Áldásaival, de Melpattūrt is megmentette a visszasüllyedéstől. Valójában 
Guruvāyurappan szavai nem csupán Punthanam bhaktija, de Melpattūr vibhaktija tekintetében is bizonyságként 
szolgáltak. Ha Punthanam az egyszerű, színtiszta odaadást személyesítette meg, akkor Melpattūr a tudással ke-
vert odaadást – Uddhavára emlékeztetve ezzel a Śrīmad Bhāgavataṃból.

Bhaṭṭatiri grammatikai munkájához (Prakriyāsarvasva) 1617-ben, 57 évesen látott neki, mely dátumra maga a 
mű szolgáltat bizonyítékot. Noha ma a legkiemelkedőbb alkotása, az áhítatos Nārāyaṇīyaṃ folytán híres, kortársai 
körében Bhaṭṭatiri jóval ismertebb volt a tudományos munkássága alapján, és hírneve Kerala régióján túlra is 
elért.
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Bhaṭṭatiri számos művet szerzett; szám szerint úgy negyvenről beszélhetünk, melyek között vannak jelentős 
és kisebb írások is. Ezek rendszerint az alábbi csoportba sorolhatóak: 1. technikai-, szakművek (śāstra) 2. elbe-
szélések (prabandha) 3. dicshimnuszok (praśasti) 4. áhítatos énekek (stotra). Szakművei közül a nyelvtanról szólók 
a legismertebbek. Ez három könyvet takar: a Prakriyāsarvasva, ami Pāṇini sūtráit fejti ki, az Apāṇinīya-pramāṇa és 
a Dhātukāvya. A Prakriyāsarvasva munkája Kerala határain kívül is meghozta számára az ismertséget. Számtalan 
kiváló tanítványa volt Keralában, akik később maguk is irodalmi és szakmai alkotások szerzői lettek. Magasztos 
odaadása, valamint kimagasló és széles körű tudása minden tanítványában a legmélyebb tiszteletet ébresztette 
iránta. Egyikük, Narayana Paṇḍita, a pūrvamīmāṃsā és az uttaramīmāṃsā (vedānta) legkiemelkedőbb mestereként 
említi Bhaṭṭatirit. Egy másik tudós-tanítványa, Candrashekhara, úgy nevezi: »a Legfőbb Létező iránti odaadását 
tekintve a Śukához és Nāradához hasonló bölcsekkel egyenrangú, mindent magába foglaló tudású és kimagasló 
művek – például a Prakriyāsarvasva – isteni tehetségű szerzője.«

Bhaṭṭatiri életének főbb eseményeit megőrizték a hagyomá-
nyok, halálának körülménye azonban vitatott. Az Aranmula 
templomában talált, az eset után kétszáz évvel készült írásos 
feljegyzés állításán túl, nincs más bizonyíték arra vonatkozóan, 
hogy valóban megélte a nem mindennapi 106 éves kort. Annyi 
bizonyos, hogy 1624-ben még élt, mert mesterének (Achyuta 
Pisharady) halálos ágya melletti jelenléte tudvalévő volt.

„Életének utolsó napjaiban a Śrī Mukkuthala Bhagavatī temp-
lomban vett menedéket, ahová az Úr Guruvāyurappan taná-
csára érkezett. A tanult tudósok híres gyülekezőhelye szanszkri-
tul Muktisthala-ként is ismert. 

Itt tizenkét évig imádta az Istenianyát, Mukkulamma képé-
ben, hogy elérje a megszabadulást. Ez idő alatt írta meg a het-
ven strófából álló Śrī Pāda Saptati Stotraṃ című művet az Istenianya Lótuszlábainak imádatára; de más himnuszo-
kat is költött az Istenianya dicsőítésére. 
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Csendesen és imádatban töltötte napjait. Egy alkalommal, ahogy a fő szentélytől a kisebb szentély felé tartott, 
hogy imádatát ajánlja az Istenianyának, elájult, és az Istenianya ölében békésen örökre lehunyta szemeit. 

Ahogy a Nārāyaṇīyaṃ utolsó versében szólt a fohásza, Guruvāyurappan valóban jó egészségben, anyagi és spi-
rituális jólétben töltött hosszú élettel áldotta meg. Azon a helyen, ahol végül elérte a megszabadulást (mokṣa), ma 
egy szobor őrzi az emlékét.”4

Bhaṭṭatiri tehát odaadásban, irodalmi alkotásokban, megtiszteltetésekben, csodálókban és tanítványokban gaz-
dag, hosszú életet élt, és mindannyian hálásak lehetünk neki a gyönyörű alkotásaiért.

1 forrás: The Vedanta Kesari 2022/4; 2 sokízületi gyulladás; 3 lásd 128. oldal; 4 forrás: mookkuthalabhagavathitemple.com;

http://mookkuthalabhagavathitemple.com


 A NĀRĀYAṆĪYAṂ EGYEDÜLÁLLÓSÁGA 
swaMi tapasyananda

A Nārāyaṇīyaṃ kétségkívül Bhaṭṭatiri legkiemelke-
dőbb műve, amelynek köszönhetően ma nem csak ta-
nult tudósként, de odaadó hívőként is emlékeznek rá.

A mű két okból kifolyólag ismert ezen a címen; egy-
részt az Úr Nārāyaṇa, a Legfőbb Létező dicsőségei-
vel foglalkozik, aki minden ember (nara) nyugvóhelye 
(ayanam); másrészt, lévén a költő Nārāyaṇa alkotása.

Az 1036 strófából álló himnusz száz énekre van fel-
osztva, melyek különböző szanszkrit versmértékekben 
íródtak. Az énekek többnyire tíz versszakot tartalmaz-

nak, és mindegyik a költő Úrhoz intézett imájával zárul, esdekelve kérve Őt, gyógyítsa meg bénító betegségét.
A szanszkrit nyelven írt művek között egyedülálló a tekintetben, hogy három jellegzetességet is magában 

foglal: egyrészt, irodalmi mestermű, kivételes költői műalkotás (kāvya), ami bármelyik klasszikus szanszkrit költő 
írásának méltó párja; másrészt, ritka áhítatos hévvel átitatott himnusz, több, egy másik himnuszban sem fellel-
hető különleges jellemzővel; harmadrészt pedig vedānta-magyarázat, devócionális tanítások túlsúlyával.
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A Nārāyaṇīyaṃ rendelkezik a kāvya, vagyis a kimagasló költemény minden jellemzőjével. Egy kāvyának egy 
konkrét végső célt kell szem előtt tartania. Szabály szerint oktatói célzattal kell íródjon, hogy megnemesítse az 
emberek életét. Egységes témája kell legyen, egy emelkedett tárgya, ami alkalmas e cél elérésére; és mindezt olyan 
formába kell öntse, ami egyaránt megragadó és tanulságos. Elegendő teret kell kapjanak benne a különféle em-
be ri érzések, az érzelmi tapasztalatok és a természet szépségeinek kifejeződései, amelyeket megfelelő arányérzék-
kel, művészien kell bemutatni. Irodalmi műalkotás kell legyen. A Nārāyaṇīyaṃ szanszkrit strófáit minden irodalmi 
kritikus kielégítőnek fogja találni – nem csak e néhány felsorolt, de – minden szükséges elem szempontjából. A 
költemény célja az ember megváltása, az élet céljai (puruṣārtha) közül a leglényegesebb; tárgya pedig a Bhāgavata 
Purāṇa teljes témája. A fő érzelem, amelyet ábrázol, a bhakti, vagyis Isten odaadó szeretete. A feldolgozott téma – 
különösen Śrī Kṛṣṇa élete, ami a száz énekből ötvenkettőt tesz ki – megfelelő lehetőséget biztosít a színes érzelmi 
paletta megnyilvánulásához.

A lefestett érzelmi csokorból a szánalom érzésének egy nagyon finom, de mégis éppoly meghatározó helye van 
a költeményben, mint magának a bhaktinak. Az egész művet átjáró patetikus érzelem nem pusztán költői képzelet 
szüleménye, hanem a költő valós, megélt tapasztalatából született. Egy költő általában a feldolgozott témájával 
vagy a választott karaktereivel való képzeletbeli azonosulás folytán közvetíti az érzelmi élményeket. Itt viszont, a 
szánalom érzet vonatkozásában, a költő maga, az ő saját élethelyzete annak forrása. Egy tehetséges fiatalember, 
akit teljesen tehetetlen helyzetbe sodort a bénító betegsége, esdekelve menedéket vesz az Úr Lábainál. Ennek 
megfelelően az első három, patetikus fájdalommal és könyörgő odaadással túlfűtött ének verseiben egy ideig 
még gyászolja sorsát. Majd ráeszmél, hogy semmi értelme arra fecsérelni az idejét, hogy sirassa osztályrészét, és 
jobban teszi, ha teljesen beleveti magát az Úr Fenségének, Erejének, Szeretetének és egyéb Kiválóságainak elbe-
szélésébe a különböző Inkarnációin (Līlāvatāra) keresztül. Hanem mégis, az elbeszélés folyamán minden egyes 
ének végén újra visszatér és megemlékezik sanyarú sorsáról, és enyhülésért imádkozva zárja a verseket. Vannak 
kritikusok, akik a költemény hibájának tartják a költő ezen vissza-visszautalását tragikus sorsára. Ez a kritika a 
bhakti tan nézőpontjából fogalmazódik meg, mely szerint az odaadás legmagasabb formájában nincs helye sem-
miféle Úrhoz intézett kérvénynek az Ő Kegyéért, Jóindulatáért vagy Segítségéért.
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Bármi legyen is ez a bhakti szempontjából, az ilyen kritikusok nem igazán veszik figyelembe, hogy pontosan 
ez a patetikus alaphang fokozza az alkotás emberi értékét, és teszi azt nem csupán kiváló himnusszá, de csodás 
költeménnyé is. Valójában a pátosz – láthatóan vagy láthatatlanul – áthatja a strófákat, és a mű nyilvánvaló 
áhítatos érzelmével keveredve egy olyan érzelmi elegyet alkot, ami a Nārāyaṇīyaṃ sajátos báját adja.

Miközben a bemutatott események többsége, mint például Śrī Kṛṣṇa élete, kiváló témát szolgáltat egy költe-
ményhez – és a költő ezekre koncentrált –, a mű számos olyan tárgyat is felölel, amelyek természetüknél fogva 
unalmasak és szárazak, és csekélyebb kezek között is azok maradtak volna. Ide sorolhatóak például a teremtés és 
a nemzedékrendek beszámolói, a kontinensek leírásai, az események gyors áttekintése és a filozófiai értekezések. 
Bhaṭṭatiri azonban még ezeket a témákat is, amelyek kevéssé illenek költeménybe, költői köntösbe öltöztette. 

A szanszkrit himnuszok között a Nārāyaṇīyaṃ sok tekintetben egyedülálló. Feltehetőleg a leghosszabb szanszkrit 
nyelven íródott himnusz. Bár sok szanszkrit himnusz rendkívül költői, egyik sem jeleníti meg a kāvya összes 
jellemzőjét úgy, ahogy azt a Nārāyaṇīyaṃ teszi. Azon túlmenően, hogy magasztalják az Úr Kiválóságait, leírják a 
Formáját, utalnak az Úr hívei iránti Szeretetére és arra, miként részesítette őket a Kegyelmében, általában nincs 
egységes témájuk. Velük szemben a Nārāyaṇīyaṃ gondosan kidolgozott témát követ, ami maga a Bhāgavata Purāṇa 
teljes tárgya.

Milyen mértékben egyezik meg a költő odaadása a Bhāgavataṃ bhakti tanával? A kérdés azért merül fel, mert 
Bhaṭṭatiri minden ének végén a fizikai betegségének gyógyulásáért imádkozik az Úrhoz. Ettől pedig úgy tűnhet, 
hogy szembekerül azzal az elgondolással, mely szerint a legmagasabb rendű hívő sosem kér semmilyen szíves-
séget az Úrtól. Tökéletes megelégedettséget nyújt számára, hogy testével, elméjével és lelkével szolgálhatja Őt.

E kérdés tekintetében nem szabad elfeledni, hogy a Bhagavad-gītā szerint a híveknek (bhakta) négyféle csoportja 
van: a szükséget szenvedők, az érdeklődők, az egy adott célt beteljesíteni igyekvők és a tudás ember (jñānī). Mind 
nemesnek tekinthető, azonban a jñānī a legkiválóbb hívő. Bhaṭṭatiri kezdetben az első csoportba tartozott: a 
gyógyíthatatlan betegsége miatt teljesen kétségbeesett hívő. Azonban az alkotás során versről versre megmutatja, 
pusztán azért imádkozik a fájdalom enyhüléséért, hogy utána – minden zavaró tényező alól mentesülve – a teljes 
elméjét és minden energiáját az Úr iránti odaadás szívvel-lélekkel való gyakorlásának szentelhesse. (Nār.40.10.; 
92.7.; 93.9-10.; 97.10. stb.)
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Tulajdonképpen pontosan a betegsége jelenti átalakulásának kulcsát, és a mű vége felé meghatóan megjegyzi, 
hogy a saját teste a gyógyíthatatlan betegségével volt a legnagyobb tanítója, mert az kényszerítette rá, hogy me-
nedéket keressen az Úrban (Nār.93.8.). Számos ének végén kéri esdekelve az Urat, hogy tegye őt a legkiválóbb 
hívévé, Isteni szeretettől őrült hívővé, aki pontosan úgy jár-kel a világban a bhakti üzenetét terjesztve, ahogy a 
nagy bölcsek, Śuka és Nārada (Nār.4.8.).

E költő-hívő az Úrnak – ezen dicshimnusz által – végzett szolgálatának tökéletes jutalma, hogy a végén része-
sült az Úr látomásában, amit a költemény utolsó éneke áhítattal telve ír le.

Egyedülálló jellemzői teszik a Nārāyaṇīyaṃot igazán kedvessé a hívek számára. Ezek közül az első a költő szív hez 
szóló fohászokban és kiemelkedő odaadásban visszhangra találó hatalmas fájdalma és gyötrődése, melyek között 
a mű megszületett. Másrészt, a himnusz egyes szám első személyben íródott, vagyis mintegy közvetlen párbe-
szédként az Úrral. Ennélfogva a költemény minden olvasója szintén közvetlenül szólhat az Úrhoz, mely szinte 
mágneses hatással közelíti a hívet Hozzá. Harmadrészt pedig, tekintettel a tényre, hogy valóban meggyógyította 
a költő betegségét, gyógyírként szolgál mindenkinek, aki őszinte hittel és odaadással fordul felé.

A Nārāyaṇīyaṃ áhítatos kiválósága és bensőséges kapcsolata a Bhāgavata Purāṇával biztosította a számára, hogy 
India számos részén a Bhagavad-gītā, a Devīmāhātmyaṃ és más szent iratok mellett, maga is helyet kapjon a napi 
szertartásos olvasások során (pārāyaṇagrantha).



A ŚRĪMAD BHĀGAVATAṂ TARTALMI ÁTTEKINTÉSE 
swaMi tapasyananda

Mivel a Nārāyaṇīyaṃ a Śrīmad Bhāgavataṃ 
sűrített kivonata, ezért a megértésében nagy 
segítséget nyújthat az utóbbi ismerete.

A Bhāgavataṃot, ami az újkori tudósok leg-
frissebb kutatásai szerint a 6. és a 8. század 
között nyerte el a jelenlegi formáját, a tizen-
nyolc Mahāpurāṇa egyikének tekintik.

Egy Mahāpurāṇával szembeni követel-
mény – ahogy az Magában a Bhāgavataṃban 
áll (Ś.Bh.12.7.9-10.) – a következő tíz téma-
kör lefedése: 1. elsődleges teremtés (sarga), 
2. másodlagos teremtés (visarga), 3. a fenn-

tartás eszköze (vṛtti) 4. védelem (rakṣā), 5. a Manuk kora (manvantara), 6. leszármazásrend (vaṃśa), 7. dinasztikus 
történelem (vaṃśānucaritam), 8. feloldódás (saṁsthā), 9. cél (hetu), 10. Végső Támasz (apāśraya). Ezek közül az utolsó, 
a Végső Támasz, a Végső Menedék, Isten. 

Az Úr Viṣṇu tíz Inkarnációja (kb.1771-1779. © Victoria&Albert Múzeum, London)
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Ő a Végső Létező, aki minden viszonylagos támasz Végső Támasza. A relatív világ fent említett történései és 
folyamatai Őbenne és az Ő akarata által mennek végbe. Az összes többi korábban említett témát pusztán azért 
tárgyalják a Purāṇák, hogy az ember kellő megértésre tegyen szert az Úr Kiválóságai kapcsán, és hogy odaadás 
ébredjen benne Iránta. A Purāṇákban itt-ott a történelem, a földrajz, az asztronómia, a különféle természettu-
dományok, a szociológia témakörei is megtalálhatóak olyan formában, ahogy azokat az ősi időkben értették. E 
beszámolóknak nem az a céljuk, hogy megtanítsák az adott tárgyakat úgy, ahogy azt a mai tankönyvek teszik, 
hanem hogy segítsenek megéreznünk a Legfőbb Létező mindenható és mindentudó mivoltát, valamint megváltó 
szeretetét. A természetben minden, az emberi és az isteni közreműködők is, az Ő dicsőségét hivatottak megnyil-
vánítani. Tehát a Purāṇákban található beszámolók – a látszólag nem áhítatos tárgyak is – a mindenek végső 
támaszául szolgáló Legfőbb Létező témájához vezetnek el.

Míg a vedānta filozófia nagy része megtalálja a maga helyét a Purāṇákban, mégis leginkább a devócionális as-
pektusa – az adott Istenség erősen személyessé tett elgondolásaival – kerül bennük kiemelésre. Általában a há-
rom nagy kultusz egyikén – Śiva, Viṣṇu vagy az Istenianya vallásos imádatán – alapulnak. Az adott kultuszhoz 
tartozó Istenséget a vedānta Legfőbb Személyes-Személytelen Létezőjeként magasztalják, akit egy nagyon is kéz-
zelfogható valóságként keltenek életre, bőséges részletekkel szolgálva megjelenéséről, ékességeiről, fegyvereiről, 
társairól, mennyei lakhelyéről és a hasonló jellemzőiről.

Az Istenség kozmikus tetteit és megváltó Kegyelmének megnyilvánulását megidéző himnuszok, az élénk és 
költői elbeszélések a letűnt korok – ma már csupán árnyékként visszaköszönő – valamennyi történelmi személyi-
ségénél valóságosabbá teszik a hívő szemében az adott Istenséget és Inkarnációit. A Purāṇák oldalain keresztül az 
örökkévaló spirituális Személyként ismerhetjük meg Őt, akivel az ember közösségbe léphet, akinek a Kegyelmé-
ért imádkozhat, és amit el is nyerhet. 

A Bhāgavataṃ egy vaiṣṇava szent irat, és mint ilyen MahāViṣṇut magasztalja a Legfőbb Létezőként. A tizen-
nyolcezer versének körülbelül a fele foglalkozik közvetlenül vagy közvetetten Śrī Kṛṣṇa Inkarnációjával. Azon-
ban még a fennmaradó, más Inkarnációknak és témáknak szentelt részek is mintegy Śrī Kṛṣṇa eljövetelének 
jelentőségteljes eseményére készítenek fel.
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Śrī Kṛṣṇa élettörténetét – amely magában foglalja a különféle hívekkel ápolt és a szeretet különböző formáit 
megtestesítő viszonyait, a gonosz démonok (asura) és királyok felett aratott győzelmeit, a híveknek adott útmu-
tatásait, Isteni Erőinek és attribútumainak felfedését – részletesen kifejtve, mintegy felajánlásként kapja meg az 
emberiség, hogy az odaadás és a megváltás elérésének céljából tanulmányozza, és elmélkedjen rajta. 

Śrī Kṛṣṇa fontossága oly mérvű, hogy bizonyos vaiṣṇava felekezetek úgy tartják, a Bhāgavataṃ ábrázolása szerint 
Śrī Kṛṣṇa az Istenség, míg MahāViṣṇu az Ő Kiáradása. Ezen nehezen igazolható állítás mellett a Bhāgavataṃ 
alábbi verse (Ś.Bh.1.3.28.) szól érvként: »Míg a korábban említett megnyilvánulások csupán aspektusai és részei a 
Puruṣának, addig Kṛṣṇa Maga Bhagavān.« …kṛṣṇas tu bhagavān svayam… 

Még ha nem is ért egyet valaki ezzel a szektariánus értelmezéssel, azt le kell szögezni, hogy Śrī Kṛṣṇában teljes 
mértékben jelen volt a Bhagavān elgondolásban megfogalmazódó összes bhaga, vagyis isteni fenség, ezért Ő va-
lóban egyedülálló az Inkarnációk között.

Míg a Bhāgavataṃ számos elbeszélése, azok áhítatos hevét és jelentését maradéktalanul kifejezve, sűrítve jele-
nik meg a Nārāyaṇīyaṃban, addig Śrī Kṛṣṇa életese-
ményeinek részletes bemutatásai erős költői színezetet 
kapnak.

Ezeket olvasva, aki a történelem és a természettudo-
mányok fennálló tradícióiban nevelkedett, valószínű-
leg tanácstalan a tekintetben, hogyan is kellene elfo-
gadnia és befogadnia a Purāṇák ezen elbeszéléseit a 
saját szellemi környezetében. Történelmiek lennének? 
Vagy pusztán kitalációk? Összeegyeztethetőek a tudo-
mánnyal? Ez csupán néhány kérdés, mely bizonyára 
foglalkoztatja a modern elmét.

A válasz az, hogy a Purāṇák elbeszélései a spirituális 
ösztönzésük folytán értékesek, és nem történelmi vagy 
tudományos megközelítésből; noha e kettőnek is jut 

Az Úr Viṣṇu tíz Inkarnációja (James Gardner Edinburgh, 1880)
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rész azokban. A történelem önmagában véve mindössze események sorozata; a történések pedig éppoly mulan-
dóak, akár a vízre húzott vonal. 

Az események olyan mértékben válnak maradandókká és szolgálnak rá a történelem megnevezésre, amilyen 
mértékben képesek hatást gyakorolni az emberi tudatra. Az esetek többsége azonban rövid időn belül feledés-
be merül, és csupán a feljegyzésekben maradnak fenn. Néhány viszont tovább él az emberek emlékezetében, és 
fenntartott hagyományként ösztönzik őket gondolataikban és tetteikben. Ezen túlmenően a puszta történéseknek 
nincs se valósága, se egzisztenciális értéke. 

Meséknek vagy mítoszoknak nevezni e tradíciókat abban az értelemben, hogy merő fantáziadús beszámolók 
vagy kitalációk lennének azt jelenti, hogy teljesen megfeledkezünk arról a tényről, mely szerint – eredetüktől 
függetlenül – valóságossá váltak nagy közösségek tudatában. E tradíciók eredetét pár együtt ülő és azokat fur-
mányosan kiagyaló emberi koponyára visszavezetni éppen olyan ostobaság lenne, mint azt mondani, hogy a 
Himálaját, a Gangeszt vagy az Indiai-óceánt néhány ember alakította ki ásók segítségével. Ugyanakkor a Purāṇák 
tényszerű értelmezése, vagyis az események tér-idő alapú értelmezése – ahogy azt teszik egyesek – pontosan 
ugyanolyan igazságtalanság velük szemben, mint meséknek titulálni őket. Azok sokkal inkább egy történelem-
feletti kategóriába tartoznak, az értékük pedig – tartósan fennmaradó szellemi igazságokként – egzisztenciális. 
A Purāṇák ezen megközelítése a Bhāgavataṃ alábbi versében fogalmazódik meg: 

»Azzal a céllal meséltem el az ősi idők nagy embereinek történeteit, akik már mind rég eltávoztak, és csupán a 
jótetteik okán megszerzett hírnevüket hagyták hátra, hogy lemondást ébresszek benned, és előidézzem a spirituális 
megvilágosodást. Az itt felhozott ábrázoló részleteket nem szó szerint vagy tényleges történésként kellene felfogni. 
Aki odaadásra törekszik Kṛṣṇa iránta, az hadd hallja mindig a Dicsőségeinek elbeszélését, mely képes eltörölni a 
gonosz hajlamokat!« (Ś.Bh.12.3.14-15.)

E szempontból vizsgálva, élénk és valószerű leírásaikkal, illetve elbeszéléseikkel a Purāṇák általánosságban – és 
különösképpen a Bhāgavataṃ – minden más típusú irodalomnál nagyobb sikert értek el a tekintetben, hogy való-
ságossá tegyék Istent az ember számára.
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„A vaiṣṇava vallás emberivé teszi Istent, hogy kifejlessze a hívő Isten iránti szeretetét. A hívőnek úgy kell Istenre 
tekinteni, mint aki a Szülője, Ura, Barátja, Gyermeke, Férje vagy Szerelme, ahol az egymást követő kapcsolati formák, 
a szeretet fokozódását fejezik ki. Ezek a bhāvák, vagy Isten iránti attitűdök úgy ismertek, mint śānta, dāsya, sakhya, 
vātsalya és madhura. A Védák ṛṣijei, Hanumān, Vṛndāvan tehénpásztorai, Kauśalyā, Rāma édesanyja és Rādhikā, 
Kṛṣṇa kedvese, sorban, egyenként a legtökéletesebb példái ezeknek a formáknak. A növekvő skálán Isten dicsőségei 
fokozatosan feledésbe merülnek, és a hívő egyre jobban ráébred az isteni bensőséges kapcsolat meghittségére. Végül 
a Kedvese imádott nőjeként tekint magára, és semmilyen mesterséges akadály nem marad, hogy elválassza őt az 
Ideáljától. Egyetlen társadalmi vagy erkölcsi kötelezettség sem képes földhöz szegezni szárnyaló lelkét. Tökéletes 
egységet tapasztal meg Istennel. A vedānta követőivel ellentétben, akik arra törekednek, hogy az alany-tárgy viszony 
minden változatát meghaladják, a vaiṣṇava ösvény hívője egyaránt szeretné megtartani a saját egyéniségét és Isten 
Személyiségét is. Számára Isten nem egy megfoghatatlan Abszolút, hanem a Puruṣottama, a Legfelsőbb Személy.” 
(SriRK.ev.21.o. – Bevezető)

„… a Mester a homlokával érintette a padlót, és azt mondta: 
»Bhāgavata – Bhakta – Bhagavān! 

Leborulok a jñānīk előtt, leborulok a yogīk előtt, leborulok a bhakták előtt. 
Tiszteletteljes köszöntésem mindenkinek!«…” 

(SriRK.ev.660.o.)



 A ŚRĪMAD BHĀGAVATAṂ1 
sri raManacharanatirtha nochur venkataraMan

„A Bhāgavataṃ szóra számtalan meghatározás van 
magában a műben. Az egyik ilyen: ātmarahaḥprakāśaṃ 
(Ś.Bh.12.8.49.), vagyis az a tudás (jñānaṃ), ami feltárja 
az Önvaló (Ātman) titkát (rahasya); az a tudás, ami 
felfedi az én valódi természetét; az a tudás, amelyet a 
guru ad át, az a Bhāgavataṃ. 

A Śrīmad Bhāgavataṃ igen jól ismert a hívek körében, 
de általában csak egy oldaláról beszélnek, vagyis, 
hogy az egy bhakti mű (grantha). Sokan azt gondolják, 
hogy a Bhāgavataṃ csupán történetek leírását tartal-
mazza. Még az igen tanultak is gyakran ezt a nézetet 
vallják, mert elvetik annak mélyreható tanulmányo-
zását. A tanult tudós tesztje: add neki a Bhāgavataṃot; 

igazából elég a legelső vers. Mert minél mélyebbre merülünk benne, annál inkább látjuk, hogy az valójában egy 
Paramahaṃsa Saṃhitā, amit minden egyes fejezet végén ki is jelent (iti śrīmadbhāgavate mahāpurāṇe pāramahaṃsyāṃ 
samhitāyāṃ).

Śrīmad Bhāgavata Saptāhaṃ Rishikesh, 2022. ápr.-máj.1

https://www.youtube.com/watch?v=mWVCVokLwCY&list=PL9GuvNbBtuEi-AHK7WTqiEoZzGB63Zep9&index=2
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A Śrīmad Bhāgavataṃ a teljes védikus bölcsesség érett gyümölcse.… tele van az Önvaló Tudásával (ātmajñāna, 
ātmavidyā)… azt a legmagasabb rendű tapasztalatot adja meg, melyet ismerve minden ismertté lesz, melyet megta-
pasztalva, minden megtapasztalttá válik; amelynél nincs magasabb rendű. Semmilyen tudás nem áll a Brahma-
jñāna felett… 

Azt gondoljuk, hogy a Bhāgavataṃ egy könyvet jelent, de Maga a Bhāgavataṃ – minden további kétséget kizárva 
– biztosítja a meghatározást, hogy mi is valójában: azt a legfőbb tudást, ami fényt derít az Önvaló titkára, ami 
felfedi az Ātman titkát (jñānaṃ paraṃ svātmarahaḥprakāśaṃ Ś.Bh.3.4.18.), a bölcsek Bhāgavataṃnak nevezik (yatsūrayo 
bhāgavataṃ vadanti Ś.Bh.3.4.13.). 

… tehát ez a tudás (jñānaṃ) az az érett gyümölcs… (Ś.Bh.1.1.3.)…azoknak, aki tudják, hogyan kell azt élvezni. 
Nem szabad, hogy szárazak legyenek. Olykor, ha nincs vedānta tudás (jñāna), akkor túlságosan érzelgősek lesznek; 
ám ha nincs odaadás (bhakti), akkor túl szárazak. Tehát tudásnak és odaadásnak is lennie kell, és szenvtelenségnek   
(vairagya) úgyszintén; ha ez utóbbi hiányzik, akkor az összes energia a világ felé irányul.

A Bhāgavataṃ a Nārada Bhakti Sūtra és a Brahma Sūtra esszenciája
…Vyāsa elégedett lehetett volna… miután megírta a Mahābhāratát… de mégsem lelt megelégedettségre. A 

tudás (jñānaṃ) elérése után olykor a jñānīknál is megjelenik egyfajta nyughatatlanság. Ha van egy teljesítendő, 
szent küldetésük, akkor… amíg azt nem fejezik be, addig nem tudnak nyugodtan megmaradni. Az Isteni Erő 
megragadja őket, és eléri, hogy megtegyenek bizonyos dolgokat. Tehát még a tudás után is Īśvara akarata teljesül. 

Śrī Ādi Śaṅkarācāryának számos alkalommal kellett Kanyākumārītól egészen Kaśmīrig gyalogolnia. Swami 
Vivekananda nyugatra ment. Amikor Sri Ramakrishna megkérdezte tőle: »Mit szeretnél?«, ő – akkor még mint 
Narendra – azt felelte: »Egy barlangban akarok ülni, éjjel-nappal samādhiba merülve.« Mire Ramakrishna: »Ezt 
nem fogod tudni megtenni. Dolgod van!« »Én nem végzem el mindazokat a feladatokat!« »Az a személy, aki azt 
mondja, hogy nem végzi el, az nem is fogja véghezvinni őket. Az Erő, amelyik beléd hatolt, majd gondoskodik 
róla, hogy megtedd, amit kell« – válaszolta Sri Ramakrishna. Később Swami Vivekananda azt mondta, hogy 
amit Ramakrishna Kālīnak hívott, az megragadott, és elérte, hogy elvégezzem mindezeket a munkákat. Tehát 
még a nagy lelkekbe (mahāpuruṣa) is behatol valamiféle Erő, Śakti.…
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…a parampara elengedhetetlen…ennélfogva a Bhāgavataṃnak is kell legyen egy guruja. És ki Vyāsa guruja? 
Nārada. Bhagavān Nārada. Már a neve is Könyörület[teli]. A nāraṃ azt jelenti: spirituális tudás. Bármerre is jár, 
ezt a legfelsőbb tudást (paramātma vidyā), ezt az odaadást (bhakti) terjeszti mindenkinek.

…Nārada egy megalkuvást nem tűrő útmutatást ad Vyāsának: »Semmi másról nem beszélhetsz kizárólag csak 
Istenről!…Ne törődj a világi emberekkel, csak azokhoz szólj, akik Bhagavānon kívül nem akarnak mást (mumukṣu); 
azokat tanítsd, akik odaadást, tudást és szenvtelenséget (bhakti, jñānaṃ, vairagyaṃ) akarnak. Nekik kell közzétenned 
ezt a Bhāgavata Purāṇát. Bhagavānról akarsz írni? Hadd legyen akár az összes mondat hibás! Nem számít, ha hi-
bás nyelvtanilag, mondatszerkezetileg vagy helyesírásilag; elég, ha Rāma, Kṛṣṇa, Govinda vagy az Úr valamelyik 
Neve szerepel benne… a szentek örömüket lelik majd a Névben, és mámoros boldogság tölti el őket Annak hal-
latán. Írj tehát egy olyan spirituális művet, mely magában foglalja a beavatás magjait!« (Ś.Bh.1.5.11.)

Bhagavān Ramana Maharshi azt írja az Aksharamanamalai című költeményben: »a kedvese, a barátja leszek 
annak, aki szereti a Neved. A híve leszek azoknak a híveknek, akik összejönnek és szeretettel kántálják a Nevedet.« 
Ezt mondja az egyik legnagyobb jīvanmukta.

A Név ennélfogva egy egyszerű és tévedhetetlen spirituális gyógyír. Ezzel a beavatással Nārada azt mondta 
Vyāsának: »maradj samādhiban, idézd fel Bhagavān Formáját, és a Bhāgavataṃ majd megszületik rajtad keresz-
tül.« (Ś.Bh.1.5.13.) 

Nārada ezzel megáldotta, és még egy dolgot a tudomására hozott: »a Bhāgavataṃban részletesen szólnod kell a 
tudásról (jñānaṃ), az odaadásról (bhakti), a szenvtelenségről (vairagyaṃ), Bhagavān Nevének erejéről és a szentek-
kel való kapcsolat fontosságáról! Elárulom neked a spirituális élet legnagyobb titkát. Az összes szent irat tanul-
mányozásával, az összes yoga gyakorlásával és minden mantra japa végzésével együtt sem lesz ebben részed, ha 
nem kerülsz követlen kapcsolatba egy szenttel.« E titkot Maga Kṛṣṇa osztotta meg Uddhavával (Ś.Bh.11.12.), 
ahol is azt mondta: »Uddhava, elárulok neked egy titkot. Igazi satsanga nélkül ez a bhakti nem ébred fel.« .… majd 
Nārada hozzáteszi: én magam is így tettem szert rá, az előző életemben…

Vyāsa tehát Nāradától kapta a beavatást, és tulajdonképpen a Bhakti Sutra kommentárját írta meg… a Brahma 
Sutrával elegyítve azt. Ennélfogva a Bhāgavataṃban a vedānta jñāna és Nārada Bhakti Sutrája is megtalálható. A 
Bhāgavataṃ elsőként a tudásról (jñānaṃ) szól … a második vers a dharmáról, a bhāgavata-dharmáról. (Ś.Bh.1.1.2.) 
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A Bhāgavataṃ ígérete
Az adott ígéret így szól: ha hallgatod a Bhāgavataṃot, akkor Īśvarát abban a pillanatban felismered a szívben. 

Nem halál utáni megszabadulást (videha-mukti) ígér; de azt sem mondhatod, hogy még az adott életben bekövet-
kező megszabadulás (jīvan-mukti); ez sadyo-mukti, azonnali megszabadulás. A guru azt mondja neked: »Az Ātmā 
vagy«, és a tanítvány (śiṣya) azon nyomban megtapasztalja: »Igen Az vagyok (sohamasmi)«. Éppen így, abban a 
pillanatban, hogy hallgatod az Urat… az Úr belép a szívedbe ezen a két oldalon található üregen (fül) keresztül. 
Ezt a célt szolgálja a két nyílás. 

A keralai Nārāyaṇa Bhaṭṭatiri írt egy gyönyörű szép ezer strófából álló himnuszt (Nārāyaṇīyaṃ) Guruvāyur-
appanról, az Úr Kṛṣṇáról. Csodálatosan összesűrítette benne a Bhāgavataṃot…azt írja: az Úr Képmása előtt ülve 
és a Bhāgavataṃot olvasva két dolog történik: …egyszerűen csak elolvadunk a legfőbb mámoros üdv óceánjában. 
A sukham-bodhi nem más, mint a sukham-samudraṃ, vagyis az üdv óceánja, ami paramarasával van teli; a rasa, a 
bhakti mézédes nektárja, és ezt a nektárt nem a szádon keresztül iszod, hanem a szemeken és a füleken keresztül. 
Amikor a Bhāgavataṃot hallgatod, akkor a füleken keresztül iszod; és amikor az Úr gyönyörű Képmását nézed, 
akkor a szemeken keresztül iszod Őt. Normál esetben a szánkon keresztül iszunk, de itt azt írja, hogy a szemeken 
és a füleken keresztül. Amikor ez a szeretet felébred, az összes érzék arany-serleggé válik. …és a jñānī ezzel 
issza… a jñānī nem a saṃsārát issza. Ha átlagos, tudatlan elméd van, akkor az összes érzékkel a saṃsārát iszod. 
Ám ha megvan benned a tiszta tudás (jñāna), akkor az összes érzék arany-serleggé válik, és az egész világ, amit 
a szemeken, a füleken, a nyelven, az orron keresztül magadba vonsz, csakis az Ő Formája; vagyis mind Isteni. 
Minden mézzé (madhu) válik. Isteni mézzé.

A Bhāgavataṃ nem más, mint ānanda-samudram, vagyis üdvóceán, az üdvteljesség óceánja – ez a Bhāgavataṃ 
másik címe; illetve, a tudás nektárja (jñānaṃrita); ezek mind a Bhāgavataṃ szinonimái. Az Uddhava-gītā – a Śrīmad 
Bhāgavataṃ 11. könyve – úgy zárul (Ś.Bh.11.29.48.), hogy teli van a tudás nektárjával (jñānāmṛtaṃ), ami egy kiváló 
hívőnek (bhāgavata) lett átadva; egy nagy bhaktának tanította Maga Kṛṣṇa. Abban a pillanatban, hogy valaki 
figyelmesen hallgatja ezt a tanítást és elmélkedik rajta, biztosra vehető, hogy az illető megszabadul. A meg-
szabadulás pedig azt jelenti, hogy szert tesz az Önvaló Tudására (ātmajñāna). A megszabadulás (mukti) az Önvaló 
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természete (svabhāva, svarupa). Tehát az ígéret úgy hangzik, hogy a tudatlanság (ajñāna) eltávolításra kerül, és az 
ember az Igaz Természetében időzik.

Minden megszabadulásra törekvő (mumukṣu) egy Parīkṣit, aki ott őrzi magában valahol azt az isteni ízt, amit újra 
vágyik megízlelni. Ezért keresgél mindenfelé, és kísérletezik (parīkṣaṇa) itt is, ott is, ezzel is, azzal is.

Az élet célja: Isten felismerése
…az élet és az összes tanulás célja nem más, mint Isten felismerése; és itt kezdődik a Bhāgavataṃ. 
Ha a bhakti útján keresztül haladsz, akkor azt mondod, hogy Isten felismerése, Īśvara Sākṣātkāra. Amikor a 

tudás (jñānaṃ) saṃskārája van benned, akkor úgy mondod, hogy az élet célja a Brahmajñāna vagy az Ātmajñāna; 
ha pedig a yoga útját (marga) járod, akkor az yogasthiti – cittavṛttinirodhaḥ (Pat.Y.S.1.2.) 

 dharma, artha, kāma, mōkṣa – ezt a négyet puruṣārthának nevezik. A puruṣārtha az, melynek elérésére minden ember 
törekszik. Indiában az emberek rendszerint úgy gondolkodnak, hogy ha vagyont (artha) és a vágyak beteljesülését 
akarjuk (kāma) akkor, ki kell tartanunk a dharma mellett. Ez az általános elgondolás. Még Vyāsa is, először ennek 
hirdetésével próbálta rávenni az embereket a dharma megtartására. Ám a Bhāgavata azt mondja, a dharma, az artha 
vagy a kāma célja, hogy szert tegyél az Isten elérése utáni vágyódásra; hogy szert tegyél a felismerésre. (Ś.Bh.1.2.9-
10.) A tisztesség követésének (dharma) célja kizárólag az igazi spirituális kíváncsiság, igyekezet (jijñāsā) felébresztése. 
Ama szívben ébredő sóvárgásnak, hogy megszabadulj ettől a bánattól (śoka); hogy elérd a legfőbb felismerést.

 
A Valóság Tudomása – tattvajijñāsā

A tattvaṃ, ahogy azt a Bhāgavataṃ fogalmazza meg (Ś.Bh.1.2.11.), a nem-kettős, színtiszta tudomás (advayam 
jñānaṃ). A Bhāgavataṃ így, ezzel kezdődik. És ez a nem-kettős tudomás az, amit a hívek Bhagavān-nak, a yogīk 
Paramātmā-nak, a jñānīk pedig Brahman-nak neveznek. (Ś.Bh. 1.2.11.) De az Egy és ugyanaz; akár a yoga, akár a 
jñāna vagy az odaadás (bhakti) útján keresztül mész; a lényeg, hogy az elme elcsendesedjen.

Bhagavān Ramana Maharshi azt mondja az Upadeṣa Sāraṃban (Upd.S.12.), amikor az elme elpihen (svastatā) 
a szívben, bármilyen utat alkalmazhatsz, legyen az bhakti-yoga, karma-yoga, jñāna-yoga vagy rāja-yoga. Az összes yoga 
benned teljesedik be, amikor szert teszel arra a samādhi tapasztalatra (anubhava).
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… Sūta tehát azt mondja, a tattvaṃ esszenciája a színtiszta, attribútumoktól mentes tapasztalat (nirvikalpa anubhuti). 
Advayam jñānaṃ, vagyis a másikat nem ismerő tudás. A »dvayam« azt jelenti: a másik. Abban a pillanatban, hogy »a 
másik« feltűnik, beszennyeződünk. Amint feltűnik a te, ő, én stb. máris megtörtént a szennyeződés. A színtiszta 
másik-nélküli tudomás (advayam jñānaṃ) a mindenféle korlátozó járuléktól (upādhi) mentes színtiszta Tudatot jelenti, 
ahogy azt megtapasztaljuk. Rendszerint a mély alvás állapotában mindenki megtapasztalja. Mély alvásban nincs 
se test, se elme, se intellektus, se világ. Amikor pedig felébredünk azt mondjuk, hogy örömteli (sukham) volt. A 
jóérzés maradt meg, de semmiről sem volt tudomásom. Vagyis a kettősség nem volt jelen, viszont a boldogság és 
az Önvaló színtiszta megtapasztalása (ātmānubhava) igen. Ám amikor felébredsz nincs róla tudomásod. Tehát ez a 
másik-nélküli tudomás (advayam jñānaṃ) a nirvikalpa samādhiban történik. Ott a tudatlanság, a tévedés (vikalpa) nincs 
jelen, csak a színtiszta tudomás (jñānaṃ).

Az Igazságon meditálunk – satyaṃ paraṃ dhīmahi (Ś.Bh.1.1.1.)
A Bhāgavataṃ a samādhi anubhavával, a samādhi tapasztalatával indul. Vallabhācārya követői a Bhāgavataṃot – a 

negyedik fő szent iratként – Samādhi Bhāṣāścának nevezik; és a Bhāgavataṃ legelső verse önmagában egy samādhi 
bhāṣa.… ezért zavarodnak össze a tanult tudósok (paṇḍita) és a hívek egyaránt a Bhāgavataṃ kapcsán. A tanultak a 
történeteket olvasva csak legyintenek, hogy ez csupán mese; és olykor a hívek is azt látják, hogy a történeteken 
kívül nincs más a Bhāgavataṃban; vedānta nincs benne. De minden megvan benne, történetek, gyönyörű himnu-
szok és mélységes tapasztalati tudás (anubhava vedānta, ātmavidyā) is. 

Már a legelső vers nagyon mély értelmű; és még csak nem is kell elolvasnod az egész versszakot, elég csak az 
utolsó sor; amint meghallod, az elme samādhiba merül: satyaṃ paraṃ dhīmahi (Ś.Bh.1.1.1.), vagyis »azon a legfőbb 
Igazságon meditálunk.« Nagyon mély értelmű kijelentés. Mert Vyāsa könnyedén írhatta volna azt is, hogy »Kṛṣṇa 
paraṃ dhīmahi«, »a legfőbb Kṛṣṇán meditálunk«, vagy »Viṣṇum paraṃ dhīmahi«, »a legfőbb Viṣṇun meditálunk«; 
de ahelyett, hogy ezt írta volna, amint kinyitod a könyvet, a Bhāgavataṃ azzal kezdődik: az Igazságon meditálok. 
Így már senki sem utasíthatja el. Ha azt mondod, hogy Kṛṣṇa, ők azt felelik: mi nem Kṛṣṇa hívei vagyunk. Ha 
valaki azt mondja Viṣṇu, akkor azt mondhatod, én nem imádom Viṣṇut, én Śiva híve vagyok. Ha azt írod, hogy 
Śiva, akkor azt felelheti: én vaiṣṇava vagyok; vagy bármilyen egyéb valláshoz tartozó… Ám ha azt mondod, hogy 
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az Igazság (satyam), akkor azt senki sem utasíthatja el. Akár hindu, keresztény vagy muszlim, akár buddhista vagy 
éppen ateista az illető. Mert még egy ateista is az Igazságot (satyam) imádja; ő azt állítja: a te Istened hamis; vagyis 
nem az igazság. Tehát ő maga az igazságnak hódol.

Az Igazság – Satyaṃ
Śaṅkarācārya azt mondja válaszul a kérdésre, hogy miért így kezdődik a Bhāgavataṃ, hogy azért, mert Vyāsa 

összevonta mindazon híveket, akik a Bhāgavataṃot olvassák. Tehát mi mindannyian meditálunk. Nem pedig egy 
valaki. Mindenki meditál Bhagavānon, a szíven, az ātmān.

Az Igazság (satyaṃ) pedig nem más, mint a változatlan princípium. A satyaṃ az, ami nem változik; amit nem 
érint a változás (vyabhicāra). …A test állandóan változik…de mégis érezzük az ént, a tudatot, ami változatlan ma-
rad, ezért azt mondjuk, hogy ugyanaz a személy vagyok. Ugyanaz, aki négyévesen volt, mint aki most negyven 
éves, aki nyolcvan éves lesz – az én, a tudat, a cit ugyanaz. A test változik, de a tudat változatlan marad, és ez 
a változhatatlan princípium mindent megvilágít; és ez a megvilágosító princípium: a satyaṃ. Egyformán az éb-
renlét, az álom és a mély alvás állapotában…Trisarga, vagyis a három kivetítés szüntelen megjelenik az alapon 
(adhiṣṭhāna). Jön és megy. Az ébrenléti állapotban jelen van a test és az elme, és én úgyszintén jelen vagyok. De az 
álom állapotban, a test már nincs jelen, csak az elme és én; a mély alvás állapotában sem a test, sem az elme nem 
működik, és az én-gondolat sincs jelen, de a létezés (astitvam) igen; az jelen van; az állandóan megmarad. Vagyis 
ezt a változhatatlan princípiumot nevezzük satyaṃnak.

Ebben a satyaṃban merül fel minden; ebben a satyaṃban marad fenn minden; és ebbe a satyaṃba tér vissza min-
den. Tehát minden abból a Tudatból emelkedik elő, és abba olvad vissza. A Bhāgavataṃ ezzel a második Vyāsa 
sūtrával kezdődik (Br.S.1.1.2.). E mögött van egy üzenet. Vyāsa a Brahma-sūtrában rögtön a legelején írt egy sūtrát 
(Br.S.1.1.1.), amelyben megadja, hogy milyen feltételeknek kell megfeleljen az, aki részese akar lenni ennek a 
satsangának. Azt mondja, hogy csak akkor vagy alkalmas az önkutatás (vedānta vicāra) útjára lépni, ha érett (adhikārī) 
vagy; vagyis csak ha rendelkezel a megkülönböztetés képességével (viveka), szenvtelenséggel (vairagya) és a többi 
feltétellel: śama (az elme fegyelmezése), dama (az érzékszervek féken tartása), uparati (a világi vágyak feladása), 
śraddhā (hit), titikṣā (tűrés, kitartás), samādhāna (koncentráció) és mumukṣutvam (intenzív sóvárgás a megszabadulásra). 
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A történet pedig úgy szól, hogy Śukācārya azt mondta, amikor a Bhāgavataṃot kezdte tanulni: »Atyám! Kérlek, 
töröld ki az első sūtrát! A vedāntában ott lehet ez a vers, de a Bhāgavataṃban csak a második sūtrát tartjuk meg! Itt 
nem lesznek ezek az alkalmasságra vonatkozó előfeltételek; mert máskülönben senki sem fog jönni. Ha benne 
hagyjuk ezeket a feltételeket, akkor senki sem fog átmenni a rostán, senki nem lesz alkalmas a Bhāgavataṃ hallgatá-
sára. Ezért inkább álljon szabadon mindenki rendelkezésére!«

A Śvetāśvatara Upaniṣadban (Śvet.Up.2.5.) a bölcs (ṛṣi) azt mondja: »hadd hallja mindenki; a földtől egészen a 
mennyekig, a dēvákig, hadd hallja mindenki! Én megtaláltam, felismertem Istent, minden sötétség szertefoszlott; 
hadd jöjjön mind ide, aki akarja ezt! (Śvet.Up.3.8.)«

Sri Ramakrishna épp így hívta [a híveket] Dakshineshwarban, miután befejezte a sādhanāját. A felismerést 
követően a dakshineswari templom tetőteraszán állt … számtalan látomása volt mindazokról a hívekről, akik 
sorsuk szerint hozzá érkeznek majd, de nem jöttek… olyan ez, mint a vajúdás, a szülési fájdalmak…éppen úgy 
szenvedett ő is; ott állt a tetőn, és úgy zokogott, akár egy kisgyerek: »Ó, Istenianya! Miért nem jönnek már?!«

Tehát a második sūtra azt mondja: »minden Istenben történik, minden Istenben bukkan fel, minden Istenben 
marad meg, és minden Istenbe olvad vissza« – ez a sūtra kap helyet a Bhāgavataṃban.

Isten
…persze Istent is meg kell határoznunk. Ez a sūtra a Taittiriya Upaniṣadból (Taitt.Up.3.1.) van. Ez az a mantra, 

amelyhez Vyāsa megírta a sūtrát…: »ahonnan mindezen lények, mindezek a teremtmények, dolgok, események, 
egyének, elme, én, ahonnan minden előbukkan, ahol minden megmarad, és amibe majdan minden visszatér, az 
Brahma (tat brahma).« De ez csak egy definíció, egy nyom; majd az Upaniṣad (Taitt.Up.3.6.) végül meghatározza, 
hogy mi az…: »minden az üdvteljességből (ānanda) emelkedik elő, minden abban marad, és minden az üdvteljes-
ségbe tér vissza.« A bölcs különféle lépcsőfokokon keresztül jut erre a következtetésre… 

Amikor önkutatást (ātma-vicāra), spirituális gyakorlatokat (sādhanā) végez a törekvő (sādhaka), az elméje egy nap 
egyszer csak egy olyan állapotba kerül, ahol megérzi ezt az üdvteljességet. Ez minden törekvő életében meg-
történik… 
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Śaṅkarācārya is ugyanezt a példát hozza a Vivekacūḍāmaṇiban (V.c.207.) Csak megcsókolja (cumbahanam), az elme 
csupán megérinti az Önvalót, és eksztatikus állapotba kerül. Üdvteljesség kél; ám ez nem elég; ismét visszacsa-
pódsz… Újra felmerül az a fájdalom, az a sóvárgás, egészen addig, amíg meg nem szilárdulsz; amíg nem tudod, 
hogy az üdvteljesség (ānanda) te vagy. Ez az üdvteljesség a természeted. Minden ebből az üdvteljességből ébred, 
minden ebben az üdvteljességben marad meg, és minden ebbe az üdvteljességbe tér vissza. Amíg ez a meg-
győződés nem merül fel benned, addig Isten Felismerése, Isten Tudomása (Īśvara Sākṣātkāra) nem teljes (pūrṇa). 
A teljesség állapotában nincs többé késztetés arra, hogy állandóan samādhiban legyél. Akkor is üdvben fürdőzöl, 
miközben éppen munkálkodsz. A szolgálat is ānanda lesz; minden ānanda lesz. Tehát ott csak üdvteljesség (ānanda) 
van jelen.

…és mindenki Isten. Bárkivel találkozol, Vele találkozol.… Ekkor – mikor megtörtént a Pūrṇat-Sākṣātkāra, 
vagyis Isten Tudomása Annak Teljességében – tudod, hogy beteljesedett az élted – janmādyasya yataḥ (Ś.Bh.1.1.1.);  
(Br.S.1.1.2.).

A Bhāgavataṃ pedig beteljesedik, ha valaki meditál a legelső versszakon, ami a Brahma-sutra második verse. Aki 
megvalósítja azt az állapotot, aki szüntelen Isten Tudomásában marad:

Az Úr hatja át e minden(sége)t – Īśāvāsyam idaṁ sarvam (Īśā.Up.1.)
Rendszerint – az összes Upaniṣad esetén – azt mondjuk, hogy magát a könyvet kell tanulmányozni. Az Īśāvāsya 

Upaniṣadnál viszont nem kell tanulmányoznod magát a könyvet; még csak ki sem kell nyitnod, mert már a címe 
elegendő: Īśāvāsya. Amint meghallod ezt a címet… tölts meg mindent Istennel! Fedj be mindent Īśvarával! Ne 
hagyd, hogy megigézzenek a nevek és a formák! …Minden különbözőség megszűnik (liṅga-bheda), mert nem látsz 
mást csak az Ātmāt, csak a Tudatot. Ez a színtiszta samādhi állapot, amikor a jñānī munkálkodhat a relatív szinten 
(vyavahāra), de semmi sem szennyezi be. Még ha dolgozol, akkor sem köt meg semmi. Bár a világban vagy, mégsem 
vagy ott. A felismerés ezen emelkedett szintjének eléréséhez Vyāsa odatette ezt a pirulát a legelejére. Ha képesek 
vagyunk emlékezni csak erre az egyetlen sutrára, a Bhāgavataṃ teljesítettnek tekinthető…
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Üdvteljesség – ānanda
…Kṛṣṇa azt jelenti: ānanda. Nārāyaṇa Bhaṭṭatiri azt írja a Nārāyaṇīyaṃban Kṛṣṇa születésekor: Ānandarupa 

Bhagavān; vagyis az Inkarnációd az Üdvteljesség Testet Öltése. Kṛṣṇát soha sehol nem látod sírni. Csak két-há-
romszor együttérzésből vagy örömből eredtek meg a könnyei; amikor például megölelte Kucelát, Sudāmát. De 
semmilyen bánat nem tudta megzavarni, mert Ő Ānanda Svarupa volt. Az ānanda nem csupán a táncolás, hanem 
a kiegyensúlyozott egykedvűség (samasthithi)… és a Bhāgavata is pontosan erre van. A tudatlanság, a világ, melyet 
magunk előtt látunk, nem más, mint kibillent állapot. Teljes káosz, zavar; semmit sem tudunk tenni. Bennünk 
azonban, a szívünkben, ha elég mélyre megyünk, ott az egyensúly. Van bent egy sziget, amit semmi sem érinthet; 
a szív központja az én szigete. Brahmant a szív ismeri; a szív adja át a szívnek. Ez egy olyan sziget, amit soha 
semmi felszínen lévő dolog nem képes megzavarni. Ezért van, hogy amikor minden nap elalszunk, semmilyen 
képzetet (vikalpa) nem tudunk átvinni az ébrenléti állapotból a mély alvás állapotába. A szív minden nap kijelenti, 
hogy van itt egy sziget, ami teljesen biztonságos, ami teljesen mentes a teremtéstől, a pusztulástól, ami teljesen 
mentes mindenféle bánattól, szomorúságtól… Az én után kutatva ráébredsz, hogy a valódi én nem énmagam, 
hanem Isten, Īśvara. A Tudomás, az ön-fénylő Cit, a Tudat (artheṣvabhijñaḥ svarāṭ Ś.Bh.1.1.1.) mindenek szívében 
elérhető; és ezt a Tudomást egy megszabadulttól kell megkapni (tene brahmahṛdā – ya ādikavaye – muhyanti yatsūrayaḥ 
Ś.Bh.1.1.1.), máskülönben a könyvek olvasása is megtenné. Egy képről vagy videóról nem tudod meggyújtani 
a lámpásodat; olyanra van szükséged, aki valóban rendelkezik a tapasztalattal (anubhuti puruṣa), aki képes egysze-
rűen beléd-lélegezni azt a tapasztalatot.

A Bhāgavataṃ azt is jelenti: Az, ami Bhagavānhoz tartozik, ami Isteni. 
A kezdet kezdetén a Tanító átadta a tudás e lámpását Kahának. Kaha, Brahmā neve. De valójában a Kaha 

nem is egy név; hisz nem volt senki, aki el tudta volna nevezni Őt. Ott ült azon a lótuszon, és önkutatást végzett: 
»Ki vagyok én? Ki vagyok én e lótuszon ülve? Ki ez az én?« – így tudakolódott Brahmā. Ő volt az első, aki ezt 
az önkutatást gyakorolta. Az Úr pedig átadta neki a Tudást, a Brahmajñānát, és amikor megkapta, nem volt 
»fogadó«, nem létezett, aki megkapta. Az adó és a fogadó egyaránt eltűnt… 
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Amikor a guru átadja a tudást a tanítványnak, akkor a gurunak nem kellene tanítóként viselkedni; nem érezhe-
ti, hogy »én vagyok a guru, te pedig a tanítvány«. A tanulónak viszont rendelkeznie kellene azzal a bhāvával, hogy 
»a gurum Maga Isten, Īśvara«. A guru azonban saját Énjeként, Önvalójaként tekint a tanítványra. A felismerés 
csak akkor történhet meg, ha egy ilyen tanító adja át a tudást. Ebben az állapotban egyetlen pillantás, egyetlen 
érintés, egyetlen szó elég a Tudás átadásához. … és mind a ketten tudják, amikor az megtörtént. A guru tudja, 
hogy átadta és a tanítvány megkapta, és a tanítvány is tudja, hogy megkapta. Senki más nem látja, hogy mi tör-
tént kettejük között. 

Tehát itt Maga Bhagavān adta át ezt a Tudást a Primordiális Tanítónak, Brahmānak. (tene brahmahṛdā ya ādikavaye 
Ś.Bh.1.1.1.). 

A Patañjali Yogasutrában Patañjali azt mondja: egyedül Ő a Tanító, mindenki Tanítója Ő volt; mindenkinek Ő 
adja át a Tudást. Még egy jīvanmuktától kapott Tudás esetében is – a jīvanmuktán keresztül – Maga Parameśvara 
az, aki átadja e Tudást mindenkinek.

Az Igazság egyszerű
A nagyon intellektuális emberek az elméjük erejének segítségével – akaraterővel, érveléssel, logikával – próbál-

ják megszerezni ezt a Tudást; de a végén kimerülnek; megcsalatkoznak (muhyanti yatsūrayaḥ Ś.Bh.1.1.1.). Ez a 
Tudás olyan egyszerű, hogy ha valaki besétál egy nagy lélek (mahāpuruṣa) jelenlétébe, akkor meg van rá az esély, 
hogy megvilágosodottan sétál ki. Van, aki egyre csak tanul… de a végén az összes nyelvtani és egyéb tudásod, az 
összes érved, mind csődöt fog mondani, mert az ego, az egyéni én-érzet felbukkan, és közéd és a Mester közé áll. 
Amikor ez az ego nincs jelen, akkor egyetlen találkozás is elegendő… Muruganarnak, Ramana Maharshi egyik 
hívének, a lehető legmagasabb felismerésben volt része a Maharshi Jelenlétében…Az Igazság ennyire egyszerű. 

Prahlāda – aki már anyja méhében szert tett a felismerésre – azt mondja a démon-gyerekeknek (Ś.Bh.7.6.19.): 
»Olyan egyszerű Acyuta kedvében járni. Mert Ő a mi saját Ātmānk. A saját Énünk, az Önvalónk. Mindig a  
‘miénk’.« A tanítvány azt kérdezni: »Miként fogjuk felismerni Istent?« A tanító azt feleli: »Menj el a guruhoz; Ő 
azt fogja mondani: ‘Tat tvam asi’, ‘Te Az vagy’; és már meg is világosodsz.« Ilyen könnyű lenne? Ha ezek után 
bármit is kérdezel, akkor száz születés alatt sem fogod elérni. Ha nem kérdezel, csak elmész a Mesterhez, és hiszel 
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benne, akkor vége…egyetlen szó és kész…ekkora hited kell legyen! Bírnod kell a mérhetetlen hit vagyonával, 
guru-bhaktival, a guru iránti végtelen odaadással, és akkor egyetlen szó, és az egész történet véget ér. A saṃsāra 
ott befejeződik. Tehát ennyire egyszerű. Másképp…az agyadat használod, és megcsalatkozol; megtéveszted 
saját magadat… Ez az agy a világi munkákra van… Ott 1+1=2. …Amikor a démon tanítók matematikát 
tanítottak Prahlādának, azt mondták neki: 1+1=2; mire Prahlāda: már hogy lenne kettő? 1+1=1. Ez a spirituális 
matematika. Bármit is adsz össze, csak Egy marad… ekam eva advitīyam (Ch.Up.6.2.1.) A tudatlanság azonban azt 
mondja neked, hogy te és ő, illetve ez, meg az is itt van, ez az eset is megtörtént, majd ez az érzelem merült fel, 
vagyis, hogy folyton történik valami. Amíg történik valami, amíg a teremtés (sarga) jelen van, addig a rabság is 
megmarad. Meg kell haladnod a teremtést! És meg kell haladnod a teremtést, mint ébrenléti állapot, meg kell 
haladnod a teremtést, mint álom állapot, és meg kell haladnod a teremtést a mély alvás állapotaként, korlátozott 
boldogságként is. A Bhāgavataṃ azt mondja: a bölcs (muni) mind a három állapotot elsöpri … (yatra trisargo’ mṛṣā 
– Ś.Bh.1.1.1.), mint három álmot, és megszilárdul abban a fénylő Önvalóban, önnön igaz természetének vál-
tozhatatlan ragyogásában. 

Az egész mondat (yatra trisargo’mṛṣā dhāmnā svena sadā nirastakuhakaṃ satyaṃ paraṃ dhīmahi – Ś.Bh.1.1.1.) egy 
samādhi-bhāṣa, mert amikor ezt a verset írja, akkor Vyāsa meg van szilárdulva abban az állapotban, azon az 
önmagától-fénylő lakhelyen. Ezért mondja: önmagától-fénylő lakhely (dhāma); Vaikuṇṭha dhāma. Vaikuṇṭha azt 
a helyet jelenti, ahol nincs vikalpa, ahol nincs másik; csak és kizárólag üdvteljesség (ānanda) van. A kuhakaṃ azt 
jelenti: kettősség (dvaitam), tudatlanság, vikalpa. Parīkṣit azt mondja: vagy ez a Takṣaka mar meg, vagy jön majd 
valami »kuhaka«; valamilyen formában így is, úgy is meglátogat a halál. A tudatlanság: halál. A testtel való azo-
nosulás: halál. A külső megjelenéseket valósnak tekinteni: halál. Tehát amikor a szívbe térsz, amikor elmerülsz az 
Önvalóban, ott nincs sötétség. Az a nap sosem megy le. Az a ragyogás sosem homályosodik el. Mert az örökké 
ānanda-svarupa, cit-svarupa. Ezen a legfőbb Igazságon (satyaṃ) meditálunk. satyaṃ paraṃ dhīmahi … és ez a Satyaṃ, 
nem más, mint Kṛṣṇa. 

Aki megszabadulásra törekszik (mumukṣu), az satya-vrata; vagyis elhatározta, hogy eléri az Igazságot. Elég csak 
hallgatni ezt a versszakot.… olyan erőteljes… Igazsággal (satyaṃ) van teli, mint tíz sutra (Ś.Bh.1.1.1.). Az egész 
Bhāgavataṃ azt mondja: Élj az Igazsággal! Olvasd, elmélkedj a Bhāgavataṃon!…Bármelyik sutra segítségével lassan 



Śrīman Nārāyaṇīyaṃ

32

meditációba terelheted az elmédet, majd pedig samādhiba. A samādhi azt jelenti: az egyetlenség tudomása. Az a 
Tudás, mely végső soron azt mondja neked, hogy minden Belőle emelkedett elő, minden Benne marad, és min-
den Őbelé fog visszatérni; és Ő pedig Ānanda-svarupa. És ezt az ānanda-jñānaṃ-ot kapod meg; mert a Bhāgavataṃ 
nem más, mint ānanda-samudram, vagyis üdvóceán, az üdvteljesség óceánja (Ś.Bh.11.29.48.).

 Bhāgavataṃ – a Tudás, amelyet Bhagavān adott át Brahmānak – Catuśloki Bhāgavataṃ
A Bhāgavatapurāṇa valójában Magától Bhagavāntól ered. Maga Nārāyaṇa adta át ezt a tudást Brahmānak, a 

Teremtőnek. A vedānta paraṃparában, amikor az Upaniṣadokat tanuljuk, akkor először a Primordiális Tanító előtt 
borulunk le, aki Brahmā. Van egy mantra (Śvet.Up.6.18.), ami úgy szól: »Ő, aki átadta ezt a tudást Brahmānak…«;  
és ez a tiszta Tudás a Bhāgavataṃ. 

A történet szerint Maga Brahmā is elment Bhagavānhoz, és kérte: »Kérlek, taníts! Részesíts Brahman Tudásá-
ban (brahmavidyā)! Mert helyes Tudás híján felüti fejét az érzet, hogy én vagyok a cselekvő (karta) és az élvező 
(bhogta), és azt fogom gondolni, hogy én vagyok a Teremtő!« Majd így folytatja: nātha nāthaya nāthitam (Ś.Bh.2.9. 
25.) »Kérlek, add meg nekem azt a Tudást, melynek segítségével mindig emlékezni fogok rá, hogy Te vagy az Úr 
(Nātha), mert máskülönben tudatlanság folytán azt fogom gondolni, hogy én vagyok az Úr!« 

Mindig kell legyen felettünk valaki, Bhagavān vagy a guru … Śaṅkarācārya azt írja az egyik versében, hogy 
amíg élsz, addig imádnod kell a gurudat, a szent iratot, a tanítói láncolatot és a választott Istenséget… még egy 
jīvanmukta is így tesz… amíg a test megvan, addig meg kell maradjon az imádó attitűdünk… 

Valójában az igazi bhakti a tudás megszerzése után kezdődik. Brahmā tehát Bhagavānt imádta (Ś.Bh.2.9.29.), 
Bhagavān pedig azt mondta neki: »a legnagyobb áldásban részesítelek!« (Ś.Bh.2.9.30.) Itt kezdődik a Catuśloki 
Bhāgavataṃ, az a mag, amelyből kinőtt a Bhāgavataṃ hatalmas fája. A Mag, a Tudás, amelyet Bhagavān adott át 
Brahmānak. A Bhāgavataṃ azért íródott, hogy kommentárt adjon az összes Upaniṣadhoz. Majd megáldja, és azt 
mondja neki: „tattvavijñānamastu” (Ś.Bh.2.9.31.) És mi ez a tattvavijñānamastu? Bhagavān azt mondja: »Ó, Brahmā! 
Te nem létezel; egyedül csakis Én létezem.« Ez a tudás. »Mind a három időben kizárólag csak Én létezem.«
»A kezdet kezdetén egyedül csak Én voltam, csak az Ātman, a színtiszta Tudat volt jelen, semmi más; és a végén is 
egyedül csak Én maradok« – ez mindkettő érthető a számunkra; ám a kettő közötti, ahol mindannyian vagyunk, 
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ahol látjuk a világot, az összes nevet és formát, ahol az én, te, ő érvényesül, ott Bhagavān azt mondja: »Tudd, 
hogy egyedül csakis Én létezem! Sem a világ, sem Te nem létezel, ó, Brahmā.« (Ś.Bh.2.9.32.) »Vedd ezt a Tudást, 
meditálj, és ismerd fel a samādhidban! Ami örökkön megmarad az az Ātman; tudd ezt, szilárdulj meg benne, sose 
billenj ki ebből, és végezd a teremtő munkádat!« (Ś.Bh.2.9.35.) 

A Tudást és a karma-yogát is megadta Neki, mert a teremtés, a világ nem létezik; te sem létezel. … és ez a Tudás 
az egész Bhāgavata Purāṇát átitatja. A Bhāgavataṃban mindenhol ez a Tudás érvényesül, hogy csak és kizárólag az 
Ātman létezik és semmi más. Egyedül csak az Ātman valós, más semmi. Az öt elem, a teremtés pusztán látszó-
lagosak. 

A legmagasabb szintű ajātavāda ott van rögtön a Bhāgavataṃ legelején. 
Semmi sem született, nincs pralaya. Ha ez a tudás sziklaszilárd valakiben, akkor ezt a tudást a Bhāgavataṃ úgy 

nevezi: nitya-pralaya; ott nincs teremtés. Ez a tudás tehát újra és újra felbukkan a Bhāgavataṃban, mert ez az advaita-
tudás a Bhāgavataṃ magja; ehhez kétség sem fér. 

A Bhāgavataṃban az áll (Ś.Bh.12.13.12.): »Amit én-ként tapasztalok, az a Végtelen, a Teljes; nincs kettő, nincs 
kettősség«; s ha megszilárdulsz ebben, akkor végül eléred azt az egyedülvalóságot (kaivalyaṃ), ahol semmi más, 
egyedül csakis Isten létezik: Īśāvāsyam idaṁ sarvam (Īśā.Up.1.). 

A jīvanmukta ebben a Tudásban folytatja a játékait. Vyāsa Bhagavān azt mondja, hogy a Tudás elérése utáni 
élet puszta játék nekik, mert ők tudják, hogy semmi sem létezik; az élet merő kedvtelés, örömteli időtöltés (krīḍa) 
a számukra, és semmit sem vesznek komolyan. A jīvanmukta megszilárdult ebben a Tudásban, ezért akár olyan 
tétlen, mint Śuka Mahaṛṣi, vagy épp úgy munkálkodik, mint Janaka Király, az a kaivalyaṃ sosem veszik el. Janaka 
a királyi palotájában is azt mondja az udvarnép jelenlétében: »Az egyedülvalóság[ állapotá]ban vagyok; sen ki 
sincs itt; a Tudás (jñānaṃ) erdejében vagyok; mintha egyedül ülnék az erdőben; semmi sem hat rám.« 

Ez az a titkos Tudás, amit Bhagavān átadott Brahmānak, és az egész Bhāgavata Purāṇát áthatja. A tizenegyedik 
könyvben Kṛṣṇa azt mondja Uddhavának, a legkiválóbb hívének (Ś.Bh.11.7.7-10.), hogy bármi történjék is az 
elmében, bármit is látsz a szemekkel, hallasz a fülekkel, érzel az orral stb., bármit is gondol el az elme, bármit is 
ragadsz meg, bármit is fogsz fel az elmével, tudd, hogy az māyā. 
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Íme, nem Śaṅkarācārya a māyāvādī, Kṛṣṇa az igazi māyāvādī. Śaṅkarācārya csupán annyit mondott: Ez mind 
Brahman (sarvaṃ khalvidaṃ brahma Ch.Up.3.14.1.). Kṛṣṇa viszont azt mondja itt, hogy bármit is észlelnek az ér-
zékek, bármit is fog fel az elme, tudd, hogy az māyā (māyāmanomayam Ś.Bh.11.7.7.). A māyā azt jelenti, hogy válto-
zó természetű, nem igazi, valótlan. Amikor nem az Igaz Természetedben időzöl, akkor számtalan és sokféle dol-
got látsz. Amint lecsúszol a középpontból, abban a pillanatban az elme működésbe lép, és máris dolgokat látsz 
a világban. Ezért, szilárdulj meg az Önvalóban! Ez jó, ez rossz, ez követendő cselekedet (karma), ez a Védáknak 
ellentmondó bűnös tett (akarma, vikarma) stb. (Ś.Bh.11.7.8.), ezért fegyelmezd az érzékeket Uddhava, időzzön az 
elméd az Önvalóban, és tekints Akként – mint Ātman – a világra! (Ś.Bh.11.7.9.) Ha mindent az Ātmanként látsz, 
akkor egyetlen akadály (āntarāya Ś.Bh.11.7.10.) sem fog megzavarni… még akkor sem, ha azok megjelennek… 
mert a Tudással bírónak az Önvalón kívül semmi más nem létezik; az ilyen ember pedig abszolút szabad.  

Az odaadás (bhakti), a tudás (jñāna) és a szenvtelenség (vairagya) is megtalálható a Bhāgavataṃban, és mindezek 
kifejlesztéséhez elengedhetetlen, hogy szüntelen hallgassuk, és elmélkedjünk rajta, és hogy találkozzunk azokkal, 
akik ezt az életet élik, hogy a jelenlétükben legyünk. 

A Bhāgavataṃ ott kezdődik, ahol a Mahābhārata véget ér. Ez azért jelentős, mert az egész életünk egy Mahābhārata, 
(egy harc). A bhakti csak akkor virágzik fel, mikor ez a konfliktus véget ér. A Bhāgavataṃ ott kezdődik, ahol az ösz-
szes harc, utálat és ellenérzés véget ér. Az igaz szeretet, a prema innen indul. 

Bhagavān üzenete…: »Minek vesztegeted az idődet? Miért nem jössz Hozzám?«
… A Bhāgavataṃban számtalan csodálatos himnusz található, például Bhīṣma Kṛṣṇához szóló magasztaló éne-

ke, a Bhīṣma-stuti… Bhīṣma a nyílvesszőágyán fekszik, mozdulni sem bír…vagyis nincs olyan pillanat az életünk-
ben, amikor nem imádhatjuk Bhagavānt. Akár egészséges vagy, akár beteg, öreg vagy fiatal, mindig a szívedben 
őrizheted Bhagavānt, mert Ő te Önvalód. 

A Bhīṣma-stuti utolsó versszaka (Ś.Bh.1.9.42.) így szól: »A kettősség szerinti felfogás következtében megjelenő 
összes káprázat szertefoszlott. A különbözőség látása (bheda-buddhi) megszűnt.« Az életünk összes önfegyelmezése 
és vezeklése (tapasyā) kizárólag e célból történik: hogy eltávolítsuk ezt a bheda-buddhit.
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Egy hívő anno azt kérdezte Bhagavān Ramana Maharshitól: »Hogyan ismerjem fel Istent?« Bhagavān erre azt 
felelte: »Hagyjon fel azzal, hogy dolgoknak nevezi a dolgokat! Kezdje őket Istennek hívni!« 

A dolgok nem dolgok, hanem Isten. Az Upaniṣadban az áll, hogy amit erdőnek, fának, kőnek nevezel, az mind 
Brahman: sarvaṃ khalvidaṃ brahma (Ch.Up. 3.14.1.)

…tudás (jñāna) az, ha képesek vagyunk elsajátítani a tanítást (upadeśa); ha képesek vagyunk emlékezni a Tudásra, 
mely szerint kizárólag csak Bhagavān létezik, és hogy bárki, akivel csak találkozunk, az Bhagavān. Az egyetlen 
lényeges dolog, hogy előálljon az a helyzet, amelyben készen állunk a bölcsesség fogadására. Bárkik legyünk is, 
az előfeltételnek teljesülnie kell. Az előfeltétel pedig a vairagya (szenvtelenség; vágynélküliség). Amikor elég érett 
vagy a vedānta jñāna (tudás) befogadásra, akkor sem a világi élet, sem a mennyei élet, a mennyei örömök nem ér-
dekelnek. Mind a kettőt feladod.

Ha nem vagy kész lemondani a valótlanról, a valós nem fog feltárulni. A valós már most is ott van. Ám a valót-
lanhoz való ragaszkodás olyan erős, olyan mélyen gyökerezik az életünkben, hogy Bhagavānnak egy olyan körül-
ményt kell teremtenie, ahol a valótlan magától lehull; vagy pedig a megjelenő Kegyelem végzi el a beavatkozást. 

Minden betegség, minden elválás, az élet minden egyes fájdalmas esete: Kegyelem
Kuntī azt mondta (Ś.Bh.1.8.18-25.), amikor Kṛṣṇa összetett kezekkel köszöntötte: »Nincs több ámítás! Többé 

nem csapsz be! Tudom, hogy Īśvara vagy. Te vagy az a Puruṣa, akit a Puruṣa-sūktában imádnak, akire nincs ha-
tással Prakṛti; aki mindenhol jelen van, de képtelenek vagyunk felismerni, mert csupán neveket és formákat lá-
tunk; māyā vastag fátyolként borul az értelmemre; csak a paramahaṃsák képesek felismerni Téged. … Ó, Uram! 
Hányszor voltál velünk! Ha visszagondolok az életemre, világosan látom, hogy minden egyes alkalommal, amikor 
szenvedtem, Te megjelentél előttem; valahányszor boldog voltam, és élveztem a különféle örömöket, megfeled-
keztem Rólad. Így arra a következtetésre jutottam, hogy az élvezet nem boldogság, a fájdalom pedig nem szen-
vedés.« A szerencsétlenség nem szerencsétlenség, a fájdalom nem fájdalom, és amit szerencsének nevezünk, az 
nem szerencse, és ezt a leckét az életben kell megtanulni, mert egy egyszerű előadás nem lesz elegendő. Amikor 
valamilyen rettentő szenvedésen mész keresztül, nem ismered fel az értékét. Ha valaki azt mondja, hogy az 
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szükséges, nem hisszük el. Később azonban rájövünk, hogy azon a fájdalmon keresztül egy spirituális ajtó tárult 
fel. A szív csak akkor nyílt meg, mikor az a szerencsétlenség, fájdalom vagy szenvedés történt…

A szenvedés Īśvara áldása. Mivel nem végzünk semmiféle vezeklést (tapas), ezért Ő így éri azt el. Az Upaniṣad-
ban az áll, ha valakit valamilyen probléma ér utol és szenved, azt egyfajta tisztító folyamatnak kellene tekinteni; 
és ez a tisztulás másként nem történik meg, mert a meditáció nem éri el azokat a mélyebb zugokat, és nem tudja 
felszínre hozni az ott oly sok rejtve lapuló dolgot. Számos szent önként vállalja magára a szenvedést, és tudatosan 
szenvednek, hogy az vezekléssé (tapas) válhasson.… Kuntī tehát azt mondja: »visszatekintve az életemre azt látom, 
hogy soha semmi nem tisztított meg úgy, mint a szenvedés. Minden alkalommal, amikor fájdalmat tapasztalok 
Kṛṣṇát hívom: Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa. Amikor a világi emberek szenvedésen mennek keresztül, azt mondják, hogy 
Isten kegyetlen, de én tudom, hogy Te Könyörülettel teljes vagy. Ezért hadd jöjjön a fájdalom, hadd legyen ré-
szem szüntelen balszerencsében!« De ki képes így fohászkodni?! Aki kész magához ölelni a gyötrelmet, aki nem 
fél a szenvedéstől, az elérte a legnagyobb integritást, és onnantól kezdve semmi sem képes megrémíteni őt az 
életben. Persze nekünk nem kell önként magunkhoz hívni a nyomorúságot, de ha látogatást tesz az életünkben, 
akkor emlékeznünk kellene erre a versre (Ś.Bh.1.8.25.). 

Éberség
Ébernek kell lennünk! Az Upaniṣad (K.Up.1.3.14) azt mondja: Jāgrata! Uttiṣṭhata! Ébredj fel a spirituális tudásra, 

és legyél nagyon éber! Ez utóbbi a világi életre vonatkozik. Mert minden pillanat, minden eset, minden érze-
lem, minden ember, akivel kapcsolatba kerülsz, megadhatja neked a saṃsāra vagy éppen a samādhi lehetőségét. 
És te választasz. Ha a tudást választod, mely szerint egyedül csak Ő létezik, akkor minden eset, minden érzelem, 
minden egyén, akivel találkozol: Ātmā. A nyomorúság is Ātmā; az öröm is Ātmā; a jó- és a balszerencse, az 
egészség és a betegség is Ātmā. Amikor tudod, hogy minden, az összes világi tapasztalat Ātmā (Ch.Up.7.25.2.)… 
akkor olyan leszel akár egy király… többé semmi sem tud megrémiszteni… Kuntī is azt mondja: »minden létező 
szenvedésen keresztülmentem, többé nem félek semmitől.« Ezzel Kṛṣṇa Lábai elé borult, és kérte, hogy távolítsa 
el a tudatlanságát, az összes ragaszkodását, és adjon neki színtiszta bhaktit, ami oly szüntelen és szakadatlan, akár 
a Gangesz folyása. »Add, hogy az elmém állandóan az Önvalón, az Ātmanon elmélkedjen, és ne essen a másik 
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tudomásának káprázatába! Add meg nekem ezt a kegyet!« (Ś.Bh.1.8.41-42.) Majd a Lábaihoz borulva énekelt: 
»Ó, Yogeśvara! Ó, Mindenek Guruja! Ó, Bhagavān! Leborulok Előtted, átadom magam Neked.« (Ś.Bh.1.8.43.) 
Amikor az igazi önátadás megtörténik, amikor Kuntī őszinte bhaktival a Lábai elé borult, akkor Kṛṣṇa a teljes 
Formájában jelent meg előtte. (Ś.Bh.1.8.44.) Ezért írta Vyāsa, hogy Vaikuṇṭha csak mosolygott. És az Ő mosolya  
māyā; ami nagyon kockázatos, mert amint meglátod a Mosolyát, mindent elfelejtesz; az Úr Mosolya a samādhi 
tapasztalata.

A parābhakti, a bhakti legmagasabb rendű változata a jñānīnak van
Amikor ez a tapasztalat felragyog a szívben, akik bhakti (odaadás) saṃskārával rendelkeznek, azoknál ez sze-

retetként (prema) nyilvánul meg. A meghatározhatatlan prema, ahogy az a Nārada Bhakti Sūtrában áll (anirvacanīyaṃ 
premasvarūpam). A szeretet (prema, priyaṃ) természete az, hogy meghatározhatatlan (anirvacanīyaṃ). Van egy mondás: 
»a meghatározott Isten, beszennyezett Isten«. Ha megpróbálod meghatározni, hogy mi Isten, csak beszennye-
zed. Ha vedānta-vicāra (önkutatás) saṃskārával rendelkezel, akkor ugyanez az üdv békeként (śānti) nyilvánul meg a 
szívben. A śānti nem más, mint a saṃsāra teljes elcsendesedése, megszűnése (uparati). A tudatlanság által terem-
tett szenvedésnek, boldogtalanságnak ott vége szakad, mert felismered, hogy az Önvalón (ātmavastu) túl semmi 
sem létezik. Miután megvalósult ez a béke (śānti), ebben az alap-szubsztrátumban (adhiṣṭhāna) üdv ébred a meg-
szabadult lélekben (mukta-puruṣa) – éppen úgy, ahogy a mélységes csendes óceánban hullámok kelnek. A Cit az 
Önvaló természete; és ennek a Cit-nek béke (śānti) a természete; és ebben az alapként meghúzódó békében, üdv 
ébred… megjelenik benne a színtiszta szeretet. Ez nem ragaszkodás. Amikor valaki megkapaszkodott a Tudás-
ban (jñāna), amikor már nincs több ragaszkodás, akkor színtiszta szeretet ébred, bármiféle elvárás nélkül.

A Bhagavad-gītāban (Bh.G.18.54.) Bhagavān azt mondja, hogy ez a parābhakti, a bhaktinak ez a legmagasabb 
rendű változata a jñānīnak van…Felismerte, hogy Brahman az ő valódi természete (brahmabhūtaḥ), és ebben 
az állapotban se nem vágyódik, se nem bánkódik; és semmit sem vár (na śocati na kāṅkṣati); mentes az összes 
ilyen pókhálótól; senkivel sem kivételezik (samaḥ sarveṣu) – ebben az állapotban eléri a parābhaktit (madbhaktiṃ 
labhate parām). Vagyis mindenki felé ugyanazzal a szeretettel (priyaṃ) viszonyul. Tehát ez a parābhakti a bhāgavatī-
bhakti. Bhagavān azt nevezi dharmának, amikor rendelkezel mindazokkal a bhakta jellemvonásokkal, amelyeket a 
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Bhagavad-gītā 12. fejezetében (Bh.G.12.13.) sorol fel. »Azok a hívek, akik a dharmának ezt a nektárszerű formáját 
(dharmyāmṛta) gyakorolják, nagyon kedvesek Nekem.« (Bh.G.12.20.) Mert ebben a dharmában nem lehetséges a 
csalárdság…És ki ismerheti meg ezt a bhakti-dharmát, bhāgavata-dharmát? Mi a szükséges feltétel? Azok a hívek, 
akikben nincs versengés, szeretem-nemszeretem. Vagyis nincs bennük irigység (mātsarya-bhāva), nincs bennük ego, 
és nem versengők. (Ś.Bh.1.1.2.) Az ilyen emberek szívébe pedig Bhagavān könnyen belép, és lakhelyévé, temp-
lomává teszi.”

Az egyetlen előfeltétel, az egyetlen feltétel a tanítvány alkalmasságára vonatkozóan, hogy részesüljön Brahman 
Tudásában (Brahmavidyā): az odaadás, a bhakti.

Śrī Ādi Śaṅkarācārya a Bhagavad-gītā kommentárjában azt írja, hogy pusztán azáltal, hogy van odaadásod 
(bhakti) alkalmas és érdemes (adhikārī) vagy e tudás fogadására. Ha van benned bhakti, akkor megérdemled ezt a 
Tudást. Az összes többi másodlagos. Śaṅkarācārya a híres Bhaja Govindaṃ című dalában azt énekli: „Bolond! Ó, 
te bolond! Imádd az Urat!” Mintha egy anya feddné meg a gyermekét; nem dühvel írta, hanem szabadsággal azt 
üzenve, hogy miért vesztegeted az idődet te, ostoba! Imádd az Urat! A különböző útmutatások leírása után, az 
utolsóban gyönyörűen azt mondja, hogy aki rendelkezik a Guru lábai iránti túláradó odaadással (nirbhara bhakti), 
az könnyedén megszabadul az élet-halál körforgásából, a saṃsārából.”

1 Forrás: Divine Life Society HQ youtube csatornája; magyar feliratos részek: Chidambaram - Tudástér 

https://www.youtube.com/watch?v=mWVCVokLwCY&list=PL9GuvNbBtuEi-AHK7WTqiEoZzGB63Zep9&index=2
https://www.youtube.com/channel/UClnUcU2A87jooJm0bQlcb5g


 A BHĀGAVATA TANÍTÁSA A BHAKTIRÓL1 
swaMi tapasyananda

A Nārāyaṇīyaṃ tanulmányozásához rengeteget segít 
a bhakti elméletének és gyakorlatának ismerete akként, 
ahogy az a Bhāgavataṃban került kifejtésre. 

Igazság szerint a Śrīmad Bhāgavataṃ devócionális fi-
lozófiájának megértése nélkül a Nārāyaṇīyaṃ számos 
elbeszélése, mint például Śrī Kṛṣṇa életének története, 
tévesen lesz értelmezve. Ezen oknál fogva található az 
alábbiakban egy kísérlet e filozófia rövid részletezésére.

A bhakti kifejezés a bhaj szótőből ered. A szótő nagy-
ságrendileg két tucat különböző horderejű jelentése kö-
zül az imádni, szeretni és valakinek a társaságában lenni, együtt 
lenni vele csupán néhány, melyek vallásos értelemben fon-

tosak. Ezekből származtatható a bhakti szó mai jelentése, mint a Legfőbb Létező imádata és szerető szolgálata. 
Mivel a kifejezést általánosságban az odaadás fejlettségének összes szintjére használjuk, így érdemes lehet meg-
különböztetni e szakaszokat.

Swami Tapasyananda
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„A bhaktinak két szintje van. Az első úgy ismert, mint vaidhi-bhakti, vagyis Isten szeretete a szent iratok rendelkezései 
által minősítve, mivel az ezen a szinten lévő híveknek rendszeres és módszeres imádat, himnuszok, imák és Isten 
nevének az ismétlése és dicsőségeinek a kántálása van előírva. Ez az alacsonyabb szinten lévő bhakti idővel parā-
bhaktivá, vagyis legfőbb odaadássá érik, amit úgy is neveznek, prema vagy az isteni szeretet legintenzívebb formája. 
Az isteni szeretet önmagában egy végcél. Potenciálisan ott van minden emberi szívben, de a rabságban lévő te-
remtmények esetében – tévesen – evilági tárgyak felé van irányítva.” (SriRK.ev.20.o. – Bevezető)

A legalacsonyabb lépcsőfokon a konvencionális vallás (sādhāraṇa bhakti) áll, ami nem jelent többet, mint puszta 
megszokásból való alkalmazkodást egy adott vallási közösség elfogadott hiedelmeihez és előírásaihoz, bármiféle 
belső spirituális sürgetés vagy lendület nélkül. Olykor a vak és konzervatív szertartásosság formáját öltheti, sőt, 
akár vallási irányultságú és intoleráns, fanatikus természetű csoportosulásét is.

A következő lépcsőfok a hit (śraddhā), amikor nagyon komolyan veszik a vallás igazságait, mint Isten, lélek, túl-
világ stb., továbbá a spirituális érzékelés fokozása érdekében végzett gyakorlatok iránti igény is megjelenik.

„Hívő: „Mire jó a szent társaság?”
Mester: „Vágyódást kelt Isten iránt. Isten szeretetét eredményezi. A spirituális életben semmi sem érhető el vá-

gyódás nélkül. Szüntelenül szent emberekkel élve a lélek nyughatatlanná válik Isten iránt. Olyan ez, mint állandóan 
aggódni, ha valaki beteg a családban. Az ilyen aggódó ember elméje örökös nyugtalanságban van, folyton azon 
gondolkodva, hogyan gyógyítható meg a beteg. Ezenkívül, olyan vágyódást kellene érezni Isten iránt, mint amilyet 
az érez, aki elveszítette az állását, és munkát keresve egyik irodáról a másikra jár. Ha egy helyen, ahol éppen nincs 
üresedés elutasítják, akkor másnap visszamegy, és ismét érdeklődik: »Ma esetleg van üresedés?«” (SriRK.ev.91.o.)

„A világiasság és a megszabadulás egyaránt Isten akaratán múlik. Egyedül Isten tartja az embert a világban a 
tudatlanság állapotában. És amikor Isten, az Ő saját édes Akaratából, Magához hívja, akkor majd megszabadul. 
Olyan ez, mint amikor az anya ebédelni hívja a gyerekét, mikor az kint játszik. Ha elérkezik valaki megszabadításá-
nak az ideje, Isten arra sarkallja, hogy szent emberek társaságát keresse. Továbbá, Isten az, aki nyughatatlanná teszi 
a spirituális élet iránt.” (SriRK.ev.217.o.)
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Ezt az átalakulást általában valamiféle szerencsétlenség vagy csapás váltja ki, ahogy az a Nārāyaṇīyaṃ szerzőjé-
nek életében is történt, de egy valódi szent emberrel való találkozás ugyancsak előidézheti.

„… a világ olyan, mint a tövises bozótos: alig tudtál kiszabadulni az egyikből, máris egy másikba gabalyodtál. 
Amint belépsz egy labirintusba, nagyon nehéz kijutni onnan.… Orvosi segítség nélkül nem tudsz megszabadulni 
a betegségtől. Azonban nem elég csak egyetlen napig jámbor emberek társaságában lenni. Folyamatosan keresned 
kellene a társaságukat, mert a betegség krónikussá vált.” (SriRK.ev.91.o.)

A Bhāgavataṃ mindenhol úgy magasztalja a szent társaságot, mint az egyetlen biztos tényező, ami képes kivál-
tani és fokozni az odaadás érzését.

„…elmentem a múzeumba. Fosszíliákat mutattak. Az egész állat megkövült! … milyen hatása volt a társaságnak! 
Hasonlóképp, aki állandóan szent emberek társaságában él, az valóban szent életűvé válik.” (SriRK.ev.389.o.)

„A »kéj- és bírvágy«2 a yoga akadálya. Yoga akkor lehetséges, amikor az elme megtisztul. Az elme székhelye a szem-
öldökök között van; de a figyelme a köldökre, illetve a nemzés és az ürítés szerveire rögzül, vagyis a »kéj- és bírvágy«-
ra. Azonban spirituális fegyelmezés által, ugyanez az elme felfelé tekint. Mely spirituális fegyelmezések irányítják 
felfelé az elmét? Állandóan szent társaságban élve lehet megtanulni ezeket. Az ősi ṛṣik vagy elvonultságban, vagy 
szent emberek társaságában éltek, ezért könnyedén le tudtak mondani a »kéj- és bírvágy«-ról, és Istenre tudták rög-
zíteni az elméjüket. Nem féltek, és mások bírálataival sem törődtek.” (SriRK.ev.390.o.)

A Bhāgavataṃ így szól: „A szent emberekkel ápolt közeli kapcsolat során édes és ösztönző Munkálkodásaimról és 
Kiválóságaimról hall az ember. Amint magába szívja azokat, hamarosan hitet (śraddhā), kötődést (rati) és szeretetet 
(bhakti) fejleszt ki, így egymás után, sorban.” (Ś.Bh.3.25.25.)

„Van egy másik előnye is a szent társaságnak. Segít gyakorolni a Valós és a valótlan közötti megkülönböztetést. 
Kizárólag Isten a Valós, vagyis az Örök Szubsztancia, és a világ valótlan, azaz mulandó. Amint valaki észreveszi, 
hogy az elméje a valótlan felé kalandozik, alkalmaznia kellene a megkülönböztetést.” (SriRK.ev.91.o.)
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A hittel (śraddhā) megáldott ember szüntelen keresi a szent társaságot, mert fejlődőben lévő hite egyedül e for-
rásból tud táplálkozni. Spirituális tanítót is keres, és rendületlen gyakorolja a számára előírt spirituális fegyelme-
zéseket, amelyek elősegítik áhítatos életének fejlődését. E devócionális fegyelmezések részletezése a fejezet végén 
olvasható.

„…elengedhetetlen a szent emberek társaságának keresése, az ima gyakorlása és a guru útmutatásainak követése. 
Ezek megtisztítják az elmét. Ezután az ember meglátja Istent.” (SriRK.ev.152.o.)

Ezen a ponton – amit hitnek (śraddhā) nevezünk – az Isteni iránti szeretet és az Iránta érzett vonzódás csak 
áhítatos fegyelmezésekkel serkenthető. Ezek hiányában az elme visszasüllyed a világi elfoglaltságokba. Azonban 
a folyamatos gyakorlás segítségével a törekvő elkezdi megtapasztalni az Istennel való együttlét üdvös érzését.

„Venni kell a fáradságot, és keresni a szent emberek társaságát! A saját otthonában csupán világi fecsegést hall az 
ember; esetében már krónikussá vált a világiasság nyavalyája. A kalickába zárt papagáj azt ismételgeti a rúdján ülve: 
»Rāma! Rāma!« De engedd ki az erdőbe, és csak rikácsolni fog.” (SriRK.ev.198.o.)

„Akik éppen sakkoznak, azok nem mindig ítélik meg helyesen a saját lépéseiket. A külső szemlélők gyakran sokkal 
jobban átlátják a lépéseket, mint a játékosok. A világi emberek sokszor nagyon intelligensnek gondolják magukat, 
de kötődnek a világ dolgaihoz. Ők azok, akik éppen játékban vannak, ezért nem tudják helyesen érteni a saját lé-
péseiket. A szent emberek viszont, akik mindenről lemondtak, nem kötődnek a világhoz, és sokkal intelligensebbek 
a világi embereknél. Mivel ők egyáltalán nem vesznek részt a világi életben, ezért a külső megfigyelő szerepében 
vannak, és ennélfogva tisztábban látják a dolgokat.” (SriRK.ev.850.o.)

Amikor a hívő eléri ezt a szintet, akkor már nem igazán függ a fegyelmezések által biztosított külső ösztönzők-
től, de persze továbbra is végezheti e gyakorlatokat. Az elme kifejleszt egy természetes Isten felé való irányultsá-
got, melynek oka az Istenen történő elmélkedés által nyújtott belső öröm. Az elme ezen állapotát, amikor is Isten-
ben természetes örömöt, Felé pedig folyamatos vonzalmat érez, ratinak nevezik.
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A rati ölthet személytelen formát – ami Isten jñāna, azaz tudás irányultságú vagy intellektuális szeretetének is 
nevezhető –, amennyiben a Személytelen Abszolútként tekintenek Rá. Ekkor a spirituális törekvés célja az egyén 
ezen Abszolútba olvadásaként fogalmazható meg.

„Śaṅkarācārya azért tartotta meg »a Tudás egóját«, hogy tanítsa az embereket. Isten sokakban megtartja »a jñānī 
egóját« vagy »a bhakta egóját« még azt követően is, hogy Brahmajñānára tettek szert. Hanumān a szolgáló, a hívő 
attitűdjét kedvelte Isten irányában, miután a Személyes és Személytelen aspektusaiban egyaránt felismerte Őt. 
Azt mondta Rāmának: »Ó, Rāma, néha azt gondolom, hogy Te vagy az egész, és én a Te részed vagyok. Máskor 
azt gondolom, Te vagy az Úr, és én a Te szolgálód vagyok. És olykor, mikor az Abszolúton tűnődöm, akkor látom 
Rāma, hogy én Te vagyok, és Te én vagy.« (SriRK.ev.468.o.)

Ezen kívül felveheti a törekvő vérmérsékletének és a spirituális fegyelmezés (sādhanā) természetének megfelelően 
a teljesen tökéletes Isteni Személy heves személyes szeretetének a formáját is. Az előbbi, ami az Abszolútba olva-
dáshoz (sāyūjya) vezet, illethető az általános bhakti elnevezéssel, az utóbbi pedig a prīti meghatározással. Vagy, 
amennyiben mindkettőre a bhakti megnevezéssel utalunk, a kettőt úgy is megkülönböztethetjük, hogy míg az 
előbbi tudással vegyítette odaadás vagy intellektuális szeretet (jñāna-bhakti), addig az utóbbit az Isteni Személy 
szolgálatában lelt öröm jellemzi (prīti-bhakti). A prīti tapasztalata kizárólag azon törekvő számára lehetséges, aki 
Isteni Személyként, Bhagavānként tekint a Legfőbb Létezőre, Akinek a Személytelen Abszolút csupán egy as-
pektusa. Más szóval a Bhagavān az Abszolút és az Isteni Személy együttvéve.

„Egy hívő: „Melyik a jobb, az eksztatikus szeretet vagy a tudással kevert szeretet?”
Mester: „Isten eksztatikus szeretetét csak akkor lehet kifejleszteni, ha mélységesen szereted és a sajátodnak tekin-

ted Őt.
Hallgassatok meg egy történetet! Egyszer három barát kelt át az erdőn, amikor hirtelen egy tigris jelent meg 

előttük. »Testvéreim! – kiáltott az egyik – Elvesztünk!« »Miért mondasz ilyet? – kérdezte a másik – Miért lennénk el-
veszve? Gyertek, imádkozzunk Istenhez!« Erre a harmadik így felelt: »Nem. Miért zargatnánk ezzel Istent? Gyertek, 
másszunk fel erre a fára!« Aki azt mondta, »Elvesztünk!«, nem tudta, hogy van egy Isten, aki a mi Védelmezőnk. 
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Az a barát, aki arra kérte a többieket, hogy imádkozzanak Istenhez, jñānī volt. Tudta, hogy Isten a világ Teremtője, 
Fenntartója és Pusztítója. És a harmadik, aki nem akarta imákkal zargatni Istent, és azt javasolta, hogy másszanak 
fel a fára, eksztatikus szeretettel bírt Isten iránt. Az ilyen prema bhaktinak az a természete, hogy aki rendelkezik vele, 
az erősebbnek hiszi önmagát az Imádottjánál. Mindig nagyon ügyel rá, nehogy gondot okozzon az Imádottjának. 
Élete egyetlen vágya, hogy Imádottját még attól is megóvja, hogy megszúrja a lábát egy tüske.”(SriRK.ev.221.o.)

A Bhagavān szó arra utal, hogy Ő birtokolja a hat bhagát3 vagyis fenséget: aiśvarya  (mindenhatóság), vīrya (erő, 
bátorság), yaśa (szent kiválóságok), śrī (szépség és vonzerő), jñāna (mindentudás) és vairagya (nem-kötődés). 

A Bhāgavataṃ Kṛṣṇával vagy Viṣṇuval azonosítja a Bhagavānt. A prīti fegyelmezésben a szerető személyes kap-
csolat különböző formái szerint tekintenek Rá, úgy mint, úr, gyermek, barát, hitves vagy kedves. Azonban a sze-
rető kapcsolatok ezen formáit egyértelműen meg kell különböztetni az elkülönültség tisztán dualista attitűdjétől. 
Az elkülönültség önmagában kizárólag távolságot szül, és ellentétes a színtiszta szeretettel. A tiszta szeretet alapja 
az az érzés, hogy a szeretet tárgya az ember »sajátja«; és ez csak akkor lehetséges, amikor a látszólagos különbség 
ellenére egyfajta egység-érzés van jelen.  

„Mester: „Egy nap szikh katonák jöttek a dakshineswari templomkertbe. A Kāḷī templom előtt találkoztam velük. 
Az egyikük nagyon könyörületesnek nevezte Istent. »Valóban! – mondtam – De csakugyan így van? Miből gondo-
lod?« Ő így felelt: »Azért uram, mert Isten ételt ad nekünk, és gondoskodik rólunk.« Mire én: »És ez miért lep meg 
téged? Isten mindannyiunk Atyja. Ki fog gondoskodni a gyerekekről, ha nem az apa? Azt akarod mondani, hogy a 
szomszéd falu lakóinak kellene gondot viselni a gyerekekre?«”

Narendra: „Akkor nem kellene jóságosnak hívnunk Istent?”
Mester: „Megtiltottam, hogy így tegyél? Úgy értettem, hogy Isten a mi sajátunk. Ő nem idegen.” (SriRK.ev.458.o.)

Erre jó példa lehet a király viszonya a tisztjével és a fiával, aki az örököse lesz. Az előbbi egy felületes kapcsolat, 
ami egyedül a király hatalmától való félelmen alapul, és megszűnik, amint a király hatalmát veszti. Alapvetően 
idegenek egymás számára; a tiszt a pozíció és a vagyon reményében engedelmeskedik a királynak. 
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„A jīva olyan, mint a király valamely tisztje: mindössze a hétemeletes palota külső udvaráig mehet. Viszont a király 
fiának mind a hét emeletre van bejárása; és ki is mehet a palotából.” (SriRK.ev.754.o.)

A herceg viszonya az apjával, a királlyal, azonban egészen más alapokon nyugszik. Ezt a kapcsolatot külső kö-
rülmények nem változtathatják meg. Noha a különbség-érzet jelen van, azzal elválaszthatatlanul együtt jár egy 
egység-érzet is, ami az együvé tartozás, valamint »a sajátom, a hozzám-tartozó« érzéseiben fejeződik ki. Követ-
kezésképp a kapcsolat meghittsége, a bensőséges érzés felülkerekedik azon a tudomáson, hogy milyen hatalom-
mal és fenséggel bír a szeretet tárgya.

További következmény a szeretet tárgyának magától értetődő szolgálata, bármiféle jutalom elvárása nélkül. 
Az egyetlen jutalom, ha van bármi, az a szolgálat tiszta öröme.

A prīti nem más, mint Isten szolgálatában lelt öröm, ahol Istenre a Kedvesként tekintenek, és amely kapcsolat-
ban az isteni erő és fenség érzetét az Úr szeretetreméltósága és a hívével ápolt bensőséges viszony ellensúlyozza. 

A vaiṣṇavizmus néhány iskolája úgy tartja, hogy Śrī Kṛṣṇa egyedül az előtt fedi fel Üdvteljes (ānanda) Termé-
szetét annak teljességében, aki megszilárdult a prīti ezen viszonyában, abban a személyes kapcsolatban, ami a 
szolgálat színtiszta örömeként fejezi ki magát.

Az egységhez (sāyūjya) vezető intellektuális szeretetben – amelyet itt a bhakti elnevezéssel különböztetünk meg a 
prītitől – az Úr többnyire Lét-Tudatként tárul fel, míg Üdvként, a személyes kapcsolatot feltételező kommuniká-
ciós csatorna hiányában, csak igen homályosan.

A Bhāgavataṃ ebben az értelemben beszél a megszabadulás (mukti) felett állóként az odaadásról (bhakti), valamint 
arról, hogy a legmagasabb rendű hívek (bhakta) nem törődnek a megszabadulással, azaz a Belé-olvadással, hanem 
pusztán azzal a szeretettel, ami az Ő szolgálatában lelt örömben fejeződik ki, bevonva őket az Isteni Személy 
megváltó szerepében vagy a transzcendentális otthonában, Vaikuṇṭhán, űzött játékos kedvteléseibe (līlā). Sőt, 
az Úr aláveti Magát az ilyen híveknek, azoknak, akiket átitat az Iránta érzett személyes szeretet. E tekintetben 
így szól az Úr: „Ó, Bölcs! Mintha nem lennék szabad, a híveim alattvalója vagyok. A híveim iránti Szeretetem 
folytán, a Szívem az ő uralmuk alatt áll. Nem becsülöm Magamat és még Śrīt sem, aki pedig Örök-Társam 
Nekem, úgy, ahogy e szent embereket, akik legfőbb céljukként Engem tettek meg. Hogy is hagyhatnám el őket, 
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akik feleségeiket, gyermekeiket, rokonaikat, otthonaikat, vagyonukat, sőt magát az életet is hátrahagyva, Bennem 
kerestek menedéket? A szent emberek (sādhu), akikben mélyen gyökerező szeretet van Irántam, és minden lény-
nyel jóindulatúak, úgy nyernek el Engem, ahogy a hűséges feleség a kötelességtudó férjet. Mivel a Szolgálatom 
által beteljesedett az életük, nem törődnek a megszabadulás (mukti) négy formájával, mint a sālokya és a többi, 
melyek a Nekem végzett szolgálatuknak köszönhetően hozzáférhetőek a számukra. Mit törődnének akkor a világ 
mulandó vívmányival?! A szent emberek valóban a Szívem, és Én valóban a szent emberek szíve vagyok. Rajtam 
kívül semmi mást nem ismernek, ahogy Én is csak őket.” (Ś.Bh.9.4.63-68.)

Ekképpen tárja elénk a Bhāgavataṃ a bhakti két eszményi formáját: a jñāna-bhakti, vagy intellektuális szeretet, 
melynek célja az Abszolútba olvadás, és a prema-bhakti (prīti), mely az Isteni szolgálatban teljesedik be. 

A szeretet előbbi típusában a bhakti egy eszköz, a végcél pedig a megszabadulás (mukti), míg az utóbbiban, a 
bhakti egymaga tölti be az eszköz és az általa elérni kívánt cél szerepét. Ezen okból kifolyólag a bhaktit, annak 
prīti formájában, az emberi élet ötödik céljának (puruṣārtha) szokták nevezni, megkülönböztetve ezáltal a meg-
szabadulástól (mokṣa), amelyet rendszerint az élet negyedik és legfőbb céljaként (parama puruṣārtha) tekintenek.

A Bhāgavataṃ egyedülálló a tekintetben, hogy különleges hangsúlyt fektet a prīti-bhaktira, annak ábrázolására és 
kifejtésére Śrī Kṛṣṇa Isteni Inkarnációjának és az Ő társainak életén és tettein keresztül, és egy saját, a bhakti többi 
– például a Nārada vagy Śāṇḍilya által adott – meghatározásától valamelyest eltérő ábrázolást ad róla. 

A bhakti összes ágát egybefogva az alábbi leírás található a Śrīmad Bhāgavataṃban (Ś.Bh.3.25.32-33.): „Bhaktinak 
nevezzük azt a lelkiállapotot, amely akkor következik be, amikor az ember minden energiája, a megismerés és a 
cselekvés szerveinek energiáit is beleértve, a Legfőbb Létezőre irányított egyesített szellemi beállítódásként kon-
centrálódik, ami természetében spontán, akár egy ösztön, és minden külső szándéktól mentes. A mukti felett áll, 
és a lélek [tudatlanság] burkát úgy égeti fel, akár a[z emésztés] tüze az elfogyasztott [ételt].”

A bhaktinak ez a meghatározása magában foglalja a magasabb rendű odaadás mindkét formáját, vagyis a jñāna-
bhaktit, ami az Abszolútba-olvadásban végződik, és a prīti-bhaktit, ami a szerető szolgálatban áll. 

A Bhāgavataṃ felfogása szerint az odaadás határvonalai kitolódnak. Helyet ad például az odaadás egy új kifeje-
ződési formájának is, amit »konfrontáció általi eggyé-válásként« (vidveṣa-bhakti) ír le. Egy ellenség rettentő mivol-
ta és az ebből eredő félelem és düh érzése képesek az elmét olyan mértékben fókuszálni az adott illetőre, mint a 
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szeretet a kedvesre. Az eggyé-válás ezen formája azonban nem mindenkinek, csak bizonyos kivételes titáni lelkek 
számára lehetséges, mint amilyenek a démonok (asura) közül Hiraṇyākṣa, Hiraṇyakaśipu, Rāvaṇa stb. voltak, akik 
nem csak a Bhāgavataṃban, de a Nārāyaṇīyaṃban (Nār.11.,24.,34.) is megemlítésre kerülnek. 

Isten pontosan olyan formában válaszol, amilyenben az ember közeledik Hozzá. Ezek a titáni lelkek, akik ret-
tegett ellenségként tekintettek Rá, és minden pillanatuk a Tőle való rettegéssel és a Vele való szembeszegüléssel 
telt, szüntelen Rá koncentráltak, és elméik teljesen elmerültek Benne. Ez a Belé-olvadás megtisztította az elméi-
ket, és mivel az Ő kezei között lelték halálukat, így az egyben megváltásukat is előidézte. 

A Bhāgavataṃ kijelenti: „A dongó fogságába esett hernyó szüntelen a fogva tartójára gondol rettegve, és pusztán 
ezen koncentrált és folytonos félelme folytán maga is dongóvá válik. Éppen így, szüntelen Kṛṣṇára, az ellenségük-
re irányított gondolataik által megtisztultak a bűneiktől, és elérték Őt.” (Ś.Bh.7.1.28-29.) 

„Azáltal, hogy szüntelen a kumīra hernyón meditál, a csótány mozdulatlanná válik. Elveszíti a mozgásképességét, 
és végül hernyóvá alakul át. Hasonlóképpen, állandóan Istenen meditálva, a bhakta elveszíti az egóját; felismeri, hogy 
Isten ő és ő Isten. Amikor a csótány átalakul a kumīrává, mindent elért. A megszabadulás azonnali.” (SriRK.ev.687.o.)

„Ahogy Isten iránti színtiszta odaadás által (bhakti), úgy testi vágyon, ellenségeskedésen, félelmen, személyes 
kötődésen stb. keresztül is sokan elérték már Őt, legyőzve e sötét érzések gonosz hatásait az által, hogy elméiket 
az Úrra rögzítették. A gopikāk testi vágy (kāma), Śiśupāla gyűlölködés, a Vṛṣṇik összetartozás, a Pāṇḍavák baráti 
vonzalom, a bölcsek pedig odaadás (bhakti) folytán érték Őt el.” (Ś.Bh.7.1.30-31.)

Jóllehet a »konfrontáció általi eggyé-válás« elképzelésének nincs gyakorlati alkalmazása az életben, mégis fon-
tos világosan látni a benne rejlő alapelvet, mivel segít megérteni a Bhāgavataṃ azon elgondolását, mely szerint 
minden Isten felé irányzott emberi érzelemre Ő viszonos módon válaszol; és bár épp ellenkezőképp tűnik, mégis 
megvan benne a bhakti lehetősége, és megtisztítja és felemeli a törekvőt. Ez az elmélet kiterjed az emberi elme 
összes erőteljes szenvedélyére, a szexuális vonzalmat is beleértve.

„Testi vágy, düh, félelem, szeretet, barátság, egységérzet – bármilyen érzelemmel viszonyul az ember az Úr 
Harihoz az által fogja elérni Őt.” (Ś.Bh.10.29.15.)
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A gopikāk Kṛṣṇa iránti látszólag tiltott szerelme4 és az Ő érzéki enyelgése a fejőleányokkal Kṛṣṇa életének köz-
ponti epizódjaként került részletes bemutatásra mind a Bhāgavataṃban, mind a Nārāyaṇīyaṃban (Nār.65-69.), hogy 
szemléltető példaként szolgáljon az odaadás irányzatának e nagyszerű elméletére. Ezen ábrázolás tekintetében 
a legfontosabb pont, amit nem szabad elfelejtenünk, hogy a Bhāgavataṃ szerint Śrī Kṛṣṇa Maga Isten (Bhagavān 
Svayaṃ) emberi alakot öltve, és a gopikāk – az erőteljes vonzódásuk által, ami eleinte talán Śrī Kṛṣṇa elbűvölő 
szépségének volt köszönhető – maradéktalanul Istenre rögzítették az elméiket, és elmerültek Benne.

Ahogy az alkalmazott gyógyszer ereje is kifejti gyógyító hatását, akár tud arról valaki, akár nem, úgy az elme 
Śrī Kṛṣṇába – Isten emberként való megnyilvánulásába – olvadása is szent hatással volt a gopikākra, akiket a Śrī 
Kṛṣṇa iránt érzett szerelmük ereje a szexuálisan túlfűtött nők (kāmukī) szintjéről az Isteni szeretet prīti típusában 
megszilárdult hívő (premikā) szintjére emelt.

Úgy tűnhet, hogy Śrī Kṛṣṇa – a gopikāk viszonyulásához igazodva – oly módon viselkedett velük, ahogy egy 
szerelmes a kedvesével. Azonban e kapcsolat a legmagasabb rendű Isten-szeretetként értelmezhető, miként az 
magában a Nārāyaṇīyaṃban (Nār.59.9-10.) is megfogalmazásra került.

Egyesek pusztán jelképesnek tekintik a gopī-Kṛṣṇa kapcsolat ábrázolását, ami az egyéni lélek Legfelsőbb Lé-
lek iránti szenvedélyes vágyódását hivatott bemutatni. Mások állítják, hogy a gopikāk nem fizikai értelemben 
találkoztak Kṛṣṇával, hanem a spirituális elmerülés (bhāva) állapotában. Maga a Bhāgavataṃ ténylegesként kezeli a 
viszonyt, és fenntartja, hogy az erkölcsiség semmiféle emberi mércéje nem hozható azzal kapcsolatba. 

Śuka, a bölcs, így felelt Parīkṣit királynak az e vonatkozásban felvetett kérdésére: „Előfordul, hogy az Isteni 
Személyek felülírják a dharma (etika) szabályait, és látszólag sokkoló természetűek a tetteik. De, ahogy a mindent 
felemésztő tűzre sincs hatással semmiféle tisztátalanság, úgy az ilyen mérhetetlen Személyiségeket sem szennye-
zi be semmi. Viszont mindazoknak, akik nem érnek fel Hozzájuk, még mentálisan sem kellene utánozni őket e 
tekintetben. Ha ostoba módon mégis így tesznek, pusztulás a vesztük, mint ahogy annak is, aki Rudra példáját 
követve maga is mérget iszik. 

Az isteni természetű személyiségekkel összefüggésben az útmutatásaik azok, amelyek érvényesek; ám a tetteik 
csak bizonyos esetekben követendőek. A bölcs csupán azokat a cselekedeteiket követi, amelyek összhangban 
állnak a szavaikkal. 
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Általánosan elfogadott, hogy a megvilágosodottak, akik nem rendelkeznek az ego érzésével, semmiféle önző 
nyereségre nem törekednek a tetteikkel; sem haszonra nem tesznek szert általuk, sem hátrányt nem szenvednek 
el a tettektől való tartózkodásuk következtében, és felette állnak a jó és a rossz elgondolásának. Hogyan érinthet-
nék akkor hát ezek a Legfőbbet, az Úr Kṛṣṇát, aki minden létező – Istenek, emberek, állatok és a többi – Ura? 
Szent Lábai iránti odaadás folytán nyerik jógikus erejüket a nagy bölcsek, és így válnak szabaddá a tettek okozta 
rabságból. Miként merülhet fel a rabság vagy a bűn kérdése az Egyetemes Létező kapcsán, aki Önnön aka-
ratából öltött testet; Aki iránti odaadásuk által érik el spirituális kiválóságukat a kiemelkedő bölcsek; Aki min-
den létezőt áthat – a gopikākat és a férjeiket is beleértve; Aki mindenki elméjét és érzékeit irányítja; Aki játékos 
kedvtelésből Kṛṣṇaként öltött testet? Azért testesült meg, hogy minden lényt az Áldásaiban részesítsen, és úgy 
játszik e testben, hogy Magához vonzza az embereket, és felkelti az érdeklődésüket. Kṛṣṇa misztikus Erejének 
köszönhetően Vraja tehénpásztorai állandóan otthon találták asszonyaikat, és nem volt alkalom, ami elégedet-
lenségre adott volna okot Kṛṣṇával szemben. Abban az intelligens emberben, aki szívében Kṛṣṇába vetett hittel 
(vagyis a Legfőbb Létezőnek tekintve Őt) hallgatja, olvassa vagy elbeszéli [Kṛṣṇa] ezen szerelmes együttléteit a 
gopikākkal, heves odaadás ébred az Úr iránt, és hamarosan felülkerekedik majd a kéjvágyon, az emberiség igazi 
szívbaján.” (Ś.Bh.10.33.30-39.)

A gopikāk bhāváját úgy nevezik, madhura, ami a feleség férje, illetve a szerelmes kedvese iránti viszonyulását is ma-
gában foglalja. Ezt a formát az összes bhakti szent irat – mint a Bhāgavataṃ és a Nārāyaṇīyaṃ – a személyes szeretet 
tetőfokának tekinti, mivel ötvözi a szeretet különféle módozatainak kiválóságait. A szeretet többi formája (bhāva), 
melyeket a bhakti szent iratok említenek, és amik a Bhāgavataṃban is ábrázolásra kerülnek, a śānta, a dāsya, a sakhya 
és a vātsalya. A śānta vagy a békés attitűd (bhāva) az Isteni fenségnek és kiválóságoknak teljesen tudatában lévő fi-
lozófusé, ami a legkiforrottabb és a legteljesebb formájában sāyūjyában végződik, vagyis Brahman Személytelen 
aspektusába olvadással. A bhakti itt egyfajta eszközként szolgál a végcél eléréséhez, ami nem más, mint a meg-
szabadulás, vagyis a mokṣa. Ennélfogva nem sorolható a prīti típus alá, mivel a prītiben, az odaadás nem csupán 
eszköz, de egyben a végcél is. Az összes többi említett bhāva a prīti körébe tartozik, tekintve, hogy személyes kap-
csolaton alapulnak. 
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A dāsya attitűdben a hívő uraként, mestereként tekint Istenre; vagy azzal a bhāvával, ahogy a gyermek a szülőre. 
A sakhya beállítottságban kedves barátnak, míg a vātsalya viszonyában gyermekének tartja Istent. 

Śrī Kṛṣṇa élete és kapcsolata a különféle híveivel jól példázza a személyes szeretet ezen aspektusait. Azonban 
a madhura bhāva, ami egyrészt a gopikāk Kṛṣṇával folytatott tiltott viszonyában4, másrészt Kṛṣṇa hitveseinek (pl. 
Rukmiṇī) Férjük iránt érzett házastársi szeretetében fejeződik ki, mind a Bhāgavataṃban, mind a Nārāyaṇīyaṃban 
részletesen lett ábrázolva, és különleges hangsúlyt kapott egyedülállósága, valamint a prīti-bhakti többi formáját 
magába ölelő mivolta folytán. 

„… annak érdekében, hogy az ember felismerje Istent, fel kell vennie ezen attitűdök egyikét: śānta, dāsya, sakhya, 
vātsalya vagy madhura. A śānta, a békés attitűd. A régi idők ṛṣijeinek ilyen attitűdjük volt Isten irányában. Ők semmiféle 
világi élvezetre nem vágytak. Olyan ez, mint a feleség férje iránti elkötelezett odaadása. Tudja, hogy a férje a szépség 
és a szeretet megtestesülése, egy valóságos Madan. A dāsya, a szolgáló magatartása az urával szemben. Ez volt 
Hanumān attitűdje Rāma felé. Egy oroszlán erejét érezte, amikor Rāmáért munkálkodott. A feleség szintén érzi 
ezt a lelkiállapotot. Teljes szívével és lelkével szolgálja a férjét. Egy kicsit az anya is rendelkezik ezzel az attitűddel, 
ahogy Yaśodāban is megnyilvánult Kṛṣṇa irányában. A sakhya, a barátság beállítottsága. A barátok azt mondják 
egymásnak: »Gyere ide, és ülj mellém!« Śrīdāma és a többi barátja néha olyan gyümölcsöt adott Kṛṣṇának, amibe 
ők már beleharaptak, és néha a vállára is felmásztak. A vātsalya, az anya attitűdje a gyerekével szemben. Így viselke-
dett Yaśodā Kṛṣṇával. A feleség is rendelkezik egy kevéssel ebből. Úgymond, a saját életerejével táplálja a férjét. 
Az anya csak akkor boldog, ha a gyerek maradéktalanul jóllakott. Yaśodā vajjal a kezében járkált, hogy megetesse 
Kṛṣṇát. A madhura a nő attitűdje a szerelme irányában. Rādhā attitűdje volt ez Kṛṣṇa felé. A feleség is érzi ezt a férje 
iránt. Ez az attitűd magában foglalja mind a másik négyet.” (SriRK.ev.109.o.)

„A madhura bhāva fegyelmezésének gyakorlása közben a férfi hívő gyakran nőként tekint magára, hogy a szeretet 
legintenzívebb formáját fejlessze ki Śrī Kṛṣṇa, az univerzum egyetlen Puruṣája, vagyis férfije iránt. Az ellenkező 
nem attitűdjének ez a felöltése mély pszichológiai jelentőséggel bír. Általános tapasztalat, hogy egy elgondolás olyan 
intenzív fokra fejleszthető, hogy minden azzal ellenkező elgondolás száműzésre kerül az elméből. Az elmének ez a 
sajátossága felhasználható az alacsonyabb rendű vágyak leigázására, és a spirituális természet kifejlesztésére. Mivel 
az elgondolás, amely minden vágy és szenvedély alapja egy férfiban, az a meggyőződése, hogy felbonthatatlan 
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kapcsolata van egy férfi testtel, ezért, ha mélyen be tudja oltani magát azzal az elgondolással, hogy nő, akkor meg 
tud szabadulni a férfi testére jellemző vágyaktól. A férfi hívő azon elgondolása pedig, mely szerint ő nő, utat adhat 
egy magasabb eszménynek, nevezetesen, hogy ő maga se nem férfi, se nem nő, hanem a Személytelen Lélek. Csak 
a Személytelen Lélek élvezhet valódi eggyé-válást a Személytelen Istennel. Ennélfogva a vaiṣṇavák legmagasabb 
felismerése közelít a vedānta követőinek transzcendens tapasztalatához. Isten vaiṣṇava imádatának gyönyörű kifeje-
ződése található meg a Bhāgavataṃ Vṛndāvanban játszódó epizódjában. Vṛndāvana gopījai, vagyis fejőleányai, Ked-
vesükként tekintettek a hatéves Kṛṣṇára. Se személyes előnyre, se boldogságra nem vágytak ettől a szeretettől. A 
testüket, az elméjüket és a lelküket átadták Kṛṣṇának. Az összes gopī közül Rādhikā … állt a legközelebb Kṛṣṇához, 
az Iránta érzett heves szerelme miatt. Rādhāban mahābhāva nyilvánult meg, és egyesült a Kedvesével. Ez az egyesülés, 
érzéki nyelvezeten keresztül, egy érzékfeletti tapasztalatot képvisel.” (SriRK.ev.21.o. – Bevezető)

„Kṛṣṇa, Isten Inkarnációja, Vṛndāvanban töltötte gyermekkorát, tehénpásztorként. A Jamunā partja mentén, a 
zöld mezőkön őrizte a teheneit és játszott a fuvoláján. A fejőleányok nem tudtak ellenállni isteni vonzerejének. Fu-
volája hangjára hátrahagyták a ház körüli teendőiket, és a szent folyó partjára siettek. A Kṛṣṇa iránt érzett szerete-
tük megsemmisítette a világi dolgokhoz való kötődésüket. Sem a rokonaik fenyegetése, sem mások kritizálása nem 
tudta eltántorítani őket attól, hogy Kṛṣṇa társaságát keressék. A gopīk Kṛṣṇa iránti szeretetében a legkisebb nyoma 
sem volt a világiasságnak. Isten természetes vonzereje volt ez a tiszta lelkek számára, mint a mágnes vonzereje a 
vasnak. A Bhāgavata szerzője a nő kedvese iránt érzett, mindent felemésztő szerelméhez hasonlította ezt a szeretetet. 
Az ilyen szeretet kiáradása előtt minden gát leomlik ember és Isten között. A hívő teljesen átadja magát Isteni Ked-
vesének, és végül eggyé válik Vele.” (SriRK.ev.432.o.)

„Ó, barátom, haldoklom! Bizonyosan meghalok.
A Kṛṣṇától való elválasztottság kínja nagyobb,

mint amit viselni tudok.
Ó, jaj! Kire hagyjam akkor felbecsülhetetlen Kincsemet?

Ha meghaltam, könyörgök, ne égesd el a testemet;
ne vesd azt a vízbe se!
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Gondoskodj róla, hogy nem lesz lángoknak martaléka;
és ne vesd azt a folyóba!

Ebben a testben Kṛṣṇával játszottam.
Kérve kérlek, kötözd élettelen testemet

a fekete tamāla ágaihoz;
kösd a tamāla fához.

Mikor a tamālához ér, feketéhez ér.
Kṛṣṇa fekete, és a tamāla is fekete;

a fekete a szín, amit szeretek.
Már kiskoromtól kezdve szerettem.

A fekete Kṛṣṇához tartozik a testem;
ne hagyd, hogy feketétől távol heverjen!” (SriRK.ev.434.o.)

Nem arról van szó, hogy a prīti ezen formáiban a hívő nem ismeri fel a Bhagavān fenségét, ahogy teszi azt a śānta 
bhāvában, hanem inkább az egyfajta mellékszerepet kap, mivel az „Ő a sajátom; a legközelebbi hozzátartozóm” 
eleven érzése minden elkülönültséget jelentő érzeten felülkerekedik.

„Ebben az eksztatikus szeretetben két alkotórész van: az »én« és az »enyém« érzése. Yaśodā úgy gondolta: »Ki 
gondoskodna Gopāláról, ha én nem tenném? Megbetegszik, ha én nem törődöm vele.« Nem Istenként tekintett 
Kṛṣṇára. A másik rész: az »enyém«-ség. Ez azt jelenti, hogy úgy tekintesz Istenre, mintha a sajátod lenne: »az én 
Gopālám«. Uddhava azt mondta Yaśodānak: »Anyám, a te Kṛṣṇád Maga Isten. Ő az Univerzum Ura, és nem egy 
közönséges emberi lény.« »Ó! – kiáltott fel Yaśodā – Én nem a te Univerzumod Uráról kérdezlek! Azt akarom tud-
ni, hogy van az én Gopālám. Nem az Univerzum Ura, hanem az én Gopālám.« ” (SriRK.ev.220.o.)

A szerető kapcsolat ezen formájában az Isteni magasztosság tudomása a legkisebb mértékben sem nyomja el az 
Úr és a hívő bensőséges viszonyának kifejeződését. Az Úr megengedi a hívőnek, hogy nagyobbnak tűnjön, míg 
Ő kisebbnek, és aláveti Magát a hívő beállítottságának. Ezért az Úr azt mondja a Bhāgavataṃban: „Nincs Saját 
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akaratom, nem vagyok szabad; a híveim (bhakta) alattvalója vagyok. Az emelkedett gondolkodású híveim iránti 
Szeretetem folytán, a Szívem az ő uralmuk alatt áll.” (Ś.Bh.9.4.63.)

Az odaadás ezen páratlan tökéletessége miatt mondja Śuka a Bhāgavataṃban, hogy az Úr szabadon osztogatja 
a muktit, ám a bhaktit csak nagy ritkán. (Ś.Bh.5.6.18.)

„A Mester figyelmesen hallgatta a történetet a Bhāgavatából, majd végül így szólt: »Igen, igazuk volt a gopīknak. 
És énekelt: 

Bár sose vonakodom, hogy megváltást adjak, 
valóban tétovázok a színtiszta szeretet adományával. 

Bárki, aki a színtiszta szeretetet megszerzi, felülmúl mindenkit; 
imádják az emberek; győzedelmeskedik a három világ felett. 

Candrāvalī figyelj! 
A szeretetről mesélek most neked: 

a muktit az ember elnyerheti, ámde igen ritka a bhakti. 
Csupán a színtiszta szeretet kedvéért lettem Bali király kapuőre, 

lent a birodalmában, az alsó világban. 
Színtiszta szeretetre egyedül csak Vṛndāvanban lelsz; 
annak titkát senki más, csak a gopák és a gopīk tudják. 
A színtiszta szeretet kedvéért laktam Nanda házában; 

őt apámnak fogadva terheit a fejemen hordtam.” (SriRK.ev.220.o.)

A Bhāgavataṃ alábbi versei is igen sokatmondóak a személyes kapcsolat ezen formáinak egyedisége, valamint 
spirituális hitelessége tekintetében. „A gopikāk, sőt, még az olyan tanulatlan teremtmények is, mint a vadállatok, a 
madarak, a kígyók stb. kizárólag bhāva által érték el a spirituális beteljesülést, és merültek el Bennem. Ők sosem 
tanulták a Védákat, sosem szolgáltak egyetlen tanítót sem, nem gyakoroltak szigorú spirituális fegyelmet, pusztán 
a Velem való kapcsolat révén elértek Engem.” (Ś.Bh.11.12.7-8.)  „Az által, hogy szüntelen Rád koncentráltak, az 
ellenségeid ugyanazt a spirituális célt érték el, mint a bölcsek, akik mesterei voltak az életerők, az elme, az érzékek 
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stb. uralásának, valamint a meditációnak Rajtad. Számodra, mi (a védikus bölcsesség tárházai) és Vṛndāvana 
hölgyei, akik elragadó Karjaid ölelésére vágytak, ugyanolyan értékesek vagyunk.” (Ś.Bh.10.87.23.) „Bár nem is-
merték Igaz Természetemet, mégis nők százai értek el Engem, a Legfőbb Brahmant, pusztán az Irántam, mint 
kedvesük iránt, érzett szerelmük révén, örömüket lelve Bennem.” (Ś.Bh.11.12.13.)

„Kṛṣṇa kérésére, Uddhava Vṛndāvanba ment, hogy megvigasztalja a tehénpásztorlegényeket és a gopīkat, akiknek 
szívén bánat ült, mert el kellett válniuk szeretett Kṛṣṇájuktól. A kathak így beszélt: »Amikor Uddhava megérkezett 
Vṛndāvanba, a gopīk és a tehénpásztorlegények izgatottan hozzá siettek, és azt kérdezték tőle: ‘Hogy van a mi 
Kṛṣṇánk? Mindannyiunkat elfelejtett? Már a nevünket sem ejti ki?’ Egyesek könnyekre fakadtak; másokat, akik 
Vṛndāvanban számos helyre elkísérték Kṛṣṇát, még mindig az Ő édes emléke töltött el. Ők azt mondták: ‘Itt emelte 
fel Kṛṣṇa a Govardhan hegyet, és itt ölte meg a démonokat, amiket a gonosz Kaṃsa küldött. Ezen a mezőn őrizte 
a teheneit; itt, a Jamunā partján űzte kedvteléseit a gopīkkal. Itt játszott a tehénpásztorfiúkkal, és itt, e ligetekben 
találkozott titokban a gopīkkal.’ Uddhava azt mondta nekik: ‘Miért bánkódtok ennyire Kṛṣṇa távollétén? Ő 
mindenütt jelenvaló, ott lakozik minden lényben, a Lelkükként. Ő Maga Isten, és Isten nélkül semmi sem létezhet.’ 
‘De – felelték a gopīk –, mi nem értjük mindezt. Mi se írni, se olvasni nem tudunk. Mi csak Vṛndāvan Kṛṣṇáját 
ismerjük, aki oly sokféleképpen játszott itt velünk.’ Uddhava így válaszolt: ‘Kṛṣṇa Maga Isten. Aki Rajta meditál, 
annak nincs több világra születés és halál, és eléri a megszabadulást.’ ‘Mi nem értjük az olyan nagy szavakat, mint 
a »megszabadulás«. Mi a szívünk Kṛṣṇáját akarjuk látni.’«” (SriRK.ev.219.o.)

„Hozzám való kötődésük ereje folytán, a gopikāk megfeledkeztek a saját egyéniségükről és az egész tárgyi világ-
ról, és akár az elmélkedő elméje samādhiban vagy az óceánba vesző folyó felülkerekedtek a nevek és formák által 
teremtett megkülönböztetéseken.” (Ś.Bh.11.12.12.)

Uddhava, Kṛṣṇa kiváló hívének szavai is tökéletesen kifejezik ezt, ahogy a gopikāk szerelméről beszél: „Milyen 
egyszerűek ezek az erdőben élő törzsi nők, a házasságtörő szerelmi együttlétek rabjai! De mily mélységes a Kṛṣṇa, 
a Legfőbb Létező Iránti odaadásuk! Ahogy a bevett gyógyszer is kivétel nélkül meggyógyítja a beteget, úgy idéz 
elő spirituális újjászületést az Úr abban, aki – akarva vagy akaratlanul – Rá rögzíti az elméjét.” (Ś.Bh.10.47.59.)
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„Milyen hűségesek voltak a gopīk Kṛṣṇához! A kapuőr hosszas kérlelése után a gopīk Mathurā királyi udvarába 
léptek, ahol Kṛṣṇa királyként trónolt. A kapuőr Kṛṣṇához vezette őket, de az uralkodói turbánt viselő Király Kṛṣṇa 
láttán a gopīk lehajtották a fejüket, és összesúgtak: »Ki ez a férfi turbánnal a fején? Megszentségtelenítsük a Kṛṣṇa 
iránti színtiszta szeretetünket azzal, hogy szóba állunk vele? Hol van a mi szeretett Kṛṣṇánk a sárga ruhával és az 
elragadó pávatollas fejdísszel?«” (SriRK.ev.221.o.)

„Uddhava azt mondta a gopīknak: »Ő, akit ti a Kṛṣṇátoknak szólítotok, minden létezőben benne lakozik. Egyedül 
Ő az, aki az univerzummá és annak élőlényeivé vált.«” (SriRK.ev.766.o.)

A bhaktinak ezt a formáját élesen el kell választani a világi szeretettől, mert ez teljesen érintetlen az önös érdek 
keresésétől. A világi szeretet mögött álló mozgatóerő mindig a saját előnyszerzés. A birtoklás vágya és a féltékeny-
ség uralja, és magában rejti az esélyét annak, hogy semmi sem marad belőle, ha a várt előnyök nem teljesülnek. 
A prīti-bhakti, bár megjelenését tekintve hasonlónak tűnik a világi szeretethez, épp az ellenkezője annak az imént 
említettek tekintetében. Semmiféle viszonzást nem vár, nincs benne ellentétes érzés, és semmilyen körülmények 
között nem hordozza magában a csökkenés lehetőségét. 

„a… szenvedélyes szeretet…  sosem lanyhul. És kik nyerhetik el ezt az Isten iránti szenvedélyes szeretetet? Akik sok 
érdemdús tettet hajtottak végre a korábbi születéseikben, vagy akik örökké-tökéletesek.” (SriRK.ev.645.o.)

A prīti-bhakti az Isteni Személy – az ember teljes lényével történő – szolgálatának formáját ölti, ami önmagában 
a legnagyobb öröm, még akkor is, ha olyan tapasztalatok keverednek bele, amelyek jellemzően fájdalmas él-
ményeknek tekinthetőek. A szolgálatnak ezt az örömét bhajanānandának nevezik, és a Bhāgavataṃ számtalan helyen 
említi, hogy az ebben megszilárdult hívő még a brahmānandát, vagyis a megszabadulás (mukti) üdvteljessé gét is 
értéktelenebbként utasítja vissza.

„Brahman Tudása is elérhető a bhakti útját követve. Isten mindenható. Ha Ő úgy akarja, még Brahmajñānát is 
adhat a hívének. De az odaadó hívő általában nem törekszik az Abszolút Tudására. Inkább abban a tudatban van, 
hogy Isten az Úr és ő a szolgáló, vagy hogy Isten az Istenianya és ő a gyermek.” (SriRK.ev.165.o.)
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„Az igaz hívő semmiféle megszabadulást – sālokya, sārṣṭi, sāmīpya, sārūpya vagy ekatva – nem fogad el, még akkor 
sem, ha Maga a Legfelsőbb Személyiség ajánlja fel őket.” (Ś.Bh.3.29.13.)

„Négy gyümölcs van: dharma, artha, kāma és mokṣa. A jñānīk a megszabadulás gyümölcsére törekednek; míg a 
bhakták Isten szeretetére, a bármilyen mögöttes indíték nélküli, önzetlen szeretetre. Ők nem akarnak se dharmát, se 
arthát, se kāmát.” (SriRK.ev.808.o.)

Így szól a Bhāgavataṃ: „Az üdv, amelyet a Rajtad való elmélkedés vagy a híveid elbeszélésében a Dicsőségeid 
hallgatása ad, még a Személytelen Végtelen Létezőben (Brahman), a mindenek Önvalójában időzéssel sem ér-
hető el, hogy is mérhetnénk akkor hozzá a mennyei örömöket, melyeket az Idő kardja fenyeget?!” (Ś.Bh.4.9.10.)

Ennélfogva a bhakti nem csupán az eszköz, de egyúttal maga a cél is. Ezért mondják, hogy a Bhāgavataṃ az élet 
négy fő törekvése (puruṣārtha) mellé, ötödikként adta hozzá a bhaktit.

Mind ez idáig a bhakti legmagasabb rendű formájáról esett szó – mint sādhya, vagyis megvalósított, beteljesített 
és célként elért, vagy mint Prakṛti guṇáit meghaladó (nirguṇa). Azonban gyakorlati szempontból a hozzá elvezető 
fegyelmezések az igazán fontosak. Ezek pedig a bhakti első lépcsőfoka, a śraddhā alá esnek, és úgy is nevezik őket: 
sādhanā-bhakti (fegyelmező odaadás).

„Dicsőségeim, játékos Tetteim elbeszélésének rendszeres hallgatása
és Nevem éneklése (kīrtana) kiemelkedő odaadást eredményez.

Ez az odaadás, 
melyben az elme szakadatlan folyamban árad Felém, 

ahogy a Gangesz halad a tenger felé, 
önmagában képes legyőzni a születés és halál körforgását.”

Az Úr Kapilaként inkarnálódva Devahūtit így tanítottad. (Nār.15.5.)

„A bhakti kétféle: sādhanā-bhakti és sādhya-bhakti. A sādhanā-bhakti az Irántam érzett szeretet, az Attribútumaim, a 
különböző Inkarnációim során véghezvitt Isteni tetteim stb. elbeszéléseinek a hallgatása, valamint megemlékezés 
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a Dicsőségeimről és a Rajtam való elmélkedés. Ezeken túl a sādhanā-bhakti magában foglalja még az imádatot, a 
szolgálatot, a barátságot és a Nekem való önátadást. A sādhanā-bhakti gyakorlásával az elme megszabadítja magát a 
világi dolgoktól, és megtisztul a vágyhoz és dühhöz hasonló érzésektől. Ebben a megtisztult állapotban tesz szert az 
ember a sādhya-bhaktira, ami az Irántam érzett heves szeretet jele. 

A sādhya-bhakti olyan, mint a Gangesz akadályozatlan folyása és tengerbe ömlése. Abban a pillanatban megje le-
nik, amint a hívő meghallja a Dicsőségeimet. Ez tehát az elme szakadatlan Felém irányulása. Ennélfogva pedig, a 
bhakti-yoga, az odaadás útja, édesebb, mint a jñāna-yoga, a tudás útja, mely által a törekvő Brahman Tudását keresi, 
ami elvont…” (Bh.jini.kom.15.5.)

„Miután az isteni szenvedély első vihara lecsillapodott, a hívő fokozatosan megérti, hogy egyedül Isten a Legfőbb 
Jó, az Örök Szubsztancia, és hogy minden más tünékeny. Azonban tapasyā és a szent emberek társasága nélkül, ezt 
nem tudja megérteni. Mi haszna pusztán mondogatni a dobra vonatkozó hangjelöléseket? A gyakorlatba átül tet ni 
és ténylegesen dobolni nagyon nehéz. Mit ér a puszta előadás? Szigorú spirituális fegyelmet kell gyakorolni. Csak 
ezáltal juthat megértésre.” (SriRK.ev.151.o.)

Ahogy már kiemeltük, e lépcsőfok legfőbb jellemzője, hogy míg a rati és a bhakti magasabb szakaszaiban az 
odaadás spontánná és külső ösztönzést nem igénylő beépített érzületté vált, addig ebben az őket megelőző, ko-
rábbi szakaszban az odaadást tudatosan végzett fegyelmezési gyakorlatokkal (sādhanā) kell felébreszteni és fenn-
tartani. Éppen ezért olyan kiemelten fontosak mindazoknál, akik próbálják kiépíteni a spirituális életüket. Ahogy 
az a Bhāgavataṃban áll, a bhakti ezen fegyelmezéseit együttesen bhāgavata-dharmának is nevezik.

„Azon törekvőknek, akik nem tanulmányozták a Védákat vagy az egyéb szent iratokat, az Úr elérésének egy-
szerű módjaként a bhāgavata-dharmát adta Maga az Úr. Aki ezt az utat követi, annak sosem kell tartania a spiri-
tuális bukástól. Még akkor sem fog lecsúszni vagy elbukni, ha csukott szemmel rohan. Bármit is tesz a hívő a 
testével, az elméjével, az érzékeivel, az értelmével és a lelkével – nem csupán a szent iratok által elrendelt tettek, 
de minden cselekedete tekintetében – Nārāyaṇának ajánlva őket szentelje azt mind Neki.” (Ś.Bh.11.2.34-36.)
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E fegyelmezési gyakorlatokat részletezve: „Az Úr Viṣṇu dicső tetteinek és kiválóságainak elbeszéléseit hallgat-
ni (śravaṇaṃ), kántálni a Neveit és magasztaló himnuszokat énekelni Róla (kīrtanaṃ), szüntelen Rá emlékezni 
(smaraṇaṃ), szolgálni Őt (pādasevanaṃ), imádni Őt (arcanaṃ), hódolni Előtte (vandanaṃ), felölteni a szolgálója szere-
pét (dāsyam), közeli barátként tekinteni Rá (sakhyam) és a teljes önátadás Neki (ātmanivēdana) – az odaadó fegyel-
mezésnek ezt a kilenc formáját kell gyakorolni az Úr Viṣṇunak szentelve őket.” (Ś.Bh.7.5.23-24.)

Már e kilenc odaadó fegyelmezés gyakorlása előtt meg kell jelenjen, hogy a törekvő az Úrnak szentelve végzi a 
kötelességeit. Csak így szabadulhat meg az elme a démoni hajlamaitól (āsurīsampat), a legfélelmetesebb akadály-
tól a spirituális úton. Az etikus viselkedésnek meg kell előznie és együtt kell járnia a spirituális gyakorlattal.

„Az Isten-felismerésnek vannak bizonyos jelei. Ha valakiben megnyilvánulnak az Isten iránti vágyódás dicsőségei, 
az már nincs messze Isten elérésétől. Hogy mik a dicsőségei ennek a vágyódásnak? A megkülönböztetés, a szenvte-
lenség, az együttérzés az élőlényekkel, a szent emberek szolgálata és a társaságuk kedvelése, Isten nevének és dicső-
ségeinek kántálása, az igazmondás és a hasonlók. Amikor a vágyódás e jeleit látod egy törekvőben, akkor joggal 
mondhatod, hogy ő már igen közel jár Isten látomásához.” (SriRK.ev.196.o.)

A hitnek (śraddhā) is buzgónak és mélyen gyökerezőnek kell lennie, és Isten iránti sóvárgásként kell megnyilvá-
nulnia. Ezen előfeltételek nélkül pusztán fitogtatni fogja az említett fegyelmezési gyakorlatokat. A gyakorlásuk 
pedig nem lesz hatásos. 

„Ahhoz, hogy valaki elérje Istent, rendelkeznie kell bizonyos kedvező feltételekkel: szent emberek társasága, meg-
különböztetés és egy igaz tanító áldása.” (SriRK.ev.632.o.)

„Hinni kell a guru szavaiban. A guru nem más, mint Satcidānanda. Maga Isten a Guru. Ha képes gyermeki hit-
tel bízni a guru szavaiban, akkor fel fogja ismerni Istent. Milyen hite van egy gyereknek! Ha az anyja azt mondja 
neki valakiről, hogy »ő a te fivéred«, a gyerek elhiszi, hogy az illető valóban a testvére. Százhuszonöt százalékig 
elhiszi, habár ő talán egy brāhmin gyereke, míg a férfi egy ács vagy kovács fia. … Ilyen hite van egy gyereknek! Ilyen 
gyermeki hite kellene legyen az embernek is a guru szavaiban! Isten nem ismerhető fel az olyan elmével, ami álszent, 
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számító vagy vitatkozásra hajlamos. Hit és őszinteség kell; az álszentség nem fog segíteni. Isten nagyon közel van az 
őszintéhez, de messze, nagyon messze az álszenttől. Egy gyerek sóvárgását kell érezni Isten iránt. A gyerek teljesen 
elveszett, ha nem találja az anyját. Megpróbálhatja elbolondítani és megnyugtatni azzal, hogy cukorkát nyom a 
markába, de nem szedi rá. Csak azt hajtogatja: »Nem, az anyukámhoz akarok menni!« Ilyen vágyódást kell érezni 
Isten iránt. Áh, micsoda vágyódás! Milyen nyughatatlanságot érez egy gyerek az anyja iránt! Semmi sem tudja elfe-
ledtetni vele az anyukáját. Akinek a világi boldogság örömei ízetlenek, aki semmi világhoz tartozót – pénz, hírnév, 
testi örömök, érzéki élvezetek – nem élvez, az őszintén bánkódik, és valóban vágyódik az Anya látomására. És az 
Anya egyedül hozzá igyekszik sietve, minden dolgát hátrahagyva. Áh, ez a nyughatatlanság az egész dolog kulcsa. 
Bármilyen utat kövessen is – legyen akár hindu, muszlim, keresztény, śākta, vaiṣṇava vagy brāhmo – a nyughatatlan-
ság a lényeg. Isten a mi Belső Vezetőnk. Nem számít, ha rossz utat választ, mindössze nyughatatlannak kell lennie 
Iránta. Ő Maga fogja a helyes útra terelni. Emellett, minden útban vannak hibák. Mindenki azt gondolja, hogy az 
ő órája jár jól; de a tény az, hogy egyetlen óra sem tökéletesen pontos. De ez mégsem akasztja meg a munkát. Aki 
nyughatatlan Isten iránt, az sādhuk társaságába kerül, és amennyire csak lehetséges, kiigazítja a saját óráját a szent 
emberek segítségével.” (SriRK.ev.659.o.)

A hit és az Isten iránti vágyódás kizárólag szent társaságban sarjad ki és ver gyökeret az emberi elmében, így 
tehát az első gyakorlat elsődlegesen a szent emberek Istenről és az Ő kiválóságairól, illetve általánosan a spiritu-
ális életről szóló szavainak a hallgatását (śravaṇaṃ) jelenti. Másodsorban pedig a Bhāgavataṃ és a hasonló bhakti 
szent iratok hallgatását, valamint azok tiszteletteljes tanulmányozását. 

„Egy hívő: „Uram, mi az út a világi ember számára?” 
Mester: „Szent emberek társasága és spirituális beszélgetés hallgatása. A világi embereket megrészegítette a »kéj- 

és bírvágy«. A részegnek rizs-vizet kell adni. Ha azt szép lassan elkortyolja, fokozatosan kijózanodik.” (SriRK.ev.767.o.)

„Jó dolog időnként szent emberek társaságában élni. A világiasság betegsége krónikussá vált az emberekben. Szent 
társaságban ez jelentős mértékben enyhül. »Én« és »enyém« – ez tudatlanság. Az igaz tudás azt érezteti az emberrel: 
»Ó, Uram, egyedül Te teszel mindent. Egyedül Te vagy az enyém. Egyedül Hozzád tartoznak a házak, az épületek, 
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a család, a rokonok, a barátok, az egész világ. Minden a Tiéd.« De a tudatlanság azt érezteti: »Én csinálok mindent. 
Én vagyok a cselekvő. Ház, épületek, család, gyerekek, barátok és vagyon, mind az enyém.« (SriRK.ev.596.o.)

„Hallgasson meg egy történetet! Élt egy király, aki naponta hallgatta egy paṇḍita Bhāgavata recitálását. Minden 
nap, miután elmagyarázta neki a szent könyvet, a paṇḍita megkérdezte a királyt: »Ó, Király, megértette, amit mond-
tam?«; és a király minden nap ugyanazt felelte: »Jobban tenné, ha előbb ön értené meg!« A paṇḍita hazament, és 
gondolkodni kezdett: »Miért mondja nekem ezt a király nap nap után? Olyan világosan magyarázom a szöveget, 
mégis azt mondja: ‘Jobban tenné, ha előbb ön értené meg!’ Mit jelent ez?« A paṇḍita spirituális fegyelmet gyakorolt. 
Néhány nap múlva felismerte, hogy egyedül Isten valós, és minden más – ház, család, vagyon, barátok, hírnév és 
ismertség – illuzórikus. Meggyőződve a világ valótlanságáról, lemondott róla. Mielőtt elhagyta az otthonát, megkért 
valakit, hogy vigye el az üzenetét a királynak: »Ó, király, most már értem!«”

„Íme, egy másik történet. Egy férfi akart valakit, aki a Bhāgavata tudósaként minden nap kifejti számára a szentírás 
jelentését. De nagyon nehéz volt ilyen tudóst keríteni. Sok-sok időt eltöltött már a kutatással, mikor jött egy illető, és 
azt mondta: »Uram, találtam önnek egy kiváló Bhāgavata tudóst!« »Nagyszerű, hozza ide!« – válaszolt a férfi. »De, 
uram, van egy kis nehézség. A tudósnak jó néhány ekéje és ökre van, és ezekkel foglalkozik egész álló nap. Gondos-
kodnia kell a földje megműveléséről. Nincs egy szabad perce sem.« Ekkor a férfi, aki tudóst keresett azt mondta: 
»Nem akarok olyan Bhāgavata tudóst, aki ekék és ökrök igájának terhe alatt nyög! Olyat akarok, akinek van szabad-
ideje, és tud nekem Istenről beszélni.«” (SriRK.ev.905.o.)

A kīrtanaṃ Isten Dicsőségeinek és Kiválóságainak a közös éneklése, ahol szintén az erényes társaság a legfon-
tosabb tényező.

„ … Nagyra becsült uram, mi az út számunkra?” 
Mester: „Isten nevét és dicsőségeit kántálni, a szent emberek társaságában élni és buzgón Istenhez imádkozni.” 

(SriRK.ev.626.o.)

„Bármi legyen a családfő hivatása, elengedhetetlen a számára, hogy időnként szent emberek társaságában éljen. 
Ha valaki szereti Istent, keresni fogja a szent emberek társaságát. Azt a hasonlatot szoktam felhozni, hogy az egyik 
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kendert szívó a másik kendert szívó társaságát kedveli. Míg egy nem dohányzó láttán lesütött szemmel továbbáll 
vagy megbújik egy sarokban, addig a megrögzött dohányost kitörő örömmel üdvözli. Talán még össze is ölelkez-
nek. (mindenki nevet) Illetve, a dögkeselyű is a másik dögkeselyű társaságát szereti.” (SriRK.ev.871.o.)

„Térjünk vissza még egyszer, ó, elme, a saját lakhelyünkre!
Miért kóborolnánk céltalanul itt evilágban,

ismeretlen földön, egy kívülálló álruhájában?
Ezek az élőlények körülötted és az öt elem, mind idegen neked,

egyiket sem ismered, egyik sem a tied.
Ó, elmém! Miért feledkezel hát bele

idegenek szeretetébe?
Miért feleded el azt, aki a tied?

Mássz felfelé az Igazság útján, ó, elme! Fáradhatatlanul haladj,
a Szeretet legyen a lámpásod, mi az utadat megvilágítja!

Erényekből álljon az ellátmányod, mit az útra magaddal hozol,
és rejtsd el őket gondosan, mert, mint két útonálló,

kapzsiság és káprázat alig várja, hogy téged kiraboljon!
Az elme csendjét és az önfegyelmet

folyton tartsd magad mellett,
mint őröket, hogy a bajtól megvédjenek.

A szent emberek társasága lesz neked
a vendég-fogadó az út mellett;

ott pihentesd meg elfáradt végtagjaidat egy időre;
s ha valaha is kétség gyötörne, hogy továbbmenned merre kell,

kérdezd meg tőle, aki ott őrködik és figyel.
Ha bármi megrémisztene az út során

az Úr nevét hangosan kiáltsd!
Mert Ő annak az útnak az Uralkodója,

és Ő előtte még a Halálnak is fejet kell hajtania.” (SriRK.ev.972.o.)
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A smaraṇaṃ megemlékezést takar. Ennek sikeres gyakorlásához a törekvőnek beavatást kell kapni egy Gurutól, 
majd koncentrált elmével és hittel ismételni a kapott mantrát, és meditálnia az Istenségen. Az ember csak akkor 
képes még olyankor is emlékezni az Úrra, amikor a »hallás« vagy a »dicsőítő éneklés« formáiban nincsenek jelen 
külső ösztönző segítségek, ha a tudatalatti kellőképpen átitatódott az ilyen gyakorlatokkal.

„A világias-gondolkodásúak csak indíttatásszerűen gyakorolják az imádatot, a japát és az önfegyelmezést. De, 
akik Istenen kívül semmit nem ismernek, azok minden lélegzetvétellel az Ő nevét ismétlik. Egyesek szüntelenül azt 
ismételgetik mentálisan: »Om Rāma«. Még a tudás útjának követői is ismétlik, hogy »Soham«, »én Ő vagyok«. 
Másoknak folyton mozog a nyelvük, ahogy Isten nevét ismétlik. Állandóan Istenre kellene emlékezni és Rajta tű-
nődni.” (SriRK.ev.481.o.)

„Igen. A japa révén az ember eléri Istent. Isten nevének titokban és elvonultságban történő ismétlésével Isteni 
Kegyelemben részesül. Azután az Ő látomása következik. Képzeld el, hogy van egy nagy farönk a víz alatt, amit 
egy lánccal a parthoz rögzítettek; ha a lánc mentén, az egyik láncszem után a másikba kapaszkodva haladsz, akkor 
végül eljutsz a rönkhöz. A szertartásos imádatnál feljebbvaló a japa, a japánál a meditáció; a meditációnál feljebbvaló 
a bhāva, és a bhāvánál a mahābhāva és a prema. Caitanyadeva premával bírt. Aki premára tesz szert, az megszerzi a kötelet, 
hogy megkötözze Istent.” (SriRK.ev.576.o.)

Az Isteni név folyamatos ismétlése, akár munkavégzés közben is, segíti az emlékezést (smaraṇaṃ). Valójában, 
amennyiben sikeres az emlékezés, az annak a jele, hogy az odaadás fejlődik, és a hittől (śraddhā) a szerető kötődés 
(rati) irányába tart. Szakadatlan emlékezés csakis akkor lehetséges, ha az ember örömét leli ebben az emléke-
zésben.

„Ez az én attitűdöm. Miért csak egyetlen hangot fújnék, mikor hétlyukú a hangszerem? Miért csak azt fújnám: 
»én Ő vagyok, én Ő vagyok«? Változatos melódiákat akarok játszani a hétlyukú hangszeremen. Miért csak azt 
hajtogatnám: »Brahma! Brahma!«? Az összes attitűddel – śānta, dāsya, sakhya, vātsalya és madhura – akarok Isten felé 
fordulni. Vigadni akarok Istennel! Játszani akarok Istennel!” (SriRK.ev.997.o.)
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„Igen, mindkettő igaz. Isten formával éppannyira valós, mint Isten forma nélkül. Tudja milyen pusztán forma 
nélküliként beszélni Istenről? Olyan, mint mikor valaki csupán egyetlen hangot játszik a fuvoláján, pedig hét lyuk 
van rajta; miközben egy másik, ugyanazon a hangszeren különféle dallamokat játszik. Hasonlóképpen, a Személyes 
Istenben hívők is megannyi módon lelik Benne örömüket! Különféle beállítottságokon keresztül élvezik Őt, mint 
amilyen a békés attitűd, a szolgáló, a barát, az anya, a férj vagy a szerelmes attitűdje. Tudja, a lényeg az, hogy – 
így vagy úgy, de – valahogy belekerüljön a Halhatatlanság Nektárjának Tavába. Tegyük fel, hogy valaki úgy jut 
Bele, hogy himnuszokkal és imádattal elnyeri az Istenség kegyét, önt pedig belökik a Tóba. Az eredmény ugyanaz 
lesz. Egészen bizonyosan mindketten halhatatlanná válnak. A brāhmóknak a víz és a jég illusztrációját adtam. Sat-
cidānanda olyan, mint egy végtelen, hatalmas kiterjedésű víz. A nagy óceán vize jégtömbökké fagy össze a hideg 
régiókban. Éppen így, az isteni szeretet hűsítő hatására, Satcidānanda formákat ölt a bhakták kedvéért. A ṛṣik lát-
ták az érzékfölötti Lélek-formát, és beszéltek Azzal. A hívek azonban egy »szeretet test«-re tesznek szert, és annak 
segítségével látják az Abszolút Lélekformáját. A Védákban azt is leírják, hogy Brahman túl van a gondolaton és 
a szavakon. A Tudás napjának melege elolvasztja a Személyes Isten jégszerű formáját. Brahman Tudásának elé-
résekor és eggyé válva Vele nirvikalpa samādhiban, az ember felismeri Brahmant, a Végtelent, forma és alak nélkül, 
gondolaton és szavakon túl. Brahman természete nem fejezhető ki szavakkal. Annak kapcsán az ember szótlan ma-
rad. Ki tudja szavakba önteni a Végtelent?” (SriRK.ev.209.o.)

A pādasevā az összes lény szolgálatát jelenti, azzal a szemlélettel, hogy ez az egész univerzum az Ő megnyilvánu-
lása. A vedānta szövegekben az áll, hogy az Úr négy Aspektusa (Pada) közül, egyetlen egy nyilvánul meg, mégpe-
dig ezen világként, míg a másik három transzcendens. 

„Csak akkor nem fogod szubsztancia nélkülinek látni a világot, ha felismered Istent. Aki felismerte Istent az tudja, 
hogy Maga Isten vált a világgá és annak minden élőlényévé. Amikor a gyerekedet eteted, akkor úgy kellene érez-
ned, hogy Istent táplálod. Atyádra és anyádra úgy kellene tekintened, mint Isten és az Istenianya valóságos megnyil-
vánulásaira, és ekként szolgálni őket. Akik Isten felismerése után élnek családban… azok csak Istenről szeretnek 
beszélni, és spirituális társalgással töltik az idejüket. Isten többi hívét szolgálják, mert tudják, hogy egyedül Isten vált 
minden élőlénnyé; és ezt tudva mások szolgálatának szentelik az életüket.” (SriRK.ev.316.o.)
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A pādasevā tehát nem más, mint az Úr megnyilvánult Aspektusának (Pada) szolgálata. A szent emberek szolgá-
latát is jelentheti, akikben az Úr különleges értelemben lakozik.

Az arcanam az Úr szolgálata a Képmásokban. Az Úr valódi jelenlétének érzetéből fakadó ünnepélyességgel és 
hittel végzett odaadó szertartások, imádatok, ünnepek, zarándoklatok stb. minden formáját magában foglalja.

„…a pap… felébreszti a test különböző spirituális központjait, és a szívében megidézi a Legfelsőbb Lelket. Majd 
áthelyezi a Legfelsőbb Lelket az előtte lévő képmásba, és imádja a képmást, amit ezután már nem agyagnak vagy 
kőnek tekint, hanem a Lélek megtestesülésének, ami Élettel és Tudattal lüktet. Az imádat után, a Legfelsőbb Lélek 
visszahívásra kerül a képmásból, Annak igaz szentélyébe, a pap szívébe. A valódi hívő tudja, hogy mennyire abszurd 
anyagi dolgokkal imádni a Transzcendens Valóságot: felöltöztetni Azt, ami áthatja az egész univerzumot és a túl-
nant; piedesztálra tenni Azt, amit tér nem korlátozhat; megetetni Azt, ami testetlen és nem anyagból való; énekelni 
Az előtt, aminek a dicsőségét még a szférák zenéje is hiábavalóan próbálja hirdetni. De e rituálékon keresztül a hívő 
arra törekszik, hogy végül túllépjen a rituálékon és a szertartásokon, a formákon és a neveken, a szavakon és a ma-
gasztaláson, és a Mindent-átható Tudatként ismerje fel Istent.” (SriRK.ev.9.o. – Bevezető)

„Hinni kell a képmásban megnyilvánuló Isteni Jelenlétben!” (SriRK.ev.266.o.)

„Istennek van formája, ezenkívül Isten forma nélküli. Réges-régen egy sannyāsī Jagannāth templomába látoga-
tott. Ahogy a szent képmást nézte, kétség merült fel benne a tekintetben, hogy Istennek van-e formája, vagy Isten 
forma nélküli. Volt egy bot a kezében. Először balról jobbra kezdte mozgatni a botját, hogy lássa, beleütközik-e a 
képmásba. De az semmihez sem ért hozzá. Ebből megértette, hogy nincs előtte képmás, és arra a következtetésre 
jutott, hogy Isten forma nélküli. Majd a másik irányba, jobbról balra mozgatta a botját, ami ekkor a képmáshoz 
ért. Ebből a sannyāsī megértette, hogy Istennek van formája. Így ismerte fel, hogy Istennek van formája, ezenkívül 
Ő forma nélküli is. Ám ezt rendkívül nehéz megérteni. Természetszerűleg merül fel a kétség az elmében: ha Isten 
forma nélküli, akkor hogyan lehet formája? Továbbá, ha Istennek van formája, akkor miért van ilyen sok formája?” 
(SriRK.ev.846.o.)

„Kedār: „A Bhāgavatában az áll, hogy Vyāsa három vétke bocsánatát kérte Istentől. Azt mondta: »Ó, Uram, forma 
nélküli vagy, de én formával felruházottként gondoltam Rád a meditációmban; túl vagy a beszéden, én azonban 
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himnuszokat énekeltem Hozzád; Mindenütt-jelenvaló vagy, én mégis szent helyekre zarándokoltam. Ó, Uram, légy 
kegyes, és bocsásd meg kérlek e három vétkemet!«”

Mester: „Igen, Istennek van formája és forma nélküli is. Továbbá, Isten egyaránt túl van a formán és a formanél-
küliségen. Őt senki nem korlátozhatja.” (SriRK.ev.185.o.)

A vandanam nem pusztán leborulás az Istenség képmása vagy a szent emberek előtt, hanem tiszteletteljes vi-
selkedés minden létezővel szemben, tudva és érezve, hogy Isten lakozik mindannyiukban. Valódi alázatban, min-
denki szolgálatában és a hiúság, valamint az önzés hiányában mutatkozik meg.

A következő három a dāsya, a sakhya és az ātmanivēdana azok a mentális beállítottságok, amelyek korábban, mint 
bhāvák lettek bemutatva. Ezek csak az előrehaladott szakaszokban gyakorolhatóak, amikor az Isten-szeretet heves 
személyes formát öltött. 

„Ahogy csökken a világhoz való kötődésetek, úgy fog növekedni a spirituális tudásotok. A világhoz való kötődés a 
»kéj- és bírvágy« élvezetéhez való kötődést jelenti. Nem mindenkinek adatik meg, hogy premát, Isten iránti eksztatikus 
szeretetet, érezzen; Caitanya megtapasztalta. Egy átlagember legfeljebb a bhāvát tudja megtapasztalni. Csak az 
Īśvarakoṭik, mint az Isteni Inkarnációk tapasztalnak premát. Amikor a prema felébred, a hívő nem csak valótlannak 
érzi a világot, hanem még a testről is megfeledkezik, amit mindenki oly nagyon szeret. Egy perzsa könyvben az áll, 
hogy a bőrben hús van, a húsban csont, a csontban velő és így tovább, de mind közül a prema a legbensőbb. A prema 
lággyá és puhává tesz. Kṛṣṇa e prema miatt lett tribhaṅga. A prema az a kötél, amellyel – úgymond – pórázon tarthatod 
Istent. Valahányszor csak látni akarod Őt, csupán meg kell húznod a kötelet. Bármikor is hívod, Ő megjelenik 
előtted. A bhakti érett állapota a bhāva. Amikor valaki eléri ezt, elnémul Satcidānandán elmélkedve. Az átlagember 
érzése mindössze idáig terjedhet. Ha a bhāva megérik, mahābhāvává válik. A prema az utolsó. Akár a zöld és az érett 
mangó közötti különbség. Az Isten iránti színtiszta szeretet a lényeg; minden más valótlan. Egyszer Rāmát nagyon 
elégedetté tette Nārada imádsága, ezért felajánlott neki egy áldást. Nārada színtiszta szeretetért imádkozott, és azt 
is hozzátette: »Ó, Rāma! Kérlek add, hogy ne tévesszen meg a Te világot-megigéző māyād!« Rāma azt mondta: 
»Rendben. De kérj még valamit!« »Semmi mást nem akarok. Csak színtiszta szeretetért esedezem« – válaszolta 
Nārada. Hogyan tehet szert a hívő ilyen szeretetre? Az első, a szent emberek társasága, amitől felébred a śraddhā, az 
Istenbe vetett hite. Majd a niṣṭhā, az Eszmény iránti elkötelezett odaadás következik. Ezen a ponton a hívő semmi 
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másról nem szeret hallani, kizárólag Istenről. Csak az Istennek tetsző tetteket végzi el. A niṣṭhā után a bhakti jön, az 
Isten iránti odaadás; majd a bhāva. Ezután a mahābhāva és a prema, legvégül pedig Isten elérése következik. Mahābhāva 
vagy prema csak az Īśvarakoṭiknak, mint például az Inkarnációknak lehetséges.” (SriRK.ev.490.o.)

„Ugyan ki akar bhaktit?!5

Egyszer, amikor valaki megkérte Swami Premanandát6, hogy beszéljen a prema-bhaktiról, ő azt felelte: »Ugyan ki 
fog meghallgatni? Kinek beszéljek a premáról, a legfőbb odaadásról? Van egyáltalán bárki, aki alkalmas rá, hogy hall-
jon róla?« Majd így folytatta: »Egy utcai árus, házról-házra járt kiáltozva: ‘Vesz valaki szeretetet? Akar valaki sze-
retetet?’ Férfiak és nők, kicsik és nagyok mind kitárták az ajtóikat, és kijöttek. Mind akartak venni szeretetet, és az 
ára felől érdeklődtek. Ekkor az árus azt mondta: »Mi lenne az ára egy ilyen dolognak? Ez felbecsülhetetlen. Mind-
azonáltal, egy bizonyos összegért el tudom adni. A fejed az ára. Van bárki, aki felajánlja azt?« Az árat meghallva 
mindenki szétszéledt, visszabújtak az odúikba, és magukra zárták az ajtót. 

Tehát Isten eksztatikus szeretetéről akarsz hallani?! Rendben, legyen hát! De van bárki, aki képes felajánlani a 
fejét? Képes bárki feláldozni az életét?«

Még az átlagos Isten iránti odaadás sem kis dolog! De a prema-bhakti?! Az valami egészen más. A kettő közötti kü-
lönbség szemléltetésére Sri Ramakrishna olykor ezt a dalt énekelte:  

„Hallgasd! A fuvola felcsendült az erdőben, amott.
Oda kell szaladnom, mert Kṛṣṇa vár az úton.

Mondjátok, barátok, ti nem jöttök velem?
Az én Kṛṣṇám csupán egy üres név nektek;

de nekem Ő a szívem gyötrelme.
Fuvolájának muzsikáját ti csak a füleitekkel halljátok,

de, ó, nekem a lelkem legmélyéről szól.
Hallom, ahogy hív a fuvolája: »Jöjj, Rādhā!

Nálad nélkül a lugasnak oda a bája.«” (SriRK.ev.134.o.)
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Azonban mivel az összes fegyelmezési gyakorlat (sādhanā) alapelve, hogy a célt egyben eszközzé is tegye, ennél-
fogva már az előkészítő fegyelmezési gyakorlatok szakaszában is fel lehet venni egy megfelelő attitűdöt, javallot-
tan a szolgáló (dāsya) beállítottságát, ami feltétlenül segíteni fog az világi ego-érzet átnevelésében, átdolgozásában.

„Igaz, hogy egy-kettő meg tud szabadulni az »én«-től samādhi révén, de ezek az esetek nagyon ritkák. Ezernyi 
érvelésbe bocsátkozhatsz, az »én« mégis visszatér. Ma gyökeréig kivághatod a pīpalfát, de holnap látod, hogy új 
hajtás fakad. Ezért, ha az »én«-nek maradnia kell, hadd maradjon a gazfickó »a szolgáló én«-ként. Amíg csak élsz, 
legyen ez az attitűdöd: »Ó, Isten, Te vagy az Úr, és én a Te szolgálód vagyok.« Az »én«, ami azt érzi, hogy »Isten 
szolgálója vagyok, az Ő híve vagyok«, nem okoz bajt.” (SriRK.ev.164.o.)

„Ameddig ez a fátyol megmarad, a vedānta szerinti »én Ő vagyok« formula – vagyis, hogy az ember a Legfőbb 
Brahman – nem cseng igazként. A hullám a víz része, ám a víz nem része a hullámnak. Amíg ez a fátyol megmarad, 
addig a hívőnek Anyaként kellene Istenhez fordulnia. Azt kellene mondania Istennek: »Te vagy az Anya, és én a 
Te gyermeked vagyok; Te vagy az Úr, és én a Te szolgálód vagyok.« A szolgáló úr iránti attitűdje jó. Ebből az úr és 
szolgáló típusú kapcsolatból további beállítottságok fakadnak: Isten békés szeretetének attitűdje, a két barát közötti 
viszony és a többi. Ha az úr szereti a szolgálóját, akkor mondhatja neki: »Gyere, ülj mellém; nincs különbség köz-
ted és köztem!« De ha a szolgáló a saját akaratából ül az ura mellé, vajon nem lesz mérges az úr?” (SriRK.ev.281.o.)

A világi helyzetünkkel való hétköznapi azonosság érzetünket, vagyis, hogy ilyen és ilyen nemzetiségűnek tart-
juk magunkat, ilyen és ilyen emberekhez kötődünk ilyen és ilyen módokon, ilyen és ilyen pozíciókat betöltve 
az életben, annak az érzetnek kellene felváltania, hogy az Úrhoz tartozunk, és mint szolgálója vagy gyermeke 
vagyunk a Hozzátartozója. Amikor az én-érzet ily módon átalakul, akkor az odaadás egy beépített érzés lesz. 
A baráti viszonyulás (sakhya) a növekvő meghittség szakaszát jelzi, amelyben az Isten Teremtő létéből és min-
denhatóságának érzeteiből fakadó gátlásokat legyőzi a bensőségességnek az az érzése, mely képessé teszi a hívet, 
hogy megszilárduljon – egészen a madhura bhāváig – az odaadó attitűdök (bhāva) valamelyikében. Mindezek a 
fegyelmezések végül ahhoz vezetnek, hogy maradéktalanul átadja Neki a birtoktárgyakat, a tetteket, a testet, az 
elmét és az én-érzetet is. Ez az önátadás (ātmanivēdana), amelynek legkiválóbb példái Vṛndāvana gopikāi voltak. 
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ÖNÁTADÁS A BHAKTI ÉS A JÑĀNA ÚTJÁN7 
 swaMi atMapriyananda

oṃ yo brahmāṇaṃ vidadhāti pūrvaṃ yo vai vedāṃśca prahiṇoti tasmai
taṃ ha devamātmabuddhiprakāśaṃ mumukṣurvai śaraṇamahaṃ prapadye (Śvet.Up.6.18.)

Abban a Dēvában (Ragyogó, Isteni Lényben) veszek menedéket én, a megszabadulás keresője, 
Aki a kezdetkor megteremtette Brahmāt, és átadta Neki a Védákat.

oṃ asato mā sadgamaya
tamaso mā jyotirgamaya

mṛtyormā’mṛtaṃ gamaya (Bṛh.Up.1.3.28)
 

oṃ Vezess a valótlantól a Valóshoz; 
vezess a [tudatlanság] sötétség[é]ből a[z Isteni Tudás] Fény[é]re; 

vezess a halálból a Halhatatlansághoz!

A śaraṇāgati vagy prapatti, az önátadás – ahogy gyakorta fordítják – az elme egy olyan beállítottsága, mely képessé 
teszi a sirituális törekvőt (sādhaka), hogy közvetlenül, mindent elsöprő Isteni Jelenlétként érezze meg a Legfőbb 
Valóságot. Az Istennek való önátadást nem annyira eszköznek tekintik a megszabadulás (mukti) végső céljának eléré-
sében, hanem inkább magának a végső célnak, és a muktival azonosnak. Ennélfogva az önátadás egyszerre eszköz és 
cél is. Ebben az értelemben pedig a bhakti tanítók, mint Rāmānuja, a legbiztosabb, a leggyorsabb és a legkönnyebb 
spirituális gyakorlatként írták le. Az önátadást (śaraṇāgati) minden Isteni Inkarnáció (Avatāra) a spirituális gyakorlatok 
(sādhanā) legmagasabb rendű – s egyúttal legkönnyebb és leggyorsabb – formájaként taní totta. Śrī Kṛṣṇa Arjunához, 
kedves barátjához és tanítványához, intézett buzdítása, hogy vegyen Benne menedéket miután minden egyéb tö-
rekvését feladta, jól ismert. (Bh.G.18.66.) 
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Sri Ramakrishna az alábbi szavakkal tanította meg tanítványainak és hívei belső körének az önátadás titkát (ahogy 
azt Mahendra Nath Gupta, aki M.-ként hivatkozott magára, Sri Ramakrishna halhatatlan evangéliumának fel-
jegyzője elmesélte): 

„Csak elmélkedj »ezen a helyen« (így utalt önmagára, hogy elkerülje az »én«, »nekem« és »enyém« kifeje-
zéseket); semmi másra nincs szükség! Bármilyen spirituális gyakorlatot kell végezz, a maga idejében elvégzés-
re kerül majd rajtad keresztül. Aki gondol »erre a helyre«, az megörökli »ennek a helynek« az összes vagyo-
nát, ahogy a gyerek is megörökli az apja vagyonát.”

M. még azt is hozzátette: 
„Tudod, mi az ő vagyona? Jñāna-bhakti, viveka-vairagya, śānti-sukha, premasamādhi; vagyis tudás és odaadás, a 

megkülönböztetés képessége és a szenvtelenség, béke és öröm, Isten szeretete és végső egyesülés Istennel.”

Önátadás a bhakti útján
A bhakti útján az önátadás a spirituális felismerés csúcsa, és egyben a legerőteljesebb ösvény is. Az egyéni törekvő 

beleveszik a Szeretett Istenével való egyesülés üdvébe. Saját egója elolvad, és nullára redukálódik. Mivel ebben a 
felismerésben sem két entitás van, ezért bizonyos értelemben ez az a nem-kettős tapasztalat (advaita anubhūti), amit a 
tudás (jñāna) útján a legfőbbnek tartanak.

Sri Ramakrishna hasonlata ebben az értelemben igen beszédes: egy sóbaba egyszer elment, hogy megmérje az 
óceán mélységét. Abban a pillanatban, hogy az óceánba lépett, elolvadt, és eggyé vált az óceánnal. Az egyéni ego, 
ami az egyéniséget alkotó név és forma alapja, eltűnik, és kizárólag Isten marad, mint az egyetlen Valóság. Hívha -
tod advaita felismerésnek, ha úgy tetszik.

Isten hívei leírhatatlan édességet, transzcendens üdvöt éreznek az egyéni én (jīvātman) ezen Legfelsőbb Énnel 
(Paramātman) való egyesülésében, és rendkívül boldogok, hogy Szeretett Istenük Végtelenségében elveszítik egyé-
niségüket. A bhakti célja a jīvātman egyéniségének összeolvadása azzal a Legfőbb Paramātmannal, amit a hívő-jīva 
a Szeretett Īśvaraként gondol el. Az önátadás pedig az az eszköz, ami hozzásegíti őt ezen egység eléréséhez. Mivel 
a hívő önátadása és az Istennel való egyesülés között nincs hézag, ezért az önátadás egyaránt az eszköz (sādhanā) 
és a cél (sādhya) is. Ez teszi »közvetlen, tévedhetetlen, könnyű és örök úttá« – pratyakṣāvagamaṃ dharmyaṃ susukhaṃ 
kartumavyayam (Bh.G.9.2.) – ahogy azt Śrī Kṛṣṇa tanítja.
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Önátadás a jñāna útján
Az önátadásra rendszerint az odaadás ösvényéhez (bhakti-marga) tartozóként gondolunk. Érdekes módon azonban 

az önátadás éppúgy hozzátartozik a tudás útjához (jñāna marga), mint a bhakti útjához. Hogy miként? Mit ér el végső 
soron a jñānī? Egységet a Végső Valósággal, a Legfőbb Igazság formájában. 

A Végső Valóság természetét a tudás útján Sat-Cit-Ānanda Svarūpa-ként (vagyis mint Létezés-Tudomás-Üdv-
teljesség vagy Igazság-Tudat-Öröm) írták le. A Végső Valóság ezen aspektusok bármelyike által felismerhető: Sat 
vagy Cit vagy Ānanda.

Míg a bhakti útja az Ānanda, azaz az Üdvteljesség aspektusát hangsúlyozza, addig a tudás útja a Cit, vagyis a Szín-
tiszta Tudat aspektusra fókuszál. A tudás útját járók, mint a modern korban Ramana Maharshi, vagy az ősi időkben 
Aṣṭāvakra, a Sat vagy Igazság aspektusokat hangsúlyozták, habár a Cit vagy Színtiszta Tudat és a Sat vagy Igazság 
kölcsönösen áthatja egymást, tekintve, hogy a kettő nem különbözik. 

Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a tudás útja (jñāna-marga) a Végső Valóság keresése Annak Sat-Cit aspektu-
sában, míg az odaadás útja (bhakti-marga) a Valóság keresése Annak Ānanda aspektusában.

Ramana Maharshi, a jelen kor egyik legnagyobb és legkiválóbb jñānīja, a Végső Valósághoz vezető legmagasabb 
rendű és legközvetlenebb útként mindig is az önkutatás (ātmavicāra) útját hirdette. Amikor őszinte spirituális törek-
vők (sādhaka) arról számoltak be neki, hogy mennyire tehetetlennek érzik magukat az önkutatásban a szüntelen »Ki 
vagyok én?« kérdezgetésével, akkor csak elmosolyodott, és azt felelte, hogy ez esetben gyakoroljanak önátadást a 
Legfőbb Erő irányába.

Úgy mondta, hogy csupán két út létezik: az önkutatás (jñāna-marga) és az önátadás (bhakti-marga) ösvénye. Ahogy 
a bhakti útját járó törekvő arra vágyik, hogy kicsiny egyéniségét Szeretett Istenének Mérhetetlenségébe és Végte-
lenségébe olvassza és élvezze az egyesülés örömét, úgy a tudás útjának követője önkutatás és befelé fordulás (antar-
mukhinata) segítségével felismeri, hogy amit az egyéniségének gondolt, az én-érzete (ahaṃkāra), valójában csak puszta 
mítosz, és a Legfőbb Tudat, a Végtelen Tudatosság (Caitanya) az egyetlen valóságos. Ez nem annyira a kicsiny 
egyéniségnek a Szeretett Istennel való összeolvadása, mint a bhakti útján, hanem in kább a jīvātman és a Paramātman 
nem-különböző voltának a felismerése. Az azonosság tudásának tüze elégeti, elpusz títja azt a tudatlanság (ajñāna) 
szülte téves elgondolást, mely szerint a jīvātman különbözik Brahmantól.

A finom különbség a két út között az önátadás tekintetében, ha van egyáltalán ilyen, hogy az odaadás útján az 
egyéni én édes egyesülést élvez a Legfőbb Énnel, míg a tudás útján az egyéni én és a Legfőbb Én elkülönültsége 
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tudatlanságból felmerülő téves elgondolásként, merő kitalációként ismerszik fel, és nincs szó sem egyesülésről, sem 
összeolvadásról, mivel sosem volt, sosincs és soha nem is lesz semmiféle elkülönültség az egyén és a Legfőbb között. 

A bhakti-marga ezért édes és örömteli, a jñāna útja pedig szigorú és lángolva ragyogó; a jñānī szívében felkelő Tudás 
Napja elpusztítja a tudatlanság sötétségét, vagyis a jīvātman és a Paramātman elkülönültségének tudatlanságból fa-
kadó téves elgondolását.

Sri Ramakrishna és Swami Vivekananda – aki egyetlen alkalommal sem mondott mást csakis, amit Mesterétől, 
Sri Ramakrishnától kapott – soha nem tettek különbséget a bhakti és a jñāna, az odaadás és a tudás útja között, mivel 
mind a kettő a kicsiny egyéniség elpusztítását foglalja magában. Álljon itt erre néhány példa a tanításaiból:

„Míg a tudás útján a kicsiny egót a Tudás Tüze emészti fel vagy a Tudás Napjának lángoló ragyogása pusz-
títja el, addig az odaadás útján ez az aprócska ego egyszerűen elolvad, beleveszik Isten Szeretetének Végtelen 
Tározójába, örömtelin és szenvedélyesen.”

„Satcidānanda Végtelen Óceánján – úgymond a bhakti hűsítő hatása által – a víz itt-ott jégtömbökké fagy 
össze. Amikor a Tudás Napja felkel a Tudás tüzes hevének hatására ezek a jégtömbök visszaolvadnak az óce-
án vizébe. Mindkettőben közös, hogy a kicsiny egyéniség eltűnik, és a Legfőbb Valóság Végtelensége a Tudat 
Töretlen, Oszthatatlan, Homogén Óceánjaként (Caitanya Samudra) fedi fel Magát.”

„Ha valaki önkutatást (ātmavicāra) végez, semmi olyasmit nem talál, hogy »én«. Vegyük például a hagymát. 
Először a külső vörös héját hámozod le, ezt követően a fehér, vastag rétegek jönnek. Ezeket is fejtsd le egymás 
után, és a végén semmit sem találsz belül.” (SriRK.ev.142.o.) „Ahogy a hagymában nincs belső rész, épp úgy 
nincs benned sem egy »én«. Az mind Ő (Isten) vagy Brahman.”

pūrṇamadaḥ pūrṇamidaṃ pūrṇātpūrṇamudacyate
pūrṇasya pūrṇamādāya pūrṇamevāvaśiṣyate (Īśā.Up. invok.)

Az a Valóság [Brahman] tökéletesen Teljes, Végtelen.
Ez a Valóság [a világ] is tökéletesen Teljes, Végtelen. 

A Végtelen a Végtelenből kiáradva, kizárólag Végtelen marad.” 
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Ezen kilenc-tagú fegyelmezés – vagyis „az Úr Viṣṇu dicső tetteinek és kiválóságainak elbeszéléseit hallgatni 
(śravaṇaṃ), kántálni a Neveit és magasztaló himnuszokat énekelni Róla (kīrtanaṃ), szüntelen emlékezni Rá 
(smaranaṃ), szolgálni Őt (pādasevanam), imádni Őt (arcanam), hódolni Előtte (vandanam), felölteni a szolgálója szere-
pét (dāsyam), közeli barátként tekinteni Rá (sakhyam) és a teljes önátadás Neki (ātmanivēdana)” (Ś.Bh.7.5.23-24.) – 
hosszú és kitartó gyakorlásával az odaadás szép lassan a rati, vagyis az Isten iránti belső kötődés formáját veszi fel. 
Ebben az állapotban pedig az elme külső támogató eszközök nélkül is örömmel időzik Istenen, és sosem fordul el 
Tőle a szenvedésekből vagy az aggodalmakból felmerülő zavaró tényezők ellenére sem. Legérettebb formájában 
a rati vagy a bhakti békés (śānta) típusává válik, ami Istenbe olvadás folytán elért megszabaduláshoz (sāyūjya) vezet, 
vagy pedig a bhakti prīti típusává, ami ekkor az Isteni Személy örök imádatában és szerető szolgálatában végződik.

A Bhāgavataṃ fenntartja, hogy a bhakti magával hozza mind a három spirituális kiválóság – Isten spontán sze-
retete, lemondás (virakti) és a létezés egységének tudása (jñāna) – kivirágzását a hívő szívében; mint ahogy egy falat 
étel is egyidejűleg ad örömöt, csillapítja az éhséget és biztosít fizikai erőt is. (Ś.Bh.11.2.42.) 

A devócionális tapasztalatok különféle és széles skálán mozgó fokozatairól részletesen ír a Bhāgavataṃ:
„Az emberek gondolkodásmódja és attitűdje szerint, melyek a mentális alkatukból és a bennük szunnyadó 

guṇákból fakadnak, a bhakti számos formát ölt a gyakorlatban. Aki irigy, büszke, erőszakos és dühvel teli azt a tamas 
uralja. Aki anyagi haszonszerzés, hírnév és fényűzés céljával imádja az Istenséget, az a rajas befolyása alatt áll. A 
sattvával megáldott hívő a Legfelsőbb Személyiségnek ajánlja a tettei eredményeit…”

 „…A sāttvika természetű ember, habár még fenntartja a Tőlem való elkülönülés attitűdjét, a karma rabságából 
való megszabadulásért (mokṣa) imád Engem azáltal, hogy minden tettét Nekem szentelt felajánlásként végzi el a 
szent iratok meghagyásai szerint.” (Ś.Bh.3.29.7-14.)

„Háromféle bhakti létezik az egyén természete szerint: sāttvika bhakti, rājasika bhakti és tāmasika bhakti. A sāttvika 
bhaktiról egyedül Istennek van tudomása. Nincsenek külső megnyilvánulásai. A hívő, aki ilyen odaadással bír, szereti 
az elvonultságot. Talán szúnyogháló alatt meditál, ahol senki nem látja. Amikor ez a fajta odaadás ébred fel valaki-
ben – a sattva sattvája, a legtisztább sattva  –, akkor nem kell sokat várnia Isten látomására. A pirkadat azt jelzi, hogy 
hamarosan felkel a nap. Aki rājasika bhaktival rendelkezik, az szívesen kimutatja mások előtt az odaadását. Ő »tizenhat 
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összetevővel« imádja az Istenséget, selyemruhában lép a templomba, és itt-ott arany-, illetve drágakövekkel tarkított 
rudrākṣa füzért visel a nyakában. Akit a tāmasika bhakti jellemez, az az útonálló bátorságát és hevességét mutatja. A 
haramia nyíltan kifejezi a szándékát, így kiáltva: »Ölj! Rabolj!« Ő még nyolc rendőrfelügyelőtől sem fél. Az ilyen 
hívő is úgy kiált, mint egy őrült: »Hara! Hara! Vyom! Vyom! Dicsőség Kāḷīnak!« Nagy lelkiereje és izzó hite van.” 
(SriRK.ev.481.o.)

„Ha valakit rosszindulat, arrogancia, féltékenység vagy harag fűt miközben odaadást mutat Isten iránt, akkor az 
ő odaadása tāmasika, mert azt a tamas, a tehetetlenség minősége befolyásolja. Ha hírnévre vagy gazdagságra vágy-
va, vagy bármilyen egyéb világi ambíciótól indíttatva imádja Istent, akkor rājasika az odaadása, mivel a rajas, a te-
vékenység minősége hat rá. Ám, aki mindenféle anyagi nyereség gondolata nélkül imádja Istent, ha kötelességeit 
azért végzi, hogy egyedül Isten kedvére tegyen, és minden teremtett lénnyel szemben a barátság attitűdjét tartja fenn, 
akkor az ő odaadását sāttvikának hívjuk, mivel azt a sattva, a harmónia minősége befolyásolja.” (SriRK.ev.20.o.–Bevezető)

 „…a fentiekkel szemben – amelyek mind Prakṛti guṇáin alapulnak – a bhakti legmagasabb formájának, a nirguṇa-
bhaktinak (a három guṇát meghaladó bhakti) nincsenek szándékai, alapja pedig a jīva elválaszthatatlan meghittsége 
az Úrral. Az elme, pusztán a Kiválóságaimra emlékezés eredményeként, szakadatlan és akadályozatlan – akár a 
Gangesz vize – árad Felém, aki mindenek szívében Lakozom. Az ilyen hívő, még a megszabadulás (mokṣa) négy 
formáját – élet a Birodalmamban (sālokya), élet a Közelemben (sāmīpya), az Enyémhez hasonló forma birtoklása 
(sārūpya), egylét Velem (sāyūjya) – sem fogadja el, ha felkínálják neki. Ilyen kiváló és dicsőséges a bhaktinak ez a leg-
magasabb rendű kifejeződése, mely által a jīva legyőzi a három guṇa fogva tartását, és alkalmassá válik az Isteni 
Állapotra.” (Ś.Bh.3.29.7-14.)

„A legmagasabb odaadás viszont mind a három guṇát, vagyis minőséget meghaladja, mivel az, az elme spontán 
és szakadatlan irányultsága Isten, minden lény Belső Lelke felé; és az igaz hívő szívében ez abban a pillanatban 
felbukkan, ahogy meghallja Isten nevét vagy Isten attribútumainak említését. A hívő, aki ilyen szeretettel bír, a 
mennyek boldogságát sem fogadná el, ha felkínálnák neki. Egyetlen vágya Istent szeretni minden körülmények 
között: örömben és fájdalomban, élet és halál idején, dicsőségben és megvetésben, gazdagságban és szegénység-
ben. (SriRK.ev.20.o. – Bevezető )
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A Bhāgavataṃ azt is leírja, hogy milyen eszközök segítségével érhető el ez a tudatállapot: 
„Az elme az alábbi fegyelmezési gyakorlatok alkalmazásával éri el ezt az állapotot: A kötelességeket kötődés-

mentesen és az Isteninek szánt felajánlásként kell végezni az életben. Az odaadást elősegítő és az egyetlen teremt-
mény szenvedését sem okozó szertartásos imádatot kell megtartani. A Jelenlétemet minden létezőben fel kellene 
ismerni. Az elmét oly módon kellene fegyelmezni, hogy ne kötődjön a világi tárgyakhoz…

Én lakozom minden létezőben a legbensőbb lelkükként. Ennek felismerése nélkül a puszta Imádatom a kép-
másokon keresztül, csupán látszat-imádat. Ha valaki nem tisztel Engem, mint a mindenkiben a Lelkükként és 
Urukként Jelenvaló (Paramātmā), ámde a képmásoknak imádatot ajánl, az efféle imádata olyan hatástalan, mint 
a hamuba tett szent felajánlás…

Azonban, amíg ténylegesen nem ismeri fel a Jelenlétemet önmagában és minden létezőben, addig imádnia kel-
lene Engem a képmásokban, és teljesítenie kötelességeit mások felé…

A szent embereket tisztelni kellene, a szükségben szenvedők felé együttérzést mutatni és segítséget nyújtani ne-
kik, az egyenrangúakkal pedig barátságosan és udvariasan viselkedni.

Uralni kellene az érzékeket és az elmét. 
Tanulmányozni kellene a szent iratokat, és énekelni a dicsőítő himnuszokat. Keresni kellene a szent társaságot. 

Egyenes, álnokságtól és egoizmustól mentes gondolkodásmódot kellene kifejleszteni.
Aki élete egyetlen céljának az Isten-szeretet elérését tűzte ki, és követi a fent említett fegyelmezéseket, tiszta el-

mére tesz szert, melynek eredményeként képes lesz rá, hogy szüntelen örömmel emlékezzen Rám, és elmerüljön 
Bennem.

Ahogy a szellőben utazó illat automatikusan eléri az orrot, úgy az odaadás fegyelmezései által a világiasságtól 
megszabadított elme megtanulja, hogyan menjen erőfeszítés nélkül a Legfőbb Létezőhöz.” (Ś.Bh.3.29.15-27. sze-
melvények)

 „Vallásos szertartásokat gyakorolsz – japa, böjtölés és hasonlók. Ez nagyon jó. Ha valaki őszintén vonzódik 
Istenhez, akkor Isten ilyen fegyelmezéseket gyakoroltat vele. Ha a hívő képes úgy végezni őket, hogy nem vágyik 
azok gyümölcsére, akkor bizonyosan fel fogja ismerni Istent. Sok szertartást a szent iratok meghagyásai miatt tart 
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meg a hívő. Az ilyen odaadást vaidhi-bhaktinak, rituális odaadásnak, nevezik. Van azonban egy magasabb formája 
is az odaadásnak, a rāga bhakti, ami az Isten utáni vágyódásból és Isten mély szeretetéből fakad. Prahlāda odaadása 
ilyen volt. Amikor a hívő kifejleszti ezt a szeretetet… már nem kell előírt szertartásokat végeznie.” (SriRK.ev.641.o.)

„Minden imádat és spirituális fegyelem kizárólag egyetlen célra irányul: megszabadulni a világi kötődéstől. Minél 
többet meditálsz Istenen, annál kevésbé fogsz kötődni a világ semmitmondó dolgaihoz. Minél jobban szereted Isten 
Lótuszlábait, annál kevésbé fogod sóvárogni a világ dolgait, vagy törődsz majd a testi örömökkel. Más feleségére 
anyádként fogsz tekinteni, a saját feleségedre pedig, mint társadra a spirituális életben. Megszabadulsz majd az ál-
latias vágyaidtól, és isteni minőségekre teszel szert. Egyáltalán nem fogsz kötődni a világhoz. És bár meglehet, hogy 
továbbra is a világban kell élned, jīvanmuktaként fogsz élni. Śrī Caitanya tanítványai családfőként, kötődésmentes 
lelkületben éltek a világban.” (SriRK.ev.639.o.)

„De megint csak azt mondom, önzetlen munkát végezni a legnehezebb. Ezért szívedben szeretettel és vágyódás-
sal imádkozz Istenhez: »Ó, Uram, áldj meg a Lótuszlábaid iránti odaadással, és csökkentsd le a világi teendőimet! 
Kérlek, add meg nekem azt a kegyet, hogy a néhány teendőt, amit muszáj elvégeznem, hadd tegyem kötődésmen-
tes lelkületben!« Ha ennél is tovább mész, felismered Istent. Meglátod Őt.” (SriRK.ev.442.o.)

Ennélfogva a bhakti rendkívül értékes, és minden más spirituális értékkel együtt jár. Akiben a bhakti tapaszta-
lata tökéletességre jutott, azt bhāgavatottamának nevezik. A devócionális tapasztalat fejlődési szakaszait, ami a 
bhāgavatottamában végződik, így írja le a Bhāgavataṃ: 

„Az Úr tökéletes bhāgavatája vagy híve (bhāgavatottama) az, aki a Bhagavān, az Önvaló, dicsőségét minden lé-
tezőben visszatükröződve és minden létezőt Őbenne, Önvalójukként, lát. A középszerű bhāgavata (madhyama-
adhikārī) Isten felé az imádó szeretet, Isten hívei felé a barátság, az átlagember felé a kedvesség és együttérzés és 
az ellenségei, valamint a rossz emberek felé a közömbösség attitűdjeit nyilvánítja meg. Az alsóbbrendű bhāgavata 
(prākṛta-bhakta) pedig bár hittel és odaadással imádja Istent a képmásokban, ámde teljesen közömbös Isten hívei-
vel és más létezőkkel szemben” – mert képtelen felismerni a mindenkiben ott lakozó Isteniséget. (Ś.Bh.11.2.45-47.)
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„Az alsóbbrendű hívő azt mondja: »Isten létezik ugyan, de nagyon távol, amott, fent a mennyekben.« A közép-
szerű hívő azt mondja: »Isten életként és tudatként létezik minden lényben.« A kiemelkedő hívő azt mondja: »Maga 
Isten vált mindenné; bármi, amit látok, az Isten formája. Egyedül Ő vált māyāvá, az univerzummá és minden élő-
lénnyé. Semmi nem létezik, kizárólag Isten.«” (SriRK.ev.257.o.)

„Satcidānanda olyan, mint egy végtelen óceán. A nagy hideg hatására a víz jéggé fagy, ami különböző formájú 
táblákban úszik az óceán vizén. Hasonlóképpen, a bhakti hűsítő hatására a hívő látja Isten formáit az Abszolút 
Óceánjában. Ezek a formák a bhakták, Isten szerelmesei részére vannak. Ám, amikor a Tudás Napja felvirrad, a 
jég elolvad; ugyanaz a víz lesz belőle, ami előtte is volt. Víz felül és víz alul, mindenhol kizárólag csakis víz. Ezért a 
Bhāgavata egyik imája így szól: »Ó, Uram, van formád, és forma nélküli is vagy. Ó, Uram, Te jársz előttünk emberi 
alakban, és Téged írtak le a Védákban szavakon és gondolaton túliként.« De, azt is mondhatja, hogy egyes híveknek, 
Isten örökkévaló formákat ölt. Az óceánban vannak olyan részek, ahol a jég egyáltalán nem olvad meg, hanem a 
kristály formáját veszi fel.” (SriRK.ev.185.o.)

1 A Sri Ramakrishna evangéliumából, a Bhaktaranjiniből, illetve a The Vedanta Kesari lapszámaiból átvett idézetek nem részei Swami Tapasyananda 
eredeti írásának.; 2 kéj- és bírvágy jelentését lásd Szójegyzék; 3 A hat bhaga (ṣaḍguṇa) egy eltérő sora: jñāna (mindentudás), aiśvarya (mindenható-
ság), śakti (képesség), bala (erő), vīrya (nem-kötődés), tejas (ragyogás); lásd még Nār.1.10.; 4 „A tiltott szerelem úgy került bemutatásra, mint ami 
semmilyen erkölcsi normát nem vesz figyelembe, mert a szeretet legerősebb formáját testesíti meg, amelyben a nő őszinte és mindent elsöprő 
szerelem miatt megy el a kedvesével, nem törődve tekintéllyel, viszonzással vagy biztonsággal. Az Isten iránti szeretetnek és önátadásnak ezt 
a gátlásoktól mentes intenzitást kellene elérnie, lemondva az én-központúságról, mindent átadva Neki, és semmit nem kérve Tőle. A feleség 
szeretete elmarad ettől a tökéletességtől, mert az ő pozícióját törvény és társadalmi konvenciók védik, amelyek támogatást és biztonságot 
nyújtanak a számára. Így tehát Vṛndāvana gopikāi, akik tiltott szerelemmel viseltettek Kṛṣṇa iránt, állnak az első helyen a spirituális szerelem 
legmagasabb rendű megtestesítőiként, míg Kṛṣṇa hitvesei csak ő utánuk következnek. Miközben a szerelem ezen emberi megnyilvánulásairól 
olvasunk nem szabad elfelejtenünk, hogy a Bhāgavataṃ nem egy magával ragadó szerelmi történetről szól. Rögtön a második versében leszö-
gezi, hogy tárgya a mindenről lemondott Paramahaṃsák dharmája, akik elhagyták a hamisság életét és a szív minden állati szenvedélyét. Ezen 
összefüggésből vizsgálva egyértelművé válik ennek az elbeszélésnek a spirituális jelentése.” – Swami Tapasyananda; 5 forrás: The Vedanta Kesari 
2015/12. – Pravrajika Shuddhatmaprana 6 Baburam Maharaj, Sri Ramakrishna közvetlen tanítványa; 7 forrás: The Vedanta Kesari 2015/12. 
– Swami Atmapriyananda;



A NĀRĀYAṆĪYAṂ FILOZÓFIAI SZEMLÉLETE1 
swaMi tapasyananda

A Nārāyaṇīyaṃ nem csupán a Bhāgavataṃ elbeszéléseit összegzi, ha-
nem annak filozófiai és devócionális tanításait is. A Bhāgavataṃ tanításai 
e tárgyak vonatkozásában a teljes műben szétszórva találhatóak meg 
a több mint tizennyolcezer strófa különféle párbeszédeiben és dicsőítő 
énekeiben, amelyekben ezen nagyszerű mű igencsak bővelkedik.

A Bhāgavataṃ legfontosabb filozófiai értekezéseit a III. és a XI. köny-
vek tartalmazzák Kapila édesanyjának, Devahūtinak, valamint Śrī 
Kṛṣṇa kiváló hívének, Uddhavának, átadott tanításaival. Ezen útmuta-
tások leglényegesebb pontjait fűzte csokorba a Nārāyaṇīyaṃ első négy, 
illetve utolsó nyolc éneke, amelyekben Bhaṭṭatiri zsenialitása költészet-
té formálta át a filozófiát. Jóllehet neveltetése szerint Bhaṭṭatiri bhaṭṭa-
mīmāṃsaka, vagyis a védikus rituális filozófia követője volt, teológiáját 
tekintve buzgó vaiṣṇavának, filozófiájában pedig inkább advaitinnek mu-
tatkozik.
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„Mester: „Az ember akkor tudja jól megérteni a Bhāgavatát, ha már tanulmányozta a nyāyát, a vedāntát és a többi 
filozófiai rendszert. Nem így van?”

A paṇḍita fia: „De igen, uram. Nagyon fontos tanulmányozni a sāṃkhya filozófiát.” (SriRK.ev.625.o.)

 „A Nārāyaṇīyaṃ 15. éneke az Úr Kapilának, az Úr Viṣṇu Inkarnációjának, a tanításait tartalmazza párbeszéd for-
májában az Úr és az édesanyja, Devahūti, között. Ebben a tíz versszakban az író a teljes bhakti-yogát és sāṃkhya-yogát 
elmagyarázza. E tanítások révén, melyek a Śrīmad Bhāgavata Mahāpurāṇam lényegét, kvintesszenciáját és a harmadik 
könyv 25-32. fejezeteinek összegzését adják, miközben látszólag saját édesanyját tanítja, az Úr Kapila tulajdonkép-
pen a sāṃkhya filozófiát és az odaadás (bhakti) útját fejti ki az élet-halál körforgásának (saṃsāra) háromszoros szenve-
désétől2 gyötrődő embereknek.” (Bh.jini.kom.15.1.)

„Az intellektus rabság okozója lesz, 
mikor az érzéktárgyakhoz – melyek a három guṇa eredményei – kötődni kezd;
máskülönben megszabaduláshoz vezet. 
Az odaadás útja a kötődést valóban megakadályozza.
Így tehát a szent emberek követése nyomán felébredő odaadás az egyetlen,
melyre törekedni kellene.”
Az Úr Kapilaként inkarnálódva Devahūtit így tanítottad.” (Nār.15.1.)

„A guṇa szó azt is jelenti, hogy kötél vagy fonál. Mivel a sattva, a rajas és a tamas a rabság okozói, ezért kötel(ék)ek 
(guṇák), amelyek az érzéki örömökhöz kötözik az embereket. Maguk alakultak át érzéktárgyakká. Ennélfogva a guṇa 
szó általánosságban azokat a tárgyakat jelöli, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az érzéki örömökhöz, amelyek 
szüntelen vonzzák vagy megzavarják az elmét. A megkülönböztetés híján lévő emberek elveszítik azon képességü-
ket, hogy tudják, mi is az igazi boldogság. Érzéki élvezetekbe merülnek, és ezeket az örömöket összetévesztik a való-
di boldogsággal. Akik ezt a boldogságot igyekeznek megízlelni a saṃsāra rabságába esnek, épp ahogy a hal, ami a 
horog végén lévő csalit szeretné megszerezni. 

A guṇa valójában három féle: sattva, rajas, tamas, amik a természet minőségei és a rabság okozói, melyek folytán a 
Puruṣa kötődik a testéhez. Közülük a sattva guṇa, akár a kristály, nagyon tiszta, fénylő és ártalmatlan.
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 Azonban, még ez a sattva is, még abban az illetőben is előidézi a téves én-érzetet – vagyis az érzést, mely szerint 
én vagyok boldog, én vagyok bölcs stb. –, aki máskülönben lemondott a világi élvezetekről, és már nem kötődik hoz-
zájuk. Tulajdonképpen az öröm és a tudás nem a Puruṣa (Legfőbb Létező) attribútumai. A sāṃkhya filozófia szerint, 
ezek a test jellemző vonásai. A sattva guṇával szemben, ami a Puruṣát a testhez köti azáltal, hogy téves én-érzetet kelt 
benne, a rajo guṇa a valódi boldogságot elrejtve felerősíti az érzéktárgyak iránti vágyakat, amelyek természetüknél 
fogva bánat okozói, és amelyek a saṃsāra rabságában végződnek. A tamas teljes egészében beborítja a Puruṣa valódi 
formáját, és a tudatlanságból született nemtörődömséggel, tunyasággal, kábultsággal stb. kötözi az egyént az élet-
halál körforgásához, a saṃsārához. 

E kötelék elvágásának egyetlen módja van. Elég, ha az elme nem kötődik ezekhez a fentebb említett guṇákhoz, és 
a velük járó anyagi tárgyakhoz. Amikor ez a kötődés megszűnik és a sattva, a rajas és a tamas formái is megsemmisül- 
nek, akkor a saṃsārához láncoló kötél elszakad. Ezzel pedig az ember eléri a megszabadulást, mely az ő valódi ter -
mészete. 

Az elme ingatag. A természetéből adódik, hogy szüntelen vágyik az érzéktárgyak után. A világi tárgyak azonban 
tünékenyek. Tanácsos inkább az Legfőbb Üdv Urán meditálni – ezt nevezik az odaadás útjának.

»Csakis az jogosult Brahman elérésére, aki tántoríthatatlan odaadással szolgál Engem, és meghaladja a guṇákat.« 
(Bh.G.14.26.) A Bhagavad-gītā ezen kijelentéséből világos, hogy az odaadás az első lépés a végső megszabadulás elé-
réséhez. Elérheti ezt az odaadást úgy, hogy lemond a vágyról, a dühről és a hasonlókról, elfordul az érzéktárgyak-
tól, és az elméjét szakadatlanul, akár az olajfolyam, a Legfőbb felé irányítja, az erényesek társaságát keresi, akik 
őszinte szívvel szolgálják az Urat, és hallgatja az Úr dicsőségeiről szóló elbeszéléseiket. Ezek gyakorlásával legyőzi 
a vágyat, a haragot és a többit, és szert tesz az elme tisztaságára, ami elengedhetetlen az odaadás gyakorlásához. 
Erőfeszítésre nincs szükség e célból. Ezért, akik megszabadulásra vágynak, azoknak csupán követni kell az odaadás 
útját, mely nagyon édes és könnyű.” (Bh.jini.kom.15.1.)

„Amikor teremtőként, fenntartóként és pusztítóként gondolnak Istenre, akkor a Személyes Istenként, Saguṇa 
Brahmanként vagy Ādyaśaktiként, az Ős Energiaként, ismerik. Amikor pedig úgy gondolnak Rá, mint ami túl van 
a három guṇán, akkor az Attribútumok nélküli Valóságnak, Nirguṇa Brahmannak nevezik, túl beszéden és gondo-
laton; ez Parabrahman, a Legfőbb Brahman. Isten māyājának bűvöletében, az ember elfeledi az igaz természetét. 
Elfelejti, hogy ő az Atyja végtelen dicsőségeinek az örököse. Ez az isteni māyā három guṇából tevődik össze. És mind 
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a három tolvaj; mert az összes kincsétől megfosztják az embert, és elfeledtetik vele az igaz természetét. A három 
guṇa: sattva, rajas és tamas. Ezek közül, egyedül sattva mutatja meg az utat Istenhez. Azonban még sattva sem képes 
arra, hogy eljuttassa Hozzá.

Hadd meséljek el egy történetet! Egyszer egy gazdag úr kelt át az erdőn, amikor is három rabló fogta közre, 
és mindenéből kifosztotta. Miután az összes vagyonát megkaparintották, az egyik útonálló azt mondta: »Minek 
hagynánk életben? Öljük meg!« Már épp le akart sújtani a kardjával, amikor a másik közbevágott: »Nincs értelme 
megölni! Kötözzük meg jó szorosan, és hagyjuk itt! Úgy nem tudja értesíteni a rendőrséget.« Ennek megfelelően a 
rablók megkötözték, ott hagyták, és odébb álltak. Valamivel később, a harmadik rabló visszatért a gazdag férfihoz,  
és azt mondta neki: »Áh! Csúnyán megsérült, ugye? Mindjárt eloldozom.« A harmadik rabló szabadon engedte a 
korábbi áldozatát, és kivezette az erdőből. Amikor a főút közelébe értek, a rabló azt mondta: »Kövesse ezt az utat, 
úgy könnyen hazatalál!« »De önnek is velem kell jönnie! – mondta a férfi – Olyan sokat tett értem. Örömmel ven-
dégül látjuk az otthonunkban.« »Nem – felelte a rabló –, én nem mehetek oda. A rendőrség letartóztatna.« Mi-
közben így szólt, megmutatta az utat a gazdag férfinak, majd búcsút intett.

Na már most, az első rabló, aki azt mondta, »Minek hagynánk életben? Öljük meg!«, a tamas. Pusztít. A második 
rabló a rajas, ami a világhoz köti, és különféle tevékenységekbe keveri az embert. A rajas elfeledteti vele Istent. 
Egyedül a sattva mutatja meg neki az utat Istenhez. Olyan erényeket vált ki, mint az együttérzés, a tisztesség és az 
odaadás. Ezenkívül, a sattva olyan, mint a lépcsősor utolsó foka. Utána már a tető következik. 

A Legfőbb Brahman az ember saját lakhelye. Csak akkor érheti el Brahman Tudását, ha meghaladja a három 
guṇát.” (SriRK.ev.211.o.)

„Brahman túl van a három guṇán. Túl van Prakṛtin. A három guṇa egyike sem tudja elérni az Igazságot; olyanok, 
mint a rablók, akik a letartóztatástól rettegve, nem mehetnek nyilvános helyre. … Maga ez a világ az erdő. Az itt 
portyázó három rabló: sattva, rajas és tamas. Ők azok, akik megfosztják az embert az Igazság Tudásától. Tamas el 
akarja pusztítani. Rajas a világhoz kötözi. Sattva azonban megmenti rajas és tamas karmai közül. Menedéket véve a 
sattvában, megmenekül a haragtól, a szenvedélytől és a tamas többi gonosz hatásától. Továbbá, a sattva meglazítja a 
világ kötelékeit. Ámde sattva is rabló. Nem képes megadni számára az Igazság végső Tudását, jóllehet megmutatja 
neki az Isten Legfelsőbb Lakhelyéhez vezető utat. Sattva elindítja az úton, és azt mondja neki: »Nézd amott! Ott a te 
otthonod!« Még a sattva is távol van Brahman Tudásától.” (SriRK.ev.259.o.)
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Az Úr Viṣṇut, aki azonos Kṛṣṇával, Bhaṭṭatiri épp úgy mutatja be, ahogy a Bhāgavataṃ, vagyis mint Maga Isten, 
az összes többi Istenség pedig mind az Ő kifejeződése. Ezt a 89. és a 90. énekek fejtik ki részletesen.

A metafizikájában viszont Śaṅkara advaitáját követi, támogatva annak a Személytelen Abszolútnak (Nirviśeṣa 
Brahman) a tanát, melytől az egyéni lélek nem különbözik. Ez a Személytelen Abszolúttal fenntartott egység, a 
szigorú értelemben vett advaita doktrínája szerint, kizárólag a világ, az egyéni én és Īśvara tagadásán keresztül 
érhető el, melyeknek ez az Abszolút a közös szubsztrátuma. E tan felfogásában az Isten iránti odaadás szerepe az 
elme megtisztítása, és amint az megtörtént, a filozófiai elmélkedés tudásalapú (jñāna) fegyelmezését kell alkal maz-
ni a kettősség feloldására. A devócionális filozófia azonban nem pusztán eszközként, de egyúttal célként is felis-
meri a bhaktit. Az odaadás célja nem a Brahmanba-olvadás, hanem a Legfőbb Személyes-Személytelen Létező 
szolgálata a szerető kapcsolat különféle formáiban – mint szolgáló és úr, gyermek és szülő, barát és társ vagy férj 
és feleség.

Éltek olyan nagy szent életű gondolkodók, mint például Madhusūdana Sarasvatī, akik képesek voltak ezt az 
életformát harmonikusan összeegyeztetni a tisztán monista filozófiával, és nem találtak közöttük összeférhetet-
lenséget.

„Madhusūdana Sarasvatī (1590 Bengál - 1697 Haridvār) – aki élete nagy részét Kāśīban töltötte – Gauḍapāda, 
Śaṅkara, Sureśvara és Vidyāraṇya után az ötödik az advaita vedānta fő tanítói (ācārya) közül. Bár nagyon szerette volna, 
mégsem tudott találkozni Caitanya Mahāprabhuval, aki akkor éppen Dél-Indiában tartózkodott. Madhusūdana 
Sarasvatī nem csak advaita vedāntin volt, de Śrī Kṛṣṇa buzgó híve is. Saját szavaiból az tűnik ki, hogy inkább bhakta 
volt, mint jñānī. Az egyik versében például így ír:

»Imádnak minket azok, akik az advaita útját járják; mi feljutottunk az Önvaló Felismerésének trónjára. Mégis, 
erőszakkal rabszolgává tett bennünket az a csibész (Śrī Kṛṣṇa), aki a tehénpásztorok asszonyaival játszadozott egy-
koron.«

»Hadd tapasztalják meg a yogīk, ha úgy kívánják, a legfőbb, makulátlan és attribútumoktól mentes Fényt az el-
méik segítségével, melyet a yoga gyakorlásával erősítettek meg. A mi elkápráztatott szemünknek azonban elég Az a 
Kék színű Valami (Śrī Kṛṣṇa), aki a Yamunā partján szaladgál.«
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A Bhagavad-gītāhoz írt kommentárjának bevezető strófájában megjegyzi:
»Noha a korábbi szintek így [az előző életekből hozott lenyomatok által] érhetőek el, a további szintek elérésé-

hez mégis ki kell műveli az Isteni iránti szeretetet. Ezen odaadás híján azok nem érhetőek el. Azonban a jīvanmukti 
állapotában nem kell, hogy felmerüljön az ‘odaadás gyümölcsének’ elgondolása. Számukra teljesen természetes 
Hari imádata; épp annyira, mint az, hogy mentesek a gyűlölettől és a hasonlóktól. Ilyen Hari (Viṣṇu) Nagysága, 
hogy a bölcsek, akik csak az Önvalóban lelik örömüket – habár mentesek a rabságtól – önkéntelenül is odaadással 
fordulnak Viṣṇu felé.«

»Közülük, a tudás embere (jñānī) kimagaslik, mert állhatatossággal és nyílegyenes odaadással bír stb.« – ő, aki sze-
rető odaadással van teli a legkiválóbbnak mondható.”3

Madhusūdana fenntartja, hogy míg a nem-kettősség igazságára ébredését megelőző dvaita tudatlanságból szü-
letik, addig az a kettősség (dvaita), amely ezen felismerést követően az odaadás céljából ölt formát, sokkal édesebb, 
mint a színtiszta advaita tudatosság. Édesebb mivolta elfogadható a devócionális iskolák számára, ám azt vitatják, 
hogy a tanuk puszta látszat lenne.

Bhaṭṭatiri állásfoglalása e kérdés tekintetében némiképp homályos. Miközben sok helyen a kevalādvaita idealis-
ta nem-kettősségét magyarázza részletesen (Nār.94.,95.,98. stb.), addig ő maga meg van győződve annak haszta-
lanságáról (Nār.94.6.), és nem hajlandó a szerető Istent merő megjelenésnek, az odaadó kapcsolatot talminak ne- 
vezni.

Az összes többi utat rendkívül nehéz gyakorolni; vagy túl távoliak a gyümölcseik, vagy veszélyt jelentenek a spi-
rituális életre azáltal, hogy a ritualizmus vagy az intellektualizmus ingoványos talajába rántják az embert (Nār.94. 
10., 96.6). A jñāna ösvényén a test és az én-érzet áll leküzdhetetlen akadályként.

A bhakti viszont édes, természetes, és teret ad a śuddhasattva új energiájának, hogy legyőzze a guṇák húzóerejét, 
és mindenek felett utat enged az Isteni Kegyelem működésének; a Nem-kettős Tudat kizárólag ennek segítségével 
érhető el (Nār.96.6-7.). 

Mindazonáltal Bhaṭṭatiri nem ad végső, mindent eldöntő választ arra a kérdésre, hogy a bhakti pusztán egy esz-
köz, vagy önmagában véve egyúttal a cél is.
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Elismeri, hogy a bhakti egyenlő a muktival (Nār.77.11.), de nem követi a Bhāgavataṃot a végsőkig, ami azt állítja – 
Śrī Kṛṣṇa a Pāṇḍaváknak tett szolgálatai vonatkozásában –, hogy a bhakti a mukti felett áll, és hogy az Úr sokakat 
megáld muktival, ám a bhakti csupán néhány igazán áldott kiváltsága (Ś.Bh.5.6.18.). 

A legmagasabb rendű bhakták nem akarnak Brahmanba olvadni, melynek üdvét brahmānandának nevezik. Ők 
inkább a Személyes-Személytelen szerető Isten örök szolgálatának kívánják szentelni magukat, és élvezni az ezzel 
járó bhajanānandát.

„…Három féle ānanda, öröm van: a világi élvezetek öröme, az imádat öröme és Brahman Üdve (viṣayānanda, 
bhajanānanda, brahmānanda). A világi élvezetek öröme a »kéj- és bírvágy« öröme, amit folyton élveznek az emberek. 
Az imádat öröme az, amit Isten nevének és dicsőségeinek kántálása során élvez valaki. Brahman Üdve pedig Isten 
látomásának az üdvös boldogsága. Az Isten-látomás örömének megtapasztalása után az ősi ṛṣik túlléptek minden 
előíráson és szokáson.” (SriRK.ev.466.o.)

Az a fajta bhakti, ami nem pusztán egy másodlagos eszközként, hanem a legfőbb célként tekinti magát, csak az 
acintyabhedābheda filozófiája szerint támogatható. Az acintyabhedābheda két lényeges ponton tér el a kevalādvaitától. 
Egyrészt ezen felfogásban a Valóság egyaránt Személyes (Saguṇa) és Személytelen (Nirguṇa). Alapvetően Sze-
mélyes, de van Személytelen aspektusa is. A személyes Bhagavān fedi fel ezt az [Ő Saját] Aspektusát – vagyis a 
Személytelen Brahmant – azok előtt, akik inkább feloldódnának Benne. Azonban az Ő lényegi Természetét, ami 
az Üdvteljesség (Ānanda), kizárólag a Vele fenntartott személyes kapcsolat folytán lehet megvalósítani; és ez a 
megszabadulásnál (mukti) magasabb rendű beteljesedés. Ezért e gondolkodásmódban a bhakti – az Úr örök szerető 
szolgálataként – vagy a mukti – az Ő Személytelen természetébe olvadásként – a törekvő beállítottsága szerint 
válik elérhetővé. 

„Hanumān megtartotta »a szolgáló egó«-t, miután felismerte Istent a Személyes és a Személytelen aspektusában 
egyaránt. Önmagára Isten szolgálójaként gondolt. A nagy bölcsek, mint Nārada, Sanaka, Sanandana, Sanātana és 
Sanatkumāra, megtartották »a szolgáló egót« és »az Odaadás egóját«, miután szert tettek Brahman Tudására. Ők 
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olyanok, mint a hatalmas gőzhajók, amelyek nemcsak maguk szelik át az óceánt, hanem rengeteg utast is átvisznek 
a túlpartra.” (SriRK.ev.488.o.)

A másik sarkalatos eltérés, hogy a Valóság egyidejűleg nem-kettő (abheda) és sokféle (bheda). A sokféleségek 
Bhagavān – a Nem-kettős Valóság – Erejének (Śakti) a kivetítései. Śakti és a Śaktival bíró (Śaktimat) egymástól 
elválaszthatatlanul egy – más(odik) nélküli egy, azaz nem-kettős –, épp ahogy a tűz és annak égető ereje. 

„Amikor tétlenként – ami se nem teremt, se nem tart fenn, se nem pusztít – gondolok a Legfőbb Létezőre, akkor 
úgy hívom: Brahman vagy Puruṣa, a Személytelen Isten. Amikor tevékenyként gondolok Rá – miként teremt, 
fenntart és pusztít –, akkor Śaktinak, Māyānak vagy Prakṛtinek, a Személyes Istennek nevezem. De a különbségté-
tel közöttük nem jelent különbséget. A Személyes és a Személytelen ugyanaz, mint a tej és a tej fehérsége, a gyémánt 
és a csillogása, a kígyó és a tekergő mozgása. Lehetetlen az egyiket a másik nélkül elképzelni. Az Istenianya és 
Brahman egyek.” (SriRK.ev.29.o.)

Mégis különböznek is, mint ahogy a tűz égetni képes ereje is megkülönböztethető a tűztől. E kapcsolatban a 
Legfőbb Létező nem-kettőssége annak ellenére is érintetlen, hogy Ereje (Śakti) segítségével kivetíti a sokfélét. 
Bhagavān felfoghatatlan egyedülállósága (acintyata), hogy a világ relatív okaival ellentétben, Śaktija által Ő képes 
a sokféleként megnyilvánulni, mégis érintetlen és változatlan maradni.

A kevalādvaitával ellentétben a változás és a megnyilvánulás itt valóságos, noha nem érintik Bhagavānt. Követ-
kezésképp a rabság és a megváltás is valós, ahogy Bhagavān is; és soha nem zárható ki úgy, mint a kevala-advaitá-
ban.

A Nārāyaṇīyaṃ sorai között olvasva az az érzésünk támad, hogy Bhaṭṭatiri szíve inkább a szolgálatban meg-
nyilvánuló bhaktihoz húz, semmint a Brahmanba olvadás mokṣájához.

Végső metafizikái álláspontját azonban nehéz egyértelműen megállapítani, mert a mű utolsó kilenc énekében 
láthatóan elfogadja a monizmus és teizmus indiai gondolkodók által ismert összes formáját. Azonban úgy tűnik, 
hogy a Śaṅkara kevalādvaita iskolájának tradicionális felfogása nagyon mélyen befolyásolta megértését annak 
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ellenére is, hogy a gyakorlatban nehezen kivitelezhető volta miatt nem tartotta megfelelőnek, legalábbis önma-
gának és a spirituális törekvők többségének. 

Ezért, noha gyakran elkalandozik ezen iskola szemléletébe, zord szakadékait önmaga számára túlontúl barát-
ságtalannak találva szinte azonnal visszahúzódik a bhakti meleg és biztonságos ölébe, az Isteni Személy szerete-
tébe és szolgálatába, és beleveszik annak eksztatikus örömébe. (Nār.96., 97.)

A kevalādvaita idealista advaita szemléletét elhagyva az acintyabhedābheda advaita felfogását fejti ki, ahol is a nem-
különbözőség és a különbözőség, a Személytelen és Személyes azonos helyet kap.

A Nārāyaṇīyaṃ 7. énekének 9. versében Brahmā, a Teremtő szájába egy olyan imát ad, ami az Úr valódi ter-
mészetét dvaita-advaitaként értelmezi, vagyis olyanként, aki az egységet és a sokféleséget egyaránt harmonizálja 
Önmagában. Itt nem merül fel a sokféleség látszólagos voltának kérdése. 

Az Isteni formáról is szól, amelynek látomásában részesült, és amelyet Satcidānanda Óceánjának hullámos 
felszíneként ábrázol elevenen az utolsó előtti énekben (Nār.1.4., 99.10). A hullámzó óceán felszíne a bhedabheda 
által alkalmazott jól ismert példa a Nem-kettős Satcidānanda – integritását semmilyen formában nem csorbító – 
sokaságként való megnyilvánulásának illusztrálására. A 99. ének 9. versében leborul az Istenség, a Létező előtt, 
aki egy töredék részével a sokaság világaként nyilvánul meg, míg Önmaga háromnegyed részével meghaladja 
azt. A világtól – mint Önnön valódi megnyilvánulásától – teljes mértékben érintetlenül megmarad a végtelen és 
makulátlan Léleknek.

Śaṅkara kevalādvaitájában mindezen Isteni teremtő tevékenységnek a megnyilvánulásai és Maga Īśvara is mithyā, 
vagyis csupán megjelenések; ami azt jelenti, hogy valójában sosem voltak igazán létezőek. Mindössze jelenségek, 
melyeket a tudatlanság idézett meg. Azonban a Nārāyaṇīyaṃban sehol sem szerepel, hogy Isten ugyanúgy tagad-
ható és elvethető, mint az ego vagy az univerzum. Az ‚én’ olvad az Egyetemes Lélekbe, és nem pedig fordítva. Ezt 
világosan kifejezi a jól ismert vers: »Amikor a különbségek eltörlődnek, akkor a Részedként én olvadok Beléd, és 
nem Te olvadsz belém. A hullám van az óceánból, és nem az óceán a hullámból.«4

„A nagy bölcsek és látók különböző módokon igyekeztek kifejezni Isten igazságát. Egyesek azt mondják, hogy 
Isten személyes, mások szerint személytelen. Vannak, akik úgy tartják, hogy Isten formával bír, mások szerint 
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forma nélküli. Néhányan azt vallják, hogy isteni attribútumokkal van felruházva, mások nézete szerint Isten attri-
bútumoktól mentes. Sri Ramakrishna, a saját misztikus tapasztalatai fényében, könnyedén feloldotta ezeket a lát-
szólagos ellentmondásokat: „Isten végtelen és végtelen az Ő kifejeződése. Csak az ismeri igazán Őt, aki szüntelen és 
kizárólag Isten tudomásában él. Személytelenként és személyesként is ismeri.”5

„Isten formái és aspektusai eltűnnek, amikor valaki a vedānta filozófiával összhangban megkülönböztet. Az ilyen 
megkülönböztetés végkövetkeztetése az, hogy egyedül Brahman valós, és a nevek és formák e világa illuzórikus. 
Az ember csak addig láthatja Isten formáit, vagy gondolhat Rá Személyként, amíg tudatában van annak, hogy 
ő maga egy hívő. A megkülönböztetés szemszögéből, ez »a hívő egója« egy kicsit távol tartja őt Istentől. Tudod, 
hogy miért három és fél rőf  magasak Kṛṣṇa vagy Kāḷī képmásai? A távolság miatt. Illetve, a nap is a távolság miatt 
tűnik kicsinek. Ha közel mész hozzá olyan nagynak fogod találni a napot, hogy képtelen leszel felfogni. Miért sö-
tétkék színűek Kṛṣṇa és Kāḷī képmásai? Ennek ugyancsak a távolság az oka; mint a tó vize, ami távolról zöld, kék 
vagy fekete színűnek látszik. Menj közel, vedd a vizet a tenyeredbe, és rájössz, hogy az színtelen. Messziről az ég 
is kéknek tűnik. Menj közel, és látni fogod, hogy egyáltalán nincs színe. Ezért azt mondom, hogy a vedānta szerinti 
érvelés fényében, Brahmannak nincsenek attribútumai. Brahman valódi természete szavakkal nem írható le. De 
amíg az egyéniséged valós, addig a világ is valós, és Isten különböző formái, valamint az érzés, mely szerint Isten 
egy Személy, ugyanúgy valósak.” (SriRK.ev.144.o.)

„A hívek – úgy értem a vijñānīk – egyaránt elfogadják Istent formával és a Formanélkülit is, a Személyes Istent és 
a Személytelent is. … Brahman – a Létezés-Tudomás-Üdv Abszolút – olyan, mint egy végtelen óceán. Egy part-
talan óceánban – egy végtelen kiterjedésű vízben – itt-ott látható jégtömbök formálódnak a nagy hideg hatására. 
Hasonlóképpen, az imádója mélységes szeretetének – úgymond – hűsítő hatására, a Végtelen a végesre redukálja 
Magát, és formával bíró Istenként jelenik meg az imádó előtt. Azaz, Isten testet öltött Személyként fedi fel Magát 
a bhaktái előtt. Illetve, mint ahogy a nap felvirradásával az óceán jege elolvad, úgy a jñāna felébredésekor a testet 
öltött Isten visszaolvad a végtelen és forma nélküli Brahmanba… Isten formával ugyanabba a Végtelenbe és For-
manélkülibe olvad.” (SriRK.ev.790.o.)
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„Kṛṣṇa nem más, mint Satcidānanda, az Oszthatatlan Brahman. Az óceán vize távolról kéknek tűnik. Menj hoz-
zá közelebb, és látni fogod, hogy színtelen. Ő, aki attribútumokkal van felruházva, egyúttal attribútumok nélküli is. 
Az Abszolút és a Relatív ugyanahhoz a Valósághoz tartozik.” (SriRK.ev.1000.o.)

Úgy tűnik, Bhaṭṭatiri mindössze egy olyan realista advaitát tart fenn, amelyben jóllehet a test-nélküliség és a 
Legfelsőbb Lélekbe olvadás jelenti az eszményit, Bhagavān tagadásának elgondolása nem szerepel. 

Kizárólag Bhagavān Kegyelme által lehet szert tenni a nem-kettős Tudatosságra. A hívő az Ő Kegyelme révén 
merül el Őbenne; nem veti el Őt. Őbelé veszik az én, és egyedül Ő marad; nem fordítva. 

1 A Sri Ramakrishna evangéliumából, a Bhaktaranjiniből, illetve a The Vedanta Kesari lapszámaiból átvett idézetek nem részei Swami 
Tapasyananda eredeti írásának.; 2 „A három csapás: az ādhidaivika (a sors, a természet okozta szerencsétlenségek; pl. a természeti 
katasztrófák stb.), az ādhibhautika (egyéb élőlények okozta csapások; pl. háború, ember vagy állat támadása stb.), az ādhyātmika 
(melyeket magunknak okozunk; pl.: belső, lelki szenvedés, önpusztító magatartás)” – Forrás: Sri Ramakrishna evangélium 517.o.; 
3 Forrás: The Vedanta Kesari 2015/12.; 4 lásd: Śrī Viṣṇu ṣaṭpadī stotraṃ – Śrī Ādi Śaṅkarācārya VIII. oldal; 5 Forrás: The Vedanta Kesari 
2015/12. – Swami Prabhavananda;



ŚRĪ GURUVĀYURAPPAN

Śrī Guruvāyurappan az Úr Viṣṇu egyik formája, akit leginkább 
India Kerala államában imádnak. Az imádott istenség Śrī Kṛṣṇa az 
Ő gyermek formájában, akit ott úgy is ismernek, mint Guruvāyur 
Unnikkannan, azaz Guruvāyur Kis Kṛṣṇája.

A hely azért kapta a Guruvāyur nevet, mert Guru és Vāyu helyezte 
oda Kṛṣṇa képmását. Ennek megfelelően az Istenséget attól kezdve 
a Guruvāyurappan néven szólították. A Guruvāyurappan szó, mely-
nek jelentése Guruvāyur Ura, három szóból tevődik össze. A Guru 
Bṛhaspatira, az Istenek Gurujára, utal; Vāyu, nem más, mint a Szelek 
Istene; az appan szó pedig a Keralában beszélt malayalam nyelven azt 
jelenti, hogy ‘atya’ vagy ‘Úr’. Ezoterikus értelmezésben az emberi test-
re utalnak vele, ami a testet működésben tartó ‘szél’, vagyis az öt élet-
lehelet, életerő (prāṇa) lakhelye.

Úgy hiszik, a templom Képmása nem földi eredetű. Ez volt az a 
Képmás, amit Śrī Kṛṣṇa szülei imádtak, sőt, amit később Maga Śrī 
Kṛṣṇa, Viṣṇu Avatārája is imádott.
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A fekete bizmutinból készült Képmást eredetileg Mahāviṣṇu adta 
Brahmānak. Brahmā egy bölcsnek, Sutapasnak, adta tovább; tőle 
Kaśyapa-Prajāpati kapta meg, akitől Vasudeva, Śrī Kṛṣṇa édesapja. 
Śrī Kṛṣṇa az atyjától örökölte meg a Képmást, amit fővárosában, 
Dvārakāban, állított fel, és imádott. Isteni távozása és Dvārakā el-
merülése előtt Śrī Kṛṣṇa útmutatásaival együtt átadta a képmást 
hí-vének és barátjának, Uddhavának. Uddhavának Bṛhaspati – az 
Istenek Gurujának – és Vāyudeva – a Szelek Istenének – segítségé-
vel kellett megfelelő új helyet találni a Képmásnak, hogy az támo-
gathassa az emberek spirituális felemelkedését és megváltását a  
fennálló Kali-korban. 

„Ezt igazolja és erősíti a költő rögtön a Nārāyaṇīyaṃ első strófá-
jában: „hanta bhāgyaṃ janānām” – Valóban szerencsések, akik a Kali-
yugában születtek! „E szavak olyan jelentőséggel bírnak, hogy ott állnak a szentély bejáratánál. Guruvāyurappan 
hívei úgy hiszik, hogy a Nārāyaṇīyaṃ, ami Guruvāyur evangéliumaként is ismert, azonos az Úrral. A hívek valóban 
rendkívül szerencsésnek és áldottnak tekintik magukat, hogy megpillanthatják az Urat, aki Maga Brahman, a 
Legfőbb Tudat.” (Bh.jini.kom.) 

„Egyszer, amikor a Bhāgavata recitálását hallgatta a Radhākānta templom tornácán, [Sri Ramakrishna] emel-
kedett állapotba került, és Kṛṣṇa elragadó alakját pillantotta meg. Látta a Kṛṣṇa Lótuszlábaiból kiinduló, erős 
kötél formájában megjelenő fénysugarakat, amelyek először a Bhāgavatát érintették meg, majd a saját mellkasát, 
összekötve mind a hármat: Istent, a szent iratot és a hívet. Azt mondta: „E látomás után felismertem, hogy 
Bhagavān – Bhakta – és – a Bhāgavata, Isten – Hívő – és – a Szentírás valójában egy és ugyanaz.” (SriRK.ev.23.o.)  

»Egyedül Bhagavān az, aki az egyik formában bhaktaként és egy másikban a Bhāgavataként jelenik meg.” (SriRK.
ev.261.o.)
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„Oṃ Satcidānanda! Govinda! Govinda! Govinda! 
Yogamāyā! Bhāgavata – Bhakta – Bhagavān!” (SriRK.ev.430.o.)

 Devaguru Bṛhaspati és Vāyudeva a földkerekséget végigkutatva és az Úr Śiva iránymutatását követve végül 
Kerala partjainál, Ambapura közelében találtak rá a szent helyre.

Mivel a küldetést az Istenek Guruja és Vāyudeva együtt teljesítette, ezért a hely a Guruvāyur elnevezést kapta. 
A Kali-kor feltehetőleg Śrī Kṛṣṇa isteni felemelkedésével vette kezdetét, úgy ötezer-egyszáz évvel ezelőtt. Tekint-
ve, hogy a Képmás guruvāyuri felszentelése nem sokkal Śrī Kṛṣṇa távozását követően történt, így a templom is 
hozzávetőlegesen ilyen idős lehet. 

Az Istenség az újszülött Kṛṣṇa azon teljes (pūrṇa rūpa), négykarú (caturbāhu) megnyilvánulását jeleníti meg, amit 
szüleinek – Vasudevának és Devakīnak – fedett fel rögtön azután, hogy megszületett Kaṃsa börtönében. A 
központi oltáron (sanctum sanctorum) a fekete bizmutin (paṭala añjana, paṭalasila) ásványkőből készült valamivel több, 
mint egy méter magas szent Képmás (mūrti) álló pózban ábrázolja az Úr Kṛṣṇa gyermekformáját, négy karjában 
kagylókürtöt (śaṅkha), korongot (sudarśana cakra), buzogányt (kaumodakī gadā) és lótuszt (padma) tartva. 



GURUVĀYUR TEMPLOMA

Śrī Kṛṣṇa temploma Guruvāyurban, Kerala állam 
Trichur vasút-városától úgy 25 kilométerre, észak-
nyugatra található. 

Guruvāyurt a déli területek Dvārakájának tartják. 
India ezen régiójában talán ez az egyik legismer-
tebb és legelismertebb templom. Még ma, majdnem 
négyszáz évvel a Nārāyaṇīyaṃ megszületése után is 
nagy számban vonzza a híveket és a zarándokokat. 
Mindig zsúfolt és kántálásoktól hangos.

Tekintve, hogy a Képmást egykor Maga az Úr 
Mahāviṣṇu imádta Vaikuṇṭhán, Guruvāyur Bhuloka Vaikuṇṭha, vagyis ‘az Úr 
Kṛṣṇa Földi Lakhelye’ néven vált ismertté, ahol az Úr teljes Erejével van jelen, 
épp úgy, mint Vaikuṇṭhán. A Képmás imádata azóta hívek millióinak csillapította 
szenvedését. Ami pedig talán még ennél is fontosabb, imádata elvetette az Iránta, 
a Legfőbb Létező, a Minden Ok Oka, az Üdv Forrása, az Úr Kṛṣṇa iránt érzett 

színtiszta szeretet magját, vagy pedig táplálta azt, ha már megvolt.

Guruvāyur Maraprabhu1    
A Fa Ura
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A legkorábbi templomi feljegyzések egészen a 17. századig 
nyúlnak vissza. Azonban mindössze annyi mondható el teljes bi-
zonyossággal, hogy létezett egy Viṣṇu templom egy helyen, amit 
korábban Kuruvāyur-nak neveztek, és amit ma Guruvāyurként 
ismernek, mely a 12. és a 17. század között egyre kiemeltebb je-
lentőséget kapott.

1716-ban a hollandok megtámadták, és felgyújtották a temp-
lomot, de 1747-ben újjáépítették azt. Haider Ali szintén megtá-
madta Guruvāyurt, ám a templomot megkímélte. Nem úgy a fia, 
Tipu szultán. A tüzet akkor az évszaknak köszönhető esőzések 
oltották el. A Képmást a hívek minden alkalommal kimentették, 
és megóvták. Ily módon a huszadik századra a templom több át-
építésen is átesett.

Történészek szerint ez az eredetileg ismeretlen Viṣṇu temp-
lom öt a 16. század közepe és a 17. század vége között élt nagy szent hívőnek – nevezetesen Vilwamangalam 
Swami, a női szent, Kurur Amma, Punthanam Nambūdiri, Zamorin Manavikrama Raja és Nārāyaṇa Bhaṭṭatiri 
– köszönheti a közismertségét. A Guruvāyur Istenségéhez kapcsolódó életeikről és misztikus tapasztalataikról 
szóló beszámolóik folytán egyre jobban nőtt az imádók hite és száma is. Közülük Nārāyaṇa Bhaṭṭatiri volt az, 
aki a kiemelkedő himnuszával, a Nārāyaṇīyaṃmal, és a bénulásos betegségéből történt elképesztő felépülésével 
halhatatlanná tette a templomot, és az imádat egyik központjaként elterjesztette annak hírnevét. 

Ahogy a hívek egy keskeny sávban a központi szentély (sanctum sanctorum, srikovil) felé igyekeznek, balra egy 
kicsiny jelzés található: „Ezen a helyen ülve alkotta meg Melpattūr a Nārāyaṇīyaṃot.” Melpattūr szobra a külső 
körbevezető ösvényt díszíti. A templomban minden reggel felhangzik a Nārāyaṇīyaṃ.

Amikor a hívek körüljárják Guruvāyur templomát, egy bizonyos helyről Mammiyurt látják, és ott az Úr Śivá-
hoz imádkoznak. A hagyomány szerint a Guruvāyur templomába tett látogatás csak akkor tekinthető teljesnek, 
ha a hívek az Úr Śivának is hódolatukat ajánlják Mammiyurban.2

Bhuloka Vaikuṇṭha
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1970. november 30-án heves tűz ütött ki a 
templomkomplexumban, ami majd öt órán 
keresztül tombolt. Az oltár,  a Képmás és né-
hány altemplom teljesen érintetlen maradt. A 
tűz után neves művészeket bíztak meg – köz-
tük Sri Mammiyoor Krishnankuttyt –, hogy 
díszítsék az új falakat festményekkel.

Az alkotás elkészültével a művészek össze-
fogtak, és 1989-ben megalapították  a Murális 
Festés Intézetet, hogy a segítségével megőriz-
hessék és továbbadhassák a hagyományos mu-
rális művészet technikáját a jövő nemzedékei 
számára.

Jelentős átépítések és felújítások után a temp-
lom 1973. április 14-én nyitotta meg ismét ka-
puit a hívek előtt.
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Mint minden nagy templomnak, ennek 
is megvan a maga tradíciója, kiemelkedő 
jelentőségét és nagyságát hangsúlyozó ere-
dettörténete. Ezek forrását a Guruvāyur-pura-
mahātmyam címet viselő szanszkrit mű adja, 
amely Atreya bölcs és Janamejaya király pár-
beszéde. Talán a nagy része csupán legenda, 
azonban devócionális szempontból rendkí-
vüli fontossággal bírnak.

1 lásd Szójegyzék; 2 lásd 119. oldal 



 A GURUVĀYURPURI  
GURUVĀYURAPPAN ŚRĪ KṚṢṆA TEMPLOM TÖRTÉNETE

Janamejaya atyja, Parīkṣit – aki Arjuna unokája és Abhimanyu fia volt 
–, hatvan éven át vezette kitűnően az országot. Egy vadászat alkalmával 
Parīkṣit király nagyon elfáradt, és megszomjazott. Miközben vizet kere-
sett, véletlenül egy bölcsre bukkant. A király vizet kért Śamīkától. A bölcs 
viszont nem hallotta a kérését, mert teljesen elmerült a meditációjában. 
Parīkṣit félreértette Śamīka hallgatását, és úgy gondolta, hogy felfuval-
kodottsága okán nem felel. Éktelen haragjában egy közelben talált kígyó- 
tetemet akasztott a bölcs nyakába, és feldúltan távozott. Amikor Gavijāta, 
a bölcs fia, meglátta az atyját, átkot szórt arra, aki így megalázta, nem 
ismerve annak kilétét. Így történt, hogy hét nappal később, a bölcs fiának 
átka folytán, Takṣaka – a kígyók (nāga) királya – Parīkṣit közelébe jutott, és 
halálos sebet ejtett rajta.

Úgy ötezer évvel ezelőtt Janamejaya király, a Hastināpurát uraló Kuru 
dinasztia leszármazottja, őrjöngve dühöngött, amikor a bölcs Utaṅká-
tól megismerte apja, az odaadó Parīkṣit király halálának körülmé-
nyeit, hogyan is érte őt utol az átok. 



Śrīman Nārāyaṇīyaṃ

96

A bölcsek vigasztalták Janamejaya királyt, hogy a nyil-
vánvaló tragédia ellenére, atyja mégis szerencsésnek 
mondhatta magát, mert bebocsátást nyert az Úr Kṛṣṇa 
Legfőbb Lakhelyére, Vaikuṇṭhára.

Ám ez nem hozott enyhülést Janamejaya számára, és 
bosszút forralt. Arról is tudomást szerzett, hogyan veszte-
gette meg Takṣaka Kaśyapát, a bölcset, hogy jóllehet ren-
delkezik az ellenszerrel, azt mégse biztosítsa a szükség-
ben szenvedőnek. A harag elhomályosítja az ember ítélő-
képességét, és vakká teszi a sors elkerülhetetlen dolgaival 
szemben. Gondolatban ismét megátkozta a kígyót, és to-
vább bosszankodott: „Az ellenszer megmenthette volna atyám életét!” 
Tépelődött egy ideig, majd súlyos döntésre jutott. 

Janamejaya összehívatta a segítőit, és elrendelte, tegyék meg a szükséges előkészületeket egy különleges mahā-
yajñához. A hír hallatán félelem töltötte el az egész térséget. Még azt néhány papot is megdöbbentette a gon-
dolat, akiket a nagy szent tűzáldozat elvégzésére kértek fel. A tervezett szent tűzáldozat (yajña) ugyanis nem volt 
más, mint az összes kígyó kiirtása céljából végzett sarpayāga (sarpasatra). A király minden kígyón, a kígyók egész 
nemzetségén bosszút akart állni. Az előkészületeket végző pap megvizsgálta, milyen kimenetele lesz a tervezett 
tűzáldozatnak. Azt jósolta, hogy a szertartást félbe fogja szakítani egy brāhmaṇa, ezért a királynak szigorú óvintéz-
kedéseket javasolt tenni, és megtiltani az idegenek belépését a szertartás helyszínére (yajñaśālā).

A tűzáldozat napokon belül kezdetét vette. A szertartást végző pap – pusztító küldetését jelképezve – talpig 
feketében, hasonló komor hangon kezdett bele a különféle mantrák kántálásába. És minden egyes alkalommal, 
amikor elhangzott egy név, az éhes lángok kérlelhetetlenül kihúzták az üregéből az adott nevet viselő kígyót, és 
bekebelezték. A haldokló kígyók százainak és ezreinek sikolya töltötte be a teret, ahogy áldozatul estek a tomboló 
tűz falánkságának és csillapodni nem akaró telhetetlen étvágyának.
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Noha már szinte az összes kígyó halálát lelte a tűzben, 
Takṣaka nem jelent meg. Félelmében Indránál vett menedé-
ket. A mantrák kántálása egyre hangosabb és erőteljesebb 
lett, és már Vāsuki testét is égető érzet kínozta. Megkérte hát 
lány testvérét, Jaratkārut, a bölcs Jaratkāru hitvesét, találjon 
megoldást a megmenekülésére. Így történt, hogy Jaratkāru 
fia, Āstīka, Janamejaya palotájába indult, hogy félbeszakítsa 
a tűzáldozatot.

A bűnös Takṣaka reszketett félelmében, és még szorosab-
ban Indra trónjának lábai köré fonta magát. Bár az Istenek 
Királyánál keresett menedéket, csupán idő kérdése volt, és 
hamarosan az ő neve következett a sorban. Takṣaka Földről 
felhangzó neve Yama, a Halál Istenének kegyetlen kezeként 
kúszott be Indra tróntermébe, és vonszolni kezdte le a halá-

lába, a trónnal és Indrával egyetemben. Megrémülve saját helyzete láttán, Indra leugrott a trónjáról, és tehetet-
lenül figyelte, ahogy Takṣaka az áldozati tűz felé zuhan. Úgy tűnt, végül a kígyók királyát is utoléri a halál. 

De nem ez volt megírva! 
Āstīka megérkezett a szertartás helyszínére. Janamejaya tisztelettel fogadta az ifjú bölcset, és megígérte neki, 

hogy bármilyen kívánságát teljesíti. Bölcs Āstīka, a tűzáldozat meghívott vendégének parancsára Takṣaka végze-
tes zuhanása egyszer csak megtört. Janamejaya király igencsak elképedt; majd még inkább, amikor a nagy bölcs 
arra kérte, vessen véget a szertartásnak, és kímélje meg Takṣaka életét. Āstīka, a bölcs, elárulta, hogy ő maga az 
igen tisztelt Vāsuki kígyó leánytestvérének, Jaratkārunak, a fia. Az ő nevükben jár közben, hogy megmentse a 
kígyók faját; már ami maradt belőle.

A védikus szokásoknak megfelelően, a szent áldozat elvégzésének elrendelője nagyvonalúan kell honoráljon 
minden résztvevő brāhmaṇát, és köteles teljesíteni a kívánságaikat. Bölcs Āstīka, a mahā-yajña vendégként érkezett 
brahminja, ennek megfelelően kérte Janamejaya királytól óhajának teljesítését.
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Janamejaya király válaszút elé került. 
Egyrészt, bosszúszomjának csillapítását tekintve, 

már épp a küszöbön állt, és már majdnem sikerrel 
járt, másrészről az előírások szerint nem utasíthatta 
vissza Bölcs Āstīka kérését. Végül, a nagyra becsült 
Vyāsadeva – a Védák összeállítójának – szavai 
hoztak enyhülést a király számára. A megfontolt-
ság és a protokol győzedelmeskedett, Takṣaka pe-
dig megtarthatta nyomorult életét. Az áldozatnak 
véget vetettek, és a résztvevő brahminokat bőkezűen 
honorálták. Āstīka megszabadulással áldotta meg a 
feláldozott kígyókat.

Azonban az ártatlanok könnyei és átkai nem vesznek a semmibe. Ostobaságában, Janamejaya király megszám-
lálhatatlan erényes és gáncstalan kígyót mészárolt le a szertartás során. Kígyófeleségek ezrei váltak özvegyekké, 
gyermekeik árvákká. A király magára vonta a haragjukat. 

Tragikus módon, e szomorú esetre néhány hónappal később, épp a király házasságkötésének napján került sor. 
Gyönyörű mennyasszonyának, az elbűvölő Avantī-i Jyotiṣmatīnak egyetlen érintésétől Janamejaya testét gennyes 
sebekkel borította el a lepra legborzasztóbb formája. Minden porcikáját fájdalom gyötörte; kínlódva szenvedett 
a királyi ágyában. A legelismertebb gyógyítókat hívatták össze, akik éjjel-nappal ápolták, míg aggódó és bánatos 
hitvesei az ujjaikat tördelték. Végül az orvosok elismerték zavarodottságukat a betegség természete és súlyossága 
kapcsán, és azt is bevallották, képtelenek meggyógyítani a királyt.

A kór napról-napra egyre súlyosabbá vált, mígnem elérkezett az a nap, amikor Janamejaya király már nem bír-
ta tovább elviselni. Az anyagi élettel elválaszthatatlanul együtt járó négy elkerülhetetlen nyomorúság egyikeként, 
a betegség megfosztja az embert a boldogságától, tekintet nélkül arra, hogy milyen pompás vagy fényűző az éle-
te. A nyavalyája nem csupán a boldogságától fosztotta meg Janamejayát, de még az élni-akarásától is. A király 
elhatározta, véget vet az életének.
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Egy kora reggel, ahogy a királyi ágyában feküdve azon 
töprengett, hogyan hajtsa végre ezt az alantas tettet, az 
őt körülölelő sötétséget hirtelen vakító fényesség váltot-
ta fel. Inkább csak megérezte, semmint látta volna, egy 
rendkívüli személy jelenlétét. Majd hamarosan egy szent 
bölcs (muni) alakja tűnt elő a fényességből.

Nem hétköznapi muni volt ám Ő. Három arca az 
Abszolút Tudásával ragyogott. Hat hosszú karjában 
háromágú szigonyt (triśūla), dobot (ḍamaru), korongot 
(cakra), kagylókürtöt (śaṅkha), imafüzért (japamālā) és vi-
zesedényt (kamaṇḍalu) tartott. Nem más volt Ő, mint az 
Avadhūta-gītā1 megéneklője, a misztikus yoga eredendő 
Ura, az Úr Viṣṇu Inkarnációja, teljes kiterjedése, Maga 
az Úr Dattātreya2.

Kínzó betegsége ellenére a király a Bölcs lábai elé bo-
rult, mert ilyen kivételes látomásban (darśana) nem mindenkinek lehet része. Továbbá, arra is rájött, hogy az Úr 
látogatása nem puszta véletlen. Imára kulcsolt kezekkel fejezte ki tiszteletét a nagy Bölcs előtt. 

Az Úr Dattātreya könyörülettel tekintett a szerencsétlen királyra. Janamejaya szemei, melyeket a bánat köny-
nyei öntöttek el, sanyarú helyzetének megoldásáért könyörögtek a Bölcshöz. A szavak szükségtelenek voltak, mert 
a Bölcs ismerte a múltat, a jelent és a jövőt. 

Az Úr Dattātreya felfedte a király előtt nyomorúságos sorsának okát, mire az szégyenében és bánatában lesü-
tötte a tekintetét. Az Úr Dattātreya vigasztalón a király vállára helyezte a Kezét, és biztosította, hogy létezik kiút 
a szerencsétlenségből.

A nagy Bölcs szavai oly enyhítőek voltak a király számára, akár a rekkenő nyári hőséget követő első záporeső. 
Az Úr Dattātreya hozzátette, hogy a király súlyos bűnt követett el, és minden bűnre a bűnbánat a megoldás. 
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A szívből jövő megbánás, és bizonyos esetekben az 
előírásoknak megfelelően végrehajtott vezeklés, még a 
legaljasabb bűnöktől is képes megtisztítani az embert.  
A király vétke azonban nem mindennapos volt, és ezért 
annak megfelelő vezeklési módra (prāyaścitta) lesz szük-
ség. Azt a tanácsot kapta a Bölcstől, hogy a megváltásá-
ért engesztelje ki az Úr Harit Guruvāyurpurában. A 
király kíváncsi lett; korábban még sosem hallott ilyet. 
Alázatosan kérte hát a Bölcset, meséljen neki Róla. A 
Bölcs lehunyta a szemét, és egy imát intézett a Legfőbb-
höz, mert Őt érintő történetről kívánt szólni. Majd be-
szélni kezdett.

A Padma-kalpa kezdetén – mesélte az Úr Dattātreya – az aggódó Úr Brahmā a teremtésen elmélkedett. 
Képtelen volt ugyanis nekilátni e feladatának. Egyszer csak Maga Nārāyaṇa jelent meg előtte. Az Úr Brahmā 
elmondta, hogy a teremtményei megszabadulást (mukti) akarnak, a karma rabsága nélkül. Ekkor az Úr Nārāyaṇa 
egy mesés Képmást adott át Neki.

Az Úr Brahmā tisztelettel fogadta, és az Ősatya szeméből megállíthatatlanul áradni kezdtek a bhakti könnyei. 
Mert nem más volt Az, mint Mahāviṣṇu káprázatos alakja. Csodálattal nézte. Tökéletes faragással készült a szent 
pathalanjana silából. Az arcot elbűvölő mosoly díszítette, és úgy ragyogott, mintha lámpások ezrei világítanák meg. 
Az Úr Brahmā úgy érezte, mintha Maga az Úr Mahāviṣṇu pihenne a tenyerében. Ahogy tartotta, egy magával 
ragadó, isteni energiafolyam áradt át a testén.

Az Úr Viṣṇu mosolygott, és felfedte az Úr Brahmā előtt, hogy Ő Maga imádta ezt a Képmást Vaikuṇṭhán. 
Ennélfogva a Képmás kétszeresen is áldott volt. Azt tanácsolta az Úr Brahmānak, hogy imádja Ő is az Istenséget.

Hálával telve az Úr Brahmā Maga elé állította a Képmást, és a lehető legőszintébben imádni kezdte az Úr 
Mahāviṣṇunak ezen Formáját. És láss csodát! A Képmásból hullámokban áradt Belé a teremtéshez szükséges 
inspiráció és tudás. Az Úr Brahmā megkönnyebbülten mosolygott, karjait magasba emelve énekelte az Úr Hari 
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dicsőségét, és nekilátott küldetésének. Így, az 
Úr Mahāviṣṇu Istenségének kegyelme folytán, 
az Úr Brahmā képes volt teljesíteni a feladatát, 
a teremtést.

Később, a Varāha-kalpa kezdetén, élt egy 
király. Úgy hívták, Sutepas. Igazságosan ural-
kodott, és az alattvalói is szerették. Felesége, 
Pṛśni, erényes asszony volt. A királyi kincstár 
dúskált, és semmiben nem szenvedtek hiányt. 
A földet elegendő eső áldotta, melynek ered-
ményeként bőséges termést arathattak. Szinte 
minden tökéletes volt. Csupán egyetlen árny 
lebegett szüntelen jelleggel a fejük felett, akár 
egy sötét felhő, amely eltakarja a nap sugarait. 

A királyi párnak nem volt gyermeke. A tény, hogy a hatalmas folyosókat nem töltötte be aprócska lábak tipegé-
se, a tágas termek nem visszhangoztak gyermeki sivalkodástól és kacajtól, végtelenül elkeserítette a királynőt és 
a férjét. 

Erényes gyermekeket nemzeni áldás, így tartják. Ezért a jó király, Sutepas, és a királynője, Pṛśni, szigorú ve-
zeklésbe kezdett, hogy elnyerjék az Úr Brahmā kegyét, mert biztosak voltak benne, hogy Ő majd teljesíti szívük 
vágyát.  

Olykor még annak is megvan a maga érdeme, ha az Úr Viṣṇu nagy híveinél, például az Úr Brahmānál törek-
szünk anyagi előnyökre. Egyrészt, mert ezáltal részesülhetünk annak a Hívőnek a kegyelmében és társaságában, 
ami olyan, akár maga a nektár; másrészről pedig, az a könyörületes Hívő elősegítheti, hogy tovább tudjunk ha-
ladni Kṛṣṇa felé. Az Úr Brahmā pontosan ezt tette a királyi páros esetében. 

Sutepas király és a felsége előtt egyszer csak feltűnt az Úr Brahmā ragyogó Formája. Az Ősatya mosolygott, 
mert jól ismerte nehéz helyzetüket. Mégis, hagyta, hogy tiszteletüket tegyék Előtte, és előálljanak a kérésükkel. 
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Válaszul, az Úr Brahmā ismét csak mosolygott, mert Ő 
már tudta, milyen nagyszerű tervet szánt az Úr Hari az 
ifjú párnak.

Az Úr Brahmā kinyújtotta üres kezeit, és elmormolt 
néhány imát. És lám! Az ifjú pár legnagyobb meg-
lepetésére az Úr Mahāviṣṇu tündöklő Képmása (mūrti) 
jelent meg a Kezében. Pontosan ugyanaz az Istenség, 
amelyet az Úr Brahmā Maga imádott tisztelettel a te-
remtés kezdetén!

Természetesen a király és a királynő előtt nem volt is-
meretes az Istenség előélete, azonban a szépségét látva 
még a lélegzetük is elakadt. A pár elképedése csak to-
vább fokozódott, amikor az Úr Brahmā átnyújtotta ne-
kik a Képmást, jelezve, hogy fogadják Azt el. Noha a 
király magánkívül volt izgatottságában, ismerte a vallá-
sos szertartásokra vonatkozó szabályokat. Ennek meg-
felelően azonnal földre borult az Istenség előtt, elkántálta a szükséges mantrákat, elvégezte a tisztító rítusokat, és 
kezében egy tiszta, új ruhával nyújtotta ki karját a Képmás fogadására. Az Úr Brahmā elismerően bólintott, és a 
király kezeibe helyezte az Istenséget. Ezt követően elmesélte nekik, hogy az Istenséget Maga az Úr Hari imádta, 
és megoldásként szolgált mindenki összes bajára. 

Az Úr Brahmā azt tanácsolta nekik: „Vegyétek gondjaitokba ezt az Istenséget, és imádjátok Őt úgy, ahogy 
eddig még soha senkit! Árasszátok el az odaadásotokkal és a szeretetetekkel! Szenteljétek Neki az időtöket, a tet-
teiteket, a gondolataitokat és saját magatokat is! Viszonzásként Ő majd eláraszt titeket a Kegyelmével!” Ezzel 
az Úr Brahmā felszállt a hattyú hátára, amelyen utazni szokott, és eltűnt a szemük elől, nem hagyva mást hátra, 
mint a nyomában hallatszó Sāmaveda lágy, de jól érthető kántálását.
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Sutepas király és a felesége el voltak ragadtatva. Ma-
gukhoz kérették a királyi papot és a védikus szertar-
tásoknak megfelelően a helyére állították az Istenséget. 
Majd megkezdték szigorú spirituális fegyelmezésü-
ket (tapas). Olyan lelkesedéssel és hévvel imádták az 
Istenséget, hogy annak melegsége és illata az ég felé 
szállva az egész kozmoszt átjárta, utat tört magának 
a spirituális világba, és felébresztette Őt, aki a hatal-
mas kígyóágyán pihent; a Kék Színben Ragyogót, a 
Lélegzetelállítóan Megnyerőt, a Teremtők Teremtő-
jét, az Úr Mahāviṣṇut.

Az Úr Mahāviṣṇu, akinek a pihenése ekkor félbe-
szakadt, kinyitotta lótusz formájú Szemeit, és kérdőn 
tekintett a kedves Lakṣmī Istennőre, aki a Lábainál 

ülve szüntelen masszírozta azokat a gyönyörű, világos kezeivel. Az Istennő Rá mosolygott, és beleegyezéssel bó-
lintott. Az Úr Mahāviṣṇu visszamosolygott Rá, majd köddé vált. Ha van bármi, ami azonnali cselekvésre kész-
tetheti az Istenek Urát, akkor az az őszinte, szeretett híveinek a segítségkérése.

Sutepas király és a felesége szinte sokkot kapott; mert nem olyan egyszerű ám bírni az Univerzum Teremtőjé-
nek látomását (darśana). Amikor kellőképpen magukhoz tértek, az Úr Lábai elé rogytak. Az odaadás könnyeinek 
áradata patakzott a szemükből és mosta az Úr Lótuszlábait egészen addig, mígnem már önmagukat is az Úr lát-
ványa okozta érzelmi extázis veszélyes sodrában találták. 

A fiúgyermek utáni vágyuknak egy pillanat alatt nyoma veszett; minden e világból való iránti sóvárgásuk ki-
törlődött az elméikből; hiszen Maga az Úr Nārāyaṇa látomásában (darśana) részesültek, s e mellett minden más 
elhalványul. Az Úr látomását akár csak egyetlen egyszer is elérve nem marad semmi más elérendő e világban.

És mégis, meg volt a maguk szerepe, amit el kellett játszaniuk pontosan ugyanebben a világban. 
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Az Úr Mahāviṣṇu kegyelméből újra feléledt bennük az utód iránti vágy. 
Ilyen az Úr Hari játékos kedvtelése (līlā), ahol mindennek és minden-
kinek megvan a maga szerepe; az Ő Saját isteni céljából, és az Ő Saját 
isteni szórakozására!

Így, egymás után háromszor, a királyi pár kifejezte gyermek utáni 
vágyát, és az Úr, egymás után háromszor, azt felelte: „Tathāstu! – Legyen 
így!” 

Ezt követően az Úr jóságosan rájuk mosolygott, de a Szeméből nem 
hiányzott egy csipetnyi huncutság. „Gyermekeim! Elnyertétek a Szíve-
met az imádatotokkal, ezért nem más lesz a gyermeketek, mint Én. Ma-
gam leszek az utódotok!”

Sutepas király és a felesége mámoros örömben fürdőzött. A legvadabb 
álmukat is felülmúlta az áldás, amelyben részesültek. Majd észrevették, 
hogy az Úr Mahāviṣṇu ajkain titkot rejtő mosollyal bámul rájuk. A pár 
értetlenül nézett vissza Rá.

Az Úr felhívta a figyelmüket a tényre, hogy a kérésüket nem egyszer, 
hanem háromszor intézték Hozzá. És Ő mind a három kérésre, egyenként 
mondott igent. „Így tehát gyermekeim, nem egyszer, hanem háromszor 
jelenek meg gyermeketekként. Ebben az életben és a két rákövetkezőben 
férj és feleség lesztek; Én pedig a fiatok! És minden egyes alkalommal büszkévé teszlek titeket!” Ezt mondva az 
Úr eltűnt, magára hagyva a letaglózott királyi párt, akik reménytelenül igyekeztek felfogni az imént hallottakat!

És így is lett. Kilenc várandós hónappal később, cintányérok, dobok (mṛdaṅga) és üstdobok (nagārā) hangos 
muzsikája közepette, a királyi bába és a segítői Sutepas király nagytermébe rohantak, hogy közöljék vele, mos-
tantól édesapja egy kisfiúnak, akinek az arca oly ragyogó, akár a Nap. A király térdre ereszkedett, és a szívének 
legmélyéről imát ajánlott az Úr Mahāviṣṇunak. Majd, mivel képtelen volt visszafogni magát, a feleségéhez és az 
újszülött fiához sietett a szülőszobába.
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Az Úr Mahāviṣṇu egykori ígérete, mely sze-
rint első ízben a Satya-yugában születik majd 
meg, mint Pṛśnigarbha, most végre bekövet-
kezett. 

Pṛśni fia (Pṛśnigarbha) felcseperedett, és a 
brahmacarya áldozatával ajándékozta meg a vi-
lágot. Megtanította, miként uralható a cölibá-
tus segítségével az ember legellenállhatatla-
nabb, az anyagi világhoz láncoló ösztöne. 

Kiváló hívének, Dhruvának nem csupán az 
Úr szent látomásában volt része, de az Úr még 
egy külön univerzummal is megáldotta, ami a 
Dhruvaloka néven ismert. 

Ezer évvel később, ekkor már a Treta-yugában, a próféciának megfelelően, Sutepas és Pṛśni újra megszületett, 
ezúttal, mint Kaśyapa Bölcs és a felesége Aditi. Isteni elrendelés folytán ismét szert tettek az Úr Mahāviṣṇu 
ugyanazon Képmására, és buzgón imádták Őt.

Az Úr Kṛṣṇa egyik legünnepeltebb Inkarnációja (Avatārája), Vāmanadeva, a törpe-brāhmaṇa, született le hoz-
zájuk. Ő volt az, aki alázatra tanította a hatalmas Balit, a kiváló vaiṣṇava – Prahlāda Mahārāja – unokáját. 

Majd végül a Dvāpara-yugában az áldott Sutepas és Pṛśni legdicsőbb leszületése következett, mint a király 
Vasudeva és hitvese, Devakī. A Bölcs Dhaumya kegyének köszönhetően, aki a Pāṇḍavák főpapja volt, ismét meg-
kapták ugyanazt az Istenséget. E házaspárhoz született meg nyolcadik gyermekükként a Teremtés Ura, Maga 
az Úr Kṛṣṇa, az Ő eredeti kékes formájában, lótuszszemekkel, négy karral és egyéb isteni attribútumokkal fel-
ruházva. Miután a démon király Kaṃsa megölésével felszabadította a Földet a terhei alól, az Úr Kṛṣṇa Dvārakā-
ban alapította meg a királyságát.

Az Úr Kṛṣṇa a Legfőbb Irányító, a Legfőbb Jótevő, és senkinek sincs alávetve. Ennek ellenére Ő Maga is 
templomot állíttatott az Úr Mahāviṣṇu ugyanazon Képmásának, és imádta Őt.
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Nem mindenki ismerte fel az Úr Kṛṣṇa valódi 
kilétét abban a korban, vagy Maga az Úr ter-
ve folytán, vagy pedig a saját sorsuk (prārabdha-
karma) okán. A Legfőbb Urat csak az igaz hívei 
ismerhetik és láthatják; még akkor is, amikor 
Személyként jelenik meg. Mindazonáltal a nem 
szilárd hívők és a hitetlenek érdekében, akik 
közvetlenül nem kerülhetnek Vele kapcsolatba 
– bizonyos eszközökön keresztül – az Úr Kṛṣṇa 
lehetővé teszi, hogy fokozatosan, lépésről-lépés-
re kerüljenek a Közelébe. Az Úr Mahāviṣṇu Is-
teni Képmását imádva az Úr Kṛṣṇa példát kí-
vánt állítani az ilyen emberek elé, hogy a szóban 
forgó Istenség imádata révén végül ők is utat találjanak Hozzá.

Kāla, vagyis az Idő kereke feltartóztathatatlanul forgott tovább, és a Dvāpara-yuga vége lassan látható közel-
ségbe ért. Egy nap az őrök, akik az Úr Kṛṣṇa magánlakrészeit felügyelték, döbbenten tekintettek egymásra. Es-
küdni mertek volna ugyanis, hogy épp csak egy pillanattal azelőtt Királyukat látták a szobájába lépni, és most 
mégis újra ott volt, és kintről közelített hozzájuk. Persze senki sem hibáztathatja őket emiatt, mert az elbűvölő 
és feléjük haladó úriember nem volt más, mint Uruk unokafivére, híve és barátja, maga Śrīman Uddhava. Ha-
sonlósága Urukhoz legendás volt, és gyakran még azokat is megtévesztette, akik napi kapcsolatban voltak az Úr 
Kṛṣṇával. 

Uddhava nem egy egyszerű valaki volt, hanem kivételesen áldott, mert Maga az Úr részesítette útmutatásban 
a bhakti és a yoga kapcsán. A kettejük között elhangzó párbeszédet az Uddhava-gītā írja le. 

Az egyik őr sietve értesítette az Úr Kṛṣṇát Śrīman Uddhava érkezéséről. Dvārakā királya rendkívülimód sze-
rette az unokafivérét, ezért azonnal és átölelve fogadta őt. 
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Mivel Uddhavát Maga az Úr Kṛṣṇa 
tanította, és ő teljes mértékben képes 
volt megtartani az útmutatását, így ha-
landó testének levetése után biztosított 
volt számára a Legfőbb Lakhelyre való 
bebocsátás. Azonban az igaz hívek rit-
kán gondolnak a saját jólétükre. Sok-
kal inkább az egész világ, sőt, az egész 
teremtés jóléte, különösen annak spiri-
tuális jóléte foglalkoztatja őket.

A Mindentudó Urat, az Úr Kṛṣṇát, 
nem hagyta hidegen Uddhava össze-
ráncolt homloka, de csak mosolygott, és 
várt, hogy kuzinja szóljon. Uddhava vé-
gül felnézett az Úr Kṛṣṇára, és feltárta 

Előtte félelmeit: „Sebesen közeleg a Kali-yuga, Uram, és magával hozza majd az összes benne rejlő és rá jellem-
ző veszélyt. Így kell ennek lennie, lévén része Te Isteni Tervednek.”

Uddhava hirtelen előre hajolt, és megragadta az Úr Kṛṣṇa kezét. 
„Én azonban féltem az emberiséget, Uram. Mikor elhagyod majd ezt a világot, hogy visszatérj Vaikuṇṭha- 

lokára, mi teljesen magunkra maradunk. Van közöttünk sok jó ember, olyanok, akik hisznek a vallásban; de 
nem elég fejlettek spirituálisan. Védtelenek lesznek a Kali-yuga pusztításával és gonoszságaival szemben. Ezek a 
jó emberek és a családjaik áldozatul fognak esni a kor kísértéseinek, és lealacsonyodnak a szintjére. Mindenhol 
zűrvar és förtelem uralkodik majd. Nincs mód arra, hogy itt maradj, és megvédj minket ettől?” 

Ha van bármi, amit az Úr Kṛṣṇa nem hagy figyelmen kívül, az a tiszta szívűek helyzete. És ez még inkább így 
van, ha a tiszta Híve intéz kérelmet ez ügyben. Uddhava kérésére válaszul az Úr Kṛṣṇa mosolygott, felállt, és kér-
te Uddhavát, kövesse. Egy olyan szobába vezette, amit mintha ezernyi lámpás világított volna be. 
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A szemét eltakaró Uddhava lassan ráébredt, 
hogy a ragyogó fényesség nem olajlámpások-
ból árad, hanem a szoba túlvégében található 
oltáron álló Istenség Képmásából. 

Oda sétáltak Hozzá, és az Úr Kṛṣṇa azt 
mondta társának: „Drága Uddhavám! Nézd 
ezt az Áldott Istenséget! Amikor elhagyom ezt 
a bolygót, átitatom majd ezt a Képmást a Sa-
ját Energiámmal, Önnön Énemet lehelem be-
lé. És itt és most kijelentem neked, hogy ezen 
Istenség imádata megvéd majd a Kali-yuga 
gonoszságaitól minden tisztaszívűt és azokat, 
akik törekednek rá, hogy ilyenek legyenek!”

Uddhava döbbenten állt, végtelenül örülve Unokafivére Szavainak. Ekkor az Úr Kṛṣṇa finoman felemelte a 
Képmást, és átadta Azt a felettébb elképedt Uddhavának. Az Úr Kṛṣṇa csak mosolygott, és így szólt: „Drága 
Uddhavám! Amit a kezeidben tartasz Az nem más, mint az Istenek Istene, Maga Mahāviṣṇu. Ezt a Képmást 
korszakokon át újra és újra Rám hagyták, és Én most a te gondjaidra bízom.”

Uddhava szóhoz sem jutott. Csak állt az Úr Kṛṣṇa előtt, és képtelen volt felfogni e Kérésének okát. Az Úr 
Kṛṣṇa látta tanácstalan arckifejezését, és így folytatta: „Uddhava! Fel kell fednem előtted, mi fog történni az 
elkövetkezendő néhány napban. Dvārakā ezen királyságát elönti az óceán, teljesen víz alá fog kerülni. Egyetlen 
tárgy marad majd meg. Ez az Isteni Képmás. Szeretném, ha magaddal vinnéd ezt az Istenséget, és átadnád a 
bölcs Bṛhaspatinak, az Istenek Gurujának, valamint Vāyu Devának, a Szelek Istenének, hogy egy ehhez hason-
ló szent helyet találjanak Neki. Te pedig vonulj el Badarikāśramába, és életed hátralévő részében ott gyakorolj 
spirituális fegyelmet!” 

Uddhava gondolatai csak úgy kavarogtak az imént hallottaktól. Azonban Kṛṣṇa minden óhaja parancs volt a 
számára, így az Úr Mahāviṣṇu Képmását kezében tartva sietve távozott a palotából. Úgy szorította magához a 
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Képmást, mintha saját életénél is kevesebb 
volna neki.

Csupán néhány nappal azután, hogy az 
Úr Kṛṣṇa távozott a bolygóról, Dvārakāt 
utolérte a szörnyű sors. Egyik reggel egy 
látszólag ártalmatlan hullám tűnt fel a 
partjainál. Pillanatokon belül hatalmasra 
duzzadt, majd óriási szökőárrá változott. 
Mindössze néhány perc múltán Dvārakā 
egész városát elborította. A tenger hullá-
mai egymás után szállták meg a király-
ságot, és pár órával később csak kavargó 
víztengert lehetett látni. Egyetlen jel sem 

utalt rá, hogy egy teljes királyság létezett ott valaha. Dvārakāból, amit egykor pompás paloták és zöldellő kertek 
töltöttek meg, szinte semmi sem maradt. Csak egyetlen hatalmas hegy orma látszott ki a vízből.

Egy komor férfi ült a parton, egykedvűen bámulva az óceánt. Arcán a csalódottság könnyei gördültek végig,  
majd a ruhájából és a hajából még mindig csepegő tengervízzel együtt értek földet. Uddhava szemei szinte kidül-
ledtek, ahogy minden erejével igyekezett megtalálni a Tárgyat, amelynek megóvásával megbízták; ám ő kudar-
cot vallott. Nem tudta megőrizni az Úr Mahāviṣṇu Képmását. Úgy érezte, az egész emberiséget cserbenhagyta.

Uddhava lehunyta a szemét, és buzgón fohászkodni kezdett az Úr Kṛṣṇához, mutasson kiutat. Majd a nagy 
bölcshöz, Bṛhaspatihoz, a dēvák gurujához, és Vāyu Dēvához, a Szelek Istenéhez, imádkozott segítségért, mert 
Nekik kellett kiválasztani az Istenség Képmásának új helyét. 

Uddhava szinte azonnal érezte, hogy a szél megerősödik, és mellette elzúgva a tenger felé halad sebesen. 
A szélvihar, ekkor már jól láthatóan, a víz fölött örvénylett, és rövidesen méretes tornádóvá vált. A forgószél 
Uddhava zavart szemei előtt öltött emberi formát, és végül egy vonzó félisten, Vāyu, a Szelek Istenének alakját 
fedte fel. Uddhavát ledöbbentette a látvány. 
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 Vāyu Dēva azonban nem volt egye-
dül. A Szelek Istene mellette állt egy 
Bölcs, akinek az arca a tiszteletreméltó-
ságáról árulkodott; akinek a puszta je-
lenléte arra késztette Uddhavát, hogy 
hódolatának jeleként végtelen alázattal 
földre boruljon előtte. 

A Bölcs a dēvák guruja volt, Bṛhaspati 
Mahaṛṣi. A háborgó víz fölött lebegve 
mindketten mosolyogtak Uddhavára, és 
megáldották; ám egy percet sem vesz-
tegetve tekintetüket máris az alattuk el-
terülő vízre szegezték. Küldetésük volt, 
amit teljesíteniük kellett.

Az említett Tárgyat keresve Isteni szemeik végigpásztázták a kavargó vizet. És láss csodát! Észrevették a hul-
lámok között hánykolódó tündöklő Képmást. Vāyu Dēva nyomban alámerült, és a Képmást tiszteletteljesen a 
fején tartva emelkedett elő a vízből.

A parton Uddhava talpra ugrott, és eksztatikusan kiáltotta: „Dicsőség! Dicsőség az Úr Mahāviṣṇunak! Dicső-
ség Nektek!” Maradt még egy halovány reménysugár az emberiség számára! Bölcs Bṛhaspati és Vāyu Dēva 
mosolyogtak, és ismét megáldották az önzetlen Uddhavát; majd észak felé fordultak, és a Szelek Istenéhez méltó 
sebességgel eltűntek a szeme elől.

Az isteni páros az északi területek minden zegzugát átkutatta, de ó, jaj, szentségében egyetlen Dvārakāhoz 
fogható helyet sem találtak. Végül megfordultak, és dél felé vették az irányt. Áthaladtak a Palakka Gap2 felett, 
és az Úr Kṛṣṇa egy másik Isteni Inkarnációjának, az Úr Paraśurāmának buja zöld trópusi birodalmába értek. 
Mintha csak így lett volna elrendelve, észrevették a harcos-szent jól kidolgozott, izmos testét, aki lentről integetett 
feléjük.
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Leszálltak a földre, és tisztelettel köszöntötték 
Őt, aki Magára vette a kṣatriyák föld színéről való 
kiirtásának feladatát, amiért azok arrogánssá vál-
tak erejük és gazdagságuk folytán.

Az Úr Paraśurāma elmesélte nekik, hogy éppen 
Dvārakāba akart indulni. Abban az időben ra-
gályszerűen terjedő súlyos reuma kínozta földjé-
nek lakóit, ezért arra kérték az Úr Paraśurāmát, 
találjon megoldást a szenvedésükre. 

Nārada Muni, az Úr Viṣṇu legfőbb Híve, épp 
Keralába látogatott akkortájt. A nagyra becsült 
vaiṣṇava azt tanácsolta az Úr Paraśurāmának, hogy 
hozza el az Úr Mahāviṣṇu Istenségét Dvārakāból, 
és állítsa azt a földjére (Bhārgava Kṣetra), melyet a 
baltájával alakított ki. A Muni azt ígérte, hogy az 
Istenség imádatával az alattvalói bizonyosan meg-

szabadulnak majd a nyavalyáiktól.
Az Úr Paraśurāma nagyon megörült, amikor megtudta, hogy pontosan ugyanaz az Istenség van Vāyu Dēvá-

nál és Bölcs Bṛhaspatinál, akinek a kegyelmét kereste népe javára. „Kérlek, kövessetek! Tudom hol lenne tökéle-
tes helye az Istenségnek” – mondta. 

Utaztak egy ideig, majd hamarosan egy tóhoz értek, melynek láttán Vāyu Dēvának és Bölcs Bṛhaspatinak 
még a lélegzete is elállt. A tavat különféle méretű és színű lótuszok borították be. Illatukat és szépségüket tekintve 
minden egyes virág vetekedett a mellette lévővel. A bámulatos szirmok kecsesen a mennyek felé kunkorodtak, 
mintha Lakṣmī Devīnek és Sarasvatī Devīnek ajánlkoztak volna fel isteni ülőhelyeikként. A tó kristályvize oly 
tisztaságról árulkodott, ami csak a Gomukhīnál, a Gangesz eredeténél, a Himálajában található vízhez volt fog-
ható. Úgy tűnt, hogy az enyhülés és a megnyugvás ígéretét hordozza, és nem csupán a könyörtelen és tikkasztó 
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nyári  hőségtől, de magának a Kali-yugának a 
perzselő káros hatásaitól is.

A tó partjait is hasonlóan szépséges, virágzó 
és gyümölcsöt hozó fák, folyókák és kúszónö-
vények díszítették, melyek színe és mámorító 
illata szinte formát öltött, megérintette a láto-
gatókat, és elkábította az érzékeiket. Többszí-
nű madarak rebbentek egyik ágról a másikra, 
mézédes dallamokat dalolva; muzsika a fülnek! 
Mókusok, nyulak és más szelíd állatkák szalad-
gáltak vidáman, tovább fokozva az öröm és a 
béke hangulatát. És mégis, paradox módon e 
szemet gyönyörködtető látvány ellenére nyil-
vánvaló volt a szigorú spirituális fegyelmezés, a vezeklés és a szenvtelenség jól érzékelhető, zord aurája.

 „Mi ez a hely, Uram? Még soha korábban nem voltam tanúja ilyen békességnek és fenséges szépségnek még 
Indralokán sem!” – súgta a Bölcs az Úr Paraśurāmának.

Vāyu Dēva láthatóan ugyancsak elbűvölten körbetekintett, és egyetértőn bólogatott. „Olybá tűnik nekem, 
hogy ez a hely ötvözi Vaikuṇṭha, az Úr Kṛṣṇa és a Kailāsa hegy, az Úr Śaṃkara (Śiva) Lakhelyének szentségét!”

Az Úr Paraśurāma mosolygott, és így felelt: „Igazatok van, ez nem hétköznapi hely. Ezt a helyet nem más, mint 
az Úr Śiva szentelte meg. Réges-régen az Úr Śiva nagyon szigorú vezeklést végzett az Úr Mahāviṣṇut imádva. 
Mivel az Úr Śiva az Úr Mahāviṣṇu nevére emlékezve (nāmasmaraṇa) hosszú éveken át szakadatlanul alámerülve 
maradt a tó vizében, e szent hely a Rudratīrtham névre tett szert.”

Az Úr Paraśurāma visszatekintett a régmúlt időkre, és ekképpen folytatta: „Élt egykor, évekkel később, egy ki-
rály, Prācīnabarhisa, akit tíz fiúgyermekkel áldott meg a felesége, Suvarna. A fiúk a Pracēták néven voltak ismer-
tek. Útra keltek, és ide, pontosan erre a helyre jöttek, hogy itt imádják Mahāviṣṇut azzal a céllal, hogy szert tegye-
nek az összes király királya (Prajāpatitvam) pozícióra. Jelenlétüket és vágyukat megérezve az Úr Śiva megjelent, 
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és felfedte előttük a Rudragītāt, az Úr Mahā-
Viṣṇut dicsőítő himnuszt.3 Azt tanácsolta a ki-
rályoknak, hogy kántálják buzgón és odaadás-
sal a költeményt. Azok így is tettek tízezer évre 
alámerülve a Rudratīrthamban. Természete-
sen, az óhajuk teljesült…” 

Az Úr Paraśurāma elbeszélését egyszer csak 
csobogó víz hangja szakította félbe. Ekkor mind 
a hárman a tó közepe felé fordultak; onnan 
eredt ugyanis a hang. A tó békés vize lassan 
szétnyílt, és a szemük előtt két lélegzetelállító 
forma emelkedett a felszínre. 

A testükből kiáradó ragyogás betöltötte az 
egész környéket, mindenkit és mindent földöntúli fényben fürösztve. Az ott szaladgáló kisállatok a látványtól le-
dermedve hirtelen megálltak. A madarak sem énekeltek tovább, csak néma ámulattal tekintettek Rájuk. Még a 
fák ágai és levelei is mozdulatlanok maradtak alázatos tiszteletük jeleként.  

Ők hárman, akik a tó partján álltak, hódolattal borultak a földre. Mert kivétel nélkül minden egyes lénynek 
ez az első reakciója megpillantva az Úr Śaṃkarát, az egyetlen Istent, akiben az ádáz Rudra és a szerető Śiva 
jellemvonásai egyaránt láthatóak! A Mārkaṇḍeyához hasonló hívek Megszabadítója és Védelmezője, Tripura, a 
legyőzhetetlen démonváros Elpusztítója, a hālāhalától, a halálos méregtől Megmentő, midőn megitta azt. Az Úr 
Śiva. Az Istenek Istene, Mahādeva.

Mellette pedig elbűvölő Hitvese, Pārvatī Istennő, aki legendás imádata és női állhatatossága folytán nyerte el 
az Úr Śiva Szívét. És ugyancsak Ő az, aki Śakti félelmetes formáját Magára öltve és az egész univerzumot rette-
gésben tartva áll feldühödve, bosszúra szomjasan fia, Gaṇeśa, megölésekor.

Az Úr Śiva megáldotta, és átható hangján üdvözölte a hármast: „Igen, valóban ez az a hely, amely arra rendel-
tetett, hogy otthont adjon a Legfőbb Úr Mahāviṣṇu Istenségének, aki sok-sok évvel ezelőtt megáldott Engem ezzel 
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a keggyel. Ezért hát bátorítalak Titeket, 
Munīśvara Bṛhaspati és Vāyu Dēva, ál-
lítsátok a Képmást erre a szent helyre! 
Pārvatī és Én a szemközti tó partjára, 
Mammiyurba költözünk. Számunkra lesz 
ez megtiszteltetés.”

Az Úr Śiva, az Őrá oly jellemző, jóságos 
mosollyal folytatta: „És mivel mind a ketten 
részesei vagytok ezen áldott küldetésnek, 
így e hely mostantól fogva az összekapcsolt 
neveiteken lesz ismert: Guru-Vāyu-rpur!”

Az Úr Śiva bejelentése nyomán a meny-
nyek lakóinak áldásait kísérő „Dicsőség!” 
kiáltása zúgott, és virágeső hullott. Az Úr 
Paraśurāma, Bölcs Bṛhaspati és Vāyudeva összetett kezekkel hajolt meg.

Viśvakarmāt, az Istenek építészét bízták meg a templom megépítésének rendkívül fontos feladatával, hiszen 
nem egy átlagos templomról volt szó. Viśvakarmā összehívatta az isteni tehetségeket, és mindent beleadva mun-
kához látott. Különös figyelmet szentelve a Nap Istennek, a templomot úgy tervezték meg, hogy Viṣṇu napján, 
a nyári napéjegyenlőség idején, Sūrya Deva kifejezhesse hódolatát az Úr Mahāviṣṇunak. Azon a napon ugyanis 
az első sugarai közvetlenül az Úr Lábaira esnek. A Képmást a Kumbha havában (a vízöntő csillagjegy időszaka) 
állították a helyére. Az ünnepség a Puyam konstelláció (Puṣyanakṣatra) hetedik napján vette kezdetét, és Anizham 
(Anurādhānakṣatra) napján ért véget. Az első imádatot (pūjā) Maga az Úr Śiva végezte el, aki Pārvatī Istennővel 
együtt mindvégig jelenlétével áldotta meg az ünnepséget. Később a tó túlpartjára, Mammiyurba, távoztak, ahol 
Svayambhūliṅga formájában jelentek meg gyermekeikkel Gaṇeśával, Kārttikeyával és Śāstāval (Ayyappa).

A reggel elmúltával, elérkezett a délután, majd az este, végül az éjszaka is beköszöntött. Az olajlámpások 
megnyugtató narancssárga ragyogásai lassanként megjelentek a palota falain. A király szobájában azonban 
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megállt az idő. Ott síri csend honolt; még 
a levegő is megállt az Úr Dattātreya szent 
elbeszélésének átható erejétől. Amikor pe-
dig az Úr befejezte a mesélést, azt látta, 
hogy Janamejaya király meredten bámul 
Rá, mozdulatlanul, imára kulcsolt kezek-
kel, miközben az elragadtatás könnycsepp-
jei gördülnek végig a leprától lepusztított 
arcán. 

Jóval később, a király úgy érezte, már 
képes megszólalni, és azt suttogta: „Uram! 
Szent elbeszélése balzsam meggyötört lel-
kemnek. Millió köszönet, hogy elmesélte 
nekem. Valóban végtelenül áldott vagyok, 

hogy hallhattam!” Az Úr Dattātreya mosolygott, és így folytatta: „Királyom! A sors rendelése, hogy vezeklésed 
(prāyaścitta) helyszíne az Úr Mahāviṣṇu áldott Lábainál, Guruvāyurpurában legyen. Azt követően feloldozást 
nyersz a kígyóáldozattal elkövetett bűnök terhe alól. Kapaszkodj az Úr Mahāviṣṇu szent Lábaiba, és fohászkodj 
a Kegyelméért. Bizonyosan megadja majd!”

Janamejaya király hirtelen felállt; új erő töltötte el. A Bölcs Lábai elé borult, és e szavakkal szólt buzgón: „Ó, 
Megmentőm! Uram! Úgy teszek, ahogy mondta!” Az Úr Dattātreya mosolygott, és helyeslően bólintott.

Ígéretéhez híven, a király másnap reggel útra kelt az Úr Dattātreya kíséretében, és a vándorszerzetesek egy-
szerű öltözetében Guruvāyurpurába indult. Megérkezve egy kis kunyhóban szálltak meg a templom közelében. 
Az Úr Dattātreya iránymutatása és felügyelete mellett Janamejaya király négy hónapon át végzett szigorú vezek-
lést, és imádta az Úr Mahāviṣṇut. Órákat töltött az Istenség előtt szent Nevét kántálva. Kizárólag gyümölcsöket 
és gyökereket fogyasztott, máskor pedig egyáltalán semmit nem evett. Így végezte a király szilárd elszántsággal 
spirituális fegyelmezési gyakorlatát (sādhanā).
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Úgy tartják, hogy az Úr Hari nevének oda-
adó és szüntelen kántálásával eljön az a pilla-
nat, amikor az Úr Képmása minden gondola-
tot felülír a hívő elméjében. Janamejaya király 
minden nap gondolataiban az Úrral ébredt, 
Rá emlékezve fürdött, evett, kántált és tért 
nyugovóra. És valóban! Elérkezett az az idő, 
amikor a király olyannyira elmerült az Úron 
való elmélkedésében, hogy a betegsége többé 
már nem zavarta.

A hívő egyetlen őszinte, az Úr Kṛṣṇa kedvé-
re tett erőfeszítése sem megy veszendőbe soha!

Egy éjjelen, miközben aludt, a király azt ta-
pasztalta, hogy a teste felett egy lágy lótuszkéz 
halad végig lassan. Hirtelen felriadt álmából, ám így, még kábultan és a sötét miatt, semmit sem látott. 

Janamejaya király különös érzettel ébredt fel másnap reggel. Az elmúlt sok-sok hónap után szinte már hozzá-
szokott az ébredéskor testét kínzó szörnyű fájdalomhoz. Azonban ez a reggel más volt. Még mielőtt kinyitotta 
volna a szemét, azt tapasztalta, hogy nincs semmiféle fájdalma. Nyomban felült, és döbbenetében zihálni kez-
dett. A betegsége teljesen eltűnt. A borzasztó sajgások, a gennyes váladék, a végtagjai eltorzulása, mintha soha 
nem is léteztek volna. 

Janamejaya király óvatosan felállt, és a mennyek felé tekintett. Majd a templomba rohant, és az Úr Mahāviṣṇu 
Lábai elé rogyott. A hála könnyei patakzottak végig az arcán, teljesen eláztatva egyszerű ruháját. Képtelen volt 
megszólalni; nem jött ki hang a torkán. Csupán annyi tudott elmormolni: „Köszönöm, Uram!”, újra és újra 
„Köszönöm, Uram!” Guruvāyur Urának, az Úr Mahāviṣṇu kegyelmének köszönhetően Janamejaya király 
áldottan és gyógyultan tért vissza a királyságába.
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Janamejaya nem az első volt és nem is 
az utolsó. Guruvāyur Mahāviṣṇuja hívek 
millióinak volt az Oltalma és a Megmen-
tője. Hiszik, sosem okoz csalódást a tiszta 
szívűeknek és azoknak, akik a Könyörü-
letét keresik. 

Így szól hát a guruvāyuri Mahāviṣṇu, 
Guruvāyurappan, azaz Guruvāyur Urá-
nak a legendája.

1 magyar kiadást lásd e könyv végén; 2 lásd Szójegyzék; 3 lásd Nārāyaṇīyaṃ 19. ének



TÖRTÉNETEK A TEMPLOM MÚLTJÁBÓL

Egy asztrológus elárulta az egyik Pandya királynak, 
hogy tíz hónapon belül, egy bizonyos napon, kobra-
marás következtében fog meghalni. Az erényes király-
nak azt tanácsolták, induljon szent zarándoklatra. Útja 
során ellátogatott Guruvāyurba is, ahol éveket töltött 
meditációban, az Istenség Lábai előtti imádsággal. 
Egy nap eszébe ötlött, hogy halálának megadott ideje 
már elmúlt. Visszatért a palotájába, és számonkérte 
az asztrológust, mondván, az előrejelzése téves volt. A 
bölcs ekkor megmutatta neki a kígyómarás nyomát a 
bal lábfején. Mivel a király teljesen elmerült az Úrban 
– az Egyetlenben, aki képes megváltoztatni a sorsot –, 

ezért nem érezte a kígyó marását; és azért menekült meg a haláltól, mert az adott időpontban ott tartózkodott, 
ahol jelen volt Ananta, a kígyók királya. Mivel Guruvāyur Bhuloka-Vaikuṇṭha, így ĀdiŚeṣa vagy Ananta, az Úr 
Viṣṇu állandó kísérője, szintén jelen volt. Hálából a király azon nyomban felújíttatta a templomot, mely több 
mint 5077 évvel ezelőtt, a Kali-yuga kezdetén épült, és biztosította a napi imádságok elvégzésének költségéit is.
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Abban az időben, amikor Kerala a Perumálok 
uralma alatt állt, a templom hanyatlani kezdett, 
és szegénység sújtotta.

A Perumál dinasztia, amelynek tagjai többsé-
gében śaivák, azaz az Úr Śiva hívei voltak, nem 
terjesztették ki a támogatásukat erre a Viṣṇu 
templomra. Minden pártfogásukat a szomszé-
dos Mammiyur falujában található Śiva temp-
lom élvezte. Az uralkodói védnökség irányá-
nak elmoz dulásával az imádók is egyre inkább 
kezdtek átpártolni abba a Śiva templomba. Így 
Kṛṣṇa ezen temploma elhanyagolódott, és telje-
sen elsze gényedett. Még annyi forrás sem állt a 
rendel ke zésükre, hogy lámpásokat gyújtsanak. A 
templom pokoli napjai azonban rejtélyes módon 
értek véget. 

Egy nap egy szent ember Mammiyur Śiva templomához ment, hogy ételt és éjjelre szállást kérjen. Bár a temp-
lom jómódú volt, a helyi hatóságok azt színlelték, hogy semmijük sincs, és gúnyosan átirányították a szentet a 
szomszédos Guruvāyur templomába, miközben ama templom nincstelensége nagyon is jól ismert volt előttük.

A szent ember Guruvāyur templomához ért, ahol egy brāhmaṇa fiú fogadta udvariasan, és bőségesen megven-
dégelte. A szent ember nagyon elégedett volt, és áldást szólt: „Mammiyur templomából jöttem ide, mert ott azt 
állították, nincs semmijük. Azt is mondták, hogy itt bőséggel van minden. Nos, mostantól kezdve ez így is lesz!”

Úgy beszélik, attól a naptól fogva a mammiyuri Śiva templom hanyatlani kezdett, és a szerencse a guruvāyuri 
Viṣṇu templom oldalára állt át, ami ennek köszönhetően egyre jobban megerősödött. 



SZERTARTÁSOK GURUVĀYUR TEMPLOMÁBAN

Él egy lenyűgöző legenda a templom rituáléinak ere-
dete kapcsán. 

Egy ekādaśī napon, Śrī Ādi Śaṅkarācārya és Nārada 
Muni épp Guruvāyur temploma felett haladtak át az 
égen utazva, de Ācārya nem vette azt észre. Ekkor az 
Istenség a tetőn keresztül nyomban lehúzta őt, aki a kö-
vetkező pillanatban máris az Úr előtt találta magát. 

Ācārya természetesen rendkívül megörült, hogy lát-
hatja (darśana) az Urat, melynek hatására ott helyben 
megírta a Govindāṣṭakam című művet (lásd fejezet végén), és 
41 napig imádta Guruvāyurappant. Ācārya Maga az 
Úr kérésére alakította ki az Úr imádatának alapelveit, 
amelyket mind a mai napig nagyon szigorúan, megal-
kuvás nélkül követnek is.

A templom minden nap hajnali három órakor nyit, amikor is a nādasvaram dallomos hangjai ébresztik fel az 
Urat, akit előző napi virágokkal díszítenek, ami nirmālya darśanamként ismert. Az öt szertartás közül, ezt a kora 
hajnalit tekintik a legkedvezőbbnek. 
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Ezt követően szezámolajjal fürdetik meg az Urat, majd gyógynövények-
ből készült keverékkel (vaka-carthu) kenik be, és a Rudratīrthamnak nevezett 
templomi tározóból hozott vízzel és kagylókürt segítségével ismét megfür-
detik. Mivel a Képmás gyógyhatású kőből készült, ezért ezt a szezámolajat 
prasādának tekintik. A Képmást csak ezt követően öltöztetik és díszítik fel 
Kṛṣṇa gyermekformájának (UnniKṛṣṇa) megfelelően, vagyis piros ágyék-
kötőt viselve, Kezeiben pedig vajat és fuvolát tartva. Naivedyamként puffasz-
tott rizst (malar) ajánlanak Neki. Amíg elvégzik a reggeli szertartást (usha pūja), 
a sanctum sanctorumot bezárják. A pūja napkelte előtt veszi kezdetét, és egészen 
addig tart, amíg a nap első sugarai feltűnnek a keletre tekintő Képmás lá-
bain. Ekkor kerül sor a Gaṇapati homára és az Istenségek ételfelajánlásaira.

A siveli (szent körmenet) egy olyan szertartás, 
melyet naponta háromszor végeznek. A belső és 
a külső falakon (prākāra) belül, a sanctum sanctorum 
(srikovil) körül Bali Kalluk (kő-faragványok) talál-
hatóak, amelyek az Úr őrzőit jelképezik, vagyis a 

nyolc irány védelmező Istenségét (Aṣṭadikpālaka)  – Indra (kelet), Agni (dél-kelet), Yama 
(dél), Nirṛti (dél-nyugat), Varuṇa (nyugat), Vāyu (észak-nyugat), Kubera (észak), Īśāna 
(észak-kelet) –, a Saptamātṛkákat (a Hét Istenianyát) – Brāhmī, Vaiṣṇavī, Māheśvarī, 
Kaumārī, Indrāṇī, Vārāhī és Cāmuṇḍā – Vīrabhadrát, Gaṇapatit, Śāstāt (Ayyappa), Durgāt, Subrahmaṇyát 
(Kārtikeya), Anantát stb. A főpap az ételt ajánlja fel, a segítője pedig a Képmást viszi. A siveli mögött az az elgon-
dolás áll, hogy ily módon Maga az Úr ott áll mellettük, míg az őrzői részesülnek a felajánlásokban. Guruvāyur 
egy templom-állam, élén az Úrral. Egy belső kör (pradakṣiṇa) után az Úr arany (vagy öt nemesfém: pañcaloha) 
miniatűr Képmását (utsava vigraha) elefántra teszik, és dobszó kíséretében kétszer körbevezetik a templom külső 
falai körül is. Rendszerint az arany képmást használják, az ezüstből készültet, csak különleges alkalmakkor.
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 Majd a Képmást az Úr ifjúkori formájának megfelelően öltöztetik fel, aki 
Kaṃsa megölése után még mindig haragos. Ekkor sárga dhotit visel. A délutáni 
pūját követően általában az Úr Viṣṇu vagy az Úr Kṛṣṇa formája szerint díszítik. 

Délután négyig zárva tart a templom, majd különböző felajánlásokkal is mét 
szertartások következnek, és a Gītagovindam-ot is felolvassák.

A hívek úgy hiszik, hogy az esti utolsó pūját követően, templomzárás után, 
mennyei lények érkeznek, és imádják az Urat. Az imádat zárultával a temp-
lomi kincstáros mindmáig minden este felolvassa a napi beszámolót (bevétel-
kiadás) az Úrnak. 

Egy másik rituálé a thulabharam. Ennek során a híveket megmérik, és az el-
lensúlyként szolgált banánt, cukrot, kókuszdiókat vagy egyéb árucikkeket a 
templomnak adományozzák. 



ŚRĪ GOVINDĀṢṬAKAṂ1 
ŚRĪ ĀDI ŚAṄKARĀCĀRYA

 Hódolatomat ajánlom Govindának, a Legfőbb Üdvteljességnek, 
 ami Valós (léte sosem tagadható), [Maga a] Tudás, végtelen és örökkévaló, 
 amit nem borít be a tér (ākāśa), ami Magába foglalja a teret, 
 aki gyermekként lelkesen mászott a tehenek óljában, 
 aki mentes a nehézségektől, de úgy tesz, mintha nehéz helyzetekben lenne2,
 ami māyā következtében sokfélének tűnik, 
 ami a világnak látszik; 
 aki a Föld és Śrī Ura, és akinek nincs Ura! (1)

 Hódolatomat ajánlom Govindának, a Legfőbb Üdvteljességnek, 
 aki gyermeki félelmet színlelt, 
      amikor Yaśodā [számonkérte és] megbüntette amiért sarat evett,
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aki a nyitott Szájában felfedte a tizennégy világ látható és láthatatlan részeit, 
ami A Három Világ Támasza, 

ami a megnyilvánult és a megnyilvánulatlan világok, 
ami nem látható [lévén Maga az Alany], 

ami az egész Univerzum Irányítója, és aki a Legfőbb Úr! (2)

Hódolatomat ajánlom Govindának, a Legfőbb Üdvteljességnek, 
aki megöli a devák óriás ellenségeit [az asurákat], 

aki elpusztítja a gonoszokat, 
aki [a híveiből] eltávolítja a születés nyavalyáját, 

ami egy[edülvaló], 
aki szereti a vajat, noha egyáltalán nincs szüksége ételre, 

ami [a pralaya idején] elnyeli az egész világot, 
aki a tiszta elméjűek intellektusában ragyog, 

amit semmi nem tud felfedni, 
ami mindig üdvös, örökkön békés és más[od]ik nélküli egyetlen. (3)

Hódolatomat ajánlom Govindának, a Legfőbb Üdvteljességnek, 
aki a világ védelmezője, aki līlāja folytán Gopālaként jelent meg a világban, 
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aki [a Yādavák nemzetségének és] a tehenek Védelmezője, 
aki megörvendeztette a tehénpásztorokat, amikor līlāja segítségével 

felemelte a Govardhana hegyet, ahol a gopīk játszanak, 
akinek „Govinda” nevét a tehenek (vagy szent iratok) tisztán hangoztatják, 

akinek számos neve van, és aki elérhetetlen a tudatlanoknak! (4)

Hódolatomat ajánlom Govindának, a Legfőbb Üdvteljességnek, 
aki minden egyes gopī-csokorban jelen volt, 

ami látszólag különböző formákban jelenik meg, 
amit lehetetlen szétválasztani, 

akinek fenséges Testét teljesen befedi a tehenek patái által felvert por, 
aki [őszinte] hit és odaadás által ismerhető fel, 

ami elképzelhetetlen, aminek léte, csak a bölcs előtt ismert,
 és akinek Nagysága a cintāmaṇi drágakőhöz hasonló! (5) 

Hódolatomat ajánlom Govindának, a Legfőbb Üdvteljességnek, 
aki miután elcsente a fürdőzésbe merült leányok ruháit, 

felmászott egy fára, majd, hogy visszaadja azokat nekik, akik mezítelenek voltak,
és szerették volna visszakapni a ruháikat, elérte, hogy megközelítsék; 
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ami mentes a kettősségtől, a bánattól és a káprázattól,
aki bölcs, ami az intelligenciában lakozik, 

és ami Maga a Színtiszta Létezés! (6)

Hódolatomat ajánlom Govindának, a Legfőbb Üdvteljességnek, 
aki örvendetes, 

ami A Végső Ok, ami Mindenek Forrása, ami kezdet nélküli, 
akinek színe a sötét felhőkéhez hasonlít, 

aki egyre csak táncolt a mérgeskígyó Kāliya csuklyáin a Yamunā folyóban, 
ami időként nyilvánul meg, ami meghaladja az idő mértékeit, ami mindentudó, 

aki a gonosz Kali[kor] elpusztítója,
és ami az idő múlásának Irányítója annak három dimenziójában! (7)

Hódolatomat ajánlom Govindának, a Legfőbb Üdvteljességnek, 
aki Vṛndāvana földjén lakik, melyet megannyi Isten imád és köszönt tisztelettel,

akinek nektárhoz hasonló makulátlan mosolya, akár a jázmin virága,
ami végtelen üdvteljesség,

akinek Lábait a mindenki által magasztalt nagy bölcsek istenítik és imádják,
és aki a Dicséretes Tulajdonságok Óceánja! (8)
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Aki elméjét Govindára rögzítve kántálja ezt a Govindāṣṭakaṃot 
és a Govinda, Acyuta, Mādhava, Viṣṇu, Gokulanāyaka vagy Kṛṣṇa Neveket, 

annak minden bűnét lemossa a Govinda Lótuszlábain való meditáció nektárja, 
és végül eléri a benn rejlő Govindát, a Legfőbb Üdvteljesség Nektárját.

1 Jelen magyar fordítás dr. Shyam Panchapakesan Ācārya ji szanszkrit eredeti alapján készült magyarázatának (1-3.), illetve az i.e. 482-
ben Śrī Ādi Śaṅkarācārya által alapította Sri Kanchi Kamakoti Pītham hivatalos weboldalán (kamakoti.org) található angol fordításnak 
az együttes felhasználásával készült. A mű címe Govindāṣṭakaṃ szó szerint azt jelenti, hogy nyolc strófa Govindáról. „Míg azt sokan 
tudják, hogy a Govinda Śrī Kṛṣṇa neve, azt már kevesebben, hogy a szó másik jelentése: Parabrahman, Nirguṇa Brahman. Śrī Ādi 
Śaṅkarācārya ezen alkotását azért is tartják olyan kiemelten fontosnak, mert Śrī Kṛṣṇáról és az attribútumok nélküli, Nirguṇa 
Brahmanról párhuzamosan ír a strófákban. Az előbbi forrását a Purāṇák (pl. a Bhāgavata Purāṇa) adja, míg az utóbbiét az Upaniṣadok. 
Ezért lehetnek a használt képek, szavak stb. ismerősek. Hol sorról-sorra váltakozva ír Śrī Kṛṣṇáról, a Dicsőségeiről, az életeseménye-
iről stb., majd a tulajdonságok nélküli, szavakon túli Abszolútról, hol az egyes szavak egyszerre utalnak mindkettőre. Magasztalják 
e művet, mert e kettőt (saguṇa és nirguṇa) Ācārya csodálatosan összefonja benne. Ugyanakkor, éppen ezért is lehet kicsit nehezebb a 
megértése. A költeményt sokan sokféleképpen fordították már, de kevesen úgy, hogy az megfeleljen a Govinda e kettős értelmezésé-
nek” – dr. Shyam Panchapakesan Ācārya ji; 2 vagy: …aki māyā, mindenek okának, a nyugvóhelye;

http://kamakoti.org


ŚRĪ GURUVĀYURAPPAN CSODÁI

Punthanam Nambūdiri  
   és Melpattūr Nārāyaṇa Bhaṭṭatiri

Punthanam Nambūdiri az Úr Guruvāyurappan alázatos hí-
ve volt. Jananappana címmel írt egy malayalam költeményt az Úr 
dicsőségére. Nem volt olyan művelt, mint Bhaṭṭatiri, ám az al-
kotásai egyszerűségükről és áhítatos hévükről voltak nevezete-
sek. Egy alkalommal megkérte Bhaṭṭatirit, hogy nézze át az írá-
sát, Bhaṭṭatiri azonban lenézte Punthanam szanszkrit tudását. 
Punthanam hazament, és keservesen zokogott az Úr előtt. 

Aznap éjjel egy fiú jelent meg Bhaṭṭatiri házában, amikor épp 
a Nārāyaṇīyaṃ énekléséhez készülődött. Maga mellé ültette a 
fiút, és énekelni kezdett. A fiú rögtön az első versben rámuta-
tott egy hibára. A költő elismerte, és tovább lépett a következő 
versszakra; a fiú két hibára hívta fel a figyelmét. A harmadik 
strófában három hibát jelzett és így tovább. 
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A tizedik versszak után Bhaṭṭatiri felismerte, hogy a fiú 
Maga az Úr volt, és megértette, hogy Punthanam bhakti-
ja sokkal kedvesebb volt az Úrnak, mint az ő kiválóbb 
vibhaktija (helyes nyelvtan) tudása és tanultsága. Ekkor 
Bhaṭṭatiri Punthanamhoz sietett, és a bocsánatát kérte. 
Amikor elolvasta a Jananappanát, hibátlannak találta azt. 

Manjula füzére
A templomtól néhány méterre keletre található egy 

banyanfa. Egy ifjú leány minden nap füzért készített, és 
éjjelente felajánlotta őket az Úrnak. A főpap (mel-śānti) 
azzal díszítette fel a Képmást. Egyik este későn érkezett 
a lány, és Isten háza (Śrī Koil) már zárva volt. Manjula 
a banyanfa mellett állt sírva, amikor Punthanam – aki ép-
pen arra járt – azt mondta neki: „Guruvāyurappan jól 
tudja, hogy mit rejt a szíved. Hagyd a füzért a banyanfán, 
majd Ő elveszi.” Másnap reggel, amikor a templom fő-
papja megkezdte az előző napi felajánlások (nirmālyam) el-
távolítását, az egyik füzér a képmáshoz tapadt, és sehogy 
sem lehetett levenni. Amikor Punthanam ezt látta, oda-
kiáltott az Úrnak: „Az Manjula füzére, hadd essen le az 
is!” Ebben a pillanatban a füzér lehullott. A hívek elké-
pedtek ezt látva, és kántálni kezdték az Úr Nevét. Attól a 
naptól kezdve a banyanfát Manjulának nevezik.
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Vilvamangalam Svamiyar és Kururamma
Vilvamangalam Svamiyar – a 17. századi költő 

és szent, az Úr Guruvāyurappan kiváló híve – és 
Kurur Amma unokatestvérek voltak. A templom 
északi bejáratának keleti oldalán van egy szent hely 
(Nritham), ahol Svamiyar meditált és eksztázisban 
táncolt. Úgy tartják, az Úr gyakran megjelent előtte 
(darśana), amikor a napi szertartások már véget ér-
tek. Kedve szerint bármikor és bármilyen formában 
láthatta Őt. Az Úr a gyermektelen Kururamma 
gyermeke volt, aki játszott Vele, vagy éppen meg-
szidta, amikor komiszkodott. Az Úr minden ház-
körüli munkájában segítette őt, épp ahogy egy köte-
lességtudó fiú az anyját.

Manavedan király és Vilvamangalam
Manavedan király (1595-1658) egy nap elmesélte 

Vilvamanagalamnak, hogy szeretné látni Kṛṣṇát. Másnap 
Svamiyar azt felelte, hogy Guruvāyurappan beleegyezett, és 
Manavedan láthatja Őt, ahogy hajnalban játszik az elanji-fa 
tövében. De csak láthatja, és nem érintheti meg. Amikor a meg-
egyezés szerint Manavedan meglátta Guruvāyurappant a kis 
Kṛṣṇa alakjában, olyan izgatott lett, hogy teljesen megfeledkezett 
magáról, és odarohant Hozzá, hogy átölelje. Guruvāyurappan 
azonnal eltűnt mondva: „Vilvamangalam nem mondta, hogy 
ez lesz.” Manavedan azonban kapott egy pávatollat Śrī Kṛṣṇa 
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fejdíszéről. Ez a toll is felkerült a Śrī Kṛṣṇa szerepéhez készült fejdíszre, ami a saját Kṛṣṇagiti művén alapuló 
Kṛṣṇanatta című táncdrámájában tűnt fel. A darabot a Guruvāyur templom központi területe (sanctum sanctorum) 
mellett adták elő.

Sengalipuram Anantharama Dikshitar 
A 20. századi híres tamil tudós és előadó (Upanyasa Chakravati) az Úr 

Guruvāyurappanhoz imádkozva gyógyult meg a leprából. Olyan súlyos volt 
a kórja, hogy a felügyelő nem engedte fürödni a templom vízgyűjtőjében. Há-
rom vagy négy évvel később az emberek legnagyobb elképedésére Dikshitar 
Guruvāyurappanhoz ment imádkozni. Cso-
dás gyógyulását a Nārāyaṇīyaṃ odaadó ének-
lésének köszönhette.

Vaidyanatha Iyer 
Vaidyanatha Iyer (1896 – 1974) éppen 

koncertet adott Suchindramban (Tamil Nadu), amikor a koncert csúcspontján 
egyik percről a másikra elment a hangja. Számos orvos próbálta meggyógyíta-
ni, de egy sem járt sikerrel. Guruvāyurba ment, és ott az Úrhoz fohászkodott. 
Visszanyerte a hangját, és még sok évet élt, rengeteg koncertet adva.
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A kókuszdió
Egy falusi ember kókuszfacsemetéket ültetett, és meg-

fogadta, hogy minden egyes fa »első kókuszdióját« az Úr 
Guruvāyurappannak fogja felajánlani. 

Amikor a fák teremni kezdtek egy zsákba gyűjtötte a 
kókuszokat, és Guruvāyurba indult. Útközben egy rabló állta 
útját, és követelte a zsák tartalmát. A férfi kijelentette, hogy 
a zsákban lévő kókuszdió mind Guruvāyurappané, így nem 
adhatja át. A rabló megvetően kérdezte: „Guruvāyurappan 
kókuszai talán másmilyenek lennének? Szarvuk van tán?” 
Amikor a rabló kirántotta a zsákot a falusi kezéből, a kókusz-
diók szert-szét gurultak. Megrökönyödve látták, hogy min-
den kókusznak szarva volt. A szarvakat viselő kókuszdiókat 
kihelyezték a templomban, és a hívek még ma is megtekint-
hetik őket. 

Az árus és a fiú
Egyszer egy szegény fiúnak egy morzsa sem jutott, hogy csil-

lapíthassa az éhségét, ezért ellopott egy banánt a gyümölcs-
árustól. Mivel az Úr Guruvāyurappan híve volt, ezért a banán 
felét a perselybe (hundi) dobta, a másik felét pedig megette. Az árus elkapta a grabancát, és lopással vádolta. A fiú 
elismerte vétkét. Az árusnak azonban nem volt szíve megbüntetni a szegény fiút, ám hogy megleckéztesse, arra 
utasította, hogy egy bizonyos számú alkalommal járja körbe a templomot. A gyümölcsárusnak tátva maradt a 
szája, amikor azt látta, hogy az Úr Guruvāyurappan a kisfiú nyomában lépdelve körbe-körbe járja a templomot. 
Aznap éjjel az Úr meglátogatta álmában az árust, és elmagyarázta neki: „Mivel Magam is részesültem a lopott 
banánból, ezért a büntetésből is ki kell hogy vegyem a részem. Ezért követtem a fiút a templom körül.”
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Nenmini Unni
Nenmini Nambūdirinak, a Guruvāyur templom 

akkoriban egyetlen papjának, egy nap fontos talál-
kozóra kellett mennie. Arra kérte hát a tizenkét éves 
fiát, hogy aznap ajánlja fel ő az ételt (nivedyam) az 
Úrnak. A fiú fel is ajánlotta a főtt rizst az Úrnak, de 
ártatlanságában úgy hitte, hogy a Képmás valóban 
meg fogja enni a felajánlott ételt. A Képmás azon-
ban meg sem moccant. Unni hozott némi sózott 
mangót és aludttejet a szomszédos árustól, gondolva 
az Úr azokat talán jobban szereti. Összekeverte az 
aludttejet és a rizst, és ismét felajánlott az Úrnak. A 
Képmás azonban továbbra sem mozdult. Unni ci-
rógatta, kedveskedve kérlelte, nógatta, majd a végén 
már fenyegette a Képmást, de ez mit sem használt. 

Ekkor sírva fakadt, mert azt gondolta, hogy kudarcot vallott. Kiabált az Úrral, mondva, az apja megveri, ha ezt 
megtudja. Az Úr nem bírta tovább, és eltüntette a felajánlott ételt. A fiú elégedetten távozott a templomból. 

Unni nem tudta, hogy az Úrnak felajánlott ételt kérni fogja az apja. Amikor az visszatért a templomba, és 
meglátta az üres tálat nagyon dühös lett Unnira. A fiú viszont váltig állította, hogy Isten ette meg a felajánlást. 
Az apját csak még inkább felbosszantották a jámbor fiú szavai, mert úgy vélte, a gyerek ette meg az ételt, és most 
ráadásként még hazudik is. Már meg akarta ütni, amikor egy mennyei hang hallatszott: „Igazat beszél a fiú. 
Én vagyok a vétkes. Unni ártatlan. Én ettem meg mindent, amit felajánlott Nekem. Nem kell megbüntetned!” 
Nenmini családja még ma is Guruvāyurban él, jómódban.



SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG

Egy éjjel, mialatt Nārāyaṇa Bhaṭṭatiri Guruvāyurban volt, a barátai egy táncdráma (kathakali) előadásra in-
dultak a szomszédba. Bhaṭṭatiri megállította őket, és felajánlotta, hogy az egész darabot bemutatja nekik ott a 
helyszínen. Ez az ajánlat az alábbi versben öltött formát:

„Ez az egész világ a színpad.
Az éjjel a függöny. 

A ragyogó nap a színpadi világítás. 
A szent emberek, akik képesek távolabb állni

[és megmaradni] a tanú-tudat egyensúlyában, a vidám nézők. 
Az élet képzelt jeleneteinek körképe a cselekmény. 

Az Univerzum Ura számos elkülönült lényt állított színészként e színpadra,  
akik a karma dobpergésére és a szunnyadó hajlamok zenéjére kénytelenek táncolni. 

Árassza ránk Áldásait a Legfőbb Létező, 
aki [színre vitte a darabot, és] élvezi az előadás vezénylését!”



Melpattūr Nārāyaṇa Bhaṭṭatirippadu 

Śrīman Nārāyaṇīyaṃ



1. ÉNEK 
 AZ ÚR FORMÁJA ÉS DICSŐSÉGE

Az emberiség nagy jószerencséje, 
hogy a Végső Valóság – ami megadja nekünk a megszabadulást – 
az Úr Kṛṣṇaként nyilvánul meg Guruvāyur szentélyében, 
hogy minden igaz hívet az Áldásaiban részesítsen. 
Ez a Végső Valóság, a Brahma Tattva, 
mely koncentrált Üdv, mely Színtiszta Tudat természetű,
mely semmihez sem fogható és semmivel össze nem hasonlítható,
mely páratlan, a tér és az idő minden korlátját meghaladja, mely mindig szabad [Māyātól],
melyet az Upaniṣadok állításainak százai és ezrei igyekeznek érthetővé tenni, Az mégsem világos,
melyet kezdetben nem könnyű megérteni, ámde melynek felismerése az élet legfőbb törekvése1.
Ó, valóban végtelenül szerencsések az emberek! (1)

Dacára, hogy ily módon az igazán ritka dolgok is könnyedén elérhetővé lesznek, 
ó, jaj, az emberek világi dolgokat hajszolnak a testükkel, a beszédükkel és az elméjükkel. 
Ez sajnálatos valóban.
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De mi, a Te híveid, szilárdan eltökélt elmével átadjuk magunkat Neked, 
ó, Guruvāyur Ura, 
aki az univerzum minden lényének Megtestesülése vagy, 
hogy megsemmisítsd az összes világi kínunkat. (2)

A bölcs Vyāsa számtalan szent iratban kijelentette, 
hogy a Formád 
– melyet a szubtilis elemek, illetve az érzékek és a cselekvés szervei alkotnak –
a színtiszta2 sattva megtestesülése, 
amelyet a rajas és a tamas alantas és tisztátalan minőségei nem szennyeznek.
Ebben lelik örömüket [felhalmozódott érdemeikkel] a szerencsések.
A hívek örvendező szívvel hallanak és elmélkednek a Formádról, 
ami abszolút tisztaságának köszönhetően maradéktalanul és könnyedén felfedi 
a Benne rejlő Legfőbb Üdvöt és Tudatot [ami a ragyogó Brahman]. (3)

Ó, Végtelen Létező! 
Színtiszta Brahman vagy, akár a hatalmas óceán; 
változatlan és örökké teljes, végtelen üdv a Természeted; 
mint megannyi gyöngy az óceánban, úgy merült el Benned 
megszámlálhatatlan megszabadult lélek. 
Ahogy hullámok kelnek az óceánból, 
úgy emelkedett elő színtiszta3 Formád Brahmanból. 
A többi részleges Megtestesüléseddel szemben, 
miért ne neveznénk ezt az Inkarnációdat teljesnek4? (4)
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Ó, Meg-nem-született! 
Jóllehet nem köt semmilyen cselekedet, és Indítékaid sincsenek, 
puszta Pillantásoddal megvalósul a teremtés szándéka.
Prakṛti csakis emiatt nyilvánul meg. 
A teremtés új ciklusának kezdetén [Prakṛti] még úgy szunnyad Benned, 
mintha nem is létezne. 
Majd Prakṛti (Māyā) színtiszta aspektusából, 
ami Brahmanra jellemző Ragyogásodat és Tisztaságodat 
semmilyen módon nem korlátozza,
ó, Vaikuṇṭha Ura,
teljes Dicsőségedben jelensz meg, Isteni formával. (5)

Ó, Guruvāyur Ura!
Szüntelen azon az Isteni Formádon elmélkedem, 
mely túlszárnyalja a friss esőfelhők és kék lótuszok gyönyörűségét,
mely a szépség megtestesülése azok szemében, 
akik korábban érdemdús tetteket hajtottak végre,
mely Lakṣmī Istennő zavartalan játszótere,
mely a Rajtad meditáló hívek szívét nektáresővel árasztja el. (6)

Ó, Legfőbb Úr! 
Úgy gondoltam egykor, 
hogy ez a Teremtésed, 
mely mindannyiunkat a születés és a halál szüntelen forgatagába von,
nem rejt mást csak szenvedést az embereknek. 
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De látom már, 
mily nagyot tévedtem. 
Mert teremtés híján, 
hogyan lelhetnék kedvüket édes Formád bájában, 
melyről oly örömteli hallani, 
melyet oly magával ragadó látni, 
és hogyan örvendezhetnének a Legfőbb Tudat-Üdv nektáróceánjában? (7)

Ó, Uram! 
Nem csak a kívánságait teljesíted híveidnek, 
de kérés nélkül jómódot is adsz nekik. 
Sőt, még ennél is többet:
magát a megszabadulást! 
Korlátlan áldásokat adományozó, egyedülálló Pārijāta5 fa vagy Uram, 
Akit bárki elérhet. 
De, ó, jaj, a vágyaktól űzött emberek közönséges áldások után sóvárognak 
Indra kertjének Kívánságteljesítő fájáról!6  (8)

Ó, Uram! 
Míg más Istenségek – könyörülettel teljesen – híveik vágyait teljesítik, 
addig Te – páratlan Könyörületed folytán – 
Önmagadat [a megszabadulást] kínálod nekik. 
Míg más Istenségek a Rájuk ruházott hatalommal a világot uralják, 
addig Te, minden létező Benső Vezetője vagy.
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Minden szerencsés lélek (jīva) mérhetetlen örömöt lel a kimeríthetetlen Üdvben, 
ami Te Magad vagy.
Ó, Uram, hódolat Néked, 
aki Önnön Magadban megelégedett és kivételes tulajdonságok Tárháza vagy! (9)

Ó, Guruvāyur Ura! 
[aki a hat isteni minőség megtestesülése vagy!]
Mindenhatóságod (aiśvarya)7 jól mutatja, 
hogy Te vagy Śaṅkarától kezdve az összes Isten Uralkodója;
hősies Bátorságod (vīrya) még azokét is legyőzi, 
akiknek vitézsége az egész világon kimagaslik;
makulátlan Hírnevedet (yaśa) még azok a bölcsek is magasztalják, 
akikben már nem maradt semmi vágy;
a jólét és a felülmúlhatatlan Szépséged (śrī) jele, 
hogy Maga Śrī8 pihen az Öledben;
Mindentudó (akhilavidasi/jñāna) vagy,
és a Lemondásod abban mutatkozik meg,
hogy a ragaszkodás legkisebb nyoma (vairagya/na saṅgavārtā) sincs jelen Benned.
Ó, Mura Elpusztítója!
Valóban megillet hát a Bhagavān9 megszólítás. (10)

1 puruṣārtha; 2 suddha; 3 suddha sattva; 4 niṣkala: osztatlan, részek nélküli; 5 A Paradicsom egyik fája és annak rendkívül illatos, hófehér 
virágai; 6 Kalpa fa; 7 méltóságteljesség; 8 Lakṣmī Devī; 9 a hat Bhaga – vagyis isteni dicsőség – birtokosa (Viṣṇu Purāṇa 6.5.74.); ill. „Ere-
deztetés, feloldódás, a teremtmények megkötözése és megszabadítása, tudás, tudatlanság – aki mindezeket tudja: Bhagavān.” – Śrī 
Ādi Śaṅkarācārya Viṣṇu Sahasranāma kommentár 



2. ÉNEK 
AZ ÚR FORMÁJA ÉS AZ ODAADÁS NAGYSÁGA 

Ó, Uram! 
A Formádon meditálok, 
melyet a Napnál is ragyogóbb korona, 
szantálfapasztával1 díszített homlok, 
könyörületes szem, édes mosoly és formás orr, 
a Füleidet ékesítő hal alakú függőket visszatükröző orca, 
a kaustubha ékkő csillogásától tündöklő nyak, 
virágfüzérrel2, arany és drágaköves láncokkal, 
valamint a śrīvatsa jelével ékesített mellkas jellemez. (1)

Ó, Uram!
Négy szent Karodat vállpántok3, karperecek4 és karkötők5 díszítik,
Ujjaidat drágaköves gyűrűk ékesítik.
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Kezeidben buzogány6, kagylókürt7, lótusz8 és korong9,
a sárga selymet arany öv fogja a Derekadhoz,
s Lábaid, akár a gyönyörű, tiszta lótuszok. 
Ebben az elbűvölő Formádban keresek én menedéket, 
mely minden boldogtalanság megszüntetője. (2)

Ó, Mindent-átható Uram! 
Ó, Viṣṇu! 
Van-e, kit nem ragad magával a pompázatos Formád,
mely a legdicsőségesebbnél is dicsőségesebb, 
a legelbűvölőbbnél is elbűvölőbb, 
a legvonzóbbnál is vonzóbb, 
a legédesebbnél is édesebb, 
a leggyönyörűbbnél is gyönyörűbb, 
és csodálatosabb, mint a legcsodálatosabb a három világban? (3)

Ó, Változatlan! 
Milyen kár, 
hogy miután a jólét és a szerencse Istennője, Lakṣmī Dēvī, a Hitvesed lett, 
magával ragadó Formádhoz olyannyira kötődni kezdett,
és oly nagyon szeretett Téged, 
hogy még ahhoz sem volt kedve, hogy a Saját híveivel legyen. 
Ó, jaj! Ó, Uram! 
Mivel Hozzád ily mélyen ragaszkodik, a szeszélyes jelzővel illetik. (4)
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Ó, Uram! Lakṣmī Hitvese! 
Még egy bizonyítékom van azon állításom alátámasztására, 
hogy Hozzád való kötődése miatt sokáig nem időzik másokkal. 
Tudniillik Lakṣmī folyton azon híveid körében tartózkodik, 
akik szüntelen Rajtad elmélkednek, és a Te dicsőségeidet éneklik. 
Velük marad, mert buzgó lelkesedéssel hallgatja, 
ahogy szeretett Urát magasztalják. (5)

Ó, Uram! 
Ellenállhatatlan Formád, 
amely szakadatlan színtiszta nektárt áraszt, 
ami maga a Legfőbb Üdv-Tudat, 
azonnal megragadja a figyelmét, 
és örömmel tölti meg az elméit azoknak, 
akik a Dicsőségeidről hallanak. 
Hűs örömkönnyekben úsznak, 
és egész testük beleborzong az elragadtatás mámorába. (6)

Ó, Lakṣmī Istennő Hitvese! 
Varázslatos Formád nyomban rabul ejti a hívek elméjét; 
ezért tekintik az odaadás útját10 jóval könnyebbnek a tett és a tudás ösvényeinél11.
A nagy bölcsek így magasztalták a bhakti útját. 
Az Irántad érzett odaadó szeretet segítségével bárki könnyedén elérhet Téged. (7)
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Ó, Mindent-átható Úr! 
Míg a karma-yogát 
– ami abból áll, hogy az ember a tettek gyümölcsére nem vágyva teszi dolgát – 
hosszú ideig kell gyakorolni ahhoz, hogy eredményt hozzon,
a jñāna-yoga útját pedig 
– mely Brahman Tudását jelenti, miként azt az Upaniṣadok fejtik ki – 
elvont természetéből adódóan az elmének rendkívül nehéz követni,
addig – ó, Uram! – a bhakti-yoga
– melynek az Irántad érzett színtiszta szeretet a természete –,
a legédesebb és a legnemesebb,
és ennélfogva a legelőnyösebb. (8)

Ó, Uram! 
Egyesek a karma-yoga útján haladnak, 
és hosszú ideig különféle fegyelmezési gyakorlatokat folytatnak. 
Megtisztítják az elméiket, 
hogy alkalmassá váljanak a jñāna- vagy a bhakti-yoga követésére. 
Mások keményen igyekeznek, 
hogy érvelésre és okfejtésre építve
a tulajdonságok nélküli Legfőbb Brahmanon tűnődjenek. 
Nekik, kiknek szívét az Irántad érzett szeretet nem olvasztja meg, 
sok születésbe telik, hogy elérjék a céljukat, és tökéletességre jussanak. (9)
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Ó, Mindent-átható Úr! 
Könnyen szert tesz odaadásra, 
aki alámerül a Rólad szóló történetek nektári áradatában. 
Ehhez nincs szükség sok erőfeszítésre, 
és tüstént színtiszta Tudomás-Üdvhöz vezet. 
Ó, Guruvāyur Ura! 
Add, hogy mielőbb megtapasztalhassam, 
miként a Lótuszlábaid iránt érzett buzgó szeretet a szívemet átitatja! (10)

1 tilak; 2 vanamālā; 3 kēyūra; 4 aṅgada; 5 kaṅkaṇa; 6 gadā; 7 śaṅkha; 8 padma; 9 cakra; 10 bhakti-yoga; 11 karma-yoga és jñāna-yoga



3. ÉNEK 
A TÖKÉLETES HÍVŐ JELLEMZŐI 

Ó, Áldások Adományozója! 
Azokat a híveidet tekintem a legszerencsésebbnek, 
akik szüntelen kántálják a szent Neveidet, 
és ezáltal az Üdv óceánjában alámerülnek. 
Isteni Formádon elmélkedve isteni Történeteidet beszélik el, 
szabadon jönnek-mennek,
és a Rólad szóló gondolatokkal telnek el. 
Nekik 
valóban minden vágyuk beteljesedett. (1)

Ó, Uram! Ó, Viṣṇu! 
Milyen sajnálatos, 
hogy e fájdalmas betegségtől elgyötörten
az elmém nem vonzódik a Lótuszlábaid imádatához!
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Könyörülj rajtam, 
hogy egy félreeső, gyönyörű helyre visszavonulhassak, 
és ahogy elmerülök számtalan Neved kántálásában 
élvezhessem az üdvöt, 
melyet a Lótuszlábaidon való meditáció ad! (2)

Ó, Uram! 
Ha a Kegyelmed jelen, 
létezik-e bármi lehetetlen, 
mit az ember nem érhet el? 
Betegségem meggyógyítása csupán parányi dolog Neked. 
Sok-sok híved él e világban kötődéstől és szenvedéstől mentesen 
és a megszabadulás üdvében. (3)

A nagy bölcsek, mint Nārada, 
szabadon és észrevétlenül vándorolnak. 
A boldogtalanság nem érinti őket,
mert szüntelen a Lótuszlábaidon elmélkednek. 
Szert tettek az örök Tudásra, 
és a Te nem-kettős Valódba időznek szakadatlan, 
melynek természete a Legfőbb Üdv-Tudat. 
Mi másra vágyhat az ember az életben? (4)
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Ó, Uram! 
Lenne bár buzgó odaadásom Irántad, 
minden gyötrelmem magától elmúlna!
Teljes szívemmel hiszem, 
hogy az Irántad való odaadásnak ez a gyümölcse. 
Ha nem így lenne, 
a bölcs Vyāsa, a Te Saját szavaid és a Védák kinyilatkoztatásai 
mind oly hamisak lennének, 
mint a csavargók szóbeszéde. (5)

Ó, Uram! 
Dicsőséges Sajátosságaidnak köszönhetően
az Irántad érzett odaadás már az első pillanattól kezdve édes. 
Ha az ilyen odaadás felfokozódik, 
a hívő minden bánata eltűnik. 
Az odaadás végső szakaszában 
a hívő Abszolút Üdvteljességet tapasztal, 
ami együtt jár az Önvaló Tudásával. 
Mi másra vágyhat a bhakta? (6)

Ó, Uram! 
Légy kegyes, és távolítsd el minden szerencsétlenségemet, 
hogy örvendezzenek 
a lábaim, amint a Templomodba térnek, 
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a kezeim, amint imádatot mutatnak be Neked, 
a szemeim, amint látják az elbűvölő Formád, 
az orrom, amint megérzi a Szent Lábaidnál felajánlott tulasī levelek illatát, 
a füleim, amint hallják a Dicsőségeidet és a nagy Tetteidet elbeszélő történeteket! (7)

Ó, Uram! 
A szellemi és a fizikai bajok miatt most oly zaklatott elmémet, 
kérlek, 
a Te gyönyörűséges Formáddal töltsd el,
melynek Abszolút Üdvteljesség-Tudomás a természete. 
Ettől egész testem lúdbőrzik majd,
és könnyeket ontok eksztázisban.
Így, ebben az örömmámorban,
feledem minden bánatomat. (8)

Ó, Guruvāyur Ura! 
Hogyan lehetséges, 
hogy akik Irántad közömbösek, 
mégis boldogan élnek? 
Ó, Kegyek Adományozója! 
S bár én odaadó híved vagyok, 
megannyi szenvedést tapasztalok. 
Ó, Uram! 
Nem fog ez ártani a Jóhírednek? 
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Ezért hát,
ó, Kaṃsa Elpusztítója!
Kérlek, 
szüntesd meg a betegségemet, 
és tüstént tegyél a legkiválóbb híveid egyikévé! (9)

Ó, Uram! 
Mi haszna a puszta fecsegésemnek? 
Ó, Áldások Adományozója! 
Eldöntöttem, 
amíg nem árasztasz el a Kegyelmeddel, 
minden siránkozásomat feladom, 
és az előttem lévő Szent Lábaidhoz borulok. 
Dicsőségeidet éneklem, 
és a legjobb tudásom szerint szolgállak Téged. 
Így, a Te imádatoddal töltöm majd az időmet! (10)



4. ÉNEK 
A YOGA ÉS ANNAK ELÉRÉSE

Ó, Uram! 
Csak annyi egészséget adj nekem, 
ami a Te imádatodhoz szükséges!
Akkor gyakorolhatom a nyolctagú-yogát1, 
és elnyerhetem a Kegyelmedet. (1)

Ó, Uram! 
Szigorúan követni fogom az önuralom2

– önmegtartóztatás3, erőszakmentesség, igazmondás stb. – 
és a helyes magatartás4 fegyelmezéseit, 
melyek révén megtisztult testtel és elmével gyakorlom majd 
a rögzített testtartásokat5,
mint a sukhāsana és a padmāsana, 
hogy így meditáljak Rajtad. (2)
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Ó, Uram! 
A szent Oṃ Szótag szüntelen mentális kántálása,
és a légzés szabályozása által 
megtisztulva,
majd az érzékeimet az érzéktárgyakról visszavonva
készülök fel a Rajtad való meditációra. (3)

Ó, Uram! 
Komoly erőfeszítéssel igyekszem 
a kezdetben még halovány Formádra rögzíteni az elmémet. 
[Kontemplációdat] újra és újra így gyakorolva 
szert teszek az igaz odaadás üdvös boldogságára 
és a szív lágyságára. (4)

Ó, Uram! 
Hosszú és kitartó gyakorlás folytán
lelki szemem segítségével képes leszek tisztán és élesen látni 
gyönyörű Formád minden egyes tagját. 
Így én, a Te híved, 
magamat erőfeszítés nélkül a meditációnak szentelem, 
és szüntelen megadom Neked. (5)
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Ó, Uram! 
Miként így meditálok Rajtad, 
és rabul ejt a formával bíró6 Aspektusod bája, 
[a maga idejében] Brahmanként felragyogó,
forma nélküli7 Aspektusod koncentrált üdvét élvezem majd. (6)

Ó, Univerzum Ura! 
Ekkor elérem azt az állapotot8, 
amelyben Brahmanként tapasztallak meg,
és amelyből ha lecsúszok, 
[a meditáció folyamatát] újra elölről kell kezdnem a koncentrációtól9. (7)

Így teszek szert a Legfőbb Üdvös Állapotod megtapasztalásának örömére. 
Ó, Uram!
Kérlek, hadd legyek a megszabadult híveid legkiválóbbika, 
és add, hogy én is szabadon vándoroljak, 
mint a nagy bölcsek, Śuka és Nārada. (8)

Ó, Örökkévaló Uram! 
Aki elér Téged samādhiban, 
az azonnali és a fokozatos megszabadulás között választhat. 
A yoga segítségével ennek megfelelően húzza fel az életerejét 
a hat központon keresztül, a suṣumṇa mentén. (9)
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Akik más mennyei világokba nem vágynak, 
[a szemöldökök közötti pontra10 koncentrálva] 
a finom fizikai testüket is feladják, és Beléd olvadnak.
Akik megszabadulásuk előtt még szeretnének ellátogatni a magasabb régiókba, 
azok [a finom fizikai testükkel] a fejtetőn lévő nyíláson11 át távoznak. (10)

Ó, Uram! 
Ez utóbbi hívedet, vagyis aki a fokozatos megszabadulás12 útját követi, 
a tűz, a nappal, a növő hold és a nyári napforduló uralkodó Istenségei 
a Nap birodalmába vezetik, 
és ezen szférákat kedvére kiélvezve
végül Dhruva13 birodalmába jut el. (11)

Dhruva lakhelye után
Maharlokába indul tovább. 
Majd, amikor közeledik a kozmikus feloldódás, és ĀdiŚeṣa szája tüzet okád,
és a tűz mardosni kezdi, 
akkor menedéket vesz Benned, 
és Brahmā világába14 megy. 
De úgy is dönthet, hogy még a tűz kitörése előtt Brahmā birodalmába tér. (12)

Akár Brahmalokán időzik, akár Vaikuṇṭhán, a Te lakhelyeden, 
a végső feloldódáskor15 megszabadul mindenképpen. 
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Vagy, 
ha úgy kívánja, 
már korábban is megszabadulhat,
amennyiben a jógikus ereje révén 
átdöfi a pontot a feje tetején16. (13)

Ó, Mindent-átható Úr! 
Híved belép a kozmikus szféra mind a hét burkába
– föld, víz, tűz, levegő, éter, 
Kozmikus Intelligencia és Primordiális Természet –,
megtapasztalja azok örömeit, és meghaladja mindet, 
hogy a Te korlátoktól mentes Állapotodat elérje,
és Benned, a Legfőbb Brahmanban, merüljön el. (14)

Ó, Univerzum Ura! 
A hívő, aki így végigmegy a fénylő ösvényen, 
többé már nem zuhan az alvilág vermébe. 
Ó, Guruvāyur Ura! 
Abszolút Tudat Megtestesülése! 
Kérlek, védelmezz engem, a hívedet, 
aki örökkön a Te dicsőségeidet éneklem! (15)

1 aṣṭāṅgayoga; 2 yama; 3 cölibátus, brahmacarya; 4 niyama; 5 āsana; 6 saguṇa; 7 nirguṇa; 8 samādhi; 9 dhāraṇā; 
10 ājñā cakra; 11 brahmarandhra; 12 kramamukti;  13 sarkcsillag; 14 Brahmaloka; 15 Mahā Pralaya; 16 Brahmānda;



5. ÉNEK 
KOZMIKUS EVOLÚCIÓ

A teljes feloldódás előtt és alatt 
egyáltalán nem létezett 
ez a megnyilvánult és megnyilvánulatlan1 világokból álló univerzum,
mert Māyā három guṇája2 egyensúlyban volt, 
és ily módon minden módosulást meggátolt;
emiatt pedig szunnyadóvá vált Benned.
Akkor sem halál, sem megszabadulás nem létezett; 
nem volt sem nappal, sem éjjel. 
Egyedül csak Te maradtál, mint a Legfőbb Üdvteljesség-Tudomás. (1)

Ó, Mindent-átható Úr! 
Akkor minden 
– az idő, a karma3, a minőségek4, az egyéni lelkek5 
és az egész [māyāból született] világegyetem – Beléd olvadt, 
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Te pedig a Saját természetedben merültél el, 
ami a színtiszta Tudat üdve. 
Azonban, ó, Uram,
a szent iratok sosem állították, hogy azok nem léteznek 
vagy képzeletbeliek lennének, mint a virágok az égen. 
Megmaradtak kauzális formában, 
és Benned szunnyadtak.
Máskülönben hogyan bukkantak volna elő újra? (2)

Amikor a két Parārdha6 véget ért, 
egyetlen Pillantásoddal – melyben benne volt a teremtés szándéka – 
működésbe hoztad Māyāt [a teremtő Erődet].
Abból előtűnt az idő ereje7, a jīvák tetteinek8 minden gyümölcse9

és az azok miatt velük született, bennük rejlő tendenciák10 [összessége].
Ezek – megzavarva a három minőség11 egyensúlyát – támogatták Māyāt,
és [elősegítették] a megnyilvánult univerzum változatos mivoltát. (3)

Ó, Uram! 
Veled van Māyā, de Rád nincs hatása; 
a szent iratok csupán Tanúként beszélnek Rólad. 
Megjelenéseid Māyā különféle formáiban puszta visszatükröződések, 
melyeket egyéni lelkeknek12 neveznek, és nem különböznek Tőled. 
Illetve, ugyanez a Māyā, amit az idő ébresztett fel – a Te rendelésedre – 
megteremtette az Intelligencia princípiumát13, amit úgy is hívnak: Mahat. (4)
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Ó, Mindent-átható Úr! 
Noha ezt a Kozmikus Intelligenciát14 három guṇa alkotja, 
mégis leginkább a sattva uralja. 
Ezért képes a sajátosságoktól mentes Önvaló (az egyetemes én) felismerésére. 
Ámde, ha ugyanez a Mahat-tattva az egoizmus és a büszkeség15 uralma alatt áll, 
akkor – Akaratodnak megfelelően – az egyéni én érzését teremti meg, 
amit ahaṃkārának neveznek. (5)

Ez az Aham-tattva16 további három csoportra osztódik 
a három guṇa szerint: Vaikārika, Taijasa és Tāmasa17. 
A sattvából lett megteremtve az érzékszervek18 és a cselekvés szerveinek19

öt-öt uralkodó Istensége,
illetve a belső szervek20 felett uralkodó Istenségek,
vagyis Candra, Brahmā, Rudra és Kṣetrajña21. (6)

Ó, Végtelen! 
Akaratodnak megfelelően,
az ahaṃkāra sāttvika aspektusából keletkezett a belső szerv, 
melynek részei az elme, az intellektus, az ego és az emlékezet. 
A rājasika aspektusából született a tíz szerv [az öt érzékszerv és a cselekvés öt szerve]. 
Ó, Uram! 
Akaratod szerint, az ahaṃkāra tāmasika aspektusából jött létre a hang22, 
ami a tér23 legszubtilisebb esszenciája24. (7)
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Ó, Mindent-átható Úr! 
A hang25 legfinomabb lényegéből26 keletkezett a tér27, 
és abból az érintés28. 
Az érintésből a levegő elem29, és abból a forma30 jött létre.
A formából a tűz31, abból pedig az íz32.
Az íz tanmātrájából született a víz, majd abból a szag34. 
A szagból jött létre a föld35 elem. 
Ó, Mādhava! 
Így született meg Akaratod szerint az ahaṃkāra tāmasika aspektusából 
az öt tanmātra és az öt elem36, 
ahol mindegyik rendelkezik az őt megelőző minőségével,
és ennélfogva mind összefüggnek egymással. (8)

Ó, Uram! 
Noha mindezek az elemek, az érzékszervek, 
a cselekvés szervei és azok uralkodó Istenségei létrejöttek, 
önmagukban mégsem voltak képesek megalkotni az világegyetemet37. 
Ezért az uralkodó Istenségek 
különféle himnuszokkal dicsőítettek Téged.
Te beléjük hatoltál, 
működésbe hoztad és összekapcsoltad őket, 
és megteremtetted ezt az Arany Tojást38 
[amit univerzumnak neveznek]. (9)



Śrīman Nārāyaṇīyaṃ

160

Ez az Arany Tojás 
a már megteremtett kozmikus vizekben maradt ezer éven át. 
Azután feltörted, 
és tizennégy szférát alkottál meg belőle, 
mely a Kozmikus Formádként39 ismert, 
és amelyben Minden Létezőként ragyogsz, ezernyi karral, lábbal és fejjel. 
Ó, Guruvāyur Ura, 
aki ilyenformán kozmikus formában megnyilvánultál!
Kérlek, 
minden betegségemtől ments meg engem! (10)

1 fizikai és szubtilis; 2 sattva, rajas és tamas; 3 jó és rossz tettek visszahatása; 4 guṇák: sattva, rajas, tamas; 5 jīva;
6 két Parārdha: Brahmā élettartama; 7 Kālaśakti; 8 karma; 9 adṛṣṭa; 10 svabhāva; 11 guṇa; 12 jīva; 13 tattva; 14 Mahat-tattva;
15 tamas és rajas; 16 ahaṃkāra; 17 Vaikārika (sattva), Taijasa (rajas) és Tāmasa (tamas);
18 jñānendriya, vagyis az észlelés, a megismerés szervei; uralkodó Istenségeik név szerint: Digdevatā (hallás), Vāyu (érintés), 
  Sūrya (látás), Varuṇa (ízlelés) és az Aśvinī Devatāk (szaglás);
19 karmendriya, uralkodó Istensége: Agni (beszéd), Indra (a kezek), Upendra (lábak), Mitra (kiválasztás) és Prajāpati (szaporodás);
20 antahkarana, melynek részei: manas (elme), buddhi (intellektus), ahaṃkāra (ego, én-érzet) és citta (emlékezet);
21 Candra (Hold – az elme), Brahmā (intellektus), Rudra (ego) és Kṣetrajña (emlékezet)
22 śabda; 23 ākāśa; 24 tanmātra; 25 śabda; 26 tanmātra; 27 ākāśa; 28 sparśa; 29 maruta/vāyu; 30 rūpa; 31 tejas; 32 rasa; 33 ap/jala; 
34 gandha; 35 pṛthvī; 36 pañca bhūta; 37 Brahmāṇḍa; 38 Hairaṇya Aṇḍam; 39 Virāṭ Rūpa;



6. ÉNEK 
A KOZMOSZ, MINT AZ ÚR FORMÁJA

Ó, Uram! 
Gyönyörű Kozmikus Formád mind a tizennégy világot magában foglalja. 
Két Talpad a Pātāla1, 
Lábfejeid felső része a Rasātala,
és a két Bokád a Mahātala. (1)

Ó, Uram! Ó, Cakrapāṇi2! 
Két Lábszárad a Talātala világa,
két térded a Sutala, 
egy-egy Combod pedig a Vitala és az Atala. 
A felső világok közül a Csípőd a Föld3,
Köldököd az ég4,
Mellkasod a menny5, ami Indra lakhelye. (2)
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Ó, Uram!  
Tested alkotja az egész univerzumot. 
Nyakad a Maharloka, Arcod a Janaloka, 
Homlokod a Tapoloka, és Fejed a Satyaloka. 
Minden más, amiből az univerzum áll, 
szintén a Tested alkotórésze. 
Ó, Uram, aki az egész Univerzum Megtestesülése vagy!
Hódolat Néked! (3)

 
Ó, Uram, aki az Univerzum Eredendő Oka vagy! 
Ó, Keśava!
A Fejtetődön lévő nyílás6 a Védák,
bájos Hajfürtjeid a felhők,
két Szemöldököd adja Brahmā lakhelyét,
egy-egy Szemhéjad rendre az éjjel és a nappal, 
két Szemed a Nap. (4)

Ó, Uram! 
Pillantásod az egész világegyetem megteremtése,
Füleid a különböző irányok, 
Orrnyílásaid a két Aśvinī Devatā,
alsó Ajkad a mohóság, felső Ajkad a szerénység,
Fogaid a csillagok, 
míg Yamát, a Halál Urát, az Őrlőfogaid képviselik. (5)
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Ó, Uram! 
Az elbűvölő Mosolyod Māyā, 
Lélegzeted a szél,
Nyelved a víz,
Beszéded az alakzatban szárnyaló madarak csiripelése, 
Dallamaid a siddhák és az isteni művészek,
Szád a tűz, 
Karjaid az Istenek,
míg két Melled Dharma Dēva [az Igazság Istene]. (6)

Ó, Uram! 
A Hátad az adharma [a becstelenség], a Hold az Elméd. 
Ó, Lótuszszemű! 
A megnyilvánulatlan a Szíved lótusza, 
az óceánok a Hasad. 
A két sandhyā7 a Ruhád,
Prajāpati a Nemzőszerved, és a két Heréd Mitra Isten. (7)

Ó, Kegyelem Óceánja! 
Az állatvilág a hátsó Altájad, 
Lábkörmeid az elefánthoz, a tevéhez és a lóhoz hasonló állatok.
Az Idő a Járásod. 
LótuszArcod, Kezeid, elbűvölő Combjaid és Lábaid sorban 
a négy kaszt8 eredeteként szolgálnak. (8)
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Ó, Cakrapāṇi! 
Tevékenységed az élet-halál körforgásának9 a kereke. 
Vitézséged a nagy démonok10 serege. 
Csontjaid a hegyek, 
Érhálózatod a számtalan folyó,
és a Szőrszálaid adják a megannyi fát.
Ó, Uram!
Ragyogjon bennem szüntelen e szavakkal leírhatatlan Formád! (9)

Az emberi lényeknek
– akiket köt a karma törvénye –
minden tettük végén és a haláluk idején
– amikor megszabadulásra vágynak –
emlékezniük kellene erre a Kozmikus11 Formádra,
melynek színtiszta sattva a természete. 
Ó, Guruvāyur Ura! 
Hódolat Néked! 
Kérlek, semmisítsd meg a betegségeimet! (10)

1 az alsó világok egyike; a további hat neve: Atala, Vitala, Sutala, Talātala, Mahātala, Rasātala; 2 az Úr Viṣṇu neve; 
jelentése: Ő, aki cakrát, azaz korongot tart a Kezében; 3 Bhū; 4 Bhuva; 5 Svarga; 6 Brahmarandhra; 7 pirkadat és 
alkonyat; 8 sorban: brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya és śūdra; 9 saṃsāra; 10 asurák; 11 Virāṭ;



7. ÉNEK 
BRAHMĀ SZÁRMAZÁSA, ÖNFEGYELMEZÉSE  

ÉS VAIKUṆṬHA MEGPILLANTÁSA

Ó, Uram! 
Te, aki ily módon testesültél meg a tizennégy világ képében,
aki Önnön akaratodból Satyalokában, az összes világ felett álló világban, 
az Úr Brahmāként nyilatkoztál meg,
és aki úgy ismert, mint Hiraṇyagarbha1, azaz a három világ Kollektív Lelke,
a rajoguṇa megnövekedésével 
vágyat éreztél a különféle lények megteremtésére. (1)

Ó, Univerzum Ura! 
Mivel e Brahmāban megfogant a teremtés szándéka, 
tudni akarta, mi annak a módja. 
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Ámde magától minden erőfeszítése ellenére sem volt rá képes, 
ezért aggodalom fogta el.
Ekkor, ó, Uram! Akaratodra, 
a »Tapa, Tapa« két semmiből érkező szavára lett figyelmes Brahmā,
melyek spirituális fegyelem gyakorlására sarkallták. (2)

„Ki szólt így?” – kérdezte Brahmā 
a tiszteletre méltót keresve ki e szavakat elbeszélte, 
és körbetekintett.
A világot víz borította, 
de senki nyomát nem látta. 
Ekkor felsejlett benne a szavak értelme, 
és ezer mennyei éven át2 imádott Téged,
és szigorú lemondást végzett. 
Ezután Felfedted előtte a csodálatos Lakhelyedet,
Vaikuṇṭhát. (3)

Ó, Mindent-átható Úr! 
Vaikuṇṭha, ami a tizennégy világon is túl van, 
olyan hely, ahol Māyānak nincs ereje, 
ahol az elme módosulásai – mint bánat, düh, káprázat és félelem – nincsenek jelen. 
Legfőbb üdvösséggel van tele,
és a Tudat ragyogó fényessége árasztja el. 
Brahmānak ezt a tündöklő Lakhelyedet mutattad meg. (4)
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E Vaikuṇṭhaként ismert Lakhelyeden 
négy karú mennyei lények élnek,
a zafír mélykék ragyogása jellemzi őket, 
és a négy negyedet fényárba borító drágakövekkel kirakott ékszereket viselnek. 
Légi síkon időznek, 
mely kimagasló helyzetre az Irántad való odaadásuk folytán tettek szert. 
Dicsőség e színtiszta és makulátlan Lakhelyednek! (5)

Ó, Uram! 
Add, hogy én is ott élhessek, 
ahol Lakṣmī, a Hitvesed, akit mennyei leányok kísérnek mindenfele. 
Kinek karcsú és gyönyörű alakja akár a villám ostora, 
mely az egész világot elvarázsolja és magával ragadja, 
és mind a négy negyedet beragyogja. 
Lakṣmī, aki Lótuszlábaid illatához mélyen kötődik,
Maga is mindig a mennyei kincsekben bővelkedő Vaikuṇṭhán időzik. (6)

Ott [a Lakhelyeden], minként azt Te felfedted Őelőtte, 
az Úr Brahmā drágakövekkel kirakott trónon ülve, 
arany koronát, karpereceket és számtalan nap ragyogásával bíró 
egyéb ékszereket viselve látott Téged. 
A śrīvatsa jele díszelgett a Mellkasodon, 
és a Tested a kaustubha ékkő ragyogásától kapott karmazsin árnyalatot. 
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Ó, Mindent-átható Úr! 
Minden teremtés Forrása! 
Kérlek, add, hogy megláthassam ezt az Isteni Formádat! (7)

Ó, Uram! 
A Formád, 
mely mérhetetlen örömmel töltötte el Brahmāt,
és melynek kék lótuszvirág színe gyönyörűséges, akár a sötét fellegek, 
tündöklő dicsfényt árasztva az egész univerzumot bevilágítja. 
Szépséges Arcodon elbűvölő mosoly ragyog,
kagylókürtöt, korongot, buzogányt és lótuszt tart a négy Karod. 
Szüntesse meg e Formád az összes betegségemet! (8)

Ó, Univerzum Ura! 
Brahmānak még a szava is elakadt Téged megpillantva.
Örömmámor, szeretet és a beteljesülés érzése fogta el. 
Lótuszlábaid elé borulva és köszöntve
a teremtéshez szükséges tudásért esdekelt:
„Ó, Uram! Jól ismert Előtted a vágyam. 
Kérlek, légy kegyes, és igaz Tudást adj nekem, 
hogy megérthessem rejtélyes Természetedet, 
melyben kettősség3 és nem-kettősség4 
harmonikusan megfér egymással!”
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Ezt a Legfelsőbb Létezőt, Téged imádlak hódolattal! (9)
Kezeidet kegyesen Brahmāra helyezted, 
aki Skarlátvörös Lábaid előtt a földre borulva feküdt alázatosan,
és biztosítottad, 
hogy a teremtéshez szükséges tudást megkapja, 
és a teremtés nem ütközik több akadályba. 
Majd a szívébe rejtőztél, 
és biztattad, kezdje meg a teremtést. 
Ó, Jóságos Uram! 
Kérlek, légy kegyes, és gyorsítsd meg a felépülésemet! (10)

1 Śrī Kṛṣṇa; illetve az Ő egyik neve, illetve Brahman; 2 360 emberi év egy mennyei évnek felel meg; 
3 dvaita; 4 advaita;



8. ÉNEK 
A TEREMTÉS HAJNALA 

 A PRALAYA LEÍRÁSA

Az első Brahma-kalpa idején, 
a nagy özönvíz után született meg Brahmā. 
Miután megkapta Tőled a Védák tudását, 
megkezdte a teremtést, 
ahogy ez a korábbi kalpákban1 is történt. (1)

Ezer Caturyuga teszi ki Brahmā egyetlen nappalát, amikor is teremt, 
és ugyanennyiből áll minden alvással töltött éjjele, 
amit Naimittika Pralayának neveznek,
amikor a teremtésével együtt Benned merül el. 
Ily módon töltött el Brahmā sok-sok nappalt és éjjelt. (2)
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Kegyelmed révén 
Brahmā minden napkeltén folytatja a teremtést, 
épp ahogy mi, emberek is felkelünk minden reggel, 
hogy elvégezzük a kötelességeinket. 
Az örök lelkeknek 
és azoknak, akik az utolsó Brahma-kalpa előtt születtek, 
az új kalpába születés olyan, mint az alvásból ébredés. (3)

Ó, Végtelen Létező! 
A jelen korszak Brahmāja 
ötven mennyei évet – mely életének a fele –
alvásban töltött el. 
Ó, Uram!
Most elbeszélem játékos Tetteidet, 
melyeket Brahmā előző éjjele idején
és a jelen Parārdha2 kezdetének reggelén cselekedtél. (4)

Ó, Uram! 
Egy teremtéssel töltött nap után, aludni vágyott Brahmā, 
és a világgal egyetemben 
– szubtilis formában – 
Ő maga is elmerült a Köldöködben. 
Ekkor az egész világegyetem egyetlen hatalmas óceánná lett. (5)
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Ó, Uram! 
Mikor az egész univerzum vízzel telt meg, 
a kígyók királya, ĀdiŚeṣa, volt a Fekhelyed, 
aki nem más, mint a Te egyik megnyilvánulási Formád.
Ekkor a színtiszta üdv állapotában elmerültél a jógikus alvásban3. (6)

Erődnek – melyet Időnek neveznek – elrendelted, 
hogy az özönvíz4 végével ébresszen fel.
[Így történt, hogy] a Pralaya kezdetén aludni tértél,
és a különféle energiák és lények5 ugyancsak elszunnyadtak Benned. (7)

Ó, Univerzum Páratlan Ura! 
Miután így, ezer Caturyugán át [négy korszakig] aludtál, 
először az Idő6 ébredt fel, 
majd Téged is felébresztett. (8)

Ó, Univerzum Ura, 
aki a víz közepén jógikus alvásba merültél!
Felébredve észrevetted, hogy a világok mind elmerültek Benned.
Ekkor Pillantásodat szubtilis formájukra vetetted. (9)
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Majd, ó, Uram!
Köldöködből egy csodás isteni lótuszbimbó emelkedett elő,
mely a Benned elmerülő összes világot magába foglalta szubtilis formában. (10)

Ó, Uram! 
Ez a Testedből eredő isteni lótusz sarj a vízből kiemelkedett, 
és a tündöklő ragyogásával elűzte a környező sötétséget. (11)

Ó, Uram! 
A jógikus Erőd által felegyenesedett csodás lótusz teljesen kinyílt szirmai között 
megjelent a Lótuszban-Születettként ismert Brahmā [a Teremtő]
a Benne megnyilvánuló Védákkal együtt. (12)

Ó, felfoghatatlan erőkkel bíró Legfőbb Úr!
Így hívtad létre a Teremtő Brahmāt
e Pādma-kalpaként ismert korban.
Ó, Viṣṇu,
aki Guruvāyur templomában nyilvánultál meg!
Kérlek, szüntesd meg a betegségeimet! (13)

1 kozmikus időszak; 2 (jelen) Parārdha: Brahmā életének (második) fele; 3 yoga nidrā; 4 Pralaya; 5 jīvák; 
6 Kāla Śakti;



9. ÉNEK 
 BRAHMĀ A TEREMTŐ SZEREPÉBEN  

A TEREMTÉS BEMUTATÁSA

Habár Brahmā ott ült a lótuszhoz hasonló Köldöködből kiemelkedő, 
teljesen kinyílt lótusz virágán, 
mivel az eredetét nem látta, 
fejét forgatva, eltűnődve nézett a négy égtáj irányába. 
Így tett szert négy arcra és négy lótuszszerű gyönyörű szempárra. (1)

Brahmā egyedül találta Magát a hatalmas óceánon hánykolódó lótuszon.
Lévén csak a virág szárát látta, 
de alatta a Testedet nem, 
ezért elmélkedőbe esett: 
„Ki vagyok én, teljesen egymagam e lótuszban? 
És ez a virág, ez honnan ered?” (2)
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Brahmā, kinek értelme mérhetetlen, 
biztos volt benne, a lótusznak kell legyen eredete. 
Hogy megtalálja azt a helyet,
jógikus erejének segítségével 
aláereszkedett a virág szárának belső üregében.
Ámde elbűvölő Formádat mégsem látta meg. (3)

Száz mennyei éven át kutatta Brahmā 
a lótusz szárának minden zegzugát, 
de semmit sem talált. 
Ezért visszatért a szirmok közé,
és ott leülvén 
Kegyelmedet keresve meditálni kezdett;
majd mély samādhiba ereszkedett. (4)

A Lótuszban-Született száz mennyei évet töltött samādhiba merülve. 
Mikor felvirradt benne a Valóság Tudása, 
megpillantotta a gyönyörű Formádat 
– melyet emberfia egykönnyen nem láthat –,
ahogy ĀdiŚeṣán1 pihent.
Brahmāt boldogság és megelégedettség töltötte el. (5)
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Ó, Uram!
Magam is azon az Isteni Formádon meditálok, melyet Brahmā látott:
arany koronával, 
gyönyörű kék liliomhoz2 hasonló ragyogó csillogással,
a Nyakadat ékesítő fénylő kaustubha drágakővel, 
a Válladat, a Karodat és a Derekadat díszítő ékszerekkel
és csodás, sárga selyemöltözetet3 viselve. (6)

„Ó, Lakṣmī Hitvese, akiről annyit szóltak a Védákban!
Dicsőség Neked Mindenható Úr, aki a bánat Megszüntetője vagy! 
Az én nagy jószerencsém, hogy szent Formádat előttem felfedted. 
Ó, Uram! Add, hogy képes legyek a világ megteremtésére!” 
Te, 
kinek számtalan tökéletességéről így áradozott a Lótuszban-Született,
kérlek,
légy kegyes, és védelmezz engem! (7)

Ekkor a következő szavakkal áldottad meg Brahmāt: 
„Ó, Brahmā! Legyen meg a képességed és a korlátlan tudásod, 
hogy megteremtsd a három világot! 
Legyen kimagasló az odaadásod! 
Folytasd tovább a vezeklésedet, mely által elérsz majd mindent!” 
Így szóltál, és végtelenül boldoggá tetted a Lótuszban-Születettet. (8)
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Ezután további száz mennyei éven át folytatta vezeklését Brahmā,
amivel még nagyobb spirituális és mentális erőre tett szert. 
Látva, hogy a lótuszvirága ide-oda hánykolódik a vizeken, 
a Tőled kapott erők segítségével 
a vizet és a szelet is felemésztette. (9)

Ezt követően,
Kegyelmednek köszönhetően,
először a három világot teremtette meg e lótuszból,
majd a különféle lények megteremtéséhez is hozzáfogott. 
Ó, Guruvāyur Ura, ki ily könyörülettel teljes vagy!
Kérlek, 
vesd rám kegyelemmel túláradó Pillantásodat, 
és oltalmazz engem hamar! (10) 

1 az ezerfejű kígyó, amelyen az Úr Viṣṇu pihen; 2 kalāya; 3 pītāmbara;



10. ÉNEK 
A TEREMTÉS VÁLTOZATOSSÁGA

Ó, Vaikuṇṭha Ura! 
Brahmā még erősebbé vált a Kegyelmed révén, 
és így kezdte meg a teremtést. 
Különféle lényeket teremtett:
földön növő, mozdulatlan növényeket, fákat
és helyüket folyton változtató állatokat, madarakat, 
illetve emberi és isteni lényeket. (1)

Majd a tudatlanság ötféle eredményét hozta létre, 
melyek a téves felfogás, az egoizmus, a düh, a ragaszkodás és a félelem. 
Mikor megteremtette mindezeket a sötét1 minőségeket, 
rendkívül sajnálta, hogy így tett.
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Visszavonult hát, 
és vezeklésként a Lótuszlábaidon meditált, 
hogy így tisztítsa meg Önmagát. (2)

Ezután az elméjéből a négy bölcset hívta életre Brahmā:
Sanakát, Sanandanát, Sanātanát és Sanatkumārát. 
Biztatta őket, sokasodjanak, és a teremtést vigyék tovább, 
ám azok az engedelmességet megtagadták, 
mert az Irántad való odaadás útját járták. (3)

Kérésének visszautasítása éktelen haragot szült Brahmāban. 
Próbálta elnyomni a dühét, ámde ennek eredményeként
a két szemöldöke közötti pontból 
világra jött Mṛḍa2, a Te egyik Aspektusod.
„Ó, Teremtő! Adj nekem nevet és megillető helyet!” 
– üvöltötte nyomban, amint megszületett.
Így kapta Mṛda a Rudra3 nevet. (4)

Ösztönzésedre,
Brahmā összesen tizenegy nevet adott Neki, 
azokhoz formákat, tisztségeket és feleségeket is,
és arra kérte, 
a további teremtésben legyen a segítségére. (5)
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A Rudrák teremtése ádáz tekintetű Rudrákból állt,
megtelt velük a három világ, 
és félelem fogta el Brahmāt. 
Ezért – a Sugallatodra – arra kérte Rudrát, 
hogy ne teremtsen tovább,
és a világ jólétéért vezekeljen inkább. (6)

Brahmā, aki kedvét lelte a teremtésben, 
a Saját testéből bölcseket hozott létre:
Marīci, Atri, Aṅgiras, Pulastya, Pulaha, Kratu és Vasiṣṭha.
Bhṛgu, a Dakṣák és Śrī Nārada, aki a Te Lótuszlábad kiemelkedő Híve, 
ugyancsak megszületett. (7)

Dharmadevát4, Kardamát és Vāṇīt5 is megteremtette Brahmā,
és Sarasvatī láttán úrrá lett rajta a vágy.
Azonban – indíttatásukat Tőled kapva –
Sanaka, Dakṣa és a többi fia megvilágosította, 
melynek nyomán feladta a tudatlanságból fakadt sóvárgását. (8)

Ezután a négy arcából előhívta a Védákat, a Purāṇákat és a tudás többi ágát, 
és megkezdte velük fiai tanítását. 
Miután képtelen volt tovább vinni a teremtés folyamatát, 
menedéket vett a Lótuszlábaidnál. (9)
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Majd Késztetésedre és a módszert ismerve
testének két feléből létrehozta a férfit és a nőt. 
Manunak és Śatarūpānak nevezte el őket, 
és az emberi faj gyarapodása általuk ment végbe. 
Ó, Govinda! 
Ó, Guruvāyur Ura! 
Kérlek, szüntesd meg a betegségeimet! (10)

1 tamas; 2  Mṛḍa jelentése: könyörületes, kegyes; az Úr Śiva neve és jelzője is;  3 Rudra jelentése: „Ő, aki ordít”; 
4 Dharmadeva, az Igazságot Szolgáltató, más néven: Yama Deva, a Halál Ura; 5 Sarasvatī, a Tudás Istennője



11. ÉNEK 
 SANAKA ÉS A TÖBBIEK VAIKUṆṬHÁN 

HIRAṆYĀKṢA ÉS HIRAṆYAKAŚIPU SZÜLETÉSE 

Ó, Guruvāyur Ura! 
Ahogy a teremtés lépésről-lépésre haladt előre, 
Sanaka és a többi isteni bölcs Vaikuṇṭhára mentek, 
hogy tiszteletüket tegyék Előtted! (1)

A hat kapun áthaladva
a bölcsek a páratlan Lakhelyedre jutottak, 
ahol a Naiśreyasa kert, számtalan tó 
és megannyi drágakővel kirakott palota található. (2)

A bölcsek már majdnem beléptek, 
mikor a két kapuőr – Jaya és Vijaya – megállította őket; 
erre az előbbiek haragra gerjedtek. 
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Ó, Uram!
Mind e történés mögött nem állt más, 
csakis a Tőled érkezett sugalmazás. (3)

A bölcsek megátkozták a kapuőröket: 
mivel a viselkedésük alapján nem méltóak rá, hogy Vaikuṇṭhán éljenek, 
a következő életükben alvilági lényekként1 kell megszülessenek. 
Jaya és Vijaya, akik Téged szolgáltak, 
a bölcsek lábai elé borultak, 
és azért fohászkodtak, 
hogy soha meg ne feledkezzenek Rólad. (4)

Ó, Lótuszszemű Úr! 
Mikor minderről tudomást szereztél, 
Lakṣmīval együtt a kapuhoz mentél. 
Amint meglátták gyönyörű Formádat, 
ahogy magával ragadó Karodat Garuḍán tartottad, 
a bölcsek örvendezve fogadtak. (5)

Ékes szavakkal dicsőítettek, 
míg Te könyörülettel telve azt mondtad a két kapuőrnek
– kiknek Rajtad kívül nem volt más menedékük –,
hogy háromszor kell megszületniük,
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és démonokként Veled szembeszegülniük,
mielőtt ismét elérhetnek Téged. (6)

Ezt követően szolgálóid nagy asurákként születtek meg, 
mint Ditī és férje, a bölcs Kaśyapa, két gyermeke. 
Mivel a testvérek alkonyatkor fogantak, 
mindketten kegyetlenek voltak. 
Olyanokká váltak a világ számára, 
mintha két új Yama2 volnának. (7)

Az egyik fiút Hiraṇyakaśipunak nevezték, 
míg a másikat Hiraṇyākṣaként ismerték. 
Haragtól és a velük született gonosz hajlamoktól vakon 
sanyargatták az egész világot, 
mely felett Te uralkodsz. (8)

Kettejük közül Hiraṇyākṣa, a nagy asura,
harcra szomjúhozva, 
ámde ellenfélre nem akadva, 
víz alá süllyesztette a Számodra oly kedves földet,
majd arrogánsan vándorolt egy buzogánnyal a kezében. (9)
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Mikor Varuṇától – a Vizek Istenétől – [Hiraṇyākṣa] megtudta, 
hogy számára az egyetlen [méltó] ellenfél Te vagy, 
Téged keresve barangolt ide-oda.
Ó, Guruvāyur Ura!
Ó, Te, Kegyelem Lakhelye,
kit csak a híveid3 érhetnek el!
Kérlek, légy kegyes, 
és gyógyítsd meg a betegségeimet! (10)

1 asura;  2 a Halál Istene; 3 bhakta;



12. ÉNEK 
A VADKAN INKARNÁCIÓ 

Svāyambhuva Manu, aki ekkor a teremtésben merült el, 
észrevette, hogy a Föld idő előtt víz alá kerülhet
[hiszen még nem volt itt a Pralaya ideje]. 
Így Satyalokára indult, hogy ott Brahmāhoz esdekeljen, 
kinek szíve – a bölcsekkel egyetemben – 
telve volt a Lótuszlábaid iránti szolgálat örömével. (1)

Svāyambhuva Manu sajnálkozva mondta a Lótuszban-Születettnek, 
milyen kár, hogy a Föld elsüllyed, mikor ő épp embereket teremt. 
Kérte hát, javasoljon másik helyet a teremtett lényeknek. 
Ekkor Brahmā a Lótuszlábaidhoz imádkozott, 
hogy a problémára megoldást találjon. (2)
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Brahmā a Lótuszlábaidban vett menedéket,
miközben elmondta Neked, 
hogy egyszer – még korábban – már kiitta a vizeket, 
az most mégis újra ellepi a Földet, 
és nincs ötlete, hogy mit kellene tennie.
Ekkor Te 
Brahmā orrából
egy vaddisznó borjú formáját öltve jelentél meg. (3)

Amikor kibújtál, 
a Méreted először egy hüvelykkel egyezett meg, 
majd fokozatosan elefántméretű lett. 
Látva hatalmas Testedet,
mely felért egész a fellegekhez,
Brahmā és a fiai elképedtek. (4)

Brahmā csodálkozva kérdezte:
„Ez a pompás vadkan, ami az orromból jött ide, 
ugyan ki lehet?” 
Miközben azon merengett, 
vajon az Úr Kifürkészhetetlen Māyā-ja volt-e, 
addig Te – a vadkan képében – 
hegyméretűre nőttél, és ádázul üvöltöttél. (5)
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Vad üvöltésedet hallva
Janaloka, Tapoloka és Satyaloka bölcsei magasztaltak.
Dicsérő szavaiktól elégedetten
még nagyobb formát vettél fel, 
és ismét hatalmasat ordítva
az óceánba vetetted Magad. (6)

Felemelt farokkal, lefelé mutató orral, 
égnek álló vöröses szőrrel és forgó szemekkel 
törtél át könnyedén a sötét fellegeken, 
darabokra szaggatva őket,
és ugrásoddal megörvendeztetve 
a Téged istenítő bölcseket. (7)

Megérkeztél a vízbe, 
amelyben krokodilok hemzsegtek, 
bálnák köröztek
és viharos hullámokkal volt tele. 
Az alsó világok1 lakói félelemtől remegtek, 
ahogy veszedelmes Vadkan Formádban a Földet kerested. (8)
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Ó, Uram! 
Mikor észrevetted, 
hogy a hitvány démon a Rasātala fenekén rejtette el [a Földet],
Te, a Vadkan Formádban, 
melyet māyā révén vettél fel,
Agyarad hegyével könnyedén felemelted.
A Feléd rontó asurával2 nem törődtél;
nem jelentett kihívást, 
megvetéssel kezelted ellenállását. (9)

Ó, Uram! 
Te, aki játékosan vadkan testet öltöttél Magadra, 
és úgy emelted ki a Földet az óceán rémisztő, tajtékzó vizéből, 
mintha az
– az óriási Testedhez viszonyítva –
csupán egy Agyaradhoz tapadt [kitúrt] fűszál lett volna,
kérlek, 
ments meg ettől a betegségtől! (10)

1 Rasātala; 2 démon;



13. ÉNEK 
HIRAṆYĀKṢA ELPUSZTÍTÁSA 

Ó, Áldások Adományozója! 
Majd a bölcs Nārada, 
aki a Híved, és a fortélyos beszédben igen jártas, 
rátalált Hiraṇyākṣa nyomára, 
aki a neki alig térdig érő Kozmikus Vízben rohangált Utánad kutatva. 
Nārada békésen beszélt hozzá, 
magasztalta bátorságát,
a Te vitézségedet pedig becsmérelte. (1)

Amikor Nārada azt mondta az óriás asurának:
„Az az álnok Viṣṇu ellopta a Földet, holott az a tied!
Ó, hogy történhetett meg ilyen?!”,
Hiraṇyākṣa őrjöngve tudakolta: 
„Merre van? Merre van?” 
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Követte a bölcs útmutatását, és akkor talált Rád, 
amikor Te [Agyarad hegyén] a Földdel a vízből épp kiemelkedtél. (2)

Ó, Uram! 
Nem figyeltél az asurára, aki azt mondta Rólad: 
„Ez csupán egy vadállat!”, 
sem a többi sértegető szavára. 
Látva, hogy a Föld reszket a félelemtől, 
finoman letetted Őt az Agyarad végéről. 
Ekkor már készen álltál a csatára. (3)

Mivel az asura buzogánnyal volt felfegyverkezve,
Te is egy hatalmas buzogányt lengetve
és játszi könnyedséggel ütköztél meg vele.
Mikor az egymásnak csapódó buzogányok
„ghata, ghata” hangja betöltötte az eget, 
az Istenek kíváncsi tömege gyűlt össze, 
hogy lássák a küzdelmet. 
Brahmā azt kérte Tőled, 
hogy az asurát még alkonyat előtt öld meg. (4)

A harc már folyt, 
mikor a démon egy hirtelen csapásától 
földre zuhant a buzogányod. 
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Ekkor Arcodon mosollyal megidézted a Sudarśana Cakrádat, 
ami az asurák hírhedt gyilkosa.
Fenségesen festettél, 
ahogy a megidézett korong megjelent a Kezedben. (5)

Majd az asura, 
aki olyan dühös volt, mint a Pusztító Rudra,
a háromágú szigonyát hajította Feléd,
amit Te a Kezedben lévő koronggal nyomban kettétörtél.
Ezen felbőszülve ököllel ütött meg, 
és még māyā varázslatát is bevetette Ellened.
Bár az az egész világot becsaphatja,
ámde Rád, ki māyā fölött állsz, nincs hatással. (6)

Mikor az Isteni Korongod erejének szikráitól
szertefoszlottak az asura keltette káprázatok,
mérhetetlen haragra gerjedt a démon.
Ekkor kemény ökölcsapásokkal lendült támadásba,
mire Te a Nagylábujjaddal fültövön sújtottad. (7)

A gigantikus asura szájából vér folyt, 
és összerogyott a Rúgásodtól. 
Ó, Te! Yajña1 Megtestesülése!
A bölcsek magasztaltak, hogy megölted, 
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a szívük örömmel telt meg,
és mély értelmű himnuszokat énekeltek a Dicsőségedre. (8)

Ó, Végtelen Úr! 
Bőröd a Védák, Hajad a kuśa fű, 
Szemeid a tisztított vaj2, Lábaid a négy áldozatot végző pap, 
Arcod az áldozathoz használt merítőkanál, 
Hasad az áldozati hozzávalók tárolója, Nyelved a Soma edénye. 
Ó, Uram! 
Füled az áldozati maradékokat tartó tál3, Ondód a Soma. 
Ó, áldások Adományozója! 
Nyakad a kiegészítő szertartásoknak ad helyet, 
melyeket upasatnak neveznek. 
Te vagy a Szent Áldozat4 Megtestesülése. (9)

Ó, Guruvāyur Ura! 
Madhu Elpusztítója! 
Te, aki a bölcsek istenítő énekeitől örömmel eltelve ragyogtál fényesen
hatalmas és imádni való Formáddal és makulátlan Dicsőségeddel,
és Önnön Üdvödet élvezve tértél vissza Vaikuṇṭhára, a Lakhelyedre,
kérlek, légy kegyes, és szüntesd meg a betegségeimet! (10)

1 szent áldozat; 2 ghī; 3 camasa; 4 yajña;



14. ÉNEK 
A KAPILA INKARNÁCIÓ

Manu Svāyambhuva, aki az Úr Brahmā fia, 
békésen, minden problémától mentesen, 
a Te Lótuszlábaidon elmélkedve
és a Dicsőségeidet énekelve töltötte ki 
a rá szabott Manvantarát1. (1)

Ez idő alatt a Prajāpati, 
akit Kardamának neveztek,
és aki Brahmā árnyékából született, 
Brahmā javaslata nyomán
érdeklődni kezdett a teremtés iránt. 
Tízezer éven át imádott Téged, 
kinek elbűvölő a Természete. (2)



Śrīman Nārāyaṇīyaṃ

195

Ó, Uram! 
Kezedben ragyogó lótuszt tartva 
és Arcodon szikrázó mosollyal 
fedted fel Kardama előtt
a Garuḍa hátán ülő, gyönyörű, 
sötét esőfelhők színére emlékeztető Formádat. (3)

Kardama örömmámorban úszva magasztalt nagy odaadással. 
Te megáldottad, 
hogy Manu lánya – Devahūti – lesz a hitvestársa;
kilenc leánya születik majd,
és Te Magad, mint Kapila, a fia.
Továbbá, abban a kegyben is része lesz, 
hogy legvégül egyesülhet Veled. (4)

Nārada javaslatára 
– aki indíttatását erre Tőled kapta – 
Manu és a királynője, Śatarūpa, 
erényes lányukkal, Devahūtival,
Kardamához indultak,
aki az érkezésüket már várva várta. (5)
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Devahūtit, aki a női nem ékköve,
Manu Kardamának adta tiszteletteljesen.
Annak ellenére, 
hogy Kardamának csak a Te imádatod jelentett örömet,
mégis elégedett volt a hitvesével, 
mert a szolgálatát szeretettel végezte. (6)

Ezután Kardama,
hogy teljesítse szerető felesége kívánságát,
az Imádatodból származó erők folytán
új testet öltött fel,
készített egy mennyei szekeret2

– ami égi szolgálóleányokkal volt tele –,
és kedvesével [Devahūtival] 
az Istenek kertjében hódoltak kedvteléseiknek. (7)

Miután így töltöttek el száz évet,
és kilenc gyönyörű szép leánynak adtak életet, 
Kardama vissza akart vonulni az erdőbe,
hogy ott aszketikus életet éljen. 
Azonban,
felesége óhaja előtt fejet hajtva
továbbra is otthon maradt,
és izgatottan várta, hogy Te megszüless, mint fia. (8)
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Ó, Uram! 
Devahūtihoz
– aki férje tanácsára szüntelen a Te Imádatodban merült el –
a bölcs Kapilaként születtél meg,
hogy megtanítsd az embereknek,
a Legfőbb Valóságot miként érjék el. (9)

Ó, Guruvāyur Ura! 
Te, aki az Úr Kapilaként öltöttél testet,
és aki azt követően, 
hogy Kardama a megelégedettség érzésével elvonult az erdőbe
a teljes Filozófiádat átadtad az Édesanyádnak,
ó, Uram,
kérlek, légy kegyes, 
és a megannyi betegségemtől ments meg engem! (10)

1 Manvantara: hetvenegy mahāyuga időtartama (mahāyuga: a négy yuga együttesen); 2 vimāna;



15. ÉNEK 
KAPILA TANÍTÁSA

„Az intellektus rabság okozója lesz, 
mikor az érzéktárgyakhoz – melyek a három guṇa eredményei – kötődni kezd;
máskülönben megszabaduláshoz vezet. 
Az odaadás útja a kötődést valóban megakadályozza.
Így tehát a szent emberek követése nyomán felébredő odaadás az egyetlen,
melyre törekedni kellene.”
Az Úr Kapilaként inkarnálódva Devahūtit így tanítottad. (1)

„Primordiális Természet1, Kozmikus Intelligencia2,
énérzet3, az öt szubtilis elem4, az öt őselem5,
a belső szerv6, az észlelés és a cselekvés öt-öt szerve7 a huszonnégy princípium, 
és a Lélek8 a huszonötödik kategória. 
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Amikor a Puruṣa ezek sajátosságát felismerve megkülönbözteti őket Önmagától,
megszabadul Prakṛti rabságából.”
Az Úr Kapilaként inkarnálódva Devahūtit így tanítottad. (2)

„A Legfelsőbb Lelket9 – önmagában – nem köti a Primordiális Természet10,
ám ha azonosul azzal, 
akkor Prakṛti sajátosságai Hozzá [Puruṣa] tapadnak.
Prakṛti elereszti Puruṣát, 
ha Az [Puruṣa] szüntelen Engem imád,
és kutat a Valódi Természetem után.”
Az Úr Kapilaként inkarnálódva Devahūtit így tanítottad. (3)

„Az érzékek megzabolázása11 révén megtisztult elmével
és a meditációs testtartásban szilárdan ülve
az ékszerekkel díszített és fegyvereket tartó 
Garuḍán ülő Isteni Formámon kellene meditálni folyton, 
melynek színe sötét, akár a tamāla-fáé.”
Az Úr Kapilaként inkarnálódva Devahūtit így tanítottad. (4)

„Dicsőségeim, játékos Tetteim elbeszélésének rendszeres hallgatása
és Nevem éneklése12 kiemelkedő odaadást eredményez.
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Ez az odaadás, 
melyben az elme szakadatlan folyamban árad Felém, 
ahogy a Gangesz halad a tenger felé, 
önmagában képes legyőzni a születés és a halál körforgását.”
Az Úr Kapilaként inkarnálódva Devahūtit így tanítottad. (5)

„Ó, jaj! 
A férfiak tisztességtelen és kegyetlen eszközökkel tesznek szert vagyonra, 
hogy a saját családjukról gondoskodjanak; 
behódolnak a nők bájának, 
a gyerekek szeretetétől térdre rogynak. 
Mivel híján vannak az Irántam való odaadásnak 
és erősen kötődnek a világi javakhoz, 
egyenes úton haladnak a pokol kínjaihoz.”
Az Úr Kapilaként inkarnálódva Devahūtit így tanítottad. (6)

„Ismételten az anyai méhbe kerülve
az egyéni lélek13 megannyi szenvedésnek van kitéve.
A Végső Valóság emlékét ott ugyan még őrzi,
ámde elveszíti, mikor megszületik. 
A gyermekkor számtalan megpróbáltatása után kezdődik ifjúkora, 
mikor újra az érzéki élet elragadtatása keríti hatalmába.”
Az Úr Kapilaként inkarnálódva Devahūtit így tanítottad. (7)



Śrīman Nārāyaṇīyaṃ

201

„Az erényes családos, 
aki az ősöknek és az Isteneknek is mutat be áldozatot,  
halála után a Déli útra tér, 
és csak azt követően születik meg ismét, 
hogy kiélvezte érdemdús tetteinek gyümölcsét. 
Akik úgy élnek, hogy vágy nélkül, önzetlenül,
Nekem szánt felajánlásként végzik a tetteiket,
azok a megszabaduláshoz vezető Északi ösvényen haladnak 
miután meghaltak.”
Az Úr Kapilaként inkarnálódva Devahūtit így tanítottad. (8)

Ó, Uram! 
Miután Devahūti mindenről, mit tudni érdemes
ilyenformán tudomást szerzett, 
megáldottad őt, aki a Dicsőségedet énekelte. 
Megtisztult az elméje,
és megszabadult az odaadás útját követve. 
Aszkéták egy csoportjával Magad is útnak indultál, 
és az emberiség jóléte érdekében
még most is ott vagy észak-keleten. (9)

Ó, Végtelen! 
Ó, Legfőbb Létező! 
Mi mást mondjak? 
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A sok beszédnek mi a haszna?
Egyértelműen kinyilatkoztattad, 
hogy a Lótuszlábaid iránti odaadás teljesít minden vágyat,
és a létező összes félelmet eloszlatja.
Ó, Guruvāyur Ura,
ki ilyen vagy!
Kérlek, semmisítsd meg minden betegségemet, 
és add, hogy ilyen odaadásom legyen Irántad! (10)

1 Prakṛti; 2 Mahat-tattva; 3 ahaṃkāra; 4 tanmātra; 5 bhūta: föld, víz, tűz, levegő, éter; 6 antaḥkaraṇa; 7 a tíz 
indriya; 8 Puruṣa (Ātmā); 9 Puruṣát; 10 Prakṛti; 11 fegyelmezések, mint yama, niyama stb.; 12 kīrtana; 13 jīva;



16. ÉNEK 
 A NARA-NĀRĀYAṆA INKARNÁCIÓ ÉS A DAKṢA-YĀGA

Brahmā fia, Dakṣa Prajāpati, 
Svāyambhuva Manu lányával, Prasūtival, lépett házasságra, 
és tizenhat leánygyermeket nemzett neki. 
Tizenhármat közülük 
Dharma Devához adott feleségül. 
Svadhāt a félisteneknek1 adta, Svāhāt Agninak, 
Satīt pedig a Te egyik Aspektusodnak2, Giriśának3. (1)

Dharma Deva asszonya, Mūrti, Téged hozott világra,
mint legdicsőbb fia, Nārāyaṇa, 
és Veled együtt megszületett elválaszthatatlan Társad, Nara.
Az Istenek a mennyben örvendeztek e születésnek,
hangszerek és virágeső kíséretében
himnuszokat zengtek a Dicsőítésedre. (2)
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Volt egy asura, akit úgy hívtak: Sahasrakavaca.
Ezer páncélján átdöfni csak az volt képes, 
aki ezer évig tapast végzett,
és e vezeklésével egy időben a démonnal is szembenézett.
Te, mint Nārāyaṇa, illetve Nara, 
egymást váltva, 
közösen teljesítettétek mi szükséges, 
és egy kivételével 
az asura minden vértjét megsemmisítettétek.
Mikor már csak egy védte, Te könnyűszerrel megölted. (3)

A megszabaduláshoz vezető fegyelmezések ösvényén járva 
és azt is tanítva 
Fivéreddel, Narával, együtt laktál Badarikāśramában.
Indra, aki féltékeny volt a spirituális Erőidre,
melyekre vezeklések és önfegyelmezések eredményeként tettél szert,
elküldte Hozzád a Szerelem Istenét, Kāmadēvát,
és vele megannyi mennyei szépséget,
hogy megzavarjanak Téged. (4)

A Szerelem Istene, 
akit Vasanta, a Tavasz évszaka, és Malaya szellő kísért el,
számtalan kísérletet tett, 
hogy megtámadjon a mennyei hajadonok pillantásainak és érzéki mozdulatainak nyílvesszőivel.
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Látva, hogy Rád egy sem hat
megriadtak.
Ekkor Te mosolyogva azt mondtad: (5)

„Ó, Kāmadeva, Tavasz és mennyei hajadonok! Ne aggódjatok! 
Az Elmém teremtményeit, ím, lássátok!” 
–  így szóltál a Szerelem Istenéhez és a többiekhez, 
akik Téged dicsőítve ámulva álltak Körülötted,
miközben felfedted előttük a Rendelkezésedre álló
lenyűgözően gyönyörű hölgykísérőidet. (6)

Kāmadeva és a többiek, akik azért jöttek, hogy Téged csábítsanak el,
most maguk álltak megbabonázva 
pusztán a szolgálóleányaid édes illata folytán. 
Szégyenkeztek mind, 
mire Te bemutattad nekik Urvaśīt, 
kinek szépsége az összes mennyei hajadon büszkeségét képes volt letörni. (7)

Mikor meglátta Urvaśīt, 
és hallott a Te sikereidről is,
Śakra4 meghökkent,
és felismerte a Dicsőségedet.
Ó, Áldások Adományozója! 
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Ezt a Nārāyaṇa Inkarnációdat,
mely gyengéd és elbűvölő, 
egyedül a Kṛṣṇa Inkarnációd múlja felül. (8)

A gőgtől elvakított Dakṣán elhatalmasodott a rajoguṇa,
mert Brahmā rendkívül engedékeny volt iránta.
Nem tisztelt Téged, és a higgadtságát is elveszítette. 
Ó, jaj! 
Ellenséges lett Śivával, 
holott Ő Te vagy, csupán egy másik formában. 
Mikor Dakṣa a nagy tűzáldozatot5 végezte, 
még a saját lányával, Satīval, is méltatlanul viselkedett,
hogy kimutassa gyűlöletét Śivával szemben. (9)

Śiva haragra gyúlva
Dakṣa áldozatát félbeszakította, a fejét pedig levágta.
Miután az Istenek megbékítették, Śiva visszaadta Dakṣa életét.
Kegyelmednek köszönhetően 
Dakṣa nem csak a [megkezdett] áldozatát fejezhette be, 
de a lelki békét is elérte.
Ó, Guruvāyur Ura! 
Ó, Békesség Adományozója! 
Kérlek, légy kegyes, és védj meg engem! (10)

1 Pitṛ; 2 aṃśa; 3 Śiva; 4 Indra; 5 yajña;



17. ÉNEK 
DHRUVA TÖRTÉNETE

Manu fia, Uttānpāda király [két nővel lépett házasságra].
[Közülük] Suruci rendkívül kedves volt a számára,
Sunītit, a másik feleségét, viszont mellőzte.
Mivel más lehetősége nem maradt, 
Sunīti Benned vett menedéket, 
aki a gyámoltalanok örök mentsvára vagy. (1)

Egy nap, amikor Sunīti fia, Dhruva, meglátta,
hogy az apja Suruci sarját, Uttamát, az ölében tartja,
ő is megpróbált felkapaszkodni oda;
ámde Suruci rettentően megszidta emiatt.
Hiába, akikben nincs odaadás Irántad,
azok képtelenek a féltékenység feladására. (2)
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A papucs-férj király, 
aki a Te Māyād befolyása alatt állt, 
némán figyelte, ahogy Suruci megfeddte Dhruvát.
Így, megszidva, Dhruva az anyjához szaladt, 
aki azt javasolta gyermekének,
hogy a Te Lábaidnál keressen menedéket,
mert a múltbéli tettek visszahatását leküzdeni csakis úgy lehet. (3)

Dhruva, aki igen öntudatos
és ekkor még csak öt éves volt,
anyja szavait hallva úgy határozott,  
hogy a Te Imádatodba fog.
Elhagyta hát a várost, 
és a Mantráddal, amit Nāradától kapott, akivel útközben találkozott,
Kegyed elnyerése végett 
Madhuvana erdejében vezeklést végzett,
miként azt [szakadatlan] kántálta. (4)

A király, akit bűntudat gyötört, 
megnyugodott, 
miután Nārada, aki a városba látogatott, 
megvigasztalta őt.
Eközben Dhruva elméjét Rád rögzítve
öt hónapot töltött egyre szigorúbb vezekléssel. (5)
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Mikor e fegyelmezés fokozódó hevének köszönhetően
már lélegezni sem lehetett a környezetében,
a dēvák enyhülést kerestek.
Ekkor Te könyörületteljesen,
Garuḍán ülve megjelentél őelőtte (Dhruva),
akinek az elméje Rajtad elmélkedve
a Legfőbb Tudat-Üdvben merült el,
ami a Te Lényed. (6)

Isteni Formád teljesen magával ragadta Dhruvát,
és amint megpillantotta Azt,
szíve megtelt a mámoros öröm hullámaival.
Ahogy elbűvölő Formád nektárjában a szemei elmerültek,
vágyat érzett Dicsőséged megéneklésére,
mely óhaja jól ismert volt Előtted.
[Szavakat találni mégsem volt képes,]
ezért nagy szeretettel megsimítottad az arcát a kagylókürttel
[ami a Śabda-Brahma forrása, minden hang eredete]. (7)

Érintésed által megtisztítva és megvilágosítva
Dicsőségeid sorát immár túláradóan énekelte Dhruva.
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Gondolatait tudva megáldottad,
hogy élvezze hosszú éveken át a királyságot,
és érje el azt a legfőbb állapotot, 
ahonnan nincs több visszahanyatlás az alsóbbakba. (8)

Távoztál miután mindennek hangot adtál;
Dhruva herceg pedig a városba hazatérve
örvendeztette meg a népet.
Idővel, 
amikor apja visszavonult az erdőbe, 
a királyság vezetését átvette tőle,
és a Kegyelmednek köszönhetően
beteljesült minden törekvése,
és sokáig élt boldog megelégedettségben. (9)

Amikor Uttamát, Dhruva bátyját, Yakṣa megölte,
Dhruva harcot indított ellene,
de Manu tanácsát tiszteletben tartva 
inkább visszavonult csakhamar.
Kubera elégedett volt Dhruva békés természetével,
ezért felajánlott neki egy kegyet.
Ám a nagy lélek nem kért mást,
csupán Irántad való tántoríthatatlan odaadást. (10)
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Végül édesanyjával együtt távozott a mennyei fogaton1,
amelyet Te küldtél elébe a kísérőiddel, 
és még most is ott él boldogan Dhruva-lokában.
Ó, Guruvāyur Ura,
aki ekképpen mindig megvéded a híveidet!
Kérlek, légy kegyes, 
és gyógyítsd meg számtalan betegségemet! (11)

1 vimāna



18. ÉNEK 
PṚTHU TÖRTÉNETE

Dhruva vérvonalában élt a híres király, Anga, 
valamint az ő fia, Vēna.
A nemes királyt elkeserítette fia gonosz természete,
visszavonult hát az erdőbe, 
hogy elméjét Lótuszlábaidra rögzítse. (1)

Hitványsága ellenére
az ország vezetői Vēnát koronázták királlyá, 
mert rendkívüli erővel rendelkezett.
Szüntelen kérkedett is vele, 
fitogtatta az erejét,
és betiltatta az Imádatod és az áldozatok minden formájának végzését. (2)
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Amikor a bölcsek egy csoportja felkereste, 
és tanáccsal látta el a tekintetben,
hogyan is kellene helyesen viselkednie,
ő szidalmazni kezdett Téged,
kijelentve, 
hogy rajta kívül a világnak nincs más vezetője.
A felbőszült bölcsek megátkozták Vēnát,
aki épp úgy pusztult el az átok tüzében, 
akár egy molylepke. (3)

Halála után a bölcsek attól tartottak,
hogy az uralkodó hiánya 
az alávalók zsarnokságához vezet majd.
Ezért felkeresték Vēna testét,
amit az anyja őrzött hosszú ideig,
és [ide-oda forgatva] köpülni kezdték Vēna combjait.
Így vált a teste bűntelenné.
Majd a karjait köpülték, 
és [onnan Pṛthu alakjában] Te megjelentél. (4)

A bölcsek kijelentették, 
hogy a feltűnő személy a Te híres Inkarnációd Pṛthuként,
mire a dalnokok magasztaló énekekkel eljövendő dicső Tetteidet istenítették.
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Ezt követően Íjaddal támadtál a Földre,
aki Vēna elnyomásának hatására minden forrását visszavonta magába,
és elérted, hogy javai ismét a felszínre kerüljenek. (5)

Ekkor az Isteneknek és a többi élőlénynek megengedted,
hogy szabadon megfejjék a Földet,
aki Surabhihoz, a mennyei tehénhez lett hasonló.
A borjak a különféle lények vezetői lettek,
akik különleges edényekbe fejték le az élelmet és az egyéb szükségleteket. (6)

Ó, Három Világ Ura! 
Ahogy Pṛthuként áldozatot mutattál be Magadnak,
és belekezdtél a századik Aśvamedha-yajñába1,
Indrát irigység kerítette hatalmába.
Ezért egy barbár álruhájában 
ellopta a szertartáshoz szánt lovat.
De később legyőzte őt a fiad (Vijitāśva). (7)

A bölcsek az áldozati tűzbe akarták vetni Indrát, 
aki újra és újra megpróbálta ellopni a szertartás lovát;
ám ezt megtiltotta nekik Brahmā.
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Amikor sikeresen befejeződött a szent tűzáldozat,
– Te, Pṛthu alakjában – Önmagadat láttad, 
ahogy megnyilvánulsz a valódi Formádban, 
mint Viṣṇu. (8)

Ó, Uram! 
Miután szilárd odaadásra tettél szert,
melyet áldásként kaptál Tőle (Viṣṇutól),
a Gangesz partján telepedtél le.
Egyszer, 
amint a dharmát fejtegetted a yajñára összegyűlt bölcseknek,
észrevetted, 
hogy Sanaka és a többiek ott állnak mind Előtted. (9)

Miután Sanaka és a többi bölcs átadta Neked (mint Pṛthu) a végső tudást,
az erdőbe vonultál,
és lemondást gyakorolva végül felismerted az Önvalódat.
Ó, Guruvāyur Ura,
aki ekképpen Pṛthuként öltöttél testet!
Kérlek, menten szüntesd meg minden betegségemet! (10)

1 szent lóáldozat



19. ÉNEK 
 A PRACĒTÁK TÖRTÉNETE

Pṛthu dédunokájának, Prācīnabarhisának,
aki a világ jóléte érdekében végzett ténykedéseiről volt híres,
Śatadrutī volt az ifjú felesége.
Tíz nemes lelkű fia született tőle
– mintha Irgalmad sarjai lettek volna –,
akiket közösen a Pracēták névvel illettek. (1)

Engedelmeskedve apjuk parancsának, 
hogy számban sokasodjanak, 
és mivel szilárdan hittek az Imádatod fontosságában,
a tíz fivér meditálni indult a nyugati tenger partjára,
ahol egy csodás tóra bukkantak. (2)
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Az Úr Śiva,
aki az egyik legnagyobb Híved,
és mindig ég a vágytól, hogy láthassa a bhaktáidat,
a tóhoz ment, 
és ott, a Pracēták előtt megjelenve
egy Téged istenítő himnuszra1 tanította meg őket. (3)

A hívek tízezer évet töltöttek a vízben 
elmerülve
az Imádatodban és a Rajtad való meditációban
e magasztaló éneket kántálva.
Hogy részük legyen a Felismerésed üdvében, 
nekik ilyen hosszú időt kellett eltölteni vezekléssel,
miközben Dhruva nagyon gyorsan szert tett arra. (4)

Egyre erőteljesebb vezeklésük eredményeképpen
az apjuk – Prācīnabarhisa – is megtisztult,
holott korábban sok-sok állatot feláldozott.
A bölcs Nārada meglátogatta,
és miután részesítette az Ātman Tudásában,
Prācīnabarhisa Beléd olvadt. (5)
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Pusztán Könyörületednek volt köszönhető,
hogy megjelentél a Pracēták előtt.
Nyolc Karodban a ragyogó korongot és más isteni fegyvereket tartva
körös-körül ragyogást sugároztál,
ahogy ott ültél Garuḍa hátán. (6)

Végtelen Kegyelmeddel
a Pracētákat kérés nélkül is Áldásaidban részesítetted:
„Már a rátok való emlékezés is hozzon jólétet az embereknek, 
és váljon az előnyükre!
Legyen Rudra dicsőítő éneke minden vágy beteljesítője!” (7)

„Feleségül veszitek a fák leányát [Māriṣāt],
és boldogan éltek vele egy millió éven át.
Fiatok is fog születni, kinek Dakṣa lesz a neve,
és röviddel ezt követően elértek majd Engem!”
– így áldottad meg a Pracētákat,
mert rendkívül elégedett voltál velük. (8)

Ezután a Pracēták, 
akiket dühített a fák sűrű növése, 
mely szinte már az egész földet befedte,
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és akadályokat jelentett az embereknek, 
elkezdték felégetni mindet.
Brahmā meggyőzte őket, ne tegyenek ilyet.
A fák lekötelezve érezték magukat,
ezért házasságban nekik adták a lányukat.
Így éltek boldogan és sokáig,
az Általad megszabott ideig. (9)

Miután megszületett a fiuk, Dakṣa, 
és számtalan áldozati szertartást is bemutattak már,
Nāradától megkapták a legfőbb Tudást,
és elérték a megszabadulást.
Ó, Uram! 
Ó, Guruvāyur Ura,
akinek ilyen könyörületes a természete!
Kérlek, nyújts nekem védelmet! (10)

1 Rudragītā



20. ÉNEK 
ṚṢABHAYOGĪŚVARA TÖRTÉNETE

Priyavrata1 király egyik szeretett sarját 
Agnīdhrának hívták.
Miközben Agnīdhra2 fia, Nābhi, szent tűzáldozatot3 végzett, 
hogy elnyerje a Kegyedet,
megpillantott Téged, 
aki a hívek kívánságait rendre Teljesíted. (1)

Ó, Univerzum Ura! 
A bölcsek magasztaltak,
míg Nābhi király egy Hozzád fogható fiúért mondott imát.
Kijelentetted, 
a fia Te Magad leszel,
majd eltűntél az áldozati tűzben. (2)
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Nābhi feleségétől, Meru Devītől, 
részleges Inkarnációként születtél meg, Ṛṣabha néven.
Páratlan Tulajdonságaiddal és fenséges Dicsőségeddel
megörvendeztetted az embereket. (3)

Nābhi Rád, a Három Világ Irányítójára, bízta a királyság kormányzását,
míg ő feleségével, Meru Devīvel, elvonult az erdőbe, 
hogy ott aszketikus életet éljen.
Imádatodba merült,
és elérte az Állapotodat, ami a Legfőbb Üdv. (4)

Nagyságod (Ṛṣabhaként) folytán virágzott az egész világ,
ami féltékenységgel töltötte el Indrát.
Ezért nem engedélyezte, 
hogy Ajanābha területe fölött eső essen.
Ekkor Te, 
a jógikus Erődnek köszönhetően,
Magad hoztál elég esőt a Térségedre. (5)

Így, legyőzötten,
Indra Neked ajándékozta a meseszép [lányát,] Jayantīt.
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Noha szüntelen az Ātmanba merülve éltél,
száz fiút nemzettél [asszonyodnak],
akik közül a legidősebb, Bharata, lett [Utánad] az ország királya. (6)

Kilencen kiváló jógik lettek,
további kilenc Bhāratavarṣa különböző régióit vezette4,
a maradék nyolcvanegy fiú pedig Brāhmin-létre tett szert
vezeklésük erejének segítségével. (7)

Majd a nagy aszkétákkal közösen 
a megszabadulás útját tanítottad Fiaidnak
a lemondáson és az odaadáson át.
Te paramahaṃsaként éltél,
és úgy jártál-keltél, 
akár egy eszement, egy elmebeteg vagy épp, mint egy szellem. (8)

Habár elérted a Brahmannal való teljes azonosság állapotát,
továbbra is folytattad mások tanítását.
Mikor mindenki megvetően bánt Veled,
teljes közömbösség jellemzett.
Az Önvaló üdvében egészen elmerülve jártad be a földkerekséget. (9)
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Hosszú időn át vándoroltál 
a piton, a tehén, a szarvas és a varjú életmódját követve.
Végül a Tested a Kuṭaka5 hegyek erdőinek tüzében enyészett el.
Ó, Guruvāyur Ura!
Kérlek, légy kegyes, és szüntesd meg a szenvedéseimet! (10)

1 Svāyambhuva Manu legidősebb fia; 2 Agnīdhrának kilenc fia született Pūrvacittitől: Ketumāla, Nābhi, Kimpuruṣa, 
Hari, Ilāvṛta, Ramyaka, Hiraṇmaya, Kuru és Bhadrāśva; 3 yajña; 4 A kilenc fivér neve egyben jelzi a kilenc régiót is; 
5 Coorg;



21. ÉNEK 
 IMÁDAT A KÜLÖNBÖZŐ KONTINENSEKEN

A föld közepében van a terület, 
amit Ilāvṛtának neveznek,
és ahol csak nők élnek a vezetőjükkel, Gaurīval.
Ó, Uram! 
Benned keresek menedéket,
aki Saṅkarṣaṇaként vagy ott jelen,
és akit Maga Śarva1 imád szent mantrákkal
az [Ő] Ardhanārīśvaraként ismert „férfi-nő” Formájában. (1)

Az Ilāvṛtától keletre található Bhadrāśva régiójában
Hayagrīvaként élsz, ó, Uram!
Ezen a Ló-fejű2 Formádon meditálok,
ami arról nevezetes, 
hogy visszaszerezte a Védákat,
amelyek a kozmikus ciklus végi özönvízben vesztek el.
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Bhadrāśva megannyi bölcse istenítő himnuszokkal imádja
ezt a Hayagrīva Formádat. (2)

Ilāvṛtától délre helyezkedik el Harivarṣa területe,
ahol Prahlāda és más kiváló hívek
Narahariként3 imádnak Téged.
Ó, Uram! 
Tekintélyes, fehér és békés vagy,
Brahman Színtiszta Tudásának Adományozója.
E Formádon meditálok. (3)

Ilāvṛtától nyugatra, Ketumāla csodás régiójában, 
ahol Maga Lakṣmī és Prajāpati fiai imádnak,
Kāmadevaként laksz 
szeretett Hitvesed legfőbb boldogságára.
Formád ragyog a játékos és káprázatos Mosolyodtól.
Jómagam is Téged imádlak. (4)

Ilāvṛtától északra, Ramyaka gyönyörű szép birodalmában,
Vaivasvata Manu a Hal Formádban magasztal.
Téged, 
aki jóságos vagy a híveiddel, 
aki ott ragyogsz minden kötődéstől mentes szívben,
Téged imádlak a Hal Formádban. (5)
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Ramyakától északra, a Hiraṇmayának nevezett területen,
a hatalmas Teknős Formádban vagy jelen, 
mely elbírta Hátán a Mandara hegyet.
Aryamā, a Pitṛk híres vezetője, imád ott Téged.
Ó, Uram! 
Ó, Legfőbb Színtiszta Tudat!
Én is imádom ezt a Formádat! (6)

Hiraṇmayától északra, Uttarakuru régiójában,
Föld Anya szent mantrákkal és magasztaló himnuszokkal 
imádja Yajña-Varāha4 Formádat.
Ó, Uram,
Téged kérlek, 
akit bölcsek dicsőítenek,
akinek óriási teste olyan magasságokba ért fel, 
hogy az agyarai érintették a felhőket,
védd meg hívedet! (7)

Ilāvṛtától délre fekszik a terület, 
melynek Kimpuruṣa a neve,
ahol Hanumān imád Téged
rendíthetetlen odaadó szeretettel.
Gyönyörű és sugárzó Formád Magával ragadja Sītāt,
és az Ő jelenlétével csak még elbűvölőbb leszel.
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Ó, Viṣṇu! 
Ó, Uram,
aki Rāmaként ragyogsz ott!
Téged kérlek, óvj meg engem! (8)

Ó, Uram! 
Benned keresek oltalmat,
aki Bhāratavarśában laksz, mint Nārāyaṇa,
Társaddal, Narával,
amíg elérkezik az özönvíz5 ideje,
hogy megvédelmezd az erényeseket;
akin Śrī Nārada és Bhārata többi kiváló bhaktája meditál
és dicsőít himnuszokkal a sāṃkhya és a yoga alapján. (9)

Ó, Uram!
Plakṣán a Nap formájában imádnak,
Śālmala szigetén a Holdként,
Kuśadvīpán mint tűz,
Krauñcán vízként,
Śāka szigetén a szél formájában
és a Puṣkarának nevezett helyen 
Brahmanként hódolnak Neked az emberek. (10)
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Ó, Uram,
aki a Tejóceánon pihensz!
Akin a három sandhyā6 idején a nagy bölcsek 
Śiṃśumāra7 – a nagy Hal – formájában meditálnak,
melynek uszonyait és farkát 
Dhruva, a Sarkcsillag,
illetve a többi csillag- és bolygó-csoport alkotják!
Kérlek,
kegyeskedj eltörölni a bűneimet és a szenvedésemet! (11)

ĀdiŚeṣaként, a nagy kígyóként imádlak Téged,
amint az alsó világ8 fenekén pihensz,
egyetlen himbálózó fülbevaló díszíti ezer Fejedet,
kék öltözetet viselsz, 
egy eke a Fegyvered,
és kígyó9 hölgyek hódolnak Előtted.
Ó, Guruvāyur Ura!
Kérlek, légy kegyes, és a betegségeimtől szabadíts meg engem! (12)

1 Śiva; 2 Hayagrīva; 3 Nṛsiṃhadeva – ember-oroszlán; 4 a szent áldozat megtestesüléseként az Isteni Vadkan; 5 Pralaya; 
6 napszakok találkozása: napkelte, dél, napnyugta; 7 Śiṃśumāra (szó.sz.: delfin) az Úr Hari szimbólumának tekintik; 
úgy tartják, hogy az eget egy nagy hal tölti ki; csillagkép, amelyben a Dhruva-nakṣatra a delfin farkánál található; 
8 Pātāla; 9 nāga;



22. ÉNEK 
AJĀMILA TÖRTÉNETE 

Ó, Uram! 
Élt egyszer réges-régen egy erényes, családos brāhmaṇa, 
akinek Ajāmila volt a neve. 
Az erdőben,
ahová [tűzifát gyűjteni] apja kérésének engedelmeskedve ment,
összetalálkozott egy romlott és iszákos, erkölcstelen nővel. (1)

Jóllehet Ajāmila természetét önuralom jellemezte,
mégis vonzódni kezdett e hölgyeményhez.
Kötelességeit feladva
bűnös életet élt a nő társaságában szórakozva.
Ám ahogy utolérte az időskor,
egyre jobban kötődött a fiához,
aki a Te Nevedet kapta;
úgy hívták: Nārāyaṇa. (2)
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Amikor elérkezett [Ajāmila] halálának órája,
és Yama, a Halál Istenének, ádáz tekintetű követeit meglátta,
az Irántad való odaadás felsejlő emlékétől1 megindítva
kedves fia nevét rémülten kiáltotta: „Nārāyaṇa!” (3)

Bűnös természete ellenére,
amint kiejtette dicsőséges Nevedet,
négy karú, elbűvölő megjelenésű küldötteid jelentek meg előtte,
akik mind sárga ruhát viseltek. (4)

Mikor a küldötteid meglátták,
hogy Yama követei a megkötözött Ajāmilát vonszolják,
eléjük léptek, 
és szabadon bocsátását követelve feltartóztatták őket.
Erre Yama követei felsorolták Ajāmila vétkeit. (5)

Ó, Uram! 
Küldötteid ekkor azt kérdezték:
„Miként lehet büntetés,
még ha voltak is vétkei,
ha egyszer a jóvátétel már megtörtént?
Lehetséges, hogy nem tudjátok még ti, látszólag tanultak sem, 
mi is a valódi jóvátétel?” (6)
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„A szent iratokban2 meghagyott előírások és fogadalmak 
az elkövetett vétkek alól ugyan feloldozást adnak,
ámde gátat nem szabnak a bűnös hajlamoknak.
Az Úr szolgálata azonban mindkettőt elpusztítja
– a bűnt és a bűnös hajlamokat azonosan.”
Ó, Uram! 
Szolgálóid ekként szóltak. (7)

„[Ajāmila] már minden vétkéért vezekelt,
melyeket az elmúlt sok milliárd élete során követett el;
mert jóllehet félelmében tette,
de Hari nevét mégis kimondta egyszer.”
Ó, Uram! 
Szolgálóid ekként szóltak. (8)

„Az Úr [Munkunda3] Nevének kántálása 
[melyre a tudatlanság nincs hatással]
a bűnöket még úgy is felégeti,
ha azt nem tudatosan éneklik.
Nevének dicsősége oly erőteljes,
mint a betegséget meggyógyító orvosság,
mint a tűz, mely elégeti a tűzifát.”
Ó, Uram! 
Szolgálóid ekként szóltak. (9)
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Miután minderről tudomást szereztek
Yama követei távoztak menten;
később a Te küldötteid is tovatűntek.
Ajāmila azonban Rajtad meditálva és Téged imádva 
egy ideig még tovább élt,
majd elérte a Lakhelyedet, 
ahová a Te megbízottjaid kísérték el. (10)

Yamát [a Halál Urát] aggodalom fogta el,
mikor a követei elbeszélték neki az esetet.
Ezért szigorúan elrendelte, 
hogy a híveid közelébe ne menjenek!
Ó, Uram! 
Ó, Guruvāyur Ura,
aki ilyen [dicsőséges] vagy!
Kérlek, védj meg engem! (11)

1 vāsanā; 2 śruti és smṛti; 3 Mukunda: Śrī Kṛṣṇa; az Úr Viṣṇu egyik neve; jelentése: A Megszabadulás Adományozója;



23. ÉNEK 
DAKṢA ÉS CITRAKETU TÖRTÉNETE 

A Pracēták fia, egy másik Dakṣa 
[mint akiről korábban szó volt],
sokasodni vágyott, ezért Téged imádott.
Te nyolc ragyogó karral megjelentél előtte,
teljesítetted a kívánságait,
és feleségként neki adtad Asiknīt is. (1)

Dakṣa tizenegyezer fia
a megszabadulásra vágyva
az odaadás útját járta Śrī Nārada tanácsára.
Dakṣa haragudott Nāradára,
ezért megátkozta:
örök vándorlásra kárhoztatva
sehol sem lesz maradása.
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Nārada, a legkiválóbb bhakta, 
ezt áldásként fogadta. (2)

Ezt követően 
hatvan lánya segítségével
Dakṣa megsokszorozta a törzseket. 
Egyik lánya unokája, név szerint Viśvarūpa,
hozzásegítette Indrát az asurák legyőzéséhez;
ugyanis a Hozzád szóló himnusz1,
melyre megtanította Indrát,
védőpajzsként szolgált [neki]. 
Ó, Uram! 
A Dicsőséged valóban képes mindent legyőzni. (3)

Élt egyszer Ṣūrasēna országában egy nagy király;
Citrakētunak hívták. 
Fiúra vágyott, 
akit a bölcs Aṅgirasa áldásából meg is kapott.
Ám a többi felesége 
féltékenységből megölte a gyermeket.
Māyād hatalma folytán
bánatában elájult a király. (4)
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A könyörületes Nārada és a bölcs Aṅgirasa meglátogatta, 
és a halott fia lelkét láthatóvá tették őelőtte.
A lélek azt kérdezte: 
„Ki fia vagyok?”
[Így jelezve, számtalan születésében már megannyi apja volt.]
E szavak hatására a király káprázata szertefoszlott.
Ekkor útmutatásban részesítették a bölcsek,
hogy miként imádjon Téged. (5)

Nāradától himnuszokat és mantrákat kapott,
melyekkel szigorú lemondást2 gyakorolt,
hogy ĀdiŚeṣa Formádban a Kedvedben járjon.
És bár hét napon belül a Vidyādharák3 vezetője lett,
mégsem volt elégedett,
ezért ugyanazzal a hévvel 
tovább imádott Téged. (6)

Hamarosan felfedted előtte Magadat ĀdiŚeṣa Formádban, 
ezer fejjel és olyan fehéren, mint a lótusz szárának a belseje.
Magasztaló himnuszokat éneklő siddhák kara vett körbe,
és mivel a dicsőítő énekek elégedetté tettek,
így Áldásodban és az Önvaló Tudásában részesítetted;
azután elillantál. (7) 
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E kiváló híved, Citrakētu, 
hosszú éveken keresztül vándorolt a világok között 
boldogan és kötődés nélkül. 
A gyönyörűséges mennyei énekeshölgyek4 koszorúját vezetve
kedvére énekeltette Dicsőségeidet és Érdemeidet. (8)

Hogy minden érzéki sóvárgását levetkőzze,
a Te Sugallatodat követve,
Kailāsa hegyére ment.
Látva,
amint Śaṅkara, Kāmadēva elpusztítója, 
ott ül a bölcsek körében 
Umāval, Hitvesével, az ölében,
semmivel sem törődve,
Citrakētu kigúnyolta;
mire Umā megátkozta. (9)

Citrakētu egyáltalán nem törődött ezzel,
feloldozását az átok alól nem kérte,
és Vṛtrāsuraként született meg.
Az Indrával vívott csatája során,
az Irántad való odaadása folytán,
átadta neki (Indrának) az Önvaló Tudását.
Ez valóban csodás!
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Mivel még az ellensége [tudatlanságból fakadó] káprázatát is eltávolította,
végül elérte a Lábaidat. (10)

Jóllehet Diti, a démonok anyja, 
azért imádott Téged hódolattal, 
hogy szülessen egy olyan fia,
aki majd véget vet Indrának,
[végül] a Marutoknak adott életet, 
akik Indra barátai lettek. 
Ó, Uram!
Téged imádva
még a gonosznak is csak jó a jussa.
Ó, Guruvāyur Ura, 
aki ilyen vagy, 
kérlek, védj meg engem! (11)

1 Nārāyaṇa kavaca – lásd 636. oldal; 2 tapas; 3 félistenek egy csoportja, mennyei lények; 4 vidyādharī;



24. ÉNEK 
PRAHLĀDA TÖRTÉNETE

Ó, Uram! Ó, Madhu Elpusztítója! 
Amikor az Isteni Vadkanként öltöttél testet,
és [a démon] Hiraṇyākṣát megölted,
Hiraṇyakaśipu, a fivére,
bánattól megrendülten és éktelen haragra gerjedve
az asurák gyülekezetében esküt tett a megölésedre. (1)

Mivel szigorú vezeklést végzett,
Brahmā hamarosan kénytelen volt megjelenni előtte,
és megadni neki azt a kegyet,
hogy se Isten, se ember, se fenevad ne ölhesse meg.
Az áldás hatására arrogáns lett,
és gyötörte az egész világmindenséget,
melynek Te vagy a Mestere.
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Semmibe vett Téged,
és még Indrától is elkobozta a mennyeket. (2)

Hogy végezzen Veled, 
még a Lakhelyedre, Vaikuṇṭhára, is elment.
Te ekkor eltűntél, 
szemmel nem látható formát öltöttél,
és a szívébe léptél.
Hangosan kiáltva keresett a három világban,
ám mivel nem talált,
úgy vélte, félelmedben kereket oldottál.
Győztesként tekintett magára,
így visszatért az otthonába. (3)

Született egy fia, akit úgy hívtak: Prahlāda.
Az Irántad való odaadás dicsőségét és nagyságát
már az anyai méhben megtanította neki a bölcs Nārada.
Ó, Áldások Adományozója!
Jóllehet származását tekintve Prahlāda démon volt 
és csupán egy gyermek,
Irántad mégis heves odaadást érzett,
s ezáltal híveid páratlan példaképe lett. (4)
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Látva fia Irántad való odaadását,
melyet lenéztek és megvetettek az asurák,
a gonosz Hiraṇyakaśipu számtalan tanítót alkalmazva
hosszú időn át próbálta átnevelni Prahlādát.
A fiú azonban minden tanításukat elutasította,
mondván, azok csak rosszhoz vezetnek,
és rendíthetetlen odaadással nőtt fel. (5)

Mikor egyszer megkérdezte tőle, 
mi a legjobb az addig tanultakból,
válasza az Irántad való odaadás gyakorlása volt.
Hiraṇyakaśiput ez lehangolta,
és dühös lett a tanítókra,
akik azzal védekeztek,
hogy a fia a természetes hajlamai szerint ilyen.
Ekkor [az apa] terveket szőtt Prahlāda megölésére,
aki a Te kiváló Híved,
és a Lábaidnál vett menedéket. (6)

Ó, Mindent-átható Legfőbb Létező! 
Milyen elképesztő!
Annak ellenére, 
hogy számos alkalommal lándzsákat döftek a testébe,
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újra és újra hatalmas elefántcsordák tiportak át rajta,
óriási kígyók martak belé, 
éheztették, 
megmérgezték,
és hegytetőkről mélybe vetették,
a fiú mégsem érzett semmilyen szenvedést,
mert teljesen Reád rögzítette az elméjét. (7)

A borzalmasan kegyetlen apa elszörnyedt ezt látva,
ezért a tanító tanácsára és az ő házában
Prahlādát megkötözve tartotta fogva.
Ám valahányszor a tanító távozott otthonról,
Prahlāda a Szereteted útjáról és a Te Tudásodról 
kezdte tanítani a démon gyerekeket. (8)

Amikor Hiraṇyakaśipu hírét vette, 
hogy immár az összes fiú szüntelen énekli a Dicsőségedet,
elöntötte a méreg.
Prahlādát árulónak nevezte,
és üvöltve kérdezte, 
hogy bár a saját faját ő árulta el,
de ki az ő ereje?
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A bátor fiú félelem nélkül felelte:
„Az Úr Viṣṇu az én erőm,
mint ahogy atyám és az egész világ ereje is Ő.
A három világ ugyancsak az Ő megnyilvánulása.” (9)

„Ó, te semmirekellő! Hol van Ő?
Hol van Ő, a Világok Lelke, akit Hariként ismernek?” 
Hiraṇyakaśipu, Diti fia, így kiáltozott,
és ahogy a kardjával hadonászott, 
eltalálta az egyik oszlopot.
Ó, Viṣṇu! 
Ó, Uram!
Hogy mi történt akkor,
azt tovább szavakba önteni képtelen vagyok [most].
Ó, Könyörülettel teljes! 
Ó, Mindent-átható!
Ó, Guruvāyur Ura! 
Ó, Világok Lelke!
Légy kegyes, 
és add kérlek, hogy újra egész(séges) legyek! (10)



25. ÉNEK 
A NARASIṂHA INKARNÁCIÓ

Ahogy Hiraṇyakaśipu az oszlopba csapott,
fülhasító, borzalmas hangot hallott.
Oly ádáz volt az Üvöltésed,
hogy a világegyetemben [Brahmāṇḍa edényében] minden remegni kezdett.
Hallva a hangot, 
melyhez hasonlót soha korábban senki nem hallott,
az asura király egy elképesztő és megrendítő belső félelemtől borzongott;
s még a lótuszban született Brahmā is lecsúszott a trónjáról. (1)

Amikor zavart kíváncsisággal körbetekintett a démon,
a Formád hirtelen kiemelkedett az oszlopból.
Ó, Uram!
Nem volt az sem ember, sem fenevad!
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Miközben a démon azon csodálkozott tanácstalan elmével,
hogy e rettenetes és bámulatos lény mi lehet,
Te egyre nagyobbra növesztetted a Testedet,
melyet hegyes és fénylő, égnek meredő szőr borít be. (2)

Ó, dicsőség ama Formádnak
a tüzes tekintettel, 
az olvadt aranyként ragyogó, vadul forgó szemekkel,
az eget eltakaró felborzolt sörénnyel,
a hatalmas barlangra emlékeztető nyitott szájjal,
a kardhoz hasonló méretes kiöltött nyelvvel,
mely két felettébb félelmetes fogat fed fel! (3)

Hódolattal köszöntöm az Ember-Oroszlán Formádat
a [bőgéskor] felhúzódó bőrtől rettentővé váló pofával,
a rövid, ámde vaskos nyakkal,
a könyörtelen és csillogó karmokat kieresztő száz erőteljes karral,
a vad üvöltéssel, melytől úgy zeng az ég, 
hogy rémületében elmenekül az ellenség! (4)

A démon király Neked rontott,
kezében ijesztő buzogányt forgatott,
és közben így kiáltott: 
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„Ez csak Viṣṇu lehet! Most végzek Vele!”
Bár izmos Karjaid elkapták az óriás asurát,
valahogy mégis kiszabadult a markodból;
kardot és pajzsot ragadott,
és bámulatba ejtő kardforgató mutatványokkal rukkolt elő.
Ekképp rohant Feléd,
aki kész voltál rá, hogy az egész világegyetemet felemészd. (5)

Ahogy körbe-körbe járt Körülötted a gonosz asura,
Te két Karoddal gyorsan megragadtad,
és a Combodra fektetted az ajtóban;
éles Karmaidat mélyen a mellkasába vésted,
és feltépted.
Újra és újra ittál a démon testéből kibugyogó vérből
elégedetten
és oly pokoli oroszlánbőgésekkel, 
melyek az egész univerzumot képesek lettek volna összezúzni az erejükkel. (6)

Elhajítva a halott asurát, 
a vérben úszó, gigantikus Testeddel felugrottál,
és elkezdted bekebelezni a démonok teljes hadát.
Ó, Káprázatos!
Forogtak a világok, 
kavarogtak az óceánok,
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megremegtek a hegyek, 
szétszóródott az összes élő és élettelen dolog,
az égi tünemények és a csillagok;
mindenhol teljes és elviselhetetlen káosz uralkodott. (7)

Ahogy a gyülekezetben ültél
újra és újra nagy haraggal üvöltöttél.
Vérfagyasztó Testedet húscafatok és zsírmaradványok borították be,
az asurák zsigereit füzérként viselted.
Senki sem mert közelíteni Hozzád,
inkább megrökönyödve jókora távolságra állt.
Még Śiva, Brahmā és Indra is és nemkülönben a többiek,
külön-külön, s csak a távolból zengték a Dicsőségeidet 
[hogy megbékítsenek]. (8)

Ám amikor még ezek után sem csillapodott a haragod, 
Brahmā javaslatára az ifjú Prahlāda,
akiben nyoma sem volt félelemnek,
a Lábaid elé feküdve köszöntött Téged.
Szívedet szeretet és könyörület töltötte el;
ismét békés és nyugodt lettél.
Kezedet Prahlāda fejére helyezted,
mire ő [Téged] magasztaló himnuszok éneklésébe kezdett;
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és jóllehet nem kérte,
Te mégis Kegyedben részesítetted.
A kapott áldás az egész világ előnyére vált. (9)

Ó, Mindent-átható Úr!
Ily módon játszottál el egy kegyetlen és vérengző drámát Te,
aki abszolút tiszta és haragtól mentes vagy,
ahogy azt megírták a Tāpanīya címet viselő szent irat1

Kiválóságaidat bemutató himnuszaiban.
Ó, Uram, ki lehetne Hozzád fogható?
Ki képes felülmúlni Téged, 
aki felett senki sem győzedelmeskedhet?
Ó, Prahlāda Imádottja!2

Ó, Guruvāyur Ura!
Kérlek, gyógyítsd meg minden betegségemet! (10)
 

1 Nṛsiṃhatāpanīyopaniṣad; 2 Prahlādapriya: egyaránt jelentheti: ’Prahlāda Imádottja’, ill. ‘Te, aki szereted Prahlādát’;



26. ÉNEK 
 GAJENDRA AZ ELEFÁNT-KIRÁLY MEGSZABADULÁSA

Amikor a kiváló híved és a Pāṇḍya terület királya, Indradyumna,
a Malaya hegyen elmerült az Imádatodban,
még csak észre sem vette a bölcs Agastyát,
aki pedig illő fogadtatást várva érkezett hozzá. (1)

Ekkor a feldühödött Agastya megátkozta a királyt,
mondván,
ha ennyire fennhordja az orrát, legyen belőle elefánt;
majd továbbállt.
Indradyumna méltóságteljes elefántként született meg 
azzal az áldott jószerencsével, 
hogy Rád tisztán emlékezett. (2)
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Ez a vezérelefánt,
aki erejét tekintve minden teremtmény felett állt,
nőstény elefántokkal éldegélt a Trikūṭa hegyen, 
mely a tejóceán közepén terül el.
Ugyan hol nem tűnnek ki a Te híveid? (3)

Saját erejének és isteni lakóhelye hatalmának köszönhetően
nem szembesült nehézségekkel az életben.
Egy napon a lankás hegyvidéken barangolt,
és mivel a tikkasztó hőséget tovább már nem bírta
– ám valójában a Te Sugallatodra –,
enyhülést keresett egy tóban,
majd ott játszadozott a csordájával. (4)

Abban az időben
egy mennyei zenész1 élt ama tó vizében,
akit azonban – még korábban –
krokodillá változtatott a bölcs Dēvala átka. 
Hūhū 
– így hívták a gandharvát – 
most megragadta az elefánt-király lábát.
Ó, Uram! 
Valóban a végső jólétükért mérsz a híveidre szenvedést! (5)
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A szüntelen Imádatod dicsősége olyan erővel ruházta fel az elefánt-királyt, 
hogy legyőzhetetlenné vált,
így [a krokodillal] ezer éven át folytatták a csatát.
Akkor Tetted ki e helyzetnek,
amikor megváltásának ideje elérkezett,
és alkalmassá vált az Irántad való nyílegyenes odaadás kifejlesztésére. (6)

Ahogy a szenvedése egyre fokozódott
a vele született odaadása és tiszta tudása kibontakozott,
és az ormányával leszedett fehér lótuszvirágok felajánlásával 
az Imádatodba fogott.
A sajátosságoktól mentes2 Ātmant illetőleg énekelt szüntelen 
egy lenyűgöző himnuszt,
melyet még az előző életében tanult. (7)

Hallva a minőségek nélküli3 Legfelsőbb Létezőt magasztaló dicsőítést,
se Śiva, se Brahmā nem közeledett felé, 
se a többi Istenség,
mert úgy érezték,
nem hozzájuk intézi énekét.
Ekkor Te,
Minden Létező Lelke,
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mérhetetlen Kegyelmedtől vezérelve
és Garuḍa hátán szállva sebesen
megjelentél őelőtte. (8)

Az elefánt-királyt a Lótuszkezeiddel tartottad, 
amíg az irdatlan vízi lényt kettévágtad a Korongoddal.
A krokodil ekkor megszabadult az átok alól,
és eredeti formáját visszanyerve 
újra gandharva lett belőle;
az elefántot pedig a Tiédhez hasonlatos 
káprázatos formával ruháztad fel4. (9)

„Aki e történetek elbeszélésével 
a napkeltével dicsér téged és Engem 
az eléri a megszabadulást” – így szóltál hozzá, 
majd vele együtt Lakhelyedre, Vaikuṇṭhára, távoztál.
Ó, Viṣṇu! 
Ó, Guruvāyur Ura! 
Kérlek, légy kegyes, és védelmezz engem! (10)

1 gandharva; 2 nirviśeṣa; 3 nirguṇa; 4 sārūpya;



27. ÉNEK 
A TEJÓCEÁN KÖPÜLÉSE – A TEKNŐS INKARNÁCIÓ

Egy alkalommal a bölcs Durvāsa 
az égi nimfáktól kapott mennyei füzérét Indrának ajándékozta.
Amikor meglátta, 
hogy Indra elefántja a virágfüzért a lábai alatt tiporja,
átkot szórt Indrára.
Hol máshol találni türelmet, mint azokban,
akik Tőled születtek és részesültek az Áldásodban?! (1)

Ó, Megszabadulás Adományozója!
Indra, akit kortalanként1 ismertek,
a bölcs átka hatására öregedni kezdett.
Követői, a dēvák is elveszítették minden erejüket,
így az asurák le is győzték őket. 
Az Istenek – Śivával egyetemben – Brahmāhoz mentek,
majd mind Benned vettek menedéket. (2)
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Miután Brahmā és a többi Isten hosszan magasztalt,
– ó, Áldások Adományozója! –
Te megjelentél előttük teljes dicsfényben,
és elrendelted,
egyezzenek ki a démonokkal,
és készüljenek a tejóceán köpülésére,
hogy a nektárhoz ezáltal hozzájussanak. (3)

A dēvák és az asurák meg is kötötték a békét,
és nagy büszkén vitték Mandara hegyét,
hogy a köpüléshez azt használják rúdként;
ámde menet közben elejtették.
Ekkor Te, Garuḍa hátán ülve 
felemelted a hegyet,
mintha az csupán egy aprócska bogyó lenne,
és a tejóceánba helyezted. (4)

Amint gyorsan rátették Vāsukit, a kígyót, mintegy kötélként,
a dēvák és az asurák meg is kezdték a tejóceán köpülését,
ami mindenféle magokkal és gyógynövényekkel volt tele.
Te cselesen elérted a démonoknál,
hogy ők a kígyót a fejénél fogják. (5)
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Amikor a köpülő botként szolgáló Mandara hegy
a tejóceán vizét egész az fenekéig felkeverte,
a saját súlyánál fogva elsüppedt.
A dēvák aggódni kezdtek.
Te, a Jóakarójukként,
teknős formát öltöttél, 
melynek hátán ott a kemény páncél. (6)

Ó, Mindent-átható Létező!
Az óceán aljára merülve
Hátadra vetted a süllyedő hegyet,
mely keményebb volt a gyémántnál,
és szélesebb százezer yojanánál2. (7)

Amikor megemelted a hegyet,
ismét mind nagy erővel és lelkesedéssel láttak hozzá a köpüléshez. 
Te,
behatolva a két oldalon állókba és Vāsukiba, a kígyóba,
megszüntetted a fáradtságukat,
és új erővel láttad el őket. (8)

Mikor a sebes forgásnak köszönhetően 
a Mandara hegy egyre jobban kiemelkedett,
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Te szorosan ráhelyezted az egyik Lótuszkezedet,
hogy többé ne mozduljon el.
Brahmā, Śiva és a többi Isten mind rendkívül örültek,
és virágesővel dicsőítettek Téged. (9)

Az asurákat csak úgy perzselte
a kígyó szájából kiáradó tűz heve,
ami persze a dēvákat is kínozta valamelyest.
Ó, Uram!
Könyörületed által
a fellegek esőt ontottak a dēvákra, 
hogy rájuk enyhülést hozzanak,
de nem így a démonokra. (10)

Jóllehet rengeteg hal, krokodil és egyéb vízi teremtmény került a felszínre,
és bár jó ideje köpülték már az óceánt,
az mégsem adott ki mást.
Ekkor Te fényesen ragyogva
a kígyó két végét két Kezeddel megfogtad,
és köpülni kezdtél Egymagad.
Ó, Guruvāyur Ura! 
Kérlek, a betegségeimtől szabadíts meg engem! (11)

1 nirjara; 2 1 yojana kb. 12 km.;



28. ÉNEK 
AZ ÓCEÁN AJÁNDÉKAI

Legelőször a folyékony tűzhöz hasonló
Kālakūṭa méreg tört fel az óceánból.
Az Istenek elnyerték Śiva kegyét, 
aki dicsőítő énekeikben örömét lelve
és fohászukat meghallgatva megitta a mérget, 
hogy elégedetté tegyen Téged. (1)

Ahogy a dēvák és az asurák folytatták a köpülést,
felszínre került Surabhī1, az isteni tehén.
Ó, Három Világ Ura! 
Őt a bölcseknek2 adtad.
Ezt követően a lovak ékköve3, a dicső elefánt4, 
a mennyei fa5 és az égi táncosok6 jelentek meg egymás után.
Őket az Istenek kapták. (2)
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Ó, Világok Ura! 
Majd Lakṣmī Dēvī feltűnésére került sor,
aki elbűvölő és Irántad rendkívül odaadó volt.
Makulátlan és tökéletes Formája mindenkit megbabonázott,
és vágy kerítette hatalmába az egész világot. (3)

Az Istennőnek, aki Szívében Rád vágyakozott,
Indra egy ékkövekkel kirakott trónt adott.
A bölcsek védikus himnuszokat kántáltak,
és felszentelték Őt mindazokkal, 
melyeket közel s távolról a Számára hoztak. (4)

Miközben a szent vizet az Istennőre öntötték,
a Te szerelmes Pillantásod ékesítette fel indaszerű Testét.
Az Istenek még tovább szépítették,
drágaköves fülönfüggőkkel, nyakláncokkal és sárga selyemruhával díszítették. (5)

Lakṣmī Dēvī
zsongó méhekkel teli hitvesi füzérrel [a Kezében],
a Mellei súlya miatt lassú léptekkel,
a formás Bokáját dekoráló láncok csilingelésével
és az Orcáján játszadozó leheletnyi szemérmes mosoly kíséretében
Feléd közeledett. (6)
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Jól tudva, hogy noha a többi Istennek
és Brahmānak és Śivának is van számtalan erénye,
mégsem hibátlan egyik sem,
az isteni hitvesi virágfüzért Reád rakta,
aki minden módon tökéletes vagy. (7)

Irántad való nyílegyenes odaadását 
illő tisztelettel és megbecsüléssel viszonozva 
Lakṣmī Dēvīt, az Univerzum Anyját, azonnal a Mellkasodra fogadtad.
Kebleden tündökölve könyörületes pillantással tekintett körbe,
az egész világra elhozva ezáltal a jólétet és a bőséget. (8)

A rendkívül izgató, ámító és bódító likőr tört elő ezután.
Ezt, a bűn és erkölcstelenség forrását,
ünnepélyesen a nagy asuráknak adtad át. (9)
 

Majd az óceán mélyéről, akár egy friss esőfelhő,
Te jelentél meg, Dhanvantari képében, 
csodaszépen, a nektár korsóját tartva két Kezedben.
Ó, Guruvāyur Ura! 
Kérlek, légy kegyes, és szüntesd meg minden betegségemet! (10)

1 Kāmadhenu; 2 ṛṣi; 3 Uccaiḥśravā 4 Airāvata; 5 Kalpaka; 6 apsarák;



29. ÉNEK 
 A MOHINĪ INKARNÁCIÓ

Ahogy [Dhanvantariként] kiemelkedtél az óceánból,
az asurák megkaparintották a Kezedben tartott nektárkorsót.
Te megvigasztaltad a dēvákat, akik tehetetlenek voltak,
és eltűntél nyomban. 
Ó, Uram! 
Majd māyād hatására,
az asurák veszekedni kezdtek egymással. (1)

Ekkor Te egy meseszép, ifjú hölgy alakját öltötted fel,
akinek súlyos melleitől enyhén hajlott volt a teste.
Az asurák abbahagyták a vitát a korsó nektár kapcsán,
és [kerek] korsószerű Melleid látványától megbabonázva
epekedve Feléd indultak. (2)
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„Ó, ki vagy te, ezekkel az őzikeszemekkel? 
Lennél-e kedves szétosztani közöttünk ezt az nektárt?!”
– kérleltek az asurák, akiken teljesen úrrá lett a vágy.
„Ó, démonok! Megbízni bennem hogyan tudtok?! Hisz szajha vagyok.”
Dacára, hogy ezt mondtad,
mégis elnyerted a bizalmukat. (3)

Ezért a korsó nektárt örömmel adták át Neked, Mohinī képében.
Kérve őket, 
legyenek Veled és szeszélyes Tetteiddel elnézőek,
a dēvákat és a démonokat külön-külön sorba ültetted.
Elbűvölő Járásoddal és kacér Mozdulataiddal
elbájoltad és megigézted az asurákat,
ahogy a nektárt felszolgáltad. (4)

Miközben az asurák csendben várakoztak, 
mert tévesen úgy gondolták magukban,
hogy [Mohinīként] szereteted irántuk igaz, 
addig Te, aki mindig a híveid támasza vagy,
szétosztottad a nektárt a dēvák sorában.
Később, valódi Formádat felöltvén 
levágtad a démon Rāhu fejét,
aki egy ravasz csellel beült a dēvák közé,
és megitta a neki töltött nektár felét. (5)
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Miután az asuráknak méltó büntetést adtál,
amiért a nektárkorsót a Kezedből elragadták,
távoztál;
ám a démonok újrakezdték a csatát.
Az ádáz küzdelem kellős közepén
az asura Bali varázslatai révén 
a dēvák eszméletüket vesztették.
Ekkor [Te] ismét feltűntél. (6)

A harcban Kālanemit, Mālit és más asurákat Te ölted meg;
Indra pedig Bali, Jambha, Vala és Pāka életének vetett véget.
Namucival,
akinek az életét semmi száraz vagy nedves nem vehette el,
tengerhabból készült fegyver végzett.
Majd a bölcs Nārada javaslata nyomán
beszüntetted a további háborúzást. (7)

Śiva nagyon szerette volna látni a női Formádat,
melyet a démonok elkápráztatása végett öltöttél Magadra.
Ezért Umā és a kísértetek1 kíséretében 
ellátogatott a Lakhelyedre,
és himnuszokkal dicsőített.
Mikor elbeszélte érkezésének célját,
Te hirtelen elillantál. (8)
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Śiva a leggyönyörűbb mennyei hajadon [Mohinī] képében
a kert túlsó végében pillantott meg [Téged],
rebbenő szemekkel, ahogy a labdát kergetted.
Miközben így játszadoztál, lecsúszott a ruhád.
Holott legyőzte Kāmadēvát,
Śiván mégis olyannyira úrrá lett a vágy,
hogy szenvedélyesen Magához ölelve karolt át. (9)

Śiva követett, 
mikor a Karjaiból kiszabadulva elszöktél Előle 
[Mohinī képében].
De amint elszökött a magja,
nyomban ráébredt az Igazságra.
Te tisztelettel fogadtad,
és Ő elbeszélte a Nagyságodat Umānak.
Ó, Guruvāyur Ura,
aki ilyen páratlan vagy!
Kérlek, védelmezz engem! (10)

1 bhūta



30. ÉNEK 
A VĀMANA INKARNÁCIÓ

Balit, a nagy lelket1, Indra ugyan megölte a csatában,
Śukrācārya azonban visszahozta őt az élők sorába. 
A Viśvajit tűzáldozat elvégzésével
Bali egyre nagyobb erőre tett szert,
és Prahlāda unokájaként a Korongodtól sem félt.
Így, a győzedelmes Balitól rettegve,
aki immár mind a három világon felülkerekedett,
a dēvák menekülni kényszerültek. (1)

Aditīt, a dēvák anyját, nagyon mardosta a bánat
fiai keserű sorsát látva.
Segítségért férjéhez, Kaśyapához folyamodott,
aki azt tanácsolta, végezze el a Payovrata imádatot.
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Ő így is tett, 
és tizenkét napig teljes odaadással imádott Téged. (2)

Az imádat végeztével
négy karral és kék színben jelentél meg őelőtte,
akinek az elméje Benned merült el.
Amint alázatosan a Lábaid elé borult, elárultad neki, 
hogy Te fogsz fiaként megszületni.
Javasoltad, tartsa titokban e találkozást,
s azután elillantál. (3)

Később
Kaśyapa vezeklésből született magjába hatolva
Aditī méhébe helyezted Magadat.
Brahmā áradozó elismerései közepette
és Viṣṇu dicsőségének nyilvánvaló jeleit Magadon viselve
isteni gyermekként születtél meg 
azon a kedvező napon,
amikor a dvādaśī és a śravaṇa nakṣatra egybeesett. (4)

A kitörő örömben éneklő dēvák virágesőt zúdítottak 
a születésed helyszínéül szolgáló áldott remetelakra.
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Miközben a szüleid imára kulcsolt kezekkel magasztaltak,
Te egy tehetséges és helyes brahmacāri2 alakját öltötted Magadra. (5)

Kaśyapa Prajāpati és a többi bölcs
szent fonállal3, bottal, őzbőrrel és imafüzérrel ruházott föl. 
Ó, Uram! 
Mikor mindezeket megkaptad,
és elvégezted a szent tűzszertartásokat,
isteni fénnyel ragyogó Formádban elindultál Bali házához,
ahol [az asura király] Aśvamedha-yajñát2 tartott. (6)

Ahogy egyre meneteltél előre
Tested súlya alatt még a föld is megremegett,
így jelezve elő 
a fenséges formához illő és kibontakozni készülő erőt.
Egy ernyőt vittél, 
mintha azzal akarnád hárítani ellenségeid erőszakosságának hevét.
Egy botot is fogtál a Kezedben, 
feltehetőleg az asurák megbüntetésére. (7)

Elérted azt a helyet, 
ahol a szent lóáldozatot tartották
a Narmadā folyó északi partján.
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Ragyogó Fényed elkápráztatta Śukrát és a többieket,
és homályos szemeikkel azon tűnődtek, vajon ki lehetsz:
a Nap vagy a Tűz Istene, a bölcs Sanatkumāra esetleg? (8)

Bhṛgu és a többiek, akiket lenyűgözött a Fenséged,
gyorsan a fogadásodra siettek.
Bali, az áldott asura,
testén az odaadástól égnek álló szőrszálakkal közeledett Irányodba,
megmosta szent Lábaidat,
és azt, a szent vizek szentségét is fokozni képes legszentebb vizet,
a saját fejére hintette. (9)

Amiért Prahlāda vérvonalába született,
vagy mert áldozatokat végzett,
vagy a szent emberekbe vetett hite 
és a nekik tett szolgálatai miatt,
Diti fia, Bali, noha démon, 
mégis rendkívül szerencsés volt, 
hogy megkaphatta e szent vizet a Lábaidról, 
ami Śiva Saját Fejének megszentelésére való.
Ó, Uram,
kinek Guruvāyurban van a Lakhelyed!
Kérlek, légy kegyes, és védj meg engem! (10)



31. ÉNEK 
 BALI MEGSZÉGYENÍTÉSE

Magasztos Fenségedtől lenyűgözve
Bali, a démon, számtalan módon imádott és dicsőített,
és összetett kezekkel azt kérdezte:
„Ó, brāhmin fiú! Mit kívánsz tőlem? 
Mondd, mit adjak Neked!
Vagyont, ételt, házat vagy földet? Vagy az összeset? 
Minden kérésedet teljesítem!” (1)

E merész szavak hallatán,
bár könyörülettel teljes voltál,
hogy letörd a büszkeségét, 
méltatni kezdted az asura nemzetség nagylelkűségét,
és csupán akkora földet kértél,
melyet lefed három Lépésed.
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Azért nem az egészet,
nehogy az nevetség tárgyává tegyen. (2)

„Mindössze három lépésnyi földet kérsz tőlem,
aki az összes világ ura vagyok? 
Te együgyű zöldfülű! Mi értelme ennek? 
Kérd az egész Földet!” – vetette oda Neked gőgösen.
Ez az önteltség volt az oka, 
hogy még a kért három lépésnyi föld is kifogott rajta,
gúnyos szavakat és rabságot vonva ezáltal önmagára.
Jóllehet nem érdemelte meg,
mégis azért lett kitéve mindennek,
hogy letörjön a büszkesége. (3)

Amikor azt mondtad neki,
hogy akit három lépésnyi föld nem elégít ki, 
azt a három világ se lenne képes elégedetté tenni,
Bali kész volt megadni Neked a három lépésnyi földet,
és vizet vett a kezébe.
Ekkor Te – ó, Áldások Adományozója! –,
hogy próbára tedd Bali igazmondását,
rávetted Śukrācāryát, az asurák guruját,
hogy [Balit figyelmeztetve] egyértelműen kimondja:
„Ne add! Ne add Neki! Mert Ő az Úr Hari!” (4)
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Erre Bali határozottan kijelentette,
hogy valóban áldott és beteljesült lenne az élete,
ha az Úr Maga látogatná meg és ekképpen koldulna őtőle.
Ilyenformán
bizonyosan boldogan megajándékozná. 
Így engedetlensége miatt, 
Kāvya1 megátkozta.
Majd miután Bali felesége, Vindhyāvalī, megmosta a Lábaidat,
ő maga vizet öntve felajánlást tett, 
hogy mindent átad Neked.
Milyen döbbenetes! (5)

Mikor az asurák királya 
bármily kétség és habozás nélkül mindenét Neked adta,
a dēvák és a bölcsek virágözönt szórtak.
Te pedig a három világ összes lakójának szeme láttára
egyre nagyobbra növelted azt az Isteni [Vāmana] Formádat
egész a kozmikus dimenziókba. (6)

Ahogy Saját birodalmába, Satyalokába, ért a Lábad hegye,
a Lótuszban-Született2 a kamaṇḍalujában3 tartott vízzel mosta meg Őket.
Ez a víz, melyből a szent Gangesz lett,
megtisztította az egész világegyetemet.
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A gandharvák extázisban táncoltak az örömteli alkalmat ünnepelve,
míg Jāmbavān, a kiváló híved, dobolva járta körbe a földet. (7)

Ó, Uram!
Ekkor a démonok harcot kezdtek a vezetőjük, Bali, engedélye nélkül,
de a küldötteid, akik a dēvák oldalán küzdöttek, legyőzték őket.
Bali erre kijelentette az előbbieknek,
hogy az Idő alakjában [Magával] az Úrral állnak szemben,
akinek a Kegyelme korábban őket is hozzásegítette a győzelemhez.
Ám mivel most a másik oldalon áll,
nincs értelme tovább vívni ezt a csatát.
Így az asurák inkább továbbálltak Pātālába. (8)

A segítőd, Garuḍa,
már megkötözte Balit ekkorra,
akit így kérdeztél hangosan:
„Nem te vagy a három világ mestere?
Mutasd! Hol maradt hely a harmadik Lépésemnek?”
Bali tétovázás nélkül kérte,
Lábadat helyezd az ő fejére,
hogy a harmadik Lépésednek is legyen helye.
Erre maga Prahlāda is megjelent Bali mellett,
dicsőített és magasztalt Téged. (9)
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„Ó, Diti fia! Azért tettem mindezt,
hogy megfékezzem a büszkeségedet.
Áldott vagy számos jótettednek köszönhetően.
Sutala régióján fogsz ezért uralkodni,
mely túlszárnyalja még a mennyeket is.
A következő világkorszakban Indra leszel,
míg végül egyesülsz majd Velem.”
Mahābalit így áldottad hát meg,
a papokat pedig arra kérted,
a nagy Viśvajit-yajñát fejezzék be. 
Ó, Guruvāyur Ura! 
Oltalmazz engem! (10)

1 Śukrācārya; 2 Brahmā; 3 vizesedény;



32. ÉNEK 
A HAL INKARNÁCIÓ 

Réges-régen ama Pralaya idején,
ami a hatodik Manvantarát követően történt,
amikor Brahmā aludni tért,
Hayagrīva, a nagy asura, 
ellopta Tőle a Védákat.
Hogy visszaszerezd azokat,
elhatároztad, 
testet öltesz egy Isteni Hal1 formájában. (1)

Amint Dramila királya, a bölcs Satyavrata, 
tarpaṇa2 szertartást végzett a Kṛtamālā folyó vizében,
Te egy apró, ragyogó és leírhatatlan formájú halként jelentél meg
az összetett tenyerében [tartott vízben]. (2)
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Amikor a nemes bölcs bedobott a folyó vizébe,
és látta, hogy ez Téged félelemmel tölt el,
áttett a vizesedényébe3,
és hazaindult Veled.
Ám néhány nap elteltével
az edényt, a kutat, a tározót, 
sőt még a tavat is kinőtted. (3)

Ebből kifolyólag a bölcs Satyavrata 
a Parancsodra és jógikus ereje által 
elvitt Téged az óceánba.
Mivel szerette volna látni a Pralayát,
arra kérted, várjon hét napot át.
Ezután elillantál. (4)

Ahogy az Általad jelzett nap elérkezett,
a földet szakadatlan eső árasztotta el.
A királyi bölcs (Satyavrata) és a hét bölcs4

ide-oda hánykolódott a végtelen vizeken,
ezért Benned kerestek menedéket. (5)

A föld, ami örökkön engedelmes Neked,
csónak formájában közeledett feléjük az Elrendelésedre.
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Beszálltak,
de a csónak rázkódásától megriadtak.
Ekkor Te újra megjelentél az óceánban
egy hatalmas Hal Formájában. (6)

A bölcsek rettentően megörültek, 
amikor meglátták tündöklő Fényességedet
a százezer yojana5 hosszú Hal Formájában;
majd Utasításodra
a nagy Szarvaidhoz kötötték a csónakjukat. (7)

Ahogy a csónakot húztad a vizeken,
a világ összes régióját megmutattad a bölcseknek.
Satyavrata, a nagy király, himnuszokban énekelte meg a Dicsőségedet, 
míg Te az Ātman Tudásában részesítetted őt menet közben. (8)

Az özönvizet6 követően
visszaállítottad a hét bölcset az őket megillető helyeikre,
Satyavrata királyt pedig a Vaivasvata Manu pozíciójába helyezted.
Ezután feldühödve megtámadtad a démon Hayagrīvát. (9)
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Nagy Szarvaiddal feltépted a mellkasát,
és megölted az asurát.
Visszaszerezted a Védákat,
és átadtad őket az elragadtatott Brahmānak.
Ó, Guruvāyur Ura! 
Kérlek, légy kegyes, 
óvj meg, és oltalmazz engem! (10)

1 Matsya; 2 vízzel végzett szertartás; 3 kamaṇḍalu; 4 Saptaṛṣi; 5 1 yojana kb. 12 km.; 6 Pralaya;



33. ÉNEK 
AMBARĪṢA TÖRTÉNETE

Nabhāgának, Vaivasvata Manu fiának,
szintúgy született egy fia, Nābhāga.
Az ő utódja Ambarīṣa király volt,
aki bár a hét tengerrel körülvett földön uralkodott,
mégis szüntelen a híveid szolgálatában
és a Te imádatodban merült el teljes szívvel. (1)

Ó, Uram! 
Mivel minden tettét Neked ajánlva végezte,
rövidesen elnyerte a Kegyedet.
Ennélfogva, 
anélkül, hogy [Ambarīṣa] ezt kérte volna,
meghagytad az ezer hegyű [Sudarśana] Korongodnak, 
hogy oltalmazza. (2)
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[Ambarīṣa] erényes feleségével összetartva
egy éven át folytatta a dvādaśī böjti rítusokat
a Yamunā partján, Madhuvanában,
hogy Téged imádjon ezáltal.
A szertartás részeként nagy imádatot1 végzett
a szent emberek tiszteletére,
és nekik adományozott hatmillió tehenet. (3)

A böjt megtörésének napján,
az Imádatod után,
a bölcs Durvāsa érkezett a királyi palotához,
akit az uralkodó [illőn] ebédre hívott.
A bölcs, aki hirtelen haragú volt,
és természetéből adódóan [rendre] gondot okozott,
hogy elvégezze a kötelező déli szertartását
kényelmesen a Yamunāhoz sétált. (4)

A király egyre gondterheltebb lett,
mert a böjt megtörésének időszaka a végéhez közeledett.
Ezért Ambarīṣa, aki odaadó volt Irántad,
megtörte a böjtjét egy korty vízzel.
Mikor a bölcs visszaérkezett,
és isteni látása révén minderről tudomást szerzett,
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a fenség szemére vetette,
és egy összetapadt hajtincsét dühösen kitépve
megteremtette Kṛtyāt, a gonosz szellemet. (5)

A szellem,
karddal a kezében és a földet felperzselve
a király felé közeledett;
ő azonban meg sem moccant.
Mikor észrevetted, hogy veszélyben a híved,
Sudarśana Korongod úgy emésztette fel Kṛtyā tüzét, 
akár egy molylepkét;
azután a bölcs nyomába eredt, 
aki egyre csak menekült előle. (6)

Durvāsa rettegve futotta körbe-körbe a végtelen világokat,
de bármerre is szaladt, 
nem látott mást csak a Korongodat.
Brahmāhoz ment oltalomért, 
de Ő elküldte megjegyezvén:
„Ugyan ki tudja legyőzni az idő kerekét?!” 
Ekkor Śivához loholt, aki szintén Neked hódolt
[és nem tett egyebet, csak köszöntött Téged]. (7)
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Majd, 
amikor a bölcs Durvāsa végre elérte a Lakhelyedet,
és földre borult Előtted
– ó, Végtelen Uram! –,
Te azt mondtad neki: 
„Ó, bölcs! Én [csupán] szolgája vagyok a híveimnek. 
Tudás és önfegyelmezés tiszteletet kizárólag akkor vált ki,
ha társul hozzá szerénység és alázat is. 
Menj, 
és Ambarīṣa lábainál keress menedéket!” (8)

A bölcs ekkor Ambarīṣához ment,
és lábait átölelve a bocsánatáért esedezett.
A király – alázatossága folytán – elhúzta a lábát, 
hátrált,
és dicsőíteni kezdte nagyszerű Fegyveredet, a Sudarśanát.
A korong visszavonulásakor
a bölcs Durvāsa magasztalta Ambarīṣát az odaadásáért,
valamint a jóságáért
még azokkal szemben is, 
akik ártottak neki.
Elárasztotta a jókívánságaival. (9)
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A király egy évig várt a bölcs visszatérésére, 
és ez idő alatt nem vett magához ételt.
Akkor megvendégelte,
majd elbúcsúzott tőle, 
aki derűsen ment el;
ő maga pedig csak ezt követően evett.
Odaadása Irántad még szilárdabb lett mint annak előtte.
Végül a megszabadulást is elérte,
és egyesült Veled.
Ó, Guruvāyur Ura! 
Kérlek, védelmezz engem! (10)

1 pūja



34. ÉNEK 
A ŚRĪ RĀMA INKARNÁCIÓ I.

Kōsala királyságában a bölcs Ṛṣyaśṛṅga 
Putrakāmeṣṭi-yajñát1 végzett Daśaratha király kérésére.
Az áldozati tűzből megjelent isteni pāyasa2 elfogyasztásával 
a király mindhárom felesége egyszerre megfogant,
miután az[ étel]t közöttük szétosztotta.
Hogy teljesítsd a dēvák imáját,
akik Rāvaṇa elpusztításáért esedeztek Hozzád,
Te Rāmaként öltöttél testet [királyi Szüleidhez],
és Veled együtt Bharata, Lakṣmaṇa és Śatrughna is megszületett. (1)

Betartva Szülőatyád parancsát, 
Kezedben a kodaṇḍa íjjal és nyomodban Lakṣmaṇával elindultál,
hogy megvédelmezd Viśvāmitra nagy [tűz]áldozatát.
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Az út során
a bölcs két mantrát adott át,
melyek a felmerülő fáradalmakat mind eltávolították.
Kérésére és az emberek megsegítésére
Nyilaiddal elpusztítottad a démon Tāḍakāt,
és mielőtt az erdőben elértétek a bölcs remetelakját3

megtanította Neked számtalan isteni fegyver használatát. (2)

Az áldozati szertartás kezdetén 
[a démon] Mārīcát a Nyilaid elűzték,
a többi rākṣasával4 viszont egytől-egyig végeztél.
Ahogy tovább haladtál
Lábaid pora minden bűnétől megtisztította Ahilyāt.
Mikor elérted Janaka udvarát,
eltörted az Úr Śiva íját,
és Hitvesedként elnyerted Sītāt,
aki noha a föld leánya, Maga Lakṣmī valójában.
Ezután három Fivéreddel és feleségeikkel a Királyságodba indultál. (3)

Ó, Ragyogó Úr! 
Paraśurāma, a bhṛgu klán legkiválóbbika, 
haragtól fűtve szállt szembe Veled útközben.
Legyőzetett,
és minden erejét átadta Neked.
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Majd megérkeztetek Ayodhyāba,
ahol boldogan éltetek Sītāval.
Mígnem egy nap,
mikor Bharata és Śatrughna épp a nagybátyjuk királyságába látogattak,
Atyád szerette volna, ha sor kerül a Koronázásodra.
Ezt azonban Kēkaya király lánya (Kaikeyī) megakadályozta. (4)

Hogy megtartsd Atyád ígéretét,
Hitveseddel, Sītāval, és Fivéreddel, Lakṣmaṇával, 
egy íjjal felfegyverkezve az erdőbe mentél.
A polgárok tömegesen követtek bánattól lesújtva,
de Te visszaküldted őket a városba.
Továbbmentél, 
és [rövidesen] elérted Guha5 lakhelyét.
Gubancos hajjal és faháncsból készült aszketikus viseletet öltve
csónakban átkeltél a [szent] Gangeszen,
és tisztelettel felkerested a közelben élő Bharadvāja Bölcset.
Tanácsára a nagy hegyen, Citrakūṭān, táboroztál le, 
és ott éltél megelégedetten. (5)

Nagyon szomorú lettél, amikor Bharatától hírét vetted,
hogy atyátokkal végzett a fiától (Tőled) való távollét okozta gyötrelem.
[Atyád részére] elvégezted az előírt szertartásokat6,
a Sarudat és a királyságot pedig átadtad Bharatának.
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Tovább utaztál,
és Atri, a nagy bölcs, előtt tisztelettel hódoltál.
Daṇḍaka sűrű erdejében a hátborzongató Virādha démont ölted meg,
míg a bölcs Śarabhaṅgának megváltást adtál kegyesen. (6)

Miután a bölcs Agastyánál is Tiszteletedet tetted,
megígérted,
kiirtod a pokolfajzatok4 hadát a bölcsek jóléte érdekében.
Ekkor a bölcs Agastya
Viṣṇu isteni Íját és a Brahmāstra7 fegyvert is Neked adta.
Utazásod során találkoztál Atyád barátjával, Jaṭāyuval,
majd végül 
a Godāvarī parti Pañcavaṭīban éltetek boldogan 
Hitveseddel, Sītāval. (7)

Mikor megelégelted [a rākṣasa] Śūrpaṇakhā szerelmes sóvárgását, 
aki szenvedéllyel telve közeledett Hozzád,
Lakṣmaṇához küldted, aki dühében levágta az orrát.
Állapotát látva
Khara, Dūṣaṇa és Triśiras 
ádáz haraggal Rád támadtak.
Ó, Te, kinek Ereje kimeríthetetlen!
Rögvest megölted mindüket,
és még több mint tízezer rākṣasát azon a szent helyen. (8)
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Rāvaṇa húga, Śūrpaṇakhā,
részletesen beszámolt neki mindenről az eset kapcsán.
Rāvaṇa legott Sītāba habarodott,
és Mārīcának azonmód parancsot adott,
hogy változzon át, legyen belőle mágikus őz,
és úgy jelenjen meg a Remetelakod előtt.
A lótuszszemű Sītā vágyott az őzre,
ezért Te, hogy a kedvére tegyél,
az őz nyomába eredtél
és lenyilazva megölted.
Ahogy Mārīca eltávozott
megtévesztő hangon segítségért kiáltott.
A [Hangodat utánzó] hamis kiáltás hallatán 
Sītā Utánad küldte Fivéredet, Lakṣmaṇát.
Mivel Sītā így egyedül maradt, Rāvaṇa elrabolta.
Noha bánkódtál emiatt, 
mégis örültél annak, 
hogy Rāvaṇa megölésére ez jó alkalmat szolgáltat majd. (9)

Miközben Sītāt kerested,
a haldokló Jaṭāyu elárulta Neked, 
hogy Sītāt Rāvaṇa rabolta el,
és rajta is ő ejtette a végzetes sebeket,
amikor igyekezett szembeszállni vele.
Halála után elvégezted Jaṭāyu, a kiváló barát, halotti szertartását.
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Tovább haladva a szörny Kabandha állt az Utadba, 
de őt is félreállítottad,
majd megváltást adtál az idős aszkéta asszonynak, Śabarīnak.
Ezután 
– a legnagyobb Örömödre –
a Szelek Istenének fiával, Hanumānnal találkoztál
a Pampā tó partján.
Ó, Guruvāyur Ura! 
Kérlek, légy kegyes, és védj meg engem! (10)

1 különleges áldozati tűzszertartás utód születése céljából; 2 tejbe áztatott gabona, általában rizs sok cukorral ~ tejberizs; 
3 siddhāśrama; 4 rākṣasa: démon, szellem, lidérc; 5 Guha: Rāma híve; 6 tarpaṇa; 7 a legerősebb fegyver; lásd Szójegyzék;



35. ÉNEK 
A ŚRĪ RĀMA INKARNÁCIÓ II.

Miután Hanumān közbenjárásával szövetséget kötöttél Sugrīvával,
[hogy Erődet demonstráld]
Nagylábujjaddal messzire repítetted a démon Dundubhi hulláját,
és egyetlen nyílvesszővel egyszerre hét sāla fát lyukasztottál át.
Bālit1, aki meg akarta ölni Sugrīvát és páratlan erővel bírt,
taktikusan iktattad ki. 
Ezt követően az esős évszakot a Sītātól való távollét gyötrelmében
a bölcs Mataṅga remetelakja mellett töltötted. (1)

  
Lakṣmaṇa, az Öcséd, intő szavaitól megrettenvén,
Sugrīva majmok nagy seregét felsorakoztatva járult Eléd,
hogy minden irányban tüstént megkezdjék Hitvesed, Sītā, keresését. 
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Megörültél ezt látva,
és egy pecsétgyűrű kíséretében egy üzenetet adtál át az előtted álló Hanumānnak,
hogy vigye el őket Sītānak.
Majd a majmok buzgón nekiláttak Hitvesed felkutatásának. (2)

Hallva isteni Történetedet, 
Sampāti új szárnyakat növesztett.
Amint Sampāti elmondta neki, 
hogy Sītāt merre leli,
Hanumān átugrotta az óceánt,
és elérte Laṅkā városát.
Ott megtalálta Sītāt,
átadta Neki a Gyűrűdet, 
elpusztította a kertet, 
a híres csatában megölte az asura Akṣakumārát2,
elszenvedte a Brahmāstra rabságát, 
megismerte a tízfejű Rāvaṇát,
és felégette egész Laṅkāt.
Ezután Hanumān gyorsan visszatért Hozzád,
és átadta a hajékszert, amit Sītā küldött Neked. (3)

Hatalmas majomhadsereggel indultál útnak, 
amit olyan kiváló harcosok vezettek, mint Sugrīva és Aṅgada,
és az egész földet meghódítva értél el az óceán partjára.
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Vibhīṣaṇa, Rāvaṇa ifjabb fivére, a Te oldaladon landolt, 
és menedéket vett Benned;
majd bizalmasan titkos információkat osztott meg Veled 
az ellenséget illetően.
Amikor az Óceán Istenéhez intézett kérések hiábavalónak bizonyultak,
Dühödben tűztöltetet küldtél az óceánra, 
hogy [vizét felszárítva] megsemmisítse azt.
Megrettenve a lövedék erejétől
az Óceán Istene utat biztosított Neked az óceánon keresztül. (4)

A majmok mindenhonnan sziklákat és köveket hoztak,
amelyek segítségével hidat építettek Neked Laṅkāra.
Átkelve a túloldalra,
a Majomhadsereged foggal-körömmel, sziklákkal és pálmafaágakkal 
támadt rá a rākṣasákra.
Miközben Fivéreddel hősiesen küzdöttetek a csatatéren,
addig Indrajit, Rāvaṇa fia, megkötözte a Csapataidat a nāgāstra3 fegyverével;
de Garuḍa, kinek hátán ülve közlekedsz, gyorsan megérkezett,
és sebes szárnycsapásaival kiszabadította mindüket. (5)

Lakṣmaṇát eltalálta Rāvaṇa Śakti fegyvere, 
és majdnem életét vesztette, 
ám a gyógynövénytől, ami azon a hegyen nőtt, 
melyet Hanumān hozott el, később újra feléledt.
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Ezt követően [Lakṣmaṇa] megölte Indrajitet,
aki mestere volt a varázslás művészetének.
Téged, ó, Uram, 
Rāvaṇa mágikus erői ugyan megzavartak,
de dermesztő hatásuk alól Vibhīṣaṇa szavai megszabadítottak.
Ekkor véget vetettél Kumbhakarṇa életének,
kinek lépteitől, ahogy a csatába igyekezett,
még a föld is megremegett,
és rendre felemésztette a majomseregeket. (6)

Az Indra küldötte páncélt és szekeret elfogadva
küzdöttél meg Rāvaṇával,
és mind a tíz fejét levágtad a Brahmāstrával.
Miután Sītā megtisztult a tűz által
Te ismét visszafogadtad.
A dēvák életre keltették és meggyógyították 
a harc során meghalt és megsebesült majmok hadát.
Majd Laṅkā új királyával, Vibhīṣaṇával, és Hitveseddel, Sītāval,
a Puṣpaka fogaton visszatértél Városodba, Ayodhyāba. (7)

Örömmel vett királlyá szentelésed után
több mint tízezer éven át boldogan uralkodtál.
Ámde, ó, jaj, milyen kár!
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Sītāról botrányos pletyka kapott szárnyra,
ezért elhagytad, 
holott a Gyermekeidet várta.
Miközben Lavaṇāsurával Śatrughna végzett,
addig Te a śūdra Śambhūkát ölted meg,
Sītā pedig, aki Vālmīki remetelakjában4 lakott,
mindkét Fiadnak életet adott. (8)

Vālmīki javaslatára a yajña helyszínén a Fiaid elénekelték
az általa szerzett gyönyörű hőskölteményt [a Rāmāyaṇát].
Ezt hallván szeretted volna visszafogadni Sītāt,
de Ő beleveszett az anyaföldbe.
Az Idő Urának kérésére, 
miszerint ideje visszatérned a Lakhelyedre, 
elsőnek okot kreáltál, hogy magára hagyd Lakṣmaṇát, a Fivéredet,
majd az összes Kísérőddel együtt elmerültél a Sarayū folyó vizében,
és a mennyekbe térve elérted Vaikuṇṭhát, az örök Lakhelyedet. (9)

Ez az emberi Testet-öltésed
az emberiség tanítása végett született.
Az elválás gyötrelme a túlzott kötődés5 eredménye,
a dharmához való túlzott ragaszkodás pedig 
az ártatlanok cserbenhagyásához vezethet.
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Máskülönben 
miként magyarázható az elme ily gyengesége Esetedben,
aki megszilárdultál az Önvaló Tudomásában?
Ó, Cakrapāṇi6!
Ó, Sattva Megtestesülése!
Ó, Guruvāyur Ura! 
Kérlek, töröld el a kínjaimat e betegségből! (10)

 

1 Vāli – de erejére utalva és szójáték miatt Bāli (bālinaṁ), a ‘b’ és a ‘v’ felcserélhető; 2 Rāvaṇának három fia született a 
feleségétől, Mandodarītól: Indrajit (Meghanāda), Atikāya és Akṣakumāra; 3 szó.sz.: kígyó-fegyver; misztikus fegyver, 
ami nem csak körbetekeredik az áldozaton, de a mérge is halálos; 4 āśrama; 5 kāma; 6 jelentése: Isteni Korongot Tartó;



36. ÉNEK 
 A PARAŚURĀMA INKARNÁCIÓ

Dattātreyaként születtél meg egykor
a bölcs Atrihoz és Anasūyāhoz.
Belefáradva tanítványaid szüntelen zargatásába,
üdvös békébe merülve 
szabadon vándoroltál a Feleségeddel.
Ez idő alatt látott meg kiváló híved, 
Kārtavīryārjuna, Hēhaya királya.
Elégedett voltál vele, 
ezért megáldottad a nyolc siddhivel1,
és azt is megígérted neki, 
halálát majd a Te Kezeidtől leli. (1)

Hogy beteljesítsd a Kārtavīryārjunának adott Áldásodat,
Rāma néven jöttél a világra
a Bhṛguk vonalában,
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mint Jamadagni és Rēṇukā fia.
Jamadagni legkisebb gyermeke voltál,
és Szüleidnek hatalmas örömet okoztál.
A másik cél
amiért Rāmaként megszülettél,
hogy kiirtsd a királyok egész nemzetségét,
akik istentelenek voltak, 
teher a föld számára,
és csupán Kārtavīryārjuna hősiessége tartotta őket 
valamelyest féken. (2)

Tizennégy éves korodra
szert tettél a Védák tudására. 
Egy nap Atyád borzalmasan megharagudott Szülőanyádra,
amiért Citraratha, a gandharva király, iránt 
pillanatnyi vonzódás kerítette hatalmába. 
Ezért [Atyád] kérésére levágtad Anyád fejét
és a Fivéreidét,
akik Atyád ugyanezen parancsát nem teljesítették.
Miután Atyád lehiggadt
a tőle kapott áldással
mindannyiukat visszahoztad az élők sorába.
Anyád is elégedett volt Veled,
és áldásokkal halmozott el. (3)
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Hogy Anyádat, Rēṇukāt, boldoggá tegye,
Atyád, Jamadagni, imák segítségével
a remetelakjukba vitte Kāmadhenut, az isteni tehenet.
Bhṛgu tanácsára elhagytad āśramádat,
és elindultál a Himālayába, 
ahol az Úr Śivát imádtad.
Akkor megkaptad Tőle a Csatabárdját, 
illetve még más mennyei fegyvereket,
és megölted az asurát, akit megmutatott Neked.
Később barátságot kötöttél a bölcs Akṛtavraṇával,
majd visszatértél az āśramádba. (4)

Az isteni tehénnek, Kāmadhenunak, köszönhetően
Atyád bőségesen megvendégelte Kārtavīryārjunát és hadát,
aki akkor látogatta meg, amikor vadászni ment az erdőbe.
Amikor a király visszatért a városába,
rosszindulatú tanácsosa javaslatára
követeket küldött Atyád remetelakjába, 
hogy a mennyei tehenet vegyék el tőle 
erővel.
Mikor Atyád ellenállt, meggyilkolták.
A dühöngő isteni tehénből számtalan harcos emelkedett elő,
és az egész királyi hadsereget elpusztították;
ám az egyik borjat mégis ellopták. (5)
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Miután Śukra életre keltette,
Atyád elmesélte Neked a teljes esetet,
ami mérhetetlenül felbőszített.
Barátoddal, Akṛtavraṇával, meditációba fogtál,
melynek nyomán Mahodarától2 íjat, nyilakat és csatabárdot kaptál. 
Szekérre szálltál, 
és Māhiṣmatī városába érve arra kérted a királyt,
hogy adja vissza Atyád borját.
Mivel nem engedelmeskedett,
szörnyű háborút indítottál ellene. (6)

Tízezer fiával és tizenhét akṣauhiṇī3 hadával,
kiváló parancsnokokkal és megannyi bajtárssal,
Kārtavīrya Arjuna4 ádázul küzdött a csatában.
A nyilak és a csatabárd 
hamarosan az egész sereget elpusztították.
Minden fia meghalt,
kivéve azokat, 
akik félelmükben eliszkoltak.
Hēhaya királya ekkor Rád támadt. (7)

Kārtavīrya számtalan fegyvert vetett be Ellened az ezernyi karjában, 
amelyekkel hajdan gátat emelt a Narmadāra,
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és visszatartotta a folyó vizét, 
csorbát ejtve ezáltal Rāvaṇa büszkeségén,
aki a part mentén meditálva majdnem megfulladt emiatt.
Most, 
mikor a vaiṣṇava korongot is hatástalannak találta Veled szemben,
megértette: Maga Hari vagy; 
meditálni kezdett hát Rajtad.
Karjait [és ezáltal bűneit] lemetszve megölted,
s így elérhette a Legfőbb Lakhelyedet. (8)

Erre azonban Hēhaya5 királyának fiai éktelen haragra gyúltak,
és megölték Atyádat.
Látva, hogy Anyád, Rēṇukā, keservesen jajgat,
és a mellkasát ütlegeli bánatában,
borzalmas fogadalomra adtad Szavad.
Meditáció által szekérhez és fegyverekhez jutva
megvívtál a kṣatriyákkal6,
akik a brāhmaṇák ellenségei voltak.
Csatabárdoddal és Nyilaiddal mind a négy negyedben legyilkoltad,
és a föld színéről is kiirtottad a kṣatriyákat. (9)

Atyád ismét visszakapta az életét,
és Te huszonegy alkalommal győzted le a királyok nemzetségét.
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Az ősök tiszteletére szertartást7 végeztél
a Samantapañcakának nevezett óriási, vérrel teli medencében,
a meghódított területeket pedig Kaśyapának 
és a többi bölcsnek adományoztad.
Később újra megtámadtad Sālvát,
de visszavonultál, 
mikor a Sanatkumārák Tudtodra hozták,
hogy Sālvát – sorsa szerint – Kṛṣṇa fogja megölni. (10)

Minden Fegyveredet letéve
elvonultál a Mahendra hegyre,
hogy meditációt és vezeklést végezz.
Látva, hogy egészen Gokarṇáig víz borítja a part menti vidéket,
a Rajtad meditáló bölcsek kérésére
[ismét megidézted a Fegyveredet, és]
tüzet záporozó Íjaddal rettentetted el a tengert.
Majd az áldozati tűzszertartáshoz használt merítőkanalat elhajítva
visszanyomtad a tenger vizét, és kikanalaztad Kerala földjét.
Ó, Bhṛgupati Paraśurāma!
Ó, Guruvāyur Ura! 
Kérlek, légy kegyes, és védelmezz engem! (11)

1 jógikus képesség; 2 a Śiva gaṇák egyik vezetője; 3 egy akṣauhiṇī 21.870 elefántból, ugyanennyi harci szekérből, 65.610 lovasból és 
109.350 gyalogosból állt; 4 Kārtavīrya Arjuna ua. Kārtavīryārjuna; 5 ua. Haihaya; a nép és az ország neve; 6 a harcos kaszt; 7 tarpaṇa;



37. ÉNEK 
A ŚRĪ KṚṢṆA INKARNÁCIÓ ELŐZMÉNYE

Ó, Hari! Üdv Megtestesülése!
Hajdanán, 
a dēvák és az asurák között vívott csata során,
néhány démon annak ellenére sem érte el a megszabadulást,
hogy Te ölted meg őket,
mert a karmáik még nem fogytak el;
így aztán újra leszülettek a földre.
Terhük rettentő gyötrelmet okozott Földanyának,
ezért Brahmā Lábainál keresett oltalmat,
akit már a dēvák is felkerestek korábban. (1)

„Ó, kérlek, védj meg engem, 
kit teljesen összezúz a gonosz emberek mérhetetlen terhe, 
és majd’ beleesek a Kauzális Vizekbe!
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Kérdezd a helyzetemről az itt álló dēvákat!”
– panaszolta Földanya.
Ó, Uram! 
Látva a Föld e kilátástalan állapotát
és az egybegyűlt dēvák arcát,
Brahmā Rajtad meditált. (2)

„Ó, dēvák! – szólt a lótuszban született Brahmā – 
Valóban igazat beszélt Földanya. 
Őt és titeket is 
csak Mahāviṣṇu képes megvédelmezni.
Ezért késlekedés nélkül és Śiva vezetésével 
menjünk a Tejóceánhoz rögvest,
hódolattal boruljunk le Előtte,
és énekeljünk himnuszokat a Dicsőségére!”
Így aztán mind elmentek a Lakhelyedre. (3)

Elérték hát közösen a Tejóceán partját,
ahol kellemes szellő fújdogált.
Ahogy ott álltak,
és elméjüket Lótuszlábaidra rögzítve meditáltak,
Brahmā egyszer csak a Saját szívében hallotta a Hangodat,
majd mindenkit megörvendeztetve azt mondta:
„Maga a Legfőbb Úr beszélt Hozzám! Ím, hallgassátok Szavát!” (4)
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„Ismert Előttem a dēvák és a Föld szomorú helyzete,
ami a kegyetlen királyok műve.
Hogy elpusztítsam őket,
teljes Inkarnációként [minden Erőmmel] születek majd meg 
a Yādavák nemzetségébe.
Az Istenek (dēvák) a Vṛṣṇi1 nemzetségbe születhetnek meg,
és az Istenek feleségei is leszületnek a Földre az erőikkel,
hogy a Segítségemre legyenek.”
Így beszélte el Brahmā 
a Földnek és az Isteneknek mindazt, amit Neki súgtál. (5)

Hallva könyörülettel teljes Üzenetedet, 
akár nektár a füleiknek,
békés elmével, nagy örömmel és édes Szavaiddal eltelve
mind visszatértek a lakhelyeikre. 
Mathurā híres városában,
amely még szentebbé lett a Jelenléted által,
Devakī, aki Devaka erényes leánya volt,
feleségül ment Vasudevához, Śūrasena fiához. (6)

Az esküvői szertartás végeztével, 
Kaṃsa, Devakī fivére,
az ifjú pár tiszteletére
maga hajtotta a szekerüket.
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Ekkor az égből így szólt a Hangod:
„Ó, te gonosz! Devakī nyolcadik fia lesz, aki meggyilkol!”
Ó, jaj! Ennek hallatán a megrettent Kaṃsa kivonta kardját,
hogy megölje a gyönyörű arát. (7)

A gonosz Kaṃsa
Devakīt a hajánál fogva megragadta,
és nem eresztette,
még Śauri2 ismételt csitító szavai ellenére sem.
Csak akkor tért haza, és elégedett meg,
amikor Vasudeva megígérte neki, 
hogy átadja a gyermekeit.
Bár elsőszülött Fivéredet az ígéretnek megfelelően Kaṃsának adták,
ő szeretetből mégsem ölte meg a gyermeket.
Ó, Uram! 
Ez azt mutatja,
hogy még a gonosz emberek szíve is meglágyul hébe-hóba. (8)

Akkoriban, a Sugallatodra, 
a bölcs Nārada azt mondta Bhoja királyának, Kaṃsának:
„Nem tudod, ó, Király, hogy a dinasztiád tagjai mind asurák,
míg a Yādavák nemzetsége dēvák?
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Hari, aki Mestere a māyānak, 
a dēvák imáját meghallgatva megszületik majd, 
hogy a vesztedet okozza.”
Ezt hallva Kaṃsa elűzte a Yādavákat,
Vasudeva utódait pedig rendre meggyilkolta. (9)

A hetedik terhesség során – a Te Elrendelésed nyomán –
a kígyók királya, ĀdiŚeṣa, vált Devakī méhének magzatává,
majd onnan Yoga Māyā segítségével Rohiṇī méhébe került át.
Ó, Mādhava! 
Ekkor Te, aki Maga a Létezés-Tudomás-Üdvteljesség vagy,
Devakī méhébe hatoltál,
miközben fennen magasztaltak a dēvák.
Ó, Uram! 
Ó, Te, e Kṛṣṇa! 
Kérlek,
távolítsd el temérdek betegségemet,
és legfőbb odaadással áldj meg engem! (10)

1 Dvāravatī (Dvārakā) népe, ahová Balarāma és Kṛṣṇa is született; 2 Vasudeva;



38. ÉNEK 
ŚRĪ KṚṢṆA SZÜLETÉSE

Ó, Uram,
aki Maga az Üdv Megtestesülése vagy!
Amikor közeledett az Inkarnációd ideje,
az esős évszak az eget beborító sötét, sűrű, telt fellegekkel érkezett meg,
melyek tündöklése 
az Isteni Formádból kiáradó kékes fénysugaraknak tűntek. (1)

Amikor az eső minden irányban lehűtötte a környezetet,
amikor az erényeseket eltöltötte a rég áhított vágyaik közelgő beteljesülésének öröme,
és éjfélkor a hold felkelt,
Te,
minden bánat megszüntetője,
megjelentél itt, e földön, Kṛṣṇaként megtestesülve. (2)
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Bár még csak kisbaba formában,
mégis mindent beragyogtál születésed cellájában.
Testedet,
melynek színe az esőfelhőkére emlékeztetett,
isteni fenségek,
vakító fényű korona, karkötők, válldíszek, gyönyörű nyakékek, 
kagylókürt, korong, lótusz és buzogány díszítette. (3)

Ó, Vāsudeva1! 
Ott tündököltél abban a börtönben
a Mellkasodon pihenő, teljes dicsőségében fénylő Lakṣmī Dēvīvel.
Szemérmes Szemeinek kegyes pillantásai
mind eloszlatták a tömlöc – gonosz Kaṃsa okozta – baljós árnyait. (4)

Amikor Vasudeva2 a saját szemével látta a Formádat,
mely még sok törekvő bölcs elméjének is megközelíthetetlen,
a testén égnek álltak a szőrszálak,
a szemei örömkönnyekkel teltek meg,
és elcsukló hangon, meghatódottan énekelt Téged istenítve,
kinek látványa olyan édes a szemeknek,
mint a nektár a méheknek. (5)
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Az örömittas Vasudeva hosszasan magasztalt, mondva:
„Ó, Uram! 
Játékos Tekinteted valóságos kard,
mely a bánat indáit mind levágja!
Ó, Legfőbb Létező! 
Kérlek, szüntesd meg minden kínomat 
kegyelemmel teljes Pillantásaiddal!” (6)

Devakī, az Édesanyád, 
akinek törékeny testét örömkönnyei áztatták,
szintén himnuszokkal magasztalta Kiválóságaid sorát.
Ekkor Te, a Könyörület Lakhelye,
felfedted Szüleid előtt két korábbi születésüket.
Majd Édesanyád kérésére 
[a négykarú Isteni Formád helyett]
embergyermek formát öltöttél fel. (7)

A Te Sugallatodra
és azzal a céllal, hogy kicseréljen Nanda lányával,
Śūrasena fia3 felvett a karjaiba.
Te, akit felfogni csak a bölcsek elméje képes,
egy lótuszvirágon pihenő bájos hattyúfiókaként festettél 
Vasudeva két kezében. (8)
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Ezt követően, 
az Elrendelésedre,
Yoga Māyā, aki Nandagopa házában született meg,
a térségben mindenkit mély álomba szenderített.
Nincs ezen mit csodálkozni,
hisz a tömlöc lelakatolt, élettelen ajtajai is maguktól nyíltak ki. (9)

Vasudeva, a legáldottabb,
Téged két kezében tartva indult útnak. 
Az esőtől ĀdiŚeṣa nyújtott védelmet a sok csuklyájával,
a rajtuk ragyogó ékkövek pedig megvilágították az utat.
Ó, Uram,
aki ilyen mérhetetlen erővel rendelkezel!
Kérlek, légy kegyes, 
és a betegségeimtől ments meg engem! (10)

1 Vāsudeva, vagyis ’Vasudevához tartozó’, azaz Kṛṣṇa; 2 Kṛṣṇa Édesapja; 3 Vasudeva;
a Chidambaram - Tudástér youtube csatornán a Kis Kṛṣṇa animációs filmek magyar felirattal is elérhetőek;

https://www.youtube.com/channel/UClnUcU2A87jooJm0bQlcb5g
https://www.youtube.com/watch?v=DGGwWZcUeTY&t=10s


39. ÉNEK 
 YŌGAMĀYĀ MEGJELENÉSE  

ŚRĪ KṚṢṆA SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE GOKULÁBAN

Amikor Vasudeva, a Yadu nemzetség vezetője, útra kelt Veled, 
látta, hogy a Kālindī1 vize 
szinte az egekig duzzadt az ár következtében.
De lám! 
A folyón átkelve
egészen a bokájáig visszahúzódott a hatalmas víztömeg,
mintha az csupán egy illuzórikus áradás lenne, 
varázslat eredménye. (1)

Vasudeva elérte a fő tehénpásztor házát,
melynek ajtaja tárva nyitva állt.
Bent a tehénpásztor asszonyok mind mélyen aludtak már,
míg az újszülött kislány csendesen sírdogált.
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Téged lágyan a szülőágyra helyezett,
a leánygyermeket (Yoga Māyāt) pedig az ölébe vette,
és gyorsan visszaindult Vele [Mathurāba]. (2)

A Kishúgod sírására felriadt őrök
nyomban Kaṃsához rohantak,
hogy értesítsék őt a gyermek világra jöttéről.
Kaṃsa félelemtől reszketve és ziláltan sietett a helyszínre,
ahol meglepetten és zavartan nézte,
amint a húga egy kislányt tart a kezében. (3)

Kaṃsa biztos volt benne,
hogy a leánygyermek születése
csupán a csaló Viṣṇu egy újabb trükkje.
Ezért úgy kapta ki a gyermeket húga karjaiból,
ahogy egy elefánt tépné ki a zsenge lótusz-szárat a tóból;
és – Őt, akinek se születése, se halála – 
hozzávágta egy nagy kődarabhoz. (4)

Ekkor Ő, Yoga Māyā, rögtön kiszabadította Magát Kaṃsa markából, 
épp ahogy a Te híved bújik ki a halál hurkának szorításából;
és még mielőtt elérte volna a földet,
egy egészen más formát öltve,
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nyolc karral és mennyei fegyverekkel tündökölve
magasra emelkedett fel az égbe. (5)

„Ó, Kaṃsa, te kegyetlen!
Mi nyersz vele, ha halálra zúzol Engem?!
Már máshol megszületett, ki halálod oka lesz!
Jobb, ha félted hát az életed!”
– mondta Húgod a gonosznak,
majd elillant onnan,
miközben a dēvák magasztalták,
és megnyilvánult számtalan földi templomban,
ahol hódolattal imádják. (6)

Másnap reggel a király elmesélte 
a legönteltebb démonoknak, 
Pralambának, Bakának és Pūtanānak,
amit a Hegyek Leánya [Pārvatī-Yoga Māyā] közölt vele.
Mire azok bejárva az egész földet,
az összes gyereket megölték hidegvérrel.
A kegyetlen emberek
kegyetlen tettekre képesek. (7)

Majd, ó, Megszabadulás Adományozója! 
Ó, Uram!
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Nanda hitvesének (Yaśodā) szülőágyán nyugodva felsírtál,
és a Lábaiddal finoman rugdalóztál.
Erre az egész asszonynép felébredt,
és hírét vitték egy fiú születésének.
Ó, hogy is tudnám leírni azt az örömet,
mely egész Gokulát csordultig töltötte?! (8)

Ó, milyen csodás, 
ahogy hatalmas jószerencséje folytán
még a legáldottabb és legszentebb embereken is túltett Yaśodā,
miként szemei magukba szívhatták a mellette fekvő, 
kalāya bimbójához hasonló, üde és csodás Formád látványát.
Derűsen a mellére vett, hogy megetessen,
miközben lágyan cirógatta tüneményes Testedet. (9)

Határtalan örömében és a jólléted érdekében
Nandagopa temérdek ajándékot adott a szent embereknek2.
Hasonlóképpen,
a gopák is megannyi üdvös szertartást és rítust hajtottak végre
Teérted.
Te, a Három Világ Jószerencséjének Előhírnöke,
kérlek, légy kegyes, 
és a betegségeimtől ments meg engem! (10)

1 Yamunā; 2 brāhmaṇa;



40. ÉNEK 
PŪTANĀ MEGVÁLTÁSA

Nem sokkal ezután Nanda[gopa], 
a töretlen erények tárháza,
a királyi városba ment,
hogy a sarcát megfizesse.
Mikor összetalálkoztak, 
Atyád, Vasudeva,
aki jól ismerte Kaṃsa és a szövetségesei ténykedéseit,
azt mondta neki: (1)

„Ó, barát! Oly örömmel tölt el fiadnak születése,
mintha csak nekem született volna fiúgyermekem!”
Így részesítette kegyesen Nandát abban a megtiszteltetésben,
hogy [maga helyett] Atyád [ő] lehet,
és szeretettel dicsérte. (2)
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„Itt rossz ómenek sorakoznak,
és hamarosan a te lakhelyed sem lesz biztonságban.
Ezért kérlek, mielőbb haza kell térned!”
Így Vasudeva intő szavai nyomán,
mely szerint veszély leselkedik Rád,
Nanda villámgyorsan visszaindult Vrajába. (3)

Éppen ekkor Gokulába1 egy szépséges hölgy érkezett,
akinek a haját díszítő virágok édes illata körül 
rajokban zsongtak a méhek.
Egyre csak közeledett Tehozzád,
aki egy gyermek álruhájába bújtál. (4)
 

Pūtanā, 
aki a démonok sorába született
és már sok-sok gyermek életét elvette,
sebtiben a karjaiba vett [Téged],
miközben Vraja hölgyei még azon tűnődtek,
ő vajon ki lehet. (5)

A gopīk nem tudták feltartóztatni,
mert elbűvölő megjelenése és kedves viselkedése 
teljesen elvarázsolta őket.
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Pūtanā bement hát a házba,
ott helyet foglalt,
és a melleihez emelt Téged, 
a látszólag gyermeket. (6)

Te,
akit rettentően feldühített
a számtalan gyermek megölése,
habozás nélkül másztál fel az ölébe,
és olyan lelkesen kezdted szopni méreggel teli mellét, 
[olyan elánnal,]
mintha az egy óriási mangó lett volna. (7)

Ahogy a mellét szoptad,
az életerejét is kiszívtad.
Ekkor eredeti, förtelmes és éktelen démon testét visszakapva
hatalmas, mennydörgésszerű robajjal és nyújtott karokkal 
a földre zuhant. (8)

Vraja népe döbbenten állt
a hátborzongató hang hallatán
és a vérfagyasztó kiterült alak láttán.
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A gopīk gyorsan felkaptak,
mert Te még mindig ott játszottál 
a halott démon mellkasán. (9)

Ó, Te,
aki csupa jót hozol a világra!
Akit az ifjú [gopī] leányok számtalan módon oltalmaztak 
a Neveid kántálásával!
Ó, Guruvāyur Ura!
Kérlek, légy kegyes,
vedd el a betegségeimet,
és tegyél engem a híveddé! (10)

1 ua. Vraja



41. ÉNEK 
 PŪTANĀ ELHAMVASZTÁSA  

ÉS KṚṢṆA DÉDELGETÉSÉNEK ÖRÖME

Vraja törzsfőnöke, Nanda Gopa,
Vasudeva intő szavait hallva
hazaindult gyorsan 
telve aggodalommal.
Útközben egy ormótlan formát látott zuhanni
ripityára törve a környék fáit.
Szörnyű félelmében Benned vett menedéket,
és átadta magát Neked. (1)

Miután a gopák megismerték a gopikāktól Pūtanā históriáját,
reszketve hüledeztek, és elképedtek a történet hallatán.
Azután egy baltával feldarabolták a rémes szörnyet,
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akit Te terítettél le,
és a távolban elégették a testet. (2)

A démonnő égő testéből,
melyet melleit szopva Te tisztítottál meg,
olyan illatos füst szállt fel temérdek mennyiségben,
hogy kételyt szült az emberekben,
az vajon agaru-, szantálfa vagy guggulu1 illata-e. (3)

Úgy tűnt, mintha azzal, 
hogy Pūtanā testét illatossá változtattad,
azt adnád a gopák öregeinek tudtára,
hogy a Testeddel való kapcsolat gyümölcse nem valami távoli,
hanem azt hamarosan ők is elérik. (4)

Csak ámultak a tehénpásztorok,
hogy a gyermeket nem ölte meg a démon.
S hogy az eseményeket Śauri Vasudeva előre megjósolta,
azon úgyszintén csodálkoztak.
Eltűnődve mindezen
teljesen elmerültek Arcod látványának örömében. (5)
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Ó, Vāsudeva! 
Jelenlétednek köszönhetően
Vraja faluja napról-napra növekedett,
jómód és töretlen jószerencse jellemezte,
boldogság és lankadatlan erény ragyogott mindenfele. (6)

A szépséges gopikāk állandóan az elbűvölő Formádról 
és a bájos Mosolyodról beszélgettek az otthonaikban.
Amint végeztek a napi teendőikkel,
nagy örömmel és sietve gyűltek össze körülötted,
hogy Téged figyeljenek. (7)

„Ó! Épp felém néz!” 
„Most rám mosolygott!”
„Gyere, gyere hozzám kedvesem!”
– így csicseregtek 
karjaikat Feléd nyújtva, hogy felvegyenek.
Ó, Uram! 
Mi módon nem dédelgettek Téged?! (8)

Buzgó lelkesedéssel mindannyian arra vágytak, 
hogy babusgathassanak, ezért kézről-kézre adtak.
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És miközben így tettek,
Te olyan voltál, mint egy kis méhecske,
ami az egyik virágról száll a soron következőre
a piros lótuszokból fűzött virágfüzéren. (9)

Ó, az öröm mely fokát nem járta be Yaśodā, Nanda hitvese,
amint az ölébe vett Téged, és megetetett
szemeit mosolygós Arcodra rögzítve!
Ó, Hari! 
Ó, Uram, aki ilyen vagy!
Kérlek, légy kegyes, 
és minden betegségtől ments meg engem! (10)

1 bdellium; indiai balzsamfa mézgagyantája, melynek illata leginkább a tömjénre hasonlít;



42. ÉNEK 
ŚAKAṬĀSURA MEGÖLÉSE 

Ó, Uram! 
Egy ízben,
azon a napon, ami születésed évfordulóját jelezte,
Vraja úrnője (Yaśodā),
aki az alkalomra rokonokat feleségeikkel és szent embereket hívott vendégségbe, 
egy nagy szekér mellé tett le Téged,
és belefeledkezett a konyhai készülődésbe. (1)

Egyszer csak a Közeledből érkező
farecsegés-ropogás hangja ütötte meg a füleket
a védelmezésedre kijelölt fiúk hangos és rémült kiáltásaival keveredve. (2)
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A szörnyű hang hallatán megrettent gopikāk
izgalomtól és erőfeszítéstől pihegő keblekkel rohantak Hozzád, 
és látták,
amint ott fekszel a szerte szét szórt borzasztó halom törött fadarab közepette. (3)

„Ó, jaj! Mi történt a gyermekkel?!” – kiáltott fel Nanda, 
mire a gopák és az összegyűlt szent emberek 
mind a helyszínre siettek.
De megkönnyebbültek [és nagyot sóhajtottak],
amikor megpillantottak Yaśodā karjaiban.
Látva, hogy biztonságban vagy
örömkönnyeket ontottak. (4)

„Mi a csoda?! Mi történt itt, és hogyan?! Milyen felfoghatatlan!
Ez a hatalmas szekér darabokban, és látszólag nincs rá magyarázat!”
– így kiáltoztak elképedve
ujjaikat az orruk hegyén pihentetve, és Téged figyelve. (5)

Ó, Uram! 
Ekkor a fiúk, akik felügyeltek Rád, 
megszólaltak, és azt mondták:
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„Ez a gyermek annyira vágyott az anyatejre, 
hogy lótuszhoz hasonló Lábaival rúgkapálni kezdett,
és felborította a szekeret. 
Láttuk! Láttuk a saját szemünkkel!” (6)

Az [összegyűlt] emberek,
akik az Erődről nem tudtak semmit sem,
teljesen alaptalannak és elfogadhatatlannak tartották 
a rémült fiúk minden szavát.
Ám azok számára,
akik látták, hogy mi történt Pūtanāval,
nem volt teljesen hihetetlen, amit mondtak. (7)

„Tán lehorzsolódtak ezek a lábacskák, 
melyek oly rózsaszínűek, akár a zsenge levelek?
Megsérültek ezek a lótuszhoz hasonló kis kezek?”
– így kérdezgettek Vraja hölgyei túláradó együttérzéssel,
miközben gyengéden simogatták a Testedet. (8)

„Ó, Yaśodā! Add ide a fiamat! 
Az Úr Kegyelmének köszönhetően menekült meg a kincsem ma!”
– mondta Atyád, Nanda, 
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és ezzel a karjaiba vett,
újra és újra csak ölelt,
és lúdbőrzött egész testében. (9)

Így végeztél az asurával, 
aki magát szekérnek álcázva azért jött, 
hogy Téged megöljön.
Azonban se a testének, se a gonosz természetének (rajas)
nem maradt nyoma.
Miként másként történhetett volna ilyen, 
hacsak nem úgy, 
hogy megtisztult [a Veled való kapcsolattól],
és beleolvadt a színtiszta (sattva) Lényedbe? (10)

A meghívott és tisztelettel fogadott brāhminok
különleges imádatot és szertartásokat végeztek a Jólléted érdekében,
és üdvös áldásaikban részesítettek.
Elragadó gyermeki édes Csínytevéseiddel
Vraja egészét megörvendeztetted. 
Ó, Guruvāyur Ura! 
Kérlek, légy kegyes, és távolítsd el a szenvedéseimet! (11)



43. ÉNEK 
TṚṆĀVARTA ELPUSZTÍTÁSA 

Ó, Guruvāyur Ura!
Egy napon jócskán meggyarapodott a Súlyod,
így hát az Édesanyád az ágyra rakott,
mert tartani tovább már nem tudott.
Gondolataiban kétségekkel, 
hogy mi lehet az oka ennek,
folytatta a ház körüli teendőket.
Közben szüntelen Reád gondolt,
és a Jóllétedért imádkozott. (1)

Majd Tṛṇāvarta, a híres asura,
magát forgószélnek álcázva,
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a négy negyedet sűrű porfelhővel és dermesztő dörejjel töltve be 
megérkezett,
és elragadott Téged, aki elragadod az elméket.1 (2)

A gopák semmit sem láttak
az óriási porfelhő okozta vaksötét miatt.
Édesanyád gondterhelten szaladt Érted,
kétségektől gyötrődve,
vajon mi lehet Veled.
Mikor nem talált a helyszínen,
menten hangos jajgatásba és sírásba kezdett. (3)

Ekkorra, 
a mérhetetlen Súlyod miatt,
a gigászi démon ereje megcsappant,
méretileg is összement,
és a sebessége is lecsökkent.
Emiatt a porvihar és a vad, kavargó morajlás hangja
szintén kezdett alábbhagyni,
ennélfogva pedig 
Édesanyád sírását mindenfelé tisztán lehetett hallani. (4)
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Jajgatását hallva
Nanda és a többi gopa
ugyancsak sírva-kiáltva rohantak a házba.
Eközben a démon,
akit legyengített és kimerített a Súlyod,
próbált megszabadulni Tőled,
aki megszabadulást adsz mindenkinek;
de mikor [a Szorításodból] szabadulni nem engedted,
lezuhant az égből a földre. (5)

A gopák, akiket már teljesen kimerített a siránkozás,
egyszer csak egy termetes testet láttak kint a kőre zuhanni;
és Te ott voltál
a tetem mellkasán,
egyetlen karcolás nélkül,
miközben Ajkaidon játékos mosoly ült. (6)

A gonosz démon szörnyethalt,
ahogy irdatlan testét összezúzta a sziklára zuhanva.
Akár egy kék ékkövet egy méretes hegyről,
úgy emeltek fel a gopák az élettelen testről,
melyen kacagva játszadoztál 
a lótuszhoz hasonló Kezeiddel ütlegelve azt. (7)
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Téged magasztallak hódolattal,
akit Nanda és a többi gopa egymás után nagy örömmel szorítottak, 
öleltek és csókolgattak,
és aki, mint egy kis méhecske reppentél a gopikāk lótuszhoz hasonló, 
Feléd nyújtott karjaiba, 
akik mind arra vágytak, 
noha eleinte kissé hezitáltak,
hogy Téged mielőbb magukhoz húzhassanak. (8)

„Milyen óvintézkedéseket tegyünk gyermekünk védelmére? 
Oltalmazza őt Govinda, aki hívei minden bánatát eltávolítja!”
– így fohászkodtak a Szüleid és a többiek Tehozzád, ó, Uram, 
a Saját Védelmed érdekében. (9)

Ó, Te, ki ily módon ölted meg a gonosz démont,
aki szél formájában érkezett!
Miért nem pusztítod el a betegségemet,
ami szintén a szélből2 keletkezett?
Mi mást tehetek? 
Ó, Guruvāyur Ura! 
Hozzád imádkozom újra és újra,
szüntesd meg teljesen az összes külső és belső betegségemet! (10)

1 vagy: „…és felemelt Téged, aki felemeled az elméket.”; 2 vāta (szél) - roga (betegség), vagyis reuma (vātaroga);



44. ÉNEK 
A NÉVADÓ SZERTARTÁS

Ó, Mindent-átható Uram!
Garga Muni1, 
az asztrológia tudósa érkezett a Házadba
Vasudeva titkos óhajára,
hogy elvégezze a születési szertartásokat Számodra, 
aki minden szertartáson és rítuson túl vagy. (1)

Nanda nagyon örült Garga Muninak, 
minden bölcs legnagyobbikának,
aki buzgón várta, hogy végrehajtsa a Szertartásaidat.
Tisztelettel üdvözölte a bölcset,
és arcán barátságos mosollyal kérte meg erre. (2)
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„Nagyra becsült Nanda! 
– válaszolta Garga – 
Mivel én vagyok a Yadu nemzetség papja,
teljes titokban kell történjen a ceremónia.”
Így szólva
elvégezte a névadó szertartást Neked és Bátyádnak,
miközben testén a szőrszálak egytől-egyig égnek álltak. (3)

„Hogy adjak nevet Annak,
akinek ezer Neve van,
akinek végtelen a Nevei száma?”
– ezt gondolhatta magában Garga,
és ezért hajtotta végre a szertartást titokban. (4)

A bölcs a Kṛṣṇa nevet adta Neked,
mely a kṛṣ gyökérszó és az ṇ toldalék együttese, 
melynek Létezés és Abszolút Üdvteljesség a jelentése,
ami a Te valódi Természeted;
illetve azt is jelöli,
aki megsemmisíti a világ bűneit. (5)

Más neveket is adott Neked [mint például a Vāsudeva],
az idősebb fivéred pedig a Rāma nevet kapta.
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Anélkül, 
hogy Kilétedet Atyád előtt teljesen felfedte volna,
azaz, hogy Maga az Úr vagy,
ezekkel jelezte neki emberfeletti Erőidet és Természetedet. (6)

„Aki szereti a Fiadat,
azt māyā nem ejti csapdába,
és így többé nem gyűri le a bánat;
míg a támadójának bizonyos a pusztulása”
– így szólt a kiváló bölcs a Nagyságodról. (7)

„Számtalan asurát legyőz majd,
és a Sajátjait a tisztaság birodalmába juttatja.
Alkalmad lesz hallani makulátlan Hírnevéről”
– így beszélt a bölcs a Dicsőségedről. (8)

„Minden akadályon képes leszel túljutni e Gyermek segítségével.
Maradj meg teljes és rendíthetetlen hittel Benne!”
– így írt le a bölcs Garga
anélkül, hogy egyértelműen kimondta volna: 
Hari vagy. (9)
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Nanda és a többiek nagyon boldogok voltak,
és a bölcs Garga távozását követően
gyengéden gondoskodtak Rólad.
Ó, Guruvāyur Ura,
ki kegyelemmel teljes vagy!
Kérlek, semmisítsd meg a betegségeimet! (10)

1 bölcs



45. ÉNEK 
ŚRĪ KṚṢṆA GYERMEKKORI CSÍNYTEVÉSEI

Ó, Balarāma Társa! Ó, Murāri1!
Nem sokkal ezután,
Te és Balarāma, a Bátyád,
a földön mászkáltatok négykézláb.
Oly gyönyörű voltál,
hogy minden Mozdulatod a ház különböző részeinek ékességévé vált.
Izgatottan figyelted, 
ahogy a Bokádon a díszek édesen csilingelnek;
és hogy kellemes csengésük hangosabb legyen,
mozdulataidat még fürgébbre vetted. (1)

A frissen kibújt, csillogó Fogaidat felfedő sugárzó Mosolyoddal,
az Arcodra omló Hajfürtjeid ragyogásával,
a lótuszhoz hasonló Talpaiddal, 
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Karjaiddal, melyekről az ékszerek a karperecekkel díszített Csuklódra csúsztak,
Te és a Fivéred 
a Titeket bámulók elméjét egészen rabul ejtettétek. (2)

Ó, Vāsudeva!
Ahogy az emberek buzgó szeretettel ragyogó szemekkel szaladtak Utánad,
hogy elkapjanak,
Te és a Bátyád egyre csak tovább másztatok sikongatva. 
Majd ahogy lassan eltávolodtál,
hangos kacagással lótuszhoz hasonló Arcoddal hátrafordultál,
és rájuk pillantottál.
Ó, ilyenkor mily végtelen örömet okoztál [Gokula2 lakóinak]! (3)

Gyorsan szedtétek az aprócska lábaitokat, 
és ahogy iszkoltatok, olykor-olykor elcsúsztatok.
A földről felkelve 
csupa sárfolt és kosz voltatok mind a ketten.
A folttalan mennyei bölcsek
látták e Csínytevéseidet,
mosolyogtak, és hódolattal köszöntöttek Téged.
Majd a két édesanya karjaikba vett Titeket,
[gyengéden] megöleltek,
és újra és újra csókjaikkal borítottak be. (4)
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Ó, Te, aki tehénpásztorfiú álruhájába bújtál!
Milyen végtelen szerencsés és áldott volt az Édesanyád,
a galamblelkű Yaśodā,
amint az ölében dédelgetve
túlcsorduló és telt kebleiből etetett,
és mérhetetlen öröm töltötte el bájos Arcod láttán,
ahogy jázminbimbó Fogaidat felfedve elbűvölően mosolyogtál. (5)

Mikor már jártál,
a szokásos gyermeki huncutsággal csintalankodtál.
Miközben a szomszédos házakban a többi fiúval a házi kedvenceket, 
a papagájokat, a macskákat és a borjakat kergetted,
a gopák csak nevettek, 
és igyekeztek valahogy megakadályozni ebben. (6)

Ó, Mura Elpusztítója! 
Bármerre mentél Bátyáddal, Haladharral3,
a gopīk szakadatlan megbabonázva bámultak;
hanyagolták a ház körüli teendőiket,
sőt, még a gyermekeikről és a szolgálóikról is megfeledkeztek.
Nap nap után [tehetetlenül] emésztették magukat, 
mert ez megtörtént újra meg újra. (7)



Śrīman Nārāyaṇīyaṃ

335

Mikor friss vajra vágytál,
egyszer édesen daloltál,
máskor elbűvölően táncoltál.
A vajszívű ifjú gopikāk pedig telve szeretettel
vajat, sőt olykor még frissen forralt tejet is adtak Neked,
melyeket Te örömmel fogadtál és fogyasztottál el. (8)

„Mahābalinál [egykor] koldulnom kellett. [Az] rendben.
De most, itt, ezen hölgyek előtt nem teszek ismét ilyet!”
Ó, Uram! 
Ezen elhatározásod nyomán adtad fel az aludttej- és vaj-koldulást,
és folyamodtál inkább a furfangos módon kitervelt lopáshoz? (9)

A tehénpásztor faluban a gopikāk szívében
nyoma sem volt bánatnak vagy dühnek,
amiért elcsented a vajat és az aludttejet.
Hisz a szívüket is elcsented,
és az Üdv tengerébe merítetted őket.
Ó, Guruvāyur Ura, 
aki ilyen vagy!
Kérlek, légy kegyes, 
és szüntesd meg a betegségeimet! (10)
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A 11. és 12. strófa nem szerepel a hivatalos Vanamālā verzióban, és azok a hívek, akik naponta 
kántálják a Nārāyaṇīyaṃot, ezeket kihagyják. Feltehetőleg ezt a két versszakot nem Bhaṭṭatiri írta, 
hanem későbbi hozzátoldás. Ezt látszik igazolni, hogy azok stílusa jelentősen eltérő, illetve az a 
tény is, hogy a szokásos záró ima a 10. versszak végén jelenik meg. Így számos kommentátor nem 
is vette figyelembe ezeket a strófákat.

A faágak végén fénylő holdat nézve
azzal nyaggattad a Szüleidet,
hogy adják azt Neked,
mert gyümölcsnek vélted.
Mikor Atyád javaslatára
Karjaidat kitárva Magad hívtad a holdat,
csodák csodája,
az egyenesen a Kezedbe szállt.
Tündöklő Fenségedről ugyan mit mondhatnánk?!
Egész Testedet ragyogó fény borította,
és Magadra öltötted Kozmikus Formádat4. (11)

„Ó! Mi ez?!” – Atyádat csodálat töltötte el.
Te egy pillanatra a Legfőbb Üdv óceánjába merítetted, 
majd Māyād által 
újra az elbűvölő fiának mutattad Magad.
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Ó, Kṛṣṇa!
Megtestesült Üdvteljesség! 
Legfőbb Tudat! Kozmikus Forma!
Ki ilyen vagy,
kérlek, a betegségektől ments meg engem! (12)

1 Murāri: Śrī Kṛṣṇa neve, jelentése: a Mura nevű démon Ellensége, Legyőzője (ari); ugyanakkor a mura azt is jelenti, 
hogy bekerítő, behálózó, saṃsārához láncoló; ebben az értelemben utalnak Śrī Kṛṣṇára úgy, mint Murahara: Ő, aki ezt 
a megtévesztő ‘lánc’-ot (mura) eltávolítja (hara); 2 ua. Vraja, Braja; a falu, ahol Śrī Kṛṣṇa felnőtt; 3 Balarāma; 4 Virāṭ-rūpa;



46. ÉNEK 
 A KOZMIKUS FORMA FELFEDÉSE

Ó, Uram! 
Egyszer, réges-régen,
mikor Yaśodā mellét szopva a Hátadon feküdtél az ölében, 
ásítottál egyet,
és a nyitott Szádban felfedted előtte az egész világegyetemet. (1)

Ó, Univerzum Ura!
Egy másik esetben,
ahogy együtt játszottál a többi gyerekkel
rászedted őket gyümölcsgyűjtés közben.
Ők dühbe gurultak emiatt,
és beárultak Anyukádnak,
hogy megetted a sarat. (2)
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Ó, Uram! 
Az özönvíz idején minden elemet, 
földet, vizet [stb.] felemésztesz.
Édesanyád mégis nagyon megijedt,
nehogy a megevett kis sártól megbetegedj;
ezért aztán mérges lett. (3)

„Ó, Te Csibész! Nemde sarat ettél?!”
– hallva Édesanyádat,
ó, Uram,
számtalanszor tagadtad a vádakat, 
és Ártatlanságodat bazsalyogva bizonygattad. (4)

„Ó, Kis Csintalan!
Ha tagadod mindazt, amit a többiek állítanak,
nyisd ki hát a Szádat, de nyomban!”
– így dorgált Édesanyád,
mire Te kinyitottad a Szád,
épp ahogy a szirmait tárja ki a [kis] lótuszvirág. (5)

Édesanyádnak,
aki csak annyit szeretett volna látni a Szádban,
hogy van-e ott nyoma sárnak,
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Te nem csupán ezt a földbolygót mutattad meg,
hanem az egész világegyetemet. (6)

Mi mindent nem látott akkor Yaśodā a Szádban!
Erdőket és óceánokat, 
az eget és a másvilágokat, mint a Rasātala,
emberi lényeket, démonokat és Isteneket, dēvákat,
mindezeket és minden mást, mi létezett. (7)

Látott Téged, 
amint a Tejóceánon pihentél;
majd Mahāviṣṇuként, 
akinek Vaikuṇṭha a Lakhelye;
azután úgy, mint fiát,
aki pontosan előtte áll.
Mennyiféleképpen látott Téged! (8)

Az összes világot látni lehetett a Szájüregedben,
és Te Magad is benne voltál nyitott szájjal,
amelyben ismét látni lehetett a világokat,
és Téged ugyancsak,
majd abban a Szádban újra a világokat;
és így sorra, véget nem érően folytatódva.
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Ez világosan felfedte előtte,
Te Magad vagy a Világegyetem Végtelensége. (9)

Ekkor Yaśodā pillanatnyi megvilágosodást tapasztalt;
Te azonban elkápráztattad a Ragaszkodásoddal,
belé kapaszkodva „anyának” szólítottad,
és kérted, hogy etessen meg.
Ó, Uram! 
Te csodás Gyermek!
Kérlek, légy kegyes, és védj meg engem! (10)



47. ÉNEK 
MOZSÁRFOGSÁG

Egy alkalommal,
mikor épp vajat köpült Édesanyád,
Te mohón anyatejre vágytál. 
Ezért az ölébe mászva szopni kezdted a mellét
akadályozva ezzel a munkája végzését. (1)

Ó, Uram!
Lótuszbimbóhoz hasonló melleit 
bájos mosollyal ragyogó lótuszhoz hasonló arccal félig szoptad ki,
amikor is Édesanyád hirtelen sietve elszaladt
a tűzön kifutó tej miatt. (2)
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Ó, Uram!
Mivel etetésed félbeszakadt,
felgyúlt Benned a harag.
Ezért a köpülőbotot megragadva,
ó, jaj,
azonmód szétcsaptad a tejeskorsót. (3)

A korsótörés éles hangjára
Édesanyád odarohant,
és azt látta, 
hogy az aludttej épp úgy folyt szét a földön minden irányba,
ahogy makulátlan tiszta Híred terjed a világban. (4)

Téged, 
kit a törekvők a Védákban lefektetett ösvények mentén keresnek,
felbőszült Édesanyád sehol sem talált.
Ő, a szerencsés, már égen-földön keresgélt,
amikor egyszer csak rajtakapott, 
amint ott ülsz a mozsáron,
és vajjal eteted a cirmost. (5)

Yaśodā dühtől remegő arccal
megragadott gyorsan,
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és a többi hölgy szeme láttára
egy kötelet fogott a kezébe, 
hogy megkötözött Téged,
kinek lótuszhoz hasonló arca feltűnően gyönyörűen festett
a tettetett félelemnek köszönhetően. (6)

Ó, Uram!
Jóllehet Yaśodā számos kötelet összeerősített,
hogy megkötözzön Téged, 
akihez minden jóravaló ember 
Hozzá akarja kötni magát odaadó szeretetben,
de bárhogy is igyekezett,
az mindig rövidebb volt két hüvelykkel. (7)

Társnői kuncogva és ámulva bámultak,
miközben Te láttad,
ahogy Édesanyád az erőfeszítéstől egyre jobban kifárad és izzad.
Ó, Hari! 
Te, az Örökké-szabad Létező,
elfogadtad hát a rabságot könyörületből. (8)

„Te Komisz! Maradj itt, a mozsárhoz kötözve egy ideig!” 
– mondta Yaśodā, ahogy bement a házba,
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míg Te enni kezdted a vajat,
amit még korábban rejtettél a mozsár hasába. (9)

„Ó, Mindent-átható Létező!
Ha csak azok érhetnek el könnyen,
akiket a vágy kötelei nem kötnek1,
Yaśodā hogyan tudott lekötözni2 Téged?!”
Ó, Guruvāyur Ura,
kinek dicsőségeit így magasztalták az Istenek a mennyekben!
Kérlek, légy kegyes, 
és a betegségeimtől ments meg engem! (10)

1 apāśa; 2 szójáték: pāśa: kötél, kötelék, kötődés;



48. ÉNEK 
NAḶAKŪBARA ÉS MAṆIGRĪVA MEGVÁLTÁSA

Ahogy az Istenek kitörő örömmel figyeltek, 
magasztaltak és dicsőítettek,
és Dāmodarának1 neveztek el,
aközben Te,
aki a puha Pocakoddal a mozsárhoz voltál kötözve,
két kakubhā fát vettél észre a közelben. (1)

Kubera2 két fia, Naḷakūbara és Maṇigrīva,
igen híresekké váltak.
Śiva imádata által egykor ők is nagy vagyonhoz jutottak,
és a gazdagság büszkesége miatt
kicsapongó életet folytattak;
felfuvalkodottak voltak és közömbösek Irántad. (2)
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Egy nap Nārada,
aki egyedül Irántad van odaadással,
e kettőt meglátta,
amint az Istenek folyójában, a Gangeszben, szórakoztak. 
Az alkohol hatása alatt
a körülöttük lévő mámoros leánykákkal játszadoztak
anyaszült meztelenül a szent folyóban. (3)

A bölcs Nāradát megpillantva
a leányok gyorsan felkapták a ruháikat,
de ez a kettő,
vakon a részegségtől,
még ekkor is tovább folytatta a pucér dorbézolást.
Ezért,
hogy odaadás ébredjen bennük Feléd,
és elérjék a lelki békét
– mert miként lehetne boldogság az elme nyugalma híján –,
azt mondta nekik a muni:  (4)

„Hosszú időre kakubhā-fává váltok!
S majdan, 
amikor Harit meglátjátok,
saját formáitokat mindketten visszakapjátok!”
– így hangzott az átok.
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Hogy Látomásodra [mielőbb] szert tegyenek
[amint elérkezik Leszületésed ideje],
Vraja külvárosába mentek,
és ott kakubhā-fákká lettek. (5)

Ehhez a két fához közelítettél most Te lassú léptekkel.
Meg sem torpantál,
és ahogy kettejük között áthaladtál,
a mozsár [amihez odakötözött Édesanyád] 
a vén és korhadt fák között [fennakadva] keresztbeállt.
Te azonban csak húztad tovább Magad után a mozsarat,
és így a fákat is Magaddal rántottad. (6)

Ó, Govinda!
Amint kidöntötted őket,
a belsejükből két ragyogó yakṣa3 tűnt fel,
akik azonnal dicsőítő énekekkel köszöntöttek Téged. (7)

Itt, e mindenségben, 
a maga idejében,
végül a többi Isten híve is Hozzád jön el.
Rudra e két imádója
Nārada kegyelmének köszönhetően érte el a Lábaidat.
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Hozzád imádkoztak,
hogy kimagasló odaadásuk legyen Irántad;
azután visszatértek a saját birodalmukba. (8)

Amikor a gopák meghallották a kidőlő fák rémisztő hangját,
reszketve siettek a helyszínre,
mert rettentően megijedtek.
Nanda jelentőségteljesen Édesanyád bűnbánó arcára tekintett,
majd eloldozott Téged,
aki mindenkit eloldozol a saṃsāra4 béklyóiból. (9)

„Csakis az Úr Kegyelmének köszönhetjük,
hogy a kidőlő fák közé szorult gyermek megmenekült,
és nem esett ma bántódása!”
– mondták a gopák, miközben bevittek a házba
Téged
ó, Guruvāyur Ura,
kérlek, légy kegyes, 
és a betegségeimtől ments meg engem! (10)

1 jelentése: „Akinek a dereka körül kötél van”; 2 a Gazdagság Istene; 3 Istenség, félisten; 4 az élet-halál 
körforgása és māyā káprázata;



49. ÉNEK 
 ÚT VṚNDĀVANÁBA

A gopák, 
akik Dicsőségednek és Nagyságodnak nem voltak tudatában,
a fák kidőlését és a többi rejtélyes eseményt 
megmagyarázhatatlan rossz ómenekként értelmezték.
Ezért úgy döntöttek,
másik helyre költöznek. (1)

A vezető gopa, Upananda,
persze csakis a Te Sugallatodra,
figyelmükbe ajánlott egy gyönyörű erdős tájat
Gokulától nyugatra,
amit úgy neveztek: Vṛndāvana. (2)
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Nanda és a többiek
hamarosan felkerekedtek,
és a fenséges szekeret követve,
amin Te és az Édesanyád ültetek, 
elhagyták Bṛhadvanát1, a régi lakhelyüket. (3)

A gopikāk nem is érezték, milyen hosszú utat tettek meg,
mert teljesen belevesztek a játékos Gügyögésedbe,
ami a guruló szekerek kellemes hangjával 
és a tehénpaták dübögésével keveredett. (4)

Ó, Uram!
El voltál ragadtatva
Vṛndāvana szépségét megpillantva
a virágba borult kunda2 cserjékkel
és a hatalmas zöld füves területekkel,
amelyek úgy festettek,
mintha smaragddal volnának kikövezve. (5)

A gopák kényelmesen letelepedtek,
és új házaikat félkörívben építették fel.



Śrīman Nārāyaṇīyaṃ

352

Te és a gopa gyerekek
az erdő szépségét élvezve
csodálattal jártátok körbe az egész helyet. (6)

Kalinda3 lányát is láttad.
[Kālindī4] tiszta vizű kanyarulatai, akár a hullámos hajfürtjei,
a hattyúk turbékolása, mint az ő édes csicsergése,
és a teljesen kinyílt lótuszok sűrű sora,
mintha az örökké mosolygó arca volna. (7)

A fenséges Govardhana hegyet is megnézted,
mely csalogató volt 
a számtalan páva dallamosan zengő hívásától,
és csak úgy ragyogott 
a benne rejlő drágakövekből kiáradó sokszínű fénysugaraktól.
Magas csúcsai olybá tűntek,
mintha Brahmā Lakhelyét érintenék meg. (8)

Bármerre is mentetek a gopa fiúkkal az erdőben,
mindenfelé Kalinda lányának kanyargó folyása tűnt fel;
mintha csak egy reménytelenül szerelmes leány lenne,
aki csupán arra vár, hogy kettesben lehessen Veled. (9)
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Ó, Guruvāyur Ura!
Te, 
aki Balarāmával és a többi fiúval közösen
lelkesen őrizted a borjakat az erdőben,
kérlek, légy kegyes, 
és a betegségemtől ments meg engem! (10) 

1 szójáték, jelentése: nagy erdő; 2 jázmin; 3 annak a hegynek a neve, ahonnan a Yamunā ered; ill. a Nap;  
4 a Yamunā folyó; Kalinda Lánya, a Nap Leánya;



50. ÉNEK 
VATSĀSURA ÉS BAKĀSURA ELPUSZTÍTÁSA

Ó, Uram! Lakṣmī Hitvese!
A szépséges Vṛndāvanában barangolva,
ahol a méhek rajokban zsongtak,
Kedvedre legeltetted a borjakat 
a ragyogó és minden szemet megigéző Formádban;
Kezedben kürttel, fuvolával és egy bottal,
Haladharával és a többi tehénpásztorfiúval. (1)

Ó, Lakṣmī Hitvese! Ó, Uram!
Amint [szent] Lábaidat
– melyeket Lakṣmī Lótuszkezei simogatnak,
és ami a világ menedéke – betetted Vṛndāvanába,
a fák, a növények, a vizek, a hegyek, a földek és a rétek
és mindenek bőséggel teltek meg. (2)
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Miközben az erdők végében, 
a dús fűvel borított réteken,
a Yamunā széles partjain lengedező hűs szellőben
vagy a Govardhana hegy bércén legeltetted a borjakat,
és lágyan fújtad a fuvoládat,
egy nap 
egy asurát vettél észre a Csordádban,
aki magát borjúnak álcázta. (3)

A démon fel-alá járkált,
és tüzesen csóválta a farkát.
Fejét hátrafordítgatva várta az alkalmat a támadásra.
Ekkor Te a két lábánál fogva megragadtad,
újra meg újra sebesen megpörgetted,
és amikor az utolsót lehelte,
felhajítottad egy nagy fa tetejére. (4)

Ahogy a születésétől fogva gonosz asura lefelé zuhant
kidöntötte a fákat, és az egész erdőt letarolta.
Ó, Uram!
A mennyekben összegyűlt Istenek 
örömükben virágesőt záporoztak a Fejedre. (5)
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A tehénpásztor gyerekeknek, 
akik azt kérdezték Tőled,
honnan esik a Fejedre a rendkívül illatos virágok tömkelege,
Te viccesen azt válaszoltad,
hogy biztosan azok a virágok hullanak most le lassan,
amelyek a fákról emelkedtek a magasba,
mikor a démont elhajítottad. (6)

Egy másik napon, 
amikor szörnyen meleg volt, 
Te és a többiek elmentetek a Nap Leányához (a Yamunāhoz),
hogy ott csillapítsátok a szomjatok.
Egy szárnyaival szaporán csapkodó darumadarat pillantottál meg,
mely épp úgy festett,
mint a Kailāsa hegy,
amiről Indra megfeledkezett,
midőn a hegyek szárnyait vágta le. (7)

Amikor a tehénpásztorlegények éppen vizet ittak, 
[a daru-démon,] Baka Feléd rohant, és felfalt;
de íziben ki is köpött, akár egy tűzgömböt.
Ó, Uram!
Ezután a csőre hegyével próbált széttépni Téged;
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de Te, aki arról vagy híres,
hogy kettéhasítod a gonosz embereket,
a csőrénél fogva megragadtad,
és nyomban kettéhasítottad. (8)

A daru démon mindjárt el is érte a Halál birodalmát,
mintha csak látni akarná drága nővérét, Pūtanāt, 
vagy mintha öccse, Aghāsura, üdvözlésére sietne előre,
aki nem sokkal később követte.
Ahogy az Istenek tömege virágesőt zúdított Rád,
Te Vṛndāvana erdeiből hazaindultál. (9)

A gopikāk már messziről hallották a fuvolád édes hangját,
és kitörő örömmel szaladtak Elébed,
hogy megpillanthassanak Téged.
A Szüleid, Yaśodā és Nanda,
ugyancsak boldogok voltak, hogy láthatnak.
Ó, Te, Śauri1,
kinek Guruvāyur híres templomában van a Lakhelyed!
Kérlek, légy kegyes, és űzd el a betegségeimet! (10)

1 Vāsudeva, az Úr Kṛṣṇa



51. ÉNEK 
 AGHĀSURA ELPUSZTÍTÁSA

Egy alkalommal
főtt rizzsel és egyéb finomságokkal felpakolva
és egy nagy csorda borjúval körülvéve 
Vraja gyerekeivel korán reggel útra keltetek,
mert eltervezted,
hogy piknikeztek egyet a ligetben. (1) 

Ahogy a nagy bölcsek Benned gyönyörködtek,
testükön mámoros öröm futott át,
és boldogan fogadták
 – a három világot megszentelő – Lábaid porát,
mely akkor szállt fel a Lótuszlábaid nyomán,
mikor az erdőbe indultál. (2) 
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Te és a legények
a csordát legeltettétek a dús füvű réteken,
mikor hirtelen,
egy rémséges piton képében,
a legdermesztőbb Aghāsura
gonosz szándékkal elállta az utatokat. (3)

Míg Te egy kicsit előrébb mentél,
addig a fiúk,
akik az asura óriási testét hegynek vélték,
tágra tátott száját pedig barlangnak nézték,
belefeledkezve a játékba 
besétáltak a piton nyitott szájába. (4)

Amikor a gopák és a borjak 
tévedésből a kígyó gyomrába jutottak,
és bent érezni kezdték a perzselő hőséget,
ó, Uram,
a helyzetet hamar átlátva
Magad is utánuk siettél azonnal,
hogy megmentsd gyámoltalan barátaidat. (5)
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A piton torkába érve
egyre nagyobbra növelted a Testedet,
így akadályozva, hogy az levegőt vegyen.
Mikor gyötrődve tekergőzni kezdett,
vastag nyakát szétfeszítetted,
és miután a gopa fiúkat és a borjakat kiengedted,
Magad is követted őket. (6)

A hatalmas ragyogás, ami a démonból tűnt elő,
egy ideig az égen maradt, várva, 
hogy Te is előtűnj a kígyó testéből.
Ó, milyen csodás!
Amint kiléptél, Beléd olvadt a ragyogás,
és a mennyekben énekeltek és táncoltak a dēvák. (7)

Nem sokkal ezután,
épp amikor a nap delelőre járt,
és Brahmā és a többi Isten
csodálattal eltelve figyeltek Téged,
csatlakoztál a gopa legényekhez,
hogy együtt ünnepeljétek az ebédet. (8)
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A kürtöt és a fuvolát a Derékövedbe dugva,
a Lótuszhoz hasonló Kezedben egy rizsgolyót fogva
és [jóízűen] falatozva
vicces Mondásaiddal nevettetted meg a fiúkat,
miközben az Istenek boldogan magasztaltak. (9)

Ó, Univerzum Ura,
Áradozva mondták Rólad az Istenek,
hogy ez a gopa fiúkkal boldogan elköltött közös étkezés nagyobb örömet szerzett Neked, 
mint a szent felajánlások, melyekben az Istenekkel együtt volt részed.
Ó, Te, kinek Guruvāyurban van a Lakhelyed!
Kérlek, légy kegyes, 
és a betegségeimtől ments meg engem! (10)



52. ÉNEK 
 A BORJAK ELRABLÁSA  

ÉS BRAHMĀ BÜSZKESÉGÉNEK LETÖRÉSE 

Az Aghāsura megváltásakor megmutatkozott isteni Fenséged és Nagyságod
túlszárnyalta az összes korábbi Inkarnációdat.
Ezért Brahmā eldöntötte, 
próbára teszi az Erőidet.
Így aztán Māyāja ereje folytán
láthatatlanná tette és elrejtette a borjúcsordát. (1)

A gopa fiúkat nagyon aggasztotta a borjak eltűnése.
Eközben Te 
Kezedben egy félig elfogyasztott rizsgolyóval útra keltél,
mintha a borjakat keresnéd
[ám valójában csupán ürügyként],
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hogy Brahmā maradéktalanul véghezvihesse a tervét.
Brahmā ki is használta e lehetőséget,
és a tehénpásztorfiúkat – míg azok ettek –
ugyancsak eltüntette. (2)

Erre Te,
Māyād segítségével Magadra öltötted
a[z elveszett] borjak és gopák, valamint a dolgaik
– a parittyáik, a kürtjeik és az edényeik – formáját is.
Így játszottál az erdőkben naphosszat boldogan,
esténként pedig [mindazon formákban] visszatértél Vrajába. (3)

Nem pusztán a borjak és a gopák alakjába bújtál,
hanem a fiúk kezében lévő kürtök és parittyák 
szintén Te Magad voltál.
Az anyák – a gopikāk és a tehenek egyaránt –
kitörő örömmel és szeretettel fogadták 
[ezeket] a gopa fiúkat és borjakat. (4)

Milyen eksztatikus boldogságot és izgatottságot érezhettek 
a gopikāk és a tehenek
– akik az ‘én és enyém’ érzése következtében
nagyon kötődtek a történetesen utódaikként született egyéni lelkekhez (jīva) –,
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mikor sarjaikként [fiak és borjak képében]
Téged, Magát az Önvalót, kapták meg! (5)

Még a Bátyád, Balarāma, is
csupán egy év után jött rá,
hogy az egész falu egyedül Téged szolgált
egyre nagyobb örömmel a megannyi Formádban.
Bár valójában lényegileg mindkettőtök természete Brahman,
kettőtök között mégis [nagy] különbség van
[sok tekintetben]. (6)

Egy év múltán
Brahmā döbbenten állt
a gopák és a borjak régi és új formája láttán,
mert közöttük különbséget nem talált.
Ekkor Te egyenként felfedted Előtte az újakat, 
[akik Te Magad voltak, és]
akik a megkülönböztető Jeleidet viselve,
fej- és válldíszekkel és egyéb ékességekkel,
az esővel telt fellegek színében és négy karral jelentek meg. (7)

A lótuszban született Brahmā látta,
hogy mindegyik [új forma] kizárólag Te vagy.
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Te, 
aki félig lehunyt szemekkel, 
jógikus alvásba merülve,
szemet gyönyörködtetően ĀdiŚeṣán pihensz,
miközben a Lábaidat Lakṣmī Istennő simogatja,
és Sanakához hasonló nagy bölcsek szolgálnak. (8)

Mindenhol Nārāyaṇa számtalan formáját látta,
és azt, hogy mindegyiket egy-egy Brahmā szolgálja. 
Ekkor teljesen összezavarodott Brahmā,
mert hatalmába kerítette észveszejtő Māyād.
Majd a következő pillanatban 
újra a gyermek Formádban jelentél meg
egy félig elfogyasztott rizsgolyóval a Kezedben. (9)

Brahmā letört büszkeséggel
újra és újra alázatosan borult le Előtted,
aki az Univerzum Ura vagy;
és mielőtt visszatért a Saját Lakhelyére,
himnuszokkal dicsőített Téged,
aki a fiúkkal együtt tértél haza jókedvűen.
Ó, Te, Guruvāyur Lakója!
Ó, Univerzum Ura!
Kérlek, légy kegyes, és a betegségeimtől ments meg engem! (10)



53. ÉNEK 
 DHĒNUKĀSURA ELPUSZTÍTÁSA 

Ó, Univerzum Ura!
A kisgyermekkort elhagyva
beléptél az elragadó gyerekkorba1.
Ekkor a borjak legeltetését feladtad,
és buzgón nekiláttál a felnőtt jószágok hajtásának. (1)

Ó, Uram! 
Ez az újonnan vállalt munka
megfelelő kezdet volt az Előtted álló feladathoz.
Ó, Guruvāyur Ura! 
A Föld (Gotrā2) megvédelmezése végett öltöttél testet,
és a tehenek (gotrā) legeltetése az első lépés volt ehhez. (2)
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Egyszer, 
miközben Balarāmával vidáman bóklásztatok a ligetben,
és a szépséges tájban gyönyörködtetek,
Śrīdāman barátod ötletét követve
lelkesen betértetek Dhēnukāsura erdejébe. (3)

Javaslatodra,
Balarāma az erős karjaival
megrázta a magas pálmafákat,
melyekről puha és érett, 
no meg kemény és éretlen gyümölcsök potyogtak le.
Erre Dhēnuka, az asura is megjelent egy szamár alakjában. (4)

„A tehéncsorda (dhēnuka3) védelmezése a Munkám,
hogy is ölhetném meg ezt a Dhēnukát?!4”
Úgymond ilyen megfontolásból,
Balarāma Bátyáddal öletted meg Dhēnukát, a démont, 
aki az Istenek ellensége volt. (5)

Csakhamar Dhēnukāsura szolgái is felbukkantak
sakálok (jaṁbuka5) formájában.
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Ó, Uram!
Te és a Fivéred
játszi könnyedséggel a fákhoz vágtátok őket,
mintha pusztán rózsaalmák (jaṁbuka) lennének. (6)

Amikor a sakálok (jaṁbuka) falkáját gyilkoltad,
a Vizek Istene, Varuṇa,
akit a Védákban úgy neveznek: ‘Jaṁbuka’,
a haláltól rettegve elrejtette ezt a nevet,
hogy az másol ne, 
csakis a Védákban szerepeljen.
Úgy hiszem,
Varuṇa ‘Jaṁbuka’ neve 
ezért nem igazán ismert. (7)

Ó, Mura Elpusztítója!
Amikor az Istenek azt mondták Neked áradozva:
„Inkarnációd most gyümölcsöt termett!”,
Te nevetve rávágtad:
„Valóban szép gyümölcsökre tettünk szert!”
– és neki is láttatok a pálmafa termésének. (8)
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A fiúkkal együtt annyit ettél 
a zamatos és lédús gyümölcsökből,
amelyekből édes nedű csöpögött,
amennyi csak belétek fért.
Elégedetten és győzedelmesen tértél haza,
és tengernyi gyümölcsöt vittél Magaddal. (9)

Ó, Mindenható, Mindenütt-jelenvaló Úr!
Az emberek örvendeztek Dhēnukāsura megölésének.
„Dicsőség Néked! Legyen hosszú Életed!”
– így éljeneztek Téged,
és ették az édes gyümölcsöket.
Ó, Guruvāyur Ura!
Kérlek, légy kegyes, 
és a betegségeimtől ments meg engem! (10) 

1 6-10 éves; 2 a gotrā egyaránt jelenti: Föld, ill. tehéncsorda; 3 a dhēnuka tehéncsordát jelent, ill. a démon neve is egy-
ben; 4 noha démon, a neve akkor is tehéncsordát jelent, amit meg kell védjen; 5 a jaṁbuka egyaránt jelenti: sakál, ill. 
egy trópusi gyümölcs, a jávaiszilva, rózsaalma neve is;



54. ÉNEK 
 A KĀLIYA OKOZTA VESZÉLY

Hajdan, 
egy bölcs, akit Saubharinak hívtak,
és buzgón vágyott a Szolgálatodra,
vezeklést végezve
tizenkét éven át a Kālindī folyóban maradt alámerülve.
Ez idő alatt kötődni kezdett a halhoz,
ami azokban a vizekben játszadozott.
Egy nap azonban
egyszer csak feltűnt a szeme előtt Garuḍa. (1)

Majd megszakadt a szíve Saubharinak, 
amikor meglátta, 
amint az éhes Garuḍád halat fal;
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ezért megátkozta: 
meghal,
ha egyetlen teremtményt is megeszik onnan. (2)

Ekkoriban a kígyó, Kāliya,
akit majd szétvetett a büszkeség a mérge ereje miatt,
megette a kígyók ellenségének, Garuḍának, 
félretett felajánlásokat.
Az emiatt haragra gerjedt Garuḍa, 
aki odaadó híve a Lótuszlábaidnak,
lecsapta Kāliyát a szárnyaival.
Kāliya a Kālindī (Yamunā) vizeiben vett menedéket,
ami a bölcs egykori átka következtében, 
s attól kezdve,
Garuḍa számára tiltott terület lett. (3)

Minthogy a bestiális teremtmény (Kāliya)
a Yamunā, a Nap Leányának, vizeiben élt,
erős mérge hatására
a folyó menti fák mind kiszáradtak,
a felette elrepülő madarak élettelenül lezuhantak.
Látva az élőlények szenvedését 
Szívedet megolvasztotta a részvét. (4)
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Ez idő tájt történt egyszer,
hogy Balarāmával a Yamunā-közeli erdőkbe mentetek.
A tikkasztó nyári forróságban
a csorda és a pásztorok torka is kiszáradt.
Hogy csillapítsák a szomjukat
a folyó vizéből ittak
[nem tudva, hogy azt megmérgezte Kāliya]. (5)

Holtan estek össze mindannyian.
Ó, Változhatatlan!
Szánalommal eltelve mentél oda,
és reájuk vetetted kegyes Pillantásodat,
mely akár a nektárzuhatag
rögvest visszahozta őket az élők sorába. (6)

A feléledt gopák heves üdváradatot tapasztaltak a végtagjaikban,
és azt kérdezték: „Ó, mi történt?”
Majd Téged észrevéve felkeltek,
és sietve megöleltek,
mert rájöttek, 
ez a különös üdv a Te műved,
hisz korábban is látták már dicső Tetteidet. (7)
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A tehenek is életre keltek egy pillanat alatt;
és amikor maguk előtt Téged láttak, 
szelíden bőgve és örömkönnyeket ontva 
szeretettel körbeálltak. (8)

„Ó, Mukunda! 
E méreg hatása valóban csodás!
Testünkön minden szőrszál égnek áll,
és belül az üdv átható mámorát érezzük!”
– így méltattak és imádtak Téged a gopák. (9)

Ily módon adtad vissza híveidnek 
életüket és egészségüket
az elbűvölő Pillantásoddal.
Ó, Guruvāyur Ura,
ki ilyen végtelen kegyelemmel teljes vagy!
Kérlek, légy kegyes,
és a betegségeimtől ments meg engem! (10)



55. ÉNEK 
 TÁNC KĀLIYÁN

Ó, Uram!
Ezt követően eldöntötted,
az ádáz kígyót elűzöd a folyóból.
Gyorsan felkapaszkodtál a parton álló kadamba-fára,
melynek levelei elszáradtak a mérgező levegő hatására. (1)

Miután a zsenge hajtásokhoz hasonló, 
elragadó Lótuszlábaiddal felmásztál a fára,
egy hosszú ugrással 
a mély víz szilaj hullámai közé vetetted Magad. (2)
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Amikor Te, A Három Világ Súlyának Viselője,
beugrottál a vízbe,
és mélyre merültél benne,
a folyó kavarogni és örvényleni kezdett
roppant Súlyod következtében.
Majd hirtelen 
rettenetes, morajló hang kíséretében
a folyómedertől száz íj[távolság]nyi területet öntött el. (3)

A víz éktelen hangja,
amely elért minden irányba,
megzavarta és felbosszantotta a kígyókirály Kāliyát.
Kiemelkedett hát a vízből, 
és Neked támadt forrva a dühtől. (4)

Ott láttad Magad előtt 
az ezer hegycsúcshoz hasonló csuklyájából
tűzszikrát hányó és halálos mérget okádó kígyót,
mely úgy festett, 
akár egy temérdek-ormú fekete hegy1. (5)

Ó, jaj! Az az ormótlan, 
végzetes mérget kibocsátó és irtóztató forróságot kifújó kígyó
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rengeteg helyen megmart Téged,
kinek határtalan az Ereje.
Majd olyan szorosan Köréd tekeredett,
hogy a Testedet és a Mozdulataidat is láthatatlanná tette. (6)

A folyóparton álló fiúk és tehenek nagyon megijedtek,
mikor sehol sem láttak Téged.
A faluban a gopák előtt is ezernyi rossz ómen tűnt fel,
ezért a Yamunā partjára siettek. (7)

Ó, Uram!
Sanyarú helyzetedet gyanítva
mindannyiukat hatalmába kerítette a bánat,
és készen álltak életük feláldozására. 
Ebben a pillanatban
a feltekeredett kígyó szorításából gyorsan kiszabadítottad Magad,
és tüstént a víz felszínére emelkedtél mosolygós arccal. (8)

Majd felkapaszkodtál a kígyókirály csuklyáira, 
és táncolni kezdtél rajtuk ragyogó és finom Lábaiddal.
Bokapereceid lágy, pompás hangja csodásan csengett össze
a Csuklódon viselt karkötők csilingelésével. (9)
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A gopák örvendeztek, 
a bölcsek himnuszokat zengtek,
míg az Istenek virágokat szórtak,
ahogy előadtad a Táncodat.
Ó, Guruvāyur templomának Ura!
Te, ki ilyen vagy, 
kérlek, légy kegyes, 
és a súlyos betegségtől ments meg engem! (10)

1 Añjana



56. ÉNEK 
 KĀLIYA BÜSZKESÉGÉNEK LETÖRÉSE 

AZ ÚR MEGÁLDJA KĀLIYÁT

Ó, Uram! 
Fülbevalóid ritmusos himbálózásával
sokáig táncoltál a kígyó megannyi csuklyáján,
miközben mennyei hajadonok énekeltek 
az istenek dobolását kísérve az égben. (1)

Ó, Hari!
Lótuszlábaiddal egyik csuklyát a másik után taposva, 
a lehajtott fejekről a magasba tartottakra ugorva,
hosszasan táncoltál ily csodásan,
s az ütemet a Tapsoddal tartottad. (2)
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Eltiport és lehorgasztott fejeivel
és a belőlük folyó vérrel, 
mely a Yamunā vizét vörösre festette,
a kígyók királya kimerült egészen.
Erre a feleségei megjelentek Előtted, 
ó, Mādhava,
és alázatosan a Lábaidhoz borultak. (3)

Ó, Uram!
A kígyófeleségek már hosszú idővel ezelőtt
és hosszú ideig hallottak a Fenségedről, 
ezért Benned merültek el az elméikkel.
Olyan magasztaló himnuszokkal kezdtek hát túláradóan dicsőíteni,
melyek túlszárnyalták még a nagy bölcsek képességeit is. (4)

Ó, Ācyuta!
Szívedet részvét öntötte el
a kígyófeleségek odaadása láttán.
E könyörülettel eltelve
életben hagytad hát a kígyókirályt,
aki Lábaid elé borulva teljesen átadta Neked önmagát. (5)

Ekkor arra kérted, 
menjen az óceán közepén fekvő Ramaṇaka szigetre.
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Biztosítottad, 
ott nem bántja majd Garuḍa,
aki ellensége a kígyóknak.
Tisztelettel engedelmeskedve e Szavaidnak,
a kígyókirály a többi kígyóval együtt távozott onnan. (6)

A kígyófeleségek temérdek drágakővel, 
csillogó nyakláncokkal és selyemruhákkal ajándékoztak meg.
Mindezekkel felékesítve 
estefele csatlakoztál a többiekhez,
akik örömkönnyekkel elárasztott szemekkel
a folyóparton vártak Téged. (7)

A sötét éjszaka miatt
a társaság nem tudott hazamenni Vrajába, 
ezért ott, a parton aludtak el 
a Te Lábaid menedékében.
Ámde egykettőre
erdőtűz kerítette be őket. (8)

A gopák felébredtek, 
és elkeseredetten kiabálni kezdtek:
„Ments meg minket! Ments meg!”
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Erre Te,
hogy megvédelmezd őket,
megittad a nagy tüzet.
Mi olyan meglepő ebben?!
[Jól tudott,]
a tűz nem más, mint a Te Szád.1 (9)

A pītatā2 (sárga) eddig csak a színét tekintve volt jellemző a tűzre;
ámde miután megittad a tüzet,
az már nem csupán melléknév,
de melléknévi igenévként is megállja a helyét.
Ó, Mindent-átható Uram!
Így magasztaltak a gopák örömittasan.
Ó, Hari!
Kérlek, légy kegyes, és a betegségeimmel egyetemben 
a bűneimet is semmisítsd meg! (10)

1 lásd 6.6. ének; 2 a pītatā egyaránt jelenti, hogy valaminek sárga színe van, ill. az ivást, mint cselekvést; 
sárga tűz – megivott tűz;



57. ÉNEK 
 PRALAMBĀSURA ELPUSZTÍTÁSA

Ó, Uram! 
Te, a Kívánságok Teljesítője, 
egy nap díszes ruhában, szépen kiöltözve,
Balarāmával és a gopák fiaival, illetve a borjakkal körülvéve, 
akik ugyancsak elkísértek, 
elindultál az erdőbe. (1)

Ahogy egyszer mókázva,
máskor Vṛndāvana érintetlen szépségét mutatva Balarāmának
bottal a Kezedben sétáltál a fiúkkal,
elértél a banyanfához, amit Bhāṇḍīrakának hívtak. (2)
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Éppen ekkor, 
Pralamba, a könyörtelen démon, 
magát tehénpásztorfiúnak álcázva 
Hozzád közeledett azzal a céllal, 
hogy megöl Téged, aki pralamba (hosszú karú) vagy. (3)

Annak ellenére,
hogy szándéka ismert volt Előtted,
mégis úgy tettél, mintha nem tudnál semmit sem,
és barátságot kötöttél vele.
Majd a banyanfa alatt
birkózó bajnokságot rendeztetek a gopákkal,
melynek művészetében ők igen képzettek voltak. (4)

Ó, Uram!
Két csapatra osztottad a fiúkat;
az egyik vezetője Te lettél, 
és Balarāma a másiké.
Az asura tisztában volt az Erőddel, 
és mivel félt Tőled,
a Te Csapatodhoz akart csatlakozni, 
amibe Te bele is mentél. (5)
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Megegyeztetek,
a játék szabályai szerint a vesztesek 
a hátukon viszik majd a győzteseket.
Mivel legyőztek, 
Te a kedves barátodat, Śrīdāmāt vitted,
megmutatva ezzel a világnak,
hogy a híveid szolgálója vagy. (6)

Ennek megfelelően
egyes tehénpásztorlegények cipeltek,
míg másokat vittek.
Pralambát Balarāma győzte le, 
ezért a démon őt vitte.
Ámde Tőled félve
messzire futott vele. (7)

Amikor Balarāma észrevette, 
hogy jókora távolságot tettek már meg,
[isteni ereje segítségével] megnövelte a súlyát.
Ekkor a démon is visszavette a valódi formáját,
melynek láttán 
még Balarāma is rémülten hüledezve állt. (8)
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Olyan magas volt az asura, 
hogy a vállán cipelt Balarāma
távolról is tisztán látta az Arcodat.
Amint megpillantott Téged,
rögvest szertefoszlott minden félelme;
ütni kezdte a démont az öklével,
és péppé verte. (9)

Miután Balarāma megölte az agyafúrt asurát,
győzedelmesen tért vissza,
és Te szeretettel Magadhoz szorítottad.
Ahogy összeölelkeztetek
az Istenek virágözönt hintettek a fejetekre. (10)

Ó, Hari! 
Te, aki a fekete méh ragyogásával tündökölsz, 
aki a világok Támasza vagy, 
aki Pralamba vesztét okoztad,
kérlek, légy kegyes,
és késlekedés nélkül szüntesd meg a szenvedéseimet! (11)



58. ÉNEK 
MEGMENEKÜLÉS AZ ERDEI TŰZBŐL 

AZ ÉVSZAKOK LEÍRÁSA

Miközben Pralambāsura elpusztításával voltál elfoglalva,
és önfeledten játszottatok a gopa fiúkkal,
a tehenek – füvet keresve – elcsatangoltak,
és egy közeli erdőbe jutottak, amit Aiṣīkának hívtak. (1)

Vṛndāvana erdejében [ahol a tehenek éltek] 
nem lehetett érezni a tikkasztó nyári hőséget;
ám amint az erdő széléhez értek,
rekkenő nyári forróság kínozta őket,
ami egyre csak fokozódott és terjedt.
A nagy melegtől és a szomjúságtól teljesen kitikkadva
és a Tőled való távollét okozta bánatuk miatt,
kábultan és mozdulatlanul álltak. (2)
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Ó, Uram!
Társaiddal együtt mindenfelé kerestétek már,
mire végül a Muñja erdőben megtaláltátok a csordát 
aggodalommal telve 
elveszve a rengetegben.
Ahogy a közelükbe lépve vissza akartad őket terelni,
vad tűz tört ki,
és gyorsan terjedve körbevett mindenkit. (3)

Körös-körül ádáz tűz dühöngött,
rettenetes recsegő-ropogó hangokkal tombolva
és minden menekülő utat elzárva.
A fiúk és a tehenek is olyan zaklatottak voltak,
mintha már félig megégtek volna.
Mindannyian Nálad kerestek oltalmat,
aki Mindenek Barátja vagy, 
és így szóltak:
„Ó, Egyetlen Megváltónk a bajoktól!
Ments meg minket! Ments meg!” (4)

„Ne féljetek! Mind hunyjátok le a szemeiteket!” 
– felelted Te.
Amikor Szavaidnak engedelmeskedve
mind becsukták a szemeiket,
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hol volt az erdei tűz, és hol a Muñja rengeteg?!
Csodák csodájára 
abban a pillanatban mindannyian 
a [vṛndāvanai] Bhāṇḍīra erdőben találták magukat. (5)

„Dicsőség! Dicsőség Neked! 
Rejtélyes Erőd (māyā) kifürkészhetetlen!” 
– [ekképp hangzó] magasztalásukat mosolyogva fogadtad,
ó, Uram,
majd tovább folytattad az Utad
és a Kedvteléseidet az erdőségben,
ahol a nyárnak nem volt más jele,
csupán a csokrokban nyíló pāṭala virágok jelenléte. (6)

Olyan volt a nyár forrósága, 
mint a szenvedélyek hevének súlya, 
mely azoknak az elméjét nyomja, 
akik közömbösek Irántad;
mint az Isten-szeretet melegsége, 
melyet az Imádatod teremt, 
ami felszárítja a posványt és a bűntengert az emberek szívében;
mint a két Karodból kiáradó ragyogás.
Ilyen nyáridőt töltöttél a Yamunā partján. (7)
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Később, az esős évszak megérkeztével,
a föld lakói örvendeztek;
a gyülekező felhők tündöklő Tested színére,
a villámlás fényessége pedig 
a gyönyörű, sárga Öltözetedre emlékeztetett.
Ilyen esős évszakot töltöttél el 
Kedvedre játszva a [Govardhana] hegy sziklaüregeiben. (8)

Ó, Uram! 
A HegyKirály, Govardhana,
a leginkább megbecsült vendégeként fogadott a barlangjaiban.
A Téged magasztaló himnuszokat 
a pávák dallamos turbékolásának formájában énekelte meg;
az Imádatodat
az ágakról a Lábaid elé lehulló, teljesen kinyílt 
kuṭaja és kadaṁba virágok halmának felajánlásával végezte el. (9)

Majd a tavasz közeledett,
és a patakok oly tiszta vízzel teltek meg,
amilyen tiszta a híveid elméje. 
Ilyen tavaszt töltöttél el élvezettel az erdőkben,
boldogan hajtva a teheneket a dús füvű legelőkre.
Ó, Guruvāyur Ura!
Kérlek, légy kegyes, és áldj meg engem jó egészséggel! (10)



59. ÉNEK 
 HÍVOGATÓ FUVOLASZÓ

Az elbűvölt gopikāk minden nap látták 
a kalāya virághoz hasonló és szerelmes érzéséket kiváltó 
elragadó Formádat,
ami mindenkit elvarázsol a bájával,
ami valóban Maga Brahman, 
a megtestesült Saccidānanda1. (1)

Ó, Uram!
A gopikāk gondolatait megszállta Manmatha2, 
és az Irántad érzett szerelmük miatt
folyton arra vágytak, 
hogy [Téged] láthassanak.
Egy idő után már azt az elválást is nehezen viselték,
mikor hajnalonként az erdőbe mentél. (2)
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Amint útnak indultál a ligetbe, [hogy a teheneket legeltesd,]
az őzikeszemű gopikāk le sem vették Rólad a tekintetüket.
Majd távolról hallgatták a Fuvolád hangját,
miközben elméjüket Rád koncentrálták,
és a különféle játékos Kedvteléseid elbeszélésében lelték örömüket. (3)

Ami Téged illet, 
az erdőbe érve keresztbe tett lábakkal megálltál 
egy pompás árnyat adó fa tövében, 
és csak játszottál a Fuvolán 
Élet-Leheleteddel töltve meg a hangszert. (4)

Ó, Uram! 
A Fuvoládból született elbűvölő muzsika 
mintha csak a Szerelem Istenének nyilait küldte volna a mennyei leányokra;
megannyi állat és madár vált mozdulatlanná a hatására,
sőt még a köveket és a sziklákat is megolvasztotta. (5)

Finom Ujjbegyeid fürgén jártak a fuvola hanglyukain,
és a ritmust tartva doboltak puha Talpaid.
Mikor újra és újra elképzeltek Téged ebben a Testtartásban, 
melyet közvetlenül ugyan nem láttak,
Vraja hölgyei elmerültek az eksztázisban. (6)
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„Valóban nagyon szerencsések és áldottak a mennyei leányok az égen, 
a madarak, az állatok és a tehenek, még a föld is, amelyen lépkedsz,
mert korlátok és akadályok nélkül láthatják a Formádat” 
– így vélekedtek elmerengve a gopikāk Vrajában. (7)

„Ó, mi mikor ízlelhetjük meg Ajkaid nektárját; 
ami maradt, amit meghagyott a Fuvolád?
Távoli álom csupán!
Minek sóvárogni a lehetetlen után!” 
– így keseregtek újra meg újra 
kétségbeesetten és bánatosan a gopikāk. (8)

A Szerelem Istenének szakadatlan felbujtása nap nap után
áldásnak bizonyult a gopikāk számára,
mert ennek folytán olyannyira kötődni kezdtek Hozzád,
hogy a világi dolgok iránt teljesen közömbössé váltak. (9)

A kötődés természetes módon jelenik meg,
ám [az Isten iránti odaadás,] a megszabadulás eszköze
csak nagy erőfeszítések árán érhető el, 
vagy még úgy sem.
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Ó, milyen áldottak voltak a gopikāk!
Milyen kivételesen szerencsések, 
mert náluk e kettő egybeesett:
szenvedélyesen kötődtek Hozzád, 
és ennek eredményeként elérték a megszabadulást.
Ó, Guruvāyur Ura! 
Kérlek, légy kegyes, és ments meg engem! (10)

1 Sat-Cit-Ānanda; Abszolút Létezés-Tudomás-Üdvteljesség; 2 Kāma, a Szerelem Istene;



60. ÉNEK 
A GOPĪK RUHÁJÁNAK ELCSENÉSE

Vraja leányai, a csillogó szemű szépségek,
akiken úrrá lett a Szerelem Istene
és az Irántad érzett szerelem heve, 
a Yamunā partján 
homokból elkészítették Girijā1 képmását,
és a Lótuszlábaid szolgálatának vágyával imádták. (1)

Ezek a gyönyörűségek,
akik szüntelen a Neved kántálásában
és a Tetteid elbeszélésében merültek el,
reggelente a folyópartra mentek,
ahol felajánlások százaival imádták az Istenianyát,
és fohászkodtak Hozzá,
hogy a férjük Nanda fia, Kṛṣṇa, legyen. (2)
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Mikor láttad,
hogy egy hónapon át megtartották a fogadalmakat,
részvét ébredt Benned.
Ezért azzal a szándékkal, 
hogy megáldd őket,
elmentél a folyópartra. (3)

Vállalt ígéretüket teljesítve,
ruháikat a folyóparton hagyva
a Yamunā vizeiben játszadoztak önfeledten,
mikor hirtelen megpillantottak Téged,
és nagyon elpirultak. (4)

A leányok lehajtott fejjel, szégyenkezve álltak.
Te felkaptad a közelben heverő ruháikat, 
gyorsan felmásztál egy fára, 
és leültél az ágára. (5)

„Gyertek ide szépséges szeműek! 
Itt vannak a ruháitok, vegyétek vissza őket!”
– mondtad nekik egy édes mosoly kíséretében;
ám azok csak álltak tovább zavarban. (6)
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„Ó, Kedves Fiú! Életed legyen hosszú! 
Miért incselkedsz velünk, a szolgálóleányaiddal?
Ó, Lótuszszemű! Kérünk, add ide a ruháinkat!”
– szóltak a gopikāk,
amire Te csupán egy mosollyal válaszoltál. (7)

Látva, 
hogy a lányok kijöttek a partra,
és ott összetett kezekkel állnak,
szívükben megtisztulva,
önmagukat teljes mértékben átadva
Neked,
egyetlen menedéküknek Téged tekintve,
Te 
örömmel visszaadtad a ruháikat,
és áldásként egy ígéretet is kaptak. (8)

„Tudom, mire vágytok. 
A Yamunā homokos partján a holdfényes éjszakákon 
illő választ adok!”
– így szóltál a leányokhoz. (9)
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Ó, Uram! 
Hallva,
ahogy ezek a nektárral teli szavak
elhagyták az Ajkaidat,
az őzikeszemű leányok vonakodva indultak haza,
újra és újra szeretettel pillantva Lótuszarcodra. (10)

Így áldottad meg a gopikākat, 
és barangoltál tovább a ligetben,
épp, mint annak előtte.
Ó, Hari! 
Ezzel a gyógyító Könyörületeddel,
kérlek, légy kegyes, 
és sietve vess véget az összes betegségemnek! (11)

1 Himālaya Leánya, azaz Pārvatī, az Istenianya



61. ÉNEK 
 A BRĀHMAṆA FELESÉGEK MEGÁLDÁSA

Egyszer, 
attól a vágytól vezérelve indultál el 
a gopa fiúkkal és a tehenekkel
egy Vṛndāvanától távol eső erdőbe, 
hogy megáldj egy nagy csoport
igen odaadó brāhmaṇa asszonyt. (1)

Láttad, hogy a fiúkat kínozza az éhség és a szomjúság,
ámde lakatlan erdőrészen haladtatok át.
Elküldted hát őket egy közeli helyre,
ahol néhány brāhmaṇa éppen szertartást1 végzett,
hogy tőlük kérjenek némi ételt. (2)
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Ó, Uram!
A fiúk el is mentek, 
és a Nevedben kértek ennivalót a brāhmaṇáktól. 
Ám a nagy brāhmaṇák, 
akik bár jól ismerték a Védák2 szavát,
úgy tettek, mintha meg sem hallanák őket,
s ennélfogva nem is feleltek. (3)

A fiúk szomorú szívvel tértek vissza
a visszautasítás miatt.
Pedig ez a közömbös viselkedés várható volt
a rituálékhoz ennyire ragaszkodó brāhmaṇáktól.
Jó ideje már annak
mióta nincsenek Irántad odaadással (a-bhakták)3,
következésképpen
hogy is ajánlottak volna Neked ételt (bhaktát)4? (4)

„Menjetek, és értesítsétek a brāhmaṇák feleségeit az Érkezésemről!
Ők igen együttérzők, és nem fogják megtagadni tőletek a betevőt”
– mondtad mosolyogva a fiúknak,
akik el is indultak,
hogy az asszonyoktól kérjenek ennivalót. (5)
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Amint meghallották a Nevedet,
az asszonyok, 
akik már régóta vágytak rá, hogy láthassanak Téged,
nagyon izgatottak lettek,
és máris Elébed siettek
négy különböző étellel a kezükben;
jóllehet a férjeik megtiltották nekik, hogy így tegyenek. (6)

Majd megpillantottak, 
ahogy ott álltál, 
és a Hajfürtjeidben pávatoll lengedezett,
az Orcádon Fülbevalód tükörképe ragyogott,
s Kezed a Barátod vállán pihent. (7)

Az egyik nő nagyon szeretett volna találkozni Veled,
de a rituáléktól nem tágító férje nem engedte el,
és a karját megragadva visszatartotta.
Ekkor meditálni kezdett Rajtad,
és csodák csodájára, 
ez a rendkívül szerencsés asszony azonmód Beléd olvadt
[és megszabadult abban a pillanatban]. (8)
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Ételfelajánlásukat elfogadva
megáldottad az asszonyokat.
Azonban,
mivel állandóan a Veled való fizikai kapcsolatra vágytak,
elhanyagolták a családjaikat.
Ezt felismerve hazaküldted őket,
hogy a szertartás megfelelően legyen elvégezve.
Sőt, az uraikat is megszabadítottad
minden velük szemben – az engedetlenségük okán – táplált 
neheztelő rosszérzéstől. (9)

Ezután eltűnődtek a brāhmaṇák;
a hibáikat és a hitveseik Irántad érzett kiemelkedő odaadását 
egyaránt belátták.
A Valóságot megértve
dicsőítő énekekkel magasztaltak Téged.
Ó, Guruvāyur Ura! 
Kérlek, szüntesd meg a szenvedéseimet! (10)

1 yajña; 2 śruti; 3 abhakta az, akiben nincs odaadás; 4 a bhakta szó egyaránt jelenti, hogy odaadás és főtt rizs; 



62. ÉNEK 
 INDRA ÁLDOZATÁNAK MEGSZAKÍTÁSA 

ÁLDOZAT BEMUTATÁSA A GOVARDHANÁNAK 

Ó, Śauri1!
Régen, amikor a gopák szent tűzszertartást szerveztek Indra tiszteletére,
és az áldozathoz szükséges hozzávalókat gyűjtötték,
Te, mivel le akartad törni Indra büszkeségét,
alázatosan és udvariasan megkérdezted Nandát és a falu többi idősét:
„Ó, atyám, miért ez a nagy készülődés?”
Így hangzott a Kérdésed, 
holott a választ Magad is jól ismerted. (1)

Nanda azt mondta:
„Ó, fiam! Minden évben áldoznunk kell Indrának,
mert [tápláló] esőt adva ő hoz boldogságot az egész világra.
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Az eső minden ember létszükséglete,
és ez még inkább igaz a mi esetünkben, 
mert a jószágaink kizárólag füvön és vízen élnek.” (2)

Ó, Uram! 
Mikor Atyád ezen szavait meghallottad,
édesen az alábbi bölcs választ adtad:
„Ó, nem, nem igaz, hogy Indra hozza!
Az esőt az élőlények múltbeli tetteinek 
előre nem látott2 következményei eredményezik,
az érdemeik szerint. 
Milyen felajánlást adnak Indrának e nagy erdő fái?” (3)

Falud lakóinak azt mondtad:
„Valóban igaz, 
hogy népünk jólétét a tehenek jelentik.
Azonban,
mivel a szükséges füvet és vizet ez a [Govardhana] hegy biztosítja nekik,
ezért a felajánlásokat is a hegynek kellene adni;
és az imádatunkat a szent emberek szintén megérdemlik,
mert a földön ők nagyobbak az Isteneknél.” (4)

Szavaid nyomán
a gopák hódolattal imádták a szent embereket,
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és a hegynek is gazdag felajánlásokat tettek;
körüljárták,
és újra és újra alázattal telve borultak le előtte.
Te, a hegy lelkévé válva minden felajánlott ételt elfogyasztottál
a tehénpásztorok jelenlétében. (5)

Majd azt mondtad nekik: 
„Ugye hogy nem tévedtem!
Az összes felajánlásunkat megette a hegy.
Még ha Indra, a hegyek ellensége, mérges is,
ez a hegy képes mindenkit megvédeni!”
Gokula népe örvendezve hallotta ezt. (6)

Vraja lakói jókedvűen tértek haza Veled.
Amikor Indra tudomást szerzett a neki szánt szertartás beszüntetéséről,
az elméjén a rajas túlsúlya vett erőt, és felettébb feldühödött.
Tette mindezt annak ellenére, hogy tisztában volt a Kiléteddel;
és az ugyancsak ismert volt előtte,
hogy a saját magas pozícióját is Te rendelted el. (7)

„Ha egy ember tiszteletlen az Istenekkel szemben
– legyen bár az adott személy Maga Viṣṇu, Madhu Elpusztítója, emberi testben –,
akkor oda lesz a dēvák tekintélye.
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Ezért e tehénpásztornak és népének mindenét megsemmisítem!”
– szólt Indra öntelten,
és eldöntötte, legyőz Téged. (8)

Azzal a céllal, hogy elpusztítsa Vraját, a Lakhelyedet,
Indra hatalmas özönvizet okozó felhőket idézett az égre,
ő maga pedig fehér elefántja, Airāvata, hátán indult útnak
kezében villámcsapás fegyverével.
A Tűz és a Szelek Istene, illetve más Istenek is vele tartottak,
ők azonban csak mosolyogtak magukban.
Ó, Három Világ Ura!
Ugyan kit nem babonáz meg a Māyād? (9)

„Meglehet Indra mérges, aggódnunk mégsem kell, 
mert velünk a szent emberek és a hegy kegyelme!”
– ezzel győzted meg a tehénpásztorlegényeket,
és vártál és csodálkoztál, 
hogy Indra miért nem tűnt még fel.
Ó, Guruvāyur Ura!
Ó, Mura Elpusztítója!
Kérlek, szüntesd meg a betegségeimet! (10)

1 Kṛṣṇa; 2 adṛṣṭa;



63. ÉNEK 
A GOVARDHANA HEGY FELEMELÉSE 

Majd egyszer csak észrevetted,
hogy Vraja fölött az égen hatalmas esőfelhők gyülekeznek,
melyek ragyogása Tested színére emlékeztetett,
és szüntelen és egyre erősödő mennydörgéssel
rázták meg a négy negyedet. (1)

Amikor Indra haragja miatt
mindenfelé óriási jégdarabok hullásával kísért
szakadó eső gyötörte a gopákat,
hangosan védelemért fohászkodtak.
Kesergésüket hallva arra kérted őket: ne féljenek! (2)
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„Itt, a mi népünknek, ez a hegy [a Govardhana] az istene.
Indra a hegyek ellensége.
Miért kétlitek hát, hogy a hegy elhárítja Indra támadását?!”
– jegyezted meg mosolyogva, 
ó, Uram! 
Miután így megnyugtattad őket,
két kicsi Karoddal
[gyökerestől] kitépted [a helyéről] a Govardhana hegyet. (3)

Majd a tehenek és a pásztorok mind összegyűltek
a lótuszhoz hasonló Karoddal magasba tartott hegy alatt,
annak puha homokos, esőtől védett ágyában,
ahol ők és a dolgaik is védelem alatt álltak. (4)

Miközben a hegyet tartottad,
vidám csacsogást folytattál a korodbeli fiúkkal és lányokkal,
míg a másik Karoddal a Köréd gyűlt teheneket simogattad.
Mindez örömmel és megelégedettséggel töltötte el a gopákat. (5)

A Téged figyelő tehénpásztorok így tanakodtak:
„Ez a hegy olyan hatalmas! 
Ő mégis hosszasan tartja a lótusz szárához hasonló bal Karjával.
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Milyen elképesztő!
Lehet, hogy a hegy magától emelkedett fel, 
a saját erejéből?” (6)

„Ó, mennyire arcátlan ez a fiúcska! 
Majd visszateszi a helyére a hegyet, 
amikor a súlyától már sajog a keze!”
– mondta Indra, 
aki Veled szemben tele volt megvetéssel,
így aztán hét napon át heves esőt zúdított alá. (7)

Te szilárdan álltál,
a Helyedről egy tapodtat sem moccantál.
A felhők kiszáradtak és kimerítették a víztartalékaikat,
a szelek pedig szerte-szét fújták őket.
Amint Indra, az Istenek Ura, ezt meglátta, 
elmenekült, mert megrémült az Erődtől. (8)

Amikor így véget ért a heves zápor,
a tehenek és a pásztorok kibújtak a hegy alól.
Ó, Uram! 
Te visszahelyezted a hegyet a földre,
a végtelenül boldog gopák pedig megöleltek. (9)
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Ó, Lakṣmī Hitvese!
Az Istenek dicsőítettek, 
megjegyezve,
hogy hosszú idővel ezelőtt [a vadkan Inkarnációdban] 
magát a földet emelted fel,
így most, 
pusztán egy hegy felemelése
nem jelentett Neked túl nagy nehézséget.
Ó, Guruvāyur Ura!
Kérlek, légy kegyes, 
és a betegségeimtől ments meg engem! (10)



64. ÉNEK 
 GOVINDA FELSZENTELÉSE

A gopālakák,
akik tanúi voltak hatalmas Hőstetteidnek,
mint a hegy felemelése,
az Univerzum Urának tekintettek,
ezért Nandát kérdezgették a Horoszkópod tekintetében. (1)

Atyád elmondta a népének,
amit a bölcs Garga jövendölt a Nagyságodat illetően.
Ettől kezdve még jobban tiszteltek,
és az Irántad érzett szeretetük is a sokszorosára növekedett. (2)

Miután Indra, az Istenek Ura, kegyvesztett lett,
szertefoszlott a büszkesége,
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és felismerte Rólad az igazságot.
Kāmadhenuval, az isteni tehénnel járult Elébed,
magasztalva dicsőített,
és Lótuszlábaidat az ékövekkel kirakott koronát viselő fejével érintette meg. (3)

Az isteni tehén az Irántad érzett szeretettől túlcsorduló tejével szentelt fel,
így kaptad a Govinda, vagyis ‘A Tehenek Ura’ nevet.
Indra a mennyei Gangesz szent vizével kent fel nagy örömmel,
amit az elefántja, Airāvata, hozott el. (4)

Amikor ekképpen
Gokula Uraként szenteltek fel Téged, 
aki a Három Világ Ura vagy,
Kegyelmednek és Dicsőségednek köszönhetően
Gokula olyan jólétre tett szert, 
ami még a mennyekben, sőt még Vaikuṇṭhán is ismeretlen. (5)

Egy kora reggel, [még napfelkelte előtt],
amikor Atyád épp a Yamunāban fürdött,
Varuṇa küldöttei elrabolták őt.
Hogy visszahozd,
és hogy teljesítsd a célt, amiért emberként leszülettél,
Varuṇa városába mentél. (6)
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Varuṇát, a Vizek Urát, meglepte a váratlan feltűnésed,
de méltó figyelemmel imádott Téged.
Te azonnal hazatértél Atyáddal,
aki később elbeszélte az esetet a gopáknak. (7)

A gopák, 
akik most már biztosan tudták, 
hogy Maga Hari vagy, 
nagyon vágytak rá, 
hogy közvetlenül is megtapasztalják a Legfőbb Állapotodat.
Ó, Mindent-átható Uram!
Ekkor felfedted előttük azt az Állapotot, 
amely elérhetetlen az odaadás híján lévő embereknek. (8)

A megszabadulás hatalmas óceánja tele volt, 
túlcsordult és ragyogott a legfőbb üdvös nektárral,
és a tehénpásztorok hosszú időre el is merültek benne;
mígnem Te, 
ó, Végtelen,
visszahoztad őket a világra való tudatosságuk állapotába. (9)
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Ó, Uram! 
Melyik másik Inkarnáció fedte fel valaha 
ilyen játszi könnyedséggel és világosan
az elérhetetlen Lakhelyedet a hívek számára, 
mintha az egy gyümölcs volna az ember markában?
Ezért bizonyos, hogy itt [Gokula falujában] 
egy tehénpásztor formájában
Te, a Legfőbb Én vagy.
Ó, Te, kinek Guruvāyurban van a Lakhelyed! 
Kérlek, légy kegyes, 
és a betegségeimtől ments meg engem! (10)



65. ÉNEK 
 A GOPIKĀK ÉRKEZTE

Ezt követően eltervezted, 
hogy megrendezed a szerelem ünnepét, 
amit még a gopikāknak ígértél, 
amikor a fogadalmuk véget ért.
Egy éjjelen,
a telihold ragyogó, hűsítő fényében fürdőző Yamunā menti erdőben
két Kezed közül fülbemászó fuvolaszó csendült fel. (1)

Ó, Mindent-átható Uram!
A fuvola messzire elérő hét emelkedő és ereszkedő hangja 
csodás dallamban kelt életre,
és az egész világegyetemet elbűvölte.
Mikor az ifjú hölgyek meghallották azt,
páratlan és leírhatatlan elragadtatást tapasztaltak. (2)
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Ó, Ragyogó!
Fuvolád melódiájától megigézve
ezek a lótuszszemű hölgyek, 
akik addig a ház körüli teendőikkel foglalatoskodtak,
vagy a gyermekeikről gondoskodtak,
vagy éppen a férjeik szolgálatára álltak,
mindent hátrahagytak, 
és sietve az erdőbe szaladtak. (3)

Egyesek ékszerekkel ékesítve szépen kiöltöztek,
míg mások félbehagyták a szépítkezésüket,
és csak rohantak Hozzád úgy, ahogy voltak,
mikor meghallották a zengő Fuvoládat.
A Szemedben ők sokkal vonzóbbnak tűntek,
mint a felékesítettek.1 (4)

Ó, Uram!
Az egyikük
nagy sietségében úgy jelent meg Előtted,
hogy a nyakláncát a derekán viselte,
a deréköve pedig a nyakában díszelgett.
Ó, Mukunda!
Mintha ezzel kifejezetten a szemrevaló csípőjére 
szerette volna felhívni a Figyelmedet. (5)
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Egy másikuk olyan izgatott lett,
hogy [ékszereket ugyan viselt, de]
felsőruha nélkül, fedetlen keblekkel érkezett meg;
és saját izgatottságuk okán, a többiek sem vették ezt észre.
Úgy tűnt, mintha két fedetlen keble egy-egy vizeskorsó lenne,
melyekkel a koronázási ceremónia során fürdetnek majd meg, 
ahol a Szerelem Királyságának páratlan Uralkodójaként szentelnek fel [Téged]. (6)

Ó, Uram! 
Azok, akik nem tudtak elszabadulni otthonról,
a szívükben meditáltak Rajtad szilárdan.
Ennek eredményeként
a Legfőbb Tudat-Üdvöt elérve feladták a testüket,
és összeolvadtak a nem-kettős Formáddal.
Valóban ők voltak a legáldottabbak! (7)

Ezek a nők nem Istenként tekintettek Rád, 
nem úgy, mint Paramātmā, [Legfelsőbb Lélek,]
hanem [a szerelem érzésével,] mint szeretőjükre,
és egy pillanat alatt elérték a megszabadulás állapotát,
amire törekednek a Paramahaṃsák. 
Ó, Legragyogóbb!
Akár így, akár úgy meditálva Rajtad2,
hadd érjem el én is könnyedén a halhatatlanság állapotát! (8)
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Vraja gyönyörű hölgyei Köréd gyűlve figyeltek Téged.
Arcodat elbűvölő mosoly ragyogta be,
Tekintetedet könyörület töltötte meg.
Ó, Hari!
Tündöklés Végtelen Óceánja!
A Világ Szívének Elrablója!
Ó, Guruvāyur Ura!
Kérlek, légy kegyes, 
és a betegségeimtől szabadíts meg engem! (9)

1 [mert az Irántad való odaadásuk úgy elragadta őket,
hogy el is feledték a kinézetüket] – értelmező kiegészítés: Swami Tapasyananda
2 [bármilyen érzéssel vagy attitűddel merüljön is el Benned, Śrī Kṛṣṇában, 
Sat-Cit-Ānanda valóságos Megtestesülésében, az elme] – értelmező kiegészítés: Swami Tapasyananda;



66. ÉNEK 
 A GOPIKĀK MEGÖRVENDEZTETÉSE

Habár elhatároztad, 
hogy teljesíted a gyönyörű nők vágyát, 
akik Hozzád rohantak és tehetetlenek voltak, 
mert eltalálta őket a Szerelem Istenének nyila,
először mégis ellenkezőképpen szóltál. (1)

Hogy hallják a mennyek egybegyűlt bölcsei,
és ily módon megtudhassa a világ is,
a háziasszonyok kötelességeiről beszéltél nekik.
Szavaid összhangban állnak a dharmával
[ezért azok követendőek valóban];
Tetteidet azonban nem kellene utánoznia másoknak,
mert Te örökké-tiszta vagy1. (2)
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Kedvezőtlen szavaidat hallva
azokat az őzikeszemű, bájos asszonyokat 
mélységesen lesújtotta a bánat.
Hosszasan kérleltek:
„Ó, Te, Kegyelem Óceánja! 
Ne hagyj, ne hagyj el minket!” (3)

Ó, Mura Elpusztítója!
Sírásuk és könyörgésük meghatott;
elindultál hát a Yamunāhoz, 
hogy a homokos parton játszadozz velük szabadon. (4)

A Yamunā homokkal fedett partját még szebbé tette 
a hold lágyan áradó ragyogó fénye.
A gopikāk felsőruháikat leterítve 
ágyat készítettek Neked;
arra ültél le. (5)

Az édes és pajkos Beszédeddel, 
a kezek összefűzésével,
a csókok örömével 
és a meleg ölelésekkel
végtelenül boldoggá Tetted őket. (6)
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Ó, Elragadó! 
Ruháik elcsenése napján megígérted e gyönyörű asszonyoknak,
kiknek elméjét elöntötte a szerelem mámora,
hogy elcsened a viseletüket2.
Most ezt is megadtad nekik. (7)

Ó, Nanda Fia!
A Három Világ Legragyogóbbja!
Ahogy az ifjú hölgyek öleltek,
és a Testeden izzadságcseppek jelentek meg,
Lótuszarcodon pedig lágy, 
[hófehér] jázminhoz hasonló mosoly ragyogott,
eksztatikus izgatottság futott át rajtuk. (8)

A különválásban 
olyan vagy, mint az izzó faszén (aṅgāramaya) 
[oly elviselhetetlen a Tőled való távollét].
Az egyesülésben,
Maga vagy a szerelem megtestesülése (śṛṅgāramaya).
Ó, Te Kedves! 
Ami azonban valóban csodálatos, hogy itt, ezek az asszonyok 
még az egyesülésben is inkább aṅgāramayának találtak Téged.
[aṅga! āramayah – ‘Kedves! Rendkívüli módon megörvendeztetted őket.’]3 (9)
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Ó, Guruvāyur Ura!
Téged imádlak, 
akinek gondolatai Rādhā dagadó kebleinek ölelésén járnak.
Hozzád szól a könyörgésem:
kérlek, légy kegyes, 
és töröld el az összes betegségem! (10)

1 [a Tetteid viszont 
nem mindig igazodnak a világ jó és rossz normáihoz.] – értelmező kiegészítés: Swami Tapasyananda;
2 vagyis: eltávolítod az egóikat; 3 szójáték értelmezése: Swami Tapasyananda;



67. ÉNEK 
ŚRĪ KṚṢṆA ELTŰNÉSE ÉS ISMÉTELT MEGJELENÉSE

A lótuszszemű hölgyek szerelmes kedvteléseket űzhettek Veled,
aki Maga vagy a ragyogó Legfőbb Üdv 
megtestesült színtiszta Esszenciája.
Végtelen örömbe merültek,
ezért áldozatul estek a büszkeségnek és az önteltségnek. (1)

„Ez a Kṛṣṇa, aki Lakṣmī Hitvese és a testet öltött Szépség,
bennem merül el” – mind így gondolkodott gőgösen.
Ó, Govinda! 
Tudtad jól,
ezért eltűntél a társaságukból. (2)
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Ó, Mura Elpusztítója!
Az egyik gopikāban, 
név szerint Rādhāban,
akkor még nem ütötte fel fejét a büszkeség,
ezért mikor messzire mentél,
őt Magaddal vitted,
és Kedvedre játszottál vele. (3)

Ó, Uram!
Eltűnésedet követően
az elválás okozta gyötrelemtől szenvedve
összegyűltek a lótuszszemű hölgyek,
és kínzó fájdalomban
az erdőkben helyről-helyre járva 
kerestek Téged bánatosan. (4)

„Ó, mangó! Ó, campaka! Ó, karṇikāra! 
Ó, mallika! Ó, mālati! Ó, lágy folyókák! 
Nem láttátok szívünk Elrablóját?”
– így kérdezgették a gyümölcsfákat és a virágokat siránkozva 
és teljes odaadással Irántad. (5)
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„Ó, barát! 
Épp itt látom magam előtt Kṛṣṇát!”
– kiáltotta izgatottan az egyik gopikā;
de [Téged] csupán látni vélt,
ahogy a képzeletében feltűntél,
ezért szavai csak megkettőzték barátnői szenvedését. (6)

Ők, akik teljesen azonosultak Veled,
a Yamunā partján játszották el és utánozták a Tetteidet. 
Majd ismét a keresésedre indultak,
és egy helyen Rādhāra bukkantak,
aki ugyancsak magára maradt 
a hiúsága miatt. (7)

Immár együtt folytatták tovább a kutatást Utánad
egész az éjszakába nyúlóan.
Újfent a Yamunā partjára értek;
ott összegyűlve, gyötrődve keseregtek,
miközben a Dicsőségeidről és a Kiválóságaidról beszélgettek. (8)

Ó, Kegyelem Óceánja!
Ó, a három világot elbűvölő Szerelem Istenének Elbűvölője!
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Ekkor lágyan mosolyogva ismét megjelentél
Vraja hölgyei előtt, 
akiknek elméjén a bánat és a keserűség vett erőt. (9)

Mi módon nem mutatták ki túláradó örömüket a szépséges hölgyek,
akik alig hittek a szemüknek,
amikor egyszeriben feltűnt előttük a Kedvesük?!
Ó, Guruvāyur Ura!
Te, aki így megjelentél a gopīk előtt,
kérlek, légy kegyes,
és ments meg a betegségeimtől! (10)



68. ÉNEK 
A GOPIKĀK AZ ÚR ÖRÖMTELI TÁRSASÁGÁBAN

Ó, Lótuszszemű!
Mikor megláttak a gopikāk,
elöntötte őket a boldogság;
döbbenten és mozdulatlanul álltak,
mintha csak a Halhatatlan Üdv záporában áznának. (1)

Majd az egyikük hirtelen megfogta Lótuszkezedet,
és habozás nélkül a dagadó kebleire helyezte.
Hosszasan állt így e helyzetben,
miközben a testén minden szőrszál égnek meredt. (2)
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Ó, Uram! 
Egy másikuk, rendkívül elragadtatottan, 
a saját nyaka köré fonta lágy Karjaidat;
mintegy életerejét tartva így vissza,
nehogy az megszökjön a torkán keresztül. (3)

Megint egy másik, 
minden szégyenérzet híján,
a Lótuszhoz hasonló Szádból a megrágott bétellevelet kivette,
és a sajátjába tette át,
elérve ezzel minden vágy beteljesülésének csúcsát. (4)

„Ugyan melyikünk fog valaha is megérinteni Téged,
aki oly könyörtelenül ott hagytál engem a rengetegben?!”
– mondta az egyik neheztelve,
miközben Rád nézett a könnyes szemeivel. (5)

Így sétáltál az örömittas gopikākkal a Yamunā partján,
majd miután sáfrány-pettyes felsőruháikat párna gyanánt 
egy halomba rakták,
Te tündöklően és dicsőségben ragyogva azon helyet foglaltál. (6)
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A gopikāk azt mondták Neked:
„Oly sok formája van a könyörületnek.
Egyesek mindenkivel együtt érzőek;
mások az alárendeltjeikkel szemben;
olyanok is vannak, akikben még azok iránt sincs részvét,
akik mindent feladtak és teljesen átadták önmagukat, mint én.” (7)

Te így feleltél:
„Ó, kedves lányok! 
Ne gondoljátok, hogy ilyen kőszívű vagyok!
Félek, hogy elveszítem a szerelmeteket.
Azért tettem ezt [és tűntem el],
hogy az elmétek szüntelen Reám rögzülhessen!” (8)

„Ó, Legkedvesebbek! 
Hallgassatok Ide, kérlek!
Higgyétek el Nekem, 
hogy Számomra nincs nálatok kedvesebb!
Játszadozzunk hát szabadon 
itt, a Yamunā parton e csodás éjszakákon!”
– ezt mondtad nekik ó, Uram. (9)
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E kijelentések nyomán
még boldogságosabbak voltak a gopikāk.
Majd velük játszadozva,
lelkesedéssel telve merültél bele a Rāsalīlā-ba.
Ó, Guruvāyur Ura!
Kérlek, légy kegyes, 
és a betegségektől ments meg engem! (10)



69. ÉNEK 
 RĀSAKRĪḌĀ

A gyönyörű hajtincseket egy csokor pávatoll díszíti;
a fülekben egy pár hal alakú fülbevaló lengedezik;
a nyakat virágfüzérekkel tarkított különféle nyakláncok ékesítik;
a [derék szépségét kiemelő] sárga selyemruhát arany deréköv szegi;
a test egészére kent szantálfa-paszta és egyéb krémek erős illatot árasztanak;
az ékkövekkel kirakott bokaláncokról fénysugarak villannak;
a Rāsa mulatsághoz illőn ékszerezett, ily ragyogó Formádon meditálunk. (1)

Miután kiszépítkeztek, és felkötötték a mellüket elfedő viseletet,
és felékesítették magukat a libegő és arcukhoz érő drágaköves fülönfüggőikkel,
az ifjú hölgyek körbeálltak Téged.
Ó, Padmanābha1! Ó, Lakṣmī Hitvese!
Két szépséges hölgy között elhaladva jártál körbe, 
és előadtad az elragadó Rāsa Táncodat. (2)
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Ó, Vāsudeva!
Nāradától távolról hallva ragyogó, illatos és édes Rāsalīlādról,
a mennyekből az Istenek
izgatott kíváncsisággal telve érkeztek meg
és gyűltek össze sebesen az égen
számtalan az öltözködésben és a cicomázásban, az ékszerek viselésében 
és a szerelmi játékokban igen járatos szépség kíséretében. (3)

Az alaphangot a fuvola biztosította,
tempót és ritmust adva az elragadó dalnak és rāgáknak;
a táncosok lábainak lágy dobogása
a kellemes zene ütemét tartotta;
a tapsok a karperecek csilingelésével keveredtek.
Lótuszkezeidet újra és újra a gopikāk vállaira helyezted,
akiknek derekán ide-oda lengett a ruha, ahogy táncoltak.
Meditáljunk a Rāsa Tánc ily lenyűgöző magasztosságán! (4)

Ahogy a zenei hangok magasabb tartományokba értek,
úgy emelték egyre fentebb hangjukat az énekesek
[mintha versenyeznének].
A táncosok kecses kezeinek és lábainak élvezetes mozgása 
összekuszálta és elmozdította 
a nyakukban és a testükön viselt füzéreket és drágaköves ékszereket.
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Az Istenek kitörő örömmel figyelték a jelenetet,
és virágesőt hintettek;
hitveseikkel együtt elbűvölten néztek, 
teljesen elmerülve Benned, 
kinek Színtiszta Tudat a természete. (5)

Az egyik gopikā, 
karcsú és lágy, akár egy kúszó szár,
fáradtan és izzadva,
a kimerültségtől félig lehunyt szemhéjakkal
rátámaszkodott a formás Válladra.
Egy másik, zilált hajjal,
látszólag, hogy a rákent friss szantálfa-pasztát megillatozhassa,
lopva megcsókolta a Karodat, 
és abban a pillanatban egész testén égnek álltak a szőrszálak. (6)

Megint egy másik, az érdemek tárháza,
arcát az Arcodhoz szorította,
amint a fülbevalók elmozdultak róla,
és élvezte az eufóriát, 
ahogy a Szádról megízlelte a megrágott bétel nektárját.
Mily eksztatikus mámoros elragadtatást nem tapasztaltak a tánc során a gopikāk,
akik megszerezték Lakṣmī játszóterét, Téged, a világon a Leggyönyörűbbet?! (7)
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Ó, Uram! Az éneklés abbamaradt,
és lassan a hangszerek is elhallgattak;
de a gopikāk, 
Brahman üdvös boldogságában mélyen elmerülve,
tovább táncoltak egy körben.
Még azt sem vették észre, 
hogy a ruhájuk kioldódott, 
és a keblüket fedő viseletük lecsúszott, 
sem, hogy a hajuk összekócolódott.
Az égen megálltak a csillagok
[hogy élvezhessék ezt az áldott tapasztalatot].
Mi mást mondhatok?! (8)

Ahogy a Rāsa Tánc véget ért,
a világot elárasztotta a legfőbb üdvösség.
A gopikāk, akiknek tiszta teste 
a tánc hatására keletkezett üde izzadságcseppekkel fénylett,
képtelenek voltak tovább elviselni a Szerelem Istenének nyilait.
Ó, Uram! 
Érdemdús tetteiktől indíttatva
annyi formát öltöttél Magadra, 
amennyien voltak,
és valóságos szerelmi ünnepélyt rendeztél. (9)
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Ó, Uram!
Kedvedre játszadoztál és áldoztál a szerelem oltárán 
a szeretettel kényeztetett 
és a különféle szerelmi kedvtelésekben kimerült hölgyekkel 
a Yamunā vizeiben és az erdőkben,
ahol virágok illatával telt, lágy szellő lengedezett,
eksztatikus örömmel kábítva el őket. (10)

Ó, Minden Vágyott Tárháza!
Így Áldottad meg az éjszakák alatt a gopikākat 
a nektár-óceán határtalan üdvének tapasztalatával,
melyet csak a yogīk érhetnek el.
Ezért Brahmāban, Śivában és a többi Istenben
a tisztelet érzése ébredt a gopikākkal szemben. 
Ó, Te, akit csak az odaadással bírók érhetnek el! 
Ó, Te Elragadó! 
Ó, Kṛṣṇa!
Kérlek, oltalmazz! (11)

1 Śrī Kṛṣṇa egyik neve; jelentése: ‘az Úr, akinek lótuszformájú a Köldöke’;



70. ÉNEK 
SUDARŚANA MEGVÁLTÁSA 

ŚAṄKHACŪḌA ÉS ARIṢṬA MEGÖLÉSE

Miközben így szórakoztattad az üdvben elmerült gopikākat,
a gopák Ambikā (Pārvatī) Hitvesének, 
az Úr Śivának a templomához indultak az Ambikā erdőbe, 
ahová Te is elkísérted őket.
Az imádathoz kapcsolódó ünnepséget követően mind lepihentek.
Békésen aludtak már,
mikor az éjszaka során egy óriási kígyó elkapta Nanda Gopát. (1)

Habár izzó faágakkal páholták,
az ádáz kígyó nem eresztette áldozatát.
A gopák a Lábaid elé borultak, 
és védelemért imádkoztak.
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Ekkor Te a kígyóhoz léptél, és megérintetted a Lábfejeddel;
az visszanyerte eredeti testét, és újfent Vidyādharī1 lett belőle. (2) 

„Ó, Uram! Ó, Sudarśana [korong] Hordozója!
A nevem Sudarśana.
Vétkeztem a bölcsek ellen,
mert becsméreltem őket.
Ezért mérték rám az átkot anno,
hogy e helyen legyek piton;
de Lábad érintése most megtisztított”
– így imádott Téged, 
és bűneitől megtisztulva visszatért a lakhelyére,
ahogy a gopák is a saját otthonaikba, Vrajába. (3)

Egy alkalommal hölgyek koszorújában sétáltál Balarāmával,
amikor az asura Śaṅkhacūḍa2, Kubera egyik szolgálója, elrabolta őket.
Te menten üldözőbe vetted, és végeztél vele.
Miután a [foglyul ejtett] hölgyeket mind kiszabadítottad,
Śaṅkhacūḍa gyöngy-fejdíszét Balarāma Bátyádnak adtad. (4)

Amíg Te napközben a Barátaiddal űzted Kedvteléseidet az erdőben,
és a Szerelem Istenét is megbabonázó, nektárként áradó 
édes dallamokat játszottál a fuvolán,
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és a mennyei leányok szemét kápráztatta a Formád,
addig a gopikāk a Tőled való távollét miatt keseregtek. (5)

Kaṃsa küldötte, név szerint Ariṣṭa,
aki szüntelen kegyetlen és gonosz tetteken igyekezett,
egy nap
rémisztő megjelenéssel
és szörnyű üvöltéssel
egy bika képében állt meg Előtted. (6)

Majd ez a hatalmas bika (śakvarī),
ami az embereket (jagatī) a bátorságuktól (dhṛti) is megfosztotta,
óriási (bṛhatī) alakot öltött magára,
és a tehenek csordáját (paṅkti) elhajtva 
Neked rohant,
aki a Védák Eredője vagy (chandasāṁ nidhi).3 (7)

Szarvát és fejét felszegve Feléd rontott sebesen,
de megörvendeztetted az Isteneket,
amikor gyorsan és félelmet nem ismerve megragadtad, 
majd halálra zúztad a vészjós démont,
holott az a bikák jót sejtető alakjában volt. (8)



Śrīman Nārāyaṇīyaṃ

438

„Ó, Uram! Valóban csodálatos, hogy a bika (vṛṣa) megölésével
megszilárdítottad a földön a tisztességet (vṛṣa, dharma)4,
és Indra5 is boldogabb lett!”
– így dicsőítettek az Istenek. (9)

„Tulkok! Fussatok amerre láttok!
Mert itt a Tulokgyilkos, lássátok!”
– viccelődtek a gopák, ahogy hazafelé tartottatok.
Ó, Guruvāyur Ura! 
Kérlek, légy kegyes, és ments meg engem! (10)

1 félisten; 2 Śaṅkhacūḍa nevének jelentése: akinek kagylószerű gyöngy a fejdísze – Swami Tapasyananda;
3 „A zárójelben lévő szavak védikus méterek (chandák), így a strófa azt is jelenti:
Az asura, aki ismerte az említett védikus métereket,
azért jött, hogy legyőzzön Téged, 
akiből minden védikus méter ered.” – Swami Tapasyananda;
4 szójáték; a vṛṣa egyaránt jelenti, hogy bika, tisztesség, erényes emberek; ugyanakkor egyben Indra neve is; 
5 vagy: „…és az erényes emberek is boldogabbak lettek.” – Swami Tapasyananda;



71. ÉNEK 
 KĒŚĪ ÉS VYŌMĀSURA ELPUSZTÍTÁSA

Kēśī, Bhōja királyának (Kaṃsa) közeli szövetségese,
soha egyetlen kísérletében sem volt sikertelen (avakēśī).
Mivel úgy vélte, hogy Te [MahāViṣṇu Maga]
könnyedén elérhető vagy Sindhujānak1,
ezért egy Sindhuból származó ló alakját öltötte magára. (1)

Noha ez a gonosz asura egy gandharva2 formáját vette fel,
félelmetes hangjával az összes világot megrémítette.
Miután végigpusztított a gopák faluján,
amint meglátott,
az álnok démon Feléd rontott. (2)
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Ez a ló (tārkṣya3) mellkason rúgott Téged,
kinek Lábai Garuḍán (Tārkṣya), a[z örök] Járműveden, pihennek.
Talán, 
áltatva önmagát, 
azt gondolta ostobán 
a bölcs Bhṛgu történetét hallva,
hogy ő is [büntetlenül] Beléd rúghat.4 (3)

Felemelt patái elől kitértél gyorsan,
majd megragadtad, és messzire hajítottad.
Bár kidőlt egy időre,
ám utána még jobban feltüzelve
[a harag olaját öntve a tűzre]
dühösen Neked iramodott,
hogy felfaljon. (4)

Elhatároztad, hogy megölöd a lovat,
így erős, husánghoz hasonló Karodat a szájába dugtad;
majd ahogy a Karod egyre csak dagadt,
a lónak álcázott asura [szép lassan] megfulladt.
Jóllehet a démon egy ló képében (saptībhavan) jelent meg, 
mégis eggyé (aikyam) vált Veled.5 (5)
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Úgy tűnt, mintha ezzel 
a lóáldozat (Aśvamedha-yajña) egy új formáját végeznéd el,
amelyben a dēvákat az állat puszta megölése is elégedetté tette.6

Az Istenek örvendezve dicsőítettek,
és a Kēśava, vagyis a Keśī Elpusztítója nevet adták Neked. (6)

Amikor egykoron a bölcs Nārada elmondta Kaṃsának, 
hogy Vasudeva fia vagy,
Kaṃsa meg akarta ölni Atyádat, 
Śrī Nārada azonban lebeszélte róla.
[Ezt követően küldte (Kaṃsa) Keśīt a megölésedre, és most,] 
Keśī halálhírére Nārada a helyszínre érkezett,
és magasztalva énekelte a Dicsőségedet. (7)

Egy nap éppen bújócskát játszottál a gopa fiúkkal,
amikor Maya fia, 
a Vyoma nevet viselő asura,
aki óriási varázslatos erővel megáldott
és az Istenek megrögzött ellensége volt,
a Közeledbe jutott. (8)

Vyoma a fiúk közé vegyülve
és a rabló-pandúr játékban a tolvaj szerepébe bújva
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a gopákat és a teheneket egy barlangba rejtette, 
melynek bejáratát egy hatalmas sziklával torlaszolta el.
Amikor Te minderről tudomást szereztél,
kioltottad Vyoma életét. (9)

Ó, Legfőbb Létező!
Ilyen különös és különféle kedvtelésekkel tetted mérhetetlenné Vraja örömét,
végtelen változatossággal újítva meg újra meg újra a Játékaidat.
Ó, Guruvāyur Ura!
Kérlek, légy kegyes, és védj meg engem! (10)

1 szójáték; a sindhujā egyaránt jelenti, hogy ‘óceánból született’, ill. ‘Sindhu földjéről származó ló’; ugyanakkor Sindhujā egyben 
MahāLakṣmī – Viṣṇu Hitvesének, aki az óceánból jelent meg – neve is
„Mivel úgy vélte,
hogy a Sindhuból (óceánból) születettek könnyen elérnek Téged, 
és Lakṣmī Devīnek ugyancsak könnyedén elérhető vagy,
ezért egy Sindhuból származó ló alakját öltötte magára.”
2 szójáték; a gandharva egyaránt jelenti, hogy ‘ló’, ill. ‘mennyei énekes’; 3 szójáték; a tārkṣya egyaránt jelenti, hogy ‘ló’, ill. az Úr Viṣṇu 
hátasállatának, Garuḍának, ‘a madarak királyának’ is az egyik neve; 4 lásd: Nār. 89.7. - 89.8. versszakok; 5 szójáték: saptībhavan azt is 
jelenti: hétté (7-té) vált, aikyaṃ jelentése: 1-ség, azonosság; 6 a hagyományos Aśvamedha-yajña (lóáldozat) esetében, az áldozati lónak 
fontos szerepe volt a felségterületek kijelölésében – megjegyzések forrása: Swami Tapasyananda;



72. ÉNEK 
AKRŪRA ÚTJA GOKULÁBA 

Amikor Kaṃsa megtudta Nāradától, 
hogy Te, ó, kígyóágyon pihenő Uram,
Vrajában élsz, 
félelem töltötte el a szívét.
Tüstént magához is kérette Gāndinī fiát, Akrūrát,
és elküldte Érted 
az íj imádatának szent ünnepére szóló meghívásod ürügyével. (1)

Akrūra már jó ideje a Híved volt,
de Kaṃsától tartva eleddig nem láthatott.
Most, mikor épp a király rendeletére
Hozzád készülhetett,
és rövidesen találkozhatott Veled,
mérhetetlen öröm öntötte el. (2)
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Ez az áldott Akrūra, 
az érdemdús tettek tárháza, 
szekéren tartott a Lakhelyedre.
Reményekkel és várakozásokkal teli gondolatai 
mind Körülötted forogtak útközben,
így újra és újra megtapasztalta a Jelenlétedet.
Félt, 
és buzgón imádkozott azért, 
hogy háruljon el minden lehetséges akadály,
ami a Veled való találkozás útjában áll.
Elméjét egyedül Te kötötted le,
semmi másra nem figyelt. (3)

Egész végig csakis Rajtad elmélkedett:
„Oly áldott leszek, 
hogy találkozhatok a Legfőbb Létezővel, 
akit a védikus himnuszok dicsőítenek? 
Esetleg meg is érinthetem, finoman megölelhetem? 
Mit mond majd nekem? 
Hol fogok találkozni Vele?” (4)

Ó, Lótuszszemű!
Ahogy Akrūra elérte Vṛndāvanát, 
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amit a Te Lábaid szenteltek meg,
és amit Śiva, Brahmā és a többi Isten is imád,
egyszer úgy érezte magát
mintha üdvben fürdőzne, 
s máskor, 
mintha bűbáj szállt volna rá. 
Maradt-e oly eksztatikus állapot, mit nem ért el?! (5)

Ó, Uram!
Kedvteléseid helyszínein földre borult, 
és a Lábnyomaidat viselő porban gurult.
Ó, mit mondjak?!
Nincsenek szavak az állapotára!
Sok nagy hívő született abban az időben,
de ilyen kivételes buzgó hívek 
csak kevesen. (6)

Akrūra az Otthonod közelébe ért alkonyatra.
A gopák házai mellett elhaladva,
ahonnan fület simogató, nektárhoz hasonló dallamok áradtak,
ahogy bent a dicső Tetteidről daloltak,
Akrūrát magával ragadta a spirituális örömár folyama. (7)
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Ó, Végtelen Úr!
Amikor észrevett [Téged], 
amint Balarāma Bátyáddal a tehenek fejését figyeltétek érdeklődve,
úgy festett, 
mintha arra várnál, hogy megérkezzen egy nagy híved [maga Akrūra].
Akként hatott,
mintha Akrūra nektáróceánként kiáradó [Brahman] tapasztalata 
[külsőleg] Benned testesülne meg. (8)

Az esti fürdőt követően,
tisztán és rendezetten látott Titeket [Akrūra].
Te és Balarāma 
pazar sárga és kék ruhákba öltözve 
csupán néhány ékszert viseltetek.
Elbűvölőek voltatok, 
ahogy finom Arcotokon édes mosoly játszadozott. (9)

A hívek ékköve már a távolban leszállt a szekérről,
és földre borult Előtted.
Te nagy örömmel felemelted, és megölelted.
A hogyléte felől érdeklődtél egy-két szóval,
majd kézen fogva a Házadba kísértétek Balarāmával. (10)
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Nandával együtt nagy tisztelettel köszöntöttétek a yādava Akrūrát,
és meghallgattátok az üzenetet, melynek átadásával megbízták.
Később a gopákkal is megosztottad a király parancsát,
majd különféle témákról társalogva Akrūrával töltötted az éjszakát. (11)

Aznap éjjel nem tudtál találkozni a gopikākkal.
A leányok arra gyanakodtak, 
hogy amilyen csalfa vagy,
biztosan Candra, Candrabhaga, Rādhā 
vagy Mitravindā1 házában maradtál éjszakára.
Ó, Guruvāyur Ura!
Kérlek, oltalmazz! (12)

1 gopīk



73. ÉNEK 
ŚRĪ KṚṢṆA ÚTJA MATHURĀBA 

A gopikāk nagyon elszomorodtak,
amikor hírét vették közelgő távozásodnak.
Összegyűltek,
és együtt keseregtek:
„Miért és mi ez? Miként történhet ilyen?” (1)

„Nanda fia, Kṛṣṇa, az Együttérzés Lakhelye,
hogy hagyhat el bennünket,
akiknek nincs más támaszunk Kívüle?
Ó, jaj, mily sorsra jutottunk!”
– így gyötrődtek 
szívüket Rád rögzítve. (2)
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Még aznap,
az éjjel utolsó óráiban,
útra keltél Atyáddal és jó néhány gopa baráttal. 
Egyik Társadat elküldted [egy üzenettel] a búslakodó gopikākhoz, 
hogy enyhíts a bánatukon. (3)

„Hamarosan visszatérek hozzátok!
Lesz még rengeteg alkalmatok élvezni a Társaságom!
Nemsokára belemerítelek titeket az üdvóceán nektárjába!”
– így vigasztaltad a leányokat. (4)

Messzire követtek a gopikāk 
hangosan és szánalmasan könyörögve,
esdeklő szemekkel tekintettek Rád.
Te lágy pillantásokat vetettél feléjük,
és elindultál Akrūra kocsiján Balarāmával együtt. (5)

A számtalan gopákkal teli szekér (anas) mellett
a gopikāk elméje (manas) is követett.
Lehangolt állatokkal és letört fákkal teli erdőn keltél át,
majd elérted a Yamunā partját. (6)
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Miközben Akrūra, Gāndinī fia, 
a napi rituáléját megtartva
szent fürdőt vett a folyóban,
Téged pillantott meg a vízben,
majd felnézve 
a szekéren ülve
[úgyszintén Téged].
Teljesen elképedt.
De nincs azon mit csodálkozni,
hogy mindenhol Téged látni,
minthogy Mindenható vagy ó, Uram! (7)

Mikor ez az áldott és szerencsés ember
ismét alámerült a vízben,
Téged, a Legfőbb Létezőt, látott meg,
ahogy ĀdiŚeṣa kígyóágyán pihensz tündöklően,
koronggal, kagylókürttel, buzogánnyal és lótusszal ékesítve,
Istenek és különféle siddhāk csoportjával körülvéve. (8)

Ekkor a Legfőbb Brahman üdvében elmerülve
himnuszokat énekelt mindkét Aspektusodat dicsőítve
[a Legfelsőbb Személyként (Saguṇa), illetve
a Végtelen és Abszolút Létezőként (Nirguṇa) is istenített]1.
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Még azután is, hogy a Látomásod már eltűnt,
továbbra is tapasztalta a határtalan üdvöt;
úgy járult Elébed, hogy testének egészén lúdbőrzött. (9)

„Ilyen hideg tán a víz, 
hogy minden szőrszálad égnek áll?” 
– kérdezted, mintha nem tudnád a valódi okát. 
Ó, Guruvāyur Ura,
aki ezután az üdv mámorában úszó
és a Kérdésedre felelni nem tudó, 
így csak némán hallgató Akrūrával ültél a szekéren!
Kérlek, légy kegyes, és ments meg engem! (10)

1 értelmező kiegészítés: Swami Tapasyananda



74. ÉNEK 
AZ ÚR MATHURĀBA ÉRKEZÉSE

Mathurāba délre érkeztél,
és miután egy külvárosi kertben megebédeltél,
a Barátaiddal városnézésre mentél.
Úgy érted el a főutat,
mintha egy láncon húztak volna,
amit a város lakóinak erényes cselekedetei alkottak,
akik eddig csupán hallottak Rólad,
és alig várták már a személyes találkozást. (1)

Az ott Hozzád érkező és nagy számban összegyűlt nők 
több szempontból is hasonlítottak Rád:
ahogy a Te ragyogó Lábaid gyönyörűek a vöröses színezetükkel (rāgasubhaga), 
úgy ők is ragyogtak az Irántad érzett szeretet hevében (rāgasubhaga);
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ahogy a Te Tested az esővel telt felhők tündöklő színétől fényes (payodhararuca), 
úgy ők is gyönyörűek voltak a telt kebleikkel (payodhararuca);
ahogy a Te Szemeid ide-oda pillantanak (lola), 
úgy ők is mohón vágyták, hogy láthassanak (lola);
ahogy a Te megkapó Mellkasodat füzérek fedik be (hārinya), 
úgy ők is rendkívül vonzóak voltak a szívnek (hārinya);
ahogy a Te fenséges Mosolyod gyermeki ártatlanságot sugároz (nairmalyollasita),
úgy ők is magasztosan csillogtak a tisztaságuktól (nairmalyollasita);
ahogy a Te fekete Hajkoronád pávatollakkal tűzdelt (kalāpāśrita), 
úgy ők is különféle hajdíszekkel ékesítették a fürtjeiket (kalāpāśrita).1 (2)

Szemed sarkából vetett Pillantásaid rendkívül megörvendeztették a nőket,
derűvel és csodálattal ringatták az összegyűlt tömeget.
Később ruhát kértél egy mosómunkástól,
mire az gúnyos mosollyal így válaszolt:
„Eredj innen! Királyi ruhákat ugyan ki ad Neked?”
Erre Te menten lefejezted a Kezeddel,
és megszabadítottad ott helyben. (3)

Egy nagylelkű takács [készséggel] adott Neked 
illő ruhát,
Te pedig [viszonzásként] megszabadulást.
Az egyének2 érdemeit Rajtad kívül ki más képes kifürkészni?
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Ó, Lakṣmī Hitvese!
Egy másik illető, virágfüzér készítő, 
aki füzéreket és csokrokat adott Neked,
és magasztaló himnuszokat énekelt,
Irántad való odaadást3 kapott 
– melyre oly nagyon vágyott –,
s a tetejébe mérhetetlen vagyont. (4)

Ó, Uram!
Útközben találkoztál egy szépséges, ámde púpos nővel,
aki szantálfa-pasztát és egyéb illatos krémeket (aṅgarāga) ajándékozott Neked;
viszonzásként Te, Irántad érzett intenzív szeretettel (aṅgarāga) áldottad meg.
Ezt követően, 
hogy egyenes természete a megjelenésében is tükröződhessen,
az állánál fogva finoman felfelé húztad a gyönyörű Kezeddel,
és a hátát kiegyenesítve a világ legszépségesebb nőjévé tetted. (5)

Ó, Uram!
Akik nem voltak nagy bűnösök,
és ezáltal teljes hittel bírtak Nagyságodban,
bételt, füzéreket vagy lehetőségeikhez mérten 
egyebeket adtak Neked ajándékba.
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De, ó, jaj!
Sajnos jómagam nem álltam ott aznap az útszélen
virágokat ajánlva Néked,
összetett kezekkel köszöntve Téged,
s emiatt ma kínzó fájdalom a részem. (6)

„Újra eljövök!” – e szavak ígéretével küldted el a hölgyet,
aki krémeket adott Neked,
és akinek tekintete egészen addig követett,
míg csak látni lehetett a messzeségben.
Azonban [makulátlan] Hírneved
– [Édesanyád,] Dēvakī, melléből folyó tej képében,
mely az érkezésedet üdvözlő ujjongó tömeg hallatán indult meg –
megelőzte Eljöveteledet,
és már Előtted átlépte a város (Mathurā) külső kapuját. (7)

Az ünneplő városba érve a csarnokba indultál,
ahol a nagy íjat imádták.
Szépségedtől vagy Fenségedtől elbűvölten
félreálltak az emberek,
és az őrök is utat engedtek Neked.
A hatalmas íj ott hevert imádva és virágfüzérekkel díszítve.
Mielőtt az őrök tiltakozhattak volna: „Ne, ne!”,
Te megragadtad az íjat, felemelted, kihúztad és el is törted. (8)
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Az íj eltörésének rettentő hangja örömmel töltötte el a dēvákat;
mintha csak a Kaṃsa másnapi megölésének megünneplését beharangozó dobszó lett volna.
Ó, Uram!
Még Kaṃsát is elfogta a remegés a hang hatására, 
amit csak tovább fokozott és tovavitt az őrök sikolya,
akiket jól elnáspángoltál az íj két darabjával. (9)

Nagyságodat felismerve 
a jó embereket szeretet, míg a rosszakat félelem töltötte el.
Körbejártál, hogy megtekintsd a város boldogulását,
majd estére visszatértél a kerti szállásodra.
Śrīdāmāval megosztottad a Rādhātól való távollét miatti Bánatodat;
de azután elégedetten tértél aludni azzal a gondolattal,
hogy Inkarnációd céljának beteljesedése már a küszöbön áll.
Ó, Guruvāyur Ura!
Kérlek, légy kegyes, és védj meg engem! (10)

1 szójátékok; forrás: Swami Tapasyananda fordítása; 2 jīva; 3 bhaktit;



75. ÉNEK 
KAṂSA MEGÖLÉSE

Másnap korán reggel 
a rémült Kaṃsa parancsát követve
a birkózás kezdetét vette a dobpergés jelére. 
Az összegyűlt királyok elfoglalták helyeiket,
hogy a birkózás szemtanúi lehessenek.
Nandagopa szintén a palotába érkezett,
és Kaṃsa maga is felült a legfelső szintre.
Te Balarāmával és a Barátaiddal közösen
szépen felöltözve érkeztetek meg.
Ám az aréna kapuját 
az óriás, felbőszült elefánt, Kuvalayāpīḍa, állta el. (1)

„Ó, bestia! El az útból, de gyorsan!” – mondtad,
mire az elefánt gonosz és haragos hajcsárjának biztatására
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az állat – szapora léptekkel Neked rontva – felkapott az ormányával.
Te játszi könnyedséggel kiszabadítottad Magad,
és hatalmasat ütöttél az elefánt kidülledt homlokára,
mely vetekedett a gopīk kerekded kebleivel.
Egy időre az elefánt lábai között rejtőztél el,
majd édesen mosolyogva tűntél fel. (2)

Épp ahogy a Rajtad meditáló bölcseket cselezed ki hirtelen,
mikor már olybá tűnne, 
hogy mindjárt elérnek Téged,
pontosan úgy szabadultál ki az elefánt szorításából, 
amikor látszólag elkapott;
majd játékosan a földre terítetted az állatot.
Az ismét Feléd csörtetett,
mire Te mindkét agyarát gyökerestől kitépted.
A helyükről kihulló értékes és méretes gyöngyöket
átadtad Barátodnak arra kérve,
készíttessen belőlük egy csodaszép nyakéket,
és adja azt Rādhikānak. (3)

Ó, Uram! 
Ahogy Balarāmával és Válladon az elefánt agyarával beléptél az arénába,
minden tekintet és figyelem ellenállhatatlanul az üdvös Formádra irányult.
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Az emberek így kiáltottak fel:
„Ó, valóban szerencsés ez a Nanda! 
Nem, nem, a gopikāk! 
Nem, inkább Yaśodā!
Nem, mi magunk vagyunk a legszerencsésebbek az egész földkerekségen,
akik láthatjuk mindezt!” (4)

A többség nem rendelkezett azzal a tudással,
hogy Te, aki a gopák között éltél és ragyogtál,
minden korlát fölött állsz,
hogy a Mindent-átható Brahman,
a Legfőbb Üdv és Színtiszta Tudat esszenciájának Megtestesülése vagy.
Sokuk számára azonban most elérkezett az áldott pillanat,
amikor először megpillanthattak,
melynek nyomán bűneiktől megszabadulva és 
örömmel telve beszélték el felelevenített Hőstetteidet. (5)

Kaṃsa parancsára 
a birkózóbajnok Cāṇūra Téged hívott párbajra,
Balarāmát pedig az ökölcsapásairól híres Muṣṭika.
Ádáz küzdelem következett különféle taktikákkal,
kölcsönös vad csapásokkal, leszorításokkal, 
feldobásokkal és talpra állásokkal.
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Milyen elképesztő,
hogy Cāṇūra, a birkózók között az első, 
még a halála előtt
Kezeid által számtalanszor megtapasztalta
a rabságot és a megszabadulást 
egyaránt. (6)

„Ó, jaj! Borzalmas! 
A két fiú teste még olyan zsenge, 
a birkózók viszont edzettek.
Ne is nézzük ezt az egyenlőtlen versenyt!
Menjünk innen rögvest!” 
– így beszélgettek egymás között az emberek.
Éppen ebben a pillanatban
megragadtad Cāṇūrát a karjánál fogva, 
sebesen körbe-körbe forgattad,
és holtan a földhöz csaptad.
Muṣṭikát hamarosan Balarāma püfölte halálra.
A többi birkózó félelmében eliszkolt. (7)

Kaṃsa elrendelte, hogy a dobpergés álljon le.
Nem tudva, most mi tévő legyen,
utasítást adott a tiszteletre méltó Szüleid kivégzésére,
és a Te – ó, Mindent-átható Létező! – távoli helyre való száműzetésedre.
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Kegyetlen szavain feldühödve 
olyan határozottan ugrottál fel a trónjára, 
palotájának legmagasabb karzatára,
ahogy Garuḍa száll le a hegy ormára.
Ugrasena fiát (Kaṃsát) legott megragadtad,
holott az [ellenállva] össze-vissza hadonászott a kardjával. (8)

Összezúztad minden tagját, és lehajítottad a királyt,
majd a magasból ráugrottál.
Az örvendező dēvák nyomban virágesőt záporoztak Rád.
Mit mondjak?! 
Ó, Legfőbb Létező!
Habár Kaṃsa mindig félelemből gondolt Rád,
azáltal, hogy Te ölted meg, 
mégis eggyé vált Veled [és elérte a megszabadulást].
Ezt előző életéből hozott hajlamainak1 köszönhette, 
amikor Kālanemi volt a neve,
és [úgyszintén] Te végeztél vele. (9)

Ezt követően Kaṃsa nyolc bátyját is megölted egykettőre.
Szüleidet a lábuk elé borulva köszöntötted;
majd királlyá koronáztad Ugrasenát,
és ezzel, a vágyuk teljesítésével,
az egész Yādava nemzetséget megörvendeztetted.
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Miután Barátoddá fogadtad Uddhavát,
aki a legnagyobb Bhaktád,
és aki a dēvák gurujától, Bṛhaspatitól, tanult etikát,
boldogan éltél tovább a városban.
Ó, Guruvāyur Ura! 
Kérlek, légy kegyes, 
és távolítsd el minden betegségemet! (10)

1 vāsanā



76. ÉNEK 
 UDDHAVA ÜZENETET VISZ A GOPIKĀKNAK

Balarāmával együtt felkerested a bölcs Sāndīpani lakját,
ahol csupán hatvannégy nap alatt minden tudást elsajátítottál.
Yama birodalmából visszahoztad a halott fiát, 
és átadtad neki a Gurut megillető fizetség1 gyanánt. 
Majd a Kagylókürtödet2 fújva
visszatértél a városba. (1)

Újra és újra eszedbe jutott a gopikāk mindent elsöprő szeretete Irántad.
Mivel Te is gyengéd és könyörülettel teljes érzésekkel viseltettél irányukba,
illetve, mert szeretted volna, ha kedves Barátod, Uddhava, 
látná azoknak a kiváló híveknek 
az egész világon egyedülálló buzgó odaadását,
elküldted hozzájuk egy üzenettel. (2)



Śrīman Nārāyaṇīyaṃ

464

Uddhava estére ért Gokulába,
melynek jóléte Nagyságodat jelezte.
Találkozott Nandával és Yaśodāval,
és megörvendeztette őket a Rólad szóló hírekkel.
Reggel, 
látva a drágakövekkel kirakott szekeret,
a gopīk azt feltételezték, Te jöttél el. 
Megtudva, hogy a Követed érkezett meg,
minden teendőjüket hátrahagyva hozzá siettek. (3)

Tiédhez hasonló ékszereit és öltözetét elfigyelve
a gopikāk újra és újra Rád emlékeztek;
különféle Tetteidet és Kedvteléseidet, szerelmi Játékaidat felidézve
elöntötték őket az érzések, 
és elnémultak egy időre.
Majd 
megfeledkezve az illemről, az udvarias viselkedésről,
az önmaguk és a mások közötti különbségről,
valahogy szóra bírták magukat, 
és elcsukló hangon, akadozó szavakkal Uddhavához fordultak: (4)

„Ó, uram! Ugye a Szülei kedvéért küldte önt ide az a szívtelen Kṛṣṇa?
Hol van most a városi szépségek kedvese?
Ó, Uram! Ó, Hari! Ments meg minket!
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Ó, jaj, ugyan miként feledhetnénk a Kedves mézédes ölelését, 
forró csókjait és pajkos szavait?” (5)

„A gyönyörűen feltűzött Hajad kibomlott és összekócolódott a Rāsa tánc alatt;
ez és a Testeden megjelenő izzadságcseppek csak még vonzóbbá tettek.
Ó, Kegyelem Óceánja! 
Fedd fel előttünk ezt az elbűvölő Formádat!
Ó, Világok Megigézője! 
Hadd öleljük Azt még egyszer!”
– kérleltek heves szeretettel a Számodra kedvesek. (6)

Ilyen keserű szavakkal siratták sorsukat a bánatos gopikāk.
De Uddhava megvigasztalta őket 
a mély spirituális értelmű Üzeneteddel.
Miután megtapasztalták benső Jelenlétedet,
visszanyerték lelki békéjüket.
Uddhava pár napot az odaadó gopikākkal töltött, 
és boldogan beszélt nekik a különféle Veled kapcsolatos esetekről. (7)

A gopikāk állandóan Rólad daloltak,
és a Te történeteidet mesélték egymásnak,
miközben a ház körüli teendőikkel foglalatoskodtak.
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Sőt, még álmukban is Rólad beszéltek.
Minden mozdulatukban Téged utánoztak; 
minden tettük a Te tetteidet követte.
Ott mindent áthatott a Jelenléted.
Uddhava, a kiváló Híved, elképedve látta mindezt,
még a lélegzete is elállt döbbenetében. (8)

„»Ez az Én Rādhām kedvence.«
»Így beszél a Nekem kedves.«
»Drága barát! 
Miért vagy csendben, akár az Én büszke Kedvesem (Rādhā)?« 
Ó, barátom (Rādhā)! 
Ilyeneket mond nekem a te Kedvesed (Kṛṣṇa),
amikor kettesben vagyok Vele”
– e szavakkal tette boldoggá Uddhava a lótuszszemű Rādhāt. (9)

„Eljövök hamarosan!
Távolmaradásom egyetlen oka csupán a teendők nyomása.
Ha az emlékezés lankadatlan, még a távollétben sincs bánat.
Brahman üdvteljességének3 elérésekor, hamarosan,
az elválást és az egyesülést egyaránt üdvösnek tapasztaljátok majd!”
– e Szavaiddal nyugtatta őket Uddhava. (10)
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„Sehol a világon nem látni vagy hallani ilyen odaadásról!
Mi haszna a rengeteg szent irat tanulmányozásának
és a bennük foglalt gyakorlatoknak? 
Mi végre [itt] a szigorú spirituális fegyelmezés4?
Dicsőség a gopikāknak!”
– kiáltotta Uddhava vidáman, 
amikor Gokulából visszatérve újra találkozott Veled.
Ó, Guruvāyur Ura!
Te, aki megörültél Uddhava viszontlátásának,
kérlek, légy kegyes, 
és a megannyi betegségemtől ments meg engem! (11)

1 gurudakṣiṇā; 2 Pāñcajanya; 3 Brahmānanda; 4 tapas;



77. ÉNEK 
HARC JARĀSANDHA ÉS MÁSOK ELLEN

Szépen felöltözve és Uddhava kíséretében mentél el Sairandhrīhez,
aki korábban krémeket adott Neked,1

és akinek szerelemittas gondolatai azóta csakis Körülötted forogtak.
Várva a Veled való találkozás ünnepi alkalmát,
minden nap kicsinosította magát,
és feldíszítette a házát. (1)

Minden vágya beteljesedett az Érkezéseddel.
Különféle felajánlásokkal üdvözölt boldogan,
miközben a mellkasa fel-alá hullámzott túláradó izgatottságában.
Te félrevonultál vele, 
és örömteljessé tetted. (2)
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Mikor megkérdezted, milyen áldást szeretne,
a balga nőszemély azért esedezett, 
hadd töltsön el így még több éjszakát Veled.
Meglehet,
megszabadulást, feloldódást Benned2

tényleg csak egy felébredett kérne; 
de ez esetben miért nem kérte legalább
az állandó Közelséged kiváltságát3?
Hogy lehet, hogy azt sem kérte?! (3)

Ó, Uram!
Így tehát még néhány éjszakán át boldoggá tetted 
az őzikeszemű szépséget.
Megajándékoztad egy fiúgyermekkel,
aki Upaśloka néven
a Sāttvata saṃhitā4 kifejtőjeként lett ismert,
melynek tudására a bölcs Nāradától tett szert. (4)

Majd, egy alkalommal,
Balarāma és Uddhava társaságában Akrūrát is meglátogattad.
Akrūra nagy tisztelettel fogadott, és himnuszokkal imádott.
Te elküldted, 
hogy hozzon hírt az erdőből visszatért Pāṇḍavákról,
illetve Dhṛtarāṣṭra viselt dolgairól. (5)
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Amikor Jarāsandha megtudta, 
hogy barátját és vejét, Kaṃsát, meggyilkolták,
éktelen haragra gerjedt, és ostrom alá vette Mathurā városát. 
A huszonhárom akṣauhiṇī hadból álló tekintélyes alakulatát 
Balarāma és néhány mennyekből küldött kocsi,
illetve a hajtóik segítségével pusztítottad el. (6)

Habár Balarāma elfogta és megkötözte a rettentő erejű Jarāsandhát,
Te mégis szabadon eresztetted,
mert azt akartad, hogy visszatérjen egy új sereggel.
Abban az időben nem volt nála erősebb,
mert minden irány összes királyát legyőzte,
és ő vezényelte a seregeiket. (7)

Noha a csatában elszenvedett vereség megtörte és megalázta,
mégis 
tizenhatszor támadt Rád a csatlósai nógatására.
Ó, Viṣṇu! 
Összesen háromszázkilencvenegy akṣauhiṇī seregét pusztítottad el.
Ez milyen döbbenetes! (8)

Amikor küszöbön állt Jarāsandha tizennyolcadik támadása, 
és megpillantottad a harmincmilliós yavana sereget élükön a Yavana királlyal,
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egy várost építtettél Viśvakarmāval a tenger közepére,
és a jógikus Erőd segítségével áttelepítetted oda a Népedet. (9)

Te 
lótuszfüzérrel ékesítve, félelmet és meglepettséget színlelve
elfutottál a városból. 
A Yavana király, 
aki nem rendelkezett annyi érdemdús tettel,
hogy halálát a Kezeid között lelje, 
üldözőbe vett. 
Becsaltad a hegyi barlangba,
ahol Mucukunda király aludt [már évek óta].
A Yavana azt hitte, hogy Te fekszel ott, 
ámde Mucukundába rúgott,
aki felébredve dühös pillantást vetett rá,
és menten hamuvá égette a Yavana királyt.
S abban a pillanatban 
Te felfedted elragadó Formádat 
[Mucukundának,] a jámbor királynak. (10)

„Ó, Uram! Ikṣvāku királyi dinasztiájából származom.
Az uralkodói élet megannyi élvezetét feladva 
immáron a Te Kegyelmed az egyetlen, amire vágyom.”
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Örömmel láttad, hogy a királynak, aki Téged így imádott,
egyetlen kívánsága sem volt.
Megáldottad odaadással (bhakti),
ami azonos a megszabadulással (mukti).
Hamarosan megadtad neki magát a megszabadulást is,
ami a bűnöket mind eltörli.
De mégis,
hogy a világ elé példát állíts,
úgy rendelkeztél, hogy végezzen szigorú önfegyelmezést,
és így vezekeljen az uralkodása alatt az embereknek okozott fájdalmak bűnéért. (11)

Majd visszatérve Mathurāba,
megsemmisítetted a hadat, amit a Yavana hozott magával.
Amikor az új otthonodba (Dvārakāba) tartottál,
Jarāsandha (Magadha) ismét az utadba állt.
Hogy növeld büszkeségét és önelégültségét,
hagytad, 
ez a végső [tizennyolcadik] győzelem hadd legyen az övé, 
és a támadása elől a tengerben fekvő Dvārakā városába menekültél.
Ó, Guruvāyur Ura! 
Kérlek, légy kegyes, és ments meg engem! (12) 

1 lásd 74. ének 5. strófa; 2 sāyujya; 3 sāmīpya; 4 a Pāñcarātraként ismert vaiṣṇava szent irat; 



78. ÉNEK 
RUKMINĪ IMÁJA

Szépséged és Ragyogásod 
még annak a tenger közepén elterülő új városnak is emelte a fényét,
melynek megalkotásához Viśvakarmā, az isteni építész, 
felhasználta az összes képességét,
és amelyet mennyei díszeikkel halmoztak el az Istenek. (1)

Mikor Brahmā elrendelése nyomán
Revata király Balarāmához adta Revatīt, a lányát,
Te és a nagy számban összegyűlt Yādavák
hatalmas vigadalommal ünnepeltétek meg a házasság alkalmát. (2)
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Ó, Uram!
Vidarbha (Bhīṣmaka) király lányának, Rukmiṇīnek, 
Te voltál a szerelme. 
Gonosz bátyja, Rukmi, azonban
a tamas minősége1 miatt, mely a tudatlanságát okozta, 
saját kútfőjéből úgy döntött,
hogy Śiśupālához, a Cedik királyához adja őt feleségül,
akivel barátságot kötött, 
hiába volt züllött. (3)

A szerelmes lányt,
kinek szívében már régóta csak Te voltál,
szörnyen elszomorította ez [a döntése],
mely fenyegetést jelentett vágya beteljesülésére.
Ezért, hogy értesítsen a szorult helyzetéről,
melyet a kegyetlen Szerelem Istene idézett elő,
elküldött Hozzád egy brāhmaṇát. (4)

A brāhmaṇa fiú hamarosan megérkezett a Városodba,
mely elérhetetlen a rosszindulatúak számára.
Nagyon megörült, amikor személyesen Te,
A Világi Csapások és Az Emberek Szenvedéseinek Eltörlője, 
köszöntötted és fogadtad őt tisztelettel. (5)
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„Kuṇḍinában2 él a nemes hercegnő, Rukmiṇī
– kezdte a brāhmin –,
aki mélységesen szereti.
Ő, aki ön-uralmát elveszítette,
az alábbi üzenettel küldött Ide.” (6)

„Már hosszú ideje a Kiválóságai rabja vagyok.
Most azonban úgy tűnik, 
Cedi királya (Śiśupāla) akar foglyul ejteni.
Ó, Könyörület Lakhelye! Ments meg!”
– Ó, Világok Ura! Így szólt Hozzád a fohásza. (7)

„Ha cserben hagy engem, 
a gyámoltalant, kinek nincs más támasza,
bizonyosan hamarosan véget vetek az életemnek!”
A fehér bőrű Rukmiṇī ezen üzenete, 
melyet a jólelkű brāhmin közvetített,
mély szomorúsággal töltötte el a Szívedet. (8)

Majd azt felelted:
„Ó, barátom! Az övénél is hevesebb az Én szerelmi Bánatom.
Ezért Magam megyek, 
és a királyok jelenlétében viszem el azt a szépséges hölgyet.” (9)
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Az örvendező brāhmaṇával együtt szekérre szálltál,
és rövidesen elérted Kuṇḍina városát.
Ó, Guruvāyur Ura!
Kérlek, légy kegyes,
és adj enyhülést minden szenvedésemre! (10)

1 tamo guṇa, a tudatlanság kötőereje, lásd Szójegyzék: tamas; 2 Vidarbha fővárosa;



79. ÉNEK 
 HÁZASSÁG RUKMINĪVEL

Kuṇḍina városába érve
Bhīṣmaka király tisztelettel fogadott Téged 
és Balarāmát, aki egy hadsereggel követett.
Rukmiṇī illőn üdvözölte a brāhmint,
aki tájékoztatta őt a városba érkezésedről. (1)

Miután Kuṇḍina népe megpillantotta elbűvölő Formádat,
melynek sehol a világon nincs párja,
megtudták Rukmi herceg gonosz szándékát,
és a szívükre nagy bánat szállt.
Egy szemhunyásnyit sem aludtak az éjjel,
a dolgok állásáról beszélgettek könnyes szemekkel. (2)
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Másnap reggel Rukmiṇī, a holdvilág arcú szépség,
aki már jó ideje Neked ajánlotta az életét,
lenyűgöző és alkalomhoz illő 
[menyegzői] ékszerekben és öltözetben tündökölve
hagyta el a szobáját őrök kíséretében, 
hogy Pārvatī imádatához a[z Istenianya] templomába menjen. (3)

A hercegnő nemes hölgyek gyűrűjében
Pārvatī Istennő templomához érkezett.
Hódolattal és buzgósággal imádta,
és a Lábai elé borulva esdekelt Hozzá újra meg újra,
hogy csakis Te legyél a férjeura. (4)

Az összegyűlt királyok vidám várakozással eltelve
Rukmiṇī mielőbbi megpillantásában reménykedtek.
Te is ott álltál közöttük csendben.
Ahogy a hercegnő kilépett Pārvatī Istennő templomából, 
páratlan sugárzó tündöklésétől mind a négy negyed felragyogott. (5)

Rukmiṇī magával ragadó bája megigézte a királyokat.
Ó, Uram! 
Némiképp még Téged is megbabonázott,
ahogy pillantást vetett Rád a szeme sarkából. (6)
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„Ó, holdvilág arcú szépség! Merre mész?”
– ezekkel a csodálattal teli szavakkal és a karját megfogva
sietősen a Szekeredhez vezetted,
besegítetted, és elhajtottál vele.
Erre a Riválisaid hangos tiltakozásban törtek ki. (7)

„Hová ment ez a tehénpásztor?!” 
– hangzott a haragra gerjedt királyok kiáltása, 
és harcolni kezdtek a Yādavákkal,
akik [Balarāma vezetésével] legyőzték őket.
Igazán csodálatos azonban,
hogy Rád egyetlen ebadta sem volt hatással,
ahogy az oroszlánt sem hatja meg a kutyák csaholása. (8)

Mikor Rukmi Utánad ment, hogy harcoljon Veled,
Te nem ölted meg, csupán megkötözted,
és büszkeségét letörve
elcsúfítottad és megszégyenítetted.
Majd Balarāma tanácsára szabadon engedted,
és Feleségeddel, Rukmiṇīvel, 
aki Ramā (Lakṣmī) Maga,
visszatértél Dvārakāba. (9)
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Ó, Uram! 
Rukmiṇī szégyenlősen viselkedett, 
ahogy bekerítette a férjével való együttlét új élményének 
és a szerelmi tapasztalat heves szenvedélyének kettőse.
Hogy meggyönyörködtesd,
kettesben maradtál vele,
kinek tündöklő arca mosolyának ragyogó sugaraitól fénylett. (10)

Éjjel-nappal bolondozásokkal és kellemes tréfákkal szórakoztattad,
mígnem egyszer a kétértelmű Szavaid
rendkívül felkavarták az ártatlan és nyíltszívű Rukmiṇīt. (11)

Ekkor szerelmi Szakértelmeddel 
minden addiginál nagyobb gyönyörűséget szereztél a Kedvesednek.
Ó, Mukunda!
Ó, Megszabadulás Adományozója!
Kérlek, légy kegyes,
és e betegség okozta gyötrelmektől szabadíts meg engem,
ki szüntelen a Dicsőségeidet mesélem! (12)



80. ÉNEK 
A SYAMANTAKA ÉKKŐ TÖRTÉNETE

Egy alkalommal kapzsi ember módjára könyörögtél Satrājitához 
a Syamantaka nevezetű mennyei ékkőért, amit ő a Nap Istentől kapott.
Ó, Uram! 
Számtalan oka lehet ennek, 
de nekem mégis az a sejtésem, ez csupán ürügyként szolgált,
hogy így végül feleségül vehesd a Veled szerelembe esett lányát (Satyabhāmāt). (1)

Hanem a kicsinyes Satrājita nem adta Neked az ékkövet.
[Úgy esett az eset, hogy] 
a fivére, Prasena, viselte a nyakában, 
amikor egy nap vadászni indultak.
Ám egy oroszlán húsnak vélte a ragyogó ékszert,
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és megölte Prasenát, 
míg a nagy majom, Jāmbavān, 
az oroszlánnal végzett,
a drágakövet pedig odaadta a gyermekének. (2)

Satrājita vádaskodásai miatt arra gyanakodtak az emberek, 
hogy Te loptad el az ékkövet.
Ó, igen! 
Az erényes viselkedésében a legkisebb hiba is nektárédes egyeseknek
[mert azzal esélyt kapnak, hogy méltatlanul bánjanak vele].
Noha mindentudó vagy,
mégis a kő keresésére indultál a Társaiddal.
Prasena és az oroszlán holttestét meglátva jutottál el 
a majom (Jāmbavān) barlangjába. (3)

Az idős Jāmbavān nem tudta, ki vagy valójában, 
és azt kiáltotta:
„Ki jött ide, hogy feltartóztasson engem,
kinek Mukunda az egyetlen Menedéke!?
Ó, Rāma! Raghuk Vezetője! Ó, Mindent-átható! 
Ó, Hari! Győzelem Néked!”
– így idézett meg Téged a hívek ékköve,
és imádataként az ökölcsapásait ajánlotta fel Neked. (4)
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Amikor Jāmbavān végül felismerte a Kilétedet,
Neked adta ifjú leányát, valamint az ékkövet.
Elfogadtad mind a kettőt, és megáldottad őt,
majd visszatérve
a drágakövet1 visszaszolgáltattad Satrājitának. (5)

A nagyon intelligens Satrājita szégyellte,
ahogy Veled viselkedett.
Mivel Satyabhāmāt, az ide-oda pillantó leányát, 
csak szóban ígérte másnak,
ezért most az ékkővel együtt őt is Neked adta.
Te azonban kifürkészhetetlen Előrelátásoddal visszaadtad az ékszert,
hisz már megkaptad [Satyabhāmāt,] a valóban értékeset. (6)

Miközben a szemérmes Satyabhāmāt boldogítottad, 
megtudtad, hogy Kuntī fiait felgyújtották a viaszpalotában.
Ezért a Kuruk földjére siettél.
Az alkalmat kihasználva,
Akrūra és Kṛtavarma felbujtására,
Śatadhanu [Satyabhāmā korábbi jegyese] megölte Satrājitát,
[Satyabhāmā atyját,]
és megszerezte tőle az ékkövet. (7)
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Satyabhāmāt elöntötte a bánat, 
így hát követett a kuruk országába.
Miután beszámolt Neked az esetről,
Te haladéktalanul megölted Śatadhanut, 
és elégedetté tetted őt. 
Sejtetted, hogy az ékkő hol lehet,
ezért Balarāma Mithilā királyának udvarába ment.
Amíg ott tartózkodott 
Duryodhanának buzogányharcot tanított. (8)

Ó, Uram!
Bizonyosan csakis a Te Sugallatodra
okozta a hírhedt Satrājita halálát ez az Akrūra.
Mert úgy tartják a bölcsek,
hogy boldogulásának elősegítése végett 
nem vetted el tőle az ékkövet. (9)

Akrūra szilárd odaadással bírt Irántad.
Ó, Uram! 
Hogy merülhetett fel benne 
[Satrājita meggyilkolásának] gonosz gondolata?
Biztosan azért idézted elő mindezt,
hogy véget vess a gőgjének,
mert hiú volt a tudására2 és az önuralmára. (10)
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Akrūra Kṛtavarmával együtt elmenekült félelmében.
Te visszahívattad, 
és miután bemutatta az elrejtett ékkövet,
megengedted neki, hogy megtartsa azt,
mert erényes volt az élete.
S Te 
ezt követően boldogan éltél tovább Satyabhāmāval 
megpihenve az ölében.
Ó, Guruvāyur Ura! 
Kérlek, légy kegyes, és ments meg engem! (11)

1 syamantaka maṇi; 2 vijñāna;



81. ÉNEK 
NARAKĀSURA MEGÖLÉSE ÉS SUBHADRA ELRABLÁSA

Yājñasenī (Pāñcālī) [a Pāṇḍavákkal kötött] esküvőjén
a szeretetteljes és szemérmes Satyabhāmāval vettél részt, 
akit mindig is kedveltél.
Hogy örömet szerezz a Pāṇḍaváknak, 
egy időre velük maradtál Hastināpurában.
Ó, Uram! 
Majd miután Indraprastha városát megalapítottad,
visszatértél Dvārakāba. (1)

Az erényes Subhadrāt, a Húgodat, 
akit a kaurava herceg, Duryodhana akart házasságban magának,
Arjuna, Indra fia, 
egy aszkéta álruhájában szöktette meg a Te Parancsodra.
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Balarāma nagyon feldühödött ezen, 
de később Te megbékítetted.
Majd vele (Balarāmával) és Satyabhāmāval Indraprasthába mentetek
kedves Barátod, Arjuna, nagy örömére. (2)

Miközben a Yamunā partján űzted Kedvteléseidet,
megpillantottad Kālindīt1, és nyomban feleségül is vetted.
Agnit, a Tűz Istenét, azzal tetted elégedetté,
hogy hagytad neki felemészteni Khāṇḍava erdejét.
Ezek után otthonodba (Dvārakāba) tértél.
Később, 
a királyok szeme láttára megmenekítetted Mitravindāt,
Avantī hercegnőjét és Atyád unokahúgát, 
aki szerelmes volt Beléd,
de a fivérei elnyomásában élt, és félt. (3)

Majd Kausalāba menve 
Nagnajit király lányát, Satyát, vetted el,
miután hét testet öltve
egyszerre hét erős bika befogásával szemléltetted az Erődet.
Ó, Uram! 
Ó, Áldások Adományozója!
Atyád leánytestvérének lányát Bhadrānak hívták.
Fivérei, Santardana és a többiek, őt is Hozzád adták. (4)
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A célpontot, 
ami egy hal vízben megjelenő tükörképe volt,
még Arjuna sem találta el, 
és más nagy hősök sem;
egyedül csak Te jártál sikerrel.
Lakṣmaṇā kezét így nyerted el.
Ennélfogva
Madra király lányával
immár nyolcra nőtt a Feleségeid száma.
Valamivel később
Indrától értesültél Bhauma2 (Naraka) gaztetteiről. (5)

Garuḍa, a madarak királya, 
rögvest Hozzád sietett, 
amikor csak megidézted;
a hátára ülve, 
és Satyabhāmāt az Öledbe véve indultál az ellenséghez,
de olyan békésen, 
mintha csak egy kertbe térnél be. 
Miután Prāgjyotiṣa összes erődítményét megsemmisítetted,
kivégezted a hadsereget, 
és az egész várost vérfolyammal árasztottad el.
Így változtattad Prāgjyotiṣa városát 
a vérfolyam városává (Śoṇitapurává3). (6)
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Amikor Mura, az öt arcú asura
[és Naraka talpnyalója],
a tengerhez hasonló rengetegből kiugorva Neked támadt,
Te azonnal levágtad mind az öt fejét a Korongoddal.
Erre a démon Naraka (Narakāsura) 
négyagyarú elefántok regimentjével érkezett meg,
de az elhúzódó kemény küzdelmet követően
őt is lefejezted.
Így mentetted meg a pokoltól (naraka) Narakát,
miként megadtad neki a megszabadulást. (7)

Bhūmi Devī4 himnuszokat énekelve magasztalt,
mire Te a királyságot és az egyik elefántot
Narakāsura fiának, Bhagadattának, adtad.
A többi elefántot jókora vagyon kíséretében
Dvārakāba vitetted.
Azt a tizenhatezer nőt is velük küldted,
akiket a gonosz Narakāsura vetett börtönbe,
de Irántad tápláltak szerelmet. (8)

Hogy visszaadd Aditinek [az Istenek anyjának] a fülönfüggőket,
melyeket még Narakāsura vett el tőle, 
elmentél az Istenek lakhelyére.
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Magaddal vitted Satyabhāmāt,
akinek gyönyörűsége láttán 
minden mennyei szépség szégyenkezve állt.
Indra és a többiek nagy tisztelettel üdvözöltek,
de amikor Magaddal akartad vinni a Kalpataru fát5,
Indra felbosszantotta magát,
és harcolni kezdett Veled.
Legyőzted, és hazatértetek.
Azért tetted mindezt, 
hogy világosan szemléltesd a világnak az önteltséget,
melyet a jómód eredményez. (9)

A Kalpa fát Satyabhāmā kertjébe ültetted,
majd feleségül fogadtad a tizenhatezer hölgyet.
Nārada elképedve látta,
amikor éppen ennyi formát öltöttél Magadra,
és egyidejűleg voltál jelen minden egyes feleség otthonában,
különféle tevékenységekbe bocsátkozva,
mindegyikről szeretettel gondoskodva.
Idővel mindüket tíz fiúval áldottad meg.
Ó, Guruvāyur Ura!
Kérlek, légy kegyes, és oltalmazz engem! (10)

1 a Yamunā folyó uralkodó Istennője; 2 démon, másik neve Naraka, Narakāsura (Hiraṇyakaśipu unokaöccse); ugyanakkor a ‘naraka’ 
azt is jelenti: pokol; 3 Śoṇitapura: szó sz.: ‘a vérfolyam városa’; 4 Földanya, Naraka édesanyja; 5 a mennyek kívánságteljesítő fája;



82. ÉNEK 
HARC BĀṆĀSURÁVAL ÉS NṚGA MEGVÁLTÁSA

Pradyumnát, Rukmiṇī fiát, 
aki a Te Isteni Esszenciádnak volt egy aspektusa,
Śambara még a születésekor elrabolta.
Pradyumna később megölte Śambarát, 
és a feleségével, Ratival, visszatért a városába, Dvārakāba.
Rukmi erényes lányát is lopva magával vitte,
és őt is feleségül vette.
Pradyumna érdemdús fia, Aniruddha, 
Rukmi unokájával, Rochanāval, lépett házasságra.
Te is részt vettél ezen az esküvői ünnepségen,
ahol a kockajáték során kerekedett vita közben 
Balarāma véget vetett Rukmi életének. (1)
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Bali fia, az ezerkarú Bāṇa
odaadó híve volt Śivának. 
Uṣā, Bāṇa becses lánya, 
korábban még nem találkozott az Unokáddal, Aniruddhával.
Jóllehet, csupán az álmaiban látta őt,
mégis szenvedett a különlét gyötrelmétől. (2)

Uṣā barátnője, Citralekhā, jógikus képességekkel rendelkezett;
emellett igen járatos volt a rajzok készítésében.
Minden szóba jöhető ifjúról rajzolt portrét,
Uṣā pedig kiválasztotta közülük Aniruddha képét.
Ezután Citralekhā – jógikus erői folytán –
egy éjjel elhozta a Palotádból Aniruddhát. (3)

Bāṇa, Śiva híve, egy nap megneszelte,
hogy Aniruddha élvezettel múlatja az időt a hajadonok lakrészében,
ezért megkötöztette. 
Amikor Śrī Nārada a Tudomásodra hozta mindezt,
féktelen Mérgedben 
ostrom alá vetted Bāṇa városát (Śoṇitapurát) a Yādavák segítségével. (4)

Az Úr Śiva, a Hegyek Kedves Leányának Hitvese,
volt a város Védelmezője, 
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ennélfogva a Yādavák hadát Ő tartóztatta fel 
félelmet nem ismerve a bhūtákból1 álló seregével.
A hatalmas Bāṇa Yuyudhānával csapott össze,
Guha2 Pradyumnával került szembe,
Te pedig Magával Śivával, a Purák3 Elpusztítójával. (5)

Śiva összes Fegyverét visszaverted,
Őt pedig elkábítottad a[z igéző] harci Eszközöddel (mohanāstra4).
A megrettent szellemek (bhūták) fejvesztve elszeleltek, 
a kóbor lelkek (pramathák5) vezetőiből a lelket is kipréseltétek.
Skanda felett Pradyumna6 íjának virágnyilai győzedelmeskedtek,
míg Kumbhāṇḍát, Bāṇa miniszterét, 
Balarāma lapította szét, 
mint egy friss agyagedényt. (6)

Bāṇa [az ezer karjában] ötszáz íjjal és nyíllal lendült támadásba,
de miután a fegyverei ízekre lettek szabdalva,
vissza kellett vonulnia.
Ekkor minden láz (jvara7) ura, a śaiva-láz, nyomult az élvonalba,
ám a vaiṣṇava-láz azon melegében lecsillapította. 
Felismerve Nagyságodat 
a śaiva-láz immunitást adott mindazoknak, 
akik a Dicsőségeidről énekelnek himnuszokat,
és maguk is Téged magasztalva távoztak.
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Gyakran a megvilágosodott Rudrák követőinek viselkedése is durva
a tamas [minőségének] túlsúlya miatt. (7)

Megannyi fegyverével és telve arroganciával
a vérengző Bāṇa ismét Rád támadt;
Te azonban az összes vadhajtásától8 megszabadítottad,
ahogy [szép sorban] levágtad azokat.
Śaṅkara (Śiva) hamarosan ráébredt az Igazságra, 
és magasztalt;
majd a Közbenjárására [a híve javára]
mindkét oldalon hagytál Bāṇának egy-egy kart. 
Ezt követően 
a halálfélelemtől megszabadult Bāṇa is Téged dicsőített,
míg Te Aniruddhával és Uṣāval visszatértél Dvārakādba. (8)

Indrát újra és újra legyőzted,
Varuṇát akkor, amikor elrabolta Nandagopát,
Yamát, amikor elvitte a Tanítód fiát.
Vāyu barátja, Agni, fölött akkor diadalmaskodtál,
amikor bekebelezted az erdei tűz során.
Brahmāval szemben akkor arattál sikert,
amikor ellopta a borjakat;
Śivát pedig itt, Bāṇa csatájában, gyűrted le. 
Ezért, ó, Uram! 
Ez az Inkarnációd az összes többit túlszárnyalja. (9)
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Nṛga királyt, 
aki egy szent brāhmaṇa átka folytán kaméleonná vált,
Te tisztítottad meg, és juttattad a mennyekbe. 
Ezzel hívtad fel a híveid figyelmét arra,
hogy kiváltképp tiszteljék a szent brāhmaṇákat!
Ó, Guruvāyur Ura!
Kérlek, légy kegyes, és ments meg engem! (10)

1 különféle lények, szellemek is; 2 Kārttikeya v. Skanda, az Úr Śiva fia; más néven Devasenāpati, vagyis az Istenek seregének Vezetője; 
3 a város ill. a démonok; 4 mágikus bűverővel, elbájoló erővel bíró fegyver; 5 kóbor lelkek, lidércek, az Úr Śiva állandó kísérői; 6 Kāma 
Deva, a Szerelem Istenének az inkarnációja, ezért a virágnyíl; 7 láz; félelmetes lények; lásd Szójegyzék: jvara; 8 bűneitől és karjaitól;



83. ÉNEK 
PAUṆḌRAKA ÉS DVIVIDA MEGÖLÉSE 

Amikor a mámoros Balarāma 
vidáman és kedvére játszadozott a leánykákkal,
magához hívta a Yamunāt.
Ám a folyó nem teljesítette az óhaját,
ezért ő az ekevas fegyverével megszelídítve 
megváltoztatta annak folyását.
Ez idő tájt,
követve alattvalói csalfa tanácsát,
Pauṇḍraka Vāsudeva1 [király] hírvivőt küldött Hozzád. (1)

„Én vagyok Nārāyaṇa itt, e földön megtestesülve!
Úgy tűnik, Te is az én jeleimet viseled. 
Add fel őket, és hódolj be Nekem!” – szólt a király hírnöke
jókedvre derítve az egybegyűlteket. (2)
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A hírvivő távozása után
a Yādava hadsereggel Pauṇḍraka fővárosába2 indultál.
Ott megláttad a királyt a nevetséges [Téged utánzó] megjelenésével:
mellén égetett jellel [a śrīvatsaként],
nyakában felbecsülhetetlenül értékes kővel [a kaustubhaként],
hal alakú fülönfüggőket viselve és sárga selyemöltözetben
[épp, mint a Tiéd]. (3)

Pauṇḍraka a vasból készült sudarśanáját hajította Feléd,
mire Te a kozmikus tűzzel szikrázó Sudarśanáddal levágtad a fejét,
és felmorzsoltad a hadseregét.
Barátja [és szövetségese], Kāśi[rāja]3, fejét is lecsaptad,
ami nem máshol, mint pont Kāśī városában landolt. (4)

Talán mert ostoba volt,
vagy mert ifjoncok gyerekes szavaiban bízott,
de Pauṇḍraka tényleg sokáig hitte, 
hogy ő valóban Maga Vāsudeva.
E gondolat miatt szüntelen egységben volt Veled,
és ezáltal elérte a sāyujya állapotát [és egyesült Veled].
Ki tudja, milyen jótettek lapulnak egyesek zsebében,
merre vezetik az embert, 
miféle érdemre? (5)
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[Hogy megbosszulja atyja halálát],
Sudakṣiṇa, Kāśī királyának fia, buzgón imádta Kāśī Urát,
melynek nyomán
[az Úr Śivától áldásként kapott útmutatás alapján]
fekete mágiát4 alkalmazott Rád.
Szabadon engedett egy ádáz és vad tüzet
[egy tűzből született szellemet],
ami a Kṛtyā nevet viselte.
Valahogy a bhūtákat is sikerült mozgósítania,
akik a Bāṇával folytatott Csatád során eliszkoltak. (6)

Amikor a rémült polgárok látták, 
amint Kṛtyā mindent feléget a pálmafa-hosszú lábaival,
sürgősen tájékoztattak.
Te, anélkül, hogy felálltál volna a helyedről,
a kockajáték mellől, 
ami igencsak lekötött, 
útjára indítottad a kéznél lévő Sudarśana Korongodat. (7)

Az örökké ragyogó Sudarśana Korongod
Kṛtyā felé száguldott,
aki szorult helyzetében ordítva elfutott;



Śrīman Nārāyaṇīyaṃ

499

és miközben így tett,
magát Sudakṣiṇát égette meg,
aki alávaló módon cselekedett.
Majd visszafele [jövet]
[a Sudarśana Korongod] Kāśī városát égette fel. (8)
 

Dvividhának, a majomnak, 
aki hajdan [még a Rāma Inkarnációd alatt] 
segített a rākṣasák elpusztításában,
az volt a vágya, 
hogy a Te részleges Inkarnációd (Balarāma) legyen a gyilkosa.
[Most,]
Narakāsura minisztereként rossz útra tért,
és gyötörte az embereket Dvārakā környékén.
Emiatt pedig Balarāmával került szembe,
aki egyetlen ökölcsapással megölte a küzdelemben. (9)

Sāmbát foglyul ejtették a Kauravák,
mert elrabolta Duryodhana lányát.
Balarāma igyekezett megbékíteni őket,
de végül a beszédükön feldühödve
már Hastināpura leigázásával fenyegetett,
és Sāmbát is szabadon engedte.
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Nem küldted [segítségül] a Yādava sereget,
mert úgy akartad, hogy a Kauravákkal a Pāṇḍavák végezzenek.
Ó, Guruvāyur Ura,
kinek játékos útjai kifürkészhetetlenek!
Téged imádlak, 
hogy megszüntesd a szenvedéseimet. (10)

1 Pauṇḍraka Vāsudeva: Karūṣa királya; ill. Kāśirāja unokájaként, Kāśī királya; 2 Kāśī: Pauṇḍraka és Kāśirāja 
királyok fővárosa; 3 Kāśi(rāja): Kāśī királya; 4  abhicāra;



84. ÉNEK 
ZARÁNDOKLAT SAMANTAPAÑCAKÁBA 

TALÁLKOZÁS A ROKONOKKAL ÉS A BARÁTOKKAL

Egy napfogyatkozás idején
Dvārakāt Kṛtavarmára és Aniruddhára bízva
a Samantapañcaka nevű szent helyre mentél
a Yādavákkal és az asszonyaikkal. (1)

Magad is megmerítkeztél a szent vizekben,
és ezáltal, 
a jelen lévő nagy tömeg javára, 
megszentelted őket. 
Pénzt szintén jócskán adományoztál a brāhmaṇák részére;
majd a Kauravákkal, a Pāṇḍavákkal és más barátaiddal töltötted az Idődet. (2)
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Draupadī, aki Irántad igen odaadó volt,
a Feleségeiddel is közeli kapcsolatot ápolt,
akik el is mesélték neki elrablásuk történeteit,
és hogy miként lettek a Hitveseid.
Ő és a többi hölgy ugyancsak lelkesen 
és élvezettel hallgatta az elbeszéléseket. (3)

Ó, Uram! 
A gopákat észrevéve
vidáman és tisztelettel köszöntötted őket.
A gopikākat is örömmel üdvözölted,
akiknek a teste egészen elgyengült és törékeny lett
a Tőled való hosszú távollét okozta bánat következtében. (4)

Abban a pillanatban, hogy megpillantottak
a gyönyörű hölgyek szívének minden szomorúsága elillant.
A heves szerelem feltörésével a fűzőik szétrepedtek, 
és felfedték az ismerős kebleiket, 
melyek elnyeltek a szoros ölelésben. (5)

„Az ellenségekkel való sorozatos összecsapások késleltettek;
azért csak most érkeztem”
– mondtad Rādhikānak,
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aki a mindent elsöprő szerelem erejétől teljesen Belédveszett, 
amikor átölelted. (6)

Magatokra maradva
a [Tőled való] elválás gyötrelmeitől is megszabadítottad a gopikākat,
amint megáldottad őket az Önvaló Tudásával1.
Elültetted a szívükben, 
hogy Te, akinek a Legfőbb Üdv-Tudat a Természete,
az ő legbensőbb, Valódi Énjük vagy. (7)

Amikor – korábban –
Uddhava részesítette a gopikākat útmutatásban,
az öröm érzése még keveredett az elválás bánatával.
A mostani Tanításod után azonban,
pusztán azáltal, hogy Rád gondoltak,
valóban Legfőbb Üdvös Egységet tapasztaltak [Veled]. (8)

Atyád (Vasudeva) az összegyűlt nagy bölcseket kérdezte,
milyen szertartásokat végezzen a bűnök jóvátételére.
Noha a bölcsek jót mulattak és csak nevettek e kérdésen
– tekintve, hogy Te vagy a gyermeke, nincs szüksége semmiféle jóvátételre –,
azért az ilyenkor szokásos rítusokat mégiscsak elvégeztették vele. (9)
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1 tattvabodha, tattva-jñāna: a Valóság Tudása

A három hónapig tartó nagy szertartás során
a Barátaid és a gopák a Yādavák vendégszeretetét,
és a Te Társaságod gyönyörűségét élvezték,
épp, mint hajdanán. (10)

Amikor elérkezett a távozás ideje, 
megkerested Rādhāt, és szorosan Magadhoz ölelted.
Látva, hogy az elválás fájdalmának nyoma sincs benne,
boldogság töltött el.
Ó, Guruvāyur Ura,
aki ezután visszatértél Dvārakāba!
Kérlek, légy kegyes,
és minden betegségtől ments meg engem! (11)



85. ÉNEK 
 JARĀSANDHA ÉS ŚIŚUPĀLA MEGÖLÉSE

Ó, Uram! 
Magadha királya, Jarāsandha,
mintegy húszezer-nyolcszáz uralkodót tartott fogva a börtönében.
A meggyötört királyok hírnököt küldtek Hozzád, 
a gyámoltalanok egyetlen Mentsvárához, 
arra kérve esdekelve,
hogy Magadha királyát végleg pusztítsd el. (1)

Miközben a Magadha király elleni támadást tervezted,
Nārada értesített, 
hogy Yudhiṣṭhira hamarosan Rājasūya-yajñát végez.
Ez nehéz helyzetet teremtett,
mert döntened kellett, 
a kettő közül melyiken legyél jelen.
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Uddhava tanácsára
– mely szerint a tűzáldozat mindkét cél megvalósulását lehetővé teszi,
hisz az elvégzéséhez minden ellenség felett győzelmet kell aratni –,
a Követőiddel együtt Yudhiṣṭhira városába indultál,
hogy részt vegyél a Rājasūya-yajñán. (2)

Indraprasthába [Yudhiṣṭhira városába] 
az összes Feleségeddel együtt érkeztél meg.
Dharmaputra (Yudhiṣṭhira) és a fivérei 
– kegyes Pillantásaid folytán megnövekedett erővel – 
minden ellenfelet legyőztek,
és páratlan vagyont halmoztak fel.
Ezután Bhīma és Arjuna kíséretében 
[Yudhiṣṭhira] Jarāsandhához küldött Téged,
aki a híveid Szolgálója vagy. (3)

Így aztán Ti hárman, 
magatokat brāhmaṇáknak álcázva
elindultatok Girivrajába, Jarāsandha fővárosába.
Magadha királyát arra kérted, 
tartson párbajbemutatót a nézők örömére. 
Mivel [Jarāsandhának] nem volt annyi érdeme,
hogy halálát a Te Kezeid között lelje,
Bhīmával kellett megküzdenie.
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Eközben Te és Arjuna megmaradtatok nézőknek,
rājayudhváknak, akik nemesi sarjakat ugrasztanak össze. (4)

Az arrogáns Jarāsandha ádáz harcát látva
egy gally félbehasításával jelezted Bhīmának,
hogy Jarāsandhát csak úgy tudja megölni, ha kettétépi. 
Bhīma így is tett, félbetépte, és végzett vele.
A bebörtönzött királyok kiszabadultak,
és Te boldogan áldottad meg őket a legfőbb odaadással.
Noha egyiküknek sem voltak dédelgetett vágyai,
Te megbíztad őket mégis, 
uralkodjanak a földön erényesen, a dharma szerint. (5)

Ezután Yudhiṣṭhira elvégezte a Rājasūya-yajñát,
melynek során – mint szolgák – az összes király
örömmel teljesítette a kiszabott feladatát.
Ó, Univerzum Ura!
Te Magad is hozzájárultál,
és megmostad a szent emberek és a brāhmaṇák lábát.
Miként lehetne szavakba önteni Yudhiṣṭhira mérhetetlen szerencséjét?! (6)

Az áldozati szertatás lényeges részeként,
az összegyűlt vendégek közül 
a legfigyelemreméltóbbat tisztelték és imádták elsőként1.
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Megfontolván,
Yudhiṣṭhira elfogadta Sahadeva tanácsát,
és ezt az imádatot Neked, 
az egész Univerzum Lelkének mutatta be.
Ez mindenkit, 
embereket és Isteneket is,
megelégedettséggel töltött el. (7)

Cedi királya (Śiśupāla) azonban felpattant, 
és fegyverével hadonászva elhagyta a helyét,
hogy sértő szavak ostorával csapjon Feléd:
„E gyülekezetben,
ily kiváló királyok és bölcsek jelenlétében,
milyen marha ajánlana ekkora tiszteletet 
ennek az erkölcstelen tehénpásztorfiúnak?!”
– kiáltotta, és már szemben is állt a Pāṇḍavákkal. (8)

Szövetségeseidet, a Pāṇḍavákat, félreállítva
a közeledő ellenfelet Magad fejezted le a Korongoddal, 
mely általában az asurákat pusztítja.
A három leszületése2 során megtisztult az elméje,
mert szüntelen Rád emlékezett.
Így tett szert a legfőbb egységre Veled,
melyet még a yogīk is igen nehezen érnek el. (9)
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Miután a Rājasūya-yajña, 
a legszentebb és legösszetettebb szertartások egyike, 
sikeresen véget ért a Segítségeddel,
az emberek Téged és Yudhiṣṭhirát hangosan éljenezve tértek haza.
A gonosz Duryodhana elméjét azonban féltékenység kínozta 
az ellenség fellendülését látva 
és a megalázó élménye hatására,
amikor egészen összezavarodva 
a padlót víznek nézte, 
a vizet pedig a padlóval tévesztette össze 
a díszterem ajtajában, 
melyet az asurák építésze, Maya, tervezett a Pāṇḍaváknak. (10)

[Amikor e zavart helyzetben Duryodhana vízbe esett] 
Draupadī és Bhīma hangosan nevettek rajta.
Ó, Uram! 
Mintha Szemed sarkából vetett Pillantásaiddal
Te lettél volna e [tettük] felbujtója.
S ezzel el is vetetted a magot, 
hogy megszabadítsd a földet terhei súlyától.
Ó, Guruvāyur Ura!
Kérlek, légy kegyes, és a betegségeimtől ments meg engem! (11)

1 agryapūjā; 2 Hiraṇyakaśipu, Rāvaṇa és Śiśupāla;



86. ÉNEK 
 SĀLVA MEGÖLÉSE 

A MAHĀBHĀRATA HÁBORÚ

Sālva királya, aki igen járatos volt a mágikus hadviselésben,
és akit Rukminī elrablásakor legyőzött a Yādava hadsereg,
Śiva áldásaként kapta meg a saubha nevezetű légi járművet.
Amíg Te a Kuruk földjén [Indraprasthában] tartózkodtál,
Sālva megtámadta a Városodat, Dvārakāt.
A Yādava sereg, élén Pradyumnával, ellenállt,
és megölte Sālva erős miniszterét, Dyumantát.
Huszonhét napig folytatták a csatát. (1)

Balarāmával sietve érkeztetek meg Dvārakāba,
és szembeszálltatok a saubha [légi jármű] urával,
akinek a hadából addigra már szinte alig maradt.
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Sālva buzogányának egyetlen csapásával 
kiütötte a Kezedből a Śārṅga Íjadat;
mi több,
a Jelenlétedben még Atyád hasonmását is megölte,
akit mágikus ereje folytán teremtett.
Egyesek azt mondják,
ez az illúzió még Téged is megtévesztett egy pillanatra,
ám a bölcs Vyāsa ezt a nézetet visszautasította. (2)

A saubha légi járművet végül egy buzogány törte miszlikre 
és vetette a tengerbe,
Sālva fejét pedig a Te Sudarśana Korongod vágta le.
Ekkor Dantavaktra támadt Rád vadul a buzogányával,
de Te, a Jótettek Tárháza,
őt is megölted a Kaumodakī Buzogányoddal.
Szerencsés volt, akár Śiśupāla és a többiek, 
[akiket Te öltél meg, és]
akik szintén egyesültek Veled.
Ezen [Kṛṣṇa] Inkarnációd azt a célt szolgálta,
hogy megszabadulást adj mindazoknak,
akik már hosszú ideje Neked szentelték a gondolataikat. (3)

Miután visszatértél onnan,
csalárd kockajátékra került sor a kuruk udvarában.
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Draupadīt a hajánál fogva vonszolták oda,
és még a ruhát is megpróbálták letépni róla.
Ekkor tehetetlenül és keservesen sírva fohászkodott Hozzád,
Te pedig végtelen Könyörületed folytán
végtelen hosszúvá Tetted a ruháját.
Később, amikor az erdőben éltek,
Draupadī nagyon megrettent Durvāsa átkától félve,
mivel a bölcs és a követői azt követően érkeztek meg,
hogy már nem maradt több felszolgálható étel.
Ekkor ismét Hozzád fohászkodott segítségért.
Te megjelentél, és hogy megmentsd,
megetted a maradék kis zöldség1 egy részét,
így csillapítva a bölcs és a követői éhségét. (4)

Amikor folytak a harci előkészületek,
és stratégiai döntések voltak születőben,
Arjuna kizárólag annyit kért Tőled,
legyél mellette.
Te beleegyeztél ebbe,
Duryodhanának pedig odaadtad a Hadseregedet.
Majd Magadra öltve a Pāṇḍavák hírvivőjének szerepét
Hastināpurába mentél.
A bölcsek, mint Bhīṣma, Droṇa és a többiek, 
méltányolták is a Szavaidat,
Duryodhana viszont teljes mértékben visszautasította azokat.
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Ekkor a bölcsek gyülekezetében felfedted a Kozmikus Formádat,
és egész Hastināpurát felrázva visszatértél Dvārakāba. (5)

Amikor Arjuna szekérhajtójának szerepében 
a háborúhoz közeledve
levertnek és elkeseredettnek láttad a harcost,
amit az a szánalmas gondolat okozott,
hogy a rokonait és a sajátjait kell megölje,
akkor azt mondtad neki:
„Ó, barát! Mi ez?! Az Ātman örök és egyetlen.
Akkor ki itt a meggyilkolt, és ki a gyilkos?
Add hát fel a gyilkolás minden iszonyát, 
add át magad Nekem, 
és vívd meg ezt az igaz csatát!”
E szavakkal és a Kozmikus Formádat felfedve előtte
Arjuna visszanyerte a lelki egyensúlyát. (6)

Bhīṣma, az egyik legnagyobb híved, 
nagyban segítette a föld terhének csökkentésére irányuló Küldetésedet,
mivel minden nap majd tízezer harcost ölt meg.
Mikor a Bhīṣmával szembeni ellenállás Arjunát már teljesen kimerítette,
Te, 
mintha Fogadalmadat 
– mely szerint e háborúban nem fogsz fegyvert – 
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elfelejtetted volna,
látszólagos Dühödben és isteni Korongoddal a Kezedben 
Bhīṣma felé rontottál.
Bhīṣma összekulcsolt kezekkel és leszegett fejjel állt,
ahogy közeledtél hozzá.
Ez [a gondolat, hogy a Tiéd helyett a híved fogadalma teljesülhetett,
azaz ő rákényszerít majd, hogy fegyvert ragadj]
örömmel töltött el, és [végül] nem támadtad meg. (7)

Arjuna Droṇával folytatott küzdelme során,
Bhagadatta, aki szilárdan ült az elefántján,
működésbe hozta a vaiṣṇava íját2,
amit Te a Saját Mellkasod felé vonzottál,
és így megmentetted Arjunát.
Amikor a Sudarśana Korongod eltakarta a napot,
Arjuna lehetőséget kapott,
és Jayadrathával is végezni tudott
[aki Abhimanyu halálának legfőbb oka volt].
Illetve,
amikor Karṇa Arjuna felé irányozta a nāga fegyvert,
a Lábujjaddal lentebb nyomtad a földet,
így az csupán Arjuna fejdíszét szelte le,
és ezáltal őt ismét megmentetted. 
Mit meg nem tettél, hogy a Pāṇḍavák segítségére legyél! (8)
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Balarāma akkor indult zarándokútra,
amikor épp kezdetét vette a csata.
Elsőként Naimiṣa szent erdejébe látogatott el, 
és Sūtát ölte meg, amiért az nem állt fel,
hogy érkeztekor tisztelettel köszöntse; 
helyére a fiát ültette.
Ezután megölte Balvala asurát,
aki megzavart minden yajñát
a telihold és az újhold napján.
Zarándoklatát befejezve Kurukṣetra mezejére ment,
ahol Bhīma és Duryodhana véget nem érő harcát látva
visszatért a Városodba, Dvārakāba. (9)

Droṇa fia, a gonosz Aśvatthāma,
az éj leple alatt
meggyilkolta Draupadī fiait, míg azok aludtak.
Parancsodra Arjuna megkereste Aśvatthāmát,
visszavonta az általa kibocsátott Brahmāstrát,
és lehasította a homlokát díszítő briliánst.
Ezután, hogy elvágja a Pāṇḍavák vérvonalát,
Aśvatthāma Uttara méhét vette célba,
és a fegyvert a magzatára irányította.
De Te, ó, Uram, a magzat védelmében hüvelyk méretet öltöttél,
és Sudarśana Korongoddal a Kezedben Uttara méhébe léptél. (10)
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Bhīṣma, aki megválaszthatta a halála pillanatát,
átadta Yudhiṣṭhirának az összes nagy dharmát;
majd Téged látva,
pusztán a heves odaadása által,
elérte Brahman oszthatatlan3 állapotát.
Miután felhatalmaztad Yudhiṣṭhirát,
hogy elvégezzen három nagy Aśvamedha szertartást,
mellyel valamennyi törekvése beteljesedett,
hazatértél Dvārakāba.
Ó, Guruvāyur Ura!
Kérlek, légy kegyes, 
és minden betegségtől ments meg engem! (11)

1 śāka – gyűjtőnév az összes zöld, azaz leveles zöldségre pl. spenótfélék; 2 vaiṣṇavāstra; 3 niṣkala;



87. ÉNEK 
KUCĒLA TÖRTÉNETE

Volt egy brāhmaṇa, név szerint Kucēla (Sudāmā),
aki egykor Veled együtt tanult a bölcs Sāndīpani házában.
Teljes odaadással Feléd,
megzabolázott elmével és érzékekkel élt családfőként,
gazdagsággal és más világi vágyakkal nem törődve,
napjait békésen töltve. (1)

A felesége, kinek természete megegyezett az övével,
még nem tett szert a vágytalanság e szintjére. 
Ezért egyszer arra kérte, 
keresse fel a barátját, Kṛṣṇát, aki Lakṣmī Hitvese,
és a megélhetéshez kérjen Tőle segítséget. (2)
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Hallva éhes felesége nógatását,
Kucēla
– habár irtózott a vagyontól, ami nem szül mást,
csak büszkeséget és arroganciát –,
mégis útnak indult Hozzád,
mert izgatottan várta a Veled való találkozást.
Némi lapított rizst vitt a ruhája szegletében,
amit felajánlásként szánt Neked. (3)

Gyönyörű Városodba érve
és a sok lakhely közül Mitravindā házába térve
olyan mennyei békességet érzett,
mintha Vaikuṇṭhára érkezett volna meg.
A pazar és szavakkal leírhatatlan Vendégszereteted
ezt csak még tovább emelte. (4)

Miután szívélyes fogadtatásban részesítetted,
a Hitvesed legyezte, 
Te pedig a kezét fogva idézted fel a régmúlt időket;
úgy mint, amikor a tanító feleségének kérésére,
együtt mentetek tűzifát gyűjteni az erdőbe,
és az évszakhoz nem illő, meglepetésszerű záporeső kapott el titeket. (5)
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Mivel Kucēla szégyenlősen rejtegette, és nem adta át a felajánlását,
ezért erőszakkal ragadtad el tőle a lapított rizst,
és megettél belőle egy maréknyit.
Ekkor Ramā [a Hitvesed] sietve Hozzád lépett,
visszahúzta a Kezedet,
és hüledezve így szólt: „Ennyi éppen elég volt!” (6)

Kucēla nagy tiszteletben részesült Általad,
aki a Hívek Odaadó Híve vagy,
és boldogan maradt a Városodban egy éjszakára.
Másnap, 
ó, jaj, 
bármiféle vagyon nélkül indult haza.
Valóban különösek az Áldásaid, és igen sok formájuk van! (7)

„Ha kértem volna [vagyont], Kṛṣṇa bizonyosan adott volna. 
A feleségemnek most mit mondjak?”
– így bandukolt elmerengve,
Szavaid és játékos Mosolyod édes emlékébe merülve,
amint egy drágakövekkel kirakott ragyogó palotához közeledett. (8)

„Netán eltévedtem?” 
– eltűnődött egy pillanatra,
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majd belépett a házba, 
és a feleségét látta,
tündöklő drágaköves és arany ékszerekkel ékesítve,
szolgálatra készen álló hölgyekkel körülvéve.
Ekkor rájött, 
mindez a Te Kegyelmednek és Könyörületednek köszönhető. (9)

Jóllehet immár fényűző kastélyban élt tovább, 
szívét az Irántad való odaadás töltötte meg,
ami egyre csak növekedett,
míg végül elérte a megszabadulást.
Ó, Guruvāyur Ura,
aki ily módon teljesítetted a Híved vágyát!
Kérlek, légy kegyes, 
és a betegségeimtől szabadíts meg engem! (10)



88. ÉNEK 
SANTĀNA GOPĀLA ESETE

Édesanyád hallotta hajdan, 
hogy a Tanítód (Sāndīpani) fiát visszahoztad az élők sorába;
ezért az volt a kívánsága,
hat halott fiúgyermekét [ő is] hadd lássa.
Kérése nyomán a Sutala régióba indultál, 
ahol Mahābali nagy tisztelettel fogadott, 
amikor találkoztatok.
Onnan visszahoztad,
és a Saját Lakhelyedre vitted a hat gyermeket,
akik eredetileg Marīci fiai voltak,
később azonban – Brahmā átka miatt –
Hiraṇyakaśipu gyermekeiként jöttek a világra.
Ezt követően 
mint Vasudeva és Devakī fiai születtek meg, 
akikkel mind Kaṃsa végzett. (1)
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Hogy megáldd 
egyrészt a kiváló és ismert brāhmaṇát, Śrutadevát,
másrészt az igen odaadó királyt, Bahulāśvát,
számos aszkéta kíséretében Mithilāba indultál. (2)

Két azonos formát öltve Magadra,
egyidejűleg látogattál el mindkettőjük otthonába.
Az egyikük számos gazdag felajánlással fogadott és imádott,
míg a másik, imádataként, gyümölcsöket és rizst ajánlott fel Neked,
illetve még egyéb étkeket, melyeket aznap alamizsnaként gyűjtött össze.
Mindkettejükkel egyformán elégedett voltál,
és megadtad nekik a megszabadulást. (3)

Dvārakāban élt egy brāhmaṇa,
akinek a gyermekei, amint megszülettek, rendre meghaltak.
Az apa keserves sírására csupán annyit mondtál,
hogy senki sem kerülheti el a sorsát.
Meglehet, én így hiszem,
mindezt azért tetted, 
hogy Arjuna hiúságát letörve
és a Legfőbb Lakhelyet (Vaikuṇṭhát) felfedve előtte
eljuttasd őt az Igazság felismerésének magaslatára,
minekután az elméjét elhomályosította az a téves gondolat,
mely szerint Te pusztán egy emberi lény vagy. (4)
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Az emberek szájukra vették 
a brāhmaṇa irányába mutatott Közömbösségedet,
holott az már nyolc gyermeket veszített el.
Arjuna pontosan ekkor érkezett
baráti látogatóba Dvārakāba.
Nagyon megindította,
amikor meghallotta a brāhmaṇa jajveszékelését,
aki immár a kilencedik fiú elvesztését siratta.
Megfogadta, 
a következőt visszahozza az élők sorába,
és ha nem jár sikerrel, 
magát veti tűzbe. (5)

A tizedik gyermek születésekor
a büszke Arjuna elment a brāhmaṇához,
de Neked erről semmit nem szólt.
Nyilai és isteni fegyverei révén
védelmező hálót készített a szülőszoba köré,
ám a gyermek teste köddé vált.
Jógikus képességeinek segítségével
Arjuna azonnal keresni kezdte az újszülöttet
Yama, Indra és a többi Isten birodalmában.
Amikor minden erőfeszítése kudarcot vallott,
és éppen tűzbe lépett volna,
Te mosolyogva megállítottad. (6)
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A Lōkālōka hegyet elhagyva
szélsebes szekéren szárnyaltál Arjunával nyugati irányba.
Az ott uralkodó koromsötétséget
a Sudarśana Korongod tündöklő ragyogásával űzted el,
és a[z előtűnő] fényesség elkápráztatta Arjuna szemét.
Túl a Kauzális Vizeken
megmutattad neki a leírhatatlan Lakhelyedet,
melyet nem érint a tudatlanság sötétsége1. (7)

Őelőtte,
aki ott ült az ágyon, ami maga a kígyókirály ĀdiŚeṣa volt;
akit ékszerek, isteni fegyverek és ragyogó sárga selyemöltözet díszített;
akit Lakṣmī Istennő Jelenléte ékesített;
akinek Formája a friss esővel telt sötét felhők ragyogását bírta;
aki a Legfőbb Uralkodó a Trimūrti2 felett és
aki a Védák és a szent iratok Végső Jelentése,
e Létező előtt, 
aki a megszabadulás3 Megtestesülése és azonos Veled,
Te és kedves Barátod (Arjuna) leborultatok. (8)

„Mind a ketten egyedül csak ÉnMagam vagytok. 
Az egyik[őtök]ben megnyilvánul az isteniség, a másik[ótok]ban szunnyad,
ezért úgy tűnik, mintha ti ketten különbözőek lennétek.
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A brāhmin gyerekeit ÉnMagam vettem el,
hogy találkozzam veletek. 
Most már elvihetitek őket”
– e szavakkal a Legfőbb Úr átadta a gyermekeket,
akiket Te visszavittél a brāhmaṇának,
miközben Pāṇḍu fia (Arjuna) a Dicsőségedet magasztalta. (9)

A különféle játékos Kedvteléseiddel örömet szerezve a világnak,
megerősítve a Vṛṣṇi nemzetséget,
számtalan áldozati tűzszertartást végezve,
példátlan kedveskedésekkel szórakoztatva az őzikeszemű hölgyeket
és a föld tehermentesítésének címszava alatt 
megszabadulást adva az alattvalóknak és a híveknek,
Te, 
Magának a Végtelen Brahmannak a Megtestesülése, 
anyagi testben jelentél meg,
és a Yādavák között átragyogtál az emberi forma fátylán. (10)

Ó, Uram! 
Nārada, a hívek legkiválóbbika, 
az Imádatod üdvében szüntelen elmerülve 
többnyire Dvārakāban tartózkodott azokban a napokban.
Érdemdús Atyád tőle nyert bepillantást,
és általa tett szert a megvilágosodásra.
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Az intelligensek közül legkiemelkedőbb Uddhava
a közvetlenül Tőled kapott útmutatások folytán érte el a megvilágosodást.
Úgy tartják, 
ő még ma is ott él Badarikāśramában a világ javára. (11)

Ó, Végtelen Uram!
Így ragyog – az összes kivételességében – ez a magasztos Kṛṣṇa Inkarnációd,
mely alatt az emberek mindenfele könnyedén jutottak túl a bajokon,
és tettek szert a spirituális egyesülésre a barátság, a félelem, a szerelem, 
a gyűlölet, a ragaszkodás és más egyedi módok segítségével.
Ó, Guruvāyur Ura,
aki a világ szenvedéseinek megszüntetése végett inkarnálódtál!
Kérlek, légy kegyes, 
és add, hogy a tökéletes odaadás áldásában is részem legyen! (12)

1 tamas; 2 Brahmā, Viṣṇu és Maheśa; 3 mokṣa;



89. ÉNEK 
 VṚKĀSURA ELPUSZTÍTÁSA 

PRÓBATÉTEL BHṚGU RÉSZÉRŐL

Ó, Ramā (Lakṣmī1) Hitvese!
Híveid nem könnyen részesülnek a jómód áldásában e világban.
Jól tudom, az az oka ennek,
hogy a jólétnek büszkeség az okozata az ösztön vezérelte emberekben. 
Mikor azonban megszilárdulnak a kiegyensúlyozott és szenvtelen lelkiállapotban, 
teljesíted minden vágyukat.
Azokhoz pedig, akik már most is ilyenek,
Áldásaid gyorsan érkeznek.
Híved bukásának kérdése fel sem merülhet. (1)

Ó, Uram!
Brahmāt, Śivát és a többieket,
akiket elégedetté tenni és feldühíteni is gyorsan lehet,
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azok imádják, akiknek természete összhangban áll ezzel.
Ó, jaj, ők csúfos végre jutnak e rövidlátásuk miatt!
Ez világosan látható Vṛkāsura példájából. (2)

Vṛkāsura, Śakuni fia, egyszer megkérdezte Nāradától,
melyik Istenség kegyét a legkönnyebb elnyerni.
A bölcs azt javasolta, [inkább] Śivát imádja,
és ne Téged, aki sosem támogatod a gonosz embereket. (3)

Valóban szigorú vezeklést végzett;
[de mivel eladdig nem járt sikerrel] 
a hetedik napon éktelen haragra gerjedve
és már a saját fejének levágásával fenyegetőzve 
arra kényszerítette Śivát, hogy adjuramisten megjelenjen előtte. 
Ekkor az Univerzum Urától azt a felettébb alantas és kegyetlen kegyet kérte,
hogy akinek a fejére ráteszi a kezét, az abban a pillanatban haljon meg.
Hogy is győzedelmeskedhetne a józan ész azokban, akik közömbösek Irántad?! (4)

Akár egy ketrecből szabadult oroszlán száguld vadul a megmentője után,
úgy rohant Vṛkāsura Śiva irányába.
Az Úr ide-oda futkosva, 
az összes világot bejárva, 
hátra-hátra pillantgatva menekült rémülten az üldöző asura elől.
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Az egész univerzum elnémult.
Majd, amikor messziről észrevetted, 
hogy az Úr Śiva mindjárt eléri a Lakhelyedet,
egy rafinált brahmacāri álcáját öltötted Magadra,
és úgy vártál a démonra. (5)

„Üdvözlet néked, ó, Śakuni fia!
Miért futkorászol feleslegesen
hitedet e Szellem ígéretébe vetve?!
Ha kétled a Szavamat – ó, jaj! –,
ellenőrizd le te magad,
és tedd a kezedet a saját fejedre!”
Ily módon rászedve kezét önnön fejére helyezte az asura,
és egy szempillantás alatt összeesett holtan, 
akár egy gyökerestül kitépett fa.
Ilyen [bukás] a sorsa mindazoknak, 
akik más Istenségeket imádnak.
Sőt mi több, 
még Śivának is Te vagy a végső Menedék. (6)

Egy nap
a Sarasvatī folyó partján élő aszkéták megbízták a bölcs Bhṛgut, 
derítse ki, hogy a Trimūrti közül ki a leginkább sāttvikus2.
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Bhṛgu először Brahmāhoz ment,
akit feldühített, mikor a bölcs tiszteletlen volt vele,
de sikerült magát türtőztetnie.
Śivával is hasonlóképp viselkedett,
aki megölte volna a bölcset, ha Pārvatī nem lép közbe.
Végül Hozzád érkezett. (7)

Ó, Lótuszszemű!
Fejedet Lakṣmī ölébe hajtva aludtál éppen,
amikor Bhṛgu [megérkezett, és] mellbe rúgott Téged.
Jókedvűen felkeltél,
és mindenért bocsánatot kértél.
Azt is mondtad neki:
„Lábad nyoma örökre a Mellkasomat fogja díszíteni!” (8)

A Sarasvatī folyó partján élő nagy aszkéták előtt ebből világossá vált,
hogy Te vagy [a válasz a kérdésükre]
[mert a legnagyobb mértékben Benned van jelen a sattva minősége].
Irántad való odaadásukat megszilárdították,
és végül elérték a megszabadulást.
Ó, Acyuta3,
aki az enyészettől mentes és örök vagy!
Imádjuk [ezt] a magasztos, színtiszta sattva Formádat. (9)
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Ó, Viṣṇu! 
Akár a dalnokok a király udvarában,
úgy áradoztak Rólad a Védák az univerzum teremtésének hajnalán.
Ó, Végtelen!
A Nemkettős Színtiszta Tudat-Legfőbb Üdv Megtestesülése!
A Gopikāk Valamennyi Érdemének Testet Öltése!
Ó, Te, akinek Guruvāyur a Lakhelye!
Szenvedélyesen imádlak az összes szenvedésem megszüntetéséért. (10)

1 Lakṣmī: a Bőség, a Jólét, a Gazdagság  Istennője; 2 sattvatā: a sattva guṇa túlnyomó jelenléte jellemzi, ami a tisztaság, a jóság, az 
igazság stb. minősége; 3 az Úr Viṣṇu egyik neve, jelentése: Változhatatlan, Elmúlhatatlan, Örök, szilárd, rendíthetetlen stb.; Śrī 
Ādi Śaṅkarācārya kommentárja szerint: „Ő, aki mentes a születéssel kezdődő hat átváltozástól; Nar. Up. szerint: śāśvatam śivam 
acyutam – aki örökké üdvös és elmúlhatatlan;



90. ÉNEK 
VIṢṆU NAGYSÁGÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

Ó, Legfőbb Létező!
Vṛkāsura, a bölcs Bhṛgu, a Mohini Inkarnációd (Avatāra) epizódjai
és Ambarīṣa király története is 
a Te Fenségedet és Fensőbbségedet bizonyítja
a többi Istenséghez – Śivához és másokhoz – képest.
Egyszerre és megosztottság nélkül vagy 
a részek nélküli egész (niṣkala1) és 
a rész (śakala2), a különálló megnyilvánulások az Istenségek és egyéb tárgyak formájában, 
és leírhatatlan módon ragyogsz az összes Esszenciájaként. (1)

A śaivák3 az Istenség öt aspektusát említik: 
Brahmā, Viṣṇu, Rudra, Īśvara és Sadāśiva.
Te Magad – a Legfőbb Létező (Paramātman) – vagy Sadāśiva;
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és kizárólag Te – Vaikuṇṭha Uraként megnyilvánulva – vagy Īśvara. 
A Trimūrti három Formáját ugyancsak egyedül Te öltöd Magadra 
Satyaloka három régiójában. (2)

A Trimūrti Megnyilvánulásaid közül 
a Viṣṇu Formád színtiszta sattva,
a Brahmāként megnyilvánuló Formád túlnyomó részt rajas, 
nyomokban némi sattvával,
a Śaṅkaraként4 ismert Formádban pedig többségében sattva van,
a tevékenységeiben azonban megjelenik a tamas. (3)

Meghaladod a Trimūrtit, és a Legfőbb Létező vagy.
Te vagy Mindenek Esszenciája (sarvamaya5).
A śaivák kizárólag Téged imádnak Śarvaként6

a meghagyott imádati gyakorlatok szerint.
Számtalan bizonyíték támasztja alá,
hogy Az (Śiva) is egyedül a Te Formád.  (4)

Śrī Śaṅkara[ācārya] is, 
akit – isteniségét jelezve – Bhagavānnak neveznek,
az összes attribútumokkal imádott Isteni Forma (śakala) közül 
egyedül a Tiédet tüntette ki.
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Ő, aki természete szerint egyetlen Istenséggel sem kivételezik,
kizárólag a Te Sahasranāmádhoz7 írt magyarázatot,
és végül a Te dicsőségedet énekelve merült el. (5)

A mantra tudományával foglalkozó (Mantraśāstra) 
Prapañcasāraként ismert híres munkájában,
a Trimūrtit meghaladóként, mindenek Uraként 
és gyönyörű kék Liliomként (kalāya) írt le Téged Śrī Śaṅkara. 
Amikor a Praṇavával (Oṃ) foglalkozik,
akkor Annak niṣkala8 meditációját fejti ki;
utána azonban a Te Formádat is felveti, 
mint a meditáció tárgya a Praṇava śakala9 felfogásában
– ámde [kizárólag csak a Tiédet, és] egyetlen másik Istenségét sem. (6)

A Saṅgraha Purāṇában, mely az összes Purāṇa lényegét adja,
egyedül csak a Te Legfensőbb Nagyságod lett egyértelműen leírva. 
Miután bemutatásra került Satyaloka három része, melyeket a Trimūrti foglal el,
a Te Vaikuṇṭha Lakhelyed attól különállóként és a fölött állóként lett lefestve.
Śiva Lakhelyére így nem utaltak. (7)

Ó, Uram! 
A Brahma-kalpában Brahmā előtt azt a Formádat fedted fel,
melyet a Bhāgavataṃ második könyve10 mutat be.



Śrīman Nārāyaṇīyaṃ

535

Mādhavācārya, aki maga Śivát imádta,
ugyanerre a Formádra utalt a Purāṇasārában
a Hari és a Śiva megszólításokkal. (8)

Akik természetes hajlamuk szerint Śivát imádják,
azok kizárólag rendíthetetlen hitük és szilárd odaadásuk folytán 
tesznek szert a gyümölcsre [és érik el a megszabadulást].
Csupán az ilyen hívek javára
– hogy szent írások szentesítsék és erősítsék a hitüket –
használt Vyāsa a Skandához hasonló Purāṇákban olyan kijelentéseket,
amelyek lekicsinyelnek Téged.
Ezeket mindössze dicshimnuszként (arthavāda) kell felfogni. (9)

Az arthavāda háromféle lehet, úgy mint:
valós, de eltúlzott tényeket tartalmazó kijelentések,
a tapasztalattal összhangban álló és
a tapasztalatnak ellentmondó állítások.
Ezeket arra használják, 
hogy érdekessé tegyék a szóban forgó témát.
A Skanda Purāṇában és más szent iratban számos állítás van
a tāmasika Természetedet és a Vereségedet illetően,
vagy arra vonatkozóan, 
hogy mások részesítenek Téged útmutatásban.
Ezek a harmadik [arthavāda] csoportba sorolhatóak. (10)
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Ó, Legfőbb Létező! 
Noha jómagam tudatlan vagyok, 
ami keveset elmondtam, 
az összhangban van a Mantraśāstrában foglaltakkal.
Ó, Te,
akit a Bhāgavataṃ, a bölcs Vyāsa alkotásainak esszenciája, magasztal!
Kérlek, légy kegyes, szüntesd meg a betegségeimet,
és áldj meg szilárd odaadással! (11)

1 osztatlan, attribútumok nélküli, Részek-nélküli Végtelen Létező; 2 rész, töredék, darab; 3 az Úr Śivához tartozó, 
kapcsolódó, Őt követő; 4 Śaṅkara (Śaṃkara): az Úr Śiva; 5 egyetemes, mindent magában foglaló; 6 Śarva: az Úr Śiva; 
7 Viṣṇu Sahasranāma: az Úr Viṣṇu ezer nevét tartalmazó mű; 8 mint részek nélküli egész; 9 mint részekkel bíró; 10 skandha;



91. ÉNEK 
 AZ ODAADÁS NAGYSÁGA

Ó, Śrī Kṛṣṇa!
Meggyőződésem, 
a Te Lábaid imádata a félelem leghathatósabb gyógyíre,
miként elűzi azt véglegesen,
és az egyetlen menedék azon halandók részére,
akik végeláthatatlan szenvedéseknek vannak kitéve,
amiért a hamis formák rabságában élnek szorosan megkötözve,
és a mulandó értékeket, tévesen, igaznak fogadják el.
Ó, Istenek Istene (Devadeva)! 
Ó, Minden Létező Lelke!
Aki rendületlenül járja az odaadás útját,
melynek módjairól Te Magad tanítottál,
az egy szemernyit sem fog megcsúszni, se megbotlani, 
még akkor sem, ha csukott szemmel rohan az illúzió[világ] csapásán. (1)
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Ó, Mindent-átható Létező! 
Jómagam, akit a Te Erőd indíttatása sarkall,
minden tettemet, szavamat és gondolatomat, 
Neked, a Legfőbb Tudatnak, 
[aki Guruvāyur Uraként vagy itt jelen] 
ajánlom fel és szentelem.
Legyen bár alacsony származású valaki,
ha a Lábaidnál feladta az elméjét, a tetteit, 
a beszédét és az érzékeit, sőt még az életenergiáit is,
akkor az egész univerzumot megszenteli.
Viszont ez nincs így, 
lehet akár a legkiválóbb brāhmin is, 
ha Veled szemben közömbösen viselkedik. (2)

A félelem érzése 
az önmagától különböző [másik dolog] tudomásából bukkan fel.
Ez a másodikról való tudomás az elme kivetítése csupán.
Ezért a megkülönböztető képesség segítségével
minden tőlem telhetőt megteszek,
hogy fegyelmezzem az elmémet
az azonosság tudomásának tekintetében. 
Ám amikor Māyā újra felülkerekedik rajta, 
mert az illúzió még a fegyelmezett elménél is erősebb,
akkor az egység-tudat nem mutatkozik meg ismét
[hiába bármennyi erőfeszítés].
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Ezért, ó, Uram,
kinek ilyen a Természete!
Māyā Egyetlen Mestere!
A Te lankadatlan és odaadó Imádatoddal fogom legyűrni a félelmet! (3)

Odaadás (bhakti) az érdemdús emberekben jelenik meg, 
és azok társaságát keresve növekszik egyre, 
akik szüntelen a Te Lábaid imádatában merülnek el.
Mint ahogy e világban is [így történik ez]:
a vagyonhoz és a jóléthez
a jómódúakkal fenntartott kapcsolat vezet el.
Ó, Uram!
Kérlek add, hogy mindenképp legyen részem ilyen [szent] társaságban,
mert a minden bűnt eltörlő heves és tántoríthatatlan odaadás Irántad
a Te játékos kedvteléseid elbeszélését és Himnuszaidat hallgatva ébred,
melyek az ilyen hívek ajkairól csendülnek fel! (4)

A megszabadulás (mokṣa) számos útja közül
az odaadás útját kedvelem a leginkább.
Ezt az ösvényt járva a kegyelem áldásában részesítő Neveidet kántálom,
és a különféle Inkarnációid Dicsőségeit és Tetteit éneklem buzgón. 
Olykor talán váratlanul nevetésbe török ki, vagy éppen sírva fakadok,
vagy máskor ordítok, vagy dalolok és táncolok, 
akár egy háborodott.
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Ó, Te! Kérlek, árassz el Kegyelmeddel, 
hogy a bhakti ösvényét követve kedvem szerint élhessek,
a világ és a társadalom normáit ne kelljen követnem! (5)

Tisztelettel üdvözlöm az öt elemet és mindent, amit az elemek alkotnak, 
a halakat, a madarakat, az állatokat és az egyéb halandókat, 
a barátokat és az ellenségeket [egyaránt], 
jól tudva, hogy mindannyian kizárólag a Te Formád.
Ó, Univerzum Ura!
Ekképpen, 
a Te Kegyelmeddel, 
az Imádatod által egyidejűleg teszek majd szert szilárd odaadásra, 
szenvtelenségre és az Igaz Természeted Tudására,
és nem kell erőfeszítést tennem, hogy külön-külön érjem el őket
[mint ahogy egyetlen falat étel is egyszerre adja meg
az íz élvezetének örömét, tesz erőssé és csillapítja az ember éhségét]1. (6)

A sor világi szenvedés, mint a szomjúság és az éhség, 
nem lesz rám hatással,
mert Benned elmerülve az elmém Beléd olvad.
Állandóan a Te Lábaidon meditálva
egyetlen tört pillanatra sem fogok eltávolodni Tőlük soha.
A tudás birtokában,
mely szerint jó és rossz, öröm és bánat māyā miatt van,
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közömbös maradok velük szemben,
és békésen járok majd a Lábujjkörmeid hűs holdfényében lehűtött elmével. (7)

Meglehet, [alkalmasság híján] most nem érdemlem meg, 
hogy megtapasztalhassam: [Te] minden létezővel Egy vagy.
Ez esetben hadd bírjak szerető odaadással Irántad,
hadd legyek barátságos a híveiddel, kedves a tudatlanokkal, 
és közömbös az ellenségekkel szemben!
Vagy legalább hadd vágyjak buzgón a szent Képmásaid imádatára!
Akik így, szilárd hittel imádnak,
azok is késedelem nélkül érnek fel az isteni szeretet legmagasabb csúcsára. (8)

Ó, Univerzum Ura!
Add, hogy Māyād, 
aki Valódi Természetedet elrejtve,
Magát a föld, a víz, a levegő és a többi elem[ből álló világ]ként kivetítve,
a [karmáik folytán tehetetlenül megkötözött] testet öltött lelkeket
– jó és rossz tetteik gyümölcseinek megfelelően –
világi szenvedések sorozatába taszítja,
engem nem kerítsen hatalmába! 
Ó, Mindent-átható Létező!
E Māyādat csak a Lábaid iránti odaadással lehet legyőzni
– így mondta a nagy yogī, [a megvilágosodott] Prabuddha. (9)
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Mivel a megkülönböztető képességnek köszönhető bepillantás által 
láthattam a teremtmények gyötrelmeit e világban,
ezért hadd részesüljek egy kiváló spirituális tanító útmutatásainak áldásában!
Tanításai folytán hadd tegyek szert Igaz Természeted Tudására!
Kiválóságaid, Dicsőségeid és Tetteid elbeszéléseiből pedig
legfőbb odaadás fog fakadni,
melynek segítségével 
māyāt átszelve 
Lábaidnál részem lesz abban a Legfőbb Üdvben, 
ami végtelen örömmel tölt majd el.
Hogy ezt elérjem, ez az első lépésem.
Ó, Guruvāyur Ura!
Kérlek, távolítsd el megannyi betegségem! (10)

1 értelmező kiegészítés: Swami Tapasyananda



92. ÉNEK 
A KARMÁVAL KEVERT BHAKTI 

Felismerve, hogy a Védákban leírt szertartások (karma)
túlmutatnak a látszólagos eredményorientált természetükön, 
add ó, Uram, hogy minden ilyen rítust, melyet elvégzek, 
Neked ajánljak fel, és ezáltal megszabaduljak a tettek kötelékéből!
Add, hogy még véletlenül se tegyek olyat, 
se szóval, se tettel, se gondolattal, amit a Védák tiltanak!
Ha mégis elkerülhetetlenné lesz egy ilyen [tiltott] tett, 
azt is kizárólag Neked, a Tudat Ragyogó Fényének ajánlom majd fel! (1)

A rituális karma1 másik
– a Védák rítusaitól megkülönböztetett, de teljes egészében a Te Imádatodnak szentelt –
[āgamák szerinti] formáját követve imádlak majd minden nap.
A szívemnek legkedvesebb, 
színtiszta sāttvika Formádban fogom megidézni Jelenlétedet a szívemben
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vagy kő, vagy agyag, vagy bármilyen egyéb képmásba [vagy szimbólumba],
és lehetőségeim szerint 
virágok, füstölők, illetve étel felajánlásával fogom azt imádni.
Ó, Uram! 
Így, Imádatod odaadó végezésével keresem majd Kegyelmedet. (2)

A nők és a társadalom alacsonyabb származású tagjai,
akik nem olyan kiváltságosak, 
hogy hallják Tetteid és Kiválóságaid elbeszéléseit vagy kántálják a Neveid,
valóban sajnálatra méltóak.
Mégis, én azt a rengeteg békétlen, magasabb osztályba tartozót gyászolom,
akik bár minden lehetőséggel rendelkeznek, hogy imádjanak Téged, 
mégsem tesznek ekképpen, 
mert kevélyek, és ragaszkodnak az érzéki élvezetekhez.
Adottságaikat feláldozva az áldozati szertartásokat (yajña) 
hivalkodásból vagy megélhetési és anyagi célokból végzik.
Noha a szent iratokban és a tanítóktól is 
sorozatosan útmutatásokat kapnak Rólad,
azok náluk mind süket fülekre találnak.
A tanultságukra és az előkelő származásukra öntelten 
nincs olyan gaztett, amit nem követnek el.
Ó, Uram! 
Kérlek, ne tégy engem hozzájuk hasonlóvá! (3)
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Az odaadás híján lévő világi emberek 
hangosan nevetnek a híveiden.
Rosszindulatú, sértő szavakkal illetik a spirituális beállítottságúakat,
akik Benned merülnek el elméikkel, és odaadóak Irántad:
„Ez egy pokoli alak, de mindig csak azt hajtogatja, Rāma, Kṛṣṇa, 
hogy az aljas viselkedését így takargassa!”
„E szégyentelen pofa fecsegése miatt 
nem tudtam elmondani a fontos dolgokat!” 
„A fivérem egy álszent semmirekellő,
de úgy tesz, mintha Viṣṇu imádatának szentelne minden időt!”
Ó, Uram! 
Kérlek, ne tégy engem hozzájuk hasonlóvá! (4)

A Kṛta-yugában tündöklő, fehér Bölcs formájában jelensz meg,
és vezekléssel nyerik el a Kegyedet az emberek.
A Treta-yugába áldozatokat ajánlanak Neked, 
aki [akkor] Maga a Yajña formájában nyilvánulsz meg,
vörös színnel, a sruk és sruva2 jeleit viselve.
A Dvāpara-yugában a [kék] sötét árnyalatában,
buzogánnyal, koronggal [és egyebekkel] ragyogva,
a tantra rítusai és szertartásai szerint imádnak.
Ebben a Kali-yugában
[sötét]kék színű Formá[d]ban hódolnak Neked
a különféle Neveid kántálásával és Kiválóságaid elbeszélésével. (5)
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Ó, Mura Gyilkosa! 
Dicsőség ennek a fennálló Kali-yugának,
amikor Neveid és Dicsőségeid kántálásával (saṅkīrtana)
könnyedén és szinte azonnal elérhető a Kegyelmed.
Ó, Minden Vágy Beteljesítője!
[Ez az oka, hogy] még azok is a Kali-kālában szeretnének megszületni,
akik a Treta-, a Kṛta- vagy a Dvāpara-korban jöttek világra.
Ó, Uram! 
Kérlek, add, 
hogy a mérgező érzéki örömök élvezetének hajszolása 
az Utadtól ne térítsen el, 
a Kegyelmedtől ne fosszon meg minket,
akik a jószerencsénknek köszönhetően 
most, e Kali-korban születtünk meg! (6)

A Kali-yuga bővelkedni fog hívekben, 
a dél-indiai (Dravida) régió különösen;
főnként a Kāverī, a Tāmraparṇī, a Kṛtamālā (Vaigai) [és a Bharathappuzha] folyók, 
a szent nyugat vidéke.
Ó, Uram! 
Magam is ezen a vidéken születtem, 
és némi odaadás is van bennem.
Ó, Uram! 
Kérlek, ne tévessz meg azáltal, hogy megkötözöl a vágyakkal!
Kérlek, tedd teljessé az Irántad való odaadásomat! (7)
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Amikor Parīkṣit király felismerte a kegyetlen Kalit,
aki a dharma (tisztesség) ellensége, 
kivonta kardját, hogy megölje.
De végül mégsem végzett vele,
mert Kali az Igazság esszenciájának tudója, 
és néhány jó tulajdonsága is van.
Kali korában 
az Imádatod nagyon hamar gyümölcsöt terem, 
a gonosz tettek viszont csak idővel.
Ezen kívül, Kali fél a híveidtől;
ezért betegséggel és más nehézségekkel sújtja őket,
még mielőtt az odaadásuk gyökeret ereszthetne. 
Ezért, ó, Uram, büntesd őt meg! (8)

Ó, Legfőbb Úr!
Ebben a Kali-yugában, 
a Gaṅgā, a Gītā, a Gāyatrī, a tulasī levelek,
a gopīcandana3 és a śālagrāma4 imádata, 
az ēkādaśī böjt és a Neveid kántálása
– ez a nyolc –,
gyors és könnyű mód a megszabaduláshoz, 
mert biztosítják bőséges Kegyelmedet
– így mondják a bölcsek.
Ó, Te! Add, kérlek, 
hogy buzgó odaadásom legyen mindegyik iránt! (9)
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Ó, Mindent-átható Létező! 
Aki minden tettet hátrahagyva teljes szívvel Benned vesz menedéket,
az többé nem adósa és nem is szolgája 
sem az Isteneknek, sem az ősöknek5, sem embertársainak.
Még ha el is követett valamilyen vétket,
azokat [a karmikus terheket]
Te,
aki ott rejtezel a szívében, 
semlegesíted. 
Ó, Guruvāyur Ura! 
Kérlek, szüntesd meg a bűneim szülte kínjaimat, 
és kelts bennem tökéletes odaadást Irántad! (10)

1 szertartásos imádat; 2 az áldozati tűzszertartás (yajña) kellékei, merítő kanalak; 3 egyfajta fehér agyag, amit 
Viṣṇu imádói használnak a jelek arcukra történő felfestéséhez; 4 szent kő (fosszília) lásd Szójegyzék; 5 pitṛk;



93. ÉNEK 
LECKE A HUSZONÖT GURUTÓL 

Egyedül a Te Kegyelmed által leszek képes feladni 
a hozzátartozóim iránti szeretetemet és kötődésemet. 
Benned elmerült elmével és mindenről lemondva 
az egész világra māyā kifejeződéseként tekintve barangolok majd.
Csak azt az illetőt illetik a szent iratok parancsai és tilalmai1,
aki dédelgeti a téves megértés okozta sokféleségből fakadó
jó és rossz elgondolásait.
Hogyan vonatkozhatna ez [a különbségtétel] arra,
akinek az elméje Beléd olvadt,
és a különbségekről való tudomást meghaladta?! (1)

Számtalan olyan lény van az univerzumban, 
akik nem törődnek mással, 
pusztán az éhségük és a szomjuk csillapításával.
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Közöttük azért felsőbbrendű az ember,
mert neki megadatott a magasabb rendű megértés (vijñāna)2 képessége. 
Az emberi születésre azonban nem könnyű szert tenni,
és még itt is, 
az ember lehet barát vagy ellenség önnönmaga számára.
Aki szilárdan Rád koncentrálja az elméjét,
és mindig keresi a saṃsāra3 nyomorúságán való túljutás mikéntjét,
az barátja önmagának.
A többiek a saját ellenségeik. (2)

Ó, Univerzum Ura! 
Amikor Kegyelmed alászáll, 
nincs semmi e földi világban, 
ami ne válhatna spirituális tanítóvá.
A valódi tűrés leckéjét a földtől tanulom meg,
ami bár mindenek elnyomását viseli,
mozdulatlan mégis 
[helyzetét tekintve nem billen ki].
A nem-kötődést a levegőtől sajátítom el,
ami állandóan különféle tárgyakkal van kapcsolatban,
mégis szennyezetlen marad.
Igaz Valóm (Ātman) mindent-átható és érintetlen természetét
világosan megtanítja majd nekem gurum, a tér. (3)



Śrīman Nārāyaṇīyaṃ

551

Hadd legyek tiszta, tisztító és édes, mint a víz!
Hadd ne szennyeződjem be, bármilyen ételt egyek is meg,
ahogy a mindent felemésztő tűzre sincs hatással 
a lángok közé vetett anyag silány volta!
Hadd ismerjem fel Önmagamat (Ātman) mindenben, mi létezik,
ahogy [potenciálisan] a tűz is az összes fában ott rejtezik!
Hadd tudjam, hogy miként növekedés és fogyás a hold fázisaihoz
és nem magához a holdhoz tartozik,
úgy a növekedés és a hanyatlás a testre
és nem az Önvalóra (Ātman) vonatkozik!
Hadd ismerjem fel a Kegyelmeddel 
az Ātman azonosságát [egyetemességét] az egyéni testekben,
ahogy a különféle vizeken visszatükröződő Napét a megannyi tükörképében! (4)

Hadd ne legyek a szeretet miatt olyan, 
mint a galamb,
akit az utódai iránti kötődés folytán
végül velük együtt megölt a vadász!
Akár a piton, 
én is hadd egyek meg bármit, mi éppen elérhető, 
és tűrjem az éhséget, ha nincs semmi ehető!
Hadd legyek mérhetetlenül mélységes, 
akár az óceán!
Hadd ne essek áldozatul a kéjvágy izzó hevének, 
mint molylepke a tűznek!
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Ó, Uram!
Hadd keressem a dolgok lényegét, 
akár a poszméh4;
ámde hadd ne vesszek oda hozzá hasonlóan
a vagyon halmozásába! (5)

Hadd ne ejtsenek rabul a hamvas hölgyek,
ahogy az elefánttal teszi ezt a nősténye!
Hadd ne halmozzak fel túlzott vagyont, 
mert azt bizonyosan elkobozzák mások,
ahogy a mézgyűjtő [is elveszi a mézet] a méhektől!
Hadd ne hálózzanak be az édes szavak,
ahogy az erdei őzet a közönséges5 muzsika!
Hadd ne áhítozzak az étel után annyira, 
mint a hal a [horogra akasztott] csalira!
Hadd aludjak mélyen, gondtalanul, minden vágyat hátrahagyva,
épp ahogy Piṅgalā [a kurtizán] teszi azt!
Ó, Uram!
Hadd ne végezzem úgy, mások keze között, gyötörve, akár a kurara madár,
amit megöltek a többiek, mert a csőrében [féltve] őrzött húscafatját akarták! (6)

Hadd éljek boldogan, akár egy kisgyermek,
az önteltség és a büszkeség érzéseitől mentesen!
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Ó, Mindent-átható Uram! 
Hadd járjak bárki segítsége nélkül, teljesen egyedül, 
akár a hajadon csuklóján a magára maradt karkötő,
távol a kapcsolatok és a konfliktusok zajától!
Hadd merüljön el az elmém Benned,
Rajtad kívül semmi mást nem ismerve,
akár egy célra tartó íjász, 
aki a király érkeztekor nem hallja a csinnadrattát!
Épp mint a kígyó az ürgék üregében,
hadd lakjak én is mások építette helyeken
[s így egyetlen házhoz se kötődjek]! (7)

A póktól hadd értsem meg azt,
hogy az Általad teremtett világegyetemet Magadba vonod vissza!
A darázstól6 hadd tanuljam meg, 
hogy a Rajtad való meditáció a Formáddal (sārūpya) áld meg!
Gondos megfontolással rájöttem,
jóllehet szenny és hamu tárháza ez a test,
különösen az én testem,
mégis a legkiválóbb mesterem lett;
minekután megannyi betegségben szenved
a megkülönböztetés képességével és szenvtelenséggel ruházott fel. (8)
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Ó, jaj! Ó, Guruvāyur Ura!
Ábrándíts ki a testemből! 
Mert a test iránti rajongása miatt ragaszkodik az ember 
az otthonhoz, a vagyonhoz, a feleséghez és a többihez, 
és ily módon megfeledkezik a Lótuszlábaidról. 
Végül ez a test tűz vagy tán kutyák martaléka lesz.
De még most, éltében is,
ide-oda rángatják a látás, a hallás, az érintés [stb.] érzékei.
Csakhogy, ó, jaj, a Lótuszlábaidhoz ezek egyike sem juttatja el! (9)

Ó, Lótuszszemű Úr!
Ha a test-tudat rögeszméje elkerülhetetlen,
akkor a betegségeimtől szabadíts meg engem,
és a Lótuszlábaid iránti megingathatatlan odaadással ruházz fel!
Sok-sok élet után tettem szert e brāhmaṇa testre, 
mely a megszabaduláshoz elvezethet.
Ó, kérlek, ne süllyeszd hát alantas érzéki örömökbe!
Ó, Guruvāyur Ura! 
Kérlek, légy kegyes, és oltalmazz engem! (10)

1 vidhi-vyāsedha; 2 a valós és a valótlan közötti megkülönböztetés képessége; 3 az élet-halál körforgása; 4 dongó; 5 a vadász csa-
logató muzsikája, ami az őz vesztét okozza; vulgáris, ami nem Istennek vagy Istenről szól; híján van az odaadásnak, bhaktinak; 
6 amikor a darázs elkészíti a fészkét, és lerakja a petéjét, az retteg a darázstól, így félelmében szüntelen rá gondol; ezen egyhe-
gyű koncentráció által pedig maga is darázzsá válik – ez a költői kép (kavy kalpana) gyakori hasonlat a meditáció témakörében; 



94. ÉNEK 
A VALÓSÁG TUDÁSÁNAK ELÉRÉSE

Önzetlen cselekedetek végzése által megtisztult elmével és
kompetens tanítók útmutatásaiból megérti az ember
a Legfőbb Aspektusodat, 
mely makulátlan, testetlen, színtiszta, mindent-átható és transzcendens.
A sokféleség minőségei
– mint a vaskosság, a soványság és így tovább,
melyek a három guṇa alkotta testekhez köthetőek –
csupán Rád lettek vetítve,
akár a tűzre annak terjedelmessége, kicsinysége, 
haloványsága vagy éppen ragyogása,
a tűzifa jellegének megfelelően, 
ami [a tűz] megnyilvánulásának alapját adja. (1)
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A Tudás Tüzét két tűzifa egymáshoz dörzsölése szítja fel,
melyek közül az alsó a tanító[ tanításai]t,
míg a felső a [tudásra törekvő] tanítványt jelöli.
Ez a Tűz felégeti a múltbeli tettek következményeként megjelenő 
hajlamokkal (vāsanā) és vágyakkal teli erdőt, 
továbbá a testtel és a világgal való téves azonosulás tudatlanságát.
Amikor ez a rengeteg teljesen felégett, 
tüzelőanyag híján a tűz (a tudás tüze) is elalszik Benned [a Legfőbb Brahmanban].
Ekkor más nem marad,
kizárólag a teljes Beléd-olvadás állapota. (2)

Ezen, a Te eléréseden, kívül minden más mód
– mint a gazdálkodás, az orvosság, a hat erény, 
a yoga hat lépcsője és a többi –,
melyekhez a gyötrelmek megszüntetése végett folyamodunk, 
végső soron hatástalannak bizonyul 
a szenvedések maradéktalan megszüntetésében 
vagy kiújulásuk megakadályozásában.
A védikus rítusok ösvényei a bennük rejlő bökkenőkkel
nehezen követhetőek.
Ha egyesek valahogy mégis sikeresen elvégezik őket,
és ezáltal learatják a gyümölcseiket,
akkor ők önteltségük és arroganciájuk miatt felednek el Téged;
végeláthatatlan szenvedésen mennek keresztül,
és bukásra ítéltetnek végül. (3)
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Ó, Lótuszköldökű!
Hol van még egy olyan félelemtől mentes világ, 
mint a Te Vaikuṇṭhalokád?
A két parārdha leteltével még Brahmāt is félelem tölti el,
és még Satyalokán sem él békében!
Mit mondhatunk akkor azokról [az emberekről],
akik tisztességtelen tetteikkel egyre csak növelik a vétkeiket,
és pokolban élnek?!
Ó, Áldások Adományozója!
Ó, Szerények Barátja!
Ó, Kegyelem Óceánja!
Ezért kérlek, légy kegyes, és vágd el a kötelékeimet! (4)

Ó, Uram!
Számomra, aki valójában nem vagyok más, mint Te Magad, 
nincs se rabság, se megszabadulás.
Ezeket az állapotokat kettős Erőd,
a Tudatlanság Ereje (māyā) és a Tudás Ereje (vidyā), teremti meg, 
és az álomhoz, illetve az ébrenléthez hasonlatosak.
A [tudatlanság] rabság[á]ban lévő
és a még életében megszabadult között az a különbség, 
hogy az előbbinek a test fáján gubbasztva
el kell fogyasztania az érzéktapasztalatok gyümölcsét;
míg az utóbbinak nem kell,
ezért ő mentes a szenvedéstől. (5)
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Mire jók a puszta szavak a megszabadulás állapotáról 
[a testet öltött létben]?
Ez igen távoli annak, akinek tisztátalan az elméje.
Az odaadáson túl nincs más út, 
hogy az elme egy kicsit is megtisztulhasson.
Ó, Viṣṇu! 
Ó, Uram!
Ezért kérlek, légy kegyes, 
és az Irántad való buzgó odaadással áldj meg engem,
melyben minden tett gyümölcsét Neked szentelem!
Add, hogy ennek segítségével [megtisztult elmével], 
illetve a guru útmutatásait követve
mielőbb felismerjelek Téged, és eggyé váljak Veled! (6)

Egyesek teljesen beletemetkeztek 
a Védák és más szent iratok fejtegetésébe1,
és nem kívánnak megismerni Téged.
Ez épp annyira hiábavaló erőfeszítés a részükről, 
mint olyan tehenet birtokolni, ami meddő.
Ezért nem bonyolódom olyan szent iratok tanulmányozásába, 
ahol nem szólnak a Színtiszta Tudattal áthatott Formádról
és a világot megigéző, mindeneket megtisztító és játékos Inkarnációidról! (7)
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Ó, Mindent-átható Létező!
Ó, Caidya (Śiśupāla) Ellensége!
Ez vagy és az vagy; ilyen vagy és olyan vagy;
én egyáltalán nem értem ezeket
[képtelen vagyok felfogni a Formádat és a Természetedet]!
Kevéske megértésem ellenére
az Imádatodat rendre teljes szívvel végzem majd el.
Mindig adassék meg számomra,
hogy láthassam a Képmásaidat,
és hogy azok társaságában lehessek, 
akik a Lábaidhoz szeretettel kötődnek!
Hadd imádjalak odaadóan, 
és énekeljem a Himnuszaidat!
Hadd boruljak földre Előtted,
és hadd kántáljam Kiválóságaidat, Tetteidet! (8)

Ó, Uram!
Bármi is kerül a birtokomba, azt Neked ajánlom; 
a szolgálód vagyok.
Hadd álljak újra meg újra a Szolgálatodra,
például a Templomod kitakarításával!
Hadd imádjam ragyogó négykarú Formádat
a napban, a tűzben, a brāhmaṇában és az Ātmanban [megnyilvánulva]!
Hadd áradjon odaadó szeretettől megolvadt szívem
szüntelen zúgó patakként Feléd! (9)
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A Veled való üdvteljes eggyé-válás állapotát
nehéz elérni jótékonysággal, áldozatokkal, fogadalmakkal, 
fegyelmezésekkel, vezeklésekkel vagy a sāṃkhya yogát követve.
Ám a legérdemdúsabb gopikāk pusztán a Hozzád való kötődés folytán 
tettek szert e mérhetetlen üdvre.
Számtalan híved van, 
a legnagyobb becsben azonban mégis 
a gopikāk ezen [Irántad való] szerető odaadását tartottad.
Ó, Kṛṣṇa! 
Ó, Guruvāyur Ura! 
Kérlek, ezt az odaadást erősítsd meg bennem,
és távolítsd el az összes betegségemet! (10)

1 vagy: „… teljesen beletemetkeztek a Śabda Brahmanba…” – Swami Tapasyananda



95. ÉNEK 
 A MEDITÁCIÓ YOGÁJA – A MEGSZABADULÁS ESZKÖZE

Ó, Te! Mindenek Eredete!
Kezdetben 
az összes egyéni lélek (jīva) osztatlan [lét]állapota volt a Tied,
a Hiraṇyagarbha1 formában.
Idővel
māyāval és a különféle guṇáival (sattva, rajas, tamas) társulva
egyéni lelkek sokaságaként nyilvánultál meg.
Mikor a sattva domináns és érett,
az odaadás attitűdjeként (bhaktibhāva) mutatkozik meg,
ami elpusztítja a rajas és a tamas másik két minőségét. 
Majdan végül 
ez a sattva is elhagyásra kerül, 
és énmagamat (jīva) 
[immáron] attribútumok és korlátozó járulékok nélkül 
Tenmagadként ismerem fel. (1)
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Ó, Végtelen Létező!
A sattva guṇa uralma alatt
világossá válik az érzéki élvezetek ártalmas volta.
Viszont mikor a rajas és a tamas uralkodik,
a világi élvezetektől igen nehéz tartózkodni,
mert az elme és a guṇák szorosan összefonódnak.
Féken tartásuk egyetlen módjaként nincs más menedék,
mint szilárd odaadás Irántad, a Turīya állapotként2.
Így Mutattál utat [Brahmā fiainak3] 
a Hattyú formájában4. (2)

A beteljesülés eszközeként és a boldogulást segítve 
számtalan ösvényt kijelöltek,
hogy illeszkedjenek az emberek eltérő ízléseihez.
Ó, Kṛṣṇa! 
Ezek olyan célokhoz vezetnek el,
amelyek csupán időleges és közönséges örömöket teremnek. 
Barátodnak, Uddhavának, az odaadásról beszéltél
a legfőbb spirituális jólét elérésének legdicsőbb útjaként.
Hogy is lehetne a világi törekvésekkel elnyert örömöket
összemérni az Irántad való odaadás üdvével?! (3)

Aki megelégedett az Imádatodban, 
az boldogan jár-kel a világban.
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Minden hely[zet] örömteli annak, 
aki minden vágyát hátrahagyta;
mint ahogy a vizek mélyén élő lény sem talál mást körös-körül a vízen kívül.
Az ilyen ember nem sóvárog Indralokára vagy Brahmā lakhelyére,
sem a csábító jógikus képességekre (siddhi).
Sőt! 
Nem csupán ezekre, 
de még a megszabadulás (mōkṣa) üdvére sem,
az mégis magától jelenik meg, 
anélkül, hogy ő arra törekedne. (4)

Ha az érzéki örömök elvétve mégis elcsábítják a hívedet (bhakta), 
mert nincs teljes uralma az érzékei felett,
akkor sem marad alul velük szemben,
mivel azok 
– lévén a természetüknél fogva gyengék –
képtelenek állni az odaadás (bhakti) ellentámadását.
Ahogy a lobogó tűz elégeti a farakást,
úgy égeti el az Irántad való odaadás 
a vétkek és a bűnös hajlamok halmát.
Ez esetben milyen esélye marad az érzékek hamis erejének? (5)

Hogyan tisztulhat meg az elme, 
ha a szív nem olvad meg a szeretetben,
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ha a szőrszálak nem állnak égnek a testen, 
ha nem áradnak az örömkönnyek?
Odaadás híján mi haszna a vezeklésnek vagy a tanulásnak?
Ahogy a collyrium5 rendszeres alkalmazásával a szemek képesek látni a tárgyakat,
úgy a Rólad szóló történetek szüntelen hallgatása az elmét tisztítja meg,
és a lélek képessé lesz a nehezen felfogható Igazságod intuitív megértésére. 
Viszont az igen kifinomult érvelések tanulmányozása esetén ez nincs így. (6)

A Rajtad való meditáció gyakorlásához egyenes háttal ülök majd 
kényelmes testtartásban (sukhāsana),
és tekintetemet az orrom hegyére rögzítem.
Az életenergiák ellenőrzés alá vonása után, 
amit szabályozott légzés (pūraka stb.6) segítségével érek el,
a szív lefelé konyuló lótuszát felfelé tekintve képzelem majd el.
Fölötte sorban a napot, a holdat és a tüzet jelenítem meg [az elmémben],
a tetején pedig Téged, 
amint ott ülsz az esőt hozó fellegek sötétkék színében. (7)

A kék Formádon meditálok
fényes fürtökkel,
csillogó hal alakú fülbevalókkal, 
együttérzést árasztó gyöngéd mosollyal,
a tündöklő kaustubha ékkőtől ragyogó virágfüzérekkel,
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nagy gyöngy-nyakláncokkal, 
a śrīvatsa jelével,
lágy és elbűvölő hassal, 
aranyszínű öltözetben, 
formás combokkal és lótuszhoz hasonló finom lábfejekkel. (8)

Ó, szeretett Uram!
Újra és újra, 
egyre buzgóbban fogok koncentrálni a Testrészeidre,
mielőtt elmémet a szelíd mosolyú LótuszArcodra rögzítem.
Az ilyenformán koncentrált 
és a legfőbb nem-kettős Tudat-Üdvben (parama-sukha-cit-advaita) 
maradéktalanul elmerült elmének
egyetlen más gondolata sem lesz.
Ekképp, ismételt erőfeszítések révén,
megszilárdulok majd a bensőséges kapcsolat 
ezen emelkedett állapotában. (9)

Ó, Mura Gyilkosa!
Ahogy tökéletesen elsajátítom ezt a Rajtad való meditációt,
a nyolc okkult erő (siddhi)
– mint a kicsivé válás képessége (aṇimā) és a többi –
egymással vetekedve fog hozzám sietni.
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Felismerve, 
hogy pusztán késleltetik az Elérésedet,
nem fogadom el őket.
Egyedül Érted, az Üdvteljességért epekedem.
Ó, Guruvāyur Ura!
Kérlek, légy kegyes, 
és minden nyomorúságtól ments meg engem! (10)

1 lásd 7. ének; 2 vagy: „…Irántad, aki a hármat meghaladó Negyedik vagy.”; 3 Sanaka és fivérei; 4 Hamsa Avatāra; 
5 gyógyösszetevőket tartalmazó szemek egészségi állapotát megőrző folyékony vagy szilárd készítmény (szemvíz, 
por/kenet, ‘fekete szemceruza’); 6 prāṇāyāma;



96. ÉNEK 
 AZ ÚR DICSŐSÉGEI  

ÉS A JÑĀNA-KARMA-BHAKTI-YOGĀK

Ó, Végtelen Dicsőségű,
akinek a Megtestesülése az egész világ!
Valóban Maga vagy az észlelhető Brahman!
A betűk közül az „a” vagy; 
a mantrák közül az Oṃ,
a királyok közül Manu, 
a bölcsek közül Bhṛgu és Nārada,
a démonok (dānava) közül Prahlāda.
Az állatok közül Surabhi, a mennyei tehén vagy,
a madarak közül Garuḍa,
a kígyók közül Ananta, 
a folyók közül a mennyei Gaṅgā. (1)
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A szent emberek (brāhmaṇa) iránt odaadóak közül Bali vagy,
a szent áldozatok (yajña) közül a japa1, 
hősök közül Pārtha (Arjuna), 
hívek közül Uddhava.
Te vagy az erős Ereje és a fenséges Fensége. 
Megnyilvánult Dicsőségeidnek nincs vége!
Minden ragyogó és kiváló dolog egyedül csak Te vagy.
Az egyéni lélek (jīva) és Prakṛti is Te vagy.
Nincs semmi e kozmoszban, mi Nélküled van. (2)

Akik kötelességeiket 
– a Védáknak és az adott életszakaszaiknak2 megfelelően – 
odaadással és Neked szentelve végzik,
azokban nemkötődés hajt ki, 
ami azután fokozatosan megérik.
Mikor már teljesen kötődésmentesek,
feladják ezeket a teendőket, 
és szert tesznek a Te igaz Tudásodra,
‘a Létezés-Tudomás-Üdvteljesség (SatCitĀnanda) természetű Legfőbb Létező vagyok,
az Egy oszthatatlan a felosztott entitásokban,
a Mindenek Oka, ám nem okozott semmi által’ tapasztalatára. (3)

E világban három út vezet el Hozzád:
a tudás (jñāna), a tett (karma) és az odaadás (bhakti).
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Azok alkalmasak a jñāna ösvényére,
akik az életben mindennel szemben teljesen szenvtelenek.
Akik még mindig világi kötődéseknek vannak alávetve,
azok minden tettüket Neked szentelve
járhatják a karma útját.
Azoknak pedig, 
akikben sem nagyfokú szenvtelenség, sem erős kötődés nincs, 
ugyanakkor a Rád való emlékezésben örömüket lelik,
a bhakti útja van előírva. (4)

A halandók e világában jó cselekedetek által
könnyű szert tenni tudásra vagy odaadásra Irántad.
Ezért, ó, Uram,
a mennyek vagy a pokol lakói csak ide vágynak megszületni. 
Áldott jószerencsémnek köszönhetően bírom most 
az emberi test e csónakját, 
hogy átszeljem vele a saṃsāra3 óceánját.
Kormányosává tedd meg a Gurumat, 
míg a kedvező szél legyél Te Magad,
és kérlek, légy kegyes, és vigyél át a túlpartra! (5)

Akik a tudás útjához (jñāna-yoga) vonzódnak,
azok a védikus kinyilatkoztatások és
a logika (nyāyaśāstra) tanulmányozásával
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a megnyilvánulatlan Brahmant kutatva 
keményen munkálkodnak, 
és csak számtalan élet után érik el a végcélt.
A karma-yoga igen távol áll a megszabadulás végső céljától.
A bhakti-yoga azonban kezdettől fogva édes,
és gyorsan elvezeti Hozzád a hívet.
Erősödjön hát ez az odaadás (bhakti) bennem! (6)

A bölcs Vyāsa leszólja
a kizárólag tudásra törekvés érdekében tett túlzott erőfeszítést.
Karnyújtásnyira a megszabadulás (mukti),
ha valaki rendületlen odaadással (bhakti) menedéket vesz a Lábaidnál,
miután a szent iratokból vagy egy Gurutól megértette Brahman igazságát.
Noha az elme hullámzó természete miatt 
a Rajtad való meditáció sem kevésbé nehéz [a tudás ösvényénél]4,
az mégis hamar elsajátítható ismételt gyakorlás révén.
Emellett a meditáció könnyűvé lesz a Kegyelmednek
és az elbűvölő Formád vonzerejének köszönhetően. (7)

Ó, Univerzum Ura!
A védikus szertartások (karma) rendkívül nehéz útja iránt 
minden érdeklődésemet elveszítve
hitemet rendületlen a Te dicső Történeteid elbeszélésébe vetem.
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Ha még így sem leszek képes feladni a vágyakat,
akkor ártalmasságuk tudatában 
és az elmémet szilárdan Rád koncentrálva 
bonyolódom majd azokba, 
és megerősítem az odaadásomat Irántad.
Mert mikor Te ott lakozol a szívben, 
a [világi] kötődések hamar megsemmisülnek. (8)

Történt egyszer, 
hogy egy szent ember (brāhmaṇa)
a kemény fáradozással összegyűjtött vagyonát mind elveszítette.
[Az eset folytán] 
megkülönböztetés és lemondás ébredt benne,
és megtisztult az elméje;
ámde a nép zaklatta [a furcsa életmódja miatt].
Ő azt mondta:
„Nem az emberek okozták a szenvedésemet; 
nem az idő, 
sem a karma vagy a bolygók idézték azt elő.
Gyötrelmemnek saját elmém az oka. 
Az elme, ami a guṇák terméke,
rávetíti a guṇákat az örökké szabad Ātmanra,
és a cselekvőséget is neki tulajdonítja.”
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E tudással békére lelt, 
és könnyedén elért Téged.
Ó, Uram! 
Kérlek, legyen nekem is részem ilyen lelki békében! (9)

Hajdanán, [Ilā fia] Purūravas király 
rajongva imádta Urvaśīt [a mennyei apsarát].
Miután hosszú ideig élvezte a társaságát,
kifejlesztette a teljes lemondás beállítottságát,
és felismerte az érzéki-élvezet közönséges és átokverte mivoltát.
Irántad igaz odaadásra tett szert,
és Dicsőségeidet énekelve
kötődésektől mentesen, szabadon járt-kelt megelégedetten, 
akár egy megszabadult lélek.
Ó, Guruvāyur Ura!
A vágyaimat gyökerestől kiirtva 
tegyél engem a legkiválóbb híveddé,
és szabadíts meg minden betegségemtől! (10) 

1 kántálás, ált. Szent Név v. mantra; 2 varṇāśrama; 3 a születés és a halál körforgása; 4 kiegészítés: Swami Tapasyananda; 
Purūravas és Urvaśī fenti festménye: © Raja Ravi Varma Heritage Foundation, Bangalore, India;



97. ÉNEK 
FOHÁSZ A LEGFŐBB ODAADÁSÉRT

E világban minden entitás, minden tudás, hit, tett, lakhely, 
boldogság, étel és miegymás a három guṇa (sattva, rajas, tamas) keveréke,
és [ezek túlsúlyától függően] háromféle lehet 
a kimagasló, a középszerű és az alsóbbrendű besorolásnak megfelelően.
Ám a közvetlenül Hozzád kapcsolódó tettek és entitások, 
a Templomaid és az Imádatod túl vannak e guṇákon.
Ezek segítségével gyorsan tökéletességre jutok
[és megszabadulok]. (1)

Ó, Uram!
Elmémet Reád rögzítve
minden tettemet Neked szentelve boldogan élek ezt követően.
Ellátogatok a szent helyekre, ahová a híveid mennek,
vagy ahol egykoron éltek. 
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Egyformán tekintek majd rablóra és brāhmaṇára,
valamint az állatokra.
Levetkőzve a nem kívánatos [mentális] attitűdöket
– mint a vágy a tiszteletre és a megvetés kerülése, 
az ellenségesség vagy a féltékenység és a többi –,
add, hogy minden létezőben Téged imádjalak! (2)

Így folytatom az Imádatodat minden entitásban,
amíg meg nem mutatkozik számomra világosan,
hogy minden Te vagy.
És amikor ezáltal [az odaadás útját követve]
az azonosság tudása felvirrad hirtelen,
úgy járok majd [a létezés egyetlen voltát felismerve],
hogy teljesen azonosulok Veled.
Ó, Uram!
Aki egyszer elindult az odaadás útján (Bhāgavata dharma),
az többé nem veszhet el.
Ezért, ó, Uram, kérlek add, 
hogy az odaadás megnyerő útját járhassam! (3)

Ó, Uram!
Hogy megszilárduljak a bhakti-yogában,
jó egészségre és hosszú életre van szükségem.
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Szerencsére, 
ennek eléréséhez is a Lábaidnál végzett szolgálat szükséges.
Milyen csodás, hogy épp a tej az orvosság!
Ott a bölcs Mārkaṇḍeya példája.
Réges-régen hajdanában, 
amikor egy asztrológustól megtudta,
hogy csupán tizenkét év az élettartama,
egy éven át buzgón imádta a Lábaidat.
Amikor pedig közeledett a Halál,
a Küldötteid elhajtották. (4)

Így lett Mārkaṇḍeya, 
aki mindig odaadással volt Irántad,
megáldva az örök élet adományával. 
Tovább folytatta a spirituális fegyelem gyakorlását (tapas)
a Puṣpabhadra folyó partján,
és páratlan üdvben fürdőzött hat manvantarán át.
A hetedik manvantarában, az akkori Indra,
mennyei hajadonok, lágyan simogató szellő
és a Szerelem Istenének segítségével próbálta elcsábítani őt.
Ám, nem csak hogy nem jártak sikerrel, 
de a bölcs yogájának hevétől még meg is perzselődtek.
Ki tud felülkerekedni a híveiden?! (5)
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Ekkor Te – mint Nārāyaṇa Ṛṣi1 –
és a barátod – Nara – Mārkaṇḍeyához mentetek,
aki újra és újra végtelen örömmel dicsőített Téged.
Különféle áldásokat ajánlottál fel,
ő azonban az Irántad való odaadással tökéletesen megelégedve
egyiket sem fogadta el.
Végül [mert valamit kérnie kellett] azt választotta,
hadd lássa a Māyādat.
A bölcs sosem tapasztalta a māyā okozta gyötrelmeket,
ezért merő kíváncsiságból kérte ezt. (6)

Távozásodat követően 
rögvest felhők gyülekeztek az égen,
szokatlan szél kerekedett,
és az özönvízszerű esőzés miatt kiöntött hét tenger
elsüllyesztette a földet. 
Mārkaṇḍeya évmilliókon át tévelygett e vizekben 
megfáradtan;
majd egyszer csak 
a távolban 
megpillantott egy banyan levélen lebegő, 
kék színű,
lábujját a lótuszhoz hasonló szájában tartó csodálatos Gyermeket, 
Téged. (7)
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A bölcsek királyának testét izgatott borzongás borította be,
és Hozzád sietett, 
hogy megérintsen.
Ekkor Te belélegezted,
és ő az egész univerzumot látta ott bent.
Majd kilélegezve kifújtad, 
és ő a kegyes Pillantásodat látta.
Ekkor ismét Feléd indult nagy örömmel, hogy átöleljen,
de Te tüstént eltűntél a szeme elől, 
ő pedig újra a saját āśramájában találta magát, 
épp, mint azelőtt. (8)

Az Úr Śiva és Gaurī is látni vágyták e Hívedet,
ezért meglátogatták a bölcset.
Anélkül, hogy Mārkaṇḍeya kérte volna,
az Úr Śiva elhalmozta az Áldásaival;
az öregkor és a halál alól is feloldozta,
bár erre a bölcs már szert tett a vezeklése által.
Ebből világosan kitűnik, 
hogy a Neked végzett szolgálat még az Úr Śivát is elégedetté teszi.
Azt is jól mutatja,
hogy Te vagy mindenek Legfőbb Irányítója,
és Maga a Trimūrti (Brahmā, Viṣṇu, Śiva) Formája. (9)
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Satyaloka három részében van
Brahmā, Viṣṇu és Śiva Lakhelye,
egymás fölé rendezve.
Vaikuṇṭha birodalma ezek fölött található,
és mentes māyā hatásaitól.
Ott, a Kauzális Vizekben, 
ahogy a tehénpásztor [Nanda] házában is,
színtiszta sattva2 formában,
SatCit Brahmanként, a nem-kettős Önvalóként ragyogsz.
Ó, Guruvāyur Ura!
Kérlek, légy kegyes, és gyógyítsd meg minden betegségemet! (10)

1 az Úr Viṣṇu Inkarnációja, lásd 16.ének; 2 śuddhasattva: a rajas és a tamas guṇáitól szennyezetlen;



98. ÉNEK 
MEDITÁCIÓ AZ ATTRIBÚTUMOKTÓL MENTES BRAHMANON

Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom annak a Kṛṣṇának,
[aki Maga Brahman],
mely az Alap, amelyen ez az univerzum megnyilvánul,
melyből az megjelent és amelyben feloldódik;
mely Maga az összes világ, mégis meghaladja mindet;
[mely a Tudat Fénye,] mely által és amelynek minden láthatóvá lesz,
melynek Fénye a világegyetem és amelytől az fényes;
mely túl van a szavakon és az elme elgondolásán,
melynek igaz természetét nem ismerik még az Istenek és a bölcsek sem,
másokról nem is beszélve. (1)

Ó, Viṣṇu! 
Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom Neked,
[a Mindent-átható Létezőnek,]
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a megszabadulás Otthonának,
a Legfőbb Üdvteljességnek!
Noha valójában nincs se Születésed, se Tetted, se Neved,
és különféle attribútumok sem [kötnek],
mégis 
a világ jóléte érdekében 
rejtélyes Māyād segítségével,
két Erődnek 
– a tudás és a tudatlanság (vidyā és avidyā) erejének – 
köszönhetően Magadra veszed mindet,
és bár forma nélküli vagy 
– ó, Te, kinek ily csodás a Természete! –,
mégis különböző formákat öltesz fel. (2)

A bölcsek úgy írják le a Formád, 
mint ami nem madár, nem állati és nem emberi,
nem isteni, nem démoni, nem női és nem is férfi;
nincs se szubsztanciája, se funkciója, se faja vagy attribútuma;
se nem létező, se nem nem-létező.
Ami az effajta tagadások után marad,
és amit nagy nehézségek árán közvetett utalásokkal írnak le az Upaniṣadok,
Az Legfőbb Üdvként ragyog, [és] Te Az vagy.
[Ennek a Létezőnek] Neked, ki ilyen vagy, 
ajánlom tiszteletteljes hódolatomat! (3)
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Magadat Māyādban [akár egy tükörben] visszatükrözve 
vetíted ki az egész teremtést (Mahat), az egót (ahaṃkāra),
az öt tanmātrát, az öt elemet, az érzékeket és az elmét is.
Az egész univerzum álomként és álombeli tárgyakként vetül ki.
Majd amikor az Erőddel, amit Időnek (Kāla) neveznek,
ismét visszavonod Magadba az összeset,
ahogy a teknős a lábait húzza be,
mély sötét borít be mindent;
és Te [mint Színtiszta Tudat] ott ragyogsz érintetlenül e sötétségtől.
Neked, ki ilyen vagy, ajánlom tiszteletteljes hódolatomat! (4)

Ó, Uram!
Mivel egyedül Te vagy az univerzum egyetlen [őseredeti] Oka,
mindenben benne és mindenben elképzelhető vagy,
ezért úgy írtak le és úgy említenek, 
mint Ős Hang (Śabda-Brahman), Karma, Atom, Idő és így tovább1.
Ó, Kṛṣṇa! 
Valóban Te vagy az a Valóság, amit a vedāntában úgy neveznek,
Lélek (Puruṣa), Legfőbb Létező (Para), Színtiszta Tudat és Ātmā;
akinek a puszta Pillantása működésbe hozza az ŐsForrást (Mūlaprakṛti2),
hogy a megnyilvánult univerzumot alkotó különböző formákba módosítsa Magát.
Ó, Uram! Neked ajánlom tiszteletteljes hódolatomat! (5)
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A tudatlanság (avidyā),
ami se létezőként, se nem létezőként, se a kettő együtteseként nem írható le,
épp úgy nyilvánítja meg látszólag (úgy vetíti ki) ezt a tárgyi világot, 
ahogy a kígyó vetül rá a kötélre.
Amikor a Kegyelem áradatának köszönhetően
e tudatlanság tudássá (vidyā) alakul át,
akkor az, a szent iratokból megismert kijelentésekkel kiegészülve
a saṃsāra rengetegét kivágó valóságos baltaként szolgál.
Ó, Uram! 
Neked, ki ilyen vagy, ajánlom tiszteletteljes hódolatomat! (6)

A dolgok valódi természetén eltűnődve világossá válik,
hogy bár ezt a sokszínű világot látni,
a Valóságban az a Te nem-kettős Valód;
mint ahogy kizárólag aranyat látunk az [arany]ékszerek láttán,
és az agyagon túl az [agyag]edényeket elfigyelve sem látunk mást.
Amikor a Tudás felvirrad, 
az objektív világ maradéktalan Beléd-, a Szubsztrátumukba-olvadásával
ez kristálytisztává válik majd;
ahogy az álmodó számára is nyilvánvaló lesz [az álombeli tárgy természete], 
amint felébred,
és a rongyos kötelet is világosan látni a sötétség eltűntével.
Ó, Kṛṣṇa!
Neked, ki ilyen vagy, ajánlom tiszteletteljes hódolatomat! (7)
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Akitől való félelmében kel fel a nap, ég a tűz, fúj a szél,
és hoz illő felajánlásokat a megfelelő időben Brahmā és a többi Istenség,
Aki a teremtés kezdetén a helyükre emeli [az Istenségeket],
majd később eltávolítja Őket onnan,
ennek a Világ Irányítójának, 
Neked, ó, Kṛṣṇa, ajánlom tiszteletteljes hódolatomat! (8)

Te nyilvánítod meg a három guṇa alkotta három világot.
Te vagy a három betűből álló szó (aum) Jelentése.
Te vagy az Egy, ami a három Istenségként
(Trimūrti: Brahmā, Viṣṇu, Śiva) nyilvánul meg.
A Te Természetedről énekel a három Véda.
Te vagy a Színtiszta Tudat, 
ami tudatában van a három állapotnak (ébrenlét, álom, mély alvás).
Te inkarnálódsz a három yugában (Treta, Dvāpara, Kali),
Te feded le három lépéssel az egész világmindenséget.
Te vagy, ami Változatlan az idő három szakaszában (múlt, jelen, jövő).
Téged imádlak szüntelen a három yoga segítségével (jñāna, bhakti, karma). (9)

Örökkévaló, makulátlan, örökké-éber, örökké-szabad, 
vágy nélküli, ellentétpárokat meghaladó, változhatatlan, 
az összes értéket és jó tulajdonságot megnyilvánító és Magában őrző,
ok nélküli, a tudatlanság foltjától mentes,
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végtelen dicsőséget árasztó Lényed
ott ragyog szunnyadva a bölcsek, a kötődéstől mentesek szívében 
páratlan Üdvteljességben és a Tudat Fényével tündökölve. (10)

Ó, Uram! Ó, Viṣṇu! 
Kérlek add, hogy a szörnyű sebességű pörgésével 
az univerzumot minden pillanatban megrövidítő,
egyre csak előre rohanó, visszafordíthatatlan Időd kereke 
a 12 küllőjével3 és 360 fogával4
ne gyötörjön engem,
kinek a Te Lábaid jelentik az egyetlen menedéket!
Ó, Kegyelem Óceánja! 
Ó, Guruvāyur Ura! 
Kérlek, légy kegyes, 
és a számtalan betegségemtől ments meg engem! (11)

1 a különböző filozófiák (darśana) eredet-értelmezéseire utalva; 2 ŐsOk, melyből az anyag, ill. minden látszólagos forma 
ered; 3 hónap; 4 nap;



99. ÉNEK 
 AZ ÚR DICSŐSÉGÉNEK MAGASZTALÁSA

Ugyan ki képes a Mindent-átható Úr Viṣṇu dicsőségeiről beszámolni
vagy az univerzum homokszemeit megszámolni?!
Akinek mindössze három Lépése lefedte a három régiót,
és a Lábainak puszta érintése örömmel és jóléttel tölti el az egész világot!
Aki Egymaga a világok Támasza!
Kedves nekem, 
hadd érjem hát el a Legfőbb Lakhelyedet,
ahol a híveid üdvben fürdőznek, 
és szabadon árad a halhatatlanság nektárjának folyama! (1)

Az igaz hívő mindig örömteli és 
dicséretes tulajdonságokban bővelkedik;
élete végén pedig gyorsan eléri azt a lakhelyet, 
amit végül elérni érdemes – a Te Lakhelyedet;
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mert szüntelen az Úr Inkarnációinak dicsőségeit meséli,
és elbeszéli például a legkiválóbb Inkarnáció, Śrī Kṛṣṇa, dicső tetteit,
vagy elméjében odaadással áldozatokat (yajña) és imádatokat ajánl 
Neked, annak a Viṣṇunak,
Aki a teremtés előtt is létezett, 
Aki megteremtette az egész világegyetemet,
Aki minden pillanatban új,
és Aki valamennyi kiválóság Ura. (2)

Ó, ti királyok és nők dicséretét zengő költők!
[Adottságaitokat jól használva]
magasztaljátok inkább – ahogy csak tudjátok – az Urat,
Aki a Védák tiszta Esszenciája,
és regéljétek el, amiket a különböző Testet-öltéseiben vitt véghez!
Belátva,
hogy Nevének kántálása az összes boldogság adományozója,
szívvel-lélekkel énekeljétek Azokat!
Ó, Uram! Ó, Viṣṇu!
[Ami engem illet,] Neveid éneklésével
az Igazság Tudására törekszem. (3)

Mindig meditálj az Úr MahāViṣṇu [különféle Inkarnációinak] nagy Tettein,
amelyekkel megszilárdította a dharmát (tisztességet), 
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a Ténykedésein, 
amelyekkel egyszer szolgálóként, máskor barátként támogatta Indrát,
segítve az ő és az egész világ boldogulását!
[Elmélkedj az Úron,]
Akinek legfőbb Állapotát, az Önnön-fénylő Színtiszta Tudatot,
a yogīk és a siddhák szüntelen tapasztalják,
és Akinek a Nagyságát szent emberek és tanult tudósok 
különféle dicshimnuszok költésével igyekeznek részletesen kifejteni! (4)

A már megszületettek és akik ezután születnek sem képesek felfogni 
határtalan Nagyságodat és Dicsőségedet.
Ó, Uram! 
Azonban tudva, hogy Neveid kántálása a jólét előmozdítója,
minden pillanatban kántálni fogom Azokat.
Ó, Viṣṇu! 
Himnuszokkal dicsőítve idézlek majd meg Téged,
akinek a három világon túl ragyogó Vaikuṇṭhalokán van a Lakhelyed. (5)

Ó, Univerzum Ura!
Elsőként, a teremtés kezdetén, a víz jött létre,
és [a Kauzális Vizek] magukba zártak Téged.
Ó, Vizeken-Nyugvó!
Akkor minden egyéni lelket (jīvát) Magadba olvasztva tartottál.
Ó, Te, Meg-nem-született! 
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Majd a világokat szimbolizálva a Köldöködből előbújt egy lótuszvirág,
melynek szirmai a nyolc irányt,
magháza pedig az Arany Hegyet (Mahāmeru) jelképezte. (6)

Ó, emberek!
Ti nem tudjátok, hogy Viṣṇu e világ Teremtője!
Mint ahogy azt sem, 
hogy egy másik [szubtilis] formában [Ő] ott Lakozik bennetek.
Māyā ködfátylával befedett elméitekkel
a nevek és a formák világába habarodva 
végzitek a rituális áldozatokat azzal a céllal, 
hogy olyan életet éljetek, 
ami az érzékek kielégítését tekinti a lét egyetlen értelmének.
Ó, jaj! 
Ti nem vágytok Mukundára1! (7)

Ó, Legfőbb Létező!
Ezernyi Fejed, Szemed és Lábad van,
melyekkel az egész világot betöltve, 
mégis meghaladva mindet,
ott lakozol a lények legbensőbb szívének aprócska üregében.
Te vagy minden a múltban, a jelenben és a jövőben.
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Sőt, jóllehet beléptél a testbe, az érzékekbe és a többibe,
[és egyéni lélekként Te lakozol benne, mégis]
egyedül Te lépsz túl mindezeken,
és Te vagy, aki a megszabadulás nektárjának üdvét élvezed. (8)

Ó, Végtelen Létező!
Noha Magadra öltötted a három világ formáját,
meghaladod mindazt, 
és az Örök Színtiszta Tudomás (jñānātman) maradsz.
Mi több, oly nagyszerű a Nagyságod, 
hogy csupán egy kis része látható,
mint az egész [megnyilvánult] világot Magában foglaló.
A nagy része, úgy háromnegyede, vegyítetlen Üdv,
és mindenek felett és mindeneken túl ragyog.
Neked, ki ilyen vagy, ajánlom tiszteletteljes hódolatomat! (9)

Megnyilvánulatlan (Abszolút) forma nélküli (nirguṇa) Létedet
rendkívül nehéz felfogni,
színtiszt sattva (saguṇa) Formádat viszont könnyű.
Ez a [Kṛṣṇa] Formád olyan,
akár a hullám a megszabadulás nektáróceánján.
Az elme számára vonzó sajátosságaival és jellemzőivel
minden más látottnál szeretnivalóbb és kedvesebb.
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1 Śrī Kṛṣṇa, az Úr Viṣṇu egyik neve; jelentése: A Megszabadulás Adományozója

Ehhez a [Guruvāyurappan] Képmás-Formádhoz fordulok menedékért. 
Ó, Guruvāyur Ura! 
Ó, Śrī Kṛṣṇa!
Kérlek, légy kegyes, 
és minden betegségemtől ments meg engem! (10)



100. ÉNEK 
AZ ÚR LÁTOMÁSÁNAK LEÍRÁSA

Kékes ragyogást látok magam előtt,
mely a kék liliomok (kalāya) sűrű soránál is tündöklőbb;
a látvány nektárjában fürdőzöm.
Majd egyszer csak
a ragyogás közepette,
egy bimbózó fiatalságával elbájoló isteni ifjú alakját pillantom meg.
Eksztatikus üdvtől lúdbőrző Nāradához hasonló bölcsek veszik körbe,
és gyönyörű hölgykoszorú,
akik nem mások, mint a testet öltött Upaniṣadok. (1)

Látom a buja, sötét és göndör, dús és fénylő, tiszta Hajfürtjeidet,
gyönyörűen összekötve, ékszerekkel díszítve, 
mandāra virágfüzérrel körülölelve és
csillogó szemű pávatollak bokrétájával megtűzve.
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Látom a széles, sima Homlokodat,
függőleges fehér szantálfapaszta jellel Rajta,
mely úgy fest, akár a zsenge hold élének vonala. (2)

Ó, Mindent-átható Úr!
Vesd rám, az elhagyatottra, 
varázslatos kékes szempillákkal csillogó,
hatalmas vörös lótusz szirmaihoz hasonló alakú
és elragadó szembogarú
két Szemed
egész világra hűsítően ható, könyörülettel teljes pillantását,
melyeket 
– akár lágy hullámok a kegyelem óceánján –
finoman mozgó szemöldökök tesznek még vonzóbbá! (3)

Arcod szemet gyönyörködtető a feltűnő és formás Orrodtól.
Fénylő Orcáidon, mint brill tükrökben tűnik fel 
halformájú, drágakövekkel kirakott fülönfüggőid tükörképe.
Az enyhén szétnyitott, bimba gyümölcsére emlékeztető
rubinvörös Ajkaidról áradó édes, lágy 
és szeretettől sugárzó Mosolyod mögül
káprázatos Fogsorod villan elő.
Ó, Uram! 
Hadd lássam kristálytisztán ezt az Arcodat! (4)
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Áraszd el füleimet a mézédes dallamokkal,
amelyek hűsítően hatnak a világokra,
amelyek Maga Brahman hang formában,
amelyek a kövezett karperecekkel díszített
két korallpiros Kezedben tartott 
és Lótuszajkaidhoz emelt
sugárzó Ujjbegyeid érintésétől 
különféle színekben pompázó Fuvoládról áradnak! (5)

A kaustubha ékkőből kiáradó csillogó fénysugaraktól vörösre színezett csinos 
Nyakadon és 
a śrīvatsa jelével, himbálózó, gyöngyökkel és drágakövekkel kirakott fenséges nyakékekkel és
a különféle színekben pompázó, méhrajjal körülzsongott vadvirágok füzérével ékesített 
Mellkasodon
meditálok. (6)

Rajtad meditálok,
Akinek az öt összetevőből készített krémmel bekent Testéről messzire terjedő illat 
az egész világot vonzza;
Akinek Dereka karcsú és indaszerű, holott Magában tartja a három világot;
Aki briliánsként szikrázó, zafír sziklához hasonló Testén
olvadt aranyként fénylő sárga selyemöltözetet és
drágakövekkel és apró, csilingelő harangokkal díszített derékövet visel. (7)
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Mutatós, Ramā szívét elrabló Combjaidon meditálok,
amelyek erősek, lágyak és elbűvölőek;
amelyeket szakadatlan sárga selyem takar, nehogy felizgassák a világokat.
Híveid minden vágyott dolgát magukba záró, ékszeres ládikákhoz hasonló két Térdeden
és a lefelé vékonyodó, izmos vádliktól szemrevaló Lábszáraidon meditálok. (8)

Bokaláncaidon meditálok,
amelyek édesen csengő hangja, 
mintha Lábaid imádatának nagyszerűségét igazolná vissza.
Lábfejeid boltozatán [meditálok], 
amelyek úgy emelik fel a zavarodott tévelygésbe süllyedt emberek elméjét,
ahogy a Teknős Inkarnációd emelte fel a Mandāra hegyet az özönvíz idején.
Lábujjaidon [meditálok],
amelyek kissé domború és vörösen ragyogó körmeinek 
[megnyugtató] hűsítő holdfényhez hasonló tündöklésében
szertefoszlik a híveid gyötrelmeinek sötétsége. (9)

Ó, Uram!
Testrészeid közül [Szent] Lábfejeid (pādamūla) a legkedvesebbek
és a leginkább vágyottak a nagy yogīknak;
Azok adnak helyet a megszabadultaknak.
Olyanok, akár a mennyei [kívánságteljesítő] fa hajtásai,
amelyek híveid minden vágyát teljesítik.
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Ó, Guruvāyur Ura! 
Ó, Śrī Kṛṣṇa!
Pihenjenek e Lábaid szüntelen a szívemben!
Ó, Kegyelem Óceánja!
Kérlek, szüntesd meg minden bánatomat,
és áldj meg a Legfőbb Üdvteljesség özönével! (10)

Ó, Univerzum Ura!
Kérlek, 
bocsásd meg nekem, mit itt szóltam,
alig ismerve a Nagyságodat!
Legyen e himnusz a több mint ezer strófájával
bőséges Kegyelmed forrása!
Kétféleképpen is Nārāyaṇīyaṃ ez,
mivel az Úr Nārāyaṇa dicsőségeit Nārāyaṇa írta meg.
Árassza e magasztaló ének, 
mely teremtő Tetteidet és játékos Testet-öltéseidet 
a Védákkal összhangban mutatja be,
a hosszú élet, a jó egészség és a boldogság áldásainak kegyelmét! (11)



A Bevezetőben szereplő 
szanszkrit strófák 
(IAST átírásban)



  ŚRĪ VIṢṆU ṢAṬPADĪ STOTRAṂ 
ŚRĪ ĀDI ŚAṄKARĀCĀRYA

avinayamapanaya viṣṇo damaya manaḥ śamaya viṣayamṛgatṛṣṇām |
bhūtadayāṃ vistāraya tāraya saṃsārasāgarataḥ || 1||

divyadhunīmakarandē parimalaparibhogasaccidānandē |
śrīpatipadāravindē bhavabhayakhēdacchidē vandē || 2||

satyapi bhēdāpagamē nātha tavā:’haṃ na māmakīnastvam | 
sāmudrō hi taraṅgaḥ kvacana samudrō na tāraṅgaḥ || 3||

uddhṛtanaga nagabhidanuja danujakulāmitra mitraśaśidṛṣṭē |
dṛṣṭē bhavati prabhavati na bhavati kiṃ bhavatiraskāraḥ || 4||

matsyādibhiravatārairavatāravatā:’vatā sadā vasudhām |  
paramēśvara paripālyō bhavatā bhavatāpabhītō:’ham || 5||
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dāmōdara guṇamandira sundaravadanāravinda gōvinda |  
bhavajaladhimathanamandara paramaṃ daramapanaya tvaṃ mē || 6||

nārāyaṇa karuṇāmaya śaraṇaṃ karavāṇi tāvakau caraṇau |  
iti ṣaṭpadī madīyē vadanasarōjē sadā vasatu || 7||

|| iti śrīmad śaṅkarācāryaviracitaṃ viṣṇuṣaṭpadīstotraṃ sampūrṇam ||



A SZERZŐRŐL 
MELPATTŪR NĀRĀYAṆA BHAṬṬATIRIPPADU

Śrīmad Bhāgavataṃ 

vipadaḥ santu naḥ śaśvattatra tatra jagadguro
bhavato darśanaṃ yatsyādapunarbhavadarśanam (Ś.Bh.1.8.25.)



A BHĀGAVATA TARTALMI ÁTTEKINTÉSE  
SWAMI TAPASYANANDA

Śrīmad Bhāgavataṃ 

sargo ’syātha visargaś ca vṛtti-rakṣāntarāṇi ca
vaṁśo vaṁśānucaritaṁ saṁsthā hetur apāśrayaḥ (9)
daśabhir lakṣaṇair yuktaṁ purāṇaṁ tad-vido viduḥ
kecit pañca-vidhaṁ brahman mahad-alpa-vyavasthayā (10) (Ś.Bh.12.7.9-10.)

ete cāṃśakalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇastu bhagavān svayam .
indrārivyākulaṃ lokaṃ mṛḍayanti yuge yuge (Ś.Bh.1.3.28.)

kathā imāste kathitā mahīyasāṃ
vitāya lokeṣu yaśaḥ pareyuṣām .
vijñānavairāgyavivakṣayā vibho
vaco vibhūtīrna tu pāramārthyam (14)
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yastūttamaślokaguṇānuvādaḥ
saṅgīyate’bhīkṣṇamamaṅgalaghnaḥ .
tameva nityaṃ śṛṇuyādabhīkṣṇaṃ
kṛṣṇe’malāṃ bhaktimabhīpsamānaḥ (15) (Ś.Bh.12.3.14-15.)



A ŚRĪMAD BHĀGAVATAṂ  
SRI RAMANACHARANATIRTHA NOCHUR VENKATARAMAN

Śrīmad Bhāgavataṃ 

yaddarśanaṃ nigama ātmarahaḥprakāśaṃ
muhyanti yatra kavayo’japarā yatantaḥ .
taṃ sarvavādaviṣayapratirūpaśīlaṃ
vande mahāpuruṣamātmanigūḍhabodham (Ś. Bh. 12.8.49.)

jñānaṃ paraṃ svātmarahaḥprakāśaṃ
provāca kasmai bhagavān samagram .
api kṣamaṃ no grahaṇāya bhartaḥ
vadāñjasā yadvṛjinaṃ tarema .. (Ś. Bh. 3.4.18.)

purā mayā proktamajāya nābhye
padme niṣaṇṇāya mamādisarge . 
jñānaṃ paraṃ manmahimāvabhāsaṃ
yatsūrayo bhāgavataṃ vadanti .. (Ś. Bh. 3.4.13.)
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nigamakalpatarorgalitaṃ phalaṃ
śukamukhādamṛtadravasaṃyutam .
pibata bhāgavataṃ rasamālayaṃ
muhuraho rasikā bhuvi bhāvukāḥ .. (Ś.Bh.1.1.3.)

tadvāgvisargo janatāghaviplavo
yasmin pratiślokamabaddhavatyapi 
nāmānyanantasya yaśo’ṅkitāni ya-
cchṛṇvanti gāyanti gṛṇanti sādhavaḥ .. (Ś.Bh.1.5.11.)

atho mahābhāga bhavānamoghadṛk-
śuciśravāḥsatyarato dhṛtavrataḥ 
urukramasyākhilabandhamuktaye
samādhinānusmara tadviceṣṭitam (Ś.Bh.1.5.13.)

dharmaḥ projjhitakaitavo’tra paramo nirmatsarāṇāṃ satāṃ
vedyaṃ vāstavamatra vastu śivadaṃ tāpatrayonmūlanam .
śrīmadbhāgavate mahāmunikṛte kiṃ vā parairīśvaraḥ
sadyo hṛdyavarudhyate’tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhistatkṣaṇāt .. (Ś.Bh.1.1.2.)

dharmasya hyāpavargyasya nārtho’rthāyopakalpate . 
nārthasya dharmaikāntasya kāmo lābhāya hi smṛtaḥ .. 9..
kāmasya nendriyaprītirlābho jīveta yāvatā . 
jīvasya tattvajijñāsā nārtho yaśceha karmabhiḥ .. 10.. (Ś.Bh.1.2.9-10.)
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vadanti tattattvavidastattvaṃ yajjñānamadvayam .
brahmeti paramātmeti bhagavāniti śabdyate .. (Ś.Bh.1.2.11.)

janmādyasya yato’nvayāditarataścārtheṣvabhijñaḥ svarāṭ
tene brahmahṛdā ya ādikavaye muhyanti yatsūrayaḥ .
tejovārimṛdāṃ yathā vinimayo yatra trisargo’mṛṣā
dhāmnā svena sadā nirastakuhakaṃ satyaṃ paraṃ dhīmahi .. (Ś.Bh.1.1.1.)

janmādyasya yataḥ – anvayāditarataśca – artheṣvabhijñaḥ svarāṭ – tene brahmahṛdā – ya ādikavaye – muhyanti 
yatsūrayaḥ – tejovārimṛdāṃ yathā vinimayaḥ – yatra trisargo’mṛṣā – dhāmnā svena sadā nirastakuhakaṃ – 
satyaṃ paraṃ dhīmahi (Ś.Bh.1.1.1.)

na hyacyutaṃ prīṇayato bahvāyāso’surātmajāḥ .
ātmatvātsarvabhūtānāṃ siddhatvādiha sarvataḥ .. (Ś.Bh.7.6.19.)

ya etadānandasamudrasambhṛtaṃ
jñānāmṛtaṃ bhāgavatāya bhāṣitam 
kṛṣṇena yogeśvarasevitāṅghriṇā
sacchraddhayā’’sevya jagadvimucyate ..  (Ś.Bh.11.29.48.)

tathāpi nāthamānasya nātha nāthaya nāthitam
parāvare yathā rūpe jānīyāṃ te tvarūpiṇaḥ (Ś.Bh.2.9.25.)

yāvatsakhā sakhyuriveśa te kṛtaḥ
prajāvisarge vibhajāmi bho janam .
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aviklavaste parikarmaṇi sthito
mā me samunnaddhamado’jamāninaḥ .. (Ś.Bh.2.9.29.)

śrībhagavānuvāca
jñānaṃ paramaguhyaṃ me yadvijñānasamanvitam .
sarahasyaṃ tadaṅgaṃ ca gṛhāṇa gaditaṃ mayā .. 30
yāvānahaṃ yathābhāvo yadrūpaguṇakarmakaḥ .
tathaiva tattvavijñānamastu te madanugrahāt .. 31..
ahamevāsamevāgre nānyadyatsadasatparam .
paścādahaṃ yadetacca yo’vaśiṣyeta so’smyaham .. 32..
ṛte’rthaṃ yatpratīyeta na pratīyeta cātmani .
tadvidyādātmano māyāṃ yathābhāso yathā tamaḥ .. 33..
yathā mahānti bhūtāni bhūteṣūccāvaceṣvanu .
praviṣṭānyapraviṣṭāni tathā teṣu na teṣvaham .. 34..
etāvadeva jijñāsyaṃ tattvajijñāsunā’’tmanaḥ .
anvayavyatirekābhyāṃ yatsyātsarvatra sarvadā .. 35..
etanmataṃ samātiṣṭha parameṇa samādhinā .
bhavān kalpavikalpeṣu na vimuhyati karhicit .. 36.. (Ś.Bh.2.9.30-36.) 

sarvavedāntasāraṃ yadbrahmātmaikatvalakṣaṇam .
vastvadvitīyaṃ tanniṣṭhaṃ kaivalyaikaprayojanam (Ś.Bh.12.13.12.)

yadidaṃ manasā vācā cakṣurbhyāṃ śravaṇādibhiḥ .
naśvaraṃ gṛhyamāṇaṃ ca viddhi māyāmanomayam .. 7
puṃso’yuktasya nānārtho bhramaḥ sa guṇadoṣabhāk .
karmākarmavikarmeti guṇadoṣadhiyo bhidā .. 8..
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tasmādyuktendriyagrāmo yuktacitta idaṃ jagat .
ātmanīkṣasva vitatamātmānaṃ mayyadhīśvare .. 9..
jñānavijñānasaṃyukta ātmabhūtaḥ śarīriṇām .
ātmānubhavatuṣṭātmā nāntarāyairvihanyase .. 10.. (Ś.Bh.11.7.7-10.)

tamimamahamajaṃ śarīrabhājāṃ
hṛdi hṛdi dhiṣṭhitamātmakalpitānām .
pratidṛśamiva naikadhārkamekaṃ
samadhigato’smi vidhūtabhedamohaḥ .. (Ś.Bh.1.9.42.)

kuntyuvāca
namasye puruṣaṃ tvādyamīśvaraṃ prakṛteḥ param .
alakṣyaṃ sarvabhūtānāmantarbahiravasthitam .. 18
māyājavanikācchannamajñādhokṣajamavyayam .
na lakṣyase mūḍhadṛśā naṭo nāṭyadharo yathā ..19
tathā paramahaṃsānāṃ munīnāmamalātmanām .
bhaktiyogavidhānārthaṃ kathaṃ paśyema hi striyaḥ .. 20..
kṛṣṇāya vāsudevāya devakīnandanāya ca .
nandagopakumārāya govindāya namo namaḥ .. 21.. 
namaḥ paṅkajanābhāya namaḥ paṅkajamāline .
namaḥ paṅkajanetrāya namaste paṅkajāṅghraye .. 22..
yathā hṛṣīkeśa khalena devakī
kaṃsena ruddhāticiraṃ śucārpitā .
vimocitāhaṃ ca sahātmajā vibho
tvayaiva nāthena muhurvipadgaṇāt .. 23 
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viṣānmahāgneḥ puruṣādadarśanā-
dasatsabhāyā vanavāsakṛcchrataḥ .
mṛdhe mṛdhe’nekamahārathāstrato
drauṇyastrataścāsma hare’bhirakṣitāḥ .. 24..
vipadaḥ santu naḥ śaśvattatra tatra jagadguro .
bhavato darśanaṃ yatsyādapunarbhavadarśanam .. 25.. (Ś.Bh.1.8.18-25.)

atha viśveśa viśvātman viśvamūrte svakeṣu me .
snehapāśamimaṃ chindhi dṛḍhaṃ pāṇḍuṣu vṛṣṇiṣu .. 41..
tvayi me’nanyaviṣayā matirmadhupate’sakṛt .
ratimudvahatādaddhā gaṅgevaughamudanvati .. 42.. (Ś.Bh.1.8.41-42.)

śrīkṛṣṇa kṛṣṇasakha vṛṣṇyṛṣabhāvanidhrug-
rājanyavaṃśadahanānapavargavīrya .
govinda godvijasurārtiharāvatāra
yogeśvarākhilaguro Bhagavān namaste .. (Ś.Bh.1.8.43.)

sūta uvāca
pṛthayetthaṃ kalapadaiḥ pariṇūtākhilodayaḥ .
mandaṃ jahāsa vaikuṇṭho mohayanniva māyayā .. (Ś.Bh.1.8.44.)

Patañjali Yogasutra
yogaścittavṛttinirodhaḥ (Pat.Y.S. 1.2.)
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Upadeṣa Sāraṃ 
hṛtstale manaḥ svastatā kriyā bhakti yoga bhodaśca niścitam (Upd.S.12.)

Brahma-sūtra

athāto brahma-jijñāsā (Br.S. 1.1.1.)

janmādyasya yataḥ (Br.S. 1.1.2.)

Śvetāśvatara Upaniṣad

śṛṇvanti viśve amṛtasya putrā ā ye dhāmāni diviyāni tasthuḥ (Śvet.Up. 2.5.)

vedāham etaṃ puruṣaṃ mahāntam ādityavarṇaṃ tamasaḥ parastāt (Śvet.Up. 3.8.)

yo brahmāṇaṃ vidadhāti pūrvaṃ yo vai vedāṃś ca prahiṇoti tasmai
taṃ ha devam ātmabuddhiprakāśaṃ mumukṣur vai śaraṇam ahaṃ prapadye (Śvet.Up.6.18.)

Taittiriya Upaniṣad

yato vā imāni bhūtāni jāyante yena jātāni jīvanti. 
yat prayanty abhisaṁviśanti (Taitt. Up. 3.1.)
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ānando brahmeti vyajānāt | 
ānandāddhyeva khalvimāni bhutāni jāyante | 
ānande na jātāni jīvanti | 
ānandaṃ prayantyabhisaṃviśantīti || 1 || (Taitt.Up.3.6.)

Vivekacūḍāmaṇi
ānanda-pratibimba-cumbita-tanuḥ (V.c.207)

Īśāvāsya Upaniṣad
Īśāvāsyam idaṁ sarvam (Īśā.Up.1.)

Chāndogya Upaniṣad

ekam eva advitīyam (Ch.Up. 6.2.1.)
sarvaṃ khalvidaṃ brahma (Ch. Up. 3.14.1.)

athāta ātmādeśa evātmaivādhastādātmopariṣṭādātmā
paścādātmā purastādātmā dakṣiṇata ātmottarata
ātmaivedag sarvamiti sa vā eṣa evaṃ paśyannevaṃ manvāna evaṃ
vijānannātmaratirātmakrīḍa ātmamithuna ātmānandaḥ sa
svarāḍbhavati tasya sarveṣu lokeṣu kāmacāro bhavati
atha ye’nyathāto viduranyarājānaste kṣayyalokā bhavanti
teṣāg sarveṣu lokeṣvakāmacāro bhavati .. (Ch. Up.7.25.2.)
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Kaṭha Upaniṣad
Jāgrata! Uttiṣṭhata! (K.Up.1.3.14)

Bhagavad-gītā

brahmabhūtaḥ prasannātmā na śocati na kāṅkṣati (Bh.G.18.54.)

adveṣṭā sarvabhūtānāṃ maitraḥ karuṇa eva ca 
nirmamo nirahaṅkāraḥ samaduḥkhasukhaḥ kṣamī .. (Bh.G.12.13.)

ye tu dharmyāmṛtamidaṃ yathoktaṃ paryupāsate
śraddadhānā matparamā bhaktāste’tīva me priyāḥ .. (Bh.G.12.20.)



A BHĀGAVATA TANÍTÁSA A BHAKTIRÓL  
SWAMI TAPASYANANDA

Śrīmad Bhāgavataṃ 

sargo ’syātha visargaś ca vṛtti-rakṣāntarāṇi ca
vaṁśo vaṁśānucaritaṁ saṁsthā hetur apāśrayaḥ (9)
daśabhir lakṣaṇair yuktaṁ purāṇaṁ tad-vido viduḥ
kecit pañca-vidhaṁ brahman mahad-alpa-vyavasthayā (10) (Ś.Bh.12.7.9-10.)

ete cāṃśakalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇastu bhagavān svayam .
indrārivyākulaṃ lokaṃ mṛḍayanti yuge yuge (Ś.Bh.1.3.28.)

kathā imāste kathitā mahīyasāṃ
vitāya lokeṣu yaśaḥ pareyuṣām .
vijñānavairāgyavivakṣayā vibho
vaco vibhūtīrna tu pāramārthyam (14)



Śrīman Nārāyaṇīyaṃ

612

yastūttamaślokaguṇānuvādaḥ
saṅgīyate’bhīkṣṇamamaṅgalaghnaḥ .
tameva nityaṃ śṛṇuyādabhīkṣṇaṃ
kṛṣṇe’malāṃ bhaktimabhīpsamānaḥ (15) (Ś.Bh.12.3.14-15.)

satāṁ prasaṅgān mama vīrya-saṁvido
bhāvanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ
taj-joṣaṇād āśv apavarga-vartmani
śraddhā ratir bhaktir anukramiṣyati (Ś.Bh.3.25.25.)

śrī-bhagavān uvāca
ahaṁ bhakta-parādhīno hy asvatantra iva dvija
sādhubhir grasta-hṛdayo bhaktair bhakta-jana-priyaḥ (63)
nāham ātmānam āśāse mad-bhaktaiḥ sādhubhir vinā
śriyaṁ cātyantikīṁ brahman yeṣāṁ gatir ahaṁ parā (64)
ye dārāgāra-putrāpta-prāṇān vittam imaṁ param
hitvā māṁ śaraṇaṁ yātāḥ kathaṁ tāṁs tyaktum utsahe (65)
mayi nirbaddha-hṛdayāḥ sādhavaḥ sama-darśanāḥ
vaśe kurvanti māṁ bhaktyā sat-striyaḥ sat-patiṁ yathā (66)
mat-sevayā pratītaṁ te sālokyādi-catuṣṭayam
necchanti sevayā pūrṇāḥ kuto ’nyat kāla-viplutam (67)
sādhavo hṛdayaṁ mahyaṁ sādhūnāṁ hṛdayaṁ tv aham
mad-anyat te na jānanti nāhaṁ tebhyo manāg api (68) (Ś.Bh.9.4.63-68.)
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śrībhagavānuvāca
devānāṃ guṇaliṅgānāmānuśravikakarmaṇām .
sattva evaikamanaso vṛttiḥ svābhāvikī tu yā (32)
animittā bhāgavatī bhaktiḥ siddhergarīyasī .
jarayatyāśu yā kośaṃ nigīrṇamanalo yathā (33) (Ś.Bh.3.25.32-33.)

kīṭaḥ peśaskṛtā ruddhaḥ kuḍyāyāṁ tam anusmaran
saṁrambha-bhaya-yogena vindate tat-svarūpatām (28)
evaṁ kṛṣṇe bhagavati māyā-manuja īśvare
vaireṇa pūta-pāpmānas tam āpur anucintayā (29) (Ś.Bh.7.1.28-29.)

kāmād dveṣād bhayāt snehād yathā bhaktyeśvare manaḥ
āveśya tad-aghaṁ hitvā bahavas tad-gatiṁ gatāḥ (30)
gopyaḥ kāmād bhayāt kaṁso dveṣāc caidyādayo nṛpāḥ
sambandhād vṛṣṇayaḥ snehād yūyaṁ bhaktyā vayaṁ vibho (31) (Ś.Bh.7.1.30-31.)

naitat samācarej jātu manasāpi hy anīśvaraḥ
vinaśyaty ācaran mauḍhyād yathārudro ’bdhi-jaṁ viṣam (30)
īśvarāṇāṁ vacaḥ satyaṁ tathaivācaritaṁ kvacit
teṣāṁ yat sva-vaco-yuktaṁ buddhimāṁs tat samācaret (31)
kuśalācaritenaiṣām iha svārtho na vidyate
viparyayeṇa vānartho nirahaṅkāriṇāṁ prabho (32)
kim utākhila-sattvānāṁ tiryaṅ-martya-divaukasām
īśituś ceśitavyānāṁ kuśalākuśalānvayaḥ (33)
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yat-pāda-paṅkaja-parāga-niṣeva-tṛptā
yoga-prabhāva-vidhutākhila-karma-bandhāḥ
svairaṁ caranti munayo ’pi na nahyamānās
tasyecchayātta-vapuṣaḥ kuta eva bandhaḥ (34)
gopīnāṁ tat-patīnāṁ ca sarveṣām eva dehinām
yo ’ntaś carati so ’dhyakṣaḥ krīḍaneneha deha-bhāk (35)

anugrahāya bhaktānāṁ mānuṣaṁ deham āsthitaḥ
bhajate tādṛśīḥ krīḍa yāḥ śrutvā tat-paro bhavet (36)
nāsūyan khalu kṛṣṇāya mohitās tasya māyayā
manyamānāḥ sva-pārśva-sthān svān svān dārān vrajaukasaḥ (37)
brahma-rātra upāvṛtte vāsudevānumoditāḥ
anicchantyo yayur gopyaḥ sva-gṛhān bhagavat-priyāḥ (38)
vikrīḍitaṁ vraja-vadhūbhir idaṁ ca viṣṇoḥ
śraddhānvito ’nuśṛṇuyād atha varṇayed yaḥ
bhaktiṁ parāṁ bhagavati pratilabhya kāmaṁ
hṛd-rogam āśv apahinoty acireṇa dhīraḥ (39) (Ś.Bh.10.33.30-39.)

śrī-bhagavān uvāca
ahaṁ bhakta-parādhīno hy asvatantra iva dvija
sādhubhir grasta-hṛdayo bhaktair bhakta-jana-priyaḥ (Ś.Bh.9.4.63)

rājan patir gurur alaṁ bhavatāṁ yadūnāṁ
daivaṁ priyaḥ kula-patiḥ kva ca kiṅkaro vaḥ
astv evam aṅga bhagavān bhajatāṁ mukundo
muktiṁ dadāti karhicit sma na bhakti-yogam (Ś.Bh.5.6.18..)
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te nādhīta-śruti-gaṇā nopāsita-mahattamāḥ
avratātapta-tapasaḥ mat-saṅgān mām upāgatāḥ (7)
kevalena hi bhāvena gopyo gāvo nagā mṛgāḥ
ye ’nye mūḍha-dhiyo nāgāḥ siddhā mām īyur añjasā (8) (Ś.Bh.11.12.7-8.)

kāmaṁ krodhaṁ bhayaṁ sneham aikyaṁ sauhṛdam eva ca
nityaṁ harau vidadhato yānti tan-mayatāṁ hi te (Ś.Bh.10.29.15.)

nibhṛta-marun-mano-’kṣa-dṛḍha-yoga-yujo hṛdi yan
munaya upāsate tad arayo ’pi yayuḥ smaraṇāt
striya uragendra-bhoga-bhuja-daṇḍa-viṣakta-dhiyo
vayam api te samāḥ sama-dṛśo ’ṅghri-saroja-sudhāḥ (Ś. Bh.10.87.23.)

mat-kāmā ramaṇaṁ jāram asvarūpa-vido ’balāḥ
brahma māṁ paramaṁ prāpuḥ saṅgāc chata-sahasraśaḥ (Ś. Bh. 11.12.13.)

tā nāvidan mayy anuṣaṅga-baddha-dhiyaḥ svam ātmānam adas tathedam
yathā samādhau munayo ’bdhi-toye nadyaḥ praviṣṭā iva nāma-rūpe (Ś. Bh. 11.12.12.)

kvemāḥ striyo vana-carīr vyabhicāra-duṣṭāḥ
kṛṣṇe kva caiṣa paramātmani rūḍha-bhāvaḥ
nanv īśvaro ’nubhajato ’viduṣo ’pi sākṣāc
chreyas tanoty agada-rāja ivopayuktaḥ (Ś. Bh.10. 47.59.)

sālokya-sārṣṭi-sāmīpya- sārūpyaikatvam apy uta
dīyamānaṁ na gṛhṇanti vinā mat-sevanaṁ janāḥ (Ś.Bh. 3.29.13.)
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yā nirvṛtis tanu-bhṛtāṁ tava pāda-padma-
dhyānād bhāvaj-jana-kathā-śravaṇena vā syāt
sā brahmaṇi sva-mahimany api nātha mā bhūt
kiṁ tv antakāsi-lulitāt patatāṁ vimānāt (Ś. Bh. 4.9.10.)

ye vai bhagavatā proktā upāyā hyātmalabdhaye .
añjaḥ puṃsāmaviduṣāṃ viddhi bhāgavatān hi tān (34)
yānāsthāya naro rājan na pramādyeta karhicit .
dhāvan nimīlya vā netre na skhalenna patediha (35)
kāyena vācā manasendriyairvā
buddhyātmanā vānusṛtasvabhāvāt .
karoti yadyatsakalaṃ parasmai
nārāyaṇāyeti samarpayettat (36) (Ś.Bh.11.2.34-36.)

śrī-prahrāda uvāca
śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ smaraṇaṁ pāda-sevanam
arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ sakhyam ātma-nivedanam (23)
iti puṁsārpitā viṣṇau bhaktiś cen nava-lakṣaṇā
kriyeta bhagavaty addhā tan manye ’dhītam uttamam (24) (Ś.Bh.7.5.23-24.)

bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir
anyatra caiṣa trika eka-kālaḥ
prapadyamānasya yathāśnataḥ syus
tuṣṭiḥ puṣṭiḥ kṣud-apāyo ’nu-ghāsam (Ś. Bh. 11.2.42.)
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śrī-bhagavān uvāca
bhakti-yogo bahu-vidho mārgair bhāmini bhāvyate
svabhāva-guṇa-mārgeṇa puṁsāṁ bhāvo vibhidyate (7)
abhisandhāya yo hiṁsāṁ dambhaṁ mātsaryam eva vā
saṁrambhī bhinna-dṛg bhāvaṁ mayi kuryāt sa tāmasaḥ (8)
viṣayān abhisandhāya yaśa aiśvaryam eva vā
arcādāv arcayed yo māṁ pṛthag-bhāvaḥ sa rājasaḥ (9)
karma-nirhāram uddiśya parasmin vā tad-arpaṇam
yajed yaṣṭavyam iti vā pṛthag-bhāvaḥ sa sāttvikaḥ (10)
mad-guṇa-śruti-mātreṇa mayi sarva-guhāśaye
mano-gatir avicchinnā yathā gaṅgāmbhaso ’mbudhau (11)
lakṣaṇaṁ bhakti-yogasya nirguṇasya hy udāhṛtam
ahaituky avyavahitā yā bhaktiḥ puruṣottame (12)
sālokya-sārṣṭi-sāmīpya-sārūpyaikatvam apy uta
dīyamānaṁ na gṛhṇanti vinā mat-sevanaṁ janāḥ (13)
sa eva bhakti-yogākhya ātyantika udāhṛtaḥ
yenātivrajya tri-guṇaṁ mad-bhāvāyopapadyate (14) (Ś.Bh.3.29.7-14.)

niṣevitenānimittena sva-dharmeṇa mahīyasā
kriyā-yogena śastena nātihiṁsreṇa nityaśaḥ (15)
mad-dhiṣṇya-darśana-sparśa- pūjā-stuty-abhivandanaiḥ
bhūteṣu mad-bhāvanayā sattvenāsaṅgamena ca (16)
mahatāṁ bahu-mānena dīnānām anukampayā
maitryā caivātma-tulyeṣu yamena niyamena ca (17)
ādhyātmikānuśravaṇān nāma-saṅkīrtanāc ca me
ārjavenārya-saṅgena nirahaṅkriyayā tathā (18)
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mad-dharmaṇo guṇair etaiḥ parisaṁśuddha āśayaḥ
puruṣasyāñjasābhyeti śruta-mātra-guṇaṁ hi mām (19)
yathā vāta-ratho ghrāṇam āvṛṅkte gandha āśayāt 
evaṁ yoga-rataṁ ceta ātmānam avikāri yat (20)
ahaṁ sarveṣu bhūteṣu bhūtātmāvasthitaḥ sadā
tam avajñāya māṁ martyaḥ kurute ’rcā-viḍambanam (21)
yo māṁ sarveṣu bhūteṣu santam ātmānam īśvaram
hitvārcāṁ bhajate mauḍhyād bhasmany eva juhoti saḥ (22)
dviṣataḥ para-kāye māṁ mānino bhinna-darśinaḥ
bhūteṣu baddha-vairasya na manaḥ śāntim ṛcchati (23)
aham uccāvacair dravyaiḥ kriyayotpannayānaghe
naiva tuṣye ’rcito ’rcāyāṁ bhūta-grāmāvamāninaḥ (24)
arcādāv arcayet tāvad īśvaraṁ māṁ sva-karma-kṛt
yāvan na veda sva-hṛdi sarva-bhūteṣv avasthitam (25)
ātmanaś ca parasyāpi yaḥ karoty antarodaram
tasya bhinna-dṛśo mṛtyur vidadhe bhayam ulbaṇam (26)
atha māṁ sarva-bhūteṣu bhūtātmānaṁ kṛtālayam
arhayed dāna-mānābhyāṁ maitryābhinnena cakṣuṣā (27)  (Ś.Bh.3.29.15-27.)

hariruvāca
sarvabhūteṣu yaḥ paśyedbhagavadbhāvamātmanaḥ .
bhūtāni bhagavatyātmanyeṣa bhāgavatottamaḥ (45)
īśvare tadadhīneṣu bāliśeṣu dviṣatsu ca .
premamaitrīkṛpopekṣā yaḥ karoti sa madhyamaḥ (46)
arcāyāmeva haraye pūjāṃ yaḥ śraddhayehate .
na tadbhakteṣu cānyeṣu sa bhaktaḥ prākṛtaḥ smṛtaḥ (47) (Ś. Bh. 11.2.45-47)



ÖNÁTADÁS A BHAKTI ÉS A JÑĀNA ÚTJÁN 
SWAMI ATMAPRIYANANDA

Śvetāśvatara Upaniṣad

yo brahmāṇaṃ vidadhāti pūrvaṃ 
yo vai vedāṃś ca prahiṇoti tasmai
taṃ ha devam ātmabuddhiprakāśaṃ
mumukṣur vai śaraṇam ahaṃ prapadye (Śvet.Up.6.18.)

Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad 

oṃ | asato mā sadgamaya,
tamaso mā jyotirgamaya,
mṛtyormā’mṛtaṃ gamaya||
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ (Bṛhad.Up.1.3.28.)
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Bhagavad-gītā

sarvadharmānparityajya māmekaṃ śaraṇaṃ vraja
ahaṃ tvā sarvapāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ (Bh.G.18.66.)

rājavidyā rājaguhyaṃ pavitramidamuttamam .
pratyakṣāvagamaṃ dharmyaṃ susukhaṃ kartumavyayam (Bh.G.9.2.)

Īśāvāsya Upaniṣad

oṃ | pūrṇamadaḥ pūrṇamidaṃ pūrṇātpūrṇamudacyate |
pūrṇasya pūrṇamādāya pūrṇamevāvaśiṣyate || (Īśā.Up. invok.)



A NĀRĀYAṆĪYAM FILOZÓFIAI SZEMLÉLETE 
SWAMI TAPASYANANDA

Śrīmad Bhāgavataṃ 

sargo ’syātha visargaś ca vṛtti-rakṣāntarāṇi ca
vaṁśo vaṁśānucaritaṁ saṁsthā hetur apāśrayaḥ (9)
daśabhir lakṣaṇair yuktaṁ purāṇaṁ tad-vido viduḥ
kecit pañca-vidhaṁ brahman mahad-alpa-vyavasthayā (10) (Ś.Bh.12.7.9-10.)

ete cāṃśakalāḥ puṃsaḥ kṛṣṇastu bhagavān svayam .
indrārivyākulaṃ lokaṃ mṛḍayanti yuge yuge (Ś.Bh.1.3.28.)

kathā imāste kathitā mahīyasāṃ
vitāya lokeṣu yaśaḥ pareyuṣām .
vijñānavairāgyavivakṣayā vibho
vaco vibhūtīrna tu pāramārthyam (14)
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yastūttamaślokaguṇānuvādaḥ
saṅgīyate’bhīkṣṇamamaṅgalaghnaḥ .
tameva nityaṃ śṛṇuyādabhīkṣṇaṃ
kṛṣṇe’malāṃ bhaktimabhīpsamānaḥ (15) (Ś.Bh.12.3.14-15.)



ŚRĪGOVINDĀṢṬAKAṂ 
ŚRĪ ĀDI ŚAṄKARĀCĀRYA

 satyaṃ jñānamanantaṃ nityamanākāśaṃ paramākāśaṃ
     goṣṭhaprāṅgaṇariṅkhaṇalolamanāyāsaṃ paramāyāsam .
māyākalpitanānākāramanākāraṃ bhuvanākāraṃ
     kṣmāyā nāthamanāthaṃ praṇamata govindaṃ paramānandam .. 1..

mṛtsnāmatsīheti yaśodātāḍanaśaiśava santrāsaṃ
     vyaditavaktrālokitalokālokacaturdaśalokālim .
lokatrayapuramūlastambhaṃ lokālokamanālokaṃ
     lokeśaṃ parameśaṃ praṇamata govindaṃ paramānandam .. 2..

traiviṣṭaparipuvīraghnaṃ kṣitibhāraghnaṃ bhavarogaghnaṃ
     kaivalyaṃ navanītāhāramanāhāraṃ bhuvanāhāram .
vaimalyasphuṭacetovṛttiviśeṣābhāsamanābhāsaṃ
     śaivaṃ kevalaśāntaṃ praṇamata govindaṃ paramānandam .. 3..
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gopālaṃ prabhulīlāvigrahagopālaṃ kulagopālaṃ
     gopīkhelanagovardhanadhṛtilīlālālitagopālam .
gobhirnigadita govindasphutanāmānaṃ bahunāmānaṃ
     gopīgocarapathikaṃ praṇamata govindaṃ paramānandam .. 4..

gopīmaṇḍalagoṣṭhibhedaṃ bhedāvasthamabhedābhaṃ
     śaśvadgokhuranirghūtoddhatadhūlīdhūsarasaubhāgyam .
śraddhābhaktigṛhītānandamacintyaṃ cintitasadbhāvaṃ
     cintāmaṇimahimānaṃ praṇamata govindaṃ paramānandam .. 5..

snānavyākulayośidvastramupādāyāgamupārūḍhaṃ
     vyaditsantiratha digvastrā hyupudātumupākarṣantam .
nirdhūtadvayaśokavimohaṃ buddhaṃ buddherantasthaṃ
     sattāmātraśarīraṃ praṇamata govindaṃ paramānandam .. 6..

kāntaṃ kāraṇakāraṇamādimanādiṃ kālamanābhāsaṃ
     kālindīgatakāliyaśirasi muhurnṛtyantaṃ nṛtyantam .
kālaṃ kālakalātītaṃ kalitāśeṣaṃ kalidoṣaghnaṃ
     kālatrayagatihetuṃ praṇamata govindaṃ paramānandam .. 7..

vṛndāvanabhuvi vṛndārakagaṇavṛndārādhyaṃ vande’haṃ
     kundābhāmalamandasmerasudhānandaṃ suhṛdānandam .
vandyāśeṣamahāmunimānasavandyānandapadadvandvaṃ
     vandyāśeṣaguṇābdhiṃ praṇamata govindaṃ paramānandam .. 8..
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govindāṣṭakametadadhīte govindārpitacetā yo
     govindācyuta mādhava viṣṇo gokulanāyaka kṛṣṇeti .
govindāṅghrisarojadhyānasudhājaladhautasamastāgho
     govindaṃ paramānandāmṛtamantaḥsthaṃ sa tamabhyeti ..

.. iti śrīmacchaṅkarācāryaviracitaṃ śrīgovindāṣṭakaṃ sampūrṇam ..



Melpattūr Nārāyaṇa Bhaṭṭatirippadu 

Śrīman Nārāyaṇīyaṃ

az eredeti szanszkrit strófák 
(IAST átírásban)



ŚRĪMAN NĀRĀYAṆĪYAṂ

daśakam
    1. bhagavataḥ svarūpaṁ tathā māhātmyam
    2. bhagavataḥ svarūpamādhuryaṁ tathā bhaktimahattvam
    3. uttamabhaktasya guṇāḥ
    4. yōgābhyāsaḥ tathā yōgasiddhiḥ
    5. virāṭpuruṣōtpattiḥ
    6. virāṭsvarūpavarṇanam
    7. brahmaṇaḥ janma, tapaḥ tathā vaikuṇṭhadarśanam
    8. pralayavarṇanam
    9. brahmaṇaḥ tapaḥ tathā lōkasṛṣṭiḥ
    10. sṛṣṭivaividhyam
    11. sanakādīnāṁ vaikuṇṭhadarśanam ca hiraṇyākṣasya tathā hiraṇyakaśipōḥ jananam
    12. varāhāvatāram
    13. hiraṇyākṣavadham
    14. kapilāvatāram
    15. kapilōpadēśam
    16. naranārāyaṇāvatāraṁ tathā dakṣayāgaḥ
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    17. dhruvacaritam
    18. pṛthucaritam
    19. pracētṛṇāṁ caritam
    20. ṛṣabhayōgīśvaracaritam
    21. nava varṣāḥ tathā saptadvīpāḥ
    22. ajāmilōpākhyānam
    23. dakṣacaritaṁ tathā citrakētūpākhyānam
    24. prahlādacaritam
    25. narasiṁhāvatāram
    26. gajēndramōkṣam
    27. kṣīrābdhimathanaṁ tathā kūrmāvatāram
    28. lakṣmīsvayaṁvaraṁ tathā amṛtōtpattiḥ
    29. mōhinyavatāraṁ ādi
    30. vāmanāvatāram
    31. balidarpaharaṇam
    32. matsyāvatāram
    33. aṁbarīṣacaritam
    34. śrīrāmāvatāram
    35. śrīrāmāvatāram II.
    36. paraśurāmāvatāram
    37. śrīkṛṣṇāvatārōpakramam
    38. śrīkṛṣṇāvatāram
    39. yōgamāyā prādurbhāvaṁ tathā gōkulē kṛṣṇajanmōtsavam
    40. pūtanāmōkṣam
    41. pūtanādahanaṁ tathā kṛṣṇalālanāhlādam
    42. śakaṭāsuravadham
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    43. tṛṇāvartavadham
    44. nāmakaraṇasaṁskārādi
    45. śrīkṛṣṇasya bālalīlāḥ
    46. viśvarūpadarśanam
    47. ulūkhalabandhanam
    48. naḷakūbara - maṇigrīvayōḥ śāpamōkṣam
    49. vṛndāvanapravēśam
    50. vatsāsura - bakāsurayōḥ vadham
    51. aghāsuravadham
    52. vatsastēyaṁ tathā brahmagarvaśamanam
    53. dhēnukāsuravadham
    54. kāliyasya kālindīprāptiḥ tathā viṣabādhā
    55. kāliyanartanam
    56. kāliyagarvaśamanaṁ tathā bhagavadanugraham
    57. pralaṁbāsuravadham
    58. dāvāgnisaṁrakṣanaṁ tathā ṛtuvarṇanam
    59. vēṇugānavarṇanam
    60. gōpīvastrāpaharaṇam
    61. viprapatnyanugraham
    62. indrayajñanirōdhanaṁ tathā gōvardhanayāgam
    63. gōvardhanōddhāraṇam
    64. gōvindapaṭṭābhiṣēkam
    65. gōpikānāṁ bhagavatsāmīpyaprāptiḥ
    66. gōpījanāhlādanam
    67. śrīkṛṣṇatirōdhānaṁ tathā punaḥ pratyakṣībhūya gōpikāḥ prīṇanam
    68. gōpikānāṁ āhlādaprakaṭanam
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    69. rāsakrīḍā
    70. sudarśanaśāpamōkṣaṁ tathā śaṅkhacūḍa - ariṣṭavadham
    71. kēśī tathā vyōmāsuravadham
    72. akrūragōkulayātrā
    73. śrīkṛṣṇasya mathurāyātrā
    74. bhagavataḥ mathurāpurīpravēśam
    75. kaṁsavadha
    76. uddhavadautyam
    77. jarāsandhādibhiḥ saha yuddham
    78. dvārakāvāsaḥ tathā rukmaṇīsandēśaprāptiḥ
    79. rukmiṇīharaṇaṁ vivāham ca
    80. syamantakōpākhyānam
    81. narakāsuravadhaṁ tathā subhadrāharaṇam
    82. bāṇāsurayuddhaṁ tathā nṛgaśāpamōkṣam
    83. pauṇḍrakavadhaṁ - dninidavadham
    84. samantapañcakatīrthayātrā – bandhumitrādi samāgamam
    85. jarsāsandhavadhaṁ - śiśupālavadham
    86. sālvavadham – mahābhāratayuddham
    87. kucēlōpākhyānam
    88. santānagōpālam
    89. vṛkāsuravadhaṁ - bhṛguparīkṣaṇam
    90. viṣṇumahattattvasthāpanam
    91. bhaktimahattvam
    92. karmamiśrabhaktiḥ
    93. pañcaviṁśati guravaḥ
    94. tattvajñānōtpattiḥ
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    95. dhyānayōgaḥ - mōkṣaprāptimārgaḥ
    96. bhagavadvibhūtayaḥ tathā jñānakarmabhaktiyōgāḥ
    97. uttamabhaktiprārthanā tathā mārkaṇḍēya kathā
    98. niṣkalabramōpāsanam
    99. vēdamantramūlātmakā viṣṇustutiḥ
    100. bhagavataḥ kēśādipādavarṇanam



A NĀRĀYAṆĪYAṂ ÉNEKLÉSE

A bevezető imádságot követően a nārāyaṇakavacamot szokás kántálni a Śrīmad Bhāgavataṃból (Ś.Bh.6.8.), majd a 
nārāyaṇīyam āratira kerül sor, és mindezek után következik a śrīmannārāyaṇīyaṃ stotraṃ éneklése.1

nārāyaṇīyaṃ

oṃ namo bhagavate vāsudevāya .
oṃ namo nārāyaṇāya .

pārāyaṇasaṅkalpam

śuklāmbaradharaṃ viṣṇuṃ śaśivarṇaṃ caturbhujam .
prasannavadanaṃ dhyāyetsarvavighnopaśāntaye ..

nārāyaṇa nārāyaṇa nārāyaṇa nārāyaṇa .
nārāyaṇa nārāyaṇa nārāyaṇa nārāyaṇa ..
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dhyānam

pītāmbaraṃ karavirājitaśaṅkhacakrakaumodakīsarasijaṃ karuṇāsamudram .
rādhāsahāyamatisundaramandahāsaṃ vātālayeśamaniśaṃ hṛdi bhāvayāmi ..

mūkaṃ karoti vācālaṃ paṅguṃ laṅghayate girim .
yatkṛpā tamahaṃ vande paramānandamādhavam ..

vande nandavrajastrīṇāṃ pādareṇumabhīkṣṇaśaḥ .
yāsāṃ harikathodgītaṃ punāti bhuvanatrayam ..

komal̤aṃ kūjayan veṇuṃ śyāmal̤o’yaṃ kumārakaḥ .
vedavedyaṃ paraṃ brahma bhāsatāṃ purato mama ..

dhyānaślokāni

oṃ namaḥśrīgaṇeśaśāradāgurubhyo namaḥ . avighnamastu .

agajānanapadmārkaṃ gajānanamaharniśam .
anekadantaṃ bhaktānāmekadantamupāsmahe ..

śrīmahāgaṇapataye namaḥ .

gurave sarvalokānāṃ bhiṣaje bhavarogiṇām .
nidhayo sarvavidyānāṃ śrīdakṣiṇāmūrtaye namaḥ ..
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asmadgurucaraṇāravindābhyāṃ namaḥ .

jñānānandamayaṃ devaṃ nirmalasphaṭikākṛtim .
ādhāraṃ sarvavidyānāṃ hayagrīvamupāsmahe ..

śrīhayagrīvamūrtaye namaḥ .

sarasvati namastubhyaṃ varade kāmarūpiṇi .
vidyārambhaṃ kariṣyāmi siddhirbhavatu me sadā ..

śrīmahāsarasvatyai namaḥ .

umākomal̤ahastābjasambhāvitalalāṭakam .
hiraṇyakuṇḍalaṃ vande kumāraṃ puṣkalasrajam ..

śaktidharaśrīsubrahmaṇyasvāmine namaḥ .

bhūtanātha sadānanda sarvabhūtadayāpara .
rakṣa rakṣa mahābāho śāstre tubhyaṃ namo namaḥ ..

svāmi śrīśabarīśaśāstāraṃ śaraṇaṃ gacchāmi .

komal̤aṃ kūjayan veṇuṃ śyāmal̤o’yaṃ kumārakaḥ .
vedavedyaṃ paraṃ brahma bhāsatāṃ purato mama ..
yaṃ brahmā varuṇendrarudramarutaḥ stunvanti divyaiḥ stavaiḥ
vedaissāṅgapadakramopaniṣadairgāyanti yaṃ sāmagāḥ .



Śrīman Nārāyaṇīyaṃ

635

dhyānāvasthitatadgatenamanasā paśyanti yaṃ yogino
yasyāntaṃ na viduḥ sarāsuragaṇāḥ devāya tasmai namaḥ ..

kṛṣṇāya vāsudevāya devakīnandanāya ca .
nandagopakumārāya govindāya namo namaḥ ..

sāyaṅkāle vanānte kusumitasamaye saikataiścandrikāyāṃ
trailokyākarṣaṇāṅgaṃ suravaragaṇikāmohanāpāṅgamūrtim .
sevyaṃ śṛṅgārabhāvairnavarasabharitairgopakanyāsahasraiḥ
vande’haṃ rāsakel̤īratamatisubhagaṃ vaśyagopālakṛṣṇam ..

ānīlaślakṣṇakeśaṃ jvalitamakarasatkuṇḍalaṃ mandahāsa-
syandārdraṃ kaustubhaśrīparigatavanamāloruhārābhirāmam .
śrīvatsāṅkaṃ subāhuṃ mṛdulasadudaraṃ kāñcanacchāyacelaṃ
cārusnigdhorumambhoruhalalitapadaṃ bhāvayeyaṃ bhavantam ..

śrīkṛṣṇa govinda hare murāre śrīnātha nārāyaṇa vāsudeva .. (trivāram)

sarvatra govindanāmasaṅkīrtanaṃ - govinda govinda govinda

mokṣābdhisāramayabhāgavatākhyadadhno
nārāyaṇīyanavanītamaho gṛhītvā .
māyāmayaughaparitaptajanāya yogāt
nārāyaṇāyāvanisurāya namo’stu tasmai ..
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gaṅgā gītā ca gāyatryapi ca tulasikā gopikācandanaṃ tat
sālagrāmābhipūjā parapuruṣa tathaikādaśī nāmavarṇāḥ .
etānyaṣṭāpyayatnānyayi kalisamaye tvatprasādapravṛddhyā
kṣipraṃ muktipradānītyabhidadhurṛṣayasteṣu māṃ sajjayethāḥ ..

sarvatra govindanāmasaṅkīrtanaṃ - govinda govinda govinda

śrī nārāyaṇa kavacam

rājovāca
yayā guptaḥ sahasrākṣaḥ savāhān ripusainikān .
krīḍanniva vinirjitya trilokyā bubhuje śriyam .. 1..

bhagavaṃstanmamākhyāhi varma nārāyaṇātmakam .
yathā’’tatāyinaḥ śatrūn yena gupto’jayanmṛdhe .. 2..

śrīśuka uvāca
vṛtaḥ purohitastvāṣṭro mahendrāyānupṛcchate .
nārāyaṇākhyaṃ varmāha tadihaikamanāḥ śṛṇu .. 3..

viśvarūpa uvāca
dhautāṅghripāṇirācamya sapavitra udaṅmukhaḥ .
kṛtasvāṅgakaranyāso mantrābhyāṃ vāgyataḥ śuciḥ .. 4..



Śrīman Nārāyaṇīyaṃ

637

nārāyaṇamayaṃ varma sannahyedbhaya āgate .
pādayorjānunorūrvorudare hṛdyathorasi .. 5..

mukhe śirasyānupūrvyādoṅkārādīni vinyaset .
oṃ namo nārāyaṇāyeti viparyayamathāpi vā .. 6..

karanyāsaṃ tataḥ kuryāddvādaśākṣaravidyayā .
praṇavādiyakārāntamaṅgulyaṅguṣṭhaparvasu .. 7..

nyaseddhṛdaya oṅkāraṃ vikāramanu mūrdhani .
ṣakāraṃ tu bhruvormadhye ṇakāraṃ śikhayā diśet .. 8..

vekāraṃ netrayoryuñjyānnakāraṃ sarvasandhiṣu .
makāramastramuddiśya mantramūrtirbhavedbudhaḥ .. 9..

savisargaṃ phaḍantaṃ tatsarvadikṣu vinirdiśet .
oṃ viṣṇave nama iti .. 10..

ātmānaṃ paramaṃ dhyāyeddhyeyaṃ ṣaṭ śaktibhiryutam .
vidyātejastapomūrtimimaṃ mantramudāharet .. 11..

oṃ harirvidadhyānmama sarvarakṣāṃ
nyastāṅghripadmaḥ patagendrapṛṣṭhe .
darāricarmāsigadeṣucāpa-
pāśān dadhāno’ṣṭaguṇo’ṣṭabāhuḥ .. 12..
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jaleṣu māṃ rakṣatu matsyamūrti-
ryādogaṇebhyo varuṇasya pāśāt .
sthaleṣu māyāvaṭuvāmano’vyā-
ttrivikramaḥ khe’vatu viśvarūpaḥ .. 13..

durgeṣvaṭavyājimukhādiṣu prabhuḥ
pāyānnṛsiṃho’surayūthapāriḥ .
vimuñcato yasya mahāṭṭahāsaṃ
diśo vinedurnyapataṃśca garbhāḥ .. 14..

rakṣatvasau mādhvani yajñakalpaḥ
svadaṃṣṭrayonnītadharo varāhaḥ .
rāmo’drikūṭeṣvatha vipravāse
salakṣmaṇo’vyādbharatāgrajo’smān .. 15..

māmugradharmādakhilātpramādā-
nnārāyaṇaḥ pātu naraśca hāsāt .
dattastvayogādatha yoganāthaḥ
pāyādguṇeśaḥ kapilaḥ karmabandhāt .. 16..

sanatkumāro’vatu kāmadevā-
ddhayaśīrṣā māṃ pathi devahelanāt .
devarṣivaryaḥ puruṣārcanāntarā-
tkūrmo harirmāṃ nirayādaśeṣāt .. 17..
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dhanvantarirbhagavān pātvapathyā-
ddvandvādbhayādṛṣabho nirjitātmā .
yajñaśca lokādavatājjanāntā-
dbalo gaṇātkrodhavaśādahīndraḥ .. 18..

dvaipāyano bhagavānaprabodhā-
dbuddhastu pākhaṇḍagaṇapramādāt .
kalkiḥ kaleḥ kālamalātprapātu
dharmāvanāyorukṛtāvatāraḥ .. 19..

māṃ keśavo gadayā prātaravyā-
dgovinda āsaṅgavamāttaveṇuḥ .
nārāyaṇaḥ prāhṇa udāttaśakti-
rmadhyandine viṣṇurarīndrapāṇiḥ .. 20..

devo’parāhṇe madhuhogradhanvā
sāyaṃ tridhāmāvatu mādhavo mām .
doṣe hṛṣīkeśa utārdharātre
niśītha eko’vatu padmanābhaḥ .. 21..

śrīvatsadhāmāpararātra īśaḥ
pratyūṣa īśo’sidharo janārdanaḥ .
dāmodaro’vyādanusandhyaṃ prabhāte
viśveśvaro bhagavān kālamūrtiḥ .. 22..
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cakraṃ yugāntānalatigmanemi
bhramatsamantādbhagavatprayuktam .
dandagdhi dandagdhyarisainyamāśu
kakṣaṃ yathā vātasakho hutāśaḥ .. 23..

gade’śanisparśanavisphuliṅge
niṣpiṇḍhi niṣpiṇḍhyajitapriyāsi .
kūṣmāṇḍavaināyakayakṣarakṣo-
bhūtagrahāṃścūrṇaya cūrṇayārīn .. 24..

tvaṃ yātudhānapramathapretamātṛ-
piśācavipragrahaghoradṛṣṭīn .
darendra vidrāvaya kṛṣṇapūrito
bhīmasvano’rerhṛdayāni kampayan .. 25..

tvaṃ tigmadhārāsivarārisainya-
mīśaprayukto mama chindhi chindhi .
cakṣūṃṣi carmañchatacandra chādaya
dviṣāmaghonāṃ hara pāpacakṣuṣām .. 26..

yanno bhayaṃ grahebhyo’bhūtketubhyo nṛbhya eva ca .
sarīsṛpebhyo daṃṣṭribhyo bhūtebhyoṃ’hobhya eva vā .. 27..

sarvāṇyetāni bhagavan nāmarūpāstrakīrtanāt .
prayāntu saṅkṣayaṃ sadyo ye naḥ śreyaḥpratīpakāḥ .. 28..
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garuḍo bhagavān stotrastobhaśchandomayaḥ prabhuḥ .
rakṣatvaśeṣakṛcchrebhyo viṣvaksenaḥ svanāmabhiḥ .. 29..

sarvāpadbhyo harernāmarūpayānāyudhāni naḥ .
buddhīndriyamanaḥprāṇān pāntu pārṣadabhūṣaṇāḥ .. 30..
yathā hi bhagavāneva vastutaḥ sadasacca yat .
satyenānena naḥ sarve yāntu nāśamupadravāḥ .. 31..

yathaikātmyānubhāvānāṃ vikalparahitaḥ svayam .
bhūṣaṇāyudhaliṅgākhyā dhatte śaktīḥ svamāyayā .. 32..

tenaiva satyamānena sarvajño bhagavān hariḥ .
pātu sarvaiḥ svarūpairnaḥ sadā sarvatra sarvagaḥ .. 33..

vidikṣu dikṣūrdhvamadhaḥ samantā-
dantabarhirbhagavān nārasiṃhaḥ .
prahāpayam̐llokabhayaṃ svanena
svatejasā grastasamastatejāḥ .. 34..

maghavannidamākhyātaṃ varma nārāyaṇātmakam .
vijeṣyasyañjasā yena daṃśito’surayūthapān .. 35..

etaddhārayamāṇastu yaṃ yaṃ paśyati cakṣuṣā .
padā vā saṃspṛśetsadyaḥ sādhvasātsa vimucyate .. 36..



Śrīman Nārāyaṇīyaṃ

642

na kutaścidbhayaṃ tasya vidyāṃ dhārayato bhavet .
rājadasyugrahādibhyo vyādhyādibhyaśca karhicit .. 37..

imāṃ vidyāṃ purā kaścitkauśiko dhārayan dvijaḥ .
yogadhāraṇayā svāṅgaṃ jahau sa marudhanvani .. 38..

tasyopari vimānena gandharvapatirekadā .
yayau citrarathaḥ strībhirvṛto yatra dvijakṣayaḥ .. 39..

gaganānnyapatatsadyaḥ savimāno hyavākśirāḥ .
sa vālakhilyavacanādasthīnyādāya vismitaḥ .
prāsya prācīsarasvatyāṃ snātvā dhāma svamanvagāt .. 40..

śrīśuka uvāca
ya idaṃ śṛṇuyātkāle yo dhārayati cādṛtaḥ .
taṃ namasyanti bhūtāni mucyate sarvato bhayāt .. 41..

etāṃ vidyāmadhigato viśvarūpācchatakratuḥ .
trailokyalakṣmīṃ bubhuje vinirjitya mṛdhe’surān .. 42..

iti śrīmadbhāgavate mahāpurāṇe pāramahaṃsyāṃ saṃhitāyāṃ
ṣaṣṭhaskandhe nārāyaṇavarmakathanaṃ nāmāṣṭamo’dhyāyaḥ
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nārāyaṇīya ārati

jaya jagadīśa hare kṛṣṇa jaya jagadīśa hare
jaya gurumārutamandiranātha .
jaya jagadīśa hare kṛṣṇa jaya jagadīśa hare ..

kiṅkiṇipadakamala kṛṣṇa kaṅkaṇakarayugal̤a
kuṅkumapaṅkilavakṣasthalavara kuvalayadal̤anīla kṛṣṇa
jaya jagadīśa hare ..

dadhinavanītahara kṛṣṇa taruṇīcittahara
dayayā pālaya dāmodara hare tul̤asīdāmadhara kṛṣṇa
jaya jagadīśa hare ..

govardhanadharaṇa kṛṣṇa gopījanaramaṇa
komal̤apallavasundaracaraṇa kokilamadhuvacana kṛṣṇa
jaya jagadīśa hare ..

nandakumāra hare kṛṣṇa nāradagītaguṇa
nārāyaṇavara bhaṭṭatirīkṛtastutivaraśubhaphalada kṛṣṇa
jaya jagadīśa hare ..

pūntānabhaktapriya kṛṣṇa vṛndāvana rasika
premikabhāvukamaṇḍalapūjitapādasarojayuga kṛṣṇa
jaya jagadīśa hare



Śrīman Nārāyaṇīyaṃ

644

śrīman nārāyaṇīyaṃ stotraṃ
melpattūr nārāyaṇabhaṭṭatirivaryaviracitaṃ

śrīmannārāyaṇīyaṃ stotraṃ

prathamadaśakam (1)
bhagavataḥ svarūpaṃ tathā māhātmyam

sāndrānandāvabodhātmakamanupamitaṃ kāladeśāvadhibhyāṃ
nirmuktaṃ nityamuktaṃ nigamaśatasahasreṇa nirbhāsyamānam .
aspaṣṭaṃ dṛṣṭamātre punarurupuruṣārthātmakaṃ brahmatattvaṃ
tattāvadbhāti sākṣādgurupavanapure hanta bhāgyaṃ janānām .. 1-1..

evaṃ durlabhyavastunyapi sulabhatayā hastalabdhe yadanyat
tanvā vācā dhiyā vā bhajati bata janaḥ kṣudrataiva sphuṭeyam .
ete tāvadvayaṃ tu sthirataramanasā viśvapīḍāpahatyai
niśśeṣātmānamenaṃ gurupavanapurādhīśamevāśrayāmaḥ .. 1-2..

sattvaṃ yattatpurābhyāmaparikalanato nirmalaṃ tena tāvad-
bhūtairbhūtendriyaiste vapuriti bahuśaḥ śrūyate vyāsavākyam .
tatsvacchatvādyadacchāditaparasukhacidgarbhanirbhāsarūpaṃ
tasmin dhanyā ramante śrutimatimadhure sugrahe vigrahe te .. 1-3..
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niṣkampe nityapūrṇe niravadhi paramānandapīyūṣarūpe
nirlīnānekamuktāvalisubhagatame nirmalabrahmasindhau .
kallolollāsatulyaṃ khalu vimalataraṃ sattvamāhustadātmā
kasmānno niṣkalastvaṃ sakala iti vacastvatkalāsveva bhūman .. 1-4..

nirvyāpāro’pi niṣkāraṇamaja bhajase yatkriyāmīkṣaṇākhyāṃ
tenaivodeti līnā prakṛtirasatikalpā’pi kalpādikāle .
tasyāḥ saṃśuddhamaṃśaṃ kamapi tamatirodhāyakaṃ sattvarūpaṃ
sa tvaṃ dhṛtvā dadhāsi svamahimavibhavākuṇṭha vaikuṇṭharūpam .. 1-5..

tatte pratyagradhārādharalalitakalāyāvalīkelikāraṃ
lāvaṇyasyaikasāraṃ sukṛtijanadṛśāṃ pūrṇapuṇyāvatāram .
lakṣmīniśśaṅkalīlānilayanamamṛtasyandasandohamantaḥ
siñcatsañcintakānāṃ vapuranukalaye mārutāgāranātha .. 1-6..

kaṣṭā te sṛṣṭiceṣṭā bahutarabhavakhedāvahā jīvabhājā-
mityevaṃ pūrvamālocitamajita mayā naivamadyābhijāne .
no cejjīvāḥ kathaṃ vā madhurataramidaṃ tvadvapuścidrasārdraṃ
netraiḥ śrotraiśca pītvā paramarasasudhāmbhodhipūre rameran .. 1-7..

namrāṇāṃ sannidhatte satatamapi purastairanabhyārthitāna-
pyarthān kāmānajasraṃ vitarati paramānandasāndrāṃ gatiṃ ca .
itthaṃ niśśeṣalabhyo niravadhikaphalaḥ pārijāto hare tvaṃ
kṣudraṃ taṃ śakravāṭīdrumamabhilaṣati vyarthamarthivrajo’yam .. 1-8..
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kāruṇyātkāmamanyaṃ dadati khalu pare svātmadastvaṃ viśeṣā-
daiśvaryādīśate’nye jagati parajane svātmano’pīśvarastvam .
tvayyuccairāramanti pratipadamadhure cetanāḥ sphītabhāgyās-
tvaṃ cātmārāma evetyatulaguṇagaṇādhāra śaure namaste .. 1-9..

aiśvaryaṃ śaṅkarādīśvaraviniyamanaṃ viśvatejoharāṇāṃ
tejassaṃhāri vīryaṃ vimalamapi yaśo nispṛhaiścopagītam .
aṅgāsaṅgā sadā śrīrakhilavidasi na kvāpi te saṅgavārtā
tadvātāgāravāsin murahara bhagavacchabdamukhyāśrayo’si .. 1-10..

iti prathamadaśakaṃ samāptam

dvitīyadaśakam (2)
bhagavataḥ svarūpamādhuryaṃ tathā bhaktimahattvam

sūryaspardhikirīṭamūrdhvatilakaprodbhāsiphālāntaraṃ
kāruṇyākulanetramārdrahasitollāsaṃ sunāsāpuṭam .
gaṇḍodyanmakarābhakuṇḍalayugaṃ kaṇṭhojjvalatkaustubhaṃ
tvadrūpaṃ vanamālyahārapaṭalaśrīvatsadīpraṃ bhaje .. 2-1..

keyūrāṅgadakaṅkaṇottamamahāratnāṅgulīyāṅkita-
śrīmadbāhucatuṣkasaṅgatagadāśaṅkhāripaṅkeruhām .
kāñcitkāñcinakāñcilāñchitalasatpītāmbarālambinī-
mālambe vimalāmbujadyutipadāṃ mūrtiṃ tavārticchidam .. 2-2..
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yattrailokyamahīyaso’pi mahitaṃ sammohanaṃ mohanāt
kāntaṃ kāntinidhānato’pi madhuraṃ mādhuryadhuryādapi .
saundaryottarato’pi sundarataraṃ tvadrūpamāścaryato’-
pyāścaryaṃ bhuvane na kasya kutukaṃ puṣṇāti viṣṇo vibho .. 2-3..

tattādṛṅmadhurātmakaṃ tava vapuḥ samprāpya sampanmayī
sā devī paramotsukā cirataraṃ nā’ste svabhakteṣvapi .
tenāsyā bata kaṣṭamacyuta vibho tvadrūpamānojñaka-
premasthairyamayādacāpalabalāccāpalyavārtodabhūt .. 2-4..

lakṣmīstāvakarāmaṇīyakahṛtaiveyaṃ pareṣvasthire-
tyasminnanyadapi pramāṇamadhunā vakṣyāmi lakṣmīpate .
ye tvaddhyānaguṇānukīrtanarasāsaktā hi bhaktā janā-
steṣveṣā vasati sthiraiva dayitaprastāvadattādarā .. 2-5..

evambhūtamanojñatānavasudhāniṣyandasandohanaṃ
tvadrūpaṃ paracidrasāyanamayaṃ cetoharaṃ śṛṇvatām .
sadyaḥ prerayate matiṃ madayate romāñcayatyaṅgakaṃ
vyāsiñcatyapi śītabāṣpavisarairānandamūrcchodbhavaiḥ .. 2-6..

evambhūtatayā hi bhaktyabhihito yogaḥ sa yogadvayāt
karmajñānamayādbhṛśottamataro yogīśvarairgīyate .
saundaryaikarasātmake tvayi khalu premaprakarṣātmikā
bhaktirniśramameva viśvapuruṣairlabhyā ramāvallabha .. 2-7..
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niṣkāmaṃ niyatasvadharmacaraṇaṃ yatkarmayogābhidhaṃ
taddūretyaphalaṃ yadaupaniṣadajñānopalabhyaṃ punaḥ .
tattvavyaktatayā sudurgamataraṃ cittasya tasmādvibho
tvatpremātmakabhaktireva satataṃ svādīyasī śreyasī .. 2-8..

atyāyāsakarāṇi karmapaṭalānyācarya niryanmalā
bodhe bhaktipathe’thavāpyucitatāmāyānti kiṃ tāvatā .
kliṣṭvā tarkapathe paraṃ tava vapurbrahmākhyamanye puna-
ścittārdratvamṛte vicintya bahubhiḥ sidhyanti janmāntaraiḥ .. 2-9..

tvadbhaktistu kathārasāmṛtajharīnirmajjanena svayaṃ
siddhyantī vimalaprabodhapadavīmakleśatastanvatī .1
sadyaḥ siddhikarī jayatyayi vibho saivāstu me tvatpada-
premaprauḍhirasārdratā drutataraṃ vātālayādhīśvara .. 2-10..

iti dvitīyadaśakaṃ samāptam

 
tṛtīyadaśakam (3)
uttamabhaktasya guṇāḥ

paṭhanto nāmāni pramadabharasindhau nipatitāḥ
smaranto rūpaṃ te varada kathayanto guṇakathāḥ .
caranto ye bhaktāstvayi khalu ramante paramamū-
nahaṃ dhanyānmanye samadhigatasarvābhilaṣitān .. 3-1..
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gadakliṣṭaṃ kaṣṭaṃ tava caraṇasevārasabhare’-
pyanāsaktaṃ cittaṃ bhavati bata viṣṇo kuru dayām .
bhavatpādāmbhojasmaraṇarasiko nāmanivahā-
nahaṃ gāyaṃ gāyaṃ kuhacana vivatsyāmi vijane .. 3-2..

kṛpā te jātā cetkimiva na hi labhyaṃ tanubhṛtāṃ
madīyakleśaughapraśamanadaśā nāma kiyatī .
na ke ke loke’sminnaniśamayi śokābhirahitā
bhavadbhaktā muktāḥ sukhagatimasaktā vidadhate .. 3-3..

muniprauḍhā rūḍhā jagati khalu gūḍhātmagatayo
bhavatpādāmbhojasmaraṇavirujo nāradamukhāḥ .
carantīśa svairaṃ satataparinirbhātaparacit-
sadānandādvaitaprasaraparimagnāḥ kimaparam .. 3-4..

bhavadbhaktiḥ sphītā bhavatu mama saiva praśamaye-
daśeṣakleśaughaṃ na khalu hṛdi sandehakaṇikā .
na cedvyāsasyoktistava ca vacanaṃ naigamavaco
bhavenmithyā rathyāpuruṣavacanaprāyamakhilam .. 3-5..

bhavadbhaktistāvatpramukhamadhurā tvadguṇarasāt
kimapyārūḍhā cedakhilaparitāpapraśamanī .
punaścānte svānte vimalaparibodhodayamila-
nmahānandādvaitaṃ diśati kimataḥ prārthyamaparam .. 3-6..
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vidhūya kleśānme kuru caraṇayugmaṃ dhṛtarasaṃ
bhavatkṣetraprāptau karamapi ca te pūjanavidhau .
bhavanmūrtyāloke nayanamatha te pādatulasī-
parighrāṇe ghrāṇaṃ śravaṇamapi te cārucarite .. 3-7..

prabhūtādhivyādhiprasabhacalite māmakahṛdi
tvadīyaṃ tadrūpaṃ paramasukhacidrūpamudiyāt .
udañcadromāñco galitabahuharṣāśrunivaho
yathā vismaryāsaṃ durupaśamapīḍāparibhavān .. 3-8..

marudgehādhīśa tvayi khalu parāñco’pi sukhino
bhavatsnehī so’haṃ subahu paritapye ca kimidam .
akīrtiste mā bhūdvarada gadabhāraṃ praśamayan
bhavadbhaktottaṃsaṃ jhaṭiti kuru māṃ kaṃsadamana .. 3-9..

kimuktairbhūyobhistava hi karuṇā yāvadudiyā-
dahaṃ tāvaddeva prahitavividhārtapralapitaḥ .
puraḥ kḷpte pāde varada tava neṣyāmi divasān
yathāśakti vyaktaṃ natinutiniṣevā viracayan .. 3-10..

iti tṛtīyadaśakaṃ samāptam
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caturthadaśakam (4)
yogābhyāsaḥ tathā yogasiddhiḥ

kalyatāṃ mama kuruṣva tāvatīṃ kalyate bhavadupāsanaṃ yayā .
spaṣṭamaṣṭavidhayogacaryayā puṣṭayā’’śu tava tuṣṭimāpnuyām .. 4-1..

brahmacaryadruḍhatādibhiryamairāplavādiniyamaiśca pāvitāḥ .
kurmahe druḍhamamī sukhāsanaṃ paṅkajādyamapi vā bhavatparāḥ .. 4-2..

tāramantaranucintya santataṃ prāṇavāyumabhiyamya nirmalāḥ .
indriyāṇi viṣayādathāpahṛtyā’’smahe bhavadupāsanonmukhāḥ .. 4-3..

asphuṭe vapuṣi te prayatnato dhārayema dhiṣaṇāṃ muhurmuhuḥ .
tena bhaktirasamantarārdratāmudvahema bhavadaṅghricintakāḥ .. 4-4..

visphuṭāvayavabhedasundaraṃ tvadvapussuciraśīlanāvaśāt .
aśramaṃ manasi cintayāmahe dhyānayoganiratāstvadāśrayāḥ .. 4-5..

dhyāyatāṃ sakalamūrtimīdṛśīmunmiṣanmadhuratāhṛtātmanām .
sāndramodarasarūpamāntaraṃ brahmarūpamayi te’vabhāsate .. 4-6..

tatsamāsvadanarūpiṇīṃ sthitiṃ tvatsamādhimayi viśvanāyaka .
āśritāḥ punarataḥ paricyutāvārabhemahi ca dhāraṇādikam .. 4-7..
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itthamabhyasananirbharollasattvatparātmasukhakalpitotsavāḥ .
muktabhaktakulamaulitāṃ gatāḥ sañcarema śukanāradādivat .. 4-8..

tvatsamādhivijaye tu yaḥ punarmaṅkṣu mokṣarasikaḥ krameṇa vā .
yogavaśyamanilaṃ ṣaḍāśrayairunnayatyaja suṣumnayā śanaiḥ .. 4-9..

liṅgadehamapi santyajannatho līyate tvayi pare nirāgrahaḥ .
ūrdhvalokakutukī tu mūrdhatassārdhameva karaṇairnirīyate .. 4-10..

agnivāsaravalarkṣapakṣagairuttarāyaṇajuṣā ca daivataiḥ .
prāpito ravipadaṃ bhavatparo modavān dhruvapadāntamīyate .. 4-11..

āsthito’tha maharālaye yadā śeṣavaktradahanoṣmaṇārdyate .
īyate bhavadupāśrayastadā vedhasaḥ padamataḥ puraiva vā .. 4-12..

tatra vā tava pade’thavā vasan prākṛtapralaya eti muktatām .
svecchayā khalu purā vimucyate saṃvibhidya jagadaṇḍamojasā .. 4-13..

tasya ca kṣitipayomaho’niladyomahatprakṛtisaptakāvṛtīḥ .
tattadātmakatayā viśan sukhī yāti te padamanāvṛtaṃ vibho .. 4-14..

arcirādigatimīdṛśīṃ vrajan vicyutiṃ na bhajate jagatpate .
saccidātmaka bhavadguṇodayānuccarantamanileśa pāhi mām .. 4-15..

iti caturthadaśakaṃ samāptaṃ
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pañcamadaśakam (5)
virāṭ-puruṣotpattiḥ

vyaktāvyaktamidaṃ na kiñcidabhavatprākprākṛtaprakṣaye
māyāyāṃ guṇasāmyaruddhavikṛtau tvayyāgatāyāṃ layam .
no mṛtyuśca tadāmṛtaṃ ca samabhūnnāhno na rātreḥ sthiti-
statraikastvamaśiṣyathāḥ kila parānandaprakāśātmanā .. 5-1..

kālaḥ karmaguṇāśca jīvanivahā viśvaṃ ca kāryaṃ vibho
cillīlāratimeyuṣi tvayi tadā nirlīnatāmāyayuḥ .
teṣāṃ naiva vadantyasatvamayi bhoḥ śaktyātmanā tiṣṭhatāṃ
no cet kiṃ gaganaprasūnasadṛśāṃ bhūyo bhavetsambhavaḥ .. 5-2..

evaṃ ca dviparārdhakālavigatāvīkṣāṃ sisṛkṣātmikāṃ
bibhrāṇe tvayi cukṣubhe tribhuvanībhāvāya māyā svayam .
māyātaḥ khalu kālaśaktirakhilādṛṣṭaṃ svabhāvo’pi ca
prādurbhūya guṇānvikāsya vidadhustasyāssahāyakriyām .. 5-3..

māyāsannihito’praviṣṭavapuṣā sākṣīti gīto bhavān
bhedaistāṃ pratibimbito viviśivān jīvo’pi naivāparaḥ .
kālādipratibodhitā’tha bhavatā sañcoditā ca svayaṃ
māyā sā khalu buddhitattvamasṛjadyo’sau mahānucyate .. 5-4..

tatrāsau triguṇātmako’pi ca mahān sattvapradhānaḥ svayaṃ
jīve’smin khalu nirvikalpamahamityudbodhaniṣpādakaḥ .
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cakre’smin savikalpabodhakamahantattvaṃ mahān khalvasau
sampuṣṭaṃ triguṇaistamo’tibahulaṃ viṣṇo bhavatpreraṇāt .. 5-5..

so’haṃ ca triguṇakramāttrividhatāmāsādya vaikāriko
bhūyastaijasatāmasāviti bhavannādyena sattvātmanā .
devānindriyamānino’kṛta diśāvātārkapāśyaśvino
vahnīndrācyutamitrakān vidhuvidhiśrīrudraśārīrakān .. 5-6..

bhūmanmānasabuddhyahaṅkṛtimilaccittākhyavṛtyanvitaṃ
taccāntaḥkaraṇaṃ vibho tava balātsattvāṃśa evāsṛjat .
jātastaijasato daśendriyagaṇastattāmasāṃśātpuna-
stanmātraṃ nabhaso marutpurapate śabdo’jani tvadbalāt .. 5-7..

śabdādvyoma tataḥ sasarjitha vibho sparśaṃ tato mārutaṃ
tasmādrūpamato maho’tha ca rasaṃ toyaṃ ca gandhaṃ mahīm .
evaṃ mādhava pūrvapūrvakalanādādyādyadharmānvitaṃ
bhūtagrāmamimaṃ tvameva bhagavan prākāśayastāmasāt .. 5-8..

ete bhūtagaṇāstathendriyagaṇā devāśca jātā pṛthaṅ-
no śekurbhuvanāṇḍanirmitividhau devairamībhistadā .
tvaṃ nānāvidhasūktibhirnutaguṇastattvānyamūnyāviśaṃ-
śceṣṭāśaktimudīrya tāni ghaṭayan hairaṇyamaṇḍaṃ vyadhāḥ .. 5-9..

aṇḍaṃ tatkhalu pūrvasṛṣṭasalile’tiṣṭhatsahasraṃ samāḥ
nirbhindannakṛthāścaturdaśajagadrūpaṃ virāḍāhvayam .
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sāhasraiḥ karapādamūrdhanivahairniśśeṣajīvātmako
nirbhāto’si marutpurādhipa sa māṃ trāyasva sarvāmayāt .. 5-10..

iti pañcamadaśakaṃ samāptam
 

ṣaṣṭhadaśakam (6)
virāṭ-svarūpavarṇanam

evaṃ caturdaśajaganmayatāṃ gatasya pātālamīśa tava pādatalaṃ vadanti .
pādordhvadeśamapi deva rasātalaṃ te gulphadvayaṃ khalu mahātalamadbhutātman .. 6-1..

jaṅghe talātalamatho sutalaṃ ca jānū kiñcorubhāgayugalaṃ vitalātale dve .
kṣoṇītalaṃ jaghanamambaramaṅga nābhirvakṣaśca śakranilayastava cakrapāṇe .. 6-2..

grīvā mahastava mukhaṃ ca janastapastu phālaṃ śirastava samastamayasya satyam .
evaṃ jaganmayatano jagadāśritairapyanyairnibaddhavapuṣe bhagavannamaste .. 6-3..

tvadbrahmarandhrapadamīśvara viśvakanda chandāṃsi keśava ghanāstava keśapāśāḥ .
ullāsicilliyugalaṃ druhiṇasya gehaṃ pakṣmāṇi rātridivasau savitā ca netre .. 6-4..

niśśeṣaviśvaracanā ca kaṭākṣamokṣaḥ karṇau diśo’śviyugalaṃ tava nāsike dve .
lobhatrape ca bhagavannadharottaroṣṭhau tārāgaṇaśca daśanāḥ śamanaśca daṃṣṭrā .. 6-5..

māyā vilāsahasitaṃ śvasitaṃ samīro jihvā jalaṃ vacanamīśa śakuntapaṅktiḥ .
siddhādayassvaragaṇā mukharandhramagnirdevā bhujāḥ stanayugaṃ tava dharmadevaḥ .. 6-6..
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pṛṣṭhaṃ tvadharma iha deva manassudhāṃśuravyaktameva hṛdayāmbujamambujākṣa .
kukṣissamudranivahā vasanaṃ tu sandhye śephaḥ prajāpatirasau vṛṣaṇau ca mitraḥ .. 6-7..

śroṇīsthalaṃ mṛgagaṇāḥ padayornakhāste hastyuṣṭrasaindhavamukhā gamanaṃ tu kālaḥ .
viprādivarṇabhavanaṃ vadanābjabāhucārūruyugmacaraṇaṃ karuṇāmbudhe te .. 6-8..

saṃsāracakramayi cakradhara kriyāste vīryaṃ mahāsuragaṇo’sthikulāni śailāḥ .
nāḍyassaritsamudayastaravaśca roma jīyādidaṃ vapuranirvacanīyamīśa .. 6-9..

īdṛgjaganmayavapustava karmabhājāṃ karmāvasānasamaye smaraṇīyamāhuḥ .
tasyāntarātmavapuṣe vimalātmane te vātālayādhipa namo’stu nirundhi rogān .. 6-10..

iti ṣaṣṭhadaśakaṃ samāptam
 

saptamadaśakam (7)
brahmaṇaḥ janma, tapaḥ tathā vaikuṇṭhadarśanam

evaṃ deva caturdaśātmakajagadrūpeṇa jātaḥ puna-
stasyordhvaṃ khalu satyalokanilaye jāto’si dhātā svayam .
yaṃ śaṃsanti hiraṇyagarbhamakhilatrailokyajīvātmakaṃ
yo’bhūt sphītarajovikāravikasannānāsisṛkṣārasaḥ .. 7-1..

so’yaṃ viśvavisargadattahṛdayassampaśyamānassvayaṃ
bodhaṃ khalvanavāṣya viśvaviṣayaṃ cintākulastasthivān .
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tāvattvaṃ jagatāmpate tapatapetyevaṃ hi vaihāyasīṃ
vāṇīmenamaśiśravaḥ śrutisukhāṃ kurvaṃstapaḥpreraṇām .. 7-2..

ko’sau māmavadatpumāniti jalāpūrṇe jaganmaṇḍale
dikṣūdvīkṣya kimapyanīkṣitavatā vākyārthamutpaśyatā .
divyaṃ varṣasahasramāttapasā tena tvamārādhita-
stasmai darśitavānasi svanilayaṃ vaikuṇṭhamekādbhutam .. 7-3..

māyā yatra kadāpi no vikurute bhāte jagadbhyo bahi-
śśokakrodhavimohasādhvasamukhā bhāvāstu dūraṃ gatāḥ .
sāndrānandajharī ca yatra paramajyotiḥprakāśātmake
tatte dhāma vibhāvitaṃ vijayate vaikuṇṭharūpaṃ vibho .. 7-4..

yasminnāma caturbhujā harimaṇiśyāmāvadātatviṣo
nānābhūṣaṇaratnadīpitadiśo rājadvimānālayāḥ .
bhaktiprāptatathāvidhonnatapadā dīvyanti divyā janā-
statte dhāma nirastasarvaśamalaṃ vaikuṇṭharūpaṃ jayet .. 7-5..

nānādivyavadhūjanairabhivṛtā vidyullatātulyayā
viśvonmādanahṛdyagātralatayā vidyotitāśāntarā .
tvatpādāmbujasaurabhaikakutukāllakṣmīḥ svayaṃ lakṣyate
yasmin vismayanīyadivyavibhavaṃ tatte padaṃ dehi me .. 7-6..

tatraivaṃ pratidarśite nijapade ratnāsanādhyāsitaṃ
bhāsvatkoṭilasatkirīṭakaṭakādyākalpadīprākṛti .
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śrīvatsāṅkitamāttakaustubhamaṇicchāyāruṇaṃ kāraṇaṃ
viśveṣāṃ tava rūpamaikṣata vidhistatte vibho bhātu me .. 7-7..

kālāmbhodakalāyakomalarucīcakreṇa cakraṃ diśā-
māvṛṇvānamudāramandahasitasyandaprasannānanam .
rājatkambugadāripaṅkajadharaśrīmadbhujāmaṇḍalaṃ
sraṣṭustuṣṭikaraṃ vapustava vibho madrogamudvāsayet .. 7-8..

dṛṣṭvā sambhṛtasambhramaḥ kamalabhūstvatpādapāthoruhe
harṣāveśavaśaṃvado nipatitaḥ prītyā kṛtārthībhavan .
jānāsyeva manīṣitaṃ mama vibho jñānaṃ tadāpādaya
dvaitādvaitabhavatsvarūpaparamityācaṣṭa taṃ tvāṃ bhaje .. 7-9..

ātāmre caraṇe vinamramatha taṃ hastena haste spṛśan
bodhaste bhavitā na sargavidhibirbandho’pi sañjāyate .
ityābhāṣya giraṃ pratoṣya nitarāṃ taccittagūḍhaḥ svayaṃ
sṛṣṭau taṃ samudairayassa bhagavannullāsayollāghatām .. 7-10..

iti saptamadaśakaṃ samāptam

aṣṭamadaśakam (8)
pralayavarṇanam

evaṃ tāvatprākṛtaprakṣayānte brāhme kalpe hyādime labdhajanmā .
brahmā bhūyastvatta evāpya vedān sṛṣṭiṃ cakre pūrvakalpopamānām .. 8-1..
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so’yaṃ caturyugasahasramitānyahāni tāvanmitāśca rajanīrbahuśo nināya .
nidrātyasau tvayi nilīya samaṃ svasṛṣṭairnaimittikapralayamāhurato’sya rātrim .. 8-2..

asmādṛśāṃ punaraharmukhakṛtyatulyāṃ sṛṣṭiṃ karotyanudinaṃ sa bhavatprasādāt .
prāgbrahmakalpajanuṣāṃ ca parāyuṣāṃ tu suptaprabodhanasamā’sti tadā’pi sṛṣṭiḥ .. 8-3..

pañcāśadabdamadhunā svavayo’rdharūpamekaṃ parārdhamativṛtya hi vartate’sau .
tatrāntyarātrijanitānkathayāmi bhūman paścāddināvataraṇe ca bhavadvilāsān .. 8-4..

dināvasāne’tha sarojayoniḥ suṣuptikāmastvayi sannililye .
jaganti ca tvajjaṭharaṃ samīyustadedamekārṇavamāsa viśvam .. 8-5..

tavaiva veṣe phaṇirāji śeṣe jalaikaśeṣe bhuvane sma śeṣe .
ānandasāndrānubhavasvarūpaḥ svayoganidrāparimudritātmā .. 8-6..

kālākhyaśaktiṃ pralayāvasāne prabodhayetyādiśatā kilādau .
tvayā prasuptaṃ parisuptaśaktivrajena tatrākhilajīvadhāmnā .. 8-7..

caturyugāṇāṃ ca sahasramevaṃ tvayi prasupte punaradvitīye .
kālākhyaśaktiḥ prathamaprabuddhā prābodhayattvāṃ kila viśvanātha .. 8-8..

vibudhya ca tvaṃ jalagarbhaśāyin vilokya lokānakhilānpralīnān .
teṣveva sūkṣmātmatayā nijāntaḥsthiteṣu viśveṣu dadātha dṛṣṭim .. 8-9..

tatastvadīyādayi nābhirandhrādudañcitaṃ kiñcana divyapadmam .
nilīnaniśśeṣapadārthamālāsaṅkṣeparūpaṃ mukulāyamānam .. 8-10..
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tadetadambhoruhakuḍmalaṃ te kalebarāttoyapathe prarūḍham .
bahirnirītaṃ paritaḥ sphuradbhiḥ svadhāmabhirdhvāntamalaṃ nyakṛntat .. 8-11..

samphullapatre nitarāṃ vicitre tasminbhavadvīryadhṛte saroje .
sa padmajanmā vidhirāvirāsīt svayamprabuddhākhilavedarāśiḥ .. 8-12..

asminparātman nanu pādmakalpe tvamitthamutthāpitapadmayoniḥ .
anantabhūmā mama rogarāśiṃ nirundhi vātālayavāsa viṣṇo .. 8-13..

iti aṣṭamadaśakaṃ samāptam

 

navamadaśakam (9)
brahmaṇaḥ tapaḥ tathā lokasṛṣṭiḥ

sthitaḥ sa kamalodbhavastava hi nābhipaṅkeruhe
kutaḥ svididamambudhāvuditamityanālokayan .
tadīkṣaṇakutūhalātpratidiśaṃ vivṛttānana-
ścaturvadanatāmagādvikasadaṣṭadṛṣṭyambujām .. 9-1..

mahārṇavavighūrṇitaṃ kamalameva tatkevalaṃ
vilokya tadupāśrayaṃ tava tanuṃ tu nālokayan .
ka eṣa kamalodare mahati nissahāyo hyahaṃ
kutaḥ svididamambujaṃ samajanīti cintāmagāt .. 9-2..
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amuṣya hi saroruhaḥ kimapi kāraṇaṃ sambhave-
diti sma kṛtaniścayaḥ sa khalu nālarandhrādhvanā .
svayogabalavidyayā samavarūḍhavānprauḍhadhīḥ
tvadīyamatimohanaṃ na tu kalebaraṃ dṛṣṭavān .. 9-3..

tatassakalanālikāvivaramārgago mārgayan
prayasya śatavatsaraṃ kimapi naiva sandṛṣṭavān .
nivṛtya kamalodare sukhaniṣaṇṇa ekāgradhīḥ
samādhibalamādadhe bhavadanugrahaikāgrahī .. 9-4..

śatena parivatsarairdṛḍhasamādhibandhollasat-
prabodhaviśadīkṛtaḥ sa khalu padminīsambhavaḥ .
adṛṣṭacaramadbhutaṃ tava hi rūpamantardṛśā
vyacaṣṭa parituṣṭadhīrbhujagabhogabhāgāśrayam .. 9-5..

kirīṭamukuṭollasatkaṭakahārakeyūrayuṅ-
maṇisphuritamekhalaṃ suparivītapītāmbaram .
kalāyakusumaprabhaṃ galatalollasatkaustubhaṃ
vapustadayi bhāvaye kamalajanmane darśitam .. 9-6..

śrutiprakaradarśitapracuravaibhava śrīpate
hare jaya jaya prabho padamupaiṣi diṣṭyā dṛśoḥ .
kuruṣva dhiyamāśu me bhuvananirmitau karmaṭhā-
miti druhiṇavarṇitasvaguṇabaṃhimā pāhi mām .. 9-7..
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labhasva bhuvanatrayīracanadakṣatāmakṣatāṃ
gṛhāṇa madanugrahaṃ kuru tapaśca bhūyo vidhe .
bhavatvakhilasādhanī mayi ca bhaktiratyutkaṭe-
tyudīrya giramādadhā muditacetasaṃ vedhasam .. 9-8..

śataṃ kṛtatapāstataḥ sa khalu divyasaṃvatsarā-
navāpya ca tapobalaṃ matibalaṃ ca pūrvādhikam .
udīkṣya kila kampitaṃ payasi paṅkajaṃ vāyunā
bhavadbalavijṛmbhitaḥ pavanapāthasī pītavān .. 9-9..

tavaiva kṛpayā punaḥ sarasijena tenaiva saḥ
prakalpya bhuvanatrayīṃ pravavṛte prajānirmitau .
tathāvidhakṛpābharo gurumarutpurādhīśvara
tvamāśu paripāhi māṃ gurudayokṣitairīkṣitaiḥ .. 9-10..

iti navamadaśakaṃ samāptam

daśamadaśakam (10)
sṛṣṭivaividhyam

vaikuṇṭha vardhitabalo’tha bhavatprasādā-
dambhojayonirasṛjatkila jīvadehān .
sthāsnūni bhūruhamayāni tathā tiraścāṃ
jātīrmanuṣyanivahānapi devabhedān .. 10-1..
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mithyāgrahāsmimatirāgavikopabhīti-
rajñānavṛttimiti pañcavidhāṃ sa sṛṣṭvā .
uddāmatāmasapadārthavidhānadūna-
stene tvadīyacaraṇasmaraṇaṃ viśuddhyai .. 10-2..

tāvatsasarja manasā sanakaṃ sanandaṃ
bhūyassanātanamuniṃ ca sanatkumāram .
te sṛṣṭikarmaṇi tu tena niyujyamānā-
stvatpādabhaktirasikā jagṛhurna vāṇīm .. 10-3..

tāvatprakopamuditaṃ pratirundhato’sya
bhrūmadhyato’jani mṛḍo bhavadekadeśaḥ .
nāmāni me kuru padāni ca hā viriñce-
tyādau ruroda kila tena sa rudranāmā .. 10-4..

ekādaśāhvayatayā ca vibhinnarūpaṃ
rudraṃ vidhāya dayitā vanitāśca dattvā .
tāvantyadatta ca padāni bhavatpraṇunnaḥ
prāha prajāviracanāya ca sādaraṃ tam .. 10-5..

rudrābhisṛṣṭabhayadākṛtirudrasaṅgha-
sampūryamāṇābhuvanatrayabhītacetāḥ .
mā mā prajāḥ sṛja tapaścara maṅgalāye-
tyācaṣṭa taṃ kamalabhūrbhavadīritātmā .. 10-6..
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tasyātha sargarasikasya marīciratri-
statrāṅgirāḥ kratumuniḥ pulahaḥ pulastyaḥ .
aṅgādajāyata bhṛguśca vasiṣṭhadakṣau
śrīnāradaśca bhagavan bhavadaṅghridāsaḥ .. 10-7..

dharmādikānabhisṛjannatha kardamaṃ ca
vāṇīṃ vidhāya vidhiraṅgajasaṅkulo’bhūt .
tvadbodhitaiḥ sanakadakṣamukhaistanūjai-
rudbodhitaśca virarāma tamo vimuñcan .. 10-8..

vedānpurāṇanivahānapi sarvavidyāḥ
kurvannijānanagaṇāccaturānano’sau .
putreṣu teṣu vinidhāya sa sargavṛddhi-
maprāpnuvaṃstava padāmbujamāśrito’bhūt .. 10-9..

jānannupāyamatha dehamajo vibhajya
strīpuṃsabhāvamabhajanmanutadvadhūbhyām .
tābhyāṃ ca mānuṣakulāni vivardhayaṃstvaṃ
govinda mārutapureśa nirundhi rogān .. 10-10..

iti daśamadaśakaṃ samāptam
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ekādaśadaśakam (11)
sanakādīnāṃ vaikuṇṭhadarśanam 
hiraṇyākṣasya tathā hiraṇyakaśipoḥ jananam

krameṇa sarge parivardhamāne kadāpi divyāḥ sanakādayaste .
bhavadvilokāya vikuṇṭhalokaṃ prapedire mārutamandireśa .. 11-1..

manojñanaiśreyasakānanādyairanekavāpīmaṇimandiraiśca .
anopamaṃ taṃ bhavato niketaṃ munīśvarāḥ prāpuratītakakṣyāḥ .. 11-2..

bhavaddidṛkṣūnbhavanaṃ vivikṣūndvāḥsthau jayastān vijayo’pyarundhām .
teṣāṃ ca citte padamāpa kopaḥ sarvaṃ bhavatpreraṇayaiva bhūman .. 11-3..

vaikuṇṭhalokānucitapraceṣṭau kaṣṭau yuvāṃ daityagatiṃ bhajetam .
iti praśaptau bhavadāśrayau tau harismṛtirno’stviti nematustān .. 11-4..

tadetadājñāya bhavānavāptaḥ sahaiva lakṣmyā bahirambujākṣa .
khageśvarāṃsārpitacārubāhurānandayaṃstānabhirāmamūrtyā .. 11-5..

prasādya gīrbhiḥ stuvato munīndrānananyanāthāvatha pārṣadau tau
saṃrambhayogena bhavaistribhirmāmupetamityāttakṛpaṃ nyagādīḥ .. 11-6..

tvadīyabhṛtyāvatha kaśyapāttau surārivīrāvuditau ditau dvau .
sandhyāsamutpādanakaṣṭaceṣṭau yamau ca lokasya yamāvivānyau .. 11-7..
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hiraṇyapūrvaḥ kaśipuḥ kilaikaḥ paro hiraṇyākṣa iti pratītaḥ .
ubhau bhavannāthamaśeṣalokaṃ ruṣā nyarundhāṃ nijavāsanāndhau .. 11-8..

tayorhiraṇyākṣamahāsurendro raṇāya dhāvannanavāptavairī .
bhavatpriyāṃ kṣmāṃ salile nimajya cacāra garvādvinadan gadāvān .. 11-9..

tato jaleśātsadṛśaṃ bhavantaṃ niśamya babhrāma gaveṣayaṃstvām .
bhaktaikadṛśyaḥ sa kṛpānidhe tvaṃ nirundhi rogān marudālayeśa .. 11-10..

iti ekādaśadaśakaṃ samāptam
 

dvādaśadaśakam (12)
varāhāvatāram

svāyambhuvo manuratho janasargaśīlo dṛṣṭvā mahīmasamaye salile nimagnām .
sraṣṭāramāpa śaraṇaṃ bhavadaṅghrisevātuṣṭāśayaṃ munijanaiḥ saha satyaloke .. 12-1..

kaṣṭaṃ prajāḥ sṛjati mayyavanirnimagnā sthānaṃ sarojabhava kalpaya tatprajānām .
ityevameṣa kathito manunā svayambhūrambhoruhākṣa tava pādayugaṃ vyacintīt .. 12-2..

hā hā vibho jalamahaṃ nyapibaṃ purastādadyāpi majjati mahī kimahaṃ karomi .
itthaṃ tvadaṅghriyugalaṃ śaraṇaṃ yato’sya nāsāpuṭātsamabhavaḥ śiśukolarūpī .. 12-3..

aṅguṣṭhamātravapurutpatitaḥ purastādbhūyo’tha kumbhisadṛśaḥ samajṛmbhathāstvam .
abhre tathāvidhamudīkṣya bhavantamuccairvismeratāṃ vidhiragātsaha sūnubhiḥ svaiḥ .. 12-4..
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ko’sāvacintyamahimā kiṭirutthito me nāsāpuṭātkimu bhavedajitasya māyā .
itthaṃ vicintayati dhātari śailamātraḥ sadyo bhavānkila jagarjjitha ghoraghoram .. 12-5..

taṃ te ninādamupakarṇya janastapaḥsthāḥ satyasthitāśca munayo nunuvurbhavantam .
tatstotraharṣulamanāḥ pariṇadya bhūyastoyāśayaṃ vipulamūrtiravātarastvam .. 12-6..

ūrdhvaprasāriparidhūmravidhūtaromā protkṣiptavāladhiravāṅmukhaghoraghoṇaḥ 
tūrṇapradīrṇajaladaḥ parighūrṇadakṣṇā stotṝnmunīn śiśirayannavateritha tvam .. 12-7..

antarjalaṃ tadanu saṅkulanakracakraṃ bhrāmyattimiṅgilakulaṃ kaluṣormimālam .
āviśya bhīṣaṇaraveṇa rasātalasthānākampayanvasumatīmagaveṣayastvam .. 12-8..

dṛṣṭvā’tha daityahatakena rasātalānte saṃveśitāṃ jhaṭiti kūṭakiṭirvibho tvam .
āpātukānavigaṇayya surārikheṭān daṃṣṭrāṅkureṇa vasudhāmadadhāḥ salīlam .. 12-9..

abhyuddharannatha dharāṃ daśanāgralagnamustāṅkurāṅkita ivādhikapīvarātmā .
uddhūtaghorasalilājjaladherudañcan krīḍāvarāhavapurīśvara pāhi rogāt .. 12-10..

iti dvādaśadaśakaṃ samāptam
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trayodaśadaśakam (13)
hiraṇyākṣavadham

hiraṇyākṣaṃ tāvadvarada bhavadanveṣaṇaparaṃ
carantaṃ sāṃvarte payasi nijajaṅghāparimite .
bhavadbhakto gatvā kapaṭapaṭudhīrnāradamuniḥ
śanairūce nandan danujamapi nindaṃstava balam .. 13-1..

sa māyāvī viṣṇurharati bhavadīyāṃ vasumatīṃ
prabho kaṣṭaṃ kaṣṭaṃ kimidamiti tenābhigaditaḥ .
nadan kvāsau kvāsāviti sa muninā darśitapatho
bhavantaṃ samprāpaddharaṇidharamudyantamudakāt .. 13-2..

aho āraṇyo’yaṃ mṛga iti hasantaṃ bahutarai-
rduruktairvidhyantaṃ ditisutamavajñāya bhagavan .
mahīṃ dṛṣṭvā daṃṣṭrāśirasi cakitāṃ svena mahasā
payodhāvādhāya prasabhamudayuṅkthā mṛdhavidhau .. 13-3..

gadāpāṇau daitye tvamapi hi gṛhītonnatagado
niyuddhena krīḍanghaṭaghaṭaravodghuṣṭaviyatā .
raṇālokautsukyānmilati surasaṅghe drutamamuṃ
nirundhyāḥ sandhyātaḥ prathamamiti dhātrā jagadiṣe .. 13-4..

gadonmarde tasmiṃstava khalu gadāyāṃ ditibhuvo
gadāghātādbhūmau jhaṭiti patitāyāmahaha bhoḥ .
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mṛdusmerāsyastvaṃ danujakulanirmūlanacaṇaṃ
mahācakraṃ smṛtvā karabhuvi dadhāno ruruciṣe .. 13-5..

tataḥ śūlaṃ kālapratimaruṣi daitye visṛjati
tvayi chindatyenatkarakalitacakrapraharaṇāt .
samāruṣṭo muṣṭyā sa khalu vitudaṃstvāṃ samatanot
galanmāye māyāstvayi kila jaganmohanakarīḥ .. 13-6..

bhavaccakrajyotiṣkaṇalavanipātena vidhute
tato māyācakre vitataghanaroṣāndhamanasam .
gariṣṭhābhirmuṣṭiprahṛtibhirabhighnantamasuraṃ
svapādāṅguṣṭhena śravaṇapadamūle niravadhīḥ .. 13-7..

mahākāyasso’yaṃ tava karasarojapramathito
galadrakto vaktrādapatadṛṣibhiḥ ślāghitahatiḥ .
tadā tvāmuddāmapramadabharavidyotihṛdayā
munīndrāssāndrābhiḥ stutibhiranuvannadhvaratanum .. 13-8..

tvaci cchando romasvapi kuśagaṇaścakṣuṣi ghṛtaṃ
caturhotāro’ṅghrau srugapi vadane codara iḍā .
grahā jihvāyāṃ te parapuruṣa karṇe ca camasā
vibho somo vīryaṃ varada galadeśe’pyupasadaḥ .. 13-9..

munīndrairityādistavanamukharairmoditamanā
mahīyasyā mūrtyā vimalatarakīrtyā ca vilasan .
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svadhiṣṇyaṃ samprāptaḥ sukharasavihārī madhuripo
nirundhyā rogaṃ me sakalamapi vātālayapate .. 13-10..

iti trayodaśadaśakaṃ samāptam
 

caturdaśadaśakam (14)
kapilāvatāram

samanusmṛtatāvakāṅghriyugmaḥ sa manuḥ paṅkajasambhavāṅgajanmā .
nijamantaramantarāyahīnaṃ caritaṃ te kathayansukhaṃ nināya .. 14-1..

samaye khalu tatra kardamākhyo druhiṇacchāyabhavastadīyavācā .
dhṛtasargaraso nisargaramyaṃ bhagavaṃstvāmayutaṃ samāḥ siṣeve .. 14-2..

garuḍopari kālameghakamraṃ vilasatkelisarojapāṇipadmam .
hasitollasitānanaṃ vibho tvaṃ vapurāviṣkuruṣe sma kardamāya .. 14-3..

stuvate pulakāvṛtāya tasmai manuputrīṃ dayitāṃ navāpi putrīḥ .
kapilaṃ ca sutaṃ svameva paścātsvagatiṃ cāpyanugṛhya nirgato’bhūḥ .. 14-4..

sa manuśśatarūpayā mahiṣyā guṇavatyā sutayā ca devahūtyā .
bhavadīritanāradopadiṣṭassamagātkardamamāgatipratīkṣam .. 14-5..

manunopahṛtāṃ ca devahūtiṃ taruṇīratnamavāpya kardamo’sau .
bhavadarcananirvṛto’pi tasyāṃ dṛḍhaśuśrūṣaṇayā dadhau prasādam .. 14-6..
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sa punastvadupāsanaprabhāvāddayitākāmakṛte kṛte vimāne .
vanitākulasaṅkulo navātmā vyaharaddevapatheṣu devahūtyā .. 14-7..

śatavarṣamatha vyatītya so’yaṃ nava kanyāḥ samavāpya dhanyarūpāḥ .
vanayānasamudyato’pi kāntāhitakṛttvajjananotsuko nyavātsīt .. 14-8..

nijabhartṛgirā bhavanniṣevā niratāyāmatha deva devahūtyām .
kapilastvamajāyathā janānāṃ prathayiṣyan-paramātma-tattvavidyām .. 14-9..

vanameyuṣi kardame prasanne matasarvasvam-upādiśañjananyai .
kapilātmaka vāyumandireśa tvaritaṃ tvaṃ paripāhi māṃ gadaughāt .. 14-10..

iti caturdaśadaśakaṃ samāptam

 

pañcadaśadaśakam (15)
kapilopadeśam

matiriha guṇasaktā bandhakṛtteṣvasaktā
tvamṛtakṛduparundhe bhaktiyogastu saktim .
mahadanugamalabhyā bhaktirevātra sādhyā
kapilatanuriti tvaṃ devahūtyai nyagādīḥ .. 15-1..

prakṛtimahadahaṅkārāśca mātrāśca bhūtā-
nyapi hṛdapi daśākṣī pūruṣaḥ pañcaviṃśaḥ .
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iti viditavibhāgo mucyate’sau prakṛtyā
kapilatanuriti tvaṃ devahūtyai nyagādīḥ .. 15-2..

prakṛtigataguṇaughairnājyate pūruṣo’yaṃ
yadi tu sajati tasyāṃ tadguṇāstaṃ bhajeran .
madanubhajanatattvālocanaiḥ sāpyapeyāt
kapilatanuriti tvaṃ devahūtyai nyagādīḥ .. 15-3..

vimalamatirupāttairāsanādyairmadaṅgaṃ
garuḍasamadhirūḍhaṃ divyabhūṣāyudhāṅkam .
rucitulitatamālaṃ śīlayetānuvelaṃ
kapilatanuriti tvaṃ devahūtyai nyagādīḥ .. 15-4..

mama guṇagaṇalīlākarṇanaiḥ kīrtanādyaiḥ
mayi surasaridoghaprakhyacittānuvṛttiḥ .
bhavati paramabhaktiḥ sā hi mṛtyorvijetrī
kapilatanuriti tvaṃ devahūtyai nyagādīḥ .. 15-5..

ahaha bahulahiṃsāsañcitārthaiḥ kuṭumbaṃ
pratidinamanupuṣṇan strījito bālalālī .
viśati hi gṛhasakto yātanāṃ mayyabhaktaḥ
kapilatanuriti tvaṃ devahūtyai nyagādīḥ .. 15-6..

yuvatijaṭharakhinno jātabodho’pyakāṇḍe
prasavagalitabodhaḥ pīḍayollaṅghya bālyam .
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punarapi bata muhyatyeva tāruṇyakāle
kapilatanuriti tvaṃ devahūtyai nyagādīḥ .. 15-7..

pitṛsuragaṇayājī dhārmiko yo gṛhasthaḥ
sa ca nipatati kāle dakṣiṇādhvopagāmī .
mayi nihitamakāmaṃ karma tūdakpathārthaṃ
kapilatanuriti tvaṃ devahūtyai nyagādīḥ .. 15-8..

iti suviditavedyāṃ deva he devahūtiṃ
kṛtanutimanugṛhya tvaṃ gato yogisaṅghaiḥ .
vimalamatirathā’sau bhaktiyogena muktā
tvamapi janahitīrthaṃ vartase prāgudīcyām .. 15-9..

parama kimu bahūktyā tvatpadāmbhojabhaktiṃ
sakalabhayavinetrīṃ sarvakāmopanetrīm .
vadasi khalu dṛḍhaṃ tvaṃ tadvidhūyāmayānme
gurupavanapureśa tvayyupādhatsva bhaktim .. 15-10..

iti pañcadaśadaśakaṃ samāptam

ṣoḍaśadaśakam (16)
naranārāyaṇāvatāraṃ tathā dakṣayāgaḥ

dakṣo viriñcatanayo’tha manostanūjāṃ labdhvā prasūtimiha ṣoḍaśa cāpa kanyāḥ .
dharme trayodaśa dadau pitṛṣu svadhāṃ ca svāhāṃ havirbhuji satīṃ giriśe tvadaṃśe .. 16-1..
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mūrtirhi dharmagṛhiṇī suṣuve bhavantaṃ nārāyaṇaṃ narasakhaṃ mahitānubhāvam .
yajjanmani pramuditāḥ kṛtatūryaghoṣāḥ puṣpotkarānpravavṛṣurnunuvuḥ suraughāḥ .. 16-2..

daityaṃ sahasrakavacaṃ kavacaiḥ parītaṃ sāhasravatsaratapassamarābhilavyaiḥ .
paryāyanirmitatapassamarau bhavantau śiṣṭaikakaṅkaṭamamuṃ nyahatāṃ salalim .. 16-3..

anvācarannupadiśannapi mokṣadharmaṃ tvaṃ bhrātṛmān badarikāśramamadhyavātsīḥ .
śakro’tha te śamatapobalanissahātmā divyāṅganāparivṛtaṃ prajighāya māram .. 16-4..

kāmo vasantamalayānilabandhuśālī kāntākaṭākṣaviśikhairvikasadvilāsaiḥ .
vidhyanmuhurmuhurakampamudīkṣya ca tvāṃ bhītastvāyātha jagade mṛduhāsabhājā .. 16-5..

bhītyālamaṅgajavasantasurāṅganā vo manmānasantviha juṣudhvamiti bruvāṇaḥ .
tvaṃ vismayena paritaḥ stuvatāmathaiṣāṃ prādarśayaḥ svaparicārakakātarākṣīḥ .. 16-6..

sammohanāya militā madanādayaste tvaddāsikāparimalaiḥ kila mohamāpuḥ .
dattāṃ tvayā ca jagṛhustrapayaiva sarvasvarvāsigarvaśamanīṃ punarurvaśīṃ tām .. 16-7..

dṛṣṭvorvaśīṃ tava kathāṃ ca niśamya śakraḥ paryākulo’jani bhavanmahimāvamarśāt .
evaṃ praśāntaramaṇīyataro’vatārastvatto’dhiko varada kṛṣṇatanustvameva .. 16-8..

dakṣastu dhāturatilālanayā rajo’ndho nātyādṛtastvayi ca kaṣṭamaśāntirāsīt .
yena vyarundha sa bhavattanumeva śarvaṃ yajñe ca vairapiśune svasutāṃ vyamānīt .. 16-9..

kruddhe śamarditamakhaḥ sa tu kṛttaśīrṣo devaprasāditaharādatha labdhajīvaḥ .
tvatpūritakratuvaraḥ punarāpa śāntiṃ sa tvaṃ praśāntikara pāhi marutpureśa .. 16-10..
iti ṣoḍaśadaśakaṃ samāptam
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saptadaśadaśakam (17)
dhruvacaritam

uttānapādanṛpatermanunandanasya jāyā babhūva surucirnitarāmabhīṣṭā .
anyā sunītiriti bharturanādṛtā sā tvāmeva nityamagatiḥ śaraṇaṃ gatā’bhūt .. 17-1..

aṅke pituḥ suruciputrakamuttamaṃ taṃ dṛṣṭvā dhruvaḥ kila sunītisuto’dhirokṣyan .
ācikṣipe kila śiśuḥ sutarāṃ surucyā dussantyajā khalu bhavadvimukhairasūyā .. 17-2..

tvanmohite pitari paśyati dāravaśye dūraṃ duruktinihataḥ sa gato nijāmbām .
sā’pi svakarmagatisantaraṇāya puṃsāṃ tvatpādameva śaraṇaṃ śiśave śaśaṃsa .. 17-3..

ākarṇya so’pi bhavadarcananiścitātmā mānī niretya nagarātkila pañcavarṣaḥ .
sandṛṣṭanāradaniveditamantramārgastvāmārarādha tapasā madhukānanānte .. 17-4..

tāte viṣaṇṇahṛdaye nagarīṃ gatena śrīnāradena parisāntvitacittavṛttau .
bālastvadarpitamanāḥ kramavardhitena ninye kaṭhoratapasā kila pañca māsān .. 17-5..

tāvattapobalanirucchvasite digante devārthitastvamudayatkaruṇārdracetāḥ .
tvadrūpacidrasanilīnamateḥ purastādāvirbabhūvitha vibho garuḍādhirūḍhaḥ .. 17-6..

tvaddarśanapramadabhārataraṅgitaṃ taṃ dṛgbhyāṃ nimagnamiva rūparasāyane te .
tuṣṭūṣamāṇamavagamya kapoladeśe saṃspṛṣṭavānasi dareṇa tathā’’dareṇa .. 17-7..

tāvadvibodhavimalaṃ praṇuvantamenamābhāṣathāstvamavagamya tadīyabhāvam .
rājyaṃ ciraṃ samanubhūya bhajasva bhūyaḥ sarvottaraṃ dhruva padaṃ vinivṛttihīnam .. 17-8..
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ityūciṣi tvayi gate nṛpanandano’sāvānanditākhilajano nagarīmupetaḥ .
reme ciraṃ bhavadanugrahapūrṇakāmastāte gate ca vanamādṛtarājyabhāraḥ .. 17-9..

yakṣeṇa deva nihate punaruttame’smin yakṣaiḥ sa yuddhanirato virato manūktyā .
śāntyā prasannahṛdayāddhanadādupetāt tvadbhaktimeva sudṛḍhāmavṛṇonmahātmā .. 17-10..

ante bhavatpuruṣanītavimānayāto mātrā samaṃ dhruvapade mudito’yamāste .
evaṃ svabhṛtyajanapālanaloladhīstvaṃ vātālayādhipa nirundhi mamāmayaughān .. 17-11..

iti saptadaśadaśakaṃ samāptam
 

aṣṭādaśadaśakam (18)
pṛthucaritam

jātasya dhruvakula eva tuṅgakīrteraṅgasya vyajani sutaḥ sa venanāmā .
taddoṣavyathitamatiḥ sa rājavaryastvatpāde vihitamanā vanaṃ gato’bhūt .. 18-1..

pāpo’pi kṣititalapālanāya venaḥ paurādyairupanihitaḥ kaṭhoravīryaḥ .
sarvebhyo nijabalameva sampraśaṃsan bhūcakre tava yajanānyayaṃ nyarautsīt .. 18-2..

samprāpte hitakathanāya tāpasaughe matto’nyo bhuvanapatirna kaścaneti .
tvannindāvacanaparo munīśvaraistaiḥ śāpāgnau śalabhadaśāmanāyi venaḥ .. 18-3..

tannāśātkhalajanabhīrukairmunīndraistanmātrā ciraparirakṣite tadaṅge .
tyaktāghe parimathitādathorudaṇḍāddordaṇḍe parimathite tvamāvirāsīḥ .. 18-4..
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vikhyātaḥ pṛthuriti tāpasopadiṣṭaiḥ sūtādyaiḥ pariṇutabhāvibhūrivīryaḥ .
venārtyā kabalitasampadaṃ dharitrīmākrāntāṃ nijadhanuṣā samāmakārṣīḥ .. 18-5..

bhūyastāṃ nijakulamukhyavatsayuktairdevādyaiḥ samucitacārubhājaneṣu .
annādīnyabhilaṣitāni yāni tāni svacchandaṃ surabhitanūmadūduhastvam .. 18-6..

ātmānaṃ yajati makhaistvayi tridhāmannārabdhe śatatamavājimedhayāge .
spardhāluḥ śatamakha etya nīcaveṣo hṛtvā’śvaṃ tava tanayāt parājito’bhūt .. 18-7..

devendraṃ muhuriti vājinaṃ harantaṃ vahnau taṃ munivaramaṇḍale juhūṣau .
rundhāne kamalabhave kratoḥ samāptau sākṣāttvaṃ madhuripumaikṣathāḥ svayaṃ svam .. 18-8..

taddattaṃ varamupalabhya bhaktimekāṃ gaṅgānte vihitapadaḥ kadāpi deva .
satrasthaṃ muninivahaṃ hitāni śaṃsannaikṣiṣṭhāḥ sanakamukhān munīn purastāt .. 18-9..

vijñānaṃ sanakamukhoditaṃ dadhānaḥ svātmānaṃ svayamagamo vanāntasevī .
tattādṛkpṛthuvapurīśa satvaraṃ me rogaughaṃ praśamaya vātagehavāsin .. 18-10..

iti aṣṭādaśadaśakaṃ samāptam
 

ekonaviṃśadaśakam (19)
pracetṝṇāṃ caritam

pṛthostu naptā pṛthudharmakarmaṭhaḥ prācīnabarhiryuvatau śatadrutau .
pracetaso nāma sucetasaḥ sutānajījanattvatkaruṇāṅkurāniva .. 19-1..
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pituḥ sisṛkṣāniratasya śāsanādbhavattapasyābhiratā daśāpi te .
payonidhiṃ paścimametya tattaṭe sarovaraṃ sandadṛśurmanoharam .. 19-2..

tadā bhavattīrthamidaṃ samāgato bhavo bhavatsevakadarśanādṛtaḥ .
prakāśamāsādya puraḥ pracetasāmupādiśadbhaktatamastavastavam .. 19-3..

stavaṃ japantastamamī jalāntare bhavantamāseviṣatāyutaṃ samāḥ .
bhavatsukhāsvādarasādamīṣviyānbabhūva kālo dhruvavanna śīghratā .. 19-4..

tapobhireṣāmatimātravardhibhiḥ sa yajñahiṃsānirato’pi pāvitaḥ .
pitā’pi teṣāṃ gṛhayātanāradapradarśitātmā bhavadātmatāṃ yayau .. 19-5..

kṛpābalenaiva puraḥ pracetasāṃ prakāśamāgāḥ patagendravāhanaḥ .
virāji cakrādivarāyudhāṃśubhirbhujābhiraṣṭābhirudañcitadyutiḥ .. 19-6..

pracetasāṃ tāvadayācatāmapi tvameva kāruṇyabharādvarānadāḥ .
bhavadvicintā’pi śivāya dehināṃ bhavatvasau rudranutiśca kāmadā .. 19-7..

avāpya kāntāṃ tanayāṃ mahīruhāṃ tayā ramadhvaṃ daśalakṣavatsarīm .
suto’stu dakṣo nanu tatkṣaṇācca māṃ prayāsyatheti nyagado mudaiva tān .. 19-8..

tataśca te bhūtalarodhinastarūnkrudhā dahanto druhiṇena vāritāḥ .
drumaiśca dattāṃ tanayāmavāpya tāṃ tvaduktakālaṃ sukhino’bhiremire .. 19-9..

avāpya dakṣaṃ ca sutaṃ kṛtādhvarāḥ pracetaso nāradalabdhayā dhiyā .
avāpurānandapadaṃ tathāvidhastvamīśa vātālayanātha pāhimām .. 19-10..
iti ekonaviṃśadaśakaṃ samāptam
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viṃśadaśakam (20)
ṛṣabhayogīśvaracaritam

priyavratasya priyaputrabhūtādāgnīdhrarājādudito hi nābhiḥ .
tvāṃ dṛṣṭavāniṣṭadamiṣṭimadhye tavaiva tuṣṭyai kṛtayajñakarmā .. 20-1..

abhiṣṭutastatra munīśvaraistvaṃ rājñā svatulyaṃ sutamarthyamānaḥ .
svayaṃ janiṣye’hamiti bruvāṇastirodadhā barhiṣi viśvamūrte .. 20-2..

nābhipriyāyāmatha merudevyāṃ tvamaṃśato’bhūrṛṣabhābhidhānaḥ .
alokasāmānyaguṇaprabhāvaprabhāvitāśeṣajanapramodaḥ .. 20-3..

tvayi trilokībhṛti rājyabhāraṃ nidhāya nābhiḥ saha merudevyā .
tapovanaṃ prāpya bhavanniṣevī gataḥ kilānandapadaṃ padaṃ te .. 20-4..

indrastvadutkarṣakṛtādamarṣādvavarṣa nāsminnajanābhavarṣe .
yadā tadā tvaṃ nijayogaśaktyā svavarṣamenadvyadadhāḥ suvarṣam .. 20-5..

jitendradattāṃ kamanīṃ jayantīmathodvahannātmaratāśayo’pi .
ajījanattatra śataṃ tanūjāneṣāṃ kṣitīśo bharato’grajanmā .. 20-6..

navābhavanyogivarā navānye tvapālayanbhāratavarṣakhaṇḍān .
saikā tvaśītistava śeṣaputrāstapobalādbhūsurabhūyamīyuḥ .. 20-7..

uktvā sutebhyo’tha munīndramadhye viraktibhaktyanvitamuktimārgam .
svayaṃ gataḥ pāramahaṃsyavṛttimadhā jaḍonmattapiśācacaryām .. 20-8..
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parātmabhūto’pi paropadeśaṃ kurvanbhavānsarvanirasyamānaḥ .
vikārahīno vicacāra kṛtsnāṃ mahīmahīnātmarasābhilīnaḥ .. 20-9..

śayuvrataṃ gomṛgakākacaryāṃ ciraṃ carannāpya paraṃ svarūpam .
davāhṛtāṅgaḥ kuṭakācale tvaṃ tāpānmamāpākuru vātanātha .. 20-10..

iti viṃśadaśakaṃ samāptam

 
ekaviṃśadaśakam (21)
nava varṣāḥ tathā saptadvīpāḥ 
jambūdvīpādiṣu upāsanāpaddhatiḥ

madhyodbhave bhuva ilāvṛtanāmni varṣe gaurīpradhānavanitājanamātrabhāji .
śarveṇa mantranutibhiḥ sumupāsyamānaṃ saṅkarṣaṇātmakamadhīśvara saṃśraye tvām .. 21-1..

bhadrāśvanāmaka ilāvṛtapūrvavarṣe bhadraśravobhirṛṣibhiḥ pariṇūyamānam .
kalpāntagūḍhanigamoddharaṇapravīṇaṃ dhyāyāmi deva hayaśīrṣatanuṃ bhavantam .. 21-2..

dhyāyāmi dakṣiṇagate harivarṣavarṣe prahlādamukhyapuruṣaiḥ pariṣevyamāṇam .
uttuṅgaśāntadhavalākṛtimekaśuddhajñānapradaṃ narahariṃ bhagavan bhavantam .. 21-3..

varṣe pratīci lalitātmani ketumāle līlāviśeṣalalitasmitaśobhanāṅgam .
lakṣmyā prajāpatisutaiśca niṣevyamāṇaṃ tasyāḥ priyāya dhṛtakāmatanuṃ bhaje tvām .. 21-4..
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ramye hyudīci khalu ramyakanāmni varṣe tadvarṣanāthamanuvaryasaparyamāṇam .
bhaktaikavatsalamamatsarahṛtsu bhāntaṃ matsyākṛtiṃ bhuvananātha bhaje bhavantam .. 21-5..

varṣaṃ hiraṇmayasamāhvayamauttarāhamāsīnamadridhṛtikarmaṭhakāmaṭhāṅgam .
saṃsevate pitṛgaṇapravaro’ryamāyaṃ taṃ tvāṃ bhajāmi bhagavan paracinmayātman .. 21-6..

kiṃ cottareṣu kuruṣu priyayā dharaṇyā saṃsevito mahitamantranutiprabhedaiḥ .
daṃṣṭrāgraghṛṣṭaghanapṛṣṭhagariṣṭhavarṣmā tvaṃ pāhi vijñanutayajñavarāhamūrte .. 21-7..

yāmyāṃ diśaṃ bhajati kimpuruṣākhyavarṣe saṃsevito hanumatā dṛḍhabhaktibhājā .
sītābhirāmaparamādbhutarūpaśālī rāmātmakaḥ parilasanparipāhi viṣṇo .. 21-8..

śrīnāradena saha bhāratakhaṇḍamukhyaistvaṃ sāṅkhyayoganutibhiḥ samupāsyamānaḥ .
ākalpakālamiha sādhujanābhirakṣī nārāyaṇo narasakhaḥ paripāhi bhūman .. 21-9..

plākṣe’rkarūpamayi śālmala indurūpaṃ dvīpe bhajanti kuśanāmani vahnirūpam .
krauñce’mburūpamatha vāyumayaṃ ca śāke tvāṃ brahmarūpamayi puṣkaranāmni lokāḥ .. 21-10..

sarvairdhruvādibhiruḍuprakarairgrahaiśca pucchādikeṣvavayaveṣvabhikalpyamānaiḥ .   
tvaṃ śiṃśumāravapuṣā mahatāmupāsyaḥ sandhyāsu rundhi narakaṃ mama sindhuśāyin .. 21-11..

pātālamūlabhuvi śeṣatanuṃ bhavantaṃ lolaikakuṇḍalavirājisahasraśīrṣam .
nīlāmbaraṃ dhṛtahalaṃ bhujagāṅganābhirjuṣṭaṃ bhaje hara gadāngurugehanātha .. 21-12..

iti ekaviṃśadaśakaṃ samāptam
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dvāviṃśatidaśakam (22)
ajāmilopākhyānam 

ajāmilo nāma mahīsuraḥ purā caranvibho dharmapathān gṛhāśramī .
gurorgirā kānanametya dṛṣṭavānsudhṛṣṭaśīlāṃ kulaṭāṃ madākulām .. 22-1..

svataḥ praśānto’pi tadāhṛtāśayaḥ svadharmamutsṛjya tayā samāraman .
adharmakārī daśamī bhavanpunardadhau bhavannāmayute sute ratim .. 22-2..

sa mṛtyukāle yamarājakiṅkarān bhayaṅkarāṃstrīnabhilakṣayanbhiyā .
purā manāktvatsmṛtivāsanābalājjuhāva nārāyaṇanāmakaṃ sutam .. 22-3..

durāśayasyāpi tadā tvanirgatatvadīyanāmākṣaramātravaibhavāt .
puro’bhipeturbhavadīyapārṣadāścaturbhujā pītapaṭā manoramāḥ .. 22-4..

amuṃ ca sampāśya vikarṣato bhaṭān vimuñcatetyārurudhurbalādamī .
nivāritāste ca bhavajjanaistadā tadīyapāpaṃ nikhilaṃ nyavedayan .. 22-5..

bhavantu pāpāni kathaṃ tu niṣkṛte kṛte’pi bho daṇḍanamasti paṇḍitāḥ 
na niṣkṛtiḥ kiṃ viditā bhavādṛśāmiti prabho tvatpuruṣā babhāṣire .. 22-6..

śrutismṛtibhyāṃ vihitā vratādayaḥ punanti pāpaṃ na lunanti vāsanām .
anantasevā tu nikṛntati dvayīmiti prabho tvatpuruṣā babhāṣire .. 22-7..

anena bho janmasahasrakoṭibhiḥ kṛteṣu pāpeṣvapi niṣkṛtiḥ kṛtā .
yadagrahīnnāma bhayākulo hareriti prabho tvatpuruṣā babhāṣire .. 22-8..
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nṛṇāmabuddhyāpi mukundakīrtanaṃ dahatyaghaughānmahimāsya tādṛśaḥ .
yathāgniredhāṃsi yathauṣadhaṃ gadāniti prabho tvatpuruṣā babhāṣire .. 22-9..

itīritairyāmyabhaṭairapāsṛte bhavadbhaṭānāṃ ca gaṇe tirohite .
bhavatsmṛtiṃ kañcana kālamācaranbhavatpadaṃ prāpi bhavadbhaṭairasau .. 22-10..

svakiṅkarāvedanaśaṅkito yamastvadaṅghribhakteṣu na gamyatāmiti 
svakīyabhṛtyānaśiśikṣaduccakaiḥ sa deva vātālayanātha pāhi mām .. 22-11..

iti dvāviṃśadaśakaṃ samāptaṃ

 
trayoviṃśatidaśakam (23)
dakṣacaritaṃ tathā citraketūpākhyānam

prācetasastu bhagavannaparo’hi dakṣastvatsevanaṃ vyadhita sargavivṛddhikāmaḥ .
āvirbabhūvitha tadā lasadaṣṭabāhustasmai varaṃ daditha tāṃ ca vadhūmasiknīm .. 23-1..

tasyātmajāstvayutamīśa punaḥ sahasraṃ śrīnāradasya vacasā tava mārgamāpuḥ .
naikatravāsamṛṣaye sa mumoca śāpaṃ bhaktottamastvṛṣiranugnahameva mene .. 23-2..

ṣaṣṭyā tato duhitṛbhiḥ sṛjataḥ kulaughān dauhitrasūnuratha tasya sa viśvarūpaḥ .
tvatstotravarmitamajāpayadindramājau deva tvadīyamahimā khalu sarvajaitraḥ .. 23-3..

prākśūrasenaviṣaye kila citraketuḥ putrāgrahī nṛpatiraṅgirasaḥ prabhāvāt .
labdhvaikaputramatha tatra hate sapatnīsaṅghairamuhyadavaśastava māyayāsau .. 23-4..
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taṃ nāradastu samamaṅgirasā dayāluḥ samprāpya tāvadupadarśya sutasya jīvam .
kasyāsmi putra iti tasya girā vimohaṃ tyaktvā tvadarcanavidhau nṛpatiṃ nyayuṅkta .. 23-5..

stotraṃ ca mantramapi nāradato’tha labdhvā toṣāya śeṣavapuṣo nanu te tapasyan .
vidyādharādhipatitāṃ sa hi saptarātre labdhvāpyakuṇṭhamatiranvabhajadbhavantam .. 23-6..

tasmai mṛṇāladhavalena sahasraśīrṣṇā rūpeṇa baddhanutisiddhagaṇāvṛtena .
prādurbhavannacirato nutibhiḥ prasanno dattvā’’tmatattvamanugṛhya tirodadhātha .. 23-7..

tvadbhaktamauliratha so’pi ca lakṣalakṣaṃ varṣāṇi harṣulamanā bhuvaneṣu kāmam .
saṅgāpayanguṇagaṇaṃ tava sundarībhiḥ saṅgātirekarahito lalitaṃ cacāra .. 23-8..

atyantasaṅgavilayāya bhavatpraṇunno nūnaṃ sa rūpyagirimāpya mahatsamāje .
niśśaṅkamaṅkakṛtavallabhamaṅgajāriṃ taṃ śaṅkaraṃ parihasannumayābhiśepe .. 23-9..

nissambhramastvayamayācitaśāpamokṣo vṛtrāsuratvamupagamya surendrayodhī .
bhaktyā’’tmatattvakathanaissamare vicitraṃ śatrorapi bhramamapāsya gataḥ padaṃ te .. 23-10..

tvatsevanena ditirindravadhodyatā’pi tānpratyutendrasuhṛdo maruto’bhilebhe .
duṣṭāśaye’pi śubhadaiva bhavanniṣevā tattādṛśastvamava māṃ pavanālayeśa .. 23-11..

iti trayoviṃśadaśakaṃ samāptam
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caturviṃśadaśakam (24)
prahlādacaritam

hiraṇyākṣe potripravaravapuṣā deva bhavatā
hate śokakrodhaglapitaghṛtiretasya sahajaḥ .
hiraṇyaprārambhaḥ kaśipuramarārātisadasi
pratijñāmātene tava kila vadhārthaṃ muraripo .. 24-1..

vidhātāraṃ ghoraṃ sa khalu tapasitvā nacirataḥ
puraḥ sākṣātkurvansuranaramṛgādyairanidhanam .
varaṃ labdhvā dṛpto jagadiha bhavannāyakamidaṃ
parikṣundannindrādaharata divaṃ tvāmagaṇayan .. 24-2..

nihantuṃ tvāṃ bhūyastava padamavāptasya ca ripo-
rbahirdṛṣṭerantardadhitha hṛdaye sūkṣmavapuṣā .
nadannuccaistatrāpyakhilabhuvanānte ca mṛgayan
bhiyā yātaṃ matvā sa khalu jitakāśī nivavṛte .. 24-3..

tato’sya prahlādaḥ samajani suto garbhavasatau
munervīṇāpāṇeradhigatabhavadbhaktimahimā .
sa vai jātyā daityaḥ śiśurapi sametya tvayi ratiṃ
gatastvadbhaktānāṃ varada paramodāharaṇatām .. 24-4..

surārīṇāṃ hāsyaṃ tava caraṇadāsyaṃ nijasute
sa dṛṣṭvā duṣṭātmā gurubhiraśiśikṣacciramamum .
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guruproktaṃ cāsāvidamidamabhadrāya dṛḍhami-
tyapākurvan sarvaṃ tava caraṇabhaktyaiva vavṛdhe .. 24-5..

adhīteṣu śreṣṭhaṃ kimiti paripṛṣṭe’tha tanaye
bhavadbhaktiṃ varyāmabhigadati paryākuladhṛtiḥ .
gurubhyo roṣitvā sahajamatirasyetyabhividan
vadhopāyānasmin vyatanuta bhavatpādaśaraṇe .. 24-6..

sa śūlairāviddhaḥ subahu mathito diggajagaṇai-
rmahāsarpairdaṣṭo’pyanaśanagarāhāravidhutaḥ .
girīndrāvakṣipto’pyahaha paramātmannayi vibho
tvayi nyastātmatvātkimapi na nipīḍāmabhajata .. 24-7..

tataḥ śaṅkāviṣṭaḥ sa punaratiduṣṭo’sya janako
gurūktyā tadgehe kila varuṇapāśaistamaruṇat .
guroścāsānnidhye sa punaranugāndaityatanayān
bhavadbhaktestattvaṃ paramamapi vijñānamaśiṣat .. 24-8..

pitā śṛṇvanbālaprakaramakhilaṃ tvatstutiparaṃ
ruṣāndhaḥ prāhainaṃ kulahataka kaste balamiti .
balaṃ me vaikuṇṭhastava ca jagatāṃ cāpi sa balaṃ
sa eva trailokyaṃ sakalamiti dhīro’yamagadīt .. 24-9..

are kvāsau kvāsau sakalajagadātmā haririti
prabhinte sma stambhaṃ calitakaravālo ditisutaḥ .
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ataḥ paścādviṣṇo na hi vaditumīśo’smi sahasā
kṛpātman viśvātman pavanapuravāsin mṛḍaya mām .. 24-10..

iti caturviṃśadaśakaṃ samāptam
 

pañcaviṃśadaśakam (25)
narasiṃhāvatāram

stambhe ghaṭṭayato hiraṇyakaśipoḥ karṇau samācūrṇaya-
nnāghūrṇajjagadaṇḍakuṇḍakuharo ghorastavābhūdravaḥ .
śrutvā yaṃ kila daityarājahṛdaye pūrvaṃ kadāpyaśrutaṃ
kampaḥ kaścana sampapāta calito’pyambhojabhūrviṣṭarāt .. 25-1..

daitye dikṣu visṛṣṭacakṣuṣi mahāsaṃrāmbhiṇi stambhataḥ
sambhūtaṃ na mṛgātmakaṃ na manujākāraṃ vapuste vibho .
kiṃ kiṃ bhīṣaṇametadadbhutamiti vyudbhrāntacitte’sure
visphūrjaddhavalograromavikasadvarṣmā samājṛmbhathāḥ .. 25-2..

taptasvarṇasavarṇaghūrṇadatirūkṣākṣaṃ saṭākesara-
protkampapranikumbitāmbaramaho jīyāttavedaṃ vapuḥ .
vyāttavyāptamahādarīsakhamukhaṃ khaḍgogravalganmahā-
jihvānirgamadṛśyamānasumahādaṃṣṭrāyugoḍḍāmaram .. 25-3..

utsarpadvalibhaṅgabhīṣaṇahanuṃ hrasvasthavīyastara-
grīvaṃ pīvaradośśatodgatanakhakrūrāṃśudūrodbaṇam .
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vyomollaṅghighanāghanopamaghanapradhvānanirdhāvita-
spardhāluprakaraṃ namāmi bhavatastannārasiṃhaṃ vapuḥ .. 25-4..

nūnaṃ viṣṇurayaṃ nihanmyamumiti bhrāmyadgadābhīṣaṇaṃ
daityendraṃ samupādravantamadhṛthā dorbhyāṃ pṛthubhyāmamum .
vīro nirgalito’tha khaḍgaphalake gṛhṇanvicitraśramān
vyāvṛṇvanpunarāpapāta bhuvanagrāsodyataṃ tvāmaho .. 25-5..

bhrāmyantaṃ ditijādhamaṃ punarapi prodgṛhya dorbhyāṃ javād
dvāre’thoruyuge nipātya nakharānvyutkhāya vakṣobhuvi .
nirbhindannadhigarbhanirbharagaladraktāmbu baddhotsavaṃ
pāyaṃ pāyamudairayo bahujagatsaṃhārisiṃhāravān .. 25-6..

tyaktvā taṃ hatamāśu raktalaharīsiktonnamadvarṣmaṇi
pratyutpatya samastadaityapaṭalīṃ cākhādyamāne tvayi .
bhrāmyadbhūmivikampitāmbudhikulaṃ vyālolaśailotkaraṃ
protsarpatkhacaraṃ carācaramaho duḥsthāmavasthāṃ dadhau .. 25-7..

tāvanmāṃsavapākarālavapuṣaṃ ghorāntramālādharaṃ
tvāṃ madhyesabhamiddharoṣamuṣitaṃ durvāragurvāravam .
abhyetuṃ na śaśaka ko’pi bhuvane dūre sthitā bhīravaḥ
sarve śarvaviriñcavāsavamukhāḥ pratyekamastoṣata .. 25-8..

bhūyo’pyakṣataroṣadhāmni bhavati brahmājñayā bālake
prahlāde padayornamatyapabhaye kāruṇyabhārākulaḥ .
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śāntastvaṃ karamasya mūrdhni samadhāḥ stotrairathodgāyata-
stasyākāmadhiyo’pi tenitha varaṃ lokāya cānugraham .. 25-9..

evaṃ nāṭitaraudraceṣṭita vibho śrītāpanīyābhidha
śrutyantasphuṭagītasarvamahimannatyantaśuddhākṛte .
tattādṛṅnikhilottaraṃ punaraho kastvāṃ paro laṅghayet
prahlādapriya he marutpurapate sarvāmayātpāhi mām .. 25-10..

iti pañcaviṃśadaśakaṃ samāptam
 

ṣaḍviṃśadaśakam (26)
gajendramokṣam

indradyumnaḥ pāṇḍyakhaṇḍādhirājastvadbhaktātmā candanādrau kadācit .
tvatsevāyāṃ magnadhīrāluloke naivāgastyaṃ prāptamātithyakāmam .. 26-1..

kumbhodbhūtissambhṛtakrodhabhāraḥ stabdhātmā tvaṃ hastibhūyaṃ bhajeti .
śaptvāthainaṃ pratyagātso’pi lebhe hastīndratvaṃ tvatsmṛtivyaktidhanyam .. 26-2..

dugdhāmbhodhermadhyabhāji trikūṭe krīḍan śaile yūthapo’yaṃ vaśābhiḥ .
sarvānjantūnatyavartiṣṭa śaktyā tvadbhaktānāṃ kutra notkarṣalābhaḥ .. 26-3..

svena sthemnā divyadeśatvaśaktyā so’yaṃ khedānaprajānan kadācit .
śailaprānte gharmatāntaḥ sarasyāṃ yūthaiḥ sārdhaṃ tvatpraṇunno’bhireme .. 26-4..
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hūhūstāvaddevalasyāpi śāpadgrāhībhūtastajjale vartamānaḥ .
jagrāhainaṃ hastinaṃ pādadeśe śāntyarthaṃ hi śrāntido’si svakānām .. 26-5..

tvatsevāyā vaibhavāddurnirodhaṃ yudhyantaṃ taṃ vatsarāṇāṃ sahasram .
prāpte kāle tvatpadaikāgryasiddhyai nakrākrāntaṃ hastivaryaṃ vyadhāstvam .. 26-6..

ārtivyaktaprāktanajñānabhaktiḥ śuṇḍotkṣiptaiḥ puṇḍarīkaissamarcan .
pūrvābhyastaṃ nirviśeṣātmaniṣṭhaṃ stotraśreṣṭhaṃ so’nvagādītparātman .. 26-7..

śrutvā stotraṃ nirguṇasthaṃ samastaṃ brahmeśādyairnāhamityaprayāte .
sarvātmā tvaṃ bhūrikāruṇyavegāttārkṣyārūḍhaḥ prekṣito’bhūḥ purastāt .. 26-8..

hastīndraṃ taṃ hastapadmena dhṛtvā cakreṇa tvaṃ nakravaryaṃ vyadārīḥ .
gandharve’sminmuktaśāpe sa hastī tvatsārūpyaṃ prāpya dedīpyate sma .. 26-9..

etadvṛttaṃ tvāṃ ca māṃ ca prage yo gāyetso’yaṃ bhūyase śreyase syāt .
ityuktvainaṃ tena sārdhaṃ gatastvaṃ dhiṣṇyaṃ viṣṇo pāhi vātālayeśa .. 26-10..

iti ṣaḍviṃśadaśakaṃ samāptam

 
saptaviṃśadaśakam (27)
kṣīrābdhimathanaṃ tathā kūrmāvatāram

durvāsāssuravanitā’’ptadivyamālyaṃ śakrāya svayamupadāya tatra bhūyaḥ .
nāgendrapratimṛdite śaśāpa śakraṃ kā kṣāntistvaditaradevatāṃśajānām .. 27-1..
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śāpena prathitajare’tha nirjarendre deveṣvapyasurajiteṣu niṣprabheṣu .
śarvādyāḥ kamalajametya sarvadevā nirvāṇaprabhava samaṃ bhavantamāpuḥ .. 27-2..

brahmādyaiḥ stutamahimā ciraṃ tadānīṃ prāduṣṣanvarada puraḥ pareṇa dhāmnā .
he devā ditijakulairvidhāya sandhiṃ pīyūṣaṃ parimathateti paryaśāstvam .. 27-3..

sandhānaṃ kṛtavati dānavaiḥ suraughe manthānaṃ nayati madena mandarādrim .
bhraṣṭe’sminbadaramivodvahankhagendre sadyastvaṃ vinihitavān payaḥpayodhau .. 27-4..

ādhāya drutamatha vāsukiṃ varatrāṃ pāthodhau vinihitasarvabījajāle .
prārabdhe mathanavidhau surāsuraistairvyājāttvaṃ bhujagamukhe’karoḥ surārīn .. 27-5..

kṣubdhādrau kṣubhitajalodare tadānīṃ dugdhābdhau gurutarabhārato nimagne .
deveṣu vyathitatameṣu tatpriyaiṣī prāṇaiṣīḥ kamaṭhatanuṃ kaṭhorapṛṣṭhām .. 27-6..

vajrātisthiratarakarpareṇa viṣṇo vistārātparigatalakṣayojanena .
ambhodheḥ kuharagatena varṣmaṇā tvaṃ nirmagnaṃ kṣitidharanāthamunninetha .. 27-7..

unmagne jhaṭiti tadā dharādharendre nirmethurdṛḍhamiha sammadena sarve .
āviśya dvitayagaṇe’pi sarparāje vaivaśyaṃ pariśamayannavīvṛdhastān .. 27-8..

uddāmabhramaṇajavonnamadgirīndranyastaikasthiratarahastapaṅkajaṃ tvām .
abhrānte vidhigiriśādayaḥ pramodādudbhrāntā nunuvurupāttapuṣpavarṣāḥ .. 27-9..

daityaughe bhujagamukhānilena tapte tenaiva tridaśakule’pi kiñcidārte .
kāruṇyāttava kila deva vārivāhāḥ prāvarṣannamaragaṇānna daityasaṅghān .. 27-10..
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udbhrāmyadbahutiminakracakravāle tatrābdhau ciramathite’pi nirvikāre .
ekastvaṃ karayugakṛṣṭasarparājaḥ saṃrājan pavanapureśa pāhi rogāt .. 27-11..

iti saptaviṃśadaśakaṃ samāptam

aṣṭāviṃśadaśakam (28)
lakṣmīsvayaṃvaraṃ tathā amṛtotpattiḥ

garalaṃ taralānalaṃ purastājjaladherudvijagāla kālakūṭam .
amarastutivādamodanighno giriśastannipapau bhavatpriyārtham .. 28-1..

vimathatsu surāsureṣu jātā surabhistāmṛṣiṣu nyadhāstridhāman .
hayaratnamabhūdathebharatnaṃ dyutaruścāpsarasaḥ sureṣu tāni .. 28-2..

jagadīśa bhavatparā tadānīṃ kamanīyā kamalā babhūva devī .
amalāmavalokya yāṃ vilolaḥ sakalo’pi spṛhayāmbabhūva lokaḥ .. 28-3..

tvayi dattahṛde tadaiva devyai tridaśendro maṇipīṭhikāṃ vyatārīt .
sakalopahṛtābhiṣecanīyairṛṣayastāṃ śrutigīrbhirabhyaṣiñcan .. 28-4..

abhiṣekajalānupātimugdhatvadapāṅgairavabhūṣitāṅgavallīm .
maṇikuṇḍalapītacelahārapramukhaistāmamarādayo’nvabhūṣan .. 28-5..

varaṇasrajamāttabhṛṅganādāṃ dadhatī sā kucakumbhamandayānā .
padaśiñjitamañjunūpurā tvāṃ kalitavrīlavilāsamāsasāda .. 28-6..
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giriśadruhiṇādisarvadevān guṇabhājo’pyavimuktadoṣaleśān .
avamṛśya sadaiva sarvaramye nihitā tvayyanayāpi divyamālā .. 28-7..

urasā tarasā mamānithaināṃ bhuvanānāṃ jananīmananyabhāvām .
tvadurovilasattadīkṣaṇaśrī parivṛṣṭyā paripuṣṭamāsa viśvam .. 28-8..

atimohanavibhramā tadānīṃ madayantī khalu vāruṇī nirāgāt .
tamasaḥ padavīmadāstvamenāmatisammānanayā mahāsurebhyaḥ .. 28-9..

taruṇāmbudasundarastadā tvaṃ nanu dhanvantarirutthito’mburāśeḥ .
amṛtaṃ kalaśe vahankarābhyāmakhilārtiṃ hara mārutālayeśa .. 28-10..

iti aṣṭāviṃśadaśakaṃ samāptam
 

ekonatriṃśadaśakam (29)
mohinyavatāraṃ ādi

udgacchatastava karādamṛtaṃ haratsu daityeṣu tānaśaraṇānanunīya devān .
sadyastirodadhitha deva bhavatprabhāvādudyatsvayūthyakalahā ditijā babhūvuḥ .. 29-1..

śyāmāṃ rucāpi vayasāpi tanuṃ tadānīṃ prāpto’si tuṅgakucamaṇḍalabhaṅgurāṃ tvam .
pīyuṣakumbhakalahaṃ parimucya sarve tṛṣṇākulāḥ pratiyayustvadurojakumbhe .. 29-2..

kā tvaṃ mṛgākṣi vibhajasva sudhāmimāmityārūḍharāgavivaśānabhiyācato’mūn .
viśvasyate mayi kathaṃ kulaṭāsmi daityā ityālapannapi suviśvasitānatānīḥ .. 29-3..
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modātsudhākalaśameṣu dadatsu sā tvaṃ duśceṣṭitaṃ mama sahadhvamiti bruvāṇā .
paṅktiprabhedaviniveśitadevadaityā līlāvilāsagatibhiḥ samadāḥ sudhāṃ tām .. 29-4..

asmāsviyaṃ praṇayinītyasureṣu teṣu joṣaṃ sthiteṣvatha samāpya sudhāṃ sureṣu .
tvaṃ bhaktalokavaśago nijarūpametya svarbhānumardhaparipītasudhaṃ vyalāvīḥ .. 29-5..

tvattaḥ sudhāharaṇayogyaphalaṃ pareṣu dattvā gate tvayi suraiḥ khalu te vyagṛhṇan .
ghore’tha mūrchati raṇe balidaityamāyāvyāmohite suragaṇe tvamihāvirāsīḥ .. 29-6..

tvaṃ kālanemimatha mālimukhāñjaghantha śakro jaghāna balijambhavalān sapākān .
śuṣkārdraduṣkaravadhe namucau ca lūne phenena nāradagirā nyaruṇo raṇaṃ tvam .. 29-7..

yoṣāvapurdanujamohanamāhitaṃ te śrutvā vilokanakutūhalavānmaheśaḥ .
bhūtaissamaṃ girijayā ca gataḥ padaṃ te stutvābravīdabhimataṃ tvamatho tirodhāḥ .. 29-8..

ārāmasīmani ca kandukaghātalīlālolāyamānanayanāṃ kamanīṃ manojñām .
tvāmeṣa vīkṣya vigaladvasanāṃ manobhūvegādanaṅgaripuraṅga samāliliṅga .. 29-9..

bhūyo’pi vidrutavatīmupadhāvya devo vīryapramokṣavikasatparamārthabodhaḥ .
tvanmānitastava mahatvamuvāca devyai tattādṛśastvamava vātaniketanātha .. 29-10..

iti ekonatriṃśadaśakaṃ samāptam



Śrīman Nārāyaṇīyaṃ

695

triṃśadaśakam (30)
vāmanāvatāram

śakreṇa saṃyati hato’pi balirmahātmā śukreṇa jīvitatanuḥ kratuvardhitoṣmā .
vikrāntimān bhayanilīnasurāṃ trilokīṃ cakre vaśe sa tava cakramukhādabhītaḥ .. 30-1..

putrārtidarśanavaśādaditirviṣaṇṇā taṃ kāśyapaṃ nijapatiṃ śaraṇaṃ prapannā .
tvatpūjanaṃ taduditaṃ hi payovratākhyaṃ sā dvādaśāhamacarattvayi bhaktipūrṇā .. 30-2..

tasyāvadhau tvayi nilīnamateramuṣyāḥ śyāmaścaturbhujavapuḥ svayamāvirāsīḥ .
namrāṃ ca tāmiha bhavattanayo bhaveyaṃ gopyaṃ madīkṣaṇamiti pralapannayāsīḥ .. 30-3..

tvaṃ kāśyape tapasi sannidadhattadānīṃ prāpto’si garbhamaditeḥ praṇuto vidhātrā .
prāsūta ca prakaṭavaiṣṇavadivyarūpaṃ sā dvādaśīśravaṇapuṇyadine bhavantam .. 30-4..

puṇyāśramaṃ tamabhivarṣati puṣpavarṣairharṣākule surakule kṛtatūryaghoṣe .
baddhvāñjaliṃ jaya jayeti nutaḥ pitṛbhyāṃ tvaṃ tatkṣaṇe paṭutamaṃ vaṭurūpamādhāḥ .. 30-5..  

tāvatprajāpatimukhairupanīya mauñjīdaṇḍājinākṣavalayādibhirarcyamānaḥ .
dedīpyamānavapurīśa kṛtāgnikāryastvaṃ prāsthithā baligṛhaṃ prakṛtāśvamedham .. 30-6..

gātreṇa bhāvimahimocitagauravaṃ prāgvyāvṛṇvateva dharaṇīṃ calayannayāsīḥ .
chatraṃ paroṣmatiraṇārthamivādadhāno daṇḍaṃ ca dānavajaneṣviva sannidhātum .. 30-7..

tāṃ narmadottarataṭe hayamedhaśālāmāseduṣi tvayi rucā tava ruddhanetraiḥ .
bhāsvānkimeṣa dahano nu sanatkumāro yogī nu ko’yamiti śukramukhaiḥ śaśaṅke .. 30-8..
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ānītamāśu bhṛgubhirmahasābhibhūtaistvāṃ ramyarūpamasuraḥ pulakāvṛtāṅgaḥ .
bhaktyā sametya sukṛtī pariṇijya pādau tattoyamanvadhṛta mūrdhani tīrthatīrtham .. 30-9..

prahlādavaṃśajatayā kratubhirdvijeṣu viśvāsato nu tadidaṃ ditijo’pi lebhe .
yatte padāmbu giriśasya śirobhilālyaṃ sa tvaṃ vibho gurupurālaya pālayethāḥ .. 30-10..

iti triṃśadaśakaṃ samāptam

ekatriṃśadaśakam (31)
balidarpaharaṇam

prītyā daityastava tanumahaḥprekṣaṇātsarvathā’pi
tvāmārādhyannajita racayannañjaliṃ sañjagāda .
mattaḥ kiṃ te samabhilaṣitaṃ viprasūno vada tvaṃ
vittaṃ bhaktaṃ bhavanamavanīṃ vāpi sarvaṃ pradāsye .. 31-1..

tāmakṣīṇāṃ baligiramupākarṇya kāruṇyapūrṇo’-
pyasyotsekaṃ śamayitumanā daityavaṃśaṃ praśaṃsan .
bhūmiṃ pādatrayaparimitāṃ prārthayāmāsitha tvaṃ
sarvaṃ dehīti tu nigadite kasya hāsyaṃ na vā syāt .. 31-2..

viśveśaṃ māṃ tripadamiha kiṃ yācase bāliśastvaṃ
sarvāṃ bhūmiṃ vṛṇu kimamunetyālapattvāṃ sa dṛpyan .
yasmāddarpāttripadaparipūrtyakṣamaḥ kṣepavādān
bandhaṃ cāsāvagamadatadarho’pi gāḍhopaśāntyai .. 31-3..



Śrīman Nārāyaṇīyaṃ

697

pādatrayyā yadi na mudito viṣṭapairnāpi tuṣye-
dityukte’sminvarada bhavate dātukāme’tha toyam .
daityācāryastava khalu parīkṣārthinaḥ preraṇāttaṃ
mā mā deyaṃ harirayamiti vyaktamevābabhāṣe .. 31-4..

yācatyevaṃ yadi sa bhagavānpūrṇakāmo’smi so’haṃ
dāsyāmyeva sthiramiti vadan kāvyaśapto’pi daityaḥ .
vindhyāvalyā nijadayitayā dattapādyāya tubhyaṃ
citraṃ citraṃ sakalamapi sa prārpayattoyapūrvam .. 31-5..

nissandehaṃ ditikulapatau tvayyaśeṣārpaṇaṃ tad-
vyātanvāne mumucurṛṣayaḥ sāmarāḥ puṣpavarṣam .
divyaṃ rūpaṃ tava ca tadidaṃ paśyatāṃ viśvabhājā-
muccairuccairavṛdhadavadhīkṛtya viśvāṇḍabhāṇḍam .. 31-6..

tvatpādāgraṃ nijapadagataṃ puṇḍarīkodbhavo’sau
kuṇḍītoyairasicadapunādyajjalaṃ viśvalokān .
harṣotkarṣātsubahu nanṛte khecarairutsave’smin
bherīṃ nighnan bhuvanamacarajjāmbavān bhaktiśālī .. 31-7..

tāvaddaityāstvanumatimṛte bharturārabdhayuddhā
devopetairbhavadanucaraiḥ saṅgatā bhaṅgamāpan .
kālātmāyaṃ vasati purato yadvaśātprāgjitāḥ smaḥ
kiṃ vo yuddhairiti baligirā te’tha pātālamāpuḥ .. 31-8..
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pāśairbaddhaṃ patagapatinā daityamuccairavādī-
stārttīyīkaṃ diśa mama padaṃ kiṃ na viśveśvaro’si .
pādaṃ mūrdhni praṇaya bhagavannityakampaṃ vadantaṃ
prahlādastaṃ svayamupagato mānayannastavīttvām .. 31-9..

darpocchittyai vihitamakhilaṃ daitya siddho’si puṇyai-
rlokaste’stu tridivavijayī vāsavatvaṃ ca paścāt .
matsāyujyaṃ bhaja ca punarityanvagṛhṇā baliṃ taṃ
vipraissantānitamakhavaraḥ pāhi vātālayeśa .. 31-10..

iti ekatriṃśadaśakaṃ samāptam
 

dvātriṃśadaśakam (32)
matsyāvatāram

purā hayagrīvamahāsureṇa ṣaṣṭhāntarāntodyadakāṇḍakalpe .
nidronmukhabrahmamukhāddhṛteṣu vedeṣvadhitsaḥ kila matsyarūpam .. 32-1..

satyavratasya dramilādhibharturnadījale tarpayatastadānīm .
karāñjalau sañjvalitākṛtistvamadṛśyathāḥ kaścana bālamīnaḥ .. 32-2..

kṣiptaṃ jale tvāṃ cakitaṃ vilokya ninye’mbupātreṇa muniḥ svageham .
svalpairahobhiḥ kalaśīṃ ca kūpaṃ vāpīṃ saraścānaśiṣe vibho tvam .. 32-3..
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yogaprabhāvādbhavadājñayaiva nītastatastvaṃ muninā payodhim .
pṛṣṭo’munā kalpadidṛkṣumenaṃ saptāhamāsveti vadannayāsīḥ .. 32-4..

prāpte tvadukte’hani vāridhārāpariplute bhūmitale munīndraḥ .
saptarṣibhiḥ sārdhamapāravāriṇyudghūrṇamānaḥ śaraṇaṃ yayau tvām .. 32-5..

dharāṃ tvadādeśakarīmavāptāṃ naurūpiṇīmāruruhustadā te .
tatkampakampreṣu ca teṣu bhūyastvamambudherāvirabhūrmahīyān .. 32-6..

jhaṣākṛtiṃ yojanalakṣadīrghāṃ dadhānamuccaistaratejasaṃ tvām .
nirīkṣya tuṣṭā munayastvaduktyā tvattuṅgaśṛṅge taraṇiṃ babandhuḥ .. 32-7..

ākṛṣṭanauko munimaṇḍalāya pradarśayanviśvajagadvibhāgān .
saṃstūyamāno nṛvareṇa tena jñānaṃ paraṃ copadiśannacārīḥ .. 32-8..

kalpāvadhau saptamunīnpurovatprasthāpya satyavratabhūmipaṃ tam .
vaivasvatākhyaṃ manumādadhānaḥ krodhāddhayagrīvamabhidruto’bhūḥ .. 32-9..

svatuṅgaśṛṅgakṣatavakṣasaṃ taṃ nipātya daityaṃ nigamāngṛhītvā .
viriñcaye prītahṛde dadānaḥ prabhañjanāgārapate prapāyāḥ .. 32-10..

iti dvātriṃśadaśakaṃ samāptam
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trayastriṃśadaśakam (33)
ambarīṣacaritam

vaivasvatākhyamanuputranabhāgajātanābhāganāmakanarendrasuto’mbarīṣaḥ .
saptārṇavāvṛtamahīdayito’pi reme tvatsaṅgiṣu tvayi ca magnamanāssadaiva .. 33-1..

tvatprītaye sakalameva vitanvato’sya bhaktyaiva deva nacirādabhṛthāḥ prasādam .
yenāsya yācanamṛte’pyabhirakṣaṇārthaṃ cakraṃ bhavānpravitatāra sahasradhāram .. 33-2..

sa dvādaśīvratamatho bhavadarcanārthaṃ varṣaṃ dadhau madhuvane yamunopakaṇṭhe .
patnyā samaṃ sumanasā mahatīṃ vitanvan pūjāṃ dvijeṣu visṛjanpaśuṣaṣṭikoṭim .. 33-3..

tatrātha pāraṇadine bhavadarcanānte durvāsasā’sya muninā bhavanaṃ prapede .
bhoktuṃ vṛtaśca sa nṛpeṇa parārtiśīlo mandaṃ jagāma yamunāṃ niyamānvidhāsyan .. 33-4..

rājñātha pāraṇamuhūrtasamāptikhedādvāraiva pāraṇamakāri bhavatpareṇa .
prāpto munistadatha divyadṛśā vijānan kṣipyan krudhoddhṛtajaṭo vitatāna kṛtyām .. 33-5..

kṛtyāṃ ca tāmasidharāṃ bhuvanaṃ dahantīmagre’bhivīkṣya nṛpatirna padāccakampe .
tvadbhaktabādhamabhivīkṣya sudarśanaṃ te kṛtyānalaṃ śalabhayanmunimanvadhāvīt .. 33-6..

dhāvannaśeṣabhuvaneṣu bhiyā sa paśyan viśvatra cakramapi te gatavānviriñcam .
kaḥ kālacakramatilaṅghayatītyapāstaḥ śarvaṃ yayau sa ca bhavantamavandataiva .. 33-7..

bhūyo bhavannilayametya muniṃ namantaṃ proce bhavānahamṛṣe nanu bhaktadāsaḥ .
jñānaṃ tapaśca vinayānvitameva mānyaṃ yāhyambarīṣapadameva bhajeti bhūman .. 33-8..



Śrīman Nārāyaṇīyaṃ

701

tāvatsametya muninā sa gṛhītapādo rājā’pasṛtya bhavadastramasāvanauṣīt .
cakre gate muniradādakhilāśiṣo’smai tvadbhaktimāgasi kṛte’pi kṛpāṃ ca śaṃsan .. 33-9..

rājā pratīkṣya munimekasamāmanāśvān sambhojya sādhu tamṛṣiṃ visṛjanprasannam .
bhuktvā svayaṃ tvayi tato’pi dṛḍhaṃ rato’bhūt sāyujyamāpa ca sa māṃ pavaneśa pāyāḥ .. 33-10..

iti trayastriṃśadaśakaṃ samāptam
 

catustriṃśadaśakam (34)
śrīrāmāvatāram I.

gīrvāṇairarthyamāno daśamukhanidhanaṃ kosale’ṣvṛṣyaśṛṅge
putrīyāmiṣṭimiṣṭvā daduṣi daśarathakṣmābhṛte pāyasāgryam .
tadbhuktyā tatpurandhrīṣvapi tisṛṣu samaṃ jātagarbhāsu jāto
rāmastvaṃ lakṣmaṇena svayamatha bharatenāpi śatrughnanāmnā .. 34-1..

kodaṇḍī kauśikasya kratuvaramavituṃ lakṣmaṇenānuyāto
yāto’bhūstātavācā munikathitamanudvandvaśāntādhvakhedaḥ .
nṝṇāṃ trāṇāya bāṇairmunivacanabalāttāṭakāṃ pāṭayitvā
labdhvāsmādastrajālaṃ munivanamagamo deva siddhāśramākhyam .. 34-2..

mārīcaṃ drāvayitvā makhaśirasi śarairanyarakṣāṃsi nighnan
kalyāṃ kurvannahalyāṃ pathi padarajasā prāpya vaidehageham .
bhindānaścāndracūḍaṃ dhanuravanisutāmindirāmeva labdhvā
rājyaṃ prātiṣṭhathāstvaṃ tribhirapi ca samaṃ bhrātṛvīraiḥ sadāraiḥ .. 34-3..
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ārundhāne ruṣāndhe bhṛgukulatilake saṅkramayya svatejo
yāte yāto’syayodhyāṃ sukhamiha nivasankāntayā kāntamūrte .
śatrughnenaikadātho gatavati bharate mātulasyādhivāsaṃ
tātārabdho’bhiṣekastava kila vihataḥ kekayādhīśaputryā .. 34-4..

tātoktyā yātukāmo vanamanujavadhūsaṃyutaścāpadhāraḥ
paurānārudhya mārge guhanilayagatastvaṃ jaṭācīradhārī .
nāvā santīrya gaṅgāmadhipadavi punastaṃ bharadvājamārā-
nnatvā tadvākyahetoratisukhamavasaścitrakūṭe girīndre .. 34-5..

śrutvā putrārtikhinnaṃ khalu bharatamukhātsvargayātaṃ svatātaṃ
tapto dattvāmbu tasmai nidadhitha bharate pādukāṃ medinīṃ ca .
atriṃ natvātha gatvā vanamativipulāṃ daṇḍakaṃ caṇḍakāyaṃ
hatvā daityaṃ virādhaṃ sugatimakalayaścāru bhoḥ śārabhaṅgīm .. 34-6..

natvā’gastyaṃ samastāśaranikarasapatrākṛtiṃ tāpasebhyaḥ
pratyaśrauṣīḥ priyaiṣī tadanu ca muninā vaiṣṇave divyacāpe .
brahmāstre cāpi datte pathi pitṛsuhṛdaṃ vīkṣya bhūyo jaṭāyuṃ
modādgodātaṭānte pariramasi purā pañcavaṭyāṃ vadhūṭyā .. 34-7..

prāptāyāḥ śūrpaṇakhyā madanacaladhṛterarthanairnissahātmā
tāṃ saumitrau visṛjya prabalatamaruṣā tena nirlūnanāsām .
dṛṣṭvaināṃ ruṣṭacittaṃ kharamabhipatitaṃ dūṣaṇaṃ ca trimūrdhaṃ
vyāhiṃsīrāśarānapyayutasamadhikāṃstatkṣaṇādakṣatoṣmā .. 34-8..
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sodaryā proktavārtāvivaśadaśamukhādiṣṭamārīcamāyā-
sāraṅgaṃ sārasākṣyā spṛhitamanugataḥ prāvadhīrbāṇaghātam .
tanmāyākrandaniryāpitabhavadanujāṃ rāvaṇastāmahārṣīt
tenārto’pi tvamantaḥ kimapi mudamadhāstadvadhopāyāyalābhāt .. 34-9..

bhūyastanvīṃ vicinvannahṛta daśamukhastvadvadhūṃ madvadhene-
tyuktvā yāte jaṭāyau divamatha suhṛdaḥ prātanoḥ pretakāryam .
gṛhṇānaṃ taṃ kabandhaṃ jaghanitha śabarīṃ prekṣya pampātaṭe tvaṃ
samprāpto vātasūnuṃ bhṛśamuditamanāḥ pāhi vātālayeśa .. 34-10..

iti catustriṃśadaśakaṃ samāptam
 

pañcatriṃśadaśakam (35)
śrīrāmāvatāram II.

nītassugrīvamaitrīṃ tadanu hanumatā dundubheḥ kāyamuccaiḥ
kṣiptvāṅguṣṭhena bhūyo lulavitha yugapatpatriṇā sapta sālān .
hatvā sugrīvaghātodyatamatulabalaṃ vālinaṃ vyājavṛttyā
varṣāvelāmanaiṣīrvirahataralitastvaṃ mataṅgāśramānte .. 35-1..

sugrīveṇānujoktyā sabhayamabhiyatā vyūhitāṃ vāhinīṃ tā-
mṛkṣāṇāṃ vīkṣya dikṣu drutamatha dayitāmārgaṇāyāvanamrām .
sandeśaṃ cāṅgulīyaṃ pavanasutakare prādiśo modaśālī
mārge mārge mamārge kapibhirapi tadā tvatpriyā saprayāsaiḥ .. 35-2..
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tvadvārtākarṇanodyadgarudurujavasampātisampātivākya-
prottīrṇārṇodhirantarnagari janakajāṃ vīkṣya dattvā’ṅgulīyam .
prakṣudyodyānamakṣakṣapaṇacaṇaraṇaḥ soḍhabandho daśāsyaṃ
dṛṣṭvā pluṣṭvā ca laṅkāṃ jhaṭiti sa hanumānmauliratnaṃ dadau te .. 35-3..

tvaṃ sugrīvāṅgadādiprabalakapicamūcakravikrāntabhūmī-
cakro’bhikramya pārejaladhi niśicarendrānujāśrīyamāṇaḥ .
tatproktāṃ śatruvārtāṃ rahasi niśamayanprārthanāpārthyaroṣa-
prāstāgneyāstratejastrasadudadhigirā labdhavānmadhyamārgam .. 35-4..

kīśairāśāntaropāhṛtagirinikaraiḥ setumādhāpya yāto
yātūnyāmardya daṃṣṭrānakhaśikhariśilāsālaśastraiḥ svasainyaiḥ .
vyākurvansānujastvaṃ samarabhuvi paraṃ vikramaṃ śakrajetrā
vegānnāgāstrabaddhaḥ patagapatigarunmārutairmocito’bhūḥ .. 35-5..

saumitristvatra śaktiprahṛtigaladasurvātajānītaśaila-
ghrāṇātpraṇānupeto vyakṛṇuta kusṛtiślāghinaṃ meghanādam .
māyākṣobheṣu vaibhīṣaṇavacanahṛtastambhanaḥ kumbhakarṇaṃ
samprāptaṃ kampitorvītalamakhilacamūbhakṣiṇaṃ vyakṣiṇostvam .. 34-6..

gṛhṇan jambhārisampreṣitarathakavacau rāvaṇenābhiyudhyan
brahmāstreṇāsya bhindan galatatimabalāmagniśuddhāṃ pragṛhṇan .
devaśreṇīvarojjīvitasamaramṛtairakṣatairṛkṣasaṅghai-
rlaṅkābhartrā ca sākaṃ nijanagaramagāḥ sapriyaḥ puṣpakeṇa .. 35-7..
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prīto divyābhiṣekairayutasamadhikānvatsarānparyaraṃsī-
rmaithilyāṃ pāpavācā śiva śiva kila tāṃ garbhiṇīmabhyahāsīḥ .
śatrughnenārdayitvā lavaṇaniśicaraṃ prārdayaḥ śūdrapāśaṃ
tāvadvālmīkigehe kṛtavasatirupāsūta sītā sutau te .. 35-8..

vālmīkestvatsutodgāpitamadhurakṛterājñayā yajñavāṭe
sītāṃ tvayyāptukāme kṣitimaviśadasau tvaṃ ca kālārthito’bhūḥ .
hetoḥ saumitrighātī svayamatha sarayūmagnaniśśeṣabhṛtyaiḥ
sākaṃ nākaṃ prayāto nijapadamagamo deva vaikuṇṭhamādyam .. 35-9..

so’yaṃ martyāvatārastava khalu niyataṃ martyaśikṣārthamevaṃ
viśleṣārtirnirāgastyajanamapi bhavetkāmadharmātisaktyā .
no cetsvātmānubhūteḥ kvanu tava manaso vikriyā cakrapāṇe
sa tvaṃ sattvaikamūrte pavanapurapate vyādhunu vyādhitāpān .. 35-10..

iti pañcatriṃśadaśakaṃ samāptam

ṣaṭtriṃśadaśakam (36)
paraśurāmāvatāram

atreḥ putratayā purā tvamanasūyāyāṃ hi dattābhidho
jātaḥ śiṣyanibandhatandritamanāḥ svasthaścarankāntayā .
dṛṣṭo bhaktatamena hehayamahīpālena tasmai varā-
naṣṭaiśvaryamukhānpradāya daditha svenaiva cānte vadham .. 36-1..
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satyaṃ kartumathārjunasya ca varaṃ tacchaktimātrānataṃ
brahmadveṣi tadākhilaṃ nṛpakulaṃ hantuṃ ca bhūmerbharam .
sañjāto jamadagnito bhṛgukule tvaṃ reṇukāyāṃ hare
rāmo nāma tadātmajeṣvavarajaḥ pitroradhāḥ sammadam .. 36-2..

labdhāmnāyagaṇaścaturdaśavayā gandharvarāje manā-
gāsaktāṃ kila mātaraṃ prati pituḥ krodhākulasyājñayā .
tātājñātigasodaraiḥ samamimāṃ chitvātha śāntātpitu-
steṣāṃ jīvanayogamāpitha varaṃ mātā ca te’dādvarān .. 36-3..

pitrā mātṛmude stavāhṛtaviyaddhenornijādāśramāt
prasthāyātha bhṛgorgirā himagirāvārādhya gaurīpatim .
labdhvā tatparaśuṃ taduktadanujacchedī mahāstrādikaṃ
prāpto mitramathākṛtavraṇamuniṃ prāpyāgamaḥ svāśramam .. 36-4..

ākheṭopagato’rjunaḥ suragavīsamprāptasampadgaṇai-
stvatpitrā paripūjitaḥ puragato durmantrivācā punaḥ .
gāṃ kretuṃ sacivaṃ nyayuṅkta kudhiyā tenāpi rundhanmuni-
prāṇakṣepasaroṣagohatacamūcakreṇa vatso hṛtaḥ .. 36-5..

śukrojjīvitatātavākyacalitakrodho’tha sakhyā samaṃ
bibhraddhyātamahodaropanihitaṃ cāpaṃ kuṭhāraṃ śarān .
ārūḍhaḥ sahavāhayantṛkarathaṃ māhiṣmatīmāviśan
vāgbhirvatsamadāśuṣi kṣitipatau samprāstuthāḥ saṅgaram .. 36-6..
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putrāṇāmayutena saptadaśabhiścākṣauhiṇībhirmahā
senānībhiranekamitranivahairvyājṛmbhitāyodhanaḥ .
sadyastvatkakuṭhārabāṇavidalanniśśeṣasainyotkaro
bhītipradrutanaṣṭaśiṣṭanayastvāmāpataddhehayaḥ .. 36-7..

līlāvāritanarmadājalavalallaṅkeśagarvāpaha-
śrīmadbāhusahasramuktabahuśastrāstraṃ nirundhannamum .
cakre tvayyatha vaiṣṇave’pi viphale buddhvā hariṃ tvāṃ mudā
dhyāyantaṃ chitasarvadoṣamavadhīḥ so’gātparaṃ te padam .. 36-8..

bhūyo’marṣitahehayātmajagaṇaistāte hate reṇukā-
māghnānāṃ hṛdayaṃ nirīkṣya bahuśo ghorāṃ pratijñāṃ vahan .
dhyānānītarathāyudhastvamakṛthā vipradruhaḥ kṣatriyān
dikcakreṣu kuṭhārayanviśikhayan niḥkṣātriyāṃ medinīm .. 36-9..

tātojjīvanakṛnnṛpālakakulaṃ triḥsaptakṛtvo jayan
santarpyātha samantapañcakamahāraktahṛdaughe pitṝn .
yajñe kṣmāmapi kāśyapādiṣu diśan sālvena yudhyan punaḥ
kṛṣṇo’muṃ nihaniṣyatīti śamito yuddhāt kumārairbhavān .. 36-10..   

nyasyāstrāṇi mahendrabhūbhṛti tapastanvanpunarmajjitāṃ
gokarṇāvadhi sāgareṇa dharaṇīṃ dṛṣṭvārthitastāpasaiḥ .
dhyāteṣvāsadhṛtānalāstracakitaṃ sindhuṃ sruvakṣepaṇā-
dutsāryoddhṛtakeralo bhṛgupate vāteśa saṃrakṣa mām .. 36-11..

iti ṣaṭtriṃśadaśakaṃ samāptam
iti navamaskandhaṃ samāptam
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daśamaskandham

saptatriṃśadaśakam (37)
śrīkṛṣṇāvatāropakramam

sāndrānandatano hare nanu purā daivāsure saṅgare
tvatkṛttā api karmaśeṣavaśato ye te na yātā gatim .
teṣāṃ bhūtalajanmanāṃ ditibhuvāṃ bhāreṇa durārditā
bhūmiḥ prāpa viriñcamāśritapadaṃ devaiḥ puraivāgataiḥ .. 37-1..

hā hā durjanabhūribhāramathitāṃ pāthonidhau pātukā-
metāṃ pālaya hanta me vivaśatāṃ sampṛccha devānimān .
ityādipracurapralāpavivaśāmālokya dhātā mahīṃ
devānāṃ vadanāni vīkṣya parito dadhyau bhavantaṃ hare .. 37-2..

ūce cāmbujabhūramūnayi surāḥ satyaṃ dharitryā vaco
nanvasyā bhavatāṃ ca rakṣaṇavidhau dakṣo hi lakṣmīpatiḥ .
sarve śarvapurassarā vayamito gatvā payovāridhiṃ
natvā taṃ stumahe javāditi yayuḥ sākaṃ tavāketanam .. 37-3..

te mugdhānilaśālidugdhajaladhestīraṃ gatāḥ saṅgatā
yāvattvatpadacintanaikamanasastāvatsa pāthojabhūḥ .
tvadvācaṃ hṛdaye niśamya sakalānānandayannūcivā-
nākhyātaḥ paramātmanā svayamahaṃ vākyaṃ tadākarṇyatām .. 37-4..
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jāne dīnadaśāmahaṃ diviṣadāṃ bhūmeśca bhīmairnṛpai-
statkṣepāya bhavāmi yādavakule so’haṃ samagrātmanā .
devā vṛṣṇikule bhavantu kalayā devāṅganāścāvanau
matsevārthamiti tvadīyavacanaṃ pāthojabhūrūcivān .. 37-5..

śrutvā karṇarasāyanaṃ tava vacaḥ sarveṣu nirvāpita-
svānteṣvīśa gateṣu tāvakakṛpāpīyūṣatṛptātmasu .
vikhyāte mathurāpure kila bhavatsānnidhyapuṇyottare
dhanyāṃ devakanandanāmudvahadrājā sa śūrātmajaḥ .. 37-6..

udvāhāvasitau tadīyasahajaḥ kaṃso’tha sammānaya-
nnetau sūtatayā gataḥ pathi rathe vyomotthayā tvadgirā .
asyāstvāmatiduṣṭamaṣṭamasuto hanteti hanteritaḥ
santrāsātsa tu hantumantikagatāṃ tanvīṃ kṛpāṇīmadhāt .. 37-7..

gṛhṇānaścikureṣu tāṃ khalamatiḥ śaureściraṃ sāntvanai-
rno muñcanpunarātmajārpaṇagirā prīto’tha yāto gṛhān .
ādyaṃ tvatsahajaṃ tathārpitamapi snehena nāhannasau
duṣṭānāmapi deva puṣṭakaruṇā dṛṣṭā hi dhīrekadā .. 37-8..

tāvattvanmanasaiva nāradamuniḥ proce sa bhojeśvaraṃ
yūyaṃ nanvasurāḥ surāśca yadavo jānāsi kiṃ na prabho .
māyāvī sa harirbhavadvadhakṛte bhāvī suraprārthanā-
dityākarṇya yadūnadūdhunadasau śaureśca sūnūnahan .. 37-9..
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prāpte saptamagarbhatāmahipatau tvatpreraṇānmāyayā
nīte mādhava rohiṇīṃ tvamapi bhoḥ saccitsukhaikātmakaḥ .
devakyā jaṭharaṃ viveśitha vibho saṃstūyamānassuraiḥ
sa tvaṃ kṛṣṇa vidhūya rogapaṭalīṃ bhaktiṃ parāṃ dehi me .. 37-10..

iti saptatriṃśadaśakaṃ samāptam

aṣṭātriṃśadaśaka (38)
śrīkṛṣṇāvatāram

ānandarūpa bhagavannayi te’vatāre
prāpte pradīptabhavadaṅganirīyamāṇaiḥ .
kāntivrajairiva ghanāghanamaṇḍalairdyā-
māvṛṇvatī viruruce kila varṣavelā .. 38-1..

āśāsu śītalatarāsu payodatoyai-
rāśāsitāptivivaśeṣu ca sajjaneṣu .
naiśākarodayavidhau niśi madhyamāyāṃ
kleśāpahastrijagatāṃ tvamihā’virāsīḥ .. 38-2..

bālyaspṛśāpi vapuṣā dadhuṣā vibhūtī-
rudyatkirīṭakaṭakāṅgadahārabhāsā .
śaṅkhārivārijagadāparibhāsitena
meghāsitena parilesitha sūtigehe .. 38-3..
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vakṣaḥsthalīsukhanilīnavilāsilakṣmī-
mandākṣalakṣitakaṭākṣavimokṣabhedaiḥ .
tanmandirasya khalakaṃsakṛtāmalakṣmī-
munmārjayanniva virejitha vāsudeva .. 38-4..

śauristu dhīramunimaṇḍalacetaso’pi
dūrasthitaṃ vapurudīkṣya nijekṣaṇābhyām .
ānandabāṣpapulakodgamagadgadārdra-
stuṣṭāva dṛṣṭimakarandarasaṃ bhavantam .. 38-5..

deva prasīda parapūruṣa tāpavallī-
nirlūnadātra samanetra kalāvilāsin .
khedānapākuru kṛpāgurubhiḥ kaṭākṣai-
rityādi tena muditena ciraṃ nuto’bhūḥ .. 38-6..

mātrā ca netrasalilāstṛtagātravallyā
stotrairabhiṣṭutaguṇaḥ karuṇālayastvam .
prācīnajanmayugalaṃ pratibodhya tābhyāṃ
māturgirā dadhitha mānuṣabālaveṣam .. 38-7..

tvatpreristatadanu nandatanūjayā te
vyatyāsamāracayituṃ sa hi śūrasūnuḥ .
tvāṃ hastayoradhṛta cittavidhāryamāryai-
rambhoruhasthakalahaṃsakiśoraramyam .. 38-8..
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jātā tadā paśupasadmani yoganidrā
nidrāvimudritamathākṛta pauralokam .
tvatpreraṇātkimiha citramacetanairyad-
dvāraiḥ svayaṃ vyaghaṭi saṅghaṭitaissugāḍham .. 38-9..

śeṣeṇa bhūriphaṇavāritavāriṇā’tha
svairaṃ pradarśitapatho maṇidīpitena .
tvāṃ dhārayan sa khalu dhanyatamaḥ pratasthe
so’yaṃ tvamīśa mama nāśaya rogavegān .. 38-10..

iti aṣṭātriṃśadaśakaṃ samāptam
 

ekonacatvāriṃśadaśakam (39)
yogamāyā prādurbhāvaṃ tathā gokule kṛṣṇajanmotsavam

bhavantamayamudvahan yadukulodvaho nissaran
dadarśa gaganoccalajjalabharāṃ kalindātmajām .
aho salilasañcayaḥ sa punaraindrajālodito
jalaugha iva tatkṣaṇātprapadameyatāmāyayau .. 39-1..

prasuptapaśupālikāṃ nibhṛtamārudadbālikā-
mapāvṛtakavāṭikāṃ paśupavāṭikāmāviśan .
bhavantamayamarpayan prasavatalpake tatpadā-
dvahan kapaṭakanyakāṃ svapuramāgato vegataḥ .. 39-2..
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tatastvadanujāravakṣapitanidravegadrava-
dbhaṭotkaraniveditaprasavavārtayaivārtimān .
vimuktacikurotkarastvaritamāpatan bhojarā-
ḍatuṣṭa iva dṛṣṭavān bhaginikākare kanyakām .. 39-3..

dhruvaṃ kapaṭaśālino madhuharasya māyā bhave-
dasāviti kiśorikāṃ bhaginikākarāliṅgitām .
dvipo nalinikāntarādiva mṛṇālikāmākṣipa-
nnayaṃ tvadanujāmajāmupalapaṭṭake piṣṭavān .. 39-4..

tato bhavadupāsako jhaṭiti mṛtyupāśādiva
pramucya tarasaiva sā samadhirūḍharūpāntarā .
adhastalamajagmuṣī vikasadaṣṭabāhusphuran-
mahāyudhamaho gatā kila vihāyasā didyute .. 39-5..

nṛśaṃsatara kaṃsa te kimu mayā viniṣpiṣṭayā
babhūva bhavadantakaḥ kvacana cintyatāṃ te hitam .
iti tvadanujā vibho khalamudīrya taṃ jagmuṣī
marudgaṇapaṇāyitā bhuvi ca mandirāṇyeyuṣī .. 39-6..

prage punaragātmajāvacanamīritā bhūbhujā
pralambabakapūtanāpramukhadānavā māninaḥ .
bhavannidhanakāmyayā jagati babhramurnirbhayāḥ
kumārakavimārakāḥ kimiva duṣkaraṃ niṣkṛpaiḥ .. 39-7..
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tataḥ paśupamandire tvayi mukunda nandapriyā-
prasūtiśayaneśaye rudati kiñcidañcatpade .
vibudhya vanitājanaistanayasambhave ghoṣite
mudā kimu vadāmyaho sakalamākulaṃ gokulam .. 39-8..

aho khalu yaśodayā navakalāyacetoharaṃ
bhavantamalamantike prathamamāpibantyā dṛśā .
punaḥ stanabharaṃ nijaṃ sapadi pāyayantyā mudā
manoharatanuspṛśā jagati puṇyavanto jitāḥ .. 39-9..

bhavatkuśalakāmyayā sa khalu nandagopastadā
pramodabharasaṅkulo dvijakulāya kiṃ nādadāt .
tathaiva paśupālakāḥ kimu na maṅgalaṃ tenire
jagatritayamaṅgala tvamiha pāhi māmāmayāt .. 39-10..

iti ekonacatvāriṃśadaśakaṃ samāptam

 
catvāriṃśadaśakam (40)
pūtanāmokṣam

tadanu nandamamandaśubhāspadaṃ nṛpapurīṃ karadānakṛte gatam .
samavalokya jagāda bhavatpitā viditakaṃsasahāyajanodyamaḥ .. 40-1..

ayi sakhe tava bālakajanma māṃ sukhayate’dya nijātmajajanmavat .
iti bhavatpitṛtāṃ vrajanāyake samadhiropya śaśaṃsa tamādarāt .. 40-2..
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iha ca santyanimittaśatāni te kaṭakasīmni tato laghu gamyatām .
iti ca tadvacasā vrajanāyako bhavadapāyabhiyā drutamāyayau .. 40-3..

avasare khalu tatra ca kācana vrajapade madhurākṛtiraṅganā .
taralaṣaṭpadalālitakuntalā kapaṭapotaka te nikaṭaṃ gatā .. 40-4..

sapadi sā hṛtabālakacetanā niśicarānvayajā kila pūtanā .
vrajavadhūṣviha keyamiti kṣaṇaṃ vimṛśatīṣu bhavantamupādade .. 40-5..

lalitabhāvavilāsahṛtātmabhiryuvatibhiḥ pratiroddhumapāritā .
stanamasau bhavanāntaniṣeduṣī pradaduṣī bhavate kapaṭātmane .. 40-6..

samadhiruhya tadaṅkamaśaṅkitastvamatha bālakalopanaroṣitaḥ .
mahadivāmraphalaṃ kucamaṇḍalaṃ praticucūṣitha durviṣadūṣitam .. 40-7..

asubhireva samaṃ dhayati tvayi stanamasau stanitopamanisvanā .
nirapatadbhayadāyi nijaṃ vapuḥ pratigatā pravisārya bhujāvubhau .. 40-8..

bhayadaghoṣaṇabhīṣaṇavigrahaśravaṇadarśanamohitavallave .
vrajapade taduraḥsthalakhelanaṃ nanu bhavantamagṛhṇata gopikāḥ .. 40-9..

bhuvanamaṅgalanāmabhireva te yuvatibhirbahudhā kṛtarakṣaṇaḥ .
tvamayi vātaniketananātha māmagadayan kuru tāvakasevakam .. 40-10..

iti catvāriṃśadaśakaṃ samāptam
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ekacatvāriṃśadaśakam (41)
pūtanādahanaṃ tathā kṛṣṇalāl̤anāhlādam

vrajeśvaraḥ śaurivaco niśamya samāvrajannadhvani bhītacetāḥ .
niṣpiṣṭaniśśeṣataruṃ nirīkṣya kañcitpadārthaṃ śaraṇaṃ gatastvām .. 41-1..

niśamya gopīvacanādudantaṃ sarve’pi gopā bhayavismayāndhāḥ .
tvatpātitaṃ ghorapiśācadehaṃ dehurvidūre’tha kuṭhārakṛttam .. 41-2..

tvatpītapūtastanataccharīrātsamuccalannuccataro hi dhūmaḥ .
śaṅkāmadhādāgaravaḥ kimeṣa kiṃ cāndano gaulgulavo’thaveti .. 41-3..

madaṅgasaṅgasya phalaṃ na dūre kṣaṇena tāvadbhavatāmapi syāt .
ityullapanvallavatallajebhyastvaṃ pūtanāmātanuthāssugandhim .. 41-4..

citraṃ piśācyā na hataḥ kumāraścitraṃ puraivākathi śauriṇedam .
iti praśaṃsankila gopaloko bhavanmukhālokarase nyamāṅkṣīt .. 41-5..

dine dine’tha prativṛddhalakṣmīrakṣīṇamāṅgalyaśato vrajo’yam .
bhavannivāsādayi vāsudeva pramodasāndraḥ parito vireje .. 41-6..

gṛheṣu te komalarūpahāsamithaḥ kathāsaṅkulitāḥ kamanyaḥ .
vṛtteṣu kṛtyeṣu bhavannirīkṣāsamāgatāḥ pratyahamatyanandan .. 41-7..

aho kumāro mayi dattadṛṣṭiḥ smitaṃ kṛtaṃ māṃ prati vatsakena .
ehyehi māmityupasārya pāṇiṃ tvayīśa kiṃ kiṃ na kṛtaṃ vadhūbhiḥ .. 41-8..
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bhavadvapuḥsparśanakautukena karātkaraṃ gopavadhūjanena .
nītastvamātāmrasarojamālāvyālambilolambatulāmalāsīḥ .. 41-9..

nipāyayantī stanamaṅkagaṃ tvāṃ vilokayantī vadanaṃ hasantī .
daśāṃ yaśodā katamānna bheje sa tādṛśaḥ pāhi hare gadānmām .. 41-10..

iti ekacatvāriṃśadaśakaṃ samāptam
 

dvicatvāriṃśadaśakam (42)
śakaṭāsuravadham

kadāpi janmarkṣadine tava prabho nimantritajñātivadhūmahīsurā .
mahānasastvāṃ savidhe nidhāya sā mahānasādau vavṛte vrajeśvarī .. 42-1..

tato bhavattrāṇaniyuktabālakaprabhītisaṅkrandanasaṅkulāravaiḥ .
vimiśramaśrāvi bhavatsamīpataḥ parisphuṭaddārucaṭaccaṭāravaḥ .. 42-2..

tatastadākarṇanasambhramaśramaprakampivakṣojabharā vrajāṅganāḥ .
bhavantamantardadṛśuḥ samantato viniṣpataddāruṇadārumadhyagam .. 42-3..

śiśoraho kiṃ kimabhūditi drutaṃ pradhāvya nandaḥ paśupāśca bhūsurāḥ .
bhavantamālokya yaśodayā dhṛtaṃ samāśvasannaśrujalārdralocanāḥ .. 42-4..

kasko nu kautaskuta eṣa vismayo viśaṅkaṭaṃ yacchakaṭaṃ vipāṭitam .
na kāraṇaṃ kiñcidiheti te sthitāḥ svanāsikādattakarāstvadīkṣakāḥ .. 42-5..
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kumārakasyāsya payodharārthinaḥ prarodane lolapadāmbujāhatam .
mayā mayā dṛṣṭamano viparyagāditīśa te pālakabālakā jaguḥ .. 42-6..

bhiyā tadā kiñcidajānatāmidaṃ kumārakāṇāmatidurghaṭaṃ vacaḥ .
bhavatprabhāvāvidurairitīritaṃ manāgivāśaṅkyata dṛṣṭapūtanaiḥ .. 42-7..

pravālatāmraṃ kimidaṃ padaṃ kṣataṃ sarojaramyau nu karau virojitau .
iti prasarpatkaruṇātaraṅgitāstvadaṅgamāpaspṛśuraṅganājanāḥ .. 42-8..

aye sutaṃ dehi jagatpateḥ kṛpātaraṅgapātātparipātamadya me .
iti sma saṅgṛhya pitā tvadaṅgakaṃ muhurmuhuḥ śliṣyati jātakaṇṭakaḥ .. 42-9..

anonilīnaḥ kila hantumāgataḥ surārirevaṃ bhavatā vihiṃsitaḥ .
rajo’pi no dṛṣṭamamuṣya tatkathaṃ sa śuddhasattve tvayi līnavāndhruvam .. 42-10..

prapūjitaistatra tato dvijātibhirviśeṣato lambhitamaṅgalāśiṣaḥ .
vrajaṃ nijairbālyarasairvimohayanmarutpurādhīśa rujāṃ jahīhi me .. 42-11..

iti dvicatvāriṃśadaśakaṃ samāptam

 
tricatvāriṃśadaśakam (43)
tṛṇāvartavadham

tvāmekadā gurumarutpuranātha voḍhuṃ
gāḍhādhirūḍhagarimāṇamapārayantī .



Śrīman Nārāyaṇīyaṃ

719

mātā nidhāya śayane kimidaṃ bateti
dhyāyantyaceṣṭata gṛheṣu niviṣṭaśaṅkā .. 43-1..

tāvadvidūramupakarṇitaghoraghoṣa-
vyājṛmbhipāṃsupaṭalīparipūritāśaḥ .
vātyāvapuḥ sa kila daityavarastṛṇāva-
rtākhyo jahāra janamānasahāriṇaṃ tvām .. 43-2..

uddāmapāṃsutimirāhatadṛṣṭipāte
draṣṭuṃ kimapyakuśale paśupālaloke .
hā bālakasya kimiti tvadupāntamāptā
mātā bhavantamavilokya bhṛśaṃ ruroda .. 43-3..

tāvatsa dānavavaro’pi ca dīnamūrti-
rbhāvatkabhāraparidhāraṇalūnavegaḥ .
saṅkocamāpa tadanu kṣatapāṃsughoṣe
ghoṣe vyatāyata bhavajjananīninādaḥ .. 43-4..

rodopakarṇanavaśādupagamya gehaṃ
krandatsu nandamukhagopakuleṣu dīnaḥ .
tvāṃ dānavastvakhilamuktikaraṃ mumukṣu-
stvayyapramuñcati papāta viyatpradeśāt .. 43-5..

rodākulāstadanu gopagaṇā bahiṣṭha-
pāṣāṇapṛṣṭhabhuvi dehamatisthaviṣṭham .
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praikṣanta hanta nipatantamamuṣya vakṣa-
syakṣīṇameva ca bhavantamalaṃ hasantam .. 43-6..

grāvaprapātaparipiṣṭagariṣṭhadeha-
bhraṣṭāsuduṣṭadanujopari dhṛṣṭahāsam .
āghnānamambujakareṇa bhavantametya
gopā dadhurgirivarādiva nīlaratnam .. 43-7..

ekaikamāśu parigṛhya nikāmananda-
nnandādigopaparirabdhavicumbitāṅgam .
ādātukāmapariśaṅkitagopanārī-
hastāmbujaprapatitaṃ praṇumo bhavantam .. 43-8..

bhūyo’pi kinnu kṛṇumaḥ praṇatārtihārī
govinda eva paripālayatātsutaṃ naḥ .
ityādi mātarapitṛpramukhaistadānīṃ
samprārthitastvadavanāya vibho tvameva .. 43-9..

vātātmakaṃ danujamevamayi pradhūnvan
vātodbhavānmama gadānkimu no dhunoṣi .
kiṃ vā karomi puranapyanilālayeśa
niśśeṣarogaśamanaṃ muhurarthaye tvām .. 43-10..

iti tricatvāriṃśadaśakaṃ samāptam
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catuścatvāriṃśadaśakam (44)
nāmakaraṇasaṃskārādi

gūḍhaṃ vasudevagirā kartuṃ te niṣkriyasya saṃskārān .
hṛdgatahorātatvo gargamunistvadgṛhaṃ vibho gatavān .. 44-1..

nando’tha nanditātmā vṛndiṣṭaṃ mānayannamuṃ yaminām .
mandasmitārdramūce tvatsaṃskārān vidhātumutsukadhīḥ .. 44-2..

yaduvaṃśācāryatvātsunibhṛtamidamārya kāryamiti kathayan .
gargo nirgatapulakaścakre tava sāgrajasya nāmāni .. 44-3..

kathamasya nāma kurve sahasranāmno hyanantanāmno vā .
iti nūnaṃ gargamuniścakre tava nāma nāma rahasi vibho .. 44-4..

kṛṣidhātuṇakārābhyāṃ sattānandātmatāṃ kilābhilapat .
jagadaghakarṣitvaṃ vā kathayadṛṣiḥ kṛṣṇanāma te vyatanot .. 44-5..

anyāṃśca nāmabhedān vyākurvannagraje ca rāmādīn .
atimānuṣānubhāvaṃ nyagadattvāmaprakāśayanpitre .. 44-6..

snihyati yastava putre muhyati sa na māyikaiḥ punaśśokaiḥ .
druhyati yassa tu naśyedityavadatte mahattvamṛṣivaryaḥ .. 44-7..

jeṣyati bahutaradaityān neṣyati nijabandhulokamamalapadam .
śroṣyati suvimalakīrtīrasyeti bhavadvibhūtimṛṣirūce .. 44-8..
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amunaiva sarvadurgaṃ taritāstha kṛtāsthamatra tiṣṭhadhvam .
harirevetyanabhilapannityādi tvāmavarṇayatsa muniḥ .. 44-9..

garge’tha nirgate’smin nanditanandādinandyamānastvam .
madgadamudgatakaruṇo nirgamaya śrīmarutpurādhīśa .. 44-10..

iti catuścatvāriṃśadaśakaṃ samāptam

pañcacatvāriṃśadaśakam (45)
śrīkṛṣṇasya bālalīlāḥ

ayi sabala murāre pāṇijānupracāraiḥ
kimapi bhavanabhāgān bhūṣayantau bhavantau .
calitacaraṇakañjau mañjumañjīraśiñjā-
śravaṇakutukabhājau ceratuścāru vegāt .. 45-1..

mṛdu mṛdu vihasantāvunmiṣaddantavantau
vadanapatitakeśau dṛśyapādābjadeśau .
bhujagalitakarāntavyālagatkaṅkaṇāṅkau
matimaharatamuccaiḥ paśyatāṃ viśvanṝṇām .. 45-2..

anusarati janaughe kautukavyākulākṣe
kimapi kṛtaninādaṃ vyāhasantau dravantau .
valitavadanapadmaṃ pṛṣṭhato dattadṛṣṭī
kimiva na vidadhāthe kautukaṃ vāsudeva .. 45-3..
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drutagatiṣu patantāvutthitau liptapaṅkau
divi munibhirapaṅkaiḥ sasmitaṃ vandyamānau .
drutamatha jananībhyāṃ sānukampaṃ gṛhītau
muhurapi parirabdhau drāgyuvāṃ cumbitau ca .. 45-4..

snutakucabharamaṅke dhārayantī bhavantaṃ
taralamati yaśodā stanyadā dhanyadhanyā .
kapaṭapaśupa madhye mugdhahāsāṅkuraṃ te
daśanamukulahṛdyaṃ vīkṣya vaktraṃ jaharṣa .. 45-5..

tadanu caraṇacārī dārakaiḥ sākamārā-
nnilayatatiṣu khelan bālacāpalyaśālī .
bhavanaśukabiḍālān vatsakāṃścānudhāvan
kathamapi kṛtahāsairgopakairvārito’bhūḥ .. 45-6..

haladharasahitastvaṃ yatra yatropayāto
vivaśapatitanetrāstatra tatraiva gopyaḥ .
vigalitagṛhakṛtyā vismṛtāpatyabhṛtyā
murahara muhuratyantākulā nityamāsan .. 45-7..

pratinavanavanītaṃ gopikādattamicchan
kalapadamupagāyan komalaṃ kvāpi nṛtyan .
sadayayuvatilokairarpitaṃ sarpiraśnan
kvacana navavipakvaṃ dugdhamapyāpibastvam .. 45-8..



Śrīman Nārāyaṇīyaṃ

724

mama khalu baligehe yācanaṃ jātamāstā-
miha punarabalānāmagrato naiva kurve .
iti vihitamatiḥ kiṃ deva santyajya yācñāṃ
dadhighṛtamaharastvaṃ cāruṇā coraṇena .. 45-9..

tava dadhighṛtamoṣe ghoṣayoṣājanānā-
mabhajata hṛdi roṣo nāvakāśaṃ na śokaḥ .
hṛdayamapi muṣitvā harṣasindhau nyadhāstvaṃ
sa mama śamaya rogānvātagehādhinātha .. 45-10..

iti pañcacatvāriṃśadaśakaṃ samāptam

 

ṣaṭcatvāriṃśadaśakam (46)
viśvarūpadarśanam

ayi deva purā kila tvayi svayamuttānaśaye stanandhaye .
parijṛmbhaṇato vyapāvṛte vadane viśvamacaṣṭa vallavī .. 46-1..

punarapyatha bālakaiḥ samaṃ tvayi līlānirate jagatpate .
phalasañcayavañcanakṛdhā tava mṛdbhojanamūcurarbhakāḥ .. 46-2..

ayi te pralayāvadhau vibho kṣititoyādisamastabhakṣiṇaḥ .
mṛdupāśanato rujā bhavediti bhītā jananī cukopa sā .. 46-3..
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ayi durvinayātmaka tvayā kimu mṛtsā bata vatsa bhakṣitā .
iti mātṛgiraṃ ciraṃ vibho vitathāṃ tvaṃ pratijajñiṣe hasan .. 46-4..

ayi te sakalairviniścite vimatiścedvadanaṃ vidāryatām .
iti mātṛvibhartsito mukhaṃ vikasatpadmanibhaṃ vyadārayaḥ .. 46-5..

api mṛllavadarśanotsukāṃ jananīṃ tāṃ bahu tarpayanniva .
pṛthivīṃ nikhilāṃ na kevalaṃ bhuvanānyapyakhilānyadīdṛśaḥ .. 46-6..

kuhacidvanamambudhiḥ kvacit kvacidabhraṃ kuhacidrasātalam .
manujā danujāḥ kvacitsurā dadṛśe kiṃ na tadā tvadānane .. 46-7..

kalaśāmbudhiśāyinaṃ punaḥ paravaikuṇṭhapadādhivāsinam .
svapuraśca nijārbhakātmakaṃ katidhā tvāṃ na dadarśa sā mukhe .. 46-8..

vikasadbhuvane mukhodare nanu bhūyo’pi tathāvidhānanaḥ .
anayā sphuṭamīkṣito bhavānanavasthāṃ jagatāṃ batātanot .. 46-9..

dhṛtatattvadhiyaṃ tadā kṣaṇaṃ jananīṃ tāṃ praṇayena mohayan .
stanamamba diśetyupāsajan bhagavannadbhutabāla pāhi mām .. 46-10..

iti ṣaṭcatvāriṃśadaśakaṃ samāptam
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saptacatvāriṃśadaśakam (47)
ulūkhalabandhanam

ekadā dadhivimāthakāriṇīṃ mātaraṃ samupasedivān bhavān .
stanyalolupatayā nivārayannaṅkametya papivānpayodharau .. 47-1..

ardhapītakucakuḍmale tvayi snigdhahāsamadhurānanāmbuje .
dugdhamīśa dahane parisrutaṃ dhartumāśu jananī jagāma te .. 47-2..

sāmipītarasabhaṅgasaṅgatakrodhabhāraparibhūtacetasā .
manthadaṇḍamupagṛhya pāṭitaṃ hanta deva dadhibhājanaṃ tvayā .. 47-3..

uccaladdhvanitamuccakaistadā sanniśamya jananī samādṛtā .
tvadyaśovisaravaddadarśa sā sadya eva dadhi vistṛtaṃ kṣitau .. 46-4..

vedamārgaparimārgitaṃ ruṣā tvāmavīkṣya parimārgayantyasau .
sandadarśa sukṛtinyulūkhale dīyamānanavanītamotave .. 46-5..

tvāṃ pragṛhya bata bhītibhāvanābhāsurānanasarojamāśu sā .
roṣarūṣitamukhī sakhīpuro bandhanāya raśanāmupādade .. 47-6..

bandhumicchati yameva sajjanastaṃ bhavantamayi bandhumicchati .
sā niyujya raśanāguṇānbahūn dvyaṅgulonamakhilaṃ kilaikṣata .. 47-7..

vismitotsmitasakhījanekṣitāṃ svinnasannavapuṣaṃ nirīkṣya tām .
nityamuktavapurapyaho hare bandhameva kṛpayānvamanyathāḥ .. 47-8..
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sthīyatāṃ ciramulūkhale khaletyāgatā bhavanameva sā yadā .
prāgulūkhalabilāntare tadā sarpirarpitamadannavāsthitāḥ .. 47-9..

yadyapāśasugamo bhavānvibho saṃyataḥ kimu sapāśayānayā .
evamādi divijairabhiṣṭuto vātanātha paripāhi māṃ gadāt .. 47-10..

iti saptacatvāriṃśadaśakaṃ samāptam

 
aṣṭacatvāriṃśadaśakam (48)
nal̤akūbara-maṇigrīvayoḥ śāpamokṣam

mudā suraughaistvamudārasammadairudīrya dāmodara ityabhiṣṭutaḥ .
mṛdūdaraḥ svairamulūkhale lagannadūrato dvau kakubhāvudaikṣathāḥ .. 48-1..

kuberasūnurnalakūbarābhidhaḥ paro maṇigrīva iti prathāṃ gataḥ .
maheśasevādhigataśriyonmadau ciraṃ kila tvadvimukhāvakhelatām .. 48-2..

surāpagāyāṃ kila tau madotkaṭau surāpagāyadbahuyauvatāvṛtau .
vivāsasau keliparau sa nārado bhavatpadaikapravaṇo niraikṣata .. 48-3..

bhiyā priyālokamupāttavāsasaṃ puro nirīkṣyāpi madāndhacetasau .
imau bhavadbhaktyupaśāntisiddhaye munirjagau śāntimṛte kutassukham .. 48-4..

yuvāmavāptau kakubhātmatāṃ ciraṃ hariṃ nirīkṣyātha padaṃ svamāpnutam .
itīritau tau bhavadīkṣaṇaspṛhāṃ gatau vrajānte kakubhau babhūvatuḥ .. 48-5..
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atandramindradruyugaṃ tathāvidhaṃ sameyuṣā mantharagāminā tvayā .
tirāyitolūkhalarodhanirdhutau cirāya jīrṇau paripātitau tarū .. 48-6..

abhāji śākhidvitayaṃ yadā tvayā tadaiva tadgarbhatalānnireyuṣā .
mahātviṣā yakṣayugena tatkṣaṇādabhāji govinda bhavānapi stavaiḥ .. 48-7..

ihānyabhakto’pi sameṣyati kramādbhavantametau khalu rudrasevakau .
muniprasādādbhavadaṅghrimāgatau gatau vṛṇānau khalu bhaktimuttamām .. 48-8..

tatastarūddāraṇadāruṇāravaprakampisampātini gopamaṇḍale .
vilajjitatvajjananīmukhekṣiṇā vyamokṣi nandena bhavānvimokṣadaḥ .. 48-9..

mahīruhormadhyagato batārbhako hareḥ prabhāvādaparikṣato’dhunā .
iti bruvāṇairgamito gṛhaṃ bhavānmarutpurādhīśvara pāhi māṃ gadāt .. 48-10..

iti aṣṭacatvāriṃśadaśakaṃ samāptam

ekonapañcāśattamadaśakam (49)
vṛndāvanapraveśam

bhavatprabhāvāvidurā hi gopāstaruprapātādikamatra goṣṭhe .
ahetumutpātagaṇaṃ viśaṅkya prayātumanyatra mano vitenuḥ .. 49-1..

tatropanandābhidhagopavaryo jagau bhavatpreraṇayaiva nūnam .
itaḥ pratīcyāṃ vipinaṃ manojñaṃ vṛndāvanaṃ nāma virājatīti .. 49-2..
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bṛhadvanaṃ tatkhalu nandamukhyā vidhāya gauṣṭhīnamatha kṣaṇena .
tvadanvitatvajjananīniviṣṭagariṣṭhayānānugatā viceluḥ .. 49-3..

anomanojñadhvanidhenupālīkhurapraṇādāntarato vadhūbhiḥ .
bhavadvinodālapitākṣarāṇi prapīya nājñāyata mārgadairghyam .. 49-4..

nirīkṣya vṛndāvanamīśa nandatprasūnakundapramukhadrumaugham .
amodathāśśādvalasāndralakṣmyā harinmaṇīkuṭṭimapuṣṭaśobham .. 49-5..

navākanirvyūḍhanivāsabhedeṣvaśeṣagopeṣu sukhāsiteṣu .
vanaśriyaṃ gopakiśorapālīvimiśritaḥ paryavalokathāstvam .. 49-6..

arālamārgāgatanirmalāpāṃ marālakujākṛtanarmalāpām .
nirantarasmerasarojavaktrāṃ kalindakanyāṃ samalokayastvam .. 49-7..

mayūrakekāśatalobhanīyaṃ mayūkhamālaśabalaṃ maṇīnām .
viriñcalokaspṛśamuccaśṛṅgairgiriṃ ca govardhanamaikṣathāstvam .. 49-8..

samaṃ tato gopakumārakaistvaṃ samantato yatra vanāntamāgāḥ .
tatastatastāṃ kṛṭilāmapaśyaḥ kalindajāṃ rāgavatīmivaikām .. 49-9..

tathāvidhe’sminvipine paśavye samutsuko vatsagaṇapracāre .
caransarāmo’tha kumārakaistvaṃ samīragehādhipa pāhi rogāt .. 49-10..

iti ekonapañcāśattamadaśakaṃ samāptam
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 pañcāśattamadaśakam (50)
vatsāsura-bakāsurayoḥ vadham

taralamadhukṛdvṛnde vṛndāvane’tha manohare
paśupaśiśubhissākaṃ vatsānupālanalolupaḥ .
haladharasakho deva śrīman viceritha dhārayan
gavalamuralīvetraṃ netrābhirāmatanudyutiḥ .. 50-1..

vihitajagatīrakṣaṃ lakṣmīkarāmbujalālitaṃ
dadati caraṇadvandvaṃ vṛndāvane tvayi pāvane 
kimiva na babhau sampatsampūritaṃ taruvallarī-
saliladharaṇīgotrakṣetrādikaṃ kamalāpate .. 50-2..

vilasadulape kāntārānte samīraṇaśītale
vipulayamunātīre govardhanācalamūrdhasu .
lalitamuralīnādassañcārayankhalu vātsakaṃ
kvacana divase daityaṃ vatsākṛtiṃ tvamudaikṣathāḥ .. 50-3..

rabhasavilasatpucchaṃ vicchāyato’sya vilokayan
kimapi valitaskandhaṃ randhrapratīkṣamudīkṣitam .
tamatha caraṇe bibhradvibhrāmayanmuhuruccakaiḥ
kuhacana mahāvṛkṣe cikṣepitha kṣatajīvitam .. 50-4..

nipatati mahādaitye jātyā durātmani tatkṣaṇaṃ
nipatanajavakṣuṇṇakṣoṇīruhakṣatakānane .
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divi parimiladvṛndā vṛndārakāḥ kusumotkaraiḥ
śirasi bhavato harṣādvarṣanti nāma tadā hare .. 50-5..

surabhilatamā mūrdhanyūrdhvaṃ kutaḥ kusumāvalī
nipatati tavetyukto bālaiḥ sahelamudairayaḥ .
jhaṭiti danujakṣepeṇordhvaṃ gatastarumaṇḍalāt
kusumanikarasso’yaṃ nūnaṃ sameti śanairiti .. 50-6..

kvacana divase bhūyo bhūyastare paruṣātape
tapanatanayāpāthaḥ pātuṃ gatā bhavadādayaḥ .
calitagarutaṃ prekṣāmāsurbakaṃ khalu vismṛtaṃ
kṣitidharagarucchede kailāsaśailamivāparam .. 50-7..

pibati salilaṃ gopavrāte bhavantamabhidrutaḥ
sa kila nigilannagniprakhyaṃ punardrutamudvaman .
dalayitumagāttroṭyāḥ koṭyā tadā tu bhavānvibho
khalajanabhidā cuñcuścañcū pragṛhya dadāra tam .. 50-8..

sapadi sahajāṃ sandraṣṭuṃ vā mṛtāṃ khalu pūtanā-
manujamaghamapyagre gatvā pratīkṣitumeva vā .
śamananilayaṃ yāte tasminbake sumanogaṇe
kirati sumanovṛndaṃ vṛndāvanādgṛhamaiyathāḥ .. 50-9..

lalitamuralīnādaṃ dūrānniśamya vadhūjanai-
stvaritamupagamyārādārūḍhamodamudīkṣitaḥ .
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janitajananīnandānandassamīraṇamandira-
prathitavasate śaure dūrīkuruṣva mamāmayān .. 50-10..

iti pañcāśattamaśakaṃ samāptaṃ
 

ekapañcāśattamaśakam (51)
aghāsuravadham

kadācana vrajaśiśubhiḥ samaṃ bhavān vanāśane vihitamatiḥ pragetarām .
samāvṛto bahutaravatsamaṇḍalaiḥ satemanairniragamadīśa jemanaiḥ .. 51-1..

viniryatastava caraṇāmbujadvayādudañcitaṃ tribhuvanapāvanaṃ rajaḥ .
maharṣayaḥ pulakadharaiḥ kalebarairudūhire dhṛtabhavadīkṣaṇotsavāḥ .. 51-2..

pracārayatyaviralaśādvale tale paśūnvibho bhavati samaṃ kumārakaiḥ .
aghāsuro nyaruṇadaghāya vartanīṃ bhayānakaḥ sapadi śayānakākṛtiḥ .. 51-3..

mahācalapratimatanorguhānibhaprasāritaprathitamukhasya kānane .
mukhodaraṃ viharaṇakautukādgatāḥ kumārakāḥ kimapi vidūrage tvayi .. 51-4..

pramādataḥ praviśati pannagodaraṃ kvathattanau paśupakule savātsake .
vidannidaṃ tvamapi viveśitha prabho suhṛjjanaṃ viśaraṇamāśu rakṣitum .. 51-5..

galodare vipulitavarṣmaṇā tvayā mahorage luṭhati niruddhamārute .
drutaṃ bhavānvidalitakaṇṭhamaṇḍalo vimocayanpaśupapaśūn viniryayau .. 51-6..
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kṣaṇaṃ divi tvadupagamārthamāsthitaṃ mahāsuraprabhavamaho maho mahat .
vinirgate tvayi tu nilīnamañjasā nabhaḥsthale nanṛturatho jagussurāḥ .. 51-7..

savismayaiḥ kamalabhavādibhiḥ surairanudrutastadanu gataḥ kumārakaiḥ .
dine punastaruṇadaśāmupeyuṣi svakairbhavānatanuta bhojanotsavam .. 51-8..

viṣāṇikāmapi muralīṃ nitambake niveśayankabaladharaḥ karāmbuje .
prahāsayankalavacanaiḥ kumārakān bubhojitha tridaśagaṇairmudā nutaḥ .. 51-9..

sukhāśanaṃ tviha tava gopamaṇḍale makhāśanātpriyamiva devamaṇḍale .
iti stutastridaśavarairjagatpate marutpurīnilaya gadātprapāhi mām .. 51-10..

iti ekapañcāśattamadaśakaṃ samāptam
 

dvipañcāśattamadaśakam (52)
vatsasteyaṃ tathā brahmagarvaśamanam

anyāvatāranikareṣvanirīkṣitaṃ te bhūmātirekamabhivīkṣya tadāghamokṣe .
brahmā parīkṣitumanāḥ sa parokṣabhāvaṃ ninye’tha vatsakagaṇānpravitatya māyām .. 52-1..

vatsānavīkṣya vivaśe paśupotkare tānānetukāma iva dhātṛmatānuvartī .
tvaṃ sāmibhuktakabalo gatavāṃstadānīṃ bhuktāṃstirodhita sarojabhavaḥ kumārān .. 52-2..

vatsāyitastadanu gopagaṇāyitastvaṃ śikyādibhāṇḍamuralīgavalādirūpaḥ .
prāgvadvihṛtya vipineṣu cirāya sāyaṃ tvaṃ māyayātha bahudhā vrajamāyayātha .. 52-3..
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tvāmeva śikyāgavalādimayaṃ dadhāno bhūyastvameva paśuvatsakabālarūpaḥ .
gorūpiṇībhirapi gopavadhūmayībhirāsādito’si jananībhiratipraharṣāt .. 52-4..

jīvaṃ hi kañcidabhimānavaśātsvakīyaṃ matvā tanūja iti rāgabharaṃ vahantyaḥ .
ātmānameva tu bhavantamavāpya sūnuṃ prītiṃ yayurna kiyatīṃ vanitāśca gāvaḥ .. 52-5..

evaṃ pratikṣaṇavijṛmbhitaharṣabhāraniśśeṣagopagaṇalālitabhūrimūrtim .
tvāmagrajo’pi bubudhe kila vatsarānte brahmātmanorapi mahānyuvayorviśeṣaḥ .. 52-6..

varṣāvadhau navapurātanavatsapālān dṛṣṭvā vivekamasṛṇe druhiṇe vimūḍhe .
prādīdṛśaḥ pratinavānmakuṭāṅgadādibhūṣāṃścaturbhujayujaḥ sajalāmbudābhān .. 52-7..

pratyekameva kamalāparilālitāṅgān bhogīndrabhogaśayanānnayanābhirāmān .
līlānimīlitadṛśaḥ sanakādiyogivyāsevitānkamalabhūrbhavato dadarśa .. 52-8..

nārāyaṇākṛtimasaṅkhyatamāṃ nirīkṣya sarvatra sevakamapi svamavekṣya dhātā .
māyānimagnahṛdayo vimumoha yāvadeko babhūvitha tadā kabalārdhapāṇiḥ .. 52-9..

naśyanmade tadanu viśvapatiṃ muhustvāṃ natvā ca nūtavati dhātari dhāma yāte .
potaiḥ samaṃ pramuditaiḥ praviśanniketaṃ vātālayādhipa vibho paripāhi rogāt .. 52-10..

iti dvipañcāśattamadaśakaṃ samāptaṃ
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tripañcāśattamadaśakam (53)
dhenukāsuravadham

atītya bālyaṃ jagatāṃ pate tvamupetya paugaṇḍavayo manojñam .
upekṣya vatsāvanamutsavena prāvartathā gogaṇapālanāyām .. 53-1..

upakramasyānuguṇaiva seyaṃ marutpurādhīśa tava pravṛttiḥ .
gotrāparitrāṇakṛte’vatīrṇastadeva devārabhathāstadā yat .. 53-2..

kadāpi rāmeṇa samaṃ vanānte vanaśriyaṃ vīkṣya caransukhena .
śrīdāmanāmnaḥ svasakhasya vācā modādagā dhenukakānanaṃ tvam .. 53-3..

uttālatālīnivahe tvaduktyā balena dhūte’tha balena dorbhyām .
mṛduḥ kharaścābhyapatatpurastāt phalotkaro dhenukadānavo’pi .. 53-4..

samudyato dhainukapālane’haṃ vadhaṃ kathaṃ dhainukamadya kurve .
itīva matvā dhruvamagrajena suraughayoddhāramajīghatastvam .. 53-5..

tadīyabhṛtyānapi jambukatvenopāgatānagrajasaṃyutastvam .
jambūphalānīva tadā nirāsthastāleṣu khelanbhagavan nirāsthaḥ .. 53-6..

vinighnati tvayyatha jambukaughaṃ sanāmakatvādvaruṇastadānīm .
bhayākulo jambukanāmadheyaṃ śrutiprasiddhaṃ vyadhiteti manye .. 53-7..

tavāvatārasya phalaṃ murāre sañjātamadyeti surairnutastvam .
satyaṃ phalaṃ jātamiheti hāsī bālaiḥ samaṃ tālaphalānyabhuṅkthāḥ .. 53-8..
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madhudravasrunti bṛhanti tāni phalāni medobharabhṛnti bhuktvā .
tṛptaiśca dṛptairbhavanaṃ phalaughaṃ vahadbhirāgāḥ khalu bālakaistvam .. 53-9..

hato hato dhenuka ityupetya phalānyadadbhirmadhurāṇi lokaiḥ .
jayeti jīveti nuto vibho tvaṃ marutpurādhīśvara pāhi rogāt .. 53-10..

iti tripañcāśattamadaśakaṃ samāptam

catuḥpañcāśattamadaśakam (54)
kāliyasya kālindīprāptiḥ tathā viṣabādhā

tvatsevotkaḥ saubharirnāma pūrvaṃ kālindyantardvādaśābdaṃ tapasyan .
mīnavrāte snehavānbhogalole tārkṣyaṃ sākṣādaikṣatāgre kadācit .. 54-1..

tvadvāhaṃ taṃ sakṣudhaṃ tṛkṣasūnuṃ mīnaṃ kañcijjakṣataṃ lakṣayan saḥ .
taptaścitte śaptavānatra cettvaṃ jantūn bhoktā jīvitaṃ cāpi moktā .. 54-2..

tasminkāle kāliyaḥ kṣveladarpātsarpārāteḥ kalpitaṃ bhāgamaśnan .
tena krodhāttvatpadāmbhojabhājā pakṣakṣiptastaddurāpaṃ payo’gāt .. 54-3..

ghore tasminsūrajānīravāse tīre vṛkṣā vikṣatāḥ kṣvelavegāt .
pakṣivrātāḥ peturabhre patantaḥ kāruṇyārdraṃ tvanmanastena jātam .. 54-4..

kāle tasminnekadā sīrapāṇiṃ muktvā yāte yāmunaṃ kānanāntam .
tvayyuddāmagrīṣmabhīṣmoṣmataptā gogopālā vyāpiban kṣvelatoyam .. 54-5..
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naśyajjīvān vicyutān kṣmātale tān viśvān paśyannacyuta tvaṃ dayārdraḥ .
prāpyopāntaṃ jīvayāmāsitha drāk pīyūṣāmbhovarṣibhiḥ śrīkaṭākṣaiḥ .. 54-6..

kiṃ kiṃ jāto harṣavarṣātirekaḥ sarvāṅgeṣvityutthitā gopasaṅghāḥ .
dṛṣṭvā’gre tvāṃ tvatkṛtaṃ tadvidantastvāmāliṅgan dṛṣṭanānāprabhāvāḥ .. 54-7..

gāvaścaivaṃ labdhajīvāḥ kṣaṇena sphītānandāstvāṃ ca dṛṣṭvā purastāt .
drāgāvavruḥ sarvato harṣabāṣpaṃ vyāmuñcantyo mandamudyanninādāḥ .. 54-8..

romāñco’yaṃ sarvato naḥ śarīre bhūyasyantaḥ kācidānandamūrchā .
āścaryo’yaṃ kṣvelavego mukundetyukto gopairnandito vandito’bhūḥ .. 54-9..

evaṃ bhaktānmuktajīvānapi tvaṃ mugdhāpāṅkairastarogāṃstanoṣi .
tādṛgbhūtasphītakāruṇyabhūmā rogātpāyā vāyugehādhinātha .. 54-10..

iti catuḥpañcāśattamadaśakaṃ samāptam

pañcapañcāśattamadaśakam (55)
kāliyanartanam

atha vāriṇi ghorataraṃ phaṇinaṃ prativārayituṃ kṛtadhīrbhagavan .
drutamāritha tīraganīpataruṃ viṣamārutaśoṣitaparṇacayam .. 55-1..

adhiruhya padāmburuheṇa ca taṃ navapallavatulyamojñarucā .
hradavāriṇi dūrataraṃ nyapataḥ parighūrṇitaghorataraṅgagaṇe .. 55-2..
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bhuvanatrayabhārabhṛto bhavato gurubhāravikampivijṛmbhijalā .
parimajjayati sma dhanuḥśatakaṃ taṭinī jhaṭiti sphuṭaghoṣavatī .. 55-3..

atha dikṣu vidikṣu parikṣubhitabhramitodaravārininādabharaiḥ .
udakādudagāduragādhipatistvadupāntamaśāntaruṣāndhamanāḥ .. 55-4..

phaṇaśṛṅgasahasravinissṛmarajvaladagnikaṇograviṣāmbudharam .
purataḥ phaṇinaṃ samalokayathā bahuśṛṅgiṇamañjanaśailamiva .. 55-5..

jvaladakṣiparikṣaradugraviṣaśvasanoṣmabharaḥ sa mahābhujagaḥ .
paridaṃśya bhavantamanantabalaṃ samaveṣṭayadasphuṭaceṣṭamaho .. 55-6..

avilokya bhavantamathākulite taṭagāmini bālakadhenugaṇe .
vrajagehatale’pyanimittaśataṃ samudīkṣya gatā yamunāṃ paśupāḥ .. 55-7..

akhileṣu vibho bhavadīyadaśāmavalokya jihāsuṣu jīvabharam .
phaṇibandhanamāśu vimucya javādudagamyata hāsajuṣā bhavatā .. 55-8..

adhiruhya tataḥ phaṇirājaphaṇānnanṛte bhavatā mṛdupādarucā .
kalaśiñcitanūpuramañcumilatkarakaṅkaṇasaṅkulasaṅkvaṇitam .. 55-9..

jahṛṣuḥ paśupāstutuṣurmunayo vavṛṣuḥ kusumāni surendragaṇāḥ .
tvayi nṛtyati mārutagehapate paripāhi sa māṃ tvamadāntagadāt .. 55-10..

iti pañcapañcāttamadaśakaṃ samāptam .
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 ṣaṭpañcāśattamadaśakam (56)
kāliyagarvaśamanaṃ tathā bhagavadanugraham

rucirakampitakuṇḍalamaṇḍalaḥ suciramīśa nanartitha pannage .
amaratāḍitadundubhisundaraṃ viyati gāyati daivatayauvate .. 56-1..

namati yadyadamuṣya śiro hare parivihāya tadunnatamunnatam .
parimathanpadapaṅkaruhā ciraṃ vyaharathāḥ karatālamanoharam .. 56-2..

tvadavabhagnavibhugnaphaṇāgaṇe galitaśoṇitaśoṇitapāthasi .
phaṇipatāvavasīdati sannatāstadabalāstava mādhava pādayoḥ .. 56-3..

ayi puraiva cirāya pariśrutatvadanubhāvavilīnahṛdo hi tāḥ .
munibhirapyanavāpyapathaiḥ stavairnunuvurīśa bhavantamayantritam .. 56-4..

phaṇivadhūjanabhaktivilokanapravikasatkaruṇākulacetasā .
phaṇipatirbhavatācyuta jīvitastvayi samarpitamūrtiravānamat .. 56-5..

ramaṇakaṃ vraja vāridhimadhyagaṃ phaṇiripurna karoti virodhitām .
iti bhavadvacanānyatimānayan phaṇipatirniragāduragaiḥ samam .. 56-6..

phaṇivadhūjanadattamaṇivrajajvalitahāradukūlavibhūṣitaḥ .
taṭagataiḥ pramadāśruvimiśritaiḥ samagathāḥ svajanairdivasāvadhau .. 56-7..

niśi punastamasā vrajamandiraṃ vrajitumakṣama eva janotkare .
svapati tatra bhavaccaraṇāśraye davakṛśānurarundha samantataḥ .. 56-8..
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prabudhitānatha pālaya pālayetyudayadārtaravān paśupālakān .
avitumāśu papātha mahānalaṃ kimiha citramayaṃ khalu te mukham .. 56-9..

śikhina varṇata eva hi pītatā parilasatyudhanā kriyayā’pyasau .
iti nutaḥ paśupairmuditairvibho hara hare duritaiḥ saha me gadān .. 56-10..

iti ṣaṭpañcāśattamadaśakaṃ samāptaṃ
 

saptapañcāśattamadaśakam (57)
pralambāsuravadham

rāmasakhaḥ kvāpi dine kāmada bhagavan gato bhavānvipinam .
sūnubhirapi gopānāṃ dhenubhirabhisaṃvṛto lasadveṣaḥ .. 57-1..

sandarśayanbalāya svairaṃ vṛndāvanaśriyaṃ vimalām .
kāṇḍīraiḥ saha bālairbhāṇḍīrakamāgamo vaṭaṃ krīḍan .. 57-2..

tāvattāvakanidhanaspṛhayālurgopamūrtiradayāluḥ .
daityaḥ pralambanāmā pralambabāhuṃ bhavantamāpede .. 57-3..

jānannapyavijānanniva tena samaṃ nibaddhasauhārdaḥ .
vaṭanikaṭe paṭupaśupavyābaddhaṃ dvandvayuddhamārabdhāḥ .. 57-4..

gopānvibhajya tanvansaṅghaṃ balabhadrakaṃ bhavatkamapi .
tvadbalabhīruṃ daityaṃ tvadbalagatamanvamanyathā bhagavan .. 57-5..
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kalpitavijetṛvahane samare parayūthagaṃ svadayitataram .
śrīdāmānamadhatthāḥ parājito bhaktadāsatāṃ prathayan .. 57-6..

evaṃ bahuṣu vibhūman bāleṣu vahatsu vāhyamāneṣu .
rāmavijitaḥ pralambo jahāra taṃ dūrato bhavadbhītyā .. 57-7..

tvaddūraṃ gamayantaṃ taṃ dṛṣṭvā halini vihitagarimabhare .
daityaḥ svarūpamāgādyadrūpātsa hi balo’pi cakito’bhūt .. 57-8..

uccatayā daityatanostvanmukhamālokya dūrato rāmaḥ .
vigatabhayo dṛḍhamuṣṭyā bhṛśaduṣṭaṃ sapadi piṣṭavānenam .. 57-9..

hatvā dānavavīraṃ prāptaṃ balamāliliṅgitha premṇā .
tāvanmilatoryuvayoḥ śirasi kṛtā puṣpavṛṣṭiramaragaṇaiḥ .. 57-10..

ālambo bhuvanānāṃ prālambaṃ nidhanamevamāracayan .
kālaṃ vihāya sadyo lolambaruce hare hara kleśān .. 57-11..

iti saptapañcāśattamadaśakaṃ samāptaṃ

aṣṭapañcāśattamadaśakam (58)
dāvāgnisaṃrakṣaṇaṃ tathā ṛtuvarṇanam

tvayi viharaṇalole bālajālaiḥ pralamba-
pramathanasavilambe dhenavaḥ svairacārāḥ .
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tṛṇakutukaniviṣṭā dūradūraṃ carantyaḥ
kimapi vipinamaiṣīkākhyamīṣāmbabhūvuḥ .. 58-1..

anadhigatanidāghakrauryavṛndāvanāntāt
bahiridamupayātāḥ kānanaṃ dhenavastāḥ .
tava virahaviṣaṇṇā ūṣmalagrīṣmatāpa-
prasaravisaradambhasyākulāḥ stambhamāpuḥ .. 58-2..

tadanu saha sahāyairdūramanviṣya śaure
galitasaraṇimuñjāraṇyasañjātakhedam .
paśukulamabhivīkṣya kṣipramānetumārāt
tvayi gatavati hī hī sarvato’gnirjajṛmbhe .. 58-3..

sakalahariti dīpte ghorabhāṅkārabhīme
śikhini vihatamārgā ardhadagdhā ivārtāḥ .
ahaha bhuvanabandho pāhi pāhīti sarve
śaraṇamupagatāstvāṃ tāpahartāramekam .. 58-4..

alamalamatibhītya sarvato mīlayadhvaṃ
bhṛśamiti tava vācā mīlitākṣeṣu teṣu .
kvanu davadahano’sau kutra muñjāṭavī sā
sapadi vavṛtire te hanta bhaṇḍīradeśe .. 58-5..

jaya jaya tava māyā keyamīśeti teṣāṃ
nutibhiruditahāso baddhanānāvilāsaḥ .
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punarapi vipinānte prācaraḥ pāṭalādi-
prasavanikaramātragrāhyagharmānubhāve .. 58-6..

tvayi vimukhavimoccaistāpabhāraṃ vahantaṃ
tava bhajanavadantaḥ paṅkamucchoṣayantam .
tava bhujavadudañcadbhūritejaḥpravāhaṃ
tapasamayamanaiṣīryāmuneṣu sthaleṣu .. 58-7..

tadanu jaladajālaistvadvapustulyabhābhi-
rvikasadamalavidyutpītavāsovilāsaiḥ .
sakalabhuvanabhājāṃ harṣadāṃ varṣavelāṃ
kṣitidharakuhareṣu svairavāsī vyanaiṣīḥ .. 58-8..

kuharatalaniviṣṭaṃ tvāṃ gariṣṭhaṃ girīndraḥ
śikhikulanavakekākākubhiḥ stotrakārī .
sphuṭakuṭajakadambastomapuṣpāñjaliṃ ca
pravidadhadanubheje deva govardhano’sau .. 58-9..

atha śaradamupetāṃ tāṃ bhavadbhaktaceto-
vimalasalilapūrāṃ mānayankānaneṣu .
tṛṇamamalavanānte cāru sañcārayan gāḥ
pavanapurapate tvaṃ dehi me dehasaukhyam .. 58-10..

iti aṣṭapañcāśattamadaśakaṃ samāptam
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ekonaṣaṣṭitamadaśakam (59)
veṇugānavarṇanam

tvadvapurnavakalāyakomalaṃ premadohanamaśeṣamohanam .
brahmatattvaparacinmudātmakaṃ vīkṣya sammumuhuranvahaṃ striyaḥ .. 59-1..

manmathonmathitamānasāḥ kramāttvadvilokanaratāstatastataḥ .
gopikāstava na sehire hare kānanopagatimapyaharmukhe .. 59-2..

nirgate bhavati dattadṛṣṭayastvadgatena manasā mṛgekṣaṇāḥ .
veṇunādamupakarṇya dūratastvadvilāsakathayābhiremire .. 59-3..

kānanāntamitavānbhavānapi snigdhapādapatale manorame .
vyatyayākalitapādamāsthitaḥ pratyapūrayata veṇunālikām .. 59-4..

mārabāṇadhutakhecarīkulaṃ nirvikārapaśupakṣimaṇḍalam .
drāvaṇaṃ ca dṛṣadāmapi prabho tāvakaṃ vyajani veṇukūjitam .. 59-5..

veṇurandhrataralāṅgulīdalaṃ tālasañcalitapādapallavam .
tatsthitaṃ tava parokṣamapyaho saṃvicintya mumuhurvrajāṅganāḥ .. 59-6..

nirviśaṅkabhavadaṅgadarśinīḥ khecarīḥ khagamṛgānpaśūnapi .
tvatpadapraṇayi kānanaṃ ca tāḥ dhanyadhanyamiti nanvamānayan .. 59-7..

āpibeyamadharāmṛtaṃ kadā veṇubhuktarasaśeṣamekadā .
dūrato bata kṛtaṃ durāśayetyākulā muhurimāḥ samāmuhan .. 59-8..
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ratyahaṃ ca punaritthamaṅganāścittayonijanitādanugrahāt .
baddharāgavivaśāstvayi prabho nityamāpuriha kṛtyamūḍhatām .. 59-9..

rāgastāvajjāyate hi svabhāvānmokṣopāyo yatnataḥ syānna vā syāt .
tāsāṃ tvekaṃ tadvayaṃ labdhamāsīdbhāgyaṃ bhāgyaṃ pāhi māṃ māruteśa .. 59-10..

iti ekonaṣaṣṭitamadaśakaṃ samāptam
 

ṣaṣṭitamadaśakam (60)
gopīvastrāpaharaṇam

madanāturacetaso’nvahaṃ bhavadaṅghridvayadāsyakāmyayā .
yamunātaṭasīmni saikatīṃ taralākṣyo girijāṃ samārcican .. 60-1..

tava nāmakathāratāḥ samaṃ sudṛśaḥ prātarupāgatā nadīm .
upahāraśatairapūjayan dayito nandasuto bhavediti .. 60-2..

iti māsamupāhitavratāstaralākṣīrabhivīkṣya tā bhavān .
karuṇāmṛdulo nadītaṭaṃ samayāsīttadanugrahecchayā .. 60-3..

niyamāvasitau nijāmbaraṃ taṭasīmanyavamucya tāstadā .
yamunājalakhelanākulāḥ puratastvāmavalokya lajjitāḥ .. 60-4..

trapayā namitānanāsvatho vanitāsvambarajālamantike .
nihitaṃ parigṛhya bhūruho viṭapaṃ tvaṃ tarasādhirūḍhavān .. 60-5..
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iha tāvadupetya nīyatāṃ vasanaṃ vaḥ sudṛśo yathāyatham .
iti narmamṛdusmite tvayi bruvati vyāmumuhe vadhūjanaiḥ .. 60-6..

ayi jīva ciraṃ kiśora nastava dāsīravaśīkaroṣi kim .
pradiśāmbaramambujekṣaṇetyuditastvaṃ smitameva dattavān .. 60-7..

adhiruhya taṭaṃ kṛtāñjalīḥ pariśuddhāḥ svagatīrnirīkṣya tāḥ .
vasanānyakhilānyanugrahaṃ punarevaṃ giramapyadā mudā .. 60-8..

viditaṃ nanu vo manīṣitaṃ vaditārastviha yogyamuttaram .
yamunāpuline sacandrikāḥ kṣaṇadā ityabalāstvamūcivān .. 60-9..

upakarṇya bhavanmukhacyutaṃ madhuniṣyandi vaco mṛgīdṛśaḥ .
praṇayādayi vīkṣya vīkṣya te vadanābjaṃ śanakairgṛhaṃ gatāḥ .. 60-10..

iti nanvanugṛhya vallavīrvipinānteṣu pureva sañcaran .
karuṇāśiśiro hare hara tvarayā me sakalāmayāvalim .. 60-11..

iti ṣaṣṭitamadaśakaṃ samāptaṃ
 

ekaṣaṣṭitamadaśakam (61)
viprapatnyanugraham

tataśca vṛndāvanato’tidūrato vanaṃ gatastvaṃ khalu gopagokulaiḥ .
hṛdantare bhaktataradvijāṅganākadambakānugrahaṇāgrahaṃ vahan .. 61-1..
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tato nirīkṣyāśaraṇe vanāntare kiśoralokaṃ kṣudhitaṃ tṛṣākulam .
adūrato yajñaparān dvijānprati vyasarjayo dīdiviyācanāya tān .. 61-2..

gateṣvatho teṣvabhidhāya te’bhidhāṃ kumārakeṣvodanayāciṣu prabho .
śrutisthirā apyabhininyuraśrutiṃ na kiñcidūcuśca mahīsurottamāḥ .. 61-3..

anādarātkhinnadhiyo hi bālakāḥ samāyayuryuktamidaṃ hi yajvasu .
cirādabhaktāḥ khalu te mahīsurāḥ kathaṃ hi bhaktaṃ tvayi taiḥ samarpyate .. 61-4..

nivedayadhvaṃ gṛhiṇījanāya māṃ diśeyurannaṃ karuṇākulā imāḥ .
iti smitārdraṃ bhavateritā gatāste dārakā dārajanaṃ yayācire .. 61-5..

gṛhītanāmni tvayi sambhramākulāścaturvidhaṃ bhojyarasaṃ pragṛhya tāḥ .
ciraṃ dhṛtatvatpravilokanāgrahāḥ svakairniruddhā api tūrṇamāyayuḥ .. 61-6..

vilolapiñchaṃ cikure kapolayoḥ samullasatkuṇḍalamārdramīkṣite .
nidhāya bāhuṃ suhṛdaṃsasīmani sthitaṃ bhavantaṃ samalokayanta tāḥ .. 61-7..

tadā ca kācittvadupāgamodyatā gṛhītahastā dayitena yajvanā .
tadaiva sañcintya bhavantamañjasā viveśa kaivalyamaho kṛtinyasau .. 61-8..

ādāya bhojyānyanugṛhya tāḥ punastvadaṅgasaṅgaspṛhayojjhatīrgṛham .
vilokya yajñāya visarjayannimāścakartha bhartṝnapi tāsvagarhaṇān .. 61-9..

nirūpya doṣaṃ nijamaṅganājane vilokya bhaktiṃ ca punarvicāribhiḥ .
prabuddhatattvaistvamabhiṣṭuto dvijairmarutpurādhīśa nirundhi me gadān .. 61-10..
iti ekaṣaṣṭitamadaśakaṃ samāptam
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dviṣaṣṭitamadaśakam (62)
indrayajñanirodhanaṃ tathā govardhanayāgam

kadācidgopālān vihitamakhasambhāravibhavān
nirīkṣya tvaṃ śaure maghavamadamudhvaṃsitumanāḥ .
vijānannapyetān vinayamṛdu nandādipaśupā-
napṛcchaḥ ko vāyaṃ janaka bhavatāmudyama iti .. 62-1..

babhāṣe nandastvāṃ suta nanu vidheyo maghavato
makho varṣe varṣe sukhayati sa varṣeṇa pṛthivīm .
nṛṇāṃ varṣāyattaṃ nikhilamupajīvyaṃ mahitale
viśeṣādasmākaṃ tṛṇasalilajīvā hi paśavaḥ .. 62-2..

iti śrutvā vācaṃ piturayi bhavānāha sarasaṃ
dhigetanno satyaṃ maghavajanitā vṛṣṭiriti yat .
adṛṣṭaṃ jīvānāṃ sṛjati khalu vṛṣṭiṃ samucitāṃ
mahāraṇye vṛkṣāḥ kimiva balimindrāya dadate .. 62-3..

idaṃ tāvatsatyaṃ yadiha paśavo naḥ kuladhanaṃ
tadājīvyāyāsau baliracalabhartre samucitaḥ .
surebhyo’pyutkṛṣṭā nanu dharaṇidevāḥ kṣititale
tataste’pyārādhyā iti jagaditha tvaṃ nijajanān .. 62-4..

bhavadvācaṃ śrutvā bahumatiyutāste’pi paśupā
dvijendrānarcanto balimadaduruccaiḥ kṣitibhṛte .
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vyadhuḥ prādakṣiṇyaṃ subhṛśamanamannādarayutā-
stvamādaḥ śailātmā balimakhilamābhīrapurataḥ .. 62-5..

avocaścaivaṃ tānkimiha vitathaṃ me nigaditaṃ
girīndro nanveṣu svabalimupabhūṅkte svavapuṣā .
ayaṃ gotro gotradviṣi ca kupite rakṣitumalaṃ
samastānityuktā jahṛṣurakhilā gokulajuṣaḥ .. 62-6..

pariprītā yātāḥ khalu bhavadupetā vrajajuṣo
vrajaṃ yāvattāvannijamakhavibhaṅgaṃ niśamayan .
bhavantaṃ jānannapyadhikarajasā’’krāntahṛdayo
na sehe devendrastvaduparacitātmonnatirapi .. 62-7..

manuṣyatvaṃ yāto madhubhidapi deveṣvavinayaṃ
vidhatte cennaṣṭastridaśasadasāṃ ko’pi mahimā .
tataśca dhvaṃsiṣye paśupahatakasya śriyamiti
pravṛttastvāṃ jetuṃ sa kila maghavā durmadanidhiḥ .. 62-8..

tvadāvāsaṃ hantuṃ pralayajaladānambarabhuvi
prahiṇvan bibhrāṇaḥ kuliśamayamabhrebhagamanaḥ .
pratasthe’nyairantardahanamarudādyairvihasito
bhavanmāyā naiva tribhuvanapate mohayati kam .. 62-9..

surendraḥ kruddhaścedvijakaruṇayā śailakṛpayā-
pyanātaṅko’smākaṃ niyata iti viśvāsya paśupān .
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aho kiṃ nāyāto giribhiditi sañcintya nivasan
marudgehādhīśa praṇuda muravairin mama gadān .. 62-10..

iti dviṣaṣṭitamadaśakaṃ samāptam

triṣaṣṭitamadaśakam (63)
govardhanoddhāraṇam

dadṛśire kila tatkṣaṇamakṣatastanitajṛmbhitakampitadiktaṭāḥ .
suṣamayā bhavadaṅgatulāṃ gatā vrajapadopari vāridharāstvayā .. 63-1..

vipulakarakamiśraistoyadhārānipātai-
rdiśi diśi paśupānāṃ maṇḍale daṇḍyamāne .
kupitaharikṛtānnaḥ pāhi pāhīti teṣāṃ
vacanamajita śruṇvanmā bibhītetyabhāṇīḥ .. 63-2..

kula iha khalu gotro daivataṃ gotraśatro-
rvihatimiha sa rundhyātko nuḥ vaḥ saṃśāyo’smin .
iti sahasitavādī deva govardhanādriṃ
tvaritamudamumūlo mūlato bāladorbhyām .. 63-3..

tadanu girivarasya proddhṛtasyāsya tāvat
sikatilamṛdudeśe dūrato vāritāpe .
parikaraparimiśrāndhenugopānadhastā-
dupanidadhadadhatthā hastapadmena śailam .. 63-4..
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bhavati vidhṛtaśaile bālikābhirvayasyai-
rapi vihitavilāsaṃ kelilāpādilole .
savidhamilitadhenūrekahastena kaṇḍū-
yati sati paśupālāstoṣamaiṣanta sarve .. 63-5..

atimahān girireṣa tu vāmake karasaroruhi taṃ dharate ciram .
kimidamadbhutamadribalanviti tvadavalokibhirākathi gopakaiḥ .. 63-6..

ahaha dhārṣṭyamamuṣya vaṭorgiriṃ vyathitabāhurasāvavaropayet .
iti haristvayi baddhavigarhaṇo divasasaptakamugramavarṣayat .. 63-7..

acalati tvayi deva padātpadaṃ galitasarvajale ca ghanotkare .
apahṛte marutā marutāṃ patistvadabhiśaṅkitadhīḥ samupādravat .. 63-8..

śamamupeyuṣi varṣabhare tadā paśupadhenukule ca vinirgate .
bhuvi vibho samupāhitabhūdharaḥ pramuditaiḥ paśupaiḥ parirebhiṣe .. 63-9..

dharaṇimeva purā dhṛtavānasi kṣitidharoddharaṇe tava kaḥ śramaḥ .
iti nutastridaśaiḥ kamalāpate gurupurālaya pālaya māṃ gadāt .. 63-10..

iti triṣaṣṭitamadaśakaṃ samāptam
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catuḥṣaṣṭitamadaśakam (64)
govindapaṭṭābhiṣekam

ālokya śailoddharaṇādirūpaṃ prabhāvamuccaistava gopalokāḥ .
viśveśvaraṃ tvāmabhimatya viśve nandaṃ bhavajjātakamanvapṛcchan .. 64-1..

gargodito nirgadito nijāya vargāya tātena tava prabhāvaḥ .
pūrvādhikastvayyanurāga eṣāmaidhiṣṭa tāvadbahumānabhāraḥ .. 64-2..

tato’vamānoditatattvabodhaḥ surādhirājaḥ saha divyagavyā .
upetya tuṣṭāva sa naṣṭagarvaḥ spṛṣṭvā padābjaṃ maṇimaulinā te .. 64-3..

snehasnutaistvāṃ surabhiḥ payobhirgovindanāmāṅkitamabhyaṣiñcat .
airāvatopāhṛtadivyagaṅgāpāthobhirindro’pi ca jātaharṣaḥ .. 64-4..

jagattrayeśe tvayi gokuleśe tathā’bhiṣikte sati gopavāṭaḥ .
nāke’pi vaikuṇṭhapade’pyalabhyāṃ śriyaṃ prapede bhavataḥ prabhāvāt .. 64-5..

kadācidantaryamunaṃ prabhāte snāyan pitā vāruṇapūruṣeṇa .
nītastamānetumagāḥ purīṃ tvaṃ tāṃ vāruṇīṃ kāraṇamartyarūpaḥ .. 64-6..

sasambhramaṃ tena jalādhipena prapūjitastvaṃ pratigṛhya tātam .
upāgatastatkṣaṇamātmagehaṃ pitā’vadattaccaritaṃ nijebhyaḥ .. 64-7..

hariṃ viniścitya bhavantametān bhavatpadālokanabaddhatṛṣṇān .
nirīkṣya viṣṇo paramaṃ padaṃ taddurāpamanyaistvamadīdṛśastān .. 64-8..
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sphuratparānandarasapravāhaprapūrṇakaivalyamahāpayodhau .
ciraṃ nimagnāḥ khalu gopasaṅghāstvayaiva bhūman punaruddhṛtāste .. 64-9..

karabadaravadevaṃ deva kutrāvatāre
nijapadamanavāpyaṃ darśitaṃ bhaktibhājām .
tadiha paśuparūpī tvaṃ hi sākṣātparātmā
pavanapuranivāsin pāhi māmāmayebhyaḥ .. 64-10..

iti catuḥṣaṣṭitamadaśakaṃ samāptam

 

pañcaṣaṣṭitamadaśakam (65)
gopikānāṃ bhagavatsāmīpyaprāptiḥ

gopījanāya kathitaṃ niyamāvasāne
mārotsavaṃ tvamatha sādhayituṃ pravṛttaḥ .
sāndreṇa cāndramahasā śiśirīkṛtāśe
prāpūrayo muralikāṃ yamunāvanānte .. 65-1..

sammūrchanābhiruditasvaramaṇḍalābhiḥ
sammūrchayantamakhilaṃ bhuvanāntarālam .
tvadveṇunādamupakarṇya vibho taruṇya-
stattādṛśaṃ kamapi cittavimohamāpuḥ .. 65-2..
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tā gehakṛtyaniratāstanayaprasaktāḥ
kāntopasevanaparāśca saroruhākṣyaḥ .
sarvaṃ visṛjya muralīravamohitāste
kāntāradeśamayi kāntatano sametāḥ .. 65-3..

kāścinnijāṅgaparibhūṣaṇamādadhānā
veṇupraṇādamupakarṇya kṛtārdhabhūṣāḥ .
tvāmāgatā nanu tathaiva vibhūṣitābhya-
stā eva saṃrurucire tava locanāya .. 65-4..

hāraṃ nitambabhūvi kācana dhārayantī
kāñcīṃ ca kaṇṭhabhuvi deva samāgatā tvām .
hāritvamātmajaghanasya mukunda tubhyaṃ
vyaktaṃ babhāṣa iva mugdhamukhī viśeṣāt .. 65-5..

kācitkuce punarasajjitakañculīkā
vyāmohataḥ paravadhūbhiralakṣyamāṇā .
tvāmāyayau nirupamapraṇayātibhāra-
rājyābhiṣekavidhaye kalaśīdhareva .. 65-6..

kāścidgṛhātkila niretumapārayantya-
stvāmeva deva hṛdaye sudṛḍhaṃ vibhāvya .
dehaṃ vidhūya paracitsukharūpamekaṃ
tvāmāviśanparamimā nanu dhanyadhanyāḥ .. 65-7..
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jārātmanā na paramātmatayā smarantyo
nāryo gatāḥ paramahaṃsagatiṃ kṣaṇena .
tattvāṃ prakāśaparamātmatanuṃ kathañci-
ccitte vahannamṛtamaśramamaśnuvīya .. 65-8..

abhyāgatābhirabhito vrajasundarībhi-
rmugdhasmitārdravadanaḥ karuṇāvalokī .
nissīmakāntijaladhistvamavekṣyamāṇo
viśvaikahṛdya hara me parameśa rogān .. 65-9..

iti pañcaṣaṣṭitamadaśakaṃ samāptam

ṣaṭṣaṣṭitamadaśakam (66)
gopījanāhlādanam

upayātānāṃ sudṛśāṃ kusumāyudhabāṇapātavivaśānām .
abhivāñchitaṃ vidhātuṃ kṛtamatirapi tā jagātha vāmamiva .. 66-1..

gaganagataṃ muninivahaṃ śrāvayituṃ jagitha kulavadhūdharmam .
dharmyaṃ khalu te vacanaṃ karma tu no nirmalasya viśvāsyam .. 66-2..

ākarṇya te pratīpāṃ vāṇīmeṇīdṛśaḥ paraṃ dīnāḥ .
mā mā karuṇāsindho parityajetyaticiraṃ vilepustāḥ .. 66-3..
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tāsāṃ ruditairlapitaiḥ karuṇākulamānaso murāre tvam .
tābhiḥ samaṃ pravṛtto yamunāpulineṣu kāmamabhirantum .. 66-4..

candrakarasyandalasatsundarayamunātaṭāntavīthīṣu .
gopījanottarīyairāpāditasaṃstaro nyaṣīdastvam .. 66-5..

sumadhuranarmālapanaiḥ karasaṅgrahaṇaiśca cumbanollāsaiḥ .
gāḍhāliṅganasaṅgaistvamaṅganālokamākulīcakṛṣe .. 66-6..

vāsoharaṇadine yadvāsoharaṇaṃ pratiśrutaṃ tāsām .
tadapi vibho rasavivaśasvāntānāṃ kāntasubhruvāmadadhāḥ .. 66-7..

kandalitagharmaleśaṃ kundamṛdusmeravaktrapāthojam .
nandasuta tvāṃ trijagatsundaramupagūhya nanditā bālāḥ .. 66-8..

viraheṣvaṅgāramayaḥ śṛṅgāramayaśca saṅgame’pi tvam .
nitarāmaṅgāramayastatra punaḥ saṅgame’pi citramidam .. 66-9..

rādhātuṅgapayodharasādhuparīrambhalolupātmānam .
ārādhaye bhavantaṃ pavanapurādhīśa śamaya sakalagadān .. 66-10..

iti ṣaṭṣaṣṭitamadaśakaṃ samāptam
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saptaṣaṣṭitamadaśakam (67)
śrīkṛṣṇatirodhānaṃ tathā punaḥ pratyakṣībhūya gopikāḥ prīṇanam

sphuratparānandarasātmakena tvayā samāsāditabhogalīlāḥ .
asīmamānandabharaṃ prapannā mahāntamāpurmadamambujākṣyaḥ .. 67-1..

nilīyate’sau mayi mayyamāyaṃ ramāpatirviśvamanobhirāmaḥ .
itisma sarvāḥ kalitābhimānā nirīkṣya govinda tirohito’bhūḥ .. 67-2..

rādhābhidhāṃ tāvadajātagarvāmatipriyāṃ gopavadhūṃ murāre .
bhavānupādāya gato vidūraṃ tayā saha svairavihārakārī .. 67-3..

tirohite’tha tvayi jātatāpāḥ samaṃ sametāḥ kamalāyatākṣyaḥ .
vane vane tvāṃ parimārgayantyo viṣādamāpurbhagavannapāram .. 67-4..

hā cūta hā campaka karṇikāra hā mallike mālati bālavallyaḥ .
kiṃ vīkṣito no hṛdayaikacora ityādi tāstvatpravaṇā vilepuḥ .. 67-5..

nirīkṣito’yaṃ sakhi paṅkajākṣaḥ puro mametyākulamālapantī .
tvāṃ bhāvanācakṣuṣi vīkṣya kācittāpaṃ sakhīnāṃ dviguṇīcakāra .. 67-6..

tvadātmikāstā yamunātaṭānte tavānucakruḥ kila ceṣṭitāni .
vicitya bhūyo’pi tathaiva mānāttvayā viyuktāṃ dadṛśuśca rādhām .. 67-7..

tataḥ samaṃ tā vipine samantāttamovatārāvadhi mārgayantyaḥ .
punarvimiśrā yamunātaṭānte bhṛśaṃ vilepuśca jagurguṇāṃste .. 67-8..
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tathāvyathāsaṅkulamānasānāṃ vrajāṅganānāṃ karuṇaikasindho .
jagattrayīmohanamohanātmā tvaṃ prādurāsīrayi mandahāsī .. 67-9..

sandigdhasandarśanamātmakāntaṃ tvāṃ vīkṣya tanvyassahasā tadānīm .
kiṃ kiṃ na cakruḥ pramadātibhārātsa tvaṃ gadātpālaya māruteśa .. 67-10..

iti saptaṣaṣṭitamadaśakaṃ samāptam

 
aṣṭaṣaṣṭitamadaśakam (68)
gapikānāṃ āhlādaprakaṭanam

tava vilokanādgopikājanāḥ pramadasaṅkulāḥ paṅkajekṣaṇa .
amṛtadhārayā samplutā iva stimitatāṃ dadhustvatpurogatāḥ .. 68-1..

tadanu kācana tvatkarāmbujaṃ sapadi gṛhṇatī nirviśaṅkitam .
ghanapayodhare saṃvidhāya sā pulakasaṃvṛtā tasthuṣī ciram .. 68-2..

tava vibho purā komalaṃ bhujaṃ nijagalāntare paryaveṣṭayat .
galasamudgataṃ prāṇamārutaṃ pratinirundhatīvātiharṣulā .. 68-3..

apagatatrapā kāpi kāminī tava mukhāmbujātpūgacarvitam .
pratigṛhayya tadvaktrapaṅkaje nidadhatī gatā pūrṇakāmatām .. 68-4..

vikaruṇo vane saṃvihāya māmapagato’si kā tvāmiha spṛśet .
iti saroṣayā tāvadekayā sajalalocanaṃ vīkṣito bhavān .. 68-5..



Śrīman Nārāyaṇīyaṃ

759

iti mudākulairvallavījanaiḥ samamupāgato yāmune taṭe .
mṛdukucāmbaraiḥ kalpitāsane ghusṛṇabhāsure paryaśobhathāḥ .. 68-6..

katividhā kṛpā ke’pi sarvato dhṛtadayodayāḥ kecidāśrite .
katicidīdṛśā mādṛśeṣvapītyabhihito bhavānvallavījanaiḥ .. 68-7..

ayi kumārikā naiva śaṅkyatāṃ kaṭhinatā mayi premakātare .
mayi tu cetaso vo’nuvṛttaye kṛtamidaṃ mayetyūcivānbhavān .. 68-8..

ayi niśamyatāṃ jīvavallabhāḥ priyatamo jano nedṛśo mama .
tadiha ramyatāṃ ramyayāminīṣvanuparodhamityālapo vibho .. 68-9..

iti girādhikaṃ modamedurairvrajavadhūjanaiḥ sākamāraman .
kalitakautuko rāsakhelane gurupurīpate pāhi māṃ gadāt .. 68-10..

iti aṣṭaṣaṣṭitamadaśakaṃ samāptam
 

ekonasaptatitamadaśakam (69)
rāsakrīḍā

keśapāśadhṛtapiñchikāvitati sañcalanmakarakuṇḍalaṃ
hārajālavanamālikālalitamaṅgarāgaghanasaurabham .
pītaceladhṛtakāñcikāñcitamudañcadaṃśumaṇinūpuraṃ
rāsakeliparibhūṣitaṃ tava hi rūpamīśa kalayāmahe .. 69-1..
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tāvadeva kṛtamaṇḍane kalitakañculīkakucamaṇḍale
gaṇḍalolamaṇikuṇḍale yuvatimaṇḍale’tha parimaṇḍale .
antarā sakalasundarīyugalamindirāramaṇa sañcaran
mañjulāṃ tadanu rāsakelimayi kañjanābha samupādadhāḥ .. 69-2..

vāsudeva tava bhāsamānamiha rāsakelirasasaurabhaṃ
dūrato’pi khalu nāradāgaditamākalayya kutukākulāḥ .
veṣabhūṣaṇavilāsapeśalavilāsinīśatasamāvṛtā
nākato yugapadāgatā viyati vegato’tha suramaṇḍalī .. 69-3..

veṇunādakṛtatānadānakalagānarāgagatiyojanā-
lobhanīyamṛdupādapātakṛtatālamelanamanoharam .
pāṇisaṅkvaṇitakaṅkaṇaṃ ca muhuraṃsalambitakarāmbujaṃ
śroṇibimbacaladambaraṃ bhajata rāsakelirasaḍambaram .. 69-4..

śraddhayā viracitānugānakṛtatāratāramadhurasvare
nartane’tha lalitāṅgahāralulitāṅgahāramaṇibhūṣaṇe .
sammadena kṛtapuṣpavarṣamalamunmiṣaddiviṣadāṃ kulaṃ
cinmaye tvayi nilīyamānamiva sammumoha savadhūkulam .. 69-5..

svinnasannatanuvallarī tadanu kāpi nāma paśupāṅganā
kāntamaṃsamavalambate sma tava tāntibhāramukulekṣaṇā .
kācidācalitakuntalā navapaṭīrasāranavasaurabhaṃ
vañcanena tava sañcucumba bhujamañcitorupulakāṅkuram .. 69-6..
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kāpi gaṇḍabhuvi sannidhāya nijagaṇḍamākulitakuṇḍalaṃ
puṇyapūranidhiranvavāpa tava pūgacarvitarasāmṛtam .
indirāvihṛtimandiraṃ bhuvanasundaraṃ hi naṭanāntare
tvāmavāpya dadhuraṅganāḥ kimu na sammadonmadadaśāntaram .. 69-7..

gānamīśa virataṃ krameṇa kila vādyamelanamupārataṃ
brahmasammadarasākulāḥ sadasi kevalaṃ nanṛturaṅganāḥ .
nāvidannapi ca nīvikāṃ kimapi kuntalīmapi ca kañculīṃ
jyotiṣāmapi kadambakaṃ divi vilambitaṃ kimaparaṃ bruve .. 69-8..

modasīmni bhuvanaṃ vilāpya vihṛtiṃ samāpya ca tato vibho
kelisammṛditanirmalāṅganavagharmaleśasubhagātmanām .
manmathāsahanacetasāṃ paśupayoṣitāṃ sukṛtacodita-
stāvadākalitamūrtirādadhitha māravīraparamotsavān .. 69-9..

kelibhedaparilolitābhiratilālitābhirabalālibhiḥ
svairamīśa nanu sūrajāpayasi cāru nāma vihṛtiṃ vyadhāḥ .
kānane’pi ca visāriśītalakiśoramārutamanohare
sūnasaurabhamaye vilesitha vilāsinīśatavimohanam .. 69-10..

kāminīriti hi yāminīṣu khalu kāmanīyakanidhe bhavān
pūrṇasammadarasārṇavaṃ kamapi yogigamyamanubhāvayan .
brahmaśaṅkaramukhānapīha paśupāṅganāsu bahumānayan
bhaktalokagamanīyarūpa kamanīya kṛṣṇa paripāhi mām .. 69-11..

iti ekonasaptatitamadaśakaṃ samāptaṃ
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 saptatitamadaśakam (70)
sudarśanaśāpamokṣaṃ tathā śaṅkhacūḍa-ariṣṭavadham

iti tvayi rasākulaṃ ramitavallabhe vallavāḥ
kadāpi punarambikākamiturambikākānane .
sametya bhavatā samaṃ niśi niṣevya divyotsavaṃ
sukhaṃ suṣupuragrasīdvrajapamugranāgastadā .. 70-1..

samunmukhamatholmukairabhihate’pi tasminbalā-
damuñcati bhavatpade nyapati pāhi pāhīti taiḥ .
tadā khalu padā bhavānsamupagamya pasparśa taṃ
babhau sa ca nijāṃ tanuṃ samupasādya vaidyādharīm .. 70-2..

sudarśanadhara prabho nanu sudarśanākhyo’smyahaṃ
munīnkvacidapāhasaṃ ta iha māṃ vyadhurvāhasam .
bhavatpadasamarpaṇādamalatāṃ gato’smītyasau
stuvannijapadaṃ yayau vrajapadaṃ ca gopā mudā .. 70-3..

kadāpi khalu sīriṇā viharati tvayi strījanai-
rjahāra dhanadānugaḥ sa kila śaṅkhacūḍo’balāḥ .
atidrutamanudrutastamatha muktanārījanaṃ
rurojitha śiromaṇiṃ halabhṛte ca tasyādadāḥ .. 70-4..

dineṣu ca suhṛjjanaiḥ saha vaneṣu līlāparaṃ
manobhavamanoharaṃ rasitaveṇunādāmṛtam .
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bhavantamamarīdṛśāmamṛtapāraṇādāyinaṃ
vicintya kimu nālapan virahatāpitā gopikāḥ .. 70-5..

bhojarājabhṛtakastvatha kaścitkaṣṭaduṣṭapathadṛṣṭirariṣṭaḥ .
niṣṭhurākṛtirapaṣṭhuninādastiṣṭhate sma bhavate vṛṣarūpī .. 70-6..

śākvaro’tha jagatīdhṛtihārī mūrtimeṣa bṛhatīṃ pradadhānaḥ .
paṅktimāśu parighūrṇya paśūnāṃ chandasāṃ nidhimavāpa bhavantam .. 70-7..

tuṅgaśṛṅgamukhamāśvabhiyantaṃ saṅgṛhayya rabhasādabhiyaṃ tam .
bhadrarūpamapi daityamabhadraṃ mardayannamadayaḥ suralokam .. 70-8..

citramadya bhagavan vṛṣaghātātsusthirājani vṛṣasthitirurvyām .
vardhate ca vṛṣacetasi bhūyānmoda ityabhinuto’si suraistvam .. 70-9..

aukṣakāṇi paridhāvata dūraṃ vīkṣyatāmayamihokṣavibhedī .
itthamāttahasitaiḥ saha gopairgehagastvamava vātapureśa .. 70-10..

iti saptatitamadaśakaṃ samāptaṃ

 
ekasaptatitamadaśakam (71)
keśī tathā vyomāsuravadham

yatneṣu sarveṣvapi nāvakeśī keśī sa bhojeśituriṣṭabandhuḥ .
tvaṃ sindhujāvāpya itīva matvā samprāptavānsindhujavājirūpaḥ .. 71-1..
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gandharvatāmeṣa gato’pi rūkṣairnādaiḥ samudvejitasarvalokaḥ .
bhavadvilokāvadhi gopavāṭīṃ pramardya pāpaḥ punarāpatattvām .. 71-2..

tārkṣyārpitāṅghrestava tārkṣya eṣa cikṣepa vakṣobhuvi nāma pādam .
bhṛgoḥ padāghātakathāṃ niśamya svenāpi śakyaṃ taditīva mohāt .. 71-3..

pravañcayannasya khurāñcalaṃ drāgamuṃ ca cikṣepitha dūradūram .
sammūrchito’pi hyatimūrchitena krodhoṣmaṇā khāditumādrutastvām .. 71-4..

tvaṃ vāhadaṇḍe kṛtadhīśca bāhādaṇḍaṃ nyadhāstasya mukhe tadānīm .
tadvṛddhiruddhaśvasano gatāsuḥ saptībhavannapyayamaikyamāgāt .. 71-5..

ālambhamātreṇa paśoḥ surāṇāṃ prasādake nūtna ivāśvamedhe .
kṛte tvayā harṣavaśātsurendrāstvāṃ tuṣṭuvuḥ keśavanāmadheyam .. 71-6..

kaṃsāya te śaurisutatvamuktvā taṃ tadvadhotkaṃ pratirudhya vācā .
prāptena keśikṣapaṇāvasāne śrīnāradena tvamabhiṣṭuto’bhūḥ .. 71-7..

kadāpi gopaiḥ saha kānanānte nilāyanakrīḍanalolupaṃ tvām .
mayātmajaḥ prāpa durantamāyo vyomābhidho vyomacaroparodhī .. 71-8..

sa corapālāyitavallaveṣu corāyito gopaśiśūnpaśūṃśca .
guhāsu kṛtvā pidadhe śilābhistvayā ca buddhvā parimardito’bhūt .. 71-9..

evaṃvidhaiścādbhutakelibhedairānandamūrchāmatulāṃ vrajasya .
pade pade nūtanayannasīmāṃ parātmarūpin pavaneśapāyāḥ .. 71-10..
iti ekacatvāriṃśadaśakaṃ samāptam
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dvisaptatitamadaśakam (72)
akrūragokulayātrā

kaṃso’tha nāradagirā vrajavāsinaṃ tvā-
mākarṇya dīrṇahṛdayaḥ sa hi gāndineyam .
āhūya kārmukamakhacchalato bhavanta-
mānetumenamahinodahināthaśāyin .. 72-1..

akrūra eṣa bhavadaṅghriparaścirāya
tvaddarśanākṣamamanāḥ kṣitipālabhītyā .
tasyājñayaiva punarīkṣitumudyatastvā-
mānandabhāramatibhūritaraṃ babhāra .. 72-2..

so’yaṃ rathena sukṛtī bhavato nivāsaṃ
gacchanmanorathagaṇāṃstvayi dhāryamāṇān .
āsvādayanmuhurapāyabhayena daivaṃ
samprārthayanpathi na kiñcidapi vyajānāt .. 72-3..

drakṣyāmi vedaśatagītagatiṃ pumāṃsaṃ
sprakṣyāmi kiṃsvidapināma pariṣvajeyam .
kiṃ vakṣyate sa khalu māṃ kvanu vīkṣitaḥ syā-
ditthaṃ nināya sa bhavanmayameva mārgam .. 72-4..

bhūyaḥ kramādabhiviśanbhavadaṅghripūtaṃ
vṛndāvanaṃ haraviriñcasurābhivandyam .
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ānandamagna iva lagna iva pramohe
kiṃ kiṃ daśāntaramavāpa na paṅkajākṣa .. 72-5..

paśyannavandata bhavadvihṛtisthalāni
pāṃsuṣvaveṣṭata bhavaccaraṇāṅkiteṣu .
kiṃ brūmahe bahujanā hi tadāpi jātā
evaṃ tu bhaktitaralā viralāḥ parātman .. 72-6..

sāyaṃ sa gopabhavanāni bhavaccaritra-
gītāmṛtaprasṛtakarṇarasāyanāni .
paśyanpramodasarideva kilohyamāno
gacchanbhavadbhavanasannidhimanvayāsīt .. 72-7..

tāvaddadarśa paśudohavilokalolaṃ
bhaktottamāgatimiva pratipālayantam .
bhūman bhavantamayamagrajavantamanta-
rbrahmānubhūtirasasindhumivodvamantam .. 72-8..

sāyantanāplavaviśeṣaviviktagātrau
dvau pītanīlarucirāmbaralobhanīyau .
nātiprapañcadhṛtabhūṣaṇacāruveṣau
mandasmitārdravadanau sa yuvāṃ dadarśa .. 72-9..

dūrādrathātsamavaruhya namantamena-
mutthāpya bhaktakulamaulimathopagūhan .
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harṣānmitākṣaragirā kuśalānuyogī
pāṇiṃ pragṛhya sabalo’tha gṛhaṃ ninetha .. 72-10..

nandena sākamamitādaramarcayitvā
taṃ yādavaṃ taduditāṃ niśamayya vārtām .
gopeṣu bhūpatinideśakathāṃ nivedya
nānākathābhiriha tena niśāmanaiṣīḥ .. 72-11..

candrāgṛhe kimuta candrabhagāgṛhe nu
rādhāgṛhe nu bhavane kimu maitravinde .
dhūrtto vilambata iti pramadābhiruccai-
rāśaṅkito niśi marutpuranātha pāyāḥ .. 72-12..

iti dvisaptatitamadaśakaṃ samāptam 
 

trisaptatitamadaśakam (73)
śrīkṛṣṇasya mathurāyātrā

niśamayya tavātha yānavārtāṃ bhṛśamārtāḥ paśupālabālikāstāḥ .
kimidaṃ kimidaṃ kathannvitīmāḥ samavetāḥ paridevitānyakurvan .. 73-1..

karuṇānidhireṣa nandasūnuḥ kathamasmānvisṛjedananyanāthāḥ .
bata naḥ kimu daivamevamāsīditi tāstvadgatamānasā vilepuḥ .. 73-2..
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caramaprahare pratiṣṭhamānaḥ saha pitrā nijamitramaṇḍalaiśca .
paritāpabharaṃ nitambinīnāṃ śamayiṣyan vyamucassakhāyamekam .. 73-3..

acirādupayāmi sannidhiṃ vo bhavitā sādhu mayaiva saṅgamaśrīḥ .
amṛtāmbunidhau nimajjayiṣye drutamityāśvasitā vadhūrakārṣīḥ .. 73-4..

saviṣādabharaṃ sayācñamuccairatidūraṃ vanitābhirīkṣyamāṇaḥ .
mṛdu taddiśi pātayannapāṅgān sabalo’krūrarathena nirgato’bhūḥ .. 73-5..

anasā bahulena vallavānāṃ manasā canugato’tha vallabhānām .
vanamārtamṛgaṃ viṣaṇṇavṛkṣaṃ samatīto yamunātaṭīmayāsīḥ .. 73-6..

niyamāya nimajya vāriṇi tvāmabhivīkṣyātha rathe’pi gāndineyaḥ .
vivaśo’jani kinnvidaṃ vibhoste nanu citraṃ tvavalokanaṃ samantāt .. 73-7..

punareṣa nimajya puṇyaśālī puruṣaṃ tvāṃ paramaṃ bhujaṅgabhoge .
arikambugadāmbujaiḥ sphurantaṃ surasiddhaughaparītamāluloke .. 73-8..

sa tadā paramātmasaukhyasindhau vinimagnaḥ praṇuvanprakārabhedaiḥ .
avilokya punaśca harṣasindhoranuvṛtyā pulakāvṛto yayau tvām .. 73-9..

kimu śītalimā mahān jale yatpulako’sāviti coditena tena .
atiharṣaniruttareṇa sārdhaṃ rathavāsī pavaneśa pāhi māṃ tvam .. 73-10..

iti trisaptatitamadaśakaṃ samāptam
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 catuḥsaptatitamadaśakam (74)
bhagavataḥ mathurāpurīpraveśam

samprāpto mathurāṃ dinārdhavigame tatrāntarasminvasa-
nnārāme vihitāśanaḥ sakhijanairyātaḥ purīmīkṣitum .
prāpo rājapathaṃ ciraśrutidhṛtavyālokakautūhala-
strīpuṃsodyadagaṇyapuṇyanigalairākṛṣyamāṇo nu kim .. 74-1..

tvatpādadyutivatsarāgasubhagāstvanmūrtivadyoṣitaḥ
samprāptā vilasatpayodhararuco lolā bhavaddṛṣṭivat .
hāriṇyastvadurassthalīvadayi te mandasmitaprauḍhiva-
nnairmalyollasitāḥ kacaugharucivadrājatkalāpāśritāḥ .. 74-2..

tāsāmākalayannapāṅgavalanairmodaṃ praharṣādbhuta-
vyāloleṣu janeṣu tatra rajakaṃ kañcitpaṭīṃ prārthayan .
kaste dāsyati rājakīyavasanaṃ yāhīti tenoditaḥ
sadyastasya kareṇa śīrṣamahṛthāḥ so’pyāpa puṇyāṃ gatim .. 74-3..

bhūyo vāyakamekamāyatamatiṃ toṣeṇa veṣocitaṃ
dāśvāṃsaṃ svapadaṃ ninetha sukṛtaṃ ko veda jīvātmanām .
mālābhiḥ stabakaiḥ stavairapi punarmālākṛtā mānito
bhaktiṃ tena vṛtāṃ dideśitha parāṃ lakṣmīṃ ca lakṣmīpate .. 74-4..

kubjāmabjavilocanāṃ pathi punardṛṣṭvāṅgarāge tayā
datte sādhu kilāṅgarāgamadadāstasyā mahāntaṃ hṛdi .
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cittasthāmṛjutāmatha prathayituṃ gātre’pi tasyāḥ sphuṭaṃ
gṛhṇanmañjukareṇa tāmudanayastāvajjagatsundarīm .. 74-5..

tāvanniścitavaibhavāstava vibho nātyantapāpā janā
yatkiñciddadate sma śaktyanuguṇaṃ tāmbūlamālyādikam .
gṛhṇānaḥ kusumādi kiñcana tadā mārge nibaddhāñjali-
rnātiṣṭhaṃ bata hā yato’dya vipulāmārtiṃ vrajāmi prabho .. 74-6..

eṣyāmīti vimuktayāpi bhagavannālepadātryā tayā
dūrātkātarayā nirīkṣitagatistvaṃ prāviśo gopuram .
āghoṣānumitatvadāgamamahāharṣollaladdevakī-
vakṣojapragalatpayorasamiṣāttvatkīrtirantargatā .. 74-7..

āviṣṭo nagarīṃ mahotsavavatīṃ kodaṇḍaśālāṃ vrajan
mādhuryeṇa nu tejasā nu puruṣairdūreṇa dattāntaraḥ .
sragbhirbhūṣitamarcitaṃ varadhanurmāmeti vādātpuraḥ
prāgṛhṇāḥ samaropayaḥ kila samākrākṣīrabhāṅkṣīrapi .. 74-8..

śvaḥ kaṃsakṣapaṇotsavasya purataḥ prārambhatūryopama-
ścāpadhvaṃsamahādhvanistava vibho devānaromāñcayat .
kaṃsasyāpi ca vepathustaduditaḥ kodaṇḍakhaṇḍadvayī-
caṇḍābhyāhatarakṣipūruṣaravairutkūlito’bhūttvayā .. 74-9..

śiṣṭairduṣṭajanaiśca dṛṣṭamahimā prītyā ca bhītyā tataḥ
sampaśyanpurasampadaṃ pravicaransāyaṃ gato vāṭikām .
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śrīdāmnā saha rādhikāvirahajaṃ khedaṃ vadanprasvapa-
nnānandannavatārakāryaghaṭanādvāteśa saṃrakṣa mām .. 74-10..

iti catuḥsaptatitamadaśakaṃ samāptam

pañcasaptatitamadaśakam (75)
kaṃsavadham

prātaḥ santrastabhojakṣitipativacasā prastute mallatūrye
saṅghe rājñāṃ ca mañcānabhiyayuṣi gate nandagope’pi harmyam .
kaṃse saudhādhirūḍhe tvamapi sahabalaḥ sānugaścāruveṣo
raṅgadvāraṃ gato’bhūḥ kupitakuvalayāpīḍanāgāvalīḍham .. 75-1..

pāpiṣṭhāpehi mārgāddrutamiti vacasā niṣṭhurakruddhabuddhe-
rambaṣṭhasya praṇodādadhikajavajuṣā hastinā gṛhyamāṇaḥ .
kelīmukto’tha gopīkucakalaśaciraspardhinaṃ kumbhamasya
vyāhatyālīyathāstvaṃ caraṇabhuvi punarnirgato valguhāsī .. 75-2..

hastaprāpyo’pyagamyo jhaṭiti munijanasyeva dhāvangajendraṃ
krīḍannāpatya bhūmau punarabhipatatastasya dantaṃ sajīvam .
mūlādunmūlya tanmūlagamahitamahāmauktikānyātmamitre
prādāstvaṃ hāramebhirlalitaviracitaṃ rādhikāyai diśeti .. 75-3..

gṛhṇānaṃ dantamaṃse yutamatha halinā raṅgamaṅgāviśantaṃ
tvāṃ maṅgalyāṅgabhaṅgīrabhasahṛtamanolocanā vīkṣya lokāḥ .
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haṃho dhanyo nu nando na hi na hi paśupālāṅganā no yaśodā
no no dhanyekṣaṇāḥ smastrijagati vayameveti sarve śaśaṃsuḥ .. 75-4..

pūrṇaṃ brahmaiva sākṣānniravadhiparamānandasāndraprakāśaṃ
gopeṣu tvaṃ vyalāsīrna khalu bahujanaistāvadāvedito’bhūḥ .
dṛṣṭvātha tvāṃ tadedamprathamamupagate puṇyakāle janaughāḥ
pūrṇānandā vipāpāḥ sarasamabhijagustvatkṛtāni smṛtāni .. 75-5..

cāṇūro mallavīrastadanu nṛpagirā muṣṭiko muṣṭiśālī
tvāṃ rāmaṃ cābhipede jhaṭajhaṭiti mitho muṣṭipātātirūkṣam .
utpātāpātanākarṣaṇavividharaṇānyāsatāṃ tatra citraṃ
mṛtyoḥ prāgeva mallaprabhuragamadayaṃ bhūriśo bandhamokṣān .. 75-6..

hā dhikkaṣṭaṃ kumārau sulalitavapuṣau mallavīrau kaṭhorau
na drakṣyāmo vrajāmastvaritamiti jane bhāṣamāṇe tadānīm .
cāṇūraṃ taṃ karodbhrāmaṇavigaladasuṃ pothayāmāsithorvyāṃ
piṣṭo’bhūnmuṣṭiko’pi drutamatha halinā naṣṭaśiṣṭairdadhāve .. 75-7..

kaṃsassaṃvārya tūryaṃ khalamatiravidankāryamāryān pitṝṃstā-
nāhantuṃ vyāptamūrtestava ca samaśiṣaddūramutsāraṇāya .
ruṣṭo duṣṭoktibhistvaṃ garuḍa iva giriṃ mañcamañcannudañcat
khaḍgavyāvadgadussaṅgrahamapi ca haṭhātprāgrahīraugrasenim .. 75-8..

sadyo niṣpiṣṭasandhiṃ bhuvi narapatimāpātya tasyopariṣṭāt
tvayyāpātye tadaiva tvadupari patitā nākināṃ puṣpavṛṣṭiḥ .
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kiṃ kiṃ brūmastadānīṃ satatamapi bhiyā tvadgatātmā sa bheje
sāyujyaṃ tvadvadhotthā parama paramiyaṃ vāsanā kālanemeḥ .. 75-9..

tadbhrātṝnaṣṭa piṣṭvā drutamatha pitarau sannamannugrasenaṃ
kṛtvā rājānamuccairyadukulamakhilaṃ modayankāmadānaiḥ .
bhaktānāmuttamaṃ coddhavamamaragurorāptanītiṃ sakhāyaṃ
labdhvā tuṣṭo nagaryāṃ pavanapurapate rundhi me sarvarogān .. 75-10..

iti pañcasaptatitamadaśakaṃ samāptam
 

ṣaṭsaptatitamadaśakam (76)
uddhavadautyam

gatvā sāndīpanimatha catuṣṣaṣṭimātrairahobhiḥ
sarvajñastvaṃ saha musalinā sarvavidyāṃ gṛhītvā .
putraṃ naṣṭaṃ yamanilayanādāhṛtaṃ dakṣiṇārthaṃ
dattvā tasmai nijapuramagā nādayanpāñcajanyam .. 76-1..

smṛtvā smṛtvā paśupasudṛśaḥ premabhārapraṇunnāḥ
kāruṇyena tvamapi vivaśaḥ prahiṇoruddhavaṃ tam .
kiñcāmuṣmai paramasuhṛde bhaktavaryāya tāsāṃ
bhaktyudrekaṃ sakalabhuvane durlabhaṃ darśayiṣyan .. 76-2..

tvanmāhātmyaprathimapiśunaṃ gokulaṃ prāpya sāyaṃ
tvadvārtābhirbahu sa ramayāmāsa nandaṃ yaśodām .
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prātardṛṣṭvā maṇimayarathaṃ śaṅkitāḥ paṅkajākṣyaḥ
śrutvā prāptaṃ bhavadanucaraṃ tyaktakāryāḥ samīyuḥ .. 76-3..

dṛṣṭvā cainaṃ tvadupamalasadveṣabhūṣābhirāmaṃ
smṛtvā smṛtvā tava vilasitānyuccakaistāni tāni .
ruddhālāpāḥ kathamapi punargadgadāṃ vācamūcuḥ
saujanyādīnnijaparabhidāmapyalaṃ vismarantyaḥ .. 76-4..

śrīman kiṃ tvaṃ pitṛjanakṛte preṣito nirdayena
kvāsau kānto nagarasudṛśāṃ hā hare nātha pāyāḥ .
āśleṣāṇāmamṛtavapuṣo hanta te cumbanānā-
munmādānāṃ kuhakavacasāṃ vismaretkānta kā vā .. 76-5..

rāsakrīḍālulitalalitaṃ viślathatkeśapāśaṃ
mandodbhinnaśramajalakaṇaṃ lobhanīyaṃ tvadaṅgam .
kāruṇyābdhe sakṛdapi samāliṅgituṃ darśayeti
premonmādādbhuvanamadana tvatpriyāstvāṃ vilepuḥ .. 76-6..

evaṃ prāyairvivaśavacanairākulā gopikāstāḥ
tvatsandeśaiḥ prakṛtimanayatso’tha vijñānagarbhaiḥ .
bhūyastābhirmuditamatibhistvanmayībhirvadhūbhi-
stattadvārtāsarasamanayatkānicidvāsarāṇi .. 76-7..

tvatprodgānaiḥ sahitamaniśaṃ sarvato gehakṛtyaṃ
tvadvārtaiva prasarati mithaḥ saiva cotsvāpalāpāḥ .



Śrīman Nārāyaṇīyaṃ

775

ceṣṭāḥ prāyastvadanukṛtayastvanmayaṃ sarvamevaṃ
dṛṣṭvā tatra vyamuhadadhikaṃ vismayāduddhavo’yam .. 76-8..

rādhāyā me priyatamamidaṃ matpriyaivaṃ bravīti
tvaṃ kiṃ maunaṃ kalayasi sakhe māninī matpriyeva .
ityādyeva pravadati sakhi tvatpriyo nirjane mā-
mitthaṃvādairaramayadayaṃ tvatpriyāmutpalākṣīm .. 76-9..

eṣyāmi drāganupagamanaṃ kevalaṃ kāryabhārād-
viśleṣe’pi smaraṇadṛḍhatāsambhavānmāstu khedaḥ .
brahmānande milati nacirātsaṅgamo vā viyoga-
stulyo vaḥ syāditi tava girā so’karonnirvyathāstāḥ .. 76-10..

evaṃ bhaktiḥ sakalabhuvane nekṣitā na śrutā vā
kiṃ śāstraughaiḥ kimiha tapasā gopikābhyo namo’stu .
ityānandākulamupagataṃ gokulāduddhavaṃ taṃ
dṛṣṭvā hṛṣṭo gurupurapate pāhi māmāmayaughāt .. 76-11..

iti ṣaṭsaptatitamadaśakaṃ samāptaṃ

 
saptasaptatitamadaśakam (77)
jarāsandhādibhiḥ saha yuddham

sairandhryāstadanu ciraṃ smarāturāyā
yāto’bhūḥ salalitamuddhavena sārdham .
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āvāsaṃ tvadupagamotsavaṃ sadaiva
dhyāyantyāḥ pratidinavāsasajjikāyāḥ .. 77-1..

upagate tvayi pūrṇamanorathāṃ
pramadasambhramakamprapayodharām .
vividhamānanamādadhatīṃ mudā
rahasi tāṃ ramayāñcakṛṣe sukham .. 77-2..

pṛṣṭā varaṃ punarasāvavṛṇodvarākī
bhūyastvayā suratameva niśāntareṣu .
sāyujyamastviti vadedbudha eva kāmaṃ
sāmīpyamastvaniśamityapi nābravītkim .. 77-3..

tato bhavāndeva niśāsu kāsucinmṛgīdṛśaṃ tāṃ nibhṛtaṃ vinodayan .
adādupaśloka iti śrutaṃ sutaṃ sa nāradātsāttvatatantravidbabhau .. 77-4..

akrūramandiramito’tha baloddhavābhyā-
mabhyarcito bahu nuto muditena tena .
enaṃ visṛjya vipināgatapāṇḍaveya-
vṛttaṃ viveditha tathā dhṛtarāṣṭraceṣṭām .. 77-5..

vighātājjāmātuḥ paramasuhṛdo bhojanṛpate-
rjarāsandhe rundhatyanavadhiruṣāndhe’tha mathurām .
rathādyairdyorlabdhaiḥ katipayabalastvaṃ balayuta-
strayoviṃśatyakṣauhiṇi tadupanītaṃ samahṛthāḥ .. 77-6..
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baddhaṃ balādatha balena balottaraṃ tvaṃ
bhūyo balodyamarasena mumocithainam .
niśśeṣadigjayasamāhṛtaviśvasainyāt
ko’nyastato hi balapauruṣavāṃstadānīm .. 77-7..

bhagnassa lagnahṛdayo’pi nṛpaiḥ praṇunno
yuddhaṃ tvayā vyadhita ṣoḍaśakṛtva evam .
akṣauhiṇīḥ śiva śivāsya jaghantha viṣṇo
sambhūya saikanavatitriśataṃ tadānīm .. 77-8..

aṣṭādaśe’sya samare samupeyuṣi tvaṃ
dṛṣṭvā puro’tha yavanaṃ yavanatrikoṭyā .
tvaṣṭrā vidhāpya puramāśu payodhimadhye
tatrātha yogabalataḥ svajanānanaiṣīḥ .. 77-9..

padbhyāṃ tvaṃ padmamālī cakita iva purānnirgato dhāvamāno
mleccheśenānuyāto vadhasukṛtavihīnena śaile nyalaiṣīḥ .
suptenāṅghryāhatena drutamatha mucukundena bhasmīkṛte’smin
bhūpāyāsmai guhānte sulalitavapuṣā tasthiṣe bhaktibhāje .. 77-10..

aikṣvāko’haṃ virakto’smyakhilanṛpasukhe tvatprasādaikakāṅkṣī
hā deveti stuvantaṃ varavitatiṣu taṃ nispṛhaṃ vīkṣya hṛṣyan .
muktestulyāṃ ca bhaktiṃ dhutasakalamalaṃ mokṣamapyāśu dattvā
kāryaṃ hiṃsāviśuddhyai tapa iti ca tadā prāstha lokapratītyai .. 77-11..
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tadanu mathurāṃ gatvā hatvā camūṃ yavanāhṛtāṃ
magadhapatinā mārge sainyaiḥ pureva nivāritaḥ .
caramavijayaṃ darpāyāsmai pradāya palāyito
jaladhinagarīṃ yāto vātālayeśvara pāhi mām .. 77-12..

iti saptasaptatitamadaśakaṃ samāptaṃ

aṣṭasaptatitamadaśakam (78)
dvārakāvāsaḥ tathā rukmiṇīsandeśaprāptiḥ

tridaśavardhakivardhitakauśalaṃ tridaśadattasamastavibhūtimat .
jaladhimadhyagataṃ tvamabhūṣayo navapuraṃ vapurañcitarociṣā .. 78-1..

daduṣi revatabhūbhṛti revatīṃ halabhṛte tanayāṃ vidhiśāsanāt .
mahitamutsavaghoṣamapūpuṣaḥ samuditairmuditaiḥ saha yādavaiḥ .. 78-2..

atha vidarbhasutāṃ khalu rukmiṇīṃ praṇayinīṃ tvayi deva sahodaraḥ .
svayamaditsata cedimahībhuje svatamasā tamasādhumupāśrayan .. 78-3..

ciradhṛtapraṇayā tvayi bālikā sapadi kāṅkṣitabhaṅgasamākulā .
tava nivedayituṃ dvijamādiśatsvakadanaṃ kadanaṅgavinirmitam .. 78-4..

dvijasuto’pi ca tūrṇamupāyayau tava puraṃ hi durāśadurāsadam .
mudamavāpa ca sādarapūjitaḥ sa bhavatā bhavatāpahṛtā svayam .. 78-5..
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sa ca bhavantamavocata kuṇḍine nṛpasutā khalu rājati rukmiṇī .
tvayi samutsukayā nijadhīratārahitayā hi tayā prahito’smyaham .. 78-6..

tava hṛtāsmi puraiva guṇairahaṃ harati māṃ kila cedinṛpo’dhunā .
ayi kṛpālaya pālaya māmiti prajagade jagadekapate tayā .. 78-7..

aśaraṇāṃ yadi māṃ tvamupekṣase sapadi jīvitameva jahāmyaham .
iti girā sutanoratanodbhṛśaṃ suhṛdayaṃ hṛdayaṃ tava kātaram .. 78-8..

akathayastvamathainamaye sakhe tadadhikā mama manmathavedanā .
nṛpasamakṣamupetya harāmyahaṃ tadayi tāṃ dayitāmasitekṣaṇām .. 78-9..

pramuditena ca tena samaṃ tadā rathagato laghu kuṇḍinameyivān .
gurumarutpuranāyaka me bhavānvitanutāṃ tanutāmakhilāpadām .. 78-10..

iti aṣṭasaptatitamadaśakaṃ samāptam
 

ekonāśītitama daśakam (79)
rukmiṇīharaṇaṃ-vivāham

balasametabalānugato bhavān puramagāhata bhīṣmakamānitaḥ .
dvijasutaṃ tvadupāgamavādinaṃ dhṛtarasā tarasā praṇanāma sā .. 79-1..

bhuvanakāntamavekṣya bhavadvapurnṛpasutasya niśamya ca ceṣṭitam .
vipulakhedajuṣāṃ puravāsināṃ saruditairuditairagamanniśā .. 79-2..



Śrīman Nārāyaṇīyaṃ

780

tadanu vanditumindumukhī śivāṃ vihitamaṅgalabhūṣaṇabhāsurā .
niragamadbhavadarpitajīvitā svapurataḥ purataḥ subhaṭāvṛtā .. 79-3..

kulavadhūbhirupetya kumārikā girisutāṃ paripūjya ca sādaram .
muhurayācata tatpadapaṅkaje nipatitā patitāṃ tava kevalam .. 79-4..

samavalokakutuhalasaṅkule nṛpakule nibhṛtaṃ tvayi ca sthite .
nṛpasutā niragādgirijālayātsuruciraṃ rucirañjitadiṅmukhā .. 79-5..

bhuvanamohanarūparucā tadā vivaśitākhilarājakadambayā .
tvamapi deva kaṭākṣavimokṣaṇaiḥ pramadayā madayāñcakṛṣe manāk .. 79-6..

kva nu gamiṣyasi candramukhīti tāṃ sarasametya kareṇa haran kṣaṇāt .
samadhiropya rathaṃ tvamapāhṛthā bhuvi tato vitato ninado dviṣām .. 79-7..

kva nu gataḥ paśupāla iti krudhā kṛtaraṇā yadubhiśca jitā nṛpāḥ .
na tu bhavānudacālyata tairaho piśunakaiḥ śunakairiva kesarī .. 79-8..

tadanu rukmiṇamāgatamāhave vadhamupekṣya nibadhya virūpayan .
hṛtamadaṃ parimucya baloktibhiḥ puramayā ramayā saha kāntayā .. 79-9..

navasamāgamalajjitamānasāṃ praṇayakautukajṛmbhitamanmathām .
aramayaḥ khalu nātha yathāsukhaṃ rahasi tāṃ hasitāṃśulasanmukhīm .. 79-10..

vividhanarmabhirevamaharniśaṃ pramadamākalayanpunarekadā .
ṛjumateḥ kila vakrāgirā bhavān varatanoratanodatilolatām .. 79-11..
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tadadhikairatha lālanakauśalaiḥ praṇayinīmadhikaṃ ramayannimām .
ayi mukunda bhavaccaritāni naḥ pragadatāṃ gadatāntimapākuru .. 79-12..

iti ekonāśītitamadaśakaṃ samāptaṃ

 

aśītitamadaśakam (80)
syamantakopākhyānam

satrājitastvamatha lubdhavadarkalabdhaṃ
divyaṃ syamantakamaṇiṃ bhagavannayācīḥ .
tatkāraṇaṃ bahuvidhaṃ mama bhāti nūnaṃ
tasyātmajāṃ tvayi ratāṃ chalato vivoḍhum .. 80-1..

adattaṃ taṃ tubhyaṃ maṇivaramanenālpamanasā
prasenastadbhrātā galabhuvi vahanprāpa mṛgayām .
ahannenaṃ siṃho maṇimahasi māṃsabhramavaśāt
kapīndrastaṃ hatvā maṇimapi ca bālāya dadivān .. 80-2..

śaśaṃsuḥ satrājidgiramanu janāstvāṃ maṇiharaṃ
janānāṃ pīyūṣaṃ bhavati guṇināṃ doṣakaṇikā .
tataḥ sarvajño’pi svajanasahito mārgaṇaparaḥ
prasenaṃ taṃ dṛṣṭvā harimapi gato’bhūḥ kapiguhām .. 80-3..
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bhavantamavitarkayannativayāḥ svayaṃ jāmbavān
mukundaśaraṇaṃ hi māṃ ka iha roddhumityālapan .
vibho raghupate hare jaya jayetyalaṃ muṣṭibhi-
ściraṃ tava samarcanaṃ vyadhita bhaktacūḍāmaṇiḥ .. 80-4..

buddhvātha tena dattāṃ navaramaṇīṃ varamaṇiṃ ca parigṛhṇan .
anugṛhṇannamumāgāḥ sapadi ca satrājite maṇiṃ prādāḥ .. 80-5..

tadanu sa khalu vrīḍālolo vilolavilocanāṃ
duhitaramaho dhīmānbhāmāṃ giraiva parārpitām .
aditamaṇinā tubhyaṃ labhyaṃ sametya bhavānapi
pramuditamanāstasyaivādānmaṇiṃ gahanāśayaḥ .. 80-6..

vrīlākulāṃ ramayati tvayi satyabhāmāṃ
kaunteyadāhakathayātha kurūnprayāte .
hā gāndineyakṛtavarmagirā nipātya
satrājitaṃ śatadhanurmaṇimājahāra .. 80-7..

śokātkurūnupagatāmavalokya kāntāṃ
hatvā drutaṃ śatadhunaṃ samaharṣayastām .
ratne saśaṅka iva maithilagehametya
rāmo gadāṃ samaśiśikṣata dhārtarāṣṭram .. 80-8..

akrūra eṣa bhagavan bhavadicchayaiva
satrājitaḥ kucaritasya yuyoja hiṃsām .
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akrūrato maṇimanāhṛtavānpunastvaṃ
tasyaiva bhūtimupadhātumiti bruvanti .. 80-9..

bhaktastvayi sthirataraḥ sa hi gāndineya-
stasyaiva kāpathamatiḥ kathamīśa jātā .
vijñānavānpraśamavānahamityudīrṇaṃ
garvaṃ dhruvaṃ śamayituṃ bhavatā kṛtaiva .. 80-10..

yātaṃ bhayena kṛtavarmayutaṃ punasta-
māhūya tadvinihitaṃ ca maṇiṃ prakāśya .
tatraiva suvratadhare vinidhāya tuṣyan
bhāmākucāntaraśayaḥ pavaneśa pāyāḥ .. 80-11..

iti aśītitamadaśakaṃ samāptam
 

ekāśītitamadaśakam (81)
narakāsuravadhaṃ tathā subhadrāharaṇam

snigdhāṃ mugdhāṃ satatamapi tāṃ lālayan satyabhāmāṃ
yāto bhūyaḥ saha khalu tayā yājñasenīvivāham .
pārthaprītyai punarapi manāgāsthito hastipuryāṃ
śakraprasthaṃ puramapi vibho saṃvidhāyāgato’bhūḥ .. 81-1..

bhadrāṃ bhadrāṃ bhavadavarajāṃ kauraveṇārthyamānāṃ
tvadvācā tāmahṛta kuhanāmaskarī śakrasūnuḥ .
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tatra kruddhaṃ balamanunayan pratyagāstena sārdhaṃ
śakraprasthaṃ priyasakhamude satyabhāmāsahāyaḥ .. 81-2..

tatra krīḍannapi ca yamunākūladṛṣṭāṃ gṛhītvā
tāṃ kālindīṃ nagaramagamaḥ khāṇḍavaprīṇitāgniḥ .
bhrātṛtrastāṃ praṇayavivaśāṃ deva paitṛṣvaseyīṃ
rājñāṃ madhye sapadi jahṛṣe mitravindāmavantīm .. 81-3..

satyāṃ gatvā punarudavaho nagnajinnandanāṃ tāṃ
badhvā saptāpi ca vṛṣavarānsaptamūrtirnimeṣāt .
bhadrāṃ nāma pradaduratha te deva santarddanādyā-
statsodaryāṃ varada bhavataḥ sāpi paitṛṣvaseyī .. 81-4..

pārthādyairapyakṛtalavanaṃ toyamātrābhilakṣyaṃ
lakṣaṃ chitvā śapharamavṛthā lakṣaṇāṃ madrakanyām .
aṣṭāvevaṃ tava samabhavan vallabhāstatra madhye
śuśrotha tvaṃ surapatigirā bhaumaduśceṣṭitāni .. 81-5..

smṛtāyātaṃ pakṣipravaramadhirūḍhastvamagamo
vahannaṅke bhāmāmupavanamivārātibhavanam .
vibhindan durgāṇi truṭitapṛtanāśonitarasaiḥ
puraṃ tāvatprāgjyotiṣamakuruthāśśoṇitapuram .. 81-6..

murastvāṃ pañcāsyo jaladhivanamadhyādudapatat
sa cakre cakreṇa pradalitaśirā maṅkṣu bhavatā .



Śrīman Nārāyaṇīyaṃ

785

caturdantairdantāvalapatibhirindhānasamaraṃ
rathāṅkenacchitvā narakamakarostīrṇarakam .. 81-7..

stuto bhūmyā rājyaṃ sapadi bhagadatte’sya tanaye
gajañcaikaṃ dattvā prajighāyitha nāgānnijapurīm .
khalenābaddhānāṃ svagatamanasāṃ ṣoḍaśa punaḥ
sahasrāṇi strīṇāmapi ca dhanarāśiṃ ca vipulam .. 81-8..

bhaumāpāhṛtakuṇḍalaṃ tadaditerdātuṃ prayāto divaṃ
śakrādyairmahitaḥ samaṃ dayitayā dyustrīṣu dattahriyā .
hṛtvā kalpataruṃ ruṣābhipatitaṃ jitvendramabhyāgama-
stattu śrīmadadoṣa īdṛśa iti vyākhyātumevākṛthāḥ .. 81-9..

kalpadruṃ satyabhāmābhavanabhuvi sṛjandvyaṣṭasāhasrayoṣāḥ
svīkṛtya pratyagāraṃ vihitabahuvapurlālayankelibhedaiḥ .
āścaryānnāradālokitavividhagatistatra tatrāpi gehe
bhūyaḥ sarvāsu kurvan daśa daśa tanayān pāhi vātālayeśa .. 81-10..

iti ekāśītitamadaśakaṃ samāptam

dvyaśītitamadaśakam (82)
bāṇāsurayuddhaṃ tathā nṛgaśāpamokṣam

pradyumno raukmiṇeyaḥ sa khalu tava kalā śambareṇāhṛtastaṃ
hatvā ratyā sahāpto nijapuramaharadrukmikanyāṃ ca dhanyām .
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tatputro’thāniruddho guṇanidhiravahadrocanāṃ rukmipautrīṃ
tatrodvāhe gatastvaṃ nyavadhi musalinā rukmyapi dyūtavairāt .. 82-1..

bāṇasya sā balisutasya sahasrabāho-
rmāheśvarasya mahitā duhitā kiloṣā .
tvatpautramenamaniruddhamadṛṣṭapūrvaṃ
svapne’nubhūya bhagavan virahāturā’bhūt .. 82-2..

yoginyatīva kuśalā khalu citralekhā
tasyāḥ sakhī vilikhatī taruṇānaśeṣān .
tatrāniruddhamuṣayā viditaṃ niśāyā-
māneṣṭa yogabalato bhavato niketāt .. 82-3..

kanyāpure dayitayā sukhamāramantaṃ
cainaṃ kathañcana babandhuṣi śarvabandhau .
śrīnāradoktatadudantadurantaroṣai-
stvaṃ tasya śoṇitapuraṃ yadubhirnyarundhāḥ .. 82-4..

purīpālaḥ śailapriyaduhitṛnātho’sya bhagavān
samaṃ bhūtavrātairyadubalamaśaṅkaṃ nirurudhe .
mahāprāṇo bāṇo jhaṭiti yuyudhānena yuyudhe
guhaḥ pradyumnena tvamapi purahantrā jaghaṭiṣe .. 82-5..

niruddhāśeṣāstre mumuhuṣi tavāstreṇa giriśe
drutā bhūtā bhītāḥ pramathakulavīrāḥ pramathitāḥ .
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parāskandatskandaḥ kusumaśarabāṇaiśca sacivaḥ
sa kumbhāṇḍo bhāṇḍaṃ navamiva balenāśu bibhide .. 82-6..

cāpānāṃ pañcaśatyā prasabhamupagate chinnacāpe’tha bāṇe
vyarthe yāte sameto jvarapatiraśanairajvari tvajjvareṇa .
jñānī stutvātha dattvā tava caritajuṣāṃ vijvaraṃ sajvaro’gāt
prāyo’ntarjñānavanto’pi ca bahutamasā raudraceṣṭā hi raudrāḥ .. 82-7..

bāṇaṃ nānāyudhograṃ punarabhipatitaṃ darpadoṣādvitanvan
nirlūnāśeṣadoṣaṃ sapadi bubudhuṣā śaṅkareṇopagītaḥ .
tadvācā śiṣṭabāhudvitayamubhayato nirbhayaṃ tatpriyaṃ taṃ
muktvā taddattamāno nijapuramagamaḥ sāniruddhaḥ sahoṣaḥ .. 82-8..

muhustāvacchakraṃ varuṇamajayo nandaharaṇe
yamaṃ bālānītau davadahanapāne’nilasakham .
vidhiṃ vatsasteye giriśamiha bāṇasya samare
vibho viśvotkarṣī tadayamavatāro jayati te .. 82-9..

dvijaruṣā kṛkalāsavapurdharaṃ nṛganṛpaṃ tridivālayamāpayan .
nijajane dvijabhaktimanuttamāmupadiśan pavaneśvara pāhi mām .. 82-10..

iti dvyaśītitamadaśakaṃ samāptaṃ
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tryaśītitamadaśakam (83)
pauṇḍrakavadhaṃ - dninidavadham

rāme’thagokulagate pramadāprasakte
hūtānupetayamunādamane madāndhe .
svairaṃ samāramati sevakavādamūḍho
dūtaṃ nyayuṅkta tava pauṇḍrakavāsudevaḥ .. 83-1..

nārāyaṇo’hamavatīrṇa ihāsmi bhūmau
dhatse kila tvamapi māmakalakṣaṇāni .
utsṛjya tāni śaraṇaṃ vraja māmiti tvāṃ
dūto jagāda sakalairhasitaḥ sabhāyām .. 83-2..

dūte’tha yātavati yādavasainikastvaṃ
yāto dadarśitha vapuḥ kila pauṇḍrakīyam .
tāpena vakṣasi kṛtāṅkamanalpamūlya-
śrīkaustubhaṃ makarakuṇḍalapītacelam .. 83-3..

kālāyasaṃ nijasudarśanamasyato’sya
kālānalotkarakireṇa sudarśanena .
śīrṣaṃ cakartitha mamarditha cāsya senāṃ
tanmitrakāśipaśiro’pi cakartha kāśyām .. 83-4..

jāḍyena bālakagirā’pi kilāhameva
śrīvāsudeva iti rūḍhamatiściraṃ saḥ .
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sāyujyameva bhavadaikyadhiyā gato’bhūt
ko nāma kasya sukṛtaṃ kathamityaveyāt .. 83-5..

kāśīśvarasya tanayo’tha sudakṣiṇākhyaḥ
śarvaṃ prapūjya bhavate vihitābhicāraḥ .
kṛtyānalaṃ kamapi bāṇaraṇātibhītai-
rbhūtaiḥ kathañcana vṛtaiḥ samamabhyamuñcat .. 83-6..

tālapramāṇacaraṇāmakhilaṃ dahantīṃ
kṛtyāṃ vilokya cakitaiḥ kathito’pi pauraiḥ .
dyūtotsave kamapi no calito vibho tvaṃ
pārśvasthamāśu visasarjitha kālacakram .. 83-7..

abhyāpatatyamitadhāmni bhavanmahāstre
hā heti vidrutavatī khalu ghorakṛtyā .
roṣātsudakṣiṇamadakṣiṇaceṣṭitaṃ taṃ
puploṣa cakramapi kāśipurāmadhākṣīt .. 83-8..

sa khalu vivido rakṣoghāte kṛtopakṛtiḥ purā
tava tu kalayā mṛtyuṃ prāptuṃ tadā khalatāṃ gataḥ .
narakasacivo deśakleśaṃ sṛjan nagarāntike
jhaṭiti halinā yudhyannaddhā papāta talāhataḥ .. 83-9..

sāmbaṃ kauravyaputrīharaṇaniyamitaṃ sāntvanārthī kurūṇāṃ
yātastadvākyaroṣoddhṛtakarinagaro mocayāmāsa rāmaḥ .
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te ghātyāḥ pāṇḍaveyairiti yadupṛtanāṃ nāmucastvaṃ tadānīṃ
taṃ tvāṃ durbodhalīlaṃ pavanapurapate tāpaśāntyai niṣeve .. 83-10..

iti tryaśītitamadaśakaṃ samāptam

 
caturaśītitamadaśakam (84)
samantapañcakatīrthayātrā . - bandhumitrādi samāgamam

kvacidatha tapanoparāgakāle puri nidadhatkṛtavarmakāmasūnū .
yadukulamahilāvṛtaḥ sutīrthaṃ samupagato’si samantapañcakākhyam .. 84-1..

bahutarajanatāhitāya tatra tvamapi punarvinimajjya tīrthatoyam .
dvijagaṇaparimuktavittarāśiḥ samamilathāḥ kurupāṇḍavādimitraiḥ .. 84-2..

tava khalu dayitājanaiḥ sametā drupadasutā tvayi gāḍhabhaktibhārā .
taduditabhavadāhṛtiprakārairatimumude samamanyabhāminībhiḥ .. 84-3..

tadanu ca bhagavan nirīkṣya gopānatikutukādupagamya mānayitvā .
cirataravirahāturāṅgarekhāḥ paśupavadhūḥ sarasaṃ tvamanvayāsīḥ .. 84-4..

sapadi ca bhavadīkṣaṇotsavena pramuṣitamānahṛdāṃ nitambinīnām .
atirasaparimuktakañculīke paricayahṛdyatare kuce nyalaiṣīḥ .. 84-5..

ripujanakalahaiḥ punaḥ punarme samupagatairiyatī vilambanābhūt .
iti kṛtaparirambhaṇe tvayi drāgativivaśā khalu rādhikā nililye .. 84-6..
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apagatavirahavyathāstadā tā rahasi vidhāya dadātha tattvabodham .
paramasukhacidātmako’hamātmetyudayatu vaḥ sphuṭameva cetasīti .. 84-7..

sukharasaparimiśrito viyogaḥ kimapi purābhavaduddhavopadeśaiḥ .
samabhavadamutaḥ paraṃ tu tāsāṃ paramasukhaikyamayī bhavadvicintā .. 84-8..

munivaranivahaistavātha pitrā duritaśamāya śubhāni pṛcchyamānaiḥ .
tvayi sati kimidaṃ śubhāntarairityuruhasitairapi yājitastadāsau .. 84-9..

sumahati yajane vitāyamāne pramuditamitrajane sahaiva gopāḥ .
yadujanamahitāstrimāsamātraṃ bhavadanuṣaṅgarasaṃ pureva bhejuḥ .. 84-10..

vyapagamasamaye sametya rādhāṃ dṛḍhamupagūhya nirīkṣya vītakhedām .
pramuditahṛdayaḥ puraṃ prayātaḥ pavanapureśvara pāhi māṃ gadebhyaḥ .. 84-11..

iti caturaśītitamadaśakaṃ samāptaṃ
 

pañcāśītitamadaśakam (85)
jarāsandhavadhaṃ - śiśupālavadham

tato magadhabhūmṛtā ciranirodhasaṅkleśitaṃ
śatāṣṭakayutāyutadvitayamīśa bhūmībhṛtām .
anāthaśaraṇāya te kamapi pūruṣaṃ prāhiṇo-
dayācata sa māgadhakṣapaṇameva kiṃ bhūyasā .. 85-1..
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yiyāsurabhimāgadhaṃ tadanu nāradodīritā-
dyudhiṣṭhiramakhodyamādubhayakāryaparyākulaḥ .
viruddhajayino’dhvarādubhayasiddhirityuddhave
śaśaṃsuṣi nijaiḥ samaṃ puramiyetha yaudhiṣṭhirīm .. 85-2..

aśeṣadayitāyute tvayi samāgate dharmajo
vijitya sahajairmahīṃ bhavadapāṅgasaṃvardhitaiḥ .
śriyaṃ nirupamāṃ vahannahaha bhaktadāsāyitaṃ
bhavantamayi māgadhe prahitavānsabhīmārjunam .. 85-3..

girivrajapuraṃ gatāstadanu deva yūyaṃ trayo
yayāca samarotsavaṃ dvijamiṣeṇa taṃ māgadham .
apūrṇasukṛtaṃ tvamuṃ pavanajena saṅgrāmayan
nirīkṣya saha jiṣṇunā tvamapi rājayudhvā sthitaḥ .. 85-4..

aśāntasamaroddhataṃ viṭapapāṭanāsaṃjñayā
nipātya jarasassutaṃ pavanajena niṣpāṭitam .
vimucya nṛpatīnmudā samanugṛhya bhaktiṃ parāṃ
dideśitha gataspṛhānapi ca dharmaguptyai bhuvaḥ .. 85-5..

pracakruṣi yudhiṣṭhire tadanu rājasūyādhvaraṃ
prasannabhṛtakībhavatsakalarājakavyākulam .
tvamapyayi jagatpate dvijapadāvanejādikaṃ
cakartha kimu kathyate nṛpavarasya bhāgyonnatiḥ .. 85-6..
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tatassavanakarmaṇi pravaramagryapūjāvidhiṃ
vicārya sahadevavāganugatassa dharmātmajaḥ .
vyadhatta bhavate mudā sadasi viśvabhūtātmane
tadā sasuramānuṣaṃ bhuvanameva tṛptiṃ dadhau .. 85-7..

tatassapadi cedipo muninṛpeṣu tiṣṭhatsvaho
sabhājayati ko jaḍaḥ paśupadurdurūṭaṃ vaṭum .
iti tvayi sa durvacovitatimudvamannāsanā-
dudāpatadudāyudhaḥ samapatannamuṃ pāṇḍavāḥ .. 85-8..

nivārya nijapakṣagānabhimukhasya vidveṣiṇa-
stvameva jahṛṣe śiro danujadāriṇā svāriṇā .
janustritayalabdhayā satatacintayā śuddhadhī-
stvayā sa paramekatāmadhṛta yogināṃ durlabhām .. 85-9..

tatassumahito tvayā kratuvare nirūḍhe jano
yayau jayati dharmajo jayati kṛṣṇa ityālapan .
khalaḥ sa tu suyodhano dhutamanāssapatnaśriyā
mayārpitasabhāmukhe sthalajalabhramādabhramīt .. 85-10..

tadā hasitamutthitaṃ drupadandanābhīmayo-
rapāṅgakalayā vibho kimapi tāvadujjṛmbhayan .
dharābharanirākṛtau sapadi nāma bījaṃ vapan
janārdana marutpurīnilaya pāhi māmāmayāt .. 85-11..

iti pañcāśītitayadaśakaṃ samāptam
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ṣaḍaśītitamadaśakam (86)
sālvavadham – mahābhāratayuddham

sālvo bhaiṣmīvivāhe yadubalavijitaścandracūḍādvimānaṃ
vindansaubhaṃ sa māyī tvayi vasati kurūṃstvatpurīmabhyabhāṅkṣīt .
pradyumnastaṃ nirundhannakhilayadubhaṭairnyagrahīdugravīryaṃ
tasyāmātyaṃ dyumantaṃ vyajani ca samarassaptaviṃśatyahāntaḥ .. 86-1..

tāvattvaṃ rāmaśālī tvaritamupagataḥ khaṇḍitaprāyasainyaṃ
saubheśaṃ taṃ nyarundhāḥ sa ca kila gadayā śārṅgamabhraṃśayatte .
māyātātaṃ vyahiṃsīdapi tava puratastattvayāpi kṣaṇārdhaṃ
nājñāyītyāhureke tadidamavamataṃ vyāsa eva nyaṣedhīt .. 86-2..

kṣiptvā saubhaṃ gadācūrṇitamudakanidhau maṅkṣu sālve’pi cakre-
ṇotkṛtte dantavaktraḥ prasabhamabhipatannabhyamuñcadgadāṃ te .
kaumodakyā hato’sāvapi sukṛtanidhiścaidyavatprāpadaikyaṃ
sarveṣāmeṣa pūrvaṃ tvayi dhṛtamanasāṃ mokṣaṇārtho’vatāraḥ .. 86-3..

tvayyāyāte’tha jāte kila kurusadasi dyūtake saṃyatāyāḥ
krandantyā yājñasenyāḥ sakaruṇamakṛthāścelamālāmanantām .
annāntaprāptaśarvāṃśajamunicakitadraupadī cintito’tha
prāptaśśākānnamaśnan munigaṇamakṛthāstṛptimantaṃ vanānte .. 86-4..

yuddhodyoge’tha mantre milati sati vṛtaḥ phalgunena tvamekaḥ
kauravye dattasainyaḥ karipuramagamo dūtyakṛtpāṇḍavārtham .



Śrīman Nārāyaṇīyaṃ

795

bhīṣmadroṇādimānye tava khalu vacane dhikkṛte kauraveṇa
vyāvṛṇvanviśvarūpaṃ munisadasi purīṃ kṣobhayitvā’’gato’bhūḥ .. 86-5..

jiṣṇostvaṃ kṛṣṇa sūtaḥ khalu samaramukhe bandhughāte dayāluṃ
khinnaṃ taṃ vīkṣya vīraṃ kimidamayi sakhe nitya eko’yamātmā .
ko vadhyaḥ ko’tra hantā tadiha vadhabhiyaṃ projjhya mayyarpitātmā
dharmyaṃ yuddhaṃ careti prakṛtimanayathā darśayanviśvarūpam .. 86-6..

bhaktottaṃse’tha bhīṣme tava dharaṇibharakṣepakṛtyaikasakte
nityaṃ nityaṃ vibhindatyayutasamadhikaṃ prāptasāde ca pārthe .
niśśastratvapratijñāṃ vijahadarivaraṃ dhārayankrodhaśālī-
vādhāvanprāñjaliṃ taṃ nataśirasamatho vīkṣya modādapāgāḥ .. 86-7..

yuddhe droṇasya hastisthiraraṇabhagadatteritaṃ vaiṣṇavāstraṃ
vakṣasyādhatta cakrasthagitaravimahāḥ prārdayansindhurājam .
nāgāstre karṇamukte kṣitimavanamayankevalaṃ kṛttamauliṃ
tatre tatrāpi pārthaṃ kimiva na hi bhavān pāṇḍavānāmakārṣīt .. 86-8..

yuddhādau tīrthagāmī sa khalu haladharo naimiśakṣetramṛccha-
nnapratyutthāyisūtakṣayakṛdatha sutaṃ tatpade kalpayitvā .
yajñaghnaṃ balvalaṃ parvaṇi paridalayan snātatīrtho raṇānte
samprāpto bhīmaduryodhanaraṇamaśamaṃ vīkṣya yātaḥ purīṃ te .. 86-9..

saṃsuptadraupadeyakṣapaṇahatadhiyaṃ drauṇimetya tvaduktyā
tanmuktaṃ brāhmamastraṃ samahṛta vijayo mauliratnaṃ ca jahre .
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ucchittyai pāṇḍavānāṃ punarapi ca viśatyuttarāgarbhamastre
rakṣannaṅguṣṭhamātraḥ kila jaṭharamagāścakrapāṇirvibho tvam .. 86-10..

dharmaughaṃ dharmasūnorabhidadhadakhilaṃ chandamṛtyuḥ sa bhīṣma-
stvāṃ paśyanbhaktibhūmnaiva hi sapadi yayau niṣkalabrahmabhūyam .
saṃyājyāthāśvamedhaistribhiratimahitairdharmajaṃ pūrṇakāmaṃ
samprāpto dvārakāṃ tvaṃ pavanapurapate pāhi māṃ sarvarogāt .. 86-11..

iti ṣaḍaśītitamadaśakaṃ samāptam
 

saptāśītitamadaśakam (87)
kucelopākhyānam

kucelanāmā bhavataḥ satīrthyatāṃ gataḥ sa sāndīpanimandire dvijaḥ .
tvadekarāgeṇa dhanādiniḥspṛho dināni ninye praśamī gṛhāśramī .. 87-1..

samānaśīlā’pi tadīyavallabhā tathaiva no cittajayaṃ sameyuṣī .
kadācidūce bata vṛttilabdhaye ramāpatiḥ kiṃ na sakhā niṣevyate .. 87-2..

itīrito’yaṃ priyayā kṣudhārtayā jugupsamāno’pi dhane madāvahe .
tadā tvadālokanakautukādyayau vahanpaṭānte pṛthukānupāyanam .. 87-3..

gato’yamāścaryamayīṃ bhavatpūrīṃ gṛheṣu śaibyābhavanaṃ sameyivān .
praviśya vaikuṇṭhamivāpa nirvṛtiṃ tavātisambhāvanayā tu kiṃ punaḥ .. 87-4..
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prapūjitaṃ taṃ priyayā ca vījitaṃ kare gṛhītvā’kathayaḥ purā kṛtam .
yadindhanārthaṃ gurudāracoditairapartuvarṣaṃ tadamarṣi kānane .. 87-5..

trapājuṣo’smātpṛthukaṃ balādatha pragṛhya muṣṭau sakṛdāśite tvayā .
kṛtaṃ kṛtaṃ nanviyateti sambhramādramā kilopetya karaṃ rurodha te .. 87-6..

bhakteṣu bhaktena sa mānitastvayā purīṃ vasannekaniśāṃ mahāsukham .
batāparedyurdraviṇaṃ vinā yayau vicitrarūpastava khalvanugrahaḥ .. 87-7..

yadi hyayāciṣyamadāsyadacyuto vadāmi bhāryāṃ kimiti vrajannasau .
tvaduktilīlāsmitamagnadhīḥ punaḥ kramādapaśyanmaṇidīpramālayam .. 87-8..

kiṃ mārgavibhraṃśa iti bhramankṣaṇaṃ gṛhaṃ praviṣṭaḥ sa dadarśa vallabhām .
sakhīparītāṃ maṇihemabhūṣitāṃ bubodha ca tvatkaruṇāṃ mahādbhutām .. 87-9..

sa ratnaśālāsu vasannapi svayaṃ samunnamadbhaktibharo’mṛtaṃ yayau .
tvamevamāpūritabhaktavāñchito marutpurādhīśa harasva me gadān .. 87-10..

iti ṣaḍaśītitamadaśakaṃ samāptaṃ
 

saptāśītitamadaśakam (88)
santānagopālam

prāgevācāryaputrāhṛtiniśamanayā svīyaṣaṭsūnuvīkṣāṃ
kāṅkṣantyā māturuktyā sutalabhuvi baliṃ prāpya tenārcitastvam .
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dhātuśśāpāddhiraṇyānvitakaśipubhavānśaurijān kaṃsabhagnā-
nānīyainān pradarśya svapadamanayathāḥ pūrvaputrānmarīceḥ .. 88-1..

śrutadeva iti śrutaṃ dvijendraṃ bahulāśvaṃ nṛpatiṃ ca bhaktipūrṇam .
yugapattvamanugrahītukāmo mithilāṃ prāpitha tāpasaiḥ sametaḥ .. 88-2..

gacchandvimūrtirubhayoryugapanniketa-
mekena bhūrivibhavairvihitopacāraḥ .
anyena taddinabhṛtaiśca phalaudanādyai-
stulyaṃ praseditha dadātha ca muktimābhyām .. 88-3..

bhūyo’tha dvāravatyāṃ dvijatanayamṛtiṃ tatpralāpānapi tvaṃ
ko vā daivaṃ nirundhyāditi kila kathayanviśvavoḍhā’pyasoḍhāḥ .
jiṣṇorgarvaṃ vinetuṃ tvayi manujadhiyā kuṇṭhitāṃ cāsya buddhiṃ
tattvārūḍhāṃ vidhātuṃ paramatamapadaprekṣaṇeneti manye .. 88-4..

naṣṭā aṣṭāsya putrāḥ punarapi tava tūpekṣayā kaṣṭavādaḥ
spaṣṭo jāto janānāmatha tadavasare dvārakāmāpa pārthaḥ .
maitryā tatroṣito’sau navamasutamṛtau vipravaryaprarodaṃ
śrutvā cakre pratijñāmanupahṛtasutassannivekṣye kṛśānum .. 88-5..

mānī sa tvāmapṛṣṭvā dvijanilayagato bāṇajālairmahāstrai
rundhānaḥ sūtigehaṃ punarapi sahasā dṛṣṭanaṣṭe kumāre .
yāmyāmaindrīṃ tathānyāssuravaranagarīrvidyayā’’sādya sadyo
moghodyogaḥ patiṣyanhutabhuji bhavatā sasmitaṃ vārito’bhūt .. 88-6..
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sārdhaṃ tena pratīcīṃ diśamatijavinā syandanenābhiyāto
lokālokaṃ vyatītastimirabharamatho cakradhāmnā nirundhan .
cakrāṃśukliṣṭadṛṣṭiṃ sthitamatha vijayaṃ paśya paśyeti vārāṃ
pāre tvaṃ prādadarśaḥ kimapi hi tamasāṃ dūradūraṃ padaṃ te .. 88-7..

tatrāsīnaṃ bhujaṅgādhipaśayanatale divyabhūṣāyudhādyai-
rāvītaṃ pītacelaṃ pratinavajaladaśyāmalaṃ śrīmadaṅgam .
mūrtīnāmīśitāraṃ paramiha tisṛṇāmekamarthaṃ śrutīnāṃ
tvāmeva tvaṃ parātman priyasakhasahito nemitha kṣemarūpam .. 88-8..

yuvāṃ māmevadvāvadhikavivṛtāntarhitatayā
vibhinnau sundraṣṭuṃ svayamahamahārṣaṃ dvijasutān .
nayetaṃ drāgenāniti khalu vitīrṇānpunaramūn
dvijāyādāyādāḥ praṇutamahimā pāṇḍujanuṣā .. 88-9..

evaṃ nānāvihārairjagadabhiramayanvṛṣṇivaṃśaṃ prapuṣṇa-
nnījāno yajñabhedairatulavihṛtibhiḥ prīṇayanneṇanetrāḥ .
bhūbhārakṣepadambhātpadakamalajuṣāṃ mokṣaṇāyāvatīrṇaḥ
pūrṇaṃ brahmaiva sākṣādyaduṣu manujatārūṣitastvaṃ vyalāsīḥ .. 88-10..

prāyeṇa dvāravatyāmavṛtadayi tadā nāradastvadrasārdra-
stasmāllebhe kadācitkhalu sukṛtanidhistvatpitā tattvabodham .
bhaktānāmagrayāyī sa ca khalu matimānuddhavastvatta eva
prāpto vijñānasāraṃ sa kila janahitāyādhunā’ste badaryām .. 88-11..
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so’yaṃ kṛṣṇāvatāro jayati tava vibho yatra sauhārdabhīti-
snehadveṣānurāgaprabhṛtibhiratulairaśramairyogabhedaiḥ .
ārtiṃ tīrvā samastāmamṛtapadamagussarvataḥ sarvalokāḥ
sa tvaṃ viśvārtiśāntyai pavanapurapate bhaktipūrtyai ca bhūyāḥ .. 88-12..

iti aṣṭāśītitamadaśakaṃ samāptam
 

ekonanavatitamadaśakam (89)
vṛkāsuravadhaṃ - bhṛguparīkṣaṇam

ramājāne jāne yadiha tava bhakteṣu vibhavo
na sadyaḥ sampadyastadiha madakṛttvādaśaminām .
praśāntiṃ kṛtvaiva pradiśasi tataḥ kāmamakhilaṃ
praśānteṣu kṣipraṃ na khalu bhavadīye cyutikathā .. 89-1..

sadyaḥprasādaruṣitānvidhiśaṅkarādīn
kecidvibho nijaguṇānuguṇaṃ bhajantaḥ .
bhraṣṭā bhavanti bata kaṣṭamadīrghadṛṣṭyā
spaṣṭaṃ vṛkāsara udāharaṇaṃ kilāsmin .. 89-2..

śakunijaḥ sa tu nāradamekadā tvaritatoṣamapṛcchadadhīśvaram .
sa ca dideśa girīśamupāsituṃ na tu bhavantamabandhumasādhuṣu .. 89-3..

tapastaptvā ghoraṃ sa khalu kupitaḥ saptamadine
śiraśchittvā sadyaḥ puraharamupasthāpya purataḥ .
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atikṣudraṃ raudraṃ śirasi karadānena nidhanaṃ
jagannāthādvavre bhavati vimukhānāṃ kva śubhadhīḥ .. 89-4..

moktāraṃ bandhamukto hariṇapatiriva prādravatso’tha rudraṃ
daityādbhītyā sma devo diśi diśi valate pṛṣṭhato dattadṛṣṭiḥ .
tūṣṇīke sarvaloke tava padamadhirokṣyantamudvīkṣya śarvaṃ
dūrādevāgratastvaṃ paṭuvaṭuvapuṣā tasthiṣe dānavāya .. 89-5..

bhadraṃ te śākuneya bhramasi kimadhunā tvaṃ piśācasya vācā
sandehaścenmaduktau tava kimu na karoṣyaṅgulīmaṅga maulau .
itthaṃ tvadvākyamūḍhaḥ śirasi kṛtakaraḥ so’patacchinnapātaṃ
bhraṃśo hyevaṃ paropāsiturapi ca gatiḥ śūlino’pi tvameva .. 89-6..

bhṛguṃ kila sarasvatīnikaṭavāsinastāpasā-
strimurtiṣu samādiśannadhikasattvatāṃ veditum .
ayaṃ punaranādarāduditaruddharoṣe vidhau
hare’pi ca jihiṃsiṣau girijayā dhṛte tvāmagāt .. 89-7..

suptaṃ ramāṅkabhuvi paṅkajalocanaṃ tvāṃ
vipre vinighnati padena mudotthitastvam .
sarvaṃ kṣamasva munivarya bhavetsadā me
tvatpādacihnamiha bhūṣaṇamityavādīḥ .. 89-8..

niścitya te ca sudṛḍhaṃ tvayi baddhabhāvāḥ
sārasvatā munivarā dadhire vimokṣam .
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tvāmevamacyuta punaścyutidoṣahīnaṃ
sattvoccayaikatanumeva vayaṃ bhajāmaḥ .. 89-9..

jagatsṛṣṭyādau tvāṃ nigamanivahairvandibhiriva
stutaṃ viṣṇo saccitparamarasanirdvaitavapuṣam .
parātmānaṃ bhūman paśupavanitābhāgyanivahaṃ
parītapaśrāntyai pavanapuravāsin paribhaje .. 89-10..

iti ekonanavatitamadaśakaṃ samāptaṃ

 
navatitamadaśakam (90)
viṣṇumahattattvasthāpanam

vṛkabhṛgusunimohinyambarīṣādivṛtte-
ṣvayi tava hi mahattvaṃ sarvaśarvādijaitram .
sthitamiha paramātman niṣkalārvāgabhinnaṃ
kimapi yadavabhātaṃ taddhi rūpaṃ tavaiva .. 90-1..

mūrtitrayeśvarasadāśivapañcakaṃ yat
prāhuḥ parātmavapureva sadāśivo’smin .
tatreśvarastu sa vikuṇṭhapadastvameva
tritvaṃ punarbhajasi satyapade tribhāge .. 90-2..

tatrāpi sāttvikatanuṃ tava viṣṇumāhu-
rdhātā tu sattvaviralo rajasaiva pūrṇaḥ .
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satvotkaṭatvamapi cāsti tamovikāra-
ceṣṭādikaṃ ca tava śaṅkaranāmni mūrtau .. 90-3..

taṃ ca trimūrtyatigataṃ purapūruṣaṃ tvāṃ
śarvātmanāpi khalu sarvamayatvahetoḥ .
śaṃsantyupāsanāvidhau tadapi svatastu
tvadrūpamityatidṛḍhaṃ bahu naḥ pramāṇam .. 90-4..

śrīśaṅkaro’pi bhagavānsakaleṣu tāvat
tvāmeva mānayati yo na hi pakṣapātī .
tvanniṣṭhameva sa hi nāmasahasrakādi
vyākhyadbhavatstutiparaśca gatiṃ gato’nte .. 90-5..

mūrtitrayātigamuvāca ca mantraśāstra-
syādau kalāyasuṣamaṃ sakaleśvaraṃ tvām .
dhyānaṃ ca niṣkalamasau praṇave khalūktvā
tvāmeva tatra sakalaṃ nijagāda nānyam .. 90-6..

samastasāre ca purāṇasaṅgrahe visaṃśayaṃ tvanmahimaiva varṇyate .
trimūrtiyuksatyapadatribhāgataḥ paraṃ padaṃ te kathitaṃ na śūlinaḥ .. 90-7..

yadbrāhmakalpa iha bhāgavatadvitīya-
skandhoditaṃ vapuranāvṛtamīśa dhātre .
tasyaiva nāma hariśarvamukhaṃ jagāda
śrīmādhavaḥ śivaparo’pi purāṇasāre .. 90-8..
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ye svaprakṛtyanuguṇā giriśaṃ bhajante
teṣāṃ phalaṃ hi dṛḍhayaiva tadīyabhaktyā .
vyāso hi tena kṛtavānadhikārihetoḥ
skāndādikeṣu tava hānivaco’rthavādaiḥ .. 90-9..

bhūtārthakīrtiranuvādaviruddhavādau
tredhārthavādagatayaḥ khalu rocanārthāḥ .
skāndādikeṣu bahavo’tra viruddhavādā-
stvattāmasatvaparibhūtyupaśikṣaṇādyāḥ .. 90-10..

yatkiñcidapyaviduṣāpi vibho mayoktaṃ
tanmantraśāstravacanādyabhidṛṣṭameva .
vyāsoktisāramayabhāgavatopagīta
kleśānvidhūya kuru bhaktibharaṃ parātman .. 90-11..

iti navatitamadaśakaṃ samāptam
iti daśamaskandhaṃ samāptam

ekādaśaskandham
ekanavatitamadaśakam (91)
bhaktimahattvam

śrīkṛṣṇa tvatpadopāsanamabhayatamaṃ baddhamithyārthadṛṣṭe-
rmartyasyārtasya manye vyapasarati bhayaṃ yena sarvātmanaiva .
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yattāvattvatpraṇītāniha bhajanavidhīnāsthito mohamārge
dhāvannapyāvṛtākṣaḥ skhalati na kuhaciddevadevākhilātman .. 91-1..

bhūman kāyena vācā muhurapi manasā tvadbalapreritātmā
yadyatkurve samastaṃ tadiha paratare tvayyasāvarpayāmi .
jātyāpīha śvapākastvayi nihitamanaḥ karmavāgindriyārtha-
prāṇo viśvaṃ punīte na tu vimukhamanāstvatpadādvipravaryaḥ .. 91-2..

bhītirnāma dvitīyādbhavati nanu manaḥkalpitaṃ ca dvitīyaṃ
tenaikyābhyāsaśīlo hṛdayamiha yathāśakti buddhyā nirundhyām .
māyāviddhe tu tasminpunarapi na tathā bhāti māyādhināthaṃ
taṃ tvāṃ bhaktyā mahatyā satatamanubhajannīśa bhītiṃ vijahyām .. 91-3..

bhakterutpattivṛddhī tava caraṇajuṣaṃ saṅgamenaiva puṃsā-
māsādye puṇyabhājāṃ śriya iva jagati śrīmatāṃ saṅgamena .
tatsaṅgo deva bhūyānmama khalu satataṃ tanmukhādunmiṣadbhi-
stvanmāhātmyaprakārairbhavati ca sudṛḍhā bhaktiruddhūtapāpā .. 91-4..

śreyomārgeṣu bhaktāvadhikabahumatirjanmakarmāṇi bhūyo
gāyankṣemāṇi nāmānyapi tadubhayataḥ pradrutaṃ pradrutātmā .
udyaddhāsaḥ kadacitkuhācidapi rudankvāpi garjanpragāya-
nnunmādīva pranṛtyannayi kuru karuṇāṃ lokabāhyaścareyam .. 91-5..

bhūtānyetāni bhūtātmakamapi sakalaṃ pakṣimatsyānmṛgādīn
martyānmitrāṇi śatrūnapi yamitamatistvanmayānyānamāni .
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tvatsevāyāṃ hi sidhyenmama tava kṛpayā bhaktidārḍhyaṃ virāga-
stvattattvasyāvabodho’pi ca bhuvanapate yatnabhedaṃ vinaiva .. 91-6..

no muhyankṣuttṛḍādyairbhavasaraṇibhavaistvannilīnāśayatvā-
ccintāsātatyaśālī nimiṣalavamapi tvatpadādaprakampaḥ .
iṣṭāniṣṭeṣu tuṣṭivyasanavirahito māyikatvāvabodhā-
jjyotsnābhistvannakhendoradhikaśiśiritenātmanā sañcareyam .. 91-7..

bhūteṣveṣu tvadaikyasmṛtisamadhigatau nādhikāro’dhunā cet
tvatprema tvatkamaitrī jaḍamatiṣu kṛpā dviṭsu bhūyādupekṣā .
arcāyāṃ vā samarcākutukamurutaraśraddhayā vardhatāṃ me
tvatsaṃsevī tathāpi drutamupalabhate bhaktalokottamatvam .. 91-8..

āvṛtya tvatsvarūpaṃ kṣitijalamarudādyātmanā vikṣipantī
jīvānbhūyiṣṭhakarmāvalivivaśagatīn duḥkhajāle kṣipantī .
tvanmāyā mābhibhūyānmayi bhuvanapate kalpate tatpraśāntyai
tvatpāde bhaktirevetyavadadayi vibho siddhayogī prabuddhaḥ .. 91-9..

duḥkhānyālokya jantuṣvalamuditaviveko’hamācāryavaryā-
llabdhvā tvadrūpatattvaṃ guṇacaritakathādyudbhavadbhaktibhūmā .
māyāmenāṃ taritvā paramasukhamaye tvatpade moditāhe
tasyāyaṃ pūrvaraṅgaḥ pavanapurapate nāśayāśeṣarogān .. 91-10..

iti ekanavatitamadaśakaṃ samāptam
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dvinavatitamadaśakam (92)
karmamiśrabhaktiḥ

vaidaissarvāṇi karmāṇyaphalaparatayā varṇitānīti buddhvā
tāni tvayyarpitānyeva hi samanucaran yāni naiṣkarmyamīśa .
mā bhūdvedairniṣiddhe kuhacidapi manaḥkarmavācāṃ pravṛtti-
rdurvarjañcedavāptaṃ tadapi khalu bhavatyarpaye citprakāśe .. 92-1..

yastvanyaḥ karmayogastava bhajanamayastatra cābhīṣṭamūrtiṃ
hṛdyāṃ sattvaikarūpāṃ dṛṣadi hṛdi mṛdi kvāpi vā bhāvayitvā .
puṣpairgandhairnivedyairapi ca viracitaiḥ śaktito bhaktipūtai-
rnityaṃ varyāṃ saparyāṃ vidadhadayi vibho tvatprasādaṃ bhajeyam .. 92-2..

strīśūdrāstvatkathādiśravaṇavirahitā āsatāṃ te dayārhā-
stvatpādāsannayātāndvijakulajanuṣo hanta śocāmyaśāntān .
vṛttyarthaṃ te yajanto bahukathitamapi tvāmanākarṇayanto
dṛptā vidyābhijātyaiḥ kimu na vidadhate tādṛśaṃ mā kṛthā mām .. 92-3..

papo’yaṃ kṛṣṇarāmetyabhilapati nijaṃ gūhituṃ duścāritraṃ
nirlajjasyāsya vācā bahutarakathanīyāni me vighnitāni .
bhrātā me vandhyaśīlo bhajati kila sadā viṣṇumitthaṃ budhāṃste
nindantyuccairhasanti tvayi nihitaratīṃstādṛśaṃ mā kṛthā mām .. 92-4..

śvetacchāyaṃ kṛte tvāṃ munivaravapuṣaṃ prīṇayante tapobhi-
stretāyāṃ sruksruvādyaṅkitamaruṇatanuṃ yajñarūpaṃ yajante .
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sevante tantramārgairvilasadarigadaṃ dvāpare śyāmalāṅgaṃ
nīlaṃ saṅkīrtanādyairiha kalisamaye mānuṣāstvāṃ bhajante .. 92-5..

so’yaṃ kāleyakālo jayati muraripo yatra saṅkīrtanādyai-
rniryatnaireva mārgairakhilada nacirāttvatprasādaṃ bhajante .
jātāstretākṛtādāvapi hi kila kalau sambhavaṃ kāmayante
daivāttatraiva jātānviṣayaviṣarasairmā vibho vañcayāsmān .. 92-6..

bhaktāstāvatkalau syurdramilabhuvi tato bhūriśastatra coccaiḥ
kāverīṃ tāmraparṇīmanu kila kṛtamālāñca puṇyāṃ pratīcīm .
hā māmapyetadantarbhavamapi ca vibho kiñcidañcidrasaṃ tva-
yyāśāpāśairnibadhya bhramaya na bhagavan pūraya tvanniṣevām .. 92-7..

dṛṣṭvā dharmadruhaṃ taṃ kalimapakaruṇaṃ prāṅmahīkṣitparīkṣi-
ddhantuṃ vyākṛṣṭakhaḍgo’pi na vinihatavān sāravedī guṇāṃśāt .
tvatsevādyāśu sidhyedasadiha na tathā tvatpare caiṣa bhīru-
ryattu prāgeva rogādibhirapaharate tatra hā śikṣayainam .. 92-8..

gaṅgā gītā ca gāyatryapi ca tulasikā gopikācandanaṃ tat
sālagrāmābhipūjā parapuruṣa tathaikādaśī nāmavarṇāḥ .
etānyaṣṭāpyayatnānyayi kalisamaye tvatprasādapravṛddhyā
kṣipraṃ muktipradānītyabhidadhurṛṣayasteṣu māṃ sajjayethāḥ .. 92-9..

devarṣīṇāṃ pitṝṇāmapi na punarṛṇī kiṅgaro vā sa bhūman
yo’sau sarvātmanā tvāṃ śaraṇamupagataḥ sarvakṛtyāni hitvā .
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tasyotpannaṃ vikarmāpyakhilamapanudasyeva cittasthitastvaṃ
tanme pāpotthatāpānpavanapurapate rundhi bhaktiṃ praṇīyāḥ .. 92-10..

iti dvinavatitamadaśakaṃ samāptaṃ

 
trinavatitamadaśakam (93)
pañcaviṃśati guravaḥ

bandhusnehaṃ vijahyāṃ tava hi karuṇayā tvayyupāveśitātmā
sarvaṃ tyaktvā careyaṃ sakalamapi jagadvīkṣya māyāvilāsam .
nānātvādbhrāntijanyātsati khalu guṇadoṣāvabodhe vidhirvā
vyāsedho vā kathaṃ tau tvayi nihitamatervītavaiṣamyabuddheḥ .. 93-1..

kṣuttṛṣṇālopamātre satatakṛtadhiyo jantavassantyanantā-
stebhyo vijñānavattvātpuruṣa iha varastajjanirdurlabhaiva .
tatrāpyātmā’’tmanaḥ syātsuhṛdapi ca ripuryastvayi nyastacetā-
stāpocchitterupāyaṃ smarati sa hi suhṛtsvātmavairī tato’nyaḥ .. 93-2..

tvatkāruṇye pravṛtte ka iva na hi gururlokavṛtte’pi bhūman
sarvākrāntāpi bhūmirna hi calati tataḥ satkṣamāṃ śikṣayeyam .
gṛhṇīyāmīśa tattadviṣayaparicaye’pyaprasaktiṃ samīrā-
dvyāptatvañcātmano me gaganaguruvaśādbhātu nirlepatā ca .. 93-3..

svacchaḥ syāṃ pāvano’haṃ madhura udakavadvahnivanmā sma gṛhṇāṃ
sarvānnīno’pi doṣaṃ taruṣu tamiva māṃ sarvabhūteṣvaveyām .
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puṣṭirnaṣṭiḥ kalānāṃ śaśina iva tanornātmano’stīti vidyāṃ
toyādivyastamārtāṇḍavadapi ca tanuṣvekatāṃ tvatprasādāt .. 93-4..

snehādvyādhāstaputrapraṇayamṛtakapotāyito mā sma bhūvaṃ
prāptaṃ prāśnansaheya kṣudhamapi śayuvatsindhuvatsyāmagādhaḥ .
mā paptaṃ yoṣidādau śikhini śalabhavadbhṛṅgavatsārabhāgī
bhūyāsaṃ kintu tadvaddhanacayanavaśānmāhamīśa praṇeśam .. 93-5..

mā badhyāsaṃ taruṇyā gaja iva vaśayā nārjayeyaṃ dhanaughaṃ
hartānyastaṃ hi mādhvīhara iva mṛgavanmā muhaṃ grāmyagītaiḥ .
nātyāsajjeya bhojye jhaṣa iva baḍiśe piṅgalāvannirāśaḥ
supyāṃ bhartavyayogātkurara iva vibho sāmiṣo’nyairna hanyai .. 93-6..

varteya tyaktamānaḥ sukhamatiśiśuvannissahāyaścareyaṃ
kanyāyā ekaśeṣo valaya iva vibho varjitānyonyaghoṣaḥ .
tvaccitto nāvabudhyai paramiṣukṛdiva kṣmābhṛdāyānaghoṣaṃ
geheṣvanyapraṇīteṣvahiriva nivasānyundurormandireṣu .. 93-7..

tvayyeva tvatkṛtaṃ tvaṃ kṣapayasi jagadityūrṇanābhātpratīyāṃ
tvaccintā tvatsvarūpaṃ kuruta iti dṛḍhaṃ śikṣeye peśakārāt .
viḍbhasmātmā ca dehi bhavati guruvaro yo vivekaṃ viraktiṃ
dhatte sañcintyamāno mama tu bahurujāpīḍito’yaṃ viśeṣāt .. 93-8..

hī hī me dehamohaṃ tyaja pavanapurādhīśa yatpremaheto-
rgehe vitte kalatrādiṣu ca vivaśitāstvatpadaṃ vismaranti .



Śrīman Nārāyaṇīyaṃ

811

so’yaṃ vahneḥ śuno vā paramiha parataḥ sāmpratañcākṣikarṇa-
tvagjihvādyā vikarṣantyavaśamata itaḥ ko’pi na tvatpadābje .. 93-9..

durvāro dehamoho yadi punaradhunā tarhi niśśeṣarogān
hṛtvā bhaktiṃ draḍhiṣṭhāṃ kuru tava padapaṅkeruhe paṅkajākṣa .
nūnaṃ nānābhavānte samadhigatamimaṃ muktidaṃ vipradehaṃ
kṣudre hā hanta mā mā kṣipa viṣayarase pāhi māṃ māruteśa .. 93-10..

iti trinavatitamadaśakaṃ samāptam

caturnavatitamadaśakam (94)
tattvajñānotpattiḥ

śuddhā niṣkāmadharmaiḥ pravaragurugirā tatsvarūpaṃ paraṃ te
śuddhaṃ dehendriyādivyapagatamakhilavyāptamāvedayante .
nānātvasthaulyakārśyādi tu guṇajavapussaṅgato’dhyāsitaṃ te
vahnerdāruprabhedeṣviva mahadaṇutādīptatāśāntatādi .. 94-1..

ācāryākhyādharasthāraṇisamanumilacchiṣyarūpottarāra-
ṇyāvedhodbhāsitena sphuṭataraparibodhāgninā dahyamāne .
karmālīvāsanātatkṛtatanubhuvanabhrāntikāntārapūre
dāhyābhāvena vidyāśikhini ca virate tvanmayī khalvavasthā .. 94-2..

evaṃ tvatprāptito’nyo nahi khalu nikhilakleśahānerupāyo
naikāntātyantikāste kṛṣivadagadaṣāḍguṇyaṣaṭkarmayogāḥ .
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durvaikalyairakalyā api nigamapathāstatphalānyapyavāptā
mattāstvāṃ vismarantaḥ prasajati patane yāntyanantānviṣādān .. 94-3..

tvallokādanyalokaḥ kvanu bhayarahito yatparārdhadvayānte
tvadbhītassatyaloke’pi na sukhavasatiḥ padmabhūḥ padmanābha .
evambhāve tvadharmārjitabahutamasāṃ kā kathā nārakāṇāṃ
tanme tvaṃ chindhi bandhaṃ varada kṛpaṇabandho kṛpāpūrasindho .. 94-4..

yāthārthyāttvanmayasyaiva hi mama na vibho vastuto bandhamokṣau
māyāvidyātanubhyāṃ tava tu viracitau svapnabodhopamau tau .
baddhe jīvadvimuktiṃ gatavati ca bhidā tāvatī tāvadeko
bhuṅkte dehadrumastho viṣayaphalarasānnāparo nirvyathātmā .. 94-5..

jīvanmuktatvamevaṃvidhamiti vacasā kiṃ phalaṃ dūradūre
tannāmāśuddhabuddherna ca laghu manasaḥ śodhanaṃ bhaktito’nyat .
tanme viṣṇo kṛṣīṣṭhāstvayi kṛtasakalaprārpaṇaṃ bhaktibhāraṃ
yena syāṃ maṅkṣu kiñcidguruvacanamilattvatprabodhastvadātmā .. 94-6..

śabdabrahmaṇyapīha prayatitamanasastvāṃ na jānanti kecit
kaṣṭaṃ vandhyaśramāste cirataramiha gāṃ bibhrate niṣprasūtiṃ .
yasyāṃ viśvābhirāmāssasakalamalāharā divyalīlāvatārāḥ
saccitsāndraṃ ca rūpaṃ tava na nigaditaṃ tāṃ na vācaṃ bhriyāsam .. 94-7..

yo yāvānyādṛśo vā tvamiti kimapi naivāvagacchāmi bhūma-
nnevañcānanyabhāvastvadanubhajanamevādriye caidyavairin .
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tvalliṅgānāṃ tvadaṅghripriyajanasadasāṃ darśanasparśanādi-
rbhūyānme tvatprapūjānatinutiguṇakarmānukīrtyādaro’pi .. 94-8..

yadyallabhyeta tattattava samupahṛtaṃ deva dāso’smi te’haṃ
tvadgehonmārjanādyaṃ bhavatu mama muhuḥ karma nirmāyameva .
sūryāgnibrāhmaṇātmādiṣu lasitacaturbāhumārādhaye tvāṃ
tvatpremārdratvarūpo mama satatamabhiṣyandatāṃ bhaktiyogaḥ .. 94-9..

aikyaṃ te dānohomavrataniyamatapassāṅkhyayogairdurāpaṃ
tvatsaṅgenaiva gopyaḥ kila sukṛtitamāḥ prāpurānandasāndram .
bhakteṣvanyeṣu bhūyassvapi bahumanuṣe bhaktimeva tvamāsāṃ
tanme tvadbhaktimeva dṛḍhaya hara gadānkṛṣṇa vātālayeśa .. 94-10..

iti caturnavatitamadaśakaṃ samāptam

pañcanavatitamadaśakam (95)
dhyānayogaḥ - mokṣaprāptimārgaḥ

ādau hairaṇyagarbhīṃ tanumavikalajīvātmikāmāsthitastvaṃ
jīvatvaṃ prāpya māyāguṇagaṇakhacito vartase viśvayone .
tatrodvṛddhena sattvena tu gaṇayugalaṃ bhaktibhāvaṃ gatena-
chitvā sattvaṃ ca hitvā punaranupahito vartitāhe tvameva .. 95-1..

sattvonmeṣātkadācitkhalu viṣayarase doṣabodhe’pi bhūman
bhūyo’pyeṣu pravṛttiḥ satamasi rajasi proddhate durnivārā .
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cittaṃ tāvadguṇāśca grathitamiha mithastāni sarvāṇi roddhuṃ
turye tvayyekabhaktiḥ śaraṇamiti bhavānhaṃsarūpī nyagādīt .. 95-2..

santi śreyāṃsi bhūyāṃsyapi rucibhidayā karmiṇāṃ nirmitāni
kṣudrānandāśca sāntā bahuvidhagatayaḥ kṛṣṇa tebhyo bhaveyuḥ .
tvañcācakhyātha sakhye nanu mahitatamāṃ śreyasāṃ bhaktimekāṃ
tvadbhaktyānandatulyaḥ khalu viṣayajuṣāṃ sammadaḥ kena vā syāt .. 95-3..

tvadbhaktyā tuṣṭabuddheḥ sukhamiha carato vicyutāśasya cāśāḥ
sarvāssyuḥ saukhyamayyaḥ salilakuharagasyeva toyaikamayyaḥ .
so’yaṃ khalvindralokaṃ kamalajabhavanaṃ yogasiddhīśca hṛdyā
nākāṅkṣatyetadāstāṃ svayamanupatite mokṣasaukhye’pyanīhaḥ .. 95-4..

tvadbhakto bādhyamāno’pi ca viṣayarasairindriyāśāntiheto-
rbhaktyaivākramyamāṇaiḥ punarapi khalu tairdurbalairnābhijayyaḥ .
saptārcirdīpitārcirdahati kila yathā bhūridāruprapañcaṃ
tvadbhaktyaughe tathaiva pradahati duritaṃ durmadaḥ kvendriyāṇām .. 95-5..

cittārdrībhāvavamuccairvapuṣi ca pulakaṃ harṣabāṣpañca hitvā
cittaṃ śuddhyetkathaṃ vā kimu bahutapasā vidyayā vītabhakteḥ .
tvadgāthāsvādasiddhāñjanasatatamarīmṛjyamāno’yamātmā
cakṣurvattattvasūkṣmaṃ bhajati na tu tathābhyastayā tarkakoṭyā .. 95-6..

dhyānaṃ te śīlayeyaṃ samatanusukhabaddhāsano nāsikāgra-
nyastākṣaḥ pūrakādyairjitapavanapathaścittapadmantvavāñcam .
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ūrdhvāgraṃ bhāvayitvā ravividhuśikhinassaṃvicintyopariṣṭāt
tatrasthaṃ bhāvaye tvāṃ sajalajaladharaśyāmalaṃ komalāṅgam .. 95-7..

ānīlaślakṣṇakeśaṃ jvalitamakarasatkuṇḍalaṃ mandahāsa-
syandārdraṃ kaustubhaśrīparigatavanamāloruhārābhirāmam .
śrīvatsāṅkaṃ subāhuṃ mṛdulasadudaraṃ kāñcanacchāyacelaṃ
cārusnigdhorumambhoruhalalitapadaṃ bhāvaye’haṃ bhavantam .. 95-8..

sarvāṅgeṣvaṅga raṅgatkutukamatimuhurdhārayannīśa cittaṃ
tatrāpyekatra yuñje vadanasarasije sundare mandahāse .
tatrālīnantu cetaḥ paramasukhacidadvaitarūpe vitanva-
nnanyanno cintayeyaṃ muhuriti samupārūḍhayogo bhaveyam .. 95-9..

itthaṃ tvaddhyānayoge sati punaraṇimādyaṣṭasaṃsiddhayastā
dūraśrutyādayo’pi hyahamahamikayā sampateyurmurāre .
tvatsamprāptau vilambāvahamakhilamidaṃ nādriye kāmaye’haṃ
tvāmevānandapūrṇaṃ pavanapurapate pāhi māṃ sarvatāpāt .. 95-10..

iti pañcanavatitamadaśakaṃ samāptam

ṣaṇṇavatitamadaśakam (96)
bhagavadvibhūtayaḥ tathā jñānakarmabhaktiyogāḥ

tvaṃ hi brahmaiva sākṣāt paramurumahimannakṣarāṇāmakāra-
stāro mantreṣu rājñāṃ manurasi muniṣu tvaṃ bhṛgurnārado’pi .
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prahlādo dānavānāṃ paśuṣu ca surabhiḥ pakṣiṇāṃ vainateyo
nāgānāmasyanantaḥ surasaridapi ca srotasāṃ viśvamūrte .. 96-1..

brahmaṇyānāṃ balistvaṃ kratuṣu ca japayajño’si vīreṣu pārtho
bhaktānāmuddhavastvaṃ balamasi balināṃ dhāma tejasvināṃ tvam .
nāstyantastvadvibhūtervikasadatiśayaṃ vastu sarvaṃ tvameva
tvaṃ jīvastvaṃ pradhānaṃ yadiha bhavadṛte tanna kiñcitprapañce .. 96-2..

dharmaṃ varṇāśramāṇāṃ śrutipathavihitaṃ tvatparatvena bhaktyā
kurvanto’ntarvirāge vikasati śanakaissantyajanto labhante .
sattāsphūrtipriyatvātmakamakhilapadārtheṣu bhinneṣvabhinnaṃ
nirmūlaṃ viśvamūlaṃ paramamahamiti tvadvibodhaṃ viśuddham .. 96-3..

jñānaṃ karmāpi bhaktistritayamiha bhavatprāpakaṃ tatra tāva-
nnirviṇṇānāmaśeṣe viṣaya iha bhavet jñānayoge’dhikāraḥ .
saktānāṃ karmayogastvayi hi vinihito ye tu nātyantasaktā
nāpyatyantaṃ viraktāstvayi ca dhṛtarasā bhaktiyogo hyamīṣām .. 96-4..

jñānaṃ tvadbhaktatāṃ vā laghu sukṛtavaśānmartyaloke labhante
tasmāttatraiva janma spṛhayati bhagavan nākago nārako vā .
āviṣṭaṃ māṃ tu daivādbhavajalanidhipotāyite martyadehe
tvaṃ kṛtvā karṇadhāraṃ gurumanuguṇavātāyitastārayethāḥ .. 96-5..

avyaktaṃ mārgayantaḥ śrutibhirapi nayaiḥ kevalajñānalubdhāḥ
kliśyante’tīva siddhiṃ bahutarajanuṣāmanta evāpnuvanti .
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dūrasthaḥ karmayogo’pi ca paramaphale nanvayaṃ bhaktiyoga-
stvāmūlādeva hṛdyastvaritamayi bhavatprāpako vardhatāṃ me .. 96-6..

jñānāyaivātiyatnaṃ munirapavadate brahmatattvaṃ tu śruṇvan
gāḍhaṃ tvatpādabhaktiṃ śaraṇamayati yastasya muktiḥ karāgre .
tvaddhyāne’pīha tulyā punarasukaratā cittacāñcalyaheto-
rabhyāsādāśu śakyaṃ tadapi vaśayituṃ tvatkṛpācārutābhyām .. 96-7..

nirviṇṇaḥ karmamārge khalu viṣamatame tvatkathādau ca gāḍhaṃ
jātaśraddho’pi kāmānayi bhuvanapate naiva śaknomi hātum .
tadbhūyo niścayena tvayi nihitamanā doṣabuddhyā bhajaṃstān
puṣṇīyāṃ bhaktimeva tvayi hṛdayagate maṅkṣu naṅkṣyanti saṅgāḥ .. 96-8..

kaścitkleśārjitārthakṣayavimalamatirnudyamāno janaughaiḥ
prāgevaṃ prāha vipro na khalu mama janaḥ kālakarmagrahā vā .
ceto me duḥkhahetustadiha guṇagaṇaṃ bhāvayatsarvakārī-
tyuktvā śānto gatastvāṃ mama ca kuru vibho tādṛśīṃ cittaśāntim .. 96-9..

ailaḥ prāgurvaśīṃ pratyativivaśamanāḥ sevamānaściraṃ tāṃ
gāḍhaṃ nirvidya bhūyo yuvatisukhamidaṃ kṣudrameveti gāyan .
tvadbhaktiṃ prāpya pūrṇaḥ sukhataramacarattadvaduddhūya saṅgaṃ
bhaktottaṃsaṃ kriyā māṃ pavanapurapate hanta me rundhirogān .. 96-10..

iti ṣaṇṇavatitamadaśakaṃ samāptaṃ
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saptanavatitamadaśakam (97)
uttamabhaktiprārthanā

traiguṇyādbhinnarūpaṃ bhavati hi bhuvane hīnamadhyottamaṃ yat-
jñānaṃ śraddhā ca kartā vasatirapi sukhaṃ karma cāhārabhedāḥ .
tvatkṣetratvanniṣevādi tu yadiha punastvatparaṃ tattu sarvaṃ
prāhurnairguṇyaniṣṭhaṃ tadanubhajanato maṅkṣu siddho bhaveyam .. 97-1..

tvayyeva nyastacittaḥ sukhamayi vicaransarvaceṣṭāstvadarthaṃ
tvadbhaktaissevyamānānapi caritacarānāśrayan puṇyadeśān .
dasyau vipre mṛgādiṣvapi ca samamatirmucyamānāvamāna-
spardhāsūyādidoṣaḥ satatamakhilabhūteṣu sampūjaye tvām .. 97-2..

tvadbhāvo yāvadeṣu sphurati na viśadaṃ tāvadevaṃ hyupāstiṃ
kurvannaikātmyabodhe jhaṭiti vikasati tvanmayo’haṃ careyam .
tvaddharmasyāsya tāvatkimapi na bhagavan prastutasya praṇāśa-
stasmātsarvātmanaiva pradiśa mama vibho bhaktimārgaṃ manojñam .. 97-3..

tañcainaṃ bhaktiyogaṃ draḍhayitumayi me sādhyamārogyamāyu-
rdiṣṭyā tatrāpi sevyaṃ tava caraṇamaho bheṣajāyeva dugdham .
mārkaṇḍeyo hi pūrvaṃ gaṇakanigaditadvādaśābdāyuruccaiḥ
sevitvā vatsaraṃ tvāṃ tava bhaṭanivahairdrāvayāmāsa mṛtyum .. 97-4..

mārkaṇḍeyaścirāyussa khalu punarapi tvatparaḥ puṣpabhadrā-
tīre ninye tapasyannatulasukharatiḥ ṣaṭ tu manvantarāṇi .
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devendrassaptamastaṃ surayuvatimarunmanmathairmohayiṣyan
yogoṣmapluṣyamāṇairna tu punaraśakattvajjanaṃ nirjayetkaḥ .. 97-5..

prītyā nārāyaṇākhyastvamatha narasakhaḥ prāptavānasya pārśvaṃ
tuṣṭyā toṣṭūyamānaḥ sa tu vividhavarairlobhito nānumene .
draṣṭuṃ māyāṃ tvadīyāṃ kila punaravṛṇodbhaktitṛptāntarātmā
māyāduḥkhānabhijñastadapi mṛgayate nūnamāścaryahetoḥ .. 97-6..

yāte tvayyāśu vātākulajaladagalattoyapūrṇātighūrṇa-
tsaptārṇorāśimagne jagati sa tu jale sambhramanvarṣakoṭīḥ .
dīnaḥ praikṣiṣṭa dūre vaṭadalaśayanaṃ kañcidāścaryabālaṃ
tvāmeva śyāmalāṅgaṃ vadanasarasijanyastapādāṅgulīkam .. 97-7..

dṛṣṭvā tvāṃ hṛṣṭaromā tvaritamabhigataḥ spraṣṭukāmo munīndraḥ
śvāsenāntarniviṣṭaḥ punariha sakalaṃ dṛṣṭavān viṣṭapaugham .
bhūyo’pi śvāsavātairbahiranupatito vīkṣitastvatkaṭākṣai-
rmodādāśleṣṭukāmastvayi pihitatanau svāśrame prāgvadāsīt .. 97-8..

gauryā sārdhaṃ tadagre purabhidatha gatastvatpriyaprekṣaṇārthī
siddhānevāsya dattvā svayamayamajarāmṛtyutādīn gato’bhūt .
evaṃ tvatsevayaiva smararipurapi sa prīyate yena tasmā-
nmūrtitrayyātmakastvaṃ nanu sakalaniyanteti suvyaktamāsīt .. 97-9..

tryaṃśe’sminsatyaloke vidhiharipurabhinmandirāṇyūrdhvamūrdhvaṃ
tebhyo’pyūrdhvaṃ tu māyāvikṛtivirahito bhāti vaikuṇṭhalokaḥ .
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tatra tvaṃ kāraṇāmbhasyapi paśupakule śuddhasattvaikarūpī
saccidbrahmādvayātmā pavanapurapate pāhi māṃ sarvarogāt .. 97-10..

iti saptanavatitamadaśakaṃ samāptam
iti ekādaśaskandhaṃ samāptam

dvādaśaskandham
 
aṣṭanavatitamadaśakam (98)
niṣkalabrahmopāsanam

yasminnetadvibhātaṃ yata idamabhavadyena cedaṃ ya eta-
dyo’smāduttīrṇarūpaḥ khalu sakalamidaṃ bhāsitaṃ yasya bhāsā .
yo vācāṃ dūradūre punarapi manasāṃ yasya devā munīndrā
no vidyustattvarūpaṃ kimu punarapare kṛṣṇa tasmai namaste .. 98-1..

janmātho karma nāma sphuṭamiha guṇadoṣādikaṃ vā na yasmin
lokānāmūteya yaḥ svayamanubhajate tāni māyānusārī .
bibhracchaktīrarūpo’pi ca bahutararūpo’vabhātyadbhutātmā
tasmai kaivalyadhāmne pararasaparipūrṇāya viṣṇo namaste .. 98-2..

no tiryañcanna martyaṃ na ca suramasuraṃ na striyaṃ no pumāṃsaṃ
na dravyaṃ karma jātiṃ guṇamapi sadasadvāpi te rūpamāhuḥ .
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śiṣṭaṃ yatsyānniṣedhe sati nigamaśatairlakṣaṇāvṛttitastat
kṛcchreṇāvedyamānaṃ paramasukhamayaṃ bhāti tasmai namaste .. 98-3..

māyāyāṃ bimbitastvaṃ sṛjasi mahadahaṅkāratanmātrabhedai-
rbhūtagrāmendriyādyairapi sakalajagatsvapnasaṅkalpakalpam .
bhūyaḥ saṃhṛtya sarvaṃ kamaṭha iva padānyātmanā kālaśaktyā
gambhīre jāyamāne tamasi vitimiro bhāsi tasmai namaste .. 98-4..

śabdabrahmeti karmetyaṇuriti bhagavan kāla ityālapanti
tvāmekaṃ viśvahetuṃ sakalamayatayā sarvathā kalpyamānam .
vedāntairyattu gītaṃ puruṣaparacidātmābhidhaṃ tattu tattvaṃ
prekṣāmātreṇa mūlaprakṛtivikṛtikṛtkṛṣṇa tasmai namaste .. 98-5..

sattvenāsattayā vā na ca khalu sadasattvena nirvācyarūpā
dhatte yāsāvavidyā guṇaphaṇimativadviśvadṛśyāvabhāsam .
vidyātvaṃ saiva yātā śrutivacanalavairyatkṛpāsyandalābhe
saṃsārāraṇyasadyastruṭanaparaśutāmeti tasmai namaste .. 98-6..

bhūṣāsu svarṇavadvā jagati ghaṭaśarāvādike mṛttikāvat
tattve sañcintyamāne sphurati tadadhunāpyadvitīyaṃ vapuste .
svapnadraṣṭuḥ prabodhe timiralayavidhau jīrṇarajjośca yadvad-
vidyālābhe tathaiva sphuṭamapi vikasetkṛṣṇa tasmai namaste .. 98-7..

yadbhītyodeti sūryo dahati ca dahano vāti vāyustathānye
yadbhītāḥ padmajādyāḥ punarucitabalīnāharante’nukālam .
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yenaivāropitāḥ prāṅnijapadamapi te cyāvitāraśca paścāt
tasmai viśvaṃ niyantre vayamapi bhavate kṛṣṇa kurmaḥ praṇāmam .. 98-8..

trailokyaṃ bhāvayantaṃ triguṇamayamidaṃ tryakṣarasyaikavācyaṃ
trīśānāmaikyarūpaṃ tribhirapi nigamairgīyamānasvarūpam .
tisro’vasthā vidantaṃ triyugajanijuṣaṃ trikramākrāntaviśvaṃ
traikālye bhedahīnaṃ tribhirahamaniśaṃ yogabhedairbhaje tvām .. 98-9..

satyaṃ śuddhaṃ vibuddhaṃ jayati tava vapurnityamuktaṃ nirīhaṃ
nirdvandvaṃ nirvikāraṃ nikhilaguṇagaṇavyañjanādhārabhūtam .
nirmūlaṃ nirmalaṃ tanniravadhimahimollāsi nirlīnamanta-
rnissaṅgānāṃ munīnāṃ nirupamaparamānandasāndraprakāśam .. 98-10..

durvāraṃ dvādaśāraṃ triśataparimilatṣaṣṭiparvābhivītaṃ
sambhrāmyatkrūravegaṃ kṣaṇamanu jagadācchidya sandhāvamānam .
cakraṃ te kālarūpaṃ vyathayatu na tu māṃ tvatpadaikāvalambaṃ
viṣṇo kāruṇyasindho pavanapurapate pāhi sarvāmayaughāt .. 98-11..

iti aṣṭanavatitamadaśakaṃ samāptaṃ
 

navanavatitamadaśakam (99)
vedamantramūlātmakā viṣṇustutiḥ

viṣṇorvīryāṇi ko vā kathayatu dharaṇeḥ kaśca reṇūnmimīte
yasyaivāṅghritrayeṇa trijagadabhimitaṃ modate pūrṇasampat .
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yo’sau viśvāni dhatte priyamiha paramaṃ dhāma tasyābhiyāyāṃ
tadbhaktā yatra mādyantyamṛtarasamarandasya yatra pravāhaḥ .. 99-1..

ādyāyāśeṣakartre pratinimiṣanavīnāya bhartre vibhūte-
rbhaktātmā viṣṇave yaḥ pradiśati havirādīni yajñārcanādau .
kṛṣṇādyaṃ janma yo vā mahadiha mahato varṇayetso’yameva
prītaḥ pūrṇo yaśobhistvaritamabhisaretprāpyamante padaṃ te .. 99-2..

he stotāraḥ kavīndrāstamiha khalu yathā cetayaddhve tathaiva
vyaktaṃ vedasya sāraṃ praṇuvata jananopāttalīlākathābhiḥ .
jānantaścāsya nāmānyakhilasukhakarāṇīti saṅkīrtayadhvaṃ
he viṣṇo kīrtanādyaistava khalu mahatastattvabodhaṃ bhajeyam .. 99-3..

viṣṇoḥ karmāṇi sampaśyata manasi sadā yaiḥ sa dharmānabadhnā-
dyānīndrasyaiṣa bhṛtyaḥ priyasakha iva ca vyātanotkṣemakārī .
vīkṣante yogasiddhāḥ parapadamaniśaṃ yasya samyakprakāśaṃ
viprendrā jāgarūkāḥ kṛtabahunutayo yacca nirbhāsayante .. 99-4..

no jāto jāyamāno’pi ca samadhigatastvanmahimno’vasānaṃ
deva śreyāṃsi vidvānpratimuhurapi te nāma śaṃsāmi viṣṇo .
taṃ tvāṃ saṃstaumi nānāvidhanutivacanairasya lokatrayasyā-
pyūrdhvaṃ vibhrājamāne viracitavasatiṃ tatra vaikuṇṭhaloke .. 99-5..

āpaḥ sṛṣṭyādijanyāḥ prathamamayi vibho garbhadeśe dadhustvāṃ
yatra tvayyeva jīvā jalaśayana hare saṅgatā aikyamāpan .
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tasyājasya prabho te vinihitamabhavatpadmamekaṃ hi nābhau
dikpatraṃ yatkilāhuḥ kanakadharaṇibhṛt karṇikaṃ lokarūpam .. 99-6..

he lokā viṣṇuretadbhuvanamajanayattanna jānītha yūyaṃ
yuṣmākaṃ hyantarasthaṃ kimapi tadaparaṃ vidyate viṣṇurūpam .
nīhāraprakhyamāyāparivṛtamanaso mohitā nāmarūpaiḥ
prāṇaprītyaikatṛptāścaratha makhaparā hanta necchā mukunde .. 99-7..

mūrdhnāmakṣṇāṃ padānāṃ vahasi khalu sahasrāṇi sampūrya viśvaṃ
tatprotkramyāpi tiṣṭhanparimitavivare bhāsi cittāntare’pi .
bhūtaṃ bhavyaṃ ca sarvaṃ parapuruṣa bhavān kiñca dehendriyādi-
ṣvāviṣṭo’pyudgatatvādamṛtasukharasaṃ cānubhuṅkṣe tvameva .. 99-8..

yattu trailokyarūpaṃ dadhadapi ca tato nirgato’nantaśuddha-
jñānātmā vartase tvaṃ tava khalu mahimā so’pi tāvānkimanyat .
stokaste bhāga evākhilabhuvanatayā dṛśyate tryaṃśakalpaṃ
bhūyiṣṭhaṃ sāndramodātmakamupari tato bhāti tasmai namaste .. 99-9..

avyaktaṃ te svarūpaṃ duradhigamatamaṃ tattu śuddhaikasattvaṃ
vyaktañcāpyetadeva sphuṭamamṛtarasāmbhodhikallolatulyam .
sarvotkṛṣṭāmabhīṣṭāṃ tadiha guṇarasenaiva cittaṃ harantīṃ
mūrtiṃ te saṃśraye’haṃ pavanapurapate pāhi māṃ kṛṣṇa rogāt .. 99-10..

iti navanavatitamadaśakaṃ samāptam
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śatatamadaśakam (100)
bhagavataḥ keśādipādavarṇanam

agre paśyāmi tejo nibiḍatarakalāyāvalīlobhanīyaṃ
pīyūṣāplāvito’haṃ tadanu tadudare divyakaiśoraveṣam .
tāruṇyārambharamyaṃ paramasukharasāsvādaromāñcitāṅgai-
rāvītaṃ nāradādyaivilasadupaniṣatsundarīmaṇḍalaiśca .. 100-1..

nīlābhaṃ kuñcitāgraṃ ghanamamalataraṃ saṃyataṃ cārubhaṅgyā
ratnottaṃsābhirāmaṃ valayitamudayaccandrakaiḥ piñchajālaiḥ .
mandārasraṅnivītaṃ tava pṛthukabarībhāramālokaye’haṃ
snigdhaśvetordhvapuṇḍrāmapi ca sulalitāṃ phālabālenduvīthīm .. 100-2..

hṛdyaṃ pūrṇānukampārṇavamṛdulaharīcañcalabhrūvilāsai-
rānīlasnigdhapakṣmāvaliparilasitaṃ netrayugmaṃ vibho te .
sāndracchāyaṃ viśālāruṇakamaladalākāramāmugdhatāraṃ
kāruṇyālokalīlāśiśiritabhuvanaṃ kṣipyatāṃ mayyanāthe .. 100-3..

uttuṅgollāsināsaṃ harimaṇimukuraprollasadgaṇḍapālī-
vyālolatkarṇapāśāñcitamakaramaṇīkuṇḍaladvandvadīpram .
unmīladdantapaṅktisphuradaruṇataracchāyabimbādharāntaḥ-
prītiprasyandimandasmitamadhurataraṃ vaktramudbhāsatāṃ me .. 100-4..

bāhudvandvena ratnojjvalavalayabhṛtā śoṇapāṇipravāle-
nopāttāṃ veṇunālīṃ prasṛtanakhamayūkhāṅgulīsaṅgaśārām .
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kṛtvā vaktrāravindre sumadhuravikasadrāgamudbhāvyamānaiḥ
śabdabrahmāmṛtaistvaṃ śiśiritabhuvanaissiñca me karṇavīthīm .. 100-5..

utsarpatkaustubhaśrītatibhiraruṇitaṃ komalaṃ kaṇṭhadeśaṃ
vakṣaḥ śrīvatsaramyaṃ taralatarasamuddīprahārapratānam .
nānāvarṇaprasūnāvalikisalayinīṃ vanyamālāṃ vilola-
llolambāṃ lambamānāmurasi tava tathā bhāvaye ratnamālām .. 100-6..

aṅge pañcāṅgarāgairatiśayavikasatsaurabhākṛṣṭalokaṃ
līnānekatrilokīvitatimapi kṛśāṃ bibhrataṃ madhyavallīm .
śakrāśmanyastataptojvalakanakanibhaṃ pītacelaṃ dadhānaṃ
dhyāyāmo dīptaraśmisphuṭamaṇiraśanākiṅgiṇīmaṇḍitaṃ tvām .. 100-7..

ūrū cārū tavorū ghanamasṛṇarucau cittacorau ramāyā
viśvakṣobhaṃ viśaṅkya dhruvamaniśamubhau pītacelāvṛtāṅgau .
ānamrāṇāṃ purastānnyasanadhṛtasamastārthapālīsamudga-
cchāyāṃ jānudvayaṃ ca kramapṛthulamanojñe ca jaṅghe niṣeve .. 100-8..

mañjīraṃ mañjunādairiva padabhajanaṃ śreya ityālapantaṃ
pādāgraṃ bhrāntimajjatpraṇatajanamanomandaroddhārakūrmam .
uttuṅgātāmrarājannakharahimakarajyotsnayā cā’śritānāṃ
santāpadhvāntahantrīṃ tatimanukalaye maṅgalāmaṅgulīnām .. 100-9..

yogīndrāṇāṃ tvadaṅgeṣvadhikasumadhuraṃ muktibhājāṃ nivāso
bhaktānāṃ kāmavarṣadyutarukisalayaṃ nātha te pādamūlam .
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nityaṃ cittasthitaṃ me pavanapurapate kṛṣṇa kāruṇyasindho
hṛtvā niḥśeṣatāpānpradiśatu paramānandasandohalakṣmīm .. 100-10..

ajñātvā te mahattvaṃ yadiha nigaditaṃ viśvanātha kṣamethāḥ
stotraṃ caitatsahasrottaramadhikataraṃ tvatprasādāya bhūyāt .
dvedhā nārāyaṇīyaṃ śrutiṣu ca januṣā stutyatāvarṇanena
sphītaṃ līlāvatārairidamiha kurutāmāyurārogyasaukhyam .. 100-11..

iti melpattūr śrīnārāyaṇabhaṭṭatirivaryaviracitaṃ

nārāyaṇīyaṃ stotraṃ samāptam ..

anubandham
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ŚRĪKṚṢṆAPĀDĀMBUJAṂ

maṅgal̤aṃ mañjulaṃ kṛṣṇapādāmbujaṃ maṅgalyadāyakaṃ kṛṣṇapādāmbujam .
saṅkaṭanāśanaṃ kṛṣṇapādāmbujaṃ santoṣadāyakaṃ kṛṣṇapādāmbujam ..

duṣṭavināśanaṃ kṛṣṇapādāmbujaṃ śiṣṭajanapriyaṃ kṛṣṇapādāmbujam .
muktipradāyakaṃ kṛṣṇapādāmbujaṃ śaktipradāyakaṃ kṛṣṇapādāmbujam ..

sanmayaṃ cinmayaṃ kṛṣṇapādāmbujaṃ kalmaṣanāśanaṃ kṛṣṇapādāmbujam .
niṣkalaṃ nistulaṃ kṛṣṇapādāmbujaṃ nityanirāmayaṃ kṛṣṇapādāmbujam ..

ānandadāyakaṃ kṛṣṇapādāmbujaṃ ākulanāśanaṃ kṛṣṇapādāmbujam .
modapradāyakaṃ kṛṣṇapādāmbujaṃ mohavināśanaṃ kṛṣṇapādāmbujam ..

śrīguruvāyupureśapādāmbujaṃ śrīśrīdāyakaṃ kṛṣṇapādāmbujam .
nityaṃ namaskaru nityaṃ bhaja bhaja nityaṃ smara smara kṛṣṇapādāmbujam ..

maṅgalam

maṅgal̤aṃ maṅgal̤ākānta tava vakṣasthale sthitā .
maṅgal̤aṃ prārthyamānasya karotu mama maṅgal̤am .. 1..

tvameva maṅgal̤ākāntaḥ lokamaṅgal̤akārakaḥ .
maṅgal̤aṃ te pravakṣyāmi mama maṅgalahetave .. 2..
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nārāyaṇāya haraye sṛṣṭisthityantakāriṇe .
guruvātapurīśāya viśvarūpāya maṅgal̤am .. 3..

śaṅkhacakragadāpadmamālākaustubhadhāriṇe .
guruvātapurīśāya viṣṇurūpāya maṅgal̤am .. 4..

pral̤ayābdhicarāyāstu namo vedavikāsine .
guruvātapurīśāya matsyarūpāya maṅgal̤am .. 5..

lakṣmīnāthāya śāntāya namo mandaradhāriṇe .
guruvātapurīśāya kūrmarūpāya maṅgal̤am .. 6..

kṣityuddhāravihārāya hiraṇyākṣāsuhāriṇe .
guruvātapurīśāya kroḍarūpāya maṅgal̤am .. 7..

prahlādarakṣakāyāstu hiraṇyakaśipughātine .
guruvātapurīśāya nārasiṃhāya maṅgal̤am .. 8..

vāmanāya namastubhyaṃ balidarpāpahāriṇe .
guruvātapurīśāya yajñarūpāya maṅgal̤am .. 9..

balyarpitapadābjāya krāntatribhuvanāya ca .
guruvātapurīśāya viśvarūpāya maṅgal̤am .. 10..

namaḥ paraśuhastāya keral̤oddhārakāya ca .
guruvātapurīśāya bhārgavāyādya maṅgal̤am .. 11..
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namaḥ kodaṇḍahastāya daśagrīvāntakāya ca .
guruvātapurīśāya rāmacandrāya maṅgal̤am .. 12..

bālagopālaveṣāya pūtanāmokṣadāyine .
guruvātapurīśāya govindāyāstu maṅgal̤am .. 13..

varabhaṭṭātrivandyāya vātaroganivāriṇe .
jñānapradāya devāya vāteśāyāstu maṅgal̤am .. 14..

dayāsārāya saumyāya mama maṅgal̤akāriṇe .
sarvarogāpahārāya vāteśāyādya maṅgal̤am .. 15..

mayā vandyāya nityāya jagatkāraṇamūrtaye .
mama tāpavināśāya jāgarūkāya maṅgal̤am .. 16..

śubhamastu ..

pārāyaṇāvasānaślokāḥ

svasti prajābhyaḥ paripālayantāṃ nyāyyena mārgeṇa mahīṃ mahīśāḥ .
gobrāhmaṇebhyaḥ śubhamastu nityaṃ lokāssamastāssukhino bhavantu ..

kāle varṣatu parjanyaḥ pṛthivī sasyaśālinī .
loko’yaṃ kṣobharahitaḥ sajjanāssantu nirbhayāḥ ..
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aputrāḥ putriṇaḥ santu putriṇassantu pautriṇaḥ .
adhanāḥ sadhanāssantu jīvantu śaradāṃ śatam ..

tvameva mātā ca pitā tvameva tvameva bandhuśca sakhā tvameva .
tvameva vidyā draviṇaṃ tvameva tvameva sarvaṃ mama deva deva ..

kāyena vācā manasendriyairvā buddhyā’’tmanā vā prakṛtessvabhāvāt .
karomi yadyatsakalaṃ parasmai śrīmannārāyaṇāyeti samarpayāmi ..

hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare .
hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare ..

nārāyaṇa nārāyaṇa nārāyaṇa nārāyaṇa
nārāyaṇa nārāyaṇa nārāyaṇa nārāyaṇa
nārāyaṇa nārāyaṇa nārāyaṇa nārāyaṇa
nārāyaṇa nārāyaṇa nārāyaṇa nārāyaṇa

1 Forrás: sanscritdocuments.org ; ārati: Sri Sri Krishna Premi Anna



Szójegyzék



abhyāsa-yoga: yoga vagy egyesülés Istennel gyakorlás által
ācārya: vallási tanító
adharma: becstelenség, tisztességtelenség, ilyen viselkedés 

vagy tett; a dharma ellentéte
Adhyātma Rāmāyaṇa: az Úr Rāma éle tével, valamint a 

jñāna és a bhakti eszményeinek harmonizálásával foglalko-
zó epikus mű, melyet Vālmīki írt

advaita: második nélküli egy; nem-másság, nem-kettősség; 
a vedānta filozófia irányzata, ami Isten, a lélek és az univer-
zum azonosságát vallja

Ādyāśakti: az Ős Energia; az Istenianya, egyik jelzője
āgamani: Durgāt, az Istenianyát, megidéző dalok
Ahalyā: A bölcs Gautama felesége, akit a hely telen viselke-

dése miatt a férje megátkozott, és amelynek következtében 
ő kővé változott. A bölcs azonban azt is hozzátette, hogy 
Rāma lábainak érintése nyomán, visszanyeri eredeti emberi 
formáját.

ahaṃkāra: ego vagy „én-tudat”, hamis én-képzet, énérzet; 
lásd négy belső szerv

ājñā: a hatodik központ a suṣumṇāban; lásd Kuṇḍalinī
ajñāna: tudatlanság, egyéni vagy kozmikus, ami a Valóság 

nem-észleléséért felelős
ākāśa: éter vagy tér; a Brahmanból kiáradó öt elem közül 

az első; az anyag legszubtilisebb, legfinomabb formája, 
amelybe végül az összes elem feloldódik

akhaṇḍa: oszthatatlan, teljes, egész; Oszthatatlan Lét-Tudat- 
Üdvteljesség – Akhaṇḍa Sat cid ānanda 

Akṣara: változatlan, elmúlhatatlan, elpusztíthatatlan; meg-
nevezeés, mellyel Brahmanra utalnak

Ālekh: (szó sz.: a Felfoghatatlan) Isten egyik neve
amṛta: halhatatlanság; az Istenek eledele, nektár
anāhata: a negyedik központ a suṣumṇāban; lásd Kuṇḍalinī
Anāhata Śabda: (szó sz.: hang, ami ön ma  gától keletkezett, 

és nem két dolog összeütődésének az eredménye) az első 
hang; az Oṃ másik elnevezése

ānandamayakośa: üdv(össég)burok; lásd kośa
Ānandamayī: (szó sz.: Üdvvel teli) Istenianya egyik jelzője
Ānanda: Üdvteljesség, Üdv

SZÓJEGYZÉK
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Annapūrṇā: Durgā, az Istenianya neve mint Ételt Adó
antaḥkaraṇa: az észlelés belső szervei, vagyis elme (manas), 

intelligencia (buddhi), emlékezet (citta) és ego (ahaṃkāra)
antaraṅga: a belső körhöz tartozó; ál ta lá ban a tanító meg-

hitt tanítványára használt kifejezés
Antaryāmī: Belső Vezető, Belső Irányító
ārati: az Istenség imádata, amit mécses lengetés kísér; a szer-

tartás részeként mécsest, füstölőt, virágot stb. aján lanak fel
Arjuna: A Mahābhārata hőse, kiváló íjász, Śrī Kṛṣṇa barátja; 

Śrī Kṛṣṇa neki mondta el a Bhagavad-gītāt; lásd Pāṇḍavák
artha: vagyon, gazdagság, jómód; a négy emberi tö rekvés 

egyik célja; lásd négy gyümölcs
āsana: testhelyzet, ülés, ülőhely
asat: valótlan
aṣṭamī: a holdfázisok nyolcadik napja
aṣṭānga-yoga: yama, niyama (lásd az egyes címszavak 

alatt), āsana (kényelmes ülőpóz), prāṇāyāma (légzés-szabá-
lyozás), pratyāhāra (befelés fordulás), dhāraṇā (koncentráció, 
fókusz), dhyāna (meditáció, erőfeszítés mentes) és samādhi 

Aṣṭāvakra Saṃhitā: az advaita vedānta filozófia alap műve 
[az Aṣṭāvakra-gītā magyar  kiadásáról – ingyenesen letölt -
he tő e-book formájában – részletek e könyv végén talál-
ha  tóak]

āśrama: remetelak; illetve a négy életszakasz valamelyike: 
a nőtlen, vallásos tanuló (brahmacarya), a házas családfő 
(gṛhastha), a visszavonultság és elmélkedés (vānaprastha) és a 
világról lemondott szerzetes (sannyāsa) életszakasza

asti: van, vagy létezés (vanság)
asura: démon
aśvattha(fa): a szent fügefa, más néven bódhi, pīpal, pippala
Ātmā: definíció szerint: „Mivel a világon minden tárgyat 

áthat, elnyel és élvez, és mivel folytonos létét a világ Be-
lőle nyeri, így az Ātmā-nak nevezik.”(yaccāpnoti yadādatte 
yaccātti viṣayānih yaccāsya santato bhāva: tasmādātmeti kīrtyate 
Liṅga Purāṇaṃ 1.70.96); de.: áltálános fordításban: Lélek; 
Önvaló, így u.a. Ātman

Ātman: Önvaló vagy Lélek; a Legfelsőbb Lelket is jelöli, 
ami az advaita vedānta szerint azonos az egyéni lélekkel

Ātmārāma: az Önvalóban megelégedett
Aum: u.a. Oṃ
Avadhūta: tudással bíró (jñānī), olyan, aki az összes lap-

pangó hajlamot (vāsana) megsemmisítette, aki teljesen sza-
bad, minden világi kö tő déstől mentes; nagy lemondással 
bíró szent ember, akit a Bhāgavatam említ [az Avadhūta-
gītā magyar kiadásáról – ingyenesen letölthető e-book 
formájában – részletek e könyv végén találhatóak]

Avatāra: Isten Megtestesülése, Inkarnációja
avidyā: tudatlanság, kozmikus vagy egyéni, ami a Valóság 

nem-észleléséért felelős
avidyāmāyā: māyānak, vagyis a kettősséget okozó illúzi-

ónak két aspektusa van: avidyāmāyā és vidyāmāyā; az avi-
dyāmāyā, vagyis a „tudatlanság māyāja” –  amit a szenvedély, 
a harag, és a többi alkot –  miatt az ember belegabalyodik 
a világiasságba; a vidyāmāyā, vagyis a „tudás māyāja” jó-
ságból, tisztaságból, önzetlenségből és a hasonlókból áll, 
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ami a megszabaduláshoz vezeti az embert; mind a kettő a 
viszonylagos világhoz tartozik; lásd māyā

avidyāśakti: a tudatlanság ereje
Ayodhyā: Rāma királyságának fővárosa Észak-Indiában; a 

modern Oudh

bābāji: így szólítják a vaiṣṇava szekta szent em bereit
bāblā: indiai akácfa
Badarikāśrama: Śrī Nara-Nārāyaṇa és VedaVyāsa Lak-

helye; szent hely a Himālayákban, Alakananda partjainál 
Bhārgava: az Úr Paraśurāma neve
Bhārgava Kṣetra: a mai Kerala területe
Balāi: Balarāma, Śrī Kṛṣṇa bátyjának beceneve
Balarāma: Śrī Kṛṣṇa idősebb fivére
Bali (Mahābalī): egy király, akit Viṣṇu a Vāmana, vagyis 

Törpe Inkarnációjában megbüntetett a túlzott adakozása 
miatt; lásd Nār. 30-31. énekek

Bankuvihāri: Śrī Kṛṣṇa egyik neve
bāul: (szó sz.: Isten-mámoros hívő) a vaiṣṇava szekta kolduló 

szerzetese; vándordalnok
bel: Aegle marmelos fa; a levelei szentek az Úr Śivának; ill. 

a fa gyümölcse: bengáli birs; lásd bilva, vilva
bhaga: lásd hat kincs, ill. Nār.1.10. ének
Bhagavad-gītā: hindu szent írás; Śrī Kṛṣṇa tanítása, ame-

lyet a kurukṣetrai csatamezőn adott át Arjunának
Bhagavān: szó sz.: a hat Bhaga – vagyis isteni dicsőség – 

birtokosa (Viṣṇu Purāṇa 6.5.74.); ill. „Eredeztetés, felol-
dódás, a teremtmények megkötözése és megszabadítása, 

tudás, tudatlanság – aki mindezeket tudja: Bhagavān.” – 
Śrī Ādi Śaṅkarācārya Viṣṇu Sahasranāma kommentár; a hat 
attribútum; Isten egyik jelzője; ill. a hívő Személyes Istene 
is; lásd még: bhaga

Bhāgavata(ṃ): a hinduk, kül. a vaiṣṇavák szent könyve
Bhagavatī: az Istenianya
Bhairava: az Úr Śiva, a nyolc félelmetes formája közül az 

egyiket jelölve; ill. a tāntrika szekta törekvője is
Bhairavī: az Istenianya, Durgā egyik neve, illetve a tantra 

tanait követő női törekvőt is jelöli
bhajan(a): vallásos zene; imádat
bhajanānanda: Isten imádatából eredő üdvös boldogság
bhakta: a bhakti ösvényének, az isteni szeretet útjának a kö-

vetője; a Személyes Isten imádója
bhakti: Isten szeretete; a Választott Ideál iránti nyílegyenes, 

tántoríthatatlan oda adás
bhakti-yoga: az odaadás útja; Isten iránti önzetlen szere-

tet, odaadó szolgálat
Bharadvāja: a Purāṇában említett szent
Bhārata: Bharata leszármazottja; Arjuna és India neve is
Bhaskarananda: Sri Ramakrishna idejében élt szent
bhāva: létezés; érzés; érzelem; eksztázis; samādhi; szintén 

jelöli a hívő Isten irányában felvett öt attitűdjének az egyi-
két; ezek közül az első a béke attitűdje, a további négy ese-
tében a hívő úgy tekint Istenre, mint az Úr, a Gyermek, a 
Barát vagy a Kedves

bhāvamukha: a spirituális tapasztalás e  mel    kedett állapota, 
melyben a törekvő az Abszolút és a Relatív határvonalán 
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tartja az elméjét; ebből a pozícióból képes elmélkedni a 
szavakkal le nem írható és attribútumok nélküli Brahman- 
on, ugyanakkor részt tud venni a viszonylagos világ tevé-
kenységeiben is, egyedül Isten megnyilvánulásaként látva 
azt

bhāva samādhi: egyfajta eksztázis, amelyet a bhakti útját 
követve ér el a hívő, és amelyben megtartja az egóját, és 
eggyé vá lik a Személyes Istennel

Bhavatāriṇī: (szó sz.: az Univerzum Megváltója) az Iste-
nianya egyik neve

bheda: különbség
Bhīṣma: a kurukṣetrai csata egyik nagy hőse, akiről a Ma-

hābhārata ír
bhoga: élvezet; gyümölcs; vágy az érzéki élvezetekre; (a tett 

gyümölcsének) learatása
bhogta: ált. a karta-bhogta összefüggésben használt kifejezés, 

melyet jellemzően „cselekvő-élvező”-ként fordítanak, a 
bhogta pontosabban a tett gyümölcsének learatója, megta-
pasztalója, akár élvezi, akár elszenvedi azt

bhramara: nagy fekete méh
Bhuśuṇḍi: varjú a Rāmāyaṇából
bilva: bengáli birsfa, melynek levele szent, és az Úr Śiva 

imádatának egyik felajánlása; bilvaṃ (vilvaṃ): a fa gyümöl-
csének neve; más néven: vilva, bel, aegle marmelos

Bodha: Tudat; Abszolút Tudás; Tudomás
Bodh-Gayā: Gayā melletti hely, ahol a Buddha elérte a 

megvilágosodást

Brahmā: a Teremtő Isten; a hindu Három ság Első Szemé-
lye, a másik kettő Viṣṇu és Śiva

brahmacāri: az első életszakaszhoz tartozó, cölibátusban 
élő; vallásos tanuló, aki spirituális fegyelem gyakorlásának 
szenteli magát; lásd négy életszakasz

brahmacarya: a négy életszakasz közül az első: nem há-
zas tanuló élete; lásd négy életszakasz

Brahmajñāna: Brahman Tudása
Brahmajñānī: Brahman Tudója; aki Brahman Tudásá-

val rendelkezik; „Brahman Tudója Brahmanná válik.” 
Muṇḍaka Upanisad 3.2.9.

Brahmamayī: (szó sz.: Brahman Megtestesülése) az Iste-
nianya neve

Brahman: az Abszolút; a vedānta filozófia Végső Valósága; 
a Legfelsőbb Igazság személytelen, mindent átható aspek-
tusa

brāhmaṇa: a legfelsőbb, papi kaszthoz tar tozó férfi
Brahmānanda: Brahmannal való eggyé válás üdve
Brahmāṇḍa: (szó sz.: Brahmā tojása) az univerzum
Brahmāṇī: Brahmā Hitvese; az Istenianya neve
brāhmaṇī: brāhmin nő, a brāhmaṇa kaszt női tagja
brahmarṣi: Brahman Tudásával bíró ṛṣi vagy szent ember
brahmāstra: a legerősebb fegyver a védikus hadtudo-

mányban (az atomfegyverek felett áll); mantrával bocsát-
ják ki, és csak azzal végez, akinek a nevét a mantrához 
kapcsolják

brāhmin: a hindu társadalom legmagasabb kasztja
Braja (Vraja): u.a. Vṛndāvana
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Buddha: (szó sz.: aki megvilágosodott) a buddhizmus az ő 
tanításait követi; az Úr Visnu kilencedik Inkarnációja

buddhi: intellektus, intelligencia, a megértés, a döntés, a 
megkülönböztetés képessége; lásd négy belső szerv

Caitanya: Spirituális Tudatosság; valamint az 1485-ben 
született próféta neve, aki Navadvīpban, Bengálban élt, és 
az isteni szeretet ösvényét és a szent név közös éneklését 
hangsúlyozta Isten felismerése érdekében; Gaurānga, 
Gaur, Gorā és Nimāi neveken is ismert

cakra: a suṣumṇāban található hat központ vagy lótusz egyi-
ke; a Kuṇḍalinī a suṣumṇān keresztül emelkedik fel; lásd 
Kuṇḍalinī; illetve korong, mint harci fegyver

cāmara: jakfarokból készített fehér legyező, melyet a temp-
lomi imádat során használnak

caṇḍāḷa: érinthetetlen, kaszton kívüli
Caṇḍī: más néven Dēvī Māhātmyaṃ; a hinduk szent könyve, 

amelyben az Istenianyát a Végső Valóságként írják le
Candidās: egy vaiṣṇava szent neve
Candrāvalī: Vṛndāvana egyik gopīja
caraṇāmṛta: az a víz, amiben/amivel meg fürdetik az Isten-

séget; szentnek tartják
cātak(a): kakukk-féle madár, ami ál lí tólag csak esővizet 

iszik
cetana samādhi: elmerülés Istenben, mikor a hívő meg-

tartja az „én-tudat”-át, és tudatos az Istennel való kap-
csolatára

Cidākāśa: a Cit, az Abszolút Tudat Tere vagy Ākāśája; a 
Mindent-átható Lélek

Cidānanda: az Isten-Tudat üdve
Cidātmā: a lélek az Intelligencia és a Tudat megtestesü-

léseként
Cinmaya (Cit-may): a Lélek, a Tudat (Cit) megtestesülése; 

Tudattal, Abszolút Tudással áthatott (may); Tudatossággal 
teli

Cintāmaṇi: egy mitikus drágakő, ami képes teljesíteni a tu-
lajdonosa minden kívánságát; ill. Isten egyik neve

Cit: Tudat
Citśakti: a Legfőbb Lélek, mint Erő
citta: vedāntában emlékezet; lásd négy belső szerv; yogában: 

elme-közeg;

Dāmodara: Kṛṣṇa egyik neve, „a derekánál megkötözött” 
darśana (darśanák): az ortodox hindu filozófia hat rend-

szere: Kapila sāṃkhya, Patañjali yoga, Kaṇāda vaiśeṣika, 
Gautama nyāya, Jaimini purvamimāmsā és Vyāsa vedānta 
vagy uttara mimāmsā filozófiája; ill. az Úr vagy valamely 
Istenség látomása, megpillantása

Daśaratha: az Úr Rāma apja
dāsya: a hívő Választott Ideáljával szemben felvett öt atti-

tűd egyike: a szolgáló urával szembeni beállítottsága
Dattātreya: egy bölcs (jñānī), aki Atri és Anasūyā fiaként 

született meg, az Úr Brahmā, Viṣṇu és Śiva együttes in-
karnációjaként; lásd: Avadhūta(-gītā)

dayā: együttérzés, könyörület, részvét
Dayāmaya: a Könyörületes
dēva: (szó sz.: ragyogó) Istenség
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Devakī: Śrī Kṛṣṇa édesanyja
devarṣi: isteni személy, aki a Legfőbb Tudás birtokosa; ál-

talában Śrī Nārada jelzője
dēvatā: Istenség
dharma: becsületesség, az emberi törekvés négy céljának 

egyike; általában „vallás”-ként fordítják, inkább a vallás 
benső princípiumát jelöli, „vallásos elvek”; lásd négy gyü-
mölcs; tág értelmezésben „kötelesség”-ként is használt

Dhruva: az Úr szentként tisztelt nagy híve; Brahmā dédu-
nokája; lásd. Nār 17.ének

Draupadī: az öt Pāṇḍava fivér felesége
Droṇa(ācārya): a Mahābhārata kiváló katonai tanítója
Durgā: az Istenianya neve, az Úr Śiva örök Hitvese
Durgā Pūjā: Durgā imádata
dūrvā fű: imádat során használt egyszerű pázsitfű
Durvāsa: a Purāṇa hirtelen haragú, nagyon dühös termé-

szetű bölcse; lásd. Nār 33.ének
Duryodhana: a Mahābhārata egyik hőse, a Pāṇḍava fivérek 

legfőbb vetélytársa
dvaita: a kettősség filozófiája
Dvāpara (-yuga): a négy yuga vagy világkorszak közül a 

harmadik; lásd yuga
Dvārakā: Nyugat-Indiában található város, Kṛṣṇa király-

ságának fővárosa; India négy legfontosabb szent helyének 
egyike, a másik három Kedārnāth, Puri és Rāmeśvaram

ego – „én-tudat”, hamis én-képzet, elkülönült énérzet; de:  a 
Tudás (az Odaadás) egója: Isten Tudása (vagy Szeretete) 

által megtisztított és megvilágosított ego. Néhány lélek, 
miután samādhiban felismerte Brahmannal való azonos-
ságát, leereszkedik a relatív tudatosság síkjára. Ebben az 
állapotban megtartják az ego alig észlelhető érzését, hogy 
másokat spirituális tudásban részesíthessenek. Ez az ego – 
amit Sri Ramakrishna „a Tudás egójá”-nak nevez –, nem 
teljes mértékben homályosítja el Brahmannal való azo-
nosságuk tudását, még a tudatosság relatív állapotában 
sem. A bhakta, Isten szerelmese, miután a samādhi elérését 
követően leereszkedik a relatív síkra, megtartja az „én-tu-
dat”-ot, amely által magát Isten szerelmesének, gyerme-
kének vagy szolgálójának érzi. Sri Ramakrishna a „hívő 
egó”-nak, a „gyermek egó” -nak és a „szolgáló egó”-nak 
nevezte ezeket.

ekādaśī: a telihold vagy az újhold utáni tizenegyedik nap, 
melyet a hívő részleges vagy teljes böjttel, imádattal és 
imádkozással tölt

ektārā: egyetlen húrú hangszer
éter: ākāśa vagy mindent-átható tér

finom-fizikai test (sūkṣmaśarīra): a lélek három testének 
vagy helyének az egyike; halál idején, a lélekvándorlás so-
rán, a finom-fizikai test a lélekkel tart; az álom állapotban 
a lélek a finom-fizikai testtel azonosul; lásd kauzális test

gandharva: a félistenek egy csoportja, a mennyek zenészei
Gaṇeśa: az elefántfejű Istenség; a Siker Istene, az Akadá-

lyok Elhárítója, az Úr Śiva fia
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Gangāsāgar: a Gangesz torkolata a Bengáli-öbölnél, amit 
a hinduk szent helynek tekintenek

Gangesz (Gaṅgā): a Himálajában eredő és a Bengáli-öböl-
be ömlő szent folyó

Gaur: Gaurānga rövid névváltozata
Gaurānga: Śrī Caitanya neve
Gaurī: (szó sz.: világos bőrű, aranyszínű) Pārvatī, az Isteni-

anya neve, az Úr Śiva Hitvese
Gayā: szent hely Észak-Indiában
Gāyatrī: Védák szent strófája, amelyet a három felsőbb 

hindu kaszthoz tartozók recitálnak minden nap, a szent 
zsinórral való felruházásukat követően; versmérték; a 
Gāyatrī uralkodó Istensége

ghāṭ: fürdő-hely, tónál vagy folyónál épített lépcső
ghī: forralással megtisztított vaj
Girirāṇī: (szó sz.: a Hegy Királynője) Himālaya Király hit-

vese és Umā édes anyja
Gītā: u.a. Bhagavad-gītā
Gokulāṣṭamī: u.a. Janmāṣṭamī; Śrī Kṛṣṇa megjelenési 

napja
Goloka: az Úr Viṣṇu mennyei és örök Lakhelye
Gopāla: a Kis Kṛṣṇa, a tehénpásztorfiú
gopa (gopák): Vṛndāvana tehénpásztorlegényei, Śrī Kṛṣṇa 

játszótársai
gopī (gopikā): Vṛndāvana tehénpásztorleányai, fe jő le-

ányai, Śrī Kṛṣṇa ifjú társai és legoda adóbb hívei
Gorā: Śrī Caitanya neve
gosvāmī: vaiṣṇava pap, guru vagy tanító

Govardhana: egy hegy Vṛndāvana közelében; lásd. Nār 
62-63.ének

Govinda: Śrī Kṛṣṇa neve, a tehenek és a föld Ura; illetve 
Brahman lásd: Nār.123. o., Śrī Govindāṣṭakaṃ lábjegyzet

gṛhastha: a négy életszakasz közül a má so dik, vagyis a há-
zas családfenntartó élete; lásd négy életszakasz

Guhaka: egy érinthetetlen, Rāma barátja 
guṇa: a sāṃkhya filozófia szerint, a Puruṣával (lélek) ellen-

tétben, a Prakṛti (természet) három guṇából (minőség vagy 
kötőerő) áll, amelyek a sattva, a rajas és a tamas; a tamas a 
tudatlanságot, a tétlenséget és a tompaságot, a rajas a szen-
vedélyt, a tevékenységet és a nyughatatlanságot, a sattva 
pedig a jóságot, az egyensúlyt és a bölcsességet jelöli; az 
anyagi világban ezek a kötőerők hatnak és irányítanak 
mindent

guṇātīta: guṇākat meghaladó, azok felett álló
guru(deva): spirituális tanító
Gurumahārāj: tiszteletteljes forma a guru megszólítására
 
Hanumān: Rāma kiváló és leghűségesebb híve, embersze-

rű-majom testben, akit a Rāmāyaṇa említ
Hara: az Úr Śiva neve
Hāridvār: a hét szent város egyike, a Gangesz partján, a 

Himālayák lábánál
Hari: az Úr Viṣṇu neve, a vaiṣṇavák Legfelsőbb Urának, 

Eszményi Istenségének a neve
Hari Oṃ: szent igék, amelyekkel Istent idé zik meg a hívek
hat kincs (bhaga): isteni dicsőségek, lásd Nār.1.10.
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hat rendszer: lásd darśanák
hat szenvedély: kéjvágy, harag, fösvénység, tévképzet, 

büszkeség és irigység
haṭha-yoga: a yoga egy iskolája, jógikus gyakorlatok, me-

lyek legfőbb célja a fizikai jóllét és a test egészsége
haṭha-yogī: a haṭha-yoga gyakorlója
Hiraṇyakaśipu: a hindu mitológia egyik démon királya, 

Prahḷāda apja; lásd. Nār 11., 24-25.ének
Hiraṇyākṣa: egy démon a hindu mitológiában, Hiraṇya-

kaśipu testvére; lásd. Nār 11-13.ének
hívő: a szövegben a szó általában azt jelöli, aki odaadással 

van Isten iránt, a Személyes Isten imádója vagy a szeretet 
útjának követője

homa: védikus áldozati szertartás, melynek során az áldo-
zatokat tűzbe ajánlják

Hṛṣīkeśa: az Úr Viṣṇu egyik neve, jelentése „az érzékek Ura”
Hrishikesh (Rishikesh): a Gangesz mellett, a Himālayák 

lábánál fekvő város
huszonnégy tattva vagy kozmikus princípium: a 

sāṃkhya filozófia szerint a huszonnégy tattva a követke-
ző: az öt fő elem a szubtilis formájukban (mahābhūta: éter 
(ākāśa), levegő, tűz, víz, föld); ego, ahaṃkāra vagy „én-tu-
dat”; Mahat (buddhi) vagyis intelligencia; Avyakta vagy a 
Megnyilvánulatlan (amelyben a sattva, a rajas és a tamas el 
nem különült állapotban maradnak); a cselekvés öt szer ve 
(karmendriya: a megragadás (kezek), a járás (lábak), a be-
széd, a szaporodás és az ürítés szervei); a megismerés öt 
szerve (jñānendriya: szemek, fülek, orr, nyelv és bőr); manas 

vagy elme; és az öt érzéktárgy (hang, érintés, forma, íz, 
szag); ezek mind Prakṛtihez, vagy a Természethez tartoz-
nak, és eltérnek Puruṣától, vagy a Tudattól

iḍā: a gerincoszlopban található ideg; lásd suṣumṇā
Indra (Devarāja): az Isten(ség)ek Királya
Indrāṇī: Indra hitvese
Īśāna: az Úr Śiva neve
Iṣṭa(devatā): a hívő Választott, Spirituális Ideálja vagy 

Eszményi Istensége
Īśvara: a Személyes Isten
Īśvarakoṭi: az emberiség számára hozott, különleges 

üzenettel született, tökéletességre jutott lélek; „Isten In-
karnációját, vagy azt, aki egy Inkarnáció valamely jel -
legzetességével született, Īśvarakoṭinak hív  ják.” (idézet 
forrása: Sri Ramakrishna evangéliuma)

Jaḍabharata: a hindu mitológia nagy szentje
Jagadambā: (szó sz.: az Univerzum Anyja) az Istenianya 

neve
Jagannāth(a): az Univerzum Ura; Viṣṇu egyik neve
Jagannātha templom: a Puriban lévő híres templom
Jagaddhātrī: (szó sz.: az Univerzum Hordozója) az Iste-

nianya egyik neve; ebben a formájában oroszlánon ülve 
ábrázolják, miközben egy elefántot igáz le

Janaka, Király: a hindu mitológia eszményi királya, és Sītā 
apja; Sri Ramakrishna gyakran az ideális családfőként 



Śrīman Nārāyaṇīyaṃ

841

utalt rá, aki összekapcsolta a yogát a világ élvezetével (bhoga); 
lásd még: Aṣṭāvakra-gītā Janaka története

Janmāṣṭamī: u.a. Gokulāṣṭamī; Śrī Kṛṣṇa megjelenési 
napja

japa: Isten nevének ismétlése
Jatilā és Kutilā: két bajkeverő, akiket a Bhāgavatam mutat 

be a Śrī Kṛṣṇáról és Vṛndāvana gopījairól szóló részben
Jaya és Vijaya: Nārāyaṇa kapuőrei voltak, akik nem en-

gedték be Sanakát, Sanātanát és a többi ṛṣit Nārāyaṇa 
palotájába. A négy Kumāra átka miatt háromszor kel lett 
újraszületniük a földön; egyik szüle tésükben Hiraṇyākṣa 
és Hiraṇyakaśipu voltak; lásd Nār. 11. ének

jayantī: születési évforduló, születésnap 
jīva: a testet öltött lélek; élőlény; a hétköznapi ember
jīvakoṭi: hétköznapi ember
jīvanmukta: aki még életében, testben él ve, megszabadult 

māyāból
jīvātmā: a testet öltött lélek
jñāna: Isten Tudása, melyre megkülönböztetés és érvelés 

révén jut az ember; a gon dolkodás azon folyamatát is je-
löli, mellyel a Végső Igazságot éri el; a szó általában azt 
a tudást jelzi, amely által az ember tudatos Brahmannal 
való azonosságára

jñāna-yoga: a tudás útja, ami megkülönböztetésből, le-
mondásból és egyéb fegyelmezésekből áll

jñānī: Tudással bíró; aki Isten felismerése érdekében a tu-
dás és a megkülönböztetés út ját követi; ál t. a nem-kettős-
ség követőjét jelöli

jvara: láz; félelmetes lények; a Śivapurāṇa (2.2.32.) szerint 
Śiva, a nagy Rudra, dühödt lélegzetéből száz láz és tizen-
három testnedv keletkezett; a könyörtelen lázak testet öl-
töttek; az egész világot képesek voltak rettegésben tartani; 
tüzes ragyogással izzottak …– így mesélte Brahmā a bölcs 
Nāradának; a Purāṇák állítása szerint az ő működésük 
miatt lázasodnak be az emberek (lásd még: Mahābhārata 
Śānti Parva 283.; Viṣṇu Parva 122.)

kadamba: Śrī Kṛṣṇa egyik kedvenc fája
Kaikeyī: Daśaratha király egyik felesége és Bharata anyja; 

gonosz ármánykodása miatt, a király száműzte Rāmát az 
erdőbe

Kailāsa: a Himālaya egyik csúcsa; az Úr Śiva szent Lak-
helye

Kāla: Śiva egyik neve; jelentése: fekete, halál, idő
Kāḷī: az Istenianya neve; a dakshineswari templom ural-

kodó Istensége; Sri Ramakrishna gyakorta az Ādyāśakti-
ként, az Ős Energiaként utalt Rá

Kāḷidāsa: nagy szanszkrit költő; a Śakuntalā szerzője
Kāliya: a Śrī Kṛṣṇa által legyőzött sokfejű, mérges kígyó 

neve, ami a Yamunāban élt; lásd Nār. 54-56. énekek
Kāliyadaman ghāṭ: a Yamunā partjánál, Vṛndāvanánál 

található fürdőhely, ahol Śrī Kṛṣṇa legyőzte Kāliyát, a ha-
talmas kígyót

Kali(-yuga): négy yuga vagy ciklus egyike; lásd yuga
Kalki: a Puṛāna szerint az Úr Viṣṇu következő (tizedik) és 

egyben utolsó Inkarnációjának a neve
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kalpa: kor, korszak; időszak
Kalpataru (Kalpa): a Kívánságteljesítő  Fa; Istenre utal
kāma: vágy, kéjvágy, testi vágy, az érzéki-élvezet vágya; a 

vágyak beteljesítése, a négy emberi törekvés egyike; lásd 
négy gyümölcs

kamaṇḍalu: a szerzetes vizesedénye
Kaṃsa: Śrī Kṛṣṇa nagybátyja, a gonosz megszemélyesítő-

je, akit végül Śrī Kṛṣṇa megölt
Kāñcī(puram): szent hely Dél-Indiában
Kapila: a hindu mitológia nagy szentje, a sāṃkhya filozófia 

elismert szerzője
kāraṇa: ok; ill. megszentelt bor
karma: általánosságban cselekvés, tett; kötelesség; rituális 

imádat; ill. az anyagi tettek és azok visszahatásai
karma-yoga: (szó sz.: egyesülés Istennel tett által) az az 

út, amelyen a törekvő kötődés nélkül végzett munka ré-
vén tö rek szik Isten felismerésére; ill. a szent ira tokban leírt 
szertartásos imádat Isten fel ismeréséért

Karṇa: a Mahābhārata hőse
kartā: cselekvő, úr (mint a ház ura)
Kārtika: Kārttikeya Subrahmaṇya, Skanda, Muruga(n), 

Guha – az Úr Śiva fia; a mennyek seregének fővezére
Kāśī (Vārāṇasī, Benáresz): Gangesz partján lévő szent vá-

ros ősi neve
kathak: a Puṛānák történeteinek hivatalos recitálója; me-

sélő, történetmondó
Kātyāyanī: az Istenianya egyik neve
Kauśalyā: Rāma édesanyja

kaustubhamani: a legdrágább ékkő, amit Maga Nārāyaṇa 
viselt a mellkasán 

kauzális test (kāraṇaśarīra): a lélek három teste vagy helye 
közül az egyik; a másik kettő a durva-fizikai test (sthūlaśarīra) 
és a finom-fizikai test (sūkṣmaśarīra); azonos a mély alvással

Kēdār(nāth): a Himālayák egyik csúcsa; India négy szent 
helyének egyike, a másik három Dvārakā, Puri és Rāmeś-
varam

Keśava: Śrī Kṛṣṇa neve
kéj- és bírvágy: Sri Ramakrishna által gyakran hasz-

nált kifejezés; a bengáli eredeti „kāmiṇī-kāñcana” – szó 
szerinti fordításban „nő-arany” – kifejezés, mely végig 
azonos értelemben használt, újra és újra megjelenik Sri 
Ramakrishna tanításaiban, hogy a spirituális fejlődés 
legfőbb akadályát jelölje. A Mesternek ezt a kedvelt ki-
fejezését gyakran félremagyarázták. A szófordulaton a 
„kéjvágyat és a kapzsiságot” értette, azt a káros hatást, 
ami késlelteti a törekvő spirituális növekedését. A „kāmiṇī” 
vagy „nő” szót a nemi ösztön konkrét kifejezéseként hasz-
nálta, amikor a férfi híveihez szólt. Másrészről, a nőknek 
azt tanácsolta, hogy kerüljék a „férfi”-t. A „kāñcan” vagy 
„arany” a kapzsiságot szimbolizálja, ami a spirituális élet 
másik akadálya. Sri Ramakrishna sosem tanította a tanít-
ványainak, hogy gyűlöljék a nőket, vagy a női nemet álta-
lánosságban. Ez világosan látszik, ha áttekintjük az összes 
tanítását ezen címszó alatt és együttesen ítéljük meg azo-
kat. A Mester minden nőre az Univerzum Istenianyjának 
megannyi képmásaként tekintett. A legnagyobb hódolatot 
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mutatta a női nem előtt azzal, hogy egy nőt fogadott el ve-
zetőjének, miközben a tantra nagyon mély spirituális gya-
korlatait végezte. A felesége, aki Szent Anyaként ismert 
és tisztelt, állandó társa és egyúttal első tanítványa volt. 
Spirituális gyakorlása végén, Sri Ramakrishna szó szerint 
Kāḷī Istennő, az Istenianya, megtestesüléseként imádta 
a feleségét. Sri Ramakrishna halála után, a Szent Anya 
nem csak jó néhány családfőnek lett a spirituális vezető-
je, hanem a Ramakrishna Rend számos szerzetesének is. 
Megjegyzés a magyar fordításhoz: Swami Nikhilananda 
itt is szó szerinti fordítást alkalmazott, és a „nő és arany” 
kifejezést használta végig. „Swami Nikhilanandát kriti-
zálták a szó szerinti fordítás miatt, mert a nők nyugaton, 
különösen Amerikában, visszataszítónak találták a kifeje-
zést” – Swami Chetanananda. Mindezeket figyelembe vé-
ve, a magyar fordításban a „kéjvágy és bírvágy”, röviden 
„kéj- és bírvágy” kifejezést használjuk, ami egyaránt iga-
zodik Swami Nikhilananda magyarázatához, „az »arany« 
a kapzsiságot szimbolizálja”, a Swami Vivekananda ál-
tal használt „kéjvágy és arany” fordításhoz, és utal Sri 
Ramakrishna gyakran ismételt szavaira is: „»Én« és 
»enyém« – ez tudatlanság.” – forrás: SriRK.ev.

kétszer született: brāhmin, kṣatriya (harcos) vagy vaiśya (ke-
reskedő) kaszthoz tartozó férfi, akinek a második vagy spi-
rituális születését, a szent zsinórral való felruházása jelenti

Kha: (szó sz.: ākāśa) a Mindent-átható Tudat szimbóluma
kīrtana: devócionális, áhítatos zene Isten dicsőítésére, me-

lyet gyakran tánc kísér

kīrtanī: hivatásos női kīrtana énekes
Kívánságteljesítő Fa: lásd Kalpataru
kośa: (szó sz.: burok) a vedānta filozófia sze rint az öt burok 

a következő: (1) anna maya kośa, vagyis a durva-fizikai bu-
rok, ami ételből áll, és amit az tart fenn; (2) prāṇamaya-
kośa, vagyis a vitális burok, ami az öt életerőből áll; (3) 
manomayakośa, vagy elme-burok; (4) vijñānamayakośa, vagyis 
az intelligencia burok; és az (5) ānandamayakośa, vagyis a 
üdvösségburok; ez az öt burok – egyik a másikba rende-
ződve – fedi be a Lelket, ami mind közül a legbensőbb, és 
a burkok jellegzetességei nem érintik

kośā-kuśi: imádat során használt fémtárgyak; a kośā egy 
kicsi vizestál, míg a kuśi egy kiskanál, amivel a vizet merik

kṛpāsiddha: aki Isten kegyelme által, és látszólag minden-
féle erőfeszítés nélkül jut tökéletességre

Kṛṣṇa: az Úr Viṣṇu nyolcadik Inkarnációja; a vaiṣṇavák 
Eszményi Istensége, akit az Istenség Legfelsőbb Személyi-
ségének tekintenek eredeti formájában; tehénpásztorként 
Vṛndāvanában élt, később Mathurāban és Dvārakāban, 
mint király 

Kṛṣṇacaitanya: Śrī Caitanya szerzetesi neve, amit gurujá-
tól Keśava Bhāratītól kapott

Kṛṣṇayātrā: Śrī Kṛṣṇa életét bemutató színielőadás
kṣara: változó, mulandó, mozdítható, elpusztítható
kṣatriya: a hindu társadalom, foglalkozás szerinti négy 

osztálya közül a második, harcos kasztba tartozó; a társa-
dalom politikai és katonai vezetői

kṣīr: forralással sűrített tej
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kumbhaka: légzésszünet; a lélegzet visszatartása; a lég-
zésszabályozás, a prāṇāyāma folyamata, amit a rāja-yoga és 
a haṭha-yoga ír le

Kumbhakarṇa: Rāvaṇa fivére, akit a Rāmāyaṇa említ, és 
aki hat hónapot aludt egyhuzamban

kumīra: a bhramarakīṭa, vagyis a dongó hernyója többféle 
hasonlatban is szerepel a meditáció, a nyílegyenes és tán-
toríthatatlan odaadás analógiájára

Kuṇḍalinī: (szó sz.: a Kígyó Erő) a minden emberben meg-
található szunnyadó spirituális energia; a tantra szerint a 
testben hat központ van: mūlādhāra, svādhiṣṭhāna, maṇipūra, 
anāhata, viśuddha, ājñā; ezek azok a dinamikus központok, 
ahol a spirituális energia vitalizálódik, és különleges kife-
jeződést talál a megfelelő spirituális észleléssel és misztikus 
látomással; ezek a suṣumṇāban elhelyezkedő központok al-
kotják azokat az emelkedő lépcsőfokokat, melyek által a 
Kuṇḍalinī, vagy spirituális energia, a gerincoszlop aljától 
a nagyagyig halad; amikor a suṣumṇā mentén könnyű út 
vezet ezeken a központokon át, és a Kuṇḍalinī felfelé vagy 
lefelé haladását semmi sem akadályozza, akkor valósul 
meg a Ṣaṭ Cakrabheda, ami szó szerint annyit tesz, hogy a 
hat cakra, vagyis misztikus központ áthatolása; a mūlādhā-
ra cakra, ami a nemi szerv és az ánusz között helyezkedik 
el, tekinthető a Kuṇḍalinī székhelyének; a központokat 
képletesen lótuszokként ábrázolják; a mūlādhārát négy-
szirmú lótusznak tartják; a svādhiṣṭhāna cakrát, ami a nemi 
szervnél van, hatszirmú lótuszként ábrázolják; a köldök 
területén lévő maṇipūra tíz szirmú, az anāhata pedig, ami a 

szív tájékán található, tizenkét szirmú lótusz; a torok alsó 
részénél lévő viśuddha tizenhat, a szemöldökök közötti ājñā 
pedig kétszirmú lótusz; a nagyagyban található a sahasrā-
ra, az ezerszirmú lótusz, az Úr Śiva lakhelye, ami hófe-
hér, ragyogó, mint a villámlás és olyan gyengéd és békés, 
mint a holdsugár; ez a legmagasabb cél, és a felébredett 
spirituális energia itt teljes dicsőségében és ragyogásában 
nyilvánul meg – forrás: Sri Ramakrishna evangéliuma

Kuntī: Pāṇḍu felesége; Yudhiṣṭhira, Bhīma, Arjuna – a 
Mahābhārata főhősei – édesanyja

Lakṣmaṇa: az Úr Rāma fivére
Lakṣmī(-devī): az Úr Viṣṇu örök Hitvese és a Jólét, a Jó-

mód, a Szerencse Istennője
Laṅkā: az egykori Ceylon, a mai Srí Lanka ősi neve; a 

Rāmāyaṇa szerint Rāvaṇa ide vitte Sītāt, amikor elrabolta
līlā: az isteni játék, kedvtelés; a Relatív; a vaiṣṇavák gyakran 

Isten līlājaként magyarázzák a teremtést, mely elgondolás 
a spontaneitás és a szabadság elemeit vezeti be az uni-
verzumba; filozófiai terminusként, a Līlā (Relatív) a Nitya 
(Abszolút) viszonos megfelelője

liṅgaśarīra: finom-fizikai test
lótusz: a suṣumṇā mentén található hat központot lótusznak 

szokás nevezni, mivel formájuk a lótusz virágához hason-
lít; lásd Kuṇḍalinī

M.: vagyis Mahendranath Gupta, aki Sri Ramakrishna egyik 
legkiválóbb család fő híve, illetve a Śrī Rāmakṛṣṇa evangéliuma 



Śrīman Nārāyaṇīyaṃ

845

(śrīśrīrāmakṛṣṇakathāmṛta) eredeti bengáli nyel ven történő 
fel jegyzője volt

Madan(a): a Szerelem Istene a hindu mito ló gi ában
Mādhāi: lásd Jagāi
Mādhava: Śrī Kṛṣṇa neve
mādhavi: egy futónövény, inda
Madhu és Kaiṭabha: két démon, akiket az Istenianya ölt 

meg; ezt a történetet a Caṇḍī ban beszélik el
madhur(a): a vaiṣṇava hívő által az Eszményi Istensége, 

Kṛṣṇa, irányában felvett öt attitűd egyike: a feleség férje 
iránti, illetve a nő szerelmese iránti hozzáállása

Madhusūdana: (szó sz.: a Madhu nevű démon gyilkosa) 
Śrī Kṛṣṇa neve

Mahābhārata: hindu eposz, melynek része a Bhagavad-
gītā; a Bölcs Vyāsa diktálta és az Úr Gaṇeśa jegyezte le

mahābhāva: Isten legintenzívebb, eksztatikus szeretete
Mahādeva: (szó sz: a Nagy Isten) az Úr Śiva neve
Mahā-Kāla: az Úr Śiva; az Abszolút
Mahā-Kāḷī: az Istenianya egyik neve
Mahākāraṇa: (szó sz: a Nagy Ok) a Transzcendens Valóság
Mahākāśa: a Végtelen tere (űrje)
Mahāmāyā: Nagy Varázsló; Kāḷī, vagyis az Istenianya 

egyik neve
Mahānirvāṇa: a nagy nirvāṇa vagy samādhi
Maharṣi: nagy bölcs, vagyis az igazság látója
mahat: Kozmikus Intelligencia; a sāṃkhya filozófiában 

használt kifejezés, ami az univerzum kialakulásában a 
második kategóriát jelöli

mahātmā: nagy-lélek
Mahāvāyu: Kozmikus Tudat vagy az Élet-Erő; ill. azt az 

áramlatot is jelöli, ami a Kuṇḍalinī felébredésekor, a ge-
rincoszlopban érződik

Mahāvīra: (szó sz.: nagy hős) Hanumān, az Úr Rāma em-
ber-majom-szerű hívének a neve

māhut: elefánthajcsár
Malaya szellő: illatos fuvallat, mely a Malaya (Nyugati- 

Ghāt) hegyei felől érkezik
manas: elme; lásd négy belső szerv
Mandodarī: Rāvaṇa felesége
Maṇikarṇikā Ghāṭ: a híres hamvasztási terület Benár-

eszben, a Gangesz partján
maṇipūra: a 3. központ a suṣumṇāban; lásd Kuṇḍalinī
manomayakośa: elme-burok; lásd kośa
mantra: szent formula, melyet rendszerint Isten elérése vé-

gett ismételnek
Manu: a nagy hindu törvényalkotó
Manusaṃhitā: Manu törvénykönyve
Maraprabhu: A Fa Ura; a maga 16 méterével, a világ 

legnagyobb terrakotta képmása Maraprabhut, a Fa Urát 
ábrázolja. A Guruvayurban található Képmás megalko-
tásához gyógynövények ezreit használták fel. Az Úr Ma-
raprabhu a gyógynövényekben rejlő örök gyógyítói képes-
ségek jelképe

maṭh: (szó sz.: lakni) kolostor, rendház
māyā: Isten látomását elfedő tudatlanság; a Kozmikus Illú-

zió, mely miatt az Egy soknak, az Abszolút a Relatívnak 
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látszódik; kötődés, ragaszkodás jelölésére is használt kife-
jezés; „a tudatlanság māyāja”, „a tudás māyāja” lásd avi-
dyāmāyā

māyāvādī: a vedānta filozófia Māyā elméletének a követője, 
mely szerint a nevek és formák világa illuzórikus, akár egy 
álom

mīmāṃsaka: a purva mīmāṃsā filozófia követője, ami az 
ortodox hindu filozófia hat rendszerének egyike

minősített nem-kettősség: (viśiṣṭādvaita) a vedānta filo-
zófia Rāmānuja által alapított irányzata, mely szerint a 
lélek és a természet Brahman módjai, és az egyéni lélek 
Brahman része

Mirābāi: a vaiṣṇava szekta középkori, nagy női szentje
mokṣa: megszabadulás vagy végső felszabadulás, az embe-

ri törekvés négy céljának egyike; lásd négy gyümölcs
mṛdaṅga: kétvégű, különleges agyagdob, amelyet devócio-

nális zenélés során használnak
mukti: a világ rabságából, a születés és ha lál körforgásából 

való megszabadulás, ami a spirituális gyakorlás célja
mūlādhāra: a suṣumṇāban található első és legalsóbb köz-

pont; lásd Kuṇḍalinī
muni: szent ember, elvonultságban él és elmélkedésbe merül
Munīśvara: kiváló bölcs, bölcsek között az első; gyakran 

Śrī Nāradára utal
mūrti: szent képmás

Nāda: hang, a Szó-Brahman, Oṃ
Nagy Ok: a Végső Valóság

Nanda(gopa): Śrī Kṛṣṇa nevelőapja
Nandi: az Úr Śiva követője, hordozója és állandó kísérője 

hófehér bika alakjában
Nārada: a hindu mitológia nagy bölcse és Isten szerelmese
Nārada Pañcarātra: a bhakti kultusz egyik szent irata
Naralīlā: Isten emberként való megnyilvánulása
Nārāyaṇa: az Úr Viṣṇu egyik neve
Nārāyaṇī: az Úr Nārāyaṇa Hitvese; az Istenianya neve
Narendra(nath): Sri Ramakrishna tanítványa, akit ké-

sőbb Swami Vivekanandaként ismert meg az egész világ
Narmadā: az Arab-tengerbe ömlő, közép indiai folyó
„neti, neti”: (szó sz.: „nem ez, nem ez”) a valótlan és Valós 

közötti megkülönböztetés tagadó útja, az elvetés, a kizárás 
negatív folyamata; a nemkettős vedānta követői alkalmaz-
zák

négy belső szerv: az észlelés négy belső szerve: manas 
(elme), buddhi (intelligencia), citta (emlékezet) és ahaṃkāra 
(„én-tudat”, „hamis én-érzet”); „a vedānta szerint a négy 
funkciója: az elme mérlegel, érvek és ellenérvek mentén 
gondolkodik, a buddhi vagy intellektus a megkülönböztető 
képesség, a citta az emlékezet tárháza, az ego az én-tudat” 
– Swami Chetanananda

négy életszakasz: brahmacarya (nem házas tanuló élet), 
gārhasthya (házas családfenntartó élet), vānaprastha (erdőbe 
visszavonult családfő élet) és sannyāsa (szerzetesi élet)

négy gyümölcs: az emberi törekvés négy célja: dharma 
(tisztesség, becsület), artha (vagyon, jómód), kāma (vágyak 
beteljesítése) és mokṣa (megszabadulás)
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Nidhu liget: (Nidhuvan) Vṛndāvana szent erdőcskéje, ahol 
Śrī Kṛṣṇa játszott gyermekkorában a gopīkkal

Nikaṣā: Rāvaṇa anyja
nikunja: lugas
nīm: keserű levelű fa
Nimāi: Śrī Caitanya neve
Nimāi-sannyās: „Caitanya világról való lemondása”; Śrī 

Caitanya szerzetessé válását bemutató színdarab
Niranjan(a): szó sz.: a Makulátlan; Isten neve
nirguṇa: attribútumok nélküli, sajátosságoktól mentes
Nirguṇa Brahman: (szó sz.: Brahman attribútumok nél-

kül) az Abszolút leírására használt kifejezés
nirvāṇa: végső feloldódás Brahmanban vagy a Mindent- 

átható Valóságban az egyé ni ego megsemmisítése által
nirvikalpa samādhi: a samādhi legmagasabb állapota, 

mikor a törekvő felismeri teljes azonosságát Brahmannal
niṣkāma-bhakti: olyan szeretet, amelyet nem szennyez 

vágy; önzetlen szeretet
niṣkāma-karma: önzetlen tett; a jutalom vágya és indíték 

nélkül végzett munka
niṣṭhā: rendíthetetlen, nyílegyenes odaadás vagy szeretet
Nitāi: Nityānanda beceneve
Nitya: az Abszolút; az Örök
Nitya-Kāḷī: az Istenianya neve
nityakarma: vallásos szertartások, melyeket a családfőnek 

minden nap el kell végezni, de a sannyāsīnak nem kötelező
Nityānanda: (szó sz.: Örök Üdv) Śrī Caitanya szeretett ta-

nítványának és tár sának a neve

niyama: az aṣṭānga yoga 2. lépcsőfoka; 1. śauca, tisztaság; 2.  
tapas, szigorú önfegyelmezés, vezeklés, aszketizmus; 3. san-
toṣa, megelégedettség; 4. svādhyāya, önvizsgálat, önreflexió; 
5. īśvarapraṇidhāna, hit Istenben és önátadás; – Patañjali 
Yoga sutrája szerint; (ezen kívül: āstika, meggyőződés, hit, a 
Védákban, az Upaniṣadokban; dāna, nagylelkűség, adako-
zás; īśvarapūjana, Īśvara, Isten imádata; siddhāntaśrāvaṇa, a 
szent iratok hallgatása; hrī, alázat; mati, érvelés és megér-
tésre jutás; japa, mantra ismétlése; vrata, ígéret megtartása )

Nṛsiṃha (szó sz.: Ember-oroszlán): Isteni inkarnáció, amit 
a Purāṇa említ; Viṣṇu Avatārája; félig oroszlán, félig em-
beri alakban jelent meg, hogy megmentse Prahḷādát

nyāya: az ortodox hindu filozófia hat rendszerének egyike, 
amelyet Gautama alapított

nyolc béklyó: gyűlölet; szégyen; büszkeség a kasztra, fajra; 
büszkeség a helyes magatartásra, jámborságra; büszkeség 
a származásra, felmenőkre; félelem; titkolózás és habozás, 
tétovázás vagy gyanakvás

nyolc siddhi vagy okkult képesség (erő): például az a 
képesség, hogy az ember olyan kicsivé váljon, mint egy 
atom, olyan könnyűvé, mint a levegő stb.

Oṃ (Oṃkāra, Aum): a Védák legszentebb szótagja; Isten és 
Brahman szimbóluma

öt kozmikus princípium: nevezetesen éter (ākāśa), leve-
gő (vāyu), tűz (agni), víz (ap) és föld (kṣiti)
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öt életerő vagy prāṇa: prāṇa, apāna, samāna, vyāna és udāna; 
ez az öt megnevezés az élet erő öt funkcióját jelöli, mint a 
légzés, emésztés, ürítés stb.

Palakkad Gap vagy Palghat Gap: egy alacsony hegy-
szoros a Nyugati Ghatokban, a tamilnádui Coimbatore és 
a keralai Palakkad között

Pañcadaśī: könyv a vedānta filozófiáról
pañcātapa: (szó sz.: az öt tűz fegyelmezése) e fegyelmezés 

végzése során a törekvő tűző napon ül, a nyári időszak-
ban, miközben négy tűz ég körülötte és meditál, illetve 
japát végez

Pāṇḍavá(k): Pāṇḍu öt fia: Yudhiṣṭhira király, Arjuna, Bhī-
ma, Nakula és Sahadeva; a Mahābhārata főhősei

paṇḍita: a szent iratokat jól ismerő, tanult tudós; spirituá-
lis, vallási prédikátor, tanító

Pāṇini: bölcs és nyelvész; a szanszkrit nyelvtan (Pāṇinīya) 
szerzője, aki a hagyomány szerint az Úr Śivától kapta a 
tudását

Parabrahman: a Legfőbb Brahman
paramahaṃsa: („legtökéletesebb” hattyú) aki a sannyāsīk 

legmagasabb rendjébe tartozik
Paramahaṃsa(deva): Sri Ramakrishna megszólítása
Paramātman: a Legfelsőbb Lélek
Paraśurāma: egy harcos bölcs a hindu mitológiában, aki 

az Úr Viṣṇu Inkarnációja; lásd Nār. 36. ének
Parikṣit: a Mahābhāratában szereplő király, Yudhiṣṭhirát 

követte a trónon; Arjuna unokája

Pārvatī: Himālaya Király lánya; Śiva örök Hitvese; az Iste-
nianya Inkarnációja; egy másik neve: Umā

Pātañjala: az ortodox hindu filozófia hat rendszerének 
egyike; Yoga filozófiaként is ismert, melyet Patañjali ta-
nított

piṅgaḷā: a gerincoszlopban futó ideg neve; lásd suṣumṇā
pīpal(fa): lásd aśvattha(fa)
Prabhās: Nyugat-Indiában, Kathiavarban található szent 

hely, ahol Śrī Kṛṣṇa feladta a testét
Prahḷāda: az Úr Viṣṇu kiváló híve; élete a Purāṇában ol-

vasható; gyerekkorában az apja, a démonkirály Hiraṇya-
kaśipu folyton gyötörte jámborsága miatt, és meg akarta 
ölni; az Úr Viṣṇu, Nṛsiṃha Inkarnációjában, megölte a 
démon apát

Prakṛti: Primordiális Természet, amely Puruṣával együtt, 
megteremti az univerzumot; a sāṃkhya filozófiai rendszer 
egyik kategóriája

prāṇa: életenergia, lélegzet, ami fenntartja az életet a fizi-
kai testben; lásd öt életerő

prāṇamayakośa: az öt prāṇából álló élet energia-burok, 
lélegzet-burok; lásd kośa

Praṇava: Oṃ
prāṇāyāma: légzésszabályozás; a yoga egyik fegyelmezése
prārabdha karma: a karmát vagy tettet általában há-

rom csoportra osztják: sañcita, āgāmī és prārabdha; a sañcita 
karma a múltban végrehajtott és felgyülemlett tettek ha-
talmas tárháza, melyek gyümölcsét még nem aratták le; 
az āgāmī karma az a tett, amelyet az egyén a jövőben fog 
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végrehajtani; a prārabdha karma az a tett, amely már elkez-
dett gyümölcsöt hozni, és amelynek gyümölcse ebben az 
életben lesz leszüretelve; a prārabdha karma a sañcita karma 
része abban a tekintetben, hogy ez is múltban végrehaj-
tott cselekedet; a kettő között az a különbség, hogy míg a 
sañcita karma még nem aktív, hatályos, addig a prārabdha 
karma már működésbe lépett; a hinduk szerint minden 
tett gyümölcsét le kell aratnia a tettek cselekvőjének, és az 
egyén személyiségét és életkörülményeit a korábbi karmái 
határozzák meg; a prārabdha a leghathatósabb az összes 
karma közül, mert annak következményeit semmiképp 
nem lehet elkerülni; Isten felismerése lehetővé teszi, hogy 
az ember tartózkodjon a jövőbeni tettektől (āgāmī karma), 
és elkerülje azon felhalmozott tettek (sañcita karma) hatása-
it, amelyek még nem léptek működésbe; ám a prārabdhát, 
ami már elkezdett gyümölcsöt hozni, le kell aratni

prasād(a): az Istenségnek felajánlott étel vagy ital; az 
elöljárók ételmaradékai; a Prasād, Rāmprasād, a bengáli 
misztikus költő nevének a rövid változata

pravartaka: kezdő a vallási életben
prema: eksztatikus szeretet; a legintenzívebb isteni szeretet
premā-bhakti: Isten eksztatikus szeretete
Premdās: híres dalszerző, aki devócionális dalokat írt
pūjā: szertartásos, formális imádat
Purāṇá(k): a hindu mitológia könyve(i); tizennyolc főbb 

Purāṇa létezik
puraścaraṇa: egy adott Istenség nevének bizonyos számú 

ismétlése, amit a Védákban előírt felajánlások, áldozatok 
és egyéb szigorú rítusok kísérnek

Puri: Orisszában található város; India négy legszentebb 
helyének egyike, a másik három Dvārakā, Kedārnāth és 
Rāmeśvaram; ill. a Śaṅkara irányzatához tartozó szerzete-
sek tíz megnevezésének egyike

purṇajñānī: Brahman tökéletes Tudója
Puruṣa: (szó sz.: férfi) a sāṃkhya filozófia kifejezése, ami az 

örök Tudatos Princípiumot jelöli; az univerzum Prakṛti és 
Puruṣa egyesüléséből bontakozik ki; a szó jelöli a lelket és 
az Abszolútot is

Rādhā (Rādhikā): Śrī Kṛṣṇa legmeghittebb társa 
Vṛndāvana gopījai közül

Rādhākānta: (szó sz.: Rādhā Hitvese) Śrī Kṛṣṇa neve
Rādhākuṇḍa: Mathurā mellett található hely, ami Śrī 

Kṛṣṇához és Rādhāhoz kapcsolódik
rāga-bhakti: legfelsőbb szeretet; általa kizárólag Istenhez 

kötődik az ember
rāga és rāgini: fő vagy alárendelt kompozíciók, zenei kife-

jezési módok a hindu zenében
Raghuvīr: az Úr Rāma neve
Rāhu: démon a hindu mitológiában, akit a nap-és holdfo-

gyatkozás okának tekintenek, mert elnyelte azokat
Rājarājeśvarī: (szó sz.: a királyok Uralkodónője) az Uni-

verzum Uralkodónője, az Istenianya neve
rājarṣi: szent életet élő király megnevezése; Janaka jelzője
rajas (rajōguṇa): a szenvedély, a tevékenység vagy nyugha-

tatlanság princípiuma; fogékonyság a tevékenységre, arro-
ganciára és büszkeségre; lásd guṇa
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rājasika: a rajas minőség túlsúlyával rendelkező; a rajas a 
jellegzetessége, annak az uralma alatt áll, ahhoz tartozik 
vagy abból származik

Rājasuya: fejedelmi áldozat, amit csak kiemelkedő uralko-
dók mutattak be

Rāja-yoga: Patañjali híres értekezése a yogáról; ill. az ebben 
leírt módszer 

Rāma(candra): a Rāmāyaṇa főhőse, akit Isteni Inkarnáci-
ónak tartanak; az Úr Viṣṇu Megtestesülése az eszményi 
király alakjában; lásd Nār. 34-35. énekek

Rāmānanda: Śrī Caitanya híve
Rāmānuja: neves, dél-indiai szent és filozófus, a minősített 

nem-kettősség filozófiai isoklájának megalapítója (1017-
1137)

Rāmāyaṇa: a híres hindu eposz, ami az Úr Rāmacandra 
történetét beszéli el

Rambhā: egy mennyei szűz neve
Rāmeśvaram: India legdélebbi részén található város, 

amit a négy szent hely egyikének tartanak, a másik három 
Dvārakā, Kedārnāth és Puri

Rāmprasād: egy bengáli misztikus, és az Istenianyáról 
szóló dalok szerzője

Rāvaṇa: Laṅkā démon királya, aki erőszakkal elrabolta 
Rāma feleségét, Sītāt

ṛṣi: az Igazság látója; szent bölcs; aki előtt feltárultak a Vé-
dák igéi

Rudra: az Úr Śiva; az Úr Śivának tizenegy fő Rudrája, 
pusztító megnyilvánulása van; lásd Nār. 10. ének

rudrākṣa: szent magok, melyeket láncszemekként, füzérek 
készítéséhez is használnak; az Úr Śivához kapcsolódik 

Rukmiṇī: Śrī Kṛṣṇa első felesége
Śacī: Śrī Caitanya édesanyja; ill. Indra hitvesének a neve
sadguru: az Igaz tanító
sādhaka: törekvő, aki elkötelezett a spirituális fegyelem 

gyakorlása mellett az általa választott ösvényen
sādhanā: spirituális fegyelem, fegyelmezési gyakorlat
sādhu: szent ember; ált. szerzetesekre használt kifejezés
sāgar: óceán
saguṇa: attribútumokkal, sajátosságokkal felruházott
Saguṇa Brahman: attribútumokkal bíró Brahman; az 

univerzum Teremtőjeként, Fenntartójaként és Pusztítója-
ként felfogott Abszolút; továbbá a vedānta szerint a Szemé-
lyes Isten

Sahaja: (szó sz.: az egyszerű, természetes) egy bizonyos 
szekta ezzel a kifejezéssel utal Istenre; ill. a természetes 
állapot

sahaja nirvikalpa: az a természetes álla pot, amelyben az 
ember normálisan működik a világban anélkül, hogy le-
csúszna a megvilágosodás állapotából 

sahasrāra: a nagyagyban található ezerszirmú lótusz; lásd 
Kuṇḍalinī

śaiva: az Úr Śiva imádója
sakhya: a duális hívő Választott Ideálja iránt érzett öt atti-

tűd egyike, nevezetesen a baráti viszony
śākta: Śakti, az Istenianya imádója a tan tra filozófia szerint
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Śakti: Erő, általában Brahman Teremtő Ereje; az Isteni-
anya neve

śāḷagrām(a): egyfajta szent kő (fosszília), többnyire fekete 
megkövesedett kagylók, melyeket az Úr Viṣṇu jelképének 
tartanak; Isten megnyilvánulása, ami épp annyira jel-
lemző Viṣṇura, mint a liṅga Śivára; egy nepáli faluban, a 
Gaṇḍaki folyó partján találhatóak

sālokya: a megszabadulás (mokṣa) egyik formája (Ś.Bh.3.29. 
7-14.): élet Bhagavān birodalmában

samādhi: eksztázis, elragadtatott állapot; eggyé-válás, 
bensőséges kapcsolat Istennel, elmerülés Benne; Patañjali 
yoga rendszere szerint, a meditáció legmagasabb állapota, 
az utolsó lépcsőfok

Śaṃbhu: az Úr Śiva egyik neve; boldogság, jólét Adomá-
nyozója

sāṃkhya: az ortodox hindu filozófia hat rendszerének 
egyike; Kapila alapította

sāmīpya: a megszabadulás (mokṣa) egyik formája (Ś.Bh.3. 
29.7-14.): élet Bhagavān közelében

saṃsāra: a világ; a születés és halál körforgása, melynek a 
jīva alá van vetve

saṃskāra: előző születésekből hozott hajlam és tendencia
Sanaka, Sanātana, Sanandana és Sanatkumāra: 

Brahmā első négy sarja, akik a Teremtő elméjéből szület-
tek; születésüktől fogva kiemelkedő bölcsek

Sanātana Dharma: (szó sz.: az Örök Vallás) a hinduiz-
musra utal; az örök princípiumokkal foglalkozó vallás, 
melyet a Védák nagy látói fogalmazták meg 

Sanātana Gosvāmī: Śrī Caitanya tanítványa, a vaiṣṇava 
vallás nagy szentje

sandhyā: a napszakok találkozása: napkelte, dél, napnyug-
ta; illetve az ortodox hinduk által, ezekben a meghatáro-
zott időszakokban végzett napi áhítatos vagy szertartásos, 
formális imádat

Śaṅkara (Śaṃkara): az Úr Śiva egyik neve; illetve Śaṅ-
karācārya, a kiváló vedānta filozófus rövidített neve

Śaṅkarācārya: India egyik legnagyobb filozófusa; számos 
értekezést írt az advaita vedānta kapcsán (788-820)

sannyāsa: világról lemondott, szerzetesi élet; az utolsó a 
négy életszakaszból; lásd négy életszakasz

sannyāsī(n): világról lemondott szerzetes, aszkéta
śānta: duális hívő Választott Ideálja iránt érzett öt maga-

tartás egyike; ez a béke és nyugalom attitűdje, ellentétben 
a szeretet többi hozzáállásával, amelyek elégedetlensé-
get és nyugtalanságot keltenek a hívő elméjében; számos 
vaiṣṇava nem ismeri el a śānta attitűdjét, mivel azt nem jel-
lemzi Isten intenzív szeretete

śānti: béke
Sarada Devī: Sri Ramakrishna feleségének a neve, akit 

Szent Anyának is hívnak; az Istenianya megtestesülése 
Sarasvatī: a bölcsesség, a tudás, a tanulás, a zene Istennője
Sārvabhauma Bhaṭṭācārya: Śrī Caitanya idejében élt 

nagy tudós, aki később a híve is lett
sārūpya: a megszabadulás (mokṣa) egyik formája (Ś.Bh.3.29. 

7-14.): Bhagavān formájához hasonló forma birtoklása
śāstra: szent irat; szentírás; szent könyv; törvénykönyv
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Sat: Valóság, Lét(ezés), Vanság
SatCidĀnanda: (szó sz.: Lét-Tudat-Üdv; az Abszolút Lé-

tezés-Tudomás-Üdvteljesség) Brahman, a Végső Valóság
sattva (sattvaguṇa): a jóság, az egyensúly és a bölcsesség 

alapelve; lásd guṇa
sāttvika: a sattva minőség túlsúlyával bíró; a sattva a jelleg-

zetessége, annak az uralma alatt áll, ahhoz tartozik vagy 
abból származik

Satyabhāmā: Śrī Kṛṣṇa egyik felesége
Śavari (Śabari): Rāma egyik nagy híve, egy vadász lánya
savikalpa samādhi: eggyé-válás Istennel, amelyben az 

alany és tárgy közötti különbség megmarad; a törekvő 
fenntartja az én és Isten közötti különbségtételt (vikalpa)

sāyūjya: a megszabadulás (mokṣa) egyik formája (Ś.Bh.3.29. 
7-14.); az Abszolútba, Brahman Személytelen aspektusá-
ba olvadás által elért egység

siddha: (szó sz.: tökéletes vagy főtt) a tökéletességre jutott 
lélekre és főtt dolgokra egyaránt használt kifejezés; a 
siddhák rendelkeznek a nyolc misztikus képességgel

Siddheśvari: az Istenianya egyik neve
siddhi: a nyolc okkult erő (képesség) melyet a yoga gyakorlá-

sa által szerez a yogī; a spirituális életben elért tökéletesség; 
ill. kábító indiai kender

Siṃhavāhinī: (szó sz.: Akinek az oroszlán a hordozója) az 
Istenianya egyik neve

śiṣya: tanítvány
Sītā: az Úr Rāma örök Hitvese

Śiva: a Pusztító Isten; a hindu Háromság harmadik Szemé-
lye, Brahmā és Viṣṇu mellett

Śivarātri: (szó sz.: Śiva éjszakája) az Úr Śivához kapcsoló-
dó egyik legfontosabb ünnep

smṛti: (szó sz.: amire emlékezni kell) törvénykönyvek, 
iránymutatók a hinduk mindennapi éle té re és magatar-
tására vonatkozóan

„Soham”: (szó sz.: „Én Ő vagyok.”) a nem- kettős vedānta 
követőinek szent formulája

śraddhā: hit
śrāddha: vallásos szertartás, amelyben é telt és italt ajánla-

nak fel az elhunyt roko nok nak
Śrī: a hindu férfiak neve előtt használt, tiszteletteljes meg-

szólító cím; az „úr” megfelelője
Śrīdāma: Śrī Kṛṣṇa társa és híve volt
Śrīmatī: Rādhikā egyik neve; ill. hindu nők neve előtt 

használt tiszteletteljes megszólítás, „hölgy, úrhölgy” meg-
felelője

śruti: a Védák, melyeket változtatás nélkül, eredeti formá-
ban kell megőrizni; vedāntában az Upaniṣadok megnevezé-
se; minden dharma forrása

Subhadrā: Śrī Kṛṣṇa lánytestvére; Arjuna felesége
Sudāmā: (Kucela) Śrī Kṛṣṇa híve és társa; lásd Nār. 87.ének
Sudarśan (Cakra): az Úr Viṣṇu (harci) korongja
śūdra: a hindu társadalom negyedik, alsóbb kasztja
Śuka(deva): nagy bölcs, Vyāsa fia, eszményi szerzetesnek 

tekintik, aki elbeszélte a Bhāgavatamot Parīkṣitnek
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Śukrācārya: isteni származású, de a démonok spirituális 
tanítója volt

Śumbha és Niśumbha: két démon, akiket az Istenianya ölt 
meg; történetüket a Caṇḍī írja le

Sumeru: a hindu mitológia szent Meru hegye; úgy tartják, 
az univerzum tengelyeként körülötte keringenek a bolygók

suṣumṇā: az idegrendszer számos idege közül a három 
kiemelkedő nāḍi, vagy ideg a suṣumṇā, az iḍā és a piṅgaḷā; 
ezek közül is a suṣumṇā a legfontosabb, mert a másik kettő 
összecsengése, és közöttük helyezkedik el; az iḍā a bal, míg 
a piṅgaḷā a jobb oldalon található; a suṣumṇāt, amelyen ke-
resztül a felébredett spirituális energia felemelkedik, úgy 
írják le, mint a Brahmavartman, vagy Brahmanhoz ve-
zető ösvény; az iḍā és a piṅgaḷā a gerincen kívül található, 
a suṣumṇā pedig a gerincoszlopon belül, a gerinc aljától 
egészen az agyig nyúlik. lásd Kuṇḍalinī

svādhiṣṭhāna: a suṣumṇāban található második központ; 
lásd Kuṇḍalinī

Svāmī: (szó sz.: úr) a vedānta irányzat szerzeteseinek címe
Śyāmā: (szó sz.: a Sötét) Kāḷī, az Istenianya neve
Śyāmakuṇḍa: Śrī Kṛṣṇához kapcsolódó, Mathurā közelé-

ben lévő hely neve
Śyāmasundar(a): Śrī Kṛṣṇa neve

tamāla: Śrī Kṛṣṇa egyik kedvenc fája, mely nek sötétkék színű 
levelei vannak

tamas (tamōguṇa): a sötétség, a tudatlanság, a tétlenség és 
a tompaság minősége; fogékonyság a letargiára, tunyaság-
ra és az alvásra; lásd guṇa

tāmasika: a tamas minőség túlsúlyával rendelkező; a tamas 
a jellegzetessége, annak az uralma alatt áll, ahhoz tartozik 
vagy abból származik

tantra: vallásfilozófiai rendszer, amelyben Śakti, az Isteni-
anya vagy az Isteni Erő a Végső Valóság; ill. azok a szent 
iratok, amelyek ezzel a filozófiával foglalkoznak

tāntrika: a tantra tanainak követője; illetve a tantra szerinti, 
ahhoz tartozó

tapasyā: (szó sz.: tapas – „az elmélyült meditáció heve”) 
szigorú fegyelmet igénylő, spirituális vagy világi célok el-
érése érdekében, önként vállalt megszorítás vagy lemon-
dás; spirituális mértékletesség, szigor, önfegyelmezés, ön-
megtagadások és egyéb nehézség; vezeklés

Tārā: (szó sz.: Megváltó) az Istenianya egyik neve
tarpaṇa: szertartás, amelyben vízáldozatot mutatnak be az 

elhunyt hozzátartozóknak
tattvaṃ: a Valóság; az Igazság; a Śrīmad Bhāgavataṃ meg-

határozása szerint: Az, amit az Upaniṣadok Brahmannak, a 
bhakták Bhagavānnak, és a yogīk Paramātmānak neveznek

Tattvajñāna: a Valóság Tudása
Thākur: a bengáli szó jelentése: Isten, Istenség, Úr, Mes-

ter, tiszteletet és hódolatot érdemlő férfi, idősebb személy, 
spirituális vezető, guru, pap stb.; Sri Ramakrishnát így 
szólítják a hívei
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tilak: szantálfapasztából v. egyéb anyagból festett jel, amit 
a homlokon viselnek; az egyén vallási hovatartozását jelzi

Tretāyuga: a második yuga vagy korszak az egymás után 
következő négy ciklus közül; lásd yuga

tribhaṅga: (szó sz.: három helyen meghajlott) Śrī Kṛṣṇa 
jelzője

triguṇātīta: mind a három guṇát meghaladó
tul(a)sī: az Úr Viṣṇu szent és Śrī Kṛṣṇa legkedveltebb nö-

vénye
Tulsī Dās: az Úr Rāma kiváló híve, aki a Rāmāyaṇát az át-

lagembereknek is érthető nyelven és nyelvezetben írta meg 
turīya: (szó sz.: a negyedik) a Transzcendens Brahman 

megnevezése, mely meghaladja az ébrenlét, az álom és a 
mély alvás három állapotát, és áthatja őket

Uddhava: Śrī Kṛṣṇa követője és legközelebbi barátja
Umā: Pārvatī, Himālaya Király lánya, és az Úr Śiva örök 

Hitvese; az Istenianya Inkarnációja
upādhi: korlátozó járulékok; a vedānta filozófia kifejezése, 

ami a tudatlanság folytán, az Önvalóra rávetített, és így 
valótlan korlátozásokat jelöli, melyek a világi élethez kötik 
és rabságban tartják az embert

Upaniṣad(ok): szent iratok; a Védák részei, azok végén 
olvashatóak; 108 főbb Upaniṣad létezik

upāsanā: imádat, istentisztelet

vaidhi-bhakti: a szent iratokban előírt rítusokkal és szer-
tartásokkal összekapcsolt Isten iránti odaadás

Vaikuṇṭha: a vaiṣṇavák mennyei birodalma, az Úr Viṣṇu 
örök lakhelye

vairāgya: lemondás, szenvtelenség
vaiṣṇava: (szó sz.: Viṣṇu követője) az ugyan ilyen néven ismert 

dualista felekezet tagja; általában, Bengálban Śrī Caitanya, 
Dél-Indiában pedig Rāmānuja és Madhva hívei

vaiśya: a hindu társadalom harmadik, a föld műves és ke-
reskedő kasztjának tagja

Vali: lásd Bali
Vāli: Sugrīva fivére, a Rāmāyaṇában említett majom törzsfő-

nök, akit Rāma ölt meg
Vālmīki: a Rāmāyaṇa szerzője
vānaprastha: a négy életszakasz közül a har madik, a vissza-

vonult élet, amikor a férj és feleség kontemplációt és egyéb 
spirituális fegyelmezéseket gyakorol; lásd négy életszakasz

Varuṇa: a víz, az óceán uralkodó Istensége a hindu mito-
lógia szerint

Vasiṣṭha: Prajāpati, Brahmā elméjéből született fiú; akit a 
Purāṇák említenek; a hét nagy bölcs (Saptarṣi) egyike

Vasudeva: Śrī Kṛṣṇa édesapja
Vāsudeva: Śrī Kṛṣṇa; ált. Vasudeva leszármazottja
Vāsuki: a kígyók három fő királyának egyike, akit az Úr  

Śiva visel a Nyakában, és akit kötélként használtak a Tejó-
ceán köpülésekor

vātsalya: a dualista hívő Választott Ideálja iránt érzett öt 
attitűd egyike: az anya gyermeke iránti hozzáállása

vedānta: az ortodox hindu filozófia hat rendszerének egyi-
ke, amit Vyāsa fogalmazott meg, melynek több ága is van
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Védák: a hinduk kinyilatkoztatott, legszentebb írásai, amit 
Veda Vyāsa rendezett a jelenlegi formájukba; eredetileg 
három Veda volt – ṛgveda, yajurveda és sāmaveda, melyeket 
együttesen trayī-nak, vagyis ‚szent hármas’-nak neveznek 
–, az atharvaveda negyedikként később adódott hozzájuk

Vibhīṣaṇa (Bibhīṣaṇa): Rāvaṇa, Laṅkā démon uralkodó-
jának a fivére, aki ugyan követte bátyját a trónon, ám vele 
ellentétben, Rāma hűséges híve volt

vicārā: érvelés, okfejtés, kutatás vagy vizsgálódás
Videha: (szó sz.: a testtől elkülönült) Janaka király jelzője, a 

világ iránt mutatott kötődésmentes lelkülete folytán
videha mukti: a test halálakor elért megszabadulás
Vidura: Śrī Kṛṣṇa kiváló híve, akit a Mahābhārata említ
vidyā: Tudás, ami a megszabaduláshoz, a Végső Valóság-

hoz vezet
vidyādharī: nőnemű félistenek
vidyāmāyā: a „tudás māyāja”; lásd avidyā   māyā
vidyāśakti: spirituális erő
Vijaya: lásd Jaya
vijñāna: az Abszolút különleges Tudása, mely által az 

egyén elismeri az univerzumot és Brahman megnyilvánu-
lásaként látja azt; a Valóság „tapasztalati” Tudása

vijñānamayakośa: intelligenciaburok, meg is me résburok; 
lásd kośa

vijñānī: aki vijñānával rendelkezik
vikalpa: „minden akadály, bármiféle kettősség, bármi más, 

mint a Lét(ezés) (Sat)” – Sri Nochur Vekataraman Ācāryaji
vīṇā: klasszikus lant

Virāṭ: a Lélek az univerzum formájában; a Mindent-átható 
Lélek; illetve a hindu kozmológiában Brahmā első leszár-
mazottja

Viṣṇu: jelentése: Mindent-átható, Mindenható; a Fenntartó 
Isten, a hindu Háromság második Személye, Brahmā és 
Śiva mellett; a vaiṣṇavák Személyes Istene; szám talan for-
mában (avatāra) szállt alá a földre, pl. Rāma, Kṛṣṇa stb.

Viśiṣṭādvaita: lásd minősített nem-kettősség
Viśvāmitra: a Rāmāyaṇában említett bölcs; Rāma társa és 

tanácsadója volt; habár kṣatriyaként született, a szigorú fe-
gyelmezésekkel brahmarṣi lett

Viśvanātha: (szó sz.: az Univerzum Ura) az Úr Śiva neve
viveka: megkülönböztetés (képessége)
Vivekacūḍāmaṇi: Śrī Ādi Śaṅkarācārya vedānta értekezé-

se [„A megkülönböztetés ékköve”]
Vṛndāvan(a): város a Yamunā partján, Śrī Kṛṣṇa gyerme-

kéveihez kapcsolódik
Vyāsa: a Védák összeállítója, Śukadeva apja

Yama: a Halál Ura
yama: az aṣṭānga yoga első lépcsőfoka; önfegyelmezések, ön 

uralom: 1. ahiṃsā, nem ártás; 2. satya, igazmondás; 3. asteya, 
nem lopás; 4. brahmacarya, cölibátus (v. hűség); 5. aparigraha, 
(anyagiak) nem-elfogadása – Patañjali Yoga sutrája szerint; 
(ezen kívül: kṣamā, megbocsátás; dhṛti, állhatatosság; dayā, 
részvét; ārjava, őszinteség, álszentség hiánya; mitāhāra, mér-
tékletesség pl.étkezés, śauca, tisztaság – Varāha.Up. )

Yamunā: szent folyó, a Gangesz mellékága
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Yaśodā: Śrī Kṛṣṇa nevelőanyja
yoga: az egyéni lélek és az Egyetemes Lélek egyesülése; va-

lamint az egyesülés megvalósításának módja 
Yogamāyā: a Valóság Puruṣájának, férfi princípiumának, 

és Prakṛtijének, női prin cí piu má nak, az egyesülése; vala-
mint Śakti vagy Isteni Erő

Yōgavāsiṣṭha: híres könyv a vedāntáról
yogī (yoginī): a yoga gyakorlója; (női yogī)
Yudhiṣṭhira, Király: a Mahābhārata egyik főhőse, aki igaz-

ságosságáról, becsületességéről és jámborságáról volt is-
mert 

yuga: ciklus v. világkorszak; a hindu mitológia szerint a 
világ fennállása négy yugára osztódik; ezek: Satya, Tretā, 
Dvāpara és Kali-yuga; az elsőben, ami Aranykorként is 
ismert, az emberek között az erény és az erkölcs van túl-
súlyban, de minden egyes rákövetkező yugával ez egyre 
csökken, a bűn pedig egyre nő; úgy tartják, hogy a világ 
most a Kali-yugában van, ahol a legkevesebb az erény és 
a legtöbb a bűn

Yugala mūrti: egy pár egymás mellett álló alakjai; általá-
ban Rādhā és Kṛṣṇa együtt ábrázolt alakjait jelöli



Megjelent könyvek



ŚRĪ RĀMAKṚṢṆA EVANGÉLIUMA

A Sri Ramakrishna evangéliuma 
első magyar fordítását és magyar nyelvű kiadását 
a Ramakrishna Vivekananda Center New York 

engedélyezte 2017-ben.

A 2021. februárjában megjelent 
közel 1100 oldalas fehér borítós, vászonkötött kiadvány 

könyvesboltban nem kapható,
az áraként megjelölt összeg teljes egészében 

adományként kerül továbbításra a kalkuttai központba 
az általuk választott célra.
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A Belur Math vagyis a Ramakrishna Kolostor és Ramakrishna Misszió 
kalkuttai központja, az összes Ramakrishna Math és valamennyi 

Vedānta Society által együttesen elfogadott, ajánlott és a mai napig 
a szerzetesek által is használt Swami Nikhilananda 1942-ben készült 
angol nyelvű fordításán alapuló magyar fordítás, mely az eredetileg 
bengáli nyelven rögzített és összesen öt kötetet megtöltő műnek nem 

csupán az első kötetét tartalmazza, hanem mind az ötöt, 27 fotót, 
illetve egy kézzel beragasztott, színes képet Sri Ramakrishnáról,

és a Sri Ramakrishna által oly szeretett és fontosnak tartott 
megannyi dalt is. 

A fordítás elkészítését a Ramakrishna Math Elnöke,
 Śrīmat Swami Smaranananda Maharaj ji hagyta jóvá 

és támogatta – Sri Ramakrishna áldásával – 
2019-ben Kalkuttában, 

a személyes találkozásaink alkalmával. 
Áldásait az Elnök Maharaj az előszóként írt 
levelében is kifejezte a magyar olvasók felé. Śrīmat Swami Smaranananda
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Az első kézzel kötött díszpéldányt 2020 decemberében az Elnök 
Maharaj kapta meg, ami a Belur Math-ban megtalálható. 

További példányok találhatóak még a jogtulajdonos 
Ramakrishna-Vivekananda Center New York-i központjában 

és a St. Louis-i Vedānta Society-nél is, 
hiszen Swami Chetanananda – a St. Louis-i Vedānta Társaság 

vezetője – segített évekig az eredeti bengáli 
mű alapján, hogy a lehető legpontosabb és legérthetőbb 

magyar fordítás születhessen meg. 

A könyv tartalomjegyzéke megtalálható a blogon.
A könyv áraként megjelölt 9000 Ft teljes egészében adományként 
kerül a Ramakrishna Kolostor és Ramakrishna Misszió kalkuttai 

központjához, az általuk választott célra. 
Erről és a támogatott ügyről bővebben a blogon lehet olvasni. 

A youtube csatornán több ingyenesen elérhető 
magyar feliratos tanítás található.

Swami Chetanananda

KÖNYVRENDELÉS:  
advaita.budapest@gmail.com

https://www.youtube.com/channel/UClnUcU2A87jooJm0bQlcb5g
http://sriramakrishnaevangeliuma.blogspot.com
https://www.facebook.com/Sri.Ramakrishna.evangeliuma


 aṣṭāvakra gītā
free e-book – ingyenes e-könyv

ingyenes online olvasás/letöltés

A 2018-ban megjelent Sri Ramana Maharshi kézírásával ellátott, 
nyomtatott kiadás, elektronikus, átdolgozott változata, 

az az Advaita AshramaAdvaita Ashrama (Mayavati, Himalayas, India) kiadásában  (Mayavati, Himalayas, India) kiadásában 
1940-ben megjelent1940-ben megjelent Swami Nityasvarupananda Swami Nityasvarupananda

szanszkrit eredetiből készült angol fordítása és kommentárja alapján. szanszkrit eredetiből készült angol fordítása és kommentárja alapján. 
A legmagasabb rendű advaita tanítást tartalmazó könyvet
Sri Ramana Maharshi gyakran javasolta tanulmányozásra; 

Sri Ramakrishna csak Swami Vivekanandának engedélyezte, 
a családos híveknek nem. 

 Swami Sarvapriyananda és más tanítók ingyenesen elérhető, 
magyar feliratos videói a témában megtalálhatóak 
a Cidambaram - Tudástér youtube csatornán.

Elérhetőségek: advaita.budapest@gmail.com

https://www.youtube.com/channel/UClnUcU2A87jooJm0bQlcb5g
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Ysr_hVHQ3Xe67q9ndUiYNSYUeG7iNy_y
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9t2HU2EqAux4VtWEJ4kMphZWLIKhREgH
https://www.youtube.com/channel/UClnUcU2A87jooJm0bQlcb5g


Az örökké-szAbAd énekeAz örökké-szAbAd éneke  
Az Advaita Ashrama Az Advaita Ashrama (Mayavati, Himalayas, India)(Mayavati, Himalayas, India) kiadásában  kiadásában 

1984-ben megjelent Swami Chetanananda 1984-ben megjelent Swami Chetanananda 
szanszkrit eredetiből készült  szanszkrit eredetiből készült  

kommentárral kiegészített angol fordítása alapján. kommentárral kiegészített angol fordítása alapján. 
„Az „Az Avadhūta gītā Avadhūta gītā egy önálló értekezés az egy önálló értekezés az advaita vedāntáadvaita vedāntáról,  ról,  

és megalkuvást nem ismerő nem-kettősséget hirdet. és megalkuvást nem ismerő nem-kettősséget hirdet. 
Szerzőjének Dattātreya Avadhūtát tekintik…” Szerzőjének Dattātreya Avadhūtát tekintik…” 

– Swami Harshananda– Swami Harshananda  
A A BevezetőBevezető rész Śrī Dattātreya életét és tanításait foglalja össze.  rész Śrī Dattātreya életét és tanításait foglalja össze. 

avadhūta gītā 
free e-book – ingyenes e-könyv

ingyenes online olvasás/letöltés

Elérhetőségek: advaita.budapest@gmail.com

https://www.youtube.com/channel/UClnUcU2A87jooJm0bQlcb5g
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Ysr_hVHQ3Xe67q9ndUiYNSYUeG7iNy_y
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