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ÚVOD 
 
 
     Text Šivastótrávalí, ktorého terminologický rozbor je hlavnou témou tejto práce, je 
textom približne zo začiatku 10. storočia n. l. Jeho autor Utpaladéva sa radí k línii 
filozofov školy kašmirského šivaizmu, ktorý reprezentuje smer tzv. advaity – 
nedualizmu. Aj napriek tomuto zaradeniu autora je povaha prekladaného textu 
náboženská, spadajúca do kategórie označovanej pojmom bhakti. Prítomnosť 
takéhoto druhu textu je v danej filozofickej tradícii nezvyklá, preto v práci uvádzam aj 
kapitolu s názvom „Bhakti“, kde veľmi stručne tento smer charakterizujem a uvádzam 
jeho najdôležitejšie princípy. Opieram sa pri tom o krátke, ale veľmi výstižné 
pojednanie profesora filozofie Univerzity v Mysore, S. S. Rághavačára z roku 1979 
a o text Bahagavdgíty, ktorý je zrejme prvým textom, ktorý definuje a popisuje 
dôležitosť bhakti, teda oddanosti.  
Kapitole o bhakti predchádza popis filozofie kašmirského šivaizmu, nazývaného tiež 
Trika. V tomto bode som zvolila prístup stručného načrtnutia tohoto smeru v zmysle 
východzích princípov, rozdelenia literatúry, zaradenie autora a popis filozofie 
Pratyabhijñā, ktorá predstavuje základ pre preklad a pochopenie textu Šivastótrávalí. 
V tejto kapitole vychádzam z práce M. L. Pandita: The Trika Śaivism of Kashmir, 
hlavne z jej úvodných statí zhrňujúcich danú školu. V časti venujúcej sa popisu 
filozofického smeru Pratjabhidžňá sa opieram plne o zhrnutie tohoto systému J. 
Singhom v diele Pratyabhijñāhṛdayam.  
Úvodné kapitoly sú veľmi stručné, ich funkcia je načrtnúť prostredie vzniku daného 
diela a filozofického smeru, pod ktorý spadá, a tiež poukázať na hlavné rysy smeru 
bhakti, ktorého charakter text má. Jak bhakti, tak kašmirský šivaizmus, sú jak 
rozsahom, tak obtiažnosťou námetom samostaných prací.   
 
     Jádro tejto práce predstavuje samotný rozbor a preklad textu Šivastótrávali. Tento 
preklad sleduje významovú rovinu obtiažných pojmov. Podľa priezkumu C. R. Bailley, 
ktorej preklad tohoto diela je námetom jej dizertačnej práce, existuje sedem 
rukopisov daného textu. Z toho dva sú v písme dévanagarí a päť v písme šáradá, 
ktoré sa v Kašmíre používalo pre zápis v sanskrte. Žiaden z týchto textov nevykazuje 
zásadné odlišnosti. Rukopis z ktorého vychádzam bol prvý krát publikovaný 
nakladateľstvom Chowkhamba Sanskrit Series v roku 1902. V roku 2008 vydalo dané 
nakladateľstvo v poradí už druhú edíciu tohoto rukopisu  editovaného Rádžanakom 
Lakšmanom, ktorý ho tu tiež prekladá do hindčiny. Súčasťou tejto edície je aj 
komentár Kšemarádžu. (Prvá edícia pochádza z roku 1964). 
 
     Pri preklade sa po jazykovej strnánke opieram o jediný známy sanskrtský 
komentárom k tomuto dielu z pera Kšemarádžu, a o jediný známy hindský preklad od 
Rádžanaku Lakšmana. V počiatočnej fáze prekladania mi ako vodítko slúžil anglický 
preklad C. R. Bailley, ktorý som ale po porovnaní s hindským a sanskrtským 
komentárom presunula na posledné miesto. Viedlo ma k tomu veľa nepresností v jej 
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anglickom preklade, vynechávanie dôležitých a najviac nejasných pasáži, a tiež 
zjavné nepochopenie významov verša, ktoré vo väčšine prípadov vyplýva 
pravdepodobne z neznalosti danej filozofie a jej pojmov. Tento môj úsudok vyplýva aj 
z veľmi malého počtu vysvetliviek, ktoré autorka v texte uvádza, a ktoré považujem 
za nevyhnutné vo veľkej časti prekladaného textu. 
V rovine komentovania a vysvetľovania jednotlivých veršov sa opieram o anglický 
výklad Lakšmana Džoo, posledného novodobého predstaviteľa línie školy Trika.  
 
     Text Šivastótrávalí tvorí 450 veršov, ktoré sú rozdelené do dvadsiatich kapitol. 
Kvôli značnej obsiažnosti v práci prekladám len časť z nich v poradí, ako po sebe 
nasledujú. Na prvom mieste uvádzam vždy pôvodné znenie v sanskrte, pod ním, 
v zátvorkách, uvádzam preklad do slovenčiny, za ktorým následuje podrobný rozbor 
a preklad jednotlivých slov, ktoré sú budď preložené priamo do slovenčiny bez 
akýchkoľvek poznámok (v tomto prípade sa jedná o preklad jasných pojmov, ktoré 
uvádzam podľa znenia slovníka Monier-Williams), alebo obsahujú preklad hindský, 
prípadne sanksrtský komentár (toto sa týka prevažne pojmov sporných, nejasných, 
alebo ktoré podľa slovníka majú viacero odlišných významov). Za týmto významovým 
rozborom na mnohých miestach uvádzam vysvetlenia veršov, alebo konkrétnych 
pojmov podľa komentára Lakšmana Džoo.  
 
     Záverečná kapitola obsahuje súhrn filozofických pojmov, ktoré sa v texte 
vyskytujú, a ktoré majú svoj špecifický význam, a tiež hlavné námety, ktoré v texte 
nachádzame. V prílohe k tejto práci uvádzam terminologický slovník nejasných 
pojmov, alebo pojmov, ktorých preklad je iný, než aký uvádza sanskrtko - anglický 
slovník.  
 
  V texte uvádzam názvy literárnych diel v sanskrtskej transliterácii, ktorú používam aj 
pri uvádzaní konkrétnych filozofických termínov. Výrazy zo sanskrtu, ktoré sa v práci 
vyskytujú častejšie prepisujem latinkou.   
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1. Kašmirský šivaizmus 
 
 
     Šivaizmus sa v Indii objavuje v troch hlavných podobách: Víra prevažne v oblasti 
Dakšinu a Karnátaky, Siddhánta v Tamil Nádu a Advaita v Kašmíre. Tieto tri smery 
majú svoje styčné body, ale majú aj mnoho odlišností. V tejto práci, bohužial, nie je 
priestor na podrobný popis všetkých troch. Najzákladnejším rozdielom je, že forma 
Siddhánta je dualitsická (charakterizovaná pati – Boh, pāśa – Svet a paśu – 
individuálna Duša. Duša je od Boha, ktorý udržuje svet, odlišná). Forma Víra, 
nazývaná tiež Višištádvaita je charakterizovaná pojmom bhedābheda, to znamená 
jednota v rozdielnosti (uvádza, že existuje nejaký druh jednoty medzi Bohom, 
Svetom a Dušou, ale táto jednota nemôže zrušiť ich vlastnú identitu). Forma Advaita, 
ktorá je objektom záujmu tejto práce je, ako z názvu vyplýva, nedualistická.   
 
Filozofia v Indii, ako v úvode k prekladu Pratjabhidžňáhrdayam uvádza J. Signh, 
nebola nikdy čisto intelektuálnou disciplínou. Indický filozof bol vždy človek, ktorý 
vedený nutkaním poznať tajomstvá života, žil život duchovnej disciplíny a odriekania, 
až došiel vnútorného poznania, múdrosti, a toto poznanie zo súcitu k iným hľadačom 
pravdy, snažil sa zprostredkovať formou blízkou logike človeka. Každá filozofia je 
teda zároveň aj náboženstvom a každé náboženstvo má svoju filozofiu. Takto vzniklo 
mnoho druhov filozofických smerov, podľa hesla „koľko ľudí, toľko ciest“, ale len 
niektoré z nich stali sa rozšírené a slávne. Väčšina z nich sa opierala o texty Véd 
a Upanišady.  
Takýmto typom filozofie je aj nedualistický šivaizmus (advaita-śaiva) z Kašmíru. 
Pôvodne sa jednalo o tajné učenie, zdeľované ústne adeptom, ktorí podľa neho 
museli žiť a testovať ho, podľa slov J.Singha, „v laboratóriu vlastnej duše“. Prvým 
písomným textom, o ktorom sa hovorí že bol zjavený Vasuguptovi boli Šiva-sútry. 
Vasugupta žil niekedy v období prelomu 8. a 9. stor. n. l. Práve Vasugupta započal 
písomnú tradíciu tejto školy, ktorá pokračovala minimálne ďalšie štyri storočia veľmi 
bohatou písomnou tvorbou. 
 
Filzofia a smerovanie tejto školy vychádza z textov ágam alebo tantier, ktoré boli 
považované za zjavené. To znamená zjavené konkrétnej osobe, ktorá sa ich snažila 
čo najvernejšie zaznamenať, pričom ich obsahom sú aj metódy, ako požadovaného 
duchovného cieľa dosiahnúť. Šivasútry zjednocujú teologické myšlienky roztrúsené 
v rôznych ágamach a pokladajú tak základný kameň náuky o pravej povahe 
skutočnosti. Dôležitým prvkom prevzatým z ágamickej literatúry je totožnosť 
mikrokozmu človeka s makrokozmom. Zatiaľ čo v ágamach a tantrách sa k tomuto 
poznaniu dochádza skrze rituálne uctievanie s pomocou mystických diagramov 
(maṇḍala, yantra), v textoch Šivasútier a Spandakáriky sa tieto rituály posúvajú do 
roviny myšlienkovej a ztrácajú tak funkciu rituálu, ako fyzického aktu. Uctievané 
tántrické božstvo, prebývajúce v centre posvätného kruhu, stáva sa vlastným 
vedomím, ktoré je totožné so Šivom a posvätná hláska – mantra stáva sa totožná 
s mysľou. Vynára sa z oceánu Božského Vedomia a znovu sa doňho vnára.    
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Na vývoj školy kašmirského šivaizmu mali rôzne tántrické smery zásadný vplyv. 
Počiatok pôsobenia a rozvoja týchto smerov sa datuje približne do 4. stor. n. l., to 
znamená, že mali v zemi a v myšlienkách ľudí hlboké korene. Vedľa tántrickej 
tradície pôsobilo v zemi aj silné buddhistické hnutie. Buddhizmus bol v Kašmíre 
predstavený už za vlády kráľa Ašóku, to znamená niekedy v období 273-232 p. n. l., 
a až do vzniku Šivasútier (prelom 8.-9. stor. n. l.) v kraji existoval po boku tántrizmu.  
 
 
     Literatúra školy kašmirského šivaizmu sa delí na tri hlavné vetvy:  
a) Ágama šástra – považovaná za zjavenú a tradovaná prevažne ústne. Patria sem 
texty: Mālinīvijaya tantra, Svacchanda, Vijñānabhairava, Mṛgendra, Rudrayāmāla, 
Śiva-sūtra. Na niektoré z nich existuje viacero komentárov, 
b) Spanda šástra – texty, určujúce hlavné doktríny tohoto systému. Najhlavnejším 
textom je tu Spandakārikā, ktorý rozoberá princípy stanovené v Šivasútrach. Je 
opatrený štyroma obsiahlými komentármi, 
d) Pratyabhijňa šástra – interpretuje doktríny stanovené v textoch predchádzajúcich 
a logicky ich zdôvodňuje. Najdôležitejšie texty sú Śivadṛṣṭi, Īśvarapratyabhijñā a jej 
komentáre.  
Celý korpus vrcholí obsiahlym dielom Abhinavaguptu – Tantrāloka, ktoré detailne 
zpracováva všetky doktríny a disciplíny daného filozofického smeru.  
Autorom, ktorého textom sa zaoberá táto práca je Utpaladéva, nazývaný tiež 
Utpaladéváčárja. Okrem textu čisto bhaktického zamerania, časti ktorého je 
obsahom táto práca, je tiež autorom filozofie Pratjabhidžňá, tzv. rozpoznávania, ktorú 
rozpracoval v texte Īśvarapratyabhijñākārikā.  
 
 
1.1 Utpaladéva 
 
     Utpaladéva bol v poradí tretím najvýznamnejším filozofom línie kašmirského 
šivaizmu. Žil približne v rokoch 900-950 n. l. Je považovaný za zakladateľa filozofie 
Pratjabhidžňá, ktorú zformuloval v diele Īśvarapratyabhijñākārikā. Slovo 
„považovaný“ používam z dôvodu, že skutočným zakladateľom, alebo autorom, ktorý 
položil základy tejto filozofie v diele Śivadṛṣṭi je Sómánanda. Text 
Īśvarapratyabhijñākārikā zjednodušil komentátor Kšemarádža (žiak Abhinavaguptu), 
aby bol prístupnejší aj pre ľudí nižšieho vzdelania. Sám autor napísal komentár 
k svojmu dielu, ktorý sa bohužial nedochoval. Utpaladéva, o živote ktorého sa 
nedochovali žiadne informácie nebol len geniálny filozof, ale aj hlboko zbožný človek. 
Jeho básne, pripomínajúce biblické žalmy, zozbierali po jeho smrti žiaci Šríráma 
a Áditjarádža. Do stávajúcej podoby dvadsiatich kapitol s názvom Šivastótrávalí ich 
utriedil jeho ďalší žiak Višvávartta. Dozvedáme sa o tom v úvode Kšemarádžovho 
komentára k dielu. Tieto básne sú spontánnym svedectvom autorovho duchovného 
vývoja, jeho radosti aj utrpenia na ceste k dokonalosti. Predstavujú vnútorný dialóg 
autora s Bohom, jeho chválozpevy, prosby a náreky. Jeho cieľom je ztotožnenie sa 
s Bohom, túžba vidieť ho všade a vo všetkom.  



     12 
 

Piesne Šivastótrávalí sú dodnes v takmer nezmenej podobe spievané šivaistami 
v Kašmíre. 
 
 
1.2 Filozofia Pratyabhijñā  
 
     Názov systému Pratjabhidžňá (prati + abhijñā – tzv. znovu – nadobudnutie 
rozpoznania), odkazuje na rozpoznanie, že individuálna duša (džíva) je v skutočnosti 
zvrchovaná duša (Šiva, alebo Paramátman). Na túto skutočnosť však duša zabudla 
a ztotožňuje samu seba s telom a mysľou. Cieľom tohto učenia je, aby sa 
individuálna duša rozpomenula na svoju pravú povahu, t. j. že je ničím iným než 
Šivom samotným, a podáva návody, ako k tomuto uvedomeniu dôjsť. Základy učenia 
tohto systému boli formulované v texte Sómanandu – Śivadṛṣṭi. Až po rozpracovaní 
v diele Utpaladévu sa ale stali základom celej školy kašmirského šivaizmu, ktorý tým 
začal byť známy aj pod menom pratyabhijña-darśana. 
 
Hlavné myšlienky tohoto systému, ako ich uvádza J.Singh, je možné zhrnúť do 
týchto bodov:  
   

1. Konečná realita – za konečnosť reality sa tu považuje cit alebo parāsaṃvit, 
teda vedomie, vo význame oprostenom od duality predpokladajúcej subjekt 
a obejkt. T.j. vedomie, ktoré je nad týmto vzťahom, je teda neduálne. 
V Pratyabhidžňa šástre sa konečná realita označuje termínom 
prakāśavimarśamaya, dosl. pozostávajúca zo svetla (prakāśa) a jeho odrazu / 
vedomia (vimarśa). Pojem vimarśa je veľmi ťažko preložieteľný. Doslova to 
znamená zakúšanie, poznanie, odraz. Podľa Kšemarádžu by vedomie, 
pozostávajúce len zo svetla (prakāśa) bolo bezmocné a nehybné. Je to práve 
vimarśa, ktorá zpsôbuje prejav, udržovanie a znovupohltenie vesmíru. Tento 
sanskrtský termín vo mne evokuje slovenské „vymrštiť“, teda „vymršťovanie“, 
v zmysle schopnosti sebaprejavovania. Tento slovenský pojem by odpovedal 
vlastnosti naznačovanej Kšemarádžom a aj sanskrtským synonymám, ktoré 
sa pre tento výraz používajú (napr. parāśakti, svātantrya, kartṛtva atď.). J. 
Singh zároveň uvádza preklad tohoto slova opisom, že sa jedná o „vedomie 
toho, že je“. Vimarśa je teda akoby zrkadlom Šivu, skrze ktoré si Śiva 
uvedomuje svoju moc a krásu. V takýchto pojmoch sa o tom vyjadruje aj Moti 
Lal Pandit: „Je to sebaodrážajúce vedomie“. Tým že sa tento termín tiež 
označuje pojmom kartṛtva (činiteľstvo) naznačuje to silu, ktorá je aktívna.  
Termín prakāśa zároveň odkazuje nielen na svetlo ako zdroj, teda, ktoré 
osvetľuje, ale aj na svetlo, ktorým žiari všetko prejavené.   
Z toho vyplýva, že Konečná realita je neduálne vedomie, ktoré má vlastnosť 
svetla ktoré osvetľuje, a ktorým všetko žiari (bez neho by nič nebolo prejavné), 
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a vlastnosť vedomia, ktoré je samo seba odrážajúce. To znamená, že je 
vedomím aj silou.1 
 

2. Vesmír alebo Chod sveta – v tomto bode sa hovorí o 36. kategóriach stvorenia 
(tattva). Prvé dve, Šiva a Šakti (vedomie a sila) sú od seba neoddeliteľné, 
obsahujú v sebe všetko potenciálne stvorenie. Šakti je vlastne kreatívnym 
princípom Šivu. Šiva je transcendentný (viśvottīrṇa) a všeobsahujúci 
(viśvamaya). Šakti tvorí Jeho vedomie – Ja (aham-vimarśa) a Jeho úmysel 
tvoriť (umnukhatā). V tattve Šakti prevláda aspekt blaženosti (ānanda). Treťou 
tattvou je Sadášiva alebo Sádákhja, kde prevláda aspekt vôle (icchā). Túto 
kategóriu charakterizuje výraz: „Ja som to“, ale „to“ ešte nie je úplne zreteľné 
(asphuṭa). Následuje kategória Íšvara, v ktorej začína proces prejavovania 
vesmíru (tzv. unmeśa – doslovne otvorenie oka). V tomto bode prevláda 
aspekt poznania (jñāna) a konkretizuje sa tu výraz „Ja som to“, pretože 
poznanie predpokladá objekt poznávania. Piatou tattvou je Šuddhavidjá alebo 
Sadvidjá a prevláda v nej činnosť (kriyā-śakti). Prejavuje  sa tendenciou 
polarizácie subjektu a objektu, takže „Ja“ a „to“ je tu už rozlíšiteľné. V tejto 
fáze nie je ani úplná jednota, ani úplne oddelenie, preto býva označovaná 
pojmom „jednota v rozdielnosti“ (bhedābheda). Je to stav medzi jednotou 
a dualitou.  
Týchto päť kategórii je stupňom tzv. čistého prejavovania alebo vesmírnej 
zkúsenosti. Následuje 5 kategórií spadajúcich pod zkúsenosť obmedzených 
bytostí, tiež nazývaných kategórie nečistého prejavovania.  
Patrí sem Májá, ktorá zahaľuje božskú povahu Absolutna tým, že dáva 
povstať pocitu oddelenosti skrze jej zahaľujúce síly (kañcuka). Sú to: Kalá 
(dáva obmedzenie v činnosti, obmedzuje schopnosť konať všetko); Vidjá 
(obmedzuje vedenie, schopnosť vševedúcnosti); Rága (obmedzuje 
naplnenosť, takže prináša túžbu po tom či onom); Kála (obmedzuje večnosť, 
t.j. delí čas na minulosť, prítomnosť a budúcnosť); Nijati (prináša obmedzenia 
týkajúce sa priestoru a príčinnosti). Po týchto následuje 24 kategórií 
objektívneho stvorenia známych z filozofie Sámkhja, ktoré si Kašmírania 
„vypožičali“, ale interpretujú ich vlastným spôsobom. Jedná sa o kategóriu 
Puruša, ktorú predstavuje každá živá bytosť obmedzená predchádzajúcimi 
limitami; ďalej Prakrti, v tomto bode sa odlišuje ponímanie stúpencov Sámkhje 
a školy Trika. Zatiaľ čo filozofia Sámkhja uvádza, že Prakrti je len jedna pre 
všetky bytosti (puruṣa), podľa doktríny Trika má každá bytosť vlastnú Prakrti. 
Prakrti (dosl. príroda, povaha) je tu chápaná ako zdroj objektívneho stvorenia. 
Obsahuje tri kvality – pokoj (sattva), vášeň (rajas) a zaslepenie (tamas). 
Puruša je ten, kto zakúša a Prakti je to, čo je zakúšané.  
Ďalšie tri sú kategórie mentálnych činností: Buddhi (inteligencia, ktorá rozlišuje 
a dáva povstať pochopeniu); Ahamkára (je výsledkom Buddhi, je to vedomie 
Ja, z ktorého povstáva privlastňovanie, to znamená egoizmus); Manas (je 

                                   
1 Vedomie a Sila odpovedá termínom prejatým z Tantrizmu, Śiva a Śakti. 
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produktom Ahamkáry, spolupracuje so zmyslami a vytvára obrazy 
a koncepty). Za nimi následujú tattvy zmyslového vnímania: Jňánédrijá (5 
zmyslov vnímania, ktoré sú produktom Ahamkáry: čuch, chuť, zrak, hmat, 
sluch); Karmédnrijá (5 zmyslov čiiností, ktoré sú tiež produktom Ahamkáry: 
zmysel reči, hmatu, pohybu, vylučovania, sexuálnej činnosti); Tanmátrá (5 
elementov zmyslového vnímania: zvuk, dotyk, farba, chuť, vôňa. Aj tieto sú 
produktom Ahamkáry). Posledných 5 kategórií tvorí 5 hrubých prvkov 
(korešpondujúcich s nám známymi piatimi elementami): Ákáša - Éter 
(vytvorená z tanmátry zvuku); Váyu – Vzduch (z tanmátry dotyku); Tejas / Agni 
– Oheň (z farby); Ápas – Voda (z chuti) a Prthiví - Zem (z vôňe). 
Týchto 36 tattiev je vyžiarených zo zrchovaného Šivu (paramaśiva), ktorý je 
mimo všetko stvorenie, a teda mimo tattvy (kategórie stvorenia). Celé toto 
stvorenie sa deje z popudu tzv. kreatívneho impulzu (spanda), ktorý je 
zrovnávaný so Šakti (ktorá je v rovine náboženskej nazývaná Božskou 
Matkou). 
 

3. Svátantrjaváda a Ábhásaváda (Doktrína nezávislosti a obmedzeného prejavu) 
– Svátantrjaváda, tzv. Doktrína o nezávislosti znamená absolutnú 
zvrchovanosť, slobodu vôle. Je to neobmedzená aktivita Božskej vôle 
a vyjadrenie vlastného vedomia, ktoré je od zvrchovaného vedomia (saṃvit) 
neoddeliteľné a nezahaľuje jeho skutočnú povahu. Druhý pojem, Ábhása  
(dosl. objavenie sa) znamená prejav univerzálneho vedomia, ktorý je vždycky 
obmedzený. Toto ábhása sa objavuje a zaniká, zatiaľ čo zvrchované vedomie 
zostáva nemenné. Je to práve absolutné vedomie, ktoré samo seba prejavuje 
v rozličných podobách, preto tento prejav nemôže byť nazývaný, ako 
nepravdivý2. Prejav žiadnym spôsobom neovplyvňuje plnosť, teda dokonalosť 
zvrchovaného vedomia.   

 
4. Šadadhvá (Šesť ciest) – jedná sa o šesť stupňov tvorivého zostupu z  

jednobodového dynamického stredu zvaného Bindu, ktorý je zdrojom 
všetkého prejaveného, (subjekt a objekt sú v tomto Bindu zjednotené. Tento 
stav jednobodovosti sa nazýa aj Paravák – tzv. prazvuk). V prvom stupni 
zvanom Varna sa veci začínajú oddeľovať z tohoto stredu a nadobúdajú 
funkčnosť, v ďalšom stupni Kalá nadobúdajú predvídateľnosť. Následuje 
stupeň Mantra, základná formula následujúceho stupňa zostupu, ktorou je 
Tattva, tzv. zdroj a pôvod jemných stavebných foriem. Poslednými dvoma 
stupňami sú Pada – stav formulácie mysľou a rečou, a stupeň Bhuvana, ktorý 
predstavuje svet ako sa nám javí.   
 

5. Porovnanie a rozdiel od Šankarovej doktríny Advaita – Šankarová neduálna 
filozofia sa označuje termínom śānta brahmavāda alebo kevalādvaitavāda, 

                                   
2 Táto myšlienka je jednou z hlavných odlišností od Šankarovej Védánty, podľa ktorej je prejavený vesmír len 
ilúziou, teda nie je pravdivý (viz. odstavec č. 5). 
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niekedy tiež māyā-vedānta-vāda, zatiaľ čo kašmírska neduálna filozofia sa 
nazýva īśvarādvayavāda alebo pratyabhijñā alebo trika. Tieto dve filozofie sa 
líšia v následujúcich bodoch: 
a) Univerzálne vedomie alebo brahma (cit) je podľa Šankarovej Védánty buď 

svetlo (prakāśa) alebo poznanie (jñāna), a je neaktívne, zatiaľ čo podľa 
školy Trika je cit oboje – svetlo aj aktivita (prakāśa – vimarśa), pričom táto 
aktivita je pätoraká3. 

b) Podľa Védánty aktivita náleži iba princípu zahaľovania (māyā) alebo 
nevedomosti (avidyā). Brahman spojený s touto nevedomosťou stáva sa 
Íšvara, a až v tejto podobe je schopný aktivity. Trika naopak uvádza, že 
zvrchovaný Šiva (Paramaśiva) je dokonale nezávislý (svātantrya), a teda je 
aj konateľ, a Májá ho nemôže nijak ovplyvniť, pretože je Jeho vlastnou 
silou, skrze ktorú odhaľuje mnohosť a pocit oddelenosti. Ak by Paramašiva 
nebol zároveň aj konateľ, nemohol by nič zpôsobiť. 

c) Vo Védánte je Májá nedefinovateľná (anirvacanīya), je neskutočná. Hraje 
tu úlohu oddeľujúceho princípu. V Trike je Májá silou (śakti) božského a je 
dokonale skutočná, nie je to oddeľujúci princíp. 

d) Podľa Védánty je individuálna duša (jīva alebo ātman) neaktívna, aktivita 
prináleží inteligencii (buddhi), ktorá je produktom Prakrti. Trika uvádza, že 
pätoraká aktivita Śivu nezaniká ani v prípade individuálennj duše (jīva). 

e) Vesmír podľa Šankaru je neskutočný, stvorenie je len podľa mena a tvaru 
(nāma – rūpa) a nemôže byť považované za skutočné. Podľa doktríny 
Trika má vesmír podobu Šivu (śiva – rūpa) je teda skutočný. Je odleskom 
Božskej nádhery. Prejav univerzálneho Vedomia (ābhāsa) je tiež 
procesom tvorby Šivu, je preto skutočný.  

f) Pri oslobodení je podľa Védánty vesmír zrušený, zatiaľ čo podľa Triky sa 
vtedy objavuje v podobe vedomia Šivu, skutočného vedomia-Ja. 

g) Podľa Šankaru je nevedomosť (avidyā) odstránená vedením (vidyā), ktoré 
je výsledkom neustáleho premietania o jednote brahma (manana), 
počúvania o jednote brahma (śravaṇa) a meditácie (nididhyāsana). Podľa 
kašmírksej Triky sú dva druhy nevedomosti (ajñāna) – Pauruša, ktorá je 
vlastná každej duši a Bauddha, intelektuálna nevedomosť. Skrze poznanie 
je odstránená len nevedomosť intelektuálna, človek týmto nedochádza 
zbožštenia. Musí byť odstránený aj druhý typ nevedomosti, čo je možné 
len skrze tzv. śaktipāta – t. j, zasvätením duchovným učiteľom alebo 
priamo skrze božskú milosť.   
 

6. Individuálna duša (jīva) – človek pozostáva z týchto častí: tela 
hrubohmotného, ktoré tvorí 5 organizovaných elementov; psychickej časti – 
antaḥkaraṇa, ktorá pozostáva z Buddhi, Ahamkáry a Manasu; 
jemnohmotného tela tvoreného troma predchádzajúcimi a piatimi tanmátrami 

                                   
3 sṛṣṭi – dosl. vypúšaťanie (v zmysle stvorenie), sthiti – udržovanie, saṃhāra – stiahnutie (zničenie), vilaya – 
zahaľovanie (pravej povahy), anugraha – milosť. 
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(elementami zmyslového vnímania), v tomto tele opúšťa duša fyzické telo keď 
zomrie; ďalej ho tvorí sila dychu (prāṇaśakti), sila kundaliní a nakoniec 
vedomie (caitanya), ktoré je Šiva sám.   
 

7. Zajatie – individuálna duša zakúša zajatie, spútanie vďaka vrodenej 
nevedomosti (āṇava mala), kvôli ktorej sa bytosť považuje za oddelenú entitu. 
Je to vedomie vlastnej obmedzenosti. Ďalej je duša obmedzovaná pôsobením 
sily Májá (māyīya mala), ktorá zpôsobuje vedomie oddelenosti. Treťou 
nečistotou je tzv. kārma mala, t.j. dojmy zanechané v mysli činnosťou. Vďaka 
týmto tzv. nečistotám je duša zajatá v kolobehu životov. 

 
8. Oslobodenie – znamená rozpoznanie (pratyabhijñā) vlastnej skutočnej 

povahy, t.j. pôvodného, čistého vedomia – Ja, ktoré je totožné s vedomím 
Šivu. Za najvyššiu formu blaženosti (ānanda) sa tu považuej tzv. 
jagadānanda, t.j. blaženosť sveta, kedy sa celý svet javí oslobodenému ako 
Šiva. Oslobodenie nie je možné dosiahnúť logikou. Dochádza k nemu skrze 
zostúpenie božskej sily Šakti (śaktipāta), alebo skze božskú milosť 
(anugraha).   
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2. Bhakti 
 
 
Termínom bhakti je, podľa definície S. S. Rághaváčára označovaný „proces zámerný 
a dobrovoľný seba si vedomej bytosti. Je to podmienené usporiadanie vedomia 
obsahujúce kontemplatívne, emočné a voľné zdroje osobnosti“4. To znamená, že 
žiadna filozofia, vysvetľujúca osobnosť človeka v pojmoch materialistckých 
a mechanických nemôže zapadnúť do tohto fenoménu s názvom bhakti. Je to 
uvedomenie si seba ako nesmierne podriadeného voči objektu uctievania, ktorý je 
všemohúci, transcendentný a vznešený.  
Aj napriek dualizmu medzi uctievajúcim a uctievaným objektom, ktorý uctievajúceho 
napĺňa, je bhakti považovaná za najvyšší stupeň duchovného vývoja. Tento 
dualizmus, ktorý nakoniec vedie k jednote, ztotožneniu sa uctievajúceho s objektom 
svojej túžby je zaujímavým momentom diela Šivastótrávalí. Autor v ňom na viacerých 
miestach naznačuje podriadenosť akejkoľvek filozofie a duchovných praktík, ktoré 
majú vyviesť človeka z kolobehu znovuzrodení, v porovnaní s blaženosťou, ktorú 
prináša oddanosť.  
 
Najväčsí rozkvet hnutia bhakti je nám známy prevažne z južnej Indie druhej polovice 
prvého tisícročia n. l. Toto obdobie odpovedá približne dobe pôsobenia filozofov 
školy Trika a teda aj Utpaladévu, v najsevernejšom kúte Indického subkontinetu, 
v Kašmíre. To znamená, že tento rozkvet sa neodohrával výhradne na juhu, ale jeho 
objavenie sa na opačnom konci Indie v období o niečo málo pozdejšom (9. stor. n. l.) 
naznačuje jeho celoindický vplyv. Aj keď v severných oblastiach až do pribižne 14. 
storočia nebol tak masivný, jeho prínos pre duchovný pokrok ostal zaznamenaný nie 
v diele nového bhkatického hnutia, ale v diele najprísnejších vyznávačov neduality, 
intelektuálov školy kašmirského šivaizmu. Toto nie príliš obsiahle dielo Utpaladévu je 
jak svedkom celoindického pôsobenia a vplyvu bhakti, tak veľmi zaujímavým zdrojom 
prepojenia neduálnej filozofie, ktorá vrcholí v 10 - 11.storočí n. l. pôsobením jedného 
z najväčších géniov doby Abhinavaguptu, s čisto náboženským smerom založeným 
na emócii lásky a oddanosti.   
 
Na nasledujúcich riadkoch v stručnosti priblížim tzv. filozofiu bhakti, alebo filozofiu 
ktorá je obsiahnutá vo väčšine bhaktických škôl, (kulminujúca vo Višištádvaite 
Rámánudžu a v Ačintyabhédábhéde Šrí Čaitanju), ako ju popisuje S.S. Rághaváčár. 
Jej princípy nám pomôžu lepšie pochopiť prepojenosť filozofie neduality s týmto 
emočným smerom a zároveň nájsť styčné body medzi týmito dvoma.  
 
Zvrchovanosť Boha a individuálna potreba Boha sú dva určujúce faktory bhakti.  
Filozofia bhakti nepredpisuje doktrínu jednoty. Vyznáva trancendentnosť Boha 
a nezničiteľnosť duše smrteľnej bytosti. Príroda (prakṛti) tu nezohráva úlohu 
zahaľovania, ilúzie (māyā). Bhaktické školy vo všeobecnosti prijímajú pohľad prebratý 

                                   
4 Raghavachar, S. S., The Philosophy of Bhakti and the Significance of Hindu Image-worship, str. 8. 



     18 
 

z Bahagavadgíty, že príroda je nositeľkou božských zámerov vo vzťahu 
k individuálnym bytostiam. Pomáha im v kultivácii duše, aby tá pozbierala plody 
svojho života. V termínoch Gíty je označovaná pojmom kṣetra – pole5.   
Boh je konečný princíp, jadro a duša všetkého, čo existuje. Duša je smrteľná, 
odvodzuje svoje bytie od Boha a získava dokonalosť, ktorú v sebe obsahuje skrze 
Jeho uctievanie.  
Fyzický svet nie je ani neskutočný, ani nie je celok reality. Funguje v podriadenosti 
zámerov Boha vo vzťahu k individuálnej duši a jej konečnému vyslobodeniu 
z utrpenia a konečnosti. Podľa slov Rághaváčára „Monizmus tohoto obrazu tkvie 
v jedinnosti základného princípu, ktorý si prisvojuje pluralitu smrteľného. Tento 
princíp vytvára nie obmedzenie, ale slávu a nádheru (vibhūti), skrze ktorú žiari 
nezmerným jasom“.6  
 
Bhagavdgíta vymenuváva štyri druhy oddaných. Prvým sú ľudia trpiaci, ktorí sa 
k Bohu utiekajú za účelom pomoci z ťažkostí. Druhým typom sú tí, ktorí túžia po 
svetskom prospechu, majetku. Pre tieto dva typy je oddanosť len prostriedkom 
k získaniu vytúžených vecí. Ďalším typom sú túžiaci po poznaní. Aj keď ich cieľ je 
vyšší než záležitosti svetské, oddanosť je pre nich stále len prostriedkom k získaniu 
vytúženého. Štvrtým a najvyšším typom oddaných sú tzv. poznajúci, nazývaný tiež 
„oddaní jedinému“ (ekabhakta), alebo „stále ukáznení“ (nityayukta). Pre nich je Boh 
prostriedkom aj cieľom. Ich jedinou túžbou je Jeho dosiahnutie. V nich sa odzrkadľuje 
dokonalá a nedeliteľná láska, ktorá nezaniká.7  
Tento najvyšší typ oddaných rozdeľuje ešte S. S. Rághaváčár na bežných oddaných 
(sādhāraṇa), ktorí hľadajú Boha  kvôli vlastnému záujmu, a na vynikajúcich oddaných 
(samartha), ktorí sú lační po Bohu. Netúžia po vlastnom naplnení, ale chcú byť 
nástrojom v Jeho rukách a len Jeho vôľu konať. Títo sú najvyšším typom oddaných. 
Bhagavadgíta ich nazýva aj „veľký duch“ (mahātma) alebo „ten, ktorého je veľmi 
ťažké nájsť“ (sudurlabha)8. 
 
Rághaváčár ďalej uvádza, že tradícia bhakti považuje dve hlavné disciplíny, Džňána- 
jóga a Karma-jóga, za prípravné. Prvým stupňom je Karma-Jóga, ktorou sa do 
detailu zaoberá text Bhagavadgíty. Pojem „karma“ tu neznamená výlučne konanie 
náboženských povinností, obradov, ale zahŕňa všetky činnosti bežného života. 
Podstatou tejto jógy je zrieknutia sa sebectva s ohľadom na konanie, to znamená 
zrieknutie sa osobných ziskov, ktoré by konanie mohlo priniesť (sláva, majetok, 
úspech a pod.). Cieľom je pripisovanie našich činov, a venovanie potenciálnych 
plodov činov Bohu, čo má za následok posvätenie týchto činov. A konečne, konanie 
činov s mysľou uprenou na Boha odstraňuje kvality temnoty a nekľudu (tamas 
a rajas). Človek takto očistený sa stáva pripraveným na vnútorné osvietenie, ktoré sa 
nazýva Džňána-jóga. Aj týmto typom jógy sa zaoberá Bhagavdgíta v kapitolách 2, 4, 

                                   
5 Bhagavadgīta, 13.1. 
6 Raghavachar, S.S., The Philosophy of Bhakti and the Significance of Hindu Image-worship, str. 14. 
7 Bhagavadgīta, 7.16 – 7.17. 
8 Bhagavadgīta, 7.19.  
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5, 6 a 13. Cieľom tejto discplíny je uvedomiť si a poznať dve veci. Za prvé, že 
duchovná zložka bytosti prekračuje materiálny systém v ktorom je zapletená, a za 
ďalšie, že plnosť života, ktorú považuje za svoj konečný osud leži v jednote 
s Bohom. V Taittiríja Upanišade sa píše, že ten, kto  nedozrel k poznaniu Boha je tak 
dobrý, ako ne-existujúci9.  
Džňána–jóga v zrelom stave privádza hľadajúceho k istote, že prináleží, patrí len 
Bohu. V tomto momente džňána vyvoláva bhakti, ktoré nekonečne vzrastá. Hovorí sa 
tu o živom vzťahu s Bohom. Takýto bhakta – oddaný prehodnocuje všetky hodnoty 
(dobro a zlo, život a smrť atď.), ktoré preňho naberajú úplne nový význam. 
Bhakti sama pôsobí ako duchovný učiteľ skrze milosť, ktorú vyvoláva. Napĺňa adepta 
správnym vnímaním pravdy. Všetko, čo je k tomu potreba je oddaná túžba 
a úprimnosť.10  Gíta ďalej uvádza, že aj ten, ktorý je charakterovo zlý, je považovaný 
za dobrého, keď je oddaný Bohu. Rýchlo sa stáva cnostným a nezaniká.11  
Bhakti je označované za kráľovské vedenie (rājavidyā)12, ktoré pretvára meditáciu 
(dhyāna) na víziu (darśana). Tento akt je stav vrcholného zázraku (vismaya)13, ktorý 
prináša radosť. Radosť, ktorá je porovnateľná s blaženosťou (ānanda) 
v Upanišadách, povstávajúcou zo zakúsenia Brahma. Je to radosť, odkiaľ sa „slová 
a myšlienky vracajú bezradné“14.  
Ďalšou dimenziou bhakti je jej dynamický a aktívny prejav. Je to naplnenie, z ktorého 
povstváva tok činov oddanosti. Prejavuje sa extatickými výronmi lásky v procese 
zbožňovania. Ako dobrý príklad toho slúži život veľkého svätca Rámakrišnu.  
 
 
 
 

 
 

                                   
9 Taittirīya Upaniṣad, 2.6.1. 
10 Bhagavadgīta, 10.10. 
11 Ibid., 9.30-31. 
12 Ibid., 9. 
13 Ibid., 18.77. 
14 Taittirīya Upaniṣad, 2.4.1. 
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3. Šivastótrávalí 
 
 
1. bhakti vi lāsākhyaṃ stotram – Verše o potešení z oddanosti 
 
 

1.1. na dhyāyato na japataḥ syādyasyāvidhipūrvakam / 
                           evameva śivābhāsastaṃ numo bhaktiśālinam //                     
 

[Chválime oddaného, ktorý sa stáva 
Prejavom Šivu bez predpísaného 
Meditovania a recitovania (mantier).] 

 
numo bhaktiśālinam – chválime naplneného oddanosťou; 
yasyāvidhipūrvakam – ktorý bez predpísaného, (nie podľa pravidiel); 
na dhyāyato na japataḥ - nemeditujúci, nerecitujúci; RL: binā dnyān ke, binā jap ke – bez 
meditovania, bez recitovania; 
evameva – takto práve; RL: arthāt īśvar ke anugrah se hī – v zmysle z milosti Šivu; 
śivābhāsastaṃ syād – stáva sa svetlom Šivu; pojem ābhāsaḥ prekladá RL slovom prakāś, čo 
znamená svetlo, jas, ale aj prejavenie. J.Singh v preklade Utpaladévovho diela 
Pratyabhijñāhṛdayam prekladá termín ābhāsana ako „vzhľad, objavenie sa“, takže pojem 
ābhāsaḥ tu bude mať význam „prejav“. Potvrdzuje to aj komentár KŠ: śivarūpasvātmaprathā 
– prejavujúci sám seba v podobe Šivu.15 
 
 

1.2. ātmā mama bhavadbhaktisudhāpānayuvā ’pi san / 
                            lokayātrārajorāgātpalitairiva dhūsaraḥ //                                
 

[Aj keď mladá je moja duša 
Pijúca nektar Tvojej oddanosti, 
Zdá sa akoby zaprášená,  
S vlasmi sivými od prachu sveta.16] 

 
ātmā mama – moja duša; v preklade termínu ātman sa prikláňam k slovu duša, namiesto v 
češtine a slovenčine často používaného slova Ja, aj keď sa v takomto kontexte väčšinou 
používa, ako Vyššie Ja. A to z dôvodu často mylne chápaného pojmu Ja, ktoré býva 
ztotožňované s egom človeka. Pre ego sa ale viac hodí termín jīva – individuálna duša, to 
znamená duša obmedzená, zahalená telesnými a mentálnymi obalmi. Kdežto ātman – duša 
je najčistejšia podstata človeka, ktorá je podľa filozofie Trika totožná s božským Vedomím17. 
V danom kontexte sa ale môže zdať, že má autor na mysli práve túto individuálnu dušu – 
jīva. Je dobré všímať si tieto posuvy vo význame. Podstatou každej individuálnej duše je 

                                   
15 Termín prathā vo filozosii Pratyabhijñā znamená: spôsob prejavovania, cesta. (Singh, J., Pratyabhijñāhṛdayam, 
str. 167). 
16 Podľa výkladu LJ (str. 19 – 20) sa tým naráža na autorov vek. Aj keď sa dušou oblažovanou nektarom 
oddanosti cíti mladý, navonok sa javí ako starý (zaprášený), so sivými vlasmi zaprášenými od svetského života. 
17 Porovnaj s mahāvākyam – Veľkými výrokmi Upanišád. 
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ātman, z toho vyplýva, že individuálna duša ktorá je očistená oddanosťou a ztotožňuje sa 
božským Vedomím je týmto „átman-om“.  
bhavadbhaktisudhāpānayuvā ’ pi san – aj keď je mladá kvôli pitiu nektaru Tvojej oddanosti; 
lokayātrārajorāgātpalitair – s vlasmi sivými kvôli zfarbeniu prachom (pochádzajúcim) z cesty 
života; pojem rāgāt prekladá RL aj KŠ slovom uparāgaḥ, uparāg ke kāraṇ, ktoré má význam 
zfarbenia, zatmenia aj vplyvu. To znamená, že sa v danom kompozite môže preložiť „s 
vlasmi sivými kvôli vplyvu prachu cesty života“, alebo „kvôli zfarbeniu, zatemneniu prachom 
cesty života“.   
iva dhūsaraḥ – akoby zaprášená; KŠ: vicchāya iva – ako bez žiari, bez farby. RL k tomu 
dodáva dīkh paṛtī hai – javí sa.     
 
 

1.3. labdhatvatsaṃpadāṃ bhaktimatāṃ tvatpuravāsinām / 
                           saṃcāro lokamārge  ’pi syāttayaiva vijṛmbhayā //              
 

[Tebe oddaní, obyvatelia tvojho mesta, 
Ktorí získali tvoje požehnanie,  
Konajú aj v svetskom živote  
Skrze toto rozvíjajúce sa požehnanie.] 

 
labdhatvatsaṃpadāṃ – (ktorí) získali Tvoje požehnanie; 
bhaktimatāṃ tvatpuravāsinām – oddaní, obývajúci Tvoje mesto; RL vysvetľuje pojem mesto 
(pura), ako „majúce podobu Vedomia“ (cidrūp). Genitív je tu použitý absolutne; 
saṃcāro lokamārge  ’pi  – aj na ceste života / svetskej ceste prechádza; RL k pojmu saṃcāro 
uvádza: vyvahār hotā hai – chová sa; 
syāttayaiva vijṛmbhayā – týmto rozvíjajúcim sa sa stáva; KŠ: sa samāveśarasānandamayyā, 
vikasvaratayā bhavatyeva – ten sa stáva rozvíjaním (požehnania) skrze prestúpenie 
nektarom blaženosti; RL: cidānanda-svarūp ke vikās se hotā hai – (chovanie) stáva sa 
rozvíjaním podoby blaženého Vedomia. Pojem tayā (inštrumentál ž.r.) odkazuje na slovo 
saṃpadā, to znamená, že oddaní skrze toto rozvíjajúce sa požehnanie konajú, (chovajú sa) 
aj v svetskom živote.  
 
 

1.4. sākṣādbhavanmaye nātha sarvasmin bhuvanāntare / 
                           kiṃ na bhaktimatāṃ kṣetraṃ mantraḥ kvaiṣām na siddhyati //    
 

[Ktoré miesto nieje posvätné pre Tvojich oddaních, 
Keď všetko na celom svete je zjavne 
Naplnené Tvojou podobou, ó Pane. 
Je také miesto, kam ich modlitba nedosahuje?] 

 
sarvasmin bhuvanāntare – keď všetko na celom svete; je tu použitý lokatív absolutny; 
sākṣādbhavanmaye – v skutočnosti / zjavne pozostáva z Tvojej podoby;  
kiṃ na bhaktimatāṃ kṣetraṃ – pre oddaních, čo nie jemiesto; RL pojem kṣetram vystvetľuje 
ako puṇyatīrtha – posvätné miesto, chrám. K slovu kiṃ dodáva: kaun sā sthān – ktoré 
miesto. To znamená, ktoré miesto nieje posvätné pre Tvojich oddaních; 
mantraḥ kvaiṣām na siddhyati  – ich mantra (t.j. modlitba) kam nedosahuje; význam slovesa 
siddhyati je aj uspieť. Komentár tento výraz nijak neupresňuje. Preklad by teda mohol znieť 
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aj: „kde ich mantra neuspeje?“, (t.j. nedosiahne cieľa). Oba výrazy sú použiteľné, u prvého je 
ale nutné vysvetlenie (nedosahuje „cieľ“). Prikláňam sa preto k druhému variantu, ktorý je 
zrouzimeteľnejší z pohľadu významu verša. Ak všetko na celom svete je len odrazom Jeho 
podoby, každé miesto je pre oddaních posvätné a ich modlitba vyslovená kdekoľvek 
dosahuje cieľ.  
 
 

1.5. jayanti bhaktipīyūṣarasāsavavaronmadāḥ / 
                           advitīyā api sadā tvaddvitīyā api prabho //                
 

[Oslavovaní sú opojení najvyšším nektarom, 
Sladkým nápojom oddanosti, ó Pane 
Ktorí sú vždy za dualitou,  
A zároveň sú od Teba oddelení.] 

 
āsavavaronmadāḥ – opojení najlepším nápojom;  
bhaktipīyūṣarasa – sladkým nektarom oddanosti;  
jayanti – víťazia; podľa prekladu RL: un bhakt-janõ kī jay ho – sláva takýmto oddaním; KŠ to 
vysvetľuje: sarvotkarṣeṇa vartante – sú zo všetkých najlepší; 
advitīyā api sadā – aj keď sú bez druhého, jedinečný; RL aj KŠ vysvetľlujú pojem advitīyā 
pojmom asādhāraṇa – výnimočný, jedinečný; 
tvaddvitīyā api prabho – od Teba sú druhí (oddelení). 
Podľa komentára LJ18, omamný nektar oddanosti spôsobuje, že sa raz cítia ako najvyššia 
neduálna bytosť, a zároveň sa  jej stále snažia priblížiť. Bailley v poznámke k tomuto veršu19 
dodáva, že hoci prekonali dualistické vnímanie subjekt – objekt, stále sú členmi bežnej 
spoločnosti, kde objektívny svet sa stáva Šivom. To znamená, že vidia nejvyšší princíp vo 
všetkom okolo seba, ale stále túžia po najvyššej bytosti a uctievajú ju, takže sú od nej 
zároveň oddelení. 
 
 

1.6. anantānandasindhoste nātha tattvaṃ vidanti te / 
                           tādṛśā eva ye sāndrabhaktyānandarasāplutāḥ //       

 
[Ako nekonečný oceán blaženosti Ťa poznajú, ó Pane, 
Oddaní, ktorí sú zmáčaní nektarom bezodnej blaženosti.] 

 
ye sāndrabhaktyānandarasāplutāḥ – tí, ktorí sú ponorení / zmáčaní nektarom bezodnej 
blaženosti; pojem sāndra (hustý, jemný) prekladá RL pojmom agādha – bezodný; 
tādṛśā eva vidanti te – tí takto poznajú;  
anantānandasindhoste  tattvaṃ - Tvoju podstatu ako nekonečný oceán blaženosti; KŠ: tava 
tattvaṃ jānanti – Tvoju podstatu poznajú. 
 
   

1.7. tvamevātmeśa sarvasya sarvaścātmani rāgavān / 
                           iti svabhāva siddhāṃ tvadbhaktiṃ jānañjayejjanaḥ //      

                                   
18 LJ, str. 21. 
19 Bailley, str. 30. 
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[Ty si veru pánom duše každého, a každý na svojej duši lpie,  
Oslavovaný je človek, ktorý vie, že oddanosť tebe je vrodená.] 

 
tvamevātmeśa sarvasya – Ty si veru pánom duše každého; RL pojem sarvasya (všetkého) 
vysvetľuje: pratyek puruṣ kī – každého človeka; 
sarvaścātmani rāgavān – a každý v sebe je milujúci; podľa prekladu RL – o seba sa zaujíma, 
je sám sebe oddaný (apnī ātmā se anurāg rakhtā ha);  
iti svabhāva siddhāṃ –  takto (ako) sám od seba získanú (t.j. vrodenú); RL slovíčko iti 
prekladá: is prakār – takto, takýmto spôsobom;  
tvadbhaktiṃ jānan –Tvoju oddanosť poznajúci;         
jayejjanaḥ – nech je oslavovaný človek. 
Význam tohoto verša je ten, že všetci máme radi sami seba, a tým máme automaticky radi 
zvrchovaného Ducha, ktorý je podstatou všetkého živého. 
 

 
1.8. nātha vedyakṣaye kena na dṛśyo ’syekakaḥ sthitaḥ / 

                           vedyavedakasaṃkṣobhe ’pyasi bhaktaiḥ sudarśanaḥ //   
 

[(V stave odvrátenia od sveta,) keď všetko poznateľné utícha, 
Len Ty sám zostávaš, ó Pane, 
Kto by Ťa vtedy nevidel?  
Ale oddaní Ťa ľahko vidia aj v svetskom konaní, 
Hoci poznateľné a poznávateľ sa navzájom vyrušujú.] 

 
vedyakṣaye – dosl. v zániku poznateľného; podľa prekladu RL: jānne yogya padārthõ ke 
naṣṭa hone par – schopný poznania po zániku vecí, hmoty; KŠ: antarmukhāvasthāyām  
sarvavedyopaśame – v stave obrátenia pozornosti do seba, keď všetko poznateľné utíchne.  
Pre tento obtiažny výraz, som zvolila doslovnejší preklad opierajúci sa o Kšemarádžov 
komentár, o ktorý sa zrejme opiera aj anglický preklad20. Bailley ale sanskrtské kompozitum 
antarmukhāvasthāyām – dosl. „v stave obrátenia do seba“ prekladá ako „stav hlbokej 
meditácie“. LJ to komentuje, ako stav vyhýbania sa svetským aktivitám, t.j. objektívnemu 
svetu. Takže stavom obrátenia pozornosti do seba, je teda myslené odvrátenie sa od sveta 
(zmyslových činností).  
kena na dṛśyo ’si – kým nie si videný, t.j. kto Ťa nevidí;  
ekakaḥ sthitaḥ - (Teba, ktorý) zostávaš sám, jediný;  
vedyavedakasaṃkṣobhe ’pi – aj kde poznateľné a poznávateľ sa vyrušujú; RL: jñey aur 
jñātṛbhāv kī saṃkṣubhit avasthā – v stave zmietania poznateľného a poznávateľa; KŠ: 
saṃsārasaṃpāte – vo svetských činnostiach. Podľa komentára LJ, veľkí sú tí, ktorí Ho 
zakúšajú vo všetkých aktivitách denného života. Zmietanie poznávateľa a pozneteľného teda 
odkazuje na aktivitu svetského života. Znamená to, že totožnosť subjektu a objektu je rušená 
svetskými činnosťami, teda že činnosti každodenného života bránia vnímaniu totožnosti 
subjektu a objektu, pretože je človek v stave rozrušenia. Pri preklade som sa ako 
v predchádzajúcom prípade pridržala Kšemarádžovho komentára.  
asi bhaktaiḥ sudarśanaḥ - (aj v tom stave) si oddanými ľahko videný.    

                                   
20 BL: When the objective world has disolved through a state of deep meditation. 
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To znamená, že všetci Ho môžu vidieť keď svet utíchne, t.j. keď sa zrieknu sveta a obrátia 
pozornosť do svojho vnútra, ale v každodenných činnostiach Ho vidia len oddaní. 
 
 

1.9. anantānandasarasī devī priyatamā yathā / 
                           aviyuktāsti te tadvadekā tvadbhaktirastu me //    
 

[Tak ako najmilšia Déví, jazero nekonečnej blaženosti  
Je neoddeliteľná od Teba, 
Tak nech je vždy (neoddeliteľná) odo mňa Tvoja oddanosť.] 

 
devī priyatamā yathā – ako najmilšia Déví; 
anantānandasarasī – jazero nekonečnej blaženosti; 
aviyuktāsti te – je neoddeliteľná od Teba; 
tadvadekā tvadbhaktirastu me – tak nech je pre mňa Tvoja oddanosť len. 
LJ v komentári k tomuto veršu prirovnáva oddanosť k manželke. 
 
 

1.10. sarva eva bhavallābhaheturbhaktimatāṃ vibho / 
                              saṃvinmārgo ’yamāhlādaduḥkhamohaistridhā sthitaḥ //     
 

[Cesta poznania je trojaká,  
Poznačená klamom, smútkom a radosťou, 
Pre oddaních však, každá vedie k stretnutiu s Tebou.] 

 
saṃvinmārga ayam – táto cesta poznania / zmyslov; RL: jñāna kā mārga – cesta poznania; 
KŠ: nīlapītādibodharūpa – v podobe vnútorných a vonkajších zkúseností.  
Pojmom nīlapītādi sa vo filozofii pratyabhijñā označujú objekty poznania, pričom nīla 
odkazuje na zkúsenosť (potešenie) vonkajších objektov a pīta na vnútornú zkúsenosť.21  
tridhā sthitaḥ - je trojaká; 
āhlādaduḥkhamohais – skrze klamom, smútok a radosť; RL k týmto trom pripisuje tri kvality, 
podĺa toho, ktorá v akom stave prevláda. V nešťastí je hlavný tamas – temnota, v radosti 
sattva – svetlo, a v klame rajas – aktivita.    
bhaktimatāṃ sarva eva bhavallābhahetur – pre oddaních sú ale všetky príčinou získania 
Teba; t.j. všetky vedú k dosiahnutiu Teba.  
 
 

1.11. bhavadbhaktyamṛtāsvādādbodhasya syātparāpi yā / 
                              daśā sā māṃ prati svāminnāsavasyeva śuktatā //        
 

[Ak by aj dokonalé bolo moje poznanie, 
Bez chuti nektaru Tvojej oddanosti 
Pre mňa zostáva trpké, ó Pane.] 

 
bhavadbhaktyamṛtāsvādād – bez chuti nektaru Tvojej oddanosti 

                                   
21 Singh, J., Pratyabhijñāhṛdayam, str. 110, 148 
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bodhasya yā daśā parāpi syāt – hoci aj najvyšší by bol stav uvedomiena / pochopenia; RL 
termín bodha prekladá ako poznanie (jñān); 
sā māṃ prati – ten stav pre mňa;  
āsavasyeva śuktatā – je ako kyslosť nektaru; RL: madirā kī khaṭāī – kysloť / trpkosť vína.  
Význam celého je teda, že aj najvyššie poznanie je trpké, ak v ňom nieje prítomná sladká 
blaženosť oddanosti.       
 
 

1.12. bhavadbhaktimahāvidyā yeṣāmabhyāsamāgatā / 
                       vidyāvidyobhayasyāpi ta ete tattvavedinaḥ //       

 
[Tí, ktorí došli najvyššieho poznania Tvojej oddanosti, 
poznajú podstatu oboch, poznania aj nevedemosti.] 

 
bhavadbhaktimahāvidyā – veľké poznanie Tvojej oddanosti; 
yeṣāmabhyāsamāgatā – ktorých cvičením / praxou je získané; 
ta ete tattvavedinaḥ - tí sú poznajúci podstatu; 
vidyāvidyobhayasyāpi – oboch, aj poznania aj nevedomosti. To znamená, len tí vedia rozlíšiť, 
čo je pravé poznanie, a čo nieje. 
 
 

1.13. āmūlādvāglatā seyaṃ kramavisphāraśālinī / 
                              tvadbhaktisudhayā siktā tadrasāḍhyaphalāstu me //   
 

[Nech liana zvuku po stupňoch rozkvitajúca, 
Pokropená nektarom Tvojej oddanosti, 
Nesie pre mňa plody oplývajúce tou chuťou.]  

 
vāglatā seyaṃ – táto liana zvuku / reči; 
āmūlād kramavisphāraśālinī – od koreňa po stupňoch rozkvitajúca; RL komentuje slová 
āmūlād krama v zmysle po stupňoch reči, počínajúc stavom parā, (pokračujúc) paśyantī, 
madhyamā, vaikharī (arthāt parāvāg bhūmi se, paśyantī, madhyamā aur vaikharī rūpī kram 
ke). Význam týchto stupňov reči popisuje v svojom výklade LJ22, ktorý píše, že “Liana zvuku“ 
odkazuje  na štyri stavy zvuku, a to: parā – zvrchované Slovo bez rozlíšenia, prirovnávané 
k stavu samādhi; paśyantī – odkazuje k stavu dívania sa bez prítomnosti myšlienky, ktorý 
nastáva v okamihu vychádzania zo samādhi; madhyamā – stav myslenia, ale bez konania; 
vaikharī – najnižší stav zvuku, kedy rozprávame slovami, to znamená, že je v činnosti aj 
myseľ aj telo.  
Tento komentár je k pochopeniu tohoto verša nevyhnutný. Aj keď hindský preklad tieto stavy 
vymenuváva, nevysvetľuje ich. Preto si zrejme s touto pasážou neporadila Bailley, hoci 
pracovala s hindským prekladom Rádžanaku Lakšmana. Kľúčové pasáže preložila veľmi 
voľne, bez ohľadu na poznámky RL k slovu krama a k slovu āmūlād.23  

                                   
22 LJ, str. 25. 
23 BL, 1.13: May this vine of speech, 
                   Rising steadily from the root, 
                   Everywhere adorned with blossoms 
              And sprinkled with the nectar of devotion, 
                  Yield for me fruit abundant with that sentiment. 
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tvadbhaktisudhayā siktā – pokropená nektarom Tvojej oddanosti; 
tadrasāḍhyaphalāstu me – pre mňa nech sú plody oplývajúce tým nektarom / tou chuťou; t.j. 
nech jej (liany zvuku) plody pre mňa majú chuť tohoto nektaru (blaženosti).   
 
 

1.14. śivo bhūtvā yajeteti bhakto bhūtveti kathyate / 
                              tvameva hi vapuḥ sāraṃ bhaktairadvayaśodhitam //    
 

[Jední hovoria „keď sa staneš Šivom, (Šivu) máš uctievať“, 
„Keď sa staneš oddaným (máš uctievať)“, hovoria iní, 
Pretože hoci Ty si vtedy podobou,  
Oddanými je podstata (Tvojej) nedvojnosti objasnená.] 

 
śivo bhūtvā yajeteti – „keď sa staneš Šivom máš uctievať“;  
bhakto bhūtveti kathyate – „keď sa staneš oddaný“, hovorí sa; 
tvameva hi vapuḥ sāraṃ – lebo aj keď Ty si podobou; RL tu pojem hi prekladá slovom kyõki 
– pretože;  
sāraṃ bhaktairadvayaśodhitam – oddanými je očistená podstata nedvojnosti.   
Podľa komentára LJ24, keď sa človek ztotožní so Šivom, nie je schopný ho uctievať. Len 
hlbokou oddanosťou ho môže uctievať, skrze ktorú pozná čo je správne, a čo nie. Oddaní sú 
schopní rozpoznať Jeho podstatu ako neduálnu, aj keď ho uctievajú v podobe. 
   

  
1.15. bhaktānāṃ bhavadadvaitasiddhyai kā nopapattayaḥ / 

                              tadasiddhyai nikṛṣṭānāṃ kāni nāvaraṇāni vā //    
 

[Čo nie je nástrojom pre oddaních,  
Aby sa zjednotili s Tebou? 
A pre nízkých zase, čo neslúži  
Ako prekážka v úspechu?] 

 
bhaktānāṃ kā nopapattayaḥ – pre oddaních, čo nie je nástrojom / príčinou; 
bhavadadvaitasiddhyai – pre dosiahnutie jednoty s Tebou; 
nikṛṣṭānāṃ kāni nāvaraṇāni vā – a pre nízkích, čo nie sú prekážky;    
tadasiddhyai – pre nedosiahnutie toho. 
Pre oddaních je všetko prostriedkom dosiahnutia jednoty, zatiaľ čo pre menej duchovne 
pokročilích sú všetko prekážky, prečo daný stav nemôžu dosiahnúť. 
  
 

1.16. kadācitkvāpi labhyo ’si yogenetīśa vañcanā / 
                              anyathā sarvakakṣyāsu bhāsi bhaktimatāṃ katham //     
 

[Vraví sa, že si dosiahnuteľný  
Kedykoľvek  a kdekoľvek skrze jógu, 
Ale je to klam, ó Pane. 
Ako je potom možné, že oddaným  

                                   
24 LJ, str. 25-26. 
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Sa objavuješ za všetkých okolností?] 
 

kadācitkvāpi labhyo ’si  yogeneti – „kedykoľvek a kdekoľvek dosiahnuteľný si jógou“; 
īśa vañcanā – ó Pane, klam (je to); 
anyathā – inak; RL: nahī ̃ to – ak nie; 
bhaktimatāṃ bhāsi katham – pre oddaných ako to, že žiariš; 
sarvakakṣyāsu – za všetkých okoloností? 
LJ v komentári k tomuto veršu uvádza, že skrze zrieknutie sa sveta a konanie jógy a iných 
praktík len zriedkavo je možné dosiahnúť jednoty s božským vedomím. Ľahšie je to naopak 
pre toho, kto sa aktívne podieľa na činnosti sveta.  
V tomto verši a v dvoch následujúcich je jasne definovaný jeden zo základných piliérov 
kašmirského šivaizmu, a to vnímanie sveta so všetkými činnosťami v ňom, ako prejav 
Absolutna. Nie je nutné zriekať sa ho, ale Jednotu je možné dosiahnúť v normálnom 
svetskom živote, skrze oddanosť, ako dodáva Utpaladéva.  
 
 

1.17. pratyāhārādyasaṃspṛṣṭo viśeṣo ’sti mahānayam / 
                              yogibhyo bhaktibhājāṃ yadvyutthāne ’pi samāhitāḥ //      
 

[Veľký rozdiel medzi jogínmi a oddanými je ten, že 
Oddaní  hoci nedotknutí kontrolov zmyslov a inými,  
Aj keď sa prebúdzajú zostávajú zjednotený.] 

 
pratyāhārādyasaṃspṛṣṭo – nedotknutí technikami ako odvracanie zmyslov od vonkajších 
objektov a inými25 (sú); 
viśeṣo ’sti mahānayam – to je veľký rozdiel 
yogibhyo bhaktibhājāṃ  – oddaných od jogínov;  
yadvyutthāne ’pi samāhitāḥ – že aj v stave prebúdzania sú zjednotení (so Šivom); termín 
vyutthāna vysvetľuje J. Singh 26  ako jógický stav prechádzania z meditácie do stavu 
normálneho vedomia.  
  
 

1.18. na yogo na tapo nārcākramaḥ ko ’pi praṇīyate / 
                              amāye śivamārge ’smin bhaktirekā praśasyate //  
 

[Na tejto ceste Šivu zbavenej klamu, ani jóga 
Ani odriekanie, ani iný spôsob uctievania  
Nie je stanovený, jedine oddanosť je chvályhodná.] 

 
na yogo na tapo nārcākramaḥ – ani jóga, ani odriekanie, ani cesta / zpôsob uctievania; 
ko ’pi praṇīyate – akákoľvek nevedie ďalej; RL: niścit kiyā jātā hai – nie je stanovená, určená; 
amāye śivamārge ’smin – na tejto ceste Šivu zbavenej klamu; 
bhaktirekā praśasyate – jedine oddanosť sa chvály.   
 

                                   
25 Techniky ako pratyāhāra – odvrátenie zmyslov od vonkajších objektov, odriekanie apod., predpisuje jóga 
s cieľom dosiahnutia samádhi – zjednotenia. Oddaní dosahujú toto zjednotenie bez akýchkoľvek cvičení. 
26 Singh, J., Pratyabhijñāhṛdayam, str. 155. 
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1.19. sarvato vilasadbhaktitejodhvastāvṛtermama / 
                              pratyakṣasarvabhāvasya cintānāmāpi naśyatu //    
 

[Zovšadiaľ ligotavým ohňom oddanosti  
Môj závoj (nevedomosti) bol zničený, 
A uvidel som skutočnú povahu všetkých vecí.  
(Učiň) nech aj pojem myšlienka je zničený.] 

 
sarvato vilasadbhaktitejaḥ – zovšadiaľ ligotavým ohňom oddanosti; 
udhvastāvṛtermama – môj obal / závoj bol zničený; RL k pojmu závoj dodáva: ajñān rūpī – 
v podobe nevedomosti; 
pratyakṣasarvabhāvasya – skutočnú / prejavenú povahu celého bytia; RL toto prekladá: 
samst padārthõ ke saty-svarūp ko dekhne vāle – skutočnú povahu všetkých vecí vidiaci; 
cintānāmāpi naśyatu – aj pojem myšlienka nech zmizne; RL pojem cintā prekladá: vikalp 
vṛttiyõ kā – myšlienky na odlišnosť. Pojem vikalpa má aj iný význam než odlišnosť, a to 
pochybnosť, obava. Bailley v svojom preklade používa pojem obava. Pojem vikalpa ale 
filozofia pratyabhijñā uvádza ako odlišnosť vnímania, rozmanitosť, rodzielnosť.27 
 
     

1.20. śiva ityekaśabdasya jihvāgre tiṣṭhataḥ sadā / 
                              samastaviṣayāsvādo bhakteṣvevāsti ko ’ pyaho //    
 

[Je to zázrak, že neustála prítomnosť  
Jediného slova Šiva na špičke jazyka  
Spôsobuje v oddaních všetky druhy potešení.] 

 
aho – Ó (zvolacia častica); RL toto prekladá: āścarya hai ki – je to divné / zázrak, že;  
jihvāgre tiṣṭhataḥ sadā – nesutále spočívanie na jazyku; 
śiva ityekaśabdasya – jediného slova „Šiva“; 
ko ’pi samastaviṣayāsvādo – všetky druhy nadpozemských chutí; RL aj KŠ v preklade 
používa pre výraz ko ’pi pojem alaukika – nadpozemský;    
bhakteṣvevāsti – sú práve v oddaných; RL: prāpt hotā hai – je získavaná. 
Podľa komentára LJ „všetky druhy nadpozemských chutí“ znamená, že cítia Jeho dotyk, 
Jeho vôňu, vidia Ho a počujú, sú naplnený Jeho existenciou.28 
 
 

1.21. Śāntakallolaśītacchasvādubhaktisudhāmbudhau / 
                              alaukikarasāsvāde susthaiḥ ko ’nāma gaṇyate //  
 

[Kto iný ešte niečo znamená pre tích, 
Ktorí šťastne spočívajú v nebeskej blaženosti, 
V oceáne sladkého nektaru oddanosti,  
Čistom, chladivom a pokojnom?] 

 
bhaktisudhāmbudhau – v oceáne nektaru oddanosti; 

                                   
27 Singh, J., Pratyabhijñāhṛdayam, str. 171. 
28 LJ, str. 29. 
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śāntakallolaśītacchasvādu – sladkom, čistom, chladivom, s pokojnými vlnami; 
alaukikarasāsvāde – v usrkávaní nebeského nektaru; 
susthaiḥ - šťastne spočívajúcimi; 
ko ’nāma gaṇyate – ktoré meno sa počíta; t.j. kto je (nimi) pokladaný za dôležitého; ako to 
komentuje RL: kis puruṣ ko gintī mẽ lāyā jātā hai? – ktorá osoba je (nimi) pokladaná za 
dôležitú? 
     
 

1.22. sādṛśaiḥ kiṃ na carvyeta bhavadbhaktimahauṣadhiḥ /  
                              tādṛśī bhagavanyasyā mokṣākhyo ’nantaro rasaḥ //   
 

[Podobní mne prečo by nemohli ochutnať  
Veľký liek Tvojej oddanosti, 
Ktorého nektar je večný a nazýva sa oslobodenie?] 

 
sādṛśaiḥ kiṃ na carvyeta – podobnými mne prečo by nemohol byť ochutnaný; 
bhavadbhaktimahauṣadhiḥ - veľký liek Tvojej oddanosti; 
tādṛśī – takýto; RL aj pre tento výraz používa preklad nadpozemský (alaukik); 
yasyā raso ’nantaro – ktorého chuť / nektar je večný; 
mokṣākhyo – nazývaný vyslobodenie. 
 
 

1.23. tā eva paramarthyante sampadaḥ  sadbhirīśa yāḥ / 
                              tvadbhaktirasasambhogavisrambhaparipoṣikāḥ //        
 

[Oddaní prosia len o také bohatstvo, 
Ktoré vyživuje vieru v zázračnosť 
Nektaru Tvojej oddanosti, ó Pane.] 

 
tā eva sampadaḥ - len také bohatstvo;  
paramarthyante sadbhir – múdrymi je prosené; podľa KŠ je pojmom sadbhir myslené 
bhaktiśālibhiḥ - oddanými; 
yāḥ srambhaparipoṣikāḥ - ktoré je vyživujúce vieru; 
tvadbhaktirasasambhoga – v potešenie nektarom Tvojej oddanosti; pojem sambhoga 
znamená podľa RL zázračnosť (camatkārātmaka). 

 
 

1.24. bhavadbhaktisudhāsārastaiḥ kimapyupalakṣitaḥ / 
                              ye na rāgādi paṅke ’smiṃllipyante patitā api // 
 

[Aj keď spadli do tejto špíny  
Tí, ktorí z blízka zakúsili úžasnú  
Silu dažďa nektaru Tvojej oddanosti, 
Vášeň, nenávisť, ani nič iného na nich neulpie.] 

 
bhavadbhaktisudhāsāras – sprcha nektaru Tvojej oddanosti; 
taiḥ kimapyupalakṣitaḥ – tými nebeská zblízka zakúsená; pojem kimapi prekladá KŠ pojmom 
lokottara – nezvyčajný, nadpozemský a RL ako alaukika rūp mẽ – v užasnej, jedinečnej 



     30 
 

podobe; upalakṣitaḥ je podľa KŠ: samīpe pariśīlitaḥ – blízko dotknutí, podľa RL: pratyakṣa 
dekhī gaī haĩ arthāt anubhava kī jātī hai – priamo je videná (v zmysle zakúšaná); význam 
toho je teda: „v jedinečnej podobe zblízka zakúšaná (sprcha nektaru)“; 
ye asmiṃllipyante patitā api – ktorí spadnutí do tejto špiny; 
na rāgādi paṅke – vášeň ani iné (na nich) neulpieva. 
 
 

1.25. aṇimādiṣu mokṣānteṣvaṅgeṣveva phalābhidhā / 
                              bhavadbhaktervipakvāyā latāyā iva keṣucit //    
 

[Keď dozrieva réva Tvojej oddanosti, 
Nesie aj iné, menej dôležité plody,  
Ako schopnosti aṇimā, laghimā až mokṣa] 

 
bhavadbhaktervipakvāyā latāyā -  dozrievajúcej révy Tvojej oddanosti; 
phalābhidhā –plody nazývané; 
aṇimādiṣu mokṣānteṣu – počínajúc schopnosťou stať sa malý ako atóm a končiac 
vyslobodením; 
aṅgeṣveva iva – ako podradné sú (považované). 
To znamená, že plody, ktoré vznikajú, keď dozrieva réva oddanosti, v podobe jógických síl 
nie sú dôležité. Jedná sa tu o 8 duchovných síl – siddhi, počínajúc silou aṇimā - schopnosť 
stať sa malým ako atóm, laghimā – schopnosť stať sa ľubovoľne ľahkým, a končiac 
oslobodením - mokṣa. Podľa komentára LJ je za hlavný plod považovaná oddanosť, nie 
oslobodenie, pretože za prvý znak zjednocovania sa so Šivom je považovaná práve 
oddanosť.29 
 
 

1.26. citraṃ nisargato nātha duḥkhabījamidaṃ namaḥ / 
                              tvadbhaktirasasaṃsiktaṃ niḥśreyasamahāphalam //    
 

[Ó Pane, aký zázrak je to, že táto myseľ, 
Ktorá je od prírody zdrojom utrpenia, 
Prináša najsladší plod oslobodenia, 
Keď je pokropená nektarom Tvojej oddanosti.] 

 
idaṃ namaḥ nisargato – táto myseľ od prírody; 
duḥkhabījam – semenom / zárodkom utrpenia (je); 
citraṃ - úžas, krása (je to); 
tvadbhaktirasasaṃsiktaṃ - pokropená nektarom Tvojej oddanosti (tá myseľ); 
niḥśreyasamahāphalam – (je) najlepším veľkým plodom; výraz mahāphalam je podľa KŠ 
„veľký plod oslobodenia“ (mokṣamahāphalam); RL dodáva: phal vālā ban jātā hai – stáva sa 
nositeľom plodu.  
 
 
 
 

                                   
29LJ. str. 31.  
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2. sarvātmaparibhāvanākhyaṃ   - Verše o všeobsahujúcej jednote 
 
 

2.1. agnīṣomaravibrahmaviṣṇusthāvarajaṅgama- / 
                           svarūpa bahurūpāya namaḥ saṃvinmayāya te //      
 

[Chvála Ti, ktorý máš mnoho podôb, ktorý si 
Ohňom, mesiacom, slnkom, stvoriteľom i  
Udržovateľom, všetkým živým aj neživým, 
Buď pochválený Ty, ktorý si len Vedomím.] 

 
namaḥ saṃvinmayāya te – chvála Tebe pozostávajúcemu z vedomia; 
bahurūpāya – ktorý máš mnoho podôb; 
sthāvarajaṅgama svarūpa – majúci podobu živého aj neživého; 
agnīṣomaravibrahmaviṣṇu – (ktorý si) Višnu – udržovateľ, Brahma – stvoriteľ, Sóma – 
mesiac, Agni – oheň. 
KŠ tento verš komentuje slovami: evaṃ viśvarūpatve ’pi pradhānamasya svarūpamāha ‘
saṃvinmayāya’ – iti, t.j. aj keď máš podobu všetkého (celého sveta), (Tvoja) hlavná podoba 
sa nazýva ‘Vedomie’. Zaujímavý moment, ktorý je viac rozvedený vo verši 4.5. a 7.7. je 
postavenie Brahmu, ktorý zohráva len úlohu stvoriteľa, je podriadený Šivovi. Narozdiel od 
Upanišád, kde je Brahma ztotožňovaný s Átma – dušou (vedomím Ja) a teda pokladaný za 
najvyšší princíp. 
 
 

2.2. viśvendhanamahākṣārānulepaśucivarcase / 
                            mahānalāya bhavate viśvaikahaviṣe namaḥ //    
 

[Chvála Ti Veľký Oheň, nádherne žiarivý  
Od pomazania popolom, vzniknutým z  
Tvojej jedinej obete, kde palivom je svet.] 

 
mahānalāya bhavate viśvaikahaviṣe namaḥ - chvála veľkému ohni, Tebe, (ktorý si) jedinou 
obeťou sveta; 
anulepaśucivarcase – nádherne žiarivému od pomazania; 
mahākṣāra – veľkým popolom (vzniknutý destiláciou); ako popol to prekladá RL (baṛhe 
bhasma-puñja ke – veľká hromada popola) aj KŠ (bhasma – popol)     
viśvendhana – zo sveta (v podobe) paliva. 
LJ vysvetľuje, že Šiva je oným Veľkým Ohňom, v ktorom je celý tento svet spálený na popol. 
Popolom sú myslené stopy dojmov, ktoré zostávajú vo vedomí. Keď bol svet zničený cestou 
oddanosti, tieto stopy, že nejaký svet v predchádzajúcom stave existoval, zostávajú vo 
vedomí.30 
 
 

2.3. paramāmṛtasāndrāya śītalāya śivāgnaye / 
                           kasmaicidviśvasaṃploṣaviṣamāya namo ’stu te //   
 
                                   
30 LJ, str. 34. 
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[Pochválený buď Šivov oheň, chladivý,  
Jemný a naplnený najsladším nektarom,  
Jediný a strašlivý, celý svet spaľujúci.] 

 
namo ’stu te – nech si pochválený; 
śītalāya śivāgnaye – Šivov oheň, chladivý; 
paramāmṛtasāndrāya – jemný vďaka najvyššiemu nektaru; RL: paramāmṛta se komala aura 
manohara bane hue – jemný a okúzľujúci z najlepšieho nektaru, (alebo najlepším nektarom); 
komentár KŠ je odlišný v slove sāndrāya: cidānandaghanatvāt paramāmṛtasāndratvam – 
z pevnosti / sily blaženosti je naplnenosť najvyšším nektarom.   
kasmaicid – tento pojem je znovu aj RL aj KŠ prekladaný slovom alaukika – nebeský, 
nadpozemský; 
viśvasaṃploṣaviṣamāya – desivý / strašlivý, všetko /celý svet spaľujúci. 
LJ k tomuto veršu dodáva, že tento oheň Božského-Vedomia je chladný ak človek pretrváva 
v stave opojenosti nektarom (blaženosti).31 Kšemarádža dodáva, že je chladivý a jemný 
v dôsledku seba-zahalenia. 
 
 

2.4. mahādevāya rudrāya śaṅkarāya śivāya te / 
                           maheśvarāyāpi namaḥ kasmaicinmantramūrtaye //   
 

[Nech je pochválený Mahádéva,  
Rudra, Šankara, Šiva, Mahéšvara,  
Ten jediný, ktorý je vtelením Mantry.] 

 
te maheśvarāyāpi namaḥ – aj Tebe Veľkému Pánovi (Mahéšvarovi) chvála; 
mahādevāya rudrāya śaṅkarāya śivāya – Šivovi, Šankarovi, Rudrovi, Mahádévovi (Veľkému 
Bohu); 
kasmaicinmantramūrtaye – jedinému, (ktorý je) vtelením Mantry; ako v predchádzajúcom 
verši aj v tomto je pojem kasmaicid do hinčiny prekladaný ek (alaukik) – jedinému 
(nadpozemskému). Bailley u tohoto poznamenáva, že Vtelenie Mantry odkazuje na svet ako 
prejav Šivovho zvuku –śivadhvani.32 
 
 

2.5. namo nikṛttaniḥśeṣatrailokya vigaladvasā- / 
                           vasekaviṣamāyāpi maṅgalāya śivāgnaye //    
 

[Klaniam sa Šivovmu ohni, strašidelnému, 
Ktorý hoci rozpúšťa tuk obete troch svetov,  
Keď ich úplne rozštvrtil, zostáva stále milostivý.] 

 
namo nikṛttaniḥśeṣatrailokya – chvála rozsekavajúcemu úplne tri svety; 
vigaladvasāvaseka – (ktorý) rozpúšťa morok obete; pojem vasā prekladá RL slovom carbī – 
tuk; slovo avaseka dosl. znamenajúce kropenie, vstrekovanie tu má podľa prekladu RL aj KŠ 
význam āhuti  (se) – obeť; význam tejto časti je teda: rozpúšťajúcemu tuk z obete; 

                                   
31 LJ, str. 34. 
32 Bailley, pozn., str. 34. 
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viṣamāyāpi – aj keď strašnému; 
maṅgalāya śivāgnaye – (predsa) priaznivému Šivovmu ohňu.     
LJ v svojich komentároch k tomuto textu prirovnáva tri svety (trailokya) k trom stavom – 
bdelému, stavu spánku a stavu hlbokého spánku. Nazýva ich tiež bhāva, abhāva, atibhāva. 
Takto ich v komentári vymenuváva aj Kšemarádža. LJ ďalej vysvetľuje, že „tukom“ sú 
myslené zbytky tela týchto svetov (stavov) po tom, čo ich rozsekal Šivov oheň. Predstavujú 
spomienky na to, že niekedy tieto stavy boli.  
 
 

2.6. samastalakṣaṇāyoga eva yasyopalakṣaṇam / 
                           tasmai namo  ’stu devāya kasmaicidapi śambhave //   

 
[Nech je pochválený jediný Boh, Šambhu, 
Ktorého najbližším znakom je,  
že je zbavený všetých znakov.] 

 
tasmai namo  ’stu devāya – ten Boh nech je pochválený; 
kasmaicidapi śambhave – jediný Šambhu (Priaznivý); 
yasyopalakṣaṇam – ktorého označením (je); termín upalakṣaṇam vysvetľuje RL ako: ati nikaṭ 
(svarūpa-bodhaka) lakṣaṇa hai – najbližsí znak (naznačujúci podobu); KŠ sa zameriava na 
význam predpony upa: upa iti – ātmasamīpe lakṣaṇam – „upa“ znamená najbližší znak; 
samastalakṣanāyoga eva – (že je) zbavený všetkých znakov. 
Tento verš nabáda k porovnaniu s nirguṇabrahma Védánty, t.j. Absolutno bez znakov, alebo 
„negatívny“ prístup známy z Upanišad, ktorý sa nazýva aj prístup „ani to, ani to – neti neti“.33 
Absolutno je tak popisované len negatívami, napr.: yato vāco nivartante aprāpya manasā 
saha, 34  (odkiaľ sa reč spolu s mysľou vracia bez toho, aby (To) dosiahla), alebo: 
adṛṣṭamavyavahāryamagrāhyamalakṣaṇamacintyamavyapadeśyam, 35  (neviditeľné, ktoré 
nemôže byť zakúsené, neuchopiteľné, bez znakov, nepredstaviteľné, nedefinovateľné). 
 
 

2.7. vedāgamaviruddhāya vedāgamavidhāyine / 
                           vedāgamasatattvāya guhyāya svāmine namaḥ //     
 

[Chvála Pánovi, ktorý je protiklad véd a ágam, 
Ktorý ich zároveň vytvára a je ich podstatou, 
Chvála tomu, ktorý je (stále) ukrytý.]  

 
guhyāya svāmine namaḥ – chvála pánovi, ukrytému; 
vedāgamaviruddhāya – (ktorý je) protiklad Véd a Ágam; 
vedāgamavidhāyine – zakladateľ Véd a Ágam; 
vedāgamasatattvāya – podstata Véd a Ágam.36  
 
 

                                   
33 Singh, J., Vedanta and Advaita Shaivagama of Kashmir, str. 3. 
34 Taittirīyopaniṣad, 2.4. 
35 Māṇḍūkyopanṣad, 7. 
36 V tomto verši Bailley vynecháva preklad výrazu vedāgamavidhāyine. 
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2.8. saṃsāraikanimittāya saṃsāraikavirodhine / 
                           namaḥ samsārarūpāya niḥsaṃsārāya śambhave //    
 

[Klaniam sa pred Šamhbuom, 
Jedinou príčinou i odporcom sveta,  
Ktorý má podobu celého sveta,  
A zároveň tento svet prekračuje.] 

 
namaḥ saṃsāraikanimittāya – chvála (tomu), ktorý je jedinou príčinou sveta; 
saṃsāraikavirodhine – jediným odporcom / ničiteľom sveta; 
samsārarūpāya – ktorý má podobu celého sveta; 
niḥsaṃsārāya śambhave – Šambhuovi, ktorý je mimo tento svet. 
 
 

2.9. mūlāya madhyāyāgrāya mūlamadhyāgramūrtaye / 
                           kṣīṇāgramadhyamūlāya namaḥ pūrṇāya śambhave //   
 

[Chvála dokonalému Šambhuovi, 
Ktorý je začiatok, stred aj koniec, 
Ktorý má podobu začiatku, stredu a konca, 
A ktorý je bez začiatku, stredu a konca.] 

 
namaḥ pūrṇāya śambhave – chvála dokonalému Šambhuovi; 
mūlāya madhyāyāgrāya – ktorý je začiatkom, stredom a koncom; 
mūlamadhyāgramūrtaye – ktorý má podobu začiatku, stredu a konca; 
kṣīṇāgramadhyamūlāya – ktorý je bez začiatku, stredu a konca.  
 
 

2.10. namaḥ sukṛtasaṃbhāravipākaḥ sakṛdapyasau / 
                              yasya nāmagrahaḥ tasmai durlabhāya śivāya te //     
 

[Chvála Šivovi, ťažkodosiahnuteľnému, 
Ktorého jediné spomenutie mena 
Je ako dozretie hromady cností.] 

 
namaḥ tasmai durlabhāya śivāya te – chvála tomu ťažkodosiahnuteľnému Šivovi, Tebe; 
yasya nāmagrahaḥ - ktorého vyslovenie / spomenutie mena; 
sakṛdapi – hoc i jediný krát;  
asau sukṛtasaṃbhāravipākaḥ - ono je ako dozretie hromady cností. 
 
 

2.11. namaścarācarākāraparetanicayaiḥ sadā / 
                              krīḍate tubhyamekasmai cinmayāya kapāline //     
 

[Chvála Ti, ktorý si blaženým vedomín, 
Hrajúcim sa s množstvom duchov, 
Vo všetkom pohyblivom aj nehybnom, 
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Tebe jedinému, zdobenému lebkami, chvála.] 
 
namaścarācarākāraparetanicayaiḥ - chvála (Tomu), ktorý s množstvom duchov v podobe 
pohyblivej aj nehybnej; 
sadā krīḍate – stále sa hraje; 
tubhyamekasmai – Tebe jedinému; 
cinmayāya kapāline – pozostávajúcemu z vedomia, ozdobenému lebkami. 
 
 

2.12. māyāvine viśuddhāya guhyāya prakaṭātmane / 
                              sūkṣmāya viśvarūpāya namaścitrāya śambhave //    
 

[Chvála úžasnému Šambhuovi, tvorcovi ilúzií, 
Čistému, ukrytému, sebaprejavujúcemu, 
Nepatrnému, majúcemu podobu celého sveta.] 

 
namaścitrāya śambhave – chvála úžasnému Šambhuovi; 
māyāvine viśuddhāya – tvorcovi ilúzií, čistému / žiarivému; 
guhyāya prakaṭātmane – ukrytému, sebaprejavujúcemu; 
sūkṣmāya viśvarūpāya – nepatrnému, v podobe celého sveta.    
 
 

2.13. brahmendraviṣṇunirvyūḍhajagatsaṃhārakelaye / 
                              āścaryakaraṇīyāya namaste sarvaśaktaye //       
 

[Pochválený nech je všemocný,  
Konajúci divy, ktorého hrou je ničiť svet  
Naplnený Brahmom, Indrom a Višnuom.] 

 
namaste sarvaśaktaye – chvála Tebe všemocnému; 
āścaryakaraṇīyāya – konajúcemu divy; 
jagatsaṃhārakelaye – ktorý kvôli zábave ničí svet; 
brahmendraviṣṇunirvyūḍha – naplnený Brahmom, Indrom a Višnuom; RL pojem nirvyūḍha 
vykladá: banāye gaye tathā surakṣit rakhe gae – tvorený a ochraňovaný. Podľa komentára 
KŠ to znamená saṃpannaṃ - naplnený. 
 
 

2.14. taṭeṣveva paribhrāntaiḥ labdhāstāstā vibhūtayaḥ / 
                              yasya tasmai namastubhyamagādhaharasindhave //     
 

[Klaniam sa Tebe, nezmernému oceánu, 
Na ktorého brehoch, ktorí sa prechádzajú 
Získavajú veľké sily.] 

 
namastubhyam – klaniam sa Ti; 
agādhaharasindhave tasmai – tomu nezmernému Šivovmu oceánu; 
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yasya taṭeṣveva paribhrāntaiḥ – na ktorého brehoch len prechádzajúcimi sa; 
labdhāstāstā vibhūtayaḥ - veľké sily sú získavané; „veľké sily“ v zmysle duchovné sily37.  
 
 

2.15. māyāmayajagatsāndrapaṅkamadhyādhivāsine / 
                              alepāya namaḥ śambhuśatapatrāya śobhine //   
 

[Klaniam sa lotosu v podobu Šambhua, 
Žiarivému a čistému, prebývajúcemu  
Uprostred hustého bahna iluzórneho sveta.] 

 
namaḥ śambhuśatapatrāya śobhine – klaniam sa Šambhuovi v podobe lotosu, žiarivému; 
alepāya sāndrapaṅkamadhyādhivāsine – čistému, prebývahúcemu uprostred hustej špiny / 
blata; 
māyāmayajagat – sveta pozostávajúceho z ilúzie. Ilúziou sa tu myslí dualita vnímania. 
 
 

2.16. maṅgalāya pavitrāya nidhaye bhūṣaṇātmane / 
                              priyāya paramārthāya sarvotkṛṣṭāya te namaḥ //   
 

[Chvála priaznivému, čistému, klenotnici (sveta), 
Ozdobe ozdôb, milovanému, najvyššej pravde, 
Najlepšiemu z pomedzi všetkých.] 

 
maṅgalāya pavitrāya nidhaye – priaznivému, čistému, klenotnici (sveta); 
bhūṣaṇātmane – ozdobenému; RL: bhūṣaṇõ ke bhī bhūṣaṇ - ozdoba aj medzi ozdobami; 
priyāya paramārthāya – milovanému, najvyššej pravde; 
sarvotkṛṣṭāya te namaḥ - chvála najlepšiemu zo všetkých. 
 
  

2.17. namaḥ satatabaddhāya nityanirmuktibhāgine / 
                              bandhamokṣavihīnāya kasmaicidapi śambhave //    
 

[Klaniam sa jedinému Šambhuovi,  
Stále spútanému a pritom večne slobodnému,  
Ktorý je nad zajatím aj vyslobodením.] 

 
namaḥ satatabaddhāya – chvála stále spútanému; 
nityanirmuktibhāgine – (a pri tom) večne slobodnému; 
bandhamokṣavihīnāya – ktorý je nad zajatím aj vyslobodením; 
kasmaicidapi śambhave – jedinému Šambhuovi. 
 
 

2.18. upahāsaikasāre ’sminnetāvati jagattraye / 
                              tubhyamevādvitīyāya namo nitya sukhāsine //     

                                   
37 Osem veľkch jogických síl (aṇimā, laghimā až mokṣa) 
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[Chvála Tebe jedinému, ktorý si 
Čistou radosťou v šírych troch svetoch, 
Ktorých jedinou podstatou je žart.] 

 
namo nitya sukhāsine – chvála pozostávajúcemu z večnej radosti; 
tubhyamevādvitīyāya – Tebe bez druhého (jedinému); 
asminnetāvati jagattraye – v týchto šírych troch svetoch; 
upahāsaikasāre – (v ktorých) smiech / žart je jedinou podstatou. Pojem „žart“ je tu zrejme 
použitý vo význame hra. Ako poznamenáva Bailley, „keď sa človek zjednotí so Šivom, tento 
svet sa preň stáva ihriskom radostí“.38 
 
 

2.19. dakṣiṇācārasārāya vāmācārābhilāṣine / 
                              sarvācārāya śarvāya nirācārāya te namaḥ //  
 

[Chvála Šivovi, ktorý je podstatou cesty 
pravej ruky, túžiaci po ceste ľavej ruky,  
ktorý je všetkými cestami a žiadnou z nich.] 

 
dakṣiṇācārasārāya – (tomu), ktorý je podstatou cesty pravej ruky; 
vāmācārābhilāṣine – túžiaci po ceste ľavej ruky; 
sarvācārāya  nirācārāya – ktorý je všetkými cestami (a) žiadnou z ciest; 
śarvāya te namaḥ - tomu Šivovi chvála. 
LJ stručne komentuje školy dakṣiṇācāra a vāmācāra (str. 42-43). Školu dakṣiṇācāra ako 
priamočiaru cestu, kde nieje povolené jesť mäso ani užívať iné zakázané veci. A školu 
vāmācāra ako cestu, kde nieje nič správne, ani nič nesprávne, kde zakázané veci sú 
vysvetľované. Pojem sarvācāra pripisuje škole Trika, ktorá v sebe zahřňa všetky cesty. 
Podobne ho popisuje aj M.L.Pandit, ktorý dodáva, že systém Trika je kulmináciou všetkých 
systémov filozofických aj praktických. Obsahuje v sebe Cestu poznania, rituálu aj oddanosti 
(bhakti).  
M.L.Pandit k týmto školám ešte dodáva, že jak vāmācāra  tak dakṣiṇācāra  sú smery 
pôvodne tantrické a oba sa orientujú na uctievanie bohyne Matky – Śakti. Škola vāmācāra 
voľne používa päť zakázaných vecí (pañcamakāra): māṃsa - mäso, matsya - ryby, madirā – 
alkohol, mudrā – smažené fazule39, maithunā – sexuálny styk, a cieľom jej praktík je 
dosiahnutie radosti, ktorá má oslobodzujúcu povahu. Stojí teda nižsie než škola dakṣiṇācāra, 
ktorá povoľuje použitie týchto zakázaných veci len rituálne, nie je teda možné ich požitie 
mimo predpísaný rituál nazývaný cakra-yoga, a jej cieľom je okamžitá realizácia 
oslobodenia.40  
 
 

2.20. yathā tathāpi yaḥ pūjyo yatratatrāpi yo ’rcitaḥ / 
                              yo ’pi so ’pi vā yo ’sau devastasmai namo ’stu te //     
 

                                   
38 Bailly, pozn. str. 36.  
39 Uvedený výraz je prekladom M.L.Pandita.  
40 M.L.Pandit, The Trika Śaivism of Kashmir (New Delhi 2003), str. 270-274. 
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[Klaniam sa Tebe, Mocnému, ktorý si uctievaný  
Akýmkoľvek spôsobom, na ktoromkoľvek  
Mieste a v akejkoľvek podobe.] 

 
namo ’stu te – klaniam sa Tebe; 
yathā tathāpi yaḥ pūjyo – ktorý máš byť uctievaný akýmkoľvek spôsobom; 
yatratatrāpi yo ’rcitaḥ – na ktoromkoľvek mieste uctievaný; 
yo ’pi so ’pi vā – v akejkoľvek podobe 
yo ’sau devastasmai – tomu, kto je oným bohom. 
 
 

2.21. mumukṣujanasevyāya sarvasantāpahāriṇe / 
                              namo vitatalāvaṇyavārāya varadāya te //           
 

[Chvála tomu,ktorý obdarúváva, 
Ktorý odstraňuje všetky bolesti, 
Ktorý je nádobou nekonečnej krásy, 
Ktorého má uctievať ten, čo túži po vyslobodení.] 

 
namo vitatalāvaṇyavārāya – chvála (tomu), ktorý je nádobou nekonečnej krásy; 
varadāya te – Tebe, ktorý obdarúvaš; 
sarvasantāpahāriṇe – odstraňovateľovi všetkých bolestí; 
mumukṣujanasevyāya – ktorý má byť uctievaný ľudmi túžiacími po vyslobodení. 
 
 

2.22. sadā nirantarānandarasanirbharitākhila- / 
                              trilokāya namastubhyaṃ svāmine nityaparvaṇe //   
 

[Chvála Ti, ó Pane, ktorý neustále napĺňaš  
Tri svety nektarom blaženosti, 
A každý moment je považovaný za sviatočný.] 

 
namastubhyaṃ svāmine – chvála Tebe, pánovi; 
nityaparvaṇe – stále oslavujúcemu; tento výraz prekladá RL: sadā utsava (manāne) vāle – 
vždycky považovaný za sviatočný; podľa KŠ: sadā viśvapūrakarūpāya, parva pūraṇe iti – 
stále naplňajúci svet sviatočnosťou; 
nirantarānandarasanirbharita – neustále napĺňajúcemu nektarom blaženosti 
akhila trilokāya – všetky (tri) svety. 
 
 

2.23. sukhapradhānasaṃvedyasambhogairbhajate ca yat / 
                              tvāmeva tasmai ghorāya śaktivṛndāye te namaḥ //     
 

[Klaniam sa desivej skupine zmyslov, ktoré Ťa  
Uctievajú radosťami  svetských radovánok  
Naplnených nektarom blaženosti.] 
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tasmai ghorāya śaktivṛndāye te namaḥ - klaniam sa tej strašnej skupine zmyslov; podľa 
komentára LJ41 sa jedná o śabda (sluch), sparśa (hmat), rasa (chuť), rūpa (zrak), gandha 
(čuch); 
yat tvāmeva bhajate – ktorá (skupina) Teba uctieva; 
sukhapradhānasaṃvedyasambhogair – známymi potešeniami na čele s radosťou. 
LJ42 uvádza výklad pojmu ghorāya, ktorý je iným označením pre aghora-śakti, t.j. energie, 
ktoré nie sú desivé, ale chovajú sa ako desivé pre nevedomích a tích, ktorí nie sú oddaní 
Šivovi. Energie (śakti) rozdeľuje na aghora (energie zmyslov, ktoré sú vedené hore, do 
stredu univerzálneho vedomia, ako obeť Bohu), ghora (energie spôsobujúce, že človek 
zostáva na mieste) a ghora-tarī (energie, ktoré smerujú dole). Ak človek obetuje potešenie 
získané z piatich zmyslov Bohu, dochádza jednoty s Božským vedomím a nie je zničený 
vnímaním duality.  
 
 

2.24. munīnāmapyavijñeyaṃ bhaktisambandhaceṣṭitāḥ / 
                              āliṅgantyapi yaṃ tasmai kasmaicidbhavate namaḥ //     
 

[Chvála jedinému pánovi,  
Ktorý aj medzi askétmi je nepoznaný, 
Obdarenými oddanosťou však je objímaný.] 

 
munīnāmapyavijñeyaṃ - (tomu),ktorý aj medzi askétmi je nepoznaný; 
bhaktisambandhaceṣṭitāḥ - obdarený oddanosťou; 
āliṅgantyapi yaṃ - ktorého objímajú; 
tasmai kasmaicidbhavate namaḥ - tomu jedinému pánovi chvála. 
 
 

2.25. paramāmṛtakośāya paramāmṛtarāśaye / 
                              sarvapāramyapāramyaprāpyāya bhavate namaḥ //   
 

[Chvála Tebe, ktorý si pokladnicou  
A hromadou najvyššieho nektaru,  
Dosiahnuteľný len na samom vrchole  
Všetkých vrcholov.] 

 
paramāmṛtakośāya – (Tebe), ktorý si pokladnicou najvyššieho nektaru; 
paramāmṛtarāśaye – hromadou najvyššieho nektaru; 
sarvapāramyapāramyaprāpyāya – dosiahnuteľný na samom konci všetkých koncov; RL: ucc 
kāṣṭhā kī bhī antim sīmā par, arthāt śiv-tattva rūpī param padavī par – na úplnom konci 
najvyššieho vrcholu, v zmysle najvyššej hodnosti v podobe Šiva-tattvy43. 
 
 

2.26. mahāmantramayaṃ naumi rūpaṃ te svacchaśītalam / 
                              apūrvamodasubhagaṃ parāmṛtarasolvaṇam //          

                                   
41 LJ, str. 44. 
42 LJ, str. 45. 
43 Šiva je prvá tattva (kategória stvorenia), ktorá má podobu čistého vedomia. 
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[Klaniam sa Tebe, ktorý máš podobu veľkej mantry, 
Priezračnému a chladivému, nádherne voňajúcemu, 
Pozostávajúcemu z najvyššieho nektaru.] 

 
mahāmantramayaṃ naumi rūpaṃ te – klaniam sa Tebe, pozostávajúcemu z veľkej mantry; 
termín „veľká mantra“ vo filozofii Pratyabhdžňá označuje „čisté vedomie“. 
svacchaśītalam – priezračnému a chladivému; LJ komentuje výraz svaccha – priezračný, 
v zmysle transparentný, čo znamená, že sa v Ňom zrkadlí celý vesmír. Aj keď je svet 
vnímaný ako oddelený, v skutočnosti je len odrazom, zrkadlením Božského vedomia.44 
apūrvamodasubhagaṃ - nádherne voňajúcemu; 
parāmṛtarasolvaṇam – pozostávajúcemu z najvyššieho nektaru. 
 
 

2.27. svātantryāmṛtapūrṇatvadaikyakhyātimahāpaṭe / 
                              citraṃ nāstyeva yatreśa tannaumi tava śāsanam //   
 

[Klaniam sa Tvojim nariadeniam,  
Naplneným nektarom nezávislosti, 
Ukazujúcim Tvoju jednotu na najlepšej látke, 
Kde nieje ani čiarka (patrná).] 

 
naumi tava śāsanam – klaniam sa Tvojim nariadeniam; 
khyātimahāpaṭe – na koži vyhlásenými / známymi; termín mahāpaṭe prekladá RL: sarvottam 
vastr par – na najlepšej látke; a pojem khyāti (meno, názor, idea, poznanie, vyhlásenie) ako: 
dikhāne vāle – ukazujúcimi; 
svātantryāmṛtapūrṇatvadaikya – Tvoju jednotu, naplnené nektarom nezávislosti; 
citraṃ nāstyeva yatreśa – kde nie je ani bodka, ó Pane. 
Komentár LJ k tomuto veršu objasňuje, že keď sa človek ponorí do najhlbšej podstaty 
akéhokoľvek písma, zisťuje, že tam nieje nič, len biely papier, belosť ktorá všade žiari. Že 
celý tento vesmír je len žiarou vedomia Boha.45  
 
 

2.28. sarvāśaṅkāśaniṃ sarvālakṣmīkālānalaṃ tathā / 
                              sarvāmaṅgalyakalpāntaṃ mārgaṃ maheśvaraṃ numaḥ //  
 

[Chváľme Mahešvaru, ktorý je cestou,  
Koncom všetkých nešťastných časov, 
Ohňom, ktorý spaľuje všetkú nepriazeň, 
A bleskom ničiacim všetky obavy.] 

 
maheśvaraṃ numaḥ - chváľme Mahéšvaru (Veľkého Pána); 
sarvāmaṅgalyakalpāntaṃ mārgaṃ - ktorý je cestou, koncom všetkých nešťastných časov; 
sarvālakṣmīkālānalaṃ tathā – a ohňom ničiacim všetkú nepriazeň; 
sarvāśaṅkāśaniṃ - bleskom (ničiacim) všetky obavy.   
                                   
44 LJ, str. 47. 
45 LJ, str. 47. 
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2.29. jaya deva namo namo ’stu te sakalaṃ viśvamidaṃ tavāśritam / 
                              jagatāṃ parameśvaro bhavān paramekaḥ śaraṇāgato ’smi te //   
 

[Sláva Ti a veľká chvála, ó Pane, 
Celý svet sa o Teba opiera, 
Ty si Pánom troch svetov, 
Len k Tebe sa utiekam.] 

 
jaya deva namo namo ’stu te – sláva, ó Bože, veľká chvála Tebe; 
sakalaṃ viśvamidaṃ tavāśritam – celý tento svet na Tebe závisí; 
jagatāṃ parameśvaro bhavān – Ty si zvrchovaným Pánom svetov;  
paramekaḥ śaraṇāgato ’smi te – len pod Tvoju ochranu sa utiekam.   
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3. praṇayaprasādākhyaṃ stotram  – Verše o úcte a láskavosti46 
 
 

3.1. sadasattvena bhāvānāṃ yuktā yā dvitayī gatiḥ / 
                           tāmullaṅghya tṛtīyasmai namaścitrāya śambhave //      
 

[Chvála úžasnému Šambhuovi,  
Ktorý prekročiac Dva druhy stavov,  
Naplnených existenciou a neexistenciou  
Obmädzeného (zostáva) v treťom stave.] 

 
namaścitrāya śambhave – chvála úžasnému Šambhuovi; 
dvitayī gatiḥ - dvojakú cestu, stav; RL: gati arthāt sthiti – cesta v zmysle stav; to znamená 
dvojaký stav; 
sadasattvena bhāvānāṃ yuktā yā – ktorý je naplnený bytím a nebytím obmedzeného; pojem   
bhāvānām prekladá RL slovom „svetské veci“ (saṃsārik vastuõ kī); KŠ ho vysvetľuje pojmom 
prameyādīnām – merateľné / obmedzené a iné (alebo zrodenie, existencia a iné); 
tāmullaṅghya – ten (stav) prekročiac; 
tṛtīyasmai – (je) tretím (stavom). 
Tretí stav popisuje LJ47 ako svet, ktorý je za existujúcim aj neexistujúcim svetom, a ktorý je 
nepopísateľny. Svet existujúci je svet objektívny, zahrňujúci všetko, čo vidíme okolo nás. 
Svet neexistujúci je svet myšlienok a predstáv, ktoré si vytvárame v mysli, ale ktoré reálne 
neexistujú. Tieto dva svety korešpondujú so stavom bdelosti a spánku, v ktorom sa nám 
sníva.48 Tretí stav nazýva Kšemarádřa v komentári pojmom turya, tzv. štvrtý stav. (Ako tretí 
stav sa označuje stav hlbokého spánku, ktorý vo verši nieje spomenutý).  
 
 

3.2. āsurarṣijanādasminnasvatantre jagattraye / 
                           svatantrāste svatantrasya ye tavaivānujīvinaḥ //   
 

[V týchto troch závislých svetoch,  
Aj spomedzi božských mudrcov, 
Nezávislí sa stávajú len tí, ktorí 
Sú oddaní Tvojej nezávislosti.] 

 
asminnasvatantre jagattraye – v týchto neslobodných troch svetoch; 
āsurarṣijanād – z pomedzi božských mudrcov; RL: (marīci athavā nārad ādi) devarṣi-janõ se 
lekar – vezmúc (Maríčiho, Náradu a ďalších) z pomedzi božských mudrcov; 
svatantrāste – tí (sú) slobodní; 
svatantrasya ye tavaivānujīvinaḥ - ktorí sú následovníci Tvojej slobody.     
Bailley sa v tomto verši odchyľuje od významu v pojme anujīvinaḥ, kde používa výraz „those 
who arise (from your freedom)“, teda tí ktorí vznikajú (z Tvojej nezávislosti). Význam tohoto 
slova je ale „následovníci“. Inému významu nenasvedčuje ani hindský preklad (služobníci, 
oddaní) a ani sanskrtký komentár.  

                                   
46 LJ vykladá pojem praṇayaprasādākhyam ako úprimnú prosbu, snahu potešiť Pána úctou, poslušnosťou.  
47 LJ, str. 50-51. 
48 Tri stavy (bdelosti, spánku, kedy sa nám sníva a hlbokého spánku) popisuje Mándúkja upanišada 2.-7. 
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3.3. aśeṣaviśvakhacitabhavadvapuranusmṛtiḥ / 
                           yeṣāṃ bhavarujāmekaṃ bheṣajaṃ te sukhāsinaḥ //    
 

[Šťasní sú tí, ktorí majú jediný liek 
Na choroby sveta v podobe 
Nepretržitej spomienky, že celý svet 
Je naplnený Tvojim vedomím.] 

 
te sukhāsinaḥ – tí sú šťastní; 
yeṣāṃ bhavarujāmekaṃ bheṣajaṃ – ktorých je jediný liek na choroby / bolesti sveta; 
anusmṛtiḥ – spomienka;  
aśeṣaviśvakhacitabhavadvapur – (že) celý svet je naplnený Tvojou podobou. 
 
 

3.4. sitātapatraṃ yasyenduḥ svaprabhāparipūritaḥ / 
                            cāmaraṃ svardhunīsrotaḥ sa ekaḥ parameśvaraḥ //    
 

[Ten jediný je zvrchovaný Pán, ktorého dáždnikom  
Je mesiac naplnený vlastnou žiarou, 
A vejárom je tok nebeskej Gangy.] 

 
sa ekaḥ parameśvaraḥ  –  on jediný je zvrchovaný Pán; 
sitātapatraṃ yasyenduḥ  –  ktorého bielym dáždnikom je mesiac; 
svaprabhāparipūritaḥ  –  naplnený vlastnou žiarou; RL konkretizuje výraz svaprabhā: apne 
citprakāś se – vlastým svetlom vedomia.  
cāmaraṃ svardhunīsrotaḥ  –  vejárom49 je tok nebeskej rieky; podľa RL svardhunīsrotaḥ je 
tok Gangy (gaṅgā jī kā pravāha), KŠ uvádza prenesený význam: madhyavāhinī cicchakti – 
v stredetečúca energia vedomia. 
LJ uvádza k tomuto veršu krátky výklad50 z úhlu pohľadu filozofie kašmirského šivaizmu, kde 
sa mesiacom (dáždnikom) označuje objektívny svet, a tokom nebeskej rieky (vejár) výstup 
energie kuṇḍalinī. Keď mesiac (objektívny svet) naplní Božšké vedomie, mesiac sa stane 
príbytkom nektaru. Pánom sa stáva ten, pre ktorého po výstupe kuṇḍalinī je objektívny svet 
dáždnikom Božského vedomia.   
 
 

3.5. prakāśāṃ śītalāmekāṃ śuddhāṃ śaśikalāmiva / 
                           dṛśaṃ vitara me nātha kāmapyamṛtavāhinīm //    
 

[Ó Pane, ktorý si ako srpok mesiaca  
Žiarivý, chladivý, jediný, 
Prinášajúci najvyšši nektar, 
Udeľ mi pohľad, jedinečný.] 

 
prakāśāṃ śītalāmekāṃ  –  žiarivý, chladivý, jediný; 
śuddhāṃ śaśikalāmiva – čistý ako srpok mesiaca; 
                                   
49 Dáždnik a vejár, alebo mucholapka sú považované za symboly kráľovskej moci. 
50 LJ, str. 52. 
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dṛśaṃ vitara me nātha – udeľ mi pohľad, ó Pane; 
kāmapyamṛtavāhinīm – jedinečný, prinášajúci nektar nejvyšší; termín kāmapi prekladá RL: 
ek anūṭhī – jedinečný a KŠ: apūrvām – neporovnateľný. 
 
 

3.6. tvaccidānandajaladheścyutāḥ saṃvittivipruṣaḥ / 
                            imāḥ kathaṃ me bhagavannāmṛtāsvādasundarāḥ //    
 

[Z oceánu Tvojho balženého vedomia, ó Pane, 
Kvapky poznania vytryskujúce, 
Prečo pre mňa nemajú chuť najsladšieho nektaru?] 

 
saṃvittivipruṣaḥ imāḥ - tieto kvapky poznania / pochopenia; 
tvaccidānandajaladheścyutāḥ - tryskajúce z oceánu Tvojho blaženého vedomia; 
kathaṃ me bhagavan – prečo pre mňa, ó Pane; 
nāmṛtāsvādasundarāḥ – nie sú ozdobené chuťou nektaru? 
V druhej časti tohoto verša sa preklady a výkladi líšia. Zatiaľ čo hindský preklad a sanskrtký 
komentár udávajú význam otázky v zmysle kladnom (kyā nahī ̃ hotī haĩ? arthāt avaśy hotī haĩ 
– či nie sú? V zmysle určite sú, t.j. majú pre mňa chuť nektaru), LJ a Bailley to prekladajú 
negatívne („prečo pre mňa nemajú chuť nektaru?“ ). Prikláňam sa tu k prekladu LJ, ktorý je 
po jazykovej stránke presnejší. Význam pojmu katham je: „ako to, prečo“. Inak by tam sedel 
skôr sanskrtský výraz kim (či?). 
Podľa LJ je aj výklad Kšemarádžu (ak pôvodom tohoto sveta sú kvapky, ktoré vyšly z oceánu 
Božského vedomia, ako by mohol tento svet byť pre mňa bez nektaru? ) nesprávny. Podľa 
jeho výkladu je tento svet vytvorený z týchto kvapiek, prečo z nich teda necíti nektar 
Božského vedomia, prečo ho nenachádza v celom objektívnom svete?    
 
 

3.7. tvayi rāgarase nātha na magnaṃ hṛdayaṃ prabho / 
                           yeṣāmahṛdayā eva te ’vajñāspadamīdṛśāḥ //     
 

[Ktorých srdce nie je ponorené  
V nektare Tvojej oddanosti, ó Pane, 
Tí sú bez srdca, (a) nádobou opovrhnutia.] 

 
tvayi rāgarase nātha – v nektare lásky k Tebe, ó Pane; výraz rāgarase prekladá RL: bhakti 
ras mẽ - v nektare oddanosti; 
yeṣām na magnaṃ hṛdayaṃ prabho – ktorých srdce nie je ponorené, ó Vznešený; 
ahṛdayā eva te – tí sú bez srdca; 
avajñāspadamīdṛśāḥ - takíto sú miestom (príbytkom) opovrhnutia; RL upresňuje pojem 
āspadam ako: sthān arthāt pātr – miesto v zmysle nádoba. 
  
 

3.8. prabhuṇā bhavatā yasya jātaṃ hṛdayamelanam / 
                           prābhavīṇāṃ vibhūtīnāṃ paramekaḥ sa bhājanam //    
 

[Ktorého srdce sa zjednotilo  s Tebou, Mocným, 
Ten jediný je nádobou mocných síl.] 
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yasya jātaṃ hṛdayamelanam – ktorého srdce sa stalo zjednotené / spojené; pojem jātaṃ - 
dosl. zrodenie, v spojení s inštrumentálom má význam „majúci“, prekladá RL: huā ho – stalo 
sa; 
prabhuṇā bhava – s Tebou, Mocným; 
paramekaḥ sa bhājanam – ten jediný je nádobou;  
prābhavīṇāṃ vibhūtīnāṃ - mocných síl. 
   
 

3.9. harṣāṇāmatha śokānāṃ sarveṣāṃ plāvakaḥ samam / 
                           bhavaddhyānāmṛtāpūro nimnānimnabhuvāmiva //    
 

[Tok nektaru Tvojej meditácie   
Zaplavuje všetky radosti a bolesti  
Rovnako, ako nížiny a výšiny zeme.] 

 
bhavaddhyānāmṛtāpūro – záplava / tok nektaru z meditácie o Tebe; 
harṣāṇāmatha śokānāṃ sarveṣāṃ plāvakaḥ - je zaplavujúci všetky radosti a bolesti; 
plāvakaḥ (zaplavujúci) znamená podľa RL ničiaci (naṣṭ karne vālā); 
samam nimnānimnabhuvāmiva – rovnako ako nížiny a výšiny zeme. 
 
 

3.10. keva na syāddaśā teṣāṃ sukhasambhāranirbharā / 
                              yeṣāmātmādhikeneśa na kvāpi virahastvayā //            
 

[Pre ktorých drahší si než vlastná duša, ó Pane 
Nie sú od Teba oddelení nech sú kdekoľvek. 
Ktorý stav (života) by pre nich nebol  
Naplnený nezmernou radosťou?] 

 
yeṣāmātmādhikeneśa – pre ktorých drhaším než vlastná duša (si), ó Pane; 
na kvāpi virahastvayā – nie sú oddelení od Teba (nech sú) kdekoľvek; 
keva na syāddaśā teṣāṃ – pre nich, ktorý stav by nebol; 
sukhasambhāranirbharā – oplývajúci množstvom šťastia. 
 
 

3.11. garjāmi bata nṛtyāmi pūrṇā mama manorathāḥ / 
                              svāmī mamaiṣa ghaṭito yattvamatyantarocanaḥ //     
 

[Burácam! Ó! Tancujem!  
Naplnili sa moje túžby, 
Že Ty, Tak nádherný, 
Si sa mi objavil, ó Pane.] 

 
garjāmi bata nṛtyāmi – burácam, ó, tancujem; 
pūrṇā mama manorathāḥ – naplnené (sú) moje túžby; 
yattvamatyantarocanaḥ – že Ty nanajvýš žiarivý; 
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mamaiṣa ghaṭito – pre mňa sa stal / objavil; RL: pojem ghaṭitaḥ prekladá: ho pāye – možným 
sa stal; podľa KŠ je to: āsāditaḥ – dosiahnutý. Význam je teda, že sa stal pre mňa 
dosiahnutý, t.j. že som Ho dosiahol.  
pūrṇā mama manorathāḥ – naplnené (sú) moje túžby; 
yattvamatyantarocanaḥ – že Ty nanajvýš žiarivý; 
mamaiṣa ghaṭito – pre mňa sa stal / objavil; RL: pojem ghaṭitaḥ prekladá: ho pāye – možným 
sa stal; podľa KŠ je to: āsāditaḥ – dosiahnutý. Význam je teda, že sa stal pre mňa 
dosiahnutý, t.j. že som Ho dosiahol.  
  
 

3.12. nānyadvedyaṃ kriyā yatra nānyo yogo vidā ca yat / 
                              jñānaṃ syāt kintu viśvaikapūrṇā cittvaṃ vijṛmbhate //    
 

[V stave, v ktorom už nie je čo viac poznať, čo konať,  
Čo cvičiť, a čo pochopiť, to čo je poznanie sa stáva  
Úplnou obeťou sveta a otvára sa čisté Vedomie.] 

nānyadvedyaṃ kriyā yatra – tam kde už nie je čo viac poznať a konať; slovo yatra prekladá 
RL: jis daśā mẽ - v stave v ktorom; 
nānyo yogo vidā ca – čo praktikovať (v zmysle jógické praktiky) a čo pochopiť; termín yogaḥ 
prekladá RL: yoga-sādhanā – jógické praktiky;   
yat jñānaṃ syāt kintu – ale to, čo je poznanie stáva sa; podľa RL: ho saktā hai – je možné, 
v zmysle stáva sa možné; 
viśvaikapūrṇā – tento výraz je ťažké preložiť bez komentára, preto najprv uvádzam oba, 
preklad RL aj výklad KŠ. RL: bhedaprathā ko (jalāne ke lie) eka pūrṇāhuti hai – (kvôli 
spáleniu) prejavu rozdielnosti je jedinou úplnou obeťou; KŠ: viśvasyaikā pūrṇāhutiḥ – 
bodhāgniprajvālinī – úplná obeť sveta – zapálená ohňom prebudenia.51 Tento výraz teda 
prekladám ako: „úplna obeť sveta“; 52 
cittvaṃ vijṛmbhate – otvára sa Vedomie; termín cittvam vysvetľuje RL: cit-tattva – kategória 
(stvorenia) – Vedomie; KŠ: śivaprakāśarūpatvam – stav majúci podobu Šivovho svetla. 
Jedná sa pravdepodobne o skrátený názov pre cit-tattva, takže v tomto pojme používam na 
začiatku veľké písmeno. 
Podľa komentára LJ, svet mnohosti sa stáva obeťou v ohni vedomia. 
 
 

3.13. durjayānāmanantānāṃ duḥkhānāṃ sahasaiva te / 
                              hastātpalāyitā yeṣāṃ vāci śaśvacchivadhvaniḥ //       
 

[Nad úchopom nekonečných 
A ťažko poraziteľných strastí, 
V okamihu víťazia tí, v ktorých reči  
Je neustále prítomný zvuk „Šiva“.] 

 
yeṣāṃ vāci śaśvacchivadhvaniḥ – v ktorých reči je neustále prítomný zvuk Šivu; 
sahasaiva te hastātpalāyitā – tí v okamihu víťazia nad úchopom; 

                                   
51 Obeť poznania sa spomína už v Bhagavdgíte 4.33.: “Lepšia ako hmotná obeť je obeť poznania“. 
52 Bailley u tohoto verša poznamenáva: „Absolútne vedomie (viśva-eka-pūrṇā) je stav reprezentujúci konečnú 
obeť všetkých pocitov oddelenia a mnohosti; na úrovni vesmíru je to synonymum so slovom rozpustenie / zánik.“ 
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durjayānāmanantānāṃ duḥkhānāṃ – ťažko poraziteľných, nekonečných strastí. 
Podľa komentára LJ tu Utpaladéva odkazuje hlavne na parāmarśa – spomienku, ktorá slúži 
ako prostriedok dosiahnutia Božského vedomia. 53 
 
       

3.14. uttamaḥ puruṣo ’nyo ’sti yuṣmaccheṣaviśeṣitaḥ / 
                         tvaṃ mahāpuruṣastveko niḥśeṣapuruṣāśrayaḥ //    
 

[Ty jediný si veľký duch, odlišný od 
Prvej, druhej aj tretej osoby, 
Ty si útočisko všetkých osôb.] 

 
tvaṃ mahāpuruṣastveko – Ty jediný si však veľká osoba; 
uttamaḥ puruṣo ’nyo ’sti – iný si než prvá osoba;  
yuṣmaccheṣaviśeṣitaḥ – odlišný od druhej a tretej; termíny uttamaḥ, yuṣmat, śeṣaḥ sú tu 
použité vo význame gramatických kategórií prvej, druhej a tretej osoby; 
niḥśeṣapuruṣāśrayaḥ – útočiskom všetkých osôb si. 
Podľa komentára Kšemarádžu je mahāpuruṣa podstatou všetkých oddelených osôb, 
nahliadaných ako gramatické kategórie. Ako k tomu dodáva LJ – „keď traja ľudia pracujú 
a úlohy im sú zdeľované individuálne, každý z nich má povedať: „my pracujeme spolu“, a nie: 
„ja pracujem spolu“. Takže prisudzujeme prvú osobu pre všetkých a hovoríme „my robíme“. 
To znamená, že prvá osoba (uttamaḥ puruṣaḥ) je nadriadená druhej a tretej. Ale zvrchovaný 
Pán nieje žiadnou osobou, je základom všetkých osôb“.54 
 
 

3.15. jayanti te jagadvandyā dāsāste jagatāṃ vibho / 
                              saṃsārārṇava evaiṣa yeṣāṃ krīḍāmahāsaraḥ //   
 

[Tí víťazia, ktorí sú Tvojími služobníkmi, 
Tí uctievaní sú vo svete, ó Pane troch svetov, 
Pre nich je oceán tohto sveta veľkým jazerom zábavy.] 

 
jayanti te jagadvandyā – tí víťazia, uctievaní vo svete; 
dāsāste jagatāṃ vibho – Tvojí služobníci, ó Pán svetov; 
saṃsārārṇava evaiṣa yeṣāṃ – pre ktorých je tento oceán kolobehu života; 
krīḍāmahāsaraḥ - veľkým jazerom zábavy. 
 
 

3.16. āsatāṃ tāvadanyāni dainyānīha bhavajjuṣām / 
                              tvameva prakaṭībhūyā ityanenaiva lajjyate /     
 

[Nech je toľko iných strastí pre Tvojich oddaních, 
No na tomto svete, hanbia sa prosiť o iné, než  
„Prejav sa (mi)!“] 

 
                                   
53 LJ, str. 57. 
54 LJ, str. 57. 
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tāvadanyāni dainyānīha – toľko iných strastí na tomto svete; 
āsatāṃ bhavajjuṣām – hoci je pre Tvojich oddaných; pojem āsatāṃ (nech sú!) prekladá RL: 
to dūr rahī ̃ - vzdialené sú;  
anenaiva lajjyate – hanbia sa inou; RL dodáva prosbou (prārthanā), t.j. hanbia sa o iné 
prosiť; 
tvameva prakaṭībhūyā iti – (než) „Prejav sa Ty!“   
 
 

3.17. matparaṃ nāsti tatrāpi jāpako ’smi tadaikyataḥ / 
                              tattvena japa ityakṣamālayā diśasi kvacit //    
 

[„Nieje vyšší od mňa, a predsa recitujem mantry, 
Kvôli jednote, ktorá je podstatou recitovania“, 
Takto sa Ty skrze ruženec (modlitieb) prejavuješ kdekoľvek.] 

 
matparaṃ nāsti – „nie je vyšší odo mňa; 
tatrāpi jāpako ’smi – a predsa som recitujúci (mantry / modlitby); 
tadaikyataḥ - to kvôli jednote; v zmysle jednote s Bohom; 
tattvena japa iti – (ktorá je) podstatou recitovania“; 
akṣamālayā diśasi kvacit – skrze ruženec (modlitieb) sa ukazuješ kdekoľvek. 
V tomto verši je poukázané na to, že Šiva je jak uctievaný, tak uctievač, a teda skrze 
recitáciu mantier sa odhaľuje naša vlastná podstata.55    
 
 

3.18. sato ’vaśyaṃ paramasatsacca tasmātparaṃ prabho / 
                              tvaṃ cāsatassataścānyastenāsi sadasanmayaḥ //    
 

[Neskutočné je v pravde odlišné od skutočného, 
A skutočné od neho je odlišné, 
Ty si ale iné než skutočné a neskutočne,  
Máš povahu skutočného aj neskutočného.] 

 
sato ’vaśyaṃ paramasatsacca – od pravdy / skutočného vskutku odlišná je nepravda / 
neskutočné; 
sacca tasmātparaṃ prabho – a skutočné od toho (neskutočného) je odlišné, ó Mocný; 
tvaṃ cāsatassataścānyastenāsi – Ty si ale iný než skutočné aj neskutočné; 
sadasanmayaḥ - pozostávajúci (si) zo skutočného aj neskutočného. 
Podľa kašmirského šivaizmu je Šiva aj existujúci aj neexistujúci, je ztelesnením úplného aj 
neúplného. Je mahāsat – stav plnosti, kde existuje úplnosť i neúplnosť zároveň.56 
 
 

3.19. sahasrasūryakiraṇādhikaśuddhaprakāśavān / 
                              api tvaṃ sarvabhuvanavyāpako ’pi na dṛśyase //  
 

[Hoci jasne žiariš viac ako lúče tisícov sĺnk, 
                                   
55 LJ, str.59. 
56 LJ, str. 60. 
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Hoci prenikáš všetkými svetmi, 
Predsa nie si viditeľný.] 

 
śuddhaprakāśavān api tvaṃ – hoci Ty jasne žiariš; 
sahasrasūryakiraṇādhika – viac ako lúče tisícov sĺnk; 
sarvabhuvanavyāpako ’pi – hoci prenikáš všetkými svetmi; 
na dṛśyase – (predsa) nie sa neukazuješ / neprejavuješ, t.j. nie si viditeľný.  
Ako k tomuto veršu poznamenáva LJ, ten, ktorý je absolutný subjekt, sa nikdy nemôže stať 
objektom. Nikdy nebude prejavený, pretože je tým kto prejavuje. On vidí všetko, ale nemôže 
byť videný. Ten kto poznáva, nemôže byť poznaný. Poznávateľ pozná každého, ale nikto 
nepozná poznávateľa.57 
  
 

3.20. jaḍe jagati cidrūpaḥ kila vedye ’pi vedakaḥ / 
                             vibhurmite ca yenāsi tena sarvottamo bhavān //    
 

[V nevedomom svete máš podobu vedomia, 
V poznateľnom Ty si poznávateľ, 
V ohraničenom si všeprenikajúci,  
Preto si všetkého najvyšším Pánom.] 

 
yenāsi jaḍe jagati cidrūpaḥ - keďže v nevedomom svete máš podobu vedomia; 
vedye ’pi vedakaḥ - a v poznateľnom si poznávateľ; RL: jānne yogy jñān karāne vāle – 
v schopnom poznania si poznávajúci; 
vibhurmite ca – a v ohraničnom si všeprenikajúci / nekonečný; 
tena sarvottamo bhavān – preto si všetkého najvyšší Pán.  
   
 

3.21. alamākranditairanyairiyadeva puraḥ prabhoḥ / 
                              tīvraṃ viraumi yannātha muhyāmyevaṃ vidannapi //    
 

[Dosť bolo nárekov pred Tebou, 
Ó Pane, hlasno volám, 
Že som zmätený, hoci viem (ako ťa dosiahnúť).] 

 
alamākranditairanyairiyadeva – dosť s toľkými nárekmi a inými (rečami) 58; 
puraḥ prabhoḥ - pred Pánom; 
tīvraṃ viraumi – silno plačem / volám; RL: cillā kar kahtā hū ̃- kričím, volám; 
yannātha muhyāmyevaṃ - že, ó Pane, som zmätený; 
vidannapi – hoci som vedúci.59  
Zmätený je tu použité v zmysle, zablúdil som, volím si svetské radosti namiesto usilovaia 
o Tvoju prítomnosť.60 
 

                                   
57 LJ, str. 60. 
58 Aby som Ťa dosiahol.  
59 LJ, str. 61. 
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4. surasodbala stotra – Verše o mocnom nektare 
 
 

4.1. capalam asi yadapi mānasa tatrāpi ślāghyase yato bhajase / 
                           śaraṇānāmapiśaraṇaṃ tribhuvanagurumambikākāntam //                       
 

[Aj keď nestála si myseľ, predsa máš byť oslavovaná,  
Lebo slúžiš Pánovi troch svetov,  
Ambikou milovanému, ochráncovi ochráncov.] 

 
capalam asi yadapi mānasa – hoci nestála si myseľ; 
tatrāpi ślāghyase – aj tak s oslavovaná, uctievaná; 
yato bhajase – aby si slúžila; pojem yataḥ prekladá RL: kyõki – pretože; to znamená „pretože 
slúžiš; sloveso bhajase uvádza RL v hindskom preklade: bhajatā hai – uctieva, modlí sa; KŠ 
v komentárí ako: pūjyam – majúci byť uctievaný. Prikláňam sa tu k výrazu „slúžiť“, aj na 
základe komentára LJ, kde sa hovorí o získaní blízkosti Šivu skrze úprimné zameranie 
mysle, pretože myseľ slúži ako prostriedok dosiahnutia blízkosti, prostredníctvom rozjímania, 
uctievania.  
śaraṇānāmapiśaraṇaṃ - ochráncovi medzi ochráncacami; 
tribhuvanagurum – učiteľovi / pánovi troch svetov; LJ v komentáre uvádza „troch stavov“ 61; 
ambikākāntam – Ambikou milovanému; Ambikā – Párvatí (Šivova manželka), personifikácia 
zvrchovanej energie (śakti), tzv. parāśakti – Sila Vedomia.62 
 
 

4.2. ullaṅghya vividhadaivatasopānakramamupeyaśivacaraṇān / 
                            āśrityapyadharatarāṃ bhūmiṃ nādyāpi citramujjhāmi //                           
 

[Je to zvláštne, že hoci som postupne  
prešiel cez stupne rozličných božstiev,  
dotkol sa Šivovích nôh a uchýlil sa k nemu,   
predsa ani dnes neunikám najnižším stavom.] 

 
ullaṅghya vividhadaivata sopānakramam – prechádzajúc postupne po schodoch rozličných 
božstiev; vividhadaivata vykladá KŠ: bhrahmaviṣṇurudreśvarasadāśivaśivādirūpāṇi daivatāni 
– božstiev v podobách Brahma, Višnu, Rudra, Íšvara, Sadášiva, Šiva.  
LJ prirovnáva božstvá k jogickým praktikám. MW pre slovo daivata  okrem významu – 
božstvo, uvádza aj význam „uctievanie“, čo nám spoločne s komentárom LJ naznačuje, že 
sa zrejme jedná o „štádia rôzneho uctievania“, (t.j. jógických praktík). 
upeyaśivacaraṇān āśrityapya – usilujúc o Šivové nohy a uchýliac sa (k nemu); podľa 
dostupných prekladov a výkladov má táto pasáž dve interpretácie. Podľa RL: prāpt karne 

                                   
61 LJ vykladá tri svety ako stav bdelý, stav spánku, kedy sa nám sníva a stav hlbokého spánku. Člověk by mal 
ovládnuť všetky tri stavy, aby získal jednotu Šivom, (LJ, str. 63).  
O týhto troch stoch stavoch sa zrejme prvý krát pojednáva v Mándukja upanišade, ktorá ich popisuje 
následujúcim spôsobom: jāgaritasthāna – stav bdelosti, ktorý odpovedá mysli obrátenej na hrubohmotné 
prežívanie skrze zmyslové orgány, svapnasthāna – stav spánku, kedy sa nám sníva, odpovedá jemnejšiemu 
vnímaniu mysle obrátenej dovnútra, suṣuptasthāna – stav hlbokého spánku, kde ustáva činnosť mysle a začína 
vnímanie čistej blaženosti, (māṇḍukyopaniṣaṭ 2.-7.). 
62 V termínoch filozofie kašmirského šivaizmu. 
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yogya śiva-caraṇõ kā sahārā le kar – schopný získať Šivové nohy ako podporu. 
Problémovým pojomom je upeya. Kšemarádža ho vykladá ako upagantavyam (má byť 
priblížené, dosiahnuté). Tento výraz ale môžeme tiež chápať ako absolutív od slovesa upa+
√i – eti, (priblížiac sa, snažiac sa získať). Výklad LJ uvádza: „došiel som najvyššieho stavu, 
dotkol som sa Šivových lotosových nôh a predsa...“ Ponúkajú sa teda dve možné 
interpretácie, a to:  

1. „Usilujúci získať Šivové nohy ako oporou“. 
2. „Priblížiac sa k Šivovým nohám / usilujúc o Šivové nohy a uchýliac sa (k nemu)“.  

Z pohľadu významu verša sa skôr prikláňam k druhej možnosti, t.j. „priblížil som sa a uchýlil 
a predsa...“. 
nādyāpi ujjhāmi – ani dnes neunikám / nezanechávam; 
adharatarāṃ bhūmiṃ - najnižším situáciám / stavom; t.j. svetským zmyslovým radostiam63; 
citram – zázrak / divné (je to); RL toto prekladá: baṛā āścary hai – je (to) veľký div. 
 
 

4.3. prakaṭaya nijamadhvānaṃ sthagayatarāmakhila lokacaritāni / 
                           yāvadbhavāmi bhagavṃstava sapadi sadodito dāsaḥ //                          
 

[Vyjav mi tvoju cestu ó Pane,  
A zahaľuj predo mnou skutky svetské, 
Pokiaľ sa nestanem, v okamihu,   
Navždy menovaný Tvojim sluhom.]  

 
prakaṭaya nijamadhvānaṃ – prejav vlastnú cestu; 
sthagayatarāmakhila – zahaľ úplne; výraz tarām je tu pravdepodobne použitý vo funkcii 
intenzifikácie slovesa; RL ho prekladá: pūrṇ rūp mẽ – úplne; 
lokacaritāni – svetské skutky; 
yāvadbhavāmi – pokiaľ sa stanem; 
sapadi sadodito dāsaḥ - v okamihu navždy menovaný / prehlásený; termín sapadi je tu podľa 
RL aj LJ použitý vo význame „rýchlo“, čo znamená skrze techniku śaktipāta (śīghr hī arthāt 
śaktipāt se). Jedná sa o praktiku, kedy skrze Božiu milosť, prenesenú na žiaka učiteľom, si 
ten okamžite uvedomí svoju božskú podstatu.64 
tava dāsaḥ - Tvoj sluha. 
 
 

4.4. śiva śiva śambho śaṅkara śaraṇāgatavatsalāśu kuru karuṇām / 
                           tava caraṇakamalayugalasmaraṇaparasya hi sampado ʼdūre //                 
 

[Ó milostivý Šiva!  Ó Šankara milujúci tých, ktorí sa k tebe utiekajú, 
Buď súcitný, rýchlo! Veď požehnanie nieje vzdialené  
Od spomienky na pár tvojich lotosových nôh.] 

 
śiva śiva śambho – ó milostivý Šiva; 
śaṅkara śaraṇāgatavatsala – ó Šankara milujúci tých, ktorí sa k Tebe utiekajú;  
āśu kuru karuṇām – rýchlo, prejav súcit! 
                                   
63 Podľa interpretácie LJ, str. 64. 
64 Singh J., Śiva sūtras, Glossary of Technical Terms, str. 258. 
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tava caraṇakamalayugalasmaraṇaparasya – keď najlepšia spomienka na pár Tvojích 
lotosvých nôh; 
hi sampado ʼdūre – nie je ďaleko od požehnania; požehnania v zmysle oslobodzujúceho 
požehnania (RL: mokṣ rūpī). 
 
 

4.5. tāvakāṅghrikamalāsanalῑnā ye yathāruci jagadracayanti / 
                           te virin ̃cimadhikāramalenāliptamasvavaśamῑśa hasanti //                        
 

[Podľa chuti tvoria svet tí, ktorí spočívajú na pohovke  
Tvojich lotosových nôh, a smejú sa, ó Pane, Brahmovi,  
Poškvrnenému nečistotou právomoci a podriadenému.] 

 
tāvakāṅghrikamalāsanalῑnā ye – tí, ktorí spočívajúci na pohovke z Tvojích lotosových nôh; 
yathāruci jagadracayanti – podľa chuti tvoria svet; 
te hasanti virin ̃cim – tí sa smejú Brahmovi;   
adhikāramalenāliptamasvavaśam – poškvrnenému nečistotou právomoci, podriadenému 
(nemajúcemu vlastnú vôľu). 
Brahma je, podľa výkladu LJ65, podriadený Šivovi, a jeho úloha je tvoriť, nemá vlastnú vôľu, 
nemôže teda udržiavať, ničiť, prejavovať a zahaľovať. To je výsadou Šivu a jemu oddaních.  
 
 

4.6. tvatprakāśavapuṣo na vibhinnaṃ kiṃcana prabhavati pratibhātum / 
                           tatsadaiva bhagavan parilabdho ʻsῑśvara prakṛtito ʻpi vidūraḥ //                
 

[Nič, čo je oddelené od Tvojej žiarivej podstaty nemôže žiariť, 
Aj keď si prirodzene vzdialený, vždy si dosiahnuteľný, ó Pane.] 

 
tvatprakāśavapuṣo na vibhinnaṃ kiṃcana – nič oddelené od Tvojej žiarovej podoby; 
prabhavati pratibhātum – nie je schopné žiariť; 
tatsadaiva bhagavan parilabdho ʻsīśvara – vždy si dosiahnuteľný ó Pane; 
prakṛtito ʻpi vidūraḥ - aj keď si prirodzene vzdialený. 
 
 

4.7. pādapaṅkajarasaṃ tava kecid bhedaparyuṣitavṛttimupetāḥ / 
                           kecanāpi rasayanti tu sadyo bhātamakṣatavapurdvayaśūnyam //             
 

[Myseľ tých, ktorí sa oddávajú svetským činnostiam  
Je mdlá kvôli vnímaniu oddelenosti, 
Iní vychtunávajú náhle žiarivú podobu 
Nektaru Tvojich lotosových nôh.] 

 
kecid bhedaparyuṣitavṛttimupetāḥ – niektorí, ktorí majú myseľ mdlú dualizmom; toto 
kompozitum je možné preložiť viacerými spôsobmi: ktorých chovanie je mdlé kvôli dualite / 
rozdielnosti, oddaní svetskému chovaniu sú mdlí kvôli dualite (t.j.vnímaniu oddelenosti).  
kecanāpi tu sadyo – niektorí však náhle; 
                                   
65 LJ, str. 66. 
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pādapaṅkajarasaṃ tava rasayanti – vychutnávajú nektar Tvojich lotosových nôh; 
bhātamakṣatavapurdvayaśūnyam – v prejavenj / žiarivej podobe v celku bez dvojnosti. 
Podľa komentára LJ niektorí ľudia vychutnávajú nektar po častiach, zatiaľ čo medzi tým 
vykonávajú svetské činnosti, preto pre nich nie je čerstvý. Iní ho pijú naraz, v celku, bez 
prerušenia inými činnosťami, pre nich zostáva stále čerstvý.66 
 
 

4.8. nātha vidyudiva bhāti vibhā te yā kadācana mamāmṛtadigdhā / 
                            sā yadi sthirataraiva bhavettat pūjito ʻsi vidhivatkimutānyat //                  
 

[Ako blesk pre mňa niekedy žiari tvoj jas pomazaný nektarom,  
Kiež by sa stal stálejším, ako inak máš byť náležite uctený?] 

 
vidyudiva bhāti vibhā te – ako blesk žiari Tvoj jas; 
yā kadācana mamāmṛtadigdhā – pre mňa niekedy, pomazaný nektarom; 
sā yadi sthirataraiva bhavet – kiež by sa stal nehybný / stály (ten jas); 
tat pūjito ʻsi vidhivatkimutānyat – ako inak môžeš byť náležito uctený? To znamená, ako inak 
Ťa mám uctievať, keď Ťa vidím len tak krátko ako blesk? 
 
 

4.9. sarvamasyaparamasti na kiṃcid vastvavastu yadi veti mahatyā / 
                            prajñāya vyavasito ʻtra yathaiva tvaṃ tathaiva bhava suprakaṭo me //    
 

[Si všetkým, nič iné skutočné ani neskutečné nieje,  
Tak ako som o tom tu presvedčený hlbokou  múdrosťou, 
Tak jasne sa mi staň viditeľný.] 

 
sarvamasi –  „si všetkým; 
aparamasti na kiṃcid vastvavastu yadi – keď nič vyššieho nie je existujúce i neexistujúce“; 
veti mahatyā prajñāya – touto veľkou múdrosťou; 
vyavasito ʻtra yathaiva – tak ako presvedčený tu (som); 
tvaṃ tathaiva bhava – tak Ty buď / staň sa;  
suprakaṭo me – prejavený mne. 
 
 

4.10. svecchayaiva bhagavannijamārge kāritaḥ padamahaṃ prabhuṇaiva / 
                              tatkathaṃ janavadeva carāmi tvatpadocitamavaimi na kiṃcit //              
 

[Pánom som bol povolaný  
Na Jeho cestu, ó Vznešný, Jeho vôľou. 
Ako to, že sa správam ako obyčajný ľudia,  
(Ja) hodný Tvojích nôh, nič neviem?] 

 
svecchayaiva – svojou vôľou; 
bhagavannijamārge – ó Pane na vlastnú cestu; 

                                   
66 LJ, str. 67. 
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kāritaḥ padam ahaṃ – povolaný ja (som bol); RL: pair rakhvāyā hai – noha bola položená; 
prabhuṇaiva – Mocným; 
tatkathaṃ janavadeva carāmi – ako to, že sa chovám ako obyčajný ľudia; 
tvatpadocitamavaimi na kiṃcit – hodný Tvojich nôh, nič neviem; pojem ucitam (známy) 
prekladá RL pojmom yogy – schopný, hodný. 
 
 

4.11. ko ʻpi deva hṛdi teṣu tāvako jṛmbhate subhagabhāva uttamaḥ / 
                              tvatkathāmbudaninādacātakā yena te ʻpi subhagῑkṛtāściram //                 
 

[Požehnaní na dlhý čas sú tí,  
Pre ktorých je reč o Tebe,  
Ako zvuk hromu pre čátakov,  
V ich srdci kvitne najvyššia radosť.] 

 
te subhagῑkṛtāściram – tí na dlhý čas požehnaný sú; 
tvatkathāmbudaninādacātakā yena – pre ktorích je Tvoja reč (reč o Tebe), ako zvuk hromu 
pre čátakov67; 
ko ʻpi deva tāvako subhagabhāva uttamaḥ – ó Pane, nadpozemský a najvyšší stav šťastia 
Tvojej podoby; ko ʻpi podľa RL: ek alaukik (jediný nadpozemský); tāvako – āp ke svarūp kī – 
Tvojej podoby;  
hṛdi teṣu jṛmbhate – v ich srdci kvitne. 
Tak, ako zvuk hromu prináša radosť čátakom, takú istú radosť má prinášať oddaným len 
vyslovenie mena Šiva. 
 
 

4.12. tvajjuṣāṃ tvayi kayāpi lῑlayā rāga eṣa paripoṣamāgataḥ / 
                              yadviyogabhuvi saṅkathā tathā saṃsmṛtiḥ phalati saṃgamotsavam //    
 

[Táto láska k Tebe Tvojích oddaných 
Došla naplnenia nebeskou hrou, 
Takže aj rozprávanie a spomienka (na Teba) 
Plodí radosť zo spojenia (s Tebou).] 

 
tvajjuṣāṃ tvayi rāga eṣa – táto oddanosť / láska k Tebe, Tvojích oddaných; termín rāga 
(vášeň, túžba, láska) upresňuje RL pojmom anurāg – oddanosť, láska; 
kayāpi lῑlayā paripoṣamāgataḥ - došla naplnenia nadpozemskou hrou; kayāpi – alaukik – 
nadpozemský (RL); 
yadviyogabhuvi – že aj v stave oddelenia; bhuvi prekladá RL pojmom daśā – stav; 
saṅkathā tathā saṃsmṛtiḥ – rozprávanie a spomienka (na Teba); 
phalati saṃgamotsavam – plodí radosť zo spojenia.     
 
 

4.13. yo vicitrarasasekavardhitaḥ śaṅkareti śataśo ʻpyudῑritaḥ / 
                              śabda āviśati tiryagāśayeṣvapyayaṃ navanavaprayojanaḥ //                   
                                   
67 Mýtický vták, ktorý žije len z kvapiek dažďovej vody, takže aj vzdialený zvuk hromu mu spôsobuje obrovskú 
radosť, pretože si je istý, že čoskoro začne pršať.  
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[Kto po stovkách vyslovuje slovo Šankara,  
Kvapkami sladkého nektaru stáva sa veľkým, 
Toto slovo vstupuje aj do srdcí zvierat,  
So stále novým úžitkom.] 

 
yo śaṅkareti śataśo ʻpyudῑritaḥ – kto po stovkách vyslovujúci je „Šankara“; 
vicitrarasasekavardhitaḥ – vzrastá / stáva sa veľkým kvapkami vzácneho nektaru; vicitra 
prekladá RL: anūṭhe – vzácne; 
śabda āviśati ayaṃ – toto slovo vstupuje; 
tiryagāśayeṣvapi – aj do srdcí zvierat; RL komentuje pojem tiryag slovami: paśuõ ke samāne 
(mūrkh logõ ke) – podobní zvieratám (hlúpi ľudia); to znamená, vstupuje aj do srdcí hlúpych, 
nechápavých ľudí; 
navanavaprayojanaḥ – so stále novým úžitkom; v zmysle, že cítia, že sa v nich niečo deje, 
osviežuje ich to, napĺňa radostou.68 
 
 

4.14. te jayanti mukhamaṇḍale bhraman asti yeṣu niyataṃ śivadhvaniḥ / 
                              yaḥ śaśῑva prasṛto ʻmṛtāśayāt svādu saṃsravati cāmṛtaṃ param //          

  
[Tí víťazia, ktorým zvuk Šivu  
Stále znie na perách,  
Najsladší nektar, ktorý vyteká  
Ako svit mesiaca vystupujúci z tieňa.] 

 
te jayanti yeṣu mukhamaṇḍale – tí víťazia, na ktorých tvári; 
bhraman asti niyataṃ śivadhvaniḥ – potuluje sa stále zvuk Šiva; 
yaḥ svādu saṃsravati cāmṛtaṃ param – sladký, najlepší nektar, ktorý vyteká; 
śaśῑva prasṛto ’mṛtāśayāt – ako mesiac z nesmrteľného príbytku / príbytku nektaru; t.j. srpok 
nového mesiaca. 
 
 

4.15. parisamāptamivogramidaṃ jagad vigalito ʻviralo manaso malaḥ / 
                              tadapi nāsti bhavatpuragopurārgalakavāṭavighaṭṭanamaṇvapi //              
 

[Tento strašný svet akoby skončil, 
Veľká nečisota mojej mysle je rozpustená, 
A predsa kolík na dverách brány do Tvojho mesta, 
Hocako malíčký, nie je otvorený.] 

 
parisamāptamivogramidaṃ jagad – tento strašný svet akoby skončil; KŠ komentuje slovo 
ugram: bhedamayatvātbhīṣaṇam – strašný kvôli povahe rozdelenosti, duality; 
vigalito ʻviralo manaso malaḥ - rozpustená bola početná nečistota mysle; avirala – bahut baṛā 
– veľmi veľká (RL); podľa KŠ je touto nečistotu nepoznanie (avidyā); 
tadapi bhavatpuragopurārgalakakavāṭa – a predsa, kolík na dverách brány Tvojho mesta; 
aṇvapi – hoci miniatúrny; 

                                   
68 LJ, str. 71. 
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nāsti vighaṭṭanam – nie je otvorený. 
 
 

4.16. satata phullabhavanmuktapaṅkajodaravilokanalālasacetasaḥ / 
                              kimapi tatkuru nātha manāgiva sphurasi yena mamābhimukhasthitiḥ //   
 

[Moja myseľ horúcne túži vidieť  
Stred Tvojej žiarivej lotosovej tváre.  
Urob niečo, ó Pane, len trochu, 
Čím sa prejavíš stojací predo mnou tvárou v tvár.] 

 
phullabhavanmuktapaṅkajodara – na stred Tvojej kvitnúcej / žiarivej lotosovej tváre; 
satata vilokanalālasacetasaḥ – myseľ neustále horúcne túži hľadieť; 
kimapi tatkuru nātha – čokoľvek urob, ó Pane; 
yena mamābhimukhasthitiḥ –  čím predo mnou stojací; 
manāgiva sphurasi – len trošíčku sa prejavíš.   
 
 

4.17. tvadavibhedamateraparaṃ nu kiṃ sukhamihāsti vibhūtirathāparā // 
                              tadiha tāvakadāsajanasya kiṃ kupathameti manaḥ parihṛtya tām //  
 

[Myšlienka na jednotu s Tebou je na tomto svete  
Vskutku najvyššie šťastie a bohatstvo. 
Prečo ju teda myseľ Tvojho služobníka opúšťa 
A chodí po tomto svete po zlej cete?] 

 
tvadavibhedamater – myšlienky na jednotu s Tebou; 
aparaṃ nu kiṃ sukhamihāsti – či nie je vskutku najvyššie / neporovnateľné šťastie na tomto 
svete; 
vibhūtirathāparā – a neporovnateľné bohatstvo; RL: kaun sī dūsrī saṃpadā ho saktī hai – je 
nejaké iné bohatstvo možné? 
tadiha tāvakadāsajanasya manaḥ – myseľ Tvojho služobníka na tomto svete; 
parihṛtya tām – opustiac ju (myšlienku na Teba)   
kiṃ kupathameti – prečo po zlej ceste chodí? T.j. po ceste zmyslových potešení. 
  
 

4.18. kṣaṇamapīha na tāvakadāsatāṃ prati bhaveyamahaṃ kila bhājanaṃ // 
                              bhavadbhedarasāsavamādarādavirataṃ rasayeyamahaṃ na cet //  
 

[Keby som neochutnával nektar  
Tvojej nedvojnosti nepretržite a s úctou, 
Nikdy by som sa nestal nádobou  
Tvojej oddanosti ani na chvíľu.]  

 
rasayeyamahaṃ na cet – keby som neochutnával; 
ādarādavirataṃ - neustále s úctou; RL: baṛe ādar se (aur) lagātār – s veľou úctou 
a nepretržite; 



     57 
 

bhavadbhedarasāsavam – sladký nektar Tvojej nedvojnosti; RL pojem bhedarasa prekladá: 
advayānand – ras rūpī – v podobe nektaru blaženej nedvojnosti;  
na bhaveyamahaṃ kila - nestal by som sa veru;  
tāvakadāsatāṃ prati bhājanaṃ - príjemcom Tvojho poddanstva (v zmysle oddanosti); 
bhājanaṃ uvádza RL ako „nádoba“ (pātr); to znamená: nádobou Tvojej oddanosti; 
kṣaṇamapīha – ani na chvíľu. 
 
 

4.19. na kila paśyati satyamayaṃ janastava vapur dvayadṛṣṭimalīmasaḥ / 
                              tadapi sarvavidāśritavatsalaḥ kimidamāraṭitaṃ na śṛṇoṣi me //   
 

[Človek poškvrnený vnímaním dvojnosti  
Tvoju pravú podobu určite nevidí. 
Ale prečo nepočuješ môj plač,  
Ty ktorý si vševedúci a milujúci svojich oddaních?] 

 
na kila paśyati satyamayaṃ janaḥ – nevidí veru skutočne / popravde tento človek; RL 
prekladá pojem satyam ako sacmuc – skutočne, popravde, a termín ayam vzťahuje 
k človeku (ayaṃ janaḥ);  
tava vapur dvayadṛṣṭimalīmasaḥ – poškvrnený vnímaním dvojnosti, Tvoju podobu; 
iný možný variant prekladu prvej časti verša je: nevidí veru túto pravdu človek poškvrnený 
duálnym vnímaním Tvojej podoby; 
tadapi sarvavidāśritavatsalaḥ – hoci vševedúci, útočisko pre milujúcich (si); 
kimidamāraṭitaṃ na śṛṇoṣi me – prečo nepočuješ tento môj plač?     
 
 

4.20. smarasi nātha kadācidapīhitaṃ viṣayasaukhyamathāpi mayārthitam / 
                              satatameva bhavadvapurīkṣaṇāmṛtamabhīṣṭamalaṃ mama dehi tat //  
 

[Pamätáš si, ó Pane, že by som niekedy túžil po zmyslovej radosti? 
Vždycky som veľmi túžil len po nektare zrenia Tvojej podoby, ten mi daj!] 

 
smarasi nātha – pamätáš si, ó Pane; 
kadācidapīhitaṃ mayārthitam – že by niekedy túžba mnou bola požadovaná; 
viṣayasaukhyamathāpi –  po potešení zmyslov; 
satatameva abhīṣṭamalaṃ – vždycky som veľmi túžil; 
bhavadvapurīkṣaṇāmṛtam – po nektare zrenia Tvojej podoby; 
mama dehi tat – to mi daj! 
 
 

4.21. kila yadaiva śivādhvani tāvake kṛtapado ’smi maheśa tavecchayā / 
                              śubhaśatānyuditāni tadaiva me kimaparaṃ mṛgaye bhavataḥ prabho //  
 

[Keď som Tvojou vôľou vstúpil na cestu priaznivú, ó Pane 
Vtedy vo mne povstali stovakeré radosti. 
Čo iného by som ešte mal od Teba žiadať, ó Mocný?] 

 
yadaiva kṛtapado ’smi tavecchayā – keď som Tvojou vôľou položil nohu (v zmysle vstúpil); 
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śivādhvani tāvake – na Tvoju cestu Šivu / cestu šťastia, blaha; podľa RL: kalyāṇ-maya mārg 
par – na priaznivú cestu; 
śubhaśatānyuditāni tadaiva me – vtedy pre mňa stovakeré radosti / šťastia povstali; 
kimaparaṃ mṛgaye bhavataḥ prabho – čo iného mám žiadať od Teba, ó Mocný? 
  
 

4.22. yatra so ’stamayameti vivasvaṃścandramaḥ-prabhṛtibhiḥ sarvaiḥ / 
                              kāpi sā vijayate śivarātriḥ svaprabhāprasarabhāsvararūpā //                  
 

[Tam kde slnko, mesiac so všetkými ďalšími (hviezdami) zapadá, 
Víťazí Noc Šivu v podobe žiarivého toku vlastnej nádhery.] 

 
yatra so ʻstamayameti – tam kde tento východ a západ; 
vivasvaṃścandramaḥ-prabhṛtibhiḥ sarvaiḥ – slnko a mesiac s ďalšími všetkými; RL k tomu 
dodáva:  sabhī tārāgaṇõ sahit – spolu so všetkými skupiami hviezd; 
kāpi sā vijayate śivarātriḥ – nadpozemská víťazí Noc Šivu69; kāpi – alaukik – nadpozemský 
(RL); 
svaprabhāprasarabhāsvararūpā – majúca podobu žiarivého toku vlastnej nádhery.   
Kšemarádža prirovnáva slnko k životnému dychu prāṇa, mesiac a ďalšie k apāna a ostatným 
druhom vitálnych energíí.  
LJ to vysvetľuje rovnako: slnko – výdych; mesiac – nádych; všetky ďalšie – pohyby mysle. 
Dodáva k tomu, že zapadaním sa myslí zastavenie činností. Keď všetky činnosti mysle 
a dychu ustanú, vtedy nastáva śivarātri – Noc Šivu, kedy povstáva blažené vedomie Boha.70  
 
 

4.23. apyupārjitamahaṃ triṣu lokeṣvādhipatyamamareśvara manye / 
                              nīrasaṃ tadakhilaṃ bhavadaṅghrisparśanāmṛtarasena vihīnam //  
 

[Hoci som získal nadvládu v troch svetoch, 
Zdá sa mi to celé bezvýznamné, ó Pane bohov, 
Keď som zbavený nektaru z dotyku Tvojích nôh. 

 
apyupārjitamahaṃ – aj keď som získal; 
triṣu lokeṣvādhipatyam – zvrchovanosť v troch svetoch; 
bhavadaṅghrisparśanāmṛtarasena vihīnam – (keď som) zbavený nektaru dotyku Tvojích nôh;  
amareśvara – ó Páne nesmrteľných; 
manye nīrasaṃ tadakhilaṃ – zdá sa mi to všetko bez chuti; pojem nīrasaṃ prekladá RL: 
rasahīn arthāt tucch – zbavené chuti v zmysle bezvýznamné. 
To znamená, že ani stav nadvlády nad troma svetmi, podľa prechdádzajúcich komentárov sa 
pravdepodobne jedná o tri stavy  (stav bdelosti, spánku, a stav, ktorý tieto prekračuje), nie je 
tým, po čom oddaný túži, a čo ho uspokojí. Jedine stav blaženosti povstávajúci z oddanosti 
človeka najviac približuje k Božskej podstate.  
 
 
 

                                   
69 Tzv. śivarātri. Je to najtmavšia noc, ktorá nastáva štrnástu noc tmavej polovice mesiaca Phálgun.  
70 LJ, str. 78. 
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4.24. bata nātha dṛḍho ’yam ātmabandho bhavadakhyātimayastvayaiva kḷptaḥ / 
                              yadayaṃ prathamānameva me tvāmavadhῑrya ślathate na leśato ʻpi //    

 
[Mocné je toto puto duše, Tebou učinené, ó Pane, 
Teba zahaľujúce, nepovolí ani trochu, 
Ani keď sa predo mnou objavuješ.] 

 
bata nātha dṛḍho ʻyam ātmabandho – ó Pane, mocné je toto púto duše; 
bhavadakhyātimayaḥ – Teba znevažujúce; podľa RL tento výraz znamená „Teba ukrývajúce“ 
(āp ke chupā rakhne vālī); LJ to v komentári prekladá doslovne (Teba znevažujúce); 
tvayaiva kḷptaḥ – Tebou vytvorené; 
yadayaṃ prathamānameva tvām – keď Teba toto prejavujúceho; 
me tvām avadhῑrya – mne nerešpektujúc; 
ślathate na leśato ʻpi – ani trochu nepovoľuje.  
Podľa komentára LJ, toto púto je tak silné, že nepovoľuje, ani keď On žiari predo mnou.71   
  
 

4.25. mahatāmamareśa pūjyamāno ’pyaniśaṃ tiṣṭhasi pūjakaikarūpaḥ / 
                              bahirantarapīha dṛśyamānaḥ sphurasi draṣṭṛśarīra eva śāśvat //   
 

[Ó Pane bohov, medzi veľkými uctievajúcimi zostávaš ako uctievajúci, 
V podobe vidiaceho sa prejavuješ tomu, kto Ťa vidí z vnútra aj z vonku 
Na tomto svete, stále.] 

 
 mahatāmamareśa pūjyamāno api – aj medzi veľkými uctievajúcimi ó Pane bohov; 
aniśaṃ tiṣṭhasi pūjakaikarūpaḥ - stále / nepretržite zostávaš len v podobe uctievajúceho; 
bahirantarapīha dṛśyamānaḥ - z vnútra aj z vonku na tomto svete videný; t.j. medzi tými, ktorí 
Ťa vidia vo vnútri aj vonku; 
sphurasi draṣṭṛśarīra eva śāśvat – prejavuješ sa v podobe vidiaceho vždy. 
Keď je uctievaný je uctievač, ked je videný, je ten kto vidí.72 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
71 LJ, str. 79. 
72 LJ, str. 79-80. 
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5. svabalanideśanākhyaṃ stotram – Verše o dôraze na vlastnú si lu73 
 
 

5.1. tvatpādapadmasamparkamātrasambhogasaṅginam / 
                           galepādikayā nātha māṃ svaveśma praveśaya //   
 

[Priveď ma, ó Pane, do svojho príbytku, 
Mňa ľnúceho, skrze dotyk gurua74, 
K chuti dotyku Tvojich lotosových nôh.] 

 
nātha māṃ svaveśma praveśaya – priveď ma do svojho príbytku, ó Pane; 
saṅginam – (mňa) zjednocujúceho sa; podľa prekladu RL: āsakt bane hue – oddaného, 
milujúceho; 
tvatpādapadmasamparkamātrasambhog – k chuti / potešeniu z dotyku Tvojcih lotosových 
nôh; 
galepādikayā – tento termín nie je možné preložiť doslovne, vysvetľuje ho KŠ ako: 
haṭhaśaktipātakramaḥ – dosl. cesta násilného prenosu vedomia Šivy z učiteľa na žiaka 
(śaktipāta)75. Kvôli väčšej zrozumiteľnosti používam v preklade spojenie „dotyk gurua“; 
 
 

5.2. bhavatpādāmbujarajorājirañjitamūrdhajaḥ / 
                           apārarabhasārabdhanartanaḥ syāmahaṃ kadā //    
 

[Kedy začnem tancovať nezmernou radosťou, 
A moje vlasy budú zafarbené 
Prachom Tvojich lotosových nôh?] 

 
ārabdhanartanaḥ syāmahaṃ kadā – kedy začnem tancovať; 
apārarabhasā – z nezmernou silou; pojem rabhasā prekladá RL: harṣ se – radosťou; 
rañjitamūrdhajaḥ - (ja) majúci vlasy zafarbené; 
bhavatpādāmbujarajorāji – hromadou popola z Tvojich lotosvých nôh. 
 
 

5.3. tvadekanātho bhagavanniyadevārthaye sadā / 
                           tvadantarvasatirmūko bhaveyaṃ mānyathā budhaḥ //  
 

[Ty jediný si Pán, ó Pane, 
Len po tom vždy túžim, aby som sa stal 
Nemým, ale v Tvojom vnútri prebývajúcim, 
A nie, aby som sa stal akokoľvek múdrym.] 

 
tvadekanātho bhagavan – Ty jediný si Pán, ó Pane; 
iyadevārthaye sadā – len po takom (rozsahu) vždy túžim / žiadam; 
tvadantarvasatirmūko bhaveyaṃ - aby som sa stal nemý, v Tvojom vnútri prebývajúci; 
                                   
73 Potrebnú, aby člověk našiel svoju vlastnú podstatu, (LJ, str. 81). 
74 Duchovného učiteľa. 
75 Viz. verš 4.3.  
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mānyathā budhaḥ - nie inak múdry. 
To znamená, radšej budem nemý a hlúpy, ale v Tvojej blízkosti, než akokoľvek múdry, ale 
ďaleko od Teba.76 
 
  

5.4. aho sudhānidhe svāminn aho mṛṣṭa trilocana / 
                           aho svādo virūpākṣetyeva nṛtyeyamāraṭan //   
 

[Nech tancujem volajúci: 
Ó Pane, Ty oceán blaženosti ! 
Ó Ty lesknúci sa ! Ó Trojoký! 
Ó Sladký! Ó Ty majúci strašný pohľad!] 

 
aho sudhānidhe – ó Schránka nektaru!; podľa MW: sudhānidhi – sudhādhāra – schránka 
nektaru; RL v preklade uvádza: ānand sāgar – oceán blaženosti; 
svāminn aho mṛṣṭa trilocana – ó Pane, Ligotavý, Trojoký; 
aho svādo virūpākṣa – ó Sladký, majúci strašný pohľad; 
ityeva nṛtyeyamāraṭan – takto volajúci nech tancujem.     
 
 

5.5. tvapādapadmasaṃsparśaparimīlitalocanaḥ / 
                           vijṛmbheya bhavadbhaktimadirāmadaghūrṇitaḥ //   
 

[S očami zavretými od dotyku Tvojich lotosových nôh, 
Nech sa radujem víriaci v opojení vínom Tvojej oddanosti.] 

 
parimīlitalocanaḥ – majúci zavreté oči; RL uvádza pojem antarmukh bane hue – obrátené do 
seba; pojem antarmukha uvádza aj KŠ. S týmto pojmom sme sa stretli vo verši 1.8, kde je 
vysvetlené, že sa jedná o stav obrátenia pozornosti seba.77 
tvapādapadmasaṃsparśa – z dotyku Tvojich lotosových nôh; 
vijṛmbheya – nech rozkvitám / cítim sa dobre; RL to prekladá pojmom nāctā rahū̃ - nech 
tancujem; myslí sa tým zrejme „nech sa radujem“; 
bhavadbhaktimadirāmada ghūrṇitaḥ - víriaci, chvejúci sa od opojenia vínom Tvojej 
oddanosti. 
 
 

5.6. cittabhūbhṛdbhuvi vibho vaseyaṃ kvāpi yatra sā / 
                            nirantaratvatpralāpamayī vṛttirmahārasā //    
 

[Nech prebývam niekde v údolí hory (Tvojho) vedomia, 
Kde je stav večného spomínania na Teba 
Naplnený nektarom blaženosti.] 
 

 
vaseyaṃ kvāpi – nech prebývam kdekoľvek; 
                                   
76 LJ, str. 82. 
77 Viz. Verš 1.8.  
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cittabhūbhṛdbhuvi – v zemi hory vedomia; pojem bhuvi (v zemi) vystveľuje RL: bhūmi arthāt 
tarāī par – v zemi v zmysle v údolí; 
yatra sā vṛttirmahārasā – kde je ten stav; 
mahārasā – tento pojem je podľa MW názov troch rôznych rastlín78,. Iný význam slova 
mahārasa je „veľmi chutný“, alebo „drahokam“. Podľa prekladu RL sa jedná o (stav) 
naplnenia nektarom najvyššej blaženosti (paramānand ras pūrṇ); 
nirantaratvatpralāpamayī – opatrený večným rozprávaním o Tebe; termín pralāpamayī 
prekladá RL: paramārś karne vālī – spomínanie. 
 
 

5.7. yatra devīsametastvamāsaudhādā ca goparāt / 
                           bahurūpaḥ sthitastasminvāstavyaḥ syāmahaṃ pure //   
 

[Nech sa stanem obyvateľom toho meste, 
Kde Ty, majúci mnoho podôb,  
Prebývaš spolu s Párvatí,  
Od  palácov, až po brány (mesta).] 

 
vāstavyaḥ syāmahaṃ - nech sa stanem obyvateľom, usadeným; 
tasmin pure – v tom meste; 
yatra devīsametastvam bahurūpaḥ sthitas – kde Ty, majúci mnoho podôb prebývaš spolu 
s Párvatí; 
āsaudhādā ca goparāt – od palácov, až po brány (mesta). 
Podľa komentára LJ „Od palácov až po brány mesta“ odkazuje na rôzne stavy, t.j. od 
samādhi až po svetské činnosti (všade nech Ťa vidím).79 
 
 

5.8. samullasantu bhagavan bhavadbhānumarīcayaḥ / 
                           vikasatveṣa yāvanme hṛtpadmaḥ pūjanāya te //    
 

[Nech sa trbliecu lúče Tvojej žiary, 
Pokiaľ sa lotos môjho srdca neotvorí, 
Aby som Ťa mohol uctiť.] 

 
samullasantu bhagavan – nech sa trbliecú, ó Pane; 
bhavadbhānumarīcayaḥ - lúče Tvojej žiari; 
eṣa yāvanme hṛtpadmaḥ - pokiaľ sa tento môj lotos srdca; 
vikasatu – neotvorí / nerozžiari; 
pūjanāya te – kvôli Tvojmu ucteniu.     
 
 

5.9. prasīda bhagavan yena tvatpade patitaṃ sadā / 
                           mano me tattadāsvādya kṣīvediva galediva //   
 

                                   
78 Indigofera Tinctoria, Clitoria Ternatea, Evolvulus Alsinoides (MW, str. 799). Spoločným menovateľom týchto 
rastlín je, že sú všetky modré. 
79 LJ, str. 84. 
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[Buď milostivý, ó Pane, že 
Vždy k Tvojim nohám padám, 
Moja myseľ zakúsiac to i ono, 
Nech je opojená a nech sa rozsputí.] 

 
prasīda bhagavan – buď milostivý, ó Pane; 
yena tvatpade patitaṃ sadā – že stále k Tvojím nohám padám; 
mano me tattadāsvādya – moja myseľ ochutnajúc to i ono (t.j. rôzne duchovné stavy); 
kṣīvediva galediva – (nech je) ako opojená, ako rozpustená.     
 
 

5.10. praharṣādvātha śokādvā yadi kuṅyādghaṭādapi / 
                              bāhyādathāntarādbhāvātprakaṭībhava me prabho //    
 

[Ó Mocný, prejav sa mi, 
Zvnútra alebo zvonku vecí, 
Zo steny alebo z hrnca, 
Z radosti alebo utrpenia.] 

 
praharṣādvātha śokādvā – z nesmiernej radosti alebo z utrpenia; 
yadi kuṅyādghaṭādapi – termín kuṅyād, ktorý MW neuvádza, prekladá RL pojmom dīvār – 
stena, to znamená: zo steny alebo z hrnca; 
bāhyādathāntarādbhāvāt – z vnútra alebo z vonku vecí; RL termín bhāvāt prekladá „z vecí“ 
(padārth mẽ se); 
prakaṭībhava me prabho – prejav sa mi, ó Mocný.    
 
 

5.11. bahirapyantarapi tatsyandamānaṃ sadāstu me / 
                              bhavatpādāmbujasparśāmṛtamatyantaśītalam //   
 

[Nech vždycky prúdi do mňa, 
Vo vnútri aj vonku, 
Ten chladivý nektar vyvierajúci 
Z dotyku Tvojich lotosových nôh.] 

 
syandamānaṃ sadāstu me – nech je pre mňa vždy tečúci / kvapkajúci; podľa RL výraz 
syandamānaṃ znamená bahāne vālā – tečúci;   
bahirapyantarapi – vo vnútri aj vonku; podľa komentára LJ to znamená v čase svetských 
činností aj počas meditácie;80  
tat bhavatpādāmbujasparśāmṛtam – ten nektar z dotyku Tvojich lotosových nôh; 
atyantaśītalam – nanajvýš chladivý.  
 
 

5.12. tvatpādasaṃsparśasudhāsaraso  ’ntarnimajjanam / 
                              ko ’pyeṣa sarvasambhogalaṅghī bhogo ’stu me sadā //   
 
                                   
80 LJ, str. 86. 
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[Nech je pre mňa vždycky radosť 
Prekračujúca všetky radosti, 
Ponoriť sa do nektaru, ktorý vyviera 
Z dotyku Tvojich lotosových nôh.] 

 
antarnimajjanam – vstúpenie / ponorenie sa do vnútra; 
tvatpādasaṃsparśasudhāsaraso – jazera nektaru (pochádzajúceho) z dotyku Tvojich nôh; 
bhogo ’stu me sadā – nech je pre mňa vždycky radosť / potešenie; 
sarvasambhogalaṅghī – všetky radosti prekračujúca; 
ko ’pyeṣa – nadpozemská; RL: alaukik (nadpozemská). 
 
 

5.13. niveditamupādatsva rāgādi bhagavanmayā / 
                              ādāya cāmṛtīkṛtya bhuṅkṣva bhaktajanaiḥ samam //   
 

[Príjmy, ó Pane, mnou venované svetské radosti, 
A keď ich vezmeš a premeníš na nektar, 
Poži ich spolu s oddanými.] 

 
niveditamupādatsva – príjmi darované; 
rāgādi bhagavanmayā – vášeň / túžby a iné (t.j. zmyslové radosti) mnou (venované), ó Pane; 
ādāya cāmṛtīkṛtya – vezmúc a premeniac na nektar; 
bhuṅkṣva bhaktajanaiḥ samam – uži / poži (ich) spolu s oddanými. 
   
 

5.14. aśeṣa bhuvanāhāranityatṛptaḥ sukhāsanam / 
                              svāmin gṛhāṇa dāseṣu prasādālokanakṣaṇam //    
 

[(Ty), stále uspokojený jedlom  
Pozostávajúcim z celého sveta, 
Udeľ, ó Pane, (svojim) služobníkom 
Milostivý pohľad aspoň na chvíľu.] 

 
aśeṣa bhuvanāhāranityatṛptaḥ - večne uspokojený jedlom (pozostávajúcim) z celého sveta; 
sukhāsanam – miesto šťastia; podľa RL: ānand vyāpti may – pozostávajúci z prenikajúcej 
blaženosti; KŠ to komentuje: sukhena āsyate – šťastne ležiaci / šťastím naplňajúci; 
svāmin gṛhāṇa – ó Pane, udeľ; 
dāseṣu prasādālokanakṣaṇam – službníkom aspoň na chvíľu milostivý pohľad. 
    

 
5.15. antarbhakticamatkāracarvaṇāmīlitekṣaṇaḥ / 

                              namo mahyaṃ śivāyeti pūjayan syāṃ tṛṇānyapi //    
 

[So zavretými očami vychutnávajúci  
Zázrak vnútornej oddanosti, 
Aj steblo trávy nech uctievam hovoriac: 
„Chvála Šivovi, (môjmu) čistému vedomiu!“] 
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carvaṇāmīlitekṣaṇaḥ - majúci zavreté oči chutnaním; podľa komentára RL to znamená majúci 
zmysly obrátené do seba (arthāt antarmukhībhūt indriyõ vālā); 
antarbhakticamatkāra – zázraku vnútornej oddanosti; 
pūjayan syāṃ tṛṇānyapi – aj steblo trávy nech uctievam; 
namo mahyaṃ śivāyeti – hovoriac „chvála Šivovi, vysoko ctenému“; termín mahyam 
znamená podľa RL (mujh cidrūpī aj KŠ (cidrūpāya)  „čisté vedomie“. 
 
 

5.16. api labdhabhavadbhāvaḥ svātmollāsamayaṃ jagat / 
                              paśyan bhaktirasābhogairbhaveyamaviyojitaḥ //    
 

[Aj keď som videl tento svet zo seba povstávať, 
A získal som Tvoj stav (nedvojnosti), radosťami 
Nektaru oddanosti, nech zostanem neoddelený.] 
 

api labdhabhavadbhāvaḥ – aj keď som získal Tvoj stav; bhavadbhāvaḥ znamená podľa RL: 
āp ke advayānand ko prāpt karke – získajúc Tvoju blaženosť nedvojnosti; KŠ to komentuje 
podobne: tvadātmaikyam – jednotu Tvojho ducha. To znamená: aj keď som získal Tvoje stav 
nedvojnosti / jednoty; 
svātmollāsamayaṃ jagat paśyan – vidiaci tento svet vznikajúci sám zo seba; výraz 
svātmollāsam je možné preložiť dvoma spôsobmi, a to: 

1. svātma – ullāsam – ayam – tento (svet) povstávajúci zo seba 
2. svātma – ullása – mayam  - svet majúci povahu svetla vlastnej duše 

RL a KŠ tento výraz prekladajú druhým spôsobom, pričom svātma vzťahujú k Šivovi, takže 
celý výraz vyznie ako „svet pozostávajúci z Tvojho svetla, (svetla, ktoré je podstatou Šivu)“. 
LJ to prekladá prvým spôsobom (svet povstávajúci sám zo seba).  
Oba uvedené spôsoby prekladu pokladám za správne z hľadiska filozofie neduality, kde 
podstata človeka je totožná so svetlom Šivu.  
bhaktirasābhogair – radosťmi nektaru oddanosti; 
bhaveyamaviyojitaḥ - nech som neoddelený.  
 
  

5.17. ākāṅkṣaṇīyamaparaṃ yena nātha na vidyate / 
                              tava tenādvitīyasya yuktaṃ yatparipūrṇatā //      
 

[Ak po inom než po Tebe nieje treba túžiť, 
Tak úplnosť nedvojnosti je správna.] 

 
yena nātha – ak / keď, ó Pane 
ākāṅkṣaṇīyam na vidyate – nie je treba túžiť; 
tava aparaṃ - po inom než Tebe; 
tenādvitīyasya yuktaṃ yatparipūrṇatā – dosl. tak nedvojnosti jednota, ktorou je úplnosť; RL 
prekladá pojem yuktaṃ ako ṭhīk (hai) – je správna; tento preklad vysvteľuje túto obtiažnú 
pasáž, význam je teda: tak úplnosť nedvojnosti je správna; 
To znamená, že ten, ktorý je bez rozdielu, jediný, v sebe všetko obsahuje a všetko z neho 
pozostáva, nemá po čom by túžil. Je jediný, úplný. Ak po ňom člověk túži, dosahuje 
absolutnej plnosti. 
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5.18. hasyate nṛtyate yatra rāgadveṣādi bhujyate / 
                              pīyate bhaktipīyūṣarasastatprāpnuyāṃ padam //   
 

[Ten stav nech dosiahnem,  
Kde sa smeje a tancuje, 
Kde sa pohlcuje vášeň a nenávisť, 
Kde sa pije nektar oddanosti.]   

 
hasyate nṛtyate yatra – kde sa smeje a tancuje; 
rāgadveṣādi bhujyate – užíva sa / pojedá túžba, nenávisť a iné; RL sloveso bhujyate 
prekladá: bhoge jāte haĩ – sa zakúša; podľa komentára LJ sa jedná o jedenie v zmysle 
pohlcovanie / zbavovanie sa; KŠ uvádza pojem grasyate – pohlcuje / konzumuje. S ohľadom 
na kontext verša sa tu prikláňam k pojmu „pohlcuje“. 
pīyate bhaktipīyūṣarasas – pije sa nektar nápoja oddanosti; 
tatprāpnuyāṃ padam – ten stav nech dosiahnem.   
LJ v komentári uvádza, že vo vonkajšom svete ležia skutočné potešenia v jedle, tanci, 
smiechu a pití, tie naplňajú životy ľudí. On týmto činnostiam dáva ešte iný význam, a to: 
smiať sa nad klamnými činnosťami ľudí a tancovať zbavený všetkého majetku a 
pripútaností.81  
 
 

5.19. tat tadapūrvāmodatvaccintākusumavāsanā dṛḍhatām / 
                              etu mama manasi yāvannaśyatu durvāsanāgandhaḥ //    
 

[Nech je vo mne pevne ukotvená 
Vôňa kvetu spomienky na Teba, 
Pokiaľ v mojej mysli nezničí  
Pach zlých sklonov.] 

 
dṛḍhatām etu – nech je získaná prevnosť; 
tvaccintākusumavāsanā – dosl. predstavy / túžba po kvete myšlienky na Teba; termín 
vāsanā (idea, predstava, túžba) prekladá RL: sugandhi – vôňa, prevdepodobne odvodením 
zo slova vāsa (vôňa); význam je podľa toho teda: vôňa kvetu myšlienky na Teba; 
tat tadapūrvāmoda – (pozostávajúca z) neobyčajnej nadpozemnskej radosti; RL prekladá 
pojmom alaukik (nadpozemský) aj slovo apūrva; 
mama manasi yāvannaśyatu – pokiaľ v mojej mysli / v mojom srdci nezničí; 
durvāsanāgandhaḥ - pach zlých túžob / sklonov. 
   
 

5.20. kva nu rāgādiṣu rāgaḥ kvaca haracaraṇāmbujeṣu rāgitvam / 
                              itthaṃ virodharasikaṃ bodhaya hitamamara me hṛdayam //    
 

[Prebuď moje srdce, ó Nesmrteľný, 
Ktoré túži po protikladoch, 

                                   
81 LJ, str. 90. 
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Raz po Tvojich lotosových nohách, 
A hneď zasa po svetských radostiach.] 

 
bodhaya amara me hṛdayam – prebuď moje srdce, ó Nesmrteľný; 
itthaṃ virodharasikaṃ hitam – takto oddané / túžiace po nešťastí i šťastí; 
kva nu rāgādiṣu rāgaḥ - tu po radostiach medzi svetskými radosťami; 
kvaca haracaraṇāmbujeṣu rāgitvam – a tu zas po oddanosti Šivovým lotosvým nohám. 
 
 

5.21. vicaranyogadaśāsvapi viṣayavyāvṛttivartamāno ’pi / 
                              tvaccintāmadirāmadataralīkṛtahṛdaya eva syām //   
 

[Aj keď sa túlam po rôznych stavoch jógy, 
A odvraciam sa od zmyslových objektov, 
Nech sa radšej moje srdce chveje od  
Opojenia vínom myšlienky na Teba.] 

 
vicaranyogadaśāsvapi – aj keď túlaúci sa po stavoch jógy; 
viṣayavyāvṛttivartamāno ’pi – aj keď inklinujúci k odvráteniu od zmyslových objektov;  
taralīkṛtahṛdaya eva syām – nech som len majúci srdce chvejúce sa; 
tvaccintāmadirāmada – od opojenia, vínom myšlienky na Teba. 
Zmysel tohoto verša podľa LJ je: „Nech radšej zomriem v Tvojej blízkosti, než by som mal 
byť len mocným jogínom“.82  
 
 

5.22. vāci manomatiṣu tathā śarīraceṣṭāsu karaṇaracitāsu / 
                              sarvatra sarvadā me puraḥsaro bhavatu bhaktirasaḥ //  
 

[Nech ma vždycky a všade  
Sprevádza nektar oddanosti, 
V reči, v mysli aj intelekte, 
V činnosti tela i zmyslov.] 

 
vāci manomatiṣu – v reči, mysli aj intelekte; 
śarīraceṣṭāsu karaṇaracitāsu – v činnosti tela a konaní činov; výraz karaṇaracitāsu popisuje 
KŠ: buddhikarmednriyakāryāsu – v aktivitách orgánov činnosti a vnímania; podľa RL: indriyõ 
dvārā kī gaī (śarīrik ceṣṭāõ) – v činnosti telesných orgánov fungujúcich skrze zmysly. Bailly 
túto pasáž v svojom preklade vynecháva. LJ ju popisuje ako činnosti tela a činnosti orgánov 
(zmyslových), a to: zraku, sluchu, čuchu, hmatu a chuti;   
sarvatra sarvadā me puraḥsaro – vždycky a všade; 
me puraḥsaro bhavatu bhaktirasaḥ - nech ma sprevádza nektar oddanosti.   
 
 

5.23. śivśivaśiveti nāmani tava niravadhi nātha japyamāne ’smin / 
                              āsvādayan bhaveyaṃ kamapi mahārasamapunaruktam //   

 
                                   
82 LJ, str. 93. 
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[„Šiva, Šiva, Šiva!“ 
V tomto nekonečnom opakovaní Tvojho mena, 
Nech stále znovu vychutnávam 
Ten neopakovateľný lahodný nektar.] 

 
śivśivaśiveti – „Šivy, Šiva, Šiva!“; 
nāmani tava niravadhi japyamāne ’smin – v tomto nekončnom opakovaní Tvojho mena; 
āsvādayan bhaveyaṃ - vychutnávajúci nech sa stanem; 
kamapi mahārasamapunaruktam – neopakovateľný a neopísateľný najvyšší nektar; termí  
kamapi v totmo prípade prekladá RL pojmom avarṇanīy – neopísateľný / nevyjadriteľný.  
 
 

5.24. sphuradanantacidātmakaviṣṭape parinipītasamastajaḍādhvani / 
                              agaṇitāparacinmayagaṇḍike pravicareyamahaṃ bhavato ’rcitā // 
 

[Nech sa prechádzam po svete večného pulsujúceho vedomia, 
Po ceste, kde všetká hlúposť bola rozptýlená, 
Po meste pozostávajúcom z neporovnateľného, nezmerného Vedomia.] 

 
sphuradanantacidātmakaviṣṭape – po svete večne chvejúceho / pulsujúceho vedomia; 
parinipītasamastajaḍādhvani – po ceste, kde všetká hlúposť bola úplne vpitá / absorbovaná; 
agaṇitāparacinmayagaṇḍike – po mese pozostávajúcom z vedomia neporovnateľného 
a nezmerného; 
pravicareyamahaṃ bhavato ’rcitā – nech sa prechádzam, Teba uctievajúci. 
 
 

5.25. svavapuṣi sphuṭabhāsini śāśvate sthitikṛte na kimapyupayujyate / 
                              iti matiḥ sudṛḍhā bhavatāt paraṃ mama bhavaccaraṇābjarajaḥ śuceḥ //   
 

[„Nič už nie je užitočné, keď sa tvoja podoba  
Stala pevná, večná, jasne žiarivá“, 
Nech sa táto myšlienka vo mne pevne zakorení,  
Očistená prachom Tvojich lotosových nôh.] 

 
svavapuṣi sphuṭabhāsini – „keď Tvoje telo / podoba jasne žiarivá; 
śāśvate sthitikṛte – večná, pevná bola učinená; 
na kimapyupayujyate – nič nie je užitočné / platné“; 
iti matiḥ sudṛḍhā bhavatāt paraṃ – táto myšlienka veľmi pevná nech sa stane; 
mama bhavaccaraṇābjarajaḥ śuceḥ - pre mňa, očistená prachom Tvojich lotosvých nôh. 
 
 

5.26. kimapi nātha kadācana cetasi sphurati tadbhavadaṃghritalaspṛśām / 
                              galati yatra samastamidaṃ sudhāsarasi viśvamidaṃ diśa me sadā //   
 

[Niekedy sa v mysli tých, ktorý sa dotýkajú Tvojich chodiel blýska, 
Vtedy sa celý tento svet rozpúšťa v jazere nektaru. 
Udeľuj mi tento stav stále, ó Pane.] 
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kimapi nātha kadācana cetasi sphurati – niekedy sa v mysli nadpozemsky blýska, ó Pane; 
tadbhavadaṃghritalaspṛśām – (v mysli) tých, ktorý sa dotýkajú Tvojich chodidiel; 
galati yatra sudhāsarasi – tam kde v jazere nektaru rozpúšťa sa; 
samastamidaṃ viśvamidaṃ - celý tento svet; 
diśa me sadā – ukazuj mi stále; RL dodáva: vahī avasthā – takýto stav.     
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6. adhvavisphuraṇākhyaṃ ṣaṣṭhaṃ stotram – Verše o chvení na ceste 
 
 

6.1. kṣaṇamātramapīśāna viyuktasya tvayā mama / 
                           nibiḍaṃ tapyamānasya sadā bhūyā dṛśaḥ padam //   
 

[Hoc i len na okamih som oddelený od Teba, 
Moja myseľ je sužovaná bolesťou, ó Pane, 
Buď stále predmetom (môjho) zrenia.] 

 
kṣaṇamātramapīśāna – hoci i len na okamih , ó Pane; 
viyuktasya tvayā mama – je moje oddelenie od Teba; 
nibiḍaṃ  tapyamānasya – pre moju myseľ veľmi sužovanú bolesťou; termín nibiḍaṃ (hustý, 
pevný, plný) prekladá RL: atyant – príliš / veľmi; 
sadā bhūyā dṛśaḥ padam – buď vždy objektom zrenia; KŠ toto komentuje: (jñānasya) 
parisphuretyarthaḥ – buď leskom (poznania), to je zmysel.    
 
 

6.2. viyogasāre saṃsāre priyeṇa prabhuṇā tvayā / 
                            aviyuktaḥ sadaiva syāṃ jagatāpi viyojitaḥ //    
 

[Keď sa podstata sveta oddelí, 
Od Teba milovaného, žiarivého 
Nech stále zostávam neoddelený,  
Aj keď som oddelený od sveta.] 

 
viyogasāre saṃsāre – keď sa podstata kolobehu sveta oddelí; 
priyeṇa prabhuṇā tvayā – od Teba milovaného, žiarivého; 
aviyuktaḥ sadaiva syāṃ - nech som vždy neoddelený; 
jagatāpi viyojitaḥ - aj keď oddelený od sveta. 
Tento verš je ťažké pochopiť bez výkladu, preto uvádzam citáciu z komentára LJ: „Faktom 
je, že podstata tohoto vesmíru bude oddelená. Každý bude nakoniec oddelený. Ale mne 
nevadí, že sa oddelím od svojich najbližších. Mojou jedinou pripútanosťou si Ty, Pane. 
Túžim len po tom, aby som bol vždy s Tebou, neoddeliteľný od Teba“83. Podstatou kolobehu 
života sa teda myslí pripútanosť k rodine, k telu apod., základná sila, ktorá nám bráni 
s ľahkosťou prenikať jemné roviny bytia, a  bráni poznaniu jednoty s absolutnom. Táto 
podstata sveta, táto síla bude zničené pri zániku sveta. Pravdepodobne sa tu jedná o silu 
zahalenia – māyā84, ktorá spôsobuje prejavenie viditeľného sveta. 
 
 

6.3. kāyavāṅmanasairyatra yāmi sarvaṃ tvameva tat / 
                           ityeṣa paramārtho ’pi paripūrṇo ’stu me sadā //   
 

                                   
83 LJ, str. 98-99. 
84 tzv. māyātattva – piata kategória stvorenia, podľa filozofie kašmirského šivaizmu.  
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[„Kamkoľvek kráčam telom, rečou a mysľou,  
To všetko si vždycky Ty“, 
Aj keď je toto najvyššia pravda,  
Nech je pre mňa vždy naplnená.]  

 
kāyavāṅmanasairyatra yāmi – „kam idem telom, rečou a mysľou; 
sarvaṃ tvameva tat – to všetko si Ty“; 
ityeṣa paramārtho ’pi – aj keď je toto najvyššia pravda; 
paripūrṇo ’stu me sadā – nech je pre mňa stále naplnená; pojem „naplnená“ (paripūrṇaḥ) 
prekladá RL: pratyakṣ rūp mẽ siddh – (v jasnej podobe) dovršená, dokázaná; KŠ to bližšie 
určuje komentárom: samāveśena sākṣātkṛtaḥ – vniknutím objasnená; 
 
 

6.4. nirvikalpo mahānandapūrṇo yadvadbhavāṃstathā / 
                           bhavatstutikarī bhūyādanurūpaiva vāṅmama //   
 

[Nech je moja reč pejúca chválospevy 
Na Teba, presne ako si Ty, 
Ktorý si čistým Vedomím, 
Naplnený najvyššou blaženosťou.] 

 
bhavatstutikarī vāṅmama – moja reč pejúca chválozpevy na Teba; 
bhūyādanurūpaiva – nech je presne ako (Ty); RL dodáva āpke samān hī – rovnaký ako Ty; 
yadvadbhavāṃstathā – tak ako Ty si tak (nech som); 
nirvikalpo mahānandapūrṇo – naplnený najvyššou blaženosťou a bez zmeny; termín 
nirvikalpaḥ (bez zmeny, odlišností, mšlienok) vykladá KŠ: śuddhacitrūpaḥ – v podobe čistého 
vedomia. 
 
 

6.5. bhavadāveśataḥ paśyan bhāvaṃ bhāvaṃ bhavanmayam /  
                           vicareyaṃ nirākāṅkṣaḥ praharṣaparipūritaḥ //   
 

[Tebou prestúpený, nech sa túlam (po tomto svete)  
Zbavený túžob a naplnený najvyššou radosťou 
Hľadiaci na všetky objekty ako na Tvoju podstatu.]   

 
bhavadāveśataḥ - Tebou prestúpený; RL: āp mẽ samāviṣṭa hone se – keď som vstúpil do 
Teba; po tom, čo som vstúpil do Teba; 
paśyan bhāvaṃ bhāvaṃ bhavanmayam – hľadiaci na všetky objekty ako na pozostávajúce 
z Teba, t.j. majúce Teba ako podstatu; 
vicareyaṃ nirākāṅkṣaḥ - nech sa túlam bez túžby; 
praharṣaparipūritaḥ - naplnený najvyššou radosťou. 
 
 

6.6. bhagavanbhavataḥ pūrṇaṃ paśyeyamakhilaṃ jagat / 
                           tāvataivāsmi santuṣṭastato na parikhidyase //   
 

[Ó Pane, Tebou naplnený celý svet kiež by som videl, 
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Aby som bol spokojný a netrápil Ťa viac.] 
 
bhagavanbhavataḥ pūrṇaṃ - ó Pane, Tebou naplnený; 
paśyeyamakhilaṃ jagat – celý svet nech vidím; 
tāvataivāsmi santuṣṭas – až pokiaľ / do toho rozsahu nebudem spokojný; RL sloveso byť 
(asmi), ktoré je tu použité v prítomnom čase prekladá budúcim tvarom a upresňuje pojem 
byť výrazom „stávať sa“ – ho jāūg̃ā. To znamená „až pokiaľ sa nestanem spokojný“; 
tato na parikhidyase – a ty nebudeš trápený; v zmysle trápený mnou, mojími prosbami. 
    
 

6.7. vilīyamānāstvayyeva vyomni meghalavā iva / 
                           bhāvā vibhāntu me śāśvatkramanairmalyagāminaḥ //  
 

[Ako čiastočky mraku na nebi rozpustené,  
Tak objekty sveta v Tebe (rouzpustené) 
Nech sa mi navždy javia,  
Keď postupne získaly  
Podobu čistého vedomia.] 

 
vilīyamānāstvayyeva bhāvā – v Tebe miznúce objekty sveta; bhāvā upresňuje RL: saṃsār ke 
sabhī padārth – všetky veci sveta; 
vyomni meghalavā iva – ako čiastočky mraku na nebi; 
vibhāntu me śāśvat – nech pre mňa vždy žiaria / sú viditeľné; podľa RL: dikhāī dẽ - nech sa 
javia; 
kramanairmalyagāminaḥ - keď po stupňoch došli čistoty; toto kompozitum sa môže 
vzťahovať jak k osobe (me gāminaḥ - pre mňa, ktorý som získal; Genitív sg.), tak 
k „obejktom sveta“ (Nominatív pl., - keď získali). Nedá sa to presne rozoznať ani z hindského 
prekladu (kvôli použitiu minulého prechodníka v slovese), ale jeho slovosled nás navádza na 
to, že sa to vzťahuje k „objektom sveta“. Pojem nairmalya vysvetľuje RL: nirmalatā (arthāt 
śuddh cidrūpatā) ko – čistota (podoba čistého vedomia) a gāminaḥ ako: prāpt ho kar – 
získajúc. Význam toho je teda: keď postupne získali čistotu (v podobe čistého vedomia). 
 
 

6.8. svaprabhāprasaradhvastāparyantadhvāntasantatiḥ / 
                           santataṃ bhātu me ko ’pi bhavamadhyādbhavanmaṇiḥ //    
 

[Zo stredu sveta Tvoj drahokam  
Nech večne mi žiari, 
Rozptyľujúci nezmernú, hlbokú temnotu, 
Tokom svojej žiary.] 

 
bhavanmadhyādbhavanmaṇiḥ - zo stredu bytia / sveta Tvoj drahokam; 
santataṃ bhātu me ko ’pi – večne nech pre mňa žiari, (ten) nadpozemský; 
svaprabhāprasara dhvasta – tokom svojej žiari ničiaci / rozptyľujúci; 
aparyantadhvāntasantatiḥ – nezmernú hlbokú temnotu; výraz dhvānta (hlboký, hustý) 
prekladá RL: ajñān rūpī – v podobe nevedomosti. 
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6.9. kāṃ bhūmikāṃ nādhiśeṣe kiṃ tatsyādyanna te vapuḥ / 

                           śrāntastenāprayāsena sarvatastvāmavāpnuyām // 
 

[Na akom mieste neprebývaš?  
Je niečo, čo nemá Tvoju podobu? 
Unavený som už, 
Zovšadiaľ Teba nech získavam bez úsilia.] 

 
kāṃ bhūmikāṃ nādhiśeṣe – na akom mieste neprebývaš? 
kiṃ tatsyādyanna te vapuḥ - čo je to, čo nie je Tvojím telom / podobou; 
śrāntastenāprayāsena – unavený (som), preto bez úsilia; pojem śrāntaḥ - unavený podľa 
komentára KŠ znamená unavený z toho, že som tak dlho na svete a stáleŤa nerozoznávam 
(apratyabhijñātasvarūpatvācciraṃ saṃsāre khinnaḥ); 
sarvatastvāmavāpnuyām – zovšadiaľ nech Ťa získavam. 
   

 
6.10. bhavadaṅgapariṣvaṅgasambhogaḥ svecchayaiva me / 

                              ghaṭatāmiyati prāpte kiṃ nātha na jitaṃ mayā //   
 

[Vlastnou vôľou nech získam potešenie 
Z Tvojho objatia, ó Pane, 
Keď toto dosiahnem,  
Čo zostane mnou nezískané?]   

 
bhavadaṅgapariṣvaṅgasambhogaḥ – potešenie z Tvojho objatia; 
svecchayaiva me ghaṭatām – vlastnou vôľou nech je pre mňa nech je získané; t.j. nech 
získam vlastnou vôľou; 
iyati prāpte – keď toľko / takto som dosiahol; 
kiṃ nātha na jitaṃ mayā – čo, ó Pane nebolo mnou porazené / dobyté? Podľa komentára RL 
tým získam najvyššie postavenie (sarvocca ātmasthān ko prāpt karūg̃ā).   
 
 

6.11. prakaṭībhava nānyābhiḥ prārthanābhiḥ kadarthanāḥ / 
                              kurmaste nātha tāmyantastvāmeva mṛgayāmahe //   
 

[Prejav sa, ó Pane, 
Nech Ťa inými žiadosťami netrápime, 
Nešťastní Teba nech hľadáme.] 

 
prakaṭībhava nātha – prejav sa, ó Pane; 
anyābhiḥ prārthanābhiḥ - inými prosbami; 
kadarthanāḥ na kurmaste – nech trápenie Ti nerobíme; 
tāmyantastvāmeva mṛgayāmahe – nešťastní Teba nech hľadáme; výraz tāmyantaḥ prekladá 
a vykladá RL: āp ke viyog se duḥkhī ho kar – (kvôli oddeleniu od Teba) nešťastní. 
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7. vidhuravijaya stotra – Verše o víťazstve nad samotou 
 
 

7.1. tvayyānandasarasvati samarasatāmetya nātha mama cetaḥ / 
                            pariharatu sakṛdiyantaṃ bhedādhīnaṃ mahānartham // 
 

[Získajúc vyrovnanosť v Tvojom mori blaženosti, ó Pane, 
Moja myseľ navždy nech zanechá  
Toto veľké nešťastie závislosti na dualite.] 

 
tvayyānandasarasvati – v Tvojom mori blaženosti; 
samarasatāmetya nātha mama cetaḥ - moja myseľ, ó Pane, dojdúc vyrovnanosti; 
vyrovnanosť v zmysle sústredenosť, pohrúženosť (RL: tanmayatā ko); 
pariharatu sakṛdiyantaṃ - navždy nech zanechá; 
iyantaṃ bhedādhīnaṃ mahānartham – takéto veľké nešťastie závislosti / podriadenosti 
dualite; termín bhedādhīnaṃ prekladá RL: bheda-prathā par āśrita – závislosť na zvyku 
rozdielnosti, duality. To znamená na vnímaní rozdielností, duality. 
 
 

7.2. etanmama na tvidamiti rāgadveṣādinigaḍadṛḍhamūle / 
                            nātha bhavanmayataikyapratyayaparaśuḥ patatvantaḥ // 
 

[Nech sekera viery v jednotu s Tebou spadne, ó Pane  
Na ťažký koreň pút žiadostivosti, nenávisti a iných,  
Ktoré hovoria: „Toto  je moje, ono nie “.]  

 
etanmama na tvidamiti – „Toto je moje, nie ono“; podľa výkladov hindského aj sanskrtského 
sa jedná o veci priaznivé, po ktorých túžime a o nepriaznivé, ktoré nechceme. RL: yah 
(sukhdāyak vastu) mujhe, yah (duḥkhdāyak vastu) to na (mile) – táto (priaznivá vec) je moja, 
táto (nepriaznivá vec) nieje. KŠ: sukhaṃ mama astu, duḥkhaṃ mama mā bhūt – šťastie 
nech je moje, nešťatsie nech nie je; 
rāgadveṣādinigaḍadṛḍhamūle – na ťažký koreň pút žiadostivosti, nenávisti a iných; 
bhavanmayataikyapratyayaparaśuḥ patatvantaḥ - nech spadne doprostred sekera viery 
v jednotu s Tebou.  
To znamená, že žiadostivosť, nenávisť a im podobné spútavajú myseľ a spôsobujú prívislosť 
a odvislosť od objektov, podľa toho, či sú pre nás priaznivé alebo bolestné.  
 
 

7.3. galatu vikalpakalaṅkāvalī samullasatu hṛdi nirargalatā / 
                           bhagavannānandarasaplutāstu me cinmayī mūrtiḥ // 
 

[Nech zanikne v (mojom) srdci rada škvŕn  
Povstávajúcich z rozmanitostí, 
A rozžiari sa dokonalá sloboda, 
Moje vedomie nech sa kúpe  
V nektare blaženosti, ó Pane.] 
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galatu vikalpakalaṅkāvalī – nech zanikne rada škvŕn (povstávajúca) z vnímania rozdielností; 
samullasatu hṛdi nirargalatā – v srdci nech sa rozžiari sloboda; podľa RL dokonalá sloboda 
(pūrṇ svataṃtratā); 
bhagavannānandarasaplutāstu – nech je ponorené do nektaru blaženosti, ó Pane; 
me cinmayī mūrtiḥ – moja podoba pozostávajúca z vedomia. 
 
 

7.4. rāgādimayabhavāṇḍakaluṭhitaṃ tvadbhaktibhāvanāmbikā taistaiḥ / 
                           āpyāyayaturasairmāṃ pravṛddhapakṣo yathā bhavāmi khagaḥ // 
 

[Mňa váľajúceho sa vo vajci (tohoto) sveta  
Naplnenom žiadostivosťou a ďalšími, všetkými chuťami, 
Nech zosilní matka pozostávajúca z oddanosti Tebe,  
Aby som sa stal vtákom s vyrastenými krídlami.] 

 
rāgādimayabhavāṇḍakaluṭhitaṃ māṃ – mňa gúľajúceho sa / váľajúceho sa vo vajci sveta 
pozostávajúcom zo žiadostivostí a iných; 
taistaiḥ rasair – tými všetkými chuťami; RL: un alaukik paramānand ke rasõ se – tými 
nadpozemskými chuťami blaženosti; 
āpyāyayatu tvadbhaktibhāvanāmbikā – matka prejavujúca sa ako Tvoja oddanosť nech nech 
zosiliní, naplní sa; 
pravṛddhapakṣo yathā bhavāmi khagaḥ – aby som sa stal vtákom s vyrastenými krídlami.  
LJ k tomuto veršu uvádza pekný komentár následujúcimi slovami: „ Som ako vtáčie vajce vo 
vesmíre, ktorého obal tvorí žiadostivosť, hnev, a zaslepenosť. Pohybujem sa v tomto vajci 
sem a tam. Keď sa vajce hýbe, hýbem sa tiež. Rodím sa, dospievam, stárnem a umieram, 
stále dookola. Som uväznený vo vajci. Chcem aby mi vtáčia matka, ktorá je Tvojou 
oddanosťou, pomohla dostať sa von. Aby zahrievala toto vajce lúčami oddanosti, až budem 
schopný výjsť von zo škrupiny a lietať po nebi Božského vedomia“.85 
 
 

7.5. tvaccaraṇabhāvanāmṛtarasasārāsvādanaipuṇaṃ labhatām / 
                           cittamidaṃ niḥśeṣitaviṣayaviṣāṅgavāsanāvadhi me // 
 

[Nech moja myseľ získa schopnosť chutnať  
Podstatu nektaru nesmrteľnosti z oddanosti Tvojim nohám, 
Pokiaľ túžba pripútanosti k jedu zmyslových objektov  
Nebude úplne zničená.] 

 
cittamidaṃ labhatām – nech táto myseľ získa; 
tvaccaraṇabhāvanāmṛtarasasārāsvādanaipuṇaṃ - schopnosť chutnať podstatu nektaru 
nesmrteľnosti z oddanosti Tvojim nohám; temín bhāvanā tu RL prekladá: bhakti-bhāvanā rūpī 
– v podobe pocitu oddanosti.  Kvôli použitiu tohoto slova (bhāvanā) v kompozite v tomto, aj 
predchádzajúcom verši, nie je možné presne určiť, či sa jedná o pojem bhāvanā alebo 
bhāvana. RL v hindskom preklade uvádza v oboch prípadoch pojem bhāvanā. Podľa môjho 
názoru sa ale v prvom prípade jedná o pojem bhāvana (spôsobujúci, prejavujúci; „Matka 

                                   
85 LJ, str. 105-106. 
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prejavujúca sa ako oddanosť“), kdežto v druhom prípade o termín bhāvanā (pocit oddanosti, 
viera, kontemplácia, premietanie).  
niḥśeṣitaviṣayaviṣāṅgavāsanāvadhi me – až pokiaľ túžba po pripútanosti k zmyslovým 
objektom nebude úplne zničená.   
 
 

7.6. tvadbhaktitapanadīdhitisaṃsparśavaśānmamaiṣa dūrataram / 
                           cetomaṇirvimūñcatu rāgādikataptavahnikaṇān // 
 

[Zo síly dotyku lúčov žiari Tvojej oddanosti, 
Nech vypustí čo najďalej tento klenot mojej mysle, 
Ohnivé iskry spaľujúce všetky pripútanosti.] 

 
vadbhaktitapanadīdhitisaṃsparśavaśāt – zo síly dotyku lúčov žiari Tvojej oddanosti; termín 
vaśāt určujúci celé kompozitum nie je úplne jasný kvôli rôznorodosti jeho významov. Ak 
zohľadňujeme dostupné verzie prekladov (RL: pā kar – získajúc; KŠ: āsaṅgāt – zo spojenia; 
Bailley: Having been (touched by); MW: túžba, sila, pôvod; vaśāt – silou, prostriedkami, 
nariadením), ako najvhodnejší sa javí preklad MW: „silou (dotyku) / skrze (dotyk)“, ktorý sa 
najviac približuje Kšemarádžovmu „zo spojenia“.  
mamaiṣa cetomaṇirvimūñcatu – nech vypustí klenot mojej mysle; 
dūrataram – dosl. vzdialenejší / do diaľky; RL ho prekladá: pūrṇ rūp mẽ – úplne; KŠ: 
atyartham – nadmerne, príliš. V tomto prípade sa opäť pridržím doslovnejšieho prekladu: 
(nech vypustí) do diaľky / čo najďalej.  
rāgādikataptavahnikaṇān – ohnivé iskry spaľujúce žiadostivosť a iné; 
 
 

7.7. tasminpade bhavantaṃ satatamupaślokayeyamatyuccaiḥ / 
                           hariharyaśvaviriñcā api yatra bahiḥ pratīkṣante // 
 

[Na tom najvyššom mieste nech Ťa stále velebím, 
kde Višnu, Indra i Brahma čakajú vonku.] 

 
bhavantaṃ satatamupaślokayeyam – nech Ťa stále velebím; 
tasminpade atyuccaiḥ – na tom mieste veľmi hlasno; pojem atyuccaiḥ (MW: veľmi hlasno) 
prekladajú Kšamarádža aj Rádžanaka ako „najvyšší“ a vzťahujú ho k tasminpade (na tomto 
mieste), to znamená: „na tom najvyššom mieste“; 
yatra hariharyaśvaviriñcā api – kde aj Višnu, Indra a Brahma; 
bahiḥ pratīkṣante – čakajú vonku.  
Bailley (str. 55) u tohto verša poznamenáva, že autor tu zpochybňuje autoritu védských 
bohov. Za merítko vstupu do komnaty srdca Šivu je považovaná úprimnosť srdca, ktorou 
ovplývajú oddaní, a nie nadvláda alebo moc. 

 
 

7.8. bhaktimadajanitavibhramavaśena paśyeyamavikalaṃ karaṇaiḥ / 
                           śivamayamakhilaṃ lokaṃ kriyāśca pūjāmayī sakalāḥ // 
 

[Silou prejavu zrodenou z radosti oddanosti, 
Nedotknutý  zmyslovými orgánmi, 
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Nech vidím všetky činnosti ako uctievanie,  
A celý svet ako Šivovu podobu.] 

 
bhaktimadajanitavibhramavaśena – intenzívnou silou zrodenou z nadšenia oddanosti; 
avikalaṃ karaṇaiḥ - nedotknutý zmyslovými orgánmi; 
paśyeyam śivamayamakhilaṃ lokaṃ - nech vidím celý svet ako pozostávajúci zo Šivu; 
kriyāśca pūjāmayī sakalāḥ - a činnosti ako pozostávajúce z uctievania.  
 
 

7.9. māmakamanogṛhītatvadbhaktikulāṅganāṇimādisutān / 
                           sūtvā subaddhamūlā mameti buddhiṃ dṛḍhikurutām // 
 

[Tvoja oddanosť - cnostná žena uchvátená mojou mysľou,  
Keď porodila synov aṇimā a ďalších je pevne zakorenená  
Hovoriac „moje je toto všetko“, (tým) myseľ nech je upevnená.] 

 
māmakamanogṛhītatvadbhaktikulāṅganā – Tvoja oddanosť (ako) cnostná žena uchvátená 
mojou mysľou; 
aṇimādisutān sūtvā – porodiac potomkov v podobe jógických síl86; 
subaddhamūlā – (je) pevne zakorenená; 
mameti buddhiṃ dṛḍhikurutām – myseľ nech je upevnená87 hovoriac: „moje (je to)“; mameti 
komentuje KŠ: mama iyadviśvaṃ na tu anyasya – moje je toto všetko, nie iného 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
86 Osem jógických síl (aṇimā a ďalšie). 
87 Zo spojenia mysle s oddanosťou rodia sa jógické sily, ktoré pôsobia upevnenie oddanosti v mysli, takže sa 
oddanosť nemôže od mysle odlúčiť a myseľ je upevnená.  
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8. alaukikodbalanākhyam stotram – Verše o nadpozemskej si le 
 
 

8.1. yaḥ prasādalava īśvarasthito yā ca bhaktiriva māmupeyuṣī / 
                           tau parasparasamanvitau kadā tādṛśe vapuṣi rūḍhimeṣyataḥ // 
 

[Kedy nastane (ten čas), že Pánová  
Malá priazeň a moja akoby oddanosť 
Navzájom sa spoja, a v takomto tele spočinú?] 

 
yaḥ prasādalava īśvarasthito – v Pánovi spočívajúca malá priazeň; 
yā ca bhaktiriva māmupeyuṣī – a moja akoby oddanosť, ktorá ku mne prišla; slovíčko iva je 
tu použité vo význame „malá“, tj. „malá oddanosť“ (RL: thoṛī sī). Podľa komentára LJ „akoby 
oddanosť“ vyjadruje oddanosť, ktorá nie je skutočná, je nepatrná. Ak by bola skutočná, 
prinášala by plody v podobe Jeho blízkosti88; 
tau parasparasamanvitau – tieto dve navzájom spojené; 
kadā tādṛśe vapuṣi rūḍhimeṣyataḥ – kedy v takomto tele dôjdu spočinutia; termín rūḍhim má 
v hindčite aj sanskrte odlišný preklad. Podľa hindského prekladu sa jedná a rozvoj, rast 
(vikās ko) týchto dvoch (oddanosti a milosti) v tele. Sanskrtský komentár, ale naznačuje skôr 
ustálenie oboch v jednom tele (viśrāntim – odpočinok, ustanie). Aj keď sanskrtský výraz 
rūḍhim podľa MW odpoveda hindskej verzii, priklonila som sa v preklade ku komentáru 
sanskrtskému, ku ktorému má blízko aj výklad LJ (... will be established in me). Pojem vapuṣi 
komentuje RL: saccidānand svarūp mẽ – (v tele) pozostávajúcom z blaženého vedomia. 
 
 

8.2. tvatprabhutvaparicarvaṇajanmā ko ’pyudetu paritoṣaraso ’ntaḥ / 
                           sarvakālamiha me paramastu jñānayogamahimādi vidūre // 
 

[Nebeská chuť nektaru radosti zrodená  
Zo zakúšania Tvojej moci na tomto svete,  
Nech vo mne vždy  povstáva, nech vzdialené sú  
Pre mňa poznanie, jóga, aj všetky sily.] 

 
ko ’py paritoṣarasaḥ – nadpozemská chuť / nektar potešenia; 
tvatprabhutvaparicarvaṇajanmā – zrodená zo zakúšania Tvojej moci; 
sarvakālamiha – na tomto svete stále; 
antaḥ me udetu param – nech len povstáva v mojom vnútri; antaḥ prekladá RL: hṛday mẽ - 
v srdci; 
paramastu jñānayogamahimādi vidūre – nech sú vzdialené poznanie, jóga aj jógické síly.  
 
 

8.3. lokavadbhavatu me viṣayeṣu sphīta eva bhagavanparitarṣaḥ / 
                        kevalaṃ tava śarīratayaitān lokayeyamahamastavikalpaḥ // 

 
[Nech je moja túžba po objektoch sveta  
Veľká ako pre bežných ľudí, 

                                   
88 LJ, str. 110. 
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Ale ja zbavený rozdielností,  
Nech ich vidím ako Tvoje telo.] 

 
lokavadbhavatu me sphīta eva  – nech je pre mňa veľká ako pre bežných ľudí; 
viṣayeṣu bhagavanparitarṣaḥ – túžba po svetských objektoch, ó Pane; 
kevalaṃ tava śarīratayaitān – len ako Tvoje telo ich; 
lokayeyamahamastavikalpaḥ – nech vidím ja zbavený rozdielností (vnímania rozdielností); 
 
 

8.4. dehabhūmiṣu tathā manasi tvaṃ prāṇavartmani ca bhedamupete / 
                           saṃvidaḥ pathiṣu teṣu ca tena svātmanā mama bhava sphuṭarūpaḥ // 
 

[V stavoch tela aj mysle,  
Na cestách dychu a poznania,  
Ktoré pozostávajú z duality, 
Ty vlastnou podobou sa prejav.] 

 
dehabhūmiṣu tathā manasi – v stavoch tela aj mysle; 
prāṇavartmani ca saṃvidaḥ pathiṣu – ne ceste dychu a na cestách poznania; 
bhedamupete – pozostávajúcich z rodzielností / duality; 
tvaṃ teṣu ca tena svātmanā mama bhava sphuṭarūpaḥ - na nich Ty vlastnou podobou staň 
sa prejavený / skutočný. 
Tieto druhy stavov popisuje v komentári KŠ: stavy tela – staroba, smrť atď.; stavy mysle – 
predstavivosť, rozlišovanie; cesta dychu – šťastie, nešťastie atď.; cesty poznania – vonkajšie 
a vnútorné zkúsenosti89. 
Poznanie – Vidyā je podľa filozofie školy Trika jednou z obmedzujúcich síl (kañcuka) závoja 
(māyā). Je to poznanie, ktoré je obmedzené, závislé na dualite subjekt-objekt.90  
 
 

8.5. nijanijeṣu padeṣu patantvimāḥ karaṇavṛttaya ullasitā mama / 
                           kṣaṇamapīṣa manāgapi maiva bhūt tvadavibhedarasakṣatisāhasam // 
 

[Činnosti mojich zmyslov naplnené radosťou 
Nech vládnu svojím príslušným objektom,  
(Ale) nech sa ani na chvíľu neodvažujem 
Ztratiť chuť jednoty s Tebou, ó Pane.] 

 
imāḥ karaṇavṛttaya ullasitā mama – tieto moje činnosti zmyslov žiarivé; karaṇavṛttaya podľa 
RL: indriyõ kī vṛttiyā ̃– činnosti zmyslových orgánov; ullasitā RL vysvetľuje: arthāt ānand se 
bharī huī – naplnené blaženosťou; 
nijanijeṣu padeṣu patantu – nech vládnu svojim vlastným objektom;  
kṣaṇamapīṣa manāgapi – ani na chvíľu, ó Pane, ani trochu;maiva bhūt 
tvadavibhedarasakṣatisāhasam – nech sa neodvažujem ztratiť chuť neoddelenosti od Teba. 
To znamená, že táto jednota musí pokračovať aj počas užívania svetských radostí. 

                                   
89 dehabhūmiṣu – jarāmaraṇādyavasthāsu, manasi – kalpanāsāre, prāṇavartmani – sukhaduḥkhādisparśamaye, 
saṃvidaḥ pathiṣu – nīlādijñāneṣu (KŠ, str. 107).  
90 Pandit, M.L., The Trika Śaivism of Kashmir, str. xx. 
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8.6. laghumasṛṇasitācchaśītalaṃ bhavadāveśavaśena bhāvayan / 

                           vapurakhilapadārthapaddhatervyavahārānativartayeya tān // 
 

[Pod vplyvom Tvojho vniknutia, zakúšajúc (Tvoju) podobu 
Ako ľahkú, jemnú, žiarivú, čistú a chladivú, 
Nech prekročím činnosti cesty svetských objektov.] 

 
laghumasṛṇasitācchaśītalaṃ - ľahkú, jemnú, žiarivú, čistú a chladivú; 
bhavadāveśavaśena bhāvayan vapuḥ – podobu zakúšajúci pod vplyvom Tvojho vniknutia; 
akhilapadārthapaddhatervyavahārān – činnosti cesty / spôsobov všetkých vecí (svetských);  
ativartayeya tān – tie nech prekročím. 
To znamená, nech hľadím na cestu svetských objektov, na tvorbu celého objektívneho sveta, 
ako na Tvoju podobu, ktorá je ľahká, jemná, svetlá atď.91 
 
 

8.7. vikasatu svavapurbhavadātmakaṃ samupayāntu jaganti mamāṅgatām / 
                      vrajatu sarvamidaṃ dvayavalgitaṃ smṛtipathopagame ’pyanupākhyatām // 

 
[Moja podoba nech žiari v Tvojej pravej povahe,  
Svety mojimi údmi nech sa stanú, 
Nech navždy zanikne spomienka získaná na ceste,  
Že toto všetko je rozvojom duality.] 

 
vikasatu svavapurbhavadātmakaṃ – nech žiari moja (vlastná) podoba v Tvojej praveh 
povahe; 
samupayāntu jaganti mamāṅgatām – svety nech sa stanú mojimi údmi; 
vrajatu smṛtipathopagame ’pyanupākhyatām – nech úplne zanikne aj spomienka získaná na 
ceste; termín anupākhya (nejasne viditeĺný) prekladá RL v spojení s vrajatu a prekladá to: 
sarvathā bhūl jāye – úplne nech je zabudnutá; 
sarvamidaṃ dvayavalgitaṃ – (že) toto všetko je rozvojom duality. 
  
 

8.8. samudiyādapi tādṛśatāvakānanavilokaparāmṛtasamplavaḥ / 
                           mama ghaṭeta yathā bhavadadvayāprathanaghoradarīparipūraṇam // 
 

[Nech povstane záplava najlepšieho nektaru 
Len z pohľadu na Tvoju tvár, 
Aby strašná priepasť neprejavovania  
Tvojej jednoty stala sa pre mňa naplnená.] 

 
samudiyādapi parāmṛtasamplavaḥ - nech povstane záplava najlepšieho nektaru aj; 
tādṛśatāvakānanaviloka – z pohľadu na takúto Tvoju tvár; pojem „tvár“ tu odkazuje na 5 
energii Vedomia: cit, ānanda, icchā, jñāna, kriyā śakti92; 

                                   
91 LJ, str. 114. 
92 LJ, str. 115. 
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yathā bhavadadvayāprathanaghoradarī – aby strašná priepasť nevidenia Tvojej podoby; 
Význam pojmu aprathana nieje jasný. Tiež nie je jasné či sa jedná o aprathana alebo 
āprathana. Pravdepodobne sa jedná o výraz odvodený od koreňa √prath - rozprestierať 
(nad), rozširovať, objavovať. S prefixom a by teda znamenal neobjavovanie, neprejavovanie, 
čo by odpovedalo hindskému prekladu (adarśan rūpī – neviditeľná podoba);  
mama ghaṭeta paripūraṇam – stala sa pre mňa naplnená.  
  
 

8.9. api kadācana tāvakasaṅgamāmṛtakaṇācchuraṇena tanīyasā / 
                           sakalalokasukheṣu parāṅmukho na bhavitāsmyubhayacyuta eva kim // 
 

[Hoci zo zriedkavého pokropenia malými kvapkami  
Nektaru zo stretnutia s Tebou, 
Odvrátil som sa od všetkých potešení sveta, 
Prečo mám byť (teraz) zbavený oboch?] 

 
tāvakasaṅgamāmṛtakaṇācchuraṇena tanīyasā – pokropením malými kvapkami nektaru zo 
stretnutia s Tebou; 
api kadācana – aj keď zriedkavým; 
sakalalokasukheṣu parāṅmukho – odvrátil som sa od všetkých potešení sveta; 
na bhavitāsmyubhayacyuta eva kim – prečo mam byť zbavený oboch? T.j. aj potešenia 
z Tvojho nektaru. 
   
 

8.10. satatameva bhavaccaraṇāmbujākaracarasya hi haṃsavarasya me / 
                              upari mūlatād api cāntarādupanamatvaja bhaktimṛṇālikā // 
 

[Keď sa ako najlepšia labuť prechádzam  
Po jazere Tvojich lotosových nôh, ó Nezrodený, 
Nech sa lotosová stonka oddanosti  
Objavuje hore, dole aj uprostred (lotosu).] 

 
bhavaccaraṇāmbujākaracarasya – keď prechádzajúci sa po jazere Tvojich lotosvých nôh; 
satatameva hi haṃsavarasya me – stále som ako najlepšia labuť; 
upari mūlatād api cāntarād – z hora, z dola aj zo stredu; 
upanamatvaja bhaktimṛṇālikā – nech sa objavuje lotosová stonka oddanosti. 
LJ vo výklade uvádza zaujímavý prímer: stonka lotosu nazývaná Kašmírštinou nadrū, je 
potravou labutí, plávajúcich po lotosovom jazere. Aby ju získali musia sa vnárať pod vodu. 
Táto stonka tu symbolizuje oddanosť. To znamená, že autor tu naráža na túto symboliku. 
Chce nachádzať stonku – oddanosť nielen pod vodou u koreňa, ale aj na povrchu a v strede 
lotosu.93 
 
 

8.11. upayāntu vibho samastavastūnyapi cintāviṣayaṃ dṛśaḥ padaṃ ca / 
                              mama darśanacintanaprakāśāmṛtasārāṇi paraṃ parisphurantu // 
 

                                   
93 LJ, str. 117. 
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[Nech sa hoci všetky objekty sveta stanú  
Predmetom mojej mysle a mojich očí, ó Mocný, 
Ale počas videnia a myslenia nech žiari  
Pre mňa podstata svetla a rozlišovania.] 

 
upayāntu samastavastūnyapi cintāviṣayaṃ – hoci aj všetky veci / objekty sveta (ako) 
predmety mysle nech sa objavujú; 
dṛśaḥ padaṃ ca mama – a (ako) objekt môjho zraku; 
prakāśāmṛtasārāṇi paraṃ parisphurantu – ale nech žiaria podstatou svetla a nektaru; výraz 
prakāśāmṛta sārāṇi prekladá a vysvetľuje RL: prakāś aur amṛta (arthāt vimarśa94) rūpī  sār 
vale (ho kar) – (keď sa staly) podstatou v podobe svetla a nektaru (zvrchovaného vedomia).   
darśanacintana – vo videní a myslení.  
To znamená, nech sa mi celý objektívny svet javí ako žiara Tvojej podstaty. 
 
 

8.12. parameśvara teṣu teṣu kṛcchreṣvapi nāmopanamatsvahaṃ bhaveyaṃ / 
                              na paraṃ gatabhīstvadaṅgasaṅgādupajātādhikasammado ’pi yāvat // 
 

[Aj keď mnohé strasti prichádzajú, ó Pane, 
Nech niesom len zbavený strachu, 
Ale nech mám veľku radosť 
Z dotyku s Tvojim telom.] 

 
parameśvara teṣu teṣu kṛcchreṣvapi – ó Pane, aj keď najrôznejšie strasti; 
nāmopanamatsu – vskutku prichádzajú / sú prítomné; 
ahaṃ bhaveyaṃ na paraṃ gatabhīs – nech nie som len zbavený strachu; 
adhikasammado ’pi yāvat – ale aj majúci veľkú radosť; 
tvadaṅgasaṅgādupajāta – pochádzajúcu z dotyku s Tvojim telom. 
  
 

8.13. bhavadātmani viśvamubhitaṃ yad bhavataivāpi bahiḥ prakāśyate tat / 
                              iti yaddṛḍhaniścayopajuṣṭaṃ tadidānīṃ sphuṭameva bhāsatām // 
 

[„Všetko je v Tebe obsiahnuté, čo sa Tebou navonok prejavuje“, 
Toto pevné presvedčenie je potešujúce,  
Ale teraz nech sa ukáže ako prejavené.] 

 
bhavadātmani viśvamubhitaṃ - „v Tvojej duši všetko je obsiahnuté; 
yad bhavataivāpi bahiḥ prakāśyate tat iti – to, čo sa Tebou práve na vonok prejavuje“; 
yaddṛḍhaniścayopajuṣṭaṃ - to, čo je toto pevné presvedčenie potešujúce; 
tadidānīṃ sphuṭameva bhāsatām – to nech teraz zažiari ako prejavené. 
To znamená, nech si neužívam len radosť povstávajúcu z presvedčenia, že je to tak, ale 
nech ju zakúsim aj v prejave. 
 
 

                                   
94 Termín vimarśa vykladá filozofia pratyabhijñā ako zvrchované vedomie Ja, naplnené poznaním a činnosťou, 
vytvárajúce všetky procesy vo svete (Singh, J., Pratyabhijñāhṛdayam, str. 171). 
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9. svātantryavijayākhyaṃ stotram – Verše o víťazstve slobody 
 
 

9.1. kadā navarasārdrārdrasambhogāsvādanotsukam / 
                pravarteta vihāyānyat mama tvatsparśane manaḥ //  

 
[Moja myseľ túžiaca vychutnávať radosť  
Zo stále nového čerstvého nektaru 
Zanechajúc ostatné, kedy sa Ťa dotkne?] 

 
mama manaḥ utsukam – moja myseľ túžiaca (po); 
āsvādana – vychutávaní, požívaní; RL toto prekladá ako camatkār karne ke lie, čo doslova 
znamená kvôli konaniu zázrakov. Termín camatkāra má ale vo filozofii kašmirského šivaizmu 
význam „potešenie zo zkúsenosti“, „blaženosť čistého vedomia-Ja“95. Preklad tohoto slova 
podľa slovníku MW „vychutnávať“, „požívať“ je teda vhodný; 
sambhoga – potešenia; 
ārdrārdra – reduplikácia výrazu ārdra naznačuje zintenzívnenie daného pojmu, takže význam 
je: veľmi / nanajvýš čerstvý. Pojem ārdra má aj iný význam, a to: jemný. Tento druhý význam 
použil v preklade RL (atyanta komal), ktorý k tomu dodáva arthāt spṛhaṇīya, t.j. vytúžený. 
Rovnaký komentár použil aj KŠ: sātiśayaṃ spṛhaṇīyaḥ (najviac vytúžený). Pojem spṛhaṇīyaḥ 
sa viaže s genitívom alebo inštrumentálom, takže následujúci pojem bude mať význam 
jedného z týchto pádov. V tomto prípade sa prikláňam k prvému významu tohoto slova 
(najviac čerstvý); 
navarasa – nový nektar; podľa hindského prekladu aj sanskrtského komentáru má tento člen 
kompozita význam inštrumentálu: nitanaye ras se (RL), navarasena (KŠ). 
vihāyānyat – zanechajúc ostatné; RL pojem anyat vysvetľuje: arthāt kalpanāõ kā jāl ādi – sieť 
/ pletivo predstáv a iné. Rovnako tento pojem vysvetľuje aj KŠ (kalpanājālam). To znamená 
zanechajúc predstavy, myšlienky svetské; 
kadā tvatsparśane pravarteta – kedy príde do Tvojho dotyku; to znamená, kedy sa stane 
Tebou prestúpená. Tento význam uvádza aj KŠ: tvatsamāveśamayaṃ bhavet (dosl. stane sa 
opatrený Tvojim vstúpením).  
Podľa výkladu LJ je význam tohoto verša ten, že myseľ získa najsladší nektar, len keď sa 
dotkne Jeho tela.96  
 
 

9.2. tvadekaraktastvatpādapūjāmātramahādhanaḥ / 
                kadā sākṣātkariṣyāmi bhavantamayamutsukaḥ //   

 
[V Tebe nachádzam zaľúbenie,  
Len uctievanie Tvojich nôh 
Je veľkým bohatstvom, 
Kedy Ťa ja, tak veľmi túžiaci uvidím?] 

 
tvadekaraktaḥ - Ty jediný milovaný (si); 

                                   
95 Singh, J., Pratyabhijñāhṛdayam, str. 162. 
96 LJ, str. 119. 
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tvatpādapūjāmātra – len uctievanie Tvojich nôh; RL upresňuje význam slova mātra pojmom 
keval (iba, len); 
mahādhanaḥ - veľké bohatstvo (je); 
ayamutsukaḥ - tento veľmi túžiaci; pojem ayam prekladá RL ako „ja“ (maĩ); význam je teda: 
„ja veľmi túžiaci“; 
bhavantam – po Tebe;  
kadā sākṣātkariṣyāmi  – kedy prejaveného / viditeľného učiním (Teba); to znamená, kedy Ťa 
uvidím. 
 
 

9.3. gāḍhānurāgavaśato nirapekṣībhūtamānaso ’smi kadā / 
    paṭapaṭiti vighaṭitākhilamahārgalastvām upaiṣyāmi //  

 
[Následkom silnej náklonnosti, zbavená túžby 
Kedy moja myseľ náhle prelomí celú veľkú závoru, 
A ja k Tebe prídem?] 

 
gāḍhānurāgavaśato – následkom silnej náklonnosti; 
nirapekṣībhūta – stanúca sa ľahostajnou; RL to prekladá: ākāṅkṣā – rahit, t.j. zbavená túžby; 
mānaso ’smi – majúci myseľ som; t.j. moja myseľ; 
paṭapaṭiti – tento výraz má podľa hindského prekladu význam „vysloviac slovo pat pat“ (paṭ 
paṭ śabd karke). Lepšie to osvetľuje KŠ pojmom jhaṭiti – náhle; 
mahārgalaḥ - veľká závora; RL toto vysvetľuje slovami: avidyā ādi rūpiṇī baṛī argalāõ vālā –
závory pozostávajúce z nevedomosti a iných (pút); 
kadā vighaṭitākhila – kedy úplne prelomená, pretrhnutá; RL dodáva hokar – stanúc sa 
tvām upaiṣyāmi – (ja) k Tebe prídem; RL vysvetľuje: „s Tvojou podobou sa zjednotím“ (āpke 
svarūp kī ektā prāpt karū̃gā). 
 
 

9.4. svasaṃvitsārahṛdayādhiṣṭhānāḥ sarvadevatāḥ / 
                kadā nātha vaśīkuryāṃ bhavadbhaktiprabhāvataḥ //   

 
[Kedy ovládnem všetky božstvá  
Prebývajúce v srdci, ó Pane, 
V podstate vlastného vedomia, 
Silou Tvojej oddanosti?] 

 
sarvadevatāḥ - všetky božstvá; v zmysle „božstvá zmyslových orgánov “ (RL: sabhī indriya-
deviyõ ko); 
svasaṃvitsāra – v podstate vlastného vedomia; 
kadā nātha vaśīkuryāṃ – kedy ó Pane podrobím si / premôžem; 
bhavadbhaktiprabhāvataḥ - silou Tvojej oddanosti; v tomto kompozite je použitý genitív vo 
funkcii inštrumentálu,  (RL: prabhāv se). 
Podľa komentára LJ prebývajú zmyslové orgány (oči, uši, nos, hrdlo, jazyk, telo, pokožka) vo 
vlastnom vedomí a človek si ich musí podrobiť.97 
 

                                   
97 LJ, str. 121. 
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9.5. kadā me syādvibho bhūri bhaktyānandarasotsavaḥ / 

                yadālokasukhānandī pṛthaṅnāmāpi lapsyate //  
 

[Kedy pre mňa nastane, ó Pane,  
Hojný sviatok nektaru blaženosti,  
Kedy aj to, čo má rôzne mená, 
Sa naplní nektarom blaženého vedomia?] 

 
 
kadā me syādvibho – kedy pre mňa bude ó Mocný; podľa prekladu RL „kedy získam“ (kab 
mujhe prāpt hogā);  
bhūri bhaktyānandarasotsavaḥ - silný / hojný sviatok nektaru blaženosti oddanosti; 
yadā pṛthaṅnāmāpi – kedy aj to, čo má rôzne mená; to znamená všetky veci objektívneho 
sveta; 
lapsyate – získa; RL toto prekladá pojmom kahlāyegā, t.j. bude sa nazývať;  
ālokasukhānandī – blaženým šťastím svetla (vedomia); RL to komentuje slovami: cit-prakāś 
ke ānand-ras se prapūrit banā huā – naplnené blaženým nektarom svetla vedomia. 
 
 

9.6. īśvaramabhayamudāraṃ pūrṇamakāraṇamapahnutātmānaṃ / 
                sahasābhijñāya kadā svāmijanaṃ lajjayiṣyāmi // 

 
[Kedy Pána, seba ukrývajúceho, bezpríčinného,  
Plného, šľachetného, nebojácneho, zvrchovaného  
Náhle rozoznám a zahanbím?]  

 
īśvaramabhayamudāraṃ - zvrchovaného, nebojácneho, šľachetného; 
pūrṇamakāraṇamapahnutātmānaṃ - plného, bezpíčinného, seba ukryvajúceho; pojem 
pūrṇam RL vysvetľuje ako ākāṅkṣārahit – zbaveného túžby; 
kadā svāmijanaṃ - kedy Pána ľudí;  
sahasābhijñāya – náhle rozpoznájúc; podľa vysvetlenia RL: pratyakṣa darśan karke – 
uvidiac; 
lajjayiṣyāmi – zahanbím; RL toto vysvetľuje: āp ko bhakt-janõ mẽ prakaṭ karū̃gā, t.j. prejavím 
medzi Tvojimi oddanými.  
V komentári sa žiak pýta Lakshmana Joo, či nieje nehorázne takto rozprávať o Bohu. LJ mu 
odpovedá bhakti viṣaye na kaścin doṣaḥ –  nič nie je chyba, čo je (konané, vyslovené) 
z lásky (oddanosti).  
 
 

9.7. kadā kāmapi tāṃ nātha tava vallabhatāmiyām / 
                yayā māṃ prati na kvāpi yuktaṃ te syātpalāyitum //   

 
[Kedy sa stanem takou nádobou Tvojej lásky, ó Pane, 
Že nebudeš považovať za správne odo mňa utiecť] 

 
kadā kāmapi tāṃ nātha – kedy tej nadpozemskej ó Pane; kāmapi podľa prekladu RL: alaukik 
(nadpozemský); 
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tava vallabhatāmiyām – Tvojej lásky – t.j. lásky k Tebe dôjdem; RL dodáva: kedy sa stanem 
nádobou Tvojej lásky? (maĩ kab āp kī kṛpā kā pātr banū̃?); 
yayā māṃ prati – ktorou mne; RL: odo mňa (mere sāmne se); 
kvāpi palāyitum – kamkoľvek Tvoje utečenie; kamkoľvek utiecť    
na yuktaṃ te syāt – RL pojem yuktaṃ prekladá pojmom ṭhīk (správne), to znamená, nebude 
Tebou považované za správne (kamkoľvek utiecť). 
LJ komentuje, že intenzita lásky spôsobí, že zostane vždy predo mnou, nebude mať šancu 
nikam sa ukryť.98 
 
 

9.8. tattvato ’śeṣajantūnāṃ bhavatpūjāmayātmanām / 
                dṛṣtyānumoditarasāplāvitaḥ syāṃ kadā vibho //  

 
[Kedy ma zaplaví nektar blaženosti, 
Uvidiac, že v skutočnosti všetky bytosti 
Sú ponorené do Tvojho uctievania?] 

 
aśeṣajantūnāṃ - bytostí bezozbytku, t.j. všetkých bytostí; 
bhavatpūjāmayātmanām – duše opatrené uctievaním Teba; genitív je použitý v absolutnom 
význame; 
tattvato – podľa pravdy, pravej povahy; RL: yathārtha rūp mẽ (v skutočnosti);  
dṛṣtyā – uvidiac; 
anumoditarasāplāvitaḥ - zaplavený nektarom radosti, potešujúcim nektarom; podľa prekladu 
RL nektarom blaženosti (ānand-ras se); 
syāṃ kadā vibho – kedy budem, ó Mocný. 
Zmysel tohoto verša je podľa komentára LJ ten, že akákoľvek činnosť bytostí na zemi, dobrá 
či zlá, nie je ničím iným, než uctievaním Pána.99  
 
 

9.9. jñānasya paramā bhūmiryogasya paramā daśā / 
                tvadbhaktiryā vibho karhi pūrṇa me syāttadarthitā //   

 
[Kedy bude naplnená táto moja túžba po oddanosti Tebe, ó Mocný, 
Ktorá je najvyšším stupňom poznania a najvyšším stavom jógy?] 

 
karhi pūrṇa syāt – kedy bude naplnená; RL to komentuje: arthāt mujhe vah bhakti kab prāpt 
hogī – kedy získam takú oddanosť;  
me tadarthitā – táto moja prosba / túžba; 
tvadbhaktir vibho – (po) oddanosti Tebe, ó Mocný; 
yā jñānasya paramā bhūmir – ktorá je najvýšším stupňom poznania; 
yogasya paramā daśā – (a) najvyšším stavom jógy. 
 
   

9.10. sahasaivasādya kadā gāḍhamavaṣṭabhya harṣavivaśo ’ham / 
                tvaccaraṇavaranidhānaṃ sarvasya prakaṭayiṣyāmi //  

                                   
98 LJ, str. 124. 
99 LJ, str. 124. 
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[Kedy náhle dosiahnúc a pevne uchopiac  
Najdrahší poklad Tvojich nôh,  
Ja naplnený radosťou (ho) ukážem všetkým?] 

 
sahasaivasādya kadā – kedy náhle dosiahnúc;  
gāḍhamavaṣṭabhya – (a) pevne uchopiac; RL: apnā kar – získajúc; 
tvaccaraṇavaranidhānaṃ - najdrahší poklad Tvojich nôh; 
harṣavivaśo ’ham – ja (majúci) bezmedznú radostť; RL pojem vivaśaḥ prekladá pojmom 
pūrṇa, t.j. naplnený; 
sarvasya prakaṭayiṣyāmi – všetkým (ho) ukážem, prejavím; genitív slova sarvasya je použitý 
vo funkcii datívu. 
LJ vo výklade poznamenáva, že zjavenie nikdy neprichádza po krokoch, ale je vždycky náhle 
a naraz.   
 
 

9.11. paritaḥ prasaracchuddhatvadālokamayaḥ kadā / 
                syām yatheśa na kiñcinme māyācchāyābilaṃ bhavet //   

 
[Kedy budem úplne zaplavený čistotou Tvojej žiari, 
Aby nič pre mňa nemalo ani náznak tieňa ilúzie, ó Pane?] 

 
paritaḥ prasaracchuddha  – dookola zaplavený čistotou; RL: vyāpt hue (prestúpený); 
tvadālokamayaḥ  –  (a) obdarený Tvojim svetlom; 
kadā syām – kedy budem; 
yatheśa na kiñcinme bhavet – aby nič pre mňa nebolo; 
māyācchāyābilam – majúce diery tieňa zahalenia (māyā); RL: bhed-prathā andhakār se 
malin – nečistota temnoty / tieňa duality; KŠ: advayākhyātikuharam – diera / štrbina 
v jednote; RL toto kompozitum rozkladá ako māyā cchāyā ābilam, kde ābilam je nečistota. 
KŠ, ale v kometári používa slovo kuharam, ktoré významovo odpovedá slovu bilam (štrbina, 
diera). LJ v svojom výklade tiež používa výraz odpovedajúci skôr štrbine (trace), ako 
nečistote. Oba významy sú ale použiteľné a nemenia význam verša. V preklade som sa 
priklonila k výrazu použitému vo výklade LJ. 
 
 

9.12. ātmasātkṛtaniḥśeṣamaṇḍalo nirvyapekṣakaḥ / 
                kadā bhaveyaṃ bhagavamstvadbhaktagaṇanāyakaḥ //  

 
[Učinený zajedno s celým svetom, bez túžby, 
Kedy sa stanem vodcom Tebe oddaních, ó Pane?] 

 
niḥśeṣamaṇḍalo – celý svet; RL to komentuje: sadāśiv se pṛthvī tak ke sabhī – všetko od 
Sadášivu až po Zem100; 
ātmasātkṛta – učinený zjednotený so sebou; RL: cit-svarūp ke sāth abhinn banāye hue – 
učinený totožný s podobou vedomia; 

                                   
100 Termíny z kozmológie školy Trika, kde sadāśiva představuje v poradí tretiu kategóriu stvorenia (tattvu) a pṛthivī 
(element zeme) poslednú, tridsiatu šiestu tattvu. 
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nirvyapekṣakaḥ - ľahostajný; RL: (aur isī lie) ākāṅkṣā-śūnya – (a kvôli tomu) bez túžby; RL tu 
dodáva hokar – stanúc sa; 
bhagavamstvadbhaktagaṇanāyakaḥ - ó Pane, vodca Tebe oddaních; 
kadā bhaveyaṃ - kedy sa stanem. 

 
 

9.13. nātha lokābhimānānāmapūrvaṃ tvaṃ nibandhanam / 
                mahābhimānaḥ karhi syām tvadbhaktirasapūritaḥ //  

 
[Ty si jedinou príčinou pýchy sveta, ó Pane, 
Kedy sa stanem Veľkou Pýchou,  
Naplnený nektarom Tvojej oddanosti?] 

 
apūrvaṃ tvaṃ nibandhanam – Ty (si) jedinou / zvláštnou príčinou; RL: kāraṇ (príčina); 
lokābhimānānām – pýchy sveta; Pojem pýcha je tu použitý vo význame ja, ego. Ako 
poznamenáva LJ (str. 127): „Ego každého tvora pochádza od Teba, Ty si jeho tvorcom“.   
mahābhimānaḥ – veľká pýcha; Termínom „Veľká Pýcha“ autor zrejme označuje Veľké Ja 
v zmysle univerzálneho vedomia Ja. KŠ to komentuje slovami: viśvātmā cidānandaghanaḥ 
śiva evāsmi – Ja všetkého som, pozostávajúce z blaženého vedomia, Šiva. 
tvadbhaktirasapūritaḥ – naplnený nektarom Tvojej oddanosti; 
karhi syām – kedy budem; RL: kab ban jāū ̃(kedy sa stanem). 
 
 

9.14. aśeṣaviṣayāśūnyaśrīsamāśleṣasusthitaḥ / 
                śayīyamiva śītāṅghrikuśeśayayuge kadā //  

 
[Kedy spočiniem spokojný,  
Naplnený svetom v objatí bohyne Lakšmí, 
Na páre (Tvojich) chladivých lotosových nôh?] 

 
aśeṣaviṣayāśūnya – plný všetkých objektov; RL: sabhī viṣayõ se pūrṇ - naplnený všetkými 
vecami. Vecami, objektami sa tu myslí objektami sveta, svetskými radosťami; 
śrīsamāśleṣasusthitaḥ – šťastný / spokojný v pevnom objatí bohyne Šrí; Podľa Kšemarádžu 
bohyňa Šrí reprezentuje bohatsvo, krásu oddanosti (bhakti-lakṣmī). LJ tento pojem vykladá 
ako „Bohyňa duchovného bohatstva, vtelenie oslobodenia“. 
śītāṅghrikuśeśayayuge – na páre chladivých lotosových nôh; pojem chladivý (śīta) podľa 
komentára RL znamená, že odstraňuje svetské trápenie (saṃsaār kā saṃtāp harne vāle); 
śayīyamiva kadā – kedy spočiniem; slovo iva (ako, podobný) neprekladá ani nekomentuje ani 
RL ani KŠ.  
  
 

9.15. bhaktyāsavasamṛddhāyāstvatpūjābhogasampadaḥ / 
                kadā pāraṃ gamiṣyAmi bhaviṣyāmi kadā kṛtī //   

 
[Naplnený nektarom oddanosti,  
Kedy dôjdem na hranicu radosti Tvojho uctievania,  
Kedy sa stanem spokojný?] 
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bhaktyāsavasamṛddhāyāḥ – naplnený nektarom oddanosti; 
tvatpūjābhogasampadaḥ - stav potešenia z Tvojho uctievania; termín sampadaḥ (opatrený 
niečim) prekladá RL pojmom saṃpatti (stav, naplnenie), takže preklad môže znieť: stav 
radosti z Tvojho uctievania, alebo naplnenie z potešenia, (ktoré plynie) z Tvojho uctievania; 
kadā pāraṃ gamiṣyāmi – kedy dôjdem na hranicu; slovo pāraṃ sa tu vzťahuje na 
predchádzajúci výraz tvatpūjābhogasampadaḥ; 
bhaviṣyāmi kadā kṛtī – kedy sa stanem uspokojený? To znamená, kedy sa naplnia všetky 
moje túžby.    
Podľa kometára LJ oddanosťou vzrastá potešenie z uctievania.101 

 
 

9.16. ānandabāṣpapūraskhalitaparibhrāntagadgadākrandaḥ / 
                hāsollāsitavadanastvatsparśarasaṃ kadāpsyāmi //   

 
[Kedy získam nektar Tvojho dotyku, 
A na mojej tvári sa rozžiari smiech, 
Budem sa zajakávať plačom, naplnený úžasom, 
Zadržiavajúci záplavu sĺz blaženosti?] 

 
tvatsparśarasaṃ kadāpsyāmi – kedy získam nektar Tvojho dotyku; 
hāsollāsitavadanaḥ – majúci tvár rozžiarenú smiechom; 
gadgadākrandaḥ – zajakávajúci sa plačom; RL: aspaṣt pukār vālā – nejasne volajúci, kričiaci; 
paribhrānta – dosl. túlajúci sa, trasúci sa; RL uvádza význam toho: vismayānvit – naplnený 
úžasom; 
ānandabāṣpapūra skhalita – zadržiavajúci záplavu sĺz blaženosti. 
Podľa LJ, keď nastane stav zjednotenia s najvyššou podstatou dochádza k všetkým 
spomenutým stavom zároveň (radosť, smiech, plač a pod.).  
 
 

9.17. paśujanasamānavṛttāmavadhūya daśāmimāṃ kadā śambho / 
                āsvādayeya tāvakabhaktocitamātmano rūpam //  

 
[Kedy budem ochutnávať Tvoju podobu, hodnú Tebe oddaným, 
Odmietnúc ten stav chovania sa ako nevedomí ľudia?] 

 
avadhūya daśāmimāṃ - odmietnúc tento stav; 
paśujanasamānavṛttām – chovania sa rovnako ako zvierací (v zmysle nevedomí) ľudia; RL 
pojem paśujana prekladá pojmom bezvýznamní, ničotní ľudia (tucch logõ); 
kadā śambho āsvādayeya – kedy, ó Milostivý, budem ochutnávať; 
āvakabhaktocitam ātmano rūpam – Tvoju podobu hodnú Tebe oddaním. 
 
 

9.18. labdhāṇimādisiddhirvigalitasakalopatāpasantrāsaḥ / 
                tvadbhaktirasāyanapānakrīḍāniṣṭhaḥ kadāsīya //  

 
[Získajúc jógické sily (a tým) zničiac všetkú bolesť a strach, 

                                   
101 LJ, sr. 128. 
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Kedy sa oddám hre pitia nektaru Tvojej oddanosti?] 
 
labdhāṇimādisiddhir – získajúci sily animá a ďalšie; 
vigalitasakalopatāpasantrāsaḥ - zničiaci všetkú bolesť a strach; 
niṣṭhaḥ kadāsīya – kedy sa stanem oddaný; RL upreňuje pojem niṣṭhaḥ: līn banā rahū̃ – 
ponorím sa; 
tvadbhaktirasāyanapānakrīḍā – hre pitia nektaru Tvojej oddanosti.   
 
 

9.19. nātha kadā sa tathāvidha ākrando me samuccared vāci / 
                yat samanantarameva sphurati purastāvakī mūrtiḥ //  

 
[Ó Pane, kedy vystúpi z mojej reči tak veľký plač, 
Že Tvoje podoba predo mnou okamžite zažiari?] 

 
nātha kadā sa tathāvidha ākrando – ó Pane, kedy tak veľký plač; termín tathāvidha 
komentuje RL pojmom alaukik (nadpozemský); 
me samuccared vāci – v mojej reči vystúpi;  
yat samanantarameva sphurati – že hneď, okamžite zažiari; 
purastāvakī mūrtiḥ - v prítomnosti (mojej) Tvoja podoba; puras RL vysvetľuje mere sāmne 
arthāt samāveś mẽ - predo mnou, v zmysle pri prestúpení (mňa božskou silou).   
 
 

9.20. gādhagāḍhabhavadaṅghrisarojā liṅganavyasanatatparacetāḥ / 
                vastvavastvidamayatnata eva tvāṃ kadā samavalokayitāsmi //  

 
[S mysľou úplne oddanou   
Pevnému objímaniu Tvojich lotosových nôh, 
Kedy bez úsilia uvidím  
Toto existujúce aj neexistujúce ako Teba?] 

 
liṅganavyasanatatparacetāḥ - majúci myseľ úplne oddanú objímaniu; 
gādhagāḍhabhavadaṅghrisarojā – pevnému (objímaniu) Tvojich lotosových nôh; 
ayatnata kadā samavalokayitāsmi – bez úsilia kedy budem vidieť; 
vastvavastvidam eva tvāṃ – toto existujúce aj neexistujúce ako Teba; RL komentuje pojem 
vastvavastvidam, ako „celý svet pozostávajúci zo skutočných aj neskutočných vecí“ (bhāv-
abhāv-maya is viśva ko).   
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10. avicchedabhaṅgākhyaṃ stotram – Verše o prerušení jednoty102 
 
 

10.1. na soḍhavyamavaśyaṃ te jagadekaprabhoridam / 
                  māheśvarāśca lokānāmitareṣāṃ samāśca yat // 
  

            [Jediný Pán sveta bezpochyby nemá tolerovať, že  
            (Jeho) oddaní sú rovnakí ako ostatní ľudia.] 

 
te jagadekaprabhor – podmet je tu vyjadrený genitívom, ktorý má funkciu inštrumentálu (KŠ: 
tava – tvayā), to znamená „Jediným Pánom sveta“, (RL: jagat ke advitīy svāmī); 
na soḍhavyam – prísudok má tvar gerundíva,  t.j. „nemá byť tolerované / znášané“, (RL: nahī ̃ 
sahan karnā cāhie); yat – že;  
māheśvarāḥ – (dosl. vzťahujúci sa k Veľkému Pánovi, Šivovi), tento termín prekladá RL ako 
(āp) maheśvar ke bhakt – (Teba), Veľkého Pána oddaní.  
samāḥ sa viaže s inštrumentálom, genitívom alebo ablatívom vo význame „podobný, 
rovnocenný, rovnaký ako“. Takže lokānāmitareṣāṃ samāḥ bude znamenať „rovnakí ako iní 
ľudia“. RL k tomu dodáva bane rahẽ - zostávajú, sú.  
Podľa komnetára LJ103, je zmysel tohoto verša ten, že oddaní by nemali kráčať po rovnakej 
ceste a chovať sa rovnako, ako obyčajní ľudia.  
 

 
10.2. ye sadaivānurāgeṇa bhavatpādānugāminaḥ / 

                  yatra tatra gatā bhogāṃste kāṃścid upabhuñjate // 
 

             [Tí, ktorí vždy s láskou k Tvojím nohám prichádzajú, 
             Kamkoľvek prídu požívajú nadpozemské potešenia.] 

 
ya bhavatpādānugāminaḥ – tí, ktorí sú prichádzajúci k Tvojím nohám  
anurāgeṇa – dosl. s láskou, náklonnosťou. RL a KŠ k tomu dodávajú bhakti se, āsaktyā 
(s oddanosťou).  
te upabhuñjate – tí zakúšajú, užívajú;  
kāṃścid – tento pojem RL znovu prekladá ako alaukik (nadpozemský), KŠ ako 
paramānandamayān (pozostávajúci z najvyššej blaženosti).  
bhogān – radosti, potešenia, (radosti pozostávajúce z najvyššej blaženosti).  
yatra tatra gatā – dosl. kamkoľvek prišli, RL: jis kisī avasthā mẽ bhī hõ; KŠ: 
sarvāvasthāsthitāḥ, to znamená „na každom mieste / v každom stave, kde sú; všade kde sú“.      
 
 

10.3. bhartā kālāntako yatra bhavāṃstatra kuto rujaḥ / 
                  tatra cetarabhogāśā kā lakṣmīryatra tāvakī // 
 

             [Tam kde si Ty, Ničiteľ času, Ochránca, 
             Je tam nejaké utrpenie? 
             A tam kde je Tvoja Lakšmí, 

                                   
102 T.j. Prerušovaní kontinuity božského vedomia, (LJ, str. 131). 
103 LJ, str. 131. 
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             Je tam túžba po inom potešení?]  
 
yatra bhavān kālāntako bhartā – kde Ty, Ničiteľ času, Ochránca, (RL k tomu dodáva syāt – 
hõ, t.j. si);  
tatra kuto rujaḥ – kde je tam ničenie, utrpenie? RL k pojmu rujaḥ dodáva yā duḥkh (alebo 
nešťastie);  
lakṣmīryatra tāvakī  ca – a kde (je) Tvoja Lakšmí; 
RL vo svojich prekladoch často ztotožňuje bohyňu Lakšmí s oddanosťou104 (bhakti rūpiṇī 
lakṣmī ), Kšemarádža ju zasa komentuje ako „naplnenú / vytvorenú svetlom neduality“ 
(advayaprakāśasaṃpat), alebo ako „bohatsvto, krása oddanosti“ 105 . K oddanosti, 
duchovnému bohatstvu ju prirovnáva aj LJ. 
tatra itarabhogāśā kā – je tam túžba po inom potešení, radosti? itarabhoga RL komentuje 
slovami anya (sāṃsārik viṣayarūpī) bhogõ kī, t.j. po inej (svetskej) radosti. 
 
 

10.4. kṣaṇamātrasukhenāpi vibhuryenāsi labhyase / 
                              tadaiva sarvaḥ kālo ’sya tvadānandena pūryate // 
 

              [Hoci i len chvíľkovým šťastím,  
              Kto Teba, Všadeprítomného získa, 
              Od tej doby, po všetok čas zostane  
              Naplnený Tvojou blaženosťou.]  

 
yenāsi labhyase – ktorým si získaný; pojem yena KŠ vysvetľuje pojmom bhaktena, teda 
„oddaným“. Podobne činí aj RL (jis bhakt ne – ktorým oddaným);  
vibhur – Všadeprítomný, (RL: vyāpak prabhu ko);  
kṣaṇamātrasukhenāpi – hoci i len chvíľkovým štastím. KŠ: samāveśaspandena (záchvevom 
prestúpenia, stretnutia);  
tadaiva – RL toto prekladá ablatívne – usī vakt se, t.j. od toho času, od tej doby; 
asya sarvaḥ kālaḥ - jeho všetok čas; 
tvadānandena – Tvojou blaženosťou, RL: ānand-ras se (nektarom blaženosti), KŠ k tomu 
dodáva: saṃskāreṇa (skrze stopu, ktorú zanechá v mysli, toto stretnutie)106 
pūryate – je naplnený. 
 
 

10.5. ānandarasabinduste candramā galito bhuvi / 
                  sūryastathā te prasṛtaḥ saṃhārī tejasaḥ kaṇaḥ // 

 
            [Mesiac je kvapkou Tvojho nektaru blaženosti spadnutej na zem, 
            Slnko je čiastočkou mocnej žairi spôsobujúcej zničenie sveta.] 

 
candramā ānandarasabinduste – mesiac (je) kvapkou Tvojho nektaru blaženosti; 
galito bhuvi – spadnutej na zem; 

                                   
104 Viz. verš 1.9. 
105 Viz. verš 9.14. 
106 saṃskāra – dojem, ktorý zanecháva v mysli objekt, alebo stav, pred tým než zmizne (Pandit, M.L., The Trika 
Śaivism of Kashmir, str. 132). 
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sūryastathā – a slnko (je); 
te prasṛtaḥ saṃhārī tejasaḥ kaṇaḥ - čiastočkou Tvojej mocnej žiari spôsobujúcej zničenie 
sveta. Termín saṃhārī (spôsobujúci zničenie sveta) komentujú RL aj KŠ ako zničenie duality 
(bhedagrāsī ). 

 
 

10.6. baliṃ yāmastṛtīyāya netrāyāsmai tava prabho / 
       alaukikasya kasyāpi mahātmyasyaikalakṣmaṇe // 

 
[Obetujme všetko Tvojmu tretiemu oku, ó Mocný, 
Nadpozemskému, ktoré je jediným znakom vznešenosti.]  

 
baliṃ yāmas – podstúpme obeť; 
tṛtīyāya netrāyāsmai tava – tretiemu oku. 
RL toto kometuje slovami: arthāt isī agnisvarūp netr mẽ apnī pramātṛtā samarpit karte haĩ, t.j. 
obetujme svoje poznanie107 v tomto oku, ktoré má podobu ohňa. 
mahātmyasyaikalakṣmaṇe – jedinému znaku vznešenosti; 
tava kasyāpi alaukikasya – Teba ktorý si nadpozemský. Termín kasyāpi prekladá RL pojmom 
asāmānya (neobyčajný, výnimočný), a dodáva k tomu arthāt sūrya, candramā ādi ke 
prāṇprad (dávajúci život slnku, mesiacu a iným). Podľa prekladu RL to teda znamená: Teba 
neobyčajného, nadpozemského. 
Podľa výkladu LJ symbolizuje mesiac ľavé oko (naplnené radosťou), slnko oko pravé 
(naplnené ničivým svetlom). Tieto dve sú považované za prejav Šivu vo svete. To čo tieto 
dve presahuje je tretie oko, medzi obočím, ktoré je za svetom. Jemu máme obetovať všetko 
čo máme, pretože ono je znakom slávy a vznešenosti Šivu.   
 

 
10.7. tenaiva dṛṣṭo ’si bhavaddarśanādyo ’tihṛṣyati / 

                  kathañcidyasya vā harṣaḥ ko ’pi tena tvamīkṣitaḥ // 
 

[Kto z pohľadu na Teba bezmedzne sa raduje, 
Tým si bol videný, 
Ktorého radosť nejak (získaná) je nepopísateľná,  
Tým si bol videný.] 

 
bhavaddarśanādyo ’tihṛṣyati – z pohľadu na Teba, ten kto sa bezmedzne raduje. RL aj KŠ 
k tomu dodáva śaktisamāveśena – skrze zostúpenie milosti  (šaktipáta)108. 
tenaiva dṛṣṭo ’si – tým si bol videný;  
kathañcidyasya vā – alebo ktorého nejakým spôsobom. RL a KŠ kathañcid vysvetľujú 
termínom śāmbhavasamāveśkrameṇa, t.j. skrze cestu Šivu – śāmbhavopāya109.  
harṣaḥ –  radosť, RL dodáva prāpt hotā hai (je získaná); 
ko ’pi – podľa prekladu RL i KŠ sa znovu jedná o nadpozemskú (alaukika); 

                                   
107 Pojem pramātā je vo filozofii Pratjabhidžňá charakterizovaný ako „poznávateľ, subjekt, ten, ktorý zakúša“. 
Význam od toho odvodeného abstrakta feminina pramātṛtā bude teda znamenať „stav poznania“.    
108 Viz. verš 4.3. 
109 Śāmbhavopāya - zkúsenosť jednoty medzi mikrokozmom a makrokozmom, kedy prejavený svet je nahliadaný 
ako projekcia – odraz univerzálneho vedomia, teda poznanie, že celý svet existuje v rámci vedomia pozorovateľa, 
(Pandit, M.L., The Trika Śaivism of Kashmir, str. 262-264). 
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tena tvamīkṣitaḥ – tým si bol videný. 
 
 

10.8. yeṣāṃ prasanno ’si vibho yairlabdhaṃ hṛdayaṃ tava / 
                  ākṛṣya tvatpurāttaistu bāhyamābhyantarīkṛtam // 
 

              [Ku ktorým si láskavý, ó Pane, 
              Ktorými Tvoje srdce bolo získané, 
              Nimi z Tvojej plnosti vytiahnúc vonkajšok 
              Učinený bol vnútrajškom.] 

 
yeṣāṃ prasanno ’si – ku ktorým si láskavý, milostivý; RL uvádza anukūl  (priaznivý, 
naklonený); 
yairlabdhaṃ hṛdayaṃ tava – ktorými je Tvoje srdce získané; hṛdayaṃ komentuje KŠ ako 
prakāśavimarśātkaṃ rūpam (v podobe svetla vedomia); 
taistu – nimi veru; 
ākṛṣya tvatpurāt – vytiahnúc z Tvojho príbytku; RL: cidrūp sthān se nikāl kar, arthāt prakaṭ 
karke (vytiahnúc, v zmysle prejaviac sa z miesta, ktoré má podobu vedomia), KŠ: 
viśvamidam (toto všetko, tento svet); 
bāhyam – vonkajšok; RL: is bāharī jagat ko (tento vonkajší svet), KŠ: viśvamidam (toto 
všetko, tento svet); 
ābhyantarīkṛtam – učinený bol vnútrajškom. 
Podľa komentára LJ predstvauje „vonkajšok“ – celý vesmír, ktorý bol vytiahnutý z Jeho 
plnosti, t.j. božského vedomia, a znovu s ním zjednotený. Dualita vytiahnutá z jednoty a 
znovu s ňou zjednotená.110 

 
 

10.9. tvadṛte nikhilaṃ viśvaṃ samadṛgyātamīkṣyatām / 
                  īśvaraḥ punaretasya tvameko viṣamekṣaṇaḥ // 
 

              [Okrem Teba, celý tento svet hľadí dvoma očami,(dualisticky), 
              Len Ty, jediný pán tohoto (sveta) si trojoký.] 

 
tvadṛte nikhilaṃ viśvaṃ – okrem Teba celý svet;  
samadṛg – dosl. pozerajúci na všetko nezaujate; RL toto vysvetľuje, ako majúci dve oči (kvôli 
dualistickému videniu) – (bhed-dṛṣṭi ke kāraṇ do netrõ vālā). KŠ to komentuje podobne, t.j. 
zrak / vnímanie (saṃvitti) pozostávajúci z rozdelenia (bhedamayī), t.j. dvojoký (dvinayanam);  
yātamīkṣyatām – dojdúci hľadí, chápe; RL: dekhne mẽ ātā hai (chápe, javí sa), KŠ: 
prameyatām yātam (chápe dojdúci). To znamená dochádza pochopenia (dvoma očami, t.j. 
dualisticky); 
punaḥ – dosl. znovu, zasa; RL prekladá pojmom kintu (ale); 
etasya tvameka īśvaraḥ – tohoto (sveta) Ty jediný pán; RL: is jagat ke advitīy svāmī (jediný 
pán tohoto sveta); 
viṣamekṣaṇaḥ – trojoký; pojem viṣama komentuje KŠ slovami bhedaploṣakamīkṣaṇa (pohľad 
spaľujúci rozdielnosť, dualitu). 

                                   
110 LJ, str. 135. 
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Význam je teda, že každý pozoruje tento svet dvoma očami – dualisticky, len Ty ho 
pozoruješ okom tretím – monisticky.111 
 
 

10.10. āstāṃ bhavatprabhāveṇa vinā sattaiva nāsti yat / 
                    tvaddūṣaṇakathā yeṣāṃ tvadṛte nopapadyate // 
 

            [Reč tých, ktorí Ťa znevažujú by bez Teba nebola (možná), 
            Bez Tvojej moci by toto bytie neexistovalo, tak je to.] 

 
yeṣāṃ - ktorých; RL tento pojem vysvetľuje slovami: cārvāk  ādi anīśvaravādiyõ, t.j. 
materialisti a iní atesiti. KŠ k tomu dodáva: baudhasāṃkhyamīmāṃsakādīnām, t.j. stúpencov 
Buddhizmu, Sámkhje, Mímámsi a iných. Tento komentár predstavuje veľmi zaujímavý 
moment dokazujúci, že škola kašmirského šivaizmu nebola čisto filozofickou školou, ale že 
v sebe zahrňovala aj učenie teistické.   
tvaddūṣaṇakathā – reč Teba zneucťujúca; 
tvadṛte nopapadyate – bez Teba by neexistovala; 
bhavatprabhāveṇa vinā – bez Tvojej moci; 
sattaiva nāsti – bytie nie je; RL k tomu dodáva teṣāṃ - un kī sattā hī nahī ̃ ho saktī, t.j. ich 
bytie by nebolo možné; 
yat āstāṃ – tento výraz RL komentuje: yah jo bāt hai, use rahne diyā jāy, t.j. táto reč by mala 
byť zanechaná tak jak je. Alebo „tak nech je“. Mohlo by to mať význam aj „je pravda, že“, po 
prípade „je to tak, že“.  
 
 

10.11. bāhyāntarāntarāyālīkevale cetasi sthitiḥ / 
                    tvayi cetsyānmama vibho kimanyadupayujyate // 

 
            [Keď moja myseľ zbavená (všetkých)  
            Vnútorných aj vonkajších prekážok, 
            V Tebe spočinie, čo iné je ešte potreba?] 

   
mama cetasi cet – ak moja myseľ; lokatív je tu použitý aboslutne; 
bāhyāntarāntarāyālīkevale – zbavená / bez rady vonkajších a vnútorných prekážok; RL 
komentuje, že vonkajšie prekážky majú podobu dualistického prejavu (bhedaprathā rūpī), 
a vnútorné v podobe vôle a predstáv (saṃkalpa-vikalpa rūpī); Komentár LJ112 je podobný, 
ako vonkajšie prekážky vykladá vonkajší svet vnímania odlišností, a ako vnútorné prekážky 
vnútorný svet zmätku mysle, vnútorných rozporov;  
tvayi sthitiḥ syāt – v Tebe spočinutá by bola; 
kimanyadupayujyate – čo iného je užitočné / je treba?  
 

 
10.12. anye bhramanti bhagavannātmanyevātiduḥsthitāḥ / 

                    anye bhramanti bhagavannātmanyevātisusthitāḥ // 
 

                                   
111 LJ, str. 135. 
112 LJ, str. 136.  
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            [Niektorí sa túlajú svetom úplne nešťastní, 
            Iní sa (po tomto svete) potulujú nanajvýš šťastní, ó Pane.] 

 
anye ātmanyevātiduḥsthitāḥ – niektorí v sebe úplne nešťastní; pojem anye vykladá RL ako 
nevedomí ľudia (ajñānī log); 
bhramanti – túlajú sa; RL to vysvetľuje: janma, maraṇa, ādi ke asīm cakkar mẽ - 
v nekonečnom kolobehu zrodení, smrti a ďalších. To znamená že sa túlajú svetom (v zymsle 
v kolobehu zrodení); 
anye ātmanyevātisusthitāḥ - niketorí v sebe nanajvýš šťastní; v tomto prípade RL komentuje 
pojem anye ako poznajúci, oddaní ľudia (jñānavān bhaktajan); 
bhramanti – prechádzajú sa; podľa komentára RL sa prechádzajú po tomto svete (is jagat mẽ 
vihār karte haĩ ). Termín vihār karte haĩ má skôr kladný význam, to znamená, že sa 
prechádzajú v zmysle zabávajú, užívajú.  
RL sloveso bhramanti prekladá dvoma odlišnými slovesami. V prvom prípade slovesom 
ghūmnā (túlať sa, prechádzať) a v druhom slovesom vihār karnā (zabávať sa, prechádzať). 
Tým naznačuje kvalitatívnu odlišnosť slovesa prechádzať sa 
Na toto kvalitatívne odlíšenie upozorňuje aj LJ113, ktorý dodáva, že v prvom prípade sa jedná 
o pojem túlať sa v zmysle ztrácať čas, a v druhom prípade v zmysle užívať si, zabávať sa.  

 
 

10.13. apītvāpi bhavadbhaktisudhāmanavalokya ca / 
                    tvāmīśa tvatsamācāramātrātsiddhyanti jantavaḥ // 
 

             [Hoci neochutnali nektar Tvojej oddanosti, 
             Ani nepohliadli na Teba, ó Pane, 
             Aj tak  sa ľudia stávajú dokonalými,  
             Len počutím o Tebe.] 

 
apītvāpi – hoci nenapijúc sa, aj keď sa nenapili;  
bhavadbhaktisudhām – nektaru Tvojej oddanosti;  
anavalokya ca tvām – a nepohliadnúc na Teba, a aj keď nepohliadli na Teba; 
tvatsamācāramātrāt – len zo správ o Tebe; RL to komentuje: keval (bāhya japa ādi caryā 
rūpiṇī) kathā karne se (hī) – len z počutia (vonkajšej recitácie alebo iných obradných úkonov); 
siddhyanti jantavaḥ - ľudia sa zdokonaľujú; podľa prekladu RL ľudia (oddaní) dosahujú 
dokonalosť (āp ke bhakt jan siddhi ko pāte haĩ). 
 

 
10.14. bhṛtyā vayaṃ tava vibho tena trijagatāṃ yathā / 

                    bibharṣyātmānamevaṃ te bharttavyā vayamapyalam // 
 

            [My sme Tvoji sluhovia, ó Pane, 
            Preto tak ako o dušu troch svetov sa staráš, 
            Rovnako o nás sa máš starať.] 

 
bhṛtyā vayaṃ tava – Tvoji sluhovia my (sme); 

                                   
113 LJ, str. 136. 
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tena trijagatāṃ ātmānamevaṃ yathā bibharṣi – preto tak ako o dušu troch svetov sa staráš, 
udržuješ; pojem bibharṣi RL komentuje slovami: dhāraṇ tathā poṣaṇ karte haĩ – podporuješ 
a živíš.  
vayamapyalam te bharttavyā – aj o nás sa má byť tebou postarané, o nás sa máš starať; 
podľa komentára RL živiť a podporovať nás.  
To znamená, že má byť oporou a živiteľom pre svojich sluhov, ktorí na ňom plne závisia, má 
sa o nich starať rovnako ako o tri svety, ktoré udržuje, a ktoré sú na ňom plne závislé. 
 
 

10.15. parānandāmṛtamaye dṛṣṭe ’pi jagadātmani / 
                    tvayi sparśarase ’tyantataramutkaṇṭhito ’smi te // 
 

            [Hoci som uzrel Teba, dušu sveta  
            Pozostávajúcu z nektaru najvyššej blaženosti,  
            Ešte viac túžim po chuti Tvojho dotyku.] 

 
dṛṣṭe ’pi  tvayi – aj keď som uzrel Teba; 
jagadātmani parānandāmṛtamaye – dušu sveta pozostávajúcu z nektaru najvyššej 
blaženosti; 
tyantataramutkaṇṭhito ’smi – ešte viac som túžiaci; 
te sparśarase – po chuti Tvojho dotyku. 
V tomto verši je použitý lokatív absolutný.  
 

 
10.16. deva duḥkhānyaśeṣāṇi yāni saṃsāriṇāmapi / 

                    dhṛtyākhyabhavadīyātmayutānyāyānti sahyatām // 
 

             [Všetky starosti pre svetských ľudí sú znesiteľné 
             Spojené s Tvojou podobou nazývanou stálosť, ó Pane.] 

 
duḥkhānyaśeṣāṇi yāni – tieto starosti všetky; RL komentuje pojem duḥkhāni ako strasti 
vzťahujúce sa k duši, k bohom a k stvoreným bytostiam (ādhyātmik, ādhidaivik, ādhibhautik).   
saṃsāriṇāmapi – svetských ľudí tiež; RL toto prekladá datívom -  pre svetských ľudí (saṃsārī 
jānõ ke lie); 
sahyatām āyānti – dochádzajú / stávajú sa znesiteľné; RL: sahanīy ho jāta haĩ (znesiteľné sa 
stávajú); 
bhavadīyātmayutāni – doprevádzané / spojené s Tvojou dušou; pojem ātma prekladá RL ako 
podoba (svarūp se), a pojem yutāni ako kontakt, udržujúci vzťah (s niekým) (saṃbandh 
rakhte haĩ); KŠ pojem yutāni vykladá termínom saṃpṛktāni (spojené / naplnené); To 
znemaná spojené alebo naplnené Tvojou podobou; 
dhṛtyākhya -  nazývanou stálosť / pevnosť; (RL: dhṛti nām vāle). 
Všetky starosti sú znášané (tolerované), kvôli Jeho blízkosti, kvôli exitencii Ja.114 

 
 

10.17. sarvajñe sarvaśaktau ca tvayyeva sati cinmaye / 
                    sarvathāpyasato nātha yuktāsya jagataḥ prathā // 

                                   
114 LJ, str. 138. 
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             [Hoci akokoľvek nepravdivá je existencia tohoto sveta,  
             Keď Ty si vševedúcim a všemocným vedomím,  
             Je úplne nepochybná, ó Pane.] 

 
tvayyeva cinmaye – keď Ty pozostávajúci z vedomia;  
sati – si;  
sarvajñe sarvaśaktau ca – vševedúci a všemocný 
sarvathāpyasato – akokoľvek nepravdivé  
asya jagataḥ prathā – prejavenie tohoto sveta; RL dodáva astitva, t.j. bytie / existencia 
(tohoto sveta); 
yuktā – spojený, zjednotený; RL: pūrṇ rūp se siddh (ho jātā hai) – je úplne dokázaný, 
nepochybná.  
V prvej časti verša je lokatív použitý absolutne. 
To znamená, že akokoľvek nepravdivá javí sa existencia tohoto sveta, je nepopierateľná. 
LJ k tomu dodáva, že tento svet by nemal existovať pretože dualita neexistuje; dualita a teda 
aj tento svet môže existovať len keď žiari On, nedualita.115 
 
 

10.18. tvatprāṇitāḥ sphurantīme guṇā loṣṭopamā api / 
                    nṛtyanti pavanoddhūtāḥ kārpāsāḥpicavo yathā // 

    10.19. yadi nātha guṇeṣvātmābhimāno na bhavettataḥ / 
                   kena hīyeta jagatastvadekātmayā prathā //116 
 

              [Ako chumáče bavlny nadnášené vetrom tancujú, 
              Tieto zmysly podobné hrudám zeme,  
              Chvejú sa Tebou oživené.  
              Keby v týchto zmysloch nebola sebeúcta, ó Pane, 
              Kto by opustil prejav sveta v podobe Tvojej jednoty?] 

 
ime guṇā loṣṭopamā – tieto zmysly podobné hrudám zeme; 
tvatprāṇitāḥ – Tebou oživené; 
sphuranti – chvejú sa, trasú sa; RL k tomu dodáva: sphūrti ko prāpt kartī haĩ ( získavajú 
čulosť, sviežosť); 
yathā kārpāsāḥpicavaḥ - ako chumáče bavlny; podľa prekladu RL: ruī ke choṭe-choṭe ṭukṛe 
(malé skupinky bavlny); 
pavanoddhūtāḥ nṛtyanti - nadnášané vetrom tancujú; 
yadi guṇeṣu – keby v zmysloch (týchto); 
ātmābhimāno na bhavet – nebola sebeúcta; podľa výkladu LJ sa jedná o Seba-vedomia, 
vedomia Boha; 
tataḥ kena hīyeta – kým by bol opustený; 
jagatastvadekātmayā prathā – prejav sveta zjednoteného s Tebou; podľa komentára RL sa 
jedná o stav, kde svet je zjednotený s Jeho podobou (jagat kī āp ke svarūp ke sāth abhed-
rūp sthiti ko). 

                                   
115 LJ, str. 139. 
116 Verš 18. je prekladaný a vykladaný spolu s veršom 19. 
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LJ vo výklade k tomuto veršu píše, že sme opustili stav jednoty, pretože sme našli božské 
vedomie vo všetkých svojich zmysloch. Ak by v nich toto vedomie nebolo, nezostúpili by sme 
až do to tejto podoby života.117  
 

 
10.20. vandyāste ’pi mahīyāṃsaḥ pralayopagatā api / 

                     tvatkopapāvakasparśapūtā ye parameśvara // 
 

             [Uctievaní majú byť tí, vznešení,  
             Ktorí hoci dochádzajúci zničenia, 
             Dotykom ohňa Tvojho hnevu sú očistení, ó Pane.]  

 
vandyās – uctievaní majú byť;  
te api mahīyāṃsaḥ - aj tí veľkí, vznešení; RL pod pojmom te uvádza ve – mahākāl, kāmadev, 
tripurāsura tathā andhakāsura adi, t.j. oni – Pán smrti, Pán žiadostivosti, Démon troch miest, 
Démon tmy a ďalší. Pojmom mahīyāṃsa – vznešení, veľkí sa myslia bohovia a démoni, ktorí 
sú obdarení nadpozemskou mocou, alaukik mahimā vāle (RL).  
ye pralayopagatā api – ktorí hoci zakúšajúci zničenie, dochádzajúci zničenia; 
tvatkopapāvakasparśa – dotykom ohňa Tvojho hnevu; 
pūtā – sú očistení; očistení preto, lebo Šiva sám sa ich v boji dotkol. Týmto dotykom čistých 
rúk boli teda očistení.118 
V tomto verši sa jedná o bohov a démonov, ktorí boli zabití Šivom v rôznych bojoch zabití 
Šivom.  
 
 

10.21. mahāprakāśavapuṣi vispaṣṭe bhavati sthite /  
                    sarvato ’pīśa tatkasmāttamasi prasarāmyaham // 
 

             [Aj keď sa Ty prejavuješ všade  
             V podobe veľkého jasu, 
             Prečo ja, ó Pane, túlam sa v tme?] 

 
mahāprakāśavapuṣi bhavati – aj keď Ty (Tvoje bytie) v podobe veľkého jasu; 
vispaṣṭe – veľmi jasný, prejavený; RL aj KŠ tento pojem vykladajú ako pozostávajúci zo vše-
svetla, teda svetla, ktoré v sebe obsahuje všetko, celý svet (viśvaprakāśamaya). Termín 
prakáśa má tiež význam prejavu. Takže to môžeme preložiť aj ako vše-prejavujúci. 
S ohľadom terminológiu filozofickú, to ale bude mať skôr význam uvedený ako prvý.   
sarvato ’pi sthite – hoci všade / úplne zostávaš, si; 
tatkasmāt – prečo potom; 
prasarāmyaham – pohybujem sa, javím sa, povstávam; RL toto prekladá pojmom túlam sa, 
potulujem sa (phirtā, arthāt bhaṭkatā hū)̃; 
tamasi – v tme; RL to komentuje slovami: (vyutthān-saṃbandhī bhed-prathātmak) andhakār 
mẽ, t.j. v tme (povstávajúcej z prejavu rozdielnosti); KŠ k pojmu tma pridáva komentár: 
vyutthānavivaśo, t.j. povstávajúcej z neslobody, zo závislosti. 

                                   
117 LJ, str. 140. 
118 LJ, str. 140-141. 
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To znamená, prečo sa túlam v tme, ktorá povstáva zo závislosti na vnímaní sveta dualisticky, 
keď celý svet  pozostáva z Tvojho svetla (viśv-prakāś-maya). 

 
 

10.22. avibhāgo bhavāneva svarūpamamṛtaṃ mama / 
                    tathāpi martyadharmāṇāmahamevaikamāspadam // 
 

             [Ty, nedeliteľný si mojou nesmrteľnou podobou,  
             A predsa som len príbytkom smrteľných znakov.]  

 
avibhāgo bhavāneva – neodlišný / nedeliteľný Pán;  
svarūpamamṛtaṃ mama – moja nesmrteľná podoba (je); K pojmu svarūpam RL dodáva 
tāttvik svarūp – skutočná podoba. Pojem amṛta prekladá druhým možným významom, a to: 
čistá radosť (ānand-ghan). Takže celý termín má podľa jeho prekladu význam: moja podoba 
pozostávajúca z čistej radosti. Termín avibhāga sa tiež môže viazať s genitívom, vo 
význame: bez odlišností, bez rozdielu medzi. V tomto prípade by preklad znel: Pán neodlišný 
odo mňa, od mojej nesmrteľnej podoby. Tento variant sa ale v zásade neodchyľuje od prvého 
významu.  
tathāpi – a predsa; 
ahamevaikamāspadam – ja (som) len príbytkom;  
martyadharmāṇām – smrteľných charakteristík; RL toto komentuje: maraṇ-śīl prāṇiyõ ke 
svābhāvik guṇõ kā (arthāt janm-maraṇ ke cakkar kā), t.j. znakov vrodených smrteľným 
bytostiam (t.j. kolobehu zrodenia a smrti). 
Význam tohoto verša je teda, že Ten, ktorý je Jednota je mojou skutočnou povahou ktorá 
pozostáva z čistej radosti. Prečo vo mne ale prebývajú znaky smrteľníka, t.j. rodím sa, 
umieram, trpím119 atď. 
 
 

10.23. maheśvareti yasyāsti nāmakaṃ vāgvibhūṣaṇam / 
                    praṇāmāṅkaśca śirasi sa evaikaḥ prabhāvitaḥ // 
 

             [Ktorého reč je ozdobená menom „Mahešvara120“,  
             A na čele ktorého je znak poklony (pred Tebou), 
             Ten jediný je požehnaný.] 

 
maheśvareti nāmakaṃ - menom „Mahešvara“ (t.j. Veľký Pán, Šiva); 
yasyāsti vāgvibhūṣaṇam – ktorého reč je ozdobená; to znamená, ktorý neustále recituje toto 
meno. 
praṇāmāṅkaśca śirasi – a (na ktorého) hlave / čele je znak poklony; RL k tomu dodáva āp ke 
prati – pred Tebou; toto môžme chápať tak, že sa v duchu klania Pánovi; 
sa evaikaḥ prabhāvitaḥ - on jediný (je) mocný; RL aj KŠ uvádzajú u slova sa (on) vysvetlivku: 
āp kā bhakt (RL), bhaktiśālī (KŠ), t.j. ten, ktorý je Tebe oddaní. Pojem prabhāvitaḥ komentuje 
RL: mahimā vālā (arthāt dhanya) – mocný (v zmysle šťastný, požehnaný). 
Preklad tohoto verša s prihliadnutím ku komentárom teda môže znieť aj takto: Kto neustále 
recituje meno „Šiva“ a klania sa v duchu Pánovi, jedine takýto oddaní je požehnaný.  

                                   
119 LJ, str. 141. 
120 „Veľký Pán“. 
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10.24. sadasacca bhavāneva yena tenāprayāsataḥ / 
                    svarasenaiva bhagavaṃstathā siddhiḥ kathaṃ na  me // 
 

             [Ak bytie aj nebytie si Ty,  
             Prečo sám od seba nemám tú moc  
             (Uvedomenia) bez námahy.]  

 
sadasat – bytie a nebytie; RL to komentuje: arthāt bhāv-abhāv-maya jagat, t.j. v zmysle svet 
pozostávajúci z bytia aj nebytia; 
yena bhavāneva – ktorým Ty / Pán je; pojem yena prekladá RL pojmom cūk̃i – pretože, ak. 
Tento význam mimo iné uvádza MW. Preklad teda znie: ak Ty si (bytím aj nebytím); 
kathaṃ tenāprayāsataḥ - prečo potom bez námahy; RL dodáva: dhyān ādi ke āyās ke binā 
(meditácie a iného úsilia, námahy); 
svarasenaiva – vlastnou náklonnosťou, podstatou; RL to prekladá ako: sám od seba (āp hī 
āp),  KŠ ako: sama sebou vzniknutá (nityodita); 
tathā siddhiḥ na me – takáto sila, schopnosť, dosiahnutie nieje moja (nemám); pojem tathā 
RL prekladá pojmom alaukik (nadpozemský); a pojem siddhiḥ komentuje slovami: āp kī 
sākṣātkār-rūpiṇī siddhi, t.j. schopnosť, sila v podobe naplnenie, ukutočnenia Ťa. 
Význam tohto verša je teda ten, že ak všetko, čo existuje aj neexistuje pozostáva zo 
žiarivého vedomia, prečo nemám moc vnímať to sám od seba, bez akéhokoľvek snaženia.121 

 
 

10.25. śivadāsaḥ śivaikātmā kiṃ yannāsādayetsukham / 
                    tarpyo ’smi devamukhānāmapi yenāmṛtāsavaiḥ // 
 

             [Aké šťastie nemôže byť dosiahnuté,  
             Keď oddaný Šivu s Ním zjednotený (som), 

                         Uspokojený mám byť aj sladkými nektarmi hlavných bohov.] 
 

kiṃ yannāsādayetsukham – aké šťastie (je), ktoré by nemohol dosiahnúť; 
śivadāsaḥ - Šivov sluha; Šivovi oddaný (śiv kā bhakt, RL);   
śivaikātmā – zjednotený so Šivom; 
yena – pretože, keď; 
tarpyo ’smi – uspokojený, potešený mám byť; 
amṛtāsavaiḥ - sladkými nektarmi, nápojmi / nektarmi nesmrteľnosti; 
devamukhānāmapi – aj hlavných bohov; KŠ tento termín komentuje: anyaistarpaṇīyānāmapi 
brahmādīnāṃ, hṛdayādisthānasthitānāmindriyadevatānām – iných potešených ako brahma 
a ďalší, božstiev zmyslov prebývajúcich v srdci a inde (ich nektarom). Termín “hlavné 
božstvá“ je tu teda podľa Kšemarádžu použitý vo význame vládci zmyslov. Aj keď pojem 
indriya je v texte väčšinou použitý vo význame zmysel, zmyslový orgán, môže tiež znamenať 
silu, moc. LJ ich ale chápe, ako 5 božstiev hlavných činností (Pán stvorenia – Brahma, 
Ochránca – Nárájana, Ničiteľ – Rudra, a Pán odhaľovania, prejavovania – Sadášiva)122. Na 
základe prekladu RL: (tṛpta kiye jāne-vale brahmā ādi pramukh devatāõ ke dvārā – 
prostredníctvom Brahmu a ďalších hlavných bohov, ktorí bývajú uspokojovaní) sa 

                                   
121 Svet existujúci a neexistujúci komentuje LJ vo verši 3.1. 
122 LJ, str. 142-143. 
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pravdepodobne jedná o božstvá zmyslov, ale nedá sa vylúčiť ani verzia LJ (božstvá 
činnosti).123 
 
 

10.26. hṛnnābhyorantarālasthaḥ prāṇināṃ pittavigrahaḥ / 
                    grasase tvaṃ mahāvahniḥ sarvaṃ sthāvarajaṅgamam // 
 

            [Medzi srdcom a pupkom živých bytostí prebýva 
            V podobe tráviaceho ohňa, Veľký Oheň, Ty, 
            Pojedáš všetko, čo sa hýbe i nehýbe.]   

 
prāṇināṃ hṛnnābhyorantarāla – v medzipriestore medzi srdcom a pupkom bytostí; RL 
dodáva: manuṣya ādi prāṇiyõ ke (ľudí a iných bytostí); 
pittavigrahaḥ sthaḥ - prebýva ten, ktorý rozdeľuje žlč; jedná sa zrejme o tráviaci oheň. RL to 
prekladá: jaṭhar anal svarūp (v podobe vnútorného, brušného ohňa), KŠ to popisuje: 
uṣṇānnādyāharaṇādvāhya (roznášajúci teplo a iné jedlo); 
grasase tvaṃ mahāvahniḥ - pojedáš Ty, Veĺký Oheň; 
sarvaṃ sthāvarajaṅgamam – všetko čo sa hýbe i nehýbe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
123 V doktríne filozofie Trika sa ešte hovorí o 3 silách (Rudra, Brahma, Višnu), ktoré odpovedajú 3 zvrchovaným 
silám Šivu (poznanie, vôľa, činnosť) a symbolizuje ich oheň, mesiac a slnko, (Pandit, M.L., Trika Shaivism of 
Kashmir, str. 17.) 
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4. Odraz f i lozofie Pratjabhidžňá v diele Šivastótrávalí 
 
 
     V úvode k tejto práci sa zmieňujem o zvláštnosti prítomnosti bhakti vo 
filozofii kašmirského šivaizmu, ako sa odráža v prekladanom diele. 
Zaujímavým momentom tohto diela je používanie filozofických termínov školy 
Pratjabhidžňá, ktoré dielu dodávajú ďalšiu, hlbšiu dimenziu, a bez pochopenia 
ktorých by toto dielo bolo len jedným z mnohých vyznaní lásky k Bohu, 
a v mnohých prípadoch by interpretácia verša nadobudla úplne iný význam. 
Prítomnosť týchto filozofických pojmov je vcelku logické, keďže autor je 
zároveň autorom stežejného diela o filozofii školy Trika.  
V tejto kapitole, na príkladoch poukážem a vysvetlím najdôležitejšie filozofické 
pojmy prítomné v texte, a zhrniem najčastejšie témy, ktoré sa týkajú jak 
bhakti, tak jeho prepojenia s filozofiou.  
 
Hneď v prvom verši prvej stótry sa objavuje pojem ābhāsa – dosl. svetlo, jas, 
prejavenie. Je jedným z kľúčových termínov filzofie Pratjabhidžňá, od ktorého 
je odvodená doktrína ābhāsavāda – tzv. doktrína obmedzeného prejavu. 
Pojem ābhāsa tu odkazuje na prejav univerzálneho Vedomia, ktorý je vždy 
obmedzený, prejavuje sa a zaniká. Podrobnejšie o Ábhásaváde pojednávam 
v stati venujúcej sa danej filozofii.  
 
Ďalším zaujímavým pojmom je tzv. liana reči alebo zvuku – vāglatā (1.13.). 
Tento obraz má pôvod v gramatickej tradícii Vjákarana (cca 4. stor. p. n .l.). 
Brahma je v nej ztotožňovaný s večným slovom, z ktorého všetko povstáva. 
Jedná sa o tzv. śabda-brahma, reprezentujúce Absolútno.124  Slovo je tu 
chápané ako vedomie, v ktorom je myšlienka a slovo ešte nerozlíšené. Podľa 
systému Trika je objektívny svet a teda aj myšlienky a slová, vždy prítomný 
v zvrchovanom Šivovi (Paramaśiva). Tento stav najvyššieho slova, ktoré ešte 
nie je prejavené nazýva sa Parávák. Je to sila vedomia, večne znejúca sila 
všeslobodnej vôle. 125  Z tohto stavu vychádzajú nasledujúce tri (paśyantī, 
madhyamā, vaikharī), ktorých stručný význam uvádzam v poznámkach 
k prekladu daného verša. Tieto štyri teda tvoria lianu reči / zvuku. 
Paralelu k tomuto poňatiu „liany zvuku“ nachádzame tiež vo verši 2.4., 
v ktorom je Šiva označený termínom „Vtelenie Mantry“. Podľa Bailley to 
odkazuje na svet ako prejav Šivovho zvuku śivadhvani.  
Podobným termínom – mahāmantra – dosl. Veĺká Mantra, je Šiva 
charakterizovaný vo verši 2.26. Termín mantra značí posvätné slovo, alebo 
formulu. Význam pojmu mahāmantra, ako ho uvádza J.Singh je „Veľká 
Mantra čistého vedomia“. 126  Touto Mantrou je vyššie zmieňovaný tzv. 
                                   
124 Singh, J.,Pratyabhijñāhṛdayam, str. 135. 
125 Singh, J., Pratyabhijñāhṛdayam, str. 140. 
126 Singh, J., Pratyabhijñāhṛdayam, str. 164. 
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Parávák (zvrchované slovo / zvuk), večne znejúci, pozostávajúci zo sily 
vedomia. Tiež býva stotožňovaný so svetlom vedomia (prakāśa).      
 
Vo verši 1.17. a v komentároch k veršu 10.21. sa stretávame s pojmom 
vyutthāna – dosl. prebúdzanie sa, povstávanie. Tento stav tu odkazuje na 
jógický stav prechádzania z meditácie do stavu normálneho vedomia. Vo 
verši 10.21. je ale tento pojem použitý v svojom pôvodnom význame – 
povstávanie. 
 
Termín saṃvit použitý v prvom verši druhej stótry je ďalším kľúčovým pojmom 
školy Trika, označujúci najvyššiu skutočnosť, t.j. zvrchované Vedomie. Toto 
Vedomie je podľa učenia Pratjabhidžňá stredom všetkého a podstatou 
všetkého.127 Kšémarádža tento termín vysvetľuje v komentári k tomuto veršu: 
evaṃ viśvarūpatve ’pi pradhānamasya svarūpamāha ‘saṃvinmayāya’ – „aj 
keď máš podobu všetkého, (Tvoja) hlavná podoba sa nazýva Vedomie (alebo 
zvrchované Vedomie)“. Rovnaký význam má aj pojem cit použitý vo verši 
5.24. Toto Vedomie tu nie je len pasívny princíp, ale obsahuje v sebe okrem  
svetla (prakāśa) aj tzv. sebazrkadlenie (vimarśa), t.j. vedomie, ktoré samo 
seba odráža, je teda aktívne.  
Prakāśa, vimarśa predstavujú dva základné pojmy týkajúce sa najvyššieho 
Vedomia. Tieto termíny nachádzame vo verši 8.11. Oba tieto termíny 
charakterizujú povahu zvrchovaného Vedomia (paramaśiva). Prakāśa 
označuje svetlo Vedomie, ktoré všetko osvetľuje, a ktorým všetko samo sebou 
žiari.  Pojem vimarśa znamená vlastnosť odzrkadľovania samého seba, 
vlastnosť vedomia vlastnej existencie. Ako uvádzam v stati o filozofii 
Pratjabhidžňá, ide o vlastnosť vedomia, ktoré je samo seba odrážajúce. Sú to 
dva základné princípy, ktoré sú od seba neoddeliteľné a tvoria to, čo doktrína 
školy Trika označuje pojmom „konečná realita“. Tieto dva princípy vytvárajú 
všetky procesy vo svete.  
 
Māyā je piatou kategóriou stvorenia (tattva). Týmto pojmom, ktorý doslova 
znamená „ilúzia“ (od koreňa √mā – merať, odmeriavať) sa označuje princíp 
zahaľovania a projekcie konečného, obmedzeného. Tento princíp je zdrojom 
piatich zahaľujúcich síl, tzv. pañcakañcukā 128 , ktoré spôsobujú vedomie 
odlišnosti a plurality. Vo verši 2.15. je tento termín použitý v kompozite 
māyāmayajagat a znamená tu „svet pozostávajúci z ilúzie, ktorá povstáva 
z vnímania odlišností, teda duality“. 
 
Pojem bhāva, ktorý je použitý vo verši 3.1. v genitíve plurálu (bhāvānām), 
dosl. znamenajúci „existencia, bytie, stav“, tu má význam „objekt; existencia 

                                   
127 Singh, J., Pratyabhijñāhṛdayam, str. 92-93.  
128 O týchto piatich silách stručne pojednávam v kapitole o filozofii pratjabhidžňá.  
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vnútorného aj vonkajšieho“. Rádžanaka ho prekladá pojmom „svetské veci“ 
(saṃsārik vastuõ kī), Kšemarádža ho vysvetľuje ako „merateľné / obmedzené 
a iné“ (prameyādīnām). 
 
Termín cidānanda použitý vo verši 3.6., a v komentároch k niekoľkým veršom 
(9.13; 2.3; 1.3.) označuje blaženosť zvrchovaného Vedomia, tiež povahu 
konečnej reality.  
 
Śaktipáta – termín na, ktorý sa odkazuje vo verši 5.1. a vo verši 4.3. tu 
znamená milosť, zostúpenie božskej Šakti. Táto milosť môže mať dve 
podoby. Buď sa jedná o tzv. paraśaktipāta – najvyššiu milosť, alebo 
aparaśaktipāta – nižšiu milosť. Najvyššia milosť môže byť poskytnutá len 
božským zásahom. Prináša premenu obmedzeného vedomia na plné božské 
Vedomie. Nižšiu milosť poskytujú nižšie božstvá alebo duchovný učiteľ. 
V tomto stupni si človek uvedomuje svoju božskú podstatu, ale nie je schopný 
vidieť, že celý svet je len jeho vlastným prejavom.  
 
Vo verši 5.15. a v preklade verša 9.1. Rádžanaku Lakšmana sa objavuje 
termín camatkāra. Tento termín má v danej filozofii význam blaženosti 
vedomia-Ja, tzv. potešenia umeleckej skúsenosti129, ktorý prichádza v podobe 
intuitívneho blesku. Pojmom „umeleckej“ sa tu myslí tvorivej (skúsenosti). 
 
Termín prathā, ktorý dosl. znamená rozširovanie, rast, nachádzame vo verši 
10.17. a 10.19. a tiež vo viacerých komentároch. Jeho význam je v danom 
kontexte – spôsob prejavu, cesta.  
 
Samāveśa alebo āveśa, tieto termíny sú v texte používané častejšie (6.3; 6.5; 
8.6; 9.19, 10.4.). Doslovne znamenajú vstúpenie, identifikáciu.  Označujú stav 
ovládnutia božským, pohltenie individuálneho vedomia božským. Inými 
slovami sa jedná o podriadenie obmedzenej povahy a získanie povahy 
božskej, čo znamená zjednotenie so zvrchovaným Šivom. Termín samāveśa 
býva tiež stotožňovaný so samādhi – skúsenosťou jednoty, kedy sa adeptovi 
javí celý svet ako vlastné Ja.  
 
Pojem vikalpa, ktorý nachádzame vo verši 7.3; 8.3. a v komentároch k veršom 
1.19. a 10.11. má význam – odlišnosť vnímania. Odlišovanie jednej myšlienky 
od druhej.  Toto odlišovanie je povahou mysle, ktorá rozoznáva „toto“, ako iné 
než „tamto“. Aby človek poznal sám seba ako neodlišného od vedomia Šivu, 
musí sa zbaviť tejto rozlišovacej mysle.   
 

                                   
129 Singh, J., Pratyabhijñāhṛdayam, str. 162. 
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Poznanie – vidyā je podľa filozofie školy Trika jednou z obmedzujúcich síl 
(kañcuka) závoja (māyā). Je to poznanie, ktoré je obmedzené, závislé na 
dualite subjekt-objekt a zabraňuje vnímaniu reality v jej pravej povahe. 
S týmto termínom sa stretávame vo verši 8.4.  
 
Vo verši 8.8. Lakšman Džoo odkazuje na 5 energií tzv. pañcakasvarūpa – 
pätoro vlastnej povahy. Jedná sa o 5 síl povahy Vedomia. Sú to: cit - 
vedomie, ānanda - blaženosť, icchā - vôľa, jñāna – poznanie a kriyā śakti – 
sila činnosti.   
 
Pojem saṃskāra, použitý vo verši 10.4. označuje dojem, stopu, ktorú 
zanecháva v mysli objekt, alebo stav pred tým než zmizne a vynára sa 
v podobe pochybností v stave približujúcom sa jednote s Absolútnom.  
 
Vo verši 10.5. sa objavuje pojem saṃhāra – dosl. zničenie, koniec. Tento 
termín tu znamená stiahnutie, znovu-pohltenie. Označuje zánik objektívnych 
vecí. Je jednou z piatich činností Šivu, tzv. pañcakṛtya, ktorými sú: tvorenie 
(sṛṣṭi), udržovanie (sthiti), znovu-pohltenie (saṃhāra), zahaľovanie pravej 
povahy (vilaya) a milosť (anugraha).   
 
Termín śāmbhavopāya je použitý Kšemarádžom vo verši 10.7. Ide o spôsob 
dosiahnutia jednoty so Šivom, ktorá nastáva vymiznutím všetkých 
myšlienkových konštrukcií. Objavuje sa vo forme záblesku vedomia Šivu. 
Prejavený svet je v tomto stave nahliadaný ako odraz univerzálneho 
Vedomia, ktoré existuje v rámci vedomia pozorovateľa. 
 
 
 
4.1 Záujímavé témy v diele Šivastótrávalí 
 
 
     Celý text sa nesie v duchu opevovania všeobsahujúcej Jednoty, ktorá je 
„mimo skutočné a neskutočné a pritom má povahu skutočného 
i neskutočného“ (3.18).  
Cieľom bhakti je stotožnenie sa s Bohom. Cieľom kašmirského šivaizmu je 
stotožnenie sa s Absolútnym Princípom. Toto stotožnenie má charakter zrenia 
objektívneho sveta, ako seba samého, svojho vlastného vedomia. Autor to 
vyjadruje vo verši 5.16. a 5.15.: „Aj steblo trávy nech uctievam hovoriac: 
Chvála Šivovi, môjmu čistému vedomiu“.  
 
Dominantnou témou celého textu je vyzdvihovanie oddanosti voči poznaniu 
a rôznym duchovným praktikám a meditáciám, ktoré by mali viesť 
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k zjednoteniu so Zvrchovaným Princípom. Hneď v prvom verši prvej stótry sa 
píše:  

 
Chválime oddaného, ktorý sa stáva 
Prejavom Šivu bez predpísaného 
Meditovania a recitovania (mantier). 
 

V podobnom duchu sa nesie verš 1.18; 5.3; 5.21; 8.2. a 10.13. Táto téma je 
ale patrná aj v mnohých ďalších. Vo verši 5.21. sa dozvedáme, že sám autor 
sa venuje jógickým praktikám, zakúša rôzne duchovné stavy a získava 
duchovné sily, ale nenachádza v nich potešenie. Jediným potešením je mu 
„opojenie vínom myšlienky na Teba“. 
O rozdieloch medzi jogínmi a oddanými sa dozvedáme vo veršoch 1.8; 1.16. 
a 1.17.  
 
O pravdivosti existencie sveta súdi filozofia bhakti, že nie je ani neskutočný, 
ani skutočný. Je podriadený Bohu. Utpaladéva obhajuje pravdivosť sveta vo 
verši 10.17.: „Hoci akokoľvek nepravdivá je existencia tohto sveta, keď Ty si 
vševedúcim a všemocným vedomím, je úplne nepochybná“. 
 
Vo verši 10.1. sa autor dotýka dôležitosti prepojenia medzi oddanosťou 
a poznaním, v zmysle, že poznanie bez oddanosti „je ako trpké víno“. Inde 
(14.1.) sa zase hovorí, že len oddaní sú schopní rozpoznať podstatu 
Absolútna ako neduálnu, aj keď skrze dualitu uctievania. „Len takíto vedia 
rozlíšiť, čo je pravé poznanie, a čo nie je“ (12.1.). 
 
Za jeden z najdôležitejších bhaktických úkonov býva považované  
vykonávanie púti do chrámov alebo na posvätné miesta. Tento akt bol 
niektorými uctievajúcimi zvnútornený, pre takých sa chrámom stalo vlastné 
telo. Preto, nech sa uctievač nachádza na akomkoľvek mieste na zemi, všade 
Ho môže uctievať. Túto myšlienku nachádzame vo verši 4.1. a 10.2.  
 
Zaujímavým momentom je stotožňovanie bohyne Lakšmí / Šrí alebo 
manželky s oddanosťou. Túto paralelu nachádzame vo verši 9.14. alebo 10.3.  
 
Na niekoľkých miestach (4.5; 7.7.) je Brahma popisovaný ako nečistý 
a podriadený Šivovi. Autor ho považuje len za božstvo, ktoré vykonáva určitú 
funkciu a má len určitú moc. Tým, ako poznamenáva Bailley, spochybňuje 
autoritu Véd. (V Upanišadách je Brahma stotožňovaný s Átma – Dušou 
(vedomím Ja) a teda pokladaný za najvyšší princíp.) Je ale možné, že autor 
sa len snaží poukázať, že žiadna sila ani moc nezabezpečia vstup do „Šivovej 
komnaty“. Vo verši 2.1. je totiž Brahma, ako aj iní bohovia, stotožňovaný so 
Šivom.  
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Autor netúži vzdať sa normálneho života, svetských radostí. Jeho prosbou je 
žiť, ako bežný ľudia, ale zároveň vidieť všetko, ako Šivovu podobu. Túto 
myšlienku nachádzame vo verši 8.3; 8.5; 8.11. Tento pohľad je vlastný práve 
učencom školy Trika. Preto táto škola býva označovaná pojmom sarvācāra 
(2.19.), tzv. vše-cesta, obsahujúca v sebe cestu poznania, rituálu aj 
uctievania. Utpaladéva ale kladie uctievanie na najvyšší stupeň. Napr. vo 
verši 9.9. sa pýta: „Kedy bude naplnená moja túžba po oddanosti Tebe, ktorá 
je najvyšším stupňom poznania a najvyšším stavom jógy?“ Verš 9.18. má 
podobný nádych: „Kedy sa oddám hre pitia nektaru Tvojej oddanosti, keď 
som získal jógické sily a zničil všetku bolesť a strach?“ V tomto bode sa 
dostávame k teórii popisovanej v kapitole o bhakti, že bhakti je najvyšším 
stupňom duchovného vývoja. Títo učenci si toho museli byť vedomí, preto je 
tento druh duchovnej praktiky pre nich neoddeliteľný od poznania. Moment 
odzrkadľujúci, že škola Trika nebola čisto filozofickou školou, ale že v sebe 
zahrňovala aj učenie teistické nachádzame vo verši 10.10., kde sú stúpenci 
Buddhizmu, Sámkhje, Mímámsi a iných v komentári označení ako ateisti: 
 

„Reč tých130, ktorí Ťa znevažujú by bez Teba nebola (možná), 
              Bez Tvojej moci by toto bytie neexistovalo, tak je to.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
130 Materialisti a iní ateisti, stúpenci Buddhizmu, Sámkhje, Mímámsi a iných. (Kšemarádža komentár k 
veršu 10.10.). 
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ZÁVER 
 
 
      Na základe porovnania dostupných prekladov a samotnej prekladateľskej 
práce si dovolím tvrdiť, že preklad textu Šivastótrávalí sa nezaobíde bez 
určitých znalostí daného filozofického smeru. Bez štúdia komentárov, 
výkladov a bez hlbšej analýzy by preklad tohto textu mohol na mnohých 
miestach naberať úplne iný význam. Ako príklad uvádzam verš 1.13, ktorého 
doslovný preklad, ako ho uvádza Bailley je zavádzajúci, v zmysle 
nepochopenia, o aký obraz v skutočnosti ide. Ak vezmeme do úvahy 
komentáre k danému veršu, význam sa vyjasní len čiastočne. K úplnému 
pochopeniu je potrebný vnor do daného filozofického systému. 
 
V preklade som sa snažila, čo najviac zachovať presné znenie pôvodného 
textu, pokiaľ možno aj so zachovaním gramatických pádov, čo má za 
výsledok jeho čiastočnú kostrbatosť. Činila som tak s ohľadom na presnosť až 
doslovnosť, ale zachovávajúc pritom zrozumiteľnosť verša.  
 
Jedným z najvýraznejších momentov je, ako spomínam na niekoľkých 
miestach tejto práce, bhaktický charakter textu. Najvýraznejší z pohľadu, že 
jeho autor je vnímaný v prvom rade ako filozof a filozofia ako taká vylučuje 
prítomnosť tak emočného a mystického smeru, akým je bhakti, spadajúceho 
skôr do kategórie náboženskej.  
Pri hlbšom štúdiu danej filozofie a prekladaného textu ale dospievame k tomu, 
že tieto dva smery sú v prípade kašmirského šivaizmu vzájomne prepojené 
a neodlúčiteľné. K tomuto poznatku ma vedie najmä prítomnosť pojmu 
anugraha (milosť), s ktorým sa stretávame vo filozofii Pratjabhidžňá pri popise 
spôsobov vyslobodenia sa z konečnosti. Tento princíp naznačuje, že pre 
oslobodenie nestačí len odstránenie nevedomosti, ale že je potrebná aj 
milosť. Cesta milosti udelenej buď duchovným učiteľom, alebo Bohom sa tu 
nazýva šaktipáta. 
Práve prítomnosť náboženského aspektu v škole Trika je možno dôvodom jej 
značnej dokonalosti medzi filozofickými systémami Indie. Nepopiera totiž 
ľudský aspekt citu a lásky, ktoré iné školy zavrhovali, ale kladie ho na 
rovnakú, alebo vyššiu úroveň než sebekázeň a poznanie. Z textu 
Šivastótrávalí je tento moment najviac patrný a na mnohých miestach 
pripomína verše z Bhagavadgíty, kde je oddanosť vyzdvihovaná na najvyšší 
stupeň duchovného vývoja.  
Tento poznatok zároveň otvára brány novému bádaniu v oblasti prítomnosti 
bhakti vo filozofii kašmirského šivaizmu. Bolo by nepochybne zaujímavé 
zamerať sa na bhaktické prvky aj v iných dôležitých textoch tejto školy a zistiť 
tak, či je tento smer vnímaný rovnako aj inými predstaviteľmi alebo je výsadou 
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len jedného autora, a teda, či je obecne prijímaným faktom, že filozofia sa 
nezaobíde bez prvku nábo 


