Brahma- Samhita  

	Com elaborado comentário e tradução bengalis
	do Grande Pioneiro da Devoção Pura da era atual.

     Om Visnupad Srila Sachchidananda Bhaktivinoda Thakur

                Incluindo apreciação pelo ilustre Preceptor da
               Sri Brahma-Madhva-Gaudiya -Sampradaya:

		Prabhupad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur

			Pela Graça do Fundador-Presidente Acharyya
			de Nabadwip Sri Chaitanya Saraswat Math:
			Ananta-sri-vibhusita Nitya-lila-pravista
			Om Visnupad Paramahamsa-kula-chudamani

		Sri Srimad Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj

			Sob a guia Divina e Inspiraçao benevolente outorgada por Seu Mais Amado e Íntimo servidor , a quem Ele, pessoalmente, apontou como Seu sucessor, o Guardião Servidor e Presidente -acharyya,
		
				Om Visnupad Astottara-sata-sri
Srimad Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj

			este Sagrado Livro foi publicado em
		Nabadwip Sri Chaitanya Saraswat Math
				
			Para apreciação dos Leitores

			No Madhya -Lila, nono capítulo do Sri Chaitanya-Charitamrta, encontramos:
			"Naquele dia, o Senhor foi às margens do rio Payasvini. Após o banho Ele se dirigiu ao templo de Adi-Kesava onde ali se encontrou com grandes devotos, neste local Ele obteve o antigo manuscrito do quinto capítulo do Sri Brahma-samhita. Isso deu ao Senhor um desfrute ilimitado, e Sintomas Extáticos Divinos apareceram em seu Corpo - tremores , lágrimas, suores; Ele estava aturdido , emocionado de Êxtase.

			"Como uma escritura que incorpora Verdades Perfeitas(siddhanta), Sri Brahma-samhita  não possui igual; é o melhor de todos os Livros Sagrados que proclamam as Glórias do Senhor Supremo Govinda. As Verdades Perfeitas infindáveis expressam-se em poucas palavras. É a essência de todas as Escrituras Vaisnavas.
			"O Senhor mantinha essa cópia manuscrita muito cuidadosamente. Assim, Ele , com prazer, dirigiu-se ao Templo de Ananta-Padmanabha para uma visita."

			O que posso dizer além disso? Ao menos posso dizer que se esta Escritura é reconhecida como uma das mais antigas, assim é uma fonte de Ensinamentos de krsna-Bhakti, devoção ao Senhor Supremo,  sem precedente e verdadeiramente definitiva. Porém, se se sugere que esta Escritura não foi originalmente encontrada nesta província(Bengala), assim de fato ela foi escrita por Sri Sri Mahaprabhu, o que poderia ser mais auspicioso para nós ? Ao se obter qualquer trabalho de siddhanta escrito por Sri Mahaprabhu, nenhum vestígio de dúvida pode ainda permanecer no mundo do pensamento Vaisnava. Contudo, pode-se refletir, este Sagrado Livro, Sri Brahma -samhita, é adorável para todo devoto.
									- Sri Bhaktivinoda

			Sentimentos de Estima   

			Não é segredo que anterior a sua descoberta por Sri Gaurasundar, o livro Sri Brahma-samhita  não estava disseminado na Índia como estava a Grande Literatura anteriormente exposta na floresta de Naimisa - o Tratado Transcendental Srimad-Bhagavatam. A palavra Brahma (ou Brahman) significa Vedas e a Realidade Substancial estabelecida pelos Vedas é Purusottama, o Preponderante Definitivo ou Personalidade Masculina. Qualquer filosofia que ignora a Personalidade Definitiva ao mesmo tempo que se adota o termo apauruseya, significando 'divino', 'supramundano' ou 'super humano' a fim de invalidar conceitos terrenos, deve cair dentro da categoria de doutrinas ou religiões periféricas.
			
    Além mesmo de qualquer consideração do mundano, os Ensinamentos de Devoção para a Realidade Suprema - a Suprema 
Personalidade de Deus - que se revelou dentro do coração de Brahma de quatro cabeças a partir das Antologias Supramentais(Vedas), estão descritas em um dos cem capítulos que formam o Tratado Brahma-samhita. Como este quinto capítulo é de benefício supremo para a alma ele adveio para ser dono da posição Mais Adorável para os Gaudiya Vaisnavas ou devotos fieis na linha de Sri Chaitanyadev. A esse respeito, é digno de nota que na Filosofia da Sucessão Divina que se origina do Senhor Brahma, pela Graça do Senhor Supremo, a Verdade substancial ou Axiomática revela-se dentro dos quatro slokas(catuh-sloki) fundamentais do Srimad-Bhagavatam.

			Não se levanta a questão de a Suprema Personalidade ou Predominador, Purusottama, ser da mesma categoria de qualquer outra pessoa ou predominadoras( masculinos ou purusas) deste mundo terreno. Eles são claramente distintos um do outro no que se refere a que a Suprema Personalidade de Deus Sri Krsna é sob todos os aspectos o Senhor Absoluto ou Predominador do fator feminino ou predominado(prakrti), ao passo que a essência viva ou jiva está severamente algemada pelo fator predominado na forma da natureza material, e apenas através de sua identificação com o plano mundano deve se referir as revelações do Senhor Supremo como 'supramundanas'. Sri Dhama, mencionado no primeiro sloka  * do Srimad-Bhagavatam, não possui relação com as questões da dimensão terrena. O significado da palavra dhama é 'refúgio'e 'luz'. Nada é visível sem a ajuda da luz. A base da luz que se destina a ser adorada e vista dentro da revelação estabeleceu-se como tendo a natureza de uma pessoa. Superior a relatividade condicional e mutável encontrada na esfera da concepção mundana da 'personalidade', a eternidade do Amparo Pessoal da luz em si, situa-se na Sublime Dimensão.

			O ponto de vista da não diferenciação, onde o que vê e o que é visto são no final das contas considerados como uno, é governado por padrões de medida incompletos e corruptos no reino terrestre. Maya-sakti , ou a potência mundana encantadora e enganosa, não dispõe do poder de restringir a Infinitude de seu Senhor de potência imensurável, Mahesvara( Visnu) . Ao descrever o Objeto Adorável do quinto capítulo deste livro, a filosofia falaciosa e de fabricação profana da não diferenciação foi invalidada.
			O significado traçado no Brahma- samhita é mais favorável ao salvar-nos das atribuições da visão mundana de vulgaridade na concepção criadora quando elucidada em termos de causa eficiente ou material e instrumental. Este livro é totalmente desprovido de conotações vulgares que excitaria as mentes pobres daqueles obcecados pelo reles. Ao contrário, devemos saber que o objetivo deste Sagrado Texto é  suprir novas forças e alivio para aquele exaurido em sua energia vital devido sua tendência depravada. 

			Pela misericórdia da filosofia Perfeita ( sudarsana), um estudo dos cinco slokas conclusivos do Livro nos concederá sabedoria eterna, sendo intencional o ensinamento meticuloso da revelação genuína do Supremo Elemento de Deus ao mesmo tempo que elucida como esse Elementos é observado distorcidamente através do ênfase que se dá na doutrina quadrupla alternativa (do dharmma, artha, kama e moksa - religiosidade, ganho material, desejo material e liberação), trazendo a tona a doutrina da adoração quíntupla(pancopasana). Com o advento de tal sabedoria eterna no coração, não se pode mais acalentar animosidade na direção da Morada Sagrada, Sri Dhama, e a necessidade para se defender pela pregação da doutrina da não diferenciação não mais será sentida.

			É pela boa fortuna que alguém pode vivenciar, além das dimensões de Devi-dhama e Mahesa -dhama, a variedade Transcendental do domínio Divino que é a Morada Pessoal do Senhor - o Plano onde a decepção não pode se posicionar. Sem que se dependa do inerente engano do plano condicional, em consideração ao Desfrute eterno na 
      Transcendência de Deus nós perceberemos Seu Reino como sendo os afazeres do Transcendental. De tal arte, o Tratado que descreve todas essas matérias Transcendentais é conhecida como Apauruseya-samhita. É impossível para as pessoas de coração impuro ser libertadas do desfrute mundano pelo poder da prática da vida devocional (sadhana -bhakti). As pessoas absortas no gozo mundano ou exploração são incapazes de se refugiarem na Devoção ou Bhakti. Elas estão sempre aflitas, amarradas as estacas dos feitos mundanos (karmma). Tais pessoas não podem ser libertadas da obsessão pela luxúria terrena por qualquer outro método a não ser o de cantar as Glórias de Kamadeva, o Transcendental Senhor de todos os Desejos. 

Contudo, um fruto adverso virá para aqueles que consideram kamadeva na mesma categoria de suas luxúrias ilícitas. Quando se alcança a Misericórdia do Senhor Supremo por seguir fielmente o Senhor Brahma de quatro cabeças, e quando se torna recipiente adequado da Graça do Senhor Supremo como resultado do canto com um coração puro das Canções Divinas de Suas Glórias infindáveis, neste momento será conhecido a posse genuína de nossa leitura, recitando ou cantando o Brahma-samhita. 
			Assim, estaremos aptos a saber que no mais elevado Plano do Serviço Divino (Seva) do Deus Supremo Concreto encontra-se a Realidade, o Belo Sri Radha-Govinda em sua mesmíssima forma de Sri Gaura. O hemisfério abaixo da divina Morada de Goloka é a Dimensão que abrange duas partes e meia do total de cinco das Disposições de Serviço Divino (Rasas). Mais abaixo ainda situa-se a Morada conhecida por Mahesa-dhama e abaixo temos Mahesa-dhama que é o mundo material de catorze planos chamado Devi-dhama. Os desejos terrenos dos residentes de Devi-dhama que vagam pelo universo são mantidos longe em Mahesa-dhama. Contudo, a concepção de não ansiedade ilumina-se pelo agente purificante do Serviço. Este agente purificador na forma deste Brahma-samhita revelou o Apogeu do Amor Nectáreo por Sri Radha-Govinda ao esclarecer a quinta meta da vida humana; e o coletor deste Néctar, Sri Gaurasundar, o Belo Senhor Dourado, distribui-os para as almas neste mundo, mostrando-nos sua Natureza de Magnanimidade Suprema e Seus Passatempos de outorga do mais precioso Presente do Amor Divino por Krsna.

								- Sri Siddhanta Saraswati

			Desde o dia que eu, por Graça imotivada do Todo-Auspicioso Descimento do Senhor Supremo nas Formas de Sri Sri Nitai-Chaitanyadev, alcancei o abrigo dos pés de lótus do meu Mais Adorável Srila Guru Maharaj Om Visnupad Paramahamsa Sri Srimad Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj, por sua Misericórdia ilimitada a inspiraçao pela busca genuína pela Verdade Última despertou em meu coraçao; e mais adiante,  por  benevolência imotivada Srila Guru Maharaja deu-me a conexão inicial, o elo vital que nos capacita a alcançar a qualificaçao para entrar no basilar terreno da fé (adau sraddha) 

		Verso l
isvarah paramah krsnah saccidãnanda-vigrahah
anãdir ãdir govindah sarvva-karana-karanam


tradução

	O Senhor Supremo, a corporificação da Verdade, Consciência e Deleite, é K
 Govinda Krsna. Ele não tem princípio, a origem de tudo que existe e a causa de todas as causas.
Significado: Com seu nome eterno pessoal, forma eterna, qualidades eternas e passatempos eternos, Krsna sozinho brilha resplandecente acima de todas as outras entidades como o Supremo. O nome ‘krsna’é o nome eterno que proclama - o Ser a existência Suprema através de suas caracteristicas de atrair o anomr de todos os seres. kSua forma de verdade concentrada(sat), conscioência (cit) e deleite (Ananda), de caracteristicas humanas com dois braços e de uma tez de um encantador escuro celestialo (Syamasundar), segurando uma flauta (murlidhar, é sua caracteristica pessoal eterna.
	Pelo poder4 se sua propria potência inconcebível, apesar de sua natureza majestosa toda poderosa , nesta forma eterna sua natureza como autocrata, possuidor de qualidades e sentidos transcendentais miraculosos , é única de uma hrmonia toda abrangente. A consciência imortal verdadeira e o êxtase Divino tem sua glória plena nEle, com uma absoluta intensidade concentrada.
	Paramatman a alma onipresente, o todo poderoso, Deus ou Isvara- Visnu o mantenedor- são apenas porções do seu Eu intrínseco, manifestos dentro do plano terrestre. Portanto Krsna é o primeiro e único Deus Supremo ou Paramesvara (isvarah paramakrsnah). Embora seus Sentidos infinitos transcendentais e qualidades são todos bem distintos um do outro, por sua potência inconcebível eles estáo situados de modo perfeito, eternam,ente surgindo numa forma absolutamente encantadora e incomparável. Essa forma Divina é o eu de Krsna, e o Eu de Krsna é a forma divina.
	A Sua forma Divina é a entidade de intensidade concentrada absoluta do ser, conhecimento e êxtase, e assim o espírito ou brahman sem atributo ou forma, o principio do ser descconcentrado, conhecimento e bem-aventuranca, é meramente arefulgencia corporea dessa eneitdade de intensidade concentrada absoluta.
	A forma intrinseca Divina de Krsna é em si sem origem, e ela é origem de Brahman e Paramtman. O mesmissimo Krsna , que é servido por Sri, a Deusa da Fortuna original,é Govi9nda- que pode ser visto segndo seus passatempos como Gopat, o Senhor da vacas; Gopapati, o senhor dos vaqueirinhos; Gopipati, o senhor das vaqueirinhas, Gokulapati, o senhor do lugarejo divino na terra onde as vacas se desenvolvem e Golokapati, o Senhor predominado, Ele á a casa de todas as causas -estimulado pelo vislumbre de sua forma de Paramatman predominante fracionada (purusavatara) sua potência inferior predominada cria o mundomaterial. As almas individuais ilimitadas ou jivas são todas os raios da potência marginal manifestos de refulgência que emanam desse paramatman.
	Esse livro sagrado estqbelece a supremacia do Senhor Krsna, e assim a invocação auspiciosa ao livro se acompanha pelo canto do se nome [1]


Verso 2

sahasra-patra-kamalam gokulakhyam mahat -padam
tat-karnikara-tad-dhama tad-anantamsa-sambhavam[2]

tradução
:
.(Nesse verso, a Morada Transcendental [ Dhama] de Gokula, a Sede dos Passatempos das Brincadeiras Divinas de Sri Krsna esta sendo descrita.) A
Morada Superexelente de Krsna é Gokula; manifesta-se eternamente através
de uma Porção do Infinito (Ananta). Essa Morada assume a forma de uma Flor
de Lótus Divina sem paralelo possuindo milhares de pétalas, no coração do qual
se encontra a própria morada de Krsna.
Gokula que é identica a Goluka,não é fruto de criação mundana.
Apotência infinita de Krsna é sempre expansiva e o alter-ego divino de Krsna
Baladeva,é o resultado dessa potência.O aspecto infinito da entidade 
transcendental de Balaadeva é o duplo,abarcando tanto a transcendência
quanto o mundano.
Um quadrante da majestade do senhor é de mundana infinitude (Ekapada-Vibhuti),
e isso sera discutido no lugar adquado.Ainfinitude transcendente é a três quarta parte da majestade do senhor (Tripada-Vibhuti),no lugar de não lamentação,morte
ou apreensão;e esta dimensão é por natureza refulgente no sentido que é o reino
transcendental.Ese reino é a majestade manifesta do todo poderoso,o grande
Vaikuwtha,ou o mundo espiritual transcendental ilimitado,Paravioma.
Além da visão do mundo material,nas longiquas do reino da passividade,Viraja
essa dimensão reina em toda a sua gloria,eternamente rodeada pelo esplendor espiritual de Brahman.A região superior desta majestade infinita é a morada
do doce absoluto e encantado - Gokula ou Goloka,que é a porção última do
esplendor do mundo espiritual manifesto eternamente em sua beleza extrema
Algumas autoridades se referem a isso como a morada de Maha -Marayana o 
grande Narayana,ou Mula Narayana,o Narayana original.
Assim Gokula,se identica a Goluka,é a morada superexelente.
Esta morada ésagrada única é cintilante como Goloka e Gokula segundo suas 
localizações diferenciadas,superior e inferior respectivamente.
Srimat Sawatana Goswami declarou no seu brhad-bhagavamtam,que incorpora
a essência de todas as escrituras sagradas (verso) o significado é que em
Gokula,se manifesta neste mundo terrestre,Krsna brinca em seus passatempos divinos,no exato modo em que brinca em Goloka.Nào ha diferença entre Goloka
e Goluka exeto que Goloka se situa na região mais elevada do plano espiritual,
e o mesmissimo lugar dos passatempos de Krsna se manifesta como Gokula neste plano.
Sri Jiva Goswami tambem elucida em seu sat-sandarbha,(verso):Embora Goloka e
Goluka sejam idênticas,da inconcebivel potência de Krsna,Goloka é o plano mais elevado do mundo transcendental ao passo que Gokula,situado em mathura-
manda la ou a provincia de mathura.revela-sé dentro do quadrante insignificante da majestade do senhor que provem de sua potência invisoria como no plano mundano.
Isso se situa além da faculdade do insignificante intelecto da jiva em conceber como a morada divina apesar de ser o vasto três quarta parte da majestade de
deus venha-’sé acomodar nessa região inferior de uma quarta parte da majesta
de mundana;e isso demonstra a potência inconcebivel de Krsna,
A Entidade de Gokula é a Morada Divina,imenssurável e ilimitada em qualquer
perspectiva pelo tempo material, espaço ou circunstâcias apesar de se manifestar
nesse plano terrestre; Gokula permanece alto cintilante, sempre irrestrita como a
Suprema Realidade Ilimitada (Parama-Vaikuntha-tattva). Ainda que as almas condicionadas,devido à estarem absortas no materialismo, não possam resistir a
levar de rasto mesmo Gokula ao nível de seus sentidos e intelecto mundanos.
Através dos seus sentidos individuais e inteligência defeituosa eles vêem a Morada Divina de Gokula de uma forma mundana, do mesmo modo que um observador num relance considere que o sol se cobre por uma nunvem quando de
fato são apenas os seus olhos que estão sendo cobertos.
Apenas aquele que por uma grande fortuna teve a sua relação com o mundano
completamente dissipado pode ver Goloka em Gokula e Gokula em Goloka. A
iluminação (jñana) alcançada a partir da consciência de bem-aventurança da alma,
através do seu próprio discernimento diligente, da não realidade a partir da realidade, nunca obterá sequer um lampejo da área de Vaikuntha. Essa dimensão
se situa acima da verdade desconcentrada, consciência e bem-aventurança do elementar Brahman ou absoluta não-diferenciação; assim não existe maneiras de se  obter uma visão divina de Goloka ou Gokula por tal jñana ou tentativa auto-aplicada de iluminação. Assim se dá devido a que os cultivadores de jñana, liberacionistas, buscam pela realidade estando concomitantemente totalmente dependente de suas próprias concepções refinadas, mas eles ignoram que a busca pela Graça de Krsna, que é pleno de potências inconcebíveis. A partir 
desse momento a tentativa dos liberacionistas pela auto-realização monística é
futíl no que se refere a alcançar Goloka-Vrndãvana.
Como um membro da exploração ou tentativa karmma, a tentativa de yoga ou 
meditacional é do mesmo modo impotente em receber a Graça do Senhor, portanto não pode ter nenhum sucesso na busca pelo Plano do Dinamismo Trancendental além da “unidade”de Brahman. Apenas aqueles que adotam a Devoção Pura ou Suddha-Bhakti podem alcançar a Graça de Krsna, o Senhor 
de Potêcias inconsebíveis; e somente pela Graça de Krsna a relatividade de uma
pessoa com natureza mundana ilusória é afastada e a fortuna de ver Gokula nasce.
A este respeito existem tipos básicos de perfeição em Devoção ou Bhakti-siddhis,
a saber, perfeição do seu próprio e intrinseco divino durante a estadia nesse mundo ou svarupa-siddhi, e a perfeição da partida do mundo mortal ou vastu-siddhi. Em svrupa-siddhi, Goloka é vista em Gokula, e em vastu-siddhi,Gokula é visto em Goloka - isto é um mistério profundo.
Ao se alcançar Prema ou Amor Divino, svarupa-siddhi também é alcançada; após
isso, vastu-siddhi ocorre quando ambos as coberturas ilusórias grosseira e sutíl
da alma condicionada se removem pelo doce desejo de Krsna, em qualquer caso
até que se obtenha a perfeição na Devoção ou Bhakti-siddhi, a pessoa verá Gokula como separada da concepção de Goloka.
Com pétalas inumeráveis, o único Assento Transcendental de infindáveis prodígios é Gokula, a Morada Divina Eterna de Krsna.     


Verso (3)
Tradução 
O centro do lotús divino é o coração-A residência de Krsna.Ele é presidido pela metade predominada e predominante.
Desenha-sé como um simbolo místico hexagonal.Como um diamante,a suprema entidade refulgente de Krsna,o manancial de todas as potências divinas,preside como pivoô central.
O grande mantra de dezoito silabas,que se forma de seis partes integrantes,manifesta sé como um lugar hexagonal com divisões sextoplas.

Significado

O lila ou passatempo de Krsna são de dois tipos basicos de manifestos ou imanifestos.Os passatempos de Vrndavana que podem ser relevados na visão dos humanos se manifesta no Krsna-lila, ao passo que que permanece visível aos 
olhos é o Krsna lila  imanifesto.Em Goloka,o lila imanifesto está sempre manife-
festo, e em Gokula o lila manifesto é manifesto aos ohlos terrestres quando 
Krsna o deseja.
Srila Jiva Goswami declarou em seu Krsna-Sandarbha,(verso) “o lila manifesto é alteração do lila manifesto “também se diz em adição no Krsna-Sandarbha,(verso)
O significado é que qualquer ‘pausa’ que se encontra no lila manifesto de Krsna
no mundo ilusório é preenchido por aqueles passatempos que tem sua presença
sutil no segundo plano numa forma imanifesta;eles são os passatempos de Golo
ka ou Goloka-Lilá.
Assim todos esses pontos se harmonizam por Srila Rupa Goswami em seu Laghu-
Bhhagavatamrtam:(verso) Goloka é a manifestação de transcendental das glorias 
superiores transcendentais de Gokula.
Assim Goloka é apenas a mesmissima manifestação da majestade de Gokula.
Embora todos os passatempos de Krsna não se manifestam em Gokula,todos
esses passatempos estão eternamente manifestos em Goka.Arevelação as almas
condicionadas dos lilas manifestos de Goloka-Goloka sendo a mesmissima de manifestação de Gokula-é de dois tipos,a saber através da adoração pelo mantra 
(mantro- parasana mayi)e pela espontaniedade pura (svarasiki).Sri Jiva Goswami 
explicou em seu escritos que qualquer um desses varíos locais em circunstâncias
conbinadas de passatempos divinos tem a sua existência localizada constante,e assim pode ser objeto de meditação através do mantra apropiado.
A revelação meditacional jde Golokaque surge na meditação do mantra localizado constante sob o local correspondente de um passatempo singular é o mantropa sanamayi-lilá.Mas esses passatempos que penetram muitos locais com multíplas
brincadeiras divinas de festançãsestão plenos da espontaniedade variada e assim são Svarasiki;isto é,eles se revelam aos devotos cuja espontaniedade transcêndental amadureceu.
Ambos os signíficados estão nesse verso.Primeiramente os passatempos indicados nas dezoito silabas,as bases do mantra estão delegando seus locais
apropiados a fim de que cada um se manifeste um passatempo específico de Krsna:(verso).Diz-se que esse mantra se forma de seis partes integrantes de seis bases métricas,que são (1)krsnaya (2) govindaya (3) gopijana (4)vallabhaya (5)sva
e (6) ha.A formação do mantra assim se mostra ser a disposição consecutiva desses seis menbros.
O grande símbolo mistico hexagonal (ou circulo de dominio do senhor,mahad-yatra )se explica como se segue:
A semente ( bija ) o principio impulsivo ou semente do desejo (kama-bija)-klin-é o
pivô central dentro do símbolo.Através de concentrar o pensamento de alguém 
na verdade transcendental com a ajuda dessa fórmula,pode-se alcançar a percepção da verdade comochanadradhvaja (lord-jiva) fez.
Os ensinamentos de gantamiya tantra declara,(verso),a palavra sua indicapassatempos de divinos de Krsna,deve com adquada perspectiva de sua relação
no absoluto (sambandha-jñana),render serviço a Krsna com eu espiritual interno.
A revelação de alguém com a divindade se estabelece quando esse conhecimento 
intriseco é vivênciado;(1) Aforma intriseca de Krsna,(2) A forma intriseca dos passatempos de divinos de Krsna em vraja,(3) A forma intriseca dos seus acompanhantes intimos,as gopis,(4) intrinseca da plena autorendição a Krsna,
imitando o exemplo de Tad Vallaba,aqueles que são as suas mais adoradas-as
gopis,(5) A forma intrinseca divina das almas puras (de divina cognição) e (6)
Cit-prakrti ou a natureza intrinseca divina,isto é,a natureza intrinseca da alma 
para render serviço divino a Sri Krsna.
Uma pessoa que está adquadamente estabelecida nessa relatividade no absoluto 
alcança firmeza (abhidheya),e vem a saber do único néctar da vida ou perspectiva
(prayojna) ser o desfrute do serviço ao macho supremo,Sri Krsna,no ego de um
servo predominante de Sri Radha.Esse é o significado subjacente.
Assim inicialmente,os passatempos meditacionais de goloka e gokula pode aparecer no coração do devoto no estágio de pratico sagrada (sadhana) através da adoração pelo mantra,e secundariamente,os passatempos de irrestrito “livre
deseja “se revela aos devotos no estágio de perfeição (siddha).Essa é a posição geral de goloka ou goluka,que será mais apreciado a medida que se avança no
texto.
O significado de Jyoti-Rupena-manuma é que o significado transcendental se 
revela no mantra,e e ligando isso com o desejo transcendental (aprakrta-Kama)
do amor puro a krsna,a vida daquele que continua surgindo nessa linha se torna
saturado com um supremo êxtase de desfrute do amor divino ou premananda-
mahanandarasa.Esses passatempos eternos de amor plenos de amor e gozo
são sempre refulgentes em goloka (3).

Veerso (4)

Tradução
O coração dessa morada eterna sagrada que se chama gokula é a terra hexagonal
da morada de krsna.Os estames ou pétalas são as residencias das vaqueirinhas 
ou gopas,que é a mesma de Krsna,seus mais queridos amigos e muito amados devotos que são uma parte do seu própio eu.Essas moradas aparecem como 
muitas muralhas,todas belamente refugentes.As extensas folhagens desse lótus
constitui a subfloresta que são as moradas das amorosas moças de Krsna,lidera
das por Sri Radhika.(4)

Significado
A Gokula transcendental se encontra numa forma de flor de lótus.Seu coração 
é hexagonal no centro está a metade predominada e predominante,Sri Radha-Krsna,que São o objetivo do mantra das dezoitos sílabas .As suas várias 
expansões pessoais subjetivas (servos intímos associados) de potência intrinseca
divina os rodeia.A semente é Radha-Krsna.
O Gopala-Tapaniyopanisad declara,(verso) Omkara significa Gopala,que é tanto 
potência quanto potente,e Klim significa Omkara,portanto Klim ou a semente do
desejo primario (kama-Bija) expressa a realidade transcendental de Sri Sri Radha
e Krsna.(4)

Verso (5)

A área que rodeia Gokula está sendo descrita -
Na secção exterior de Gokula existe uma área quadrancular miraculosa que se
extente em quatro direções,conhecidas como Sueta Dvipa. Se divide em quatro
secções em quatro lados.cada uma dessas divisões são a residência de Vasudeva
Sankarsana, Pradymna e Aniruddha.
Rodeando esta morada esta quadrupla estão os quatro objetivos da vida humana 
ou religiosidade,ganho,desejo e emancipação (lharmma-artha-kama-moksa),com suas respectivas causas iniciais,os quatro vedas-Rk Sama,Yajuh e Atharva,que são mantra em constituição.Se fixam dezastes em oito direções (leste-sul-oeste-norte-nordeste-sudeste-e noroeste),acima e abaixo.As oito direções se iluminam pelas oito jóias conhecidas como mahapadma,padma,sankha,makara,kacchapa,mukunda,kunda e nila representando as oito perfeições.Todas as dez direções são presídidas por dez quardas nas formas do senhor,e as potências milagrosas lideradas por vimala são cintilantes por toda volta.(5)

Significado

Gokula é principalmente o assento da devoção amorosa ou prema-bhakti,e assim
yamuna govardhamae Sri Radha-Kunda De Vraja Mandala,como manifesto no plano terrestre,estão todos ali presentes.Além disso ,toda majestade de vaikumtra
penetra em todas as direções todas as expansões plenarias quadruplas (catur vyuha-vilasa) do senhor estão presentes em seus locais apropiados,e a partir deles o reino transcendental ilimitado conhecido como o Paravyoma-Vaikuntha se extende infinitamente.
A emacipação por se alcançar o Vaikuntha,e a religiosidade em geral,ganho e desejo tem suas situações apropiadas em Goluka em sua forma de semente original.Os vedas também estão presentes,sempre cantando as glorias do senhor 
de Gokula.As dez chastes da dissuação abre-se dez direções para deter aquelas pessoas que,sem a graça de Krsna,tentam se aproximar ou se associar com Goloka através da comtemplação.A glória vá nos caminhos da meditação e o conhecimento aacumulado de renúncia (yoga,jñana) que tentam se aproximar de Goloka são impedidos e perfurados por estas dez hastes.Nirwama ou auto-amiquilação é o apogeu no plano de Bhahman That plane is only the outer covering of Goloka,in the form of those sharp spears.
De sula ou “haste”deriva-se trisula ou tridente o tridente simboliza as divisões das 
qualidades triplas mundanas (rajas,tamas,sattva) e o triplo aspecto do templo,ou
passado presente o futuro.Os yogis no caminho do misticismo óctuplo ou os jñanis ou liberacionistas no monismo da não diferenciação do Brahman não-diferenciado que temerariamente se aproximam de Goloka são sumariamente cortados por esses tridentes que se situam nas dez direções e eles são arremetidos para o abismo dá desesperança.
Aqueles que se aproximam de Goloka através do caminho da devoção inspirados pela opulência e majestade se tornam enamorados pelas oito perfeições de animã,etc eles ali permanecem,encantados pelo aspecto de Vaikumtha que se 
constitui os limites que rodeiam Goloka 
Aqueles que são ainda menos inteligentes se subordinam pelos quardas de dez mantras que se postam guardando as dez direções e eles regressam aos sete
planos mundanos (liberados por Bhurloka).
Assim,Goloka é praticamente descohnecida é inalcançavel. Lá,todas as formas intrinsecas do senhor supremo se expõe as leis da religião pura para as diferentes 
eras estão sempre anciosos de outorgar sua graça aos devotos que sozinhos alcançam esse lugar através da devoção amorosa pura,Suddha-Prema-Bhakti.
Segundo seus nuances particulares,aquelas formas do senhor estão rodeadas pelos seus associados apropiados,e em Gokula,sua morada é Suetaduipa.
Portanto,Srila Vrndavana Dasa Thakur,o viasa do Chaitanya-lila,descreveu a cidade de Navadwip como tendo o nome de Svetadvipa.A culminação dos passatempos de Gokula ---passatempos de Navadwip--- estão eternamente presentes em Svetadvipa. Assim Navadwip--Mandala,Viraja-Mandala e Goloka são
a mesma verdade única indivisivel;eles se manifestam diversamente apenas por forças de seus aspectos infindaveis na variedade ilimitada do amor divino.A esse respeito existe outra verdade oculta conhecida,pela graça direta de Krsna,aos
grandes devotos santos que estão untados pela devoção amorosa.
Esse mundo material se gradua em quatorze planos básicos;(os sete planetas superiores são bhurloka,bhuvarloka,svarloka,maharloka,janaloka,tapoloka,

	

Verso 47 
				Ele assume Sua Suprema Figura chamada Sesa com universos Infinitos nos Poros de Seu Corpo, o reservatório do Poder Onipotente Personificado: Ele que se recosta no Oceano Causal, desfrutando Seu Transe no Sono divino, eu adoro esse Senhor Primordial Govinda.

Significado
	Descreve-se Ananta, que toma a forma do divã     de Maha - Visnu. O Infinito Divã sobre o qual Maha Visnu recosta-se - esse Infinito e o Avatara que, por natureza, e um servo de Krsna; Ele é conhecido como Sesa.

Verso 48
tradução: A duração de Vida de Brahma e dos deuses dos universos que nascem dos poros do Corpo da divindade de Maha-Visnu dura por apenas uma expiração de Maha-Visnu; e Maha-Visnu é a Porção de uma porção desse Senhor Primordial, Govinda, que eu  adoro.

Significado: A Onipotente Majestade da Entidade de Visnu aqui está sendo ilustrada.

Verso 49
tradução: Como o sol, Suryya, manifesta algo de sua luz nas gemas denominadas como Suryya-Kanta, do mesmo modo, é através do qual Brahma é dotado de poder para criar todo o universo material - esse Senhor Primordial Govinda , eu adoro.
significado: Comumente existem dois tipos de Brahmas. Em certo milênio, quando há uma jiva qualificada no universo, a Potência do Senhor  adentra nessa jiva que assim assume o posto e executa os deveres da criação universal de Brahma. para aqueles milênios em que não se dispõe de tais jivas elegíveis, devido a liberação do Brahma do milênio anterior Krsna delega sua própria Potência para criar o  rajogunavatara de Brahma. De fato, Brahma é superior as jivas comuns, ainda que não seja diretamente a Divindade; a Divindade está presente num grau maior em Sambhu, que já foi descrito anteriormente.
		 O significado subjacente é que as cinquenta qualidades das jivas em geral estão presente em Brahma numa medida mais completa que na jiva, acrescendo-se que ele possui num grau fracionado cinco qualidades a mais não encontradas nas jivas. Contudo, essas cinquenta qualidades e as cinco fracionadas encontram-se em proporções ainda maiores em Sambhu.

Verso 50
tradução: Aquele cujos pés de Lótus mentem-se perpetuamente sobre o par de nós de sua cabeça elefantina, Ganesa(com o poder de quebrar os obstáculos dos três mundos), esse Senhor Primordial Govinda, eu adoro.
Significado: Ganesa mantém o poder de destruir todos os obstáculos, sendo adorado de acordo por pessoas qualificadas. Como o adorável Brahman com atributos, suas qualidades lhe proporcionou uma posição entre os cinco principais deuses. Ganesa detém o cargo de um deus com poder delegado. Todas suas glórias são concedidas pela Graça de Govinda.

Verso 5l
tradução: Fogo, terra, céu, água, ar , espaço, tempo, alma, mente - criam-se os três mundo desses noves elementos ; Ele a partir de quem esses elementos nascem , em quem permanecem e no qual entram ao final - esse Senhor Primordial, Govinda, eu adoro.
Significado: Nada mais há nos três mundos além dos cinco elementos : a direção(do espaço), tempo , as jivas e o elemento mental da inteligência, mente e ego que compõem o corpo sutil da alma condicionada. Os karmmis ou elevacionistas rendem oferendas ao fogo do sacrifício; os materialistas nada conhecem além deste mundo percepção direta de nove elementos. A respeito do auto -deleite (estado de atmarama) buscado pelos jnanis ou liberacionistas secos, a própria jiva é esse estado gozoso. O que se considera na filosofia Sankhya como prakrti (natureza) e atma (alma) estão incluídos nos elementos acima.
			O significado é que cada elemento delineado por todos os tipos de filósofos incluem-se dentro desses nove elementos básicos; e Sri Govinda é o depósito da criação, sustentação e dissolução de todos esses elementos.

Verso 52
tradução: Com brilho e poder ilimitados,
    			o sol é o rei de todos os planetas,
			o refúgio de todos os deuses -
			o olho personificado do universo.
			Ele sob cuja ordem o sol,
			montando a roda do tempo,
			cavalga sua perpétua órbita -
			Esse Senhor Primordial, Govinda, eu adoro.

Significado: Existem mitos seguidores da religiosidade Védica que adoram o sol como Brahman; o deus do Sol, Suryya é um dos que estão dentro da hierarquia dos cinco principais deuses*.  Há muitos outros que professam que o calor é a causa do mundo, e portanto, designam o Sol, como única fonte de calor, como sendo a causa raiz do mundo. De qualquer modo, Suryya é a deidade regente do agregado material: calor, luz e poder para ma esfera, sendo assim um deus de poder delegado. Sob as ordens do Senhor Supremo Govinda, o Sol executa seu serviço designado com obediência.

* cinco deuses principais, ou panca-devata: Suryya, Ganesa, Sakti, Siva e Visnu. Esta adoração quíntupla(pancopasana) declara-se pelos adoradores cuja devoção está motivada pela liberação. Não é admitida na escola do Puro Vaisnavismo onde Visnu ou Krsna (Govinda) é conhecido como sendo o Senhor Supremo. Vide Jaiva dharma capítulo 4.

Verso 53
tradução: Eu adoro o Senhor Primordial Govinda em cujo poder conferido se manifesta a potência em - religião, irreligião ou todos os tipos de pecados , os Srutis, as penalidades e todos os seres desde Brahma té o verme e o inseto.
significado: Dharma, 'religião' ou 'dever', refere-se a dharmma e asrama-dharmma ou os códigos sócio-religiosos como passados pelos vinte livros de Lei(Smrti) cuja origem se traça nos Vedas. Varna-dharmma é a divisão quádrupla segundo a natureza dos homem : brahmana, ksatriya, vaisya e sudra. Asrama -dharma refere-se a graduação quádrupla da religiosidade formal de brahmacari, grhastha, vanaprastha e sannyasi para pessoas de qualificação apropriada. Todos os códigos de conduta para o ser humano delinearam-se dentro deste duplo dharmma de varna e asrama.
			Todos os tipos de pecado significam as raízes do pecado - ignorância e desejo pecaminoso; pecados graves, menos graves e em geral ou mahapataka, anupataka, pataka , etc., ou seja, todos os tipos de conduta ilícita. Os Srutis referem-se ao Rg, Sama, Yajur e Atharvva-veda juntamente com os Upanisads que formam a nata dos Vedas.  Ás austeridades' refere-se a quaisquer práticas a serem aprendidas para o avanço da retidão ou religião. Em muitos lugares austeridades dolorosas  que são conhecidas por Panca-tapa, etc., são indicadas (de acordo com o sistema óctuplo de yoga, ou liberação Brahman).
			Todas as formas acima estão dentro do campo do ciclo de trabalho mundano ou karmma das almas condicionadas que vagam através das 8.400.000 espécies de vida, incluindo-se deuses, demônios, seres humanos, Nagas, Kinnaras e Gandharvvas, etc. Eles vagam ilimitadamente desde Brahma descendo até o insignificante inseto. Cada um possui uma certa potência dando-lhes certa competência em determinadas funções, não sendo contudo essas potências axiomáticas - elas são apenas a manifestação de qualquer poder que Sri Govinda lhes sanciona.

Verso 54
tradução: Quer seja alguém o minúsculo inseto 'Indragopa'ou o grande Rei dos deuses, Senhor Indra, Ele imparcialmente concede a todas as almas no caminho do karmma os adequados frutos de seus feitos; e no entanto, é muito maravilhoso! Ele queima pela raiz todo o karmma das almas que O adoram - eu adoro a Ele, esse Senhor Govinda Primordial.

Significado: O Senhor Supremo é imparcial em conceder as almas condicionadas os frutos de seu karmma ou feitos mundanos, segundo suas ações anteriores Ele concede-lhes suas futuras ocupações. Contudo, ele outorga sua Graça especial a seus devotos. ele purga através do fogo da provação, todos seus karmma sejam justos ou injustos, juntamente com suas raízes, ou seja, o desejo de executar karmma e a ignorância.
				Embora o karmma seja sem início, e , todavia, destrutível. O karmma é indestrutível para aqueles que agem na esperança de desfrutar os frutos de suas ações, seu circulo vicioso de karmma nunca pode ser terminado. Mesmo o dever religioso do sannyasa é um tipo de karmma adequado a certa posição religiosa; nessa prática , a medida que o praticante permanece ansiando por seu fruto da liberação, sua observância de sannyasa não pode agradar Krsna ou obter sua Graça. Os sannyasis acumulam os frutos de seu karmma, e mesmo quando suas ações tornam-se desprovidas ao extremo de desejo, eles obtém o insignificante fruto da auto-satisfaçao(atmaramata).
				No entanto, aqueles que são verdadeiros devotos perpetuamente cultivam Serviço Divino a Krsna de um modo agradável a Ele, totalmente abandonando a aparência dos desejos fugazes e tentativas independentes de jnana, karmma, etc. Krsna por completo, aniquila todo seu karmma, desejo por karmma e ignorância. apesar de Sua imparcialidade, a parcialidade de Krsna por Seus devotos é de se admirar.

Verso 55
Tradução Aqueles que cultivam sua medita nEle através da ira, aventuras amorosas, amizade espontânea, temor, paternidade, ilusão, reverência e servidão, alcançam a corpos de forma e natureza apropriados ao seu humor de meditação. Eu adoro esse Primordial Senhor Govinda.
Significado: De modo geral, devoção se apresenta de dois tipos: regulativa e espontânea, isto é, Vaidhi e Ragatmika. Devoção com base em fé preliminar surgida por seguir as instruções do Guru e das Escrituras á atuação por obediência às injunçoes escriturais e assim o sentimento devocional está sempre limitado a essa dimensão. Contudo, essa devoção regulativa torna-se espontaneidade amorosa quando as tentativas dos devotos em agradar o Senhor de forma gradual intensifica-se , o devoto poder tornar-se um recipiente da graça de Krsna. Para alcançar esse estágio leva-se muito tempo, e tal tentativa através de ser iço devocional regulado por reverência e leis escriturais conhece-se por Vaidhi-bhakti.
				Ragatmika-bhakti - Devoção baseada no sentimento de coração puro ou apego instintivo e superior. Ele traz frutos muito rapidamente e é atraente para o próprio Krsna. Descre-se neste sloka as várias formas que assume.
				Santa-bhava ou inclinação do coração para passividade em reverência , Dasya-bhava ou inclinação do coração pela Amizade em afeição natural. Vatsalya-bhava ou inclinação do coração por amor apaixonado - esses cinco estão dentro do campo de Ragatmika-bhakti.
				Apesar de serem impulsos espontâneos(ragatmika), ira, temor e ilusão não são Devoção(bhakti) porque são sentimentos hostis que não conduzem a Devoção. Ve-se a ira nos demônios como Susupala, temor nos demônios como Kamsa e ilusão nos panditas da escola Mayavadi. Todos eles, respectivamente, tem os sentimentos de ira, temor e completo auto-esquecimento ao identificarem-se com o Brahman. Todavia,nenhum desses sentimentos conduzem a devoção pelo Senhor, assim a nenhum se admite a qualificação de Devoção. por outro lado embora as cinco Rasas mencionadas( de Santa, etc.) no humor de Passividade ou Santa existe um predomínio da indiferença - é quase desprovido do sentimento de devoção - e contudo é reconhecido mo Devoção devido ser favorável, embora levemente. Existe abundante sentimento devocional nos outros quatro humores.
				Segundo a promessa do Senhor no Sri Gita  em relação a reciprocar a atitude da alma rendida - aqueles que alimentam os sentimentos de ira, temor e ilusão em relação ao Senhor alcançam a síncope de sayujya-mukti ou   'liberação por fundir-se'. Os adeptos de Dasya e Sakhya alcançam a formas apropriadas masculina e feminina segundo as suas qualificações. Os adeptos de Vatsalya alcançam a formas apropriadas	para os sentimentos paternal ou maternal. E os adeptos de Srngara alcançam as formas puras da Gopis ou vaqueirinhas espirituais de Vraja.
			
Verso 55
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 	Verso 56

	Tradução: Aquele lugar onde a Divina a Divina Deusa da Fortuna é a Amada e Krsna, o Supremo Masculino, é o único Amante; todas as árvores são Divinas árvores do desejo, o solo é feito de gemas Transcendentais e a água é néctar: onde cada palavra é uma canção, cada movimento é uma dança , a flauta é a companhia mais querida, a luz do sol e da lua são Êxtases Divinos, e tudo que existe é divino e desfrutável; onde um grande oceano de leite flui eternamente dos úberes de bilhões de vacas Surabhi e o Divino tempo é presente eternamente, nunca sofrendo a alienação do passado e do futuro por mesmo um fragmento de segundo, eu adoro essa Suprema Morada Transcendental de Svetadvipa. Praticamente ninguém neste mundo conhece esse lugar a não ser poucos devotos puros- e eles o chamam de Goloka.
	Significado: O lugar que as jivas alcançam através do mais elevado Serviço Amoroso é completamente Transcendental. Apesar disso, nunca é sem atributos ou sem diferenças. o plano não diferenciado de Brahman é alcançado pelas jivas através do sentimento de ira, temor e ilusão. todavia, os devotos alcançam o Mundo Transcendental de paravyoma-Vaikntha ou acima dele, Goloka, segundo sua Rasa individual ou pura disposição Devocional do coração.
		De fato, essa Sagrada Suprema Morada de Goloka é Svetadvipa- ilha branca ou refulgente- devido a sua extremada pureza. as pessoas que alcançam ao desfrute Supremo da perfeição em Devoção Pura durante sua permanência neste plano mundano vê a dimensão de Svetadvipa inserido em Gokula-Vrndavana e Nabadwip neste mundo. Eles falam dele como "Goloka". Lá , em Goloka, em toda a beleza da Variedade Transcendental encontra-se a Amada, Amante, árvores, videiras, terra(montanhas, rios e florestas), água, fala, movimento canção da flauta, lua e sol, o desfrutado, desfrute(as maravilhas inconcebíveis de sessenta e quatro habilidades) as vacas , o fluxo nectáreo de leite e o tempo transcendental de presente eterno.
		As descrições com os conceitos subjacentes de Goloka encontram-se em muitos lugares nos Vedas e em outras Escrituras tais como os Puranas, Tantras, etc. Declara-se no Chandogyopanisad,
	o significado subjacente dessa declaração é que , como se encontra no plano mundano muitas facetas da variedade, todos esses e muito mais- perfeições inumeráveis- encontram-se em Goloka. A variedade e excelência de Goloka centralizam-se e harmonizam-se , enquanto que as do plano mundano são desarticuladas e sem harmonia e assim a causa de felicidade e infelicidade misturadas. A variedade e excelências harmoniosas são pérolas brancas e plenas de Êxtase Transcendental.
	Por força a Suddha-bhakti-samadhi , a centralização harmoniosa do coração puro pleno de Devoção Divina, os Vedas Personificado e os santos devotos na prática de Devoção revelada pelos Vedas podem, de fato, ver essa Morada Sagrada quando olham internamente na direção da corrente de consciência ciência pura que penetram seus corações rendidos e devotados. através do Poder da Graça de Krsna, sua minuta faculdades cognitivas assume uma natureza infinita e eles alcançam desfrute igual a Krsna no Dhama.
	Existe um significado profundo na linha param api tad asvadyam api ca. Param api indica que 'Krsna é o máximo na Expansão Infinita do Êxtase Transcendental', e tad asvadyam api significa 'mesmo Sua Verdade Desfrutável'. A glória do Amor de Radhika, a doçura nectárea de Krsna que Radhika experimenta e o Desfrute que Radhika sente dessa experiência- quando Krsna sente a necessidade do gosto(asvadyam) esses três Sentimentos de Coração, Ele torna-se Dourado- Gaura. Essa Sua qualidade Dourada - é o Seu Êxtase Manifesto de Serviço Nectáreo, e isso está também presente eternamente em  Svetadvipa.

Verso 57
Tradução: Ao ouvir esses hinos quintenssenciais de Brahma, o Supremo Senhor Krsna disse-lhe, "Ó brahman, se com o conhecimento da Ciência Transcendental você deseja criar progênie, então, meu bem amado, ouça de Mim a sabedoria desses cinco slokas."
significado: Os Nomes 'Krsna'e 'Govinda'expressam a Forma, Qualidades e Passatempos do Senhor, e quando Brahma com sinceridade cantou esses Nomes, foi ganha as boas graças do Senhor. O desejo para a criação estava no coração de Brahma. Krsna então explicou para Brahma como a Devoção Exclusiva Transcendental pode ser executada por uma alma ocupada em afazeres mundanos ao se combinar sua atividade mundana com o desejo de seguir as ordens do Senhor : "ciência Transcendental e conhecimento da Divindade Suprema. Se com tal conhecimento você deseja criar progênie, ouça os slokas."(Isto é, como praticar Bhakti através da execução de deveres mundanos na forma de seguir as ordens do Senhor).

Verso 58
Tradução: Quando se desperta a experiência transcendental através de Conhecimento e Devoção, a mais elevada Devoção indicada  no Amor pelo Senhor Supremo, Sri Krsna, ao Amado da alma, desperta no coração do devoto.
Significado: O significado do verdadeiro 'conhecimento'ou jnana é Sambandha-jnana - perspectiva da correlação do transcendental , o material e Krsna. Aqui, o conhecimento psíquico, mental ou intelectual ou a liberação do Brahman impessoal não é indicada , pois, da relatividade da alma no Absoluto constitui o ensinamento do primeiro dos dez Princípios Divinos Fundamentais conhecidos como Dasa-mula.
	Segundo as Escrituras que expõem a Devoção Pura, o Princípio de Abhidheya ou meios para um fim é o cultivo do Serviço Divino para o prazer Transcendental de Krsna através da pratica de ouvir, cantar, lembrar, servir aos pés de lotus do Senhor,adorar, orar, servir, amizade e auto-rendição. descreve-se isso elaboradamente no Livro Sagrado Sri Bhakti rasamrta-sindhuh.
	Através desse conhecimento e Devoção, desperta-se a Devoção em Amor Divino e floresce no coração dos devotos. Isso é o máximo em Devoção, e o Objetivo de todo esforço espiritual para a jiva(Prayojana).

Verso 59
tradução: Alcança-se a Devocao Suprema ao se aumentar, de modo gradual, a percepção de seu íntimo através de constante auto-cultivo seguindo-se a autoridade, as praticas virtuosas  e exercícios da vida espiritual.

Significado: Autoridade refere-se as Escrituras que nos ensinam sobre a Suprema Personalidade de Deus, tais como os Vedas, Puranas, Srimad Bhagavad/Gita, etc., 'práticas virtuosas'refere-se as práticas dos devotos santos verdadeiros, e a trilha inspirada pelo amor Divino nos corações dos devotos puros que seguem o Caminho do Amor pelo Senhor. Através do 'exercícios da vida espiritual' significa que se deve aprender sobre o Dasa-mula ou os Dez Princípios Divinos Fundamentais das Escriturar, e após o recebimento do ali direcionado o Santo Nome do Senhor - corporificando Seu Nome, Forma, Qualidades e Passatempos -  deve-se seguir com as práticas constantes do Seu Serviço Divino, tomando o Seu Nome todos os dias com regularidade.
	Deve-se entender , com clareza, que na prática da vida espiritual, o cultivo escritural e a associação dos santos(sadhu-sanga) são necessários. Quando se combina as práticas virtuosas com o Serviço do Nome, as dez ofensas aos Santos Nomes não mais podem perdurar. Seguir fielmente os sadhus que ouvem e cantam as Glórias do Nome sem qualquer traço de ofensa é a pratica verdadeira da vida espiritual. No coração daquele que lealmente prossegue sua vida espiritual nessa linha, o Objetivo, que é a Devoção no Amor Divino, faz Sua benevolente aparição.

Verso 60
yasyah sreyaskaram nasti yaya nirvrtim apnuyat
ya sadhayati mam eva bhaktim tam eva sadhayet

tradução: Sadhana-bhakti ou a prática de vida devocional é omeio para o Objetivo - Prema-bhakti, Devoção em Amor. Dentre tudo que é auspicioso,nada existe, em absoluto, além de Prema-bhakti ; Ela carrega em Sua comitiva o Deleite Extático Divino, e Ela pode outorgar-Me ao Meu devoto.

significado: Não existe bem superior para a jiva além de Prema-bhakti. É o objetivo de todas as práticas devocionais, eo máximo Êxtase Transcendental da alma. É apenas pelo mérito de Prema-bhakti que alguém alcança o Pés de Lótus de Krsna. Aquele que cultiva sua vida devocional prática com profundo desejo e sinceridade pelo Objetivo , alcançará este tesouro: outros não conseguirão.

Verso 6l
dharmman anyan parityajya mam ekam bhaja visvasan
yadrsi yadrsi sraddhasiddhir bhavati tadrsi
kurvvan nirantaram karmma loko 'uam anuvarttate
tenaiva karmmana dhyayan mam param bhaktim icchati

tradução: Abandone todos os outros tipos de religião e sirva-Me com decisão. A pessoas alcançará a perfeição segundo a natureza de sua fé. Dedicando-se a afazeres mundanos ou karmma, perpetuamente, as pessoas deste mundo nele permanecem. Medite em Mim durante a execução de seu trabalho em particular, e você alcançará a Devoção Amorosa, a Devoção Suprema e Transcendental.

significado: O dharmma -'religião', 'natureza' ou 'função' do caráter da Devocao Pura, Suddha-bhakti - é , de fato, a Jaiva-dharmma ou natureza eterna é função original da alma. Pode-se encontrar no mundo muitas outras 'religiões', cada uma delas são superficiais quando a comparamos a função original. Os dharmmas superficiais são numerosos, incluindo-se o cultivo de jnana ou conhecimento de Brahman visando ao nirvana(cessação da existência corporificada): as formas óctuplas e afins de yoga objetivando a 'tornar-se UM' com a Superalma: trabalhos piedosos terrenos  pelos caminhos de karmma-kanda com o fim de prazeres terrenos  pelos caminhos de karmma-kanda com o fim de prazer mundano; jnana-yoga como uma combinação relativa de karmma e jnana: e a renúncia estéril.
	O Senhor está dizendo: "Abandone todas essas tentativas e abrace a Religião de Bhakti - Devoção - cujas raízes estão em sraddha - fé - servindo-Me e adorando-Me. A fé exclusiva em Mim é 'decisiva'(visvasa); aos poucos essa fé resoluta torna-se cada vez mais lúcida, e disso desenvolve-se nistha, ruci, asakti e bhava - firmeza, sabor, profundidade no gosto, e sentimento sincero de Amor Divino. Alcança-se a perfeição na proporção da pureza da fé."
	Levantando-se a seguinte questão, "Se no caminho da busca da perfeição pela Devoção, exige-se constante ocupação, como será mantido o corpo, e como o mundo seguirá avante? E quando a sociedade e o próprio corpo cessarem suas funções, como se continuará a busca da perfeição pela Devoção se se estiver morto? "assim, a fim de dirimir tais dúvidas, o Senhor está dizendo,"O karmma ou trabalho pelo qual as pessoas desta dimensão mantêm este mundo - deve-se executá-lo como uma meditação e destruir a natureza karmmica ou explorativa dessas ações, estabelecendo a qualidade de devocional."
	O homem passa sua vida se ocupando em três tipos de ações: corpórea, mental e social. As múltiplas atividades corpóreas , incluindo-se o comer, sentar, andar, deitar, dormir, evacuar, vestir, etc.; as atividades mentais incluem o pensar, lembrar, concentrar, perceber, sentir felicidade e infelicidade, etc.; e as atividades sociais incluem o casar, o relacionar-se entre governante e súdito, irmanar-se, reunir-se para execução de sacrifício, trabalhos públicos de bem estar, manter a família, receber convidados, formalidades habituais, oferecer o devido respeito aos outros, etc.
	Quando se executa essas ações motivado pelo próprio desfrute, chamam-se de karmma-kanda; quando executadas pela oportunidade de alcançar iluminação, chamam-se de karmma-yoga ou jnana; e quando se executam as ações que levam a prática da vida de devoção, chamam-se de Gauna-bhakti-yoga ou aplicação indireta da devoção. Todavia, apenas a ação que é sintomatizada pela adoração pura chama-se de Devoção direta.	Desse modo o Senhor está dizendo, "Todo e cada um de seus atos será meditação em Mim quando você der o devido tempo para a prática direta da Devoção ao mesmo tempo que presta devoção indireta de acordo com as formalidades exigidas pelo mundo." A esse respeito, apesar de atuar no mundo - 'executando karmma'- a jiva não se torna avessa ao Serviço ao Senhor por voltar-se externamente para os aparatos terrenos.
	Esse jeito de atuar é a prática de voltar-se internamente; como se declara no Isopanisad, isavasyam idam srvvam yat kin ca jagatyam jagat, tena tyaktena bhunjitha ma grdhah kasyacid dhanam. Nosso respeitado comentador declarou, tena isa-tyaktena visrstena. O significado é : o que quer que se aceite, quando aceito como a ventura de receber Prasada ou Graça do Senhor, assim as ações perdem sua qualidade de karmma e assumem a qualidade de Bhakti. Portanto, o isopanisad declara, kurvvan eveha karmmani jijivisec chatam samah, evam tvayi nanyatheto, 'sti na karmma lipyate nare: se se age dessa  maneira, mesmo que se viva por centenas de anos, uma pessoa não será manchada pelo karmma.
	Os liberacionistas na interpretação de orientação jnana  desses dois mantras mantêm 'renúncia aos frutos do trabalho'; contudo, do ponto de vista de Bhakti, o significado é ganhar a Graça ou Prasada do Senhor oferecendo-se tudo a Ele. Destarte, ocupações terrenas devem ser executadas acompanhadas de meditação da lembrança da adoração do Senhor Supremo na Arccana-marga ou Caminho da devida veneração a Deidade.
	Agora, Brahma tem  um desejo em seu coração para criar. Se esse desejo é satisfeito junto com a mediato de seguir as ordens do Senhor, pela virtude desta ação que possui o sintoma de rendição ao Senhor, será uma função religiosa favorável a tal nutrição dentro de um campo de ação da Devoção. Este é o caminho sensato nas instruções do Senhor a Brahma.
	A jiva que alcançou Bhava ou Devoção interna e sincera é , naturalmente, indiferente a tudo exceto a Krsna, e assim tal instrução não se aplica neste caso.

Verso 62
aham hi visvasya caracarasya
bijam pradhanam prakrtih pumams ca
mayahitam teja idam vibharsi
vidhe vidhehi tvam atho jaganti

iti sri-brahma -samhitayam bhagavat-siddhanta-sangrahe
      mula -sutrakhyah pancamo 'dhyayah

Tradução: Ouça-Me, Ó Vidhe ! Eu sou Semente - o Princípio Primeiro do Mundo dos seres moveis e imóveis; eu sou os elementos, Eu sou o predominado, Eu sou o Predominador. O espírito ardente de Brahman que habita em você lhe foi conferido por Mim; agora, adotando esse processo, crie o mundo dos seres moveis e imóveis.
Significado: Alguns filósofos concluem que o elemento não diferenciado de Brahman transforma-se e assume a aparência de possuir atributos na forma desta mundo terreno, e quando não dividido é Brahman; ou Brahman é o 'objeto'e o mundo é seu 'reflexo'; ou o mundo todo é uma ilusão da jiva. Outros pensam que por natureza Deus é 'Um,'a alma é 'Um'e embora o universo ou dimensão mundana seja 'o princípio Uno'é, eternamente, distinto de um modo independente; ou ainda Deus é o absoluto 'específico' sendo que o relativo, espírito e matéria, são os 'especificados'- ainda que todos sejam a verdade Una. Outros pensam que por força da potência inconcebível a verdade, às vezes, aparece como una, às vezes como dual. Ainda há os que concluem que a doutrina do impotente 'uno'não possui significado, assim Brahman está repleto de potência pura, e é o puro eternamente, único sem igual."

	Todas essas teorias possuem suas origens nos Vedas, com base no Vedanta-sutras. Embora nenhuma delas podem proclamar que expõem a verdade em todos os seus aspectos, cada uma per si carrega um certo grau de verdade. Essas - para não se mencionar as teorias de Sankhya, Patanjala, Nyaya e Vaisesika que são todas opostas aos Ensinamentos Védicos, e as teorias tais como Purvva-mimansa, etc., que exclusivamente favorecem a busca dos resultados fruitivos em conformidade com uma seção dos Vedas- mas que deve sua existência a um apoio superficial do Vedanta.

	(Assim, o Senhor diz a Brahma) "Você e sua divina Sucessão pura devem abandonar todas essas teorias e aceitar o Princípio Supremo do Acintya-bhedabheda- Unidade e Distinção Simultânea Inconcebível. Após você estará apto a se tornar um verdadeiro devoto."
	
O ponto principal subjacente das palavras do Senhor é , "O mundo animado é composto  de jivas e o inanimado de matéria. Minha Potência Divina(Parasakti) - através de seu poder marginal- manifestou as jivas; e minha potência secundária(apara-sakti)manifestou o mundo terreno. Eu sou a Semente de tudo: em uma Forma não diferente dessas Minhas Potências, Eu as controlo pela Potência de Meu Desejo. Pelos diversos estágios de transformação, aquelas potências tornaram-se Pradhana(os elementos), Prakrti(o predominado) e Purusa(o Predominador). Assim, embora como o Princípio da Potência Eu seja Pradhana, Prakrti e Purusa, como o Princípio Potente Eu sou eternamente distinto de todas essas Potências. Tal unidades e distinção simultânea veio a existência em virtude de Minha Potência inconcebível.

	"Portanto, adotando  a Sabedoria da Correlação das entidades simultaneamente Unas e Distintas entre a 'alma','mundo'e 'Krsna', deixemos que o alcance do Sagrado Amor por Krsna, pela prática da Devoção Pura, seja o Ensinamento Divino Eterno legado em nossa Sucessão Divina."

jivabhaya-prada vrttir jivasaya-prakasini
kfrta bhaktivbinodena surabhi-kunja-vasina
iti sri -brahma-samhjitaya bhagabvat-siddhanta-sangrahe
mula-sutrakhya pancama adhyayera
'prakasini-namni gaudiya-vrtti samapta

Este comentário Prakasini-vrtti - que domina a percepção de Jiva, iluminando o profundo significado de Jiva, foi redigido por Sri Bhaktivinoda residente em Surabhi Kunja.

Assim conclui-se a Iluminação Prakasini Gaudiya da Quintessência da Realidade, o Belo Quinto Capítulo, Sri Brahma-samhita



