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rähu-graste jaòa-çaçadhare phälgune pürëimäyäà
gauòe çäke manuçatamite sapta-varñädhike yaù
mäyäpüryäà samajani çacé-garbhasindhau pradoñe
taà cic-chakti-prakaöita-tanuà miçra-sünuà smarämi

1. Ve městě Májápuru v Bengálsku, těsně po západu slunce 23. dne měsíce Phálguna roku 1407
Šakábdy (18. února 1486 křesťanského letopočtu), se narodil Pán Čaitanja Maháprabhu jako
syn Džagannátha Mišry z oceánu lůna Šačí deví. Medituji o tomto Pánu Čaitanjovi, jehož
duchovní tělo se projevuje z Jeho vlastní energie čit.

viçvambhara-prabhu-hari-dvija-gauracandranimbeça-näma-nicayaù kramato babhüva
yasyärya-khaëòa-mukuöopama-gauòa-räñöre
gauraà smarämi satataà kali-pävanaà tam
2. Pán Čaitanja vyrůstal v Bengálsku, které je jako koruna zbožné země Indie a stal se známým
pod mnoha různými jmény, jako jsou Višvambhara, Prabhu, Hari, Dvidža, Gauračandra, Nimái,
a Íša. Neustále meditují o tomto Pánu, který očišťuje věk Kali.
aìgé-kurvan nija-sukha-karéà rädhikä-bhäva-kantià
miçräväse sulalita-vapur gaura-varëo harir yaù
pallé-stréëäà sukham abhidadhat khelayäm äsa bälye
vande ’haà taà kanaka-vapuçaà präìgne riìgamänam
3. Nejvyšší Pán Hari, Osobnost Božství, přijal lesk extatické lásky nabízené Mu Šrímatí
Rádhárání, která Mu způsobila tak velkou radost. Tímto způsobem Pán přijal krásné a
okouzlující tělo s pletí jako zářící zlato. Jako malé dítě hrající si a lezoucí po dvoře domu

Džagannátha Mišry tento Pán Hari těšil dámy ze sousedství. Uctivě se klaním tomuto zlatému
Pánu Harimu.
sarpäkåtià sväìganaà hy anantaà
kåtväsanaà yas tarasopaviñöaù
tatyäja taà cätmajanänurodhäd
viçvämbharaà taà praëamämi nityam
4. Když Pán Anantadeva přijal podobu obyčejného hada a vlezl do dvora [Džagannátha Mišry],
malý Višvambhara si s Ním okamžitě začal hrát. Když na Něho polekaní příbuzní naléhali, od
hada se vzdálil. Opakovaně se uctivě klaním tomuto Pánu Višvambharovi.
bälye çåëvan vada-harim iti krandanäd yo nivåttas
tasmät stréëäà sakala-viçaye näma-gänaà tadäsét
mätre jïänaà viçadam avadan måttikäbhakñaëe yo
vande gauraà kali-mala-haraà näma-gänäçrayaà tam
5. Když se v dětství uslyšel slova „Řekni jméno Pána Hariho“, okamžitě přestal plakat. Tímto
způsobem dámy z vesnice nepřetržitě zpívaly svatá jména Pána. Když snědl hlínu, promluvil
čistou filozofii skutečného duchovního života ke své matce. Uctivě se klaním tomuto Pánu
Gaurasundarovi, který se stal útočištěm zpívání svatých jmen a tím odstranil nečistoty věku
Kali.
paugaëòädau dvija-gaëa-gåhe cäpalaà yo vitanvan
vidyärämbhe çiçu-parivåto jähnavé-snäna-käle
väri-kñepair dvija-kula-patén cälayäm äsa sarväàs
taà gauräìgaà parama-capalaà kautukéçaà smarämi
6. Na počátku svého chlapectví Pán Gauránga tropil dětské žerty v domech bráhmanů. V den,
kdy šel poprvé do školy, spolu s přáteli chlapci odešel ke Ganze v době koupání a stříkal vodu
na vůdce bráhmanů, které rozzlobil a přiměl je k útěku. Medituji o tomto Pánu Gaurángovi,
svrchovaném vtipálkovi a vládci všech hravých chlapců.
tértha-bhrämi-dvija-kula-maëer bhakñayan pakvam annaà
paçcät taà yo vipula-kåpayä jëäpayäm äsa tattvam
skandhäroha-cchala-bahutayä mohayäm äsa caurau
vande ’haà taà sujana-sukhadaà daëòadaà durjanänäm
7. Mladý Pán Čaitanja snědl rýži uvařenou hostem, klenotem mezi bráhmany putujícími na
poutní místa. Poté Pán tomuto bráhmanovi milostivě odhalil pravdu o své skutečné duchovní
totožnosti. Mladý Pán, nesený na ramenou dvou zlodějů, je zmátl svou klamnou energií. Uctivě

se klaním tomuto Pánu Čaitanjovi Maháprabhuovi, který těší zbožné oddané a bezbožné trestá.
äruhya påñöhaà çiva-bhakta-bhikñoù
saìkértya rudrasya guëänuvädam
reme mahänandamayo ya éças
taà bhakta-bhaktaà praëamämi gauram
8. Mladý Pán Gauránga vylezl na záda potulného mnicha oddaného Pánu Šivovi a oslavoval
transcendentní vlastnosti Pána Šivy. Mladému Pánovi tyto zábavy působily blaženost. Uctivě se
klaním tomuto Pánu Gaurángovi, Nejvyššímu Pánu, který je oddaný svým oddaným.
lakñmé-devyäù praëaya-vihitaà miñöam annaà gåhétvä
tasyai prädad varam ati-çubhaà citta-santoñaëaà yaù
masyäç cihnair nija-parijanän toñayäm äsa yaç ca
taà gauräìgaà parama-rasikaà citta-cauraà smarämi
9. [Jednoho dne, místo aby šel do školy, se mladý Pán Gauránga setkal s mladou dívkou,]
Šrímatí Lakšmí-deví. Přijal od ní s láskou nabízené sladkosti a nabídl jí příznivé požehnání,
které velmi potěšilo její srdce. [Později, aby dokázal, že ve skutečnosti ve škole byl,] si potřísnil
ruku stopami inkoustu a tímto způsobem uspokojil své příbuzné. Medituji o tomto Pánu
Gaurángovi, nejvyšším poživateli transcendentních nálad, který zcela okouzlil mou mysl.
ucchiñöa-bhaëòeñu vasan varäìgo
mätre dadau jïänam anuttamaà yaù
advaita-véthé-pathikair upäsyaà
taà gauracandraà praëamämi nityam
10. Jednoho dne se pohledný mladý Pán Gauračandra posadil na vyhozené kuchyňské nádoby,
[a když Ho za to matka pokárala, odpověděl tak, že] pronesl nesrovnatelnou transcendentní
filozofii. Opakovaně se uctivě klaním tomuto Pánu Gauračandrovi, nejvyššímu cíli uctívání pro
ty, kteří se ubírají cestou neosobní filozofie.
dåñövä tu mätuù kadanaà sva-loñöais
tasyai dadau dve sita-närikele
vätsalya-bhaktyä sahasä çiçur yas
taà mätå-bhaktaà praëamämi nityam
11. Když mladý Pán Gauránga viděl matku trpět vážnou chorobou, plný synovské lásky jí
rychle přinesl dva bílé kokosové ořechy [jako lék]. Opakovaně se uctivě klaním Pánu
Gaurángovi, který je oddaným své matky.
sannyäsärthaà gatavati gåhäd agraje viçvarüpe

miñöäläpair vyathita-janakaà toñayäm äsa türëam
mätuù çokaà pitari vigate säntvayäm äsa yaç ca
taà gauräìgaà parama-sukhadaà mätå-bhaktaà smarämi
12. Když jeho starší bratr Višvarúpa odešel z domu, aby přijal sannjás, Pán Gauránga rychle
uspokojil svého žalem zdrceného otce sladkými slovy, a když Jeho otec zemřel, Pán utěšil svou
truchlící matku. Medituji o těšícím Pánu Gaurángovi, který je oddaným své matky.
lakñmé-devéà praëaya-vidhinä vallabhäcärya-kanyäà
aìgé-kurvan gåha-makha-paraù pürva-deçaà jagäma
vidyäläpair bahu-dhanam atho präpa yaù çästra-våttis
taà gauräìgam gåha-pati-varaà dharma-mürtià smarämi
13. Podle posvátných manželských obřadů přijal Šrímatí Lakšmí-deví, dceru Vallabháčárji, a
oddaně plnil povinnosti hospodáře. Jako profesionální učenec cestoval do východního
Bengálska a vydělal přednášením velké bohatství. Medituji o tomto Pánu Gaurángovi,
nejlepším z manželů a zosobnění dharmy.
väräëasyäà sujana-tapanaà saìgamayya sva-deçaà
labdhvä lakñmé-viraha-vaçataù çoka-taptäà prasütim
tattväläpaiù sukhada-vacanaiù säntvayäm äsa yo vai
taà gauräìgaà virati-sukhadaà çänta-mürtià smarämi
14. Pán Gauránga se setkal s Tapanou Mišrou ve Váránasí. Po návratu domů, když našel svou
matku truchlit nad smrtí Lakšmí-deví, utěšil ji příjemnými slovy popisujícími duchovní pravdu.
Medituji o klidném Pánu Gaurángovi, která dává štěstí odříkání.
mätur väkyät pariëaya vidhau präpa viñëupriyäà yo
gaìgä-tére parikara-janair dig-jito darpa-häré
reme vidvaj-jana-kula-maëiù çré-navadvépacandro
vande ’haà taà sakala-viñaye siàham adhyäpakänäm
15. Na matčinu žádost se oženil se Šrímatí Višnuprijou-deví. Na břehu řeky Gangy s mnoha
svými žáky zničil pýchu Kešavy Kašmírího, který si dříve podmanil všechny světové strany.
Klenot mezi učenci a měsíc Navadvípu si užíval mnoha zábav. Uctivě se klaním tomuto lvu
mezi učenci.
vidyä-viläsair nava-khaëòa-madhye
sarvän dvijän yo viraräja jitvä
smartäàç ca naiyäyika-täntrikäàs ca
tam jïäna-rüpaà praëamämi gauram
16. Hravou logikou v Navadvípu porazil všechny smárta bráhmany, njájiky a tántriky a zářil

velkou nádherou. Uctivě se klaním Pánu Gaurovi, podobě transcendentního poznání.
vipra-pädodakaà pétvä
yo babhüva gatämayaù
varëäçramäcara-pälaà
taà smarämi mahäprabhum
17. Vyléčil se z nemoci tím, že vypil vodu, která omyla nohy bráhmanů. Medituji o Pánu
Čaitanjovi Maháprabhua, ochránci varnášramy.
preta-kñetre dvija-parivåtaù sarva-deva-praëamyo
mantraà lebhe nija-guru-parivaktrato yo daçärëam
gauòaà labdhvä svam ati-vikåti-cchadmanoväca tattvaà
taà gauräìgaà nava-rasapparaà bhakta-mürtià smarämi
18. V Gaji, obklopen bráhmany a uctíván všemi polobohy, získal Hare Krišna mantru z úst
svého gurua. Když se vrátil do Bengálska, pod záminkou vážné nemoci odhalil pravdu.
Medituji o Pánu Gaurángovi, který je podobou oddaného znalého vychutnávání si devíti
nektarů oddanosti.
bhakty-äläpair niravadhi tadädvaita-mukhyä mahantaù
präptä yasyaçrayak atiçayaù kértanädyair muräreù
nityänandodaya-ghaöanayä yo babhüveça-ceñöo
vande gauraù nayana-sukhadaù dakçiëaù ñaò-bhujaù tam
19. Vznešení oddaní v čele s Advaitou Áčárjou, kteří neustále hovoří o oddané službě, přijali
útočiště u Pána Gaury zpíváním svatých jmen Pána Muráriho. Když přišel Pán Nitjánanda, Pán
Gaura projevil zábavy Nejvyššího Pána. Uctivě se klaním všemocnému Pánu Gaurasundarovi,
který těší oči tím, že projevil svou šestirukou podobu.
yaù kola-rüpa-dhåg aho varaëéya-mürtir
gupte kåpäù ca mahatéù sahasä cakära
tak vyäsa-püjana-vidhau baladeva-bhävän
mädhvéka-yäcana-paraù paramaù smarämi
20. Tím, že náhle projevil krásnou podobu Pána Varáhy, byl velmi milostivý k Murárimu
Guptovi. Během uctívání Vjásy přijal náladu Balaráma a začal volat po likéru mádhvíka.
Medituji o Něm, Nejvyšší Osobnosti Božství.
advaitacandra-vibhunä sagaëena bhaktyä
nityaà ca kåñëa-manunä paripüjyate yaù
çréväsa-mandira-nidhià paripürëa-tattvaà

taà çrédharädi-mahatäà çaraëaà smarämi
21. Pán Advaitačandra a Jeho společníci, přesvědčeni, že Pán Čaitanja je ve skutečnosti
Nejvyšší Pán Krišna, Ho uctívali ve Šrívásově domě. Vzpomínám na Pána Čaitanju, Nejvyšší
Osobnost Božství, útočiště Šrídhara a dalších vznešených oddaných.
çréväsa-phälyaà yavanaà viçoòhya
cakre subhaktaà svaguëaà pradarçya
premëä sumatto viçayäd virakto
yas taà prabhuà gaura-vidhuà smarämi
22. Medituji o zlatém měsíci Pána Gaury, Nejvyšší Osobnosti Božství, který je prostý všech
hmotných tužeb a šílí čistou láskou. Tím, že projevil své transcendentní vlastnosti, očistil
Šrívásova muslimského sluhu, a proměnil ho v čistého oddaného.
çré-räma-rüpa-dhåg aho bhiñaja muräreù
çrutvä stavaà raghupater mudäm äpa yo vai
cakre kusaìga-rahitaà kåpayä mukundaà
taà çuddha-bhakti-rasada-pravaraà smarämi
23. Pán se zaradoval, když uslyšel modlitby lékaře Muráriho Gupty oslavující Pána Rámu a v
přítomnosti svého oddaného přijal podobu Pána Rámy. Pán Čaitanja milostivě zbavil oddaného
Mukundu špatné společnosti neoddaných. Medituji o tomto Pánu Čaitanjovi, nejlepším z těch,
kteří šíří nektarové nálady čisté oddané služby.
ajïäpayac ca bhagavän avadhüta-däsau
dänäya gokula-pater nagareñu nämnäm
sarvatra jéva-nicayeñu parävareñu
yas taà smarämi puruñaà karuëävatäram
24. Pán Čaitanja nařídil svým dvěma oddaným avadhútům, Pánu Nitjánandovi a Haridásu
Thákurovi, aby rozdávali svatá jména Pána Krišny, vládce Gókuly, všem živým bytostem,
vysokého i nízkého původu, ve všech městech a vesnicích, všude. Medituji o tom Pánu
Čaitanjovi, Nejvyšší Osobnosti Božství, který milostivě sestoupil do tohoto světa.
yo ’dvaita-sadma vicalan saha cägrajena
sannyäsa-dharma-rahitaà dhvajinaà suräpam
tattvaà viçuddham avadal lalitäkhya-puryäà
taà çuddha-bhakti-nilayaà çivadaà smarämi
25. Pán Čaitanja cestou do domu Advaity Áčárji v doprovodu svého staršího bratra (Nitjánandy
Prabhua) potkal v městě jménem Lalita podvodného pseudo-sannjásího závislého na pití vína.
Pán ho poučil o čistotě skutečného duchovního života. Medituji o Pánu Čaitanjovi, sídlu čisté

oddané služby, který uděluje přízeň (upřímným oddaným).
yo ’dvaitaväda-çaöhatäçrita-deçikasya
påñöhaà vyatädayad aho sahasä harir yaù
premëäpi bhakti-pathagaà ca cakära taà taà
mäyä-haraà suvimalaà satataà smarämi
26. Když se Pán Advaita Áčárja stal kazatelem podvodné neosobní filozofie, Pán Gaurahari, Ho
z lásky a milosti bil po zádech a přinutil Jej, aby znovu nastoupil na cestu oddané služby.
Neustále medituji o tom věčném a čistém Pánu, Gauraharim, který odstraňuje iluzi neosobní
filozofie.
çré-rüpa-dùrg bhajana-sägara-magna-hådbhyo
yaç candraçekhara-gåhe pradadau sva-dugdham
sväà darçayan vijayam uddharati sva bhütià
taà sarva-çakti-vibhaväçrayaëaà smarämi
27. V Čandrašekharově domě Pán Gauránga projevil podobu Šrímatí Lakšmí-deví a nakrmil
svým mlékem přítomné oddané, kteří byli všichni pohrouženi v oceánu čisté oddané služby.
Pán zjevil své transcendentní vznešené vlastnosti Vidžajovi dásovi a vysvobodil ho. Medituji o
tomto Pánu Gaurángovi, sídlu všech transcendentních energií a vznešených vlastností.
nidrä-tyägaù snapanam açanaà godrumädau vihäro
gräme gräme vicaraëam aho kértanaà cälpa-nidrä
yäme yäme krama-niyamato yasya bhaktair babhüvus
taà gauräìgaà bhajana-sukhadaà hy añöa-yämaà smarämi
28. V doprovodu svých oddaných Pán Gauránga cestoval do Godrumu a mnoho dalších vesnic,
kde prováděl mnoho zábav, koupal se, uctíval prasádam Pána Krišny, neustále zpíval svatá
jména Pána Hariho a sotva spal. V průběhu celého dne o osmi částech medituji o tomto Pánu
Gaurángovi, který uděluje štěstí čisté oddané služby.
yo vai saìkértana-parikaraiù çréniväsädi-saìghais
tatratyänäà patita-jagadänanda-mukhya-dvijänäm
durvåttänäm hådaya-vivaraà prema-pürëaà cakära
taà gauräìgaà patita-çaraëaà prema-sindhuà smarämi
29. V doprovodu své sankírtanové skupiny v čele se Šrínivásem Áčárjou Pán Gauránga naplnil
čistou láskou k Bohu nejniternější komnaty srdce Džagadánandy Vipry a mnoha dalších
pokleslých a hříšných bráhmanů po celém Bengálsku. Medituji o tomto Pánu Gaurángovi,
oceánu čisté lásky k Bohu a útočišti pokleslých.

bhäväveçair nikhila-sujanän çikñayäm äsa bhaktià
teñäm doñän sadaya-hådayo märjayäm äsa säkñät
bhakti-vyäkhyäà sujana-samitau yo mukundaç cakära
taà gauräìgaà svajana-kaluña-kñänti-mürtià smarämi
30. Pán Gauránga vysvětlil cestu oddané služby ve společnosti zbožných oddaných, jimž zjevil
svou extatickou čistou lásku k Bohu a osvobodil je, přičemž milostivě očistil všechny jejich
hříchy. Medituji o tomto Pánu Gaurángovi, ztělesnění odpuštění chyb Jeho vlastních oddaných.
yo vai saìkértana-sukha-ripuà cändakäjéà vimucya
läsyollasair nagara-nicaye kåñëa-gétaà cakära
väraà väraà kali-gada-haraà çré-navadvépa dhämni
taà gauräìgaà natana-vivaçaà dérgha-bähuà smarämi
31. Pán Gauránga osvobodil Čánda Kázího, který byl velkým nepřítelem blaženého festivalu
sankírtanu. Když toho bylo dosaženo, Pán opakovaně zpíval svatá jména Pána Krišny ve všech
městech Navadvípa dhámu s blaženým festivalem tance. Medituji o tomto Pánu Gaurángovi,
jehož paže jsou velmi dlouhé a je přemožen extatickým tancem v sankírtanu.
gaìgädäso muraripu-bhiñak çrédharaù çuklavastraù
sarve yasya praëati-nirataù prema-pürëä babhüvuù
yasyocchiñöäçana-suratikä çréla-näräyaëé ca
taà gauräìgaà parama-puruñaà divya-mürtià smarämi
32. Gangá dása, lékař Murári Gupta, Kholavečá Šrídhara a Šuklámbara Brahmacárí byli velmi
oddaní Pánu Gaurángovi a plní čisté lásky k Bohu. Šrí Nárájaní-deví prožívala velké štěstí při
uctívání Pánových zbytků jídla. Medituji o tomto Pánu Gaurángovi, nejvyšší osobě, jejíž
podoba je transcendentní.
çréväsasya praëaya-vivaças tasya sünor gatäsor
vakträt tattvaà parama-çubhadaà çrävayäm äsa tasmai
tad-däsebhyo ’pi çubha-matià dattavän yaù parätmä
vande gauraà kuhaka-rahitaà jéva-nistärakaà tam
33. Pán Gauránga, Nejvyšší Osobnosti Božství, přemožen láskou ke Šrívásovi Thákurovi,
přiměl Šrívásova mrtvého syna pronést svrchovaně příznivou pravdu o duchovním životě.
Tímto způsobem Pán uklidnil srdce Šríváse a jeho služebníků. Uctivě se klaním tomuto Pánu
Gaurángovi, který je prost veškeré neupřímnosti a osvobozuje živé bytosti.
gopé-bhävät parama-vivaço daëòa-hastaù pareço
vädäsaktän ati-jaòa-matéàs täòayäm äsa müòhän
tasmät te yat-pratibhaöatayä vaira-bhävän atanvan

taà gauräìgaà vimukha-kadane divya-siàhaà smarämi
34. Když byl Pán Gauránga velmi přemožen transcendentní láskou pociťovanou gopími, někteří
pošetilí smárta bráhmanové, kteří lpěli na sporech a debatě, se Ho snažili kritizovat. Když Pán
vzal do ruky hůl a udeřil je, začali Ho nenávidět a živili v sobě touhu po pomstě. Medituji o
tomto Pánu Gaurángovi, který se stal podobným nádhernému transcendentnímu lvu, aby
potrestal ty, kteří byli vůči Němu nepřátelští.
teñäm päpa-praçamana-matiù kaëöake mägha-mäse
lokeçäkçiprama-vayasi yaù keçavän nyäsa-liìgam
lebhe-loke parama-viduñäà püjanéyo vareëyas
taà caitanyaà kaca-virahitaà daëòa-hastaà smarämi
35. Pán si přál odstranit přestupky těchto smárta bráhmanů, a tak ve městě Katoja během
měsíce Mágha přijal od Kešavy Bháratího ve svých 24 letech sannjás. Tímto způsobem se Pán
stal svrchovaně hodným uctívání těmi nejlepšími učenci v tomto světě. Medituji o tomto Pánu
Čaitanjovi, který držel dandu sannjásího a hlavu měl oholenou jako symbol odříkání.
tyaktvä gehaà svajana-sahitaà çré-navadvépa-bhümau
nityänanda-praëaya-vasägaù kåñëa-caitanyacandraù
bhrämaà bhrämaà nagaram agmac chäntipürvaà puraà yas
taà gauräìgaà vraja-jigamiñäviñöa-mürtià smarämi
36. Pán Krišna Čaitanjačandra opustil svůj domov a příbuzné v Navadvípu a podmanil si láskou
Pána Nitjánandu, putoval (přes Bengálsko), až přišel do města Šántipuru. Medituji o tomto
Pánu Gaurángovi, který dychtil navštívit svatý dhám Vradžabhúmi.
tatränétä tu ajita-janané harça-çokäkulä sä
bhikñäà dattvä katipaya-divä pälayäm äsa sünum
bhaktyä yas tad-vidhim anusaran kñetra-yäträà cakära
taà gauräìgam bhramaëa-kuçalaà nyäsi-räjaà smarämi
37. Byla tam (do Šántipuru) přivedena Pánova matka, zároveň radostná a zarmoucená, která
tam několik dní svému synovi dávala almužnu a chránila Ho. Pán oddaně poslechl matčiny
pokyny a odešel do Džagannátha Purí. Medituji o tomto Pánu Gaurángovi, jehož cestování
učinilo celou zemi příznivou a který je vládcem sannjásích.
nityänando vibudha-jagadänanda-dämodarau ca
lélä-gäne parama-nipuëo datta-sünur mukundaù
ete bhaktäç caraëa-madhupä yena särdhaà pracelus
taà gauräìgaà praëata-paöala-preñöha-mürtià smarämi

38. Pán Nitjánanda, velmi učení a inteligentní Džagádananda Pandita a Dámodara, a Mukunda
Datta, velmi zkušený v opěvování zábav Pána Krišny, byli všichni velmi oddaní Pánovi a stali
se jakoby včelami pijícími nektar lotosových nohou Pána. Tito oddaní se stali společníky Pána
Čaitanji na cestě do Džagannátha Purí. Medituji o tomto Pánu Gaurángovi, jehož transcencentní
podoba je nanejvýš drahá oddaným.
tyaktvä gaìgä-taöa-jana-padäàç cämbu-liìgaà maheçam
odhre deçe ramaëa-vipine kçéra-cauraà ca vékñya
çré-gopälaà kaöaka-nagare yo dadarçätma-rüpaà
taà gauräìgaà sva-bhajana-paraà bhakta-mürtià smarämi
39. Poté, co Pán opustil Bengálsko, které se nachází na březích řeky Gangy, uviděl oceán, který
je inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství. V Uríse, plné kouzelných zahrad, spatřil Božstvo
Kšíra-čóra Gopínátha a v Kataku svou vlastní podobu Pána Sákši-Gópála. Medituji o tomto
Pánu Gaurángovi, který přijal podobu oddaného a pohroužil se do vlastní oddané služby.
ekämräkhye paçupati-vane rudra-liìgaà praëamya
yätaù käpotaka-çiva-puraà svasya daëòaà vihäya
nityänandas tu tad-avasare yasya daëòaà babhaïja
taà gauräìgaà kapaöamanujaà bhakta-bhaktaà smarämi
40. V lese Ekámra, svatém Pánu Šivovi, se Pán Gauránga uctivě poklonil Pánu Šivovi v podobě
lingamu. Když Pán Gauránga dorazil do příznivého města Kápotaka, odložil sannjása-dandu,
Pán Nitjánanda ji zvedl a zlomil ji. Medituji o tomto Pánu Gaurángovi, který se zjevil jako
zdánlivě lidská bytost a je velmi oddaný svým oddaným.
bhagne daëòe kapaöa-kupitas tan vihäya sva-vargäh
eko néläcalapati-puraà präpya türëaà prabhur yaù
bhäväveçaà paramam agamät kåñëa-rüpaà vilokya
taà gauräìgaà puraöa-vapuñaà nyasta-daëòaà smarämi
41. Když byla zlomena Pánova danda, předstíral zlost a opustil své společníky. Sám rychle
dorazil do Džagannátha Purí, a poté, co uviděl podobu Pána Krišny, upadl do hluboké extáze.
Medituji o Pánu Gaurángovi zlatým tělem, který se vzdal sannjása-dandy.
bhäväsväda-prakaöa-samaye särvabhaumasya sevä
tasyänarthän prakåti-vipulän näsayäm äsa sarvän
tasmäd yasya prabala-kåpayä vaiñëavo ’bhüt sa cäpi
taà vedärtha-racaraëa-vidhau tattva-mürtià smarämi
42. Když si Pán vychutnával transcendentní extázi lásky ke Krišnovi, sloužil Mu Sárvabhauma
Bhattáčárja. Tato služba zničila všechny nežádoucí hmotné nečistoty v Sárvabhaumově srdci a
stal se oddaným vaišnavou díky velké a mocné milosti Pána Gaurángy. Medituji o tomto Pánu

Gaurángovi, který je zosobněná pravda ve výkladu védské filozofie.
tatroñitvä katipaya-divä dakñiëätyaà jagäma
kürmakñetre gada-virahitaà väsudevaà cakära
rämänande vijaya-nagare prema-sindhuà dadau yas
taà gauräìgam jana-sukha-karaà tértha-mürtià smarämi
43. Po několika dnech v Džagannátha Purí Pán odešel do jižní Indie. V Kúrmakšetře uzdravil
malomocného Vásudeva a ve Vidžaja-nágaru dal Rámánandovi Rájovi oceán čisté lásky k
Bohu. Medituji o tomto Pánu Gaurángovi, který dává velkou radost živým bytostem a je
zosobněním všech svatých míst.
deçe deçe sujäna-nicaya prema vistärayan yo
raìgakñetre katipaya-divä bhaööa-phalyam avatsét
bhattäcäryän parama-kåpayä kåñëa-bhaktäàs cakära
taà gopälälaya-sukha-nidhià gaura-mürtià smarämi
44. Pán cestoval na mnoho míst a kamkoliv přišel, rozdával čistou lásku ke Krišnovi. Zůstal
několik dní v Rangakšetře a svou svrchovanou milostí proměnil Venkatu Bhattu, jeho rodinu a
místní učence v čisté oddané Pána Krišny. Medituji o tomto zlatém Pánu Čaitanjovi, který je
oceánem štěstí pro domov Gopála Bhatty.
bauddhän jainän bhajana-rahitän tattvavädähatäàç ca
mäyäväda-hrada-nipatitän çuddha-bhakti-racäraiù
sarväàç caitäh bhajana-kuçalän yaç cakärätma-çaktyä
vande ’haà taà bahu-mata-dhiyäà pävanaà gauracandram
45. Pán Gauračandra kázal čistou oddanou službu Pána Krišny a svou transcendentní energií
proměnil všechny buddhisty a džainisty, kteří neuctívají Boha, Tattvavádí, stejně jako ty, kdo
spadli do jezera májávádské filozofie, v příznivé čisté oddané Pána. Uctivě se klaním tomuto
Pánu Gauračandrovi, jenž očišťuje mentální spekulanty.
dattvänandaà kali-mala-haraà dakñiëatyebhya éço
nétvä granthau bhajana-viçayau kåñëa-däsena särdham
äläleçälaya-patha-gato néla-çailaà yayau yäs
taà gauräìgaà pramudita-matià bhakta-pälaà smarämi
46. Tímto způsobem Pán předal transcendentní blaženost oddanosti Pánu Krišnovi, která
odstraňuje veškeré nečistoty věku Kali, lidem jižní Indie. V doprovodu Krišna dáse a se dvěma
díly oddanosti (Brahma-samhitou a Krišna-karnámritou), Pán šel do Džagannátha Purí cestou
do Álalanáthu. Medituji o tomto Pánu Gaurángovi, který je ochráncem oddaných.

käçémiçra-dvija-vara-gåhe çuddha-cämékaräbho
väsaà cakre svajana-nikarair yaù svarüpa-pradhänaiù
nämänandaà sakala-samaye sarva-jéväya yo ’dät
tam gauräìgaà svajana-sahitaà phulla-mürtià smarämi
47. (V Džagannátha Purí) Pán, jehož pleť se leskla jako čisté zlato, bydlel v domě Káší Mišry,
nejlepšího z bráhmanů. V doprovodu Svarúpa Dámodara Gósvámího a dalších společníků
neustále rozdával všem živým bytostem duchovní blaženost zpívání svatých jmen Pána Krišny.
Medituji o tomto Pánu Gaurángovi, který je doprovázen svými společníky.
nélägeçe ratham adhigate vaiñëavair yas tad-agre
nåtyan gäyan hari-guëa-gaëaà plävayaà äsa sarvän
premnauòhéyän gajapati-mukhän sevakän çuddha-bhaktäàs
taà gauräìgaà sva-sukha-jaladhià bhäva-mürtià smarämi
48. Když Pán Džagannáth vystoupil na svůj vůz, Pán Gauránga před Ním tančil a opěvoval
slávu Jeho transcendentních vlastností. Pán Gauránga pak zaplavil krále Pratáprarudru a ostatní
čisté oddané z Urísy (svými slzami). Medituji o tomto Pánu Gaurángovi, oceánu transcendentní
blaženosti, který vypadá jako ztělesnění extatické lásky k Bohu.
oòhra-deçäd yayau gauòaà
sémäyäm utkalasya yaù
hitvauòhrg-pärçvadän devas
taà smarämi çacésutam
49. Poté, co Pán zanechal své společníky z Urísy na hranici, odešel do Bengálska. Medituji o
tomto Nejvyšší Pánu, Osobnosti Božství, Pánu Čaitanjovi, transcendentním synu Šrímatí Šačídeví.
çréväsaà väsudevaà ca
räghavaà sva-sva-mandire
dåñövä çäntipuraà yäto
yas taà gauraà smarämy aham
50. Pán navštívil Šríváse Thákura, Vásudeva dáse a Rághavu Pandita v jejich domovech, a pak
pokračoval do Šántipuru. Medituji o tomto Pánu Gaurasundarovi.
çré-vidyänagare gacchan
vidyäväcaspater gåham
kuliyäyäà navadvépe
yayau yas tam ahaà bhaje

51. Pán navštívil domov Váčaspatiho dáse ve městě Vidjánagaru a pak šel do Kulijá-grámu v
Navadvípu. Uctívám tohoto Pána Čaitanju Maháprabhua.
vidyä-rüpodbhava-dhana-janair yä na labhyä nareëa
taà caitanya-prabhuvara-kåpäà dainya-bhäväd aväpa
devänandaù kuliyä-nagare yasya bhaktän prapüjya
vande gauraà vimada-viduñäà çuddha-bhakty eka-labhyam
52. Protože Devánanda dása s velkou pokorou uctíval Pánovy oddané, získal milost Pána
Čaitanji Maháprabhua, kterou si nelze koupit žádným množstvím bohatství, stoupenců, krásy
nebo učenosti. Uctivě se klaním tomuto zlatému Pánu Čaitanjovi, jehož lze dosáhnout jen
čistou oddanou službou učených oddaných, kteří jsou prosti nedokonalostí hmotného života.
våndäraëyekñaëa-kapaöato gauòa-deçe prasütià
dåñövä snehäd yavana-kavalät sägrajaà rüpam eva
uddhåtyauòhraà punar api yayau yaù svatantraù parätmä
taà gauräìgaà svajana-taraëe håñöa-cittaà smarämi
53. Pod záminkou jít na poutní cestu a vidět Vrindávan Pán laskavě navštívil svou matku v
Bengálsku a osvobodil Rúpu Gósvámího a jeho staršího bratra (Sanátana Gósvámího) ze
chřtánu muslimů. Nezávislý Nejvyšší Pán se pak vrátil do Urísy. Medituji o tomto Pánu
Gaurángovi, jehož srdce se raduje, když osvobodí své vlastní oddané.
saìgaà hitvä bahu-vidha-nåëäà bhadram ekaà gåhétvä
yäträà våndävana-dåòha-matir yas cakärätma-tantraù
åkña-vyäghra-prabhåtika-paçün mädayitvätma-çaktyä
taà svänandaiù paçu-mati-haraà gauracandraà smarämi
54. Poté, co opustil zástup lidí, odešel sám s Balabhadrou Bhattáčárjou a myslí rozhodnutou
dojít do Vrindávanu. Pán nechal medvědy, tygry a ostatní divoká zvířata podlehnout opojení
duchovní extází svou vlastní transcendentní energií. Medituji o tomto Pánu Gaurángovi, který
okouzlil mysl zvířat duchovní blažeností.
våndäraëye girivara-nadé-gräma-räjér vilokya
pürva-kåéòä-smaraëa-vivaço bhäva-puëjair mumoha
tasmäd bhadro vraja-vipinataç cälayäm äsa yaà ca
taà gauräìgaà nija-jana-vaçaà déna-mürtià smarämi
55. Ve Vrindávanu Pán viděl kopec Góvardhan, řeku Jamunu a různé vesnice. Pán Gauránga při
vzpomínání na extatické láskyplné zábavy Pána Krišny, které tam dříve probíhaly, omdlel v
extázi. Z tohoto důvodu Balabhadra přesvědčil Pána, aby les ve Vraji opustil. Medituji o tomto
Pánu Gaurángovi poslušném přání svého vlastního oddaného a zničeném transcendentní extází.

bhäväveçaà pathi param aho vékñya taà bhägyavanto
mlecchäù kecic chubha-mati-baläl lebhire yat-prasädam
bhaktäs te ca praëaya-vaçagä yat-prasädäd babhüvus
taà gauräìgaà jani-mala-haraà çuddha-mürtià smarämi
56. Někteří požehnaní muslimové si všimli, že Pán Gauránga omdlel na cestě, pohroužen v
extatické lásce. Mysli těchto muslimů byly očištěny (Pánem) a Jeho milostí se všichni stali
čistými oddanými přemoženými láskou ke Krišnovi. Medituji o tomto Pánu Gaurángovi, který
odstraňuje nečistotu nízkého původu a jehož tělo je svrchovaně čisté.
puëye gaìgä-tapanatanayä-saìgame tértha-varye
rüpaà vidyäà para-rasa-mayéà çikñayäm äsa yo vai
premäëaë gokulapati-gataà vallabhäkhyaà budhaà ca
taà gauräìgaà rasa-guru-maëià çästra-mürtià smarämi
57. Na nejlepším ze svatých míst, v Prajágu, na soutoku řek Gangy a Jamuny, Pán učil
nejvznešenější nálady transcendentní lásky Šrílu Rúpu Gósvámího a učeného a inteligentního
Vallabháčárju o povaze čisté lásky k Pánu Krišnovi, vládci Gókuly. Medituji o tomto Pánu
Gaurángovi, drahokamu mezi učiteli transcendentních nálad a zosobnění védských písem.
käsékñetre rasa-virahitän kevalädvaita-pakñän
premëäplävya svajana-kåpayä yas tu rüpägrajäya
viñëor bhakti-småti-viracane sädhu çaktià vyatäréd
vande gauraà bhajana-viçaye sädhakänäà guruà tam
58. Ve Váránasí milostí svého oddaného Pán zaplavil vyschlé májávádské filozofy postrádající
nektar transcendentních nálad nektarem čisté lásky ke Krišnovi. Pán tam zmocnil staršího bratra
Rúpy Gósvámí (Sanátana Gósvámího), aby psal transcendentní literaturu o oddané službě Pánu
Višnuovi. Uctivě se klaním tomuto Pánu Gaurángovi, duchovnímu mistru znalců oddané
služby.
dhig gauräìgaà-praëati-rahitän çuñka-tarkädi-dagdhän
ity evaà vai pracura-vacanaà çaìkaräëäà babhüva
nyäséçänäà sadasi mahatäà yasya püjä tadäbhüt
taà gauräìgaà sva-sukha-mathanänanda-mürtià smarämi
59. Stoupenci Šankaráčárji začali mluvit mnoho slov a volali: „K čertu s těmi, kteří se neklanějí
Pánu Gaurángovi! K čertu s těmi, kteří byli spáleni suchou logikou májávádské filozofie!“ Tyto
velké duše, vládci sannjásích, pak uctívali Pána Gaurángu. Medituji o tomto Pánu Gaurángovi,
který byl velmi rozrušen transcendentním štěstím.

präpya kñetraà punar api harir bhakta-vargäàs tutoña
rämänanda-pramukha-sujanän särvabhaumädihän yaù
premäläpair hari-rasa-parair yäpayäm äsa varçäàs
taà gauräìgaà hari-rasa-kathäsväda-pürëaà smarämi
60. Když se Pán Gaurahari vrátil do Džagannátha Purí, byl velmi spokojen. Zaplavil sprškou
nektarových popisů čisté lásky ke Krišnovi a transcendentními náladami (rasami) Rámánandu
Ráje, Sárvabhaumu Bhattáčárju a další oddané. Medituji o tomto Pánu Gaurángovi, který je
pohroužen ve vychutnávání si nálad transcendentní lásky k Pánu Harimu.
yat pädäbjaà vidhi-çiva-nutaà vékñituà te mahänto
varñe varñe ratha-parigtatau gauòa-deçät sametya
grétià labdhvä manasi mahatéà oòhra-deçät saméyur
gauòéyänäm parama-suhådaà tam yaténdraà smarämi
61. Rok co rok v době festivalu Rathajátrá vznešení oddaní cestovali z Bengálska a shromáždili
se v Džagannátha Purí, aby viděli lotosové nohy Pána Čaitanji, které opěvují modlitby Pána
Brahmy a Pána Šivy. Když v srdci dosáhli velké spokojenosti, vrátili se do Bengálska. Medituji
o tomto Pánu Čaitanjovi, svrchovanému příteli bengálských oddaných a vládci sannjásích.
nirviëëänäà vipula-patanaà stréçu sambhäñaëaà yat
tat-tad-doñät sva-mata-carakärakñaëärthaà ya éçaù
doñät kñudräd api laghu-harià varjayitvä mumoda
tam gauräìgaà vimala-caritaà sädhu-mürtià smarämi
62. V zájmu ochrany svých následovníků z řad sannjásích před různými hříchy, které vyplývají
z nadměrného hovoru mezi sannjásími a ženami, se Pán radoval, když zavrhl Čhotu Haridáse za
malý přestupek. Medituji o tomto Pánu Gaurángovi, jehož činnosti jsou vždy bezchybné a je
zosobněním oddaného.
daiväd hénanvaya-janivatäm tattva-buddhi-prabhäväd
äcäryatvaà bhavati yad idaà tattvam ekaà sugüòham
pradyumnäya pracura-kåpayä jëäpayäm äsa yas tat
tam gauräìgaà guëa-madhukaraà jäòya-çüëyaà smarämi
63. Pán Gauránga velmi milostivě učil Pradjumnu Mišru důvěrnou pravdu, že i když se vinou
minulé karmy člověk narodí v nízko postavené rodině, může se stát duchovním mistrem, když
velmi inteligentně chápe pravdu o duchovním životě. Medituji o tomto Pánu Gaurángovi, který
je jako včela vychutnávající si transcendentní ctnosti ostatních a je prost veškeré pošetilosti.
vätsalyena sva-bhajana-vaçäd däsa-gosväminaà yas
tattva-jïänaà bhajana-viñaye çikñayäm äsa säkñät

sindhos tére carama-samaye sthäpayäm äsa däsaà
taà gauräìgaà sva-caraëa juñäà bandhu-mürtià smarämi
64. Pán, přemožen oddanou službou Raghunátha dáse Gósvámího, ho přímo učil pravdu o
Krišna-bhakti s láskyplnými otcovskými city. V poslední části svých zábav (v Džagannátha
Purí) na břehu moře Pán učinil Raghunátha dáse svým služebníkem. Medituji o tomto Pánu
Gaurángovi, příteli těch, kteří nadšeně přijímají útočiště u Jeho lotosových nohou.
puréà rämäkhyaà yo guru-jana-kathä-nindana-paraà
sadopekñya bhräntaà kali-kaluña-küpe gatam iha
amoghaà své-cakre harijana-kåpä-leça-balataù
çacé-sünuù çaçvat smaraëa-padavéà gacchatu sa me
65. Pán vždy snášel přestupky Rámačandry Purího, který se rád rouhal svým nadřízeným a
který vypadal, že je zmatený a spadl do bahnité studny hašteřivosti. Pán přijal Amoghu dáse
jako jednoho ze svých společníků, protože získal malý zlomek milosti oddaného. Kéž tento
Pán, transcendentní syn Šrímatí Šačí-deví, věčně cestuje po cestě mé paměti.
sanätanaà kaëòu-rasaà prapéòitaà
sparçena çuddhaà kåpayä cakära yaù
sva-näça-buddhià pariçodhayann aho
smarämi gauraà navakhaëda-nägaram
66. Pán dotekem milostivě vyléčil Sanátana Gósvámího, který byl postižen svědícími vředy.
Také Sanátana očistil od touhy spáchat sebevraždu. Medituji o tomto Pánu Gaurasundarovi,
hrdinovi z Navadvípu.
gopénäthaà harapati-baläd yo rarakñätma-tantro
rämänandänuja-nija-janaà çikñayan dharma-tattvam
päpair labdhaà dhanam iti sadä tyäjyam eva sva-dharmät
tam gauräìgaà svajana-çivadam bhadra-mürtim smarämi
67. Nezávislý Pán ochránil Gopínátha Pattanájaku, svého vlastního oddaného, mladšího bratra
Rámánandy Ráje, před hněvem Mahárádže Pratáparudry. Pán poučil Gopínátha o povaze
dharmy slovy, že by člověk neměl hromadit peníze hříšnými způsoby. Medituji o tomto Pánu
Gaurángovi, ztělesnění přízně, který uděluje přízeň svým oddaným.
upäyanaà räghavataù samädåtaà
punaù punaù präptam api sva-çeñataù
sva-bhaktato yena parät parätmanä
tam eva gauraà satataà smarämy aham

68. Neustále meditují o Nejvyšší Osobnosti Božství, Pánu Gaurángovi, který od svého
oddaného, Rághavy Pandita, neustále získával mnoho uctivě nabízených darů, dokonce i
přinesených z Jeho vlastní země (Bengálska).
tailaà näìgé-kåtaà yena
sannyäsa-dharma-rakñiëä
jagadänanda-dattaà ca
smarämi taà mahäprabhum
69. Medituji o Pánu Čaitanjovi Maháprabhuovi, který přísně dodržoval pravidla sannjásu a
odmítl přijmout olej nabízený Džagadánandou Panditem.
jagannäthägäre garuòa-sadana-stambha-nikaöe
dadarça çré-mürtià praëaya-vivaçä käpi jaraté
samäruhya skandhaà yad amala-hares tuñöa-manasaù
çacésünuù çaçvat smaraëa-padavéà gacchatu sa me
70. U Garuda-stambhy v chrámu Pána Džagannátha se jisté staré ženě přemožené láskou k
Pánu podařilo spatřit múrti Pána Džagannátha tak, že vylezla na ramena Pána Hariho, Nejvyšší
Osobnosti Božství, kterého tím v srdci velmi potěšila. Kéž tento Pán Čaitanja, transcendentní
syn matky Šačí-deví, věčně cestuje po cestě mé paměti.
purédeve bhaktià guru-caraëa-yogyäà sumadhuräà
dayäà govindäkhye viçada-paricaryäçrita-jane
svarüpe yaù prétià madhura-rasa-rüpaà hy akuruta
çacésünuù çaçvat smaraëa-padavéà gacchatu sa me
71. Pán byl velmi oddaný lotosovým nohám Íšvary Purího, kterého považoval za svého
duchovního mistra. Projevoval laskavou milost Góvindovi dásovi, který Mu čistě sloužil.
Potěšil Svarúpa Dámodara Gósvámího tím, že mu odhalil tu nejvznešenější madhura-rasu. Kéž
tento Pán Čaitanja, transcendentní syn Šrímatí Šačí-deví, věčně cestuje po cestě mé paměti.
dadhänaù kaupénaà vasanaà aruëaà çobhanamayaà
suvarëädreù çobhaà sakala-suçarére dadhad api
japan rädhä-kåñëaà galad-udaka-dhäräkçi-yugalaà
çacésünuù çaçvat smaraëa-padavém gacchatu sa me
72. Pán Čaitanja měl na sobě zářivý šafránový kaupín a Jeho tělo zářilo jako zlatá hora Suméru.
Když pronášel svatá jména Rádhy a Krišny, z očí Mu tekla řeka slz. Kéž tento Pán Čaitanja,
transcendentní syn Šrímatí Šačí-deví, věčně cestuje po cestě mé paměti.
mudä gäyann uccair madhura-hari-nämävalim aho

naöam mandaà mandaà nagara-patha-gämé saha janaiù
vadan käkvä re re vada hari haréty-akñara-yugaà
çacésünuù çaçvat smaraëa-padavéà gacchatu sa me
73. Pán Čaitanja hlasitě zpíval sladká svatá jména Pána Hariho a tančil po ulicích Džagannátha
Purí se svými následovníky. Žalostným hlasem vyzýval: Příteli, prosím zpívej dvě slabiky –
Hari. Kéž tento Pán Čaitanja, transcendentní syn Šrímatí Šačí-deví, věčně cestuje po cestě mé
paměti.
rahasyaà çästräëäà yad aparicitaà pürva-viduñäà
çruter güòhaà tattvaà daça-parimitaà prema-kalitam
dayälus tad yo ’sau prabhur ati-kåpäbhiù samavadac
chacé sünuù çaçvat smaraëa-padavéà gacchatu sa me
74. Pán Čaitanja milostivě zjevil tajemství čisté lásky k Bohu, která má deset fází. Toto
tajemství bylo dříve neznámé mudrcům, jelikož nebylo popsáno ve védských písmech. Kéž Pán
Čaitanja, transcendentní syn Šrímatí Šačí-deví, věčně cestuje po cestě mé paměti.
ämnäyaù präha tattvaà harim iha paramaà sarva-çaktià rasäbdehià
tad-bhinnäàsäàç ca jévän prakåti-kavalitäàs tad-vimuktäàs ca bhävät
bhedäbheda-prakäçam sakalam api hareù sädhanaà çuddha-bhaktim
sädhyaà tat-prétià evety upadiçati harir gaura candro bhaje tam
75. Podle Pána Čaitanji Védy učí devět hlavních doktrín:
1. Hari, Všemohoucí, je jeden jediný.
2. Vždy oplývá nekonečnou mocí.
3. Je oceánem rasy (transcendentní blaženosti, která tvoří podstatu jakéhokoliv vztahu).
4. Duše je Jeho vibhinnámša, neboli oddělená část.
5. Některé duše jsou pohrouženy v prakriti, Jeho klamné energii.
6. Některé duše jsou ze sevření prakriti osvobozeny.
7. Veškeré duchovní a hmotné jevy jsou bhedábheda-prakáša Hariho, Všemohoucího (současně
s Ním totožné a od Něho odlišné).
8. Bhakti, oddaná služba, je jediným způsobem dosažení konečného cíle duchovní existence.
9. Prema, čistá láska ke Krišnovi, je jediným konečným cílem duchovní existence.
svataù siddho vedo hari-dayita-vedhaù prabhrtitaù
pramäëaà sat präptaù pramiti-viñayäàs tan-nava-vidhän
tathä-pratyäkñädi-pramiti-sahitaà sädhayati no
na yuktis tarkäkhyä praviçati tathä-çakti-rahitä
76. Dokonalé védské poznání přijal Pán Brahmá, který přímo obdržel milost Pána Hariho, a ti,
kteří ho následují. Védské pravdy, které mohou být shrnuty v předcházejících devíti axiomech,
by měly být přijímány jako jediné pravdy ohledně vyšších záležitostí. Přímé vnímání, rozum,

atd., i když upřímně pomáhají inspirovaným védským pravdám, mohou být přijaty jako
pomocný důkaz. Samy o sobě rozum a logika nemají moc zjevit nám pravdu.
haris tu ekaà tattvaà vidhi-çiva-sureça-praëamito
yad evedaà brahma prakåti-rahitaà tat-tanu-mahaù
parätmä tasyäàço jagad anugato viçva-janakaù
sa vai rädhä-känto nava-jalada-käntiç cid-udayaù
77. Pán Hari, Nejvyšší bytost, je jeden jediný. Pán Brahmá, Šiva a Indra se Mu uctivě klanějí.
Jeho tělesná záře je neosobní Brahman, který je prost jakéhokoliv znečištění hmotou.
Všeprostupující Nadduše je Jeho částečný projev. Je otcem vesmíru a transcendentním
milencem Šrímatí Rádhárání. Jeho čistě duchovní tělo září jako čerstvý dešťový mrak.
paräkhyäyäù çakter apåthag api sa sve mahimani
sthito jéväkhyaà svam acid-abhihitaà taà tri-padikam
svatantrecchaù çaktià sakala-viñaye preraëa-paro
vikärädyaiù çünyaù parama-puruño ’sau vijayate
78. Sláva nejvyšší osobě, Pánu Harimu, který setrvává ve svém majestátu. Je prost jakékoliv
hmotné proměny nebo vady. Neliší se od svých transcendentních energií. Je vládcem různých
energií rozdělených do tří skupin: 1. vyšší transcendentní energie, 2. živé bytosti 3. neživá
hmotná příroda.
sa vai hilädinyäç ca praëaya-vikåter hlädana-ratas
tathä samvic-chakti-prakaöita-raho-bhäva-rasitaù
tayä çré-sändhinyä kåta-viçada-tad-dhäma-nicaye
rasämbhodhau magno vraja-rasa-viläsé vijayate
79. Sláva Pánu Harimu, který si s velkým požitkem vychutnává proměny extatické lásky
projevené energií hládiní a důvěrné a vznešené duchovní láskyplné city projevené energií
samvit. Je pohroužen v oceánu transcendentních nálad ve svých různých transcendentních
sídlech, mimo dotek hmoty, které projevuje Jeho energie sándhiní. Věnuje se zábavám
v podobě výměn láskyplných vztahů s obyvateli Vradžabhúmi.
sphuliìgä åddhägner iva cid-aëavo jéva-nicayä
hareù süryasyeväpåthag api tad-bheda-viñayäù
vaçe mäyä yasya prakåti-patir eveçvara iha
sa jévo mikto ’pi prakåti-vaça-yogyaù sva-guëataù
80. Stejně jako jiskry vůči velkému ohni a částice slunečního světla vůči slunci jsou živé bytosti
současně totožné s Pánem Harim a odlišné od Něho. Pán Hari je vždy nejvyšší vládce klamné
energie máji, zatímco živé bytosti, a to i v osvobozeném stavu, jsou náchylné podlehnout vlivu

máji kvůli své nepatrnosti.
svarüpärthair hénän nija-sukha-parän kåñëa-vimukhän
harer mäyä daëòyan guëa-nigada-jalaiù kalayati
tathä sthülair liìgair dvividha-varaëaiù kleça-nikarair
mahä-karmälänair nayati patitän svarga-nirayau
81. Klamná energie (Májá) Pána Hariho trestá spoutáním třemi kvalitami hmotné přírody ty
duše, které mají odpor ke Krišnovi a chtějí svůj vlastní požitek, aniž by měly jakoukoliv
představu o svém skutečném duchovním zájmu. Májá na ně pak používá dvojitý obal hrubých a
jemných hmotných prvků a řetězy pracných plodonosných činností, které jsou zdrojem velké
úzkosti. Když Májá pokleslé duše tímto způsobem spoutá, vodí je nahoru a dolů různými
nebeskými a pekelnými planetárními systémy.
yadä bhrämaà bhrämaà hari-rasa-galad-vaiñëava-janaà
kadäcit saàpaçyaàs tad-anugamane syäd ruci-yutaù
tadä kåñëävåtyä tyajati çanakair mäyika-daçäà
svarüpaà bibhräëo vimala-rasa-bhogaà sa kurute
82. Poté, co pokleslá duše opakovaně putovala po této cestě, může se setkat s čistým vaišnavou,
z něhož teče nektar nálad čisté oddanosti Pánu Harimu. Následováním tohoto čistého oddaného
ji začne přitahovat pití sladké oddané služby (Krišna-bhakti). Neustálým studiem Krišna-bhakti
pomalu opouští stav máji a nakonec získá svou pravou totožnost a užívá si té nejsladší čisté
rasy, svrchovaného stavu duše.
hareù çakteù sarvaà cid-acid-akhilaà syät pariëatir
vivartaà no satyaà çruti-mata-viruddhaà kali-malam
harer bhedäbhedau çruti-vihita-tattvaà suvimalaà
tataù premëaù siddhir bhavati nitaräà nitya-viñaye
83. Veškerá duchovní a hmotná existence je proměna energie Pána Hariho. Šankarovo pojetí, že
všechno je proměna samotného Nejvyššího, je nečistota věku Kali, v rozporu se skutečným
názorem Véd. Védy stanoví čistou pravdu, že všechno je současně totožné s Pánem Harim a od
Něho odlišné a díky této skutečnosti může být věčně projevena dokonalá duchovní láska.
çrutiù kåñëäkhyänam smaraëa-nati-püjävidhi-gaàas
tathä däsyaà säkhyaà paricaraëam apy ätma-dadanam
naväìgäny etanéha vidhi-gata-bhakter anudinaà
bhajan çraddhä-yuktaù suvimala-ratià vai sa labhate
84. Devět různých podob oddané služby jsou:
1. Poslouchat Krišnova duchovní jména, podoby, vlastnosti a líly (zábavy).

2. Ty všechny pronášet a opěvovat.
3. Meditovat o nich a opakovat je.
4. Sloužit Jeho svatým nohám.
5. Uctívat Ho.
6. Klanět se Mu.
7. Dělat vše, co Ho těší.
8. Přátelit se s Ním.
9. Odevzdat se Mu.
Ten, kdo má velkou víru v těchto devět principů oddanosti a následuje je ve svém každodenním
uctívání Pána, bude rychle požehnán čistou láskou k Bohu (prema).
svarüpävasthane madhura-rasa-bhavodaya iha
vraje rädhä-kåñëa-svajana-jana-bhävaà hådi vahan
paränande prétià jagad-atula-sampat-sukham atho
viläsäkhye tattve parama-paricaryäà sa labhate
85. Duchovní kadidát pak dosáhne své původní duchovní podoby a zrodí se v něm vznešená
čistá láska zvaná madhura-rasa. V srdci nosí čistou lásku důvěrných společníků Šrí Šrí Rádhy a
Krišny ve Vradžabhúmi. V tomto stavu čisté lásky je plný blaženosti a jeho štěstí převyšuje
cokoliv v tomto hmotném vesmíru. Dosahuje nejvyšší služby Pánu Krišnovi v Pánových
transcendentních zábavách.
prabhuù kaù ko jévaù katham idam acid viçvam iti vä
vicäryaitän arthän hari-bhajana-kåc-chästra-caturaù
abhedäçäà dharmän sakalam aparädhaà pariharan
harer nämänandaà pibati haridäso harijanaiù
86. Učenec znalý védských písem popisujících oddanou službu Pánu Harimu uvažuje o
otázkách „Kdo je Nejvyšší Pán?, Jaká je povaha živých bytostí?“ a „Co je tento neživý hmotný
vesmír?“, a zcela se tak vzdá touhy po osvobození. Stane se čistým oddaným Pána, zavrhne
hmotné zbožné činnosti a povinnosti, jakož i přestupky vůči Pánu, a pije nektar blaženosti
opěvování svatých jmen Pána Hariho ve společnosti Jeho oddaných.
saàsevya daça-mülaà vai
hitvävidyämayaà janaù
bhäva-puñöià tathä tuñöià
labhate sädhu-saìgataù
87. Přijetím těchto deseti axiomů, zavržením nevědomosti a setrváním ve společnosti svatých
oddaných vzrůstá jeho láska k Nejvyššímu a oddaný se stává šťastným.
itipräyäà çikñäà caraë-madhupebhyaù paridiçan
galan-neträmbhobhih snapita-nija-dérghojjvala-vapuù

paränandakäro jagad-atula-bandhur yati-varaù
çacésünuù çaçvat smaraëa-padavéà gacchatu sa me
88. Pán Čaitanja učí tyto pravdy oddané, kteří jsou jako včely toužící pít med Jeho lotosových
nohou. Jeho vysoké, blažené, zářící duchovní tělo omývají stékající slzy extatické lásky k
Bohu.
Je nejlepší z sannjásích a jedinečný přítel vesmíru. Kéž tento Pán Čaitanja, transcendentní syn
Šrímatí Šačí-deví, věčně cestuje po cestě mé paměti.
gatir gauòéyänäm api sakala-varëäçrama-juñäà
tathä cauòéyänäm ati-sarala-dainyäçrita-hådam
punaù päçcätyänäà sadaya-manasäà tattva-sudhiyäà
çacésünuù çaçvat smaraëa-padavéà gacchatu sa me
89. Pán Čaitanja je nejvyšší útočiště bengálských následovníků varnášramy, upřímných,
čestných a v srdci pokorných obyvatel Urísy, a lidí v západních zemích, kteří jsou soucitní a
touží se dozvědět pravdu. Kéž tento Pán Čaitanja, transcendentní syn Šrímatí Šačí-deví, věčně
cestuje po cestě mé paměti.
aho miçrägäre svapati-virahotkaëöha-hrdayaù
slathä sandher dairghyaà dadhad ati-viçälaà kara-padoù
kñitau dhåtvä dehaà vikalita-matir gadgada-vacaù
çacésünuù çaçvat smaraëa-padavéà gacchatu sa me
90. V domě Káší Mišry Pán Čaitanja projevil ty nejúžasnější příznaky extáze. Když srdce Pána
Čaitanji úzkostlivě prožívalo odloučení od svého Pána Krišny, klouby Jeho těla se uvolnily, tělo
se velmi prodloužilo a ruce a nohy se protáhly. Padl na zem, zadrhával v řeči a Jeho mysl byla
velmi rozrušená v extázi čisté lásky ke Krišnovi. Kéž tento Pán Čaitanja, transcendentní syn
Šrímatí Šačí-deví, věčně cestuje po cestě mé paměti.
gato baddha-dväräd upala-gåha-madhyäd bahir aho
gaväà käliìgänäm api samatigacchan våti-gaëam
prakoñöhe saìkocäd bata nipatitaù kacchapa iva
çacésünuù säkñät smaraëa-padavéà gacchatu sa me
91. Pán Čaitanja nepochopitelně opustil kamenný dům (Káší Mišry) s dveřmi zajištěnými
zvenku a odešel ven, kde se potuloval mezi kravami v okrese Kálinga. Končetiny se Mu stáhly
do těla a vypadal jako želva, která spadla na zem. Kéž tento Pán Čaitanja, transcendentní syn
Šrímatí Šačí-deví, věčně cestuje po cestě mé paměti.
vrajäraëyaà småtvä viraha-vikaläntar-vilapito
mukhaà saìghåçyäsau rudhiram adhikaà tad dadhad aho
kva me käntaù kåñëo vada vada vadeti praläpitaù

çacésünuù säkñät smaraëa-padavéà gacchatu sa me
92. Při vzpomínání na Vradžabhúmi byl Pán Čaitanja zaplaven pocity odloučení od Krišny a
naříkal s velmi rozrušeným srdcem. Drásal si obličej o zem, až si způsobil silné krvácení, a ptal
se: „Kde je můj milenec Krišna? Řekněte mi to, řekněte mi to, řekněte mi to!“ Kéž tento Pán
Čaitanja, transcendentní syn Šrímatí Šačí-deví, věčně cestuje po cestě mé paměti.
payoräçes tére cakaöa-giriräje sikatile
vrajan goñöhe govardhana-giripatià lokitum
ahogaëaiù särdhaà gauro druta-gati-viçiñöaù pramuditaù
çacésünuù säkñät smaraëa-padavéà gacchatu sa me
93. V extázi Pán Čaitanja považoval velkou písečnou dunu Čakata-parvata na pláži oceánu za
krále hor, kopec Góvardhan ve Vradžabhúmi, a radostně a rychle běžel se svými společníky jej
spatřit. Kéž tento Pán Čaitanja, transcendentní syn Šrímatí Šačí-deví, věčně cestuje po cestě mé
paměti.
yasyänukampä sijhadä janänäà
saàsära-küpäd raghunätha-däsam
uddhåtya guïjäù çilayä dadau yas
taà gauracandraà praëamämi bhaktyä
94. Pán Gauračandra zachránil Raghunátha dáse před slepou studnou hmotné existence a dal
mu jako dary náhrdelník z guňdží a šálagráma-šilu. S velkou oddaností se uctivě klaním tomuto
Pánu Gauračandrovi, jehož milost těší všechny živé bytosti.
sad-bhakti-siddhänta-viruddha-vädän
vairasya-bhäväàç ca bahir-mukhänäm
saìgaà vihäyätha subhakta-goñöhyäà
raräja yas taà praëamämi gauram
95. Uctivě se klaním Pánu Gauračandrovi, který odmítl oponenty čisté oddané služby a
nepřátelské prákrita-sahadžiji. Vzdal se společnosti neoddaných a slavně zářil ve společnosti
svatých oddaných.
nämäni viñëor bahiraìga-pätre
vistérya loke kali-pävano ’bhüt
premäntaraìgäya rasaà edadau yas
taà gauracandraà praëamämi bhaktyä
96. Pán daroval zpívání svatých jmen Pána Višnua všem oddaným v tomto světě, a tak očistil
znečištěný věk Kali. Vznešeným důvěrným oddaným daroval nektarové nálady čisté lásky ke
Krišnovi. S oddaností se uctivě klaním tomuto Pánu Gauračandrovi

nämäparädhaà sakalaà vinäçya
caitanya-nämäçrita-mänavänäm
bhaktià paräà yah pradadau janebhyas
taà gauracandraà praëamämi bhaktyä
97. Pán Gauračandra odstraňuje všechny přestupky proti svatým jménům spáchané těmi, kteří
se uchylují k Jeho jménu. Živým bytostem uděluje tu nejvznešenější čistou oddanou službu. S
oddaností se uctivě klaním tomuto Pánu Gauračandrovi.
itthaà lélämaya-vara-vapuù kåñëa-caitanyacandro
varñän dvidvadaça-parimitän kñepayäm äsa gärhye
sannyäse yaù samaparimitaà yäpayäm äsa kälaà
vande gauraà sakala-jagatäm äçramänäà guruà tam
98. Tímto způsobem se Nejvyšší Pán, jenž se zjevil ve své původní transcendentní podobě Šrí
Krišny Čaitanjacandry, dvacet čtyři let věnoval zábavám hospodáře a dalších dvacet čtyři let
zábavám sannjásího. Uctivě se klaním tomuto Pánu Krišnovi Čaitanjačandrovi, duchovnímu
mistrovi všech vesmírů a lidí ve všech ášramech.
daridrebhyo västraà dhanaà api dadau yaù karuëayä
bubhukñün yo ’nnadyair atithi-nicayäàs toñam anayat
tathä vidyä-dänaiù sukham atiçayaà yaù samabhajat
sa gauräìgaù çaçvat smaraëa-padavéà gacchatu mama
99. Pán Gauránga milostivě rozdával oblečení a peníze chudým a uspokojoval hladové hosty
různými druhy pokrmů. Stejným způsobem rozdával nesmírné štěstí v podobě pokladu
transcendentního poznání. Kéž tento Pán Gauránga věčně cestuje po cestě mé paměti.
sannyäsasya prathama-samaye tértha-yäträ-cchalena
varçän yo vai rasa-parimitän vyäpya bhaktià tatäna
çeñän abdän vasu-vidhu-mitän kñetra-deçe sthito yo
vande tasya prakaöa-caritaà yogamäyä-baläòhyam
100. Pod záminkou cestovat na různá poutní místa Pán strávil prvních šest let svého sannjásu
kázáním čisté oddané služby Pánu Krišnovi a zbývajících osmnáct let žil v Džagannátha Purí.
Uctivě se klaním transcendentním zábavám Pána Gaurángy projeveným v tomto světě energií
jógamájou.
hä hä kañöaà sakala-jagatäà bhaktibhäjäà viçeñaà
gopénäthälaya-parisare kértane yaù pradoñe

apräkaöyaà bata samabhajan mohayan bhakta-netraà
vande tasyäprakaöa-caritaà nityam apräkåtaà tam
101. Běda, běda, oddaní po celém vesmíru podlehli silnému žalu, když Pán Gauránga, jenž
okouzloval oči oddaných během sankírtanu při západu slunce v chrámu Tota-Gopínátha, náhle
zmizel. Uctivě se klaním věčným duchovním zábavám Pána Gaurángy neprojeveným v tomto
světě.
bhaktä ye vai sakala-samaye gaura-gätham imaà no
gäyanty uccair vigalita-hådaù gaura-térthe viçeñä
teñäà türëaà dvija-kula-maëiù kåñëa-caitanyacandraù
premäveçaà yugala-bhajane yacchati präëa-bandhuù
102. Kéž Pán Krišna Čaitanjačandra, klenot mezi bráhmany, udělí čistou lásku k
transcendentnímu páru, Šrí Šrí Rádě a Krišnovi, těm oddaným, kteří pravidelně nahlas zpívají,
zvláště ve Šrídhámu Májápuru, se srdcem roztaveným duchovní láskou tuto píseň, kterou jsme
složili o Pánu Gaurángovi. Kéž se Pán stane jejich drahým přítelem.
çatkhaveda-prame çäke
kärttike godrume prabhoù
gétä bhaktivinodena
léleyaà loka-pävané
103. V měsíci Kárttika v roce 406 (Čaitanjova letopočtu, 1892 n. l.) v Godruma-dvípu
Bhaktivinóda Thákura složil tuto píseň velebící zábavy Pána Čaitanji Maháprabhua, které
očišťují celý svět.
yat-prema-mädhurya-viläsa-rägän
nandätmajo gauòa-vihäram äpa
tasyai viciträ våçabhänu-putryai
lélämayä tasya samärpiteyam
104. Aby si Pán Krišna, transcendentní syn Mahárádže Nandy, vychutnal lásku prožívanou
Šrímatí Rádhárání během Jejich milostných zábav, projevil své zábavy jako Pán Čaitanja
Maháprabhu v Bengálsku. Tato úžasná píseň, plná zábav Pána Čaitanji, je nyní nabídnuta této
Šrímatí Rádhárání, dceři krále Vršabhánua.

