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gurau mantre nämni prabhu-vara-çacé-garbhaja-pade
svarüpe çré-rüpe gaëa-yuji tadéya-prathamaje |
giréndre gändharvä-sarasi madhupuryäà vraja-vane
vraje bhakte goñöhälayiñu param ästäà mama ratiù ||1||
Slibuji, že budu milovat svého duchovního mistra, Gäyatré mantru, svaté jméno
Pána Kåñëy, nohy Pána Caitanyi Mahäprabhua, Çrélu Svarüpa Dämodara
Gosvämého, Çrélu Rüpu Gosvämého, jeho společníky, jeho staršího bratra (Çrélu
Sanätana Gosvämého), krále hor (Govardhan), Rädhä-kuëò, město Mathuru,
les Vraji (Våndävan), Vraju, oddané Pána Kåñëy a obyvatele Vraji.
na cänyatra kñetre hari-tanu-sanäthe’pi sujanäd
rasäsvädaà premëä dadhad api vasämi kñaëam api |
samaà tv etad grämyävalibhir abhitanvann api kathäà
vidhäsye saàväsaà vraja-bhuvana eva pratibhavam ||2||
Slibuji, že budu žít ve Vraji život za životem a hovořit s vesničany. Ani
okamžik nebudu žít na žádném jiném místě, ani kdyby tam sídlil Pán ve své
podobě Božstva a ani kdyby je vznešení oddaní naplňovali sladkým nektarem
transcendentní lásky.
sadä rädhä-kåñëocchalad-atula-khelä-sthala-yugaà
vrajaà santyajyaitad yuga-virahito’pi truöim api |
punar dvärävatyäà yadu-patim api prauòha-vibhavaiù
sphurantaà tad-väcäpi ca na hi calämékñitum api ||3||
I když trpím dlouhým odloučením od božského páru, ani na okamžik neopustím
Vraju, kde si Çré Çré Rädhä-Kåñëa věčně užívají jedinečných transcendentních
zábav, a nepůjdu, ani když mě osobně pozve, navštívit bohatstvím oplývajícího
krále Yaduovců ve Dvärace!

gatonmädai rädhä sphurati hariëä çliñöa-hådayä
sphuöaà dvärävatyäm iti yadi çåëomi çruti-taöe |
tadähaà tatraivoddhata-mati patämi vraja-purät
samuòòéya sväntädhika-gati-khagendräd api javät ||4||
Kdybych na vlastní uši slyšel, že Rädhä odešla do Dväraky, kde ji Pán Hari
vášnivě tiskne k hrudi, s nadšeným srdcem bych opustil Vrajapur a letěl tam
rychleji než Garuòa.
anädiù sädir vä paöur atimådur vä pratipadapramélat-käruëyaù praguëa-karuëä-héna iti vä |
mahä-vaikuëöheçädhika iha naro vä vraja-pate
rayaà sünur goñöhe pratijani mamästäà prabhu-varaù ||5||
Bez počátku nebo s počátkem, krutý nebo velmi jemný, milostivý každým
okamžikem nebo nemilosrdný, větší než král Mahä-Vaikuëöhy nebo obyčejná
lidská bytost – syn krále Vraji je mým Pánem život za životem.
anädåtyodgétäm api muni-gaëair vaiëika-mukhaiù
pravéëäà gändharväm api ca nigamais tat priyatamäm |
ya ekaà govindaà bhajati kapaöé dämbhikatayä
tad-abhyarëe çérëe kñaëam api na yämi vratam idam ||6||
Ani na okamžik se nepřiblížím k pokrytci, který uctívá jen Pána Govindu a
neuctívá vznešenou Çré Rädhu, jíž oslavují Vedy a vznešení mudrci v čele s
Näradou a je nanejvýš drahá Pánu Kåñëovi. To je můj slib.
ajäëòe rädheti-sphurad-abhidhayä sikta-jananyä
nayä säkaà kåñëaà bhajati ya iha prema-namitaù |
paraà prakñälyatac-caraëa-kamale taj-jalam aho
mudä pétvä çaçvac chirasi ca vahämi pratidinam ||7||
Budu omývat lotosové nohy každého v tomto světě, kdo skloněn v lásce uctívá
Pána Kåñëu a nektarovou osobu nesoucí jméno Rädhä. Tuto vodu piji a každý
den ji nosím na hlavě.

parityaktaù preyo-jana-samudayair bäòham asudhé
rdurandho nérandhraà kadana-bharavärbdhau nipatitaù |
tåëaà dantair dåñövä caöubhir abhiyäce’dya kåpayä
svayaà çré-gändharvä sva-pada-nalinäntaà nayatu mäm ||8||
Jsem opuštěn svými drahými přáteli, neinteligentní, slepý a tonu v oceánu
bolesti. V zubech držím stéblo trávy a žádám tě, ó Çré Rädho, prosím přiveď mě
ke svým lotosým nohám!
vrajotpanna-kñéräçana-vasana-päträdibhir ahaà
padärthair nirvähya vyavahåtimadambhaà saniyamaù |
vasäméçä-kuëòe giri-kula-vare caiva samaye
mariñye tu preñöhe sarasi khalu jévädi-purataù ||9||
Mou potravou bude trocha mléka z Vraji, mým domovem chýše z listů a mými
činnostmi počestná askeze a studium písem. Budu žít u Rädhä-kundu poblíž
nejlepší z hor a zemřu u tohoto drahého jezera ve společnosti Çrély Jévy
Gosvämého a ostatních oddaných.
sphural-lakñmé-vraja-vijayi-lakñmé-bhara-lasad
vapuù-çré-gändharvä-smara-nikara-dévyad-giri-bhåtoù |
vidhäsye kuïjädau vividha-varivasyäù sarabhasaà
rahaù çré-rüpäkhya-priyatama-janasyaiva caramaù ||10||
Na odlehlém místě ve Våndävanu budu následovat svého drahého přítele Çrélu
Rüpu Gosvämého a mnoha způsoby budu svědomitě uctívat Çré Kåñëu, jenž je
nádhernější než mnoho Amorů, a Çré Rädhu, jejíž proslulá krása poráží mnoho
bohyní štěstí.
kåtaà kenäpy etan nija-niyama-çaàsi-stavam imaà
paöhed yo viçraddhaù priya-yugala-rüpe’rpita-manäù |
dåòhaà goñöhe håñöo vasati-vasatià präpya samaye
mudä rädhä-kåñëau bhajati sa hi tenaiva sahitaù ||11||

Věrný oddaný, který čte těchto deset slibů jistého autora a zaměří mysl na
transcendentní podoby drahého božského páru, v pravý čas šťastně dosáhne
království Vraji a bude přímo uctívat Çré Çré Rädhu a Kåñëu.
iti çrémad-raghunätha-däsa-gosvämi-viracita-stavävalyäà sva-niyama-daçakaà
sampürëam |
Tímto je Sva-niyama-daçaka Çrély Raghunätha däse Gosvämého ze Stavävalé
úplná.

