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Z tohoto hlubokého díla z kategorie vaiñëavské tantry se údajně dochovaly pouze dvě kapitoly.
Citují z něj například Gopäla Bhaööa Gosvämé (Sat kriyä sära dépikä), Jéva Gosvämé (Bhakti
Sandarbha 284, 312), Baladeva Vidyäbhüñana (komentář ke Gopäla täpané Upaniñad 1.18) či
Bhaktivinoda Öhäkura (Jaiva dharma 38).
Český překlad jsem oproti anglickému na mnoha místech upřesnil a doplnil vysvětlivkami v
závorce. Oddaným přeji, aby při čtení pociťovali alespoň takovou radost, jako já při jeho tvorbě,
a zároveň je prosím o požehnání nitya-vaiñëava-sevy. Däso ’smi.
ekadä yamunä-tére
samäsénaà jagad-gurum
näradaù praëipatyäha
deva-devaà sadäçivam
1 Jednoho dne se Çré Närada uklonil před Pánem Sadäçivou, vládcem polobohů i vesmíru
sedícím na břehu Yamuny.
çré-närada uväca
deva-deva mahä-deva
sarva-jïa jagad-éçvara
bhagavad-dharma-tattva-jïa
kåñëa-mantra-vidäà vara
2 Çré Närada pravil: Ó vládce polobohů, ó velký Pane, ó vševědoucí, ó vládce vesmíru, ó moudrý
mudrci znalý vědy o Nejvyšší Osobnosti Božství, ó nejlepší z těch, kdo znají mantry velebící
Pána Kåñëu, ...
kåñëa-manträ mayä labdhä
saras-toye pituù pare
te sarve sädhitä yatnän
mantra-räjädyo mayä
3 ... od otce (Brahmy) jsem se pečlivě naučil krále manter a mnoho dalších Kåñëa-manter, když
jsme seděli u jezera.

bahu-varña-sahasreñu
çäka-müla-phaläçinä
çuñka-parëämbu-väyv-ädibhoginä ca niräçinä
4 Zpočátku jsem jedl jen divoce rostoucí zeleninu, kořínky a ovoce, pak pouze suché listí, pak
jsem jen pil vodu, pak jen dýchal vzduch, a nakonec jsem nejedl, nepil, ani nedýchal.
stréëäà sandarçanäläpavarjinä bhümi-çäyinä
kämädi-sad-guëän jitvä
bahyendriyän niyamya ca
5 Ženy jsem nespatřil, ani s nimi nepromluvil. Spal jsem na zemi. Přemohl jsem šest neřestí,
počínaje chtíčem, a ovládl jsem vnější smysly.
ananya-manasä nityaà
kåñëa-dhyäna-pareëa ca
tri-käla-snäna-nirataù
çaucäcära-paräyaëaù
6 Neustále jsem meditoval o Pánu Kåñëovi, aniž bych myslel na něco jiného. Koupal jsem se
třikrát denně. Byl jsem čistý ve všem, co jsem dělal.
tri-kälam arcayed devaà
saìga-nyäsa-vidhänataù
nämäni kértayaàs tasya
tat-kathä-çravaëotsukaù
7 Oddaný by měl uctívat Pána třikrát denně a provádět nyäsy. Měl by pronášet svatá jména
Pána a dychtit po naslouchání o Jeho slávě.
tad-guëän bhävayan nityaà
japan mantram ahar-niçam
mantrasyärthaà bhävayaàç ca
premäçru-pulakäïcitaù
8 Ve dne v noci by měl meditovat o vlastnostech Pána a pronášet mantry, jež Ho velebí. Při
přemýšlení o významu Pánových manter by měl ronit slzy lásky. Chlupy jeho těla by měly být
zježené v extázi.
evam-ädi-guëir yukto

bahu-varña-çataà tataù
saàsädhya vaiñëavän manträn
nirvedaà gatavän aham
9 Při uctívání Pána tímto způsobem po mnoho stovek let jsem se naučil mnoho Viñëu-manter.
Vzdal jsem se veškeré připoutanosti k hmotnému světu.
na puraçcaraëaiù kaçcid
vinäñöädaçabhir manuù
kenäpi sädhitaù kväpi
mayä dåñöo na bhü-tale
10 Někdo někde možná získal osmnáctislabičnou mantru, aniž by nejprve prováděl puraçcaraëu,
ale takovou osobu jsem nikde na světě neviděl.
jéva-héno yathä dehaù
sarva-karmasu na kñamaù
puraçcaraëa-héno hi
tathä mantra-prakértitaù
11 Tak jako nemůže mrtvé tělo jednat, osoba, která neprovedla puraçcaraëu, nemůže pronášet
mantry.
vinä nyäsäà tathä mantro
japtaù kalpa-çatair api
na bhavet phaladaù pürvaà
ity uktaà me svayambhuvä
12 Pokud není mantra doprovázena správnými nyäsami, pak i když se pronáší stovky kalp,
výsledek nepřinese. To mi sdělil Svayambhuva (Brahmä).
kalau kila bhaviñyanti
naräù päpa-paräyaëäù
sv-alpäyuñä ca manda-bhägyä
manda-prajïäù ku-medhasaù
13 V Kali-yuze budou lidé hříšní, budou mít krátký život a nedostatek štěstí, budou líní a
neinteligentní.
sva-dharma-rahitä nityaà
hari-bhakti-vivarjitäù
açuddha-hådayäù kñudräù

kämädi-vaça-vartinaù
14 Nebudou následovat povinnosti varëäçramy. Nebudou mít žádnou oddanost k Pánu Harimu.
Jejich srdce budou nečistá. Budou pošetilí, otroci chtíče a mnoha dalších neřestí.
putra-dära-rata nityaà
hari-bhakti-vivarjitäù
édåçäç ca kathaà sädhyäù
kåñëa-manträù su-durlabhäù
15 Budou se starat pouze o své manželky a děti. Nebudou mít zájem sloužit Pánu Harimu. Jak
mohou takoví lidé získat Kåñëa-mantry, které jsou tak obtížně dosažitelné?
na caiñäà ca harau bhaktiù
çravaëädyä bhaviñyati
kämädy-äkula-cintänäà
putra-dära-ratätmanäm
16 Nebudou mít zájem o oddanost Pánu Harimu, která začíná nasloucháním o Jeho slávě. Budou
přemoženi chtíčem a řadou neřestí. Budou se starat pouze o manželky a děti.
yac cäpi bhagavan-näma
su-labhaà syät kalau yuge
na pürëa-phala-daà tac ca
tasminn eväparädhinäm
17 V Kali-yuze je snadné dosáhnout Pánova svatého jména. Přesto úplný výsledek svatého jména
nezískají ti, kdo páchají přestupky.
aparädha-sahasräëi
kåtvä kåñëe nirantaram
nämäçrayäs taranty eva
täni sarväëi mänaväù
18 Ti, kdo se dopouštějí tisíců přestupků proti Pánu Kåñëovi, ale přesto se uchylují ke svatému
jménu Pána, všechny tyto přestupky překonají.
nämni kåtväparädhäàs tu
yäsyanti narakaà dhruvam
itthaà su-duñkarä bhaktiù
sukaräpi janärdane

19 Ti, kdo spáchali přestupky proti svatému jménu, půjdou do pekla. S pomocí svatého jména se
oddanosti Pánu Harimu, jíž je jinak tak obtížné dosáhnout, dosáhne velmi snadno.
na ca bhaktià vinä kiïcid
upäyaà vidyate param
yenaivänutiñöhenäçu
gamiñyanti hareù padaà
20 Žádná jiná cesta kromě oddané služby nikoho tak rychle nepřivede do transcendentního
sídla Pána Hariho.
dravya-deçätmanäà nityaà
açuddhatvät kalau yuge
na karma-phala-daà kiïcid
ity ähuç ca manéñiëaù
21 Vzhledem k tomu, že v Kali-yuze jsou předměty, místa a lidé nečistí, nelze snadno dosáhnout
výsledků zbožných činů. To pravili moudří.
jïänaà ca duñkaraà puàsäà
kali-käle viçeñataù
bahu-janma-çatair
kasyacij jäyate kvacit
22 V Kali-yuze je zvláště obtížné dosáhnout transcendentního poznání. Po mnoha stovkách
zrození jej někdo někde dosáhne.
na ca täbhyäm api jïänakarmäbhyäà präpyate hariù
tasmäd etad dvayaà vyarthaà
syäd ity evaà mataà mama
23 Nikdo nemůže dosáhnout Pána Hariho rozvojem poznání (jïäna) nebo konáním zbožných
činů (karma). Tyto dvě metody jsou k ničemu. To je můj názor.
na jïänena karmaëä vä
vairägyena tapasyayä
çreyobhir itaraiç cäpi
dänädyair labhyate hariù
24 Nikdo nemůže dosáhnout Pána Hariho poznáním, zbožnými činy, odříkáním, askezí,
dobročinností ani jinými příznivými činnostmi.

labhyate kevalaà bhaktyä
sä cäpi durlabhä kalau
itthaà cintä-kuläd eva
tväm ahaà çaraëaà gataù
25 Pán Hari je dosažen jedině oddanou službou, která je v Kali-yuze vzácná a obtížně
dosažitelná. To je důvod, proč pod tlakem mnoha starostí nyní přijímám útočiště u tebe.
tad upäyaà kiïcid adya
kali-kälocitaà vada
yenäïjasä gamiñyanti
hari-lokaà naräù prabho
26 Ó pane, prosím, sděl mi, jakou metodu mohou lidé v Kali-yuze přijmout, aby snadno dosáhli
transcendentního sídla Pána Hariho.
bhagavan kena mantreëa
saàsärottaraëaà nåëäm
tan mayäcakñasva tena
sarva-loka-hitaà yataù
27 Ó Pane, jaká mantra přenese lidi z tohoto světa rození a umírání? Prosím, sděl mi ji, aby
každý mohl mít prospěch.
ko mantraù sarva-manträëäà
puraçcaraëa-varjitaù
vinä nyäsair vinä yogaiù
saàskärädayir vinä prabho
28 Ó Pane, která ze všech manter nepotřebuje puraçcaraëu, nyäsu, yogu, saṁskäru, ani nic
jiného?
sakåd uccäraëän nämnäà
dadäti phalam uttamam
yadi yogyo ’smi deveça
tan me karuëayä vada
29 Jedno vyslovení svatého jména Pána poskytuje ten nejvyšší výsledek. O vládce polobohů,
jestli jsem schopný je vyslechnout, prosím, laskavě mi sděl svaté jméno Pána.
çré-sadäçiva uväca

sädhu påñöhaà mahä-bhäga
sarva-loka-hitaiñaëa
su-gopyam api vakñyämi
mantra-cintämaëià tava
30 Pán Sadäçiva pravil: Ó nanejvýš požehnaný, tvá otázka je vynikající. Ó ty, který si přeješ
blaho všech, sdělím ti tajný drahokam cintämaëi mezi mantrami.
rahasyänäà rahasyaà yad
guhyänäà guhyam uttamam
na mayä kathitaà devyai
nägrajebhyaù purä tava
31 Sdělím ti tajemství všech tajemství, to nejdůvěrnější ze všeho důvěrného, to, co jsem neřekl
bohyni (Durze) ani tvým starším bratrům (Kumärům).
vakñyämi yugalaà tubhyaà
kåñëa-mantram anuttamam
mantra-cüòämaëir näma
yugalaà svayam eva ca
32 Sdělím ti dvě Kåñëa-mantry, kterým se nic nevyrovná, klenoty mezi všemi mantrami.
paryäyäç cäsya mantrasya
tathä païca-padéti ca
gopéjaneti vallabheti
caraëäv iti ca kramät
çaraëaà ca prapadyeti
tata etat pada-trayam
padaà trayätmako mantraù
ñoòaçakña udähåtaù
33-34 Jedna mantra je „Gopéjana-vallabha-caraëau çaraëaà prapadye“ (přijímám útočiště u
nohou Toho, který je drahý gopém). Tato mantra má tři složená slova, pět jednotlivých slov a
šestnáct slabik.
namo gopéjanety uktvä
vallabhäbhyäà vadet tataù
yad dvayätmako mantro
daçärëaù khalu kathyate

35 Druhá mantra je „Namo gopéjana-vallabhäbhyäm“ (poklony božskému páru, který je drahý
gopém). Tato mantra má dvě slova a deset slabik.
etaà païca-padéà japtvä
çraddhayäçraddhayä sakåt
kåñëa-priyä-vånda-madhye
vasaty eva na saàçayaù
36 Ten, kdo buď s vírou, nebo bez víry jednou pronese tuto mantru o pěti slovech, sídlí mezi
milovanými gopémi Pána Kåñëy. O tom není pochyb.
na puraçcaraëapekñä
näsya nyäsa-vidhi-kramaù
na deça-käla-niyamo
näri-miträdi-çodhanam
37 K pronášení těchto manter není třeba puraçcaraëa, nyäsa, nejsou omezeny časem ani místem
a nevyžadují ari-çuddhi, mitra-çuddhi, ani jiné druhy očisty.
sarve ’dhikäriëaç cätra
cäëòäläntä munéçvaraù
striyaù çüdrädayaç cäpi
jaòa-mükändha-puìgaväù
38 Všichni, od nejnižšího bezkastovního po největšího mudrce, jsou způsobilí (je pronášet),
počínaje ženami, çüdry, ochrnutými, němými, slepými a chromými.
andhrä hünäù kirätäç ca
pulindäù pukkaçäs tathä
abhérä yavanäù kaìkäù
khaçädyäù päpa-yoëayaù
39 Andhrové, Hünové, Kirätové, Pulindové, Pukkaçové, Abhérové, Yavanové, Kaìkové,
Khaçové (barbarské kmeny bez védské kultury na území dnešní Indie i mimo ně) a všichni
ostatní, narození z hříšných lůn, jsou rovněž způsobilí.
dambhähaìkära-paramäù
päpa-paiçunya-tat-paräù
go-brähmanäëäà häntäro
mahopapätakänvitäù

40 Ti, kdo podléhají pýše a egu, kdo mají v úmyslu páchat hříchy, kdo zabíjejí krávy a brähmaëy,
a ti největší hříšníci jsou také způsobilí.
jïäna-vairägya-rahitäù
çravaëädi-vivarjitäù
ete cänye ca sarve syur
asyädhikäriëo mune
41 Ti, kdo nemají ani poznání ani odříkání, kdo nikdy nestudovali çruti-çästry a jiná písma a
všichni ostatní, ať jsou kdokoliv, jsou také všichni způsobilí pronášet tyto mantry.
yadi bhaktir bhaved eñäà
kåñëe sarveçvareçvare
tadädhikäriëaù sarve
nänyathä muni-sattamäù
42 Každý, kdo má oddanost k Pánu Kåñëovi, vládci všech vládců, je způsobilý pronášet tyto
mantry, ale ostatní (ti, kdo oddanost postrádají), dokonce i kdyby byli těmi největšími z mudrců,
způsobilí nejsou.
yajïiko däna-nirataù
sarva-térthopasevakaù
satya-vädé yatir väpi
veda-vedäìga-pära-gaù
brahma-niñöhaù kuléno vä
tapasvé vrata-tat-paraù
sa cädhikäré na bhavet
kåñëe bhakti-vivarjitaù
43-44 Ti, kdo vykonali mnoho yajïí, rozdávali milodary, navštívili všechna svatá místa, byli
oddaní pravdě, přijali stav odříkání, cestovali na nejvzdálenější břeh Ved a Vedäìg, oddaně
sloužili brähmaëům, narodili se v dobrých rodinách a konali askezi a sliby, ale nejsou oddáni
Pánu Kåñëovi, nejsou způsobilí (tyto mantry pronášet).
tasmäd dharer abhaktäya
kåta-ghnäya na mänine
na ca çraddhä-vihinäya
vaktavyaà nästikäya ca
45 Neměly by se sdělovat tomu, kdo není oddaný Pánu Harimu, ani tomu, kdo je nevděčný,
pyšný a ateista bez víry.

näçuçruvaà pratibruyän
näsamvatsara-väsinam
çré-kåñëe ’nanya-bhaktäya
dambha-lobha-vivarjine
käma-krodhädi-muktäya
deyam etat prayatnataù
sadäçiva åñiç cäyaà
gäyatré-cchanda ucyate
devatä ballavé-känto
mantrasya prakértitaù
sa priyasya harer däsye
viniyoga udähåtaù
46-48 Nikdo by neměl tyto mantry sdělit tomu, kdo si je nepřeje slyšet, ani tomu, kdo nežil po
dobu jednoho roku v jeho äçramu (tradiční požadavek pro dékñu). Měl by je pečlivě poskytnout
tomu, kdo v sobě nemá pokrytectví, chamtivost, chtíč, hněv a jiné neřesti, a kdo je upřímně
oddaný Pánu Kåñëovi. Mudrcem této mantry je Pán Sadäçiva. Metrum je Gäyatré. Božstvo je
Pán Kåñëa, milenec gopé. Cílem je dosáhnout službu drahému Pánu Harimu.
äcakrädyaiù païcäìgäni
tair eva karayor api
atha caitad dvayaà vipra
béjenaiva samäcaret
49 Je třeba provést païcäìga-nyäsu a kara-nyäsu počínaje cakrou. Ó brähmaëo, obě by měl
provést s béjou.
mantrasya prathamä-varëo
bindunä parito ’ïcitaù
gamitveva bhaved béjaà
namaù çaktir ihoditä
50 První slabika by měla být ozdobena písmenem bindu. To je béja. Çakti je slovo namaù
(poklony).
antimä daçäìgäni
tenaiva ca tathärcanam
gandha-puëyädibhis tac ca
janaiù käryam anämataù
51 Na konci by mělo být deset aìg. Pak by měli lidé uctívat Pána vůněmi, květinami a dalšími
obětinami.

nyäsa-püje ca nitye ca
kartavye hari-tuñöaye
ata eväsya mantrasya
nyäso nänye ca kaçcana
52 Pro potěšení Pána Hariho by se měly vždy provádět püja a nyäsa. Nyäsa by se měla provádět s
touto mantrou. Nemělo by tomu být jinak.
sakåd uccaraëäd asya
kåta-kåtyo na saàçayaù
tathäpi daçädhä nityaà
japädy-arthaà vibhävayan
53 Jediným pronesením oddaný dosáhne úspěchu. O tom není pochyb. Přesto za účelem japy by
ji měl pronášet desetkrát denně.
atha dhyänaà pravakñyämi
mantrasyäsya dvijottama
pétämbaraà ghana-çyämaà
dvi-bhujaà vana-mälinam
54 Ó nejlepší z brähmaëů, nyní ti sdělím dhyänu (vizuální cíl meditace) této mantry. Medituji o
dvourukém Pánu Kåñëovi, který je temný jako monzunový mrak, má na sobě žluté šaty, girlandu
z lesních květů, ...
barhi-barhäkåta-péòaà
çaçi-koöi-nibhänanam
ghürëäyamäna-nayanaà
karëikärävataàsinam
55 ... korunu s pavím perem, girlandu z lotosů, Jeho obličej září jako deset milionů měsíců, Jeho
oči neklidně těkají ...
abhitaç candanenätha
madhye kuìkuma-bindunä
racitaà tilakaà bhäle
bibhrataà maëòaläkåtim
56 ... Jeho čelo zdobí tilak ze santálové pasty a pižma, ...
taruëäditya-saìkäçaà

kuëòaläbhyäà viräjitam
gharmämbu-kaëikä-räjaddarpaëäbha-kapolakam
57 ... má náušnice zářící jako dvě vycházející slunce, Jeho potem pokryté tváře jsou jako dvě
lesknoucí se zrcadla ...
priyä-mukha-nyastäpaìgaà
lélayä yonnata-bhruvam
agra-bhäga-nyasta-muktäsphurad-ucca-su-näsikam
58 ... se zdviženým obočím vrhá hravé pohledy na tvář své milované, špičku Jeho ladného
zdviženého nosu zdobí lesknoucí se perla, ...
daçana-jyotsnayä räjatpakva-bimba-phalädharam
keyüräìgada-sad-ratnamudrikäbhir lasat-karam
59 ... Jeho rty podobné plodům bimba září v měsíčním světle Jeho zubů, Jeho ruce září náramky,
páskami, a prsteny s drahokamy, ...
bibhrataà muraléà väme
padma-päëau tathetare
kaïci-dhäma sphuran-madhyaà
nüpuräbhyäà lasat-padam
60 ... v levé lotosové ruce drží flétnu, v Jeho pase září elegantní opasek, Jeho nohy září
půvabnými nákotníčky, ...
rati-keli-rasäveçacäpalaà capalekñaëam
hasantaà priyayä särdhaà
häsayantaà ca täà muhuù
61 ... Jeho oči jsou neklidné s nektarem milostných zábav, vtipkuje se svou milovanou, takže ji
znovu a znovu rozesmává, ...
itthaà kalpa-taror müle
ratna-siàhäsanopari
våndäraëye smaret kåñëaà

saàsthitaà priyayä saha
62 ... a sedí s ní na trůnu z drahokamů pod stromem kalpa-våkña ve Våndävanu. Tímto způsobem
je třeba meditovat o Pánu Kåñëovi a Jeho milované.
väma-pärçve sthitaà tasya
rädhikäà ca smaret tataù
nicéna-néla-vasanäà
druta-hema-sama-prabhäm
63 Po Pánově levém boku je třeba meditovat o Çré Rädhice, která je oblečena v modrých šatech,
září jako tekuté zlato, ...
paöäïcalenävåtärdhasu-smeränana-paìkajäm
känta-vaktre nyästa-nåtyaccakoré-caïcalekñaëäm
64 ... která si okrajem oděvu zakrývá šarmantní lotosový úsměv, jejíž neklidné oči ptáka cakoré
tančí na tváři jejího milého, ...
aìguñöha-tarjanébhyäà ca
nija-priya-mukhämbuje
arpayantéà püga-phäléà
parëa-cürëa-samanvitam
65 ... která ukazováčkem a palcem vkládá betelový oříšek a drcené betelové listy do lotosových
úst milého, ...
muktä-hära-sphurac-cärupénonnata-payodharäm
kñéëa-madhyäà påthu-çroëià
kiìkiné-jäla-çobhitäm
66 ... jejíž plná, zdvižená ňadra zdobí lesknoucí se perlový náhrdelník, jejíž pas je štíhlý, na jejíž
širokých bocích cinkají ozdoby, ...
ratna-täöaìka-keyüramudrä-valava-dhäriëém
raëat-kaöaka-maïjéraratna-pädäìguréyakäm

67 ... kterou zdobí náušnice z drahokamů, prsteny, náramky, pásky na rukách a cinkající zlaté
nákotníčky, ...
lävaëya-sära-mugdhäìgéà
sarvävayava-sundarém
änanda-rasa-sammagnäà
prasannäà nava-yauvanäm
68 ... jejíž končetiny jsou elegantní s tím nejlepším z krásy, která je stále v rozkvětu mládí, a
vždy ponořená v nektaru blaženosti.
sakhyaç ca tasyä viprendra
tat-samäna-vayo-guëäù
tat-sevana-parä bhävyäç
cämara-vyajanädibhiù
69 Ó králi brähmaëů, její přítelkyně, jejichž věk a vlastnosti odpovídají jejím, jí oddaně slouží s
cämarami, vějíři a ostatními předměty.
atha tubhyaà pravakñyämi
manträrthaà çåëu närada
bahiraìgaiù präpaïcasya
sväàçair mäyädi-çaktibhiù
antaraìgais tathä nityavibhütais taiç cid-ädibhiù
gopanäd ucyate gopé
rädhikä kåñëa-vallabhä
70-71 Prosím slyš, ó Närado. Sdělím ti význam těchto manter. Hmotný svět se projevuje
Pánovou energií Mäyou a dalšími vnějšími energiemi. Duchovní svět se projevuje Pánovou
energií cit a jiných vnitřními a věčným duchovními energiemi. Ochránkyně těchto energií je
gopé Çré Rädhä, milovaná Pán Kåñëy.
devé kåñëamayé proktä
rädhikä para-devatä
sarva-lakñmé-svarüpä sä
kåñëähläda-svarüpiëé
72 Transcendentní bohyně Çré Rädhä je přímý protějšek Pána Çré Kåñëy. Je ústřední postavou
pro všechny bohyně štěstí. Je energií blaženosti Pána Kåñëy.
tataù sä procyate vipra

hlädinéti manéñibhiù
tat-kalä-koöi-koöy-aàçä
durgädyäs tri-guëätmikäù
73 Moudří říkají, že je energií blaženosti Pána Kåñëy. Durgä a další bohyně v tomto světě tří
kvalit jsou miliontina miliontiny jedné z jejích expanzí.
sä tu säkñän mahä-lakñméù
kåñëo näräyaëaù prabhuù
na tayor vidyate bhedaù
sv-alpo ’pi muni-sattama
74 Je přímo bohyně Mahä-Lakñmé a Pán Kåñëa je Pán Näräyaëa. Ó nejlepší z mudrců, není mezi
nimi sebemenší rozdíl.
bahunä kià muni-çreñöha
vinä täbhyäà na kiïcana
cid-acil-lakñaëa-sarvaà
rädhä-kåñëa-mayaà jagat
75 Ó nejlepší z mudrců, co více mohu říct? Bez nich nemůže existovat nic. Tento vesmír tvořený
spojením ducha a hmoty je Jejich energie.
iyaà durgä haré rudraù
kåñëaù çakra iyaà çacé
sävitréyaà harir brahmä
dhümondhäsau yamo hariù
76 Ona je Durgä a Pán Hari je Çiva. Pán Kåñëa je Indra a ona je Çacé. Ona je Sävitré a Pán Hari
je Brahmä. Ona je Dhümondhä (Dhümorëä) a Pán Hari je Yama.
itthaà sarvaà tayor eva
vibhütià viddhi närada
na çaktyate mayä vaktuà
tat tu varña-çatair api
77 Ó Närado, prosím věz, že všechno je Jejich energie. Dokonce ani za mnoho stovek let bych
nemohl popsat všechnu Jejich slávu.
trailokye påthivé dhanyä
jambudvépo yataù param
taträpi bhärataà varñaà

taträpi mathurä puré
78 Nejšťastnějším místem ve třech světech jsou pozemské planety. Nejlepší z nich je
Jambudvépa. Na Jambudvépu je nejlepší Bhärata-varña a v Bhärata-varñi Mathurä-puré.
tatra våndävanaà näma
tatra gopé-kadambakaù
tatra rädhä-sakhé-vargas
taträpi rädhikä parä
79 Nejlepší místo tam (v Mathurä-puré) se nazývá Våndävan. Sídlí v něm nejvyšší bohyně, Çré
Rädhä, a její četné přítelkyně gopé.
sännidhyädhikyatas tasya
ädhikyaà syäd yathottaram
påthivé-prabhåténäà tu
nänyat kiïcid ihoditam
80 Počínaje pozemskými planetami, každá říše zde popsaná je více či méně vznešená vzhledem
ke své blízkosti ke Çré Rädě.
saiñä hi rädhikä gopéjanas tasyäù sakhé-janaù
tasya sakhé-samühasya
vallabhau präëa-näyakau
81 Gopé jsou přítelkyně Çré Rädhy. Çré Çré Rädhä-Kåñëa jsou hrdina a hrdinka drazí gopém.
rädhä-kåñëatayoù padän
çaraëaà syäd ihäçrayam
prapadye gatavän asmi
jévo ’haà mati-duùkhitaù
82 Přijímám útočiště u nohou Çré Çré Rädhä-Kåñëy. Já, individuální, v srdci nešťastná duše, se
jim odevzdávám.
so ’haà yaù çaraëaà präpto
mama tasya vadanti ca
sarvaà täbhyäà tad-arthaà hi
tad-bhogyaà na tu ye mama

83 Moudří říkají: „Odevzdávám se Çré Çré Rädě a Kåñëovi. Vše, co mi patří, je ve skutečnosti
Jejich majetek. Vše existuje pro ně a je určeno k Jejich požitku. Není to určeno pro mě.“
ity asau kathito vipra
mantrasyärthaù samäsataù
yugalärthas tathä nyäsaù
prapattiù çaraëägatiù
84 Ó brähmaëo, takto jsem stručně popsal význam těchto manter. Z tohoto důvodu je třeba
provádět nyäsy pro potěšení božského páru, Çré Çré Rädhy a Kåñëy, přijmout u nich útočiště a
odevzdat se Jim.
ätmärpanaà me païcaparyäsäs te mayoditaù
ayam eva cintanéyo
divä-naktam atandritaiù
85 Takto jsem ti popsal pět způsobů, jak se odevzdat Çré Çré Rädě a Kåñëovi. Měl bys na ně
neúnavně myslet ve dne v noci.
atha dékñä-vidhià vakñye
çåëu närada tattvataù
çravaëäd eva mucyante
vinä yasya vidhänataù
86 ÓNärado, prosím slyš a já ti povím o duchovním zasvěcení. Pouhým nasloucháním tomuto
popisu, dokonce i bez jeho následování, byli lidé osvobozeni.
ä-viriïcäj jagat sarvaà
vijïäya naçvaraà budhaù
ädhyätmikädi-tri-vidhaà
duùkham evänubhüya ca
anityatväc ca sarveñäà
sukhänäà muni-sattama
duùkha-pakñe vinikñipya
täni tebhyo virajyate
87-88 Ó nejlepší z mudrců, moudrý člověk se vzdá světa s vědomím, že každé místo v hmotném
světě, od Brahmaloky dolů, je dočasné a určené ke zničení. Přímo pociťuje tři druhy hmotného
utrpení, počínaje utrpením způsobeným vlastním tělem a myslí, a také vidí, že všechno hmotné
štěstí má svůj konec a jeho výsledkem je pouze bolest. Věci tohoto světa ho už nezajímají.

virajya saàsåter hänau
sädhanäni vicintayet
anuttama-sukhasyäpi
sampräptau bhåçaà duùkhitaù
89 Když člověk již netouží užívat si věcí tohoto světa, měl by zvážit, jak s konečnou platností
přerušit veškeré spojení s tímto světem. Teprve až se mu to podaří, jsa nespokojený s tímto
světem, dosáhne štěstí, jemuž se nic nevyrovná.
çaraëaà duñkaratvaà hi
vijïäya ca mahä-matiù
bhåçam artas tato vipra
çré-guruà çaraëaà vrajet
90 Ó brähmaëo, moudrý člověk, vědom si toho, že útočiště u Pána je velmi obtížné dosáhnout, a
zoufalý z hmotného života, by měl přijmout útočiště u pravého duchovního mistra.
çänto vimatsaraù kåñëabhakto ’nanya-prayojanaù
ananya-sädhanaù çrémän
krodha-lobha-vivarjitaù
çré-kåñëa-rasa-tattva-jïaù
kåñëa-mantra-vidäà varaù
kåñëäçrayo nityaà
mantra-bhaktaù sadä-çuciù
sad-dharma-sädhako nityaà
sad-äcära-niyojakaù
sampradäyé kåpä-pürëo
virägé gurur ucyate
91-93 Říká se, že pravý duchovní mistr by měl být klidný, nezávistivý, odevzdaný Pánu Kåñëovi,
bez zájmu o věci, které nemají žádný vztah k Pánu Kåñëovi, nezabývat se činnostmi, které
nemají žádný vztah k Pánu Kåñëovi, prostý hněvu a chamtivosti, vzdělaný ve vědě o
nektarových náladách Pána Kåñëy, zkušený znalec Kåñëových manter, vždy přijímat útočiště u
Pána Kåñëy, oddaný své mantře, vždy čistý, následovat věčné náboženství (oddanou službu
Pánu) a správné chování, člen sampradäyi (učednické posloupnosti), plný milosti a odříkavý.
evam-ädi-guëaù präyaù
çuçrüñur guru-pädayoù
gurau nitänta-bhaktaç ca
mumukñuù çiñya ucyate

94 Říká se, že i pravý žák by měl mít tyto vlastnosti. Měl by mít víru v nohy svého duchovního
mistra, být mu zcela oddaný a mít osvobození jako cíl svého života.
yat säkñät sevanaà tasya
premëä bhagavato bhavet
sa mokñaù procyate präjïair
veda-vedäìga-vedibhiù
95 Služba duchovnímu mistrovi je stejná jako přímá láskyplná služba Nejvyšší Osobnosti
Božství. Moudří znalci Ved a Vedäìg prohlásili, že tato služba je cesta k osvobození.
träyasva bho jagan-nätha
guro saàsära-vahninä
dagdhaà ca käla-dañöaà ca
trähi maà bhava-sägarät
96 Ó duchovní mistře všech světů, prosím, zachraň mě, neboť hořím v ohni opakovaného rození
a umírání! Uštkl mě černý had času! Prosím, zachraň mě z oceánu rození a umírání!
çré-nanda-nandanaù kåñëaù
sarva-deva-çiro-maëiù
pädämbujaika-bhäg ekadékñä proktä manéñibhiù
97 Pán Kåñëa, syn Nandy, je drahokamem mezi všemi Božstvy. Je třeba uctívat pouze Jeho
lotosové nohy. Zasvěcení do uctívání Jeho lotosových nohou by se mělo přijmout pouze jednou.
To praví moudří.
ägatya ca guroù pade
nija-våttaà nivedayet
sa-sandehänaà prähvatya
bodhayitvä punaù punaù
98 Je třeba přijít k nohám duchovního mistra, sloužit jim a učit se pravdě opakovanými
otázkami.
sva-pada-praëataà çäntaà
çuçrüñuà nija-pädayoù
ati-håñöa-manäù çiñyaà
gurur adhyäpayen manum

99 V srdci šťastný duchovní mistr pak žáka, který je klidný, má víru v nohy svého duchovního
mistra a je jim odevzdaný, naučí posvátnou mantru.
candanena mådä väpi
vilikhet bahu-mülayoù
väma-dakñiëayor vipra
çaìkha-cakre yathä kramam
100 Ó brähmaëo, pomocí santálové pasty nebo jílu by mu měl duchovní mistr nakreslit lasturu a
cakru na levé a pravé rameno.
ürdhva-puëòraà tataù kuryäd
bhälädiñu vidhänataù
tato mantra-dvayaà tasya
dakña-karëe vinirdiçet
101 Potom by mu duchovní mistr měl namalovat na čelo a další místa vaiñëavský tilak, a pak by
měl pronést do žákova pravého ucha dvě mantry.
manträrthaà ca vadet tasmai
yathävad anupürvaçaù
däsa-çabda-yutaà näma
dhäyya tasya prayatnataù
102 Nato by měl žákovi vysvětlit význam těchto manter a pak mu dát jméno končící slovem däsa
(služebník).
tato ’ti-bhaktyä sa-snehaà
vaiñëavän bhojayed budhaù
çré-guruà püjayec cäpi
vasträlaìkäraëädibhiù
103 Pak by měl moudrý žák s oddaností a náklonností nasytit vaiñëavy a poté by měl uctít
duchovního mistra oděvy, ozdobami a dalšími dary.
sarvasvaà gurave dadyät
tad-ardhaà vä mahä-mune
sva-deham api nikñiptaà
puras tiñöhed akiïcanaù

104 Ó velký mudrci, potom by měl žák nabídnout veškeré své bohatství duchovnímu mistrovi,
nebo mu nabídnout polovinu svého majetku, nebo, je-li nemajetný, může do jeho služby
nabídnout své tělo.
ya etaiù païcabhir vidvän
saàskäraiù saàskåto bhavet
däsya-bhägé sa kåñëasya
nänyathä kalpa-koöibhiù
105 Těmito pěti saàskärami (očistnými obřady) se oddaný očistí, stane se služebníkem Pána
Kåñëy a ani v průběhu milionů kalp se této služby nevzdá.
aìkanaà cordhva-puëòraà ca
mantra-näma-vidhäraëam
païcamé yäga ity uktaà
saàskäraà pürva-süribhiù
106 Mudrci žijící v minulosti říkají, že těchto pět saàskär jsou: 1. označení, 2. tilak, 3. mantra, 4.
jméno a 5. yajïa.
aìkanaà çaìkha-cakrädyaiù
sac-chidra-puëòra ucyate
däsa-çabda-yutaà näma
mantro yugala-samjïakam
107 Označení jsou znaky lastury, disku a další. Tilak je vaiñëavský tilak. Jméno je jméno, ke
kterému se přidává slovo däsa (služebník). Mantra jsou dvě již popsané mantry.
guru-vaiñëavayoù püjä
yäga ity abhidhéyate
ete parama-saàskärä
mayä te parikértitaù
108 Yajïa je püja duchovního mistra a vaiñëavů. Tak jsem ti popsal tyto svrchované saàskäry.
atha tubhyaà prapannaà
dharmän vakñyämi närada
yän ästhäya gamiñyanti
hari-dhäma naräù kalau
109 Ó Närado, jsi odevzdaná duše, a proto ti nyní popíšu duchovní činnosti, které mohou lidé v
Kali-yuze následovat, aby dosáhli sídla Pána Hariho.

itthaà guror labdha-mantro
guru-bhakti-paräyaëaù
sevamäno guruà nityaà
tat-kåpäà bhävayet sudhéù
110 Po obdržení manter by měl moudrý žák svému duchovnímu mistrovi vždy oddaně sloužit.
Tímto způsobem inspiruje milost duchovního mistra vůči sobě.
satäà dharmas tataù sékñet
prapannänäà viçeñataù
sveñöa-deva-dhiyä nityaà
vaiñëavän paritoñayet
111 Žák by měl studovat činnosti oddaných, zvláště odevzdaných duší. Měl by vždy meditovat o
svém vyvoleném Božstvu a vždy se snažit potěšit vaiñëavy.
täòanaà bhartsanaà kämé
bhogyatvena yathä striyaù
gåhnäti vaiñëavänäà ca
tat-tad-grähyaà tathä budhaiù
112 Jako si zhýralec užívá toho, když ho kárá a udeří milenka, moudrý člověk je šťastný, když ho
potrestají vaiñëavové.
aihikämuñmaké-cintä
na ca käryä kadäcana
aihikaà tu sadä bhävyaà
pürvä carati karmaëäm
113 Nikdy si nedělá starosti, co se stane v tomto nebo příštím životě. Ví, že to, co se stane v
tomto životě, určují jeho minulé činy.
amuñmikaà tathä kåñëaù
svayam eva kariñyati
ato hi tat kåte tyäjyaù
prayatnaù sarvathä naraiù
114 Samotný Pán Kåñëa zařídí, co se stane po tomto životě. Oddaný se vzdává všech snah to
ovlivnit.
sarvopäya-parityägaù

kåñëopäyanam arcanam
su-ciraà proñite käntaà
yathä pati-paräyaëä
115 Měl by se vzdát všech plánů a učinit svým plánem uctívání Pána Kåñëy, tak jako věrná žena
uctívá manžela, když se vydal na cestu.
priyänurägiëé dénä
tasya saìgaika-käìkñiëé
tad-guëän bhävayen nityaà
gäyaty api çåëoti ca
116 Tato nešťastná žena plná lásky ke drahému manželovi neustále touží po jeho společnosti.
Vždy myslí na jeho ctnosti, velebí je a naslouchá o nich.
çré-kåñëa-guëa-lélädeù
smaraëädi tathä caret
na punaù sädhanatvena
käryaà tat tu kadäcana
117 Stejným způsobem by měl oddaný vždy vzpomínat na, naslouchat o a velebit ctnosti, zábavy
a vše ostatní týkající se Pána Kåñëy. Oddaný nemusí konat žádnou jinou sädhanu než toto.
ciraà proñyagataà käntaà
präpya känta-dhiyä tathä
cumbanté väliìganté ca
neträntena pibanty api
118 Když se drahý manžel, dlouho nepřítomný během cesty, nakonec vrátí, manželka, plná
myšlenek na něj, ho políbí, obejme ho a pije ho očima.
brahmänandaà gataà vämuà
sevate parayä mudä
çrémad-arcävatäre ca
tayä paricared dharim
119 Službou Božstvu Pána oddaný přímo slouží nanejvýš blaženému Pánu Harimu.
ananya-çaraëo nityaà
tathaivänanya-sädhanaù
ananya-sädhanärtho ca
syäd ananya-prayojanaù

120 Každý by měl přijmout útočiště u Pána Kåñëy. Neměl by přijmout útočiště u nikoho jiného.
Neměl by usilovat o dosažení nikoho jiného. Neměl by mít žádný cíl kromě něj.
nänyaà ca püjayed devaà
na namet taà smaren na ca
na ca paçyen na gäyen na
ca vindeta kadäcana
121 Neměl by uctívat nikoho jiného. Před nikým jiným by se neměl poklonit. O nikom jiném by
neměl meditovat. Na nikoho jiného by neměl hledět ani ho oslavovat. O nikoho jiného by
neměl usilovat.
nänyocchiñöaà ca bhuïjéta
nänya-çeñaà ca dhärayet
avaiñnavänäà sambhäñäà
vandanädi vivarjayet
122 Neměl by jíst zbytky jídla nikoho jiného a nosit oděvy a ozdoby, které nosil někdo jiný.
Neměl by mluvit s těmi, kdo nejsou oddanými Pána. Neměl by se jim klanět ani je velebit a tak
dále.
éça-vaiñëavayor nindäà
çåëuyän na kadäcanakarëau
pidhäya gantavyaà
çakto daëòaà samäcaret
123 Neměl by naslouchat rouhání Nejvyššímu Pánu a Jeho oddaným, ale zakrýt si uši a odejít.
Jestliže je toho schopen, měl by pachatele potrestat.
äçritaç cätakéà våttià
deha-pätävadhi dvija
dvayasyärthaà bhävayatä
stheyam ity eva me matiù
124 Ó brähmaëo, měl by vždy sloužit Pánu a Jeho oddaným. Až do okamžiku smrti by měl
následovat příklad ptáka cätaké.
saraù-samudra-nady-ädén
vihäya cätaké yathä
trñiti mriyate väpi
yäcate vä payodharät

125 Pták cätaké odmítá pít z řek, jezer, oceánů a jakéhokoliv jiného zdroje vody a pije pouze vodu
padající z mraku. Zemře žízní, než aby přijal jakoukoliv jinou vodu.
evam eva prayatnena
sädhanäni parityajan
sveñöa-devau sadä bhävyau
gatis tau me bhaved iti
126 Oddaný by se měl vzdát všech ostatních úsilí a sädhan a neustále uvažovat: „Çré Çré RädhäKåñëa jsou mým jediným cílem.“
sveñöa-deva-tadéyänäà
guror api viçeñataù
änukülye sadä-stheyaà
prätikülyaà vivarjayet
127 Měl by přijímat to, co je příznivé pro službu Pánu, Jeho oddaným a vlastnímu duchovnímu
mistrovi. Měl by odmítat to, co není pro jejich službu příznivé.
sakåt-prapanna-rakñädikalyänuguëatäà tayoù
vicintya viçvasayed etau
mäm avaçyam aviçyataù
128 Çré Çré Rädhä-Kåñëa budou chránit každého, kdo se jim byť jen jednou odevzdá. Měl by
sebejistě uvažovat: „Çré Çré Rädhä-Kåñëa mě ochrání.“
saàsära-sägarän näthau
putra-mitra-gåhäkulät
goptärau me yuväm eva
prapanna-bhaya-bhaïjanau
129 Měl by se modlit: „Ó Çré Çré Rädho a Kåñëo, prosím, zachraňte mě z oceánu rození a umírání.
Prosím, zachraňte mě před problémy způsobenými dětmi, přáteli a domácností. Prosím rozbijte
na kusy obavy vám odevzdaného oddaného.“
yo ’haà mamästi yat kiïcid
iha loke paratra ca
tat sarvaà bhavator adya
caraëeñu mayärpitam

130 „Ó Çré Çré Rädho a Kåñëo, dnes kladu k vašim nohám sebe a vše, co mám v tomto nebo v
příštím životě.“
aham apy aparädhänäm
älayas tyakta-sädhanaù
agatiç ca tato näthau
bhavantau me bhaved gatiù
131 „Jsem domovem všech přestupků, opustil jsem všechny duchovní povinnosti a nemám žádné
útočiště. Ó Çré Çré Rädho a Kåñëo, ó moji vládci, prosím staňte se mým útočištěm.“
tavästi rädhikä-nätha
karmaëä manasä girä
kåñëa-känte tavaiväsmi
yuväm eva gatir mama
132 „Ó Pane Rädhy, jsem tvůj. Ó milovaná Pána Kåñëy, jsem tvůj. Věnuji vám oběma své činy,
myšlenky a slova. Oba jste cílem mého života.“
çaraëaà väà prapanno ’smi
karuëä-nikaräkarau
prasädaà kurutaà däsyaà
mayi duñöe ’parädhini
133 „Ó Çré Çré Rädho a Kåñëo, jste jako dva velké oceány milosti. Odevzdávám se vám. Prosím,
buďte ke mně milostiví a zaměstnejte mě, hříšníka a pachatele přestupků, ve vaší službě.“
ity evaà japataà nityaà
gantavyaà padya-païcakam
aciräd eva tadä däsyaà
icchatä muni-sattama
134 Ó nejlepší z mudrců, kdo chce rychle dosáhnout přímé služby božskému páru, by měl denně
pronášet těchto pět veršů.
bähya-dharmo mayä tubhyaà
saìkñepeëopavarëitaù
äntaraù paramaù dharmaù
prapannänäm athocyate
135 Takto jsem ti stručně popsal vnější činnosti odevzdaných duší. Nyní popíši svrchované
činnosti skryté v jejich srdcích.

kåñëa-priyä-sakhé-bhävaà
samäçritya prayatnataù
tayoù seväà prakurvéta
divä-naktam atandritaù
136 Oddaný by měl přijmout povahu jedné z gopé přítelkyň Çré Radhy a pečlivě sloužit božskému
páru dnem i nocí (añöa-käliya-lélä), aniž by byl kdy unaven.
eña te kathito dharma
äntaro muni-sattama
guhyäd guhyataro hy eña
gopanéyaù prayatnataù
137 Ó nejlepší z mudrců, takto jsem ti sdělil velmi důvěrnou dharmu. Je největším tajemstvím ze
všech tajemství a měla by být velmi pečlivě skryta.
ukto mantras tad-aìgäni
tathä tasyädhikäriëaù
tad-dharmaç ca tathä tebhyaù
phalaà mantrasya närada
138 Ó Närado, takto jsem ti popsal mantru, její části, ty, kdo jsou kvalifikovaní ji pronášet,
dharmu (duchovní činnosti) a výsledek dosažený jejich konáním a pronášením této mantry.
anutiñöhatvam apy ete
tayor däsyam aväpsyasi
svädhikaà rakñayed vipra
sandeho nätra kaçcana
139 Následuj toto učení a dosáhneš přímé služby Çré Çré Çré Rädě a Kåñëovi. Ó brähmaëo, budou
tě vždy chránit. O tom není pochyb.
sakån-mätra-prapanno yas
taväsméti ca yäcate
nija-däsyaà harir dadyän
na me ’trästi vicäraëä
140 Osobě, která se jedinkrát odevzdá Pánu a řekne: „Ó Pane, jsem Tvůj“, Pán Hari dá přímou
oddanou službu. O tom nepochybuji.
tatra te varëayiñyämi

rahasya-paramädbhutam
çrutaà pürvaà mayä kåñëät
säkñäd bhagavataù kila
141 Teď ti řeknu velmi úžasné tajemství, které jsem přímo slyšel od samotného Pána Kåñëy,
Nejvyšší Osobnosti Božství.
mantra-ratnam ahaà pürvaà
japan kailäsa-mürdhani
dhyäyan näräyaëaà devaà
avasaà gahane vane
142 V minulosti jsem žil hluboko v lese na vrcholu hory Kailäsu. Pronášel jsem drahokam mezi
mantrami a meditoval o Pánu Näräyaëovi.
tatas tu bhagaväàs tuñöaù
praduräsén mamägrataù
vriyatäà varam ity ukte
mayäpy udghäöya locanam
143 Pán byl se mnou spokojen, zjevil se v mé meditaci a pravil: „Můžeš požádat o požehnání.“
Najednou jsem otevřel oči.
dåñöo devaù çriyä särdhaà
saàsthito garuòopari
praëipatya muhuç cainaà
avadac ca çriyaù patim
144 Hleděl jsem na Pána sedícího na Garuòovi s bohyní štěstí po boku a znovu a znovu jsem se
klaněl. Pak jsem manželovi bohyně štěstí řekl:
yad rüpaà te kåpä-sindho
paramänanda-däyinam
sarvänandäçrayaà nityaà
mürtaà ca sarvato-’dhikam
nirguëaà niñkriyaà çäntaà
brahmeti ca vidur budhäù
tad ahaà drañöum icchämi
cakñurbhyäà parameçvara

145-146 „Ó Nejvyšší vládce, ó oceáne milosti, přeji si na vlastní oči vidět nejlepší ze všech Tvých
podob, kterou velcí mudrci znají jako věčnou, dárce blaženosti, sídlo veškeré blaženosti, nad
kvalitami přírody, mimo hmotné skutky, klidnou a Brahman.“
tato mäm äha bhagavän
prasannaù kamalä-patiù
tad adya drakñyase rüpaà
yat te manasi käìkñitam
147 Bhagavän, manžel bohyně štěstí, byl potěšen a řekl mi: „Dnes uvidíš tuto podobu, po níž tvé
srdce touží.
yamunä-paçcime küle
gaccha våndävanaà mama
ity uktväntardadhe devaù
çriyä särdhaà jagat-patiù
148 Jdi na západní břeh Yamuny, do Mého Våndävanu.“ Po těchto slovech vládce vesmíru
doprovázený bohyní štěstí náhle zmizel.
aham apy agamaà tarhi
yamunäyäs taöaà çubham
atra kåñëam apaçyaàç ca
sarva-deveçvareçvaram
149 Pak jsem odešel na krásný břeh Yamuny. Tam jsem spatřil vládce všech dévů, Pána Kåñëu, ...
gopa-veça-dharaà käntaà
kiçora-vayasänvitam
priyä-skandhe su-vinyastaväma-hastaà manoharam
150 ... v podobě pasáčka ve věku kiçora, okouzlujícího a sličného, jehož levá ruka elegantně
spočívala na rameni Jeho milované, ...
hasantaà häsyantaà ca
madhye gopé-kadambakam
snigdha-medhasam äbhäsakalyäëa-guëa-mandiram
151 ... který stál uprostřed mnoha gopé, smál se a přiváděl je k smíchu, jehož srdce bylo plné lásky
a byl velkým palácem nádhery, přízně a ctností.

prahasya ca tataù kåñëo
mäm ähämåta-bhäñaëaù
ahaà te darçanaà yätaà
jïätvä rudra tavepsitam
152 Pán Kåñëa ke mně s úsměvem promluvil slova plná nektaru: „Ó Rudro, pochopil jsem tvé
přání. Proto jsem se ti nyní zjevil.
yad adya me tvayä dåñöaà
idaà rüpam alaukikam
ghané-bhütämala-premasac-cid-änanda-vigraham
153 „Teď můžeš vidět Mou podobu existující mimo svět hmoty, plnou intenzivní a čisté lásky,
věčnou a oplývající poznáním a blažeností.“
nérüpaà nirguëaà vyäpé
kriyä-hénaà parät param
vadanti veda-çirasä
idam eva mamänagha
154 „Ó bezhříšný, koruna všech Ved (Upaniñady) praví, že jsem beztvarý, bez vlastností,
všeprostupující, nečinný a svrchovaný.“
präkåtaika-guëäbhäväd
anantatvät tatheçvara
aprasiddhyä mad-guëänäà
nirguëaà mäà vadanti hi
155 „Ze všech Mých vlastností není ani jedna hmotná. Všechny jsou neomezené a věčné. Nikdo
jim nemůže porozumět dokonale a úplně. To je důvod, proč (Upaniñady) říkají, že nemám žádné
vlastnosti.“
adåçyatvän mamaitasya
rüpasya carma-cakñuñä
arüpaà ma vadanty ete
vedäù sarve mameçvara
156 „Ó Éçvaro, Mou podobu nelze spatřit hmotnýma očima. To je důvod, proč všechny Védy
říkají, že jsem beztvarý.

vyäpakatväc cid-aàçena
mäà brahmeti vidur budhäù
akartåtvät prapaïcasya
niñkriyaà mäà vadanty api
157 „Zlomkem vědomí prostupuji vše. To je důvod, proč Mě mudrci znají jako beztvarý Brahman.
Mé činy nemají nic společného se světem hmoty, a proto o Mě říkají, že jsem nečinný.
mäyä-guëair yutä me ’àçäù
kurvanti såjanädikam
na karomi svayaà kiïcit
såñöy-ädikam ahaà çiva
158 „Polobozi obdaření kvalitami hmotné přírody, Mé nedílné části, tvoří, udržují a ničí hmotné
vesmíry. Ó Çivo, Já sám je netvořím, neudržuji ani neničím.“
aham äsäà mahä-deva
gopénäà prema-vihvalaù
kriyäntaraà na jänämi
nätmänam api mänada
159 „Ó pokorný a uctivý Mahädevo, jsem přemožen láskou ke gopém. Neznám nic jiného,
dokonce ani své vlastní já.“
viharämy anayä nityaà
asyäù prema-vaçé-kåtaù
imaà tu mat-priyäà viddhi
rädhikäà para-devatäm
160 „Prosím poznej pravdu o Mé milované, nejvyšší bohyni Çré Rädhice. Užívám si s ní věčných
zábav, neboť Mě přemohla svou láskou.
asyäç ca paritaù paçya
sakhyaù sata-sahasraçaù
nityäù sarvä imä rudra
yathähaà nitya-vigrahaù
161 „Ó Rudro, pohleď, jak nás obklopují statisíce jejích přítelkyň. Jako jsem věčný Já, jsou i ony.“
sakhäyaù pitarau gopä
gävo våndävanaà mama
nityam eva sarvam etat

cid-änanda-rasätmakam
162 Moji přátelé, rodiče, gopové, krávy i tato Má země Våndävan jsou všichni věční, duchovní,
blažení a plní rasy.
idam änanda-kandäkhyaà
viddhi våndävanaà mama
yasmin praveça-mätreëa
na punaù saàsåtià viçet
163 Věz, že Můj Våndävan oplývá blažeností. Ten, kdo do něj vstoupí, nikdy znovu nevstoupí do
saàsäry.
mad-vanaà präpya yo müòhaù
punar anyatra gacchati
sa ätma-hä mahädeva
sarvathä nätra saàçayaù
164 Ten, kdo po vstupu do Mého lesa odejde někam jinam, je hlupák. Ó Mahädevo, zabíjí vlastní
duši. O tom není pochyb.
våndävanaà parityajya
naiva gacchämy ahaà kvacit
nivasämy anayä särdhaà
aham atraiva sarvadä
165 Våndävan nikdy neopouštím. V doprovodu Çré Rädhy zde sídlím věčně.
ity evaà sarvam äkhyätaà
yat te rudra hådi sthitam
kathayasva mamedanéà
kim anyat çrotum icchasi
166 Takto jsem ti řekl všechno. Ó Rudro, pověz mi, co máš na srdci. Co víc si přeješ slyšet?
tatas tam abruvaà devaà
ahaà ca muni-sattama
édåças tvaà kathaà labhyas
tam upäyaà vadasva me

167 Ó nejlepší z mudrců, pak jsem řekl Pánu Kåñëovi: Jak je možné Tě dosáhnout? Prosím, sděl
mi způsob.
tato mäm äha bhagavän
sädhu rudra tvayoditam
ati-guhyatamaà hy etat
gopanéyaà tvayänagha
168 Poté mi Bhagavän Kåñëa řekl: Ó Rudro, promluvil jsi správně. Povím ti velké tajemství,
které bys měl pečlivě ukrýt, ó bezhříšný.
sakåd äväà prapanno yas
tyaktopäya upäsate
gopé-bhävena deveça
samam eti na cetarä
169 Osoba, která se vzdá všeho ostatního, jedinkrát se odevzdá Mně a Çré Rädě, a uctívá nás
v náladě gopé, nás dosáhne. Nikdo jiný nás nedosáhne.
yo mäm eva prapannaç ca
mat-priyäà na maheçvara
na kadäpi samäpnoti
mäm eva te mayoditam
170 Ó Maheçvaro, osoba, která se odevzdá Mě, ale ne Mé milované, Mě nikdy nedosáhne. To ti
pravím.
sakåd etäà prapanno yas
taväsméti vaded api
sädhanena vinäpy eña
mäm äpnoti na saàçayaù
171 Osoba, která se jí jednou odevzdá a řekne jí: „Jsem tvůj“, Mě dosáhne také, aniž by
podstupovala jakoukoliv další sädhanu. O tom není pochyb.
tasmät sarvätmanä rudra
mat-priyäà çaraëaà vrajet
ya äçu mat-priyä bhütvä
mäà vaçi-kartum icchati
172 Proto, ó Rudro, osoba, která Mě chce dobýt, by se měla odevzdat celým svým srdcem Mé
milované. Tímto způsobem si Mě podmaní.

idaà rahasyaà paramaà
mayä te parikértitam
tvayäpy etan mahädeva
gopanéyaà prayatnataù
173 Odhalil jsem ti svrchované tajemství. Ó Mahädevo, prosím, velmi pečlivě je skryj.
tvam apy etäà samäçritya
rädhikäà mama vallabhäm
japan me yugalaà mantraà
sadä tiñöha mamälaye
174 Měl bys také přijmout útočiště u Mé milované Rädhy, pronášet Mé dvě mantry, a vždy
setrvávat v Mém sídle (jako jeho ochránce).
çré-çiva uväca
ity uktvä dakñiëe karëe
mama kåñëo dayä-nidhiù
upadiçya dvayaà hy etat
saàskäräàç ca vidhäya hi
175 Pán Sadäçiva pravil: Po těchto slovech Pán Kåñëa, oceán milosti, pronesl dvě mantry do
mého pravého ucha. Pak mě naučil různé saàskäry i s jejich pravidly.
sa-gaëo ’ntardadhe vipra
tatraiva me vipaçcitaù
aham apy atra tiñöhämi
tad ärabhya nirantaram
176 Ó moudrý brähmaëo, potom Pán a Jeho doprovod náhle zmizeli. Od té doby stále zůstávám
na tomto místě.
sarvam etan mayä tubhyaà
säìgam eva prakértitam
adhunä vada viprendra
kià bhüyaù çrotum icchasi
177 Ó králi brähmaëů, nyní jsem ti pověděl všechno. Prosím řekni, co víc si přeješ slyšet.
çré-närada uväca
bhagavan sarvam äkhyätaà

yat påñöaà mayä guro
adhunä çrotum icchämi
bhäva-märgam anuttamam
178 Çré Närada pravil: Ó duchovní mistře, mou otázku jsi plně zodpověděl. Teď si přeji slyšet o
cestě duchovní lásky, nejlepší ze všech cest.
çré-sadäçiva uväca
sädhu påñöaà tvayä vipra
sarva-loka-hitaiñiëa
rahasyam api vakñyämi
tan me nigaditaà çåëu
179 Pán Sadäçiva pravil: Ó brähmaëo, který si přeje blaho všech, povím ti velké tajemství.
Prosím vyslechni je ode mě.
däsäù sakhäyaù pitarau
preyasyaç ca harir iha
sarve nityä muni-çreñöha
tat-tulya-guëa-çälinaù
180 Ó nejlepší z mudrců, Pán Hari, Jeho služebníci, přátelé, rodiče a milované gopé jsou věční.
Všichni mají stejné transcendentní ctnosti.
yathä prakaöa-léläyäù
puräëeñu prakértitäù
tathä te nitya-léläyäà
santi våndävane bhuvi
181 Věčné zábavy Pána Kåñëy v (divya) Våndävanu (Goloce) jsou přesně stejné jako Jeho
projevené zábavy v pozemském Våndävanu (Gokule), jak je popsáno v Puräëách.
gamanägamane nityaà
tathaiva vana-goñöhayoù
go-caraëaà vayasyaç ca
vinäsura-vighätanam
182 V (divya) Våndävanu probíhají stejné příchody a odchody do lesa a vesnice Vraji, stejná
pastva krav se stejnými přáteli. Pouze zabíjení démonů tam chybí.
parakéyäbhimäninyas
tathä tasya priyä-janäù

pracchannenaiva bhävena
ramayanti nijaà priyam
183 Skrytou láskou gopé těší svého milovaného Kåñëu, na něhož myslí jako na svého milence.
ätmänaà cintayet tatra
täsäà madhye manoramäm
rüpa-yauvana-sampannäà
kiçoréà pramadäkåtim
nänä-çilpa-kaläbhijïäà
kåñëa-bhogänurüpiëém
prärthitäm api kåñëena
tato bhoga-paräìmukhém
184-185 Oddaný by měl na sebe myslet jako na krásnou mladou gopé znalou různých umění,
těšící Pána Kåñëu, zdráhající se přímo si užívat s Pánem Kåñëou navzdory Jeho osobnímu
pozvání, ...
rädhikänucaréà nityaà
tat-sevana-paräyaëäm
kåñëäd apy adhikaà prema
rädhikäyäà prakurvatém
186 ... následovnice Çré Rädhiky, vždy oddaná službě jí, více nakloněná Çré Rädhice než
samotnému Pánu Kåñëovi, ...
prétyänudivasaà yatnät
tayoù saìgama-käriëém
tat-sevana-sukhäsvädabhareëäti-su-nirvåtam
187 ... každý den usilovně a láskyplně zařizující setkání Çré Çré Rädhy a Kåñëy a radující se, když
vidí, že je svou službou potěšila.
ity ätmänaà vicintyaiva
tatra seväà samäcaret
brähma-muhürtam ärabhya
yävat säntä mahä-niçä
188 Oddaný by měl o sobě přemýšlet tímto způsobem, sloužit Çré Çré Rädě a Kåñëovi od časného
rána (brähma-muhürty) do konce noci.

çré-närada uväca
harer dainandinéà léläà
çrotum icchämi tattvataù
léläm ajänatäà sevyo
manasä tu kathaà hariù
189 Çré Närada pravil: Přeji si slyšet o každodenních zábavách (añöa-käliya-lélä) Pána Hariho. Jak
mohou ti, kteří je neznají, sloužit Pánu Harimu ve svých srdcích (mänasé-sevä)?
çré-sadäçiva uväca
nähaà jänämi täà léläà
harer närada tattvataù
våndä-devéà samägaccha
sä te léläà pravakñyati
190 Pán Sadäçiva pravil: Já neznám pravdu o těchto zábavách Pána Hariho, ó Närado. Jdi za
Våndou devé, ta ti o nich poví.
avidüra itaù sthänät
keçi-tértha-samépataù
sakhé-saìgha-våtä säste
govinda-paricärikä
191 Sídlí v blízkosti Keçi-térthy, což odsud není daleko. Je obklopena mnoha gopémi a je
služebnicí Pána Govindy.
çré-sanat-kumära uväca
ity uktas taà parikramya
guruà natvä punaù punaù
våndä-sthänaà jagämädau
närado muni-sattamaù
192 Çré Sanat-kumära pravil: Po vyslechnutí těchto slov velký mudrc Närada obřadně obešel
svého duchovního mistra, znovu a znovu se mu klaněl, a pak odešel do sídla Çré Våndy devé.
våndäpi näradaà dåñövä
praëamyäpi punaù punaù
uväca taà muni-çreñöha
katham aträgatis tava

193 Když Våndä spatřila Näradu, znovu a znovu mu klaněla a pravila: „Ó nejlepší z mudrců, proč
jsi sem přišel?“
çré-närada uväca
tvatto veditum icchämi
naittikaà caritaà hareù
tat tadä brühi me devi
yadi yogyo ’smi çobhane
194 Çré Närada pravil: Přišel jsem se od tebe učit o každodenních činnostech Pána Hariho. Ó
krásná bohyně, jestli jsem kvalifikovaný o nich slyšet, prosím, řekni mi o nich.
çré-våndoväca
rahasyam api vakñyämi
kåñëa-bhakto ’si närada
na prakäçyaà tvayä hy etad
guhyäd guhyatamaà mahat
195 Çré Våndä pravila: Ó Närado, jsi velký oddaný Pána Kåñëy. Proto ti povím toto největší ze
všech tajemství. Prosím, nezveřejňuj je.
niçänta-sevä
madhye våndävane ramye
païcäçat kuïja-mandite
kalpa-våkña-nikuïje tu
divya-ratna-maye gåhe
Zábavy na konci noci
Uprostřed krásného Våndävanu, který zdobí padesát hájů, v háji stromů kalpa-våkña,
v paláci ze třpytivých drahokamů, ...
nidrito tiñöhatas talpe
niviòäliìgatau mithaù
mad-äjïä-käribhiù paçcät
pakñibhir bodhitäv api
197 ... na elegantním lůžku spící a pevně se objímající božský pár byl probuzen ptáky
následujícími můj pokyn.
gäòhäliìgana-nirbhedaà
äptau tad-bhaìga-kätarau
na manas kurutas talpät

samutthätuà manäg api
198 Po přerušení svého pevného objetí se božský pár cítil nešťastný při pomyšlení na blížící se
odloučení. Nechtěli se dokonce ani jen nepatrně pohnout z lůžka.
tataç ca çärikä-saìghaiù
çukädyair api tau mudä
bodhitau vividhair väkyaiù
sva-talpäd udatiñöhatäm
199 Çré Çré Rädhä-Kåñëa, probuzeni radostnými slovy mnoha loskutáků, papoušků a jiných
ptáků, pak vstali.
upaviñöau tato dåñövä
sakhyas talpe mudänvitau
praviçya cakrire seväà
tat-kälasyocitaà tayoù
200 Když gopé viděly, že se božský pár šťastně posadil na lůžku, vstoupily a sloužily jim způsoby
vhodnými pro tuto dobu.
punaç ca çärikä-väkyair
utthäya tau sva-talpataù
gacchataù sva-sva-bhavanaà
bhéty-utkaëöhäkulau mithaù
201 Když loskutáci znovu promluvili, božský pár vstal z lůžka. Velmi nesví se vrátili do svých
domovů.
prätaù-sevä
prätaç ca bodhito mäträ
talpäd utthäya sa-tvaram
kåtvä kåñëo danta-kañöhaà
baladeva-samanvitam
Zábavy v časných ranních hodinách
202 Pán Kåñëa vstal z lůžka, probuzen matkou časně ráno. Pak si On a Balärama vyčistili
zuby.
mätränumodito yäti
go-çälaà dohanotsukaù
rädhäpi bodhitä våddha-

vayasyäbhiù sva-talpataù
203 S matčiným svolením Pán Kåñëa dychtivě odešel do stáje dojit krávy. Potom Çré Rädhä,
probuzena staršími gopémi, také vstala z lůžka.
utthäya danta-kañöhädi
kåtväbhyaìgaà samäcaret
snäna-vedéà tato gatvä
snäpitä lalitädibhiù
204 Çré Rädhä vstala, vyčistila si zuby, pomazala se vonnými oleji, a pak odešla do koupelny, kde
ji Lalitä a ostatní gopé vykoupaly.
bhüñä-gåhaà vrajet tatra
vayasyä bhüñayanty api
bhüñaëair vividhair divyair
gandha-mälyänulepanaiù
205 Pak odešla do místnosti určené ke zdobení, kde ji její přítelkyně ozdobily girlandami,
vůněmi, oleji a mnoha třpytivými ozdobami.
tataç ca sva-janais tasyäù
çvaçruà samprärthya yatnataù
paktum ähüyate türëaà
sa-sakhé sä yaçodayä
206 Poté, co si Yaçodä nejprve promluvila s tchyní Rädhy, zavolala Rädhu a její přítelkyně, aby
vařily snídani pro Pána Kåñëu.
çré-närada uväca
katham ähüyate devi
päkärthaà sä yaçodayä
satéñu päka-kartréñu
rohiëé-pramukhäsv api
207 Çré Närada pravil: Ó bohyně, proč Yaçodä volala Çré Rädhu, aby vařila, když tam byla
Rohiëé a mnoho dalších zkušených kuchařek?
çré-våndoväca
durväsasä svayaà datto
varas tasyai maharñiëä
iti kätyäyané-vakträc

chrutam äsén mayä purä
208 Çré Våndä pravila: Velký mudrc Durväsä dal Rädě požehnání. To jsem slyšela od Kätyäyané.
tvayä yat pacyate devi
tad-annaà mad-anugrahät
miñöaà svädv-ämåta-spardhi
bhoktur äyuñ-karaà tathä
209 Durväsä řekl Rädě: „Ó bohyně, mou milostí bude jídlo, které uvaříš, chutnější než nektar a
také prodlouží život tomu, kdo je bude jíst.“
ity ähväyati täà nityaà
yaçodä putra-vatsalä
äyuñmän me bhavet putraù
svädu-lobhät tathä saté
210 To je důvod, proč Yaçodä každý den volá Rädhu, aby vařila. Z lásky k synovi uvažuje: „Můj
syn, dychtivý jíst toto chutné jídlo, bude velmi dlouho žít.“
çvaçruç cänumoditä säpi
håñöänandälayaà vrajet
sa-sakhé-prakarä tatra
gatvä päkaà karoti ca
211 Když Rädhä získá povolení od tchyně, je velmi spokojena. Doprovázena řadou přítelkyň jde
vařit (do Nandova domu).
kåñëo ’pi dugdhvä gäù käçcid
dohayitvä janaiù paraù
ägacchati pitur väkyät
sva-gåhaà sakhibhir våtaù
212 Mezitím Pán Kåñëa podojil některé krávy a nechal ostatní chlapce podojit další. Poté se na
otcovo zavolání vrátil s přáteli domů.
abhaìga-mardanaà kåtvä
däsaiù saàsnäpito mudä
dhauta-vastra-dharaù sragvé
candanäkta-kalevaraù

213 Pak služebníci Pána Kåñëu šťastně masírovali, koupali Ho, oblékli Ho do čistých šatů, dali
Mu girlandy a pomazali Jeho tělo santálovou pastou.
dvi-phäla-baddha-keçaç ca
gréva-bhälopari sphuran
candräkära-spurad-bhälatilakälaka-raïjitaù
214 Potom služebníci stáhli vlasy Pána Kåñëy z čela ke krku a svázali je do uzlu. Měsíc Jeho čela
nechali rozzářit nádherným tilakem a kadeřemi vlasů.
kaìkanäìgada-keyüraratna-mudrä-lasat-karaù
muktä-hära-sphurad-vakñä
makaräkåti-kuëòalaù
215 Ozdobili Pána Kåñëu náramky a páskami na paže, Jeho ruce nechali rozzářit prsteny
s drahokamy, na hruď Mu pověsili náhrdelník z perel a uši Mu ozdobili náušnicemi ve tvaru
makar (blíže neurčených mořských dravců).
muhur äkärito mäträ
praviçed bhojanalaye
avalambya karaà mätur
baladevam anuvrataù
216 Potom, co byl znovu a znovu volán matkou, Pán Kåñëa, držící matčinu ruku, následoval
Balaräma do jídelny.
bhuktvä ca vividhännäni
mäträ ca sakhibhir våtaù
häsayan vividhair väkyaiù
sakhéàs tair häsitaù svayam
217 V doprovodu matky a přátel Pán Kåñëa snědl snídani složenou z mnoha různých druhů jídel.
Vyprávěl mnoho vtipů, smál se a přátele přiváděl k smíchu.
itthaà bhuktvä tathäcamya
divya-khaööopari kñaëät
viçramet sevakair dattaà
tämbülaà vibhajann adan

218 Po jídle si Pán Kåñëa vypláchl ústa a služebníci přinesli betelové oříšky. Pán Kåñëa se o ně
rozdělil s přáteli a některé žvýkal sám, a pak chvíli odpočíval na nádherném lůžku.
rädhäpi bhojanänandaà
dåñövä yaçodayä hutä
lalitädi-sakhé-våtä
bhuìkte ’nnaà lajjayänvitä
219 Rädhä přihlížela, jak si Pán Kåñëa užívá těchto zábav snídaně. Když ji Yaçodä zavolala,
Rädhä, doprovázená Lalitou a mnoha dalšími gopémi, plaše posnídala.
atha pürvahëa-sevä
gopa-veça-dharaù kåñëo
dhenu-vånda-puraù-saraù
vraja-väsi-janaiù prétyä
Zábavy pozdního rána
220 Když Pán Kåñëa oblečený jako pasáček krav následoval krávy na pastvu, všichni lidé z
Vraji Ho láskyplně následovali na cestě.
pitaraà mätaraà natvä
neträntena priyä-gaëän
yathä-yogyaà tathä cänyän
sannivartya vanaà vrajet
221 Pán Kåñëa se poklonil otci a matce, vrhal pohledy úkosem na milované gopé a vhodně
opětoval vztahy se všemi ostatními, které poslal zpět. Potom opět pokračoval do lesa.
vanaà praviçya sakhibhiù
kréòitvä ca kçaëaà tataù
vaëcayitvä ca tän sarvän
dvi-traiù priya-sakhair yutaù
222 Pán Kåñëa vstoupil do lesa, chvíli si hrál s přáteli a pak se se dvěma nebo třemi zvláště
blízkými přáteli vytratil.
saìketakaà vrajed dharñät
priyä-sandarçanotsukaù
säpi kåñëe vanaà yäte
dåñövä taà gåham ägatä

223 Pán Kåñëa, dychtivý, až spatří svou milovanou, se šťastně vydal se s ní setkat. Když Çré
Rädhä viděla, že Pán Kåñëa odešel do lesa, vrátila se domů.
süryädi-püja-vyäjena
kusumädy-ähåti-cchalät
vaïcayitvä gurün yäti
priyä-saìgecchayä vanam
224 Potom pod záminkou sbírání květin a dalších věcí pro uctívání boha Slunce a jiné účely Çré
Rädhä oklame starší členy rodiny a s touhou setkat se se svým milovaným odejde do lesa.
atha madhyähna-sevä
itthaà tau bahu-yatnena
militvä sva-gaëair våtaù
vihärair vividhais tatra
vane vikréòito mudä
Zábavy v poledne
225 Božský pár se nakonec po velkém úsilí setká a užívá si mnoha šťastných zábav v lese se
svými společnicemi.
ändolikä-çäkhärüòhau
sakhébhir dolitau kvacit
kvacid veëuà kara-srastaà
priyayä coritäà hariù
226 Někdy si Rädhä a Kåñëa užívají zábav na houpačce zavěšené z větve stromu a rozhoupávané
gopémi. Někdy Rädhä ukradne flétnu z ruky Pána Kåñëy.
anveçayann upälabdho
vipralabdhaù priyä-gaëaiù
häsito bahudhä täbhir
håta-sva iva tiñöhati
227 Někdy se gopé ukryly a nechaly Ho, aby je hledal. Někdy s Ním žertovaly a přiváděly Ho ke
smíchu. Těmito způsoby okouzlily Pána Kåñëu a ukradly Mu srdce.
vasanta-åtunä juñöaà
vana-khaëòaà kvacin mudä
praviçya candanämbhobhiù
kuìkumädi-jalair api
viñiïcato yantra-muktais

tat-paìkanäpitau mithaù
sakhyo ’py evaà viñiïcanti
täç ca tau siïcataù punaù
228-229 Někdy Pán Kåñëa šťastně vstoupí do lesa během krásném jara a stříkačkou postřikuje
gopé vodou smíchanou se santálem, kuëkumou a dalšími barevnými vonnými esencemi. Gopé na
to reagují tím, že postřikují Jeho. Poté se Rädhä a Kåñëa znovu a znovu postřikují navzájem.
tathänyartu-su-juñöäsu
kréòito vana-räjiñu
tat-tat-kälocitair nänävihäraiù sa-gaëau dvija
230 Ó brähmaëo, božský pár si v hájích se svými společnicemi užívá mnoha různých zábav
vhodných pro různé časy a roční období.
çränto kvacid våkça-mülam
äsädya muni-sattama
upaviçyäsane divye
madhu-pänaà pracakratuù
231 Ó nejlepší z mudrců, někdy se unaví, posadí se na nádherný trůn pod stromem a pijí nektar.
tato madhu-padonmatto
nidrayä militekçaëau
mithaù päëià samälambya
käma-bäëa-vaçaà gatau
232 V opojení nektarem se jim ospalostí zavírají oči. Drží se za ruce a jsou zasaženi
Kämadevovými šípy.
riraàsü viçataù kuïjaà
khalat-pädäbjakau pathi
tato vikréòatas tatra
kariëé yüthapau yathä
233 S touhou užívat vstoupí na svých lotosových nohách do háje (kuïja). Tam si užívají zábav
jako dva královští sloni.
sakhyo ’pi madhubhir mattä
nidrayä pihitekçaëäù
abhitaù kuïja-puïjeñu

sarvä eva vililyare
234 Gopé, opojené nektarem a s očima přemoženýma ospalostí, vstoupily do blízkých hájů.
påthag ekena vapuñä
kåñëo ’pi yugapad vibhuù
sarväsäà sannidhià gacchet
priyäëäà parito muhuù
235 Všemocný Pán Kåñëa se expandoval do mnoha podob a tak přistoupil ke každé gopé
jednotlivě.
ramayitvä ca täù sarväù
kariëér gaja-räò iva
priyayä ca tathä täbhiù
sarovaram athävrajat
236 Pán Kåñëa si se všemi užíval jako král slonů se svými slonicemi. Potom Pán Kåñëa, Jeho
milovaná Rädhä a všechny gopé vstoupily do jezera.
çré-närada uväca
vånde çré-nanda-putrasya
mädhurya-kréòaëe katham
aiçvaryasya prakäço ’bhüd
iti me chindhi saàçayam
237 Çré Närada pravil: Ó Våndo devé, pokud jsou Jeho zábavy takto sladké (mädhurya), kdy
potom Nandův syn projevuje své zábavy vznešenosti (aiçvarya)? Prosím rozetni mou
pochybnost.
çré-våndoväca
mune mädhurya-mayyästi
lélä-çaktir harer dåòhä
tayä påthak kåtaù kréòed
gopikäbhiù samaà hariù
238 Çré Våndä pravila: Ó mudrci, mocná energie zábav sladkosti je jednou z energií Pána
Hariho. Díky ní si Pán Hari užívá zábav s gopémi.
rädhayä saha rüpeëa
nijena ramate svayam
iti mädhurya-léläyäù

çaktir naiçatayä hareù
239 Když si ve své původní podobě Pán Kåñëa užívá zábav se Çré Rädhou, projevuje energii
svých zábav sladkosti. V té době tuto energii (zábav vznešenosti) neprojevuje.
jala-sekair mithas tatra
kréòitvä sa-gaëau tataù
väsaù-srak-candanair divyabhüçaëair api bhüçitau
240 V doprovodu přítelkyň gopé si božský pár užívá zábav vzájemného postřikování se ve vodě.
Pak jsou ozdobeni nádhernými oděvy, girlandami, santálovou pastou a božskými ozdobami.
tatraiva sarasas-tére
divya-ratna-maye gåhe
açnétaù phala-müläni
kalpitäni mayaiva hi
241 Potom v altánku z drahokamů u jezera božský pár jí svačinu z chutných plodů a kořínků,
které pečlivě připravuji.
haris tu prathamaà bhuktvä
käntayä pariveñitam
dvi-träbhiù sevito gacchec
chayyäà puçpa-vinirmitäm
242 Po svačině Pán Hari a Jeho milovaná ulehnou na lůžko z květin a dvě nebo tři gopé jim
slouží.
tämbüla-vyajanais tatra
päda-samvähanädibhiù
sevyamäno bhåçaà täbhiù
moditaù presayéà smaran
243 Pán Kåñëa, obsluhován gopémi, které Mu nabízejí betelové oříšky, ovívají Ho a masírují Mu
nohy, má myšlenky upřené na svou milovanou a naplní Ho štěstí.
çré-rädhäpi harau supte
sa-gaëä muditäntarä
känta-dattaà préta-manä
ucchiñöaà bubhuje tataù

244 Zatímco Pán Kåñëa spal, Çré Rädhä a její společnice šťastně snědly zbytky Jeho jídla.
kiïcid eva tato bhuktvä
vrajec chayyä-niketanam
drañöuà känta-mukhämbhojaà
cakoré-van niçäkaram
245 Po jídle se Çré Rädhä šla do altánku dívat na lotosovou tvář svého milovaného, tak jako pták
cakoré hledí na Měsíc.
tämbüla-carcitaà tasya
tatratyäbhir niveditam
tämbüläny api cäçnäti
vibhajanté priyäléñu
246 Gopé jí daly zbytky betelových oříšků, které žvýkal Pán Kåñëa. Některé žvýkala sama a
některé dala přítelkyním.
kåñëo ’pi täsäà çuçruñüù
svacchanda-bhäñitaà mithaù
präpta-nidra iväbhäti
vinidro ’pi paöävåtaù
247 Pán Kåñëa dychtil slyšet, co si gopé povídaly, a tak pod přikrývkou spánek jen předstíral.
täç ca kçveléà kçaëaà kåtvä
mithaù känta-kathäçrayäù
vyäja-nidräà harer jïätvä
kutaçcid anumänataù
248 Zatímco hravě žertovaly o svém milovaném Harim, postupně pochopily, že spánek jen
předstírá.
vimåçya vadanaà dågbhiù
paçyantyo ’nyonyam änanam
lénä iva lajjayä syuù
kçaëam ücur na kiïcana
249 Když viděly známky bdělosti na tváři Pána Kåñëy, podívaly se na sebe a vlivem rozpaků
náhle ztichly.
kçaëäd eva tato vastraà

düré-kåtya tad-aìgataù
sädhu-nidräà gato ’séti
häsayantyo hasanti tam
250 Náhle z Něho strhly pokrývku a vykřikly: „Musel ses příjemně vyspat!“, smály se a přiměly
ke smíchu i Pána Kåñëu.
evaà tau vividhair häsai
ramamänau gaëaiù saha
anubhüya kçaëaà nidräsukhaà ca muni-sattama
251 Ó nejlepší z mudrců, tímto způsobem si božský pár užíval příjemného spánku a mnoha
žertovných slov.
upaviçyäsane divye
sa-gaëau visörte mudä
paëé-kåtya mitho häracumbäçleça-paricchadän
252 Božský pár sedící na nádherném trůnu a obklopený svými společnicemi hrál v kostky,
s girlandami, polibky a objetími jako cenou pro vítěze.
akçair vikréòataù premëä
narmäläpaù puraù-saram
paräjito ’pi priyayä
jitam ity avadan måçä
253 Rädhä a Kåñëa hráli hazard s kostkami a žertovali slovy plnými lásky. Pán Kåñëa, poražený
svou milovanou, pomalu pronáší: „Prohrál jsem.“
härädi-grahane tasyäù
pravåttastäyate tayä
tathaivaà täòitaù kåñëaù
karëotpala-saroruhaiù
254 Çré Rädhä se zmocnila náhrdelníku a dalších cen a udeřila Pána Kåñëu lotosovým květem.
viñaëëa-vadano bhütvä
gata-sva iva närada
jito ’smi ca tvayä devi
gåhyatäà yat paëé-kåtam

255 Ó Närado, Pán Kåñëa měl pocit, jako kdyby ztratil velký poklad. „Ó bohyně, porazilas Mě,“
řekl s nešťastným výrazem ve tváři. „Prosím vezmi si cenu pro vítěze.“
cumbanädi mayä dattaà
ity uktvä ca tathäcaret
kauöilya-tad-bhruvo drañöuà
çrotuà tad-bhartsanaà vacaù
256 Aby Pán Kåñëa viděl zamračená zdvižená obočí Rädhy a slyšel její kárající slova, prohlásil:
„Teď ti dám polibek a další ceny.“ Všechny ceny jí pak předal.
tataù çäré-çukänäà ca
çrutvä väg-ähavaà mithaù
nirgacchatas tataù snänäd
gantu-kämau gåhaà prati
257 Po zaslechnutí křiku loskutáků a papoušků se Rädhä a Kåñëa vykoupali a rozhodli se vrátit
do svých domovů.
kåñëaù käntäm anujïäpya
gaväm abhimukhaà vrajet
sä tu sürya-gåhaà gacchet
sakhé-maëòala-samyutä
258 Pán Kåñëa se rozloučí se svou milovanou a vrací se ke kravám. Çré Rädhä odejde
v doprovodu přítelkyň do chrámu boha Slunce.
kiyad düraà tato gatvä
parävåtya hariù punaù
vipra-veçaà samästhäpya
yäti sürya-gåhaà prati
259 Pán ujde krátkou vzdálenost, převlékne se za brähmaëu a potom jde do chrámu boha
Slunce.
süryaà ca püjayet tatra
prärthitas tat-sakhé-janaiù
tadaiva kalpitair vedaiù
parihäsyävagarbhitaiù

260 Převlečený Kåñëa na žádost gopé uctívá boha Slunce a pak přednáší řadu védských modliteb,
které si pro zábavu na místě vymyslel a plné řady chyb.
tatas tä api taà käntaà
parijïäya vicakçaëäù
änanda-sägare lénä
na viduù svaà na cäparam
261 Inteligentní gopé konečně pochopily, že tato osoba je jejich milovaný Kåñëa, a ponořily se do
oceánu blaženosti. Opojeny blažeností nevěděly, kdo jsou ony nebo někdo jiný.
vihärair vividhair evaà
särdhaà yäma-dvayaà mune
nitvä gåhaà vrajeyus täù
sa ca kåñëo gaväà vrajet
262 Ó mudrci, tímto způsobem božský pár a Jejich společnice strávili šest hodin mnoha
zábavami. Nakonec se gopé vrátily do svých domovů a Pán Kåñëa se vrátil ke kravám.
athäparähëa-sevä
saìgamya tu sakhén kåñëo
gåhétvä gäù samantataù
ägacchati vrajaà karñan
tan muralé-ravaiù
Zábavy v odpoledních hodinách
263 Pán Kåñëa se setkal se svými přáteli gopy a se všemi kravami se vrátil do Vraji, zatímco
každého přitahoval hudbou své flétny.
tato nandädayaù sarve
çrutvä veëu-ravaà hareù
go-dhüli-paöalair vyäptaà
dåñövä cäpi nabha-sthalam
visåjya sarva-karmäëi
striyo bälädayo ’pi ca
kåñëasyäbhimukhaà yänti
tad-darçana-samutsukäù
264-265 Jakmile Nanda a všichni ostatní muži, ženy, děti další obyvatelé Vraji zaslechli zvuk
Kåñëovy flétny a uviděli oblohu plnou prachu zvířeného kravami, nechali všeho, co právě dělali
a běželi se podívat na Kåñëu.

räja-märge vraja-dväri
yatra sarve vrajaukasaù
kåñëo ’py etän samägamya
yathävad anupürvaçaù
266 Na královské cestě u vstupu do Vraji se Pán Kåñëa setkal se všemi lidmi z Vraji, s jedním po
druhém.
darçanaiù sparçanair väpi
smita-pürva-vilokanaiù
gopa-våddhän namaskäraiù
käyikair väcikair api
267 Přivítal se s nimi (podle vzájemných vztahů) objetími, pohledy a pohledy s úsměvem.
Uklonil se před staršími gopy a uctil je slovy.
säñöäìga-pätaiù pitarau
rohiëém api närada
sütränta-sücitenaiva
vinayena priyäs tathä
268 Ó Çré Närado, Pán Kåñëa se poklonil celým tělem na zemi, aby dal najevo úctu rodičům a
Rohiëé-devé. Koutkem oka plaše mrkl na milované gopé.
evaà taiç ca yathä yogyaà
vrajaukobhiù prapüjitaù
gavälayaà tathä gäç ca
sampraveçya samantataù
269 Potom všichni lidé z Vraji uctívali Pána Kåñëu způsoby vhodnými pro každého z nich. Pak
vzal Pán Kåñëa krávy do kravína.
pitåbhyäm arthito yäti
mäträ saha nijälayam
snätvä pitvä tathä kiïcid
bhuktvä mätränumoditaù
270 Na žádost rodičů se Pán Kåñëa odebral domů s matkou Yaçodou. Na její žádost se vykoupal,
napil a najedl.
atha säyaà sevä
täç ca dugdhvä dohayitvä

päyayitvä ca kaçcana
pitra särdhaà gåhaà yäti
yayau bhäriçatänugaù
Zábavy během západu slunce
271 Po podojení některých krav nechal ostatní gopy podojit ostatní krávy a nechal i telata vypít
trochu mléka. Pán Kåñëa doprovázený otcem a sluhy nesoucími mléko se pak vrátil domů.
taträpi mätå-våndaiç ca
tat-putraiç ca balaiù saha
sambhuìkte vividhännäni
carvya-cüñyädikäni ca
272 Poté s Pánem Balarämem, pasáčky a jejich matkami Pán Kåñëa jedl hostinu složenou z
mnoha různých druhů jídel, které se žvýkají, líží nebo konzumují jinými způsoby.
atha pradoña-sevä
tan mätuù prärthanät pürvaà
rädhayäpi tadaiva hi
prasthäpyante sakhé-dvärä
pakvännäni tad-älayam
Zábavy během večera
273 Tuto hostinu uvařila Çré Rädhä a její přítelkyně na žádost matky Yaçody.
çläghayaàç ca haris täni
bhuktvä piträdibhiù saha
sabhä-gåhaà vrajet taiç ca
juñöaà vandi-janädibhiù
274 Poté, co si Pán Kåñëa užil hostiny ve společnosti otce a ostatních, ji mnoha slovy chválí. Pak
odejde spolu s básníky a dalšími do sněmovny.
pakvännäni gåhitvä yä
sakhyas tatra samägatäù
bahüni ca punas täni
pradattäni yaçodayä
275 Potom dala matka Yaçodä hojné zbytky jídel z hostiny gopém, které je tam uvařené přinesly.
sakhyä tatra tayä dattaà
kåñëocchiñöaà tathä rahaù

sarvaà täbhiù samanéya
rädhikäyai nivedyate
276 Matka Yaçodä jim dává zbytky z talíře Pána Kåñëy. Gopé je berou a v ústraní je předkládají
Çré Rädhice.
säpi bhuktvä sakhé-vargayutä tad-anupürvaçaù
sakhébhir manditä tiñöhed
abhisartuà mudänvitä
277 Potom Çré Rädhä a její přítelkyně uctí zbytky jídla Pána Kåñëy. Poté gopé šťastnou Rädhu
zdobí, aby ji připravily na setkání s Pánem Kåñëou.
prasthäpyate ’nayä käcid
ita eva tataù sakhé
tasyäbhisäritä sätha
yamunäyäù samépataù
278 Jedna z gopé (Çré Våndä) již zařídila tajné setkání Çré Rädhy s Pánem Kåñëou na břehu
Yamuny.
kalpa-vrkça-nikuïje ’smin
divya-ratna-maye gåhe
sita-kåñëa-niçä-yogyaveñä yäti sakhé-yutä
279 Çré Rädhä jde v doprovodu svých přítelkyň, oblečena v šatech vhodných pro světlou nebo
tmavou noc, do paláce z drahokamů v háji stromů kalpa-våkña.
kåñëo ’pi vividhaà tatra
dåñövä kautühalaà tataù
kavitväni manojïäni
çrutvä ca gétakäny api
280 Mezitím Pán Kåñëa shlédl mnoho slavnostních obřadů a slyšel mnoho krásných básní a
písní.
dhana-dhanyädis taàç ca
préëayitvä vidhänataù
janair äkärito mäträ
yäti çayyä-niketanam

281 Potom Pán Kåñëa potěší umělce mnoha hodnotnými dary a pak se na matčino zavolání
odebere na lůžko.
mätari prasthitäyäà tu
bhojayitvä tato gåhän
saìketakaà käntayätra
samägacched alakçitaù
282 Když matka Yaçodä poté, co mu dala noční svačinu, odešla z ložnice, Pán Kåñëa nikým
neviděn opustil domov a šel se setkat se svou milovanou.
rätri-sevä
militvä täv ubhäv atra
kréòitau vanaräjiñu
vihärair vividhair veñaiù
läsya-géta-puraù-saraiù
Zábavy v noci
283 Çré Çré Rädhä a Kåñëa se setkávají v hájích, užívají si zpěvu, tance a mnoha dalších zábav.
särdha-yäma-dvayaà nitvä
rätrer evaà vihärataù
suñupsur viçet kuïjaà
païcaçäbhir alakçitaiù
284 Poté, co si Pán Kåñëa užíval zábav sedm a půl hodin noci, je ospalý. V doprovodu pěti nebo
šesti gopé a neviděn ostatními vstoupí do dalšího háje.
nirvånta-kusumaiù klpte
keli-talpe manohare
suptävatiñöhäà tatra
sevyamänau priyälibhiù
285 Božský pár, obsluhován Jejich drahými přítelkyněmi gopémi (doslova „včelami“), tam spí na
krásném lůžku zábav vytvořeném z květů beze stonků.
çré-närada uväca
çrotum icchämi bho deva
vraja-räja-sutasya ca
våndävane rasaà divyaà
rädhayaikäntikaà saha

286 Çré Närada pravil: Ó pane, přeji si slyšet o transcendentních božských náladách
závěrečných zábav syna krále Vraji se Çré Rädhou ve Våndävanu.
çré-sadäçiva uväca
çåëu närada vakçyämi
rädhä-kåñëa-rasaà çucim
su-gopyaà paramodäraà
na vaktavyaà hi kasyacit
287 Pán Sadäçiva pravil: Ó Çré Närado, prosím, slyš. Popíši čistý nektar zábav Çré Çré Rädhy a
Kåñëy. Tyto vznešené zábavy jsou velmi důvěrné. Neměly by být nikomu sděleny.
aikäntika-rasäsvädaà
kartuà våndävane bhümau
vraja-räja-kumära üce
bahu-käle mamävyayam
288 Po dlouhé době mi Pán Kåñëa popsal své závěrečné nektarové zábavy se Çré Rädhou ve
Våndävanu.
mayi prasannaù çré-kåñëo
mantra-yugmam anuttamam
yugaläkhyaà dadau mahyaà
svéyojjvala-rasäplutam
289 Pán Kåñëa byl se mnou spokojen a dal mi dvě mantry, kterým se nic nevyrovná, pohroužené
v nektaru Jeho slavných zábav.
samabravét tadä kåñëaù
sva-çiñyaà mäà svakaà rasaà
bravémi tväà çåëuñvädya
brahmädénäm agocaram
290 Potom mi, svému žákovi, Pán Kåñëa popsal své nektarové zábavy. Ó Çré Närado, teď můžeš
slyšet to, co nezná ani Brahmä a všichni polobozi. Řeknu ti to.
vraja-räja-suto våndävane pürëatamo vasan
sampürëa-ñoòaça-kalo
vihäraà kurute sadä

291 Syn krále Vraji, který setrvává ve Våndävanu, se tam věčně těší zábavám. Je jako dokonalý
úplněk a ta nejdokonalejší podoba Nejvyšší Osobnosti Božství.
väsudevaù pürëataro
mathuräyaà vasan puri
kaläbhiù païcadaçäbhir
yutaù kréòati sarvadä
292 Väsudeva, který žije v Mathuře, se tam věčně těší zábavám. Je jako měsíc jeden den před
úplňkem a je dokonalejší podoba Nejvyšší Osobnosti Božství.
dvärakädhipatir dväravatyäà pürëas tv asau vasan
caturdaça-kalä-yukto
viharaty eva sarvadä
293 Král Dväraky, který sídlí ve Dvärace, se tam věčně těší zábavám. Je jako měsíc dva dny před
úplňkem a je dokonalá podoba Nejvyšší Osobnosti Božství.
ekayä kalayä dväbhyäà
mathurä-dvärikädhipau
våndävana-pate rüpau
pürëau sve sve pade rase
294 Jako král Dväraky je Pán Kåñëa jako měsíc dva dny před úplňkem. Jako král Mathury je Pán
Kåñëa jako měsíc jeden den před úplňkem. Jako vládce Våndävanu je Pán Kåñëa jako měsíc
v dokonalém úplňku.
mathurä-nätho våndävanädhipäpekçayä sva-rüpeëa lélayä ca ekayä kalayä unah. mathurä-léläyäà
mathuräyäà ca sampürëa-ñoòaça-kalaù. tathä dvärakä-näthau våndävanädhipäpekçayä svarüpeëa lélayä ca dväbhyäà kaläbhyäm unaù. dvärakäyäà dvärakä-léläyäà ca pürëa-ñoòaça-kalaù.
294 (b) Podoba a zábavy krále Mathury jsou jako měsíc v úplňku. Přesto ve srovnání s vládcem
Våndävanu jsou podoba a zábavy krále Mathury jako měsíc jeden den před úplňkem. Podoba a
zábavy krále Dväraky jsou jako měsíc v úplňku. Přesto ve srovnání s vládcem Våndävanu jsou
podoba a zábavy krále Dväraky jako měsíc dva dny před úplňkem.
çré-bhü-lélä-yogamäyä
cintyäcintyä tathaiva ca
mohiné kauçaléty añöau
bahiraìgäç ca çaktayaù

295 Çré, Bhü, Lélä, Yogamäyä, Cintyä, Acintyä, Mohiné a Kauçalé je osm vnějších energií Pána
Kåñëy.
lélä prema svarüpä ca
sthäpany äkarçiëé tathä
samyoginé viyoginy ählädinéty äntaräìgikä
296 Lélä, Prema-svarüpä, Sthäpané, Äkarçiëé, Samyoginé, Viyoginé a Ählädiné jsou vnitřní
energie Pána Kåñëy.
vraje çré-kåñëacandrasya
santi ñoòaça çaktayaù
poñikä madhurasyaiva
tasyaitä vai sanätanäù
297 Ve Vraji těchto šestnáct věčných energií šíří sladkost Pána Kåñëacandry.
hlädiné ya mahä-çaktiù
sarva-çakti-varéyasé
tat-sära-bhäva-rüpä çrérädhikä parikértitä
298 Hlädiné je nejlepší ze všech energií, ztělesnění extatické lásky a nazývá se Çré Rädhikä.
tayä çré-kåñëacandrasya
kréòä yäù samaye mune
tadäviñöaà väsudevaà
saha kçéräbdhi-näyakam
299 Ó mudrci, Pán Väsudeva a Pán Kçérodakaçäyé Viñëu jsou přítomni také v zábavách, jimž se
Pán Kåñëacandra těší se svou energií Hlädiné.
antarékça-gataà kuryäc
chaktir äkarçiëé hareù
kréòänte sthäpayet täà tu
sthäpiné kåñëa-dehataù
300 Äkarñiëé projevuje Pánovy zábavy z duchovního nebe. Sthäpiné projevuje Pánovy zábavy
z těla Pána Kåñëy.
sampürëa-ñoòaça-kalaù

kevalo nanda-nandanaù
vikréòan rädhayä särdhaà
labhate paramaà sukham
301 Nandův syn, který si užívá nejvyšší blaženosti v zábavách se Çré Rädhou, je jedinou
nejdokonalejší podobou Pána se šestnácti energiemi.
çré-närada uväca
gate madhu-puréà kåñëe
vipralambha-rasaù katham
väsudeve rädhikäyäù
saàçayaà chindhi me prabho
302 Çré Närada pravil: Pokud když Pán Kåñëa odejde do Mathury, projevuje svou dokonalejší
podobu Vasudevova syna (odlišnou od nejdokonalejší podoby Nandova syna), jak je možné, aby
Çré Rädhä cítila bolest odloučení od této podoby? Ó Pane, prosím, rozetni tuto pochybnost.
çré-sadäçiva uväca
çaktiù samyoginé kämä
vämä çaktir viyoginé
hlädiné kértidä-putré
caivaà rädhä trayaà vraje
303 Pán Sadäçiva pravil: Samyoginé zařizuje milostné zábavy božského páru a Viyoginé zařizuje
jeho odloučení. Hlädiné je dcera Kértidy. Ve Vraji je Çré Rädhä projevem těchto tří energií.
mama präëeçvaraù kåñëas
tyaktvä våndävanaà kvacit
kadäcin naiva yätéti
jänéte kértidä-sutä
304 Çré Rädhä, dcera Kértidy, si myslí: „Çré Kåñëa, vládce mého života, nikdy neopouští
Våndävan, aby šel na jiné místo.“
kämä-väme na jänéta
iti ca brahma-nandana
räsärambha iväntardhéà
gatavän nanda-nandanaù
305 Ó synu Brahmy, Rädhä nevidí žádný rozdíl v objevení se či zmizení Pána Kåñëy. Tak tomu
bylo také, když syn Nandy zmizel na počátku tance räsa.

mathuräà mathurä-nätho
väsudevo jagäma ha
antarhite nanda-sute
çrémad-våndävane mune
306 Ó mudrci, do Mathury odejde syn Vasudevy, král Mathury. Syn Nandy se skrývá v krásném
Våndävanu.
praväsäkhyaà rasaà lebhe
rädhä vai kértidä-sutä
tato vadanti munayaù
praväsaà saìga-vicyutim
307 Tímto způsobem Çré Rädhä, dcera Kértidy, prožívá náladu přemýšlení, že její milovaný
odešel na cestu. Tímto způsobem mudrci popsali tuto náladu, kde je Çré Rädhä zbavena
společnosti svého milovaného.
mama jévanaà netä ca
tyaktvä mäà mathuräà gataù
iti vihvalitä vämä
rädhäyä virahäd abhüt
308 „Můj život, můj hrdina mě opustil, a odešel do Mathury!“ Tímto způsobem je nešťastná
Viyoginé Rädhä rozrušena odloučením od svého milovaného.
yamunäyäà nimagnä sä
prakäçaà gokulasya ca
golokaà präpya taträbhüt
samyoga-rasa-peçalä
309 Ve svém projevu (těle) v Gokule se ponořila do Yamuny a tak se vrátila na Goloku, kde se
opět těšila nektaru společnosti Pána Kåñëy.
kämä rädhä ca mathuräviraheëa nipéòitä
kurukçetraà gatä térthayatra parama-lälasä
310 Když Pán Kåñëa odešel do Mathury, Samyoginé Rädhä byla v Jeho nepřítomnosti velmi
nešťastná. Toužila se s Ním znovu setkat, a tak se vydala na poutní cestu na Kurukçetru.
nanda-nandana-bhäva-jïa

uddhavo vrajam ägataù
santväyiñyan kértidäyäù
sutäà mäsa-dvaye gate
311 Uddhava, znalý bhävy Nandova syna, odešel na dva měsíce do Våndävanu a těšil tam Çré
Rädhu, dceru Kértidy.
rädhäm äsvädayäm äsa
çrémad-bhägavatärthakam
kathäyäà bhägavatyäà tu
jätäyäà muni-puìgava
vrajendra-nandanaù çrémäàs
tadä pratyakçatäà gataù
312 Ó nejlepší z mudrců, Uddhava nechal Çré Rädhu vychutnávat si nektar významu popisů
sličného Bhagaväna Kåñëy. V nich se slavný a sličný syn vládce Vraji zjevil před jejíma očima.
ata eva padmottara-khaëòoktaà dvärakädhipater våndävanaà prati gamanaà kçéräbdhi-çäyyaviñöatvät kçéräbdhi-çäyino droëädénäà labdha-varatvät, teñäà punaù sva-sthäna-präpanärtham
evety eva gantavyam. çrémad-bhägavata-väkyänäm evaà vicäro ’vagantavyaù. padmottara-khaëòe
tu kälindé-puline ramye ity atra çré-dvärakä-näthasya çré-nanda-nandana-madhura-léläsandarçane sotkaëöhatväd vyomayanir etya çré-våndävane mäsa-dvayam uväsety abhipräyo jïeyaù.
312 (b) V Padma Puräëě, Uttara-khaëòě, je proto řečeno, že král Dväraky navštívil Våndävan a
vstoupil do Pána Kçérodakaçäyé Viñëua, který dal požehnání Droëovi a Dhaře. Udělal to, aby
zařídil návrat do svého sídla. Takto je třeba pochopit slova Çrémad-Bhägavatamu (10.3.37-40). V
Padma Puräëě, Uttara-khaëòě, ve verši začínající slovy „kälindé-puline ramye“ se říká, že král
Dväraky toužil vidět sladké zábavy Nandova syna, odletěl (vimänem) do Våndävanu a zůstal
tam dva měsíce. Toto je význam, který je třeba pochopit.
iti te sarvam äkhyätaà
naityikaà caritaà hareù
päpino ’pi vimucyante
smaraëäd yasya närada
313 Ó Çré Närado, takto jsem ti pověděla vše o každodenních činnostech Pána Hariho.
Vzpomínáním na ně budou osvobozeni i hříšníci.
çré-närada uväca
dhanyo ’smy anugåhéto ’smi
tvayä devi na saàçayaù
harer me nityaké lélä

yato me ’dya prakäçitä
314 Çré Närada pravil: Jsem velmi požehnaný a tvůj dlužník, ó bohyně. O tom není pochyb.
Dnes jsi mi vyjevila každodenní zábavy Pána Kåñëy.
çré-sanatkumära uväca
ity uktvä täà parikramya
taya cäpi prapüjitaù
antardhänaà gato räjan
närado muni-sattamaù
315 Çré Sanatkumära pravil: Po těchto slovech Çré Närada obřadně obešel bohyni Våndu a ona
mu také vzdala úctu. Poté Çré Närada, nejlepší z mudrců, zmizel, ó králi.
mayäpy etad anupürvaà
sarvaà tat parikértitam
japan nityaà prayatnena
mantra-yugmam anuttamam
316 Takto jsem ti také vše sdělil. Každý den pečlivě pronáším ony dvě mantry, kterým se nic
nevyrovná.
kåñëa-vakträd imaà labdhaà
purä rudreëa yatnataù
tenoktaà näradäyätha
näradena mayoditam
317 V dávných dobách Pán Rudra toto získal od Pána Kåñëy, pečlivě to sdělil Çré Näradovi, já
jsem to slyšel od Çré Närady a nyní jsem to sdělil tobě.
saàsärägni-vinäçäya
mayäpy etat tavoditam
tvayä ca tad gopanéyarahasyaà paramädbhutam
318 To, co jsem ti sdělil, má moc uhasit oheň opakovaného rození a umírání. Je to velmi důvěrné
a nádherné (a proto to ochraňuj).
çré-ambaréña uväca
kåta-kåtyo ’bhavaà sakçät
tvat-prasädäd ahaà guro
rahasyäti-rahasyaà yat

tvayä mahyaà prakäçitam
319 Çré Ambaréña pravil: Ó duchovní mistře, tvou milostí je můj život nyní úspěšný. Vyjevil jsi
mi to nejtajnější ze všech tajemství.
çré-sanatkumära uväca
dharmän etän upadiñöo
japan mantram ahar-niçam
aciräd eva tad-däsyaà
aväpsyasi na saàçayaù
320 Çré Sanatkumära pravil: Následováním těchto náboženských zásad a pronášením této
mantry ve dne v noci rychle dosáhneš přímé služby Pánu Kåñëovi. O tom není pochyb.
mayäpi gamyate räjan
guror ayatanaà mama
våndävane yatra nityaà
gurur me ’sti sadäçivaù
321 Ó králi, i toto jsem snadno získal od svého duchovního mistra, Pána Sadäçivy, který vždy
setrvává ve Våndävanu.

