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Tato stava připomíná slavnou stavu Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho Sva-niyama daśakam (10 
slibů). Stylem sanskrtské kompozice se od ní však poněkud liší a rozvíjí sliby do mnohem 
plnějšího obrazu nálad bhajanu. Ṭhākura připravuje svou vlastní i čtenářovu mysl na vstup do 
duchovního řečiště, jímž teče proud rūpānuga-bhakti. Tento proud oddanosti protéká Śrīlou 
Rūpou Gosvāmīm přímo na Goloku Vṛndāvan. Věčná láskyplná emoce tak může proudit k 
nejvyššímu cíli bez překážek, což je jediný záměr tohoto závěrečného požehnání od Ṭhākura 
Bhaktivinoda v jeho posledním díle.

gurau çré-gauräìge tad-udita-subhakti-prakaraëe
çacé-sünor lélä-vikasita-sutérthe nijamanau |
harer nämni preñöhe hari-tithiñu rüpänuga-jane
çuka-prokte çästre pratijani mamästäà khalu ratiù ||1||

    Nechť rozvinu trvalou transcendentní lásku a oddanost ke svému duchovnímu mistrovi, 
Caitanyovi Mahāprabhuovi se zlatou pletí a slovům Pána Caitanyi, která posluchačům přinášejí 
nejvyšší podobu oddané služby, svatému sídlu (Śrī Māyāpuru), kde Pán Caitanya, syn Śacīdevī, 
projevil své transcendentní zábavy, velmi drahému svatému jménu Pána Hariho, svatým dnům 
(připomínajícím Pánovy zábavy a oddané), vznešeným oddaným, kteří následují Śrīlu Rūpu 
Gosvāmīho, a śāstře vyslovené Śukadevem Gosvāmīm (Śrīmad-Bhāgavatamu).

sadä våndäraëye madhura-rasa-dhanye rasa-mayaù
paräà çaktià rädhäà parama-rasa-mürtià ramayati |
sa caiväyaà kåñëo nija-bhajana-mudräm upadiçan
çacé-sünur gauòe pratijani mamästäà prabhu-varaù ||2||

    Nechť je Pán Kṛṣṇa v každém okamžiku mým svrchovaným uctívaným Pánem. Vṛndāvan je 
plný velkého pokladu těch nejvznešenějších nálad oddané služby (madhura-rasy) a v tomto lese 
Pán Kṛṣṇa, oplývající náladami transcendentní lásky, těšil svrchovanou śakti Śrī Rādhu, jejíž tělo 
oplývá těmi nejvznešenějšími náladami extatické lásky. Tentýž Pán Kṛṣṇa se zjevil jako syn 
Śacīdevī v Bengálsku a učil skutečnou povahu oddané služby Jemu.

na vairägyaà grähyaà bhavati na hi yad bhakti-janitaà
tathä jïänaà bhänaà citi yadi viçeñaà na manute |
spåhä me näñöäìge hari-bhajana-saukhyaà na hi yatas
tato rädhä-kåñëa-pracura-paricaryä bhavatu me ||3||

    Nepřijmu odříkání nesouvisející s oddanou službou a také zavrhuji transcendentní poznání a 
realizaci bez této služby. Netoužím se věnovat osmistupňové yoze, protože neposkytuje štěstí 



dosažené službou Pánu Harimu. Nechť mám pouze intenzívní oddanou službu Śrī Śrī Rādě a 
Kṛṣṇovi.

kuöére’pi kñudre vraja-bhajana-yogye taru-tale
çacé-sünos térthe bhavatu nitaräà me nivasatiù |
na cänyatra kñetre vibudha-gaëa-sevye pulakito
vasämi präsäde vipula-dhana-räjyänvita iha ||4||

    Malá chýše vhodná k oddané službě, kterou konají obyvatelé Vrajabhūmi, u paty stromu ve Śrī
Māyāpuru, svatém místě Pána Caitanyi, syna Śacīdevī, bude mým trvalým sídlem. Chlupy mého 
těla se nebudou ježit radostí, pokud budu muset sídlit na jiném svatém místě, i kdyby je uctívali 
mnozí učení oddaní a i kdybych tam dostal palác, velké bohatství a království.

na varëe saktir me na khalu mamatä hy äçrama-vidhau
na dharme nädharme mama ratir ihäste kvacid api |
paraà tat-tad-dharme mama jaòa-çarére dhåtam ida
mato dharmän sarvän subhajana-sahäyän abhilañe ||5||

    Necítím připoutanost k žádné konkrétní varṇě, nepovažuji se za člena žádného āśramu a 
nelpím na žádné zbožné ani bezbožné činnosti. Věnuji se různým činnostem, jen abych udržel 
naživu toto netečné hmotné tělo. Přeji si konat jen ty činnosti, které mě přivedou k čisté oddané 
službě.

sudainyam säralyam sakala-sahanaà mäna-dadanam
dayäà svékåtya çré-hari-caraëa-sevä mama tapaù |
sadäcäro’sau me prabhu-pada-parair yah samuditaù
prabhoç caitanyasyäkñaya-carita-péyüña-kåtiñu ||6||

    Přijmu milost Pána Caitanyi a oddaná služba lotosovým nohám Pána Hariho bude mou askezí, 
pokorou, ctí, dobročinností, trpělivostí, tolerancí a úctou k ostatním. Mé zbožné činnosti budou 
ty, které popisují vznešení oddaní, a skutky, které vzešly z nektarových zábav Pána Caitanyi 
Mahāprabhua.

na vaikuëöhe räjye na ca viñaya-kärye mama ratir
na nirväëe mokñe mama matir ihäste kñaëam api |
vrajänandäd anyad dhari-vilasitaà pävanam api 
kathaïcin mäm rädhänvaya-virahitaà no sukhayati ||7||

    Nepřitahuje mě život na Vaikuṇṭě, netoužím vlastnit království, ani si užívat požitku smyslů ve
styku s hmotnými smyslovými předměty. Má mysl si nikdy nepřeje neosobní osvobození, a to ani
na okamžik. Dokonce ani očistné zábavy Pána Hari mimo Vrajabhūmi mě netěší. Nic, co nemá 
vzah ke Śrī Rādě, mi nepůsobí radost.

na me patné-kanyä-tanaya-janané-bandhu-nicayä
harau bhakte bhaktau na khalu yadi teñäà sumamatä |



abhaktänäm anna-grahaëam api doño viñayiëäà
kathaà teñäà saìgäd dhari-bhajana-siddhir bhavati me ||8||

    Jak bych mohl dosáhnout dokonalosti v oddané službě, pokud bych se sdružoval s manželkou, 
dcerami, syny, matkou nebo zástupem příbuzných, kteří nemají žádnou oddanost k Pánu Harimu 
nebo Pánovým oddaným, nebo přijímal pokrmy připravené neoddanými?

asat-tarkair andhän jaòa-sukha-parän kåñëa-vimukhän
ku-nirväëäsaktän satatam ati-düre pariharan |
arädham govindaà bhajati nitaräm dambhikatayä 
tad-abhyäse kintu kñaëam api na yämi vratam idam ||9||

    Zavrhnu společnost těch, kdo jsou zaslepeni scestnou logikou, připoutáni k požitkům tohoto 
neživého těla, mají odpor ke Kṛṣṇovi a lpějí na ubohém neosobním osvobození. Slibuji, že 
nebudu pošetile uctívat Pána Govindu bez Śrī Rādhy, ani okamžik.

prasädänna-kñéräçana-vasana-päträdibhir ahaà 
padärthair nirvähya vyavahåtim asaìgaù kuviñaye |
vasann éça-kñetre yugala-bhajanänandita-manäs 
tanuà mokñye käle yuga-pada-paräëäà pada-tale ||10||

    Budu žít v chýši se střechou z listí na Pánově poutním místě, živit se mlékem obětovaným 
Pánu Kṛṣṇovi, studovat vaiṣṇavská písma, vyhýbat se společnosti požitkářů a v mysli se neustále 
radovat v čisté oddané službě Božskému páru, Śrī Śrī Rādě a Kṛṣṇovi. V předurčený čas se 
vzdám tohoto hmotného těla v přítomnosti lotosových nohou těch, kdo zasvětili své životy službě
Rādě a Kṛṣṇovi.

çacé-sünor äjïä-grahaëa-caturo yo vraja-vane 
parärädhyaà rädhäm bhajati nitaräà kåñëa-rasikäm |
ahaà tv etat-padämåtam anudinaà naiñöhika-manä
vaheyaà vai pétvä çirasi ca mudä sannati-yutaù ||11||

    Budu se uctivě klanět těm vznešeným oddaným, jež velmi zkušeně následují pokyny Pána 
Caitanyi, syna Śacīdevī, a jež ve Vṛndāvanu velmi intenzívně uctívají Śrī Rādhu, kterou velmi 
těší služba Pánu Kṛṣṇovi. S nerozptýlenou myslí a velkou radostí budu pít nektaru podobnou 
vodu, která omyla jejich nohy, a každý den si jí budu skrápět hlavu.

harer däsyaà dharmo mama tu cira-kälam prakåtito 
mahä-mäyä-yogäd abhinipatitah duùkha-jaladhau |
ito yäsyämy ürddhvaà sva-niyama-suratyä prati-dinaà 
sahäyo me mätram vitatha-dalané vaiñëava-kåpä ||12||

    Ačkoliv jsem svou povahou služebník Pána Hariho, před dávnou dobou jsem poklesl do 
oceánu utrpení, protože jsem se dostal do styku s Pánovou energií klamu (mahā-māyou). 
Doufám, že každodenním věrným následováním těchto slibů se z tohoto oceánu dostanu. 



Jediným způsobem, jak získám sílu následovat tyto sliby, je dosažení milosti vaiṣṇavů. Tato 
milost ničí iluzi hmotného života.

kåtam kenäpy etat sva-bhajana-vidhau svaà niyamakaà 
paöhed yo viçraddhaù priya-yugala-rüpe 'rpita-manäù |
vraje rädhä-kåñëau bhajati kila sampräpya nilayaà 
sva-maïjaryäh paçcäd vividha-varivasyäà sa kurute ||13||

Tyto verše, jež obsahují sliby jistého oddaného věnovat se službě Kṛṣṇovi, jsou nyní úplné. 
Věrný oddaný, který čte tyto verše, uctívá drahý mladistvý pár Rādhu a Kṛṣṇu a jehož mysl 
spočívá na nich, dosáhne domova jedné z pomocnic gopī (mañjarī) a bude se věnovat Pánově 
službě mnoha různými způsoby.

iti çrémat-saccidänanda-bhaktivinoda-öhäkura-racitaà
çré-sva-niyama-dvädaçakaà sampürëam |

Tímto je Sva-niyama-dvādaśakam Śrīly Bhaktivinoda Ṭhākura úplná.


