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Bhadžan brzy ráno
kákadáratí

~ 1 ~
nárájana, nárájana, nárájana, nárájana

Bélagájitu, Bélagájitu, Bélagájitu, Bélagájitu
Je svítání, je svítání, je svítání, je svítání

ÉlU nárájana, ÉlU lakšmíramaná
Vstávej Nárájano, vzbuď se Lakšmíramano
ÉlU šrígirívása šrí vjankatÉšá
Vzbuď se pane sedmi kopců, vznešený pane Vjankatéšo

Kásida hálugalu Kávadíjalí tumBí
Nádoby jsou naplněny teplým mlékem
léságí hálmasarú Bénnijanu Kadédu
Také je připraveno dobré máslo z pečlivě stlučeného sraženého mléka

ŠéŠajanané élu samudramanthanava mádi
Probuď se Šéšašajano, který po stlučení mléčného moře odpočíváš na Šéšovi
déŠa Kémpájitu élu harijé (+Ref)
Východní horizont se červená, vstaň ó Hari

aralumalligédžádži parimalada puŠpavanu
Kvetoucí jasmíny a květiny s neobyčejnou vůní
surarú tandittáré sudžanaréllá
Ti nabízejí vznešení mudrci a bozi

aravindalóčaná Šrígópála-KriŠná
Ó pane Šrí Gópál Krišno s lotosovýma očima,
élajjá élu ninagéŠtu nidrá (+Ref)
vstávej, již dlouho spíš!

dásaréllárú Bandu dhuli-darŠaná-góndu
Oddaní přišli pohlédnout na Tvé svaté nohy
lésági táladandigéja pididu
S činelky ve svých rukou
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ádiKéŠava namma viŠnu-námasmarani
klaní se Ádikéšavovi a zpívají Višnuovo jméno
udajadallédu pádutirparu harijé
Od úsvitu uctívají jediného Pána

ÉlU nárájana, ÉlU lakšmíramaná
ÉlU šrígirívása šrí vjankatÉšá

~ 2 ~
élu mahágňání šivajógi muníšvará
Vstávej, ó Ty, který máš poznání, Šivajógine, Pane mudrců

tála mrudanga Brahmanáda ghóŠavanu Kélu (+Ref)
Poslouchej hraní na činelky a bubny i dav, který zpívá jména Brahman

sáma gájanavinóda svámi ŠrípraBhó
Poslouchej zpěv hymnů ze sam-védy, ó vznešený Pane
májáKáma-samhára BhaKtaprémí dajálu (+Ref)
Ničíš iluzi i touhy, jsi milostivý ke svým oddaným

lingángasamarasada sangíta páduva
Pohleď na shromáždění bohů, světců a oddaných,
sanga Šaranara méla lingadarŠita nódá (+Ref)
kteří opěvují jednotu v rozličnosti

mantra ŠaKtijarú mahámantra-múrtigalu
Světci, kteří získali sílu manter a jógini personifikující mantry
Bandu nintu mahántéŠa-nénténdu páduvaró 
zpívají s radostí Tvé jméno, ó největší z největších

élu mahágňání šivajógi muníšvará

~ 3 ~
útha čid-bháskará, siddharáméšvara
Vstávej, ó slunce vědomí, ó Siddharáméšvare
útha ré sadguru pátharíšá
Vstávej, ó Sadguru, Pane z Páthrí

lótalí Bhída dvárávarí darŠaná
Oddaní se shromáždili u dveří a doufají, že Tě zahlédnou
nárinara páhatí váta tudžhí
Muži i ženy, všichni čekají na Tebe

Brzy ráno
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pháKalí supraBhá aruna álá varí
Nebe září barvami a slunce vyšlo
útha puraví zhaní BhaKta maníŠá
Vstaň! Naplň přání svých oddaných

ghéúní BhaKtadzana sumanamálá Karí
Ve svých rukách drží květinové věnce
tiŠthatí tudzaŠí arpavajásí
a chtějí Ti je nabídnout

útha átá puré zhópa dé darŠana
Už vstávej! Dosti spánku! Přijď a pohlédni na nás (dej nám daršan)
ghéí pudzópačárá naréŠá
Přijmi tyto obětiny, které Ti nabízíme, ó Pane všech lidí

KáKadáratí tudzaŠí óválítí
Nabízíme Ti ranní áratí
jóganidrá Kití ghésí adzuní
Jak dlouho budeš ve své božské dřímotě?

datta tava Karitasé námasanKírtaná
Datta (autor) zpívá Tvé svaté jméno
adzuni Ká ná aiKasí útha KéŠavá
Proč nevstáváš, ó Kéšavo?

útha čid-bháskará, siddharáméšvara
útha ré sadguru pátharíšá

~ 4 ~
kákad áratí sadguru tudzapratí
Pro Tebe, Sadguru, je zapáleno ranní áratí
útha óválití bhakta tuzhé
a nabízejí Ti ho Tvoji oddaní. Prosím vstávej!
nirupamá tudzaší upamá kunáčí prabhó
Jsi nepopsatelný, jak by s Tebou mohlo být něco srovnáváno?
tuca tudzasama šruti véda gardzé
Posvátné texty prohlašují, že se Ti nic nemůže rovnat

Bólu Kaisé tulá džanaKa já džanmíca
Jak bych mohl říci, že jsi otcem tohoto těla?
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džagata džanaKá tulá namana mázhé
Vždyť jsi stvořitelem celého světa

garBhaváhiní tulá mája Kaisé mhanú
Jak bych Tě mohl nazvat matkou, která mne porodila?
garBhavásasí tálíta ózhé
Ty jsi osvoboditelem od břímě zrození

Kalpatarú Kalpiljá artha dé tú parí
Strom plnící přání (Kalpatarú) splní vše, co mysl chce
náŠisí KalpanáBrida gádzé
Ale Tvá síla nás zbavuje všeho chtění

tjá tulá Kalpatarú áni čintámaní
Ke Kalpatarú ani k Čintámani (kámen plnící přání)
Bólatá siddharáma na sádzé
nemůžeš být proto přirovnán, ó Siddharáméšvare

Kámadhénú puravi saKala manaKámaná
Kráva plnící přání (Kámadhénu) plní jenom touhy mysli
KariŠí niŠKáma tú Šarana tudza dzé
Zatímco Ty ničíš touhy všech, kdo se Ti odevzdají

ságaríŠí tuló tóhi Khárata parí
Kdybych Tě měl přirovnat k oceánu, tak oceán je slaný
góda tava ŠaBda mama Šravana Khádzé
Ale Tvá slova jsou pro mé uši sladká

Brahma džaga Bhásaví tú praKáŠi tajá
Z Brahman vznikl celý svět, ale Ty dáváš Brahman světlo (jsi za Brahman)
Brahma mhanatá tulá datta ládzé
Datta (autor) se stydí nazývat Tě Brahman

kákad áratí sadguru tudzapratí
útha óválití bhakta tuzhé
nirupamá tudzaší upamá kunáčí prabhó
tuca tudzasama šruti véda gardzé

Brzy ráno
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~ 5 ~
uthóníjá prátahKálí végé dzáú ráulásí
Hned jak za úsvitu vstaneme, pospícháme do chrámu
džalatila pátáKánčjá ráŠí (2) 
KáKad áratí déKhiljá (2)
Všechny nahromaděné hříchy (omyly) jsou spáleny pohledem na kákad-áratí

uthá uthá hó sádhudžana, sádhá ápulálé hita
Vstaňte! Vstaňte! Oddaní, uvědomte si svou pravou přirozenost
gélá gélá-naradéha (2)
maga Kaičá Bhagavanta, maga Kaičá sáKŠátKára
Jakmile odejde lidské tělo, jak chcete dosáhnout Boha, jak chcete dosáhnout Já?

uthónijá pahaté vithóBá páhúBá níta
Při vstávání za úsvitu, uvidíme pána Vithóbu jasně
čarana tajáčé amóliKa (2)
avalóKú druŠtíjá (2)
Uvidíme jeho božské nohy

džágé Kará ruKmínívará déva nidzalé nidzamandirá
Probuď se, druhu Rukmíní, pane, jenž spíš v příbytku Já
végé nimBalóna Kará (2)
druŠta hóíla tajásí, druŠta hóíla rájásí
Rychle se pojďme očistit, abychom odstranili každou překážku Tvého příchodu

dhóla damámé gardžatí pudhé vádzantrí vádzatí
V chrámu jsou slyšet různé písně, bubny a činelky
KáKadáratí hótijá pánduranga rájáčí, vithóBá 
rájáčí, BhausahéB mahárádžančí, siddharáméŠvar..., 
gurulingadžangam..., KádsiddhéŠvar..., nisargadat-
ta..., randžitéŠvar...
Když je ranní áratí zapáleno pro Pándurangu, Vithóbu, Bhausaheba, ...

simhaŠanKhanádaBhérí gadžar hótó mahádvárí
Od hlavního vchodu je slyšet burácející zvuk lastur
KéŠava-rádža vitévarí, BhausaheB vitévarí, 
siddharáméŠvar..., gurulingadžangam..., 
KadsiddhéŠvar..., nisargadatta..., randžitéŠvar...
Pán Kéšava, Šrí Bhausaheb, Šrí Siddharáméšvar, ...stojí na cihle (jsou nepohnutelní)
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námá čaraní vanditó, ámhí čaraní vanditó
Námá se klaní k Vašim nohám, my všichni se klaníme k Vašim nohám

~ 6 ~
guru há santakulíčá rádžá (2)
Guru je králem v království světců
guru há pránavisává mádžhá (2)
Guru je místem odpočinku pro mou duši
guruvina déva náhí dudžá (2)
Neexistuje pro mne žádný jiný Bůh kromě mého Gurua
páhatá trailóKí (+Ref)
ve všech třech světech

guru há suKháčá ságara (2)
Guru je oceánem radosti
guru há prémáčá ágara (2)
Guru je nezměrným polem lásky
guru há dhairjáčá dóngara (2) 
KadáKálí dalamaléná (+Ref)
Guru je hora trpělivosti, která se nikdy nezachvěje

guru há satjálágí sáhja (2)
Před Guruem je vždy prapor Pravdy
guru há sádhaKánsí mája (2)
Guru je matkou žáků
guru há Kámadhénu gája (2) 
BhaKtágharí duBhatasé (+Ref)
Guru je Kámadhénu (kravou plnící přání), která dává mléko v domě oddaného

guru há BhaKtíčé mandana (2)
Guru je základem oddanosti
guru há Kálásí dandana (2)
Guru je ničitelem času
guru há Karitasé Khandana (2) 
nánáparí pápáčé (+Ref)
Guru ničí všechny naše hříchy (omyly) mnoha způsoby

guru há vairágjáčé mula (2)
Guru je kořenem bez-žádostivosti

Brzy ráno
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guru há paraBrahma Kévala, guru há paramátma 
Kévala
Guru je jedině parabrahma a paramátma
guru há dáKhaví tátKála, guru há sódaví tátKála 
gáthí lingadéháčé (+Ref)
Guru objasňuje a odstraňuje komplikace jemného těla

guru há ghálí gňánándžana (2)
Guru vkládá mast poznání do očí žáka
guru há dáKhaví nidž-dhana (2)
Guru ukazuje skrytý poklad bohatství Já
guru há sauBhágja déúna (2)
svátmaBódha nándaví (+Ref)
Guru přináší dobrý osud, protože vyživuje poznání Já

KájáKáŠí guru upadéŠí (2)
Tělo je chrámem (místem vysvobození) díky Mistrovu učení
táraKa mantra dilá ámhásí (2)
Guru nám dal mantru, která nás spasila
Bápa vitthala raKhumájésí, Bápa siddharáma 
páthríŠásí
Pána Vitthalu a jeho družku Rakhumái a pána Siddharámu z Pathri
vitthala vinaví guru čaraní
Vitthala (autor) prosí u nohou Mistra

guru há santakulíčá rádžá (4)

nárájana, nárájana, nárájana, nárájana

~ áratí ~
phalalé Bhágja mázhé, dhanja zháló samsárí
Osud se na mne usmál, nyní jsem již došel naplnění ve světě
sadguru Bhétalého, tjáni dharijélé Karí
Potkal mne Sadguru a vedl mne za ruku
paŠčimé čálavilé, átma téthé nirdharí
Vzal mne směrem na západ, kde je definitivní dosažení átma
triKutávarí nándé, déKhijélí pandharí
Po překonání trojice jsem uviděl příbytek Boha (Pandharí)
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té sukha kája sángú, váčé bólatá najé (2)
Jak bych mohl popsat tuto radost? Slova ji nemohou vyjádřit
áratíčéni jógé, gélé mípana mázhé 
Díky áratí jsem dosáhl jednoty, mé ego zmizelo
tÉ sUkha kája sangú

ráúlámádží dzátá, ráhé déha-avasthá
Cestou do chrámu oslábly smysly těla (idetifikace s tělem)
mana hé unmana zhálé, nasé Baddhatéči várta
Z mysli se stala ne-mysl, nezůstala tu žádná stopa po spoutanosti
hétu há mávalalá, ŠaBdá áli nihŠaBdatá
Není tu ani nic, čeho by mělo být dosaženo, slova utichla
tatastha hóúni thélé, nidzarupa páhátá (+Ref)
Zůstávám nezúčastněně, nepřipoutaně hledět na svou pravou přirozenost

triguna guna Báí, purna udzalaljá vátí
Tři kvality, pohleď, jsou zcela zapáleny (spáleny)
navaláva avináŠa, na džájé svajamdžjótí
Věčné-nezničitelné je úžasné, světlo Já se nikdy nezmenší
lávitá laKŠa téthé, hálu visaralí pátí
Koncentrací na Ně se oči přestaly chvět
nátudé mana mázhé, na Kalé divasrátrí (+Ref)
Má mysl utichla (žádné vjemy či koncepty), nevím, zda-li je den či noc

áratí vitthaláčí, purna udžalalí antarí
Vitthalovo áratí naplnilo září mé srdce
praKáŠa thóra zhálá, sáthavéná amBarí
Jeho světlo je tak veliké, že ho nemohou obsáhnout nebesa (prostor)
ravi ŠaŠí mávalalé, tajá tédžámádžárí
V jeho jasu pobledlo Slunce i Měsíc
vádžatí divja vádjé anuhata gadžarí (+Ref)
Božská hudba se ozývá ve vesmíru

ánandaságaráta, prémé Budhí didhalí
Potopil jsem se s láskou do oceánu blaženosti
ládhalé sauKhja móthé, najé Bólatá Bólí
a dosáhl jsem nepopsatelné radosti, kterou slova nevysloví

Brzy ráno
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sadguručéni sangé, aisí áratí Kélí
Ve společnosti Sadgurua se radujeme. Takové áratí!
nivrutti ánandáta, téthé vrutti nimálí
Mysl se stala ne-myslí, čin se stal ne-činem, a přišla blaženost

té sukha kája sángú, váčé bólatá najé (2)
áratíčéni jógé, gélé mípana mázhé
tÉ sUkha kája sangú

vitthala, vitthala, vitthala, ...

pundalika varadá harí vitthal

párvatí paté šiv hara hara mahádév

rádžádhirádž sadgurunáth 
šrí Siddharáméšvar mahárádž kí džej

šrí gňánadév tukárám tukárám tukárám

šrí sadgurunáth šrí BhauSaheB mahárádž kí džej
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~ bhou-parák ~
BhaKta Kárja Kalpadrum Šrí guru sárvaBhaumam 
Šrímad rádžádhirádž jógí mahárádž
Plníš přání svých oddaných, jsi Guruem celého světa, jsi vznešený král králů, 
pán jógy

triBhuvanánanda, advait, aBhéd, nirandžan, nirgun, 
nirávalamB, paripúrna
Jsi blažeností pro všechny tři světy, ne-dvojný, bez rozdílů, bez poskvrny 
(nevědomosti), jsi za gunami, bez opory, zcela dokonalý

sadódita saKalamat sthápanáčárja Šrí sadguru 
Šrí siddharáméŠvar mahárádž páthrí jativarja 
BhouparáK

rádžádhirádž sadgurunáth 
šrí Siddharáméšvar mahárádž kí džej

rádžádhirádž sadgurunáth 
šrí BhauSaheB mahárádž kí džej

rádžádhirádž sadgurunáth 
šrí GurulinGadžanGam mahárádž kí džej

rádžádhirádž sadgurunáth 
šrí KádSiddhéšvar mahárádž kí džej

rádžádhirádž sadgurunáth 
šrí niSarGadatta mahárádž kí džej

rádžádhirádž sadgurunáth 
šrí randžit mahárádž kí džej

Brzy ráno
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~ čidánanda ~
čidánandarúpa šivó’ham šivó’ham (2)
Jsem věčná blaženost, jsem Šiva

manóBuddhi ahanKára čittáni náham
Nejsem mysl, intelekt, ego ani podvědomí
na ča Šrótradživhé na ča ghránanétré
Nejsem ucho ani nos ani oko
na ča vjóma Bhúmirna tédžó na váju
Nejsem prostor, země, oheň ani vzduch
čidánandarúpa šivó’ham šivó’ham (2)

na čapránasangňó na vai pančaváju
Nejsem životní síla, ani pět (životních) dechů
na vá saptadháturna vá pančaKóŠah
Nejsem sedm částí těla ani jeho pět obalů
na váKpanipadam na čópastha páju
Nejsem orgán řeči, ruka ani noha, pohlaví ani konečník
čidánandarúpa šivó’ham šivó’ham (2)

na mé dvéŠaragau na mé lóBhamóhau
Nejsem touha ani nenávist, hrabivost ani zklamání
madónaiva mé naiva mácsarjaBhávah
Povýšenost, žárlivost ani pýcha
na dharmó na čarthó na Kámó na móKŠá
Nejsem ani dharma, majetek, touha či osvobození
čidánandarúpa šivó’ham šivó’ham (2)

na punjam na pápam na sauKhjam na duhKham
Nejsem dobrým skutkem ani hříchem, radostí ani smutkem
na mantró na tírtha namé dánan na jagňáh
Neexistují mantry, pouť na posvátné místo ani ohňová oběť
aham Bhódžanam naiva Bhódžjam na BhóKtá
Nejsem pojídající, pojídané ani pojídání (zakoušející, zakoušeným, zakoušením)
čidánandarúpa šivó’ham šivó’ham (2)

na mrutjurna ŠanKa na mé džáti Bhédah
Nejsem smrt, pochybnost ani rozlišování kast
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pitánaiva mé naiva mátá na džanma
Nemám otce ani matku ani žádné zrození
na Bhandhurnamitram gururnaivaŠiŠjah
Nejsem bratr ani přítel, Mistr ani žák
čidánandarúpa šivó’ham šivó’ham (2)

aham nirviKalpó niraKárarúpó
Jsem beze změny, bez jakékoli formy
viBhurvjapja sarvatra sarvéndrijáni
Jsem všudypřítomný a pronikám všemi smysly
sadá mé samatva na muKtirna Bandháh
Všude vidím stejné. Nejsem osvobozený ani spoutaný
čidánandarúpa šivó’ham šivó’ham (3) šivó’ham (3)

óm 
púrnamadá púrnamidam púrnátpúrnamudačjaté

púrnasja púrnamádája púrnamévávaŠiŠjaté
óm, Šánti, Šánti, Šánti-hí 

Toto je celé a dokonalé. Tamto je celé a dokonalé. Z celého a dokonalého se celé 
a dokonalé projeví. Pokud celé a dokonalé vyteče z celého a dokonalého, zůstane 
celé a dokonalé.

óm, mír, mír, mír

Brzy ráno
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Ranní bhadžan
sakalače bhadžan

~ 1 ~
sarva čaráčara Bharúni uralá, tjá tudzalá prémalá, 
Kasé áváhana Karú mangalá
Tvá přítomnost vyplňuje celý vesmír. Jak bych Tebe, který jsi plný lásky, mohl 
přivolat?
tudza vina Kóthé thára džagálá, sarvatrí vjápalá, 
ásaná Kája déú Bá tulá 
Jsi jediným útočištěm pro celý svět, pronikáš vším, tak jak Ti mohu nabídnout 
sedadlo?
čaranápásuni tudžjáča váhé, gangá nadi pávaní, pá-
da-praKŠálana Karú Kóthuní
Z Tvých nohou pramení Ganga, tak jak bych Ti je mohl omýt?
dhavala púrna sphatiKásama Kántí, ŠóBhé tava nir-
mala, ardhja anghóla Kája dhuí malá
Ó nejčistší, jsi jako průzračný krystal, tak jaké poskvrnění by mohla smýt koupel?

nirlépa tulá uti lépa KaŠáčá Karú 
Jsi neposkvrněný, tak jak mám na Tebe použít parfém?
tú svajé tápa-hara Šítala džala Ká dharú 
Pohlcuješ horkost (utrpení) světa, tak k čemu Ti mám nabídnout studenou vodu?
tú Šánta KaŠálá čandana ugaluni Bharú 
Jsi samotný klid, tak jak Tě mohu pomazat santalovou pastou?

ananta gaganáčjá právarna, tudžaŠí nésavajá, 
Kóthuní vastra ánu Bá prijá 
Tvým oděvem je nekonečný prostor, tak kde pro Tebe mohu sehnat oblečení?
gňánáčá tú ságara asasí, džíva džantú džánívá, 
džánavé Kája ghálú mádhavá
Jsi oceánem poznání (vědomí) i té nejmenší bytosti, tak jak Ti mohu nabídnout 
posvátnou šňůru symbolizující poznání, ó Mádhavo?
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mániKa mótí níla ratna naga, tudzasí Ká Khulavití, 
džajánčí Kánti tú Šrípati 
Jak bych Ti mohl nabídnout drahé kameny, když Ty jim dáváš jejich záři?
phulé Kónati véncuni málá, gumphú tudzalá praBhú, 
phulántíla gandha túca Kí viBhú
Jaké květiny mám shromáždit a udělat z nich věnce, když Ty sám jsi vůní květin?

tú sadá trupta tudza naivédjá Kájasé 
Jsi vždy nasycený (spokojený), tak jaké obětiny Ti mám nabídnout?
tahánaBhúKa tudza mhanané héčí pisé 
Hlad ani žízeň pro Tebe nemohou existovat
támBúla samarpana Kavana muKhí Karú Kasé 
Jakým ústům mám nabídnout betelový ořech?

pradaKŠiná tudza Kasé namana mí, Kóthé Karú ná 
Kalé,  džithé tava rúpa sarva vjápilé 
Jak Tě mohu obejít (pradakšina) a kde se Ti mám poklonit, když jsi všude?
védahi džéthé néti nétiné, varnana Karitá thaKé, 
Kája mí stavú Bápudé muKé
Védy o Tobě říkají jen “není toto, není tamto”, tak jak Tě mohu chválit? Já, 
bezmocný, nemám slov.
súrjapraBhá tudza pudhé Kitísí, udžvala tí phiKí así, 
Kája Kápúra udžalú áratí
I zářivé paprsky Slunce před Tebou blednou, tak k čemu je kafr a áratí?
Kéví visardžana Karú Kóthé mí, džágá nača sámpadé, 
páhávé tithé tuzhé rúpadé 
Jak se s Tebou mohu rozloučit? Ať se podívám kamkoli, jsi tam Ty.

Karú džátá púdžana háva mázhí módalí 
Díky uctívání byla má touha (uctívat) utišena
tí hávači áta tavarúpá pávalí
Touha (Tě chválit) se v Tobě rozpustila
tú déva BhaKta mí Kalpanáča násalí 
Zmizela představa „Ty“ a „já“, představa oddaného a Boha

híča praBhú tava pudžá Karitó, dattátraja antarí, 
umagalí padaBhaKtí tava Kharí
Pane, Dattátraja (autor), Tě takto uctívá ve své mysli, u Tvých nohou cítím 
nekonečnou oddanost

Ranní
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sarva čaráčara Bharúni uralá, tjá tudzalá préma-
lá, Kasé áváhana Karú mangalá

rádžádhirádž sadgurunáth 
šrí Siddharáméšvar mahárádž kí džej

~ 2 ~
ganádhíŠa dzó íŠa sarvá gunáncá
Pán Ganéš je pánem všech kvalit
muláramBha áramBha tó nirgunácá
Je prvotním počátkem neprojeveného
namú Šáradá múla čatvári vácá
Klaním se Šáradě, která je kořenem čtyř druhů řeči
gamú pantha ananta já rághavácá
Následujme (pochopme) cestu k Rámovi

nárájanam namasKrutjam naró čaivó naróttamam
Klaním se Nárájanovi, který je v člověku. Ten, kdo toto pochopil, je nejvyšší bytostí
déví sarasvatí vjásam tató džajamudírajét
A také Sarasvatí (bohyně vědění) a Vjásovi (redaktor Véd)
Šrujatám dévadéveŠa nárájanam džagatpaté
Klaním se Tvořiteli světa, Nárájanovi, Pánovi pánů, Vládci vesmíru
tvadíjanám-dhjánéna KathajiŠjé ŠuBháh Katháh
Díky meditaci a opakování Jeho jména o Něm mohu dobře hovořit

Brahmánandam parama suKhadam Kévalam gňána-
múrtim 
(Mistře) jsi blaženost-brahman, nejvyšší radost, podoba čirého poznání
dvandvatítam gagana-sadruŠam tatva masjádi-
laKŠjam
Jsi za dualitou, bez formy jako je prostor. Takové jsou Tvé vlastnosti
éKam nitjam vimalamačalam sarvadhí-sáKŠiBhútam
Jeden, věčný, vždy přítomný, neposkvrněný, nepohnutý, svědek všeho
Bhávátítam trigunarahitam sadgurú tam namámi
Bez stavů, nepodmíněný, za třemi gunami. Ó Sadguru, Tobě se klaním.

~ 3 ~
sadgurunáth mázhé áí malá, tháva djává pájí (2)
Sadguru, má matko, dej mi prosím místo u Tvých nohou
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malá tháva djává pájí, malá tháva djává pájí (2)
sadgurunáth mázhé áí malá, tháva djává pájí (2)
BhausaheB guru mázhé áí malá, tháva djává pájí...
siddharáméŠvar guru...
nisargadatta guru...
randžitéŠvar guru... 

~ 4 ~
pahilé páhatá ŠrímuKha (2) tahán harapalí BhúKa (2)
První pohled na Jeho příznivé vzezření zahnal žízeň i hlad
pahá pahá dóléBharí (2) múrti sávalí gódžirí (2)
Pohleď, pohleď na jeho tmavou, krásnou podobu 
ravi ŠaŠí džjáčjá Kalá (2) tó há madanáča putalá (2)
Slunce a Měsíc jsou jeho paprsky, je krásný jako Madan
tuKá mhané varnú Kája (2) ghétó álajáBálaja (2)
Tuka praví: „Nemohu Tě popsat, neboť jsem naplněn Tvou láskou“

vámasavja dóhínKadé (2) disé déváčé rúpadé (2)
Nalevo i napravo je vidět jen podoba Boha 
Kháli páhé athvá varí (2) džiKadé pahávé tiKadé harí (2)
Podívej se nahoru nebo dolů, kamkoli pohlédneš, tam je Bůh
dólé zhánKúnijá páhé (2) pudhé gópál uBhá áhé (2)
Zavři oči a pohleď na Gópála stojícího před tebou
anurénu čaKrapání (2) Khúna zhálí dásí džaní (2) 
I ta nejmenší částečka je Bůh. Takto dosáhla prostá Džani pochopení

ahó hadaBadalé pátaKa (2) rámanáma ghéta éKa (2)
Všechny hříchy (omyly) jsou setřeseny díky zpívání Rámova jména
náma ghétá tataKŠaní (2) čitré thévilí léKhaní (2)
Stačí jen vzpomenout na Jméno a Čitragupta, který vede záznamy o skutcích, 
odloží své pero
ghéúní púdžéčá samBhára (2) Brahmá jétasé sámóra (2)
Brahma sám přijde, aby přinesl věci potřebné k uctívání
námá mhané hé džarí latKé (2) tarí čhédávé mastaKa (2)
Náma praví: „Pokud zjistíš, že to je lež, tak mi můžeš useknout hlavu“

tilá évdhé Bándhuni ghara (2) ánta ráhé viŠvamBhara(2)
V domku, malém jako sezamové semínko, dlí Vládce vesmíru

Ranní
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tilá-itKé hé Bindulé (2) téné triBhuvana Kóndátalé (2)
Toto malinké semínko proniká všemi třemi světy
hari-haráčjá múrati (2) Bindu ljáta jétí dzátí (2)
Podoby bohů emanují z tohoto semínka a opět se do něj vracejí 
tuKá mhané hé Bindulé (2) téné triBhuvana Kóndáta-
lé (2)
Tuka praví: „Toto semínko obsahuje všechny tři světy“

~ 5 ~
ánandú ré adži ánandú ré (2)
Dnešek je plný radosti
saBáhja aBhjantarí, avghá parmánandú ré (2)
Jsi všude, uvnitř i vně, a to je ta největší blaženost
ánandú ré adži ánandú ré (2)

éKa dóna tína čára pánča sahá (2) čara pánča sahá
1, 2, 3, 4, 5 a 6 (pět živlů a síla)
itKé vičárúni, antar Šódhúnijá pahá. 
maga parmánandí rahá
Přemýšlej o tom a pátrej uvnitř sebe, a tak dosáhneš nejvyšší blaženosti
ánandú ré adži ánandú ré (2)

sátvá rám áthvá vélóvélá (2) áthvá vélóvélá
Neustále pamatuj na Rámu (na sedmé), stále znovu a znovu
Bápa raKhumádévi-varú, vitthala džavala, 
harí há vitthala džavala
Pán, druh Rakhmadéví, Vitthala je blízko mne

ánandú ré adži ánandú ré (2)
saBáhja aBhjantarí, avghá parmánandú ré (2)
ánandú ré adži ánandú ré (2)

~ 6 ~
Krupálú sadždžana tumhí santa džana
Milostiví, vznešení světci
évdhé Krupádána djávé madza 
Prokažte mi laskavost (dejte mi dar)
áthavana tumhí djáví pándúrangá
Ať na mne Bůh nikdy nezapomene
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déva mázhí sanga KáKulatí
Vyřiďte mu mou úpěnlivou prosbu
anjájí aprádhí patita ágala
I když jsem nespravedlivý zločinec, velice hříšný
pari pájávégalá naKá thévú
Ať mi neodpírá své lotosové nohy
tuKá mhané tumhí niraviljávarí
Tuka praví: „Jakmile mne obhájíte (jakmile se za mne přimluvíte),
maga madza harí upéKŠiná
tak mne Bůh nebude moci ignorovat“

~ ~ ~
héči dána dégá dévá, tuzhá visara na vhává
Bože prosím, dej mi dar, ať na Tebe nikdy nezapomenu 
guna gáína ávadí, héči mázhí sarva džódí 
Budu neustále zpívat o Tvé slávě s velikou láskou, to je mé jediné bohatství
nalagé muKti dhana sampadá, santasanga déí sadá
Netoužím po osvobození, majetku ani prosperitě, jen mi vždy dávej společenost 
světce
tuKá mhané garBhavásí, suKhé ghálávé ámhánsí
Tuka praví: „Pokud souhlasíš s mými podmínkami, tak se nebojím a klidně mne 
nech rodit se znovu a znovu“

~ áratí pro šrí dásbódh ~
džaj džajá dásaBódhá grantharádža prasiddhá
Sláva Tobě , králi všech duchovních knih, kniho Dásbódh
áratí óválína vimalgňána BálBódhá
Nabízíme Ti áratí, které září jako v Tobě obsažené poznání
džaj džajá dásabódhá

védánta-sanmatíča Kávjasindhú Bharalá
Jsi básní, která je jako oceán a skrýváš v sobě učení Védánty
ŠrutiŠástra-granthagíta sáKŠa sangama Kéla
Jsou v Tobě obsaženy šruti, šástry, písma i Gíta
mahánuBháva santadžaní anuBhava čáKila
Velcí světci okusili Tvou zkušenost

Ranní
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agňánadžada džívá márga sugama zhála
Pro nevědomého se cesta k osvobození stala snadnou
džaj džajá dásabódhá

navavidhá BhaKtípanthé rámarúpa anuBhaví 
Díky devíti druhům uctívání můžeme zakusit Já
čáturjanidhí mótha májáčaKra ugaví
Jsi pokladnicí moudrosti, která nás zachraňuje z víru Máji
harihara hrudajinčé guhja pragata dáví
Odkrýváš Boha skrytého v našem srdci
Baddhači siddha zhálé asanKhjáta mánaví
Bezpočet z těch, kdo byli spoutaní, se stalo osvobozenými
džaj džajá dásabódhá

vísahí daŠaKínčá anuBhava dzó páhé
Ten, kdo zakusí Tvých 20 kapitol 
nitjanémé vivaritá svajé Brahmači hójé
pomocí neustálého přemýšlení, se stane Brahman
apára punja gáthí tari Šravana láhé
Jedině bezmezné zásluhy přinášejí možnost uslyšet Tě
Kaljána léKhaKáčé Bháva garBha hrudají
Toto Kalján (autor) napsal z hloubi svého srdce

džaj džajá dásaBódhá grantharádža prasiddhá
áratí óválína vimalgňána BálBódhá
džaj džajá dásabódhá

~ ~ ~
suKhasahitá duhKharahitá nirmala éKántá
Přinášíš radost, ničíš utrpení, jsi zcela čistý, jsi za Jednotou
Kalimaldahná gahná svámí samarthá
Spaluješ světský nepokoj způsobený časem (smrtí), ó všemocný Mistře
na Kalé BrahmádiKá anta anantá
Jsi neomezený, Tvůj konec není znám ani bohům jako je Brahma,
tó tú ámha sulaBh džaj Krupávantá 
a přesto jsi nám tak snadno přístupný, ó milostivý

džaj dév, džaj dév, džaj karúnákará
Sláva Tobě Bože, Sláva Tobě Bože, ó soucitný
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áratí óvalú sadgurú máhérá, džaj dév, džaj dév
Nabízíme Ti áratí, Sadguru, který jsi naším jediným útočištěm

májévin máhéra viŠrántí tháva
Jsi pro nás místem odpočinku, které se nachází za Májou
ŠaBdí arthaláBha Bólané váva
Je nesmyslné říkat, jak veliké dobrodiní jsi nám prokázal, slova jsou nepoužitelná
sadgurú-prasádé sulaBha upáva
Díky Milosti Mistra je osvobození snadné
rámírámdásá phalalá sadBháva 
Rámdás dosáhl Rámy díky tomu, že otočil mysl správným směrem

džaj dév, džaj dév džaj, karúnákará 
áratí óvalú sadgurú máhérá, džaj dév, džaj dév

džaj guru, džaj guru, džaj guru džaj
džaj guru, džaj guru, džaj guru džaj džaj džaj

rádžádhirádž sadgurunáth 
šrí Siddharáméšvar mahárádž kí džej

Ranní
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~ bhou-parák ~
BhaKta Kárja Kalpadrum Šrí guru sárvaBhaumam 
Šrímad rádžádhirádž jógí mahárádž
Plníš přání svých oddaných, jsi Guruem celého světa, jsi vznešený král králů, 
pán jógy

triBhuvanánanda, advait, aBhéd, nirandžan, nirgun, 
nirávalamB, paripúrna
Jsi blažeností pro všechny tři světy, ne-dvojný, bez rozdílů, bez poskvrny 
(nevědomosti), jsi za gunami, bez opory, zcela dokonalý

sadódita saKalamat sthápanáčárja Šrí sadguru 
Šrí siddharáméŠvar mahárádž páthrí jativarja 
BhouparáK

rádžádhirádž sadgurunáth 
šrí Siddharáméšvar mahárádž kí džej

rádžádhirádž sadgurunáth 
šrí BhauSaheB mahárádž kí džej

rádžádhirádž sadgurunáth 
šrí GurulinGadžanGam mahárádž kí džej

rádžádhirádž sadgurunáth 
šrí KádSiddhéšvar mahárádž kí džej

rádžádhirádž sadgurunáth 
šrí niSarGadatta mahárádž kí džej

rádžádhirádž sadgurunáth 
šrí randžit mahárádž kí džej
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Odpolední bhadžan
duparače bhadžan

~ 1 ~
dhanja hó pradakšiná sadgururájáčí 
dhanja dhanja hó pradakšiná šrígururájáčí
Sláva obcházení (pradakšina) okolo vznešeného Sadgurua!

zhálí tvará súravará vimána utarájáčí (+Ref)
Nastal čas, aby sestoupilo vozidlo (vimána) Pána

padópadí ghadaljá apára punjáčjá ráŠí
S každým krokem nám do cesty přichází množství nezměrného dobra
saKalahí tírthé ghadalí ámhá ádiKarúní KáŠí (+Ref)
Je to jako pouť na nejposvátnější místa (Káší)

Kótí Brahmahatjá haratí Karitá dandavata
Miliony hříchů zabití bráhmana jsou rozpuštěny pokloněním se Sadguruovi
lótángana ghálita móKŠa lólé pájánta (+Ref) 
Vysvobození (ze samsáry) leží u Jeho nohou

mrudanga tála ghóla BhaKta Bhávárthé gátí 
Zástupy oddaných hrají na činelky a mrdanga a zpívají se zápalem
náma-sanKírtaní nitjánandé náčatí (+Ref)
Při opěvování Sadgurua tančí ve věčné blaženosti Já

guru-Bhadžanáčá mahimá na Kalé nigamá ágamánsí
Význam uctívání Mistra nedovedly plně vystihnout ani Védy a další písma
anuBhava džé džánatí té guru padičé aBhiláŠí (+Ref)
Ti, kdo to zakusili, neustále touží po místu u Mistrových nohou

pradaKŠiná Karuní déha Bhávé váhilá
Při obcházení jsem s láskou odevzdal své tělo
Šrírangát-madža vitthala pudhé uBhá ráhilá 
a okamžitě se přede mnou objevil Vitthala

dhanja hó pradakšiná sadgururájáčí 
dhanja dhanja hó pradakšiná šrígururájáčí
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~ 2 ~
alakšja lakšuni páhé nidžavastu
Soustřeď se na nekoncentrovatelné a hleď na své vlastní Já
parátpara činmaja Brahmarúpa tédža pratjaKŠa áhé
Soustřeď se a pohleď na zářivou podobu Brahman
gurupada vanduni ádhí páhi tú, hrudajántari Šódhú-
ni manáté dhúrta Kari Bódhuni
Pokloň se nohám Mistra, a poté se podívej dovnitř svého srdce, zjemni svou 
mysl díky naslouchání
Káma Kródha madamatsara angí, damBháhamKára 
nirvuni dvaita-Kalpaná mára tjáguni
Zbav se touhy, hněvu, arogance, závisti, pokrytectví i ega, odstraň představu 
duality
éKagré mana svastha Karóní,
Baisa padmásaní mudrá láva átmaBháŠaní 
Soustřeď se na svou pravou přirozenost a mysl utichne a zůstane klidná. Seď v 
lotosové pozici a medituj na Já.
druŠti ánta druŠti suranga, Karunijá sama-druŠti 
maga, náná tarhéčé ranga suranga
Díky sebezkoumání poznáš Absolutno, dosáhneš klidu a uvidíš zářit různé barvy
raKta Švéta-pita áhé pudhé nílavarna tédza dzánávé 
Červená, bílá, žlutá a před sebou můžeš vidět tmavě modrou/zelenou záři

alakšja lakšuni páhé nidžavastu 

nílavarna té BimBáKáŠí,
čaitanjáčí musa tjámadhé vastu džadalí asé
Modrá barva nekonečného nebe se nachází v hlubinách vědomí, ve středu vědo-
mí (síly) se nacházíš Ty
triKuta Bhéduni ulata džátá,
mí margané dhasé rupa arupa hóúni pravéŠa
Trojici překonáš, když se vydáš na cestu ke Zdroji, opusť ego a formu a přijde 
bez-foremnost
unmana hóunija Brahmarandhrí,
samádhi lávúni Basé téthé Kála Kadá ná dhasé
Ne-mysl spočívá v bodě na vrcholu hlavy a tak se dostaneš do samádhi, kde 
přestane existovat čas
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siddhapuruŠa tó jóga sádhuni, tápá stavitó Karuni 
harana, ápulá ápana rahé nimagna
Jóga je dokončena, všechna tajemství zmizela, zůstáváš v hluboké meditaci na Já
tjáláči prápti hója čaráčara avaghéčí Brahma áhé
Chápeš, že celý svět je jenom Brahman

alakšja lakšuni páhé nidžavastu

sadguruKrupá džaKhamači várí,
džjálá gháva lágéla tóči ghájálagatí ghumató
Milost Sadgurua zraňuje ego žáka
Bídžamantra há džapa gájatrí, aŠtau-prahar jódžitó 
sádhan ghadi pala ghadi sádhitó
a zasazuje semínka mantry, poznání. Neustále pátrej uvnitř a uctívej
ahamBávé mí pana tana dhana 
guručaraní arpitó tó há múla pitjá iččhitó 
K nohám svého Mistra odevzdej ego, mysl i majetek
aKhanda tanmaja tjáta luBdhuní, nidžavastu laKŠi-
tó lóčaní, nirápéKŠa tó nirmala prání
Díky nepřerušené pozornosti k Já zjistíš, že jsi ve skutečnosti bez žádostí, bez 
připoutanosti, zcela volný
džagáta védá ráhé antarí gňána Bódharasa pijé 
Pro svět budeš blázen, ale ve svém srdci budeš pít nektar sebe-poznání

alakšja lakšuni páhé nidžavastu

sadguruKrupá uttamadžjásí 
sahadža hátásí álí tjálá nidžavastu ládhalí
Objevila se nekonečná milost Mistra a přirozeně jsem našel stav Já
páhatá páhatá átmadžjóta hí 
vairagjé pádžalalí činmaja vastu dalamalalí
Pomalu roste oheň Já a díky bezžádostivosti se z něj stal mocný plamen a ustálil se
Šáhali ranga santa pramána 
dhanja gurumáúlí ánandé harivara Krupá Kélí
Koupu se v azurové barvě tak, jak řekl můj Mistr. Sláva Tobě, Mistře, má matko
Kavana-KatáKŠé Kari siddhánta, ganapati Bhímasén 
gátó saBhéta, guruputra tó gňánavanta
Vše je nyní pevně usazeno, Ganapati (bůh odstraňující překážky) zpívá před 
shromážděním, syn Mistra dosáhl poznání

Odpolední
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aiKuni tallina hójé lungará vjartha čávatí váhé
Díky poslouchání Mistra se vše rozplynulo, ostatní mluví bez užitku

alakšja lakšuni páhé nidžavastu

~ 3 ~
kája sángú mí já samarthánčí thóri
Jak bych mohl popsat velikost Mistra?
bhadžakásí ápaná aisá karí
Svého žáka činí tím, čím je On sám

sadgururádžá tanmaja čhatrapati
Sadguru je nejvyšším vládcem
madza Karuni sévé adhipatí
Pozvedl mne k sobě a přijal mne do svých služeb
sóham ŠaBda sanada déúni hátí
Do rukou mi vložil potvrzení “Já jsem On”
Širí háta thévilá mudránKita (+Ref)
Položil ruku na mou hlavu (vzal mne pod svou ochranu)

ahanKáračé durga ávarílé
Dobyl pevnost ega
tajávarí madžalá páthavilé
a vedl mne po cestě
púrvadváré triKuta déKhijélé
k východní bráně, kde jsem spatřil trojici
radžódruŠtí Brahmási džinKíjélé (+Ref)
a porazil jsem Brahmu, představujícího radža gunu (světský nepokoj)

téthuni úrdhvapanthé paŠčimmárga páhé
Odtud jsem se vydal směrem na západ,
satvaguní Šríhátí viŠnu áhé
kde se nachází Višnu, zosobnění sattva guny
tajá valanghóni varuta dzáje
Překonal jsem ho a šel jsem dál,
tamó gólhátí rudra disatáhé (+Ref)
až jsem potkal boha tama guny, Rudru

gňánaŠastra ghéúnijá hátí
Díky zbrani poznání, kterou mi Mistr dal do rukou,
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Kélí tama agňánáčí Šántí
se nevědomost uklidnila (zmizela)
punjagirí téthuni déKhé pudhatí
Odtud jsem spatřil posvátnou horu,
Šuddha adhiŠtání viŠvamúrtí (+Ref)
na které vládne čirá všeobsahující Jednota

uBhá ráhóni tajá girívarí
Když jsem stanul na jejím vrcholu,
déKhé Bhramara-gumphá gadad óvarí
uviděl jsem jeskyni plnou naprosté temnoty
auta píthávarutí ŠóBhé Barí
V jejím nitru je ale záře
parmánanda áhé tajá gharí (+Ref)
V Jeho příbytku spočívá nejvyšší blaženost

BódhaBalijá pravéŠaló tétha
Posilněný Mistrovým učením jsem vešel dovnitř
ahanKára zhála vátáhata 
a mé ego se rozplynulo
vidžajdunduBhi vádžati anuhata
Ozývá se vítězné bubnování
Brahma-druŠtita pávló nidžaviŠránta (+Ref)
Našel jsem klid, jsem Brahman

BhaKtiniŠáná čadhavilé várí
Je vztyčen prapor uctívání
džé Ká Brahma Bhásata čaráčarí
Kamkoli se podívám, vidím Brahman
rámanámé gardžatí džajdžajKárí
S radostí provolávám jméno Rámy
dásapana na uré téthé urí
Pocit podřazenosti opustí toho, kdo se stane jedno se svým Mistrem

kája sángú mí já samarthánčí thóri
bhadžakásí ápaná aisá karí

Odpolední
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~ 4 ~
sakhjá ráma, siddharáma višránti tuzhé námí
Ó Siddharámo, příteli Rámy, našel jsem klid ve Tvém jménu (v Tobě)
mhanuni madzala né tvaré nidžsuKhadhámí
Proto prosím veď mne, ať konečně naleznu nejvyšší blaženost Já

avčat suKruté naradéhá zhálí Bhétí
Dobrý osud mne k Tobě přivedl
paŠsut-dzájá dhan dhámí prítí móthí
Choval jsem velikou lásku ke zvířatům, synům, ženě, majetku a domu
mádží mádží mhanuni mjá dharilí pótí
Říkal jsem: „Jsou moji, moji,“ a držel jsem je co nejblíž sobě
jánčá sangé Bhógiljá duhKhaKótí (+Ref)
V jejich společnosti jsem tak trpěl nesčíslnými utrpeními

sóduni svahitá dhávaló diŠá dáhí
Neznal jsem své skutečné dobro a bloudil jsem všemi směry
Šavavata zháló mágutá KautuKa páhí 
Stalo se ze mne tělo bez života
pari Khaldžan hé na déti Kavadí té hí
Okolo mne byly jen samé lži a podvody
pari hí áŠá pápíni ládzata náhí (+Ref)
Ale ani přes tato všechna utrpení se nadějě v iluzi nevytratila

dzavari drudhatá tavarí já tanučí prítí
Dokud je tělo plné síly, tak ho člověk miluje
džardžar zhálijá avaghéči nindaKa hótí
Jakmile zeslábne, tak jím všichni pohrdají
jáčí duhKhe tudžalá mí sángú Kití
Co Ti mám ještě povědět o těchto utrpeních?
mhanuni jétó Šridhara KáKulatí (+Ref)
Proto Tě Šrídhara (autor) prosí

~ 5 ~
Kája sángú mí já santánčé upaKára (2)
Jak mohu popsat dobrotivost světců?
madža nirantara (3) džágavití
Neustále mne probouzejí z upadání do iluze
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sahadža Bólané hita upadéŠa (2)
Každé jejich běžné slovo je učení, které mne pozvedá
Karuni sájása (3) ŠiKavití
Vynaloží mnoho úsilí na to, aby mne učili

Kája djávé tjánsí vhávé utaráí (2)
Co jim mohu nabídnout na oplátku?
thévitá há pájí (3) džíva thódá
Ani odevzdání mého ega není dostatečné

tuKá mhané vatsa dhénuvéčja čitti (2)
Tuka praví: „Stejně jako kráva myslí jen na dobro svého telete,
taisé madža jéthe (3) sámBhálití 
tak světci pečují o mne“

~ 6 ~
zhálí sandhjá, zhálí sandhjá sandéha mázhá gélá
Prováděním tohoto očistného rituálu (sandhja) se mé pochybnosti rozplynuly
átmaráma hrudají sahadží álá
Átmarám přišlo přirozeně do mého srdce

guruKrupá nirmala Bhágírathí 
Mistrova Milost je jako očistná Bhágírathí (Ganga)
Šánti KŠamá jamuná sarasvatí 
Klid a odpuštění jsou jako Jamuna a Sarasvatí (posvátné řeky)
asi padé éKatra džéthé hótí
Stékají se tam, kde je poznání Já
svánuBhava snána hé muKtasthití (+Ref)
Zakusení vlastního Já je koupel, která ústí v osvobození

sadBuddhíčé ghálóni darBhasana
Správné myšlení je sedátkem z posvátné trávy
KŠamá dajá Šríguru padmásana
Odpouštění a milosrdenství jsou ásanou Gurua
Šama dama angí viBhútilépana
Klid a sebeovládání jsou značkami natřenými na tělo
váčé uččárí KéŠava-nárájana (+Ref)
Jazyk pronáší jméno Kéšava-Nárájany

Odpolední
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Bódhaputra nirman zhála džévhan
Syn - osvícení se narodí, jakmile
mamatá mhátári maróni gélí tévhán
stará žena - připoutanost zemře,
BhaKti Bahína álí asé gámvá
a pak do domu přijde sestra - oddanost
átá sandhjá Karu mí KaiŠí Kévhán (+Ref)
Co nyní ještě zbývá udělat?

sahadža Karmé zhálí Brahmárpana
Všechny činy jsou přirozeně věnovány Brahman
aisé aiKóni nivati sádhudžana
Když to slyšeli světci, tak je to uspokojilo
džana nóhé avagháčí džanárdana
Materiální svět už není, všechno je Brahman
éKa džanárdaní ládhalí nidžaKhúna
Éknáth (autor) konečně našel cestu sám k sobě

zhálí sandhjá, zhálí sandhjá sandéha mázhá gélá

~ 7 ~
nirandžaní vaní déKhilí mí gája
V neposkvrněném lese byla kráva
tína tičé pája čára muKha
Měla tři nohy (tři guny) a čtyři pusy (čtyři zdroje zrození)
sahastra tičé najana nava tičé Kána
Tisíc bylo jejích očí a devět uší (pět živlů, mysl, intelekt, čitta a ego)
satrávičé sthána éKa Šinga
Sedmnáct struků (deset orgánů, tři guny, čtyři těla) a jeden roh (poznání)
aiŠí Kámadhénú vjásáné pálilí
Tuto krávu (Kámadhénu) ochočil Vjása
ŠuKáné valilí džanaKágharí
Šuka ji vzal ke králi Džanakovi
tuKá mhané aisé Bhágja nará Bhété
Tuka praví: „Lidské tělo je veliká příležitost,
aBhágja Karanté vájá gélé
ten, kdo ji nevyužije, promrhá své štěstí”
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déha tó pandharí préma pundalíKa
Tělo je Pandharí, láska je Pundalík
svaBháva sanmuKha čandraBhága
Pravá přirozenost je čistá jako řeka Čandrabhága
vivéKáčí víta átma pandharíráva
Rozlišování je cihla, na které stojí átma - Pán Pandharí
džéthé téthé déva thasávalá
Bůh je tady i támhle (všude)
KŠamá dajá dónhí ruKminí té ráí
Odpuštění a milosrdenství jsou Rukmini a Rái,
dóhíKadé Báhí uBhí asé 
které stojí po boku Pána
Buddhí va vairagja garuda hanumanta
Inteligence a nepřipoutanost jsou Garuda a Hanumán,
Kara dzódóni téthé pudhé uBhá
kteří stojí před Pánem se sepjatýma rukama
tuKá mhané ámhí déKhilí pandharí
Tuka praví: „Uviděl jsem toto Pandharí
čuKavilí phérí čaurjánŠíčí
a díky tomu jsem se vyhnul 8,4 milionům zrození“

 ~ po odpoledním áratí ~
hóúni guru putra adzuni Ká ré Bhránti
Jsi synem Mistra, tak jak tu může být nevědomost?
Kásajáčí Khantí KariŠí átá
S čím si děláš starosti?
Kalpita Bhavásí  Bhítósí ré landí
Bojíš se vymyšleného světského života, hlupáku!
aBhimána sándí gurupájí
Vzdej se ega u Mistrových nohou
súrjagruhí vastí Karúnijá sadá
Neustále přebýváš v domě slunce (poznání),
andhárásí mandá Bhítósí Ká
tak proč se bojíš tmy (nevědomosti)?

Odpolední
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Kalpa-vruKŠá talí Baisé niŠidiní
Dnem i nocí sedíš pod stromem plnícím všechna přání,
BhíKa dína vání mágasí Ká
tak proč prosíš o almužny jako žebrák?
páthíraKhá guru prémala asatá
Když je s tebou neustále tvůj milující Mistr,
Kaivaljáčí čintá Kája átá
tak proč se bojíš o vlastní spásu?
hóúni guru putra adzuni Ká ré Bhránti
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Noční bhadžan
rátríče bhadžan

~ čtvrtek (guruvár) ~
džaj džaj guru mahárádž guru
džaj džaj guru mahárádž guru...

džaj džaj guru mahárádž guru
džaj džaj paraBrahma sadguru...

džaj guru džaj guru džaj guru džaj guru...

~ pátek (šukravár) ~
pávaná rámá patíta-pávaná rámá (2)
pávaná rámá...
pávaná rámá patíta-pávaná rámá

hari nárájana, guru nárájana
ghadi ghadi dživhé, Kari párájana
tava dásóham nárájana

hari nárájana, guru nárájana
ghadi ghadi dživhé, Kari párájana
tava dásóham nárájana

hari nárájana, guru nárájana
laKŠmí Šrírang-dhar síta-raghuvír rádhé-góvinda hari 
hari rádhé-góvinda raKhumáí pánduranga

~ sobota (šanivár) ~
máruti saKhajá BalBhímá, Bhadžaná lágó dé prémá
Bhadžaná lágó dé prémá, Bhadžaná lágó dé prémá
máruti saKhajá BalBhímá, Bhadžaná lágó dé prémá
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~ neděle (ravivár) ~
(pomalu) sámBa sadáŠiva sámBa sadáŠiva, sámBa 
sadáŠiva sámBa hará hará (2) 
(rychle) sámBa sadáŠiva sámBa sadáŠiva, sámBa 
sadáŠiva sámBa hará hará (2) 
(pomalu) sámBa sadáŠiva sámBa sadáŠiva, sámBa 
sadáŠiva sámBa hará hará (2) 

~ pondělí (sómavár) ~
sámBa sadáŠiva sámBa hara hara, sámBa sadáŠiva 
sámBa (3)

~ úterý (mangalavár) ~
Stejné jako neděle

~ středa (budhavár) ~
hari hari vitthala raKhumáí, vithóBá (4)
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~ abhangy ~
rádžádhirádž sadgurunáth 

šrí Siddharáméšvar mahárádž kí džej

~ 1 ~
džanmáčé té múla páhilé Šódúna
Pokud se zamyslíš nad základem zrození,
duhKhási Kárana džanma ghjává
zjistíš, že zrození je příčinou utrpení
pápapunja Karúní džanmá jétó prání
Po vykonání dobrých i špatných skutků získáš lidské tělo
naradéhá jéúni háni Kélí 
Tím, že se narodíš, způsobíš si zkázu
radža-tama-satva áhé džjáčé angí
Guny radža, tama a satva ovládají člověka
jáča guné džagí vájá gélá
Pod jejich vlivem je život v tomto světě bezcenný
tama mhandžé Kája naraKači Kévala
Co je tama? Nic než peklo!
radža tó saBala májádzála
Radža je silný vliv máji (iluze)
tuKá mhané jéthé satváčé samárthja
Tuka praví: „Jedině satva dává sílu,
Karává parmártha aharniŠí
s jejíž pomocí můžeš následovat cestu ke Skutečnosti“

~ 2 ~
aharniŠí sadá parmártha Karává
Dnem i nocí zůstávej stále na cestě ke Skutečnosti
pája na thévává ádamárgí
Nikdy se nevydávej špatnou cestou
ádamárgí Kóní džana dze dzátíla
Ty, kdo bloudí na špatné cestě,
tjátúní Kádhíla tóči gňání 
přivede zpět skutečný Mistr
tóči gňání Khará tárí dudžíjánŠí
Ostatní pozvedá jen skutečný Mistr

Noční
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vélóvélá tjásí Šaran dzávé
Tak za ním choď stále znovu a znovu
ápana taréla navhé té navala
Není divu, že poznal své Já
Kulé uddharíla sarvánčí tó
A také pozvedá celé lidstvo
Šarana gélijáné Kája hóté phala
Jaký prospěch bude z toho, když se vzdáš sám sebe?
tuKá mhané Kula uddharílé
Tuka praví: „Pozvednutí celého lidstva“

~ 3 ~
uddharílé Kula ápana taralá
Nejen získal sebe-poznání, ale zachraňuje i celé lidstvo
tóči éKa zhálá trailóKjáta
On je vskutku jedinečný ve všech třech světech
trailóKjáta zhálé dvaitači nimálé
Zmizela pro Něj dualita ve všech světěch
aisé sádhijélé sádhana Baravé
a dosáhl toho nejvyššího dobra
Baravé sádhana suKha Šánti maná
Získal spokojenost a pokoj mysli
Kródha náhí džáná tilaBharí
Nezůstala u něj ani stopa po hněvu
tilaBharí náhí čittásí tó mala
Jeho mysl je naprosto bez jakýchkoli nečistot
tuKá mhané džala gangéčé té 
Tuka praví: „Je čistá jako Ganga“

~ 4 ~
džaisi gangá váhé taisé tjáčé mana
Jeho mysl je jako proudy Gangy 
Bhagavanta džána tjáčé dzavalí
Bůh je mu blízko
tjáčé dzavalí déva-BaKtiBhávé uBhá
Bůh stojí u něj a je mu oddán
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svánandáčá gáBhá tajá disé
Vidí esenci blaženosti bytí
tajá disé rúpa anguŠtha-pramána 
Vidí Skutečnost tak jasně jako ty svou ruku
anuBhaví Khúna džánatí hé
Ti, kdo to zakusili, znají toto znamení
džánatí hé Khúna svátmánuBhaví
Ti, kdo ho (to znamení) znají, zakusili své Já
tuKá mhané padaví džjáčí tjálá
Tuka praví: „Každý musí tuto zkušenost získat sám“

~ 5 ~
džjáčí tjálá padaví itará na sádzé
Tuto zkušenost musí každý získat sám bez pomoci ostatních
santálá umadzé átmasuKha
Světec spočívá ve spokojenosti Já
átmasuKha ghjáré ughadá gňánadruŠti
Získej spokojenost Já, otevři oko poznání
jávína čávatí Karu naKá
Nedělej nic jiného, protože to nemá smysl
Karu naKá Káhí santasanga dhará
Nedělej nic jiného, jen se drž společnosti světce
purvičá džó dórá ugavalá
a díky tomu bude navléknuto první vlákno
ugavéla práraBdha santasangé-Karúní
Ve společnosti světce pokvete tvůj osud
pratjaKŠa purání varnijélé
To zaručují samotné Purány
varnijéljá éKá gunanáma-ghóŠé
„Oslavováním Božího jména
džátila ré dóŠa tuKá mhané 
se odstraní všechny tvé hříchy a chyby,“ to praví Tuka

~ 6 ~
dóŠa ré džátíla ananta džanmáčé
Chyby a hříchy z bezpočtu životů budou smazány,

Noční
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pája tjá déváčé na sódávé
pokud neopustíš nohy svého Mistra
na sódávé pája niŠčaja tó Kará
“Nikdy Jeho nohy neopustím,” takto buď odhodlán
álvá Šárangdhará BhávaBalé
Připoutej k sobě Boha svou velikou oddaností
dharuni KéŠava áná BhávaBalé
Bůh tě pak bude milovat stejně silně
pápijá na Kalé Káhí Kéljá
Nevědomý toto nikdy nepochopí
na Kalé tó déva santasangá-váčuni
Neboť Boha je možné poznat jen díky společnosti světce
vásana džálóni Šuddha Kará
Spal své připoutanosti, tím se očistíš
Šuddha Kará mana déhátíta vhávé
Očisti svou mysl a překonej ztotožnění s tělem
vastusí ólKhávé tuKá mhané
Tuka praví: „Musíš rozpoznat Pravdu, Esenci“

~ 7 ~
ólaKháré vastu sándaré Kalpaná
Poznej Pravdu, opusť všechny myšlenky
naKá ádaráná dzáú zhaní
Nesejdi na špatnou cestu
zhaní džála Kóthé Budavála hita
Pokud bys šel jinam, zničíš své vlastní dobro
vičárí manánta ápulijá
Přemýšlej o tom ve své mysli
ápulijá džívé Šivási pahávé
Musíš v sobě (džíva) uvidět Boha (Šiva),
átmasuKha ghjávé vélóvélá
Neustále se noř do blaženosti Já
ghjávé átmasuKha svarupí milávé
Odkryj blaženost Já a ponoř se do své pravé přirozenosti
Bhútí lína vhávé tuKá mhané
„Buď prostý a splyň se všemi bytostmi,“ to praví Tuka
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~ 8 ~
Bhútí lína vhávé sángávé nalagéči
Splyň se všemi bytostmi, stěží je zde důvod ti to říkat
átá ahanKáráčí Šánti Kará
Nyní utiš Své ego
Šánti Kará tumhí mamatá nasáví
Utiš svůj pocit „já“ a „moje“,
antarí vasáví Bhútadajá
a tak se tvé srdce naplní milosrdenstvím pro celý vesmír
Bhútadajá thévá maga Kája uné
Co je ještě třeba, pokud tvá láska přesahuje celý svět?
prathama sádhana héči asé
To je hlavní prostředek (praxe)
asó hé sádhana džjánčé čittí vasé
„Ten, kdo toto uchovává ve své mysli,
májádzála násé tuKá mané
porazí iluzi,“ to praví Tuka

~ 9 ~
májádzála násé já náméKarúni
Síť iluze je zničena,
príti čaKrapání asó djáví
pokud máš lásku k Bohu,
asó djáví prítí sádhúčé pájásí
pokud máš lásku k nohám Mistra
Kadá Kírtanásí sódú najé
Nikdy nepřestávej s oslavným zpíváním
sódú najé purána-Šravana Kírtana
Neopouštěj Písma, naslouchání Mistrovi a jeho uctívání
manan nididhjása sáKŠátKára
Při hlubokém přemýšlení hledej Já
sáKŠátKára zhálijá sahadža samádhi
Jakmile nalezneš Já, tak bude samádhi přirozené
tuKá mhané upádhi gélí tjáčí
Tuka praví: „Obaly zakrývající tvou podstatu zmizí“

Noční
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~ 10 ~
gélí tjáčí dzáná Brahma tóči zhálá
Individualita zmizí, staneš se Brahman
antarí niválá púrnapané
Tvé srdce dojde dokonalého klidu
púrnapané dhálá ráható KaiŠá rítí
Jak žije ten, kdo je dokonale spokojený?
tjáčí átá sthití sángató mí
Povím ti o jeho stavu
sángató mí tumhá aiKá manógata
Povídám ti, poslouchej pečlivě
ráható múrKhavata džagámádží
Žije ve světě jako hlupák
džagáta piŠáčča antarí Šahána
Pro svět je bláznem, ale uvnitř je mudrcem
sadá Brahmí dzáná nimagna tó
Je neustále ponořený do Brahman
nimagna tó sadá džaisá maKaranda
Stejně ponořený jako je med v květině
antarBáhja Bhéda végalálé
Mezi jeho vnitřním stavem a vnějším zjevem je mnoho rozdílů
végalálé Bhéda Kití tjá asati
Těch rozdílů je tolik,
hrudgat tjáčí gati na Kalé Kavanála
že nikdo neví, co se děje v jeho srdci
na Kalé Kavanála tjáčé héči varma
To, co je v jeho srdci, je tajemstvím,
jógí džáné varma Khúna tjáčí 
ale Jógini to umí poznat skrze určitá znamení
Khúna tjáčí džáné džé taisé asatí
Jen ti, kdo jsou jako On, poznají jeho významnost
tuKá mhané Bhránti dudžijálá
Tuka praví: „Ostatní se budou mýlit“

~ 11 ~
dudžijálá Bhránti BháviKálá Šánti
Ostatní ho nepochopí, ale ti, co mu jsou oddáni, naleznou klid
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sádhúčí tí vrutti lína zhálí
Pro světce zmizel vliv tendencí
lína zhálí vrutti Bhramáté milálé
Bez tendencí je stále ponořen v Brahman
džaláta átalé lavan džaisé
jako je sůl rozpuštěná ve vodě
lavan džaisé punhá džaláčé Báhérí
Stejně jako se sůl už nevrátí zpět z vody
jéta náhí Kharé tjátunijá
a není ji možné oddělit,
tjásáriKhé tumhí džáná sádhuvrutti
tak musíš vědět, že to platí i o světci
punhá na milatí májádžála
Už se nikdy znovu nesmíchá s iluzí
májádžála tjáná punhá ré Bádhéná
Iluze už ho nikdy nebude svazovat
satja satja džáná tuKá mhané
„Je to pravda, je to pravda,“ tak praví Tuka

~ 12 ~
svargalóKi-húni álé hé aBhanga
Tyto abhangy pocházejí z nebe (svargalóka)
dhádijélé sánga tumhálágí
a zpívám je právě pro vás
nitjanémé jásí pathatá pratápé
Pokud je budeš se zápalem recitovat každý den,
džalatila pápé džanmántaríčí
tak se spálí hříchy z minulých zrození
tajá mághé pudhé raKŠí nárájana
Bůh bude stát neustále při tobě
mándiljá nirvána udí ghálí
a vždy tě přijde zachránit a když přijde smrt, vysvobodí tě
Buddhíča pálata náséla Kumatí
Tvůj intelekt se změní, mylné představy se rozplynou
hóíla sadBhaKtí jéné panthé
a objeví se skutečná oddanost

Noční
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sadBhaKti zhálijá sahadža sáKŠátKára
Jakmile získáš skutečnou oddanost, tak se Já automaticky otevře
hóíla uddhára púrvadžánčá
a i tvoji předci budou povzneseni (získají lidské tělo)
sádhatíla jéné ihaparalóKa
Získáš tento svět i onen svět
satja satja BháKa mázhí tumhá
Přisáhám ti, že to je pravda
parópKára-sáthí sángitalé dévá
Pro dobro všech bytostí vám říkám: „Jste Bohové“
prásádiKa mévá grahan Kará
Přijměte tato slova jako můj prasád
jéné Bhavavjathá dzáíla tumačí
Pokud je přijmete, tak zmizí všechna utrpení
saKhjá vitthaláčí ána madža
Sám Vitthala mi toto slíbil
tála áni Kanthá dhádilí niŠání
Nechávám tu činelky a knihy jako symboly
ghjáré ólaKhóní sadždžana hó
Pochopte je, ó vznešení lidé
mázhé dandavata tumhá sarva lóKá
Klaním se vám všem
déhásahita tuKá vaiKunthásí
S tímto tělem odešel Tuka do Vaikunthy (sídla Pána)

~ 13 ~
satja satja džáná triváčá néma há
Třikrát opakuji: tento postup je správný
anuBhava pahá padópadí
Okusíš jeho výsledky na každém kroku
padópadí pahá ŠrímuKha čángalé
Na každém kroku uvidíš Pánovu příznivou tvář
pratjaKŠa páúlé vithóBáčí
Před tebou budou šlépěje Boží
vithóBáčí Bhétí haréla Bá čintá
Jakmile Ho dosáhneš, tak zmizí všechny tvé starosti



47

tumhálágí átá sángitalé
Nyní jsem ti vypověděl vše
sángitalé Kharé viŠváčijá hitá
To, co jsem řekl, je pro dobro celého světa
aBhanga váčití džé Ká nara
Ten, kdo zpívá tyto abhangy,
té nara pathaní džívanmuKta zhálé
dosáhne osvobození ještě v tomto těle
punhá náhí álé samsárásí
a nikdy se již nevrátí zpět do koloběhu životů
samsára událá sandéha phitalá
Iluze zmizí, pochybnosti se rozplynou
púrna tóči zhálá tuKá mhané
„Takový člověk je dokonalý,“ praví Tuka

~ 14 ~
čára Kóti éKa laKŠáčá Šévata 
40 milionů a k tomu 100 000
čautisa sahastra spaŠta sángitalé 
a 34 000 abhangů -  v nich bylo jasně řečeno vše
sángitalé hé tuKá Kathónijá gélá
Když to Tuka řekl, odešel pryč
Bárá aBhangálá sódú naKá
Neopouštěj těchto dvanáct abhangů
sódú naKá tumhá sángitalé varma
Neopouštěj je, protože obsahují esenci učení
BhavapaŠí Karmé čuKatíla
Díky nim bude odstraněn iluzorní svět i všechny činy,
čuKtí játájátí vithóBáčí áná
zmizí cyklus zrození a smrti, to slíbil sám Bůh
Kará hé pathaná džívéBhávé
Recituj je s velikou oddaností a láskou
džívéBhávé Karitá hóíla darŠana
„Díky tomu spatříš Absolutno
pratjaKŠa saguna tuKá mhané 
na vlastní oči,“ to praví Tuka

Noční
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~ 15 ~
védáčé aBhanga Kélé Šrutipara
Tyto abhangy v sobě mají esenci učení Véd, šruti
dvádaŠa sahastra samhitéčé
i 12 000 sbírek samhitů
nighanta niruKta áni Brahmasútra
Obsahují vysvětlení pojmů z Brahmasútry
avatár sahastra upagrantha
Stejně tak i 1000 knih o učení avatárů
aBhanga hé Kóti BhaKtipara zhálé
10 milionů abhangů se věnuje oddanosti
gňánapara Kélé tituKéčí
Poznání se věnuje stejné množství 
pančáhattar laKŠa vairágja varnilé
7,5 milionu se věnuje bezžádostivosti
náma té gáílé tituKéčí
Božímu jménu (mantře) se věnuje stejné množství
sátha laKŠa Kélá Bódha já džagásí
6 milionů vede hledajícího na cestě
varnilé rúpási tituKéčí
Stejný počet popisuje slávu Boha
tísa laKŠa Kélí dévási Karuná
3 miliony žádá Boha
KarmaKánda dzáná éKa laKŠa
Popisům rituálů se věnuje 100 000
dvádaŠa-sahastra svátmánuBhaví
12 000 popisuje zkušenost Já
évam džáná sarva sanKhjá aisí
Pochop čísla těchto abhangů správným způsobem
aisé hé aBhanga zhálésé Bhútalí
Tyto abhangy byly složeny na Zemi,
pánča antarálí patriKéčí
ale mají větší hodnotu než pět živlů, které tvoří svět
čautisa sahastra laKŠ éK Kóti pánča
34 000, 10 0000 a 50 milionů
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sángónijá sáča gélá tuKá
To řekl Tuka o Skutečnosti a odešel

~ ~ ~
saguna hé Brahma vitthalači Bólé
Vitthal není nic jiného než projevené Brahman
aiKa pá vahilé tuKárámá
Tukárámova oddělenost od Něj zmizela
tuKáráma tuvá Kélé džé aBhanga
Ó Tukáráme, díky abhangům, které jsi složil
Karití Ká džagí nitja pátha
ten, kdo je bude denně recitovat,
džagí pátha Karitá ávadí sadBhávé
zamiluje si správný způsob myšlení (obrátí svou mysl),
vipatti na hója tjá pránjásí
nepotká ho žádné neštěstí
pránjáčé Kaljána hóíla Bá páhé
a dosáhne nejvyššího cíle
Bhávé váčitá hé nitjanémé
Tím si buď jist, pokud je bude číst denně s oddaností
némé sanKaŠtásí Karí aKrá pátha
Pokud na něj přijdou těžkosti, tak je stačí jedenáctkrát přečíst 
vighna tjánčé spaŠta dúra hója
a ihned uvidí, jak se všechny obtíže rozplynou
dúra hója vighna vitthala mhané tuKajá
„Odstraním všechny překážky,“ říká Vitthal Tukovi,
Šévatí nidžathájá néína mí
„a nakonec ho vezmu do svého příbytku“

~ ~ ~
guručaraní théviti Bháva, ápéápa Bhété déva (5)
Pokud máš naprostou víru v Mistrovy nohy, tak zaručeně dosáhneš Boha
mhanúni gurusí Bhadžávé, rúpa dhjánásí ánávé (5)
Proto bys měl Mistra uctívat a do své mysli přinášet jeho podobu

déva gurupáŠí áhé (2) váranvára sángu Kájé (2)
Mistr má Boha v kapse, kolikrát je to potřeba opakovat?

Noční
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tuKá mhané guruBhadžaní (2) déva Bhété džaní vaní (2) 
Tuka praví: “Pokud uctíváš Mistra, tak dosáhneš Boha, ať jsi mezi lidmi, nebo v 
lese”

džaj džaj guru mahárádž guru, džaj džaj guru ma-
hárádž guru (2)

džaj džaj guru mahárádž guru, džaj džaj paraB-
rahma sadguru (2)

džaj guru džaj guru džaj guru džaj guru...

rádžádhirádž sadgurunáth 
šrí Siddharáméšvar mahárádž kí džej

rádžádhirádž sadgurunáth 
šrí BhauSaheB mahárádž kí džej

~ ~ ~
guru há paramátmá paréŠu (2)
Guru je Paramátma, Nejvyšší Pán
aisá džjáčá drudha viŠvású (2) viŠvású (2)
Pro toho, kdo má naprostou víru v Mistra,

déva tajáčá ankilá (4)
je Bůh služebníkem

svajé tjáčé gharí sančilá (2) sančilá hó (2) (+Ref)
Bůh žije v domě takovéhoto oddaného

éKá džanárdaní gurudéva (2)
Džanárdani je Mistr-Bůh
aisé BhausaheB gurudéva (2)
Bhausaheb je Nejvyšší Mistr-Bůh
aisé siddharáméŠvar gurudéva (2) 
aisé nisargadatta gurudéva (2)
aisé randžitéŠvar gurudéva (2)
jéthé náhí Bá samŠaja (2) samŠaja (2)
Není tu ani stín pochybnosti

déva tajáčá ankilá (4)
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džaj guru džaj guru džaj parabrahma sadguru (2)

čárí muKtidájaKa dátá udár Kalpataru (2) (+Ref)
Mistr dává čtyři druhy osvobození

rúpa džajáčé manaBuddhi-para váčé agóčarú (2) (+Ref)
Mistr je nejštědřejší dárce, je to strom plnící přání

alaKŠa anám arúpa advaj aKŠaj parátparú (2) (+Ref)
Nevnímatelný, beze jména, bez formy, nedvojný, nevyčerpatelný, Největší z největ-
ších

átmárám gurulingadžangam nimBargí Karuná-Karu 
átmárám BhausaheB umadí KarunáKarú 
átmárám siddharáméŠvar páthrí KarunáKaru 
átmárám KádsiddhéŠvar siddhagirí KarunáKarú 
átmárám nisargadatta nirandžaní KarunáKarú 
átmárám randžitéŠvar mumBaí KarunáKarú

džaj guru džaj guru džaj parabrahma sadguru (2)

~ ~ ~
sab santankí džej, bálgópálkí džej

tukárám mahárádžkí džej,  dňánóbá mahárádžkí džej

rukmángad mahárádžkí džej, krušnadvaipájan mahárádžki džej

rámdás mahárádžkí džej, raghunáthprija mahárádžkí džej

rádžádhirádž sadgurunáth 
šrí GurulinGadžanGam mahárádž kí džej

rádžádhirádž sadgurunáth 
šrí BhauSaheB mahárádž kí džej

rádžádhirádž sadgurunáth 
šrí Siddharáméšvar mahárádž kí džej

rádžádhirádž sadgurunáth 
šrí KadSiddhéšvar mahárádž kí džej

rádžádhirádž sadgurunáth 
šrí niSarGadatta mahárádž kí džej

rádžádhirádž sadgurunáth 
šrí randžit mahárádž kí džej

Noční



52

Šrí guru déva datta datta datta

siddh-girívásí sadgururádž, KádsiddhéŠvar mahá-
rádž (2)
Král-Sadguru pocházející ze Siddhagiri, Kádsiddhéšvar
KádsiddhéŠvar mahárádž (4)
siddh-girívásí sadgururádž KádsiddhéŠvar mahá-
rádž (2)

rámáŠram sadgururádž gurulingadžangam mahá-
rádž… 
inčgirívásí sadgururádž, umadí BhausaheB mahá-
rádž… 
Bágévádívásí sadgururádž, siddharáméŠvar mahá-
rádž… 
nirandžanívásí sadgururádž, nisargadatta mahá-
rádž… 
mumBaívásí sadgururádž, randžitéŠvar mahárádž...

~ ~ ~
áKalpa ájuŠja vhávé tajá Kulá
Nechť žijete až do konce věku 
mázhijá saKalá haríčjá dásá
ó všichni moji drazí, oddaní Boha
Kalpanečí Bádhá na hó KónéKálí
Myšlenky ať vás už nikdy neotravují
hí santamandalí suKhí asó
A nechť je toto shromáždění světců radostné
ahanKáráčá várá na lágó rádžasá
Ať se vás ego již vůbec nedotkne,
mázhjá viŠnudásá BháviKánsí
ó oddaní Boha

Šaríra pránámsí Karína Kuravandí rámá, Karína Ku-
ravandí
Své tělo i svou duši věnuji Bohu
KŠan éKa na sódí sanga tjáčá, KŠan éKa na sódí
Ani na jediný okamžik neopustím jeho společnost
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námá mhané tajá, asávé Kaljána rámá, asávé Kaljána
Náma praví: „Ti, kdo sesbírají plody osvobození,
džjá muKhí nidhána, pándúranga, džjá muKhí nidhána
jsou ti, kdo mají na rtech jméno Pándúrangy“

hari-hara vitthala rakhumáí vithóba rakhumáí...
vitthala, vitthala, vitthala...

mí tava anjájí aparádhí
Jsem nespravedlivý hříšník
Karmahína matimanda-Buddhí 
Jsem líný, s mdlým rozumem
tudza mjá áthavilé náhí Kadhí
Nevzpomněl jsem nikdy
váčé Krupánidhí májaBápá
na Tvou milost, můj otče
náhí aiKilé gáílé gíta
Neposlouchal jsem ani jsem nezpíval tvé písně
dharilí ládža sándilé hita
Kvůli nedostatku odvahy jsem míjel své dobro
návadé purána Baisalé santa
Neměl jsem rád posvátné knihy ani světce
Kélí Bahuta paranindá
Hledal jsem chyby v ostatních
Kéla náhí Karavilá náhí parópKára
Nikdy jsem neudělal nic pro dobro ostatních
náhí dajá álí píditá para
Neměl jsem slitování s trpícími
Karú najé tó Kélá vjápár
Udělal jsem tyto činy, které jsem neměl dělat
utarí Bhár tuKá mhané
Tuka praví: „Prosím odejmi mi toto břímě“

dňánóbá, tukárám, dňánóbá, tukárám...

ahó Bólilé léKarú, védéváKudé uttarú
Říkal jsem hlouposti jako dítě
kšama kará aparádha, mahárádža tumhí siddha 
Prosím odpusť mi, promiň mi urážku, ó Mahárádži, dokonalý

Noční
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ahó náhí vičárilá, adhiKára mjá ápulá
Nehledal jsem správně. Znám svou pozici
kšama kará aparádha, mahárádža tumhí siddha

tuKá mhané dňánéŠvara, ráKhá pájápé KinKará
Tuka praví: „Ó, Dňánéšvare, nech mne být sluhou u Tvých nohou“
kšama kará aparádha, mahárádža tumhí siddha

~ ~ ~
páhé prasádáčí vát, dhjávé dhuvónijá tát
Čekám na Tvůj prasád, vezmu si vodu, kterou byl omyt Tvůj talíř
ŠéŠa ghéúni džáína, tumčé zhálijá Bhódžana
a zbytky, které zůstaly po Tvém jídle
ahó zháló éKasavá, tumhá áda na jé dévá (3)
Jsem Jedno s Tebou, nic nás již nemůže oddělit
ahó tuKá mhané čitta, Karúni ráhiló nivánta (3)
Tuka praví: „Nyní budu žít s klidnou myslí“

~ ~ ~
vidá ghéí pátharíŠá, siddharámá paréŠá
Nabízím betelový ořech, Siddharáméšvarovi, Králi z Páthri
vigňána Bódhasúrja, gňána agňána náŠá
Odnesl jsi poznání i nevědomost a otevřel jsi konečnou Skutečnost
vidá ghéí patharíšá

samsára nágavélí, páné ananta phutalí 
satva radža tama mélí, májá viŠvači vjálí
Samsára je betelový keř, jehož listy jsou satva, radža a tama. Jejich mícháním 
vznikla iluze celého světa
vidá ghéí patharíšá

vairágja háči čuná, Šamadamádi dzáná 
sádhana Káta dzuná, ahamBrahma supárí 
Nepřipoutanost je citronová šťáva, nanesená na betelový list, kterým je kontrola 
mysli a činů, do středu se přidá betelový ořech „Já jsem On“
vidá ghéí patharíšá
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agňána gňánačá, vidá Kháí madžéča
vigňána ranga tjáča, Khulaví muKhaŠóBhá
Betelový ořech z poznání a nevědomosti je snězen a zůstane po něm jen barva 
konečné Skutečnosti
vidá ghéí patharíšá

sadgurú tudza aisá, arpí támBúla sádhá
sévaKa datta tuzhá, sévi gňána vilásá
Ó Sadguru, Tvůj služebník Datta Ti nabízí tento prostý dar. Prosím, přijmi jej, 
ó Ty, jenž jsi spokojen sám v sobě

vidá ghéí pátharíŠá, siddharámá paréŠá 
vigňána Bódhasúrja, gňána agňána náŠá
vidá ghéí patharíšá

~ ~ ~
mádó paraméŠvara gurudhjáná, Bidadirú-vadu Bha-
džaná (2)
Medituj na Nejvyššího Pána, Mistra a nezapomeň ho uctívat
nódó ninnólu nidžaKhúná, púrnaiKjada gňáná, gňá-
na, púrnaiKjada gňana ...mádó
Podívej se do sebe sama a pochop svou skutečnou podstatu. Učiň to! (mádó)

aparúpada naratanuvidu nódó, Šadagaradá pádó (2)
Zrození v lidské podobě je vzácné, využij ho k sebe-realizaci
apahásjava mádadéní Kúdó, ghanačinmaja-gúdo, 
gúdó, ghanačinmaja-gúdó ...mádó
Neber to na lehkou váhu, ale snaž se dosáhnout Absolutna. Učiň to!

agníčaKrada Balijalli, éradu Kamaladallí (2)
Věz, že oslnivé světlo realizace je uvnitř tebe
pragňá dzagidzagi-suva BélaKalli, tila ninnóla gil-
li, gilli, tila ninnólagilli ...mádó 
Spočívá blízko agni čakry, mezi dvěma okvětními lístky lotosu

mélina sthánada sahastrárá, gurútattvada purá (2) 
V sahastráře najdeš jemnou cestu ke Skutečnosti

Noční
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péla-lálavallada suKhasárá, ŠanKara padavivará, 
Bhímá, ŠanKara padavivará ...mádó
Cestu k nepopsatelné radosti a osvobození. Bhíma praví: „Pán tě zahrne svým 
dobrodiním“

~ ~ ~
héči dána dégá dévá, tuzhá visara na vhává
Bože prosím, dej mi dar, ať na Tebe nikdy nezapomenu 
guna gáína ávadí, héči mázhí sarva džódí 
Budu neustále zpívat o Tvé slávě s velikou láskou, to je mé jediné bohatství
nalagé muKti dhana sampadá, santasanga déí sadá
Netoužím po osvobození, majetku ani prosperitě, jen mi vždy dávej společenost 
světce
tuKá mhané garBhavásí, suKhé ghálávé ámhánsí
Tuka praví: „Pokud souhlasíš s mými podmínkami, tak se nebojím a klidně mne 
nech rodit se znovu a znovu“
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~ šrí siddharáméšvar mahárádž áratí ~
áratí siddharámá, saččidánanda prémá
Áratí Tobě, ó Siddharáméšvare, jsi láska čistého vědomí
sadguru sukhadhámá, harihara tú brahmá
Přenášíš nás za utrpení světa, nejsi nic jiného než Brahman
áratí siddharámá

tú éKa pátharíŠá, Kari viKalpanáŠá
Jsi Pánem Páthri, který ničí všechny pochybnosti
tódúni BhavapáŠá, uddharilési ámhá (+Ref)
Věřil jsem ve skutečnost světa, uchovával jsem „já“ a „moje“, ale ty jsi to zničil

védánta guhja parama, pari Karóni sugama
Védántu plnou tajemství jsi nám prostě a jasně vysvětlil
praBódhilé varma, nurví agňána námá (+Ref)
Předal jsi nám esenci, nezůstala v nás ani stopa po nevědomosti

védánta-vara íŠá, tudza pranáma ŠataŠa
Jsi Pánem Védánty, stokrát se klaníme k Tvým nohám
dattátraja dásá, déí svarupi virámá
Tvůj služebník Dattátraja Tě prosí: „Nech nás spočinout ve své přirozenosti“

áratí siddharámá, saččidánanda prémá 
sadguru sukhadhámá, harihara tú brahmá 
áratí siddharámá

Noční
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~ šrí nisargadatta mahárádž áratí ~
áratí avadhútá, guru nisargadattá
Ó Avadhúto, Guru Nisargadatto!
prabuddha gňánadútá, avatarasi anantá
Sebe-realizovaný, nejvýše inteligentní posle Nejvyššího poznání. Uctívám Tě, 
protože Ty, věčná síla, jsi Božskou inkarnací
áratí avadhútá

paraméŠa átmarangá, tava, vigňána gangá
Jsi Nejvyšší, ponořen do Já. Jsi řekou poznání, která neustále proudí
náŠita Bhava-sangá, nitja váhé praŠántá (+Ref)
a očišťuje od vlivu světa. Dosáhl jsi stavu vrcholného klidu

BhaKta hé mínagana,  tudza ananja Šarana
My, oddaní, jsme hejem ryb a bezpodmínečně jsme se Ti odevzdali
vandití tava čarana, túči trátá samarthá (+Ref)
Klaníme se Tvým nohám. Ty, Všemocný, jsi naším jediným zachráncem

átma viŠrámadhámá, tava apára mahimá
Nejvyšší Já je Tvým příbytkem, Tvá reputace je bezmezná
nami tudzasí Brahmá, BhaKta Bhágja vidhátá
(Proto), ó tvůrče štěstí svých oddaných, se Ti klaní i Pán Brahma

áratí avadhútá, guru nisargadattá
prabuddha gňánadútá, avatarasi anantá
áratí avadhútá
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~ šrí randžit mahárádž áratí ~
áratí ranadžita, sadgurú samarthá
Nabízíme Ti áratí Mistře Randžite, všemocný sadguru,
bhódhuní nidzabhaktá, uddharilésí džagatá
Díky Tvému duchovnímu učení, které jsi předal svým žákům, jsi povznesl celý 
svět. Áratí z vděčnosti pro Tebe Mahárádži
áratí ranadžita

tuzhé rúpa áthavitá, nuré samsára čintá
Kdykoli na Tebe myslím, tak se rozplynou světské starosti
átma-svarúpa dáttá, čarní thévitó máthá (+Ref)
Dal jsi nám poznání Já, naší skutečné přirozenosti. Klaním se k Tvým nohám

Kalpaná híča vruttí, gňáné Karúní nivruttí 
Díky pochopení, které jsi nám dal se Pochybnosti a myšlenky rozplynuly 
muKtivaríla BhaKti, dávilí tú BhaKtá (+Ref)
Učil jsi nás důležitosti uctívat svého Mistra, a to i po osvobození

tava divja gurúprémá, disatasé na símá
Láska, kterou cítíš ke svému Mistrovi, je Božská láska bez konce
siddharámá-ŠiŠjóttamá, tudza Šarana anantá
Jsi dokonalým žákem Siddharáméšvara. Bezmezně se Ti odevzdáváme

áratí ranadžita, sadgurú samarthá
bhódhuní nidzabhaktá, uddharilésí džagatá
áratí ranadžita

Noční
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suKhasahitá duhKharahitá nirmala éKántá
Přinášíš radost, ničíš utrpení, jsi zcela čistý, jsi za Jednotou
Kalimaldahná gahná svámí samarthá
Spaluješ světský nepokoj způsobený časem (smrtí), ó všemocný Mistře
na Kalé BrahmádiKá anta anantá
Jsi neomezený, Tvůj konec není znám ani bohům jako je Brahma,
tó tú ámha sulaBh džaj Krupávantá 
a přesto jsi nám tak snadno přístupný, ó milostivý

džaj dév, džaj dév, džaj karúnákará
Sláva Tobě Bože, Sláva Tobě Bože, ó soucitný
áratí óvalú sadgurú máhérá, džaj dév, džaj dév
Nabízíme Ti áratí, Sadguru, který jsi naším jediným útočištěm

májévin máhéra viŠrántí tháva
Jsi pro nás místem odpočinku, které se nachází za Májou
ŠaBdí arthaláBha Bólané váva
Je nesmyslné říkat, jak veliké dobrodiní jsi nám prokázal, slova jsou nepoužitelná
sadgurú-prasádé sulaBha upáva
Díky Milosti Mistra je osvobození snadné
rámírámdásá phalalá sadBháva 
Rámdás dosáhl Rámy díky tomu, že otočil mysl správným směrem

džaj dév, džaj dév džaj, karúnákará 
áratí óvalú sadgurú máhérá, džaj dév, džaj dév

džaj guru, džaj guru, džaj guru džaj
džaj guru, džaj guru, džaj guru džaj džaj džaj

rádžádhirádž sadgurunáth 
šrí Siddharáméšvar mahárádž kí džej
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~ bhou-parák ~
BhaKta Kárja Kalpadrum Šrí guru sárvaBhaumam 
Šrímad rádžádhirádž jógí mahárádž
Plníš přání svých oddaných, jsi Guruem celého světa, jsi vznešený král králů, 
pán jógy

triBhuvanánanda, advait, aBhéd, nirandžan, nirgun, 
nirávalamB, paripúrna
Jsi blažeností pro všechny tři světy, ne-dvojný, bez rozdílů, bez poskvrny 
(nevědomosti), jsi za gunami, bez opory, zcela dokonalý

sadódita saKalamat sthápanáčárja Šrí sadguru 
Šrí siddharáméŠvar mahárádž páthrí jativarja 
BhouparáK

rádžádhirádž sadgurunáth 
šrí Siddharáméšvar mahárádž kí džej

rádžádhirádž sadgurunáth 
šrí BhauSaheB mahárádž kí džej

rádžádhirádž sadgurunáth 
šrí GurulinGadžanGam mahárádž kí džej

rádžádhirádž sadgurunáth 
šrí KádSiddhéšvar mahárádž kí džej

rádžádhirádž sadgurunáth 
šrí niSarGadatta mahárádž kí džej

rádžádhirádž sadgurunáth 
šrí randžit mahárádž kí džej

Noční
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~ šédz-áratí ~
rátra kití hí dzáhalí, ghé zhópa sukhé gurunáth
Už minula půlnoc, jdi prosím spát, ó Pane
Kélí tuzhí Šédza hrudjántarí, pádzalalí gňánadžjóti 
Barí 
Mé srdce se stalo Tvým srdcem, je osvětlováno Tvým poznáním
málavúní tí dípiKá, džá samarasuní svarúpát 
Buď s Absolutnem, buď ve svém Já, zhasni malou lampu “já”  a buď ve svém Já

rátra kití hí dzáhalí, ghé zhópa sukhé gurunáth

gňánači hé Bhavamúla Kharé, múla agňána téča džé-
vhán saré 
Poznání je základem všeho, ale i poznání nakonec zmizí (stane se z něj nevědo-
most)
gádha aŠí nidza-zhópa jé, dattátraja Kathí gudzamát
Datta Tě prosí: „Upadni do tohoto spánku, který je za poznáním“

rátra kití hí dzáhalí, ghé zhópa sukhé gurunáth   

~ karunáštak ~
sunu datta mí varnitó siddharáma
Poslouchej, Siddharáméšvare, Datta Tě popisuje
tuzhé námasanKírtaní sauKhja ámhá
Zpívání pro Tebe mi přináší velikou radost
tuzhé guna gátá virálí pravruttí 
Tím, že jsem Tě potkal, se mé touhy zklidnily
tuzhé rúpadé déKhatáčí nivruttí
Mé činy jsou nyní prázdné, nechci nic jiného než znát jen Tebe

siddharáma, púrnaKáma, sauKhjadháma sadguru 
Ó Siddharáméšvare, čistý od vášní, ó sadguru, který nám přinášíš radost 
džívaBháva násuní sadáŠivá dilé marú
Usekl jsem hlavu džívovi, vzdal jsem se těla a stal jsem se Šivou, věčným a 
čistým
adhama uttamádi Bháva dvaita sarva násuní
Od velmi nicotného k Božskému - tyto dva druhy pocitů nyní odešly
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náhí há prapanča sarva Brahma thasavilé maní
Není pět elementů, není žádný svět, vše je Brahman, jsi všude - to je mé přesvěd-
čení

džaj džaj raghuvír samartha

~ pálaná ~
halavú kití gurúráná, nidrá kaší jéiná...
halavú kití gUrúráná
Jak dlouho Tě musím kolíbat? Proč ještě nespíš?

pálaKha hé Karuni Šaríra, hrudajáčé Šajanágára
Moje tělo je Tvá kolíbka. Mé srdce je Tvá ložnice, do které Tě vedu 
só’ham gájana suručíra, gáí madhura svara gáná
Zpívám “Sóham”, abych tě uspal, někdy zpívám Tvé jméno nahlas
dattátraja Kari padadhjáná
Dattátrajovy oči neustále spočívají na Tvých lotosových nohou

halavú kití gurúráná, nidrá kaší jéiná...
halavú kití gUrúráná

~ ~ ~
džaj guru, džaj guru, džaj guru džaj

džaj guru, džaj guru, džaj guru džaj džaj džaj

Noční
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~ ábhajdán ~
kája bhíti šanká uralí ámhásí, sadgurú páthísí sid-
dharáma
Jaký strach a pochybnosti pro mne zůstaly, když je při mně neustále můj Mistr 
Siddharáméšvar?

mípana Kalpita Bhúta marúnijá, Kélé gurúrájá púrna 
Káma
Ego byla jen myšlenka, kterou jsi rozpustil, zchladil jsi všechny mé touhy
déhamanásaha sarva Brahma Kélé, pápapunja gélé 
dharmádharma
Tělo i mysl jsou Brahma, zmizely hříchy i zásluhy spolu se „správným“ a „špatným“
dattátraja Khélé ápa-ápanásí, átá KónápáŠí Kája 
Káma
Dattátraja se raduje ve svém vlastním Já, tak jak by tu mohlo zůstat nějaké 
přání?

kája bhíti šanká uralí ámhásí, sadgurú páthísí 
siddharáma... siddharáma... siddharáma

~ sadgurustavan ~
džjáhí déúní Bídžamantra madzalá, samsárí já tárilé
Dal jsi mi základní mantru, a tak jsi mne zachránil ze světských utrpení
móKŠáčí madza dzána váta Baraví, dávúnijá sódílé
Ukázal jsi mi cestu k Osvobození a vedl jsi mne po Nejvyšší cestě

džanmáčí sagalí múlí Khanúnijá, dúrávalí tí pahá
Vytrhl jsi všechny kořeny zrození a zahodil jsi je
aisá sadgururádža mí namitasé, átá asó lóBha há
Klaním se Ti, králi Mistrů, kéž na mne stále prší Tvé požehnání

mázhjá sadguručá agádha mahimá, Kaisá ŠaKé dína mí
Tvá velikost, Mistře, nemůže být pochopena! Jak bych ji mohl popsat?
varnájá Šruti-ŠéŠa džétha thaKalé, téthé mathiman-
da mí
Nedokázaly ji popsat ani Písma ani Šéša, had, který má tisíc úst, tak jak by to 
mohl dokázat ubožák, jako jsem já?
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páhóni nirapéKŠa préma ituKé, lóté sadá níra hí
Bez jakéhokoli omezení mi dáváš svou lásku, nemohu vyjádřit svou vděčnost a 
slzy mi zaplavují oči
óválúní tajávarúní ámučjá, pránámsí táKú ámhí
Plni radosti odevzdáváme sami sebe všemu, co řekne. Věnujeme mu svůj život

džaj džaj raghuvír samartha

rádžádhirádž sadgurunáth 
šrí Siddharáméšvar mahárádž kí džej

rádžádhirádž sadgurunáth 
šrí BhauSaheB mahárádž kí džej

rádžádhirádž sadgurunáth 
šrí niSarGadatta mahárádž kí džej

rádžádhirádž sadgurunáth 
šrí randžit mahárádž kí džej

Noční
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Šédz-áratí

~ 1 ~
zhálá ušira átá, niza siddharáma tátá 
Je už pozdě, jdi spát, ó Siddharámo, ctěný

agňána andhaKárí (2) padatá ám-hamsí tári (2)
tudza Šina hója Bhári (2) ghé dzópa gňána-dáta (2) (+Ref)
Tím, že jsi nás zachránil z temnoty nevědomosti, ses unavil. Proto prosím spi, ó 
Ty, který dáváš poznání

upaKára Kája vánu (2) á-Bhára Kiti mánu (2)
tu gňána Káma-dhenu (2) pajaBódha dési 
BhaKta (2) (+Ref)
Jak vyjádřit svou vděčnost? Mohu Ti snad vůbec  někdy poděkovat? Jsi krávou 
poznání, která plní přání a dává oddaným mléko poznání

guruputra vásaré hí (2) svánanda-magna pahi (2)
dattá-trajá-si náhi (2) tudža-vina dudža trátá (2)
Tví žáci jsou jako Tvá telata, ponořeni do blaženosti Já. Pro Dattátraju neexis-
tuje jiný otec, než Ty

zhálá ušira átá, niza siddharáma tátá 

~ 2 ~
nidza siddháráma átá, zhóparé tátá
Nyní spi, Siddharámo, spi, milovaný

džóvari vrutti mipana nánde, sádhana didhale tu 
nidza-Bodhe, Kathilé Šástré džé džé védé, tum-ča 
móKŠa-dátá, zhóparé tátá (+Ref)
Doteď vládla myšlenka „já“. Dal jsi nám prostředky k dokončení pochopení Já. 
Toto všechno bylo napsáno v Písmech, ale jen Ty jsi tím, kdo dává osvobození
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gňána dilé agňána nirásé, hé-ča Kárja Kari dvá-daŠa 
varŠe, sadguru gňán-ágňána umásé, ghálavilé átá, 
zhóparé tátá (+Ref)
Dával jsi nám poznání a zaháněl nevědomost. Celých 20 let jsi nedělal nic jiné-
ho. Ukončil jsi střídání poznání a nevědomosti, ó Sadguru

mi mázhé-pana Kalpita gele, sádhana átá Káhi na 
urale, véda-Šástra té sarvahi sarale, phóla saKala 
Bátá, zhóparé tátá (+Ref)
Neskutečné „já“ a „moje“ zmizely. Nyní už nezůstalo nic, co by bylo třeba udě-
lat. Védy a Šástry jsou pryč. Slova jsou zbytečná.

déha manásaha Brahma-či Kélé, Karma ŠuBh-áŠuB-
há mangala zále, sádhaKa siddhači houni thele, mi 
vrutti zátá, zhóparé tátá (+Ref)
Tělo a mysl se staly Brahman. Čisté i nečisté činy se staly svatými. Sádhaka se 
ustálil v Já. Ego zemřelo.

guru-siddhá tu purna-či-asasi, muKtivarila hi BhaK-
t-ti desi, dattátraja ápanásama Karisi, tum-ča pitá 
mátá, zhóparé tátá (+Ref)
Siddharámo, Mistře, jsi Absolutnem, jsi dokonalý. Učil jsi nás, své oddané, uctí-
vat Mistra i po osvobození. Dattátraja praví: „Učinil jsi nás tím, čím jsi sám. 
Jsi naším otcem i matkou.“

nidza siddháráma átá, zhóparé tátá

~ 3 ~
zOpa átá sadguru sadajá, 
siddharáma rájá
zOpa tudži šinali kájá, siddharáma rája
Nyní spi, milovaný Sadguru, Pane Siddharámo. Spi, neboť Tvé tělo je znavené 

tina loKa sadadži vjáli, 
Koti Kalpe áli geli,
čiran-dživa Bái asali, thára KariŠi májá (+Ref)
Tři světy jsou spontánně zrozeny, tisíce věků přišlo a odešlo. Jsi věčnou matkou, 
která zabíjí máju.

Šédz-áratí
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mhanati Kuni navala KaŠáče,
náhi tilá vadhita váče, 
samadžati ná sádhana Kaiče, nase ti, vadhájá (+Ref)
Proč být zděšen iluzí? Co je na ní velkého? Nikdo nechápe, jak ji zabít, protože 
ona neexistuje. K zabití toho, co není, není nic potřeba

disé róga Šarirá-varati, 
sthula upájási Kariti,
Šastra auŠadhé váparati, vaidja tajá thájá (+Ref)
Když je tělo nemocné, běžní lidé se se ho snaží léčit babskými recepty, ale dok-
tor používá léky a skalpel

róga Kalpita Bhava já mhanati,
tjása auŠadha Kalpita déti,
guru-rádža násati Bhrámti, ŠaBda Kari Kárja (+Ref)
Vědí, že tento iluzorní život je nemocí, ale neznají potřebný lék. Zatímco Ty, 
Guru-králi, ničíš tento klam. Jen Tvá slova jsou opravdu účinná

náhi tilá sádhana Kasalé, 
nénuniča džana hé phasalé,
sthula sádhanáné gélé, thára ti Karája (+Ref)
Jaký prostředek je potřeba k překonání toho, co neexistuje? Nevědomost svedla 
lidi do pasti, protože se pokouší zničit svět světskými prostředky

móthé móthé pandita thaKalé, 
purániKa Šástri harale, 
náhi te-ča náhi Kele, tváča tilá rájá (+Ref)
Velcí a moudří učenci se znavili svou učeností. Znalci Purán a Šáster neuspěli. 
Z ničeho jsi učinil nic, ó Pane

Bhula hi ti májéči, 
sarva Brahma asuni sáči,
Bhásavile Bhalate sóči, hiča dzána májá (+Ref)
To je vina máji. Ačkoli ve skutečnosti je vše Brahman, jeví se to jako něco jiné-
ho. Pochop, že to je iluze

náhi tilá náhi mhanatá, 
Kája tuze gélé tátá
ŠaBda ‘mi’ májéči mátá, ŠaBda Kari vájá (+Ref)
Co ztratíš, když řekneš ne nule? Slovo „já“ je matkou Máji a vyživuje zbytečná slova
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Kalpaná ti záná vrutti, 
vrutti tiča májá džagati, 
Kalpane-či Kasali Bhiti, datta dhari pájá (+Ref)
Mysl je plná myšlenek a tyto myšlenky vytvářejí iluzi světa. Proč se bát vlastních 
myšlenek? Datta se drží Tvých nohou

~ 4 ~
niza siddharáma átá, bhavavimóčaná, átá bhavavi-
móčana
Prosím jdi nyní spát, Siddharámo, vysvoboditeli z utrpení života

asura ghóra mípana na maré, maruni dudžé rúpe vi-
čaré (2)
jása márita tudzé praBhuré, Bahu játaná, átá bhava-
vimóčana (+ Ref)
Démonické a děsivé „já“ nikdy neumírá, ale jen přijme jinou podobu. Jedině Ty 
ho dokážeš zahubit

ughadilési ámučé dólé, nih sandéha ámhá Kélé (2)
KaŠta Bahu tuzalá zálé, BhaKta-Káraná, átá bhava-
vimóčana (+ Ref)
Otevřel jsi naše oči, zbavil jsi nás všech pochybností. Pro spásu svých oddaných 
jsi musel projít mnohými bolestmi.

naKó naKó átá džágu, Kája tudža[si] átá mágu (2)
deha práraBdháčá Bhogu, harisi Bandhana, átá bha-
vavimóčana (+ Ref)
Nyní prosím, nezůstávej vzhůru. Dal jsi nám vše. O co víc bych si mohl říct? 
Prosím Tě, Pane, ať už mi zbývá jakkoli dlouhý život, nechť je osud mého těla 
vyčerpán jedině ve službě Tobě.

vinavi dattátraja tudzalá, zái átá tu Šédzélá (2)
Šina tulá sadguru álá, zhópa sadždžaná átá bhava-
vimóčana
Dattátraja Tě žádá, prosím jdi do postele. Musíš být velmi unaven, prosím jdi 
spát, ó velký světče.

niza siddharáma átá, bhavavimóčaná, átá bhavavi-
móčana
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~ 5 ~
nizaré niza, tu gururájá... nizaré niza
Prosím, jdi spát, ó velký Guru.

BálaKa vjáli džagá-evdhe (2)
tu nizatá tava májá (+Ref)
Když jdeš spát, tak se objeví mája a zplodí celý vesmír.

zágavitá tuza Bála pahájá (2)
tari giliŠi ŠiŠuzájá (+Ref)
Když otevřeš oči, uvidíš dítě iluze a zničíš je i s jeho matkou

tava nidrétila svapna džagata hé (2)
uthatá zá-ila vilajá (+Ref)
Tento svět je jen tvůj sen, rozplyne se, jakmile se probudíš.

véda-Šástra guru déva-BhaKtapana (2)
uthathá tharatila vájá (+Ref)
Védy, šástry, guru, bůh, oddaní – to všechno se stane zbytečným, jakmile se probu-
díš.

BhaKti suKhastava nidzuni ráhi (2)
datta vinavito pájá
Prosím nyní nevstávej, dopřej svým oddaným radost z oddanosti Tobě. Datta prosí u 
Tvých nohou

nizaré niza, tu gururájá... nizaré niza

~ 6 ~
rátra Bahu džáhali, KaŠála praBhú džágata Baisalá (2)
džaga sagalé zhópalé tari Ka, nida na je mangalá, 
kašalá, prabhu džágata baisalá
Noc již dávno přišla, proč stále sedíš vzhůru, můj Pane? Celý svět spí, tak proč k 
Tobě nepřišel spánek?

malá vatáte santara-háti, džagá végalálí upharati 
hiča Khuna sádhuči móthi, santa toča umaga-lá
kašalá, prabhu džágata baisalá
Mám pocit, že cesty světců jsou zcela odlišné – opačné světu. To je znakem velké-
ho sádhua, světce, který pochopil
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dživása agňáná-či ráti, nizarúpa-či zopa vismúrti
gňána-jasi pari átma-džágruti, to svarúpi rangala 
kašalá, prabhu džágata baisalá
Pro džívu je to noc nevědomosti – jeho spánek je zapomněním na jeho Já. Ale 
realizovaný je zcela probuzen ke svému slavnému Já

muni-dzana viŠaji ghórata padati, tithé dživa hé džá-
gata Basati
viŠaja suKhá-lági dhada-pada-ti, dživa asá tángalá
kašalá, prabhu džágata baisalá
Kde světci nedbají smyslových objektů a potěšení, tam je džíva uchvácen. Usilu-
je o potěšení smyslů  a kvůli tomu trpí

pari naKo hi čintá tuzalá, ghéi sadguru jóganidrélá
svarupa jéíla ulata udzalá, dattátraja Bóla-lá
kašalá, prabhu džágata baisalá
Ale pro Tebe neexistují žádné takové strasti; užíváš si „jógového spánku“. Tvá 
forma se vrátí ještě zářivější, to praví Dattátraja.

~ 7 ~
kari sukhé šajana gururádža zani (2)
kari sukhE šajana gururádž
gururádža zani (4)
kari sukhé šajana gururádža zani
kari sukhE šajana gururádž

váta Baghe tava májaráni (2)
Kadhi tu svástha nidže mhanuni (2) (+Ref)
Královna iluze na Tebe čeká. Čeká na Tebe, abys šel spát.

niza-ljávari tu gadaBada sári (2)
Karita Fíre vjáBhi-čára-guni (2) (+Ref)
Když Ty spíš, tak přijdou všechna trápení. Iluze si dopřává všeho pomocí gun.

činala mhano Ki sati tava mája (2)
tudža-vina táKi pranaK-Šani (2) (+Ref)
Měl bych tě, Májo, nazývat děvkou, když jsi příčinou mého oblouzení, nebo tě 
mám nazývat požehnanou a ctnostnou ženou, protože díky tobě můžu znát Sku-
tečnost? Bez tebe bych zemřel, nemohl bych zůstat.
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máje-vina tava rúpa Kalená (2)
datta tičá nita hoja runi (2)
Bez iluze bych nemohl poznat Skutečnost. Datta praví: „Jsem iluzi velmi vděčný“

kari sukhé šajana gururádža zani (2)
kari sukhE šajana gururádž
gururádža zani (4)
kari sukhé šajana gururádža zani
kari sukhE šajana gururádž

~ 9 ~
bahu rátra záli šinalá átá
niza niza rE guru-nátha, niza átá hO niza átá
Je velmi pozdě, prosím spi, Mistře.

dže Bolu tulá sarva Káhi (2)
váčá-ram-Bhana tu tjáta náhi (2)
Cokoli o Tobě řeknu, je jen hra slov. Nejsi to Ty.
stavaneča áropa je Bhalatá (2)
niza niza re guru-nátha, niza átá ho niza átá (+Ref)
Ve chvíli, kdy promluvím, se mýlím. Prosím, jdi spát, Mistře.

dévá mi tuzalági gáu (2)
zari sat-čita suKha-ghana ghjáu (2)
Zpívám pro Tebe, Mistře, a v tom nacházím velikou radost
tari sarvá-huni tu paratá (2)
niza niza re guru-nátha, niza átá ho niza átá (+Ref)
Nicméně Ty nejsi ani toto

váni Buddhi tudžjá-huni parate (2)
tethe džániva neniva sarate (2)
K Tobě nemohou slova ani intelekt dojít. Nezůstalo ani poznání ani nevědomost
ráhi muKá datta já-Karitá (2)
niza niza re guru-nátha, niza átá ho niza átá (+Ref)
Kvůli tomu Datta umlkl

bahu rátra záli šinalá átá
niza niza rE guru-nátha, niza átá hO niza átá
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~ 10 ~

niza niza prabhó (2) kéli tuzi sundara šajjá
gururádža, hrudaja-gókuličjá krišna kanhaijá
niza niza prabhó
Prosím, jdi spát, ó Pane. Je pro Tebe připravena nádherná postel. V mém srdci, 
které je Gókul, je Guru-Král jako Krišna.

Bahu záli átá rátra nize Šrí guru-rájá (2)
mama vrutti saKala gópí atura tuzaŠi milájá (2) (+Ref)
Ó Mistře, je velmi pozdě, tak jdi prosím spát. Moje myšlenky jsou gópí, které 
pořád běhají za Tebou.

nadi ságaránta miluni svatah zátase lajá (2)
tu Bhétatáča vrutti mure tjápari saKhajá (2) (+Ref)
Stejně jako řeka dychtivě míří do oceánu a splyne s ním, tak i moje myšlenky 
zemřely a rozplynuly se v Tobě, když jsi mne potkal

maga uŠira Kája svarúpa-zopa gádha jávajá (2)
tava nida-miŠe datta svatah zopato prijá (2) (+Ref)
Tak proč zůstáváš tak dlouho vzhůru a odkládáš svůj spánek? Až půjdeš spát, 
Datta půjde spát také

niza niza prabhó (2) kéli tuzi sundara šajjá
gururádža, hrudaja-gókuličjá krišna kanhaijá
niza niza prabhó

~ 11 ~
gňána-ghaná, niza niza gururáná (2)
Prosím, jdi spát, králi skutečného poznání

Bhása džagáčá zopasi džev-han (2)
uthatá disaŠi džagata-Khuná (2) (+Ref)
Když jdeš spát, přijde přelud světa. Díky Tvé síle, když se vzbudíš, vidíme, že 
celý vesmír je iluze.

Kothila nidrá džága tulá praBhu (2)
hosi Kadhi ná adhiKa uná (2) (+Ref)
Kde je pro Tebe, ó Pane, spánek nebo bdění? Také zde není ničeho víc nebo 
něčeho nedostatek
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hósi tu džaga héma džasé naga (2)
nača muKatá tila héma-paná (2) (+Ref)
Jsi vesmírem, stejně jako ve všech špercích není nic jiného než zlato. Ať už má 
jakýkoli tvar, zlato vždy zůstane zlatem

san-muKha ápana ápana dar-pani (2)
džagata-miŠe Bagha-Ši ápaná (2) (+Ref)
Jsem ‚v předu‘, stejně jako je odraz v zrcadle také mnou. V celém vesmíru nevi-
dím nic jiného než své Já

druŠja džagata druŠta darŠanahi (2)
avagháči tu triputi-viná (2) (+Ref)
Pozorovatel, pozorování a pozorované – Ty jsi za touto trojicí

svajam ájatá siddharáma praBhú (2)
dattátraja tuza Kari namaná (2)
Bez úsilí spočíváš ve svém Já, ó Pane Siddharámo. Dattátraja se Ti klaní

gňána-ghaná, niza niza gururáná (2)

~ 12 ~
pavalá prasáda átá uthá nizávé, svámi suKhé pahu-
dávé
Přijal jsem Tvůj prasád; přišlo pochopení. Nyní spi a odpočiň si
ápuljálá Šrama hótó Bhávé svaBhávé
Kvůli mně jsi unaven
tumhási ámhi džágavilé ápulijá čádá, ápulijá čádá
Přišel jsem se všemi svými problémy a Ty jsi mi projevil tolik laskavosti. Sebral 
jsem Ti tolik času, unavil jsem Tě
ŠuBha-áŠuBhá Karmé dóŠa harávajá pidá
Zničil jsi dobré a špatné skutky, které jsem učinil a také jejích následky, které 
jsem si užíval nebo jimi trpěl

átá svámi sukhEn nidrá kará avadhútá, nrusinha-
sarasvatí avadhútá
Ó Pane, projevený neprojeveného, prosím jdi nyní spát
činmaja-sukha-dhámi džá-uni pahudá ékántá
Ó světlo světel, věčně přítomný, jdi spát do svého příbytku
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vairágjáčá Kunčá ghéuni čauKa zádilá, čauKa zádilá
Pomocí koštěte-nepřipoutanosti jsem vyčistil vchod do tvého domu
tjávari saprémáčá ŠidaKává Kélá
Rozstříkal jsem vodu své lásky, aby se nevířil prach
pájaghadjá ghátaljá sundara navavidhá BhaKti,  
sundara navavidhá BhaKti
Na dvoře jsem připravil koberec na uvítanou – devět druhů oddanosti
gňánačjá samajá udžaluni láviljá džjóti
Lampa na ghí u tvé postele není nic jiného než poznání
Bhávártháčá mančaKa hrudajá-KáŠi tangilá, hruda-
já-KáŠi tangilá
Moje srdce, moje myšlenky, můj intelekt nejsou nic jiného než tvé lůžko
manáči sumané džoduni Kélé Šédžélá
Tvá postel je pokryta sladce vonícími květy – jemnou a čistou myslí
dvaitačé Kapáta lávuni éKatra Kélé, éKatra Kélé
Okenice jsou zavřeny. Dualita zmizela
dur-Buddhičjá gánthi sóduni padadé sódilé
Rozvázal jsi závěsy svázané pevnými uzly mysli a odhalil jsi tak jejich krásu
áŠá-truŠná Kalpanéčá sánduni galaBalá,  sánduni 
galaBalá
Všechny myšlenky a touhy světského světa se zklidnily
KŠamá dajá Šánti dási uBhjá sévélá
Odpouštění, klid a milosrdenství jsou tvoji sluhové
alaKŠjá unmani ghéuni názuKa duŠélá, názuKa duŠélá
Ovívají tě „ne-myslí“ a „ne-vnímatelným“ (ne-koncentrací). Toto ti nabízím
vithóBa názuKa duŠélá, dajalá..., Krupálá..., Bhausa-
heB..., siddharáma...,  nisargadatta..., randžit...

nirandžani sadguru mázá nizi nizélá
Ve stavu, kde není žádná temnota (nevědomost), jde spát můj Sadguru

átá svámi sukhEn nidrá kará avadhútá, nrusinha-
sarasvatí avadhútá
činmaja-sukha-dhámi džá-uni pahudá ékántá
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~ 13 ~
bahurátra hóta átá, nidžaré nisargadattá

adňánaBaddha džívá, nač dňánamárga thává
tudzalá nasé visává, dinarát Bódha Karatá (+Ref)

tava dípta-dňánavání, Širáta suBhaKta Šravaní
udzalé  praKáŠa najaní, tú thóra dňánadátá (+Ref)

ghé Šánt jóganidra, džáíla Šína sárá
nidzanídza ré udárá, tú sarva BhaKtatrátá (+Ref)

gurupréma vastu dáví, ámhánsa tí thasáví
gurudása nitja vinaví, ghé zhóparé praŠántá

bahurátra hóta átá, nidžaré nisargadattá

~ 14 ~
gurú ranadžita tátá, nidzá hó átá

tanamana amučé, tumhámsathí (2)
antharilé tátá, nidzá hó átá (+Ref)

sadgurúní tumhá, dilé gňána té (2)
dilé sarva BhaKtá, nidza hó átá (+Ref)

ámhánlá tumhí, déva Karóní (2)
džaga Kélé mithjá, nidza hó átá (+Ref)

hrudají ámučjá, asatá tumhí (2)
Ká Karú hó čintá, nidza hó átá (+Ref)

mhanúní naKó, BhaKtančí čintá (2)
nídza hó gurú mátá, nidza hó átá

gurú ranadžita tátá, nidzá hó átá
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~ čtvrtek ~
džjá sanga-tinéča viragá zálá
manó-dariča zada-Bhása gélá
sáKŠat-parátma maza Bhéta-vilá
visaru kasá mi guru-pádukálá
Díky tomu, že jsem potkal svého Mistra, jsem ztratil připoutanost, odpor a tou-
ha mysli se rozplynuly. Dotkl jsem se Tvých nohou a dosáhl jsem Parabrahman. 
Jak bych mohl zapomenout na lotosové nohy mého Mistra?

sadjóga-panthé ghari áni-jélé
angéča máté paraBrahma Kélé
pračanda tó Bódha-ravi udélá (+Ref)
Praktikoval jsem to, co mi řekl, a sám jsem se stal předmětem mého hledání. 
Našel jsem sám sebe, jsem Parabrahman, uvnitř mne září slunce poznání

čará-čari vjá-paKa-tá džajáči
aKhanda Bhéti maza-lá tajá-či
param-padi sangama purna zálá (+Ref)
Celý vesmír je Jeho domovem a spojení s ním je věčné. U Mistrových nohou 
zmizela dualita Mistra a žáka

dzó sarva-dá gupta džanáta vágé
prapanna BhaKt-ta niza-Bódha sángé
sad-BhaKt-ti Bhává-Karitá BhuKélá (+Ref)
Můj Mistr je vždy ponořen v Já, a to i když  je ve společnosti lidí. Svým oddaným 
žákům předává skutečné poznání a jediné, co přijme na oplátku, je oddanost

ananta mázé aparádha-Kóti
náni mani ghá-luni sarva póti
praBhó-dhitá to Šrama phára zálá (+Ref)
Mých prohřešků jsou miliony, ale můj Mistr je všechny zničil. Vysvobodil mne z 
mnoha utrpení a udělal ze mne sebe sama
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Káhi malá sévana-hi na zálé
tathápi téné maza ud-dharilé
átá tari arpina prána tjálá (+Ref)
Něco z jeho učení přesahovalo nejdříve mé chápání, ale on mne pozvedl tak, že 
jsem vše pochopil. Jediné, co mohu udělat na oplátku, je odevzdat se s celým 
srdcem u Jeho nohou

mázá aham-Bháva asé Šari-ri
tathápi tó sadguru angi-Kári
náhi mani alpa viKára džjálá (+Ref)
Ego, které bylo ve mně, přijal, změnil ho na Sebe a odstranil deformace mysli

átá Kasá há upaKára phédu
há déha ováluni dura sódu
mja éKa Bhávé prani-páta Kéla (+Ref)
Jak bych mohl zaplatit svůj dluh? Nabídnu mu celou svou bytost, naprosto se 
mu odevzdám

džaja vánitá vánitá véda-váni
mhane néti néti tilá ze duruni
navhé anta ná pára džjá čjá rupálá (+Ref)
Védy se ho pokusily popsat, ale říkají jen „ne toto, ne toto.“ Jeho soucit a veli-
kost jsou bez konce.

dzó sádhu-čjá anKita dživa zhálá
tjáčá asé Bhára nirandžanálá
nárájaná-ča Bhrama dura Kélá
visaru kasá mi guru-pádukálá
O toho, kdo se odevzdá Sadguruovi, se postará Nejvyšší. Všechny iluze Nárája-
ny (autora) zmizely, jako když vítr rozfouká mraky. Jak bych mohl zapomenout 
na lotosové nohy mého Mistra?
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~ pátek ~

tuzijá vijóge dživatva álé
Šarira-jógé Bahu du-h-Kha zálé
agňána dári-dra-ja máze sarená
tuzavina rámá maza kantha-véná
Tím, že jsem Tě považoval za odděleného a bral jsem tělo jako skutečné, povsta-
lo mnoho utrpení, nevědomost, nouze i koloběh smrti a zrození. Ó Rámo, nyní si 
uvědomuji, že život bez Tebe je neštěstí

para-stri džine dina Fe-du Kiti re
udása mázjá mani váta-te re
la-láta-reKhá tari pála-te-ná (+Ref)
Jako vdova, jejíž přežití závisí na rodině, nemám žádnou naději na přežití. Kdy 
změní „linie osudu“ směr života? Rámo, prosím přijď a zachraň mne

zada-li upá-dhi aBhi-mána sádhi
vi-veKa náhi Bahu-sála Bádhi
tu-zijá vi-joge pala-hi gaméná (+Ref)
Kvůli připoutanosti k tělu jsou touhy plné síly. Protože jsem nerozlišoval, mé 
utrpení je bez konce.  Přeji si, aby ta oddělenost mezi mnou a Tebou skončila 
tady a teď

vi-Šranti náhi aBhi-mána déhi
KuláBhi-máné padaló praváhi
sva-hita hotá maza-lá diséná (+Ref)
Nemám žádný klid; odpočinek je kvůli egu ztracen – silný pocit „já” a “moje“ 
mne topí. Kvůli tomu všemu jsem ztratil své pravé Já

samsára-sangé Bahu pidaló ré
Kárunja-sindhu maza sodavi ré
Krupá-Katá-KŠe sám-Bhali dina (+Ref)
Kvůli připoutanosti k samsáře a k rodině jsem trpěl, ale Ty mne můžeš z této 
agonie vysvobodit. Prosím, chraň mne svou milostí proti zlým silám

viŠaji džanáné maza lázavile
prapanča-sange áju-Šja gele
samaji Bahu Kródha Šánti Bharéná (+Ref)
Společenství se špatnými lidmi ze mne udělala troufalce. Spolčováním s nimi 
jsem promrhal život a objevil se hněv, který zabil můj klid
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sudhruda záli déha-Buddhi páhi
vai-ragja Káhi he náva náhi
apurna Kámi mana he vite-ná (+Ref)
Ego se stalo natolik silné, že nepřipoutanost a nevášnivost zmizely. Má mysl 
všude cítí prázdnotu a nedokonalost

nirupani hé sad-Buddhi hóti
sthalat-jága hótá savéči záti
Kája Karu re Krijá ghadéná (+Ref)
Díky promluvám jsou pochopeny dobré věci, ale ve chvíli, kdy se vynoří „já“, je 
učení ztraceno. Všechny mé činy jsou špatné, jelikož nenásledují učení

džaj džaj dajála trai-loKjapálá
Bhava-sindhu hári maza tári hélá
svámi-vijógé palahi gaméná (+Ref)
Ó Rámo, jsi pánem tří světů. Pomoz mi překročit tento oceán utrpení a smutku. 
Bez Tebe je nemožné žít, byť i jen jedinou vteřinu

ámhá anáthá tu éKa dátá
samsára čintá čuKavi samarthá
dása mani áthava visaréná
tuzavina rámá maza kantha-véná
Pro sirotka, jako jsem já, jsi jediný, kdo ho může zachránit. Prosím vysvoboď 
mne ze samsáry. Moje mysl se stále znovu a znovu vrací k Tobě. Jedině Ty mne 
můžeš zachránit před neštěstím. Ó Rámo, nyní si uvědomuji, že život bez tebe je 
neštěstí

~ sobota ~
udásina ha Kála džáto gamená
sadá-sarvadá thora čintá Šamená
uthe-mánasi sarva sodoni džáve
raghUnájaká kája kaisE karávE
Život beze smyslu prochází kolem. Starosti a utrpení neustávají. Mám pocit, 
jako když vše opouštím a odcházím do izolace. Ó Rámo, prosím osviť mne; co si 
počít?

maná Bolatá Bolatá vita váte
nase antari suKha Kothe na Kanthe
ghadine-ghadi čitta Kiti dharáve (+Ref)
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Karunáštaky
Říkat totéž stále dokola mne otravuje. Ale má mysl nemá klid. Kolikrát mám své 
mysli připomínat, že toto skončí!

Bahu páha-tá antari Krodha hoto
Šari-rása to heta sodoni džáto
upádhisa de-Khoni váte sará-ve (+Ref)
Tím, že jsem se víc a víc zaplétal do samsáry, se zvětšil můj hněv a vyšel ven z 
těla. Jsem otrávený problémy způsobenými upadhi (smyslové objekty, osobní 
urážky atd.)

avasthá mani hoja nánáparinči
Kiti Kája sángu gati antariči
vivéKéči já mánasá ávaráve (+Ref)
Mysl je zmatená. Srdce začalo tlouct a zchátralo. Prostřednictvím vivéka (hlubo-
ké přemýšlení, rozlišování) lze ovládat mysl, proto mi dej sílu rozlišovat

mhane dása udása zálo dajálá
džani vjartha sam-sára há vája-čálá
tuzá mi tulá pusa-to prija-Bháve
raghUnájaká kája kaisE karávE
Já, Tvůj služebník, jsem zcela znavený. Bly jsem vtažen do samsáry aniž bych 
něco získal. Prosím, aby ses nade mnou slitoval. Ó Rámo, co si počít?

tuzá Bháta mi varnito rámá-rájá
sadá sarva-dá gája Bri-dre savája
mahárádža de angi-če vastra átá
Bahu džira-na záli deha-Buddhi Kanthá
K Tvé poctě jsem složil tuto báseň, Ó králi Rámo, nech mne neustále zpívat o 
Tvých činech. Mahárádži, dej mi svou milost. Mé tělo příliš zestárlo, aby nosilo 
jakékoli šaty. Dal jsi mi své šaty, abych je nosil (nyní skončil  účel těla). Prosím 
dej mi svou milost

rámduta, vájusuta, BhímagarBha džutpati
džo naráta, vánáráta, BhaKtti-premávitpati
dása daKŠa, svámi paKŠa, nizaKáza sárathi
vira džora, Šira džora, dhaKKa-dhinga maruti
Ó Maruti – služebníku Rámy, synu Vájua, jsi odvážný a silný, jsi morálním 
idolem pro lidské bytosti. Opice, která záříš svou oddaností a láskou, ochránče 
v nebezpečí, jsi bdělým služebníkem, vždy po boku pána Rámy. Vedl jsi armádu 
k osvobození Síty. Tobě, velký válečníku mocné síly, vítězi všech válek, se klaním
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~ neděle ~
asanKhjáta té BhaKtta houna gele
tihi sádhanáče Bahu Kasta Kele
nav-he Kárja-Kartá Bhumi-Bhára záló
tudza dása mi vjartha džanmási áló
Máš mnoho žáků, kteří jsou dokonalí. Neustále provádějí jógu činů, poznání a 
oddanosti, aby Tě dosáhli. Nestal jsem se služebníkem jako oni a jsem jen bře-
menem země. Jediným výsledek mého zrození je zklamání.

Bahu dása te tápa-si tirtha-vási
giri-Kanda-ri Bheti náhi džanási
sthi-ti aiKa-tá thora vis-mita dzáló (+Ref)
Mnoho Tvých oddaných provádí tapas, chodí na poutě, někteří utíkají pryč od 
lidí do osamělosti lesa. Posloucháním jejich příběhů jsem byl překvapen

sadá prema-lási tajá Bheta-lási
tuzjá darŠa-ne sparŠa-ne punja ráŠi
aham-támadé ŠaB-da-gňáne Budáló (+Ref)
Potkáš ty, kteří Tě neustále milují. A díky Tvému daršanu získají nesmírné po-
žehnání. Ale já hlupák jsem ovládán egem a ztratil jsem se ve slovech

tuzjá priti-če dása nirmána zálé
asan-Khjá-ta te Kirti Bo-loni gélé
Bahu dhára-ná thora ča-Kita záló (+Ref)
Mnoho Tvých milovaných žáků napsalo a zpívá Tvou chválu ke Tvé poctě. Pře-
kvapuje mne tato vyživující síla jejich oddanosti, kterou mají i po osvobození

Bahusála deválaje hátaKáči
rasálá Kalá lágha-ve nátaKánči
pudža deKhatá džáda dživi galáló (+Ref)
Velké chrámy ze zlata jsou pro Tebe postaveny na každém místě a mnoho melo-
dických písem bylo pro Tebe napsáno. Prováděním púdžy a recitací Tvé chvály 
oslabují smysly těla

KitiKé déha tjágilé tudža-lági
pudhe džáhale sampattiče viBhági
déha-duhKha hótáči végé paláló (+Ref)
Z Tvého podnětu mnoho lidí odevzdalo své životy. Někteří se vzdali majetku, ale  
bolest mého prostého těla mne nutí od Tebe utíkat
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Kiti joga-murti Kiti punja-murti
Kiti dharma-sansthápaná anna-Šánti
pastáva-lóKávaló tapta záló (+Ref)
Mnoho Mistrů jógy, množství velkých ctnostných mužů, opor náboženství a štěd-
rých dárců, otevřelo k tvé poctě útulky s jídlem. Ale já, jsa malou bytostí, jsem 
byl zklamaný, naštvaný a zneklidňoval jsem sám sebe

sadá sarva-dá ráma sán-duni Kámi
samartha tuze dása ám-hi ni-Kámi
Bahu svárthá-Buddhi nure Kasta-vilo
tudzá dása mi vjartha džanmási áló
Jsa Tvým nevědomým žákem, ó Rámo, jsem stále měl myšlenky, jak uspokojit své 
touhy, ne myšlenky o Tvé chvále. Stal jsem se tak sobeckým, že jsem nevyvíjel 
žádné úsilí, abych Tě dobře poznal. Jediným výsledek mého zrození je zklamání.

~ pondělí ~
udásina hé vrutti džívi dháravi,
ati ádaré sarva sévá Karávi
sadá priti lágo tudžé gúna gátá
raghunájaká mágané héči átá
Nechť mé myšlenky směřují k Tobě a všechny mé činy ať jsou službou pro Tebe. 
Ať se má láska k Tobě zvětšuje, kdykoli zpívám Tvé jméno. Ó Rámo, prosím dej 
mi takový dar

tudžé rúpadé lóčani mjá pahávé
tudžé gúna gátá manási rahávé
utho ávadi BhaKti-panthéči dzátá (+Ref)
Ať pohlédnu na cokoli, měl bych vidět Tvoji podobu. Nechť má mysl zpívá Tvé 
jméno. Nechť se má láska ke světským věcem změní na oddanost Tobě

maní vásaná BhaKti tudži Karávi
Krupálupané rághavé puravávi
vasávé madijántari náma ghétá (+Ref)
Nechť Tvé oddané neomezují žádosti mysli. Rámo, jsi vlídný, naplňuješ mé tou-
hy. Prosím vezmi si mé tělo, mysl a intelekt



84

sadá sarvadá jóga tudzá ghadává, 
tudzé Kárani déha mádzá padává
nupéKŠi madza gunavántá anantá (+Ref)
Nechť jsem s Tebou neustále sjednocen. Ať je mé tělo neustále ve Tvých služ-
bách. Prosím, nezapomeň na mne

naKó dravjadárá naKó jéradzárá,
naKó mánasi gńánagarvé Fugárá
sagúni malá laviré BhaKti-panthá (+Ref)
Nedávej mi rodinu ani bohatství. Ani zrození či smrt. Uchraň mne před pýchou z 
moudrosti. Dej mi jedině oddanost a touhu zpívat Tvé jméno

Bhavé tápalo pritičhájá Karávi
Krúpáságaré sarvá čintá harávi
malá sanKati sódavávé samarthá (+Ref)
V rukách iluze jsem se spálil, stal jsem se „něčím“. Nyní jsi mne ochladil ve 
svém stínu. Jsi oceánem milosti. Prosím, osvoboď mne od připoutanosti a utrpení

mani Kámaná Kalpaná té nasávi, 
KuBuddhi Kudi vásaná nirasávi
naKó sanŠajó todi samsáravjathá (+Ref)
Nechť v mysli nejsou žádné myšlenky a touhy. Nech zmizet iluzorní přání a před-
stavy. Nechť nemám žádné pochybnosti o duchovní cestě a nechť mi samsára 
nezpůsobuje utrpení

samarthápudé Kája mágo Kaléná
duráŠá mani Baisali hé daléná
pudhé sanŠajo nirasi sarva čintá (+Ref)
O co víc žádat? Mysl je vždy zmatená. Nechť tato zmatenost odejde a starosti se 
rozplynou

BridáKárane dina háti darávé, 
mhané dása BhaKtási ré uddhárávé
suté Brida ámhansi sodúni džátá
raghunájaká mágané héči átá
Vždy pomáháš ubohým. Je Tvou povinností chránit své oddané. Pokud tuto po-
vinnost zanedbáš, tak vina padne na Tebe. Ó Rámo, prosím dej mi takový dar



85

Karunáštaky
~ úterý ~

samá-dhána sádhu džaná-čeni joge
pari mágute du-Kha hote vijoge
ghadi-ne ghadi Šina at-janta váte
udásina há kála kóthé na kanthé
Ve společenství sadhua získá člověk mír, ale bez této společnosti přijde jen 
zneklidnění. Každá minuta je dlouhá a obtížná. Jak strávit takový čas? (po dobu 
celého života)

ghare sundare sauKh-ja náná-parinčé
pari Kona zá-nela te antari-če
mani átha-vitá-či to Kantha dáte (+Ref)
Můj dům je plný pohodlí, ale můj vnitřní příbytek je bez Tebe prázdný

Bale lávitá čitta Kothe zadená
samádhána te Káhi Kel-já pade-na
naje dhira dolá sadá nira lote (+Ref)
Nucením se mysl nikdy nezastaví na jednom místě, a protože se toulá všude, 
není v ní žádný klid

avásthá mani lága-li Kája sángó
guni gunta-lá héta Kónási mágó
Bahusála Bhétá-vajá prána phuté (+Ref)
Komu mám vypovědět své utrpení? Mysl neví, co je pro ni dobré. Od narození 
Tě toužím potkat

Krupálupane Bhéta re ráma-rájá
vijógé tuzjá sarva vjáKula Kája
džanámazi lau-KiKa há-hi na suté (+Ref)
Rámo, králi králů – Jsi milostivý. Prosím pohlédni na mne. Bez Tebe tělo samo 
umírá. Když nepřijdeš, Tví oddaní Ti to budou vyčítat

áháre vidhi tvá ase Kája Kélé
parádhinatá pápa mázé udélé
Bahutámadhé tuKa-tá tuKa tuté (+Ref)
Ó pane Osudu, které mé minulé činy přinesly tyto plody plné utrpení a problé-
mů, kterými procházím? Mezi všemi si připadám tak provinilý a malý
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samarthá mani sádi mázi nasávi
sadá sarvadá BhaKtta-čintá asávi
ghadéná tuzá joga há prapta Kóthé (+Ref)
Ó pane Rámo, nechť ve mně není žádná touha, kromě touhy Tě uctívat. Jak mám 
překročit tento život, pokud Tě nepotkám?

aKhan-dita he sanga sevá gha-dávi
na hotá tudži Bhe-ti Kájá padávi
di-san-disa áju-Šja he vja-rthe lote (+Ref)
Do posledního dechu Ti musím sloužit. Mé tělo by mělo padnout poté, co Tě 
osobně potkám. Světský život je promrhaným životem

Bhadžo Kája sar-vá-pari hina devá
Karun Kájare sarva mázá-či theva
mhano Kája mi Karma reKhá na lote (+Ref)
Mé uctívání Tebe není příliš kvalitní, ale to je kvůli mým dřívějším činům. Ne-
mohu změnit to, co se stalo

mahne dása mi váta páhe dajálá
raghu-nájaKá BhaKt-ta-pálá Bhu-pálá
pahá-ve tulá he dživi árta mothe
udásina há kála kóthé na kanthé
Jsa Tvým služebníkem, čekám na Tvou milost. Jsi příznivec svých oddaných. Je-
dinou opravdovou touhou, která ve mně zůstala, je spatřit Tě. Jak strávit takový 
čas?

~ středa ~
juKti náhi Buddhi náhi vidhjá náhi vivančita
nénatá BhaKta mi tudzha, buddhi dé raghunájaká
Nemám žádnou oddanost, ani inteligenci, ani nejsem schopen rozlišovat mezi 
dobrým a špatným. Prosím, dej mi moudrost

mana hé ávaré ná Ki vásaná vávaré sadá
Kalpana dhávaté sairá, buddhi dé raghunájaká
Neumím ovládat svou mysl ani své touhy. Přebíhám sem a tam podle toho, kam 
jdou mé myšlenky. Proto prosím, dej mi moudrost
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anna náhi vastra náhi sauKhja náhi džanánmadhjé, 
áŠrajó páhatá náhi, buddhi dé raghunájaká
Ve světe není jídlo, které by mne živilo, oblečení, které by mne zakrylo, ani zde 
není žádný úkryt. Proto prosím, dej mi moudrost

Bolatá čálatá jéna KárjaBága Kaléčiná
Bahuta pidaló loKi, buddhi dé raghunájaká
Nevím, jak mluvit a vycházet s lidmi, neznám svůj cíl. Prosím, dej mi moudrost

tudzá mi tonapá dzálo KaŠtaló Bahutá pari
sauKhja to páhatá náhi, buddhi dé raghunájaká
Přestože jsem Tvým žákem, tak jsem se ukázal jako zcela neužitečný, a proto 
velmi mnoho trpím. Nemám žádný klid. Prosím, dej mi moudrost

nétaKé lihitá jéina vačitá čuKato sadá
artha to sángatá jéiná, buddhi dé raghunájaká
Nejsem schopen psát a při čtení dělám chyby. Neumím vysvětlit smysl textu. 
Prosím, dej mi moudrost

prasanga véla tarKéná sučéná dirgha sučaná
maitriKi ráKhatá jéiná, buddhi dé raghunájaká
Neumím dělat rozhodnutí a špatně se starám o budoucnost. Neumím se přátelit s 
lidmi. Prosím, dej mi moudrost

samsári Šlághjatá náhi sarvahí lóKa hásati
visarú padáto poti, buddhi dé raghunájaká
Můj rodinný život je plný utrpení. Všichni si ze mě dělají legraci. Zapomněl 
jsem radu, kterou jsem dostal. Prosím, dej mi moudrost

čitta dusčitta hoté hé táltatra Kaléčiná
álasu lágalá páthi, buddhi dé raghunájaká
Moje mysl je zmatená. Nemohu zvládnout tuto situaci. Ovládla mne lenost. 

Kaléná, sphurti hoiná, ápadá lágali Bahu
pratjahi pota sodiná, buddhi dé raghunájaká
Nechápu, nemám žádnou intuici. Pronásleduje mne utrpení. Blázním z hladu. 
Prosím, dej mi moudrost

samsára nétaKá náhi udvega vátato džívi
parmártha áKaléna Ki, buddhi dé raghunájaká
Můj rodinný život je zničen, mé srdce naříká a já nevím, jak mám provádět du-
chovní praxi. Prosím, dej mi moudrost
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déina purvina Koni ugeči džana hásati
lauKiKa ráKhitá jéna, buddhi dé raghunájaká
Všichni mne přestali podporovat a stal jsem se terčem posměchu. Ztratil jsem 
veškerou úctu. Prosím, dej mi moudrost

pisuné vátati sarvé Kónihi mázalá nasé
samarthá tu dajásindhu, buddhi dé raghunájaká
Všechny okolo sebe vidím jako své nepřátele, nikdo mi nepatří. Rámo, jsi oceá-
nem milosti. Prosím, dej mi moudrost

udása vátaté dživi átá dzavé KuniKadé
tu BhaKtavatsalá ráma, buddhi dé raghunájaká
Svět pro mne nemá žádný půvab, kam mám nyní jít? Rámo, ochránče oddaných, 
prosím, dej mi moudrost

Kájaváčá manóBhávé tudzá mi mhanavitasé
hé ládža tudžalá mádzi, buddhi dé raghunájaká
Tělem, řečí a myslí se z hloubi srdce nazývám Tvým oddaným. Odevzdávám se 
Ti, nemám žádný stud. Prosím, dej mi moudrost

sodaviljá dévaKóti BhuBhára Fédilá Balé
BhaKtási áŠrajó mothá, buddhi dé raghunájaká
Osvobodil jsi na tisíce bohů a zbavil jsi svět zlých sil. Jsi útočištěm oddaných. 
Prosím, dej mi moudrost

udanda BhaKta tumhálá ámhálá Kona pusaté
Bridha hé ráKhané ádhi, buddhi dé raghunájaká
Před Tebou jsem jen jeden malý oddaný, zatímco Ty máš miliony oddaných jako 
jsem já, ale je o Tobě známo, že jsi vlídný ke každému, kdo je Ti oddán. Prosím, 
dej mi moudrost

udanda aiKili Kirti patita-pávana praBhó
mi éKa ranKa durBuddhi, buddhi dé raghunájaká
Poslouchal jsem vyprávění o Tvé slávě velmi dlouho – mnohé jsi zachránil před 
neštěstím. Jsem jen Tvůj ubohý a nevědomý žák. Proto prosím, dej mi moudrost

áŠa hé lágali mothi dajáluBa dajá Kari
ániKa nalage Káhi, buddhi dé raghunájaká
Promiň mi, že od Tebe očekávám, že mi dáš moudrost, ale nepotřebuji nic jiné-
ho. Prosím, dej mi moudrost
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rámadása mhané mádzá samsára tudza lágalá
samŠajé vátato poti, buddhi dé raghunájaká
Rámdás praví: „Nabízím Ti své břemeno starostí. Pochybuji, že ho přijmeš. 
Ó, prosím, dej mi moudrost“
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Zvláštní karunáštaky

~ 2 ~
Krupéné tudžá gňána agňána gélé
tudzá darŠané púrna vigňána dzálé
tudzá džanma zálá džagi BhaKtaKámá
namaskára mádzá prabhú siddharámá
Díky Tvé milosti zmizelo poznání i nevědomost. Díky Tvému daršanu jsem se 
stal Skutečností. Tvé zrození ve světě je jen pro dobro Tvých žáků. Proto se Ti 
klaníme, Mistře Siddharaméšvare

nasé tica májá asé tica vrutti
vasé mipané sarva lóKáta dži ti
tilá násuni purna Kélési ámhá (+Ref)
To, co neexistuje, je mája. To, co se zdá, že existuje v každém, je ego. Tím, že jsi 
zničil „já jsem“, jsi nás učinil dokonalými, jako jsi Ty

tuténá phuténá dzaléná Budéná 
marénáča Šastré KaŠáné páhaná
ahamKára aisa KariŠi niKámá (+Ref)
Ani zlomením, ani rozdrcením, ani spálením, ani utopením, ani zbraněmi není 
možné ego zabít. Ale Ty jsi ho prostě učinil zbytečným

nasóniča Káhi dhumáKula Kélá
Bahu jača mí né ámhá Bhandavilá
Kari Bhódhuni darpa tjáčá riKámá (+Ref)
Ego je nic, přesto způsobuje trápení a rozruch. Tvé učení ho rozsekalo na kous-
ky

maré mi Kasá dávili juKti sópi,
džithé Bhágalé dhira mothé pratápi
džajá máranjá dhjána-mudrá na Kámá (+Ref)
Válečníkům a mudrcům se nepodařilo zabít „já jsem“. Ale Ty jsi nám jednodu-
chým způsobem ukázal, jak ho zabít
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Bahú Bólati vrutti džátá nivrutti
Kuni sángatiná KaŠi tiča riti
pari Bódhilé tváča Ki sauKhjadhámá (+Ref)
Mnozí říkají, že když jsou zničeny myšlenky, staneš se Skutečností, ale nikdo 
neříká, jak toho dosáhnout. Díky Tvému učení spočíváme sami v sobě

tuván spaŠta Kélé KaŠi ti nivrutti
asoniča náhi Kači hiča vrutti
tilá záná mithjá uré tuča Brahmá (+Ref)
Dal jsi nám pochopení ne-činnosti a stavu bez myšlenek. Ukázal jsi nám, že 
iluze neexistuje a že jsme Brahman

muKá ŠaBda sándóni nahiča vrutti
mhané ti nivrutti navhé muKa vrutti
nivrutti Khari jé džithe dó virámá (+Ref)
Někteří říkají, že pokud necháme myšlenku nevyřčenou, tak tu není, ale to není 
bez-myšlenkovitost (nivrutti). To je jen nevyjádřená myšlenka. Skutečná bez-
myšlenkovitost je za slovy a myšlenkami. Ty jsi nám ji ukázal

asé tu Krupálu gururádžá-máí,
Kasá houré ná Kalé utaráí,
padi thévi dattátrajá purnáKámá,
namaskára mádzá prabhú siddharámá
Ó Mistře-matko, nevím jak bych Ti mohl splatit svůj dluh. Dattátraja se Ti ode-
vzdává u Tvých nohou. Proto se Ti klaníme, Mistře Siddharáméšvare.

~ 3 ~
náná Šástra-purána véda páhatá, náná guni guntalé
náná jóga tapé muKhé sadá, čari uBhé tháKilé
nénoni svahitá harisa muKalé, té sarvathá tjágané
brahmánanda agádha činmaja-sudhá, sámrádžja 
té bhógané
Ti, kteří studují Šástry, Purány a Védy jsou plni mnoha myšlenek. Někteří 
provádějí různé druhy jógy, askeze, praktik a usilují o ctnostný život. Ztrácejí 
tak Boha a neznají své nejvyšší dobro. Opusť tyto věci. Řeka nejvyšší blaženosti 
čistého poznání je neuchopitelná. Potop se do této řeky

Karunáštaky



92

náná véŠa dharunijá vičarati, džé santa sádhu Bhalé
náná mata matántaré Bahupari, sanmárga sángitalé
té náná Bhrama tjáguni mahá,váKjartha té Šodhané 
(+Ref)
Mnozí světci a sádhuové si osvojili různé druhy oblékání a chování. Vytvářejí 
mnoho teorií, proti teorií a principů správné cesty. Opusť všechno toto nespráv-
né vědění a hledej význam Mahávakji (aham brahmasmi).

náná tarKavitarKa váda Karani, aiKónijá antari,
tjáča KŠoBha na loBhahi na dharatá, tu svastha 
ráhi ghari
sarvátmá pari-purna tuči asasi, tuté na Káhi uné (+Ref)
Naslouchej  různým názorům, ale nechovej k nim strach ani touhu. Setrvávej 
sám v sobě, všudypřítomný ve všem. Zcela dokonalý. Máš vše ve svých rukou 
(není v tobě žádné chtění).

džé džé rúpa disé tulá najani, džjá námásahi aiKasi
džé džé tú smarasi mané Karunijá, čittátahi čintisi
té té sarva asé nasé samadžuni, svačhandaté ráhané 
(+Ref)
Pochop, že vše, co vidíš očima, slyšíš ušima, pamatuješ si myslí a nad čím pře-
mýšlíš svým intelektem, neexistuje a zůstaň v lásce Já. 

tu té déha nasé ŠuBháŠuBha nasé, satKarma téhi nasé
aiséhi nidžamánasi samadzatá, práraBdharéKhá pusé
Šuddha-átma vilase sadá triBhúvani, advaita té pá-
hané (+Ref)
Nejsi tělo, činy nejsou pravdivé, nejsou ani dobré ani špatné. Pokud toto pocho-
píš, tak budou řádky prarabdha (karma) vymazány. Čisté Já dlí stále ve všech 
třech světech. Viz tuto ne-dualitu

tu gamBhira sadá samudra asasi, džáné na jéné tulá
sattahi avaghi tudziča pari tu, sarváhuni végalá
náná duKhaviKára Káma nasatá, Ká dainjaváné džiné 
(+Ref)
Jsi neuchopitelným oceánem, neexistuje pro tebe žádné přicházení ani odchá-
zení. Všechna síla je tvoje, ale ty jsi od všeho oddělen. Když všechna tajemství, 
změny a potěšení neexistují, k čemu je dobrý život plný chtění a bezmocnosti? 
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Karunáštaky
džéné Bháva aBhávahina vilasé, dzániva náhi Kadá
té sačŠidghana Brahma vjápaKa asá, tu Šánta ráhi sadá
džéthé há dzadaBháva váva avaghá, na páhatá páhané 
(+Ref)
Kdo řekl, že je třeba cítit to nebo ono? Toto poznávání zde již nemá místo. Širé 
poznání, které je všude a proniká vším, jsi ty, jsi Brahman. Udržuj se v tomto 
poznání bez vyrušení

nitjánanda anádi pára náhi, thánga náhi džajá
apé-ápa naBhási giluni, angénča páhi tajá
džéthé mipana hárapé tadupari, džé ráhidžé tjá Khu-
né (+Ref)
Bez začátku a konce, věčně přítomná blaženost je všude a nikde. Jsi větší než 
obloha, podívej se sám. Když zmizí „já“, tak to, co zůstane, jsi Ty. 

dhjátá dhjána samádhi jógahi Kadá, ti dháranáhi nasé
to nárájana tjá nirandžanapadi, sámrádžja Bhógitasé
hé Bhódhámruta aiKuni nijasuKhe, gáti svajé džé sadá
tjáte hi BhavaduKha-rúpa račaná, Bádhé na Káhi Kadá
brahmánanda agádha činmaja-sudhá, sámrádžja té 
bhógané
Meditace a samádhi jsou také pouze stavy. Nárájana vládne v království „stavu 
bez stavu“. Ti, kteří slyšeli nektar poznání, ho stále opěvují, inspirováni blaže-
ností Já. Ty nikdy nebude znepokojovat toto stvoření, tento ubohý život. Řeka 
nejvyšší blaženosti čistého poznání je neuchopitelná. Potop se do této řeky.

~ 4 ~
gunátita nirguná nirandžaná tu sadguru
Můj Mistře, Tvé poznání je nekonečné, jsi za vnímáním i za atributy
aKhanda advaita ánandéŠ-vara tu digamBaru
Ó, Pane Blaženosti, jsi neměnný, ne-dvojný, bez jakéhokoli zakrytí
niráKára niŠKalanKa Šuddhásattva ániKa
Jsi bez tvaru, neposkvrněný, jsi čistá sattva, a dokonce víc než to
déha navhé, rúpa navhé, náma navhé mánika
Nejsi tělo, nejsi forma, nejsi jméno, nejsi autor těchto veršů (Mánika)

vaiŠja navhé Šúdra navhé KŠatrija navhé Bráhmana
Nejsi vaišja, šúdra, kšatrija ani bráhman (žádná kasta)
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játi navhé, džáti navhé, navhé manuŠjapána
Nejsi sannjásin, nepatříš do žádné kasty ani rasy, nedáš se zařadit ani do lidstva
andadža navhé, džaradža navhé, svédadža navhé 
ániKa
Nejsi zrozen z vejce, ani z lůna, ani z potu, ani žádným jiným způsobem.
déha navhé, rúpa navhé, náma navhé mánika

vrudha navhé, taruna navhé, navhési tu BálaKa
Nejsi starý, nejsi mladý, nejsi ani dítě
stri navhé, purúŠa navhé, navhési tu napusaKa
Nejsi žena, nejsi muž, ani nejsi eunuch
čatura navhé, manda navhé, navhési tu arBhaKa
Nejsi chytrý, nejsi hloupý, ani nejsi dětinský
déha navhé, rúpa navhé, náma navhé mánika

sthula navhé, suKsma navhé, navhé maháKárana
Nejsi hrubé tělo, nejsi jemné tělo, nejsi ani supra-kauzální tělo
indrijádi tatva navhé, navhési tu triguna
Nejsi orgány poznávání nebo činností, nejsi třemi atributy
avasthá tu Bhóga navhé, navhési tu BhútiKa
Nejsi stavem potěšení, ani tím, kdo si užívá. Nejsi minulost, současnost ani 
budoucnost
déha navhé, rúpa navhé, náma navhé mánika

Brahmá navhé, viŠnu navhé, rudra navhé máruta
Nejsi Brahma (stvořitel), Višnu (pozorovatel), Šiva (ničitel) ani Máruti (mysl)
indra navhé, čandra navhé, súrja navhé daivata
Nejsi Indra (král bohů/smyslů), nejsi měsíc ani slunce, nejsi žádný bůh či idol
ráma navhé, KriŠna navhé, navhési tu avtáriKa
Nejsi Ráma ani Krišna. Nejsi žádnou inkarnací
déha navhé, rúpa navhé, náma navhé mánika

májá navhé, túrjá navhé, unmaničá végalá
Nejsi iluzí, nejsi stav túrja („já jsem“), nemáš nic společného s ne-myslí nebo 
tím, co je za myslí (za kontemplací)
ŠuBra navhé, tamra navhé, níla navhé pivalá
Nejsi bílý, červený, modrý ani žlutý
ranga navhé sanga navhé Bhanga navhé dámBhiKa
Nemáš barvu, nemáš vztahy, nejsi zlomený, nejsi ani přetvářka (pýcha)
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Karunáštaky
déha navhé, rúpa navhé, náma navhé mánika

pinda navhé, Brahmánda navhé, aKhanda navhé čan-
čala
Nejsi individuální tělo, ani nejsi celý vesmír. Nejsi nepřerušený celek ani nejsi 
nestálý
dhíra navhé gamBhira navhé sthira navhé ačala
Nejsi trpělivý, nejsi vážný či zamyšlený. Nejsi stálost ani ne-pohyblivost
navhé, navhé, navhé, navhé, navhési tu májiKa
Nikdy, nikdy, nikdy, nikdy nejsi iluzorní
déha navhé, rúpa navhé, náma navhé mánika

navhé hója doni džája, Kóna Kája varniti
„Ano“ a „Ne“ zmizely, kdo může ještě něco popsat?
védahína Šástrahína stótrahína ré máti
Neznám Védy, Šástry ani oslavné básně. Můj intelekt Tě nemůže poznat
nasonijá asasi pahá sarva sthali vjápaKa
Pronikáš vším a zároveň nejsi nikde
déha navhé, rúpa navhé, náma navhé mánika

~ 5 ~
sukhámadhjé, duhkhámadhjé, tuca ámhásí rakší
kótí kótí namana amučé sadguru ranadžitéšvarásí

BhaKtá BódhanjáKaritá, džanma ghétalá Bhuvarí
dňána dána Kárjáné, BhaKtá tárílé džagí (+Ref)

siddharáma sadgurúnčí áhé Krupá tudzavaratí
mhanúní sarva BhaKtáná, láBhalí sadBhaKtí (+Ref)

Šadripú alanKáré, mána váKalí hótí
tuzhjá sarŠanáné, naŠta zhálí tí sthití (+Ref)

džágrutíta suŠúptíta sadguru tuzhíca túrtí
láBhó tuzhí Krupá ámha, čaraní tuzhjá dé muKtí

sukhámadhjé, duhkhámadhjé, tuca ámhásí rakší
kótí kótí namana amučé sadguru ranadžitéšvarásí
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Ékádaší dhava

~ 1 ~
(místo Vidá ghéí)

krišná dhávabá,
lavakari sankata padalé bhári, hari tu ámuča
kaivári, álé vighna nivári, krišná dhávabá
Krišno, rychle přiběhni, jsem ve velkých potížích. Hari, jsi jediný, kdo mne za-
chrání. Prosím, zachraň mne z těchto potíží.

pándava asatá (2), vanavási Kalalé Kauravánsi tjáni 
pathavilé, té ruŠi, sattva harávajási (+Ref)
Když byly Pánduovci v lese, Kuruovci se o tom dozvěděli a poslali ršiho, aby je 
zbavil čistoty (aby je zmátl)

rátra dzálisé (2), donaprahara álé ruŠiŠvara Bhó-
džana mágati, satvara, Karu Kaisá vičára (+Ref)
Přišel pozdě v noci a žádal jídlo. Co mohli (Pánduovci) dělat?

sáthi sahastra (2), Khandjá anna durvásá Bhódžana 
satva dzátila, ghéuná, antara padatá dzána (+Ref)
Pak přišlo dalších tisíc (lidí). Tolik jídla bylo třeba. Jestliže jídlo přijde rychle, rši 
poznají, že jsou to Pánduovci a ukradnou Pravdu

adži niŠthura Ká (2), dzalási Kóthé guntalási madzi 
hoila Bá, gati KaiŠi, anatha mi paradéŠi (+Ref)
Proč jsi dnes (Krišno) tak krutý? Kde se schováváš? Teď nevím, co se se mnou 
stane. Jsem jako sirotek v cizí zemi.

Kantha ŠoŠalá (2), anantá prána džáila átá padara 
pasarité, tudza átá, páva ruKmaniKánta (+Ref)
Moje ústa vyschla. Můj život nyní skončí. Prosím Tě, padám ti k nohám.

átá na lávi (2), uŠira dharma čintátura anartha Kari-
la, to phára, évadhá Kari upaKára (+Ref)
Neopozdi se. Dharma je v sázce. Jestli mi nepomůžeš, tak to pro mne bude strašlivé
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aiKuni Bahiniči (2), Karuná álá jádavaráná draupadí 
lolatasé, haričaraná, uddhava-čiddhana dzáná (+Ref)
Jakmile Krišna uslyšel volání své sestry, ihned přišel. Draupadí se poklonila k 
nohám svého Pána

~ 2 ~
(místo Karunáštaku)

tatva Kalatá maga dzániva Bháva náhi
svánanda trupti saKalásahi muKtti pahi
ráhóathavá tanu padó samata džajálá
advaitabódha-padaniščaja purna zálá
Po pochopení esence zde nezůstane pocit poznávání. Spokojenost z blaženosti 
Já a osvobození je pro každého. Není rozdíl v tom, jestli toto tělo zůstane či 
padne. Pochopení ne-duality je mé naprosté přesvědčení

svapnédradzála-vata májiKa sarva áhé
jalági niŠčaja maniBhaja Kona váhé
svapratja jé vividha Bháva-aBháva gélá (+Ref)
Vše je neskutečné stejně jako sen. Jak by v mysli, která je o tom přesvědčená 
mohl zůstat nějaký strach? Díky Sebe-poznání zmizely různé stavy bytí a ne-bytí

gňáná-nalé vividha sančita dagdha zálé
vandhjá-vilásavata té Krijamhána zálé
práraBdha ŠéŠa uralé dzana niŠčajálá (+Ref)
Oheň Sebe-poznání spálil všechnu karmu, kterou jsem nahromadil. Všechny 
činy jsou jako „syn neplodné ženy“. Jen člověk ovlivňuje to, jestli čin zůstane 
nebo zmizí

Koni udása vanavásičé Khéla Khélé
Konihi Karmarata áŠrama-dharma Kélé
svačandatá ramata éKa viKalpa gélá (+Ref)
Někteří zůstali nepřipoutáni a odešli do lesů. Někteří zůstali ve světě a plnili své 
povinnosti. Vůle jedince a protichůdné myšlenky zmizely

raKŠu gadzá madaga-dzárudha rázaBhadri
BhiKŠú aKimčana udásina ho daridri
sanKalpa-Šúnja mana ágrahi Bháva thélá (+Ref)
Ať už je to král jedoucí na slonu nebo ten nejchudší žebrák, stejně je jeho mysl 
prostá touhy

Ékádaší
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džívéŠvara ani džagáprati éKa Kálé
nirdhárilé ghatamathi naBha džévi Khélé
védánta-santa niza-sanmata jáča Bolá (+Ref)
Stejně jako je prostor, kde se odehrává hra Džívy a Íšvary jen jeden, tak je také 
prostor v hrnci, prostor v ášramu a neomezený prostor oblohy stejný. Osvoboze-
ný toto ví ze své vlastní zkušenosti

sindhuhi sindhusa BhásKara dzo tayáté
tjáhuni čódza upamá na disé tajáté
varnila Kona gunavardžita nirgunálá (+Ref)
Oceán je pouze jako oceán a slunce jako slunce. Jakékoli přirovnání nebude od-
povídat. Kdo je schopen popsat nepodmíněné Já, které nemá žádné vlastnosti?

ha čidvilása munimánasa-ahmsa dzáná
viŠvi vase pari niranKuŠa-gamja záná
rangoni BhásKara nidzá-nuBhavi Budálá
advaitabódha-padaniščaja purna zálá
Ten, kdo pochopí zdroj (esenci), pozná, že toto vše je božská hra. Je to oslnivé 
slunce jeho vlastní zkušenosti. Pochopení ne-duality je mé naprosté přesvědčení
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Pálany

~ 1 ~
dzó dzó dzó dzó ré dzó dzó  ré siddharáma
sadguru purna-brahmá
Spi, spi, spi Sadguru Siddharámo, jsi dokonalé Brahman

mančaKa hrudajáčé (hrudajáčé) tjávaratim
nidzavuni sadguru múrti
vindzana mí háti (mí háti ) gháli-tasé 
ghé nidrá suKha-Šánti (+Ref)
Mé srdce je Tvou postelí, připravenou pro Tebe. Mám v ruce vějíř. Budu Tě 
ovívat, takže můžeš klidně spát

pánghara-vitó átá (átá) mí tuzalá
priti Šála duŠálá
uŠira Bahu dzálá (Bahu dzálá) svasuKháném
nidzaré dina-dajálá (+Ref)
Nabízím Ti přikrývku lásky. Přehodím ji přes Tebe. Je pozdě. Spi nyní ve svém Já

Kája tuzá mahimá (mahimá) zágavilé(si)
ghora nidre-tuni ámhá
tu Bahu Šinalási (Šinalási) suKha dhámá
nidza Bá átmárámá (+Ref)
Jsi tak velký. Svou silou jsi nás probudil z hlubokého spánku. Nyní, jsi tak una-
ven. Tak prosím, odpočívej sám v sobě, v místě radosti

jápari Kari Šédzá (Kari Šédzá) dása tudzá
dattátraja niza-Kázá
dhávuni jéí vó (jéí vó) praBhu mázá
siddharáma gururádžá (+Ref)
Vždy jsi přispěchal, abys zachránil svého služebníka, Dattátraju. Nyní tě žádám, 
prosím jdi spát. Udělej to pro mne.
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~ 2 ~
nidza nidza ré siddhéšvará
tuza hálavitE guru-vará... ga guru-vará
Spi Mistře. Kolíbám Tě. Je už pozdě.

Kiti rátra záha-li átá
nizená azuni Ká Šri-matá
gá-u-ni tuzalági ála-vitá
mama thaKali váčá pará ga Bai pará (+Ref)
Proč nespíš? Zpívám, abych Ti pomohl usnout, ale můj jazyk se již znavil. Prosím, spi

véda čahu purána athará dzari
sahá-hi Šástré gáti pari
thaKa-le éKa džiBha maza tari
dživá ananta dharani-dhará gá Báí dhará (+Ref)
Dokonce i Védy, Purány a Šástry se unavily, když se Tě pokoušely popsat. Jsi 
podporou celého vesmíru. Veškerá různorodost života je v tvé dlani. Jak bych Tě 
mohl popsat?

tu praBhu asasi džaga-sojará
džagáči činta tuza sundará
vátate dattátraja antará
je-iná zopa mhanoni zará ga Bai  zará (+Ref)
Není potřeba si dělat starosti, když jsi tu Ty, aby ses postaral o všechny problé-
my. Proto se tě Datta ze svého srdce ptá: “Proč nespíš?”

nidza nidza ré siddhéšvará
tuza hálavitE guru-vará... ga guru-vará

~ 3 ~
pálána tudzá gurunáth, hálavitá dukhalá hahát
pari nida tulá jéina, dzáhali ráhat (+Ref)
Ó Guru-náthe, z kolébání tvé kolébky sem a tam mne již bolí ruka. Ale Ty stále 
ještě nespíš, i když už je tak pozdě

há átá samadzalé Khupa, džága ná nida tava rúpa
tjá tulá mhano ghé dzópa, vruthá hi máhat (+Ref)
Ó Pane, nyní chápu, že jsi za stavem spánku i bdění a že veškeré mé úsilí, abych 
Tě uspal, je zbytečné
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samadzuni umadzuni aŠi, pálaná halávité piŠi
lágalé véda Ká mazaŠi, dzáhalá váhat (+Ref)
Nyní, když jsem si to uvědomil, tak je úplně nesmyslné snažit se tě uspat. Chovám 
se hloupě

sampalá džithé védanta, to préma-BhaKtičá pránta
prémáči ándhali dzáta, paramasuKha tjáhat (+Ref)
Kde končí vědění Véd, tam začíná láska a oddanost. Láska je slepá (nevidí pře-
kážky nebo těžkosti). Zde se nachází nejvyšší radost

dzánoni nénané tulá, hi prémaKhuna tava malá
umagali mhanoni tátá, datta há gáhat (+Ref)
Poznat Tě znamená nepoznat Tě (protože jsi za konceptem poznání) Pro mne, je 
toto pochopení, znamením Tvé lásky. A když jsem si to uvědomil, mohu pro Tebe 
dál zpívat ukolébavky

~ 4 ~
hála-vité mi tudza pálaná (2)
gáté jaŠoguna sadguru-ráná (2)
ŠaBde tulá mi stavité sudžáná (2) 
džethe Šrutivéda dharitáta mauná dzó dzó dzó (2)
Kolébám tvou kolébku a zpívám k tvé chvále, ó Sadguru. Chválím tě slovy, ó 
Moudrý. Zde utichají i Védy a Šruti. Spi, spi, spi

džjá-čéni satté Brahmán-dagola (2)
čálatase há májéčá Khéla (2)
todi-tase dzo májá-džandžála (2)
to tu praBhu zopa hi rátravéla dzó dzó dzó (2)
Čí silou se objevil vesmír a pokračuje hra máji? Kdo rozlomil pouta máji? Jsi to 
Ty, ó Pane. Prosím, spi, již přišla noc

tu hálavitá mama prána halé (2)
tu čála-vitá saŠi-surja čalé (2)
tu Bola-vitá čahu véda Bole (2)
tu sútra-dhári Karavita čálé dzó dzó dzó (2)
Má životní síla se pohybuje jedině pokud se pohybuješ Ty. Slunce a měsíc se 
pohybují podle Tebe. Čtyři védy mluví jen, když Ty chceš. Jsi loutkářem, děláš 
všechna gesta
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Bhuté tuzjá áta tu Bhut-mátránta (2)
asuni pari végaláči tjáta (2)
gaganá pari Bhin-na tu sKaŠi-Bhúta (2)
dvaitáta tu siddharáma advaita dzó dzó dzó (2)
Celá existence je v tobě a Ty jsi v celé existenci. Přesto, že jsi zde, jsi nedotčený. 
Jsi od všeho oddělený, jako prostor. Jsi svědkem všeho. V dualitě jsi ne-duální, ó 
Siddharámo.

Brahmánda hé sarva džé náma-rúpi (2)
Bhásé maná druŠja tuzi-jé svarúpi (2)
disasi praBho suddha tu druŠja lopi (2)
vina-vitase datta zá svastha zopi dzó dzó dzó (2)
Celý projevený vesmír jmen a forem se objevuje jako ‘scéna’ v Tobě. Ó Pane, 
pohledem na tvé čisté Já scéna zmizela. Datta tě žádá, abys šťastně spal ve svém 
Já.

hála-vité mi tuza pálaná (2)
gáté jaŠoguna sadguru-ráná (2)
ŠaBde tulá mi stavité sudžáná (2) 
džethe Šrutivéda dharitáta mauná dzó dzó dzó (2)

~ 6 ~
dzó dzó dzó dzó - dzó dzó dzó ré (2)
guru siddharámá dzó dzó ré
prabhu siddharámá dzó dzó ré

Šaraná-gaté dzé uddharile si (2)
nési tjáná tu suKha-dhámá (2)
guru siddharámá dzó dzó ré
praBhu siddharámá dzó dzó ré (+Ref)
Pozvedáš každého, kdo za Tebou přijde, Siddharámo. Jsi místem radosti pro 
toho, kdo opustil vše

pandita Šástri thóra purániKa (2)
tudza pudhati gamati Kuča-Kámá (2)
guru siddharámá dzó dzó ré
praBhu siddharámá dzó dzó ré (+Ref)
Před Tebou se učení mužové, Šástry i Purány ukazují jako zbytečné
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siddharáma praBhu tu Šinalási (2)
Bodhuni ámhá-si nisKámá (2)
guru siddharámá dzó dzó ré
praBhu siddharámá dzó dzó ré (+Ref)
Ó Siddharámo, nyní již musíš být unaven z toho, jak nás učíš. Díky Tvému učení 
jsme se zbavili připoutanosti

dattátraja tudza vinavi átá (2)
džá Šédzélá tu viŠ-rámá (2)
guru siddharámá dzo dzo ré
praBhu siddharámá dzo dzo ré
Datta Tě žádá: „Jdi již spát. Odpočívej“

dzó dzó dzó dzó - dzó dzó dzó ré (2)
guru siddharámá dzó dzó ré
prabhu siddharámá dzó dzó ré

~ 7 ~
pálakha tava hála-viti priti,
pálakha tava hála-viti
dzó dzó dzó dzó sadguru-múrti (2) (+Ref)
Kolíbám Tě s láskou, abys spal. Spi již, Sadguru

purna parát-para purána-puruŠá (2)
čandra-surja džjóti-či dipti (2) (+Ref)
Jsi původní Jedno. Jsi vždy dokonalý. Jsi světlem slunce i měsíce

sač-čit suKha-ghana purna-virámá (2)
guru-múrti tu maza niza-Šánti (2) (+Ref)
Dlíš v blaženosti svého vlastního Já. Jsi mým jediným klidem

ni-Khila nirandžana gňána-mátra tu (2)
mi tari Kévala tudzi-ča sphurti (2) (+Ref)
Jsi bez poskvnry, jsi matkou poznání. Já jsem jen Tvoje myšlenka

siddharáma praBhu diganta Kirti (2)
datta gátasé tava dinárátri (2) (+Ref)
Ó Mistře, vše je plné Tebe. Datta zpívá tvou slávou dnem i nocí

Pálany
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dzo dzo dzo dzo sadguru-múrti (2)
Kolíbám Tě s láskou, abys spal. Spi již, Sadguru

pálakha tava hála-viti priti,
pálakha tava hála-viti

~ 8 ~
dzó dzó dzó dzó ré, umadíŠá, sadguru purna paréŠá
nidrá Kari átá, ghana-nilá, sadguru dina dajálá
dzó dzó dzó dzó ré

panča-tatvá-čjá, pálani, tjávari nirguna Šajani
sóham sóham-čja, nidzagáni, gátá aiKata Šravani
dzó dzó dzó dzó ré

svarúpa-suKha-sadani, nidzanajani, Brahmá viŠnu 
Khéla Kheluni,
niŠi-dini suKha-Kara nidrá-najani
dzó dzó dzó dzó ré

aiŠá nirguni-čjá, niza sadani, svarúpa dhjátá dhjáni
dhjáni unmani, pragatóni, suKhaKara nidránajani
dzó dzó dzó dzó ré

...umadíŠá, sadguru purna paréŠá
nidrá Kari átá ghana-nilá, sadguru dina dajálá
dzó dzó dzó dzó ré

~ 9 ~
dzó dzó dzó dzó ré, gurunáthá, sadguru nisarga-
dattá

ŠóBhé pálaná sundara, náná rangadára
prémaBhaKtíčá uBdára, tudzalágí mrudu phára

KaiŠí suKhanidrá jéíná, džágata sadgururáná
džáí ré átá suKhaŠajaná, gátó sumadhura gáná

dňánaBódháčá tudza dhjása, nidžasvarupí viŠvása
vinaví ré tudzalá gurudása, čaraní dé čirvása
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~ 10 ~

zhóparé gurunátha átá lavakarí
čhán há sadžavílá pálaná bhagha tarí

pálaKha hí guruBhaKtí, hrudajátíla nidzaprítí
Kití madhura átmaratí, nídza ré zhadaKarí (+Ref)

tuzhjá saKala BhaKtansí, dňánaBódha tú Karasí
rátrandina Kití Šramasí, hói uŠira Bhárí (+Ref)

gurudása tudza vinaví, suKhanidrá tú ghjáví
aiK madhura nava óví, nídza ré satvarí

zhóparé gurunátha átá lavakarí
čhán há sadžavílá pálaná bhagha tarí

~ 11 ~
dzó dzó dzó dzó ré, ranadžita, siddharáma gurusutá
nidrá Karí átá, dinanáthá, džagata Ka tumhí Bhasatá
dzó dzó dzó dzó ré

nirguna Bhádžévarí, antharalí, saguna tí pahá BhaKtí
aiŠá BhaKtísí, ámhalá, dilí divja tumhí ŠaKtí
dzó dzó dzó dzó ré

sóham Kóham čjá, nizaKathá, ámha sangítaljá
džanma-maranáčjá, phérjátuní, váčavilé BhaKtaná 
dzó dzó dzó dzó ré

BhaKtásátí tumhí, ápalá, déha džhidza-vilá,
aisé páhúní, čandana, KáŠtahí ládžalá
dzó dzó dzó dzó ré

ŠiŠjóttama aisá, pruthvivarí, náhí Kuní hó zhálá
pálaná gátáná, manómaní, BhaKtavrunda rangalá, 
dzó dzó dzó dzó ré

...ranadžita, siddharáma gurusutá
nidrá Karí átá, dinanáthá, džagata Ka tumhí Bhasatá
dzó dzó dzó dzó ré
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Áratí

~ 1 ~
áratí umadíšá, tumči svajamprakáša
vjápuni džagadíšá, purvi bhakta manášá,
áratí umadíšá
Ó vše prostupující, světlo všech světel, Pane z Umadi! Uctívám tě, ó Umadíšo! 
Naplňuješ touhy svých oddaných.

smaratá tava náma, námi zadale préma
pragatal átmáráma, námi rangale mana (+Ref)
Tvé jméno je láska, tvé jméno je božské. Moje mysl je ponořena do tvého jména, 
ó ctihodný, který odhaluješ Já.

asanKhja tava BhaKtá, staviti anantá
tu tava nizarúpa, dávisi samarthá (+Ref)
Chválí tě bezpočet oddaných, ó Věčný. Jim jsi odhalil své pravé Já, ó Všemocný.

dévá-dhiniza-dévá, pragatači svaBháva
ghetá tava Bháva, aisa sadgurudéva (+Ref)
Ó Sadguru! Pane Pánů, tvá přirozenost je zcela evidentní. Právě tvá láska roz-
lévá poznání Já

áratí umadíšá, tumči svajamprakáša
vjápuni džagadíšá, purvi bhakta manášá,
áratí umadíšá

~ 3 ~
džaja guru džaja guru siddharámaguru
árati Oválu sumangala (2)
Sláva Tobě, Mistře Siddharámo. Nabízíme Ti árati. Toto je svatý den

mimamatéčá záluni Kápura
átmadžjóta uzalu sumangala (2) (+Ref)
Kafr „já“ a „moje“ je zcela spálen. Z něho, září posvátný oheň Já
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nimBalóna Karu óválu tanu
tuza varuni mana prána čančala (2) (+Ref)
Děláme kruh z citronové šťávy a soly, abychom odvrátili zlá kouzla a nabízíme 
Ti k službám tělo, mysl a dech

Kája tuze upaKára smaru mi
zádijalé ámuče manomala (2) (+Ref)
Mnohokrát k Tobě pociťuji vděčnost. Vymetl jsi špínu z mého srdce a mysli

dňána tase adňána nirasuni
dávijalé svarúpá sunirmala (2) (+Ref)
Ztratil jsem zájem o poznání a nevědomost. Jelikož jsi mi dal mé zářící Já

dattátraja tuza Šarana sadguru
dáKhavi tava čaraná suKomala (2)
Dattátraja se Ti zcela odevzdává, Siddharámo. Prosím, ukaž nám své svaté nohy

džaja guru džaja guru siddharámaguru
árati Oválu sumangala (2)

~ 4 ~
mangala áratí óválu tuza siddharáma íšvará (2)
Nabízíme Ti árati, můj Pane, Siddharáméšvare

Kavanásama tudza mhanu anantá (2) 
tudzasama tu guruvará (+Ref)
Ó Věčný, k Tobě nemůže být nic přirovnáno. Jsi jedině jako Ty sám. Jsi Guru

džanaKa mhanó tari éKa džanmičá purna sanátana 
pari (2)
tu asasi re džanaKa džagáčá (2) 
džanaKa Kasá mhanu tari (+Ref)
Jak bych tě mohl nazvat otcem? Jak říci, že jsi byl zrozen? Jsi dokonalý a pra-
původní. Jsi stvořitelem světa, ale jak bych tě mohl nazvat pouze stvořitelem?

mája mhanó tudza garBhaváhini garBhavása tálitá (2)
asasi tu maga mája Kase tuza (2) 
sánga mhanu mi átá (+Ref)
Jak bych tě mohl přirovnat k matce, která rodí dítě? Ty odstraňuješ veškeré 
zrození. Tak jak bych tě mohl nazvat matkou?

Áratí
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Kalpataruči upamá djájá ŠanKá jé antarí (2)
Kárana Kalpita vastu taru dé (2) 
nirviKalpa tu pari (+Ref)
Ve svém srdci mám obavu nazvat tě stromem plnící přání, protože ten plní naše 
představy, zatímco Ty jsi nás zbavil všech myšlenek

čintámani čintiljá artha dé tu čintá násuni (2)
čaitanjáčé dána arpisi (2) 
Kaiča čintámani (+Ref)
Jak bych tě mohl přirovnat ke kameni plnícímu přání? Ty ničíš všechny obavy. 
Dal jsi nám pochopení, tak k čemu je nám takový kámen?

Kámadhenusama mhanu tulá ti puravi manaKámaná (2)
navhe tasá tu Káma máruni (2) 
BhaKtá dé nizadhaná (+Ref)
Jak bych mohl říci, že jsi jako kráva plnící přání? Ty jsi již zbavil naši mysl tu-
žeb. Zničil jsi všechny touhy. Dal jsi svým oddaným bohatství Já

agádha ságara mhanó tulá tari Khárata sindhu asé (2)
pari tava váni madhura sudhésama (2) 
svánandi samarase (+Ref)
Jak bych tě mohl přirovnat k rozlehlému, hlubokému oceánu, když oceán je slaný, 
zatímco Tvá řeč je sladká jako med, esence Já – blaženosti.

Brahma mhano tudza njuna tehi, 
džaga Brahma praKáŠi dzari (2)
Brahma tudzeni jei praKáŠá (2) 
dattátraja antari
Nazvat Tě Brahmou, by tě ponižovalo, neboť jsi Tím, kdo dává Brahmovi světlo. 
Dattátraja chová toto pochopení ve svém nejvnitřnějším srdci.

mangala áratí óválu tuza siddharáma íšvará (2)

~ 5 ~
oválu árati mádzjá sadgururájáči (2)
čuKavili Feri mádzjá džanmámaranáči
Nabízím áratí mému Mistrovi, který zničil kořen zrození a smrti



109

Áratí
Oválu Oválu siddharáma rájá (2)
čaranávaruni Oválili mazi-hi kája
Oválu Oválu siddharáma rája (2)
Nabízím Ti árati, Páne Siddharámo. Díky Tvému učení nabízím toto tělo plameni

Brahma hari-hara tumči Kariti sevá (2)
dei prema-mudrá mázá siddharáma dévá (+Ref)
Stvořitel, Udržovatel a Ničitel Ti slouží. Nauč mne skutečné oddanosti k Tobě, 
Siddharámo

ápulijá Bodhe eKa navaláva zálá (2)
madhjánhi rátričá surja ugavalá (+Ref)
Díky tvému učení se stalo cosi úžasného. V nejtemnější noci vyšlo slunce

ávadiče BhaKta máze Bála-gópála (2)
haravu deha-Buddhi miravi svarúpi saKala (+Ref)
Tví milující oddaní jsou jako malí Krišnové. Zničil jsi vědomí těla a na jeho 
místo jsi ustanovil Já

Buddhi praKáŠa dátá sadguru tumči áhé (2)
čaráčari vjápaKa tudzá BhaváníŠa páhé
Ty jediný jsi ten, kdo dává světlo mému intelektu. Přivedl jsi mne k pochopení. 
Světská existence skončila. Bhavaníša (autor) vidí jen Tebe

Oválu Oválu siddharáma rájá (2)
čaranávaruni Oválili mazi-hi kája
Oválu Oválu siddharáma rája (2)

~ 6 ~
džjóti bélagutádé (4) 
džjóti bélagutádé džagádžaga (2)
Radost září, radost oslňuje!

astamagiričanna mastaKadolu čalu (2)
vastu Kánisutáde, džagádžaga (+Ref)
Za horou se nachází blaženost, musíš překročit vrcholek mysli

mánasatudijali dhjánaKe niluKade (2)
táne holejutáde, džagádžaga (+Ref)
Vrcholu nemůžeš dosáhnout pomocí meditace, ale jen díky pochopení
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Kangala madjadi tunga guddada jógi (2)
linga holejutade, džagádžaga
Soustřeď se na bod mezi obočím, spoj sám sebe se sebou, spoj své Já

džjóti bélagutádé (4) 
džjóti bélagutádé dzagádzaga (2)

~ saptah áratí ~
(zpívá se na úplný závěr saptahu místo áratí na Dásbódh)

~ 1 ~
jugé atthavisa vitévari uBha, 
vamangi raKhumáí disé divja ŠóBha 
pundaliKačé Bhéti paraBramha alé ga
čarani vahé Bhima uddhari džaga

džEj-dév džEj-dév, džEj pándurangá, 
rakhumáí-vallabha, ráíčja-vallabha, pavE dživa-
laga, džEj-dév džEj-dév

tulŠimala gala Kara théuni Kati, 
Kasé pitamBara Kasturi lallati, 
déva suravara, nitja jéti Bhéti, 
garuda hanumanta pudhé uBhé rahati (+Ref) 

dhanja vénunada anuKŠétra pala
suvarnači Kamalé vanamala gala
ráí raKhumaBáí ranija saKala
óvaliti rádža vithóBa savala (+Ref)

óvalu aratja Kurvandja jéti
čandraBhagé-madži sodunija déti 
dindja pataKá, vaiŠnav načati, 
pandhariča mahima (dvarKéča mahima) varnava Kiti (+Ref) 

aŠadhi KartiKi, BhaKtadžana jéti, ho sadhu-džana jéti
čandra-Bhagemadži snana dzé Kariti
darŠanhe-lamatre taya hoy muKti, 
KeŠvasi namdéva, madhvasi namdév, Bhavé óvaliti (+Ref)
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~ 2 ~

ghalin lotangana, vandína čarana, 
dóljané pahín rupa tuzé, 
prémé alingana, anandé pudžan, 
Bhavé ovalina mhané námá

tvaméva mátá, pita tvaméva, 
tvaméva Bandhu-sča, saKha tvaméva
tvaméva vidja, dravinam tvaméva
tvaméva satva, mama déva déva 

Kajéna vača, manasén drijérva, 
Buddhjat manava nusrut svaBhava
Karomi jadjat, saKalam parasmáí, 
nárájana jéti samar pajami

ačjutam, KéŠvam, rám nárájanam, 
KriŠna damódaram, vasudévam harim 
Šrí dhara mádhavam gópiKa vállaBham 
džanaKi nájaKam, ramačandra Bhadžé

haré rám, haré rám
rám rám haré haré 
haré KriŠna, haré KriŠna
KriŠna KriŠna, haré haré 
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Kákadáratí

~ 1 ~
ápana átmáráma akartá, hé dzari drudha kalalé (2)
kája kádza sankalpa vikalpahi mani uthalé nimalé
Pokud jsi přesvědčen, že jsi Já, tak nejsi konatel ani ten, kdo trpí nebo si užívá. 
Vyvstávání ani odcházení myšlenek tě neovlivňuje

guné gunási ádarilé zari, indrija viŠajálá (2)
Baravé váita dharma džajáčé, tajá KaŠasa tulá (+Ref)
Vše se děje díky atributům (gunám). Ať už jsou považovány za dobré nebo špat-
né, tebe se to nedotýká

džala taranga hé uthati nimati, Kája dzalá háni (2)
ananta vrutti lahari tudzavari, Kája Kariti Kóni (+Ref)
Myšlenky jsou jako vlny, které se objevují a mizí. Oceánu to nijak neublíží a stej-
ně nemohou ovlivnit ani tebe

čitta čintani ahanKára Kari, Kárja ápa ápulé (2)
já sarváhuni Bhinna asé tu, Kája tudzé gélé (+Ref)
Mysl, intelekt a ego dělají svou vlastní práci. Vytvářejí myšlenky a starosti a 
považují se za konatele. Ty jsi od toho všeho vzdálen

viŠaja indrijé mana BudhjádiKa, mithjá drudha Kala-
tá (2)
Balé satjapana déuni tjási, viKŠépi maratá (+Ref)
Objekty, smysly, mysl, intelekt – to vše je naprosto neskutečné. Pokud jsi o tom 
přesvědčen, tak proč jim dávat hodnotu a nakonec s nimi zemřít?

Kalalé mí dzari asanga čittghana, Bhágja tudzé pha-
lalé (2)
Karuni aKartá tu paramátmá, mípana zari galalé (+Ref)
Jakmile si uvědomíš, že jsi zcela čistý a odpoutaný od světa, tak máš ohromné 
štěstí! Dělej vše a nedělej nic – konání a nekonání se rozplynulo v Já. Ego zmize-
lo a jsi Skutečností.
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~ 2 ~
(místo Uthóníjá prátahkálí)

utha sadguru zhópa kaši jé, siddharámadéva (2)
prabháta zala utha lavakari mukhačandra dává (2)
Vstaň Sadguru, proč ještě spíš, ó Pane Siddharámo? Začalo svítat, vstaň brzy a 
ukaž mi svou tvář

mípana ghéuni mátha ámhi, ghóra tami padaló (2)
tava Bódháči praBhá na padatá Bhavazalagi Budalo 
(2) (+Ref)
Upadli jsme do temnoty a na svou hlavu jsme vzali břemeno ega. Tvé učení je 
úsvit, díky kterému se neutopíme ve světě

utha hárajá agňa džanánčé, tama gňána-surja (2)
Kiti véla dzáhalá páhati váta tudži rájá (+Ref)
Vstaň a odstraň naši nevědomost, ó slunce poznání. Tak dlouho jsme na Tebe 
zoufale čekali

niza Bódháné trupta houni, svastha Kasa nizalé (2)
utha zhadaKari trupta Kari džana dajá jévo tuzalá 
(+Ref)
Zcela ponořen do svého Já, jsi naprosto spokojený. Jak klidný a příjemný je 
Tvůj spánek. Vstaň rychle, smiluj se nad námi a dej nám spokojenost

ápana zálá trupta tari hé, navala Kája tuzalá (2)
átmatrúpta Kari saKalá uthiré uŠíra Bahu  záhalá 
(+Ref)
Není velkým překvapením, že jsi naprosto spokojený. Je velmi pozdě, prosím 
vstaň a dej nám všem spokojenost Já

dravalá mázá praBhú aiKuni, dina Karuna vačaná (2)
dattátraja sandéha mitavilá siddharáma ráná (+Ref)
Můj Pán vstal, pohnut slovy chudáka jako jsem já, Dattátraja praví: „Pán Sid-
dharáma odstranil všechny pochybnosti“

utha sadguru zhópa kaši jé, siddharámadéva (2)
prabháta zala utha lavakari mukhačandra dává (2)

Kákadáratí
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~ 3 ~
mi brahma hi sphurti (2)
gurukrupá prabháti hi kákadádžjóti,
siddharáma udzalati mi brahma hi sphurti
Inspirace: „Já jsem brahman,“ je úsvitem Guruovy milosti. Tento ranní plamen 
byl zapálen a je Ti nabízen, ó Siddharámo

dživhá na hálavitá (2) 
džapa, tuzé anantá vaiKuntha ghara Kélé
striputrádi džanatá satsanga há mázá
náhi sandéha átá, mi Brahma hi sphurti (+Ref)
Bez pohnutí jazykem se Tvé jméno bez ustání opakuje. Můj dům je příbytkem 
pána Višnua, kde ženy, děti i celý svět dlí. To je můj satsang. Nyní už nemám 
žádné pochybnosti

sáňdža-divá nirandžanača (2)
mi, néséna tenči tuza pitámBara té
púdžá aisi phuKáči phironi mi damtá
tava pradaKŠanáči, mi Brahma hi sphurti (+Ref)
Když rozsvítm světlo, tak je to zapálení nirandžana pro Tvé uctívání. Ať už mám 
na sobě jakékoli oblečení, je to Tvé oblečení. Takto Tě uctívám bez úsilí a bez 
účasti. Má chůze je pradakšina okolo Tebe

mi Khaina té anna (2)
praBhú, naivédja zána čáléna ti játrá
dzópa mádži samádhi Boléna to ŠaBda
véda tudžé-ča stavana, mi Brahma hi sphurti (+Ref)
Všechno jídlo, co jím, je obětí pro Tebe. Když někam jdu, tak je to pouť. Můj 
spánek je samádhi. Slova, která pronáším, jsou jako úryvky z Véd, které Tě 
chválí

dzópéta gadaBadatá (2)
téči, dandavata mazé, aisé Kána samdzé,
sahadza púdžá na umadzé datta sarvahi Karitá,
pája áthavi tudzé, mi Brahma hi sphurti (+Ref)
Převalování se, když spím, je klanění se Tobě. Může to někdo pochopit? Proč 
není možné pochopit toto přirozené bezžádostivé uctívání? Datta, ať už dělá 
cokoli, vždy myslí na Tvé nohy



115

Kákadáratí
~ 4 ~

uthi ré gururádža, zala ušira ádža (2)
džamalá džanasamádža tava darŠanási (2) (+Ref)
Vstávej, Guru-králi, je už pozdě ráno. Přišli lidé, aby dostali tvůj daršan

áraKta hé gagana dzalé tari vadana (2)
na disé ámha azuna Kiti zhopa ghési (2) (+Ref)
Obloha je již červená, přesto jsme neviděli Tvou tvář. Nemůžeme ještě vidět 
Tvou tvář. Jak dlouho budeš spát?

utKantha naránara ughadé Kadi dvára (2)
Kadhi há sumanahára arpu praBhúsi (2) (+Ref)
Dychtivě čekají muži i ženy. Kdy otevřeš své dveře? Kdy Ti budeme moci nabíd-
nout květinové věnce?

páhu naKo anta muKha čandrama Šánta (2)
dávi tvaré táta dattátrajási (2) (+Ref)
Nezkoušej naši trpělivost, ukaž svou mírnou, klidnou tvář. „Toto mi dej, můj 
Milovaný,” praví Dattátraja

džamalá džanasamádža tava darŠanási (2)
uthi ré gururádž, zala ušira ádža (2)

~ 5 ~
dzálá gurukarunó-daja ádža (2)
pragaté átá gňána-diváKara (2)
siddharáma gururádža
dzálá gurukarunó-daja ádža (2)
Ze slitování se ukázal dnes. Objevilo se slunce poznání, Guru-král Siddharáma

pétalá guruBódha KánKadá (2) 
sóham sóham dhvani čaughadá (2)
vázu lágala Kaváda ughadá (2)
vinavi BhaKtasama áza
dzálá gurukarunó-daja ádža (2)
Byl zažehnut plamen Sebe-poznání. Všude se ozývá: „Sóham, sóham.“ Vzduch 
se zachvívá zvukem činelů. Tví oddaní Tě žádají: „Prosím, otevři dveře“



116

dhanja dhanja ghadalé muKhadarŠana (2)
džívadaséčé nuralé Kárana (2)
pája tuzhé asati praBhu tárana (2)
saphala datta nizaKáza
dzálá gurukarunó-daja ádža (2)
Dostalo se mi velkého požehnání, tak velkého požehnání! Vidím tvář svého 
Mistra. Ztotožnění s tímto džívou je nyní pryč. Díky Tvým nohám jsem dosáhl 
osvobození. Datta uspěl. Vše, co bylo vykonáno (praxe), nese ovoce

~ 6 ~
uthi ré, uthi ré, uthi, uthi ré, uthi siddharáma
darŠaná sa Bagha, BhaKta džamalé (2)
Karita džajanámá... (2) (+Ref)
Vstávej, vstávej, vstávej Siddharámo. Tví oddaní čekají, aby Tě mohli spatřit

tudzjá praBhéné nisté zalé radžani radžaniKánta (2)
gňána surja tu, tula utha vinjá (2) 
ala raviKánta... (2) (+Ref)
Tvá záře zastínila měsíc a odehnala noc. Samotné slunce Tě přišlo probudit, ó 
slunce poznání

vigňánáči stala pángharuni Kiti zopa ghéŠi (2)
agňána ča BágulaBuvá (2) 
dháda duradéŠi... (2) (+Ref)
Jak dlouho budeš spát pod přikrývkou poznání? Prosím, vyžeň démona nevědo-
mosti pryč ze světa

mazé daivata mazé daivata daivata tu mazé (2)
BhaKta džanána prasanna Karité (2) 
náva siddha tuzé... (2) (+Ref)
Ty jsi můj Bůh, jsi můj Bůh. Potvrdil jsi své jméno – Siddha – tím, že jsi učinil 
své žáky šťastnými

Brahmá tuči, viŠnu tuči, tuči mahéŠvara (2)
sadguru tuči, jógi tuči (2) 
ani purnéŠvara... (2) (+Ref)
Jsi Brahmadéva, Višnu a Mahéšvar. Jsi Sadguru, jógin, naprosto dokonalý
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zágá hoi, zágá hoi, zágá ho patharíŠa
nétra KataKŠé tuzja Barasudé (2) 
vigňán Bódhamrúta... (2) (+Ref)
Vstávej, vstávej, vstávej, ó pane z Páthrí. Z Tvého pohledu vytéká nektar Pravdy

džau KaŠálá, džau KaŠálá, džau mi Kothé
Šama mhané hé, siddharáma guru (2) 
daivata hó móthé... (2) (+Ref)
Šam praví: „K čemu je chození sem a tam, když ty, Siddharámo, jsi Bůh, který je 
stále s námi.“

darŠaná sa Bagha, BhaKta džamalé (2)
Karita džajanámá... (2)
uthi ré, uthi ré, uthi, uthi ré, uthi siddharáma

~ 7 ~
kara džOduni sángatO tumhá, 
tumhí vasudéva vasudéva mhaná (2)
Se sepjatýma rukama vás prosím, nepřestávejte zpívat Vasudéva, Vasudéva

naKá tjadžu varnáŠrama, 
tumhí vasudéva vasudéva mhaná
naKá guntu samsára Bhramá, 
tumhí vasudéva vasudéva mhaná
naKá guntu viŠaja Káma, 
tumhí vasudéva vasudéva mhaná
viŠaja lóBha tuza Bandhaná... (+Ref)
Buď spokojen se svým životním údělem (varnášrama dharma). Nezaplétej se do 
iluze světského života. Zapomeň na smyslová potěšení, protože ta tě spoutávají.

ha naradéha durlaBha džána,  
tumhí vasudéva vasudéva mhaná
Šata varsači gananá,  
tumhí vasudéva vasudéva mhaná
tjamadhjé duhKhačjá játaná,  
tumhí vasudéva vasudéva mhaná
ávadiné Kará hariKírtaná... (+Ref)
Krátké je lidské zrození, nejvýše na sto let. Je plné utrpení. Tak s láskou oslavuj 
Pána
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nalagé dandana mundana, 
tumhí vasudéva vasudéva mhaná
nalagé pančágni sádhaná,
tumhí vasudéva vasudéva mhaná
nalagé tirthančé Bhramana, 
tumhí vasudéva vasudéva mhaná
mhanuni athavá madhusudana... (+Ref)
Není třeba pokání. Není třeba rituálů, Nechoď na poutě. Jen pamatuj na Mad-
husúdana (Krišnu)

híča madži vinavani, 
tumhí vasudéva vasudéva mhaná
Kara džoduni sángato donhi, 
tumhí vasudéva vasudéva mhaná
Šarana dza éKá-džanárdani, 
tumhí vasudéva vasudéva mhaná
rámaKriŠna mhaná anudini...
Se sepjatýma rukama, vás o to žádám. Eknáth praví: „Odevzdej se Guruovi, 
Jednomu. Zpívej Ráma-Krišna celý den“

kara džOduni sángatO tumhá, 
tumhí vasudéva vasudéva mhaná (2)

~ 8 ~
bagjé sadguru álé ghará
paramánanda Bharalá sárá, BhaKti Karu ánandé
bagjé sadguru álé ghará
Mám nesmírné štěstí! Sadguru přišel do mého domu. Vše je plné úžasné blaže-
nosti. Má oddanost je mou blažeností

santa sadždžanánčá mélá, 
Bhávé vandu vélovélá Kála Bhiti nahi té
bagjé sadguru álé ghará
Ve společnosti světců a mudrců se stále znovu a znovu klaním. Zmizel strach z 
času (ze smrti)
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Kála paluni gélá duri, 
sadguruKrupá záhalija vari džiKadé tiKadé ánanda
bagjé sadguru álé ghará
Čas (smrt) utekl pryč. Díky milosti Sadgurua se tak stalo. Tady i támhle – všude 
je blaženost

durlaBh naradéhá či prápti, sadguru Krupéné phita-
li Bhránti džanma marana čuKalé-ré
bagjé sadguru álé ghará
Je neštěstí přijmout lidské zrození, ale díky Mistrově milosti je putování u konce. 
Zrození a smrti se rozplynuly

pančaprána KáKadáratí, 
sadguručarani dharuni priti, manóBhávé óválu
bagjé sadguru álé ghará
S pomocí pěti elementů Ti nabízím kákadáratí. Všechnu svou lásku dávám k 
Sadguruovým nohám. Celým svým srdcem Ti nabízím áratí

aisá ánanda-sohalá, 
vastu darŠana vélóvélá, nárájaná déi-ré
bagjé sadguru álé ghará
Tuto radostnou oslavu, kterou je pohled na Sadgurua, dopřej Nárájanovi (au-
tor) znovu a znovu

~ 9 ~
uthádži májabápa, uthákidži májabápa, 
kaši lagali dzOpa, hudžura džáunijá 
évudhé čukavá khépa, uthádži májabápa
Vstávej má matko, můj otče! Jak začal tento spánek? Prosím ukonči tuto zbyteč-
nou, dlouhou cestu

rátrandi vasa (2)
tumhi sávadha asá tumačjá nagaričá,
ámha náhi Bharavasá udžéda padatánná, 
galá padéla phásá, uthádži májaBápa (+Ref)
Dnem i nocí si buď vědom svého pravého sídla. Když přijde noc, tak se už nedá 
nikomu věřit. Někdo by tě mohl svázat



120

tumačjá nagariči (2)
náhi nándanuKa Bari tumačjá Šédzélá,
dona loBhiŠta nári tjánčjá jógé duhKha, 
tumčjá nagarata Bhári, uthádži májaBápa (+Ref)
Když jdeš spát, tak tu není nikdo, kdo by hlídal město. U Tvé postele jsou dvě 
chamtivé ženy. Nikdy nejsou spokojené a přinášejí mnoho utrpení

hindatá déŠantari (2)
laKŠa čaurjámŠi phéri adzuna sámpadéná,
tumhá suváta Baravi Konaté hita Kélé, 
sángá Bápála vaKari, uthádži májaBápa (+Ref)
Hledal jsem všude v 8,4 milionech zrození, ale stále jsem Tě nemohl nalézt. 
Prosím, ukaž mi rychle skutečnou cestu, ó Pane

džunjá thévunjáčá (2)
tumhi Burazá Kádhá tjáčja ádharé
ámhi Bolató ghadaghada éKá džanárdani,
dhará BalaKata méndhá čáKara hudžuráčá
avaghá ghéto zádá, uthádži májaBápa
Prach nevědomosti překrývá Já. Prosím, očisti ho. Drž se Já vší silou. Služebník 
Skutečného, Éknáth, praví: „Smyj vše“

uthádži májabápa, uthákidži májabápa, 
kaši lagali zOpa, hudžura džáunijá 
évudhé čukavá khépa, uthádži májabápa

~ 10 ~
utha gópáladži džája dhénukadé
pahati savamgadé vata tudži
utha gópáladži džája dhénukadé
Vstávej, Vstávej Gópáldži! Tvoji kamarádi na Tebe čekají, pospěš za pasáčky krav

lópali hi niŠi manda dzála ŠaŠi, 
munidžana mánasi dhjáti tuzalá
Bhánu udajáčali tédža pundžalalé, 
viKasati Kamalé džalámádži,
utha gópáladži džája dhénukadé
Noc ustoupila a měsíc poblednul. Mudrci na Tebe meditují. Svítající slunce září 
svými paprsky, lotos rozkvetl ve vodě
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dhénuvasé tulá Báhati mádhavá
uthagá jádhavá uŠira dzálá
utha puruŠottamá váta páhé ramá
dávi muKha-čandramá saKaliKási
utha gópáladži džája dhénukadé
Jako telátka touží po své matce krávě, tak míří má láska k Tobě. Probuď se, už 
je pozdě

KanaKa-pátrántari diparatné Bari, 
óváliti sundari tudžalági
dahiBháta ratnatáti ánila tudžasáthi, 
uthi Bá džagadžéthi Bhodžanálá
utha gópáladži džája dhénukadé
Probuď se, ó nejvyšší z bytostí! Ukaž se všem. Jsou přineseny tácy plné draho-
kamů a postaveny před Tebe. Ó nejspravedlivější ze spravedlivých. Tyto pozor-
nosti jsou pro Tebe, jsou tu položeny pro Tebe, který přesahuješ čas

džanma-džanma-antari dása hou hari
iččhité vaiKhari BhaKta tuzé
KruŠnaKéŠava Kari čaranáBudža dhari
utha gá Šríhari májaBápa,
utha gópáladži džája dhénukadé
Tvoji věční oddaní touží po tvé řeči. Vstávej, ó Pane, ó Guru! Tvůj oddaný svírá 
Tvé posvátné nohy

pahati savamgadé vata tudži
utha gópáladži džája dhénukadé

~ 11 ~
una una čahá ghjá hó gururájá
Přijmi horký, horký čaj, velký Mistře
vinavité Kara dzódóni gururájá
Prosím tě se sepjatýma rukama
una una čahá ghjá hó gururájá

hrudaja agniči cula pétavuni
áhamKáracá dzála lávuni
Zapálila jsem oheň svého srdce, jehož plameny spálily ego
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viŠvásáčé Bándé tévuni
vairagja ghalité pani hó gururájá
Postavila jsem nádobu mé víry a nalila do ní vodu nepřipoutanosti
una una čahá ghjá hó gururájá

harinámáčá čahá táKuni
gňánarasáči saKhara ghaluni
Přidala jsem čajové lístky Božího jména (Harinám) a cukr poznání
prémači hí uKali phóduni
galuni thévité mi hó gururájá
Láska udržuje vodu vřící a pro Tebe jsem tento čaj scedila
una una čahá ghjá hó gururájá

BhavaBhaKtiči KapaBaŠi té
sumanačé té dhuda ghalité
Nalila jsem ho do šálku lásky a oddanosti, přidala jsem mléko čisté mysli
prémané ghéuni pja hó gururájá
Přijmi ho prosím a vypij s láskou
una una čahá ghjá hó gururájá

aisa čahá Karuni svahasté
aprava tjá paraméŠvaraté
KoKila namité čarani hó gururájá
Toto je čaj, který jsem pro Tebe připravila. Nabízím ho s láskou Tobě, Paramé-
švarovi. Kokila (autorka) se klaní nohám Mistra

una una čahá ghjá hó gururájá
vinavité Kara dzódóni gururájá
una una čahá ghjá hó gururájá
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Púdžá

~ 1 ~
(u samádhi Šrí Siddharáméšvara Mahárádže)

dhjánamulam gururmúrti
púdžámulam gururpádáh
Základem meditace je Mistrova podoba,
základem uctívání jsou Mistrovy nohy
mantramulam gururváKjam
múKttimulam gururKrupá
Základem mantry je Mistrovo prohlášení
základem osvobození je Mistrova milost
gururBrahmá, gururviŠnu
gururdévó mahéŠvaráh
Mistr je Brahma, Mistr je Višnu, Mistr je Šiva
gurusáKŠát paraBrahma
tasmai Šríguruvénamáh
Sám Mistr je Parabrahman. Klaním se Ti šrí Guru

(gangáráma-sutam dévam
gňána-agňána-vimardanam)
(Klaním se) synu Gangárámy, ničiteli poznání i nevědomosti
(párvati-nandanam vandé
siddhárámam džagadgurum)
Klaním se synovi Párvatí, Siddharámovi, Guruovi celého světa

džjá sangatinénča virágazálá
Díky jehož společnosti je dosaženo nepřipoutanosti
manódarinčá džadaBhása gélá
„Rád“ a „nerad“, které jsem nosil ve své mysli, se vytratily.
saKŠátparamátma maza Bhétavilá
Dotknutím se tvých nohou jsem potkal samotné Parabrahaman
visaru Kasá mi gurupáduKálá
Jak bych mohl zapomenout na lotosvé nohy mého Mistra?
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Krupéné tudžá gňána agňána gélé
Díky tvé milosti zmizelo poznání i nevědomost
tudžá darŠané púrna vigňána dzálé,
Díky tomu, že jsem tě spatřil, jsem dosáhl Skutečnosti
tudzá džanma zálá džagi BhaKtaKámá
Pokud ti vůbec může být přiřknuto zrození, tak jen pro prospěch tvých oddaných
namasKára mádzá praBhú siddharámá
Klaníme se ti, ó Mistře Siddharámo

satčidánanda-Kandája džagadan-Kurahétavé
Klaním se nejvyššímu Já, které je sat-čit-ánanda, věčné, ve všem a nezničitelné
sadoditája purnája namónantája viŠnavé
Klaním se prvotní příčině vzniku světa; vždy přítomné, všeprostupující

urdhva múlam madha ŠaKha
S kořeny nahoře a větvemi dole
aŠvattham prahurarKhjam
Strom Ašvattha je, jak se říká, nezničitelný
čandausi jasja parnani, jasjam védasa védave
Jeho listy jsou hymny z Véd. Ten, kdo to ví, je znalcem Véd
jóga vani paritadžja adhvam parite Šava
Pokud opustíš poznání, přijde nevědomost
tasjam druvani na Šjanti adhvan naŠja mévača
Ale jednoho dne dokonce i poznání zmizí. Tak proč se držet poznání - nevědo-
mosti?

gangáráma-sutam dévam
gňána-agňána-vimardanam
párvati-nandanam vandé
siddhárámam džagadgurum

tvaméva mátáča pitá tvaméva
Jsi má matka, jsi můj otec.
tvaméva Bandhuča saKhá tvaméva
Jsi můj bratr, jsi můj nejbližší přítel
tvaméva vidhja dravinam tvaméva
tvaméva sarva mama déva déva
Jsi mé poznání, jsi můj majetek. Jsi pro mne všechno
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Púdža
Kájéna váčá manaséndrijirva
Budhajátmanava praKruti svaBhávat
Svým tělem, řečí, myslí, smyslovými orgány, intelektem a svou vnitřní přiroze-
ností 
Karomi jadjam saKalam parasmai
Šrímat Šrí siddharáméŠvárajá samarpajami
ti odevzdávám vše, ó Pane Siddharáméšvare

óm namó bhagavaté šrí siddharáméšvarája namáh

óm namó bhagavaté šrí bhausahébája namáh

~ 2 ~
óm Kára-svarupá sadguru samarthá
anáthá-čjá náthá tudza namó
Ó Sadguru Samartha, ó Sadguru, Tvá podoba je původem světa. Pane sirotků, 
klaním se Ti

guru-ráva svámi átá sva-praKáŠa
džjá-pudhé udása čandra-ravi
Velký Guru, mé Já; Osvětluješ Já. Před Tvým světlem pohasíná slunce i měsíc

vedá padalé mau-na Šástré védá-vali
váčá hé nimáli te Šriguru
Písma a poznání utichly a staly se z nich hlouposti. Řeč se v tobě rozpustila

Šriguru džajási páhe Krupá-druŠti
tajási he sruŠ-ti pán-duranga
Pro ty, kteří spatří Tvůj milostí zářící vzhled, je celý vesmír On

praBhu-rádža mázá svámi gururáva
deto maza Bháva Šud-dha Bhumi
Král bohů je můj Mistr; Dává čistotu myšlenek a mysli.

Bhumi Šuddha Kari gňána-Bidža peri
advaita he dhari mi tu ne ne
Očistil mou mysl a zasadil semena poznání, dal jsi mi do rukou ne-dualitu, 
zničil jsi „já“ a „ty“
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maza-lági mázi sadguru má-u-li
Krupe-či sá-u-li varnu Kája
Pro mne je Sadguru mou matkou. Jak bych mohl popsat stín jeho milosti?

éKá džanardani guru paraBrahma
tajá-če pai náma sadá-muKhi
Jeho jméno je neustále na mých rtech. Pro Eknátha je Guru Parabrahma.

óm Kára-svarupá sadguru samarthá
anáthá-čjá náthá tuza namó

~ 3 ~
sadá mádzé dólá zadó tudži múrti (4)
raKhumaičjá pati sojarijá (4)
sadá mádzé dólá zadó tudži múrti (4)
Nechť mé oči stále vidí tvou podobu, ó druhu Rakhumái

góda tudzé rúpa góda tuzhe náma (4)
déi maza préma sarvaKála (4) (+Ref)
Tvá podoba je tak sladká, Tvé jméno je tak sladké. To mne neustále naplňuje 
láskou

vithu maulijé háči vara déi (4)
sančaroni ráhi hrudaji mázhjá (4) (+Ref)
Prosím Vitthala, aby mi požehnal tím, že zůstane stále v mém srdci

tuKá mahné Káhi na mágo ániKa (4)
tuzé páji suKha sarva áhé (4) (+Ref)
Tuka praví: „Nic jiného nechci, všechno mé štěstí je u Tvých nohou”

raKhumaičjá pati sojarijá (4)
sadá mádzé dOlá zadó tudži múrti (4)

~ 4 ~
gňánijánčá rádžá guru mahárádža (4)
mhanati dňánadéva tumha aisé (4)
gňánijánčá rádžá guru mahárádža (4)
Mahárádži, jsi králem poznání. Jsi Bohem poznání. Všichni Ti tak říkají Dňána-
dévo
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maza pámarási Káya thorapana (4)
pajinči vahána páji Bari (4) (+Ref)
Jak je možné, že jsi dal tuto velikost někomu tak malému, jako jsem já? Sandály 
jsou dobré pouze pro nohy

BrahmádiKa džéthé tumhá volagané (4)
itara tulané Káya tulé (4) (+Ref)
Brahma a všichni ostatní Bozi – to jsi Ty. Jak bych Tě pak k nim mohl přirovnat?

tuKá mhané néno juKtičijá Khóli (4)
mhanoni thévili páji doi (4) (+Ref)
Tuka praví: „Ukaž mi způsob, jak Tě dosáhnout. Neznám univerzální klíč. Proto 
jsem u tvých nohou“

mhanati gňánadéva tumha aisé (4)
gňánijánčá rádžá guru mahárádža (4)

~ 5 ~
sadguruváčOni sámpadéná sója (4)
dharávé té pája ádhi ádhi (4)
sadguruváčOni sámpadéná sója (4)
Bez Mistra nemůžeš nikdy nalézt cestu. Od začátku se drž pevně jeho nohou

ápanásáriKhé Kariti tátKála (4)
náhi Kála véla tajá lági (4) (+Ref)
Během okamžiku z tebe udělá sebe sama. Pro Něj neexistuje žádný čas ani pro-
stor

loha parisáči na sahé upamá (4)
sadguru mahimá agádhači (4) (+Ref)
Pokud bys ho přirovnal ke kameni, který mění kovy na zlato, tak to není přesné. 
Sadguruova velikost je tajemná a přesahuje chápání

tuKá mhané Kaisé ándhalé hé džana (4)
gélé visaruna Kharjá dévá (4) (+Ref)
Tuka praví: „Jak slepí jsou lidé. Zapomněli na skutečného Pána”

dharávé té pája ádhi ádhi (4)
sadguruváčOni sámpadéná sója (4)
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~ 6 ~
tuza páhatá sámóri (4) druŠti ná phiré mághári (2)
tuza páhatá sámóri (2) druŠti ná phiré mághári (2)
tuza páhatá sámóri (2)
Když Tě vidím před sebou, tak si přeji, aby se mé oči nikdy neodvrátily

mazhé čitta tuzjá pájá (4) mithi padali pandharirájá (2)
tuza páhatá sámóri (2) mithi padali pandharirájá (2)
tuza páhatá sámóri (2)
Moje mysl je u tvých nohou; objímám Tě, ó králi Pandhari

navhé sárita nirálé (4) lavan mélavi-tá džalé (2)
tuza páhatá sámóri (2) lavan mélavi-tá džalé (2)
tuza páhatá sámóri (2)
Jakmile se sůl smíchá s vodou, není od vody oddělená

aho tuKá mahné Bali (4) džíva didalá pájántali (4)
tuza páhatá sámóri (4) druŠti ná phiré mághári (2)
tuza páhatá sámóri (2)
Tuka praví: „Odevzdávám svůj život k Tvým nohám”

~ 7 ~
nakó brahmagňána átmashtitibháva (4)
mi BhaKta tu déva aisé Kari (4)
nakO brahmagňána átmashtitibháva (4)
Žádné poznání Brahman, žádný stav Já. Já jsem oddaný, Ty jsi Bůh. Jen toto mi 
dej.

dávi rúpa madza gópiKáramaná (4)
thévu dé čaranávari máthá (4)
nakó brahmagňána átmashtitibháva (4)
Dej mi ten vztah, který měly gópí ke Krišnovi. Dovol mi dát mou hlavu ke Tvým 
nohám

páhina ŠrimuKha déina álingana (4)
džívé nimBalóna utarína (4)
nakó brahmagňána átmashtitibháva (4)
Vidět tvou Tvář je mé objetí. To odstraňuje všechno zlo z mého života
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pusatá sángéna hitaguzamáta (4)
Baisoni éKánta suKhagóŠti (4)
nakó brahmagňána átmashtitibháva (4)
Sedíme o samotě a Ty mi vyprávíš všechny příběhy, které mne povznášejí

tuKá mhané jási na lávi uŠíra (4)
mazhé aBhjantara zánónijá (4)
nakó brahmagňána átmashtitibháva (4)
Tuka praví: „Neotálej, nech mne To poznat v mém nejvnitřnějším srdci”

~ 8 ~
rúpa dávi Báré átá (4) sahastra Bhudžánčjá manditá (2)
rúpa dávi Báré átá (2) sahastra Bhudžánčjá manditá (2)
rúpa dávi Báré átá (2)
Ukaž mi nyní svou podobu, ó Tisíci-ruký

saKalánčé samádhána (4) nohé déKhiljá váčuna (2)
rúpa dávi Báré átá (2) nohé déKhiljá váčuna (2)
rúpa dávi Báré átá (2)
Jak by někdo mohl být spokojený, pokud neuvidí Tebe?

ŠánKa čaKra padmagadá (4) garudásahita jé góvinda (2)
rúpa dávi Báré átá (2) garudásahita jé góvinda (2)
rúpa dávi Báré átá (2)
Se svou lasturou, svým diskem (čakra), lotosem, palcátem a Garudou. S těmi 
všemi jsi přišel, Góvidno

dévá tuKa mahné Kánhá (4) BhuKa lágali najaná (4)
rúpa dávi Báré átá (2) sahastra Bhudžánčjá manditá (2)
rúpa dávi Báré átá (2)
Tuka praví: „Moje oči Tě touží spatřit, touží po Tvém daršanu”

~ 9 ~
déva púdžá déva púdžá (2) 
déva púdžá déva púdžá mázi (2)
déva púdžá déva púdžá
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pája tudzé guru rájá (2) 
déva púdžá déva púdžá mázi (2)
déva púdžá déva púdžá
Mé uctívání patří Tvým nohám, ó Guru-králi

guru čaranáči máti (4) tíča mádzi Bhágirathi (4) (+Ref)
Prach z nohou mého Mistra je mou posvátnou řekou (Bhagirathi)

guru čaranáčá Bindú (4) tóči mádzá KŠíra sindhú (4) 
(+Ref)
Kapka z nohou mého Mistra je pro mne jako oceán nektaru

guru čaranáčé dhjána (4) téči mázé sandhjá snána (4) 
(+Ref)
Meditace na nohy mého Mistra je mým jediným očistným rituálem (sandhja)

Šivadina Késari páhi (4) 
sadguru váčuni daivata náhi (2)
BháúsahéB váčuni daivata náhi (2)
siddharáma..., nisargadatta..., ranadžita...
Šivadina Késari (autor) vidí jen Tebe. Není žádný jiný Bůh než můj Mistr.

déva púdžá déva púdžá (2) 
déva púdžá déva púdžá mázi (2)
déva púdžá déva púdžá

pája tudzé guru rájá (2) 
déva púdžá déva púdžá mázi (2)
déva púdžá déva púdžá

~ 10 ~
déva máza mí déváčá (2) hiča mádzi satja váčá (2)
déva máza mí déváčá (2) hiča mádzi satja váčá (2)
déva máza mí déváčá (2)
Pán je můj a já jsem Jeho. To je jediná pravda, kterou říkám

déhá déváčé déula (2) ánta Báhéra nirmala (2)
déva máza mí déváčá (2) ánta Báhéra nirmala (2)
déva máza mí déváčá (2)
Toto tělo je Pánův chrám. Uvnitř i vně je bez poskvrny
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déva pahávajasi gélo (2) téthé dévači houni théló (2)
déva máza mí déváčá (2) téthé dévači houni théló (2)
déva máza mí déváčá (2)
Když jsem se vydal, abych pohlédl na Pána, tak jsem se stal Pánem samotným

tuKá mhané dhanja záló (4) ádži vitthalá... Bhétaló (4)
déva máza mí déváčá (4) hiča mázi satja váčá (2)
déva máza mí déváčá (2)
Tuka praví: „Nyní jsem požehnaný. Dnes jsem dosáhl Boha”

~ 11 ~
ádži sónijáčá divasa (4) druŠti déKhilé santása (2)
ádži sónijáčá divasa (4)
Dnes je Zlatý den, neboť mé oči vidí světce

avaghá nirasalá Šína (4) déKhatá... santačarana (2)
ádži sónijáčá divasa (4)
Všechna únava je pryč po pohlédnutí na nohy světců

džívá suKha thóra zálé (4) mázé máhéra Bhétalé (2)
ádži sónijáčá divasa (4)
Cítím velikou radost. Našel jsem svůj skutečný domov

ádži díváli dasará (4) séná mahné santa álé ghará (3)
ádži sónijáčá divasa (4)
Dnešní den je moje Díváli (Dasará), protože skupina světců přišla do mého domu

druŠti déKhilé santása (2) ádži sónijáčá divasa (4)

~ 12 ~
džanmódžanmičé sančíta (4) Bhéti záli áKasmáta (2)
džanmodžanmičé sančíta (2) Bhéti záli áKasmáta (2)
džanmodžanmičé sančíta (2)
Díky zásluhám z mnoha zrození jsem Tě nečekaně potkal

átá soditá suténá (4) tantu pritičá tuténá (2)
džanmodžanmičé sančíta (2) tantu pritičá tuténá (2)
džanmodžanmičé sančíta (2)
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A nyní, i kdybych Tě zkusil opustit, tak to není možné. Pouto lásky mezi námi je 
nezlomitelné

mázé čitta tudzjá pája (4) mithi padali sadguru rájá (2)
džanmodžanmičé sančíta (2) mithi padali sadguru 
rájá (2)
džanmodžanmičé sančíta (2)
Můj intelekt je u Tvých nohou. Rozplynul jsem se v Tobě, ó Sadguru

ahó tuKá mahné anti (4) tudži mádži éKači gáti (4)
džanmodžanmičé sančíta (4)
Tuka praví: „Na konci je můj a Tvůj stav jedním“

~ 13 ~
déva tOči santa, santa tOči déva
téthé duáa Bháva Káhi náhi (+Ref)
Bůh je světec a světec je Bůh, není zde pocit „jinakosti“
déva náma tjáčé santa náma tjáčé,
paraBhrama sáčé éKači té (+Ref)
Jeho jméno je Bůh, jeho jméno je Světec. On je jedině Parabrahaman

Kóni mhanti déva Kóni mhanti santa
pari té Bhávátit paraBrahma (+Ref)
Někteří říkají, že je to Bůh, někteří říkají, že to je Světec. Ale on je Parabrah-
man přesahující jakékoli stavy

santáčé čarana vandi nárájana
déva nirandžana santači to
Dokonce i pán Nárájana se klaní k nohám světce. Světec je Bůh bez jakékoli 
poskvrny

déva tOči santa, santa tOči déva

~ 14 ~
lahán thóra mhanu kOná avghé brahmarúpa záná, 
avghé brahmarúpa záná (2)
Jak bych mohl říci, že je něco velké nebo malé; vše je Brahman



133

Púdža
anurénu ádiKaruni avghá Bharalá čaKrapáni (2)
sadgurunáth sadgurunáth sadgurunáth sadguru-
náth (2) (+Ref)
Skutečnost existuje dřív než se zformují byť i atomy. Vše, co je, je Skuetčnost 
(Čakrapani)

BháviKánsi sugama pantha dávi umadi sadguruná-
tha (2)
sadgurunáth sadgurunáth sadgurunáth sadguru-
náth (2) (+Ref)

BháviKánsi sugama pantha dávi pathri sadgurunáth 
(2)
sadgurunáth sadgurunáth sadgurunáth sadguru-
náth (2) (+Ref)

BháviKánsi sugama pantha dávi sadguru nisarga-
datta (2)
sadgurunáth sadgurunáth sadgurunáth sadguru-
náth (2) (+Ref)

BháviKánsi sugama pantha dávi sadguru ranadžita (2)
sadgurunáth sadgurunáth sadgurunáth sadguru-
náth (2)
Cesta oddaného je usnadněná pánem z Umadi, pánem z Pathri...

lahán thóra mhanu kOná avghé brahmarúpa záná 
avghé brahmarúpa záná (2)

~ 15 ~
bhakta zai dévátháji, déva tjáčé rúpa ghéi
Oddaný odejde do příbytku Boha a Bůh přijme jeho formu

sarva Káma áni dhandá, angé Karitó góvindá
bhakta zai dévátháji, déva tjáčé rúpa ghéi
O všechnu práci a obchody se postará sám Góvinda

BhaKta díKŠa angé ghéi, dévapana tjála náhi
bhakta zai dévátháji, déva tjáčé rúpa ghéi
Oddaný přijme zasvěcení, božství není pro něj
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nisargadatta prémé gai, déva uBhá tjáčjá tháji
bhakta zai dévátháji, déva tjáčé rúpa ghéi
Nisargadatta zpívá s láskou: „Bůh nyní stojí na jeho místě”

siddharáma prémé gai, déva uBhá tjáčjá tháji
bhakta zai dévátháji, déva tjáčé rúpa ghéi

ranadžita prémé gai, déva uBhá tjáčjá tháji
bhakta zai dévátháji, déva tjáčé rúpa ghéi

~ 16 ~
džanmOdžanmi ámhi bahu púnja kélé
maga já vitthalé Krupá Kéli
džanmOdžanmi ámhi bahu púnja kélé
Za dobu mnoha životů jsme nahromadili mnoho zásluh. A jednoho dne se nás 
Vitthala, Sadguru, dotkl svou milostí

džanmoni samsári zálo tjačádása
máza to viŠvása pandurangi
džanmOdžanmi ámhi bahu púnja kélé
Narodil jsem se jako světský člověk a stal jsem se Jeho oddaným. To je má víra v 
Pándurangu

Bhramarasuvási madhávari máŠi
taisé já dévási mana mázé
džanmOdžanmi ámhi bahu púnja kélé
Jako včela květinu a moucha med, tak moje mysl následuje Boha

ániKá dévási néghé mázhé čitta
goda gáta gíta vitthoBáčé
džanmOdžanmi ámhi bahu púnja kélé
Žadný jiný Bůh v mé mysli  není, když zpívám sladké písně pro Vitthala

éKá džanárdani maza téthé njávé
hádasoni djávé santápáŠi
džanmOdžanmi ámhi bahu púnja kélé
Éka žádá Džanárdana, svého gurua: „Vezmi mne tam, připoj mne ke světcům“
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~ 17 ~

kétakičjá zádá džanmalá kévadá
Kádhu zátá Badá nága téthé
kétakičjá zádá džanmalá kévadá
Na stromě Kétaki kvete květina Kévada. Pokud chceš tu květinu utrhnout, čeká 
zde veliká kobra

márila to danKha hoila gháBará, 
maga sairávairá hosi téthé
kétakičjá zádá džanmalá kévadá
Kousne tě a způsobí ti veliký strach. Nakonec budeš o překot utíkat

sadguruviŠvása džajáčá ré nita
toči hoja dhita BhávaBalé
kétakičjá zádá džanmalá kévadá
Jedině ten, kdo má naprostou víru v Sadgurua, bude mít dostatek odvahy

náhi tari džái phuKata to prána
nisargadatta ána ghévuni sángé
kétakičjá zádá džanmalá kévadá
Jinak člověk svůj život zbytečně promarní. Na to Nisargadatta přísahá

~ 18 ~
héči thóra bhaktti ávadaté dévá (4)
sanKalpávi májá samsáráči (4)
héči thóra bhaktti ávadaté dévá (4)
Pán má rád tuto velikou oddanost. Světský život, tato iluze, by měl být zapome-
nut

thévilé ananté taiséči rahávé (4)
čitti aso djávé samádhána (4)
héči thóra bhaktti ávadaté dévá (4)
Ať už mne nechá žít jakýmkoli způsobem, já tak budu žít. V mé mysli je naprostá 
spokojenost

váhiljá udvéga duhaKhači Kévala (4)
Bhogané té phala sančitáčé (4)
héči thóra bhaktti ávadaté dévá (4)
Pokud je tu proud problémů a utrpení, tak to jen sklízím plody minulých činů
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tuKá mahné ghálu tajávari Bhára (4)
váhu há samsára dévápáji (4)
héči thóra bhaktti ávadaté dévá (4)
Tuka praví: „Nyní dám všechna svá břemena Jemu. Odevzdám svůj světský 
život k Jeho nohám”

~ 19 ~
bhaktirúna ghétalé mázé (4) 
čarana gahána áhéta tuzé (4)
BhaKtirúna (4) bhaktirúna ghétalé mázé (4)
Díky mé oddanosti jsi můj dlužník. Tvé nohy jsou u mne jako zástava toho dluhu

prémavjáza déi hari (4) 
mázá hiŠéBa lavaKara Kari (4)
BhaKtirúna (4) bhaktirúna ghétalé mázé (4)
Dej mi svou lásku jako úrok za ten dluh. Brzy spočítáš mé účty

mázé mi na sodi dhana (4) nitja Karito Kírtana (4)
BhaKtirúna (4) bhaktirúna ghétalé mázé (4)
Nevzdám se svého majetku. Stále provádím tvůj kírtan

tuzé námi áhé Khata (4) suKhé Kari pančáita (4)
BhaKtirúna (4) bhaktirúna ghétalé mázé (4)
Naše ujednání je ve Tvém jménu. Můžeš se s tím vypořádat

tuKá mahné garudadhvadžá (4) 
jási sáKŠa Šrí gururádžá (4)
BhaKtirúna (4) bhaktirúna ghétalé mázé (4)
Tuka říká Krišnovi: „Můj Guru-král je svědek toho všeho”

~ 20 ~
pahili mázi óvi Ovina džagatra 
gáina pavitra pánduranga (+Ref)
V prvním verši své písně zpívám celému světu mé chvály Pándurangovi

dusari mázi óvi dudžé náhi Kothé
džani vani Bhété pánduranga (+Ref)
V druhém verši: Kde není? Mezi lidmi i na opuštěném místě, tam všude je
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Púdža
tisari mázi óvi tila náhi tháva
avagháči déva džani vani (+Ref)
Ve třetím verši: Není tu sebemenší prostor, ani tak malý jako sezamové semínko, 
kde by nebyl Bůh. Je v životě mezi lidmi i v lese

čavathi mázi óvi vairilé dalana
gáina nidhána pánduranga (+Ref)
Ve čtvrtém verši: I když budu mlít zrní, tak budu zpívat jeho chválu

pánčavi mázi óvi mázija máhérá
gáina nirantará pánduranga (+Ref)
V pátém verši: Toto je můj mateřský dům. Budu neustále chválit Pándurangu

sáhavi mázi ovi saháhi átalé
gurumúrti Bóétalé pánduranga (+Ref)
Můj šestý verš je pro šest nepřátel (touha, hněv, arogance, připoutanost, starosti 
a strach). Ti byli zničeni. Pánduranga mne potkal v podobě mého Mistra

sátavi mázi óvi athávé vélovélá
Baisalásé dolá pánduranga (+Ref)
Můj sedmý verš: Neustále na Něj pamatuji. Pánudrang sedí přede mnou a napl-
ňuje mé oči

áthavi mázi ovi athávisa jugé, 
uBhá čandraBhágé pánduranga (+Ref)
Můj osmý verš praví, že po 28 věků Pándurang stojí na březích Čandrabhágy

navavi mázi óvi saralé dalana
čuKalé marana samsáričé (+Ref)
Devátý verš říká: Všechna činnost je nyní skončena. „Světský člověk“ unikl 
smrti

dahávi mázi óvi dahá avatárá
na jávé samsárá tuKá mhané
Můj desátý verš patří desíti inkarnacím. Tuka praví: „Do tohoto světa se již 
nevrátím”

pahili mázi óvi Ovina džagatra
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~ sakalača nitjapátha ~
(zpívá se před čtením Dásbódhu)

dhjána-múlam gurur-múrti
pudžá-múlam gurur-páda-ha
Základem meditace je Mistrova podoba. Základem uctívání jsou Mistrovy nohy
mantra-múlam gurur-váKjam
muKt-ti-múlam gurur-Krupa
Základem mantry je Mistrovo prohlášení. Základem osvobození je Mistrova 
milost
gururBrahma, gururviŠnu
gurudevo maheŠvará-ha
Mistr je Brahma, Mistr je Višnu, Mistr je Šiva
guru sáKŠát paraBrahma
tasmai Šri guruvé namáh
Mistr je nejvyšší Já, Parabrahma. Klaním se Guruovi

gangáráma-sutam dévam
gňána-agňána vimardanam
(Klaním se) synovi Gangarámy, ničiteli poznání i nevědomosti
parvatí-nandanam vandé
siddharámam džagad-gurum
Klaním se synu Párvatí, Siddharámovi, Guruovi světa

Brahmánandam parama-suKhadam
Kévalam gňána-múrtim
Blaženost Brahman, v nejvyšší blaženosti, podoba nejčistšího poznání
dvan-dvatitam gagana-sadruŠjam
tattvamasjádi laKŠjám
Za veškerou dualitou, jako prostor, dokonce jemnější než prostor

éKam nitjam vimalamačalam
sarva-dhi sáKŠi-Bhútam
Bhává-titam triguna-rahitam 
sadguru tam namámi
Ne-dvojný, věčný, čistý, nepohnutý, svědkem všeho, za třemi gunami. Ó Sadgu-
ru, klaním se Ti



139

Púdža
Šri guru-čarana pratápé punja-pápé dzaláli
Silou jeho slov jsou spáleny hříchy i zásluhy
tri-Bhuvana sama-tri-thé gňána-gangé miláli
Ze všech svatých míst, ve všech třech světech, jsem získal toto poznání pouze zde
ŠuBh-á-ŠuBha páhatá Bhávaná ráma dzáli
Dobré a špatné nezůstalo, neboť vše je On
niŠi-dini guru-rájá un-mani zopa áli
Ó Mistře, dnem i nocí spočívám v ne-mysli

džaj džaj raghuvír samartha
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Další písně

~ 1 ~
dhanja džanmabhumi siddharámáči pátharí
náma učárita hOi pavitra vaikhari (2)
Požehnané je Páthri, místo narození Siddharámi. Pouhé vyslovení slova „Pá-
thrí“ stačí k tomu, aby naše řeč byla svatá

Šrávan Šudha navamilá, dňána surja ugavalá
FháKali ga tédža praBha niljá niljá amBari
dhanja džanmaBhumi siddharámáči páthari (+Ref)
Devátého dne měsíce Šravanu vyšlo slunce poznání. Nebeské světlo se rozzářilo 
po celé modré obloze

Bhaurao guru Kélé, prapančási tjágijélé
déha KaŠta uni Kása dňánáči ga dhari
dhanja džanmaBhumi siddharámáči páthari (+Ref)
Stal se žákem Bhauraa a vzdal se světského života. Nechal své tělo hodně vytr-
pět, aby dosáhl poznání

BhaKta vrunda méla vilá, adňánáčá náŠa Kéla
Bódhámruta zana sáré sáré ga uddhari
dhanja džanmaBhumi siddharámáči páthari  (+Ref)
Měl mnoho žáků a odstranil jejich nevědomost. Nektar jeho učení povznesl celý svět

aŠvin vadja éKádaŠi, déha sodilá vináŠi
dévuni ga dňána džjóti ŠiŠjánčja antari
dhanja džanmaBhumi siddharámáči páthari (+Ref)
Jedenáctého dne v druhé polovině měsíce Ašvinu opustil své tělo – po tom, co 
předal plamen poznání svým žákům

guruvara ranadžita, arpunijá jaŠogíta
lína hoi anavitá siddharáma čarani
dhanja džanmaBhumi siddharámáči páthari (+Ref)
Anavita se pokorně klaní k nohám Siddharaméšvara poté, co tuto oslavnou 
píseň na Něj věnovala svému Mistrovi Randžitovi
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~ 2 ~
jógi janča rádžá siddharáméšvara
brahmanandi dhunda dhékijélá
Král jóginů, Siddharáméšvar, je plně viděn v blaženosti Já

riddhi siddhi džjáté dždunija Kara
samarthja adBhuta
sadgurunčé, sadgurunčé (+Ref)
Riddhi (bohatství) a siddhi (úspěch) mu jsou k službám, čekají se sepjatýma 
rukama. Taková je zázračná síla Sadgurua

čaitanja svarúpa divja tédža juKta
dhari Krupáčatra
dásávari dásávari (+Ref)
Jeho podoba je plná nebeské záře. Dej nám, tvým pokorným služebníkům, úto-
čiště ve tvém požehnání

éKá druŠti KŠépé lávili samádhi
sámarthja pračiti
déva vili, déva vili
Jediným jeho pohledem jsem dosáhl samádhi. Tak mi ukázal velikost své síly

jógi janča rádžá siddharáméšvara
brahmanandi dhunda dhékijélá

~ 3 ~
mana kjá bhulá (3) rahá hé
mana kjá bhulá (3) rahá hé, dunijáki maudžmáhi (3)
déKho vičára KaraKé, Kaču vastusára náhi (3) (+Ref)
Ó mysli, proč jsi ztracená ve světských potěšeních? Přemýšlej o tom a pochop, 
že jsou nic

májá Ki džála Bhári, putali Bani haina nári
mata Bhula déKha pjári, saBaKo rahi Kasái (3) (+Ref)
Iluze nepředvádí nic jiného než veliký trik a udělala z nás jen loutky

džo Ban Bahára manaKi, méhamána čára dinaKi
džhima roŠani sapanaKi, saBa Béga Bíta džáhi (3) (+Ref)
Mládí těla je jen hostem na čtyři dny. Vše odejde stejně jako sen

Ostatní
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dhanamála mita pjáré, Koi sanganá sidháré
džaBa Kála ájé máré, saBasé Karé džudái (3) (+Ref)
Dokud máš majetek, tak jsou lidé s tebou. Když přijdou špatné časy, tak všichni 
utečou

hari námaKo smaralé, Kučha Káma néKa Karalé
Brahmánanda djána dharalé, íŠvara sadá sahái (3) (+Ref)
Ať děláš cokoli, pamatuj na Něj. Stále na Něj medituj a On ti pomůže

mana kjá bhulá (3) rahá hé
mana kjá bhulá (3) rahá hé, dunijáki maudžmáhi (3)

~ 4 ~
prémala tu gurumája mádži (2) prémala tu gurumáj
prémala tu gurumája mádži, prémala tu gurumáj
Ty, můj Mistře, jsi má milující matka, milující matka

džagadoddhárá, avataroni (2)
davijélé amha pájá mádži, prémala tu gurumáj (2) (+Ref)
Objevil jsi se, abys osvítil svět. Ukázal jsi nám své nohy

Baddha mumúKŠu sádhaKási tu (2)
davisi sulaBha upája mádži, prémala tu gurumáj (2)(+Ref)
Žák je „svázán“ nevědomostí. Ukázal jsi nám snadný způsob jak dosáhnout 
osvobození

tuza soduni vrata, džapa tapa Khatapata (2)
Karita hoti upaja mádži, prémala tu gurumáj (2) (+Ref)
Rituály, opakování Jména a askeze jsou boj. Tvůj lék je všechny převyšuje

niza BhaKtási, ičhita déuni (2)
dinaniŠi Šramavisi Kájá mádži, prémala tu gurumáj (2) 
(+Ref)
Spálení veškeré nevědomosti zažehlo mou lásku k Tobě

Kalimaladahani Karoni saKhaja (2)
padži niza préma pája mádži, prémala tu gurumáj (2)(+Ref)

džagadoddhárá, avataroni (2)
davijélé amha pájá mádži, prémala tu gurumáj (2) (+Ref)
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~ 5 ~
svápna madzja sadgurunčé (2) ádža sakaralalé
mandiri siddharáma baisalé (3)
Dnes se sen o mém Mistrovi uskutečnil. V chrámu sedí Siddharáméšvar

ádža ugavalá, dina sonjáčá
BhaKti suKačja, saphala jáča
čára čara, avaghé ánandalé
mandiri siddharáma Baisalé (3) (+Ref)
Dnes je zlatý den. Celý vesmír je plný radosti. Den oddanosti, úspěchu, štěstí

múrti sádžiri, svarúpa sundara
Kaivaljáčé, rúpa manóhara
darŠané, BhaKta vrunda toŠalé
mandiri siddharáma Baisalé (3) (+Ref)
Socha, tvé vlastní Já, je tak nádherná. Skutečná přirozenost je lákavá. Jen jeden 
tvůj pohled stačí a oddaní již tančí radostí

mangala vadjé, vádžu lágali
Krutárta mádži, guru máuli
džaj goŠé, ásamanta Baralé
mandiri siddharáma Baisalé (3) (+Ref)
Hraje se na nástroje, hudba je všude. Pohled na to uspokojil mého Mistra. Nebe 
je naplněno provoláváním „džaj, džaj“. Ozvěna zní všude

vadja saptami, aŠvináči
mangala gatiKá, hi sónjáči
ŠouBanKara, avani vara álé
mandiri siddharáma Baisalé (3) (+Ref)
Dnes je Vadja Saptami; příznivý, zlatý den.  Pán přišel na zem

sohalá čalé, Bagévádi
páhuni anvitá záli védi 
mana hé, ánandé náhalé
mandiri siddharáma Baisalé (3) (+Ref)
V Bagévádi se koná veliká oslava. Poté, co to viděla, se Anvita pomátla. Celá 
její mysl se koupe v radosti

svápna madzja sadgurunčé (2) ádža sakaralalé
mandiri siddharáma baisalé (3)

Ostatní



144

~ 6 ~
patharíša déva bhaktanča bháva (2) 
anathanča tháva,
siddharáma mádza... (3)
Máme jistotu, že Pán Páthri je na naší straně, stará se o nás, o ubohé sirotky

nadi Šina Bhagjavanta, Kata tiča punjavanta (2)
adzuni téthé dhjána saha siddharáma mádza (2)
siddharáma mádza... (2) (+Ref)
Řeka v Páthri je posvátná a její břehy jsou blahodárné, Siddharáma na nich 
dnes medituje 

Šiné čja pavitra Kathi, BhaKtan či hoté datti (2)
sada uBha rahi pathi siddharáma mádza (2)
siddharáma mádza... (2) (+Ref)
Na kraji řeky jsou oddaní naplněni, protože Siddharáma je na jejich straně. 

tudžé éKa patharíŠa, margičja divja praKaŠa (2)
daKha vito dhjána diŠa siddharáma mádza (2)
siddharáma mádza... (2) (+Ref)
Ty jsi jediný král, božské světlo, které ukazuje cestu, vedeš nás k pravému po-
znání

BhaKtan čé taru BhaKtan čé varu (2)
Kari pára Bhava sadguru siddharáma mádza (2)
siddharáma mádza... (2) (+Ref)
Ó náš Siddharáméšvare, Ty nám pomáháš překonat řeknu, oceán světa

Šáma čja dživani Šama pahi najani (2)
Šama Bolé vadani siddharáma mádza (2)
siddharáma mádza... (2)
Šám (autor) vidí pouze očima Siddharáméševara

patharíša déva bhaktanča bháva (2) 
anathanča tháva,
siddharáma mádza... (3)
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~ 7 ~
rOza svapni mi tuzala, pahatO, pahatO ré siddhará-
ma (2)
áta, darŠana dé, darŠana dé (2)
darŠana dé, siddharáma,
Každou noc Tě vidím ve svých snech, Siddharáméšvare

rOza svapni mi tuzala, pahatO, pahatO ré siddhará-
ma (2)
tuza amuči máta pitá (2)
dilé préma tu sarva BhaKta (2)
Jsi má jediná matka, můj jediný otec, všechnu svou láska dáváš svým žákům

(rOza) svapni mi tuzala, pahatO, pahatO ré siddha-
ráma (2)
tuzéča náma ráma Krishna góvinda (2)
džapata maza hoi parmánanda (2)
Ráma, Krišna, Góvinda jsou Tvá jména. Jejich opakování je mou největší ra-
dostí

(rOza) svapni mi tuzala, pahatO, pahatO ré siddha-
ráma (2)
tudža namači lagali godi (2)
mana dhavaté Bagévádi (2)
Zakusil jsem jemnost Tvého jména, mé srdce a můj duch odletěly naráz do Bhá-
gévádí

(rOza) svapni mi tuzala, pahatO, pahatO ré siddha-
ráma (2)
Kalale mazala džauni pathari (2)
aŠanta mana tuči savari (2)
Poté, co jsem navštívil Pathri vím, že Ty jsi jediný, kdo mi poskytne stín, ve kte-
rém se zchladí bouřlivost mé mysli

(rOza) svapni mi tuzala, pahatO, pahatO ré siddha-
ráma (2)
viŠranti tuzi Bana gangé ságari (2)
pavitra zali mumBaí nagari (2)
Cesta na Bangangu mne naplňuje klidem, celé město Bombaj se stává posvátným

Ostatní
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(rOza) svapni mi tuzala, pahatO, pahatO ré siddha-
ráma (2)
ámha tuči sám Bhali sadguru (2)
Šáma mahné máza naKo antaru (2)
Ty jsi jediný, kdo se o nás postará. Šám praví: „Nikdy se ode mne nevzdaluješ”

(rOza) svapni mi tuzala, pahatO, pahatO ré siddha-
ráma (2)
áta, darŠana dé, darŠana dé (2)
darŠana dé, siddharáma,

(rOza) svapni mi tuzala, pahatO, pahatO ré siddha-
ráma (2)
siddharáma..
siddharáma...
siddharáma...
siddharáma...
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Ostatní
~ le samadhi sous la neige ~ 

Sous le blanc voile de neige, 
vos pieds sont dissimulés, 
je ne vois plus qu’une forme, 
qui s’efface lentement

L’ouest est seul et libre, 
les autres portes mouchetées, 
des francs éclats du givre, 
qui me disent où aller 

Les marches du toit se dessinent, 
découpant le duvet blanc, 
la courbe est douce et facile, 
vers la flèche se devinant

Elle est pâle presque invisible, 
mais à l’œil du moineau, 
qui d’un saut imprévisible, 
là se pose nonchalant 

Dans le fragile moment blanc, 
sous le voile transparent, 
j’aperçois un scintillement, 
qui respire de temps en temps 

Au printemps qu’il se déchire, 
le voile doux inexistant, 
je pourrais suivre le vent, 
à l’ouest du chemin blanc 

lui qui s’en va sans trace, 
est le pas diaphane et blanc, 
l’oiseau libre qui embrasse, 
l’invisible imperceptiblement

Dans l’hiver de mon voyage, 
les flocons désordonnés, 
m’ont voilé votre visage, 
mais jamais le scintillement
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~ maharaj’s song ~
I met my Master when I was just a child
He conquered me and I forgot the world
I had full faith in Him true dedication
And by His Words I came to know.

So I worship my Master like anything
every minute each day I remember him
he’s the greatest of greatest in his own time
he gave me everything, so simple and clear
by his power and strength, he shows the way
so I bow at his feet, in gratitude each day
and because of his grace, I dare say
You are he, You are he

I met my Master sincerely followed Him
He gave the key to final realization
I listened carefully He gave so easily
With strength of mind I came to know (+Ref)

I met my Master I gave myself to Him
He showed me clearly that everything is one
He said I make a vow that I can take you there
And with full heart I came to know (+Ref)

I met my Master Oh such a lucky day
I left myself now He and I are one
He showed the sacred path come on and follow me
I say all Truth that you are HE (+Ref)
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~ mahárádžova píseň ~
Potkal jsem svého Mistra, když jsem byl ještě dítě,
zcela mne uchvátil a zapomněl jsem na svět
Měl jsem v něj naprostou víru, skutečnou oddanost
A díky jeho slovům jsem dosáhl poznání

Tedy uctívám svého Mistra jako nic jiného,
Pamatuji na Něj každou minutu, každý den
Je největším z největších ve své době
Dal mi vše, tak prostě a jasně
Svou silou a mocí, ukazuje cestu
Tak se s vděčností klaním k Jeho nohám každý den
A díky Jeho milosti si troufám říct
Ty jsi On, Ty jsi On

Potkal jsem svého Mistra - upřímně jsem ho následoval
Dal klíč ke konečné realizaci
Poslouchal jsem pozorně - dával tak snadno
Se silou mysli jsem dosáhl poznání

Potkal jsem svého Mistra - dal jsem mu sama sebe
Ukázal mi jasně, že vše je jednota
Slíbil mi, že mne Tam může vzít
A s celým srdcem jsem dosáhl poznání

Potkal jsem svého Mistra - Ó jak šťastný to den
Opustil jsem sebe a teď jsem já a on jedno
Ukázal (mi) posvátnou cestu - Pojď a následuj mne
Říkám úplnou pravdu, že ty jsi On.
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~ šrí nisargadatta mahárádž special ~
(místo Vidá ghéí)

vidá ghja ho gurunátha, svámí nisargadatta
sadguru BhaKta trata, Krupa Kara samartha
vidá ghja hO gurunátha

BhaKti hi nagveli, pannesaras hi sadžali
amham Bhav Bhasma čuna, tjači jodžana Kéli
vidá ghja hO gurunátha

prémaBhava hači Kath, godd supari sahita
satva suddha Kapura, Šánti velči Bahuta
vidá ghja hO gurunátha

vida ha Bahuguni, Kiti sureKha računi
vinave gurudasa, nita pranama Karuni
vidá ghja hO gurunátha

vidá ghja ho gurunátha, svámí nisargadatta
sadguru BhaKta trata, Krupa Kara samartha
vidá ghja hO gurunátha

(po Vitthala Rakhumáí)
BhaKta džanače anandače purna samadhana
nisargadatta sadguru amče datta nirandžana

vitthala, vitthala, vitthala...
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