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Tato kniha se zjevila jako malá obětina k lotosovým chodidlům Šrípad Bhaktivedánty Vana 

Mahárádže, jenž je hlubokým oceánem sladkého Vradžského kírtanu. Modlím se, abychom se všichni 

neustále topili v nektaruplných vlnách této rásy. 

 

Můj vděk patří všem těm, kdo mi pomohli a povzbudili mne v této službě: 

 

Ananga-mohan Prabhu (Londýn) & Gokulánanda Prabhu (Holandsko) za jejich pomoc při získávání 

písní. Rohini didi (Paříž) za pomoc s překlady, a že vždy byla plná povzbuzení. 

 

Poděkování Tulasí dasí, 11 let, za její umělecké dílo na titulní obálce & Bimala dasí, 9 let, za umělecké 

dílo uvnitř. 

 

Doufám, že tato malá knížka přinese radost všem oddaným, kteří touží připojit se k Mahárádžovi ve 

zpívání těchto líbezných písní. Žádám odpuštění za jakékoli chyby; ty všechny jsou způsobené mou 

hloupostí a nevědomostí.  

 

Ustavičně toužím po službě Harimu, Guruovi & Vaišnavům. 

 

Červenec 2014 

 

Pro poslech půvabného zpěvu Šrípad Vana Mahárádže a pro prohlížení videí s ním, když přednáší 

blaženou hari-kathu, prosím, navštivte:  

 

www.jaygurudev.org  

 

Prosím, zašlete jakékoli opravy, komentáře a návrhy na přidání písní: sumukhi108@yahoo.com 

 

Jaya Jaya Śrī Rādhe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Přeloženo z anglického originálu 

 ‚Radha nace Krsna nace – A collection of songs sung by Sripad Bhaktivedanta Vana Maharaj‘ 

(rvdidi.wix.com/jaygurudevcz) 



Šrí Šrímad Bhaktivedánta Vana Mahárádž 

Pranám mantry 

 

nama om višnu-pádája goura-prešthája bhútale 

šrímate bhakti-vedánta-vana iti námine 

 

„Skládám poklony om višnupádovi Šrí Šrímad Bhaktivedántovi Vana Mahárádžovi, jenž je velice 

drahý Šrí Gaurangovi Maháprabhuovi, přijmuv útočiště u Jeho lotosových chodidel.“ 

 

vande 'ham bhakti čakoram gauranga-nidža-preštthitam šrímate  

bhaktivedánta svámi vanam namas tubhjam 

 

„Modlím se a skládám poklony Šrílovi Bhaktivedántovi Vana Mahárádžovi, který je jako pták čakora, 

jenž neustále požívá měsíční paprsky ryzí oddanosti, a jenž je mezi drahými Šrí Gaurangy 

Maháprabhua.“ 

 

šrí rádhá eka ništhitam rasajana-kathámritam sankírtanam 

ánanda-dhám gosvámínam vanam namah 

 

„Poskytuje nám životadárný nektar hari-kathy, jenž vrcholí výhradní oddaností k Šrímatí Rádhice a 

blaženým útočištěm (ánanda-dhám) náma-sankírtanu. Skládám poklony Šrílovi Vana Mahárádžovi, 

jenž naprosto přemohl své smysly (gosvámí).“ 

 

Rādhā Nāce Kṛṣṇa Nāce 

 

(1) 

rādhā nāce kṛṣṇa nāce nāce gopī gaṇa 

man mero van gaia re sakhī pāvana vṛndāvan 

 

Rádhá tančí, Krišna tančí, spousta gopíí tančí. 

Má mysl vstoupila do lesa, ó sakhí! Do ryzího Vrindávanu. 

 

(2) 

lalitā nāce viśākhā nāce nāce sakhi gaṇa 

man mero van gaia re sakhī pāvana vṛndāvan 

 

Lalitá tančí, Višákhá tančí, všechny sakhíe tančí. 

Má mysl vstoupila do lesa, ó sakhí! Do ryzího Vrindávanu. 

 

 



(3) 

gangā nāce jamuná nāce nāce nadi gaṇa 

man mero van gaia re sakhī pāvana vṛndāvan 

 

Gangá tančí, Jamuná tančí, všechny řeky tančí. 

Má mysl vstoupila do lesa, ó sakhí! Do ryzího Vrindávanu. 

 

(4) 

śuka nāce śarī nāce nāce pakṣi gaṇa 

man mero van gaia re sakhī pāvana vṛndāvan 

 

Samčí papoušek (šuka) tančí, samičí papoušek (šarí) tančí, všichni ptáci tančí. 

Má mysl vstoupila do lesa, ó sakhí! Do ryzího Vrindávanu. 

 

(5) 

pāvana teri nāma (sakhī re) pāvana vṛndāvan 

man mero van gaia re sakhī pāvana vṛndāvan 

 

Tvé jméno je čisté, (ó sakhí) Jamuná je čistá. 

Má mysl vstoupila do lesa, ó sakhí! Do ryzího Vrindávanu. 

 

(6) 

pāvana teri nam (sakhī re) pāvana vṛndāvan 

man mero van gaia re sakhī pāvana vṛndāvan 

 

Tvé jméno je čisté, (ó sakhí) Vrindávan je čistý. 

Má mysl vstoupila do lesa, (ó sakhí!) Do ryzího Vrindávanu. 

 

Jaya Rādha Jaya Kṛṣṇa Jaya Vrṇdāvana 
 

(refrén) 

jaya rādha jaya kṛṣnạ̄ jaya vṛndāvana 

rasika mukuṭa maṇi jaya gopī-gana 

 

Všechna sláva Rádě, všechna sláva Krišnovi, všechna sláva Vrindávanu. Všechna sláva všem gopíím, 

jež jsou korunovačními klenoty všech rasik (rasika). 

 

 

 

 

 

 



(1) 

rādhe rādhe rate śyāma rādhe rate śyāma śyāma 

rādhe-śyāma yugala-nāma mero hai jīvana… 

 

Šjám zpívá: „Rádhe, Rádhe“ a Rádhá zpívá: „Šjám, Šjám“. Jméno Božské Dvojice ‚Rádhe-Šjám‘ je 

mým životem a duší. 

 

(2) 

hūń vahi sahacarī rādhe rāni kī 

nitya dhāma vṛndāvana mahārānī kī 

 

Jsem služebnicí Rádhárání, jež je královnou věčného Vrindávan Dhámu. 

 

(3) 

nitya seva nitya dhāma nitya pauna tho yāma 

rakho ruci soi joi thākurānī kī… 

 

Toužím dosáhnout Její nekonečné služby v Jejím věčném sídle ve dne v noci. Povedu svůj život 

způsobem, kterým moje paní chce, abych žila. 

 

(4) 

mero eka prāna dhana eka hī hai jīvana 

nanda-nandana madana-mohana rādhikā-ramaṇa… 

 

Jediným bohatstvím mého života je Nanda-Nandana, Madana-Mohán, Rádhiká-Raman. 

 

(5) 

śyāma hī so mero pyāra śyāma hī mero bhatār 

śyāma hī samāyo ātho yāma tana kī… 

 

Miluji pouze Šjáma a On je mým pánem. Obětuji své tělo a mysl Šjámovi ve dne v noci. 

 

Chotị̄ Sī Kiśorī 
 

(1) 

chotị̄ sī kiśorī mere ańgana me ḍole re 

pāva me pāyaliyā bāke jham-jhamā-jham bole re 

 

Mladá dívka se potuluje po mém dvoře a Její nákotníčky cinkají. 

 

(2) 

maine bāse pūchī lālī kahā tero nāma re 

hasa-hasa ke batāve bolo rādhā mero nāma re 

 

Když jsem se Jí zeptal: „Lálí, jak se jmenuješ?“ Se smíchem mi Pověděla: „Jmenuji se Rádhá.“ 

 



(3) 

maine bāse pūchī lālī kahā tero gāve re 

mīṭhī-mīṭhī bole mose barasāno mero gāva re 

 

Když jsem se Jí zeptal: „Lálí, kde je tvá vesnice?“ Líbezně Odpověděla: „Moje vesnice je Varsáná.“ 

 

(4) 

maine bāse pūchī lālī, kauna tero sasurāla re 

śaramāke yo bole mose jāvaṭa grāma sasurāla re 

 

Když jsem se Jí zeptal: „Lálí, kdo jsou Tví příbuzní?“ Stydlivě Odpověděla: „Mí příbuzní bydlí ve 

vesnici Jávata.“ 

 

(5) 

maine bāse pūchī lālī, kauna tero bharatāra re 

muskarāke bolī mose śyāma mero bharatāra re 

 

Když jsem se Jí zeptal: „Lálí, kdo je Tvůj drahý?“ S úsměvem Odpověděla: „Můj drahý je Šjám.“  

 

(6) 

maine bāse pūchī lālī, khāogī kā mākhana 

āhā, āhā bole, mere āge pīche ḍole re 

 

Když jsem se Jí zeptal: „Lálí, Dáš si máslo?“ Odvětila: „Ano, ano,“ a začala kolem mne poskakovat.  

 

(7) 

candrasakhī bhaja bāla kṛṣṇa chavi 

sapane me āke mose mīṭḥī-mīṭḥī bole re 

pava me pāyaliyā bāke jham-jhamā-jham bole re 

 

Čandra Sakhí uctívá krásného chlapce Šrí Krišnu. Rádhiká se zjevila ve snu. Mluvila tak sladce a 

cinkot Jejích nákotníčků byl tak okouzlující. 

 

Mai To Raṭu Rādhā Rādhā Nāma 
 

(1) 

mai to raṭū rādhā-rādhā-nāma, braja kī galiyana me 

mai to āyo vṛndāvana-dhāma kiśorī tere caraṇana me 

 

Budu opakovat jméno Rádhy skrze uličkami Vradže, půjdu do Vrindávan-dhámu a přijmu útočiště u 

Tvých lotosových chodidel, Kišorí. 

 

 

 

 

 



(2) 

ita uta ḍolū kaha-kaha rādhā, miṭa jāye jīvana kī vyādhā 

aur mila jāye ghanaśyāma, braja kī galiyana me 

 

Po celý den budu ztracen v uličkách Vradže. Toulaje se sem a tam, opěvování Tvého jména vymýtí 

veškeré utrpení života. A setkám se se Šrí Krišnou, jehož pleť je jako tmavý dešťový mrak. 

 

(3) 

ulajha-ulajha ina braja karīlana me 

sevā-kuñja yā nidhuvana me 

kiśorī tere caraṇana me, braja kī galiyana me 

 

V šílenství se budu se toulat v Sevá-kuňdži nebo Nidhuvaně. Přijmu útočiště u Tvých chodidel, 

Kišorí, budu se potulovat po uličkách Vradže… 

 

(4) 

kabhī dāna galī, kabhī māna galī 

kabhī seva-kuñja, kabhī nidhuvana 

kabhī rādhā kuṇḍa, kabhī śyāma kuṇḍa 

kabhī yamunā ke taṭa, kabhī bamś́ī ke vaṭa 

 

Někdy v Dána gali, někdy v Mána-gali, někdy v Sevá-kuňdži, někdy v Nidhuvanu, někdy po Rádhá-

kundu, někdy po Šjám-kundu, někdy na březích Jamuny, někdy po Vamší-vatě. 

 

(5) 

mere mana me bhī rādhā, mere tana me bhī rādhā 

jita dekhu tita rādhā-rādhā 

aiso mile varadāna, kiśorī tere caraṇana me 

 

Rádha je v mé mysli a rovněž uvnitř mého těla. Všude uvidím pouze Rádhu, Rádhu! Uděl mi takové 

požehnání u Tvých lotosových chodidel, Kišorí. 

 

(6) 

aba to cāha yahī sakhi mana kī,  

dhūla mile mohe gopī-caraṇana kī 

aur nikale tana so prāṇa, braja kī galiyana me 

kahī mila jāye ghanaśyāma, kiśorī tere caraṇana me 

 

Mé jediné přání je získat prach z chodidel této gopí a pak zanechat svého života v prachu Vradže. 

Setkám se s Ghanašjámem u Tvých lotosových chodidel, Kišorí. 

 

 

 

 

 



Jhūla Jhūle Rādhā Dāmodara 
 

(1) 

jhūla jhūle rādhā dāmodara vṛndāvana meṅ 

kaisī cchāyī hariyālī ālī kuñjan meṅ 

 

Rádhá Dámodar se houpají na houpačce ve Vrindávanu. Ó příteli, jak moc zelená je ta kuňdža! 

 

(2) 

ita nandan koṇ dulāroṇ, uta bhānu kī dulārī  

joḍī lāge ati pyārī, basi nainan meṅ 

 

Na této straně je drahý syn Nandy, na tamté straně je velice milovaná dcera Vrišabhánua Mahárádže. 

Oba vypadají moc krásně. Udržuji svůj pohled na Ně.  

 

(3) 

yamunā ke kūla pahari suranga dulula 

kaise khila rahe phūla, alī kadamam meṅ 

 

Na břehu Jamuny na Sobě mají velmi krásné a barvité šaty. Ó příteli, jak se rozvíjejí květy na 

kadambovém stromě!  

 

(4) 

gaura śyāma ranga, ghana dāminī ke saṅga 

bhayī ankhiyāṅ apaṅga, cchabi bharī man meṅ 

 

Jejich zlaté a tmavé barvy jsou jako blesk na bouřkovém mraku. Nezavírám oči, tato představa 

vyplňuje mou mysl.  

 

(5) 

rādhe mukha aur, naina śyāma ke cakora 

braja gopīn prema dora, lāgī caraṇana meṅ 

 

Rádina tvář je jako luna, Šjám je jako pták čakora, když se na Ni Dívá. Prema Vradžských gopíí je 

provaz, spoutávající lotosová chodidla Rádhy a Krišny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaya Rādhe Govinda 
 

jaya rādhe govinda jaya rādhe govinda 

 

(1) 

jaya jaya śyāmasundar madan-mohan vṛndāvana-candra 

jaya jaya rādhā-ramaṇa rāsa-bihārī śrī gokulānanda 

 

Všechna sláva Krišnovi, jenž má krásnou tmavou pleť, jež okouzluje Amora, a jež je lunou 

Vrindávanu. Všechna sláva Jemu, jenž se veselí s Rádhou, jenž si libuje v rása-líle, a jenž je radostí 

země Gokuly. 

 

(2) 

jaya jaya rāseśvarī, vinodinī, bhānu-kūla-candra 

jaya jaya lalitā, viśākhā ādi jata sakhī-vṛnda 

 

Všechna sláva Rádě, jež je paní tance rása, zosobněním Krišnova potěšení, a měsícem rodové linie 

Vrišabhánua Mahárádže. Všechna sláva všem sakhíím, v čele s Lalitou a Višákhou. 

 

(3) 

jaya jaya śrī rūpa-mañjarī, rati-mañjarī, anańga 

jaya jaya paurṇamāsī, yogamāyā, jaya vīrā-vṛnda 

 

Všechna sláva Šrí Rúpě Maňdžarí, Rati Maňdžarí, a Ananga Maňdžarí. Všechna sláva Purnamásí 

Jogamáji a všechna sláva skupině Vírá-deví (a Vrinda-deví), (poslům Božské Dvojici). 

 

(4) 

sabei mili‘ kara kṛpā āmi ati manda 

(tomarā) kṛpā kari‘ deha yugala-caranạ̄ravinda 

 

Vy všichni, prosím, udělte Svůj soucit nade mnou, neboť jsem nesmírně ubohý. Milostivě mi 

poskytněte (službu) lotosovým chodidlům Božské Dvojice. 

 

Dūr Nagarī  
 

(1) 

dūr nagarī baṛi dūr nagarī 

kaise āuńre kanhāi terī gokula nagarī 

 

To město je daleko, to město je velmi daleko. Jak vstoupím do Tvého města Gokuly, Kanhái? 

 

(2) 

it mathurā ut gokula nagarī 

bic me bahe jamunā gaharī, baṛī dūr nagarī 

 

Na jedné straně je Mathurá, na druhé je Gokula a Jamuná protéká uprostřed. To město je tak daleko. 



(3) 

rātme āuń to kānhā, ḍar mohe lāge 

dinme āuń dekhe sārī nagarī, baṛī dūr nagarī 

 

Bojím se přijít v noci, Kánhá, a ve dne Mě každý uvidí. To město je moc daleko. 

 

(4) 

sakhī sańga āuń to śaram mohe lāge 

akelī āuń to bhūla jāuń ḍagarī, baṛī dūr nagarī 

 

Pokud přijdu se Svými sakhíemi, budu se stydět (poněvadž se s tebou chci sejít o samotě), a jestliže 

půjdu sama, možná zapomenu cestu. To město je tak daleko. 

 

(5) 

dhīre caluń to der bahut lāge 

jaldī caluń to chalak jāue gagarī, baṛī dūr nagarī 

 

Pokud půjdu pomalu, bude to trvat moc dlouho. Když půjdu rychle, voda v mých nádobách se vylije. 

To město je velmi daleko. 

 

(6) 

jānat ho tum sabke man kī 

śyāma tumhīń cale āo merī nagarī, baṛī dūr nagarī 

 

Šjáme, Ty znáš mysl každého, můžeš tedy vstoupit do Mého města, Vrindávanu. To město je velmi 

daleko. 

 

Sundara Lālā Sacīra-Dulālā 
 

(1) 

sundara lālā śacīra-dulālā, nācata śrī hari-kīrtana meń 

bhāle candana tilaka manohara, alakā śobhe kapolana meń 

 

Ten spanilý chlapec, milovaný syn matky Šačí, tančí ve šrí hari-kírtanu. Tilak ze santálového dřeva na 

Jeho čele zbavuje mysli. Jeho okouzlující kudrlinky úžasně září, když Mu poskakují po tvářích. 

 

(2) 

śire cūḍā daraśa nirāle, vana-phula-mālā hiyāpara ḍole 

pahirana pīta-patạ̄mbara śobhe, nūpura rūṇujhunu caraṇana meń 

 

Jeho vlasy svázané na chocholku a hezky ozdobené, jsou úžasně krásné na pohled. Girlanda z lesních 

květin tancuje na Jeho hrudi. Má na sobě zářivě žlutou tkaninu a nákotníčky na Jeho chodidlech 

cinkají. 

 

 

 



(3) 

rādhā-kṛṣṇa eka tanu hai, nidhuvana-mājhe bamś́ī bajaiyā 

vīśvarūpa prabhujī saha, āota prakaṭahi nadīyā meń 

 

Šrí Šrí Rádhá-Krišna jsou jeden, a Hrají společně na flétnu v háji Nidhuvanu. V této náladě přišel Pán 

Vísvarúpa a zjevil Se ve městě Nadíjá. 

 

(4) 

koi gāvata hai rādhā-kṛṣṇā nāma, koi gāvata hai hari-guṇa-gāna 

mrḍańga-tāla madhura rasāla, koi gāvata hai rańgaṇa meń 

 

Někteří zpívají jména Rádhá-Krišny a někteří opěvují slávu posvátných vlastností Hariho. Bubnování 

mridang a kartálů se prolíná a vytváří líbeznou melodii, když ostatní zpívají, pohrouženi ve Šrí 

Harim. 

 

Kauna Mero Śyāma Dekho 
 

(1) 

kauna mero śyāma dekho 

 

Kdo viděl Mého Šjáma? 

 

(2) 

baḿśī bajavata bhayo, kauna mero śyāma dekho 

 

Hrál na Svou flétnu, kdo viděl Mého Šjáma? 

 

(3) 

rādhe tere śyāma humne gokula meń dekho 

palāna meń jhūlāt ho…kauna mero śyāma dekho 

 

Ó Rádhe!.. Viděly jsme Tvého Šjáma v Gokule, Houpal se na houpačce (v kolébce). … Kdo viděl Mého 

Šjáma? 

 

(4) 

rādhe tere śyāma humne vṛndāvana meń dekho 

rāsa racāvata bhayo… kauna mero śyāma dekho 

 

Ó Rádhe!.. Viděly jsme Tvého Šjáma ve Vrindávanu, vykonával rásu s Gopíemi. … Kdo viděl mého 

Šjáma? 

 

(5) 

rādhe tero śyāma humne govardhana meń dekho 

giri uthāvata bhayo…kauna mero śyāma dekho 

 

Ó Rádhe!.. Viděly jsme Tvého Šjáma v Govardhanu, Zvedal Girirádže. … Kdo viděl Mého Šjáma? 



(6) 

rādhe tero śyāma humne nandagaon meń dekho 

gave caravata bhayo…kauna mero śyāma dekho 

 

Ó Rádhe!.. Viděly jsme Tvého Šjáma v Nandagaonu, Pásl krávy. … Kdo viděl Mého Šjáma? 

 

(7) 

rādhe tero śyāma humne barsānā meń dekho 

holi macavata bhayo…kauna mero śyāma dekho 

 

Ó Rádhe!.. Viděly jsme Tvého Šjáma ve Varsáně, škodolibě si hrál holi. … Kdo viděl mého Šjáma? 

 

 
 

(8) 

rādhe tere śyāma humne jamunā taṭ meń dekho 

chuda curāvata bhayo…kauna mero śyāma dekho 

 

Ó Rádhe!.. Viděly jsme Tvého Šjáma na břehu Jamuny, kradl Gopíím šaty. … Kdo viděl Mého Šjáma? 

 

Sita Rāma Sita Rāma Sita Rāma Kahiye 
 

(1) 

sita rāma sita rāma sita rāma kahiye 

yhahi vidhi rahke rāma tahi vidhi rahiye 

 

Zpívej Sita Ráma Sita Ráma Sita Ráma! Jakýmikoliv okolnostmi a postavením tě Šrí Ráma v životě 

zahrne, vždy v nich žij spokojeně. 

 

(2) 

vidhi ke vidhān jān hani lāb sayiye 

yhahi vidhi rahke rāma tahi vidhi rahiye 

 

Přijmi všechny veselé a smutné okamžiky jako úděl a přetrp je. Jakýmikoliv okolnostmi a postavením tě 

Šrí Ráma v životě zahrne, vždy v nich žij spokojeně. 

 

 



(3) 

mukh me rāma nāma, rāma seva hatha me 

tu akela nahin pyāre rāma tere sātha mein 

yhahi vidhi rahke rāma tahi vidhi rahiye 

 

Ať je jméno Rámy na tvých rtech, a ať Mu tvé ruce nepřetržitě slouží. V tomto světě nejsi sám, 

Rámadží je tu vždy s tebou. 

 

(4) 

jindiko dor so hatha vina nach ke 

mahal me rakhe chaihe jhopadi me vāsa de 

dhanyavāda nirivāda rāma kehte rahiye 

yhahi vidhi rahke rāma tahi vidhi rahiye 

sita rāma sita rāma sita rāma kahiye 

 

Naše životy jsou v Jeho rukou a On nás roztancuje. Ať už ti věnuje palác, abys v něm bydlel, či jen 

malou chatrč. Poděkuj Šrí Rámovi a s naprostou vírou v Něho stále opěvuj Jeho nespornou slávu. 

Jakýmikoliv okolnostmi a postavením tě Šrí Ráma v životě zahrne, vždy v nich žij spokojeně. Zpívej 

Sita Ráma Sita Ráma Sita Ráma! 

 

(5) 

fāl āsha tyāga śubha kama karte rahiye 

yhahi vidhi rahke rāma tahi vidhi rahiye 

 

Vždy konej dobro, oddanou službu, bez očekávání plodonosných výsledků. Jakýmikoliv okolnostmi a 

postavením tě Šrí Ráma v životě zahrne, vždy v nich žij spokojeně. 

 

(6) 

ek nāta rāmaji se duje nāta chor de 

ek āsha rāmaji se duje āsha chor de 

 

Zapomeň na všechny své hmotné vztahy a jen vzpomínej na své věčné spojení s Rámadžím. Zanech 

všech jiných nadějí v tvém životě, kromě té milovat a sloužit Rámadžímu. 

 

(7) 

sādhu-sańga rāma nāma ańga ańga rańgiye 

sita rāma sita rāma sita rāma kahiye 

 

Spolu se sádhui a oddanými opěvuj a nabarvi každou část svého těla jménem Šrí Ráma. Zpívej Sita 

Ráma Sita Ráma Sita Ráma! 

 

(8) 

kiya abhimān to vi mān nahī payega 

hoga vahi pyāre jo śrī rāmaji ko bhayega 

 

Jestliže ve své mysli máš falešné ego a hrdost, pak bys nikdy neměl získat respekt. V tomto světě se vše 

děje podle přání a touhy Rámadžího. 



 
„Tanči před Thákurdžím, pak bude potěšen. Tančit znamená co? Probudit 

svou duši. Džíva džago, džíva džago. To je pravda. Když ne dnes, pak 
jednoho dne. Až odejdete na Góloku Vrindávan, pak tam musíte tancovat. 
Jestliže neumíte tančit a zpívat, pak jak je možné, abyste šli do Vradže a 

byli maňdžarí? Proč se stydíte tančit? Zanechte své stydlivosti. Vše je pro 
potěšení gurua a Krišny, proč tedy netancujete a nezpíváte? Hah! Tančete!“  

 
„Bhakti znamená co? Stařec omládne, a mladík omládne ještě víc. Tudíž 

musíme tancovat před Thákurdžím… Haré Krišna Haré Krišna Krišna 
Krišna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré.“ 

  
 

Šrípád Vana Mahárádž 
 


