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éhány évvel ezelőtt elkezdtem összeállítani egy
imakönyvet. A mai napig nem fejeztem be, de
sokszor kértek, hogy osszam meg másokkal azokat a verseket, amelyek már összegyűltek. Abban
a reményben mutatom most be a könyv alapját képező
imákat, hogy egy napon a teljes kötet is napvilágot
lát majd. Ezek a versek reggeli imádságaimmá váltak,
és segítségemre voltak abban, hogy jobban elmerüljek
Új-Vraja-dh§ma és R§dh§-¼y§masundara szolgálatában.
Remélem, e gyűjtemény bemutatása valamilyen útonmódon a bhakták hasznára válik majd.
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   vande ’ha° ªr¦-guro¤ ªr¦-yuta-pada-kamala°
    ªr¦-gur¡n vai¢£av§°ª ca
    ªr¦-r¡pa° s§graj§ta° saha-ga£a-raghun§th§nvita°
     ta° sa-j¦vam
    s§dvaita° s§vadh¡ta° parijana-sahita°
     k¥¢£a-caitanya-deva°
    ªr¦-r§dh§-k¥¢£a-p§d§n saha-ga£a-lalit§    ªr¦-viª§kh§nvit§°ª ca
„Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom lelki tanítómesterem lótuszlábának, az odaadó szolgálat útját járó valamennyi tanítónak és az összes vai¢£avának. Mélységes
hódolattal borulok a hat Gosv§m¦ – ¼r¦la R¡pa Gosv§m¦,
¼r¦la San§tana Gosv§m¦, Raghun§tha D§sa Gosv§m¦,
Raghun§tha Bha±±a, Gop§la Bha±±a, J¦va Gosv§m¦ –
és társaik elé. Hódolattal adózok ¼r¦ Advaita Ýc§rya
Prabhunak, ¼r¦ Nity§nanda Prabhunak, ¼r¦ Caitanya
Mah§prabhunak és minden bhaktájának, élükön ¼r¦v§sa
çh§kurával. Végezetül tiszteletteljes hódolattal borulok az
Úr K¥¢£a, ¼r¦mat¦ R§dh§r§£¦, valamint a Lalit§ és Viª§kh§
vezette gop¦k lótuszlábához.” (¼r¦ Caitanya-carit§m¥ta,
Antya-l¦l§ 2.1)
      paªup§la-vare£ya-nandanau
       varam eta° muhur arthaye yuv§m
      bhavatu pra£ayo bhave bhave
       bhavator eva pad§mbuje¢u me

BEVEZETÉS
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„Ó, gopák hercege és hercegnője! Újra és újra azért imádkozom Hozzátok, hogy életről életre áldjatok meg a lótuszlábatok iránti szeretettel.” (Utkalik§-vallar¦ 68)
   prac¦n§n§° bhajanam atula° du¢kara° ª¥£vato me
    nairy§sena jvalati h¥daya° bhakti-leª§lasasya
   viªva-dr¦c¦m aghahara tav§kar£ya k§ru£ya-v¦c¦m
    §ª§-bind¡k¢itam idam upety antare hanta ªaityam
„Erőtlen és tunya vagyok még a legkisebb odaadó szolgálathoz is, ezért amikor a régi idők nagy szentjeinek
páratlan és emberfeletti tetteiről hallok, szívemet kétségek égetik. Ó, Uram, Agha elpusztítója! Szívem hevét
mégis a remény egy hűsítő cseppje enyhíti, amikor azt
hallom, hogy kegyed hullámai nemcsak az Úr Brahm§t, de
a legjelentéktelenebb teremtményt is elérik.” (Stavam§l§,
Tribha¯g¦-cchanda¤-stava, Cím nélküli imák 2)
   r§dh§ d§modara-pre¢±h§ r§dhik§ v§r¢abh§nav¦
   samasta-ballav¦-v¥nda- dhamillotta°sa-mallik§
   k¥¢£a-priy§val¦-mukhy§
   viª§kh§-sakhya-sukhin¦

g§ndharv§ lalit§-sakh¦
hari-h¥d-bh¥¯ga-mañjar¦

„¼r¦mat¦ R§dh§r§£¦t R§dh§ként, az Úr D§modara kedveseként, legnagyszerűbb imádójaként s V¥¢abh§nu király
leányaként ismerik. Mallik§-virágokból font füzér Ő,
mely díszes hajfonatot koronáz: Vraja gop¦jait. Ő az első
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K¥¢£a kedvesei között, nagyszerű énekes és zenész, Lalit§
barátnője, akit örömmel tölt el Viª§kh§ barátsága, s aki
egy nyíló virág, amely az Úr Hari szívének fekete méhét
csalogatja.” (Stavam§l§, Ýnanda-candrik§khy§-r§dh§-daªan§ma-stotra 1–2)

Vaisnavákhoz szóló imák

VA I Þ º AV Á K H O Z S Z Ó L Ó I M Á K
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¼r¦ Vai¢£ava Pra£§ma
   v§ñch§-kalpatarubhyaª ca k¥p§-sindhubhya eva ca
   patit§n§° p§vanebhyo vai¢£avebhyo namo nama¤
„Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az Úr összes vai¢£ava
híve előtt. Olyanok ők, mint a kívánságteljesítő fák,
melyek mindenki vágyát teljesítik, s nagyon könyörületesek a bűnbeesett és megkötött lelkek iránt.”

¼r¦ Guru Pra£§ma
   o° ajñ§na-timir§ndhasya jñ§n§ñjana-ªal§kay§
   cak¢ur unm¦lita° yena tasmai ªr¦-gurave nama¤
„A legsötétebb tudatlanságban születtem, de lelki tanítómesterem a tudás fáklyalángjával felnyitotta szememet.
Mélységes hódolatomat ajánlom neki.” (¼r¦ Prema-bhakticandrik§, Invokáció 1)
n§ma-ªre¢±ha° manum api ªac¦-putram atra svar¡pa°
   r¡pa° tasy§grajam uru-pur¦° m§thur¦° go¢±hav§±¦m
r§dh§-ku£¨a° giri-varam aho r§dhik§-m§dhav§ª§°
   pr§pto yasya prathita-k¥pay§ ªr¦-guru° ta° nato ’smi
„Leborulok lelki tanítómesterem csodálatos lótuszlába
előtt. Indokolatlan kegye által nyertem el a legszentebb
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szent nevet, az isteni mantrát, ¼ac¦-m§t§ fiának szolgálatát, ¼r¦la Svar¡pa D§modara, R¡pa Gosv§m¦ s bátyja,
San§tana Gosv§m¦ társaságát, Mathur§ legszentebb
földjét, az áldott V¥nd§vanát, az isteni R§dh§-ku£¨át és
Govardhana-hegyet, s a szívemben lakozó vágyat, hogy
¼r¦ R§dhik§ és M§dhava szerető szolgálatába merüljek
V¥nd§vanában.” (¼r¦ Mukt§-carita, Invokáció)
      he guro jñ§na-da d¦na-bandho
       sv§nanda-d§ta¤ karu£aika-sindho
      v¥nd§van§s¦na hit§vat§ra
       pras¦da r§dh§-pra£aya-prac§ra
„Ó, lelki tanítómester, isteni tudás adományozója! Ó,
bűnösök barátja, te a saját örömödet osztod szét, s a
kegy óceánja egyes-egyedül te vagy. Noha V¥nd§vana
az otthonod, alászállsz az elbukott lelkekért, amilyen
jómagam is vagyok, s R§dh§ K¥¢£a iránt érzett isteni szerelmét dicsőíted. Kérlek, légy kegyes hozzám!” (idézi a
Pañcar§tra-prad¦pa)

¼r¦la Prabhup§da
   nama o° vi¢£u-p§d§ya k¥¢£a-pre¢±h§ya bh¡-tale
   ªr¦mate bhaktived§nta- sv§minn iti n§mine
   namas te s§rasvate deve gaura-v§£¦-prac§ri£e
   nirviªe¢a-ª¡nyav§di- p§ªc§tya-deªa-t§ri£e

VA I Þ º AV Á K H O Z S Z Ó L Ó I M Á K
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„Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom Ő Isteni Kegyelme
A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhup§dának, aki az Úr
K¥¢£a lótuszlábánál keresett menedéket, ezért nagyon kedves Neki. Ó, lelki tanítómester, Bhaktisiddh§nta Sarasvat¦
Gosv§m¦ szolgája, mélységes hódolattal borulunk eléd!
Az Úr Caitanyadeva üzenetét hirdeted kegyesen, s megszabadítod a nyugati világot, melyet a személytelenség és
üresség filozófiája hat át.”

¼r¦la Bhaktisiddh§nta Sarasvat¦ çh§kura
   nama o° vi¢£u-p§d§ya k¥¢£a-pre¢±h§ya bh¡-tale
   ªr¦mate bhaktisiddh§nta- sarasvat¦ti n§mine
   ªr¦-v§r¢abh§nav¦-dev¦- dayit§ya k¥p§bdhaye
   k¥¢£a-sambandha-vijñ§na- d§yine prabhave nama¤
„Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom Ő Isteni Kegyelme
Bhaktisiddh§nta Sarasvat¦nak, aki az Úr K¥¢£a lótuszlábánál keresett menedéket, ezért nagyon kedves Neki.
Mélységes hódolattal adózok előtte, akit ¼r¦ V§r¢abh§nav¦dev¦-dayita D§sa néven is ismernek, aki ¼r¦mat¦ R§dh§r§£¦
pártfogását élvezi, s aki az isteni kegy végtelen óceánja és
a K¥¢£áról szóló tudás adományozója.”
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¼r¦la Gaura-kiªora D§sa B§b§j¦
   namo gaura-kiªor§ya s§k¢§d-vair§gya-m¡rtaye
   vipralambha-ras§mbhode p§d§mbuj§ya te nama¤
„Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom ¼r¦la Gaura-kiªora
D§sa B§b§j¦ Mah§r§jának, aki maga a megszemélyesült
lemondás, s aki a K¥¢£ától való távollét és az istenszeretet
érzéseibe merül szakadatlanul.”

¼r¦la Bhaktivinoda çh§kura
   namo bhaktivinod§ya sac-cid-§nanda-n§mine
   gaura-ªakti-svar¡p§ya r¡p§nuga-var§ya te
„Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom Saccid§nanda Bhak
tivinodának, aki Caitanya Mah§prabhu transzcendentális energiája és a ¼r¦ R¡pa vezette Gosv§m¦k hűséges
követője.”

¼r¦la Jagann§tha D§sa B§b§j¦
gaur§virbh§va-bh¡mes tva° nirde¢±§ saj-jana-priya¤
vai¢£ava-s§rvabhauma¤ ªr¦- jagann§th§ya te nama¤
„Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom Jagann§tha D§sa
B§b§j¦nak, akit minden vai¢£ava nagyra becsül, s aki felfedte az Úr Caitanya megjelenésének helyét.”
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Viªvan§tha Cakravart¦ çh§kura
viªvasya n§tha-r¡po ’sau bhakti-vartma-pradarªan§t
bhakta-cakre varttitatv§t cakravarty §khy§ya ye bhavet
„Mivel feltárta a bhakti útját az univerzum lakói (a viªva-
v§s¦k) előtt, Viªvan§thának hívják, s mivel bhakták veszik
körbe (cakra), Cakravart¦nak nevezik.” (¼r¦la Bhakti
siddh§nta Sarasvat¦ çh§kura: Viªvan§tha-pra£ati)

Narottama D§sa çh§kura
      ªr¦-k¥¢£a-n§m§m¥ta-var¢i-vaktra       candra-prabh§-dhvasta tamo bhar§ya
      gaur§¯ga-dev§nucar§ya tasmai
       namo nama¤ ªr¦la narottam§ya
„Tiszteletteljes hódolattal borulok le ¼r¦la Narottama D§sa
çh§kura, az Úr Gaur§¯gadeva hűséges követője előtt.
Szájának holdja a szent név nektári fényáradatával oszlatja
el a tudatlanság sötétségét.” (Narottama-prabhor-a¢±aka 1)

Lokan§tha Gosv§m¦
ªr¦mad-r§dh§-vinodaika- sev§ sampat samanvitam
padman§bh§tmaja° ªr¦m§û- lokan§tha-prabhur bhaje
„¼r¦ Lokan§tha Gosv§m¦ Prabhunak, ¼r¦ Padman§bha
fiának lótuszlábát imádom. Ő a R§dh§-Vinoda lótuszlába

VA I Þ º AV Á K H O Z S Z Ó L Ó I M Á K
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elé helyezett vegyítetlen szolgálatok tárháza.” (Bhaktiratn§kara 1.297)

Bh¡garbha Gosv§m¦
gosv§mina° ca bh¡garbha° bh¡garbhottha° suviªruta°
sad§ mah§ªaya° vande k¥¢£a-prema-prada° prabhum
ªr¦la-govinda-devasya sev§-sukha-vil§sina°
day§lu° premada° svaccha° nityam §nanda-vigraham
„Mélységes tisztelettel adózom a kiváló Bh¡garbha Prabhu
előtt, akiről azt mondják, a föld méhéből született. Ő
a K¥¢£a iránti szeretetet adja ajándékba, Govindadeva
szolgálatában leli örömét, könyörületes, szerény és mindig
derűs.” (¼§kh§-nir£ay§m¥ta)

K¥¢£ad§sa Kavir§ja Gosv§m¦
k¥¢£ad§sa kavir§ja rasika bhakata-m§jha
je racila caitanya-carita
gaura-govinda-l¦l§ ªunile galaye ªil§
n§ ¨¡vila t§he mora cita
„A bhakták közt K¥¢£ad§sa Kavir§ja különösen járatos
az istenszeretet nektári ízeinek világában. A Caitanyacarit§m¥ta és a Govinda-l¦l§m¥ta hallatán még a kövek is
megolvadnak az eksztázistól. Az én szívem mégsem lágyul
el, ha rá gondolok.” (Pr§rthan§ 3.3)
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Prabodh§nanda Sarasvat¦ çh§kura
    parama-vair§gya-sneha-m¡rti-manoram
    mah§-kavi-g¦ta-v§dya-n¥tye anupam
„A rendkívül szigorú önmegtartóztatásban és lemondásban élő Prabodh§nanda Sarasvat¦nak csordultig volt a
szíve a bhakták iránti szeretettel. Nemes vonásai szemet
gyönyörködtetőek voltak, tanult költő és tudós hírében
állt, s nem volt hozzá fogható énekes, táncos vagy zenész.”
(Bhakti-ratn§kara)

¼r¦la Harid§sa çh§kura
– “jaya jaya jaya harid§sa
n§mera mahim§ ye¯ha karil§ prak§ªa”
„Minden dicsőséget Harid§sa çh§kurának, aki megmutatta, mennyire fontos az Úr szent nevének éneklése.”
(¼r¦ Caitanya-carit§m¥ta, Antya-l¦l§ 11.99)
   „Ki azt mondja, a vai¢£avák meghalnak, téved,
   hisz a hangban még mindig, továbbra is élsz!
  A vai¢£avák meghalnak, hogy éljenek,
   s azért élnek, hogy a szent nevet terjesszék.”
     (Bhaktivinoda çh§kura: Egy s§ragr§hi vai¢£ava.
    Harid§sa çh§kura sam§dhijának felirata)

VA I Þ º AV Á K H O Z S Z Ó L Ó I M Á K
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Þa¨-gosv§m¦
n§n§-ª§stra-vic§ra£aika-nipu£au sad-dharma-sa°sth§pakau
lok§n§° hita-k§ri£au tri-bhuvane m§nyau ªara£y§karau
r§dh§-k¥¢£a-pad§ravinda-bhajan§nandena matt§likau
vande r¡pa-san§tanau raghu-yugau ªr¦-j¦va-gop§lakau
„Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom a hat Gosv§m¦nak,
¼r¦ San§tana Gosv§m¦nak, ¼r¦ R¡pa Gosv§m¦nak, ¼r¦
Raghun§tha Bha±±a Gosv§m¦nak, ¼r¦ Raghun§tha D§sa
Gosv§m¦nak, ¼r¦ J¦va Gosv§m¦nak és ¼r¦ Gop§la Bha±±a
Gosv§m¦nak, akik mélyrehatóan és nagy szakértelemmel
tanulmányozzák a kinyilatkoztatott szentírásokat, hogy az
emberiség javát szem előtt tartva megszilárdítsák a vallás örök elveit. Mindhárom világban tisztelik őket ezért.
Keressünk náluk menedéket, mert a gop¦k hangulatába
merülve R§dh§ és K¥¢£a transzcendentális szerető szolgálatát végzik.” (Þa¨-gosv§my-a¢±aka 2)

Raghun§tha D§sa Gosv§m¦
yan-mitra° raghun§tha-d§sa iti vikhy§ta¤ k¢itau r§dhik§
k¥¢£a-prema-mah§r£avormi-nivahe gh¡r£a¤ sad§ divyat¦
d¥¢±§nta prakara-prabh§bharam at¦tyaiv§nayor bhr§jator
yas tulyatva pada° m§tas tribhuvane saªc§ryam aryottamai¤

26
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„¼r¦ R¡pa és San§tana barátja lévén Raghun§tha D§sa
neve is bejárta a világot. Ő mindig a R§dhik§ és K¥¢£a
iránti szeretet hatalmas óceánjának hullámain úszik. A
legnagyobb szentek úgy tartják, senki a világon nem érhet
R¡pa és San§tana nyomába, ám Raghun§tha D§sa csodálatos módon hozzájuk hasonló magasságokba emelkedett.”

R¡pa Gosv§m¦ és San§tana Gosv§m¦
    san§tana° r¡pa° udiyu¢o¤ k¢itau
     h¥d§d-adhanau vraja-k§nane¢ayo¤
    tat-keli-kalp§gama-sa°gat¦lita¤
     sad§li-vithir anur§ginir-bhaje
„¼r¦la R¡pa Gosv§m¦t és ¼r¦la San§tana Gosv§m¦t imádom, akiknek szívéből R§dh§ és K¥¢£a, V¥nd§vana királya
és királynője kilépett ebbe a világba. A védikus szentírások
alapján feltárták az isteni pár kedvteléseit, s nyomdokaikat
K¥¢£a minden szerető, odaadó híve követi.” (¼r¦ K¥¢£abh§van§m¥ta-mah§k§vya, Invokáció)

R¡pa Gosv§m¦
§dad§nas t¥£a° d§ntair ida° y§ce puna¤ puna¤
ªr¦mad-r¡pa-pad§mbhoja- rajo ’ha° sy§° bhave bhave
„Fűszálat veszek ajkaim közé, s szakadatlanul könyörgök:

VA I Þ º AV Á K H O Z S Z Ó L Ó I M Á K
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bárcsak életről életre porszem lehetnék ¼r¦la R¡pa
Gosv§m¦ lótuszlábán!” (D§na-keli-cint§ma£i 175)
ªr¦-caitanya-mano-’bh¦¢±a° sth§pita° yena bh¡-tale
svaya° r¡pa¤ kad§ mahya° dad§ti sva-pad§ntikam
„Mikor nyújt majd nekem menedéket lótuszlábánál ¼r¦la
R¡pa Gosv§m¦ Prabhup§da, aki az Úr Caitanya vágyát
beteljesítő küldetés atyja?” (¼r¦ Prema-bhakti-candrik§,
Invokáció 2)

¼ukadeva Gosv§m¦
    ya° pravrajantam anupetam apeta-k¥tya°
     dvaip§yano viraha-k§tara §juh§va
    putreti tan-mayatay§ taravo ’bhinedus
     ta° sarva-bh¡ta-h¥daya° munim §nato ’smi
„Mélységes hódolatomat ajánlom a nagy szentnek
[¼ukadeva Gosv§m¦nak], aki képes belépni mindenki
szívébe. Amikor elindult, hogy a lemondottak rendjébe
lépjen, s anélkül hagyta el otthonát, hogy keresztülment
volna a szent zsinór általi megújhodás szertartásán, apja,
Vy§sadeva az elválástól való félelmében felkiáltott: »Ó,
fiam!« Választ azonban csak a távollét ugyanazon érzésében elmerült fák visszhangoztak a szomorú atyának.”
(¼r¦mad-Bh§gavatam 1.2.2)

28

MINDENNAPI IMÁIM

    ya¤ sv§nubh§vam akhila-ªruti-s§ram ekam
     adhy§tma-d¦pam atitit¦r¢at§° tamo ’ndham
    sa°s§ri£§° karu£ay§ha pur§£a-guhya°
     ta° vy§sa-s¡num upay§mi guru° mun¦n§m
„Mélységes hódolatomat ajánlom neki [¼ukának], minden bölcs lelki tanítójának, Vy§sadeva fiának, akit a lét
legsötétebb régióiban küszködő, az anyagi létfelfogás
tudatlanságába süllyedt lelkek iránti könyörületessége
arra sarkallt, hogy elbeszélje a védikus tudás javának e
legbizalmasabb kiegészítését, melyet ő maga tapasztalatból
ismert.” (¼r¦mad-Bh§gavatam 1.2.3)

Szent helyekhez szóló imák
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Ga¯g§-dev¦
   sadya¤ p§taka-sa°hantr¦ sadhyo du¤kha-vin§ªin¦
   sukhad§ mok¢ad§ ga¯g§ ga¯gaiva parama gati¤
„Ó, Ga¯g§-dev¦! A legvégső menedék vagy, aki tétovázás
nélkül elpusztítasz minden bűnt és szenvedést, s a legmagasabb rendű boldogság és a tökéletes felszabadulás
ajándékát adod.” (idézi a Pañcar§tra-prad¦pa)

Navadv¦pa-dh§ma
     svardhuny§ª c§ru-t¦re sphuritam
      ati-b¥hat-k¡rma-p¥¢±h§bha-g§tra°
    ramy§r§m§v¥ta° san-ma£i-kanaka-mah§      sadma-sa¯ghai¤ par¦tam
     nitya° praty§layodyat-pra£aya-bhara      lasat-k¥¢£a-sa¯k¦rtan§¨hya°
    ªr¦-v¥nd§±avy-abhinna° tri-jagad-anupama°
      ªr¦-navadv¦pam ¦¨e
„A szent dh§ma dicsőségét zengem, Navadv¦páét, amely
azonos ¼r¦ V¥nd§vanával és teljes mértékben felette áll a
három bolygórendszer alkotta anyagi világnak. A Gangesz
gyönyörű partján elterülő Navadv¦pát elbűvölő ligetek és
kertek borítják, s messziről olyan, mint egy óriásteknős
háta. Telis-tele van aranyból készült, csodálatos házakkal.
E ragyogó drágakövekkel kirakott fejedelmi épületekben a
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bhakták az eksztatikus szeretet hangulatában szakadatlanul
k¥¢£a-sa¯k¦rtanába merülnek.” (¼r¦ Gaura-govind§rcanasmara£a-paddhati 25)

Jagann§tha Pur¦
n¦l§cala niv§ªaya nity§ya param§tmane
balabhadra-subhadr§bhy§° ªr¦-jagann§th§yate nama¤
„Hódolatomat ajánlom a Legfelsőbb Úrnak, ¼r¦
Jagann§thának, kinek örök lakhelye N¦l§cala-dh§ma,
ahol személyes kiterjedése, az Úr Balar§ma és saját belső
energiája, Subhadr§-dev¦ társaságát élvezi.”

Imák Gaurához
és társaihoz
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Pañca-tattva
jaya ªr¦-k¥¢£a-caitanya prabhu-nity§nanda
ªr¦-advaita gad§dhara ªr¦v§s§di-gaura-bhakta-v¥nda
„Hódolatomat ajánlom ¼r¦ K¥¢£a Caitanyának,
Nity§nanda Prabhunak, ¼r¦ Advaitának, Gad§dharának,
¼r¦v§sának és mindenkinek, aki az odaadás útján halad.”
pañca-tattv§tmaka° k¥¢£a° bhakta-r¡pa-svar¡pakam
bhakt§vat§ra° bhakt§khya° nam§mi bhakta-ªaktikam
„Hódolatomat ajánlom a Legfelsőbb Úrnak, K¥¢£ának,
aki nem különbözik a bhaktaként, az odaadás inkarnációjaként, az odaadás megnyilvánulásaként, a tiszta bhaktaként
és az odaadás energiájaként megjelenő formáitól.” (¼r¦
Caitanya-carit§m¥ta, Ýdi-l¦l§ 1.14)

¼r¦v§sa çh§kura
     jaya jaya ªr¦v§s§di yata bhakta-ga£a
     pra£ata ha-iy§ vando¯ sab§ra cara£a
„Hadd ajánljam mélységes hódolatomat ¼r¦v§sa çh§kurának és az Úr többi bhaktájának! Tisztelettel borulok
eléjük, s lótuszlábukat imádom.” (¼r¦ Caitanya-carit§m¥ta,
Ýdi-l¦l§ 8.4)
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¼r¦ Gad§dhara Pa£¨ita
     gad§dhara-pa£¨it§di – prabhura nija-ªakti
     t§¯’-sab§ra cara£e mora sahasra pra£ati
„Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az Úr belső energiái
nak, akik közül ¼r¦ Gad§dhara Prabhu a legkiválóbb.” (¼r¦
Caitanya-carit§m¥ta, Ýdi-l¦l§ 1.41)
     ba¨a ª§kh§, – gad§dhara pa£¨ita-gos§ñi
     te¯ho lak¢m¦-r¡p§, t§¯ra sama keha n§i
„Gad§dhara Pa£¨itáról, az Úr Caitanya fájának negyedik
ágáról azt mondják, hogy ő ¼r¦ K¥¢£a gyönyörenergiájának
inkarnációja. Így hát senki sem érhet a nyomába.” (¼r¦
Caitanya-carit§m¥ta, Ýdi-l¦l§ 10.15)

Advaita Ýc§rya
     jaya jay§dvaita-candra caitanyera §rya
     sva-cara£e bhakti deha’ jay§dvait§c§rya
„Minden dicsőséget Advaita Ýc§ryának, akivel kora miatt
és azért, mert minden tiszteletet megérdemel, ¼r¦ Caitanya
Mah§prabhu a feljebbvalójaként bánik. Kérlek, engedd,
hogy odaadó szolgálatot végezzek lótuszlábadnál!” (¼r¦
Caitanya-carit§m¥ta, Antya-l¦l§ 11.7)
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   advaita° hari£§dvait§d §c§rya° bhakti-ªa°san§t
   bhakt§vat§ram ¦ªa° tam advait§c§ryam §ªraye
„Advaitának hívják, mert nem különbözik Haritól, s
Ýc§rya a neve, mert az odaadás útját hirdeti. Ő az Úr és
az Úr bhaktájának inkarnációja, ezért Nála keresek oltalmat.” (¼r¦ Caitanya-carit§m¥ta, Ýdi-l¦l§ 1.13)

Nity§nanda Prabhu
nity§nanda° aha° naumi sarv§nanda-kara° param
hari-n§ma-prada° devam avadh¡ta-ªiroma£im
„A Legfelsőbb Úr, Nity§nanda Prabhu lábához borulok,
aki mindenkinek ajándékba adja a tökéletes boldogságot
és a szent nevet. Ő a paramaha°sa vándorszerzetesek
koronaékszere.” (idézi a Pañcar§tra-prad¦pa)
     sa¯kar¢a£a¤ k§ra£a-toya-ª§y¦
      garbhoda-ª§y¦ ca payobdhi-ª§y¦
     ªe¢aª ca yasy§°ªa-kal§¤ sa nitya
      nand§khya-r§ma¤ ªara£a° mam§stu
„Bárcsak örökké emlékeznék ¼r¦ Nity§nanda Prabhura!
Sa¯kar¢a£a, Mah§-vi¢£u, Garbhodakaª§y¦ Vi¢£u, K¢¦ro
dakaª§y¦ Vi¢£u és ¼e¢a az Ő teljes részei vagy teljes részeinek részei. Nity§nanda Prabhu nem más, mint Balar§ma.”
(¼r¦ Caitanya-carit§m¥ta, Ýdi-l¦l§ 1.7)
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¼r¦ Caitanya Mah§prabhu
   namo mah§-vad§ny§ya
   k¥¢£§ya k¥¢£a-caitanya

k¥¢£a-prema-prad§ya te
n§mne gaura-tvi¢e nama¤

„Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom a Legfelsőbb Úr,
¼r¦ K¥¢£a Caitanya előtt, aki minden avat§ránál, még
K¥¢£ánál is nagylelkűbb, mert ingyen osztja azt, amit még
soha senki nem adott ajándékba – a K¥¢£a iránti tiszta
szeretetet.” (¼r¦ Caitanya-carit§m¥ta, Madhya-l¦l§ 19.53)
anarpita-car¦° cir§t karu£ay§vat¦r£a¤ kalau
   samarpayitum unnatojjvala-ras§° sva-bhakti-ªriyam
hari¤ pura±a-sundara-dyuti-kadamba-sand¦pita¤
   sad§ h¥daya-kandare sphuratu va¤ ªac¦-nandana¤
„Bárcsak a Legfelsőbb Úr, ¼r¦mat¦ ¼ac¦-dev¦ fia isteni alakjában ott lakozna szíved legbensőbb zugában! Indokolatlan
kegyéből az olvadt arany ragyogását magára öltve jelent
meg a Kali-korban, hogy ajándékba adja azt, amit még
soha egyetlen inkarnáció sem kínált: az odaadó szolgálat
legmagasztosabb és legtündöklőbb fajtáját, az Isten iránti
szerelmet.” (¼r¦ Caitanya-carit§m¥ta, Ýdi-l¦l§ 1.4)
r§dh§ k¥¢£a-pra£aya-vik¥tir hl§din¦ ªaktir asm§d
ek§tm§n§v api bhuvi pur§ deha-bheda° gatau tau
caitany§khya° praka±am adhun§ tad-dvaya° caikyam §pta°
r§dh§-bh§va-dyuti-suvalita° naumi k¥¢£a-svar¡pam
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„¼r¦ R§dh§ és K¥¢£a szerelmi kedvtelései az Úr belső,
gyönyöradó energiájának transzcendentális megnyilvánulásai. Noha R§dh§ és K¥¢£a egyek, örökre különváltak egymástól. Most e két isteni személy újra egyesült
¼r¦ K¥¢£a Caitanyaként. Leborulok Előtte, aki ¼r¦mat¦
R§dh§r§£¦ érzéseivel és testszínében jelent meg, holott
Ő K¥¢£a maga.” (¼r¦ Caitanya-carit§m¥ta, Ýdi-l¦l§ 1.5)
ªr¦-r§dh§y§¤ pra£aya-mahim§ k¦d¥ªo v§nayaiv§sv§dyo yen§dbhuta-madhurim§ k¦d¥ªo v§ mad¦ya¤
saukhya° c§sy§ mad-anubhavata¤ k¦d¥ªa° veti lobh§t
tad-bh§v§¨hya¤ samajani ªac¦-garbha-sindhau har¦ndu¤
„A Legfelsőbb Úr, Hari arra vágyott, hogy megértse R§dh§‑
r§£¦ magasztos szerelmét; azokat a csodálatos tulajdonságokat Önmagában, amelyeket egyedül R§dh§r§£¦ ismer
lángoló szerelme révén; és azt a boldogságot, melyet
R§dh§ akkor érez, amikor az Ő szerelmének édességét
ízleli. Ezért az Úr Hari, R§dh§r§£¦ érzelmeitől ragyogón,
megjelent ¼r¦mat¦ ¼ac¦-dev¦ méhéből, miként a hold tűnik
elő az óceánból.” (¼r¦ Caitanya-carit§m¥ta, Ýdi-l¦l§ 1.6)
nijatve gau¨¦y§n jagati parig¥hya prabhur-im§n
  hare k¥¢£ety eva° ga£ana-vidhin§ k¦rtayata bho¤
iti pr§ya° ªik¢§° janaka iva tebhya¤ paridiªan
  ªac¦-s¡nu¤ ki° me nayana-sara£¦° y§syati padam
„Mikor lépdel már felém tekintetem ösvényén ¼ac¦m§t§
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fia, aki saját társaiként tekint a lótuszlábát méhekként
körüldongó gau¨¦ya vai¢£avákra? Úgy bánik velük, akár
egy apa: arra tanítja őket, hogy a Hare K¥¢£a mah§mantrát meghatározott számban ismételjék imaláncukon.”
(Stav§val¦, ¼r¦ ¼ac¦s¡nv-a¢±aka 5)
     §nanda-l¦l§maya-vigrah§ya
      hem§bha-divya-cchavi-sundar§ya
     tasmai mah§-prema-rasa-prad§ya
      caitanyacandr§ya namo namas te
„Ó, Uram, Caitanyacandra! Az örömittas kedvtelések
megtestesülése vagy, tested úgy ragyog, akár az arany, s
a K¥¢£a iránti tiszta szeretet nektárját adományozod. Ó,
Uram! Újra és újra hódolatomat ajánlom Neked.” (¼r¦
Caitanya-candr§m¥ta 11)
   kal§¤ kalir balina indriya-vairi-varg§¤
    ªr¦-bhakti-m§rga iha ka£±aka-ko±i-ruddha¤
   h§ h§ kva y§mi vikala¤ ki° aha° karomi
    caitanyacandra yadi n§dya k¥p§° karo¢i
„Kali korszaka dúl: az érzékek hatalmas ellenségek, s
a tiszta odaadó szolgálat ragyogó ösvényét sok millió
tüske borítja. Gyenge vagyok és bizonytalan. Ó jaj, ó,
Uram, Caitanyacandra! Ha nem könyörülsz rajtam, mit
tegyek, hová fussak ebben a zűrzavarban?” (¼r¦ Caitanyacandr§m¥ta 49)
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   ªr¦-k¥¢£a-caran§mbhoja- prem§m¥ta-mah§mbudhe
   namas te d¦na-d¦na° m§° kad§cit ki° smari¢yasi
„Ó, Uram, Caitanyadeva! Az Úr K¥¢£a lótuszlába iránti
tiszta szeretet ízének hatalmas óceánja vagy. Tiszteletteljes
hódolatomat ajánlom Neked! Vajon gondolsz néha rám,
a legnyomorultabbra a nyomorultak között?” (¼r¦ K¥¢£al¦l§-stava 406)

Imák a szent névhez

és az Isten iránti szeretethez
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Hari-n§ma
ceto-darpa£a-m§rjana° bhava-mah§-d§v§gni-nirv§pa£a°
ªreya¤-kairava-candrik§-vitara£a° vidy§-vadh¡-j¦vanam
§nand§mbudhi-vardhana° prati-pada° p¡r£§m¥t§sv§dana°
sarv§tma-snapana° para° vijayate ªr¦-k¥¢£a-sa¯k¦rtanam
„Minden dicsőséget az Úr K¥¢£a szent nevét zengő éneknek, mely megtisztítja a szív tükrét, s véget vet a szenvedéseknek, amit az anyagi lét perzselő tüze okoz. Ez az
ének minden tudás színe-java, a telő hold, mely sugaraival
kibontja a jó szerencse fehér lótuszát minden élőlény számára. K¥¢£a szent nevének éneklése a lelki lét gyönyörteli
óceánját egyre nagyobbra duzzasztja. Hatására mindenki
megenyhül, s a legtisztább nektárt ízleli élete minden
pillanatában.” (¼r¦ ¼ik¢§¢±aka 1)
      nikhila-ªruti-mauli ratna-m§l§
       dyuti n¦r§jita-p§da-pa¯kaj§nta
      ayi mukta-kulair up§syam§na°
       paritas tv§° harin§ma sa°ªray§mi
„Ó, Hari-n§ma! Lótuszlábad ujjhegyeit szakadatlanul
imádja a láncra fűzött igazgyöngyökből, a Védák koronaékszereként ismert upani¢adokból áradó izzó ragyogás.
Felszabadult lelkek magasztalnak, N§rada, ¼ukadeva zengi
dicsőséged örökkön-örökké. Ó, Hari-n§ma, teljes oltalmadért könyörgöm!” (¼r¦ K¥¢£a-n§m§¢±aka 1)
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  jayati jayati n§m§nanda-r¡pa° mur§rer
   viramita-nija-dharma-dhy§na-p¡j§di-yatnam
  kathamapi sak¥d §tta° muktida° pr§£in§ yat
   paramam am¥tam eka° j¦vana° bh¡¢a£a° me
„Minden dicsőséget, minden dicsőséget az Úr Mur§rinak
végtelen eksztázist nyújtó nevének alakjában! Legyen
az bármilyen élőlény, ha hátat fordít a meditációnak, a
szertartásoknak és a társadalmi kötelességeknek, és az Úr
szent nevét csak egyszer is kiejti, a név felszabadulással
jutalmazza. A szent név az örök boldogság legbőségesebb
forrása; az életem ő, az egyetlen ékességem.” (¼r¦ B¥hadbh§gavat§m¥ta 1.1.9)
n§ma cint§ma£i¤ k¥¢£aª caitanya-rasa-vigraha¤
p¡r£ah ªuddho nitya-mukto ’bhinnatv§n n§ma n§mi£o¤
„K¥¢£a szent neve transzcendentális kívánságteljesítő drágakő, mely minden lelki áldást megad, mert e név maga
K¥¢£a. K¥¢£a szent neve az istenszeretet ízeinek megtestesülése és minden gyönyör kútfeje, örökké szabad és lelki,
mert K¥¢£a neve és K¥¢£a azonosak.” (Bhakti-ras§m¥tasindhu 1.2.233)
tu£¨e t§£¨avin¦ rati° vitanute tu£¨§val¦-labdhaye
kar£a-kro¨a-k§dambin¦ gha±ayate kar£§rbudebhya¤ sp¥h§m
ceta¤ pr§¯ga£a-sa¯gin¦ vijayate sarvendriy§£§° k¥ti°
no j§ne janit§ kiyadbhir am¥tai¤ k¥¢£eti var£a-dvay¦
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„Fel sem tudom mérni, mennyi nektárt ontott már e két
szótag: K¥¢-£a. K¥¢£a szent nevét énekelve a név mintegy táncot jár a szánkban, ezért sok-sok szájra vágyunk.
Amikor a név behatol fülünk nyílásába, millió és millió fület szeretnénk, s amint szívünk udvarában perdül
táncra, felülkerekedik elménk működésén, s így minden
érzékünk mozdulatlanná dermed.” (¼r¦ Vidagdha-m§dhava
1.15)
  r§dheti n§ma nava-sundara-s¦dhu mugdha°
   k¥¢£eti n§ma madhur§dbhuta-g§¨ha-dugdham
  sarva-k¢a£a° surabhi-r§ga-himena ramya°
   k¥tv§ tadaiva piba me rasane k¢ud§rte
„Ó, szomjazó nyelv, kérlek, keverd el R§dh§ nevének
fenséges nektárját K¥¢£a nevének csodásan édes sűrített
tejével, add hozzá a tiszta szeretet illatos jegét, s minden pillanatban ezt a bájitalt ízleld!” (Stav§val¦, Abh¦¢±as¡canam 10)
r§-ªabda° kurvate trasto dad§mi bhaktim uttam§m
dh§-ªabda° kurvata¤ paªc§d y§mi ªrava£a-lobhata¤
„A transzcendentális odaadó szolgálattal ajándékozok
meg mindenkit, aki így kiállt: »R§!«, és habozás nélkül
megjelenek bárki előtt, aki ezután a »dh§« szótagot is
kiejti a száján.” (Brahma-vaivarta-pur§£a 4.15.71)
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dev§n§m atha bhakta-mukta-suh¥d§m atyanta-d¡ra° ca yat
prem§nanda-rasa° mah§-sukha-kara° cocc§rita° premata¤
prem£§kar£ayate japaty atha mud§ g§yaty ath§l¦¢±aya°
jalpaty aªru-mukho haris tad am¥ta° r§dheti me j¦vanam
„A nektári »R§dh§« névtől még a félisteneket, a felszabadult lelkeket, a bhaktákat és a mindenkire barátként
tekintő jótét lelkeket is elérhetetlen távolság választja
el. Amikor teljes átéléssel ejtjük ki e nevet, a szeretet
boldogságot adó nektárjának áradata zúdul le ránk. Az
Úr Hari a gop¦k társaságában boldogan, könnyekkel a
szemében hallgatja, ismétli és énekli e nevet. A szívem s
a lelkem e név.” (R§dh§-rasa-sudh§-nidhi 97)

Prema-bhakti
     kva jano ’yam at¦va p§mara¤
      kva dur§pa° rati-bh§gbhir apy ada¤
     iyam ullasayaty ajarjar§
      gurur uttar¢a-dhur§ tath§pi m§m
„Hol vagyok én, az ostoba, attól az istenszeretettől, amit
még a nagy bhakták sem érhetnek el? Mégis egyre csak azt
szomjazom, hogy megízleljem e nagyon ritka szeretetet,
s e szomjúságba az egész testem beleremeg.” (Utkalik§vallar¦ 26)

Imák

Vrndāvana szent helyeihez
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Yamun§
   cid-§nanda-bh§no¤ sad§ nanda-s¡no¤
    para-prema-p§tr¦ drava-brahma-g§tr¦
   agh§n§° lavitr¦ jagat-k¢ema-dh§tr¦
    pavitr¦-kriy§n no vapur mitra-putr¦
„Ó, Yamun§, boldog lelki vízfolyam, aki a Nanda Mah§r§ja
fia iránti szeretettel áldasz meg mindenkit! A lelki világból
szálltál alá, ezért képes vagy elmosni minden vétkünket
és bűnös tetteink minden visszahatását. Ami a világon
kedvező, az mind tőled származik. Ó, napisten leánya, kérlek, tisztíts meg bennünket jámbor cselekedeteid által!”
(Caitanya-candrodaya-n§±aka 5.11)

Govardhana-hegy
   namo v¥nd§van§¯k§ya tubhya° goloka-mauline
   p¡r£a-brahm§tapatr§ya namo govardhan§ya ca
„Hódolatom neked, Goloka koronája, aki V¥nd§vana
ölén pihensz! Hódolatom Govardhanának, a Legfelsőbb
Személy, Isten napernyőjének!” (¼r¦ Garga-sa°hit§ 2.2.15)
   hant§yam adrir abal§ hari-d§sa-varyo
    yad r§ma-k¥¢£a-cara£a-sparaªa-pramoda¤
   m§na° tanoti saha-go-ga£ayos tayor yat
    p§n¦ya-s¡yavasa-kandara-kandam¡lai¤
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„Minden bhakta közül a Govardhana-hegy a legkiválóbb. Ó, barátnőim! Ő gondoskodik mindenről, amire
K¥¢£ának, Balar§mának, borjaiknak és teheneiknek,
valamint barátaiknak, a tehénpásztorfiúknak szükségük
van: ivóvízről, zsenge fűről, barlangokról, zöldségről, gyümölcsről és virágokról. Így fejezi ki tiszteletét az Úrnak,
s határtalan boldogság sugárzik róla, hiszen K¥¢£a és
Balar§ma megérintették lótuszlábukkal.” (¼r¦mad-Bh§gavatam 10.21.18)
   nirupadhi-karu£ena ªr¦-ªac¦nandanena
    tvayi kapa±i-ªa±ho ’pi tvat-priyen§rpito ’smi
   iti khalu mama yogy§yogyat§° m§m ag¥h£an
    nija-nika±a-niv§sa° dehi govardhana tvam
„Ó, Govardhana! Noha csaló és bűnös vagyok, a végtelenül könyörületes ¼ac¦nandana, szeretett Urad engem
ajándékba adott neked. Kérlek, ne gondolkozz rajta, megérdemlem-e vagy sem, csak add meg, hogy a közeledben
élhessek!” (Stav§val¦, ¼r¦ Govardhana-v§sa-pr§rthan§daªaka 10)

R§dh§-ku£¨a
yath§ r§dh§ priy§ vi¢£os tasy§¤ ku£¨a° priya° tath§
sarva-gop¦¢u saivaik§ vi¢£or atyanta-vallabh§
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„¼r¦mat¦ R§dh§r§£¦ nagyon kedves ¼r¦ K¥¢£a szívének,
így hát R§dh§ fürdőhelye is az. ¼r¦mat¦ R§dh§r§£¦nak a
gop¦k között nincs párja, és K¥¢£a szíve-lelke Ő.” (Padmapur§£a, K§rttika-m§h§tmya)
   he ªr¦-sarovara sad§ tvayi s§ mad-¦ª§
    pre¢±hena s§rdham iha khelati k§ma-ra¯gai¤
   tva° cet priy§t priyam at¦va tayor it¦ma°
    h§ darªay§dya k¥pay§ mama j¦vita° t§m
„Ó, gyönyörű tó! Királynőm örök szerelmi kedvteléseibe
merül kedvesével partodon. Az isteni pár téged igen nagy
becsben tart, ezért kérlek, légy könyörületes, s mutasd meg
nekem azt a lányt, aki elrabolta szívemet.” (¼r¦ Vil§pakusum§ñjali 98)

Imák Vraja lakóihoz
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Az isteni pár társai
    diªi vidiªi vih§ram §caranta¤
     saha paªup§la-vare£ya-nandan§bhy§m
    pra£ayi-jana-ga£§s tayo¤ kurudhva°
     mayi karu£§° bata k§kum §kalayya
„Ó, érző szívű társak, akik a legkiválóbb gopák fiúgyermeke
és leánya mellé szegődtetek, s mindig transzcendentális
kedvtelésekbe merültök Velük! Kérlek benneteket, halljátok meg érzelmektől elcsukló szavam, s szánjatok meg
engem.” (Utkalik§-vallar¦ 21)

Tulas¦-dev¦
   v¥nd§yai tulas¦-devyai priy§yai keªavasya ca
   k¥¢£a-bhakti-prade devi satyavatyai namo nama¤
„Újra és újra hódolatomat ajánlom V¥nd§nak, ¼r¦mat¦
Tulas¦-dev¦nek, aki nagyon kedves az Úr Keªavának. Ó,
Istennő, te K¥¢£a odaadó szolgálatát adod ajándékba, s
a legfelsőbb igazság lakhelye vagy.” (Vai¢£ava énekeskönyv)

Nanda Mah§r§ja
ªrutim apare sm¥tim itare bh§ratam anye bhajantu bhava-bh¦t§¤
aham iha nanda° vande yasy§linde para° brahma
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„Azok, akik rettegnek az anyagi léttől, a védikus írásokat
tisztelik meg imádatukkal, míg mások a sm¥tit, a védikus
irodalmat kiegészítő írásokat vagy a Mah§bh§ratát tartják a legnagyobb becsben. Ami azonban engem illet, én
¼r¦ K¥¢£a apja, Nanda Mah§r§ja előtt hódolok, akinek
udvarában Isten, a Legfelsőbb Úr, az Abszolút Igazság [a
para° brahma] játszadozik.” (Pady§val¦ 126, idézi a ¼r¦
Caitanya-carit§m¥ta, Madhya-l¦l§ 19.96)
    bandh¡k§ru£a-vasana°
     sundara-k¡rca° mukunda-h¥ta-nayanam
    nanda° tundila-vapu¢a°
     candana-gaura-tvi¢§° vande
„Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom Nanda Mah§r§jának!
Öltözete vörös, akár a bandh¡ka-virág, arca nemes, telt
alkata a szantálpép arany színében ragyog, és szeme mindig
az Úr Mukunda látványában gyönyörködik.” (Pady§val¦
128)

Yaªod§ anya
trayy§ copani¢adbhiª ca s§¯khya-yogaiª ca s§tvatai¤
upag¦yam§na-m§h§tmya° hari° s§manyat§tmajam
„Isten, a Legfelsőbb Személy dicsőségét a három Véda, az
upani¢adok, a s§¯khya-yoga irodalma és más vai¢£ava írások
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tárgyalják, ám Yaªod§ anya ezt a Legfelsőbb Személyt
egyszerűen csak a gyermekének tekintette.” (¼r¦madBh§gavatam 10.8.45)
     a¯kaga-pa¯kajan§bh§°
      navya-ghan§bh§° vicitra-ruci-sicay§m
     viracita-jagat-pramod§°
       muhur yaªod§° namay§mi
„Újra és újra hódolatomat ajánlom Yaªod§ anyának.
Ölében Pa¯kajan§bha ül, ruhái bámulatosan szépek, teste
a friss esőfelhő színében tündöklik, s az egész világot megörvendezteti.” (Pady§val¦ 129)

Subala
    subala ballava-varya-kum§rayor
     dayita-narma-sakhas tvam asi vraje
    iti tayo¤ purato vidhura° jana°
     k¢a£am amu° k¥pay§dya nivedaya
„Ó, Subala! Te vagy itt Vrajában R§dh§ és K¥¢£a legjobb
barátja. Kérlek, szánj meg engem, s tárd fel Előttük bánatom!” (Utkalik§-vallar¦ 24)
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V¥nd§-dev¦
   h¥di cira-vasad-§ª§-ma£¨al§lamba-p§dau
    gu£avati tava n§thau n§thitu° jantur e¢a¤
   sapadi bhavad-anujñ§° y§cate devi v¥nde
    mayi kira karu£§rdr§° d¥¢±im atra pras¦da
„Ó, erényes V¥nd§ királynő! Ez a lélek azt kéri tőled, hogy
engedd meg neki: hadd terjessze könyörgését királyod és
királynőd elé. Kérlek, vesd rám kegyes pillantásod, hogy
Eléjük járulhassak, mert szívem oly régóta vágyik már arra,
hogy elnyerje lótuszlábukat.” (Utkalik§-vallar¦ 4)

Vraja-v§s¦k
e heno r§dh§ra cara£a-jugale
paricary§ p§’ba kabe
h§ h§ braja-jana more day§ kori’
kabe braja-bane la’be
„Mikor, ó, mikor szolgálhatom már ¼r¦ R§dh§ lótuszlábát? Ó, Vraja lakói! Mikor könyörültök már meg rajtam,
s visztek magatokkal V¥nd§vana erdeibe?” (G¦ta-m§l§,
Siddhi-l§las§ 10.3)

Imák a gopikhoz
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Mañjar¦k
t§mb¡l§rpa£a-p§da-mardana-payo-d§n§bhis§r§dibhir
v¥nd§ra£ya-maheªvar¦° priyatay§ y§s to¢ayanti priy§¤
pr§£a-pre¢±ha-sakh¦-kul§d api kil§sa¯kocit§ bh¡mik§¤
kel¦-bh¡mi¢u r¡pa-mañjar¦-mukh§s t§ d§sik§¤ sa°ªraye
„A sok-sok mañjar¦ gyengéd szeretettel kedveskedik R§dh§r§£¦nak, V¥nd§vana legfelsőbb úrnőjének: bételt ajánlanak fel Neki és K¥¢£ának, a lábukat masszírozzák, vizet
hoznak Nekik, titkos találkákat szerveznek, és számos
más módon szolgálják Őket. Amikor az isteni pár szerelmi kedvteléseibe merül, a mañjar¦k zavartalanul teszik
dolgukat jelenlétükben, s még R§dh§ legkedvesebb barátnőinél, Lalit§nál és Viª§kh§nál is szabadabban mozognak.
Menedéket keresek e szolgálóleányoknál, akiket R¡pamañjar¦ vezet.” (Vraja-vil§sa-stava 38)
tuy§ adarªana-ahi garale j§rala deh¦,
cira-dina t§pita j¦vana
h§ h§ r¡pa koro doy§ deho more pada-ch§y§
narottama laila ªara£a
„Ó, R¡pa-mañjar¦! A távolléted olyan, akár a kígyóméreg,
mely lelkemet sorvasztja, vagy a tűz, mely az életlevegőmet égeti. Kérlek, légy kegyes hozzám, s add lótuszlábad
árnyékát. Narottama D§sa az oltalmadba ajánlja magát.”
(Pr§rthan§ 16.4)
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Viª§kh§-dev¦
  k¢a£am api tava sa¯ga° na tyajed eva dev¦
   tvam asi samavayastv§n narma-bh¡mir yad asy§¤
  iti sumukhi viª§khe darªayitv§ mad-¦ª§°
   mama viraha-hat§y§¤ pr§£a-rak¢§° kuru¢va
„Ó, Viª§kh§! Ó, istennő! Királynőm egy pillanatra sem
hagyja el társaságod. Mivel egykorúak vagytok, te vagy
játékos, tréfálkozó kedvteléseinek színtere. Ó, szép arcú
leány! Kérlek, hozd el nekem királynőmet és ments meg!
Élet és halál között lebegek, mert nem láthatom Őt.” (¼r¦
Vil§pa-kusum§ñjali 99)

Lalit§-dev¦
   ªr¦ r§dhik§ giribh¥tau lalit§-praªada    labhy§v iti vraja-vane mahat¦° prasiddhim
   ªrutv§ ªray§ni lalite tava pada padma°
    k§ru£ya-rañjita-d¥ªa° mayi h§ nidhehi
„V¥nd§vanában mindenki tudja, hogy Lalit§ kegye nyitja
meg az utat ¼r¦ R§dh§-Giridh§r¦hoz. Most, hogy hallottam
erről, ó, Lalit§, menedéket keresek lótuszlábadnál, s azért
imádkozom, hogy vesd rám áldásos tekintetedet.” (¼r¦
Sa¯kalpa-kalpadruma 96)

Imák Rādhā-Śyāmához
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¼r¦mat¦ R§dh§r§£¦
   dev¦ k¥¢£amay¦ prokt§ r§dhik§ para-devat§
   sarva-lak¢m¦may¦ sarva- k§nti¤ sammohin¦ par§
„A transzcendentális istennő, ¼r¦mat¦ R§dh§r§£¦ az Úr
¼r¦ K¥¢£a elválaszthatatlan párja. Ő a szerencseistennők
imádott példaképe. Minden vonzerő a birtokában van,
hogy vonzalmat keltsen a mindenkit vonzó Legfelsőbb
Személyben. Ő az Úr eredendő, belső energiája.” (B¥hadgautam¦ya-tantra, idézi a ¼r¦ Caitanya-carit§m¥ta, Ýdi-l¦l§
4.83)
   tapta-k§ñcana-gaur§¯gi r§dhe v¥nd§vaneªvari
   v¥¢abh§nu-sute devi pra£am§mi hari-priye
„Hódolatomat ajánlom R§dh§r§£¦nak, kinek bőre olyan,
akár az olvadt arany. Hódolat V¥¢abh§nu király leányának, V¥nd§vana királynőjének, akit oly mérhetetlenül
kedvel az Úr K¥¢£a.” (¼r¦ Gaura-govind§rcana-smara£apaddhati 10)
    bhaj§mi r§dh§m aravinda-netr§°
     smar§mi r§dh§° madhura-smit§sy§m
    vad§mi r§dh§° karu£a-bhar§rdr§°
     tato mam§ny§sti gatir na k§pi
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„A lótuszszemű R§dh§t imádom, az édes mosolyú R§dh§n
meditálok, a végtelenül könyörületes R§dh§t dicsőítem. Őt szeretném elérni – életemnek más célja nincs.”
(Stav§val¦, ¼r¦ Viª§kh§nand§bhidha-stotra 131)
    devi du¤kha-kula-s§garodare
     d¡yam§nam ati-durgata° janam
    tva° k¥p§-prabala-naukay§dbhuta°
     pr§paya sva-pada-pa¯kaj§layam
„Ó, Dev¦! Mentsd meg ezt a szerencsétlen lelket, aki a fájdalom óceánjában fuldoklik, helyezd őt kegyed erős hajójára, s vezesd lótuszlábad csodálatos birodalmába!” (¼r¦
Vil§pa-kusum§ñjali 8)
   p§d§bjayos tava vin§ vara-d§syam eva
    n§nyat kad§pi samaye kila devi y§ce
   s§khy§ya te mama namo ’stu namo ’stu nitya°
    d§sy§ya te mama raso ’stu raso ’stu satyam
„Ó, R§dh§! Lótuszlábad közvetlen szolgálatán kívül soha
semmit nem fogok kérni Tőled. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom barátságodnak. Újra és újra hódolattal
adózom barátságod előtt. Bárcsak megízlelném szolgálatod
nektárját! Bárcsak újra és újra megízlelném szolgálatod
nektárját!” (¼r¦ Vil§pa-kusum§ñjali 16)
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   h§ devi k§ku-bhara-gadgaday§dya v§c§
    y§ce nipatya bhuvi da£¨avad udbha±§rti¤
   asya pras§dam abudhasya janasya k¥tv§
     g§ndharvike nija-ga£e ga£an§° vidhehi
„Botként borulok a földre, s bánatosan, érzelmektől ful
dokolva, akadozó hangon könyörgök hozzád: Ó, G§ndhar
vik§ királynő! Kérlek, légy kegyes ehhez a bolondhoz,
és fogadd őt társaid közé!” (Stavam§l§, ¼r¦ G§ndharv§pr§rthan§¢±aka 2)
     bhavat¦m abhiv§dya c§±ubhir
      varam ¡rjeªvari varyam arthaye
     bhavad¦yatay§ k¥p§° yath§
      mayi kury§d adhik§° bak§ntaka¤
„Ó, K§rttika Istennője! Leborulok előtted, és édes szavakkal
könyörgöm: bárcsak az Úr K¥¢£a, Baka elpusztítója éppoly
kegyes lenne hozzám, mint Te vagy!” (Utkalik§-vallar¦ 20)
   §ª§-bharair am¥ta-sindhu-mayai¤ kathañcit
    k§lo may§ti-gamita¤ kila s§mprata° hi
   tva° cet k¥p§° mayi vidh§syasi naiva ki° me
     pr§£air vrajena ca varoru bak§ri£§pi
„Napjaim a nektár óceánja utáni olthatatlan vágyakozással telnek. Ha nem könyörülsz meg rajtam, akkor mi
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értelme az életemnek, s mi értelme számomra Vraja földjének és ¼r¦ K¥¢£ának, Baka ellenségének?” (¼r¦ Vil§pakusum§ñjali 102)
R§dhe!
      na muñcec chara£§y§tam
       api du¢±a° day§maya¤
      ato g§ndharvike h§ h§
       muñcaina° naiva t§d¥ªam
„Úgy tartják, hogy a nagy személyiségek, amilyen az
Úr Vi¢£u is, soha nem utasítanak el egy meghódolt lelket, még akkor sem, ha nagyon gonosz. Kérlek hát, ó,
G§ndharvik§, ne utasíts el engem, hiszen teljesen átadtam
magam Neked!” (Stav§val¦, Prem§mbhoja-maranda 12)

¼r¦ K¥¢£a
   vyatyasta-p§da-kamala° lalita-tri-bha¯gi    saubh§gyam a°sa-viral¦-k¥ta-keªa-p§ªam
   piñch§vata°sam urar¦-k¥ta-va°ªa-n§lam
    avy§ja-mohanam upaimi k¥p§-viªe¢am
„Pávatollal felékesített, kibontott haja vállaira borul,
kecses alakja három helyen hajlik, s táncolva lép egyik
lábával a másik elé. A kegyes és elbűvölő K¥¢£a fuvoláján
játszik. Ilyen az én imádott Uram.” (Pady§val¦ 49)
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barh§p¦¨a° na±a-vara-vapu¤ kar£ayo¤ kar£ik§ra°
  bibhrad v§sa¤ kanaka-kapiªa° vaijayant¦° ca m§l§m
randhr§n ve£or adhara-sudhay§p¡rayan gopa-v¥ndair
  v¥nd§ra£ya° sva-pada-rama£a° pr§viªad g¦ta-k¦rti¤
„Amint pávatoll-dísszel a fején, kék kar£ik§ra-virágokkal
a füle mögött, aranyként ragyogó sárga ruhában, nyakában a Vaijayant¦ virágfüzérrel megérkezett V¥nd§vana
erdejébe, s megszépítette azt lábnyomainak jelével, az Úr
K¥¢£a a legkiválóbb táncosként mutatta meg transzcendentális testét. Fuvolájának réseit ajka nektárjával töltötte
teli, s a tehénpásztorfiúk az Ő dicsőségéről énekeltek.”
(¼r¦mad-Bh§gavatam 10.21.5)
   he k¥¢£a karu£§-sindho d¦na-bandho jagat-pate
   gopeªa gopik§-k§nta r§dh§-k§nta namo ’stu te
„Ó, drága K¥¢£ám! Te vagy a boldogtalanok barátja s a te
remtés eredete. Te vagy a gop¦k Ura és R§dh§r§£¦ kedvese.
Tisztelettel leborulok előtted.” (idézi A Bhagavad-g¦t§ úgy,
ahogy van; Bevezetés)
jayat§° suratau pa¯gor mama manda-mater gat¦
mat-sarvasva-pad§mbhojau r§dh§-madana-mohanau
„Dicsőség a végtelenül kegyes R§dh§nak és Madanamohanának! Nyomorék vagyok és meggondolatlan, mégis
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Ők vezetnek, s lótuszlábuk jelent számomra mindent.”
(¼r¦ Caitanya-carit§m¥ta, Ýdi-l¦l§ 1.15)
   d¦vyad-v¥nd§ra£ya-kalpa-drum§dha¤
    ªr¦mad-ratn§g§ra-si°h§sana-sthau
   ªr¦mad-r§dh§-ªr¦la-govinda-devau
    pre¢±h§l¦bhi¤ sevyam§nau smar§mi
„V¥nd§vanában, egy kívánságteljesítő fa árnyékában áll
az a drágakövekből kirakott templom, ahol ¼r¦ R§dh§ és
¼r¦ Govinda az Őket szolgáló, legbensőségesebb társaik
körében ülnek ragyogó trónusukon. Alázatos hódolatomat
ajánlom Nekik!” (¼r¦ Caitanya-carit§m¥ta, Ýdi-l¦l§ 1.16)
   ªr¦m§n r§sa-ras§rambh¦ va°ª¦-va±a-ta±a-sthita¤
   kar¢an ve£u-svanair gop¦r gop¦n§tha¤ ªriye ’stu na¤
„¼r¦ ¼r¦la Gop¦n§tha, a r§sa-tánc transzcendentális ízének
forrása ott áll a parton Va°ª¦va±ánál. Híres fuvolájának
hangja elragadja a tehénpásztorlányok figyelmét. Bárcsak
mindannyian áldásukat adnák reánk!” (¼r¦ Caitanyacarit§m¥ta, Ýdi-l¦l§ 1.17)
     pra£ipatya bhavantam arthaye
      paªup§lendra-kum§ra k§kubhi¤
     vraja-yauvata-mauli-m§lik§      karu£§-p§tram ima° jana° kuru
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„Ó, gopák hercege! Leborulok Előtted, s elcsukló hangon
könyörgök: kérlek, tégy engem R§dh§ kegyeltjévé, aki a
jázminkorona Vraja virágokhoz hasonló leányai között.”
(Utkalik§-vallar¦ 19)
   h§ n§tha gokula-sudh§kara suprasanna    vaktr§ravinda madhura-smita he k¥p§rdra
   yatra tvay§ viharate pra£ayai¤ priy§r§t
    tatraiva m§m api naya priya-sevan§ya
„Ó, Uram, Gokula nektár-holdja, kinek derűs arca egy
lótuszvirág! Ó, édes mosolyú Uram, kinek szíve elolvad
a könyörülettől! Kérlek, vezess engem oda, ahol kedvesed szerelmi játékokba merül Veled, hogy mindkettőtöket
szeretettel szolgálhassalak!” (¼r¦ Vil§pa-kusum§ñjali 100)
¼y§ma!
     premada° ca me k§mada° ca me
      vedana° ca me vaibhava° ca me
     j¦vana° ca me j¦vita° ca me
      daivata° ca me deva n§param
„Ó, ¼y§ma! Te, csakis Te vagy az én imádott Uram, a sze
retet forrása, a vágyak beteljesítője. Te vagy minden tudásom, erőm és vagyonom, az életerőm s az életem maga.
Nincs senkim Rajtad kívül.” (K¥¢£a-kar£§m¥ta 104)
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cir§d §ª§-m§tra° tvayi viracayanta¤ sthira-dhiyo
  vid§dhyur ye v§sa° madhurima-gabh¦re madhu-pure
dadh§na¤ kaiªore vayasi sakhit§° gokula-pate
  prapadyeth§s te¢§° paricayam avaªya° nayanayo¤
„[Ó, ¼y§ma!] Kérlek, jelenj meg azok előtt, akik V¥nd§
vana legédesebb földjén élnek s hosszú idő óta rendíthetetlen szívvel sóvárognak Utánad. Ó, Gokula Ura,
egyetlen áldást kérek Tőled csupán: jelenj meg előttük
ifjú barátjukként!” (Lalita-m§dhava 10.260)
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