
çrÏ çrÏ Premadhåma-deva-stotram

Kutsal Lútufları
çrÏla Bhakti Rak£aka 

çrÏdhara Dev-GoswåmÏ Mahåråj

çrÏ Chaitanya Såraswat Maéh
NabadwÏp

Bütün Óvgüler çrÏ Guru ve çrÏ Gauråíga’nın olsun



© Bútún haklar:
çrÏ Chaitanya Såraswat Maéh, Kolerganj,
P.O. NabadwÏp, Dist. Nadia, W. Bengal

Pin 741302, Hindistan ve uluslararası merkezlerinin 
Sevåite-BaËkan-Ächårya’sına aittir

SwåmÏ B. P. Janårdan tarafından 2003 yılında 
NabadwÏp, çrÏ Chaitanya Såraswat Maéh iÔin yayınlandı

Çeviri: çrÏpad Bhakti Vijñåna BhåratÏ Mahåråj 
Editór: çrÏpad Bhakti Påvan Janårdan Mahåråj 

TúrkÔe yayın yılı: 2011 

DanıËman: Sripad Mahananda Das Bhakti Ranjan
Yardım eden: Visakha Devi Dasi

Çeviri: Krishnendrani Devi Dasi
Dúzeltmeler: Sulalita Devi Dasi
Sayfa dúzeni: Kadir Arslantúrk

Yayınevi: Saraswata Yayınları

Basım evi: Fersa Ofset
Ostim 36. Sokak No: 5/C-D Yenimahalle-Ankara
Tel: 0 (312) 386 17 00 • Faks: 0 (312) 386 17 04



3

GiriË
çrÏla Bhakti Rak£aka çrÏdhara Dev-GoswåmÏ Mahåråj’ın 

eseri Premadhåma-deva-stotram’ın bu baskısını dúnyanın 
dórt bir yanındaki adanmıËlara bir sunu olarak takdim edi-
yoruz. Bu kitap ózellikle de Kutsal Lútufları çrÏla Bhakti 
Sundar Govinda Dev-GoswåmÏ Mahåråj’ın izinden giden 
ve aËamalı ilerlemelerinde ve uygulama yaËamlarında reh-
berlik almak iÔin gózlerini bu ilahi ıËık kaynaklarından ayır-
mayanlar iÔindir. 

Ben 2003 yılı Aralık ayındaki kutsal górúnúm gúnú kut-
lamasında çrÏla Govinda Mahåråj’ın nilúfer ayaklarında ol-
mak istedim. Bu nedenle, burada, çrÏ NabadwÏp Dhåm’daki, 
çrÏ Chaitanya Såraswat Maéh’ımızdayım. çrÏla Govinda 
Mahåråj’ın huzurunda ve Hari-kathå’sında pek Ôok adanmıË 
sonu gelmez bir ilham akıËı ve farkındalık bulur ve bu da 
onlara çrÏla Guru Mahåråj’ın idealleri olan gúzellik, aËk, ca-
zibe, merhamet ve vecd ile ilgili bir bakıË aÔısı verir. Onun 
beraberliği ve misyonunun hizmeti olmasaydı pek Ôoğumuz 
kendimizi katlanılmaz bir boËlukta hissederdik. 

çrÏla Guru Mahåråj’ın Premadhåma-deva-stotram adlı 
eseri çrÏ Chaitanya Mahåprabhu’nun oyunlarını ve ilkelerini 
yetmiË dórtlúkte ózetleyen ónemli ve sağlam bir dayanaktır. 
Mahåprabhu’nun lÏlåsını konu alan eser, bir paramahaìsa 
Vaishnava tarafından aktarıldığı iÔin, Sanskrit Ëiirin gúzel bir 
órneğini oluËturmaktadır ve çrÏ Chaitanya-Charitåmrita’nın 
siddhåntası ve rasası ile doludur.

Ózlem dolu ve idrak sahibi bútún adanmıËlar eserin 
okunmasını gúnlúk etkinliklerinin hayati bir parÔası olarak 
góreceklerdir. çrÏla Guru Mahåråj’ın kendisinin de bu dua-
larda ifade ettiği gibi: Premadhåma-deva-stotram olarak bi-
linen ve yetmiË duadan oluËan bu eseri kim sadakatle okursa 
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o kiËi, o gúzel Altın Renkli Lord, Gauraíga Sundar’a yani 
çrÏmatÏ RådhårånÏ’nin kalp ve hÕlesiyle (bhåva and kånti) 
sarmalanmıË olan çyåmasundara’nın ta Kendisine hizmet 
etme fırsatına ulaËır. Premadhåma-deva-stotram çrÏla Guru 
Mahåråj’ın Ruhani KardeËlerinin, çrÏla Bhaktisiddhånta 
SaraswatÏ ëhåkur’un óğrencilerinin, alimlerin, Ëairlerin ve 
hem Hindistan’daki hem de dúnyanın dórt bir yanındaki 
GauàÏya Vaishnava’ların búyúk takdirini toplamıËtır. 

Èu anki Ôeviri ilk olarak çrÏpad Bhakti Vijñåna BhåratÏ 
Mahåråj tarafından hazırlandı. Pek Ôok kiËi Premadhåma-
deva-stotram’ın yeniden yayınlanması gerektiğini ifade 
etmiËtir. Eser ashramlarımızda genellikle her gún okun-
maktadır, Cumartesi (çrÏla Guru Mahåråj’ın doğum gúnú) 
birinci dórtlúkten baËlanır, onuncu dórtlúğún sonuna ka-
dar okunur. AdanmıËlar her akËam sırasıyla bir sonraki on 
dórtlúğú okurlar ve Cuma gúnú altmıË birinci dórtlúkten son 
dórtlúğe kadar okunur. Elimden geldiğince editórlúğúnú 
yapmaya ÔalıËtığım Ëu anki Ôevirinin ihtiyaÔları karËılamada 
yardımcı olacağını hissediyorum. İtiraf edeyim ki Sanskrit 
ya da Bengaliye Ôok fazla aËina değilim, ama metne ait bir 
miktar kavrayıËla ve diğer kiËilerin yardımlarıyla çrÏla Guru 
Mahåråj’ın eserine sadık kalınarak hazırlanan bir aktarım 
sunmaya ÔalıËtım. Umarım adanmıËlardan oluËan toplu-       
luğumuz tarafından kabul górúr ve takdir edilir.  

SwåmÏ Bhakti Påvan Janårdan
çrÏ NabadwÏp Dhåm
EkådaßÏ, 19 Aralık, 2003
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çrÏ çrÏ Premadhåma-deva-stotram
yazan

çrÏla Bhakti Rak£aka çrÏdhara Dev-GoswåmÏ Mahåråj

Dórtlúk 1

deva-siddha-mukta-yukta-bhakta-vùnda-vanditaì
påpa-tåpa-dåva-dåha-dagdha duèkha-khaòàitam
kù£òa-nåma-sÏdhu-dhåma-dhanya-dåna-sågaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Evrensel tanrılar, múkemmel varlıklar, kurtuluËÔular, mistik 
yogiler ve Mutlak GerÔek çrÏ Krishna’nın yúce hizmetkÕrları, 
durmaksızın çri Gaurasundara’nın yúceliklerini óvdúler. 

Lord Chaitanya’nın oyunlarına iliËkin olarak, çrÏla Røpa 
GoswåmÏ, çrÏ Chaitanyå£éakaè adlı eserinde aËaÊıdaki 
ayetten sóz etmiËtir:

sadopåsyaè ßrÏmån dhùta-manuja-kåyaiè praòayitåì
vahadbhir gÏr-våòair girißå-parame£éhi-prabhùtibhiè

“Lord Shiva ve Lord Brahmå ónderliÊindeki tanrılar, çrÏ 
Chaitanyadeva’nın oyunlarında Ona kalpten gelen sevgiyle 
ebediyen ibadet etmek iÔin sıradan insan kılığına girmeyi 
kabul ettiler.” çrÏ Chaitanyadeva, Lord Krishna’nın Kutsal 
Adında bulunan o engin nektarsı okyanusun bedenlenmiË 
hÕlidir ve Ad, çrÏ Gauråíga’nın kendi saf Adından baËka 
birËey değildir. çrÏ Chaitanyadeva, Ôalkalandıktan son-
ra nektar úreten o muhteËem sút okyanusuna benzetilir. 
Mahåprabhu’nun dağıttığı nektar, Yúce Tanrı Krishna’nın, 
maddesel varoluËun bútún acılarını dindiren Kutsal Adla-
rıdır. Bu nektar, órneğin Lord’a doğrudan karËı Ôıkarak 
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yapılan gúnahkÕr eylemlerin yarattığı kaygıları ve duyusal 
tatmin, kurtuluË ve mistik yogada múkemmeliyet arayıËı 
iÔinde olanları kavuran búyúk orman yangınını kórúkleyen 
úÔ acıyı sóndúrúr. Ben o gúzel Altın Lord’a, Gauråíga 
Sundar’a, Krishna premanın ilahi formuna tevazulu saygı-
larımı sunarım.

Dórtlúk 2
svaròa-koéi-darpaòåbha-deha-varòa-gauravaì
padma-pårijåta-gandha-vanditaíga-saurabham
koéi-kåma-mørcchitåíghri-røpa-råsa-raígaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

çrÏ Gaurasundara’nın ilahi bedeninden yayılan cazip aura, 
parıldayan milyonlarca altın aynanın yansımasına benzer. 
Dahası, dúnyasal ve góksel nilúfer ÔiÔeklerinden yayılan tatlı 
kokular bedenlenerek, çrÏ Chaitanya  Mahåprabhu’nun gúzel 
formundan havaya yayılan hoË aromalı rayiha karËısında te-
vazu iÔinde dualarını sunarlar. Milyonlarca ve milyonlarca 
Kúpid çrÏ Chaitanyadeva’nın zarif bedeninin ayakları ónúnde 
kendilerinden geÔerler. Onlar gúzelliklerinin ihtiËamından 
kaynaklanan evrensel ún duyguları kısıtlandığı iÔin búyúk 
Ëoktadırlar. NeËeli dans oyunlarını gerÔekleËtirirken, çrÏ 
Gauråígadeva’nın ilahi formu Ëakayla ileri geri sallanır. 
Kol ve bacaklarının dinmeyen titremeleri, bhåva ile yani 
adanmıËlık duygusallıklarının birbirinden cazip ruh hÕlleri ile 
aynı ritmde hareket ederek Onun latif yapısını ele geÔirirler. 
Ben o gúzel Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna pre-
manın ilahi formuna tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 3
prema-nåma-dåna-janya-pañca-tattvakåtmakaì
såíga-divya-pår£adåstra-vaibhavåvatårakam
ßyåma-gaura-nåma-gåna-nùtya-matta-någaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram
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çrÏ Gauråígadeva, Pañcha-tattva’yı yani beËli ilahi yónúnú 
tezahúr ettirerek, insan yaËamının en ústún amacına yani 
Mutlak GerÔek, çrÏ Krishna’nın saf aËkına, beËinci hedefe 
ulaËma yolu olan Lord Krishna’nın tatlı Adlarını dórt bir 
yana dağıtmayı baËardı. (‘BeËinci hedef’, dindarlık, eko-
nomik geliËme, duyusal tatmin ve ózgúrlúk elde etmenin 
ótesinde olanı kasteder.) Lord, Nityånanda Prabhu ve Ad-
vaita Ächårya gibi Kendi uzantılarıyla, Gadådhara Paòàita 
gibi yakın dostlarıyla ve çrÏvåsa ëhåkura gibi diğer genel 
refakatÔileriyle birlikte Dúnya gezegeninde Ëahsen beden 
aldı. Lord górúndúğú zaman, Krishna’nın Kutsal Ad sila-
hını kuËanmıË olarak gelir. Lord Gauråígadeva, saf aËkın 
en derin vecdleri iÔinde dans ederken, çyåmasundara’nın ta 
Kendisi olduğu hÕlde, Kendi Adlarını NadÏyå yóresinin sı-
radan bir vatandaËı gibi zikretti. Ben o gúzel Altın Lord’a, 
Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın ilahi formuna teva-
zulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 4
ßånti-puryadhÏßa-kaly-adharmma-duèkha-duèsahaì
jÏva-duèkha-håna-bhakta-saukhyadåna-vigraham
kaly-aghaugha-nåßa-kù£òa-nåma-sÏdhu-sañcaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

çrÏ Gauråígadeva, Deity formunda górúnerek canlı varlık-
ların mutsuz ve sefil durumlarını ortadan kaldırdı ve kulla-
rının adanmıËlık coËkusunu artırdı. Lord, çåntipura adlı o 
Ëirin kóyún efendisi olan çrÏ Advaita Ächårya’nın kederli 
hÕline katlanamadığı iÔin beden aldı. çrÏ Advaita  Ächårya 
din dıËı uygulamaların Ôirkin etkisinin ele geÔirdiği bu 
Ôağdan yakınıp duruyordu. Bu nedenle O, Kali-yuga’nın 
ahlÕk dıËı faaliyetlerini engellemek iÔin, Lord Krishna’nın 
Kutsal Adlarının tatlı nektarını cómertÔe dağıttı. Ben o 
gúzel Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın 
ilahi formuna tevazulu saygılarımı sunarım.
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Dórtlúk 5
dvÏpa-navya-gåíga-baíga-janma-karmma-darßitaì
ßrÏnivåsa-våsa-dhanya-nåma-råsa-har£itam
ßrÏ-haripriyeßa-pøjyadhÏ-ßacÏ-purandaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

çrÏ Gauråígadeva, Batı Bengal’de, Ganj Nehri kıyılarında 
NavadvÏpa olarak bilinen kutsal yerde górúndú. çrÏ Gaura, 
kutsal NavadvÏpa úlkesinde ev oyunlarını gózler ónúne se-
rerek çrÏnivåsa Paòàita’nın evini Ôevreleyen gúzel bahÔeyi 
kutsadı ve saf adanmıËlığın en derin hazlarıyla gerÔekleËen 
toplu zikir Ëeklindeki gece oyunlarıyla en sevgili dostlarını 
hoËnut etti. Aklı annesi ve babası, çachÏdevÏ ve Jagannåtha 
Mißra iÔin derin ebeveyn hayranlığı ile dolu olan çrÏ Gaura-
sundara, Lak£mÏpriyå-devÏ ile Vi£òupriyå-devÏ’yi kontrol 
eden yaËam gúcú idi. Ben o gúzel Altın Lord’a, Gauråíga 
Sundar’a, Krishna premanın ilahi formuna tevazulu saygıla-
rımı sunarım.

Dórtlúk 6
ßrÏ-ßacÏ-dulåla-bålya-båla-saíga-cañcalaì
åkumåra-sarvva-ßåstra-dak£a-tarka-maígalam
chåttra-saíga-raíga-digjigÏ£u-darpa-saìharaì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

çrÏ Gauråígadeva, çachÏdevÏ’nin oğlu, en afacan oğlanlar-
la birlikte, devamlı Ôocukluk dóneminin haËarı oyunlarını 
oynardı. (Nimåi, Yaßodå Annenin oğlu bebek Krishna’ya 
benziyordu.) Nimåi’nin oyunları, haËarı olmasına rağmen, 
sadece Kendisine keyif vermekle kalmaz, adanmıË kulları-
nın kalplerini de mutlu ederdi. 

Lord, ergenlik yıllarında, kadim Kutsal Yazıtların 
húkúmleri konusunda rakipsiz ústúnlúğe sahip oldu. Lord 
Vißvambhara, hakim olduğu eËsiz mantık sayesinde, iyilik-
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ler vaad eden ßuddha-bhakti doktrinini, yani Tatlı Mutlak 
GerÔek Lord Krishna’ya saf bağlılık kuramını ustalıkla orta-
ya attı, bu yolla, hemen hepsi ateist bilginler olan kibirli man-
tık ustalarının o dónemde úzerinde ÔalıËtıkları kuru mantık 
doktrinini yendi. Daha sonra, ergenlik oyunları dóneminde, 
bútún zamanların en únlú Sanskrit bilgini DigvijayÏ 
Paòàita’nın gururunu, Kendi gramer óğrencilerinin ónúnde, 
Ganj Nehri kıyısında yerle bir etti. Ben o gúzel Altın Lord’a, 
Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın ilahi formuna teva-
zulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 7

varjya-påtra-sårameya-sarpa-saíga-khelanaì
skandha-våhi-caura-tÏrtha-vipra-citra-lÏlanam
kù£òa-nåma-måtra-bålya-kopa-ßånti-saukaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Nimåi, Ôocukluk oyunları sırasında Lord Vishnu’ya yemek 
piËirmek iÔin kullanılıp atılmıË olan kil Ôanakların arasında 
otururdu. Kópek yavrusu gibi temiz olmayan hayvanlarla 
da oynardı ve bir keresinde Ananta çe£a yerine koyduğu 
bir kobranın úzerine uzanmıËtı. Nimåi, gúnlerden bir gún, 
cazip bedenini súsleyen takıları Ôalmayı akıllarına koymuË 
olan iki hırsız tarafından kaÔırılmıËtı. Hırsızlar Nimåi’yi 
omuzlarına alarak kúÔúk Ôocuğu kendileriyle gelmesi iÔin 
kandırdılar ve sonra Onunla birlikte hızla kaÔtılar. Ancak,  
Lord’un Yogamåyå kudreti sayesinde, birden Nimåi’nin 
evine gelmiË olduklarını fark ettiler. 

Daha sonra, dilenerek dolaËan únlú bir brahman, 
Jagannåtha Mißra’nın evini ziyaret etti. Brahman, Lord 
Gopåla iÔin piËirdiği bazı yemekleri sunmaya baËladığı za-
man, onları meditasyonunda sunarken, Nimåi yiyeceklerden 
yiyerek sunuyu berbat etti. Lord, brahmana bunu úÔ kere 
yaptıktan sonra ona sekiz kollu formunu gósterdi. 
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Çocuk Nimåi ne zaman ófkeyle ağlasa, sadece Lord 
Krishna’nın Kutsal Adlarının zikriyle sakinleËtirilebilirdi. 
Ben o gúzel Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna   
premanın ilahi formuna tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 8
snåna-gåíga-våri-båla-saíga-raíga-khelanaì
bålikådi-pårihåsya-bhaígi-bålya-lÏlanam
køéa-tarka-chåttra-ßik£akådi-våda-tatparaì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Çocukluk oyunları dóneminde, Nimåi okul arkadaËlarıyla 
Ganj Nehri sularında neËe iÔinde birbirinden değiËik oyunlar 
oynardı. Nimåi bazen, Ganj’da yúzmeye gelen genÔ kızlara 
da túrlú komikliklerle sataËırdı. Bununla beraber, bu aynı 
kúÔúk Ôocuk, sınıf arkadaËları ve óğretmenleri ónúnde, sık 
sık keskin zekÕ úrúnú savlar ve karËı savlar óne súrerdi. Ben 
o gúzel Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın 
ilahi formuna tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 9
ßrÏ nimåi-paòàiteti-nåma-deßa-vanditaì
navya-tarka-dak£a-lak£a-dambhi-dambha-khaòàitam
sthåpitårtha-khaòàa-khaòàa-khaòàitårtha-sambharaì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Lord, ergenlik oyunları dóneminde, uzak yakın her yerde, en 
búyúk bilgin Nimåi Paòàita olarak tanındı ve saygı górdú. 
O, milyonlarca kibirli mantık erbabının sahte gururunu 
ayaklar altına aldı. Onların belledikleri húkúmleri geÔersiz 
kılıp tersine Ôevirerek onlara sóyleyecek sóz bırakmaz, son-
ra kendi górúËúnú óne súrer ve vazgeÔtikleri mantıklarını 
tekrar haklı Ôıkarırdı. Ben o gúzel Altın Lord’a, Gauråíga 
Sundar’a, Krishna premanın ilahi formuna tevazulu saygı-
larımı sunarım.
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Dórtlúk 10

ßloka-gåíga-vandanårtha-digjigÏ£u-bhå£itaì
vyatyalaíkùtådi-do£a-tarkitårtha-dø£itam
dhvasta-yukti-ruddha-buddhi-datta-dhÏmadådaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Sanskrit dilinin o búyúk ustası Keßava KåßmÏrÏ, on yónún ta-
mamını zekÕsıyla dize getirdikten sonra, Ganj Nehri kıyıla-
rında çrÏ Chaitanya Mahåprabhu’nun karËısına Ôıktı. Lord’un 
ricası úzerine, kutsal Ganj’ı yúceltmek iÔin, doğaÔlama 
Ëeklinde, bir súrú harikulade dua sóyledi ve nakletti. Sonra 
çrÏ Gauråígadeva onun retorikle ilgili bazı hatalarını ha-
tırlayıp o noktalara dikkat Ôekince alimi hayrete dúËúrdú. 
Keßava KåßmÏrÏ kendisini savunmak adına maharetle pek 
Ôok mantıksal sav sundu, ama sonunda yenik dúËtú. En ni-
hayet, Keßava KåßmÏrÏ’nin yetersizliği su yúzúne Ôıkınca 
ve aklı allak bullak olunca, Lord Gauråíga óğrencilerinin 
paòàitayı alaya almalarına izin vermeyerek, ona, búyúk bir 
alime yakıËacak Ëekilde, Ëefkatle saygı gósterdi. Ben o gúzel 
Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın ilahi 
formuna tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 11

søtra-vùtti-éippanÏ£éa-søk£ma-våcanådbhutaì
dhåtu-måtra-kù£òa-ßakti-sarvva-vißva-sambhùtam
ruddha-buddhi-paòàitaugha-nånya-yukti-nirddharaì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

çrÏ Gaurasundara, Sanskrit gramerde ve mantık bilmin-
de óğretilen ózdeyiËleri detaylı bir biÔimde aÔıklayarak, 
aÔık ve gizli anlamlarını ortaya Ôıkarırdı. Søtraların iÔsel 
ónemini ortaya Ôıkaran gúzel stili bilginler camiasının ta-
mamını hayran bıraktı. Lord, Sanskrit gramerdeki yedi bin 
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ana sesin, gerÔekliğin Krishna kavramı iÔinde varolan ener-
jiler Ëeklinde idrak edildikleri zaman, ifadelerinin zirvesi-
ne ulaËtıklarını gósterdi. Bilgi sahibi alimler tam ËaËkınlık 
iÔinde otururlarken, gúÔlú zekÕları Lord Gauråíga’nın akıl-
lara sığmayan aÔıklamasıyla felce uğradı. Ben o gúzel Altın 
Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın ilahi formu-
na tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 12

kù£òa-dù£éi-påta-hetu-ßabdakårtha-yojanaì
sphoéa-våda-ßùíkhalaika-bhitti-kù£òa-vÏk£aòam
sthøla-søk£ma-møla-lak£ya-kù£òa-saukhya-sambharaì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

çrÏ Gaurasundara, her bir sese eËlik eden anlamı yóneten 
geri plandaki nedenin, Yúce Tanrı’nın tatlı iradesi ve her-
kesin iyiliğini isteyen bakıËı olduğunu kanıtladı. Ses ve 
sesin anlamı tarafından paylaËılan kurallı dúzenlemeyi ve 
uyumu belirleyen temel unsur Lord’un onayıdır, sózcúk 
anlamlarına sesler eklemeye ÔalıËan Påòini gibi bilgelerin 
óncúlúğúndeki seÔkin gramercilerin maddesel Ôabaları de-
ğil. Çúnkú, varoluË iÔinde yer alan canlı cansız her Ëeyin 
amacı, eninde sonunda Yúce Lord’un cazip oyunlarının 
gúzelliğini ve değerini óverek Onu hoËnut etmektir. Ben o 
gúzel Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın 
ilahi formuna tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 13

prema-raíga-påéha-bhaíga-chåttra-kåku-kåtaraì
chåttra-saíga-hasta-tåla-kÏrttanådya-sañcaram
kù£òa-nåma-sÏdhu-sindhu-magna-dik-caråcaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram
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Lord Gayå’dan dóndúkten sonra óğrencilerine tekrar Sans-
krit óğretmeye baËladı. Ne var ki, saf aËktan doğan duygu-
lar Lord’u etkisi altına alınca, onlara óğretmenlik yapmayı 
súrdúremedi. Nimåi’nin ózel óğrencileri, Lord’dan óğrenme 
fırsatından yoksun kalınca, kendilerinin Ëanssız olduğuna 
húkmettiler. Yas tutarak, Lord’un eËsiz dehasını tevazuyla 
óvdúler. Lord óğrencilerine karËı sıcak duygular besledi-
ği iÔin, acı Ôekse bile, her zaman onların iyiliğini isteyen 
biri olarak davrandı ve onlar uyum iÔinde el Ôırparken “ha-
raye namaè kù£òa” Ëarkısını sóyleyip Lord Krishna’nın 
mutlu óvgúsúnú baËlattı. Toplu zikrin ardından, on yónún 
tamamındaki hareketli ve hareketsiz canlı varlıklar, tatlı 
adanmıËlık hazlarından oluËan o búyúk okyanusun kabaran 
dalgalarına daldılar. Ben o gúzel Altın Lord’a, Gauråíga 
Sundar’a, Krishna premanın ilahi formuna tevazulu saygı-
larımı sunarım.

Dórtlúk 14

åryya-dharmma-påla-labdha-dÏk£a-kù£òa-kÏrttanaì
lak£a-lak£a-bhakta-gÏta-vådya-divya-narttanam
dharmma-karmma-nåßa-dasyu-du£a-du£kùtoddharaì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

çrÏ Gaurasundara Vedik ilkelere saygı gósterdi ve manevi 
óğretmenine tam anlamıyla sığındıktan sonra, Lord’un Kut-
sal Adlarının toplu zikrini baËlattı. Lord binlerce adanmıË 
eËliğinde dans ederek, búyúk neËeyle hiÔ durmadan 
Krishna’nın Kutsal Adlarını zikrediyor ve dağıtıyordu. Bu 
yolla Ëeytanlar Ëeytanı Jagåi ve Madhåi’yi ve toplumun sos-
yal ve spiritúel dúzenini yóneten kuralları ve dinsel ilkeleri 
yerle bir eden diğer Ëeytani grupları kurtardı. Ben o gúzel 
Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın ilahi 
formuna tevazulu saygılarımı sunarım.
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Dórtlúk 15

mleccha-råja-nåma-bådha-bhakta-bhÏti-bhañjanaì
lak£a-lak£a-dÏpa-naißa-koéi-kaòéha-kÏrttanam
ßrÏ-mùdaíga-tåla-vådya-nùtya-kåji-nistaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Bir keresinde, Chåíd KåzÏ adlı búyúk bir Múslúman yargıÔ 
Lord’un Kutsal Adlarının adanmıËlar tarafından toplu hÕlde 
zikredilmesini engellemiËti. Buna karËılık olarak, Lord Cha-
itanyadeva bir gece binlerce meËale ve fenerle súslú bir zi-
kir alayına óncúlúk ederek adanmıËların korkusunu yok etti. 
Múzik aletleri her yónde yankılanırken, mùdaíga davulların 
ve zillerin tatlı melodisi eËliğinde Lord Gaurasundara’nın 
yaptığı dansın vecd dalgasına milyonlarca insan aynı anda 
katıldı. Kudretli Múslúman buna Ëahit olunca, sahte hırs 
duygusundan arındı ve Lord onu Kendi yakını gibi kucak-
ladı. Ben o gúzel Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna 
premanın ilahi formuna tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 16

lak£a-locanåßru-var£a-har£a-keßa-karttanaì
koéi-kaòéha-kù£òa-kÏrttanåàhya-daòàa-dhåraòam
nyåsi-veßa-sarvva-deßa-hå-hutåßa-kåtaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Milyonların gózlerinden gózyaËı sağanakları akarken O, 
gúzel saÔlarının traË edilmesinden sevinÔ duydu. çrÏ Krishna 
Chaitanya vazgeÔmiËlik asasını alırken milyonlarca ses Lord 
Krishna’nın yúceliklerine óvgúler sóyledi. O andan itibaren, 
nereye gitse, Onu sannyåsÏ giysisi iÔinde góren kederinden 
ağladı. Ben o gúzel Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krish-
na premanın ilahi formuna tevazulu saygılarımı sunarım.
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Dórtlúk 17

ßrÏ-yatÏsa-bhakta-veßa-råàhadeßa-cåraòaì
kù£òa-caitanyåkhya-kù£òa-nåma-jÏva-tåraòam
bhåva-vibhramåtma-matta-dhåvamåna-bhø-dharaì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Bir vazgeÔmiË olarak giysisini yeni giyen çrÏ Krishna Cha-
itanya, sannyåsÏlerin ústún denetÔisi, úlkeyi nilúfer ayakla-
rının dokunuËuyla arındırarak Batı Bengal eyaletini baËtan 
baËa dolaËtı. Lord, yeni adı “çrÏ Krishna Chaitanya”yı al-
dıktan sonra canlı varlıklara Krishna’nın Kutsal Adlarını 
sunarak onları kurtardı. O, adanmıËlık hazlarının en derin 
boyutlarından gelip volkan gibi infilak eden vecd duygula-
rıyla kendinden geÔerek durmaksızın her yónde oraya bu-
raya koËarken, altın renkli bir dağ gibi górúnúyordu. Ben o 
gúzel Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın 
ilahi formuna tevazulu saygılarımı sunarım.    

Dórtlúk 18

ßrÏ-gadådharådi-nityånanda-saíga-varddhanaì
advayåkhya-bhakta-mukhya-våñchitårtha-sådhanam
k£etra-våsa-såbhilå£a-måtù-to£a-tatparaì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

çrÏ Chaitanya’nın beraberliği, herkese kat kat zengin-
lik bahËederek çrÏ Gadådhara Paòàita, Lord Nityånanda 
gibi o muhteËem Ëahsiyetlerin ve diğerlerinin değerini 
yúceltti. Lord Chaitanya Dúnya gezegeninde enkarne ol-
duğu zaman, en baËta gelen mahåbhagavat kulun, çrÏ Ad-
vaita Ächårya’nın arzularını gerÔekleËtirmiË oldu. Ayrıca, 
Yúce Lord, sırf annesi çachÏdevÏ’yi memnun etmek iÔin 
Jagannåtha PurÏ’de kalmayı kabul etti. Ben o gúzel Altın 
Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın ilahi formu-
na tevazulu saygılarımı sunarım.
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Dórtlúk 19

nyåsi-råja-nÏla-ßaila-våsa-sårvvabhaumapaì
dåk£iòåtya-tÏrtha-jåta-bhakta-kalpa-pådapam
råma-megha-råga-bhakti-vù£éi-ßakti-sañcaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

VazgeÔmiËlik dúzeninin kahraman kralı, çrÏ Chaitanyadeva, 
kutsal hac yeri çrÏ NÏlåchala’ya gelerek, Hindistan’ın dórt 
bir yanında únlenmiË olan en gúÔlú alimi kurtardı. Engin 
Vedantik doktrinde ve mantık ekolúnde bútún zamanların 
en dinamik entellektúeli olan çrÏ Våsudeva Sårvabhauma, 
çaíkaråchårya’nın dónúËúm teorisi vivartavåd’ın gayriËahsi-
yetÔilik kuyusundan Lord sayesinde kurtuldu. Lord daha 
sonra gúney Hindistan’a yolculuk yaptı, orada ÔeËitli felse-
fi doktrinlerin izdeËÔileriyle karËılaËtı. Lord dilek ağacına 
benzediği iÔin, gittiği her yerde, adanmıËların beklentileri en 
ústún doyuma ulaËtı. Lord, GodåvarÏ Nehri kıyılarında, saf 
adanmıËlığın derin yağmur bulutu çrÏ Råmånanda Råya ile 
karËılaËtı ve ona kuralsız adanmıËlık úlkesi Vraja’da var olan 
tatlı rasa damlalarını diğer kiËilerin úzerine yağdırma talimatı 
verdi. çrÏ  Råmånanda Råya merhametli Lord’un, ózúnde sa-
dece eğitim vermek amacıyla sorduğu soruları da cevapladı. 
Ben o gúzel Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna pre-
manın ilahi formuna tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 20

prema-dhåma-divya-dÏrgha-deha-deva-nanditaì
hema-kañja-puñja-nindi-kånti-candra-vanditam
nåma-gåna-nùtya-navya-divya-bhåva-mandiraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

çrÏ Gauråígadeva’nın uzun boylu ilahi yapısı, saf aËkın be-
den almıË hÕli olduğu iÔin evrensel tanrıların neËesini artırır. 
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Onun gúzel formundan yayılan parlak aura, o ıËık saÔan 
Ëahsiyet Chandradeva’nın saygısını kazanırken, altın renk-
li milyonlarca nilúferi kúÔúk dúËúrúr. çrÏ Gauråíga, Lord 
Krishna’nın Kutsal Adlarını toplulukla birlikte zikrederken, 
sattvika-bhåvanın yepyeni dinamik ruh hÕllerini sergileyen 
neËeli dansında górúldúğú gibi, bútún spiritúel oyunların 
geri plandaki kulisidir. Ben o gúzel Altın Lord’a, Gauråíga 
Sundar’a, Krishna premanın ilahi formuna tevazulu saygıla-
rımı sunarım.

Dórtlúk 21

dhvasta-sårvvabhauma-våda-navya-tarka-ßåíkaraì
dhvasta-tad-vivartta-våda-dånavÏya-àambaram
darßitårtha-sarvva-ßåstra-kù£òa-bhakti-mandiraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Búyúk entellektúel Sårvabhauma, saf adanmıËlığın hü-
kümleriyle taban tabana zıt olan çaíkaråchårya’nın 
gayriËahsiyetÔi doktrinini kabul ettirmek iÔin elinden gele-
ni yaptı. Sårvabhauma kelime oyunu sanatındaki en hileli 
yolları kullandı. Kelimelerin anlamlarını Ôarpıtmaya ÔalıËtı, 
aksini ispatlamaya teËebbús etmeden Lord’un savlarını ya 
da iddialarını gereksiz yere kesti ve Lord’un savlarındaki 
zayıf noktaları bulmaya ÔalıËtı. Bununla beraber, cazip be-
deni ıËık saÔan bir vazgeÔmiËin yeni giysileriyle sarılı olan 
çrÏ Chaitanya, Vedik yazınla bağlantılı tutarlı savlar suna-
rak bilginin ateist yorumlarını kolayca durdurdu ve yerle 
bir etti. Lord, çåíkaråchårya’nın vivartavåd olarak bilinen 
doktrininin, aËağıdan yukarıya Ôıkan metod anlayıËı doğrul-
tusunda ve ilgileri kendi yúzeysel benlerine tapınmak olan 
izdeËÔiler tarafından uygulandığını aÔıkÔa ilan etti. Bu túrlú 
bir tapınma Ëeytani bir aklın úrúnúdúr ve ateizmde ısrar-
cı olanlar tarafından desteklenir. Lord Gaurasundara,Yúce 
Tanrı’nın Ëahsiyetinde mevcut olan spiritúel ÔeËitliliğin, 
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Vedik yazında óğretilen en ústún gerÔeklik olduğunu ka-
bul ettirince, bútún ónemin maddesel doğanın tezahúrsúz 
yónúne verilmesi ÔúrútúlmúË oldu. 

Lord’un Upanisadlar’la ilgili aÔıklamasında buna iËaret 
edilmiËti, orada Ëóyle ifade edilir: 

apåòipådo javano grahitå
paßyatyacak£uè sa ßùòotyakaròaè

“Lord ellere ve bacaklara sahip değildir, yine de yúrúr ve 
dokunur. Lord gózlere ve kulaklara sahip değildir, yine de 
górúr ve duyar.”

Lord Gaurasundara únlú eserlerin en ústúnú çrÏmad-
Bhågavatam’da bulunan åtmaråma ayetini de aÔıklamıËtır. 
O aÔıkÔa gósterdi ki, Yúce Tanrı’nın harikulade oyunları-
nın ebediyen yankılandığı muhteËem tapınaklara benzeyen 
Vedalar, Puråòalar, Vedånta ve varolan diğer bútún Kutsal 
Metinler, bu dúnyada bulunan her Ëeyin, spiritúel úlkede 
bulunan ebedi ÔeËitliliğin bir yansıması olduğu húkmúnú 
desteklemektedirler. Ben o gúzel Altın Lord’a, Gauråíga 
Sundar’a, Krishna premanın ilahi formuna tevazulu saygı-
larımı sunarım.

Dórtlúk 22

kù£òa-kù£òa-kù£òa-kù£òa-kù£òa-nåma-kÏrttanaì
råma-råma-gåna-ramya-divya chanda-narttanam
yatra-tatra-kù£òa-nåma-dåna-loka-nistaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Daha sonra, Yúce Tanrı gúnahkÕr ruhları kurtarmak olan 
zekice niyetiyle, Gúney Hindistan’daki kutsal hac yer-
lerine yolculuk yaptı. Kutsal hac sırasında genÔ gúzel bir 
vazgeÔmiË olarak górúnerek, değiËik yollardan geÔerken, 
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tapınaklara girerken ve Ôiftlikleri ziyaret ederken “Krish-
na Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna he,” 
diye Ëarkı sóyleyip Tanrı’nın tatlı Adlarını dağıttı. Lord 
idrak edilemez túrden ilahi bir ilhamla aËılanmıË hÕlde, 
cómertÔe “Råma Råma” zikretti ve en cazip jestlerle neËe 
iÔinde dans etti. Toplanan seyirciler, zamana ya da kiËisel 
niteliğe bakmaksızın, Krishna’nın Kutsal Adlarını zikretme-
leri iÔin kendilerine ilham veren Lord tarafından kurtarıldı-
lar. Ben o gúzel Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna 
premanın ilahi formuna tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 23

godavaryya-våma-tÏra-råmånanda-saìvadaì
jñåna-karmma-mukta-marmma-råga-bhakti-sampadam
pårakÏya-kånta-kù£òa-bhåva-sevanåkaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Lord Gaurasundara ile Råmånanda Råya arasında GodåvarÏ 
Nehri kıyılarında geÔen únlú konuËma, çrÏ Chaitanya-
Charitåmùta’da Råmånanda-saìvåd olarak bilinir. O górúË-
melerde, adanmıËlığın en ústún formu, meyvesel beklentiler-
den ve kutsal metinlere dayalı Ôıkar hesabından ózgúr olan 
kalpteki saf Tanrı aËkıdır. Ayrıca, pårakÏya-rasa hazlarında 
zevkine varılan tatlılığın yegÕne alıcısının Nanda Mahåråja’nın 
oğlu olarak górúnen Lord Krishna olduğu da saptandı. Ben 
o gúzel Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın 
ilahi formuna tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 24

dåsya-sakhya-våtsya-kånta-sevanottarottaraì
ßre£éha-pårakÏya-radhikåíghri-bhakti-sundaram
ßrÏ-vraja-sva-siddha-divya-kåma-kù£òa-tatparaì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram
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Lord Chaitanya, Lord Krishna ile bağlantılı olarak 
ÔeËitli iliËkilerin mevcut olduğunu gósterdi. O iliËkiler 
hizmetkÕrlıkla baËlar, arkadaËlık ve ebeveyn sevgisine doğru 
geliËir, evli eËlerin iliËkisine uzanır. Ama cazibe ve gúzelliğin 
ózú Vùndåvana ormanı koruluklarında Nanda Mahåråja’nın 
oğluna tahsis edilmiËtir. Bu da eËler arasındaki sevgi hÕleti 
iÔinde çrÏmatÏ RådhåråòÏ’ye hizmet etmektir ve pårakÏya 
diye bilinir. çrÏ Gauråígadeva bu túrden bir ilahi ózlemi tem-
sil etti. Ben o gúzel Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krish-
na premanın ilahi formuna tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 25
ßånta-mukta-bhùtya-tùpta-mitra-matta-darßitaì
snigdha-mugdha-ßi£éa-mi£éa-su£éha-kuòéha-har£itam
tantra-mukta-våmya-råga-sarvva-sevanottaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Lord Gauråígadeva, pasif hayranlık iÔinde olan bir adanmıËın 
bútún maddesel acılardan ózgúr olma mutluluğu deneyimle-
diğini, hizmet iÔinde olan bir adanmıËın ise hoËnutluk zev-
kine vardığını  aÔıkladı. Dostluk iliËkisi iÔindeki adanmıË 
yakın muhabbetten doğan mutluluğa garkolurken, ebeveyn 
ruh hÕli iÔindeki adanmıË, vecd sevinciyle derinleËen Ëefkat 
deneyimleyerek herhangi bir Ôıkar hesabının zerresinden 
ózgúr olur. Lord Chaitanya ayrıca, svakÏya diye bilinen 
eËler arasındaki sevgi iliËkisinde, kutsal metinlerin górgú 
kurallarından az da olsa etkilendiği iÔin, adanmıËın bu haz-
zın gúzelliğini sadece kısmen tattığını ifËa etti. Oysa, eËler 
arasındaki haz kutsal metinlerdeki kısıtlamaların ótesinde 
olunca, o zaman kendiliğindenlik ve ózgúrlúk artı våmya 
ruh hÕli, yani Tanrı’nın hizmetinde olmaktan kaynaklanan 
ilahi zevkin en ústún ifadesi bahËedilir. çrÏ Gauråígadeva 
bu yúksek ideallere izin verdi. Ben o gúzel Altın Lord’a, 
Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın ilahi formuna teva-
zulu saygılarımı sunarım.
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Dórtlúk 26

åtma-navya-tattva-divya-råya-bhågya-darßitaì
ßyåma-gopa-rådhikåpta-kokta-gupta-ce£éitam
mørcchitåíghri-råmaråya-bodhitåtma-kiíkaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

çrÏ Chaitanya, NavadvÏpa’da gerÔekleËtirdiği hayat dolu 
oyunlarının yapısını, Ëansı bu dúnyayı aËan Råmånanda 
Råya’ya ifËa etti. Lord Chaitanya, çrÏ Rådhå’nın ruh hÕli 
ve ıËığıyla donatılmıË olan ve saf adanmıËlığı ifade eden 
Ôoban Ôocuk çyåmasundara formunu da gózler ónúne ser-
di. Råmånanda Råya Lord’un yapısının eËsiz gúzelliğini bir 
an iÔin górúnce, Lord’un Ëefkatli nilúfer ayakları ónúnde 
kendinden geÔti. Sonrasında, çrÏ Gauråígadeva ebedi 
hizmetkÕrının bilincini eski hÕline getirdi. Ben o gúzel Altın 
Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın ilahi formu-
na tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 27

na£éa-ku£éha-kørmma-vipra-røpa-bhakti-to£aòaì
råma-dåsa-vipra-moha-mukta-bhakta-po£aòam
kåla-kù£òa-dåsa-mukta-bhaééathåri-piñjaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Lord Gaurasundara, Jagannåtha PurÏ yakınındaki 
Kørmak£etra’da cúzzama yakalanmıË olan Våsudeva adın-
daki brahman adanmıËı kucakladı. Lord’un lútfuyla brah-
man iyileËti, gúzel bir bedene ve zihinsel doyuma sahip 
oldu. Lord Gauråíga daha sonra SitådevÏ’nin bekÕretinin 
bir Ëeytanın dokunuËuyla bozulduğuna inanan Gúney 
Hindistan’dan Råmadåsa adlı bir brahmanı dúËtúğú yanıl-
gıdan kurtardı. Lord, spiritúel platformda var olan Mutlak 
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GerÔeğin, maddesel idrakin ótesinde olduğunu ispatlamak 
iÔin Kørma Puråòa’dan alıntı yaptı. Lord, bu Ëekilde kulu-
nu saf adanmıËlığa ózgú talimatla besledi. Yúce Lord ayrı-
ca Kålåkrishna Dåsa’yı, Målåbara eyaletindeki Bhaééathåri 
adlı yozlaËmıË góÔer topluluğu iÔinde bulunan sahte 
múnzevilerin yanıltıcı etkisinden kurtardı. Ben o gúzel Altın 
Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın ilahi formu-
na tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 28

raíganåtha-bhaééa-bhakti-tu£éa-bhaígi-bhå£aòaì
lak£mya-gamya-kù£òa-råsa-gopikaika-po£aòam
lak£mya-bhÏ£éa-kù£òa-ßÏr£a-sådhya-sådhanåkaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Lord bir keresinde, çrÏ çrÏ Lak£mÏ-Nåråyaòa’ya hayran-
lık besleyen ve adanmıËlık uygulamalarının en ústún he-
definin Onlar olduğuna inanan Vai£òava adanmıËların en 
ónemli ibadet yerini, Gúney Hindistan’da, KåverÏ Nehri 
kıyılarındaki Raígak£etra’yı ziyaret etti. Lord, çrÏ Gopåla 
Bhaééa’nın babası olan çrÏ Veíkaéa Bhaééa’yı ziyaret ettiği 
zaman, ailesinin hizmet yaklaËımından Ôok hoËnut kaldı. 
Lord, zekice gúlúmsedi ve onlara çrÏ Lak£mÏdevÏ’nin bile, 
uzatmalı riyazetlere rağmen, Lord Krishna’nın råsa-lÏlå 
oyunlarına giremediğini bildirdi. Çúnkú, o oyunları aslın-
da sadece sığır Ôobanı kızlar kórúkleyebilirler. Dolayısıyla, 
Lord Nåråyaòa’nın ózgún formu olan ve Lak£mÏdevÏ’nin 
kalbini cezbeden Ôoban Ôocuk Krishna, Yúce GerÔektir ve 
bútún adanmıËlık uygulamalarının temel hedefidir. Ben o 
gúzel Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın 
ilahi formuna tevazulu saygılarımı sunarım.
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Dórtlúk 29

brahma-saìhitåkhya-kù£òa-bhakti-ßåstra-dåyakaì
kù£òa-karòa-sÏdhu-nåma-kù£òa-kåvya-gåyakam
ßrÏ-pratåparudra-råja-ßÏr£a-sevya-mandiraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Lord Gaurasundara Gúney Hindistan’da seyahat ederken, 
adanmıËlıkla ilgili Ôıkarımlar aÔısından zengin olan únlú eser 
çrÏ Brahmå Samhitå’yı buldu ve onu adanmıË kullarına sun-
du. Lord saf bağlılığın derin vecdleriyle kendinden geÔerek, 
Gúney Hindistan’ın yúce Ëairi çrÏ Bilvamaígala ëhåkura 
tarafından Vraja’nın harikulade oyunlarının yúceltildiği 
çrÏ Krishna Karòåmùtam’ın cazip dórtlúklerini tatlı tatlı 
zikretti. Ve múkemmel adanmıËlığa sahip olan yúce Kral 
Pratåparudra’nın baËına basan, Lord Chaitanya’nın Ëefkatli 
nilúfer ayaklarıydı. Ben o gúzel Altın Lord’a, Gauråíga 
Sundar’a, Krishna premanın ilahi formuna tevazulu saygı-
larımı sunarım.

Dórtlúk 30

ßrÏ-rathågra-bhakta-gÏta-divya-narttanådbhutaì
yåtri-påtra-mitra-rudraråja-hùc-camatkùtam
guòàicågamådi-tattva-røpa-kåvya-sañcaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Lord Gaurasundara, Ôevresinde sayısız adanmıËla Lord’un 
Kutsal Adlarını toplu zikir Ëeklinde sóylerken, Råthayåtrå 
arabasının ónúnde, dans eden ilahi ve harikulade formunu 
ortaya koydu. Lord’un kiËiliği, Pratåparudra Mahåråja’nın, 
toplanmıË olan hacıların ve Kralın diğer değerli dostlarının 
kalplerini tam anlamıyla búyúledi. Lord ayrıca, çrÏla Røpa 
GoswåmÏ’ye ait dórtlúkten sóz ederken, Lord Jagannåtha’nın 
arabayla Guòàichå tapınağına gitme oyununun iÔsel anlamı-
nı da ifËa etti:
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priyaè so ’yam kù£òaè saha-cari kuru-k£etra-militas
tathåhaì så rådhå tad idam ubhayoè saígama sukham
tathåpy antaè-khelan-madhura-muralÏ-pañcama-ju£e
mano me kålindÏ-pulina-vipinåya spùhayati

“Ey Benim değerli dostum, şimdi Ben en sonunda Ôok sevgi-
li Krishna’m ile Kuruk£etra’da tekrar bir araya geldim. Ben 
aynı RådhåråòÏ’yim ve O da aynı Krishna. BuluËmamızın 
tadını Ôıkarıyoruz, ama Ben yine de, Vùndåvana ormanın-
daki ağaÔların altında flútúnún beËinci notasından Ôıkan tat-
lı melodiyi duyabileceğim yere, KålindÏ kıyılarına dónmek 
istiyorum.” Ben o gúzel Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, 
Krishna premanın ilahi formuna tevazulu saygılarımı su-
narım.

Dórtlúk 31

prema-mugdha-rudra-råja-ßauryya-vÏryya-vikramaì
prårthitåíghri-varjitånya-sarvva-dharmma-saígamam
luòéhita-pratåpa-ßÏr£a-påda-dhøli-dhøsaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Kuzey Hindistan Múslúman yónetimindeyken, bağım-
sız Orissa eyaletinin o azametli imparatoru, Pratåparudra, 
Lord Chaitanya’nın cómertliğinden, cesaretinden ve Tanrı 
aËkıyla sergilediği faaliyetlerden bútúnúyle hayrete dúËmúË 
ve etkilenmiËti. Yúce Kral Pratåparudra geleneksel dindar-
lıkla ve azametli kiËilere has yiğit yapısıyla ilgili ónceki 
bağlarının hepsini reddetti ve kendisini tam teslimiyetle çrÏ 
Chaitanyadeva’nın nilúfer ayaklarının ónúne attı. Merha-
metli Lord, teslim olan imparatorun baËını Ëefkatli nilúfer 
ayaklarının kutsal tozuyla yıkadı. Ben o gúzel Altın Lord’a, 
Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın ilahi formuna teva-
zulu saygılarımı sunarım.
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Dórtlúk 32

dåk£iòåtya-suprasiddha-paòàitaugha-pøjitaì
ßre£éha-råja-råjapåtra-ßÏr£a-bhakti-bhø£itam
deßa-måtù-ße£a-darßanårthi-gauàa-gocaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Gúney Hindistan’daki únlú bilginler sınıfı Yúce Lord’a 
hayrandı. En búyúk prensler ve onların bakanları Lord’u 
búyúk bir inanÔla izlediler ve Ona, saygılarının hedefi olan 
en değerli múcevher gibi davrandılar. Gúvenilir óğreti zin-
ciri iÔinde belirlenmiË olan doğru ilkelere góre, Lord kutsal 
Ganj’ı górmek iÔin Batı Bengal’e geldi. Sanki son bir kez, 
doğduğu yeri ve annesi çachÏdevÏ’yi de górmeye gelmiËti. 
Ben o gúzel Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna pre-
manın ilahi formuna tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 33

gaura-garvvi-sarvva-gauàa-gauravårtha-sajjitaì
ßåstra-ßastra-dak£a-du£éa-nåstikådi-lajjitam
muhyamåna-måtùkådi-deha-jÏva-sañcaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Gezileri sırasında, Lord Gauråígadeva’nın únú Bengal’in 
dórt bir yanına sel gibi yayıldı. Bu nedenle, sannyåsa al-
dıktan beË yıl sonra NavadvÏpa’ya dónúnce, Lord Gauråíga 
ile gurur duyan túm Bengal, Onun olağanústú kiËiliğini 
yúceltmek iÔin can attı. Hatta kibirli ateist bilginler sını-
fı bile, her túrlú ortamdan gelen sıradan insanların Lord’a 
karËı nasıl sarsılmaz inanca sahip olduklarını gózleyince, 
kendi kótú yapılarından utanÔ duydular. Lord’dan ayrıldık-
ları iÔin hayatiyetlerini yitiren çachÏ Anne ve Lord’un diğer 
aile úyeleri, çrÏ Chaitanyadeva’yı bir kez daha górúverince 



26

yaËamlarının ózú yeniden canlandı. Ben o gúzel Altın 
Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın ilahi formu-
na tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 34

nyåsa-pañca-var£a-pøròa-janma-bhømi-darßanaì
koéi-koéi-loka-lubdha-mugdha-dù£éi-kar£aòam
koéi-kaòéha-kù£òa-nåma-gho£a-bheditåmbaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

BeË uzun sannyåsa yılından sonra doğduğu yere dónúnce, 
Yúce Tanrı yaËlı, genÔ milyonlarca kiËi tarafından 
karËılandı. Herkesin gózú, kalplerini en derin yerinden cez-
beden Lord’u górmek iÔin sabırsızlık iÔindeydi. Lord’un 
vecd dolu mevcudiyeti, kitleleri Lord Hari’nin Adlarını hiÔ 
durmadan tekrarlama coËkusuyla doldurdu ve insanlar her 
yónde, gókyúzúnún sınırları ótesinde yankılanan búyúk bir 
ses dalgası yarattılar. Ben o gúzel Altın Lord’a, Gauråíga 
Sundar’a, Krishna premanın ilahi formuna tevazulu saygı-
larımı sunarım.

Dórtlúk 35

årtta-bhakta-ßoka-ßånti-tåpi-påpi-påvanaì
lak£a-koéi-loka-saíga-kù£òa-dhåma-dhåvanam
råma-keli-sågrajåta-røpa-kar£aòådaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

çrÏ Gauråígadeva adanmıËların Kendisinden uzun súre ayrı 
kalarak deneyimlemiË oldukları endiËeyi rahatlattı, Gopåla 
Chåpåla gibi gúnahkÕr, saygısız ve kaygı dolu daha pek Ôok 
ruhu ve diğerlerini bağıËladı. Lord sonra Ganj kıyısı boyun-
ca Vùndåvana’ya doğru koËmaya baËladı. Bir insan okyanu-
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su, o dónemde  Råmakeli diye bilinen Bengal’in baËkentine 
kadar Lord’un peËinden gitti. Råmakeli’de, Lord Gauråíga 
Múslúman yónetiminde bakan gibi górúnen iki ebedi dos-
tunun cazibesine kapıldı. Lord çrÏla Røpa GoswåmÏ’ye ve 
ağabeyi, çrÏla Sanåtana GoswåmÏ’ye derin Ëefkat gósterdi. 
Ben o gúzel Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna pre-
manın ilahi formuna tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 36

vyåghra-våraòaina-vanya-jantu-kù£òa-gåyakaì
prema-nùtya-bhåva-matta-jhåàakhaòàa-nåyakam
durga-vanya-mårga-bhaééa-måtra-saíga-saukaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Lord Råmakeli’den ayrılarak, Bengal’den Jagannåtha PurÏ’ye 
doğru yoluna devam etti. Lord Chaitanya, PurÏ Dhåma’dan 
ayrılıp Vùndåvana’ya giderken Jhåàakhaòàa ormanından 
geÔti. Orada kaplan, geyik ve fil gibi orman hayvanlarına, 
Lord Krishna’nın Kutsal Adlarının toplu zikrine katılmaları 
iÔin ilham verdi. Lord’un tatlı Adlarından sarhoË olan hay-
vanlar, en derin adanmıËlık vecdlerine delicesine dalmıË olan 
Lord’la birlikte neËe iÔinde dans ettiler. Yúce Lord, derin ve 
geÔit vermeyen Jhåàakhaòàa ormanı patikalarında Balab-
hadra Bhaééåchårya ile birlikte ilerlerken herkesten uzak iba-
deti sırasında olağanústú farkındalıklar deneyimledi. Ben o 
gúzel Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın 
ilahi formuna tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 37

gåíga-yåmunådi-bindu-mådhavådi-månanaì
måthurårtta-citta-yåmunågra-bhåga-dhåvanam
smårita-vrajåti-tÏvra-vipralambha-kåtaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram
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Lord Gaurasundara, KåßÏ’de Ganj kıyısındaki Deity’lere 
ve Prayåga’da Ganj ile Yamunå’nın karıËtığı yerde Bindu 
Mådhava’ya búyúk saygı gósterdi. Lord, Yamunå’nın akıË 
yónúnú takip ederek, Mathurå diye bilinen kutsal yeri bir an 
olsun górmek iÔin telaËlı bir arayıË iÔinde nehir kıyısı boyun-
ca hızla koËmaya baËladı. Lord Gaurasundara, Vùndåvana 
oyunları ile ilgili ilahi dúËúnceler hafızasına húcum edip da-
yanılmaz ayrılık acılarına neden olduğu iÔin bilincini kay-
betti. Ben o gúzel Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna 
premanın ilahi formuna tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 38
mådhavendra-vipralambha-måthure£éa-månanaì
prema-dhåma-dù£éakåma-pørvva-kuñja-kånanam
gokulådi-go£éha-gopa-gopikå-priyaíkaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Lord Chaitanya, çrÏmatÏ RådhåråòÏ tarafından ilk kez 
aËağıdaki gúzel dórtlúkte tasvir edilen ve Mådhavendra 
PurÏ’nin tadabildiği derin ayrılığın ruh hÕlinin, saf tapınma-
nın doruk noktası ve arzulanan hedefi olduğunu ifade etti:  

ayi dÏna-dayårdra nåtha he
mathurå-nåtha kadåvalokyase
hùdayaì tvad-aloka-kåtaraì
dayita bhråmyati kiì karomy aham

“Ah benim Lord’um! Ah en cómert efendi! Ah Mathurå’nın 
efendisi! Seni tekrar ne zaman góreceğim? Seni górmediğim 
iÔin, telaËlı kalbim dengesini kaybetti. Ah en sevgili 
olan,  Ëimdi ben ne yapacağım?” Lord, Vraja’ya yani saf 
aËk oyunlarının sahnelendiği kulise girdikten sonra, kal-
bindeki doyumla Kendinden geÔti. Lord bir ónceki Ôağda 
Kendi spiritúel oyunlarına mekÕn olarak górev yapan 
gúzel bahÔeleri ve korulukları górúnce búyúlendi. Lord, 



29

Vùndåvana’nın on iki ormanını ziyaret ederken, sığır Ôobanı 
kız ve erkek Ôocuklarla ÔeËitli faaliyetler sergiledi. Ben o 
gúzel Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın 
ilahi formuna tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 39
prema-guñjanåli-puñja-pu£pa-puñja-rañjitaì
gÏta-nùtya-dak£a-pak£i-vùk£a-lak£a-vanditam
go-vù£ådi-nåda-dÏpta-pørvva-moda-meduraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Lord, Vùndåvana koruluklarında gezinirken, aÔmakta olan 
ÔiÔeklere úËúËerek durmadan saf aËktan sóz edip vızıldayan 
yabanarısı kúmeleri tarafından coËkuyla karËılandı. Koru-
lukları oluËturan milyonlarca ağaÔ, saf sevinÔle ustaca Ëarkı 
sóyleyen ve dans eden túrlú túrlú kuËların eËliğinde, uyum 
iÔinde Lord Gaurasundara’ya saygılarını sundular. Kutsal 
Vùndåvana úlkesinin ineklerinin, buzağılarının ve ókúzlerinin 
ónceki oyunlarda Kendisini nasıl sevgiyle Ôağırdıklarını ve 
bóylece iÔinde saf aËk duyguları uyandırdıklarını hatırlayın-
ca Lord’un zihni sevecen duygularla dolup taËtı. Ben o gúzel 
Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın ilahi 
formuna tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 40
prema-buddha-ruddha-buddhi-matta-nùtya-kÏrttanaì
plåvitåßru-kåñcanåíga-våsa-cåturaíganam
kù£òa-kù£òa-råva-bhåva-håsya-låsya-bhåsvaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Saf aËkın ani yúkseliËinden umutsuzca etkilenen Lord Gau-
rasundara deli gibi dans etti ve Krishna’nın Kutsal Adlarını 
zikretti. Gózlerinden fıËkıran gózyaËı seli, altın renkli deva-
sa formundan yayılan parlak ıËığın úzerinden, gúneËe ben-
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zeyen ıËıl ıËıl giysilerinden ve toprağın úzerinden geÔerek 
dórt yóne aktı. Lord’un neËe dolu oyunları, Krishna’nın 
Kutsal Adını hezeyan iÔinde yúksek sesle yanlıË telaffuz 
etme, ya da vecdle derin duygulara kapıldığı iÔin kahkaha-
lara boğulma túrúnden tavırlarla Ôoğalıp arttı. Ben o gúzel 
Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın ilahi 
formuna tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 41

prema-mugdha-nùtya-kÏrttanåkulåriéåntikaì
snåna-dhanya-våri-dhånya-bhømi-kuòàa-deßakam
prema-kuòàa-rådhikåkhya-ßåstra-vandanådaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Akıl karıËtıran saf Tanrı aËkı sóylemleriyle dopdolu olan 
Lord Gaurasundara, vecdle dans ederek, o sıralar tezahúr 
etmemiË olan kutsal yer Rådhå Kuòàa’ya búyúk istekle 
yaklaËtı. Lord sular altındaki pirinÔ tarlasında hızla yıkandık-
tan sonra, suyu kutsadı ve onun çrÏ Rådhå Kuòàa olduğunu 
aÔıkladı. Lord, derin tevazu iÔinde, Kutsal Metinlerden çrÏ 
Rådhå Kuòàa’nın saf aËkın ilahi sembolú olduğunu gósteren 
ayetleri ózenle okumaya baËladı. 

yathå rådhå priyå vi£òos
tasyåè kuòàaì priyaì tathå
sarva gopÏ£u saivaikå
vi£òor-atyanta vallabhå

“çrÏ Rådhå, Lord Krishna iÔin nasıl son derece değerliyse, 
benzer Ëekilde çrÏ Rådhå’nın ilahi gólú, çrÏ Rådhå Kuòàa 
da Lord iÔin değerlidir. Bútún Ôoban kızlar iÔinde O,  Lord 
Krishna’nın en sevgili eËidir.” Ben o gúzel Altın Lord’a, 
Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın ilahi formuna teva-
zulu saygılarımı sunarım.
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Dórtlúk 42

tintiàÏ-talastha-yåmunormmi-bhåvanåplutaì
nirjanaika-rådhikåtma-bhåva-vaibhavåvùtam
ßyåma-rådhikåpta-gaura-tattva-bhittikåkaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Lord, Vùndåvana’da Lord Krishna’nın oyunlarını gerÔekleË-
tirdiği ÔeËitli yerleri ziyaret ederken, Dvåpara dóneminde 
var olan o únlú demirhindi ağacını ziyaret etti. Demirhin-
di ağacının altında otururken, Yamunå’nın dalgalarının 
dans hareketlerini górúnce, Lord’un hafızasında Ôoban 
kızlarla gizlice oynadığı su oyunları canlandı. Kalbinin 
derinliklerinde çrÏ Rådhå’nın gúzelliğini tadınca Lord’un 
bútún varlığı esir oldu. Bútún varlığını ele geÔiren o aynı 
gúzellikle ve duyguyla ózdeËleËince, Lord’un bútún varlığı 
sessizce Ôekilip gitti. Bu yerin Gauratattva’nın baËlangıÔ 
yeri olduğuna iËaret edilir, Ôúnkú Lord çyåmasundara 
çrÏmatÏ RådhåråòÏ’nin ilahi ruh hÕline búyúk ólÔúde bu-
rada yoğunlaËmıËtı. Her Ëeyin kaynağı olan çrÏ Chaitanya 
Mahåprabhu, ebediyen bu yerde yaËar. Ben o gúzel Altın 
Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın ilahi formu-
na tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 43

ßårikå-ßukokti-kautukåàhya-låsya-låpitaì
rådhikå-vyatÏta-kåmadeva-kåma-mohitam
prema-vaßya-kù£òa-bhåva-bhakta-hùc-camatkaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Lord Gauråíga bir papağan ile eËi arasında geÔen esprili 
konuËmadan sóz etti. KonuËmalarında, aËkın Kúpid’in yani 
Lord Krishna’nın, çrÏ Rådhå’dan ayrı kalmanın derin duy-
guları yúzúnden yanılsama iÔinde olduğu anlatılır.
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rådhå-saíge yadå bhåti
tadå ‘madana-mohanaè’
ayathå vißva-moho ’pi
svayaì ‘madana-mohitaè’

DiËi papağan Ëóyle dedi, “Lord Krishna RådhåråòÏ’nin ya-
nında olduğu zaman, Kúpid’i búyúlúyor; óte yandan, Ken-
disi túm evreni búyúlediği halde, tek baËına kaldığı zaman, 
aËkla ilgili duygular tarafından búyúleniyor.” Bu oyunla, 
Lord Gauråíga Lord Krishna’nın gúzelliğinin ve cazibesi-
nin, aslında saf aËka yenik dúËebilmesi gerÔeğinde yattığı-
nı góstererek, adanmıËların kalplerini cezbetti. Ben o gúzel 
Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın ilahi 
formuna tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 44
ßrÏ-prayåga-dhåma-røpa-råga-bhakti-sañcaraì
ßrÏ-sanåtanådi-kåßi-bhakti-ßik£aòådaram
vai£òavånurodha-bheda-nirvviße£a-pañjaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Prayåga adlı kutsal yerde, Daßåßvamedha Ghåéa diye bilinen 
yıkanma yerinde, Lord Gauråíga çrÏla Røpa GoswåmÏ’ye, 
kiËinin adanmıËlık uygulamalarının nihai amacının çrÏ 
Vùndåvana’da bulunan gúzel hazların tadına varmak olduğu-
nu óğretti ve ona o gúzelliği dórt bir yana dağıtması talima-
tını verdi. Daha sonra KåßÏ’de, çrÏla Sanåtana GoswåmÏ’ye, 
Ôevreyi doğru Ëekilde tanıma bilgisi, o bilgiyi uygulama 
yolları ve nihai hedef olarak saf Tanrı aËkına ulaËmak gibi 
saf adanmıËlıkla ilgili pek Ôok konuyu detaylı bir Ëekilde 
aÔıkladı. Lord, ayrıca, bir Maharastrian brahman ile Ta-
pana Mißra’nın ve diğer adanmıËların ózel ricası úzerine, 
VåråòasÏ’de bulunan måyåvådÏ vazgeÔmiËlerin cahilane 
anlayıËını yerle bir etti. Lord Gauråígadeva orada halka 
aÔık bir toplantıda gayriËahsiyetÔilerle Ëahsen buluËtu ve on-
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ların kendilerine tapınma yaklaËımlarının kıskanÔlıktan ve 
bağnazlıktan kaynaklandığına dikkat Ôekti. Bóylece, Lord 
gerÔek bağımsızlığın Tanrı Katının Yúce Ëahsiyetine ibadet 
edenler tarafından sergilendiğini kanıtladı. Ben o gúzel Al-
tın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın ilahi for-
muna tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 45
nyåsi-lak£a-nåyaka-prakåßånanda-tårakaì
nyåsi-råßi-kåßi-våsi-kù£òa-nåma-pårakam
vyåsa-nåradådi-datta-vedadhÏ-dhurandharaì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Lord, Vùndåvana’dan Jagannåtha PurÏ’ye giderken 
Prayåga’da, çrÏla Røpa GoswåmÏ ile karËılaËtı ve ona ta-
limat verdi. Lord Gauråíga sonra VåråòasÏ’ye geldi. Ora-
da çrÏ Saíkaråchårya’nın izdeËÔileri olan milyonlarca 
gayriËahsiyetÔi múnzeviye Prakåßånanda SaraswatÏ’nin 
ónderlik ettiğini górdú. Lord Gauråíga saf ve Ëefkatli 
kiËiliği ile, Prakåßånanda SaraswatÏ’yi Saíkaråchårya’ya 
ait olan dónúËúm teorisinin derin kuyusundan kurtardı ve 
KåßÏ’nin sannyåsilerini ve sakinlerini, Lord Krishna’nın 
Kutsal Adlarının yúceltilmesine yónlendirerek onları mest 
etti. çrÏ Gauråígadeva, óğreti zinciri vasıtasıyla bilge 
Nårada’dan çrÏla Vyåsadeva’ya devredilen túm kutsal ya-
zıtların Ôıkarımlarının nektarını taËıyan bir gemi gibi, onlara 
maddesel okyanusu aËmayı bahËeden aËkın uzmandı. Ben o 
gúzel Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın 
ilahi formuna tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 46
brahma-søtra-bhå£ya-kù£òa-nåradopadeßakaì
ßloka-turyya-bhå£aòånta-kù£òa-samprakåßakam
ßabda-varttanånta-hetu-nåma-jÏva-nistaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram
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Lord Chaitanyadeva KåßÏ’deyken, gayriËahsiyetÔilerden 
oluËan búyúk bir múnzeviler topluluğuna Ëunu óğretti; Lord 
Krishna’dan Nårada’ya gelen gúvenilir óğreti zinciri doğrul-
tusunda óğretilen ve çrÏla Vyåsadeva tarafından nakledilen 
çrÏmad-Bhågavatam, Vedånta-søtraların húkúmleri ile ilgi-
li gerÔek yorumdur. Sri Gauråíga çrÏmad-Bhågavatam’ın 
dórt temel ayetini de aÔıkladı ve Lord Krishna’yı túm iki-
liklerin ótesindeki nihai gerÔeklik ve túm evrensel dúzenin 
ózgún ilkesi olarak gósterdi. Lord Chaitanya, “anåvùttiè 
ßabdåt anåvùttiè ßabdåt” Vedik ózdeyiËi ile, bilinÔli sesin 
en ústún ifadesinin Lord Krishna’nın Kutsal Adı olduğu-
nu ve ruhu varoluËunun ËartlanmıË hÕlinden kurtararak ona 
en búyúk yararı bahËettiğini kanıtladı. Ben o gúzel Altın 
Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın ilahi formu-
na tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 47
åtma-råma-våcanådi-nirvviße£a-khaòàanaì
ßrauta-våkya-sårthakaika-cidvilåsa-maòàanam
divya-kù£òa-vigrahådi-gauòa-buddhi-dhikkaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Lord Gauråíga, çrÏmad-Bhågavatam’ın únlú åtmaråma 
ayetini altmıË bir kez aÔıklayarak çaíkaråchårya tarafından 
bayraktarlığı yapılan gayriËahsiyetÔi doktrini paramparÔa 
etti. Lord ayrıca Upani£adlar’dan apåòi-pådo javano grahÏtå 
paßyaty acak£uè sa ßùnoty akaròaè gibi órnekler okudu ve 
bu yolla Mutlak GerÔeğin spiritúel oyunlarının cazip tatlı ya-
pısını ifËa etti. Lord Chaitanya, Lord Krishna’nın aËkın for-
munu, adını, niteliklerini, oyunlarını ve Deity tezahúrúnú, 
yanıltıcı enerji måyånın hayal úrúnú bir dónúËúmúnden iba-
ret olarak góren gayriËahsiyetÔilerin bu olumsuz anlayıËını 
bútúnúyle kınadı. Ben o gúzel Altın Lord’a, Gauråíga 
Sundar’a, Krishna premanın ilahi formuna tevazulu saygı-
larımı sunarım.



35

Dórtlúk 48

brahma-påramåtmya-lak£aòådvayaika-våcanaì
ßrÏ-vraja-svasiddha-nanda-lÏla-nanda-nandanam
ßrÏ-rasa-svarøpa-råsa-lÏla-gopa-sundaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Lord Gauråíga çrÏmad-Bhågavatam’daki brahmeti 
paramåtmeti bhagavån iti ßabdyate ayetine gónderme yap-
tığı zaman, gerÔekliğin ayırt edilmeyen yónú olan brah-
manı, yani gayriËahsiyetÔilerin nihai hedefini, gerÔekliğin 
belli yerle sınırlı olan yónú paramåtma ile yani mis-
tik múkemmeliyetÔilerin hedefi ile ahenkli bir Ëekilde 
bağdaËtırdı. Lord, ikiliğin bulunmadığı nihai Mutlak GerÔek 
kavramının yani, gerÔekliğin ilksel ilkesi bhagavånın, bu 
iki gerÔeği kapsadığını ve aËtığını góstererek ikisini uyum-
lu hÕle getirdi. Lord Gauråíga, aksiyoma dayalı bu gerÔeği 
Yúce Lord’un spiritúel oyunlarının neËeli ve mahrem yapısı 
bağlamında aÔıklarken Vaikuòéha gezegenlerinin ótesinde 
var olan Vraja’nın ilahi yapısına dikkat Ôekti.

vaikuòéhåj janito varå madhu-purÏ tatråpi råsotsavåd
vùndåraòyam udåra-påòi-ramaòåt tatråpi govardhanaè
rådhå-kuòàam ihåpi gokula-pateè premåmùtåplåvanåt
kuryåd asya viråjato giri-taée sevåì vivekÏ na kaè

“Spiritúel úlke Vaikuòéha’dan ústún olan, çrÏ Krishna’nın 
ilk olarak górúndúğú Mathurå’dır. Mathurå’dan ústúnú 
Krishna’nın råsa dansıyla eğlendiği Vrindåvana ormanıdır. 
Ondan da iyisi Ôok daha gizli aËk oyunlarının yeri Govardhana 
Tepesidir. Ama hepsinden iyisi Govardhana Tepesi etekle-
rindeki Rådhå Kuòàa’dır ve o en ústún pozisyona sahiptir 
Ôúnkú ilahi aËkın en yúksek túrúnún nektarıyla dolup taËar. 
AdanmıËlık bilmi ile tanıËıp da, Rådhå Kuòàa’da, çrÏmatÏ 
RådhåråòÏ’nin ilahi hizmetinde olmaya kim ózlem duy-
maz?” Lord Gauråíga, óncelikle, Nanda Mahåråja’nın oğlu-
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na ebeveyn iliËkisi Ëeklinde sunulan saf sevgi dolu hizmetin 
yapısını gózler ónúne serdi. Ama kendini vakfetme selinin 
tatlı hazları hesaba katılınca, Lord Gauråíga Yúce Lord’un 
kiËiliğinin en ústún yónúnú, ilahi Ëekli túm birincil ve ikin-
cil hazların sınırsız kaynağı olan ve saf adanmıËlıkla tadılan 
çrÏ GopÏjanavallabha olarak aÔıkladı. çrÏ Gauråíga ayrıca, 
neËe dolu ve cazip råsa-lÏlå oyunlarının tam-bilinÔli bir 
gerÔeklik olduğuna ve çrÏmatÏ RådhåråòÏ’nin kiËisel ener-
jisinden farksız olduğuna iËaret etti. Bóylesi aËkın oyunlar, 
olağanústú múkemmelliğe sahip, idraki múmkún olmayan 
spiritúel dúnyada bulunurlar ve spiritúel varoluËun, iyilik-
lerin ve gúzelliğin en ústún kavramıdırlar. Lord Gauråíga 
bunun, canlı varlıkların elde edebilecekleri en ústún he-
def olduğunu belirtti. Ben o gúzel Altın Lord’a, Gauråíga 
Sundar’a, Krishna premanın ilahi formuna tevazulu saygı-
larımı sunarım.

Dórtlúk 49
rådhikå-vinoda-måtra-tattva-lak£aòånvayaì
sådhu-saíga-kù£òa-nåma-sådhanaika-nißcayam
prema-sevanaika-måtra-sådhya-kù£òa-tatparaì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Lord Gauråígadeva, bu yolla, ÔeËitli ruhani ónderler tarafın-
dan ses aracılığıyla múkemmel Ëekilde nakledilen kutsal me-
tinlerin bútún Ôıkarımlarının, çrÏ Rådhåvinoda sembolúnde 
yani Ôevreyle doğru iliËkinin her Ëeyi iÔinde barındıran teme-
linde doruğa ulaËtığını óğretti. Lord Krishna’ya ulaËabilmenin 
yolu Onun Kutsal Adlarını saf adanmıËların beraberliğinde 
zikretmektir, saf aËkın nihai hedefi ise Vrindåvana’lı Ôoban 
kızlar iÔin Ôok değerli olan Lord Krishna’ya hizmettir. Lord 
Gauråígadeva kutsal metinlerin bu temel Ôıkarımlarını bilgi 
sahibi kiËilerin meclisinde óğretti. Ben o gúzel Altın Lord’a, 
Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın ilahi formuna tevazu-
lu saygılarımı sunarım.
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Dórtlúk 50

åtma-råma-våcanaika-£a£éikårtha-darßitaì
rudra-saìkhya-ßabda-jåta-yad-yad-artha-sambhùtam
sarvva-sarvva-yukta-tat-tad-artha-bhuridåkaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Lord Gaurasundara çrÏmad-Bhågavatam’ın bu únlú aye-
tini çrÏla Sanåtana GoswåmÏ’ye, sonra da Prakåßånanda 
SaraswatÏ’ye altmıË bir kez aÔıkladı: 

åtmåråmaß ca munayo
nirgranthå apy urukrame
kurvanty ahaitukÏì bhaktim
itthaì-bhøta guòo hariè

“Ózbenlikte tam doyuma ulaËmıË olan ózgúrleËmiË ruhlar 
bile Krishna’nın olağanústú múkemmellikteki niteliklerine 
karËı konulmaz bir Ëekilde cezbolurlar ve Ona katıËıksız 
adanmıËlıkla teslim olurlar.” Lord o ayette bulunan on bir 
kelimenin her birini ayrı ayrı birleËtirdi ve her birinin saf 
adanmıËlık Ôıkarımını destekleyen, sınırsız zenginliğe sahip 
devasa birer kaynak olduğunu ispatladı. Ben o gúzel Altın 
Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın ilahi formu-
na tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 51

ßrÏ sanåtanånu-røpa-jÏva-sampradåyakaì
lupta-tÏrtha-ßuddha-bhakti-ßåstra-supracårakam
nÏla-ßaila-nåtha-pÏéha-naija-kåryya-saukaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Lord Gaurasundara, çrÏla Sanåtana GoswåmÏ’ye, onun kúÔúk 
kardeËi çrÏla Røpa GoswåmÏ’ye ve çrÏla JÏva GoswåmÏ’ye 
ilham vererek Kendi óğreti Ôizgisini ifËa etti. Lord onlar-
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dan kayıp hac yerlerini ortaya Ôıkarmalarını, ayrıca spiritúel 
egzersizlerin uygulanmasını ve kendiliğinden ortaya Ôıkan 
adanmıËlığı anlatan saf adanmıËlıkla ilgili eserler yazmala-
rını istedi. Lord Gauråíga, bunun yanısıra, NÏlåchala’da (çrÏ 
PurÏ-dhåma) çrÏ Jagannåtha Deva’nın hizmetkÕrlarına sev-
giyle Kendi tapılası Ëahsiyetini gósterdi. Ben o gúzel Altın 
Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın ilahi formu-
na tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 52

tyåga-båhya-bhoga-buddhi-tÏvra-daòàa-nindanaì
råya-ßuddha-kù£òa-kåma-sevanåbhi-nandanam
råya-råga-sevanokta-bhågya-koéi-du£karaì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Lord Gaurasundara dıË górúnúËte vazgeÔmiËlik giysileri 
almıË olan ancak, maymunlar gibi, duyusal zevklere arzu 
besleyenleri sert bir Ëekilde kınadı. Óte yandan, Råmånanda 
Råya’nın, o búyúk adanmıËın, Lord Jagannåtha’yı hoËnut 
etmek iÔin bazı genÔ kızlara fazlasıyla yakınlaËarak bir túr 
dans tiyatrosu óğretme konusundaki adanmıËlık Ôabalarını 
onurlandırdı. Råmånanda’nın hizmetinin kendiliğinden 
adanmıËlık platformunda yer aldığı góz ónúnde tutulursa, 
Lord, bóyle bir hizmet mertebesinin ancak milyonlarca yıl 
sonra elde edilebilecek búyúk bir servet olduğunu ilan etti. 
Ben o gúzel Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna pre-
manın ilahi formuna tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 53

ßrÏ-prayåga-bhaééa-vallabhaika-ni£éha-sevanaì
nÏla-ßaila-bhaééa-datta-råga-mårga-rådhanam
ßrÏ gadådharårpitådhikåra-mantra-mådhuraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram



39

VishnuswåmÏ óğreti zinciri ßuddhådvaitanın únlú spiritúel 
ónderi olan çrÏ Vallabha Bhaééa, kutsal Prayåga’da, Äàhåila 
kóyúnde yaËadı ve Lord Gauråígadeva’ya kendi evin-
de sarsılmaz adanmıËlıkla Ëahsen hizmet etti. Daha sonra 
Jagannåtha PurÏ’de, Lord Gauråíga Vallabha Bhaééa’ya, 
bebek Krishna ile ebeveyn bağlılığı iliËkisine girmesi ve 
deneyimlenen gúzel tadın zevkine varması iÔin izin verdi. 
Lord ayrıca onun kendi ibadetinde gerekli olan mantraları 
çrÏ Gadådhara PaòàÏta’dan óğrenmesi iÔin dúzenleme yaptı. 
Ben o gúzel Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna pre-
manın ilahi formuna tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 54

ßrÏ-svarøpa-råya-saíga-gåmbhiråntya-lÏlanaì
dvådaßåbda-vahni-garbha-vipralambha-ßÏlanam
rådhikådhirøàha-bhåva-kånti-kù£òa-kuñjaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Lord Govinda, Kendi gúzelliğinin ve tatlılığının gerÔekliğine 
derinlemesine dalarak, RådhåråòÏ’nin ruh hÕlini Ôaldı ve 
Kendisini Onun parlak ıËığıyla sarmalayarak, çrÏ Chaitanya 
Mahåprabhu olarak górúndú. Górúnúr oyunlarının son on 
iki yılında beraberlik ve ayrılık úzerine  derinden yoğunlaËtı 
ve kalbinin en gizli hislerini Swarøpa Dåmodara ve 
Råmånanda Råya gibi en gúvenilir adanmıËlarıyla paylaËtı: 
båhire vi£ajvålå haya, antare ånandamaya. 

“Krishna’ya beslenen ilahi aËkın harikulade ózelliği, dıË 
olarak yakıcı lav etkisi yapsa da, iÔ olarak kalbi en búyúk 
coËkuyla dolduran tatlı nektar gibi olmasıdır.” Krishna’dan 
ayrı olmanın búyúk ıstırabıyla çrÏ Gauråíga’nın kalbinden 
vecdin volkanik patlamaları taËtı. SarhoË bir fil gibi górúnen 
bu Altın Lord, Lord Govinda’dan baËkası değildir. Ben o 
gúzel Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın 
ilahi formuna tevazulu saygılarımı sunarım.
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Dórtlúk 55

ßrÏ-svarøpa-kaòéha-lagna-måthura-pralåpakaì
rådhikånu-vedanårtta-tÏvra-vipralambhakam
svapnavat-samådhi-dù£éa-divya-varòanåturaì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Lord Krishna Mathurå’ya gitmek iÔin Vrindåvana’dan ay-
rıldığı zaman çrÏmatÏ RådhåråòÏ’nin ayrılık acısıyla bir 
zamanlar sóylemiË olduğu duaları çrÏ Gauråígadeva, çrÏ 
Swarøpa Dåmodara’nın boynuna sarılıp, keder iÔinde oku-
maya baËladı. O devamlı olarak, Lord Krishna’dan trajik 
ayrılıËın yangınıyla tarifsiz ıstırap deneyimleyen çrÏmatÏ 
RådhåråòÏ’nin ruh hÕlini tadıyordu. Lord kederli bir kalple, 
ilahi transı sırasında doğrudan ne idrak ettiğini anlatırdı. O 
farkındalıklar sıradan insanlar iÔin aynı rúya gibidir. Ben o 
gúzel Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın 
ilahi formuna tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 56

såtvikådi-bhåva-cihna-deha-divya-sau£éhavaì
kørmma-dharmma-bhinna-sandhi-gåtra-pu£pa-pelavam
hrasva-dÏrgha-padma-gandha-rakta-pÏta-påòàuraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Saf adanmışlık hÕllerini gósteren sekiz belirti Lord’un bede-
ninin uzuvlarını súsler ve aydınlatarak gúzelliklerini artırır-
dı. Bazen bacaklarını kabuğunun iÔine ÔekmiË bir kaplumba-
ğa gibi górúnúrdú ve bazen de eklemleri yerlerinden Ôıktığı 
iÔin bedeni uzamıË górúnúrdú. Lord Gaurasundara’nın ya-
pısı bazen bir nilúfer ÔiÔeği kadar narin ve hoË kokulu olur-
du. Bazen de Lord’un bedeni kırmızı, sarı ya da yasemin 
ÔiÔeğinin beyaz tonuyla pırıl pırıl górúnúrdú. Ben o gúzel 
Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın ilahi 
formuna tevazulu saygılarımı sunarım.
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Dórtlúk 57
tÏvra-vipralambha-mugdha-mandirågra-dhåvitaì
kørmma-røpa-divya-gandha-lubdha-dhenu-ve£éitam
varòitåli-køla-kù£òa-keli-ßaila-kandaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Acıyla kıvranan ve ayrılığın trajik duygularıyla kendini kay-
beden Lord Chaitanya hızla Lord Jagannåtha’nın muhteËem 
tapınağının arslanlı kapısına koËtu. Bir súre sonra, Lord yere 
dúËtú. Derin ayrılık hisleri iÔinde, kaplumbağa enkarnasyon 
Kørmadeva’nın formunu gózler ónúne serdi ve Lord’un 
bilinÔsiz bedeninden olağanústú tatlı bir koku yayılma-
ya baËladı. Bu Lord Jagannåtha’nın Tapınağında yaËayan 
telåígÏ ineklerini cezbetti ve inekler Lord’un etrafını sardı-
lar. Ben o gúzel Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna 
premanın ilahi formuna tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 58
indu-sindhu-nùtya-dÏpta-kù£òa-keli-mohitaì
ørmmi-ßÏr£a-supta-deha-våta-raíga-våhitam
yåmunåli-kù£òa-keli-magna-saukhya-sågaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Bir keresinde mehtaplı bir gecede, Lord Gauråígadeva, Lord 
Krishna’nın oyunlarındaki tatlı hazların zevkine varırken, 
yakın dostlarıyla okyanus kıyısında geziniyordu. Birden 
ayın yansımasının yúkselip alÔalan dalgalar úzerinde dans 
ettiğini górdú. Beklenmedik bir Ëekilde Lord Krishna’nın 
Yamunå Nehri’ndeki oyunlarının anılarıyla kendinden geÔti 
ve bilinÔsiz hÕlde yığılıp kaldı. Sonra, Lord Gauråíga’nın 
bedeni, adanmıËlar górmeden, kuru bir tahta kadar hafifledi 
ve ilahi trans hÕlinde okyanusun yúkselip alÔalan dalgaları 
úzerinde yatarken rúzgar tanrısı tarafından zarif bir Ëekilde 
súrúklenip gitti. O, Lord Krishna’nın en sevgili arkadaËları 
Ôoban kızlarla KålindÏ Nehrinde oynadığı su oyunlarını ha-
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tırlayarak, ilahi vecd okyanusuna derinlemesine daldı. Ben 
o gúzel Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın 
ilahi formuna tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 59

råtri-ße£a-saumya-veßa-ßåyitårdra-saikataì
bhinna-sandhi-dÏrgha-deha-pelavåti-daivatam
ßrånta-bhakta-cakratÏrtha-hù£éa-dù£éi-gocaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Gece boyunca Lord’u aradıktan sonra, yorgun dúËen 
adanmıËlar sonunda Onu gecenin bitiminde ChakratÏrtha 
yakınlarında, upuzun bedeniyle ıslak kumda yatarken bul-
dular. AdanmıËların gózleri Lord’larının kırılgan ve dingin 
bedenine bakarken sevinÔle doldu. Ben o gúzel Altın Lord’a, 
Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın ilahi formuna teva-
zulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 60

årtta-bhakta-kaòéha-kù£òa-nåma-karòa-hùdgataì
lagna-sandhi-su£éhu-deha-sarvva-pørvva-sammatam
ardha-båhya-bhåva-kù£òa-keli-varòanåturaì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Kaygı iÔindeki adanmıËlar Krishna’nın Kutsal Adlarını 
yúksek sesle zikretmeye baËlayınca, bu ilahi titreËim Lord’un 
kulaklarından girdi ve kalbinin derinliklerine dokundu. Yerle-
rinden ayrılmıË olan eklemleri bir anda birleËti ve gúzel bede-
nini, ondan keyif almaya alıËkın olan gózlere gósterdi. Lord, 
yarı bilinÔli hÕlde, ilahi trans durumundayken górdúklerini 
derin ayrılık duyguları iÔinde anlatmaya baËladı. Ben o gúzel 
Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın ilahi 
formuna tevazulu saygılarımı sunarım.
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Dórtlúk 61
yåmunåmbu-kù£òa-rådhikåli-keli-maòàalaì
vyakta-gupta-dùpta-tùpta-bhaígi-mådanåkulam
gøàha-divya-marmma-moda-mørcchanå-camatkaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Vrindåvana’da Yamunå’nın kutsal sularında, çrÏ Rådhå-
Govinda, beraberlerinde en sevgili arkadaËları Ôoban kızlarla, 
ÔeËit ÔeËit cazip su oyunları oynarlar. Bu ilahi oyunlar bazen 
gósterilirler, bazen gizlidirler, bazen birbirleriyle rekabet 
hÕlindedirler, bazen de uyum iÔinde. Lord’un oyunları, bu 
Ëekilde, farklı túr ilahi ózleme yol aÔan farklı jestlerle ifade 
bulur. Bútún evreni hayrete dúËúren bu gizli spiritúel hazine-
nin ahenkli ezgisi çrÏ Chaitanya Mahåprabhu tarafından dağı-
tıldı. Ben o gúzel Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna 
premanın ilahi formuna tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 62
åsya-ghar£aòådi-cåéakådri-sindhu-lÏlanaì
bhakta-marmma-bhedi-tÏvra-duèkha-saukya-khelanam
atyacintya-divya-vaibhavåßritaika-ßaíkaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Caéaka tepesine bir an bakınca, Lord’u dayanılmaz ayrılık 
acıları sardı ve yoğun hayranlık duyguları iÔinde değiËik 
oyunlar kórúklendi, bunun ardından Lord gúzel yúzúnú top-
rağa súrmeye baËladı. çrÏ Gauråíga Lord Krishna’nın su 
oyunlarını hatırlayınca, okyanusa atlar ve saf aËktan sarhoË 
olmuË bir kiËiye has ilahi belirtiler sergilerdi. Lord, bu 
oyunları gerÔekleËtirerek, adanmıËların kalplerini Krishna 
aËkının búyúk okyanusundan gelen dalgalara boğardı. Bu 
Ôaresiz dalgalar adanmıËların kalplerinin kıyısına hem aËkın 
kaygı hem de aËkın neËe taËıdılar. Bu akıl almaz Ëans sadece 
Lord’un en fazla teslim olmuË dostlarına bahËedildi. Ben o 
gúzel Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın 
ilahi formuna tevazulu saygılarımı sunarım.
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Dórtlúk 63

ßrotra-netra-gatyatÏta-bodha-rodhitådbhutaì
prema-labhya-bhåva-siddha-cetanå-camatkùtam
brahma-ßambhu-veda-tantra-mùgya-satya-sundaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

çrÏ Chaitanya Mahåprabhu sadece maddesel górúntú ve ses 
deneyimlerinin ótesinde olmakla kalmaz, aynı zamanda Onu 
bilmek iÔin gósterilen túm entellektúel Ôabaları tutsak eder. 
O, saf Tanrı aËkında mekÕn tuttuğu iÔin, bir sır olarak kalır 
ve ózbenliği idrake odaklanmıË canlı varlıkları bile hayrete 
dúËúrúr. Lord Brahmå’nın vahyolunmuË Vedaları ve Lord 
Shiva’nın Tantrik edebiyatı sadece çrÏ Gaurasundara’yı, 
gúzel gerÔekliği aramaktadır. Ben o gúzel Altın Lord’a, 
Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın ilahi formuna teva-
zulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 64

vipra-ßødra-vijña-mørkha-yåvanådi-nåmadaì
vitta-vikramocca-nÏca-sajjanaika-sampadam
strÏ-pumådi-nirvvivåda-sårvvavådikoddharaì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

çrÏ Gauråígadeva, Krishna’nın Kutsal Adını ózgúrce dağı-
tarak eğitimli entellektúel sınıfı, iËÔi sınıfını, okur yazar ol-
mayanları ve hatta toplumun en aËağı katmanlarını arındırdı. 
Lord, ister zengin ister fakir, ister aristokrat ister alt tabaka ol-
sun, bútún samimi ve yumuËak baËlı ruhlar iÔin en búyúk ser-
vetin yegÕne simgesiydi. Bu nedenle,  Lord Chaitanya hem 
maddesel hem de spiritúel dúnyalarda, herkesin kurtarıcısı 
olarak kadın erkek herkesten saygı górdú ve onurlandırıldı. 
Ben o gúzel Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna pre-
manın ilahi formuna tevazulu saygılarımı sunarım.
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Dórtlúk 65

sindhu-sønya-veda-candra-ßåka-kumbha-pøròimå
såndhya-cåndrakoparåga-jåta-gaura-candramå
snåna-dåna-kù£òa-nåma-saíga-tat-paråtparaì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

çrÏ Gaurachandra, 1407 çakåbda (M.S. 1486) yılının Mart 
ayında, dolunay akËamı ay tutulması baËladığı sırada, altın 
renkli bir ay gibi górúndú. Mutlak GerÔek çrÏ Gauråígadeva 
SacÏdevÏ’nin gúzel avlusunda beden alırken, Måyåpura’nın 
sakinleri kutsal Ganj’da yıkanıyorlar, hep birlikte Hari’nin 
Kutsal Adlarını zikrediyorlar ve Lord’a túrlú múcevherlerden 
sunular yapıyorlardı. Ben o gúzel Altın Lord’a, Gauråíga 
Sundar’a, Krishna premanın ilahi formuna tevazulu saygı-
larımı sunarım.

Dórtlúk 66

åtma-siddha-såvalÏla-pøròa-saukhya-lak£aòaì
svånubhåva-matta-nùtya-kÏrttanåtma-vaòéanam
advayaika-lak£ya-pøròa-tattva-tat-paråtparaì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Bu her Ëeyi kapsayan húkúmdúr: Nihai GerÔekliğin en 
ústún kavramı, aynı zamanda ånandanın, vecdin en ústún 
formu olmalıdır. çrÏ Chaitanya Mahåprabhu Krishna’dır, 
Kendi tatlılığını tadan ve coËkun vecdle dans eden vecdin 
Kendisidir, Kendi Kutsal Adı dansla ifade edilen vecdin 
nedenidir ve zikir olarak ifade edilen Kutsal Ad, Onun vec-
dinin sonucudur. Neden sonuÔtur. Dinamo Onu dans etme-
ye sevk eden vecd enerjisi yaratır ve Onun zikri o vecdi 
baËkalarına dağıtır. Ben o gúzel Altın Lord’a, Gauråíga 
Sundar’a, Krishna premanın ilahi formuna tevazulu saygı-
larımı sunarım.
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Dórtlúk 67

ßrÏ-purÏßvarånukampi-labdha-dÏk£a-daivataì
keßavåkhya-bhåratÏ-sakåßa-keßa-rak£itam
mådhavånudhÏ-kißora-kù£òa-sevanådaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Lord Gauråíga ondan inisiasyon almayı kabul ederek mer-
hametini gósterince çrÏ Ißvara PurÏ Ôok búyúk Ëansa sahip 
oldu. Lord Gauråíga’nın gúzel dalgalı saÔlarını çrÏ Keßava 
BhåratÏ’nin yanında traË etmesi ve vazgeÔmiËlik giysilerini 
onun elinden alması, çrÏ Keßava BhåratÏ’yi de benzer Ëekilde 
ayrıcalıklı kıldı. Ve Lord Chaitanya, çrÏ Mådhavendra 
PurÏ’nin, Lord Krishna’nın Kißora formuna evli eËlerin 
sevgisiyle hizmet etme tutkusunun, adanmıËlığın en ústún 
ifadesi olduğunu sóyleyerek ona búyúk ilgi gósterdi. Ben o 
gúzel Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın 
ilahi formuna tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 68

sindhu-bindu-veda-candra-ßåka-phålgunoditaì
nyåsa-soma-netra-veda-candra-ßåka-bodhitam
våòa-våòa-veda-candra-ßåka-locanåntaraì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Ben, 1407 çakåbda’da çri Måyåpura’da altın renkli bir ay 
gibi yúkselen, 1431 çakåbda’da maddesel evrenin tamamını 
kutsamak iÔin sannyås, yani vazgeÔmiËlik mertebesi giysile-
ri alma oyununu ifËa eden ve 1455 çakåbda’da bu dúnyanın 
insanlarının sıradan bakıËlarının ótesine geÔerek górúnmez 
olan çrÏ Gauråígadeva’ya saygılarımı sunarım. Ben o gúzel 
Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krishna premanın ilahi 
formuna tevazulu saygılarımı sunarım.
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Dórtlúk 69
ßrÏ-svarøpa-råya-saíga-har£a-ße£a-gho£aòaì
ßik£aòå£éakåkhya-kù£òa-kÏrttanaika-po£aòam
prema-nåma-måtra-vißva-jÏvanaika-sambharaì
prema-dhåma-devam eva naumigaura-sundaram

çrÏ Gaurasundara búyúk bir coËkuyla, en değerli dostları çrÏ 
Swarøpa Dåmodara ve Råmånanda Råya’ya, Krishna’nın 
Kutsal Adlarını toplulukla zikretme uygulamasının, bu Kali 
Ôağında canlı varlıklara en ústún kutsamayı bahËettiğini 
sóyledi:

har£e prabhu kahena, “ßuna svarøpa-råma-råya
nåma saíkÏrrtana kalau, parama upåya”

Lord Gauråíga ayrıca únlú yapıtı çrÏ-çik£å£éakam’da, Lord 
Krishna’nın Adlarının zikredilmesine en búyúk ónemi ver-
di. Yúce Lord buna ilaveten, Lord Krishna’nın Adlarını saf 
Tanrı aËkıyla zikretmenin evrendeki bútún canlı varlıkları 
múkemmel Ëekilde beslediğini ve tam doyum sağladığını 
óğretti. Ben o gúzel Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a, Krish-
na premanın ilahi formuna tevazulu saygılarımı sunarım.

Dórtlúk 70
prema hema-deva dehi-dåsare£a manyatåì
k£amyatåì mahåparådha-råßire£a-gaòyatåm
røpa-kiíkare£u råmånanda-dåsa-sambharaì
prema-dhåma-devam eva naumi gaura-sundaram

Ey Altın Lord’um! (Suvaròa-varòa hemåíga) Ey pre-
ma okyanusu! Lútfen bana Senin ilahi aËkının servetini 
bahËet! Lútfen bu gúnahkÕr ruha biraz ilgi góster ve sınır-
sız ihanetlerini bağıËla. çrÏ Røpa’nın, Senin iÔin Ôok değer-
li olan pek Ôok hizmetkÕrı var. Benim tek ózlemim beni o 
hizmetkÕrlardan biri olarak kabul etmendir. Ey Gaurasun-
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dara, Sen benim iÔin yani Råmånanda Dåsa iÔin iyi Ëansın 
yegÕne koruyucusu ve simgesisin. Ben tevazulu saygılarımı 
gúzeller gúzeli Altın Lord’uma, Krishna premanın ilahi for-
muna, Sana sunarım, Ey Gauråíga Sundar.

Dórtlúk 71
saßraddhaè sapta-daßakaì prema-dhåmeti-nåmakam
stavaì ko ’pi paéhan gauraì rådhå-ßyåma-mayaì vrajet

Premadhåma-deva-stotram olarak bilinen bu yetmiË duayı 
kim sadakatle sóylerse o kiËiye, çrÏmatÏ RådhåråòÏ’nin kalp 
ve halesiyle (bhåva and kånti) sarılı çyåmasundara’nın ta 
Kendisi sayılan o gúzel Altın Lord’a, Gauråíga Sundar’a 
hizmet etme fırsatı bahËedilir.

Dórtlúk 72
pañcame ßata-gauråbde ßrÏ-siddhånta-sarasvatÏ
ßrÏdharaè ko ’pi tac chi£yas tridaòàÏ-nauti-sundaram

Bu dualar çrÏ Chaitanya Mahåprabhu’nun górúnmesinden 
sonra beËinci yúzyılda çrÏla SaraswatÏ ëhåkura’nın çrÏdhara 
[çrÏla Bhakti Rak£aka çrÏdhara Dev-GoswåmÏ Mahåråj] adlı 
belli bir sannyåsa óğrencisi tarafından yazılmıËtır. 
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