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WPROWADZENIE 

 

Śrī Caitanya Mahaprabhu pojawił się zaraz po zachodzie słońca 18 lutego 

1486 roku w Mayapur we Wschodnim Bengalu. Jego życie i nauki zostały 

należycie udokumentowane przez uczonych oraz religioznawców. 

Niemniej jednak wiedza o jego prawdziwej tożsamości oraz głębia oceanu 

Jego emocji zawsze pozostała poufną przewagą Jego najbliższych 

towarzyszy i ich uczniów. 

 

Czytelnicy zaznajomieni z Avatarami Viṣnu, który wielbiony jest w 

Wedach jako wszechzwycięski Pan trzech światów, pamiętać będą 

Wszechmocną Osobę Boga jako dobroczynnego i pomysłowego bohatera 

niezliczonych, pasjonujących przygód. Jakkolwiek rozrywki Śrī Kṛṣṇy, 

który jest źródłem wszystkich avatarów, są odmiennej natury. 

 

W tym wyjątkowym tomiku, Śrī Śrimad Gaur Govinda Svami - mistrz 

duchowy pochodzący w bezpośredniej linii sukcesji uczniów od Śrī 

Caitanyi Mahaprabhu – odkrywa wzniosłe intencje Najwyższej Osoby 

Boga, Kṛṣṇy; to jak On stara odkryć się i spełnić Swe intymne aspiracje. 

Wykraczając poza wszystkie relatywne koncepcje prawdy w odniesieniu 

do nadrzędności Boga, autor przedstawia absolutną boskość jako takiego 

jakim On jest: wyjątkowo słodkiego i bezbronnego podrostka, którego 

intymne i pełne szczęścia dziecięce zabawy zostająprzedwcześnie 

przerwane przez serię nieszczęśliwych okoliczności „poza Jego kontrolą”. 

 

Oderwany od domorosłych uroków swej wiejskiej społeczności Vrindavan, 
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Kṛṣṇa wyrusza by ustanowić potężną dynastię, zniszczyć wpływy 

skorumpowanych królów i spełnić Swą misję odciążenia ziemi. Jak na 

ironię, nie potrafi On jednak pozbyć się ciężaru ze Swego serca. Nawet 

pośród bogactwa przepychu Swej bajecznej stolicy, Dvaraki, Kṛṣṇa jest 

ścigany przez słodko-gorzkie wspomnienia Swej pierwszej i jedynej 

miłości, w tej prostej wiosce w której dorastał. 

Z drugiej strony, bohaterka, Śrī Radhika, zostaje z perspektywą spędzenia 

życia bez Kṛṣṇy. 

Jej uczucia rozłąki stanowią główną zawartość tego tomiku. 

 

Cztery i pół tysiąca lat po odegraniu tych dramatycznych rozrywek, Kṛṣṇa, 

pociągany fascynacją dla miłości -w- rozłące, Śrīmatī Rādharani, udaje się 

na najśmielszą ze wszystkich swych operacji – Gaura-lila. Wcześniej 

Kṛṣṇa pokonał szereg niezwykłych wrogów, ale teraz w Swej próbie 

poznania miłości czułej dziewczyny z wioski, Kṛṣṇa zostaje onieśmielony. 

Po raz pierwszy Kṛṣṇa nie potrafi zapanować i nie może się odnaleźć w 

tym doprawdy nieznanym otoczeniu – w emocjach Śrīmatī Rādharani. W 

tym sensie, karty tej książki są w rzeczy samej świadectwem Jej 

wspaniałości. 

 

Romanse Rādhy i Kṛṣṇy osiągają bezprecedensową intensywność w 

rozrywkach Śrī Caitanyi Mahaprabhu, w których Najwyższa Osoba Boga 

odkrywa doskonałość miłosnego oddania i dzieli się nim z każdym i 

wszystkimi. 

 

„Bulwary rozłąki” zostały skompilowane z kilku wykładów Śrī Śrimad Gaur 

Govindy Svamiego i zostały edytowane pod Jego bezpośrednim 

nadzorem. Chociaż angielski nie jest rodzimym językiem autora, jednak 
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szczerych czytelników zadowoli ta prosta, a zarazem wylewna 

prezentacja wyostrzona nieskazitelną filozoficzną dokładnością, która jest 

cechącharakterystyczną acaryów vaisṇava. 

 

Warto wspomnieć szczególną rolę ” Bulwarów rozłąki” w skarbcu literatury 

vaisṇava. Z powiększającą sięłaską Mahaprabhu, chwały Vrindavan 

Dham zostały rozgłoszone ludziom na świecie za pośrednictwem pism 

Gosvamich. Później chwały Śrī Navadvip Dham zostały odkryte dla 

zwykłych ludzi poprzez Śrila Bhaktivinoda Ṭhakura i jego książki. W 

konsekwencji było to nieuniknione, że wzejdzie taki dzień, w którym 

zwrócono uwagę na znaczenie Jaganath Puri Dham. 

 

Ponadto, co dokładnie jest podarunkiem Mahaprabhu? – Ukryty 

skarb,dotąd nigdy nie podarowany. W jednym z wykładów autor stawia to 

znakomite pytanie: „I ta prema, którą daje Gauranga, czy myślicie, że jest 

to zwyczajna prema?” 

 

Pośród tylu mantr, dlaczego właśnie intonowanie Hare Kṛṣṇa jest tak 

drogie Gaudiya Vaiṣnavom? 

 

Te wykłady zostały wypowiedziane przez Śrī Śrimad Gaur Govinda 

Svamiego zgodnie z poleceniem jego ukochanego mistrza duchowego 

A.C.Bhaktivedanta Svami Prabhupada, który sformułował ich potrzebętak: 

Kiedy Pan Caitanya przebywał w Jagannath Puri, był w roli Rādharani, 

odczuwającej rozłąkę z Kṛṣṇą. Ci, którzy są w sukcesji uczniów Madhva -

gaudiya-sampradaya, także powinni czuć rozłąkę z Kṛṣṇą, powinni czcić 

Jego transcendentalną formę i omawiać Jego transcendentalne nauki. 

Mistrzowie duchowi powinni uszlachetniać wielbicieli do najwyższej 
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doskonałości oddania. Czując nieustanną rozłąkę, będąc 

zaangażowanym w służbę dla Pana, osiągną doskonałoś Świadomości 

Kṛṣṇy. 

 

Ten proces służby oddania jest uczony przez Caitanye Mahaprabhu. To 

nie jest takie proste byśmy powiedzieli: „Widzieliśmy Kṛṣṇę czy 

widzieliśmy Rādhę w rasa-lila.” Nie, to nie tak. Odczuj rozłąkę. Im więcej 

czujesz rozłąki z Kṛṣṇą, tym większy robisz postęp. Nie staraj się 

sztucznie widzieć Kṛṣṇy. Bądź zaawansowany w odczuwaniu rozłąki, 

wtedy to będzie doskonałe. To jest ideą nauczania Pana Caitanyi. 

 

Nie będąc w stanie wyrazić naszej wdzięczności za bezprzyczynowy 

przywilej bycia narzędziem w produkcji tego tomiku, upadamy do 

lotosowych stóp naszego wiecznego mistrza duchowego. Chociaż nasze 

pokorne starania pełne są wad, bezwstydnie błagamy o Jego łaskę byśmy 

pewnego dnia wkroczyli do tego wspaniałego oceanu słodyczy Gaurangi 

Mahaprabhu. W międzyczasie w naszym zanieczyszczonym stanie, 

znajdujemy ukojenie w swym wysiłku przekazania tego słodkiego nektaru, 

tym którzy są bardziej kwalifikowani by się nim rozkoszować. 

 

 - Wydawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

Mangalacaraṇa 

 

om ajñana-timirandhasya 

jñananjana-salakaya 

caksur unmilitam yena 

tasmai śrī -gurave namah 

 

Urodziłem się w najciemniejszej ignorancji i mój mistrz duchowy otworzył 

moje oczy światłem wiedzy. Ofiarowuję mu moje głębokie wyrazy 

szacunku. 

 

śrī -caitanya-mano-’bhisṭam bhis ṭam 

sthapitam yena bhu-tale 

svayam rupah kada mahyam 

dadati sva-padantikam 

 

Kiedy Śrila Rupa Gosvami, który ustanowił w tym materialnym świecie 

misję mającą spełnić życzenie Pana Caitanyi, da mi schronienie u swych 

lotosowych stóp? 

 

vande ‘ham śrī -guroh śrī -yuta-pada-kamalam śrī -gurun vaisṇavams ca 

śrī -rupam sagrajatam saha-gaṇa-raghunathanvitam tam sa-jivam 

sadvaitam savadhutam parijana-sahitam kṛṣṇa-caitanya-devam 

śrī -rādhā-kṛṣṇa-padan saha-gaṇa-lalita-śrī -viśakhanvitams ca 

 

Kłaniam się lotosowym stopom mojego mistrza duchowego i stopom 

wszystkich Vaisnavów. Kłaniam się lotosowym stopom Śrila Rupy 
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Gosvamiego i jego starszego brata Sanatany Gosvamiego, jak również 

lotosowym stopom Raghunatha Dasy, Raghunatha Batty, Gopala Bhatty i 

Śrila Jivy Gosvamiego. Składam hołd Panu Kṛṣṇie Caitanyi i Panu 

Nityanandzie razem z Advaitą Acaryą, Gadadharą i Srivasą oraz innym 

ich towarzyszom. Składam hołd Śrimari Rādharani i Śrī Kṛṣṇie oraz Ich 

towarzyszkom, Śrī Lalicie i Viśhace. 

 

he kṛṣṇa karuṇa-sindho 

dina-bandho jagat-pate 

gopesa gopika-kanta 

rādhā-kanta namo’stu te 

 

O mój drogi Kṛṣṇo, Ty jesteś przyjacielem strapionych i źródłem 

stworzenia. 

Ty jesteś panem pasterek Gopi i kochankiem Rādharani. Tobie składam 

hołd. 

 

tapta-kancana-gaurangi 

rādhe vrndavanesvari 

vrsabhanu-sute devi 

praṇamami hari-priye 

 

Składam hołd Rādharani, Królowej Vrindavany, o cerze koloru stopionego 

złota. Ty jesteś córką Króla Vṛṣabhanu i jesteś bardzo droga Panu Kṛṣṇie. 

 

vancha-kalpatarubhyas ca 

krpa-sindhubhya eva ca 

patitanam pavanebhyo 
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vaisṇavebhyo namo namah 

 

Ofiarowuję wyrazy szacunku wszystkim Vaiṣnavom, wielbicielom Pana, 

którzy tak jak drzewo pragnień spełniajążyczenia wszystkich, i którzy pełni 

są współczucia dla upadłych dusz. 

 

namo maha-vadanyaya 

kṛṣṇa-prema-pradaya te 

kṛṣṇaya kṛṣṇa-caitanya- 

namne gaura-tvise namah 

Cc Madhya 19.53 

 

O najbardziej wspaniałomyślna inkarnacjo! Ty jesteś samym Kṛṣṇą, który 

pojawił się jako Śrī Kṛṣṇa Caiyanya Mahaprabhu. Przybrałeś złocisty kolor 

Śrīmatī Rādharani i wszędzie rozdajesz czystą miłość do Kṛṣṇy. Składam 

Ci pełne szacunku pokłony. 

 

yad advaitam brahmopanisadi tad apy asya tanu-bha 

ya atmantaryami purusa iti so ‘syamsa-vibhavah 

sad-aisvaryaih purṇo ya iha bhagavan sa svayam ayam 

na caitanyat kṛṣṇaj jagati para-tattvam param iha 

Cc Adi 1.3 

 

To co Upanishady opisują jako bezosobowy Brahman jest jedynie 

blaskiem Jego ciała i Pan znany jako Naddusza - Jego zlokalizowana 

częściowa cząstka. To właśnie On jest Najwyższą Osobą Boga, pełną 

sześciu bogactw. On jest absolutną prawdą i żadna inna prawda nie jest 

mu równa lub wyższa od Niego. 
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rādhā kṛṣṇa-praṇaya-vikrtir hladinisaktir asmad 

ekatmanav api bhuvi pura deha-bhedam gatau tau 

caitanyakhyam prakaṭam adhuna tad-dayam caikyam aptam 

rādhā-bhava-dyuti-suvalitam naumi kṛṣṇa-svarupam 

Cc Adi 1.5 

 

Miłosne rozrywki Rādhy i Kṛṣṇy są transcendentalnymi manifestacjami 

dającej przyjemność wewnętrznej mocy Pana. Chociaż Rādhā i Kṛṣṇa są 

jednym w Swej tożsamości, rozłączyli się na zawsze. Teraz te dwie 

transcendentalne tożsamości z powrotem połączyły się w formie Śrī Kṛṣṇy 

Caitanyi. Kłaniam się nisko Temu, który przejawił się z nastrojem i 

karnacją Śrīmatī Rādharani chociaż jest samym Kṛṣṇą. 

 

cirad adattam nija-gupta-vittam 

svaprema-namamrtam atyudarah 

apamaram yo vitatara gaurah 

kṛṣṇo janebhyas tam aham prapadye 

Cc Madhya 23.1 

 

Najbardziej wspaniałomyślna Najwyższa Osoba Boga,znany jako Gaura 

Kṛṣṇa rozdał każdemu- nawet najniższym z ludzi – własny poufny 

skarbiec w formie nektaru Swej miłości i świętego imienia. To nigdy 

wcześniej nie było ofiarowane ludziom. Dlatego składam Mu swe pełne 

szacunku pokłony. 

 

gaurah sac-caritamrtamrta-nidhih gauram sadaiva-stuve 

gaureṇa prathitam rahasya-bhajanam gauraya sarvam dade 
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gauradasti krpalu-ratra na paro gaurasya bhrityo bhavam 

gaure gauravamacarami bhagavan gaura-prabho raksa mam 

Gauranga – virudavali 

Śrila Raghunandan Gosvami. 

 

Modlę się do Śriman Gaurangi Mahaprabhu, którego ekstatyczne rozrywki 

są jak rzeka nektaru. Gaura podarował ścieżkę poufnej służby oddania. W 

pełni podporządkuję się Gaurze. Czy jest ktoś łaskawszy niż Gaura? 

Zostanę sługą Gaury. Będę głosić chwały Gaury. Oby mój Pan Gaura 

chronił mnie. 

 

madhuryyaih-madhubhih sugambhi-bhajana svarṇambhujanam vanam 

karunyamrta nirjharai-rupacitah sat-prema hemacalah 

bhaktambodhara dharaṇi vijayani niskampa sampavali 

daivo na kula daivatam vijayatam caitanya-kṛṣṇa-harih 

 

Wielbię Śri Caitanyę Mahaprabhu, o złocistej karnacji, który pochłonięty 

jest urzekającą słodyczą madhuria rasy. Niech transcendentalna miłość 

do Kṛṣṇy, którą rozdaje Mahaprabhu rozleje się po ziemi jak ocean 

nektaru. Wszelka chwała temu Śri Kṛṣṇie Caitanyi Mahaprabhu 

 

ajanu-lambita-bhujau kanakava-datau 

sankirtanaika-pitarau kamalaya-taksau 

visvambharau dvijavarau yuga-dharma-palau 

vande jagat priyakarau karuṇavatarau 

Caitanya- bhagavata Adi 1.1 

 

Wielbię złocistego Śrī Caitanyę Mahaprabhu i Nityanandę Prabhu, których 
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długie ramiona sięgają kolan, których piękna karnacja jest promiennie 

złocista jak stopione złoto i których wydłużone oczy są jak czerwone 

lotosy. Są Oni najwyższymi braminami, strażnikami religijnych zasad dla 

tego wieku, najbardziej wspaniałomyślnymi dobroczyńcami wszystkich 

żywych istot, najbardziej miłosiernymi inkarnacjami Boga. Oni 

zapoczątkowali zbiorowe intonowanie imion Kṛṣṇy. 

 

anarpita-carim cirat karuṇayavatirṇah kalau 

samarpayitum unnatojjvala-rasam sva-bhakti-sriyam 

harih puraṭa-sundara-dyuti-kadamba-sandipitah 

sada hrdaya-kandare sphuratu vah saci-nandanah 

Vidagdha- madhava 1.2 

 

Niech ten Pan, który jest znany jako syn Śrīmatī Sacidevi, będzie 

transcendentalnie usytuowany w najgłębszych zakątkach twego serca. 

Olśniewający promiennością stopionego złota pojawił się w wieku Kali ze 

swej bezprzyczynowej łaski aby obdarować to, czego żadna inna 

inkarnacja nigdy nie oferowała – najbardziej wzniosłą i promienną 

duchową wiedzą o słodyczy smaku spontanicznej służby dla Siebie. 

 

Następne trzy wersety pochodzą z „ Prema -bhakti- chandrika”, Śrila 

Narottama Das Ṭhakura, sekcja 10, wersy 12-14 

 

śrī -kṛṣṇa-caitanyadeva rati-mati bhave bhaja 

prema-kalpa-taru-bara-data 

śrī -vraja-raja-nandana radhika-jivana-dhana 

aparupa ei saba katha 

wers 12 
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O bracie, zawsze czcij Śrī Kṛṣṇę Caitanyadevę, który jest wspaniałym 

filantropem, rozdającym skarb z drzewa pragnień czystej miłości do 

Kṛṣṇy. Ten Pan Caitanya jest właściwie Panem Kṛṣṇą, księciem Vrajy i 

życiem Śrīmatī Rādharani. Jego opisy są duchowym dźwiękiem. Nie są 

wcale materialne. 

 

navadvipe avatari´ rādhā-bhava angikari´ 

tanra kanti angera bhusaṇa 

tina vancha abhilasi´ saci-garbhe parakasi´ 

sange lana parisada-gaṇa 

wers 13 

 

Pan Kṛṣṇa chciał pojawić się w Nabadwip, aby poznać intensywną miłość 

Śrīmatī Rādharani do Siebie, i przyjąć Jej złotą karnację jako Swą 

cielesną ozdobę. Aby spełnić te trzy pragnienia, Pan pojawił się w łonie 

Sacidevi. Kiedy Pan pojawił się w tym materialnym świecie, wszyscy Jego 

towarzysze poszli w Jego ślady i również pojawili się w tym świecie. 

 

gaura-hari avatari ´premera vadara kari´ 

sadhila manera tina kaja 

radhikara praṇa praṇa -pati kiva bhave kande niti 

iha bujhe bhakata-samaja 

wers 14 

 

Pan pojawił się w złotej postaci Pana Caitanyi i nauczał przekazu o 

czystej miłości do Boga. W ten sposób spełnił trzy pragnienia w Swym 

umyśle. Jedynie wielbiciele mogą zrozumieć w jaki wspaniały sposób 
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Kṛṣṇa, który jest Panem życia Śrīmatī Rādharani, nieustannie płakał w 

ekstatycznej miłości do Boga. 

 

uttama a dham kichu na bachila yaciya dilaka kola 

kahe premananda emana gauranga hrdaye dhariya bola 

bhaja gauranga kaha gauranga laha gauranga nama (re) 

ye jana gauranga bhaje sei haya amara praṇa (re) 

 

Nigdy nie rozróżniając kto był odpowiednim kandydatem – wzniosłym czy 

zdegradowanym - syn matki Saci wielkodusznie przyjmuje wszystkich i 

każdego na Swoje łono, w miłosnym uścisku płacze - Przyjdź w moje 

objęcia, przyjdź w moje objęcia. Poeta Premananda das błaga was 

wszystkich aby nieustannie intonować słodkie imię Kṛṣṇy, w sercu mocno 

dzierżąc Tego syna Saci. Czcij Gaurange! Mów o Gaurandze! Proszę 

przekonaj się do gaura-nama! Ktokolwiek czci Gaurange jest moim 

życiem i duszą. 

 

yasyaiva padambuja-bhakti-labhyah 

premabhidhanah paramah pum-arthah 

tasmai jagan-mangala-mangalaya 

caitanya-candraya namo namas te 

Śrila Prabhodananda Sarasvati 

Śrī Caitanya-candramṛta, tekst 9 

 

O Panie Caitanyacandro, przez zadedykowane służenie Twym lotosowym 

stopom można osiągnąć czystą miłość do Pana Kṛṣṇy, co jest 

ostatecznym celem wszystkich wysiłków. O Panie Caitanyacandro, o 

wspaniała pomyślności tego świata, składam Ci pełne szacunku pokłony. 
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Składam Ci pełne szacunku pokłony. 

 

ananda-lilamaya-vigrahaya 

hemabha-divya-cchavi-sundaraya 

tasmai maha-prema-rasa-pradaya 

caitanyacandraya namo namas te 

Śrī Caitanya- candramṛta, tekst 11 

 

O Panie Caitanyacandro, o Panie, którego forma pełna jest rozkosznych 

rozrywek, o Panie, którego cera jest tak jaśniejąca jak złoto, o Panie który 

w darze ofiarowujesz nektar czystej miłości do Pana Kṛṣṇy. Składam Ci 

swe pełne szacunku pokłony. Ofiarowuję Ci swe pełne szacunku pokłony. 

 

yan naptam karma-nisṭhair na ca samadhi-gatam yat tapo dhyana-yogair 

vairagyais tyaga-tattva-stutibhir api na yat tarkitam capi kaiscit 

govinda-prema-bhajam api na ca kalitam yad rahasyam svayam tan 

namnaiva pradurasid avatarati pare yatra tam naumi gauram 

Śrī Caitanya-candramṛta,tekst 3 

 

Nieosiągalne przez wiernych wykonawców pobożnych uczynków, 

niepojęte przez tych zaangażowanych w pokuty, medytacje i jogę, 

nieodgadnięte przez tych zajętych wyrzeczeniami owoców pracy,, 

filozoficzną spekulacją czy recytowaniem modlitw i nieznane nawet dla 

wielbicieli pełnych miłości dla Pana Govindy - sekret czystej służby 

oddania został objawiony przez święte imię z nadejściem Pana Gaury. 

Gloryfikujmy tego Pana Gaurę. 
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Rozdział 1 

 

Chciwość Pana 

 

Kiedy mówimy o nadejściu Gaurangi Mahaprabhu, powinniśmy zrozumieć 

powód Jego pojawienia się. Są dwa rodzaje powodów – wewnętrzny i 

zewnętrzny. Zewnętrzny to taki, aby rozprzestrzenić miłość do Boga 

poprzez hari -sankirtan - intonowanie świętych imion. Intonowanie 

świętych imion jest procesem religijnym polecanym dla tego wieku kłótni i 

hipokryzji, kali yuga dharma. 

 

kali-yuga dharma haya hari-sankirtana 

etad arthe avatirṇa śrī caitanyacandra 

ei kahe bhagavate sarva-tattva-sara 

kirtana-nimitta gauracandra-avatara 

 

kali-yuge sarva-dharma hari-sankirtana 

sarva prakasilena caitanya-narayana 

kali-yuge sankirtana-dharma palibare 

avatirṇa haila prabhu sarva-parikare 

 (Caitanya-bhagavat, Adi, 22, 23, 26,27) 

 

 Powiedziane jest w Śrimad Bhagavatam, że Najwyższa Prawda 

Absolutna, Caitanyacandra Gauranga Mahaprabhu jest ojcem hari-

sankirtana i przychodzi ze wszystkimi Swymi wiecznymi towarzyszami, 

Swoimi parafernaliami i siedzibą w tym celu – aby nauczać intonowania 
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świętego imienia. Głównym celem tego hari-sankirtana jest osiągnięcie 

Kṛṣṇa -premy, czystej miłości do Kṛṣṇy, w rezultacie, której dostaniemy 

Kṛṣṇę. 

 

 brahmara durlabha prema sabakare yache 

dina hina patita pamara nahi bache 

 

To bardzo trudne nawet dla Pana Brahmy, aby osiągnąć, by dostać taką 

Kṛṣṇa premę. Lecz Mahaprabhu oferuje i rozdaje taką Kṛṣṇa premę za 

darmo, nie dyskryminując nawet najbardziej upadłe i grzeszne osoby 

apamaram yo vitatara. Hojnie rozdaje miłość do Boga nawet najniższym z 

ludzi, Jagay i Madhaj.  Dlatego znany jest jako Prema-Puruṣottama, 

Osoba Boga, która rozdaje Kṛṣṇa-premę. 

Pięć tysięcy lat temu Pan Kṛṣṇa pojawił się w Swej własnej svarupa, w 

Swej oryginalnej postaci. W Swej Kurukṣetra-lila Pan Kṛṣṇa daje 

przesłanie w formie Bhagavad-gity wypowiedzianej do Arjuny i poprzez 

Arjunę poucza On całą ludzkość. Przekazał tam poufne, bardziej poufne i 

najbardziej poufne instrukcje. Jego najbardziej poufną instrukcją jest man 

mana bhava mad-bhakto mad yaji mam namaskuru – Zawsze myśl o 

Mnie,stań się moim wielbicielem, czcij mnie i składaj mi hołd." 

Jego ostateczną instrukcją jest sarva dharman parityajya mam ekam 

saraṇam vraja – „Porzuć wszelkie rodzaje religijności i po prostu 

podporządkuj się Mi." 

Jednakże Kṛṣṇa powiedział to tylko teoretycznie. Nigdy nie pokazał 

praktycznie jak się podporządkować. 

 

Kṛṣṇa jest suhṛdam sarva-bhutanam – najprawdziwszym przyjacielem 

wszystkich żywych istot. Dlatego po zakończeniu Swych rozrywek pod 
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koniec Dvapara-yugi, poprzedniego wieku, pomyślał: 

- Przekazałem Arjunie poufne, bardziej poufne i najbardziej poufne 

instrukcje dla całej ludzkości, ale po Dvapara-yudze nastąpi Kali-yuga, 

najbardziej grzeszny wiek. Wskutek wzrostu grzesznych czynności, 

świadomość ludzka jest najbardziej zanieczyszczona. Nie mogą 

zrozumieć ścieżki oddania, saranagati tattva. A ja Arjunie powiedziałem 

tylko teoretycznie. Nie pokazałem praktycznie jak się podporządkować. 

Dlatego muszę się tam udać ponownie. 

I tak Kṛṣṇa przyszedł jako Gauranga Mahaprabhu. 

 

yuga-dharma pravartaimu nama-sankirtana 

cari bhava-bhakti diya nacamu bhuvana 

Cc Adi 3.19 i poniżej 20 i 21 

 

(Kṛṣṇa powiedział): 

- Pójdę i będę nauczał yuga-dharmy, intonowania świętego imienia i 

rozdam cztery formy bhakti, służby oddania w dasya – służbie, sakhya – 

przyjaźni, vatsalya - miłości rodzicielskiej i madhurya - miłości 

małżeńskiej. 

 

Santa, nastrój neutralności jest zaniechany w linii Mahaprabhu. Pan 

zdecydował: „Sprawię, że cały świat będzie tańczył w bhava-bhakti, 

eksatycznej miłości do Boga." 

 

apani karimu bhakta-bhava angikare 

apani acari’ bhakti sikhaimu sabare 

apane na kaile dharma sikhana na yaya 

ei ta’ siddhanta gita-bhagavata gaya 



20 
 

 

Przyjmę bhakta-bhava, nastrój wielbiciela i będę uczyć bhakti. Jeśli sam 

nie praktykuję bhakti, saranagati w swym życiu, to nie mogę innych jej 

uczyć. 

 

To jest zewnętrzny powód pojawienia się Pana Caitanyi – bahiranga -

karanam. Zewnętrzny powód jest ze względu na innych ludzi Kali-yugi, 

natomiast powód wewnętrzny antarangam-karanam jest dla Niego 

Samego. Wewnętrzny powód spełnia Jego trzy pragnienia: 

 

śrī radhayah praṇaya-mahima kidrso vanayaiva- 

svadyo yenadbhuta-madhurima kidrso va madiyah 

saukhyam casya mad-anubhavatah kidrsam veti lobhat 

tad-bhavadhyah samajani saci-garbha-sindhau harinduh 11 

 

Wypowiedział to Svarup Damodar Gosvami i cytowane jest przez Rupę 

Gosvamiego w Lalita-madhava. W Kṛṣṇa-lila trzy pragnienia pozostały 

niespełnione. 

Pierwsze, Kṛṣṇa chciał wiedzieć - Co jest miłością Rādharani? 

Następnie chciał wiedzieć- Co jest Moją rupa-madhuri, Moim doskonałym 

pięknem, które urzeka Rādharani? Jak Ja mógłbym go zasmakować? 

I trzecie pragnienie- Jakiego rodzaju przyjemności i szczęścia czerpie 

Rādharani, rozkoszując się Mym pięknem i jak Ja mógłbym go zaznać? 

Te trzy pragnienia rozwinęły się w Panu Kṛṣṇie. Dlatego saci-garbha-

sindhau harinduh pojawił się On z łona Saci-maty. Jest to Gauranga 

Mahaprabhu. 
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Chciwość jest naturalna 

 

W powyższym wersie słowo lobha  „chciwość” jest bardzo znaczące. Pan 

jest chciwy dlatego to jest dosyć naturalne, że my też mamy chciwość. 

Jesteśmy chciwymi osobami  - materialnie chciwymi;chciwość 

materialnego świata jest potępiona; jest uważana za jednego z naszych 

wrogów. W Bhagavad-gicie Pan Kṛṣṇa mówi 

 

tri-vidham narakasyedam 

dvaram nasanam atmanah 

kamah krodhas tatha lobhas 

tasmad etat trayam tyajet 

 

Porzuć te trzy: krodha, kama i lobha  - gniew, pożądanie i chciwość. Jeśli 

dostaniesz się pod ich wpływ, wtedy otworzą się bramy do piekła. Dlatego 

porzuć je. 

 

Chciwość jest potępiona ponieważ Ci, którzy są materialnie chciwi, 

ostatecznie muszą cierpieć. 

 

W odniesieniu do tego zagadnienia – istnieje krótka historia: 

 - Raz chciwy chłopiec zobaczył, jak jego matka wkłada parę jagód do 

glinianego naczynia z bardzo wąskim otworem. Chciwy by dostać te 

jagody, chłopczyk włożył rękę do naczynia i napełnił swą dłoń. Lecz kiedy 

próbował wyjąć rękę z naczynia, ona utknęła jako, że otwór był wąski. 

Powodowało to ból, chłopiec płakał. Pomimo cierpienia, nie wypuszczał 

jagód z rąk. To prosta historia obrazująca konsekwencje chciwości -

cierpienie. Dlatego w Bhagavad gicie Pan Kṛṣṇa mówi - „Porzuć 
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chciwość",  

z drugiej strony chciwość może być zaangażowana w służbę Kṛṣṇy. 

Słowo lobha jest starożytne, nie jest to słowo nowoczesne. Nasienie 

chciwości istnieje zarówno Panu, w Bhagavanie, jak i w wielbicielu, 

bhakcie. W odniesieniu do bhagavat-bhakta, wielbiciel Pana, mówi -lobha 

sadhu-sange hari-katha. Jak możesz użyć chciwości? Rozwijaj chciwość 

by mieć więcej i więcej sadhu sanga towarzystwa z sadhu, czystymi 

wielbicielami i by słyszeć więcej i więcej Kṛṣṇa -katha rozmów o Panu. 

Rozwiń tę chciwość. Taka chciwość jest duchowa, transcendentalna. Nie 

powinno się jej porzucać. Raczej powinno się ją rozwijać bardziej i więcej. 

Im bardziej rozwiniemy taką chciwość, tym więcej otrzymamy duchowego 

smaku i zrobimy duchowy postęp. Ten, kto nie jest w ten sposób chciwy, 

nie może uczynić postępu na duchowej ścieżce. Tak więc powinniśmy 

porzucić materialną chciwość, natomiast duchowa chciwość powinna być 

rozwijana. 

 

Ponownie jest powiedziane: 

 

kṛṣṇa-bhakti-rasa-bhavita matih 

kriyatam yadi kuto ‘pi labhyate 

tatra laulyam api mulyam ekalam 

janma-koṭi-sukrtair na labhyate 

 

Czysta służba oddania w świadomości Kṛṣṇy nie może być otrzymana 

nawet za setki tysięcy lat pobożnych uczynków. Można ją zdobyć tylko za 

jedną cenę – intensywną chciwość by ją otrzymać. Jeśli taka jest gdzieś 

dostępna to niezwłocznie trzeba ją nabyć. 
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W tym wersie słowo laulya oznacza lobha – chciwość. Znaczenie tego 

wersetu jest takie, że jeśli masz taką duchową chciwość, wtedy możesz 

osiągnąć Kṛṣṇa-bhakti-rasa, smak miłości do Kṛṣṇy. W przeciwnym razie 

nie możesz go osiągnąć. Dlatego powinno się rozwijać chciwość do 

posiadania więcej i więcej towarzystwa czystych wielbicieli i słuchania 

więcej i więcej o Panu. Wtedy zrobicie postęp w bhajana-sadhana, służbie 

oddania. Materialistyczne osoby nie wiedzą jak użyć chciwości. 

Wykorzystują oni chciwość przez kierowanie jej na materialne 

przyjemności i posiadłości i w ten sposób cierpią. Więc kiedy mówimy o 

nadejściu Sacinandana Gaura, mamy na myśli duchową chciwość, a nie 

tą materialną. 

 

Tajemnica 

 

Jak wyjaśniono wcześniej, Pan rozwinął trzy typy chciwości, które nie 

mogły być spełnione w Kṛṣṇa-lila. Dlatego zstąpił jako Caitanya 

Mahaprabhu. W gaura-lila te trzy typy chciwości zostały zaspokojone. 

 

Używanie słowa „chciwość” jest wspaniałe. Czy ktoś wcześniej używał 

tego słowa? Nikt nie używał takiego słowa do tej pory. Ale Svarup 

Damodar Gosvami używał go. Powiedział on, że z powodu takiej 

chciwości Vrajaraj-nandan został Sacinandana Gaura Hari. 

 

Najwyższy Pan jest purna-brahma, kompletną pełnią, której nic nie 

brakuje i który nic nie potrzebuje. Jednak rozwija On chciwość. To jest 

cudowne. On jest aptakama, atmarama – zadowolony w sobie. Nie 

brakuje Mu nic. Więc po co taka chciwość? Powinno się zrozumieć tą 

tajemnicę, tą tattvę stojącą za tym. Ten, który jest paramananda-maya, 
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absolutnie szczęśliwy, i sat-cit-ananda – maya pełny wieczności, wiedzy i 

szczęścia, On rozwija chciwość. Ale jaki to rodzaj chciwości i do czego? 

Z tego zrozumieć możemy, że nasienie chciwości jest obecne również w 

Najwyższym Panu, więc co tu mówić o nas. Nasienie tej chciwości 

stopniowo rozwija się i kulminuje w gauranga-svarupa, Śrī Caitanyi 

Mahaprabhu. Acaryowie wyjaśnili w jaki sposób ma to miejsce. 

 

 

Chciwość Pana Viṣṇu 

 

Viṣṇu, Pan Vaikunth, rozwija pewną chciwość. Chce on walczyć. 

Ponieważ jest on Bhagavanem, Najwyższym Panem, sześć rodzajów 

bogactw są w Nim w pełni zamanifestowane. I jednym z tych bogactw jest 

bala – siła. Jako że Jego siła jest niezrównana, dlatego to dość naturalne, 

że chce On walczyć i zaspokoić tą chciwość. Kiedykolwiek Bhagavan 

chce spełnić jakieś pragnienie, wtedy Jego wewnętrzna energia 

Yogamaya, stwarza odpowiednią atmosferę. Tak więc, gdy Viṣṇu pragnął 

walczyć, wtedy yogamaya stworzyła okoliczności do spełnienia takiego 

pragnienia. 

 

Inny punkt to taki, że przeciwnik powinien być tak samo silny, w 

przeciwnym razie bowiem nie czuć satysfakcji z walki. Więc z kim mógłby 

powalczyć Pan? Z woli Pana i poprzez aranżację yoga -mayi, dwaj 

odźwierni duchowego świata - Jaya i Vijaya - zostali przeklęci przez 

czterech Kumarów; mieli przyjąć narodziny jako demony w trzech 

kolejnych żywotach. Najpierw zostali Hiranyakaśipu i Hiranyakṣa, 

następnie Ravana i Kumbakarna i nareszcie Śiśupala i Dantavakra. W 

trzech inkarnacjach Pan Viṣṇu, Narayana, rozkoszował się walcząc z 
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nimi. To jest chciwość Pana Viṣṇu, jak opisuje Śrimad Bhagavatam 

 

Chciwość Nṛsimhadevy 

 

Teraz o chciwości Nṛsimhadeva. Nṛsimhadeva ma dwa rodzaje form: ugra 

(przerażający) i anugra (spokojny). Po zabiciu Hiranyakaśipu, forma 

Nṛsimhadeva była wyjątkowo przerażająca. Nṛsimhadeva tańczył 

taṇdava-nṛtya, pustoszący taniec Pana Śivy wykonywany w czasie 

zagłady świata. Cały świat drżał widząc ten gniewny taniec. Chociaż 

półbogowie ofiarowywali Mu liczne modlitwy, to nadal nie byli w stanie 

ukoić Go. Wtedy półbogowie poprosili Bhaktę Prahlada: 

- Prosimy idź i ucisz gniew Nṛsimhadevy. 

Prahlad Maharaj był drogim wielbicielem Pana, kiedy przyszedł i ofiarował 

swe modlitwy Nṛsimhadevie, wtedy Pan ochłonął i zamanifestował Swą 

spokojną formę. Następnie Pan Nṛsimhadeva posadził ukochanego 

Prahlada na kolana, niczym własnego syna. W tym momencie Vatsalya – 

prema, miłość rodzicielska rozwinęła się w Panu Nṛsimhadevie. 

 

Zarówno ojciec jak i syn smakują tej słodyczy, rasy. Kiedy syn zasiada na 

kolanach ojca, wtedy ojciec odczuwa przyjemność oraz syn odczuwa 

przyjemność. Smak jest wzajemny. Ale z nich dwóch, syn cieszy się 

bardziej niż ojciec. Więc Nṛsimhadeva rozwinął chciwość: „Jak Ja 

mógłbym usiąść na kolanach Swego ojca i smakować tą rasę? W tej 

inkarnacji moim ojcem jest filar więc jak mogę jej smakować?” Od tego 

momentu, po Nṛsimhadevie, wszystkie następne inkarnacje Pana 

przyjmowały ojca i matkę by spełnić to pragnienie. 

 

Chciwość Pana Ramy 
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Pan Rama również rozwinął chciwość. Vibhiṣana i Sugriva są przyjaciółmi 

Pana Ramy. To oznacza, że w rozrywkach Ramy jest sakhya-rasa, miłość 

przyjacielska. Lecz są dwa rodzaje sakhya-rasa: sambhrama i visrambha. 

Sambhrama oznacza przyjaźń z czcią i szacunkiem, a visramha to 

przyjaźń równorzędna, bez szacunku i czci. W rama-lila nie ma mowy o 

równości. Jego przyjaciele Sugriva i Vibhiṣana nie mogą wejść mu na 

ramiona czy podkraść smakołyków sprzed Jego buzi. Boją się nawet o to, 

aby ich nogi nie dotknęły ciała Pana Ramy, bo myślą, że to obraźliwe. Ich 

przyjaźń jest sambhrama-sakya, przyjaźnią z czcią i szacunkiem. 

Visrabha -sakya nie jest taka. To miłość i przywiązanie jest takie, że 

przyjaciele uważają się za równych z Panem. Nie ma tam mowy o czci i 

szacunku. W Kṛṣṇa-lila znajdziecie visrambha-sakya. Chłopcy pasterze 

wspinają się Kṛṣṇie na ramiona i kradną smaczne kąski z Jego ust i Kṛṣṇa 

też kradnie jedzenie z ich buzi. Nogi chłopców pasterzy dotykają ciała 

Kṛṣṇy a Jemu wcale to nie przeszkadza bo to tak, jakby to Jego nogi Go 

dotykały. Czy jeśli wasze nogi dotykają waszego ciała, czy was to złości? 

Nie. Nie ma żadnego poruszenia, bo to wasza noga a nie kogoś innego. 

Jeśli podchodzi ktoś blisko do innej osoby, to porusza się ostrożnie. Ale ci 

chłopcy pasterze są tak drodzy Kṛṣṇie, że ich związki z Nim są na 

platformie równości, abhinnam. 

W tych rozrywkach Pana Ramy ten rodzaj sakhya-rasa nie jest 

smakowany. Dlatego Pan Rama rozwinął chciwość do tego, myśląc: 

- Jak mógłbym tego posmakować? 

To pragnienie zostało spełnione w Kṛṣṇa-avatara. 

 

Esencja smaku miłości małżeńskiej 
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I mamy tu inną rasę, madhurya-rasa, miłość małżeńską. W Rama-avatara 

Pan jest Maryada-Puruṣottama, surowo przestrzega On zasad wedyjskich 

i nigdy ich nie łamie. Eka-patni dhara – przyjmuje On tylko jednążonę. 

Dlatego chociaż Jego rozrywki zawierają madhurya-rasa, miłość 

małżeńską, to nie jest ona smakowana w pełni. Esencja tego smaku nie 

jest smakowana. Rasa miłości małżeńskie doświadczana jest w 

najwyższym stopniu wtedy, gdy jest zjednoczenie -milana - i rozłąka - 

viraha – pomiędzy ukochanym i ukochaną. W Rama-lila Ravana porwał 

Sitę i później Pana Rama porzucił Sitę aby zadowolić obywateli. Więc 

Rama i Sita są zjednoczeni i rozłączeni. Lecz nie ma urozmaicenia w tym 

typie rozłąki i nie jest ona naturalna, a raczej wymuszona. Nie ma więc 

mowy o rozkoszowaniu się esencją miłości małżeńskiej. 

W ujjvala-nilamani Rupa Gosvami opisał różne typy rozłąki – purva-raga, 

mana, prema-vaicittya i pravasa-viraha. W rama-lila nie ma takiej 

różnorodności viraha, ale w rozrywkach Kṛṣṇy jest. Dlatego Pan Rama 

rozwinął chciwość by smakować takiej różnorodności. W Kṛṣṇa-avatara to 

pragnienie zostało spełnione. 

Viraha, rozłąka pomiędzy kochankami jest najwyższą formą prema. Na tej 

platformie zarówno nayaka jak i nayika, ukochany i ukochana, smakują tej 

słodyczy w swych sercach. Dlatego w Kṛṣṇa-lila Pan jest Rādhā-kanta 

(mąż Rādharani) i gopi-kanta (mąż gopi). I chociaż Rādhā i gopi są jego 

własnymi żonami, to uczynił je On równieżżonami innych, aby móc 

doświadczać parakiya-rasa, miłości kochanków. 

 

W rama-lila jedynie svakiya rasa jest doświadczana, miłość ze swoją 

własną małżonką, nie parakiya-rasa. Dlatego Pan Rama rozwinął 

chciwość do parakiya-rasa. Aby smakować parakiya-rasa Kṛṣṇa uczynił 

Swe żony, żonami innych. Więc to pragnienie, które nie zostało 
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zaspokojone w rozrywkach Ramy, spełniło się w rozrywkach Kṛṣṇy. 

W ten sposób rozwój pragnień powodował nadchodzenie kolejnych 

inkarnacji Pana. 

 

Siedziba miłości 

 

W Kṛṣṇa-lila są trzy typy chciwości : 

 

śrī radhayah praṇaya-mahima kidrso vanayaiva- 

svadyo yenadbhuta-madhurima kidrso va madiyah 

saukhyam casya mad-anubhavatah kidrsam veti lobhat 

tad-bhavadhyah samajani saci-garbha-sindhau harinduh 

 

Pragnąc zrozumieć chwały miłości Rādhy, te cudowne Jego cechy, 

którymi Rādhā rozkoszuje się poprzez Swą miłość, oraz szczęście, 

którego Ona doświadcza kiedy odczuwa słodycz Jego miłości - Najwyższy 

Pan Hari dostatnio obdarowany Jej emocjami, pojawia się z łona Śrīmatī 

Saci-devi, niczym księżyc wynurzający się z oceanu. 

ŚrīCaitanya Mahaprabhu jest Samym Kṛṣṇą, lecz inny jest Jego nastrój. 

Jest On w nastroju wielbiciela, szczególnie Rādhā-bhava, nastroju 

Rādharani 

 

ata eva sei bhava angikara kari’ 

sadhilena nija vancha gauranga-śrī -hari 

 

Wtedy Pan Gauranga, który jest Samym Panem Hari, przyjął uczucia 

Rādhy i w ten sposób spełnił Swe pragnienia. 
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To jest wewnętrzny powód caitanya-avatara. Kṛṣṇa rozwinął trzy bardzo 

głębokie pragnienia. Pierwszym z tych pragnień jest: 

- Co jest miłością Rādharani? Jak mogę to zrozumieć?” 

 

ei prema-dvare nitya radhika ekali 

amara madhuryamrta asvade sakali 

 

Tylko Śrīmatī Rādharani, porzez siłę Swej miłości, w pełni smakuje 

słodyczy piękna Kṛṣṇy. 

 

Kṛṣṇa jest visaya-vigraha, objektem miłości a Rādharani jest asraya-

vigraha, siedzibą miłości. Jak visaya może zrozumieć asraya, jeśli nie 

przyjmuje nastroju asraya? To niemożliwe. 

 

Zwierciadło serca 

 

Po drugie: „Co jest mym pięknem?' Kṛṣṇa jest niesłychanie piękny - 

madhuryaka-nilaya ...kandarpa-koṭi-kamaniya-visesa-sobham - Jego 

piękno daleko przewyższa piękno setek Kupidynów. Kṛṣṇa jest tak piękny 

- Vṛndavane ‘aprakrta navina madana - We Vrindavan jest On 

transcendentalnym, duchowym Kupidynem, wiecznie młodym i rześkim. 

Kiedykolwiek widzisz Kṛṣṇę - Jego piękno jest młodsze i młodsze. On 

nigdy się nie starzeje. 

 

Kṛṣṇa siępyta: 

- „Co jest Moim pięknem?” 

Lecz jak On może to zrozumieć? Czy widzicie swą własnątwarz? Widzicie 

twarz kogoś innego, lecz żeby zobaczyć swą własną twarz potrzebna jest 
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pomoc lustra. Wtedy widzimy swą własną twarz, ale jest to tylko odbicie. 

Lustro odbija obraz i wy widzicie to odbicie. Jak Kṛṣṇa może widzieć Swe 

piękno? Jakiego rodzaju lustro jest potrzebne? Sat-prema-hṛdaya-

darpaṇa  - serce jest zwierciadłem, darpaṇa, i sat-prema-ananda to serce 

premi-bhakty, który rozwinął kompletnie czystą miłość . Więc serce 

takiego premi-bhakty jest takim zwierciadłem i w tym zwierciadle Kṛṣṇa 

widzi Swą formę. Lecz nie jest to odbicie. W lustrze widzimy jedynie 

odbicie, ale w sercu premi-bhakty, w lustrze czystej miłości Kṛṣṇa widzi 

Siebie. W sanskrycie odbicie to prati-bimba. Prati -to upasarga, 

przedrostek. Jest dwadzieścia jeden upasarg: pra, para, ap, sam, su, abi, 

api, upa, prati, ati, a, itd.  Więc prati jest jednym z dwudziestu jeden 

upasarg. Po angielsku prati-bimba znaczy reflection – odbicie, ale Kṛṣṇa 

nigdy nie widzi prati-bimba, Kṛṣṇa widzi bimba. Innymi słowy Kṛṣṇa widzi 

Samego Siebie. Nie prati-bimba lecz bimba. To jest sat-prema-darpaṇa. 

Serce premi-bhakty jest właśnie takim lustrem, gdzie Kṛṣṇa widzi Samego 

Siebie. I najlepszym z takich zwierciadeł jest serce Śrīmatī Rādharani. 

 

Trzecim pragnieniem Kṛṣṇy jest - saukhyam casya mad-anubhavatah 

kidrsam veti lobhat. - „Jakie sukha i jakie ananda, jakie szczęście i jaką 

przyjemność odczuwa Rādharani ciesząc się Moim pięknem? Jak mogę 

to poznać?” 

 

Ponieważ te trzy chciwości nie zostały zaspokojone w Kṛṣṇa-lila, aby 

spełnić je Kṛṣṇa pojawił się z łona Saci Maty jako Śrī Caitanya 

Mahaprabhu.To jest wewnętrzny powód pojawienia się Mahaprabhu. 

Dlatego Svarup Damodar Gosvami użył tego słowa lobhat znaczającego 

 „z chciwości ”.  Te słowo jest najważniejsze. 
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Rozdział drugi 

 

Żebrzący o premę 

 

Pewnego dnia Śrīmatī Rādharani bardzo pięknie udekorowała Swą kunja. 

Jej asṭa-sakhi, osiem bliskich przyjaciółek, na czele z Lalitą i Visakhą, też 

tam było. Udekorowały one leśne zarośla Rādhy przeróżnymi pachnącymi 

kwiatami, jak madhavi, malati, yui, sapalika, belli i mallika. Unosił się od 

nich tak piękny zapach, że zwabiło to roje brzęczących trzmieli. Kukułka 

śpiewała: - Kuuuku, kuuuku! Pawie tańczyły rozpościerając swe cudowne 

ogony. Wszystkie drzewa i pnącza we Vrindavan miały piękne kwiaty i 

liście. Wiała chłodna bryza. Panowała taka przyjemna atmosfera. Bliskie 

przyjaciółki Rādharani stały u wejścia do kunja. Wszystkie czekały. 

Rādharani była w środku, niecierpliwie oczekując na przyjście Kṛṣṇy. 

 

Powiew bryzy poruszył liśćmi i wydały one dźwięk podobny do - „kus kus" 

-Tak, jakby ta bryza przynosiła odgłos kroków Kṛṣṇy. 

- „O mój ukochany idzie. Kṛṣṇa nadchodzi." 

Ale Kṛṣṇa nie przychodził. 

 

W ten sposób Śrīmatī Rādharani czekała. Była tak podniecona, że każda 

chwila zdawała siębyć wielką yugą. 

- „Oh! Kṛṣṇa nie przychodzi” 

Rādharani nastrój jest lewicowy vamya-bhava i Jej vamya-bhava 

wzmagała się bardziej i więcej. Wszystkie Sakhi tam były i szczególnie 

Viśakha zauważyła stan Swej sakhi, Rādharani. Dlatego wysłała ona 
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posłanniczkę słowami: 

- „Idź i zobacz czy Kṛṣṇa przychodzi czy nie." 

Więc ta dziewczyna wyszła i na swej drodze spotkała Saibyę, jedną ze 

służek Candravali. Candravali nastrój jest prawicowy, a Rādharani nastrój 

jest lewicowy. Są Swymi przeciwieństwami. Dumna Saibya powiedziała: 

- „Kṛṣṇa jest w kunja mej sakhi, Candravali." 

Po powrocie do kunja Rādharani, posłanniczka złożyła raport do Visakhi: 

- „Kṛṣṇa jest w kunja Candravali." 

Wtedy Viśakha wściekła się i jej oczy poczerwieniały ze złości: 

- „Niesłowna osoba! Niesłowna osoba!" 

Lalita, będąc nieco bardziej łagodna, próbowała uspokoić swą 

rozzłoszczoną przyjaciółkę, ale Viśakha nie słuchała. Viśakha 

niezwłocznie weszła do kunja i doniosła Śrīmatī Rādharani: 

- „Kṛṣṇa jest w kunja Candravali." 

Wtedy lewicowy nastrój Rādharani wzmógł się drastycznie i osiągnął 

szczyt, abhimani-sakhi. We Vrajy, jedynie Śrīmatī Rādharani rozkoszuje 

się ostateczną granicą madhurya-rasa. Jedynie Śrīmatī Rādharani może 

powiedzieć - „Kṛṣṇa amara, Kṛṣṇa amara" - Kṛṣṇa należy do mnie.  Nikt 

inny nie może tak powiedzieć. Kṛṣṇa należy tylko do Rādhy i do nikogo 

innego. On jest Kṛṣṇą Rādhy . 

 

govindanandini, rādhā, govinda-mohini 

govinda-sarvasva, sarva-kanta-śiromaṇi 

 

Rādhā jest Tą, która daje przyjemność Govindzie, Govindanandini. Ona 

jest również govinda-mohini – tą, która oczarowuje Govindę. Dla Niej 

Govinda jest wszystkim, govinda-sarvasva. Jest klejnotem koronnym 

pośród małżonek Kṛṣṇy, sarva-kanta-śiromaṇi. 
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To jest Rādhā. Więc tylko Rādharani, dla której Govinda jest wszystkim, 

mówi: 

- „Kṛṣṇa amara, Kṛṣṇa amara - Kṛṣṇa należy do Mnie” 

A co mówi Candravali? Candravali jest w nastroju prawicowym, dlatego 

mówi ona, ami tomara: 

- „Oh Kṛṣṇo! Ja należę do Ciebie." 

Rādhā mówi - „Kṛṣṇa należy do mnie” - a Candravali mówi - „Ja należę do 

Kṛṣṇy” 

To jest różnica pomiędzy nastrojem lewicowym a prawicowym. 

W momencie, kiedy Rādharani usłyszała, że Kṛṣṇa był w kunja 

Candravali, Jej lewicowy nastrój gwałtownie wzrósł do najwyższego 

poziomu. Zwane jest to abhimana, nadąsanie i złość. W złości przygryzła 

górną wargę i powiedziała: 

- „Jeśli Kṛṣṇa przyjdzie, to nie pozwólcie tej niewdzięcznej osobie 

wkroczyć do Mego kunja. Niesłowna osoba!” 

 

Rādharani mówi w ten sposób, ale czego naprawdę pragnie? Ona zawsze 

myśli o Kṛṣṇie i nie może znieść przenikliwego bólu rozłąki z Nim nawet 

na moment, po mimo tomówi: 

- „Nie pozwólcie temu niewdzięcznikowi Kṛṣṇie wejść do mojego kunja!” 

To jest - mana. Zewnętrznie odrzuca Ona Kṛṣṇę, ale wewnętrznie chce 

Go. Kṛṣṇa jest w sercu Rādharani. Serce Rādharani jest sat-prema-

darpaṇa, zwierciadłem czystej miłości. Więc Kṛṣṇa jest tam i śmieje się. 

 

Ostre słowa 

 

Mówiąc: 
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- „Tak, my nie pozwolimy temu niewdzięcznemu, nikczemnemu Kṛṣṇie 

wejść do kunja naszej sakhi, nie wpuścimy Go” 

Lalita i Viśakha wyszły na zewnątrz by objąć wartę przy wejściu do kunja. 

Wtedy Kṛṣṇa przybył goniąc co tchu. Zbliżając się do wejścia kunja 

Rādharani, Kṛṣṇa zobaczył dwóch silnych dozorców. Lalita i Viśakha 

zatrzymały Go mówiąc: 

- „Zakaz wstępu. Wynoś się stąd. Niesłowna osobo. Nasza praṇa-sakhi, 

najdroższa przyjaciółka ozdobiła to kunja tak pięknie. Gdzie się 

podziewałeś? Dlaczego zjawiasz się tak późno?” 

 

Kṛṣṇa był w bardzo pokornym nastroju. W łagodny sposób zaczął prosić 

je ze złożonymi dłońmi: 

- „Proszę...proszę wybaczcie Mi. Jestem wielkim winowajcą. Proszę 

donieście waszej sakhi, że jestem tu i błagam o wybaczenie." 

Lecz Viśakha i Lalita nie wpuściły Go. Viśakha była bardzo zła, ale Lalita 

będąc troszkęłagodniejszą weszła do kunja. 

 Rādharani właśnie wylewała łzy, zwiesiwszy głowę w dół. Cała ziemia 

mokra od  łez z Jej oczu zamieniła się w błoto, a Ona pisała coś na niej 

palcem lewej ręki. Widząc Lalitę, Rādharani spytała: 

- „Czy przyszedł Mój praṇa-vallabha? Czy przyszedł już Pan Mego serca, 

Kṛṣṇa?” 

A zaraz potem, nadąsana, powiedziała: 

- „Dlaczego Kṛṣṇa miałby do Mnie przyjść? Jestem taka nieszczęsna. Jest 

tyle pięknych kobiet gotowych by dać mu przyjemność.  Wszystkie 

niebiańskie anioły są bardzo ochocze, by dostać Kṛṣṇę i dać mu 

przyjemność. Więc niech tak będzie. Niech On przyjmie ich służbę i 

będzie szczęśliwy. Nie wiem dlaczego taka prosta kobieta jak ja, oddała 

Mu wszystko. Dałam mu Swoje życie i duszę i ukochałam Go całym 
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Swym sercem. Nie wiem dlaczego. I teraz płonę w tym gorejącym ogniu 

rozłąki. Obym spłonęła, lecz oby On był szczęśliwy." 

 Rādharani wyglądała jakby oszalała. Lalita widząc w jakim jest stanie, nie 

była w stanie nic powiedzieć. Więc wróciła bez słowa do wrót kunja. 

Widząc Lalitę, Kṛṣṇa powiedział do niej: 

- „O Lalita, widzisz jestem takim niegodziwcem. Wiem, że Twoja sakhi, 

Śrīmatī, bardzo się nadąsała. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale wierzę, że 

jeśli wpuścisz Mnie do kunja, posępność twej sakhi ustąpi w jednym 

momencie, jak tylko zobaczy Moją formę Śyamasundara.” 

Wtedy gniewna Viśakha powiedziała: 

- „Ty kłamczuchu! Co Ty mówisz? Myślisz, że widząc Twą formę 

Śyamasundara moja praṇa-sakhi zapomni wszystko i zostanie Twą 

służką? Wynoś się stąd! Wynoś się!” 

Viśakha potrafi być czasem bardzo uszczypliwa. 

-  „Nie wstydzisz się mówić takie rzeczy? Co to ma znaczyć? Jesteś 

chciwy na Jej miłość, czy Ona jest chciwa Twej pięknej postaci 

Śyamasundara? Myślę, że zapominasz, że chociaż Jesteś madana-

mohana - Tym, który oczarowuje Kupidyna – to moja sakhi jest madana-

mohana-mohini -Tą, która oczarowuje madana-mohana. Czy nasza sakhi 

jest chciwa na Twe piękno, czy Ty jesteś chciwy Jej miłości? Wszystko co 

wiem, to to, że pewnego dnia będziesz musiał nad tym zapłakać. Mówię 

Ci Kṛṣṇo – pewnego dnia będziesz musiał zapłakać o Jej miłość. A teraz 

wynoś się stąd!” 

Viśakha wypowiedziała te ostre słowa do Kṛṣṇy. 

 Kṛṣṇa był rozczarowany. Nie wiedział co zrobić więc odszedł i udał się 

nad brzeg Yamuny. Tam zdjął wszystkie Swoje piękne ubrania i ozdoby. 

Wyrzucając je na bok i tocząc się w piasku, Kṛṣṇa zaczął płakać. Teraz 

Kṛṣṇa jest smutny. Tylko te słowa wyszły z Jego ust: 
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- „Rādhe purao madhuripu kamam, Rādhe purao madhuripu kamam - O 

Rādhe, proszę spełnij pragnienie wroga Madhu-daitya.” 

Chociaż Kṛṣṇa jest zadowolony Sam w Sobie, to nadal pragnie być z 

Rādharani. 

 

 

Tylko jedna nadzieja 

 

Paurnamasi jest Yogamayą i aranżuje ona wszystkie lila we Vrajabhumi. 

Czynności Yogamayi są tak cudowne, że czasami nawet Kṛṣṇa nie może 

ich pojąć. Pomimo tego, że Paurnamasidevi wie wszystko, to widząc stan 

Kṛṣṇy, powiedziała ona: 

- „Mój drogi chłopcze. Co Ci się stało?” 

Po tym jak Kṛṣṇa wyjawił wszystko Paurnamasi, odrzekła: 

- „Te rzeczy nie są mi obce. Posłałam już Vrindadevi by poczyniła 

stosowne przygotowania do Twojego zjednoczenia ze Śrīmatī Rādharani.” 

I właśnie wtedy pojawiła się Vrindadevi na brzegu Yamuny. Widząc stan 

Kṛṣṇy, pomyślała ona: 

- „Kṛṣṇa jest lila-maya. Jaką cudowną lila zamanifestował! Jeśli jest nitya-

milana, wieczny związek, to Kṛṣṇa i Rādhā nigdy nie będą oddzieleni od 

Siebie. Jeśli jest wieczna unia, to gdzie jest viraha? Gdzie jest 

rozłączenie? Teraz Kṛṣṇa cierpi tak dotkliwie, trawi Go ból rozłąki z 

Rādharani a Rādhā tak się nadąsała, że Kṛṣṇa nie wie jak to przerwać. 

Kṛṣṇa jest życiem i duszą Rādharani. Ale Rādharani nadąsała się i 

wyrzuciła Go, chociaż tak naprawdę nie może znieść ani chwili rozłąki z 

Nim. Uważam, że jest to niepojęte. Lecz z polecenia i inspiracji 

Paurnamasi, stanę się instrumentem w tym cudownym lila. Jeśli mogę 

zostać instrumentem w jednoczeniu Rādhy i Kṛṣṇy, to uważam swe życie 
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za udane.” 

Wtedy Vrindadevi pojawiła się przed Kṛṣṇą. 

- „Tu Vrindadevi - powiedziała- przyszłam z polecenia Paurnamasi, która 

wszystko mi powiedziała. Wiem, że zasmuciłeś się tak, ponieważ 

Rādharani nie zgodziła się z Tobą zobaczyć. Rozumiem, że nic nie 

możesz zrobić by spotkać się z Rādharani i przerwać Jej posępny nastrój. 

Aczkolwiek jest jeden sposób. Jeśli zrobisz co mówię, wtedy jest 

nadzieja.” 

Kṛṣṇa zgodził się: 

- „Oczywiście, zrobię co powiesz. Nie wiem co robić. Jestem zmylony.” 

Vrinda powiedziała: 

- „W porządku, dobrze, ale musisz pozbyć się tego gopa-vesa, stroju 

pasterza. Musisz się z nim pożegnać. Masz też piękne, falujące włosy na 

Swej głowie, lecz będziesz musiał je zgolić. Żadnych falujących włosów. 

Tak.  Pozbądź się Swego pawiego piórka. Żadnego pawiego piórka. I nie 

stój w ten sposób, tri-bhanga, trójzgięta pozycja. Zrezygnuj z wszystkich 

tych rzeczy. A co do tego czarniawego ciała – Nie! Musisz to wszystko 

porzucić. I zdejmij Swój żółty strój. Załóż szafranowe odzienie i zostań 

żebrakiem, bhiksu. Musisz też wyrzucić Swój mohana-murali. Żadnego 

oczarowującego fletu. Ja dam Ci instrument khanjaṇi (tamburyn). Nauczę 

Cię bardzo ładnej piosenki i będziesz ją śpiewał grając na tym khanjaṇi. 

Wtedy grając i śpiewając pójdziesz do kunja Rādharani. Jeśli tak zrobisz, 

to jest szansa, że spotkasz Rādharani.” 

 Jak tylko Vrinda-devi wypowiedziała te słowa, Kṛṣṇa natychmiast przyjął 

taką formę. Kṛṣṇa pojawił się z ogoloną głowa,w ubraniu koloru 

szafranowego; żebrak w sanyasa-vesa z karnacją jak stopione złoto. 

Przez Jego pragnienie ta forma pojawiła się natychmiast, ponieważ Jego 

wola jest najwyższa. To z Jego życzenia następuje stwarzanie i 
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unicestwianie. Więc teraz Kṛṣṇa jest w bhiksu-vesa, ubraniu żebraka. 

Wtedy Vrinda-devi nauczyła go tej piosenki: 

 

srimate rādhe bada abhimani 

vamya-bhava śiromaṇi 

syama sari ange acchadana 

tava tapta-kancana varaṇa 

eta dina chile pagaliṇi rai 

kanu preme praṇa sampi 

sarva rupe guṇe ogo gandharvike 

kanu mana kari curi 

aji rādhā-prema bhiksa magi 

kanu phere dvare dvare haya 

 

To jest ta praepiękna piosenka, którą Kṛṣṇa nauczył się od Vrinda-devi. 

Wtedy Kṛṣṇa w postaci sannyasina poszedł do Rādhā-kunja, grając na 

tym khanjaṇi zaczął śpiewać: 

 

- „O Śrīmatī Rādhe! Sposępniałaś, abhimana, bardzo sposępniałaś. 

Vamya-bhava-śiromaṇi. Jesteś klejnotem koronnym tego lewicowego 

nastroju. Całe Twe ciało okrywa to niebieskawe sari a Twoja skóra ma 

odcień stopionego złota, tapta-kancana-gaurangi. Do tej pory szalałaś za 

kanu-prema, miłością Kṛṣṇy. O Gandarviko, Rādharani w każdym 

aspekcie skradłaś serce i umysł Kanu. Ale oto dzisiaj ten Kanu stał 

siężebrakiem, chodzącym od drzwi do drzwi błagając Rādhā-prema, 

Rādhā-prema, Rādhā-prema.” 
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Sannyasi Thakur 

 

Kiedy Kṛṣṇa dotarł do wrót kunja Rādharani, Lalita i Viśakha zobaczyły 

pięknego sannyasina i usłyszały tą cudowną piosenkę. Lalita dociekała: 

- „O sannyasi ṭhakura, gdzie nauczyłeś się takiej pięknej piosenki?” 

Sannyasi Thakur odparł: 

- „Mam guru. Ma ona na imię Gandarvika. To od niej nauczyłem się tej 

piosenki.” 

Wtedy Viśakha powiedziała: 

- „Dlaczego tu przyszedłeś? Czego sobie życzysz sannyasi ṭhakura? 

- Jestem sannyasinem. Nie chce już posiadać niczego w tym materialnym 

świecie. Porzuciłem wszystko i tylko żebrzę o premę, prema-bhiksari.” 

Viśakha powiedziała: 

- „W porządku sannyasi ṭhakura. Mója droga sakhi jest bardzo 

nieszczęśliwa. Ona kona. Jej los jest bardzo zły, nieszczęsny. O sannyasi 

ṭhakura, czy mógłbyś powróżyć Mej praṇa-sakhi? 

- O tak znam się na tym 

 - Kto Cię nauczył? 

 - Oh nauczyłem się od Mojej Guru, Gandarviki. Ona mnie nauczyła 

wszystkich tych rzeczy.” 

 Słysząc to Viśakha zapytała: 

- „Sannyasi thakur, czy mógłbyś wejść do kunja aby powróżyć naszej 

praṇa-sakhi? Wtedy otrzymasz Jej błogosławieństwa. Z 

błogosławieństwami Mojej sakhi na pewno dostaniesz prema.” 

Sannyasi thakur odparł: 

- „Dobrze, czemu nie? Wejdę ponieważ jestem chciwy na tą prema-

dhana.  Dlatego założyłem te sannyasa-vesa. Jestem żebrakiem premy, 

prema bhiksari, więc wejdę tam.” 
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 Wtedy zabrały one sannyasi-ṭhakura do kunja. Lalita weszła do 

wewnętrznej komnaty gdzie leżała Rādharani i doniosła Jej, że przybył 

cudowny sannyasi ṭhakura. W międzyczasie Viśakha poprosiła Go: 

- „Sannyasi ṭhakura, proszę czy mógłbyś zaśpiewać tą bardzo piękną 

piosenkę, którą śpiewałeś? Chcę słuchać tej słodkiej piosenki. 

Zaśpiewasz ją? ” 

 Sannyasi ṭhakura powiedział: 

- „Tak, czemu nie? To moja ulubiona piosenka.” 

 I wtedy zaczął śpiewać: 

- aji rādhā-prema bhiksa magi kanu phere dvare dvare haya - Dzisiaj 

Kanu zostałżebrakiem chodzącym od drzwi do drzwi, błagając o miłość 

Rādhy.” 

Kiedy śpiewał ostatnią linijkę i te słowa doszły do uszu Rādhy, 

natychmiast płaczliwy nastrój wezbrał się w Jej sercu: 

 

aslisya va pada-ratam pinasṭu mam 

adarsanan marma-hatam karotu va 

yatha tatha va vidadhatu lampaṭo 

mat-praṇa-nathas tu sa eva naparah 

 

Niech ten rozpustnik zrobi ze Mną co chce. Może Mnie objąć lub kopnąć. 

Może pozwolić Mi spalić się ogniem rozłąki nie dając mi Swego darṣanu. 

Niech zrobi co zechce – przecież jest rozpustnikiem. Pomimo tego, 

zawsze będzie Moim praṇa-natha, Panem Mego serca, i nikim innym. 

 

To jest ostatni wers Śikṣaṣtaki Mahaprabhu i wyemanował on z głebi 

serca Rādharani. Wtedy Lalita pocieszała Ją: 

- „O moja praṇa-sakhi, uspokój się. Bądź cierpliwa. Przyszedł tu miły 
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sannyasi thakur. On wie wszystko, sarvajŋa. Powróży Ci czy możesz 

spotkać Swego praṇa-vallabha, Pana Twego serca." 

Po należytym przygotowaniu dwóch siedzeń na werandzie kunja 

Rādharani, Lalita poprosiła sannyasina aby zajął tam Swe miejsce. Wtedy 

Rādharani wyszła ze Swej wewnętrznej komnaty. Nosiła na Swej głowie 

welon, ponieważ nigdy nie spogląda na mężczyzn. Żaden mężczyzna nie 

może oglądać twarzy Rādharani, jedynie Kṛṣṇa. Lalita posadziła Ją na 

drugim siedzeniu, dokładnie naprzeciw sannyasi ṭhakura. Następnie Lalita 

wzięła lewą rękę Rādharani by pokazać ją sannyasi thakurze. 

- „O sannyasi ṭhakura - powiedziała – Prosimy, powróż Naszej praṇa-

sakhi.” 

Sannyasi ṭhakura odparł: 

- „Proszę Mi wybaczyć, Jestem sannyasi. Nie mogę dotykać ręki żadnej 

kobiety. Nie. Moja dharma sannyasy będzie złamana”. 

- „Jak możesz powróżyć więc?” 

- „Mogę powróżyć Twej sakhi widząc linie na Jej czole. Wiem jak się to 

robi. Zdejmijcie Jej welon i Ja powróżę.” 

Wtedy Viśakha powiedziała: 

- „O sannyasi ṭhakura! Widzisz, Nasza sakhi nigdy nie spogląda na 

żadnego puruṣa, mężczyznę, w tym świecie. Ona jest bardzo stanowcza 

w tym względzie.” 

Oszust sannyasi odparł: 

- „Are baba! Ja Jestem dandi-sannyasi, nie rozumiecie? Nie mam 

żadnych pragnień. Porzuciłem wszystko. Jestem jedynie żebrakiem, 

błagającym o miłość. Jestem prema-bhiksari. Dlaczego wasza sakhi 

wstydzi się zdjąć welon w obecności dandi-sannyasi? Jeśli wasza sakhi 

podniesie welon, to nic złego się nie stanie. Wtedy mogę powróżyć. 

Jestem sannyasi. Nie jestem zwyczajnym mężczyzną." 
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Kiedy Lalita odsłoniła welon, natychmiast ukazała się syama-tri-bhanga-

lalita, forma Kṛṣṇy – postać sannyasi zniknęła. Stał tam w Swej 

wdzięcznej, trójzgiętej pozie z fletem, pawim piórkiem, żółtymi szatami i 

pięknymi ozdobami. Wtedy oczy Kṛṣṇy spoczęły na oczach Rādharani – 

zjednoczeni oko w oko. Natychmiast zniknęła Jej posępność. Viśakha 

była zdumiona: 

- „Co to ma być?” 

 

 

Kṛṣṇa-lila Gaura-lila 

 

Oto co Ramananda Raya zobaczył, gdy Mahaprabhu pokazał mu Swą 

prawdziwą formę: 

 

 pahile dekhilun tomara sannyasi-svarupa 

ebe toma dekhi muni syama-gopa-rupa 

(Cc Madya 8.268, i poniżej dwie śloki 269, 270) 

 

Ramananda Raya powiedział Panu Śrī Caitanyi: - „Na początku 

wyglądałeś jak sannyasi, ale teraz widzę Cię jako Śyamasundara, chłopca 

pasterza.” 

 

Ramananda Raya zobaczył Śyamasundara. Jak tylko zniknęła postać 

sannyasina, natychmiast pojawiła się forma Śyamasundara. Ramananda 

Raya jest Viśakhą we vraja-lila więc on widział te rzeczy. 

 

tomara sammukhe dekhi kancana-pancalika 

tanra gaura-kantye tomara sarva anga dhaka 
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Widziałem Cię wyglądającego jak złocista lalka, i całe Twe ciało wydawało 

się być pokryte złotym blaskiem. 

 

tahate prakaṭa dekhon sa-vamsi vadana 

nana bhave cancala tahe kamala-nayana 

 

Teraz widzę Cię trzymającego flet przy Swoich ustach, a Twoje lotosowe 

oczy poruszają się  niespokojnie w ekstazie. 

 

Kṛṣṇa powiedział Śrīmatī: 

- „O Rādhe, Jeteś Kṛṣṇa-ahladini. Wszystkie Twe lila są dla Mej 

przyjemności. Nie chcesz dotykać ciała nikogo prócz mnie. Podobnie Ja 

nie chcę dotykać ciała żadnej kobiety, jedynie Twoje, Rādho. Czasem idę 

do kunja Candravali, tylko dlatego by wzmóc Twąvamya-bhava. Tym 

samym wzmaga się Twój lewicowy nastrój i bawi mnie to. Teraz ten 

najwznioślejszy nastrój został wyrażony dzisiaj. Nie mogłem znaleźć 

żadnego innego sposobu by przerwać Twoje nadąsanie. Dlatego 

założyłem te sannyasi-vesa i zostałem żebrakiem, prema-bhiksari." 

Pamiętacie wcześniej gdy Rādharani płakała, Viśakha powiedziała Ksnie: 

- „Pewnego dnia Ty będziesz tak płakać.” 

Więc teraz On zawsze płacze w formie Mahaprabhu 

 

Zadłużony 

 

Więc to dlatego Kṛṣṇa musi płakać. Kṛṣṇa musi płakać i zostać 

sannasinem żebrzącym o Rādhā-prema, miłość Rādharani. 

- „W innym przypadku nie mogę spłacić długu – na paraye, na paraye - 
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Kṛṣṇa mówi - Jestem zadłużony”. 

 

na paraye ‘ham niravadya-samyujam 

sva-sadhu-krtyam vibudhayusapi vah 

ya mabhajan durjaya-geha-srnkhalah 

samvrscya tad vah pratiyatu sadhuna 

 Cc Adi 4.180 

 

O Gopi! Nie jestem w stanie spłacić Wam Mojego długu za Waszą 

nieskazitelną służbę, nawet w ciągu życia Brahmy. Wasze połączenie ze 

Mną jest bez zarzutu. Czciłyście Mnie, ucinając wszystkie swoje domowe 

więzy, które są trudne do zerwania. Dlatego proszę by Wasze chwalebne 

czyny były Waszą rekompensatą. 

 

Kṛṣṇa mówi tu: 

- Nie mogę spłacić długu. O gopi, macie do mnie tyle miłości, że 

zerwałyście wszelkie reguły, wszelkie wedyjskie zasady. W samym 

środku nocy przybiegłyście do Mnie.” 

To jest raganuga-bhakti, żadnych reguł i zasad. 

 Więc Kṛṣṇa jest zadłużony. I aby spłacić Swój dług, przyszedł w postaci 

sannyasina. Całkowicie odmiennej formie; nie zgięty w trzech miejscach, 

bez pięknych falowanych włosów. Teraz Jego głowa jest ogolona. Jego 

żółte szaty są koloru szafranowego i prosi On o Rādhā-prema, to jest 

Rādhā-bhava. Przyszedł w tej formie sannyasi, jako że nie mógł spłacić 

Swego długu. Teraz Kṛṣṇa porusza się w tej formie, która jest kombinacją 

Rādhy i Kṛṣṇy, rasaraja-maha-bhava. To jest Caitanya Mahaprabhu. 
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Nastrój manjari 

 

W międzyczasie Paurnamasi poleciła Vrindavi by zaangażować wszystkie 

manjari do dekorowania tego kunja, gdzie Rādhā i Kṛṣṇa usiądą i będą się 

huśtać. Manjari udekorowały kunja i huśtawkę dla Rādhy i Kṛṣṇy. To jest 

manjari-bhava-seva. Nasz nastrój jest manjari bhava, i my właśnie 

oferujemy swą służbę dla przyjemności Rādhy i Kṛṣṇy w takim nastroju. 

 

rādhā-kṛṣṇa praṇa mora jugala-kisora 

jivane maraṇe gati ara nahi mora 

kalindira kule keli-kadambera vana 

ratana-bedira upara basabo du’jana 

syama-gauri-ange dibo cuya candanera gandha 

camara dhulabo kabe heribo mukha-candra 

ganthiya malatira mala dibo donhara gale 

adhare tuliya dibo karpura-tambule 

lalita-viśakha-adi yata sakhi-vrnda 

ajnaya karibo seva caraṇaravinda 

śrī -kṛṣṇa-caitanya-prabhura dasera anudasa 

seva abhilasa kare narottama-dasa 

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare 

hare rama hare rama rama rama hare hare 

 

Boska Para, Śrī Śrī Rādhā Kṛṣṇa są moim życiem i duszą. W życiu, czy w 

czasie śmierci nie mam innego schronienia poza Nimi. W lesie małych 

drzew kadamba na brzegu Yamuny, posadzę Tą Boską Parę na tronie z 

klejnotów. Namaszczę papką sandałową Ich ciemną i jasną formę i będę 

Ich wachlować camarą. Oh kiedy ujrzę Ich lica piękne niczym Księżyc? 
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Zrobię dla Nich girlandy z kwiatów malati i założę je na Ich szyje, ofiaruję 

tambulę pachnącą kamforą Ich lotosowym ustom.  Za pozwoleniem 

wszystkich sakhi, na czele z Lalitą i Visakhą, służyć będęlotosowym 

stopom Rādhy i Kṛṣṇy. Narottama Dasa, sługa sługi Śrī Caitanyi 

Mahaprabhu, bardzo pragnie tej służby dla Boskiej Pary. 

 

Tak więc Rādhā i Kṛṣṇa zasiedli na pięknej jhulana, huśtawce. 
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Rozdział trzeci 

 

Omdlenie Ramanandy Raya 

 

 

tabe hasi’ tanre prabhu dekhaila svarupa 

‘rasa-raja’, ‘mahabhava’—dui eka rupa 

Cc Madya 8.282 

 

Pan Śrī Kṛṣṇa jest rezerwuarem wszelkiej przyjemności, a Śrīmatī 

Rādharani jest ucieleśnieniem ekstatycznej miłości do Boga. Te dwie 

formy połączyły się w jedno jako Śrī Caitanya Mahaprabhu. To 

spowodowało objawienie Swej prawdziwej postaci Ramanandzie Raya 

przez Pana Śrī Kṛṣṇa CaitanyęMahaprabhu. 

 

Gauranga jest połączoną formą rasaraja i mahabhava. Ale jakim 

sposobem są Oni połączeni razem?  Jest to bardzo poufna tattva. 

 

hrdaye dharaye ye caitanya-nityananda 

e-saba siddhanta sei paibe ananda 

 

Każdy,kto zdołał pochwycić Pana Caitanyę Mahaprabhu i Pana 

Nityanandę Mahaprabhu w swym sercu, ucieszy się słuchając tych 

transcendentalnych konkluzji. 
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Tacy premi-bhaktowie, którzy noszą w swych sercach Caitanya-

Nityananda znają tą siddhantę. Oni mogą jej smakować. Locan Das 

Thakur śpiewał - anvaddha karuṇa sindhu kaṭiya muhana.  Ta gaura-

tattva jest jak ocean. Ten ocean blokowała bardzo silna tama. Ale ci 

premi-bhaktowie roztrzaskali tą tamę. I wtedy strumień tego oceanu 

wytrysnął w dół. Bez łaski takich premi-bhaktów nie możemy zrozumieć 

tej bardzo głębokiej tattvy. 

 

e saba siddhanta haya amrera pallava 

bhakta-gaṇa-kokilera sarvada vallabha 

Cc Adi 4.234 

 

Ta siddhanta, ta prema-tattva jest jak świeżo wyrośnięte gałązki drzewa 

mango – bardzo delikatne i czerwonawe. One zawsze są zadowalające 

dla premi-bhaktów, którzy w ten sposób przypominają kukułki. 

 

abhakta-uṣṭrera ithe nā haya praveśa 

tabe citte haya mora ananda-visesa 

Cc Adi 4.235 

 

Lecz Ci, którzy są abhaktami, niewielbiciele, są jak wielbłądy. Nie potrafią 

wejść w te tematy. 

 

ataeva bhakta-gane kari namaskara 

nihsanke kahiye, tara hauk camatkara 

Cc Adi 4.237 

 

Składając pokłony u lotosowych stóp takich premi-bhaktów, spróbuję 
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wyjaśnić tą tattvę najlepiej jak potrafię. 

 

bhaja gauranga kaha gauranga laha gaurangera nama re 

je jana gauranga bhaje sei haya amara praṇa re 

 

 Tacy premi-bhaktowie, którzy zawsze zaangażowani są w gauranga-

bhajan, są moim życiem i duszą. 

 Więc kim są Ci premi-bhaktowie? Są to wieczni towarzysze Gaury: Śrī 

Ramananda, Śrī Rupa, Śrī Raghunatha oraz rasacaryowie jak Srivas, 

Śripada Prabhodananda Sarasvati i Śripada Kavi-karanapura. Wszyscy Ci 

premi-bhaktowie rozkoszowali się tą nektariańską prema-tattvą i wszyscy 

oni wyrazili to. Jeśli podążamy śladami takich premi-bhaktów, sakhi-

manjari, którymi są nasi guru, dostaniemy ich łaskę. Wtedy będziemy w 

stanie smakować tą prema-tattvę. Ci, którzy otrzymali łaskę Caitanya-

Nityananda, szczególnie Nityanandy Prabhu, oni będą w stanie pływać w 

tym gaura-rasa-mahasindhu, wielkim oceanie powstałym ze słodyczy 

Gaury. W przeciwnym razie nie można w nim pływać. Nie można nawet 

zbliżyć się do brzegów tego oceanu. Będziecie daleko, daleko od niego, 

co tu dopiero mówić o wkraczaniu do niego i pływaniu. 

 

Zdumiony 

 

Jest to bardzo wielki temat. Jestem zmylony. Próbowałem wejść do tego 

ogromnego oceanu, ale nie wiem, w którą stronę iść. W tą stronę czy w 

tamtą. To bardzo rozległy temat. 

 Dlaczego Raya Ramananda zemdlał? 

 

pahile dekhilun tomara sannyasi-svarupa 
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ebe toma dekhi muni syama-gopa-rupa 

tomara sammukhe dekhi kancana-pancalika 

tanra gaura-kantye tomara sarva anga dhaka 

Cc Madya 8.268/9 

 

Ramananda Raya powiedział do Caitanyi Mahaprabhu: - Najpierw 

wyglądałeś jak sannyasi, ale teraz widzę Cię jako Śyamasundara, 

czarnawego pastuszka. Teraz co widzę? Zdajesz się być złocistą postać i 

całe Twoje ciało syama wydaje się być pokryte złotym blaskiem. 

 

Kṛṣṇa jest wewnątrz. Dlatego powiedziane jest - antara kṛṣṇa bahira 

gaura – ta forma Śyama jest w środku i pokryta jest złocistym blaskiem. 

To jest Gaura. To jest to, co zobaczył Ramananda Raya. Ramananda 

Raya zna Kṛṣṇę bowiem jest Visakhą-sakhi we vraja-lila. Zna on również 

kancana-pancalika, złotą postać. To jest Rādharani. On zna Ich oboje, 

ponieważ we vraja-lila jest on Visakhą-sakhi i Oni oboje są mu bardzo 

drodzy. Więc dlaczego Ramananda zemdlał, gdy Gaura mu się tak 

objawił? To jest pytanie. Są mu znajomi, skoro mówi on: 

 

radhikara bhava-kanti kari’ angikara 

 nija-rasa asvadite kariyacha avatara 

Cc Adi 8.279 

 

Mój drogi Panie, rozumiem, że przyjąłeś ekstazę i karnację Śrīmatī 

Rādharani. Przez przyjęcie tego, smakujesz Swego transcendentalnego 

nastroju i dlatego pojawiłeś się jako Śrī Caitanya Mahaprabhu. 

 

Ramananda Raya wypowiada się w ten sposób, więc nie jest mu to 
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nieznane. Nie ma powodu do omdlenia. Dlaczego więc zemdlał? 

 

dekhi’ ramananda haila anande murcchite 

dharite na pare deha, padila bhumite 

Cc Madya 8.283 

 

Ujrzawszy tą formę Ramananda Raya omal nie stracił przytomności w 

transcendentalnym szczęściu. Nie mogąc dłużej stać, upadł na ziemię. 

 

On upadł na ziemię. Dlaczego? Czy był tak zdumiony? On zna wszystkie 

te rzeczy. Nie jest mu to obce. Jeśli ktoś czegoś nie zna to może być 

zdumiony. Ale Ramananda o tym wiedział, dlaczego więc zemdlał? 

 

Najbardziej dotkliwe 

 

Acaryowie wyjaśnili to w ten sposób: jest to kwestia viraha i milana, 

rozłąki i zjednoczenia. Są trzy rodzaje rozłąki i wszystkie one 

dyskutowane są w Ujjvala-nilamaṇi Rupy Gosvamiego. Skoro są trzy 

rodzaje rozłąki, to podobnie są trzy rodzaje zjednoczenia, milana. Trzy 

rodzaje rozłąki to: bhavi, bhuta i bhavan. Najpierw wyjaśnimy co to jest 

bhavi-viraha, co to jest bhuta-viraha i czym jest bhavan-viraha. Ze 

skupioną uwagą powinno słuchać się o tych tematach i próbować je 

zrozumieć. Jeśli Mahaprabhu wyleje na nas Swe łaski, będzie to możliwe. 

 

Akrura przybył do Vrindavan aby zabrać Kṛṣṇę. Nie zabrał on jeszcze 

Kṛṣṇy, przewidują - musi to nastąpić. Kiedy Gopi myślą o tym, to 

odczuwają pewien ból rozłąki. Jest to bhavi-viraha. To się jeszcze nie 

wydarzyło, ale Akrura przyjechał by zabrać Kṛṣṇę. W tym momencie one 
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czują ból rozłąki. Jest to znane jako bhavi-viraha. 

Następnie bhuta-viraha. Po tym jak Akrura zabrał Kṛṣṇę dzień mija za 

dniem. Z każdym dniem bólu przybywa i rozstanie staje się coraz bardziej 

bolesne. 

Więc czym jest bhavan-viraha? Gopi patrzą i przed ich własnymi oczyma 

Akrura zabiera ich praṇa-kanta, najukochańszego ich serc. Akrura zabiera 

ich życie. Wszystkie Gopi przyszły i rzuciły się pod koła rydwanu. „Nasze 

życie uchodzi. Jak my przeżyjemy? Niech koła powozu przyjadą po 

naszych ciałach.” Toczą się teraz po ziemi. To jest znane jako bhavan-

viraha. Bóle rozłąki podczas bhavan-viraha są najbardziej dotkliwe. Więc 

bhavi, bhuta i bhavan – dokliwy, bardziej dotkliwy i najbardziej dotkliwy. 

 

Złodziej doskonały 

 

Jako, że są trzy rodzaje viraha, podobnie są też trzy rodzaje milana, 

zjednoczenia. Jakie? Bhavi, bhuta i bhavan. Te same nazwy są użyte. 

Bhavi-milana, bhuta-milana i bhavan-milana. 

Spróbujemy to wyjaśnić. 

W Nidhuvan, w lesie Vrndavan, Kṛṣṇa i Rādhā spotykają się razem. Kṛṣṇa 

jest tam i Rādhā przychodzi by Go spotkać. To jest bhava-milana. 

Jeszcze nie są razem, ale spotykają się razem. Kṛṣṇa jest tam i Rādhā 

tam jest. To jest bhavi-milana. Ich połączenie nastąpi później. 

 Następnie, kiedy połączeni razem, Kṛṣṇa i Rādhā stają się jednym, np. 

Śrī Gauranga. To jest znane jako bhuta-milana. I Viśakha-sakhi widziała 

to. Jest ona w Nidhuvan, więc nie jest to obce Ramanandzie Raya. Więc 

co jest tym, czego on jeszcze nie widział? Widział on bhavi-milana i 

bhuta-milana, lecz nie widział bhavan-milana. Więc zostało mu to teraz 

pokazane i dlatego zemdlał. Nie jest to taka łatwa rzecz do zrozumienia. 



53 
 

Musimy wejść głębiej do tego oceanu. 

Ta bhavan-milana jest cudowna. W tej rozrywce Ramananda Raya widzi 

bhavan-milana. 

Poprzednio jako Viśakha-sakhi nie widział on jak Nandanandana 

Rasaraja Kṛṣṇa wchodzi do serca Vrisabhanavi-devi Rādharani. Kṛṣṇa 

myślał: „Ta mahabhava jest tam w głębi Jej serca i muszę to zdobyć, 

muszę to mieć. Inaczej moje trzy pragnienia nigdy się nie spełnią. Ale jak 

to dostać?” 

 

Kṛṣṇa jest ekspertem w kradzeniu. W Stava-mala Rupa Gosvami 

wspomina: kutuki rasa-stomam hrtva. Ten Kṛṣṇa, który jest bardzo sprytny 

w kradzeniu, wkradł się do serca Rādharani i skradł to. Jak? Poprzez 

umieszczenie Rādhy w ogniu rozłąki. Jej serce jest jak wosk. Gdy chcesz 

odbić pieczęć, to wkładasz wosk do ognia. Topi się i wtedy wkładasz do 

niego pieczęć. Słowo sanskryckie określające wosk, to jatu. Więc Kṛṣṇa, 

który jest świetny w kradzeniu, włożył Rādharani do ognia rozłąki. Kiedy 

Rādharani poczuła ogień rozłąki w Swym sercu, wtedy wosk stopił się i 

Kṛṣṇa przedostał się. W czasie, gdy był twardy, jak Kṛṣṇa mógł się 

przedostać? Więc najpierw Kṛṣṇa stopił go i wniknął dalej i głębiej do 

najgłębszych obszarów serca Rādharani. To jest to,czego Ramananda 

wcześniej nie widział. I dlatego gdy zobaczył jak Kṛṣṇa wchodzi (do Jej 

serca), było to tak cudowne, że doprowadziło go to do omdlenia - 

Oh....bhavan-milana. Widział on bhavi-milana – bhutan-milana, ale nie 

widział jeszcze bhavan-milana. Dlatego powiedział: „Najpierw widziałem 

jak jesteś sannyasi, następnie widziałem śyama-gopa-rupa, czarnawego 

pastuszka. Później przed Tobązobaczyłem złotą postać i całe Twe ciało 

śyama, jak jest pokryte blaskiem tego złotego odcienia. Widziałem to." 

Lecz nie widział on, jak Kṛṣṇa wchodzi do wnętrza serca Rādharani. Kiedy 
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zobaczył to tuż przed swymi oczyma, wtedy zemdlał. To jest cudowne. 

 

Delikatne promienie 

 

Podany jest przykład. Ze wschodem Księżyca, płatki kwiatu rozchylają się 

jeden po drugim. Każdy to wie. Widzimy Księżyc, candra, i widzimy 

zamknięty pąk kwiatu campaka. Nikt nie widzi jak candra swymi 

delikatnymi promieniami otwiera płatki pąku campaka. To jest filozofia 

gaudiya-vaisṇava. Każdy widzi candrę i każdy widzi pąk campaka. Jednak 

jak Księżyc z pomocą swych delikatnych promieni, otwiera pąk campaka? 

Czy ktokolwiek to widział. Nie. Nikt tego nie widział. Podobnie to jest 

bhavan-milana i Ramananda Raya widział to. Gaura objawił mu to. 

Ramananda Raya zobaczył jak syama-sesadhara - Śyama, który jest jak 

Księżyc – otwierał Swymi delikatnymi niczym promienie rękami płatek po 

płatku tego campaka leżącego w sercu campaka-varaṇi – Rādharani, 

której karnacja jest żółtawa niczym kwiat campaka. I jak stopniowo wnikał 

do okółka tego kwiatu. To jest to, co zobaczył, bhavana-milana. Nie 

widział tego wcześniej, dlatego (zdumiony) zemdlał. 

 

Prema stopniowo wzrasta do różnych etapów, od sneha do manya, 

praṇaya, itd. Są dwa rodzaje miłości, sneha. Jeden to gṛta-sneha, a drugi 

to madhu-sneha. Maślany i miodowy. Rādharani sneha jest miodowa, 

madhu-sneha, a sneha Candravali jest maślana (ghee), gṛta-sneha. Kiedy 

jest zjednoczenie, wtedy ghee topi się, ale miód gęstnieje. Miód nie 

topnieje gdy jest połączenie. Ponieważ Rādharani sneha jest miodowego 

typu, dlatego w momencie zjednoczenia staje się coraz bardziej gęsta. 

Więc jak można do niej wejść? 
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W Ujjvala-nilamaṇi Rupa Gosvami opisuje rodzaje kanta, bohaterek. Więc 

jeden typ to svadhina-bharttrka kanta, bohaterka przyjmująca wiodącą 

rolę. Kiedy odczuwa Ona ból rozłąki, wtedy sneha topi się tak jak wosk 

topi się w bardzo mocnym ogniu. Tak więc w płomieniach bólu rozłąki 

wosk stopił się, nie jest już twardy. W tym ogniu płatki otwierają się jeden 

po drugim. I rasaraja-nilamaṇi Kṛṣṇa wnika do głębi serca Rādharani. 

Teraz jest On ukryty tam. Na zewnątrz jest tylko karnacja Rādhy. To jest 

Gaura. Gdzie jest Kṛṣṇa? Kṛṣṇa ukryty jest tam w sercu Rādhy. Kṛṣṇa jest 

w środku, nie na zewnątrz. To jest tattva. Dzisiaj Ramananda Raya ujrzał 

jak, wchodząc do serca Rādharani, Kṛṣṇa został całkowicie okryty Jej 

karnacją. To jest zjednoczenie Rādhy i Kṛṣṇy, bhavan-milana, którą 

Gaura objawił Ramanandzie Raya. On nidy wcześniej jej nie widział i 

dlatego zemdlał. 

 

Poufna prema-rasa 

 

Ta prema ma taką moc, vikrama i ten, kto ją smakuje wie jaką ma 

vikrama. W tym samym pojemniku sądwa przeciwieństwa, połączenie i 

rozłąka. To jest visamrtera milana, połączenie nektaru i trucizny. Gdy dwa 

przeciwieństwa są razem, jest to Gaura. Czy te dwa przeciwieństwa są w 

pojemniku Kṛṣṇy? Nie. Są one tylko w pojemniku Gaura. To jest różnica 

pomiędzy Kṛṣṇą i Gaurą. Poza tą, w tattvie nie ma różnicy. 

 

Kiedy Ramananda Raya widział to na własne oczy, zemdlał i przewrócił 

się w na ziemię. Wtedy maha-vadanya, Puruṣottama Gaura dotknął go 

Swą lotosową dłonią i Ramananda Raya odzyskał świadomość. 

 

prabhu tanre hasta sparsi’ karaila cetana 
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sannyasira vesa dekhi’ vismita haila mana 

alingaṇa kari’ prabhu kaila asvasana 

toma viṇa ei-rupa na dekhe anya-jana 

Cc Madya 8.285 

 

Kiedy Ramananda Raya upadł na ziemię zemdlony, Caitanya 

Mahaprabhu dotknął jego ręki i natychmiast odzyskał on świadomość. 

Niemniej jednak gdy zobaczył on Caitanyę Mahaprabhu w ubraniu 

sannyasa, był zaskoczony. Pan objął Ramananda Raya i uspokoił go 

słowami; „ Nikt poza tobą nie widział tej formy.” 

 

Z wyjątkiem Ramanandy Raya nikt nigdy nie widział tej bhavan-milana. 

Ale oto dzisiaj on ujrzał ją. 

 

gaura anga nahe mora—radhanga-sparsana 

gopendra-suta viṇa tenho na sparse anya-jana 

Cc Madya 8.287 

 

Właściwie Moje ciało nie ma białej karnacji. Wydaje się jedynie takie, 

bowiem dotknęło ciała Śrīmatī Rādharani. Jednakże Ona nie dotyka 

nikogo poza synem Nandy Maharaja. 

 

tanra bhave bhavita kari’ atma-mana 

tabe nija-madhurya kari asvadana 

Cc Madya 8.288 

 

Przekształciłem teraz Swe ciało w ekstazę Śrīmatī Rādharani; w ten 

sposób Sam smakuję Swej własnej słodyczy w tej postaci. Nikt poza 
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Rādharani nie smakuje Mej słodyczy. Rozwinąłem pragnienie by 

zasmakować Swej własnej słodyczy. Co mam zrobić? Jeśli nie przyjmę 

nastroju Rādharani i barwy jej ciała, to nie mogętego zasmakować. 

 

Dlatego zrobił to i przyszedł jako Śrī Kṛṣṇa Caitanya. To jest gaura-tattva 

 

Śrila Prabhodananda Sarasvatipad mówi: 

 

śrimad-bhagavatasya yatra paramam tatparyam utenkitam 

śrī -vaiyasakina duranvayataya rasa-prasange ‘pi yat 

yad rādhā-rati-keli-nagara-rasasvadaika-sad-bhajanam 

tad vastu prathanaya gaura-vapusa loke ‘vatirṇo harih 

 

Ponieważ są one bardzo trudne do zrozumienia, dlatego Sukadeva 

Gosvami jedynie krótko wspomniał o słodkich miłosnych rozrywkach 

Rādhy i Kṛṣṇy w swym opisie tańca rasa w Śrimad Bhagavatam. 

Sukadeva Gosvami opisał Śrī Kṛṣṇa rasa-lila, która jest esencją Śrimad-

Bhagavatam, bardzo treściwie, żadnych szczegółów, ponieważ nie ma 

takich wielbicieli, którzy mogliby rozkoszować się tą słodyczą. Dlaczego 

miałby rozpisywać się wylewnie? Teraz by szczegółowo wyrazić tą 

Rādhā-Kṛṣṇa gudha-rasa, tą prema-rasa, która jest bardzo poufna,i by 

nauczać w tym materialnym świecie – pojawił się Gaurasundara. 

 

I gaura-avatara jest paripurṇa-avatara, kompletnie pełna. On nie jest 

amsika, częściowym avatara jak Matsya czy Kurma. 

 

yadi nigadita-minady-amsavad gauracandro 

na tad api sa hi kascic chakti-lila-vikasah 
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atula-sakala-sakty-ascarya-lila-prakasair 

anadhigata-mahattvah purṇa evavatirṇah 

(Sri Caitanya-candramrta 141) 

 

Jeśli ktoś mówi, że Pan Caitanya jest amsa-avatara, jak Pan Matsya, lub 

że może jest lila-avatara albo śaktyavesa-avatara, to nie rozumie on 

właściwej chwały Pana Caitanyi, Oryginalnej Osoby Boga, który jest pełny 

wszechdoskonałych i niezrównanych mocy oraz cudownych rozrywek. 

 

Gaura-avatara jest paripurṇa-avatara, kompletny, ponieważ jest Samym 

Kṛṣṇą. Jego nastrój jest jednak odmienny, bhakta-bhava. Jest On w 

nastroju wielbiciela. I jest on w postaci wielbiciela, bhakta-rupa. Przyszedł 

On by smakować Swej własnej słodyczy, przyjmując nastrój bhakty, 

szczególnie nastrój Rādharani, ponieważ jedynie Rādharani smakuje go 

w pełni. Kiedy Kṛṣṇa rozwinął to pragnienie, wtedy przyjął On nastrój oraz 

karnację Rādharani i przyszedł jako Gauranga. Aby otrzymać 

madanakhya-mahabhava, wniknął On do serca Rādharani i ukrył się tam. 

Dlatego na zewnątrz jest On Rādhā-bhava-kanti, przykryty karnacją 

Śrīmatī Rādharani. 
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Rozdział czwarty 

 

Połączona forma Rādhy i Kṛṣṇy 

 

Kto może zrozumieć tą gaura-tattva? Jest to bardzo głębokie i poufne. 

Dlatego jest dużo zamieszania i dezorientacji. Gaura jest Kṛṣṇą i Kṛṣṇa 

jest Gaurą. Tattva jest jedna. Są Oni nieróżni. 

Ale jaka jest różnica? W gaura-svarupa, Rādhā i Kṛṣṇa łączą się razem i 

pojawiają się w jednej postaci. We vraja-lila są dwie formy: svayam-rupa 

rasaraja Śrī Kṛṣṇa i madanakhya mahabhava-mayi Śrī Rādhā. We vraja-

lila są dwoma ciałami, lecz w gaura-lila są jako jedno ciało, eki-bhuta – 

Rādhā i Kṛṣṇa połączeni razem. To jest jedyna różnica pomiędzy gaura-

tattva, a Kṛṣṇa-tattva. Poza tą, nie ma innej różnicy – Gaura jest Kṛṣṇa i 

Kṛṣṇa jest Gaurą. 

Tak dużo pramana, dowodów i świadectw podanych jest w pismach 

takich, jak Caitanya- caritamrta, Caitanya-bhagavata i Caitanya-

candramṛta. 

 

‘nanda-suta’ bali’ yanre bhagavate gai 

sei kṛṣṇa avatirṇa caitanya-gosani 

Cc Adi 2.9 

 

Ten, którego Śrimad-bhagavatam opisuje jako Nanda-suta, syn Nandy 

Maharaja, zstąpił na Ziemię jako Caitanya Gosani. 

 

 ei gauracandra yabe janmila gokule 
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sisu sange grhe grhe krida kari’ bule 

CB Adi-khanda 7.47 

 

 W poprzednim millenium ten Śrī Gauracandra, pojawił się w Gokuli jako 

Kṛṣṇa. Chodził po  różnych domach odgrywając Swe dziecięce rozrywki w 

obecności innych dzieci. 

 

Dlatego Svarup Damodar Gosvami powiedział - naumi kṛṣṇa svarupam – 

składam swe pokłony temu Gaurze, który jest Kṛṣṇą. I szczególną cechą 

tego gaura-svarupa jest „ Rādhā-bhava-dhyuti-suvalitam – pojawił się On 

przyjmując nastrój i karnację Rādhy. To jest Jego szczególna cecha - 

caitanyakhyam prakanam adhuna tad-dvayam caikyam aptam. Dvaya 

oznacza dwa. To jest Rādhā i Kṛṣṇa. Dwa połączone w jedno zdaje się 

być jednym. W swej Caitanya-candramṛta, Prabodhananda Sarasvatipad 

mówi: eki-bhutam vapur avatu vo radhaya madhavasya- Niech ta eki-

bhutam vapur, połączona forma Rādhy i Madhavy, chroni cię. 

I jaka jest forma Gaury? - gaurah ko ‘pi vraja-vihariṇi-bhava-magnas 

cakasti – Gaura to Ten, który odczuwa ból rozłąki z Kṛṣṇą w tym samym 

nastroju co pasterki z Vrajabhumi. saksad-rādhā-madhuripu-vapur bhati 

gauranga-candrah – Gaura jest połączoną formą Rādhy i Kṛṣṇy. 

 

Kṛṣṇa-lila jest Gaura-lila, Gaura-lila jest Kṛṣṇa-lila. Nie ma różnicy 

pomiędzy Kṛṣṇa-lila i Gaura-lila tak, jak nie ma różnicy pomiędzy nama, a 

nami. Nami jest Samym Kṛṣṇą, a nama jest imieniem Kṛṣṇy. W tattvie 

Kṛṣṇa jest nieróżny od Swojego Imienia. Niemniej jednak w Śrī Kṛṣṇa 

namasṭakam Śrila Rupa Gosvami powiedział purvasmat param eva hanta 

karuṇam - „Chociaż nie ma różnicy pomiędzy nami i nama, to spośród 

pierwszego i drugiego, to drugie jest bardziej łaskawe niż to pierwsze.” 
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Znaczy to, że nama jest bardziej łaskawe niż nami. Podobnie nie ma 

różnicy pomiędzy Kṛṣṇa-lila a Gaura-lila, ale Gaura-lila jest bardziej 

łaskawą lila. Dlatego znana jest jako audarya-maya-lila. Audarya znaczy 

wspaniałomyślny. Są dwie cześci Kṛṣṇa-lila, madhurya i audarya, słodycz 

i wspaniałomyślność. Gaura-lila jest Kṛṣṇa-lila a Kṛṣṇa-lila jest Gaura-lila, 

lecz w Gaura-lila audarya jest dominująca. I jest to kṛpa-lila, bardziej 

łaskawa lila. To jest jedyna różnica, nic poza tym. 

 

Jedynie Ci,którzy spełnili olbrzymią ilość pobożnych uczynków - krta-

punya-rasih – mogą zrozumieć tą Gaura-lila. Taka osobą podporządkuje 

się lotosowym stopom Gaury, dostanie ona łaskę i rozwinie bhakti u 

lotosowych stóp Gaury. Tym samym ocean nektariańskiej premy, 

emanujący z lotosowych stóp Rādharani, powstanie w jej sercu. Wtedy 

ona zanurzy się w tym oceanie. Dopiero wtedy możliwe jest zrozumienie 

tej Gaura-tattva. Nie ma innej możliwości. 

Gaura-tattva została wytłumaczona przez Śrila Kaviraja Gosvami w 

Caitanya-cartamṛta: 

 

rādhā—purṇa-sakti, kṛṣṇa—purṇa-saktiman 

dui vastu bheda nai, sastra-paramaṇa 

rādhā-kṛṣṇa aiche sada eka-i svarupa 

lila-rasa asvadite dhare dui-rupa 

rādhā-bhava-kanti dui angikara kari’ 

śrī -kṛṣṇa-caitanya-rupe kaila avatara 

śrī kṛṣṇa caitanya gosani vrajendra kumara 

rasa-maya-murti kṛṣṇa saksat srngara 

Cc Adi do 4.222 
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Śrī Rādhā jest pełnią mocy, a Pan Kṛṣṇa jest posiadaczem tej mocy. Ci 

Dwoje nie są od siebie różni, jak dowiedzione w objawionych pismach. I 

tak Rādhā i Kṛṣṇa są jednym, a jednak przyjęli osobne formy by 

rozkoszować się rozrywkami. Przyjmując nastrój Rādharani i karnację 

Rādharani , Kṛṣṇa pojawił się jako Śrī Kṛṣṇa Caitanya. Caitanya Gosani 

jest Kṛṣṇą, który jest synem Nandy Maharaja, ucieleśnieniem ras i 

uosobioną miłością. 

 

Ten, który jest synem Nandy Maharaja, przyszedł jako syn Saci-mata 

,vrajendra-nandana yei saci-suta haila sei. On jest Kṛṣṇą, dlatego jest on 

sṛṇgara-rasaraja,królem  słodyczy miłości małżeńskiej. To jest faktem. Ale 

kiedy przyjmuje On nastrój i barwę ciała Śrīmatī Rādharani, pojawia się 

wtedy jako Gauranga. Powiedział to Narahari Sarakara: 

 

caitanya bhakti-naipuṇya 

kṛṣṇas tu bhagavan svayam 

tayo prakasa dekatra 

kṛṣṇa-caitanya ucyate 

 

Svayam Bhagavan Śrī Kṛṣṇa pojawił się jako Caitanya który jest bhakti-

naipuṇya ostateczną granicą bhakti. Jeśli ostateczna granica bhakti 

dodana jest do Kṛṣṇy, wtedy staje się On Caitanyą. 

 

Kṛṣṇa jest Najwyższą Osobą Boga, advaya-Jñana-tattva, para-tattva 

vastu, jedyną najwyższą prawdą bez dwoistości. Lecz kiedy mówimy o Śrī 

Kṛṣṇie Caitanyi, itp., jest On Kṛṣṇą plus bhakti-naipuṇya, ostateczną 

granicą bhakti. To jest dodane. 
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Kombinacja oznacza zjednoczenie 

 

Sacinandana Gauranga jest Rādhā i Kṛṣṇa połaczonymi razem w jedno 

ciało. Rādhā-Kṛṣṇa eki-bhutanga. To oznacza, że w gauranga-svarupa 

dwa przeciwieństwa są połączone. Jakie są te dwa przeciwieństwa? Są to 

sambhoga i vipralabha, związek i rozłąka. Dwa przeciwieństwa są 

połączone w jednym pojemniku. Jest to Caitanya. Nie jest to obecne w 

Kṛṣṇie, a jedynie w Gaurze. Ma to bardzo głębokie znaczenie. Kiedy 

mówimy o bhakti-naipuṇya to do jakiego rodzaju bhakti odnosimy się? W 

tym aspekcie bhakti odnosi się do nitya-siddha-sadhya-bhakti. Jest to 

prema-bhakti i żadna inna bhakti. Więc znaczenie jest takie, że 

ostatecznym limitem bhakti-naipuṇya jest prema-bhakti. A co to jest? To 

jest madanakya-mahabhava. Ostateczną granicą bhakti, bhakti-naipuṇya 

istnieje tylko w Śrīmatī Rādharani. Nigdzie indziej nie znajdziecie tej 

madanakhya-mahabhava. Więc Śrī Kṛṣṇa Caitanya jest Kṛṣṇą z dodaną 

bhakti-naipuṇya. Varshabhanavi Rādharani jest mahabhava-cintamaṇi-

svarupa, ucileśnieniem mahabhavy. A Kṛṣṇa, Śrī -Kṛṣṇa-svayam-

bhagavan jest rasaraja purnabrahma vrajendra-nandana. Kiedy Tych 

Dwoje się połączy, to jest to Śrī Caitanya Mahaprabhu. 

 

Teraz nadchodzi temat zjednoczenia, ponieważ kombinacja oznacza 

zjednoczenie. W języku gaudiya-vaisṇava „zjednoczenie” zwane jest 

„sambhoga”. W Ujjvala-nilamaṇi cztery typy sambhoga zostały 

wspomniane. Jeden rodzaj to samrddhimana sambhoga, w pełni 

wzbogacony typ zjednoczenia. W tej samrddhimana sambhoga, sṛṇgara-

rasaraja Śrī Kṛṣṇa i Rādhāłączą się razem i wyglądają jak Gauranga, Śrī 

Kṛṣṇa Caitanya. Hladini-sakti jest mocą przyjemności Kṛṣṇy. Więc hladini-

sakti-svarupa Rādhā jest ucieleśnieniem tej mocy przyjemności i jest Ona 
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ucieleśnieniem madanakhya-mahabhava, ostatecznej granicy prema-

bhakti. Ta madanakhya-mahabhava jest jak bezkresny ocean, na którym 

są wysokie fale, uttala-taranga. Więc Kṛṣṇa przyjął ten nastrój i pojawł się 

jako Gauranga. We vraja-lila są dwa ciała rasaraja, Śrī Krishny i 

mahabhava-mayi Rādhy. Lecz w gaura-lila jest tylko jedno ciało. Rasaraja 

Śrī Kṛṣṇa i mahabhava-mayi Rādhā złączeni są razem. Chociaż Caitanya 

jest połączoną formą sṛṇgara-rasaraja Śrī Krishny i mahabhava-mayi 

Rādhy, to nadal Rādhā-bhava jest dominująca. Gaurah ko ‘pi vraja-

viharini-bhava-magnas cakasti — Gaura odczuwa palący ból rozłąki z 

Kṛṣṇą w nastroju dziewcząt z Vrajabhumi, vraja-Virahiṇi. Vraja-Virahiṇi 

Rādhā czuje dotkliwy ból rozłąki z Kṛṣṇą. Kiedy te uczucia przyjmują ciało, 

to jest to Gaura. 

 

Najbardziej hojny 

 

Ocean rozrywek Pana Caitanyi Mahaprabhu jest niezmierzony i 

niezgłębiony. Kto ma na tyle odwagi by zmierzyć ten wielki ocean? Nie 

jest możliwe by zanurzyć się w tym oceanie, jednakże jego słodki aromat 

przyciąga mój umysł. Dlatego stoję na brzegu tego wielkiego oceanu i 

próbuje skosztować choćby jego kroplę. 

 

suddha-prema-sukha-sindhu, pai tara eka bindu, 

sei bindu jagat dubaya 

kahibara yogya naya, tathapi baule kaya, 

kahile va keba patiyaya 

 

Czysta miłość do Kṛṣṇy jest jak ocean szczęścia. Jeśli ktoś dostanie jego 
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kroplę, wtedy cały świat zatapia się w tej kropli. Nie przystoi wyrażać się 

tak o miłości do Boga, jednak szaleniec musi mówić. Pomimo tego, że 

mówi to i tak nikt mu nie wierzy. 

 

Taka jest jedna kropla, co tu mówić o oceanie. Wystarczy jedna kropla z 

tego oceanu gaura-lila by zatopić cały wszechświat premą. Kṛṣṇa-prema 

jest tak bezcenna. Lecz dopóki nie przyjmiemy schronienia lotosowych 

stóp Caitanyi Mahaprabhu, dopóty nie dostaniemy jej. W gaura-lila 

znajdziecie bezgranicznąłaskawość. Najbardziej zdumiewającą cechą 

charakterystyczną gaura-lila jest cudowna, miłująca postawa Mahaprabhu 

wobec Swoich wielbicieli. Jeśli zgromadzicie wszelkie materialne i 

duchowe bogactwa razem, to i tak nie będą one równe względem jednej 

cząsteczki mahabhavy. Ta dhana,ten dobytek jest jedynie w posiadaniu 

Rādharani. Nie jest to osiągalne dla kogokolwiek innego. Nawet Kṛṣṇa go 

nie ma. Kṛṣṇa jest go pozbawiony. Więc Kṛṣṇa myślał co zrobić. Kṛṣṇa 

jest najdoskonalszym złodziejem, wielkim ekspertem w kradzeniu. Myślał 

On: „Ukradnę to.” Więc wchodząc do serca Rādharani, Kṛṣṇa ukradł to i 

zatrzymał w Swym sercu. Tym samym skradł On też karnację Rādharani i 

stał się złocisty. Kṛṣṇa jest sṛṇgara-rasaraja, królem słodyczy miłości 

małżeńskiej, ale to zostało wewnątrz. Zewnętrznie jest Gaura z karnacją 

Rādharani. W tej sposób zaspokoił On Swoje trzy rodzaje pragnień. 

Rozkoszował się słodyczą Swego własnego piękna i rozdawał ją hojnie, 

maha vadanyaya. 

 

cirad adattam nija-gupta-vittam 

svaprema-namamrtam atyudarah 

apamaram yo vitatara gaurah 

kṛṣṇo janebhyas tam aham prapadye 
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Ta prema nie była dawana nigdy wcześniej. Jest to najświętsze, ukryte 

bogactwo Goloki Vrindavan. Teraz Kṛṣṇa w formie Śrī Caitanyi 

Mahaprabhu rozdaje ją bezkrytycznie poprzez intonowanie Swego 

świętego imienia - hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare, hare 

rama hare rama rama rama hare hare. Gaura hojnie rozdaje tą prema. On 

nigdy nie rozróżnia czy ktoś jest najbardziej upadły czy najbardziej 

zdegradowany. Tak cudownie hojną, cudownie łaskawą i cudownie 

wspaniałomyślną inkarnacja jest GauraKṛṣṇa. Całkowicie Mu się 

podporządkowuję. 

 

Kṛṣṇa w postaci Śrī Gaurangi Mahaprabhu zamanifestował tą lila 

poszukiwania Kṛṣṇy. Jest to najbardziej zadziwiającą cechą gaura-lila. On 

szuka Samego Siebie. I zamanifestował tą lila w Puruṣottama Kṣetra, 

Jagannath Puri Dham. Zamanifestował tą mahabhave w Swej antya-lila. 

Dlatego stał się maha-vadanya, najhojniejszą inkarnacją, która daje tą 

Kṛṣṇa-premę, której nikt inny nie daje. Ta Kṛṣṇa-prema jest najtajniejsza, 

najbardziej poufna i Kṛṣṇa wykradł ją z głębi serca Rādharani. Była tam 

szczelnie zamknięta, wewnątrz tylu pudełek: pudełko w pudełku,w 

pudełku pudełko, pudełko w pudełku. Wszystkie szczelnie zamknięte 

wewnątrz najgłębszych obszarów. Ale teraz najhojniejsza inkarnacja, 

Gaura Hari, włamał się tam i hojnie rozdaje tą Kṛṣṇa-premę dla 

wszystkich i każdego. 

 

Słodki miód 

 

Bhakti-tattva jest dostępna porzez nama-sankirtana. Vedy mówią o trzech 
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tattvach: sambandha – związek, abhidheya – bhakti oraz prayojana – 

wymagania, prema. Gauranga jest połączoną formą Rādhy i Kṛṣṇy w 

trzech tattvach. Ciało Kṛṣṇy jest wygięte w trzech miejscach. Dlaczego? 

Bowiem Kṛṣṇa obecny jest w tych trzech tattvach: sambandha, abhidheya 

i prayojana. Bóstwem przewodnim sambadha-tattva jest Rādhā-Madana-

Mohan. Przewodnim bóstwem abhidheya-tattva jest Rādhā-Govinda-

deva. A bóstwem przewodnim prayojana-tattva jest Rādhā-Gopinath. Tak 

więc Gauranga Mahaprabhu jest połączeniem Rādhā-Madana-Mohan, 

Rādhā-Govinda i Rādhā-Gopinath. 

Kṛṣṇa zgięty jest w trzech miejscach. Pierwsze zgięcie jest u Jego 

lotosowych stóp. Drugie zgięcie jest po lewej stronie Jego ust. A trzecie 

zgięcie jest na wysokości Jego serca. To znaczy sambadha-tattva u stóp 

Rādhā-Madana-Mohana. Następnie abhidheya-tattva przy ustach Rādhā-

Govinda. A trzecie miejsce to prayojana-tattva na sercu Rādhā-

Gopinatha, ponieważ prema przechowywana jest w najgłębszych 

zakamarkach serca. Znaczenie tego jest takie – Ci, którzy mają szczęście, 

otrzymali słodki miód emanujący z lotosowych stóp Gaura Hari, 

połączonej formy Rādhā-Madana-Mohana. Ci bardziej szczęśliwi 

otrzymują słodki miód emanujący z Jego lotosowych ust – abhidheya-

tattva – Gaura Hari, połączonej formy Rādhā Govinda. A ci najbardziej 

szczęśliwi otrzymali ten słodki miód emanujący z lotosowego serca Gaura 

Hari, połączonej formy Śrī Śrī Rādhā Gopinatha. Są to drodzy wielbiciele 

Mahaprabhu na czele ze Śrī Svarup Damodarem i Śrī Rupą. Wszyscy Ci 

mahajana i ich następcy otrzymali tę slodycz i tera wychodzą do 

wszystkich by nauczać: 

 

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare 

hare rama hare rama rama rama hare hare 
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Ta maha-matra jest Rādhā-tantrą, procesem wielbienia od Rādharani. 

Wszystkie gopi, sahki-manjari na czele z Rādharani intonują to hari-nama-

sankirtana. Gaura-Nitay przynieśli to intonowanie do tego materialnego 

świata. Ich uczniami są wszystkie sakhi-manjari. One intonują i Ich 

uczniowie intonują: 

 

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare 

hare rama hare rama rama rama hare hare 

 

Oni smakują słodyczy ostatecznej granicy prema. To jest śmietanką i 

esencją prema-bhakti-tattvy. Jest to znane jako czyste oddanie, prema-

bhakti, prayojana-tattva. I nasza służba oparta na tej prema, prayojana-

bhakti, jest miłosną służbą. Bez tej miłości jak możecie służyć Rādhā-

Govinda, Rādhā-Madana-Mohana, Rādhā-Gopinath? Nie będzie ona 

przyjęta jeśli pozbawiona jest tej prayojana-tattva. Jedynie prema jest 

wymagaṇa, prayojana. I ostateczny limit tej prema znajdziecie jedynie u 

Śrīmatī Rādharani. Nie jest to od Kṛṣṇy. Dlatego Kṛṣṇa ukradł ją i pojawił 

się jako Gaura. 

 

Piękno Kṛṣṇy jest asamaurdhva saundarya. Nie możecie go do niczego 

porównać. Nie ma mu równego, czy wyższego od niego. I Kṛṣṇa rozwija 

chciwość by cieszyć się Swoim pięknem. Jest to najbardziej 

zdumiewającą cecha gaura-lila. Ci, którzy są prema-bhaktami rozkoszują 

się Jego pięknem. Podlegają oni kategorii aśraya. Najwyższym z tych 

prema-bhaktów jest Rādharani. Kṛṣṇa jest viśaya-vigraha. Jak więc może 

zrozumieć słodycz jaką rozkoszują się wielbiciele podlegający pod 

kategorię aśraya, z których najwyższa jest Rādharani? Rozwinąwszy 
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chciwość do tego słodkiego smaku, Kṛṣṇa wykradł go z głębi serca 

Rādharani. Zatrzymał go w Swym własnym sercu i pojawił się jako 

Gauranga Mahaprabhu. Dlatego Gaura jest w nastroju wielbiciela, 

szczególnie w nastroju Rādharani. I przyjął On karnację Rādharani. 

 

Dojrzały smak 

 

Teraz powinniśmy zrozumieć jaki jest kolor słodyczy miłości małżeńskiej. 

Jest to bardzo głęboką i poufną filozofią. Niektórzy mogą wysunąć 

pytanie: 

- „Dobrze, Kṛṣṇa chce rozkoszować się słodyczą miłości Rādharani? Jeśli 

przyjąłby jedynie nastrój Rādharani, wtedy Jego trzy pragnienia byłyby 

spełnione. Jaka jest więc potrzeba przyjmowania również Jej karnacji?" 

Jest to bardzo ważne pytanie, ale tylko kilku rozumie ten temat. Svarup 

Damodar Gosvami powiedziałtad-bhavadhyah. Jeśli Kṛṣṇa przyjąłby tylko 

nastrój Rādharani, to spełniłby On Swe trzy pragnienia. Więc dlaczego 

konieczne jest przyjmowanie karnację Rādharani? 

 Odpowiedź jest taka, że każda substancja ma swą naturalną barwę. Ta 

barwa jest nie różna od svarupa lub natury tego vastu. Na przykład w 

zależności od nastroju, który pojawi  sercu, ciało przybiera odpowiednią 

barwę. Jeśli rozzłościcie się, to wasze oczy poczerwienieją. Jest to 

automatyczne. Tak więc karnacja jest nieróżna od svarupa. Kṛṣṇa jest 

sṛṇgara-rasaraja. Jest królem smaku miłości małżeńskiej. Barwa sṛṇgara -

rasa jest syama, czarniawa niczym świeża deszczowa chmura. Dlatego, 

gdy jest sṛṇgara-rasaraja, Jego naturalnym kolorem jest śyama – 

Śyamasundar. To jest naturalne. 

Kṛṣṇa rozwinął trzy pragnienia i kiedy rozpatrujemy je, to odkryjemy, że 
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bez przyjęcia nastroju i barwy ciała Rādharani, te trzy pragnienia nie 

mogą być spełnione. Kiedy mówimy o premie to ma ona stopniowy 

rozwój. Pierwszy wzrost premy zwany jest rati. Kiedy rati staje się bardziej 

i bardziej skondensowana to rozwija się w sneha, mana, praṇaya, raga, 

anuraga i bhava. Następnie przychodzi mahabhava, która dalej rozwija 

się w rudha-mahabhava, anirudha-mahabhava, modanakhya-mahabhava, 

a później w najwyższą - madanakhya-mahabhava. To jest stopniowy 

rozwój premy. Kiedy prema rozwinie się do etapu anuradha, wtedy jej 

barwa zmienia się w kolor wschodzącego słońca, aruṇa-varṇa. Kiedy 

anuradha zagęszcza się, wtedy staje się bhava i mahabhava. Kolor 

mahabhavy jest złoty, gaura-varṇa. 

Tak więc Vrishabhanu Nandini, córka Vrishabhanu Raja, jest 

madanakhya-mahabhava-mayi. Kolorem tej madanakhya-mahabhava jest 

stopione złoto. Dlatego Rādharani jest tapta-kancana gaurangi, koloru 

stopionego złota. Podobnie ponieważ Kṛṣṇa przyjął nastrój Rādharani, 

barwa Jego ciała zmieniła się. Jest to automatyczne, naturalne. Więc 

tapta-kancana-gaurangi — tapta-kancana-gauranga. Ponieważ przyjął On 

nastrój Rādharani, automatycznie zmieniła się Jego karnacja. 

Acaryowie dają przykład zielonego mango i dojrzałego mango. Kiedy 

mango jest niedojrzałe, wtedy jego kolor jest zielony. W miarę jak 

dojrzewa, jego kolor zmienia się. Kiedy jest całkiem dojrzałe, wtedy staje 

siężółte. Więc Śyamasundar staje się Gaurasundarem. Kiedy Kṛṣṇa jest 

Śyamasundarem, to smak jest niedojrzały, lecz kiedy smak całkowicie 

dojrzewa, wtedy karnacja zmienia się na Gaurasundar. Dlaczego 

Śyamasundar stał się Gaurasundarem? Ponieważsmak Śyamasundara 

jest niedojrzały. Ale w Gaurasundarze smak jest całkowicie dojrzały. Jest 

to unnatojjvala sṛṇgara -rasa, najbardziej wzniosła słodycz miłości 

małżeńskiej. W stanie niedojrzałym jest Syama, dojrzała forma to Gaura. 
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Dlatego mówimy: 

- „Śyamasundar może tam być,lecz jeśli nie ma tam Gaurasundara, my 

tam nie pójdziemy, ponieważ smak nie jest w pełni dojrzały.” 

We wszystkich świątyniach gaudiya-vaisṇava są Rādhā-Śyamasundar, 

ale Gaura też musi być. Inaczej nie pójdziemy tam, bowiem słodycz nie 

jest dojrzała. Chcemy dojrzałego smaku, który jest nektariańsko słodki, to 

jest Gaura. We wszystkich świątyniach gaudiya-vaisṇava wraz z Rādhā 

Śyamasundar, Gaura musi być też. To jest gaudiya-vaisṇava siddhanta. 

 

Zdumienie 

 

Nawet Kṛṣṇę przyciąga Jego własne piękno, co tu więc mówić o innych? 

To jest ta zdumiewającą cecha gaura-lila. Rupa Gosvami wie to, 

ponieważ jest Rupą Manjari. W swej Lalita-madhava napisał: 

 

aparikalita-purvah kas camatkara-kari 

sphurati mama gariyan esa madhurya-purah 

ayam aham api hanta preksya yam lubdha-cetah 

sarabhasam upabhoktum kamaye radhikeva 

 

Kto przejawia, nigdy wcześniej nie doświadczane i które wprawia 

wszystkich w zachwyt bogactwo słodyczy większe ode Mnie? Niestety, Ja 

sam, Mój umysł oszołomiony oglądając to piękno, gwałtownie pragnie 

cieszyć się nim jak Śrīmatī Rādharani. 

 

Widząc Swe własne odbicie w połyskującym filarze, Kṛṣṇa myślał: 

- Oh kim On jest, kim On jest? Nigdy w życiu nie widziałem tak pięknej 
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postaci. Kim jest ta cudowna osoba? Widząc Go, wielka fala pragnienia 

by objąć go, napływa do Mego serca. 

Wtedy odwrócił Swą twarz do przyjaciół siedzących obok i powiedział: 

- Czy widzicie tą postać? 

Wtedy ta postać również odwróciła Swą twarz i Kṛṣṇa zrozumiał: 

- Oh, to jestem Ja. 

Ta postać również powiedziała: 

- Oh, to jestem Ja. Takie piękno jest we Mnie. Nie wiedziałem. 

Dlatego Kṛṣṇa rozwinął chciwość by rozkoszować się nim. 

 

ei prema-dvare nitya radhika ekali 

amara madhuryamrta asvade sakali 

 

Tylko Radhika na mocy Swej miłości, smakuje nektar Mej słodyczy. 

 

Smakowanie przez innych jest częściowe. Jedynie Rādharani smakuje 

piękno Kṛṣṇy w pełni. Dlatego Kṛṣṇa pojawił się z serca Rādharani i 

przyjął formę Gaura. Automatycznie wyszła barwa ciała, tapta-kancana-

gaurangi. 

Mahaprabhu rozkoszuje się, ale w tym samym czasie nie jest samolubny. 

On również rozdaje. Dlatego jest On cudownie szczodry, cudownie 

łaskawy i wspaniale wielkoduszny. To jest lila Śrī Kṛṣṇa Caitanyi. Czuje 

dotkliwy ból rozstania, płacząc za Kṛṣṇą. To lila jest jak niezmierzony 

ocean. Ten ocean pęcznieje, powiększa się i największy jest tam, w 

Puruṣottama Kṣetra ponieważ Mahaprabhu przejawił Swe antya-lila w 

Jagannath Puri Dham. Kiedy tańczył przed Panem Jagannathem podczas 

ratha-yatry, Jagannath pokazał Mu Swą formę Śyamasundara. Jagannath 

objawił Mu tą formę ponieważ Mahaprabhu jest w Rādhā-bhava. W tej 
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bhava intonuje Hare Kṛṣṇa i tańczy przed Śyamasundarem, 

Jagannathem. Kiedy Mahaprabhu wykonywał tak cudowny taniec, cały 

świat był zdumiony. Nie tylko cały świat, ale nawet Jagannath był 

zdumiony. A to dlatego, że korzeniem rozkoszowania się tą słodyczą jest 

zdumienie. Zatem gdy oczy Kṛṣṇy spoczęły na Swym własnym odbiciu w 

filarze, był On zdumiony. 

 

Drodzy wielbiciele Gaury 

 

Więc jest to poufne. Mahaprabhu jest połączoną formą rasaraja i 

mahabhava. Bez takiego połączenia rasaraja i mahabhava. Bez 

połączenia rasaraja i mahabhava nie doszłoby do tak zdumiewających 

rozrywek. Dlatego Kaviraj Gosvami użył słowa adbhuta, cudownie, trzy 

razy: adbhuta-karuṇya, adbhuta-vadanya, adbhuta-audarya – cudownie 

łaskawy, cudownie hojny i cudownie wielkoduszny. Kaviraj Gosvami 

napisał tak, ponieważ jest upełnomocniony łaską Rupy i Raghunatha. 

 

śrī -rupa-raghunatha-pade yara asa 

caitanya-candramṛta kahe kṛṣṇadasa 

 

Modląc się u lotosowych stóp Śrī Rupy i Śrī Raghunatha, zawsze pragnąc 

ich łaski, ja Kaviraj opowiadam  Śrī Caitanya-caritamrtę. 

 

Kaviraj Gosvami błagał o tąłaskę pod koniec każdego rozdziału. Użył on 

tego słowa- adbhuta- trzy razy, ponieważ chwała tej premy, prayojana-

tattva, jest tak cudowna i poufna. Mahaprabhu kosztował prema-rasa i 

manifestował to; nie zachowując jej jedynie wewnętrznie ale również 
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rozdawał ją wszystkim. Nigdy nie usłyszycie o nikim równie hojnym, 

wielkodusznym i łaskawym, jak Caitanya Mahaprabhu. I jego konkluzja 

brzmi: 

 

sarva-bhave bhaja, loka, caitanya-caraṇa 

yaha haite paiba kṛṣṇa-premamrta-dhana 

 

Czcij lotosowe stopy Śrī Caitanyi Mahaprabhu we wszystkich aspektach. 

Jedynie tym sposobem osiągnięcie najsłodszy skarb ekstatycznej miłości 

do Kṛṣṇy. 

 

Osiągnięcie Kṛṣṇa-prema jest najwyższą doskonałością wszystkich 

ludzkich narodzin. W Caitanya-candramṛta, Prabhodananda Sarasvati 

napisał: 

 

acarya dharmam paricarya viṣṇum 

vicarya tirthani vicarya vedan 

viṇa na gaura-priya-pada-sevam 

vedadi-dusprapya-padam vidanti 

 

Jeden może wykonywać varṇasrama-dharmę, jeden może ofiarowywać 

pełną przepychu służbę dla vigraha Pana Viṣṇu, inny może podróżować 

odwiedzając tysiące, tysiące świętych miejsc, jeszcze inny może być 

zaangażowany w studiowanie Ved i zdobywanie wiedzy wedyjskiej, ale  - 

viṇa na gaura-priya-jana-pada-sevam - bez przyjęcia schronienia w 

służbie do lotosowych stóp gaura-priya-jana, drodzy wielbiciele Gaury, 

nikt nie może wkroczyć do Vrindavan, która jest główną vilasa-kṣetra 

 Rādhā-Govindy, gdzie prema-lila toczy się wiecznie. 
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Bez przyjęcia schronienia i służenia lotosowym stopom gaura-priya-jana, 

drogi wielbicielu Gaurangi Mahaprabhu, nikt nie będzie w stanie wejść do 

tych prema-lila vrndavan, Rādhā-Govindy. Co tu mówić o wkraczaniu, nikt 

nawet nie będzie w stanie odnaleźć tej Vrindavan, bowiem nie jest to taka 

łatwa sprawa. Wedyjscy panditowie nie mogą tego osiągnąć. Sedno tego 

jest takie, że jedynie poprzez przyjęcie schronienia u lotosowych stóp 

szczęśliwych vaisnavów, na których Caitanya Mahaprabhu rzucił Swe 

łaskawe spojrzenie, będziemy zdolni zrozumieć Vrndavan i znaleźć 

Vrndavan. Następnie możemy próbować tam wejść. Innymi słowy nikt nie 

może zrozumieć Gaurangi Mahaprabhu i Jego zdumiewających lila bez 

łaski tych drogich wielbicieli, gaura-priya-jana, jako, że jest to bardzo 

poufna tattva. 
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Rozdział 5 

 

Girlanda Świętego Imienia i Prema 

 

Gdy Śrī Kṛṣṇa Caitanya powrócił z Gayi, gdzie spotkał On Śripada Iśvara 

Puri, wtedy zapoczątkował ruch nama-sankirtana. Każdej nocy przez cały 

okrągły rok, Mahaprabhu przewodniczył zbiorowemu intonowaniu maha-

mantry w domu Śrivasa Ṭhakura. To ekstatyczne intonowanie odbywało 

się przy zamkniętych drzwiach i oknach, tak by niewierzący, którzy 

przyszliby jedynie się naśmiewać, nie zostali wpuszczeni. Mahaprabhu 

wykonywał kirtany w niezwylke ekstatycznym stanie, lecz niektórzy nie 

mieli pozwolenia by brać udział w tak ekstatycznym intonowaniu? 

Jedynie bona fide intonujący byli wpuszczani. Pozostali nie uzyskiwali 

wstępu. Bona fide intonujący to tacy, którzy wypowiadają czyste imię i 

którzy potrafią kosztować słodyczy emanującej z  tego czystego imienia. 

To jest prema-nama. Imię mające przymiotnik. Nie jest to zwyczajne 

nama-sankirtana ale prema-nama-sankirtana. Prema jest przymiotnikiem 

modyfikującym nama. Więc Ci, którzy wykonują prema-nama-sankirtana 

są bona fide i wyłącznie takim intonującym pozwalano uczestniczyć w 

ekstatycznym sankirtanie Mahaprabhu. 

Po powrocie z Gayi Mahaprabhu, rozpoczął misję dla której się pojawił – 

pojawił się by dać Kṛṣṇa-premę. 

 

namo maha-vadanyaya 

kṛṣṇa-prema-pradaya te 

kṛṣṇaya kṛṣṇa-caitanya- 
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namne gaura-tvise namah 

 

O najbardziej szczodra inkarnacjo! Ty jesteś samym Kṛṣṇą i pojawiłeś się 

jako Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahaprabhu. Przyjąłeś złoty kolor Śrīmatī 

Rādharani i wszędzie rozdajesz czystą miłość do Kṛṣṇy. Składamy Ci 

nasze pełne szacunku pokłony. 

 

Mahaprabhu jest najbardziej hojną inkarnacją ponieważ daje Kṛṣṇa-

prema. Nikt inny nie daje Kṛṣṇa-prema. Żaden inny avatara nie daje 

prema. Nawet Kṛṣṇa, gdy przychodzi w własnej svarupa, to nigdy jej nie 

daje (prema). Trzyma ją ukrytą. Ale gdy Kṛṣṇa przychodzi w postaci 

Gaura, to rozdaje ją wszędzie na oślep. 

 

sei dvare acandale kirtana sancare 

nama-prema-mala ganthi’ paraila samsare 

 

Tak Mahaprabhu szerzył sankirtan nawet pośród niedotykalnych. Splótł 

wieniec świętego imienia i prema którym udekorował cały materialny 

świat. 

 

Święte imię i prema są splecione razem w girlandę. Taka jest prema-

nama-mala. Gaura Mahaprabhu stworzył taką girlandę i przyozdobił nią 

cały materialny świat. Zatem można się siebie zapytać: 

- Czy ja również jestem nią zaszczycony? Nie, ja nie jestem. Cały świat 

został tą girlandą ozdobiony, więc czemu ja jestem pominięty? Czyż nie 

jestem w tym materialnym świecie? Kiedy Mahaprabhu dekorował nią 

wszystkich w tym materialnym świecie, gdzie byłem ja? 

- Oh, ty spałeś w tym czasie. Nie byłeś obudzony. 
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Ten, kto śpi straci swój udział. Jego część będzie rozdana. Koniec. 

Jesteśmy takimi głupcami. 

Zjednoczenie i rozłąka 

 

Powinniśmy zrozumieć tą prema-nama-mala. Mahaprabhu jest połączoną 

formą rasaraja Kṛṣṇy i mahabhava-mayi Rādhy. Kṛṣṇa jest sṛṇgara-

rasaraja, królem słodyczy miłości małżeńskiej, a Rādharani jest 

madanakhya-mahabhava-mayi, uosobieniem mahabhavy. Połączenie 

oznacza zjednoczenie, dlaczego więc Mahaprabhu odczuwa tak dotkliwie 

ból rozłąki z Kṛṣṇą? Tych dwoje jest połączonych, jest związek. Zatem 

dlaczego nadal odczuwa On rozłąkę? To jest pytanie. 

 

Śrīmatī Rādharani zawsze płacze i odczuwa dotkliwie ból rozłąki z Kṛṣṇą. 

Jest to virpralambha-bhava. W Sanskrycie, połączenie to sambhoga, a 

rozstanie to vipralambha. Gaura jest kombinacją połączenia i rozstania – 

sambhoga i vipralambha. Zjednoczenie jest przeciwieństwem rozstania, a 

Mahaprabhu jest połączeniem zarówno polaczenia jak i rozłąki. Oznacza 

to, że dwa przeciwieństwa są w jednym pojemniku. To jest Gaura. Ta 

gaura-tattva jest bardzo głęboką tattvą. 

 

Gdy następuje zjednoczenie Rādhy i Kṛṣṇy to występuje tam urok 

słodyczy i przyjemność, milana-ananda. Lecz, gdy przychodzi rozstanie, 

to przeżywają Oni ból rozłąki i płaczą. Czując ból rozłąki z Kṛṣṇą, 

Rādharani płacze. I taki jest dominujący nastrój w Mahaprabhu, ponieważ 

przyjął nastrój Rādhy, Rādhā-bhava, Rādhā-bhava oznacza vipralambha-

bhava. I chociaż występuje tam zjednoczenie tych dwóch bhav, to nastrój 

rozstania jest dominujący. I ponieważRādhā-bhava jest przeważająca, 

dlatego Mahaprabhu zawsze płacze w rozłące z Kṛṣṇą. Jest to 
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wspomniane przez Kaviraja Gosvamiego 

 

radhikara bhava yaiche uddhava-darsane 

sei bhava matta prabhu rahe ratri-dine 

 

Tak, jak Radhika oszalała widząc Uddhavę, tak samo Pan Caitanya dzień 

i noc pogrążony był w obłędzie rozłąki. 

 

Najwyższa Platforma 

 

Raz Kṛṣṇa wysłałUddavęz Mathury do Vrajabhumi. Pozostawił mu 

miłosną wiadomość i powiedział mu: 

- Vrajavasi, boleśnie przeżywają rozłąkę ze Mną. Oni konają. Drogi 

Uddhavo, proszę przekaż im Moją miłość i pociesz ich. 

Kiedy Uddhava przybył do Vrindavan, spotkał Nandę Maharaja i Yasoda-

mati. Następnie udał się na spotkanie z gopi. Wszystkie gopi, na czele z 

Rādharani, nieustannie płakały w rozłące z Kṛṣṇą. Ich ciała wychudły bo 

nic nie jadły i porzuciły sen. Były całkowicie szalone na punkcie Kṛṣṇy. 

Gdziekolwiek poszły i cokolwiek zobaczyły, wszystko to przypominało im 

o Kṛṣṇa-lila. W ten sposób zawsze myślały o Kṛṣṇie. Jest to vipralambha-

bhava, najwyższa platforma w miłosnych kwestiach. 

Kiedy Uddhava zobaczył w jakim są stanie, nie wiedział co powiedzieć: 

- Co mam powiedzieć?One mają tyle miłości do Kṛṣṇy. 

Uddhava nie ma nawet odrobiny takiej miłości. Uddhava był jñani-bhaktą, 

a nie prema-bhaktą. Jeśli jest Jñana, to prema jest nieobecna. Jñana jest 

sucha podczas gdy prema jest soczysta i pełna smaku. 

Gopi spytały: 
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- O Udhhavo, czy przychodzisz od Kṛṣṇy? Jesteś jego przyjacielem i 

posłańcem? Czy Twój Pan przysyła Cie tu z Mathury? O Uddhavo czy 

rozwinąłeś miłość do Swego Pana? Nasza czysta, nieskazitelną miłość 

nie ma krzty pożądania czy innych pragnień. Nie oczekujemy nic w 

zamian. Taka jest miłość jaką rozwinęłyśmy. 

Znane jest to jako sadhya-priti. Po angielsku sadhana to droga, a sadhya 

znaczy cel. Nama-bhajana, intonowanie świętego imienia, jest sadhaną a 

prema jest sadhyą. Jaki jest więc cel naszego intonowania Hare Kṛṣṇa? 

Celem jest zdobycie prema. To jest sadhya- cel. Jeżeli nie możemy tego 

otrzymać, to jaka jest wartość naszego bhajanu? Podobnie miłość gopi 

zwana jest sadhya-priti, ponieważ jest po prostu czystą miłością, niczym 

innym. 

 

Powiedz nam Uddhavo! 

 

Jeśli nie ma tam domieszki innych pragnień, to czy myślicie, że miłość ta 

jest jednostronna? Kiedy pojawia się kwestia miłości, to są tam dwie 

strony- ukochany i ukochana, obiekt miłości i siedziba miłości. A ponieważ 

są dwie strony, jest i miłosna wymiana. Nie jest to jednostronne. 

Gopi powiedziały: 

- Rozwinęłyśmy miłość do Twego Pana i Kṛṣṇa również rozwinął miłość 

do nas. Nie jest ona jednostronna, lecz wzajemna. Więc prosimy Cię, 

powiedz nam, O Uddhavo. Nie mamy wcale pragnień, to jest czysta 

miłość. Nie oczekujemy niczego w zamian od Kṛṣṇy. To nie tak, że 

kochamy Kṛṣṇę po to,by dostać coś w zamian. Nasza miłość jest 

bezwarunkowa. Dlaczego więc nastąpiła taka zdrada? Dlaczego? 

Powiedz nam, Uddhavo, o posłańcu od Kṛṣṇy. 
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Zadały one to pytanie: 

- Dlaczego umieramy teraz, czując ten okropny żar rozłąki? Powiedz nam! 

Powiedz nam! Czy Twój Pan jest takim wielkim zdrajcą, oszustem? Czy 

On tak tylko udawał z nami? Słyszałyśmy że, tam,gdzie jest taka wielka, 

czysta miłość, tam nie ma zdrady czy kwestii rozstania. Więc powiedz 

nam Uddhavo. Jesteś Jego przyjacielem. Jesteś teraz Jego posłańcem. 

Kṛṣṇa jest rasika- cieszy się słodyczą. Jest On sṛṇgara-rasaraja, królem 

słodyczy miłości małżeńskiej. Jesteś teraz Jego sakha, Jego przyjacielem. 

Jeśli jesteś rasika-jñana, to możesz odpowiedzieć na nasze pytanie. Lecz 

jeśli nie jesteś rasika-visarasika- to nie możesz nam udzielić odpowiedzi. 

Uddhava jest uczniem Bṛhaspati, więc jest on jnani-bhaktą. Jest on 

wielkim paṇditą, lecz nie jest on rasika. Jñana znaczy suchy, nie ma tam 

soczystości. 

- Myślimy, że jesteś wielkim panditą, ale Ty nie możesz dać nam 

odpowiedzi na nasze pytanie. Dlatego rozumiemy, że chociaż jesteś 

wielkim uczonym, nie masz wiedzy o rasa-sastra. Jesteś całkowicie jej 

nieświadomy, anabhjina. 

 

Bardziej bolesne 

 

- W porządku Uddhavo. Słuchaj naszych słów. Bardzo cierpimy i jesteśmy 

smutne z powodu naszej rozłąki z Twoim Panem, Kṛṣṇą. Ale jeszcze 

bardziej smucimy się, że ujawniła się taka plama na tej czystej historii 

miłosnej. Dlaczego pojawiła się taka zmaza w miłości, która nie ma 

przyczyny. To przynosi nam tyle bólu, bo w miłości naszej nie ma nic 

fałszywego. Jest czysta i całkiem naturalna. Jeśli miłość jest fałszywa, to 

jest w niej tyle oczekiwań, ale nasza miłość jest czysta. Dlaczego więc 
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nastąpiło takie rozstanie. Jest to nie do zniesienia. 

- A ponieważ takie rozstanie nastąpiło, teraz każdy będzie mniemać, że 

jest to dowodem na to, że nasza miłość jest sztuczna i zanieczyszczona. 

Chociaż jesteśmy całkowicie wolne od wszelkich wad, to dostanie nam się 

tyle krytyki, i dlatego ludzie tego świata nigdy nie rozwiną miłości do 

Kṛṣṇy. Cóż może być bardziej bolesne niż to? Powiedz nam Udhavo! 

Powiedz nam! Powiedz nam! Dlaczego tak się stało? 

 

Bezwstydny 

 

Mówiąc w ten sposób gopi wyzbyły się nieśmiałości i wstydu i całkiem 

oszalały. Zupełnie się zapomniały, nie wiedziały już co dobre, a co złe, 

gata-vak-kaya-manasah. Wszystkie czynności ich zmysłów – ich mowa, 

ich ciała, ich umysły – były w pełni zajęte myślami o Kṛṣṇie. 

 

iti gopyo hi govinde 

gata-vak-kaya-manasah 

kṛṣṇa-dute samayate 

uddhave tyakta-laukikah 

 

Uddhava był tam obcy, był przybyszem. Jak mogły one zachowywać się 

tak bezwstydnie w obecności przybysza? Gopi zapomniały o wszystkim i 

pogrążyły się w myśli o Kṛṣṇie. Taki jest efekt Kṛṣṇa-premy. Później 

płakały i płakały żałośnie - ha kṛṣṇa! ha vrajanatha! ha gopivallabha! 

artinasana — O Kṛṣṇa! O Panie Vrajabhumi! O mężu gopi! O niszczycielu 

naszego utrapienia! - Wołając w ten sposób, powstały i zaczęły 

wypatrywać w kierunku Mathury. Wznosząc swe ręce, głośno wołały: 
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- O vrajapraṇa, życie mieszkańców Vrajy! Prosimy przyjdź choćby raz 

zobaczyć stan Vrajabhumi. Od samego naszego dzieciństwa 

rozwinęłyśmy miłość do Ciebie. Nie znamy niczego poza Tobą. Tak od 

samego naszego dzieciństwa jesteśmy jedynie Twoje. Teraz toniemy w 

oceanie lamentacji – bardzo głębokim, bezkresnym oceanie. Prosimy 

przyjdź choć raz do Vrajabhumi i daj nam Swe Lotosowe Stopy. One są 

naszym życiem. Prosimy pozwól nam dostać swoje życie! 

Gopi są całkowicie niepomne całego wstydu. Dlatego Sukadeva Gosvami 

mówi tyakta-laukikah - One porzuciły cały swój wstyd. 

 

gayantyah priya-karmaṇi 

rudantyas ca gata-hriyah 

tasya samsmrtya samsmrtya 

yani kaisora-balyayoh 

 

Gopi zawsze rozmyślały o lila, które Kṛṣṇa odbył w młodzieńczym wieku i 

wszystkich miłosnych zabawach jakie miały z Nim we Vrajabhumi. 

Rozpamiętując te rozrywki i śpiewając o nich, dziewczęta Vrajabhumi 

porzuciły nieśmiałość i zupełnie oszalały. 

Kiedy Uddhava zobaczył to wszystko zdumiał się i pomyślał: - Tak, przez 

przybycie do Vrajabhumi moje życie stało się chwalebne. 

 

vande nanda-vraja-striṇam 

pada-renum abhiksṇasah 

yasam hari-kathodgitam 

punati bhuvana-trayam 

 

Uddhava powiedział sobie: - Składam pokłony do lotosowych stóp 
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dziewcząt Vrajabhumi. Pragnę dostać trochę kurzu z ich lotosowych stóp, 

kiedy śpiewają one Kṛṣṇa-gita, Kṛṣṇa-lila-kahani, wszystkie piękne 

rozrywki Kṛṣṇy we Vrajabhumi, oczyszcza to trzy światy. Chcę wziąć kurz 

z ich lotosowych stóp i posypać nim swoją głowę. Będę nosił to jak 

ozdobę na głowie. Gdybym mógł to mieć, wtedy będę uważać swoje życie 

za udane. A wtedy moje serce, suche z powodu Jñana, nasiąknie trochę 

słodyczą. Tak myślę. 

 

 

 

Bardzo mocno zaryglowane 

 

Myśląc w ten sposób, Uddhava doszedł do kunja, gdzie leżała Rādharani. 

Rādharani jest ucieleśnieniem Kṛṣṇa-viraha. Gdy rozłąka z Krną przybiera 

ciało, to jest to właśnie Rādharani. Osiem bliskich sakhi siedziało dookoła 

Niej. Leżała ona na ziemi, z głową opartą na kolanach jednej ze Swych 

towarzyszek. Całe Jej ciało było zimne, jakby bez życia. Gdy życie 

uchodzi, to ciało staje się zimne. Rādharani była w takiej agonii, ledwie 

zdolna by mówić. 

 

Słabiutkim głosem Rādharani powiedziała do Swej towarzyszki: 

- „Ta rozłąka z Gokula-pati, Kṛṣṇą, trawi mnie niczym wysoka gorączka.” 

Męka rozłąki wyzwala gorączkę 110 stopni (43st Celsjusza). Przy takiej 

temperaturze człowiek umiera. 

- „O sakhi, taki żar jest bardziej bolesny niż najbardziej przerażająca 

trucizna, kalakuṭa visa. Jest bardziej nieznośny niż uderzenie piorunu 

Indry. W tej chwili ten okropny ból rozłąki przeszywa Moje serce, 

całkowicie wyniszczając Moje serce. O sakhi nie mogę już dłużej tego 
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znieść. Nie widzężadnej potrzeby by pozostawić to ciało przy życiu. Chcę 

je porzucić natychmiast.” 

Rādharani milczała przez chwilę lub dwie, a później powiedziała: 

- „O sakhi, śmierć do Mnie nie przychodzi. Widocznie jest jakaś 

przeszkoda dla śmierci, by przyszła do Mnie. Jakaś wielka zawada." 

Jest to opisane przez Rupę Gosvami w jego Lalita-madhava : 

 

bhratar vayasa-maṇdali-mukuṭa he niskramya gosṭhad itah 

sandesam vada vandanottaram amum vrndaṭavindraya me 

dagdhum praṇa-pasum sikhi viraha-bhur indhe mad-angalaye 

sandram nagara-candra bhindhi rabhasad asargala-bandhanam 

 

Rādharani spojrzała na niebo. Nad głową przelatywała wrona, udając się 

w kierunku Mathury. Nagle Rādharani wskazując na tą wronę 

powiedziała: 

- Hej wrono! Tutaj! Tutaj! Czy lecisz do Mathury? Proszę posłuchaj Mnie. 

Nie leć nigdzie indziej! Leć prosto do Mathury. Znajdziesz tam króla 

zwanego Maturanatha. Kiedy Go zobaczysz, złóż Mu pokłony i przekaż 

wiadomość. Przekaż Mu wszystko co ci powiem. Rozumiesz? Gdy dom 

stanie w ogniu, co jest pierwszym obowiązkiem pana domu? Jego 

pierwszym obowiązkiem jest uwolnienie zwierząt domowych. Możesz się 

spalić na popiół, lecz nie dopuść by inni się spalili. Moje ciało jest teraz jak 

dom w ogniu. A kto podpalił ten dom? To Kṛṣṇa podłożył ogień do tego 

domu. Powiedz Mu, o wrono powiedz Mu! Moje życie jest jak zwierzę 

domowe, pana-pasu, ale nie może się wydostać. A dlaczego? To zwierze 

nie może wyjść bowiem drzwi są bardzo mocno zaryglowane. Więc niech 

Kṛṣṇa przybędzie by je otwrzyć. 

Potem Rādharani powiedziała do wrony - jeśli chcesz się dowiedzieć 
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czym są te rygle, ja ci powiem. Kiedy Kṛṣṇa wyjeżdżał z Vrajabhumi, to 

powiedział nam: - Wrócę. Ja wrócę -Ta obietnica jest bardzo mocnym 

ryglem. Tylko tą nadziejążyjemy. Ale Kṛṣṇa nie wraca. Niech więc wróci i 

zdejmie tą zasuwę. 

 

To jest nastrój Rādharani, czując dotkliwy ból rozłąki z Kṛṣṇą i konając. 

Cały dom, Jej ciało, jest w płomieniach. I praṇa-pasu, Jej życie, które jest 

jak zwierzę domowe, płonie teraz. Nie może się wydostać. Rādharani 

powiedziała do wrony: 

- „Na drzwiach jest bardzo mocny rygiel, niech On więc przyjdzie by go 

zdjąć. To znaczy niech cofnie Swe słowa.” 

Rādharani umilkła na jakiś czas. Poźniej spoglądając na Swoje asṭa-sakhi 

powiedziała: - „O moje drogie przyjaciółki, weźcie Mnie natychmiast nad 

brzeg Yamuny. Połóżcie Mnie pod drzewem kadamba, tam na brzegu 

Yamuny, bo Yamuna i drzewa kadamba są Mymi najlepszymi przyjaciółmi 

u kresu Mego życia. Weźcie trochę błota z Yamuny i posmarujecie nim 

całe Moje ciało. Pózniej napiszcie ` Śyama, Śyama, Śyama ` na całym 

Moim ciele. Następnie połóżcie kilka tulasi-manjari na Jego imieniu, bo 

imię Syama i Śyama są nieróżne, nama-nami-abinna. Wszyskie później 

usiądźcie dookoła Mnie i gdy Mój oddech życia będzie uchodził to 

krzyczcie `Hari! Hari! Hari!` 

 

Uddhava stał tam, gapiąc się z szeroko otwartymi oczami i słuchając 

wszystkiego co mówiła Rādharani w Swym szaleństwie. To jest udghurṇa, 

różne rodzaje obłąkańczej mowy. Uddhava domyślał się: 

- „Tak, to musi być Radhika. Wiele razy słyszałem o Niej od mojego 

przyjaciela Kṛṣṇy. A kiedy Kṛṣṇa śpi, to z każdym Jego oddechem 

wychodzi to imię ` Rādhe, Rādhe, Rādhe, Rādhe`. Wszystko to słyszałem 
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w Mathurze od Mego przyjaciela. To na pewno musi być Radhika. 

 

Odzierciedlenie emocji 

 

Uddhava rozpoznał Rādharani widząc w jak poważnym była stanie. I 

dokładnie taki sam stan odczuwa Gaura. Dlatego w Caitanya-candramṛta 

Kaviraj Gosvami napisał: 

 

radhikara bhava yaiche uddhava-darsane 

sei bhava matta prabhu rahe ratri-dine 

 

Tak, jak Radhika oszalała widząc Uddavę, tak samo Pan Caitanya, dniami 

i nocami, był opętany szaleństwem rozstania. 

 

Rādharani kona. Ona umiera. I tą samą dotkliwąrozłąkę z Kṛṣṇą odczuwa 

stale Gauranga. Dniami i nocami przeżywa On szaleństwo tęsknoty. 

 

radhikara bhava-murti prabhura antara 

sei bhave sukha-duhkha uthe nirantara 

śesa-lilaya prabhura krsna-viraha-unmada 

bhrama-maya cesṭa, ara pralapa-maya-vada 

 Cc Adi 4.106/107 

 

Serce Pana Caitanyi jest odzwierciedleniem emocji Śrī Radhiki. I tak 

odczucia szczęścia i bólu rodzą się tam nieustannie. W końcowej części 

Swych rozrywkek, Pan Caitanya był niemal opętany szaleństwem rozłąki 

z Panem Kṛṣṇą. Mówił od rzeczy i zachowywał się jak szaleniec. 
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Ten, który jest samym Kṛṣṇą, odczuwałszaleństwo rozłąki z Kṛṣṇą, 

bowiem dominuje Rādhā-bhava. Jest to vipralambha-bhava, dotkliwy ból 

rozłąki. Mahaprabhhu czuje ten sam stan separacji od Kṛṣṇy jak 

Rādharani, ponieważ Mahaprabhu jest w Rādhā-bhava. W tym nastroju 

zawsze płacze On: 

 

kahan mora praṇa-natha murali vadana 

kahan karon kahan pan vrajendra-nandana 

kahare kahiba, keba jane mora duhkha 

vrajendra-nandana vinu phate mora buka 

Cc Madya 2.16/17 

 

Śrī Caitanya Mahaprabhu zwykł wyrażać Swój umysł w ten sposób: - 

Gdzie jest Pan Mojego życia, który gra na Swoim flecie? Co mam teraz 

zrobić? Gdzie mam iść by odnaleźć syna Maharaja Nandy? Z kim mam 

rozmawiać? Kto może zrozumieć moje rozczarowanie? Bez syna Nandy 

Maharaja, Moje serce jest złamane. 

 

W ten właśnie sposób Mahaprabhu płakał dokładnie tak, jak Rādharani: 

- Komu mam opowiedzieć tą opowieść o niedoli. Czy jest jeszcze ktoś, kto 

czuje taki sam nieznośny ból w swym sercu, jak Ja czuję? Moje serce 

pęka czując ból rozłąki z Vrajendra-nandana, synem Nandy Maharaja. 

 

Nie dane nigdy wcześniej 

 

dui hetu avatari’ lana bhakta-gaṇa 
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apane asvade prema-nama-sankirtana 

sei dvare acaṇdale kirtana sancare 

nama-prema-mala ganthi’ paraila samsare 

Cc Adi 4.39 

 

Z dwoma intencjami Pan pojawił się wraz ze Swymi wielbicielami i 

smakował nektaru prema ze zbiorowego intonowania świętego imienia.I 

tak szerzył On kirtan nawet pomiędzy niedotykalnymi. Uplótł On wieniec 

ze świętego imienia i premy, którym udekorował cały materialny świat. 

 

cirad adattam nija-gupta-vittam 

svaprema-namamrtam atyudarah 

apamaram yo vitatara gaurah 

kṛṣṇo janebhyas tam aham prapadye 

Cc Madya 23.1 

 

Najbardziej szczodra Najwyższa Osoba Boga, znany jako GauraKṛṣṇa, 

rozdawał każdemu - nawet najniższym spośród ludzi – Swój własny, 

poufny skarb w postaci nektaru miłości do Siebie i świętego imienia. To 

nigdy wcześniej nie było dane ludziom. Dlatego ofiarowuje Mu swoje 

pokorne pokłony. 

 

Ta prema jest gupta-vittam, ukrytym skarbem Goloki Vrndavan, który nie 

był dany nigdy wcześniej. Ale teraz Gaura rozdaje ją każdemu w tym 

materialnym świecie, nawet niedotykalnym, pamarom i candalom. Jak? 

Przez intonowanie Jego własnego imienia, Kṛṣṇa-nama. 

 

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare 
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hare rama hare rama rama rama hare hare 

 

Nie jest to zwykłe nama. Jest to prema-nama, imię które daje preme. 

Mahaprabhu kosztuje jej smakiem i rozdaje ją. Ale jak stworzył on 

girlandę z nama i prema? I jak dał On tą girlandę każdemu i wszystkim? 

Jak to możliwe? To jest pytanie, i odpowiedź na nie powinna być 

zrozumiana. 

 

Esencja premy 

 

Nama jest sadhaną, środkiem, sposobem a prema jest sadhya, celem. 

Sposób i cel, kiedy splatają się by stać się girlandą? namera phale kṛṣṇa-

pade ‘prema’ upajaya – Jeśli intonujecie czyste imię, rozwiniecie preme - 

Intonowanie świętego imienia jest sposobem a Kṛṣṇa-prema jest celem. 

Sandhana i sadhya zostały splecione i stworzyły girlandę. Jak to jest? 

A czy prema, którą daje Gauranga, czy myślicie, że jest to zwyczajna 

prema? Nie. Ona jest czysta i nieskazitelna; Kṛṣṇa-prema, jest na 

najwyższej platformie. Jeśli ktoś jest szczęśliwy to dostaje tą preme, i nie 

dba o zwykłą mukti. Spośród kilku rodzajów Kṛṣṇa-premy, miłość 

znajdywana we Vrindavan jest wyższa. W tej vraja-prema są cztery 

rodzaje: dasya, sakhya, vatsalya i madhurya. Spośród tych czterech gopi-

prema jest znacznie lepsza od innych. Gopi-prema również ma 

różnorodność, najwyższą z nich jest Rādhā-prema. Ta prema jest ukrytym 

skarbem, nija-gupta-vittam. Jeśli ktoś jest szczęśliwy i dostanie tą Rādhā-

prema, to spełnione są jego wszystkie pragnienia. Osiąga najwyższą 

doskonałość życia. 
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Najbardziej wzniosły smak 

 

Śriman-nama to imię, a nami to Sam Kṛṣṇa, właściciel tego imienia. Nie 

ma różnicy pomiędzy nama i nami. 

 

bhajanera madhye sresṭha nava-vidha bhakti 

‘kṛṣṇa-prema’, ‘kṛṣṇa’ dite dhare maha-sakti 

tara madhye sarva- sresṭha nama-sankirtana 

niraparadhe nama laile paya prema-dhana 

 

Pomiędzy sposobami wykonywania służby oddania, najlepsze jest 

dziewięć przepisanych metod, bowiem te procesy mają wielką moc, by 

przynieść Kṛṣṇę i ekstatyczną miłość do Niego. Spośród dziewięciu 

procesów służby oddania, najważniejsze jest by intonować święte imię. 

Jeśli ktoś robi to, unikając popełniania dziesięciu rodzajów obraz, wtedy 

bardzo łatwo może osiągnąć najbardziej wartościową miłość do Boga. 

 

Znaczenie tego jest takie, że jeśli możecie intonować czyste imię bez 

obraz, natychmiast wszystkie wasze anartha zostaną zniszczone. Inaczej 

wasze anartha nigdy nie będą zniszczone. Później po anartha-nivritti 

przychodzi nisṭha, ruci, asakti i bhava. Ostatecznym osiągnięciem jest 

prema. To jest sadhya, koniec, cel. Więc przez intonowanie Hare Kṛṣṇa, 

czystego imienia, osiągniecie te etapy jeden po drugim. Ostatecznie 

dotrzecie do najważniejszej platformy, platformy Kṛṣṇa-prema. Ponadto, 

kiedy ta prema staje się coraz bardziej gęsta, co wtedy się stanie? Prema 

rozwinie się od sneha do mana, praṇaya, raga, anuraga, bhava i 

anubhava. Najwyższą platformą jest mahabhava. Tak rozwija się prema. 
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Tak więc unnatojjvala-rasa, najbardziej wzniosły smak miłości 

małżeńskiej, jest esencją prema-bhakti. To jest Śrī sadhya-bhakti, znana 

jako madanakhya-mahabhava. W mahabhava też znajdziemy podziały - 

modanakhya-mahabhava i madanakhya-mahabhava. A uosobieniem tej 

madanakhya-mahabhava jest Śrīmatī Rādharani. Dlatego znana jest Ona 

jako madanakhya-mahabhava-mayi. 

Teraz pytanie brzmi, jak to jest, że Gauranga stworzył girlandę z sadhana-

bhakti -którą jest nama-sankirtana-  i prema? Co to za szczególna 

umiejętność? Kto potrafi to zrozumieć? 

 

gaurangera du’ṭi pada, yanra dhana sampada 

se jane bhakati-rasa-sara 

 

Tylko ci wielbiciele, którzy przyjęli obie lotosowe stopy Gaurangi jako 

swoje jedyne bogactwo i dobytek, mogą zrozumieć tą umiejętność czy 

znaczenie tego. 

 

gaura-prema rasarṇave, se tarange yeba dube, 

se rādhā-madhava-antaranga 

(Narottama Dasa Thakura pieśń Gaurāṇgera Duṭi Pada) 

 

Tacy wielbiciele, premi-bhaktowie, którzy zawsze toną w tym oceanie 

gaura-prema-rasa, mogą wiedzieć takie rzeczy. Inni nie mogą. I to jest to, 

z czym Gauranga przyszedł by nam dać- najwyższa forma premy, Rādhā-

prema, miłość Śrīmatī Rādharani do Kṛṣṇy. Gauranga Mahaprabhu 

przyszedł by propagować prema-nama, nie zwyczajne nama, prema-

nama pracarite ei avatara - On Sam skosztował słodyczy pochodzącej z 

tej prema-nama-sankirtana. Szerząc kirtana nawet pomiędzy 
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niedotykalnymi, uplótł mala ze świętego imienia i premy, którą przyozdobił 

cały materialny świat. Prema-Puruṣottama Gauranga  jest ojcem prema-

nama-sankirtana, nie zwyczajnego sankirtana. Nie jest to zawarte w 

sadhana-bhakti, która opiera się na sravana-kirtana. Jest ponad to. 

Prema-nama-sankirtana oznacza sankirtan przepełniony prema. I czym 

jest ten sankirtan?Jest to sankirtan madanakhya-mahabhava-mayi Śrīmatī 

Rādharani. Śrīmatī Rādharani wykonuje ten prema-nama-sankirtana, 

który jest esencją prema-bhakti. Dlatego ten prema-bhakti-sankirtana jest 

ukrytym skarbem Goloki Vrndavan. 

 

Najbardziej utajony temat 

 

Nie ma różnicy pomiędzy nama, a nami. Kṛṣṇa jest nami. Śrīmatī 

Rādharani dotkliwie odczuwa ból rozłąki z nami, Kṛṣṇą. Tak więc nama-

sankirtana jest nasiąknięte czystą miłością Rādharani. Dlatego prema-

nama-sankirtana jest parama sandhya, najwyższym celem. W tej prema-

nama-sankirtana Kṛṣṇa w postaci Śriman Nama, wyraża czy manifestuje 

Swoje najwyższe murti, które przepełnione jest słodyczą miłości 

małżeńskiej. Ci, którzy są premika-bhaktami wiedzą o tym i wykonują 

prema-nama-sankirtana. Inni tego nie  potrafią. Tak więc poprzez 

intonowanie prema-nama ofiarowują oni prema-bhakti-mala, girlandę 

prema-bhakti u lotosowych stóp Śriman Nama. 

Dziewczęta z Vrajabhumi wykonują ten prema-nama-sankirtana pod 

przewodnictwem Śrīmatī Rādharani, wtedy gdy cierpią rozłąkę z nami, 

Kṛṣṇą. W tym czasie intonują 

 

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare 



94 
 

hare rama hare rama rama rama hare hare 

 

Tym samym dekorują one nama-murti tą girlandą. Tak więc znaczenie 

tego jest takie, że nami jest tożsame z nama. 

 

Gaura też jest nami, Kṛṣṇą i nieróżne od nama. I poprzez intonowanie 

prema-nama-sankirtana kosztuje On prema -rasa, nektariańską słodycz 

emanującą z miłości małżeńskiej. Tym samym tworzy On girlandę 

świętego imienia i premy i ofiarowuje ją każdemu. Mahaprabhu oczuwa 

ten sam ból rozłąki, który czuła Rādharani. I z tym uczuciem intonuje: 

 

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare 

hare rama hare rama rama rama hare hare 

 

Ta girlanda jest nie tylko nama-prema-mala, ale także rasa-maya-mala, 

girlandą wszystkich smaków. Prema jest owocem, a smak tej prema-

phala jest smakowany w stanie rozłąki, viraha-dasa. Ta mala jest nie tylko 

nama-prema-mala, ale też przesiąknięta prema-rasa, i ta prema-rasa jest 

smakowana. Tak więc jest to mala smaku prema - rasa-maya-mala. 

Prema-bhakti jest esencją bhakti. Gdy przygotowujemy girlandę to 

potrzebna jest jedna nić do nanizania kwiatów. Jeśli chodzi o nama-

prema-mala to co jest tam nicią? Tą nicią jest prema. Imiona nanizane są 

razem na nić prema – prema-sutra. W ten spośob nama i prema nanizane 

są razem. To jest tą nama-prema-mala, która Gaura Hari udekorował 

każdego. Przykładem tu może być japa-mala, na którym wszyscy 

intonujemy. Powinniście intonować święte imię odczuwając dotkliwą 

rozłąkę z Kṛṣṇą, wtedy wasze intonowanie będzie czyste i bez obraz. To 

jest najbardziej utajonym tematem na Goloce. To nigdy wcześniej nie było 
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nikomu dane, dopiero Mahaprabhu podarował to golokera prema-dhana 

hari-nama-sankirtana, wraz ze Swoim pojawieniem się tu. Nie należy ono 

do tego materialnego świata. Należy do Goloki Vrindavan. 

 

Wspaniały festiwal 

 

A więc nama i nami, sadhana i sadhya (sposoby i cele), asvadya i asvada 

(smakowany i smakujący) są nieróżne. Kiedy stają się nieróżne? Jest to w 

najbardziej dojrzałym stadium siddha-dasa. Inaczej na początku są różne. 

Gauranga Mahaprabhu jest cudownie miłosierny i z powodu ten 

niezwykłej bezprzyczynowej łaski, możliwym staje się niemożliwe. 

Sposoby i cel stają się nieróżne. W przeciwnym razie nie byłoby to 

możliwe. 

 

Sambhoga i vipramambha, zjednoczenie i rozłąka, są w jednym 

pojemniku. Jest to całkowicie niemożliwe. Nie mogą być zawarte w 

jednym naczyniu. Lecz jeśli otrzymacie tą cudowną, 

bezprzyczynowąłaskę Gaurangi, wtedy zrozumiecie tą tattva i możecie też 

ją mieć. Jak nie będzie różnicy pomiędzy sadhana i sadhya, środkami i 

celem? Sposoby są początkiem, a cel jest końcem. W jaki sposób staną 

się nieróżne? Jak zostaną splecione razem? Gdzie jest początek, a gdzie 

jest koniec? Nie jest to możliwe? Ale niemożliwe staje się możliwym 

poprzez łaskę prema-puruṣottama Gauranga. Inaczej nikt nie potrafi 

zrozumieć jak są splecione razem, jak Mahaprabhu udekorował tą 

girlandą każdego tu w materialnym świecie i czym jest prema-nama-

sankirtana. Wszystko to możliwe jest jedynie dzięki prema-nama-

sankirtana. 



96 
 

Na Goloce Vrindavan odbywa się wspaniały festiwal gdy odbywa się 

prema-nama-sankirtana -ten festiwal zstępuje tu do materialnego świata, 

wtedy gdy zstępuje Mahaprabhu. Wraz z tym festiwalem odbywającym się 

tam na Goloce Vrindavan, schodzą tu wszyscy Jego wieczni towarzysze i 

rozpoczynają prema-nama-sankirtana. 

Chociaż nie ma różnicy pomiędzy nama i nami, to nadal nama jest 

bardziej potężne niż nami. To jest to, co powinno się zrozumieć i 

Gauranga pokazał to. Skosztował tego i rozdał to. Dzięki cudownej łasce 

Gaurangi Mahaprabhu prema-nama-sankirtana przynosi powódź prema. 

Jest tu powódź prema w tym materialnym świecie i poprzez prema-nama-

sankirtana spełnia On Swoje trzy pragnienia. Oto dlaczego jest 

powiedziane: 

 

kapaṭa diya kirtana kare parama avese 

pasaṇdi hasite aise, na paya pravese 

 

To intonowanie w bardzo wysokim ekstatycznym stanie odbywało się za 

zamkniętymi drzwiami, tak by niewierzący, którzy przychodzili by się 

naśmiewać, nie mieli tam wstępu. 

 

W swej bhaktivedanta-bhasya, Śrila Prabhupada mówi: 

- „Tylko bona fide intonujący mogą być przyjęci, inni nie powinni.” 

Kto więc może wziąć udział w tym prema-nama-sankirtana? Kim są bona 

fide intonujący? To ci, którzy intonują czysto, bez obraz. Oni są 

dopuszczeni do zbiorowego świętowania, inni nie są. Dlatego drzwi są 

zamknięte. Jedynie w zgromadzeniu takich premi-bhaktów owa prema-

nama -sankirtana jest możliwa. W innym przypadku nie ma żadnej 

możliwości. 
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Rozdział szósty 

 

Miłosna gra Pana Jagannatha 

 

W swojej Bṛhad-bhagavatamṛta, Śrila Sanatana Gosvami napisał o Panu 

Jagannatha i Jaganath Puri Dham. Wybrał on postać o imieniu Gopa-

kumar i wszystko zostało opisane poprzez jego osobę. Podczas swojego 

pobytu we Vrindavan, Gopa-kumar spotykał pewnych bardzo wzniosłych 

sadhu przybywających z południowych krajów. Wyjaśnili oni Gopa-

kumarowi: 

- „W Jagannath Puri Dham, zwanym również jako Puruṣottama Kṣetra, 

Bhagavan Jagannathdeva jest zamanifestowany jako Daru Brahma. Daru-

brahma saksad bhagavan - ‘daru’ oznacza, że Pan występuje w 

drewnianej formie. Nad brzegiem morza, na niebieskim wzgórzu znanym 

jako Nilacala, stoi świątynia Jagannatha. Jagannath jest bardzo bogaty i 

jest On także bhakta-vatsalya, bardzo czuły dla Swoich wielbicieli. 

Rezydując na obszarze Orissy, dba osobiście o ten ląd i przejawia tam 

Swoje chwały. W tym Dham, nikt poza Svayam Lakṣmidevi nie gotuje 

pożywienia dla Jagannatha. Jagannath osobiście przyjmuje ten pokarm, a 

Jego resztki- maha-prasad- są rozdawane niezliczonym wielbicielom. 

Takie właśnie maha-pasadam jest dostępne w Jagannath Puri Dham! 

Nawet wielcy półbogowie na czele z Brahmą i Śivą chciwie Go pragną. Są 

oni bardzo szczęśliwi mogąc dostać takie jaganatha-prasada. Nawet jeśli 

zjadacze psów, caṇdala, dotknęliby tego maha-prasada, to i tak nie ulega 

ono zanieczyszczeniu. Jest ono tak transcendentalne, że nawet gdyby 

wypadło psu z pyska, to i wtedy nie jest zanieczyszczone. Każdy może je 
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dotknąć i zabrać do innej części świata, lecz nigdy nie będzie ono 

zanieczyszczone. Możecie je przyjąć ponieważ jest transcendentalne. 

Takie właśnie jest prasada Jagannatha.” 

 

Sadhu ciągnęli dalej: 

 

aho tat kṣetra-mahatmyam 

gardabho ‘pi catur-bhujah 

yatra pravesa-matreṇa 

na kasyapi punar bhavah 

 

Cóż możemy powiedzieć o chwałach tego Dham! Jagannath Puri jest 

takim Dham, że nawet gdy osioł tam się dostanie, natychmiast staje się 

on czteroręki. Jeśli ktoś po prostu wejdzie do tego Dham, to nie będzie 

mieć on już przyszłych narodzin. 

 

Lotosooki Jagannath, Swoimi wielkimi oczami, rzuca spojrzenia na 

każdego i wszystkich. Jeśli ktoś jest szczęśliwy by dostać Jego darsana, 

to Jego życie jest udane. Taki jest Jagannath. 

 

Kiedy Gopa-kumar usłyszał chwały Jagannatha i Jagannath Dham, 

rozwinął wielką chęć by dostać darsana Jagannatha. Nigdy wcześniej nie 

słyszał tak cudownych chwał. 

 

Gopa-kumar powiedział: 

- ,,Natychmiast zacząłem intonować chwały Jagannatha i wyruszyłem w 

drogę do Jagannath Puri. Kiedy tam dotarłem, złożyłem praṇama 

daṇdavaty wszystkim mieszkańcom Puri Dham i z ich łaską wkroczyłem 
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do świątyni Jagannatha. 

- Z odległości miałem darsan Puruṣottama Bhagavan Śrī Śrī 

Jagannathdeva, taka piękna niczym księżyc twarz i duże, szeroko otwarte 

oczy. Czoło Jego lotosowej twarzy, udekorowane jest maṇi-puṇdra 

bhalah, tilakiem błyszczącym niczym klejnot. Barwa Jego ciała jest niczym 

ciemna chmura, a słodki uśmiech Jego czerwonawych ust jest kojący 

niczym promienie księżyca. I tak, Jagannath wylewa Swą 

nieograniczonąłaskę na każdego. Widząc piękno Jagannatha taka myśl 

przyszła mi do głowy ` Pójdę do Niego i obejmę Go.' Ale wtedy taka 

ekstaza opanowała moje serce, że nie mogłem tam podejść. Moje włosy 

się zjeżyły, ciało drżało, a z mych oczu lały sięłzy. A ponieważ oczy moje 

przepełnione były łzami, nie mogłem widzieć przepięknej twarzy 

Jagannatha. Z wielkim trudem podszedłem do garuda-stambha i tam 

dostałem darsan Jagannathdeva. Udekorowany był transcendentalnymi 

szatami i ozdobami. Im dłużej na Niego patrzyłem, tym więcej 

odczuwałem transcendentalnej przyjemności. Siedział na simhasana i jedł 

różnorodne pokarmy. Grano na różnorakich instrumentach jak khola i 

karatale. Niektórzy wielbiciele śpiewali, niektórzy tańczyli. A Jagannath 

rzucał Swe łaskawe spojrzenia na wszystkich wielbicieli. To było moje 

wielkie szczęście – dostać darsan Jagannathadeva. Byłem w takiej 

ekstazie, że straciłem przytomność i upadłem na ziemię. Kiedy 

odzyskałem przytomność, raz jeszcze spojrzałem na to transcendentalne 

piękno Śrī Śrī Jagannathadeva. Byłem jak szaleniec i znowu ta myśl 

pojawiła się w mym umyśle` Pójdę tam i obejmę Go. Lecz ktoś powiedział: 

- `Nie idź tam!` 

- `Nie` - odpowiedziałem dodadełem: 

- 'Dzisiaj otrzymałem to szczęście otrzymania darsanu od Śrī Śrī 

Jagannathadeva. Moje życie stało się pomyślne. To było moje długo 
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pielęgnowane pragnienie i dziś oto spełniło się ono. On jest Panem 

mojego serca, więc muszę tam iść i objąć Go`. 

`Podszedłem do przodu zaledwie parę kroków, kiedy dozorca podszedł i 

zbił mnie laską. Zagrodził mi wejście i nie pozwolił mi podchodzić blisko. 

Przyjąłem to zbicie jako łaskę Jagannatha. Gdy wyszedłem na zewnątrz, 

dostałem olbrzymią ilość maha-prasada. Później, kiedy powtórnie 

wszedłem do świątyni, zostałem tam cały dzień po prostu patrząc się na 

piękną twarz Jagannatha. Nie mam słów by opisać to piękno, jakiego 

doświadczyłem. Tak więc zostałem tam spotykając wielu sadhu, 

mahatmów i widziałem wiele festiwali. Całkowicie zapomniałem 

Vrajabhumi. 

Jagannathdeva jest tak pełen łaski dla Swych wielbicieli i daje im różne 

polecenia. Doświadczyłem tego osobiście. Rozwinąłem taką intensywną 

chciwość by nieustannie widzieć piękno Jagannatha i nic innego. 

Kiedykolwiek mając jakiś cielesny czy umysłowy kłopot, udawałem się do 

świątyni Jagannatha. Uzdrowienie przychodziło natychmiast, jedynie 

poprzez patrzenie na Niego. Tak więc zostałem w tym cudownym 

Jagannath Kṣetra przez kilka dni." 

- Pewnego dnia, niespodziewanie, spotkałem swojego Gurudeva, który 

wcześniej dał mi mantrę we Vrindavan. Gurudeva powiedział: 

- `Ta mantra, którą ode mnie otrzymałeś, spełni wszystkie twoje 

pragnienia i powinieneś zrozumieć, że intonowanie tej mantry jest również 

jagannath-seva, służbą dla Jagannatha. Ponieważ intonowanie tej diksa-

mantry spełni wszystkie twoje pragnienia, jeśli pragniesz dostać Kṛṣṇę, to 

mantra ta spełni to pragnienie również. To jest taka mantra. Zawsze myśl 

o Kṛṣṇie. Zawsze myśl o Jego pięknej formie Śyamasundara, o Jego 

transcendentalnych cechach i lila. Jeśli będziesz tak robił, to mantra ta 

spełni twe pragnienie by dostać Kṛṣṇę. Powiedziawszy to, całkiem 
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niespodziewanie Gurudeva zniknął znowu. 

- Wtedy stałem się bardzo podniecony i niespokojny, `Oh, Gurudeva 

zniknął.`Lecz kiedy zobaczyłem piękną formę Jagannatha, mój umysł 

znów uspokoił się. Po kilkudniowym pobycie, ponownie ta myśl przyszła 

mi do głowy ` Pójdę do Vrajabhumi`. Lecz z łaski Jagannatha, kiedy tak 

wędrowałem po Jagannath Dham Kṣetra, ocean wydawał się być rzeką 

Yamuna , a  Cataka-parvata wyglądał niczym Wzgórze Govardhan.” 

 

Różnorodność lila 

 

Gopa-kumar powiedział: 

- „Jagannathdeva miał wielu sługów, więc nieraz ucinał z nimi żarty. 

Czasem angażował się w miłosne zabawy z nimi, prema-krida. Wielu 

wielbicieli śpiewało, tańczyło i intonowało nama-sankirtana przed 

Jagannathem. Ofiarowywali również przedstawienia z sercem pełnym 

oddania. 

- Słysząc to, wspomnienie Vrajabhumi ogarnęło mój umysł i nagle stałem 

się tak niecierpliwy by tam się udać. Chwile później, spotkawszy kilku 

sadhu i słysząc chwały Jagannatha, wszystkie moje myśli o powrocie do 

Vrajabhumi rozpierzchły się. 

- Pewnego dnia, bardzo wczesnym rankiem wstałem i udałem się do 

świątyni. Ponieważ miałem to pragnienie aby pójść do Vrindavan, dlatego 

wszedłem do świątyni by dostać pozwolenie od Pana Jagannatha. 

Modliłem się do Pana: 

- `Proszę daj zezwolenie by iść do Vrajabumi. Lecz jak tylko spojrzałem 

na Jego lotosową twarz, od razu zapomniałem wszystko. W ten sposób 

minął jeden rok. Później spotkałem kilku sadhu, którzy przyszli z Mathury. 
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Słuchając od nich, wspomnienia Mathury i Vrindavan wróciły do mego 

umysłu. Tej nocy we śnie pojawił się Pan Jagannath i dał mi taki rozkaz: 

 

bho gopa-nandana kṣetram 

idam mama yatha priyam 

tatha śrī -mathura ‘thasau 

janma-bhumir visesatah 

balya-lila-sthalibhis ca 

tabhis tabhir alankrta 

nivasami yathatraham 

tatha tatrapi vibhraman 

 

Jagannath powiedział: „Mój drogi Gopa-kumar, to Puruṣottama Kṣetra jest 

Mi bardzo drogie. Jest Mi równie drogie co miejsce Mojego pojawienia się 

– Mathura. To także jest miejsce Mojego pojawienia się.  W Mathura-

mandal zamanifestowałem wszystkie Swoje chłopięce lila, także tutaj 

manifestuję różnorodność Swych lila. Jest tak samo dobre jak Mathura. 

Skoro możesz widzieć wszystkie Moje lila tutaj, to dlaczego czujesz 

smutek w sercu? Możesz pójść do Vrajabhumi, ale po paru dniach 

wrócisz tu i zobaczysz Moją formę pastuszka tutaj.” 

 

- Tego samego ranka wstałem wcześnie, wykąpałem się i poszedłem do 

świątyni na darsan Jagannatha. Kiedy wszedłem do świątyni, pujari wziął 

girlandę od Jagannatha i dał ją mi. Wtedy pomyślałem: 

- `Oh teraz Jagannath dał mi zezwolenie - Dobrze, Gopa-kumar. Teraz 

możesz iść do Vrajabhumi. 

- Zakładając tą girlandę na swej szyi, spojrzałem na cakrę na szczycie 

świątyni Jagannatha i złożyłem pokłony. Następnie wyruszyłem do 
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Mathury-mandalabhumi." 

 

 Podczas gdy Gopa-kumar przebywał we Vrindavan, pojawił się przed nim 

Narada Muni i powiedział: 

- Gopa-kumar, to Jagannath Puri Dham jest bardzo bogatym Dham, tak 

jak Dwaraka Puri. Jestem Ci dobrze życzący dlatego daję Ci taką 

instrukcję. Dvaraka Puri jest na zachodniej stronie Indii, podczas gdy 

Puruṣottama Kṣetra jest na stronie wschodniej. Odwiedzałeś to Kṣetra 

gdzie mieszkają Jagannath, Baladev-jiu i Subhadra-jiu. W tym Dham 

Jagannath-jiu spełnia takie same lila jakich doświadczał we Vrinavan, 

Mathurze i Dvarace. Zobaczysz tam tego samego Govardhana i tą samą 

Yamunę. 

 

Gopinatha 

 

Gopa-kumara widział morze jak rzekę Yamuna, a Cataka-parvata 

wydawał się być Wzgórzem Govardhana. To samo doświadczane było 

przez Mahaprabhu, podczas Jego pobytu w Jagannath Puri. Oznacza to, 

że dzieją się tam te same lila. 

 

kintupadesam hitam ekam etam 

mattah srṇu śrī -puruṣottamakhyam 

kṣetram tad atrapi vibhaty adure 

purvam tvaya yad bhuvi drsṭam asti 

tasmin subhadra-balarama-samyutas 

tam vai vinodam puruṣottamo bhajet 

cakre sa govardhana-vrndakatavi 
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kalindaja-tira-bhuvi svayam hi yam 

sarvavataraika-nidhana-rupas 

tat-tac caritraṇi ca santanoti 

 

Narada Muni powiedział: 

- W tym Puruṣottama Kṣetra rezyduje Kṛṣṇa, źródło wszystkich avatara. 

Manifestuje tam wszystkie Swoje lila – vraja-lila, mathura-lila i dvaraka-lila. 

Zamanifestuje takie lila, jakich życzą sobie wielbiciele. Wszystko zależy 

od wielbicieli. Jakąkolwiek formę wielbiciel chce zobaczyć, taką może on 

zobaczyć w Jagannath Puri. Jeśli ktoś ma na tyle szczęścia by zobaczyć 

piękną formę Jagannatha w Puruṣottama Kṣetra, jego życie jest udane. 

To Dham jest tak samo drogie Kṛṣṇie jak Mathura i jest równie piękne co 

Mathura. 

„Gopa-kumar, powinieneś teraz wrócić do Jagannath Kṣetra i zobaczyć 

tam tą piękną postać Jagannatha. Jeżeli nie będziesz 

usatysfakcjonowany to i tak powinieneś pozostać w tym Dham i modlić się 

do Jagannatha by spełnił twe pragnienia. On na pewno spełni je 

wszystkie. 

Narada Muni wyjawił Gopa-kumarowi: 

- Rozwiń miłość do lotosowych stóp Jagannatha, to jest miłość do 

lotosowych stóp Gopinatha. Tą samą miłość, którą vrajavasi mają do 

Gopinatha, Ty również możesz rozwinąć u lotosowych stóp Jagannatha, 

ponieważ On jest Gopinath. Nie wymagana jest żadna inna sadhana.” 
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Rozdział siódmy 

 

Śrī Kṣetra Dham 

 

Jagannath Puri Dham znane jest również jako Śrī Kṣetra. Śrī Devi jest 

svarupa-sakti, wewnętrzną mocą Kṛṣṇy. Dlatego to Dham, które jest 

gloryfikowane przez obecność Śrī -sakti, znane jest jako Śrī Kṣetra. ‘Śrī ’ 

oznacza sarva-lakṣmimayi amsini radhika, Śrīmatī Radhika , która jest 

źródłem wszelkich sakti. Wszystkie boginie fortuny są ekspansjami 

Rādharani. 16 108 żon Kṛṣṇy – Rukmini, Satyambhama, Jambavati, itd. – 

wszystkie są ekspanjami Rādharani.  Są ona aisvarya-mayi, pełne 

bogactwa. Gopi z Vrajambumi również są ekspansjami Rādharani, tak 

więc Rādharani jest - źródłem. Lakṣmi są aiśvarya-mayi, podczas gdy 

Rādharani jest madhurya-mayi, pełna słodyczy. Dlatego ci, którzy są 

zwolennikami czy wielbicielami madhurya-rasa, wiedzą, że to Śrī Kṣetra 

jest tym kṣetra, w którym madhurya-rasa Rādharani jest manifestowana. 

Jedynie tacy madhurya-rasa bhaktowie mogą to widzieć, inni nie mogą. 

To dlatego Jagannath Puri znane jest także jako Śrī Kṣetra. I Mahaprabhu 

przebywał tam. Bowiem przyjął on Rādhā-bhava. Spoglądając na 

Jagannatha, widział on Śyamasundara i myślał: 

- „O ukochany Mego serca!” 

Dlatego Kṣetra to, które jest pod wpływem madhuraya-rasa Rādharani, 

wysławiane jest i znane jako Śrī Kṣetra. 

W Vaisṇava-tantra wspomniane jest: 

 

mathura dvaraka-lila 
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yah karoti ca gokule 

nilacala sthitah kṛṣṇa 

sta eva racati prabhuh 

 

Wszelkie lila Kṛṣṇy manifestowane w Gokuli, Maturze i Dvarace, znaleźć 

można w Nilacala, Śrī Kṣetra. 

 

Jeśli macie tą wizję, to możecie tam dostrzec wszystkie lila. Gdy 

Mahaprabhu przebywał tam, to widział Vrndavan. Gdy widział Cataka-

parvata to mówił: - ,,Oh Govardhana”. Gdy widział morze to mówił - „Oh, 

to jest Yamuna”. Kiedy patrzył na ogród zwany Jagannatha-vallabha,to 

myślał  - ,,Oh, to jest Vrindavan!” Mahaprabhu widział wszystkie lila Kṛṣṇy 

w Śrī Kṣetra. 

W utkala-khanda, w Skanda Puraṇa, która jest największą Puraṇą, Śrila 

Vyasadeva opisał szczególne cechy Śrī Kṣetra, Jagannath Puri Dham. To 

Kṣetra jest bardzo piękne i cudowne. Jest dasa-yojana-vistrta, średnicy 

dziesięć yojana- to oznacza osiemdziesiąt mil. (Jedna yojana równa jest 

ośmiu milom). Usytuowana jest nad brzegiem oceanu, i znana jest jako 

tirtharaja, król wszystkich miejsc pielgrzymek. W środkowej części jest 

nila-parvata, niebieska góra. Acala znaczy góra, dlatego nazywa się 

Nilacala. Śrī Bhagavan mówi: 

- „To Kṣetra, usytuowane na północnej stronie oceanu i południowej 

stronie rzeki Mahanadi, w Orissie, jest bardzo sławne na całym świecie. 

Śrila Vyasadeva wspomniał, że jeśli ktoś odwiedzi Jagannath Puri Dham 

to otrzyma rezultat odwiedzenia wszystkich tirtha. Dla kogoś, kto 

odwiedził Jagannath Puri Dham, nie ma konieczności odwiedzenia 

żadnych innych miejsc pielgrzymek." 
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Puri Dham zaczyna się od Bhubanesvar, znanego również jako Ekamra-

kanan. Od Bhubanesvar rozciąga się do Candrabhaga (Konark) gdzie bóg 

słońca czczony jest w świątyni Surya-mandira. 

To Dham jest bardzo poufne. Jest ono durlabha Kṣetra, trudne do 

osiągnięcia nawet dla Brahmy. Ponieważ forma tego Kṣetra przypomina 

konchę, z wybrzuszoną częścią zanurzoną w morzu, dlatego zwane jest 

również Sankha Kṣetra. Górna część jest w kierunku zachodnim, gdzie 

wrota strzeżone są przez Nilakaṇṭha Śiva. Tam Śiva, znany jako 

Bhubanesvar Lingaraja i Kṣetrapala, obrońca Dham. Bhubanesvar jest 

wejściem, przez które można wejść do Kṣetra. 

 

Ta Kṣetra jest parama-pavana absolutnie oczyszczająca. Niektórzy 

nazywają je również dasavatara Kṣetra, Kṣetra dziesięciu inkarnacji: 

Mina, Kacchapa, Nrisingha, Vamana, itd. 

 

Kṛṣṇa, który jest lila-Puruṣottama – podmiot niezliczonych rozrywek- 

wiecznie zamieszkuje tam jako arca-avatara, postać bóstwa. Dlatego 

znane jest jako Purushottam Dham. I jest Jagannath, panem trzech 

światów. Dlatego zwane jest Jagannath Puri Dham. 

 

Snana yatra 

 

Zgodnie ze Skanda Puraṇa, Jyestha Purnima, pełnia księżyca w miesiącu 

Jyestha (maj- czerwiec) jest urodzinami Jagannatha. Jagannath jest 

Kṛṣṇą, urodziny Kṛṣṇy to Janmasṭami – ósmy dzień ubywającego 

księżyca miesiąca Bhadra. Dlatego gdy powiedziane jest że Jyestha 

Purnima to urodziny Jagannatha, to rozumiane jest to, że to ten dzień w 
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którym Kṛṣṇa pojawił się z Swej formie z szeroko otwartymi oczami, 

okrągłątwarzą i podkurczonymi rękami i nogami. Znane jest to jako 

mahabhava-prakasa lub ekstatyczne zamanifestowanie Kṛṣṇy, Balaramy i 

Subhadry. 

Kṛṣṇa i Balaram są synami Vasudevy. Matką Kṛṣṇy jest Devaki, a 

Balaram, Jego starszy brat jest synem Rohini. Ich siostra Subhadra jest 

córkąDevaki i Vasudevy. Więc są rodzeństwem i pojawili się w Swych 

formach jako Jagannath, Baladeva i Subhadra w Purushottama Kṣetra. 

Ponieważ Jyestha Purnima jest urodzinami Jagannatha, dlatego tego dnia 

bierze On publiczną kąpiel razem ze Swoim bratem i siostrą. Festiwal ten 

znany jest jako snana-yatra, i wylewane są na Nich setki dzbanów wody. 

Z tego powodu kolory Jagannatha płowieją i nie daje On darsanu przez 

piętnaście dni. W tym czasie będzie on malowany świeżo nowymi 

farbami, dlatego nie może dać wtedy darsanu. Generalnie mówi się, że 

Jagannath wtedy choruje, nie jest to jednak poprawne. Mówią tak ludzie, 

jednak w pismach takich jak Skanda Puraṇa nie ma takich informacji. 

Satry mówią, że w czasie tych piętnastu dni Jego forma, wyrzeźbiona z 

drewna neem, zostaje na nowo pomalowana. Inne imię dla Pana 

Jagannatha to Daru- Brahma. ` Daru `oznacza drewno. Tak więc cieniutki 

kawałek materiału jest przyklejany na to murti. Stara tkanina zostaje w 

tym okresie usunięta i zastąpiona przez świeżo pomalowaną, nową 

tkaninę. Następnie jeden dzień przez Ratha Yatrą Pan Jagannath udziela 

darṣanu w Swych świeżych kolorach i młodzieńczym wyglądzie, znany 

jako nava-yauvana vesa. Tak właśnie jest to opisane w Skanda Puraṇa. 
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Miłosna wiadomość 

 

Pojawia się pytanie - dlaczego Kṛṣṇa przyjmuje taką formę? Poeta- 

vaisṇava o imeniu Kanai Khuntia, napisał sastrę zwaną Mahabhava 

Prakasa. Wspomina w niej dlaczego Kṛṣṇa, Balarama i Subhadra przyjęli 

takie formy. Mahabhava-prakasa jest ekstatyczną manifestacją Pana, 

który czuje intensywną rozłąkę, viraha-vidhura. Kṛṣṇa, Balarama i 

Subhadra czują ból rozłąki z Vraja Dham, vraja-viraha-vidhura. 

Przebywają tam wiecznie, lecz przeżywają ból rozłąki z Vraja Dham. 

Szczególnie Jagannath dotkliwie cierpi rozłąkę do Rādharani i gopi. 

Kiedy Akrura pojechał do Vrajy przywiózł Kṛṣṇę i Balarama do Mathury na 

swym rydwanie, wszyscy mieszkańcy Vrajabhumi czuli rozłąkę z Kṛṣṇą. 

Zwane jest to mathura-viraha. 

Szczególnie Rādharani i vraja-gopi bardzo mocno cierpieli z powodu 

rozłąki z Kṛṣṇą. Dla niej każdy moment zdawał się być długą yugą, 

yugaitam nimeseṇa. Wyraził to Mahaprabhu w Swej Siksasṭace. Ten ból 

rozłąki jest nie do zniesienia. Wszystkie dziewczęta z Vrajabhumi 

oszalały. Było to, jakby były martwe za życia, jivana-mṛta-avastha. A więc 

czy myślicie, że ten intensywny ból rozłąki odczuwany jest wyłącznie 

przez gopi i Rādharani? Nie. Ponieważ istnieje miłosna wymiana, dlatego 

odczuwa ją również Kṛṣṇa. Nie jest to jednostronne. Istnieją dwie strony. 

Kṛṣṇa także przeżywa ból rozłąki z Rādharani, gopi, Vrajabhumi i 

vrajavasi. Dlatego też czuł ból w Swym sercu. Było to dla Niego nie do 

zniesienia i tak podobnie jak gopi On też oszalał. Co więc mieli zrobić? 

Kṛṣṇa nie mógł udać się do Vrajabhumi, a one nie mogły iść do Niego. 

Tak więc jedyną alternatywą było posłać im miłosną wiadomość. Kṛṣṇa 

pomyślał, że wyśle wiadomość miłosną do vrajavasich, zwłaszcza do 
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Swej matki i ojca, gopi i Rādharani. Kto mógłby ją dostarczyć? Ktoś był 

potrzebny by dostarczyć tą wiadomość. Taka osoba musi być bardzo 

drogim i bliskim wielbicielem Kṛṣṇy. 

W jedenastym canto Śrimad Bhagavatam, Kṛṣṇa powiedział jak drogi jest 

Mu Uddhava. 

 

na tatha me priyatama 

atmayonir na sankarah 

na ca sankarsano na srir 

naivatma ca yatha bhavan 

 

Pan Brahma nie jest Mi tak drogi, Śivaji nie jest Mi tak drogi, Mój brat 

Sankarṣan nie jest Mi tak drogi, Moja żona Lakṣmi nie jest Mi tak droga, 

nawet Ja Sam nie jestem Sobie tak drogi,jak jesteś ty, o Uddhavo. 

 

Z tego powodu Kṛṣṇa wybrał tego drogiego,bliskiego wielbiciela. Któż inny 

mógłby dostarczyć taką miłosną wiadomość? Zawołał Uddhavę, 

przyciągając go bardzo blisko posadził go na kolanach. Następnie obiema 

dłońmi, Kṛṣṇa ujął dłoń Uddhavy i przemówił do niego bardzo żałosnym 

głosem. 

 

gacchoddhava vrajam saumya 

pitror nah pritim avaha 

gopinam mad-viyogadhim 

mat-sandesair vimocaya 

 

Uddhavo, niezwłocznie udaj się do Vrajabhumi i przekaż tą miłosną 

wiadomość. Najpierw idź do Mego ojca i matki, Nandy Maharaja i Yasoda-
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mati i pociesz ich. Później idź do vraja-gopi, dziewcząt z Vrajabhumi. One 

bardzo dotkliwie cierpią z powodu rozłąki ze Mną. Przynieś im tą miłosną 

wiadomość i pociesz je. Tak, jak one czują rozłąkę ze Mną, tak i ja 

przeżywam to rozstanie z nimi. Ta wiadomość będzie dla nich kojącym 

balsamem. Więc proszę dostarcz ją. 

 

W ten sposób Kṛṣṇa przekazał tą miłosną wiadomość poprzez Swego 

bliskiego i drogiego wielbiciela. Wiadomość ta znana jest jako uddhava-

sandesa. Gopi również posłały wiadomość poprzez łabędzia, hamsa. 

Dlatego Rupa Gosvami napisał dwie książki, Uddhava-sandesa i 

Hamsadutta. Uddvava był posłańcem od strony Kṛṣṇy, a łabędź był 

posłańcem od strony gopi. Dziesiąte canto Śrimad Bhagavatam również 

mówi o uddhava-sandesa, wiadomości posłanej od Kṛṣṇy do Nandy, 

Yasody i gopi. Opisany jest tam intensywny ból rozłąki, odczuwany przez 

gopi, w szczególności Rādharani. 

 

Bhagavata 

 

Kṛṣṇa osobiście mówi o tym, jak wielki ból przeżywają gopi cierpiąc 

rozłąkę i jak rozwinęły swą miłość do Niego, Kṛṣṇanuraga. Kṛṣṇa mówi, 

man-mana bhava mad-bhakto mad-yaji mam namaskuru.m„Myśl o Mnie, 

oddaj Mi swój umysł, nie trzymaj go dla siebie” Oraz mad-bhaktah - 

,,Zostań moim wielbicielem” - mad-yaji mam namaskuru - „Czcij Mnie i 

ofiaruj Mi swe pokłony.” 

Ten-kto nie oddał swego umysłu Kṛṣṇie, po prostu śpi, a ci, którzy bez 

reszty oddali swe umysły Kṛṣṇie, są man-mana bhakta. Kṛṣṇa powiedział 

to teoretycznie, a gopi są praktycznym przykładem: 
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ta man-manaska mat-praṇa 

mad-arthe tyakta-daihikah 

mam eva dayitam presṭham 

atmanam manasa gatah 

ye tyakta-loka-dharmas ca 

mad-arthe tan bibharmy aham 

SB 10.46.4 

 

„Umysły gopi są zawsze zaabsorbowane Moją osobą, a ich własne życia 

są na zawsze Mi oddane. Z Mojego powodu porzuciły one wszystko co 

związane jest z ciałami, wyrzekając się zwyczajnego szczęścia w życiu, 

jak również porzucając wszelkie religijne powinności, które 

gwarantowałyby im takie szczęście w następnym życiu. Jestem ich Istotą i 

jedynym najukochańszym. Dlatego biorę to na Siebie, by podtrzymywać 

ich we wszelkich okolicznościach.” 

 

Rozmawiając o gopi, Kṛṣṇa mówi, ta man-namaska - ,,One oddały Mi 

całkiem swe umysły. Ich umysły już do nich nie należą. One oddały je Mi." 

To jest man-mana. Nigdzie indziej nie znajdziecie takiego przykładu. 

Wyłącznie gopi są tego praktycznym przykładem. Sudurlabha bhagavata 

hi loke - ,,Tacy wielbiciele są bardzo wyjątkowi.” 

 W tej śloce Gity Kṛṣṇa mówi teoretycznie  - man-mana bhava mad-

bhakto mad-yaji mam namaskuru. Ale praktyczny przykład znajdziecie we 

Vrajabhumi. W dziesiątym canto Kṛṣṇa podaje przykład kogoś, kto 

praktycznie uosabia tą slokę – gopi. To dlatego Vyasa skompilował 

Bhagavata. Ta Gopi sloka, man-mana bhava mad-bhakto, wcześniej nie 

przyjęła formy, przyjęła ją jednak w Bhagavata. Dlatego Vyasa napisał 

Śrimad-Bhagavatam pod przewodnictwem swojego guru, Narady 
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Muniego. To jest ostateczny wkład Vyasadevy. Jakiekolwiek cechy 

wielbicieli – bhakta-laksana -opisane są w Śrimad Bhagavad-gicie, 

wszystkie przedstawione zostały w Bhagavata. Dzisiaj gitara-vakta, 

mówca Gity, Kṛṣṇa, mówi do Uddhavy. Kṛṣṇa mówi: 

- „Gopi z Vajabhumi są man-manaska, one oddały Mi swe umysły. Ich 

umysły (już) nie należą do nich”. 

 Wszystkie ich umysłowe czynności zaangażowane są w sprawianie 

przyjemności Kṛṣṇie; nic innego. Wszystkie czynności ich ciał, umysłów i 

słów są tylko do zadowalania Kṛṣṇy i są one gotowe by porzucić swe 

ciała. Kṛṣṇa mówi mad-arthe tyakta-daihikah - „Są one przygotowane by 

opuścić swe ciała dla Mnie.” Dlatego vraja-devi, dziewczęta z Vrajabhumi 

są ucieleśnieniem tego wersetu Gity man-mana bhava mad-bhakto i 

dzisiaj mówca Gity, objawia to Uddhavie: 

- „One są Moim życiem i Ja jestem ich życiem, mat-praṇa. Ich życie jest 

we Mnie, Moje życie jest w nich.” 

Ci, których życiem jest Kṛṣṇa są mat-praṇa, są oni teżżyciem Kṛṣṇy. Jest 

to miłosna wymiana - mad-anyat te na jananti naham tebhyo manag api - 

„Moi czyści wielbiciele nie znają niczego poza Mną a Ja nie znam niczego 

poza nimi.” Znaczenie tego, co Kṛṣṇa mówi do Uddhavy jest takie, że On 

jest życiem pasterek z Vrajabhumi i one sążyciem dla Niego. Ksna mówi: 

- „Porzucając ich towarzystwo jestem oto teraz w Mathurze, ale moje 

życie jest we Vrajabhumi. Jedynie moje ciało jest tutaj. Jak maszyna 

wykonuję jakąś pracę. Oddycham jak miechy u kowala, ale Moje 

wszystko, Moje życie, Mój umysł jest we Vrajabhumi.” 

Jeżeli zadalibyśmy pytanie: 

- „Dlaczego Jesteś w takim stanie?” 

Kṛṣṇa dałby taką odpowiedź - ye tyakta-loka-dharmas ca mad-arthe tan 

bibharmy aham - „Jak mogę o nich zapomnieć? One są mi takie drogie i 
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one Mnie tak kochają, że mogłyby oddać wszystko dla Mnie. Porzuciły 

społeczną etykietę, samaja-dharma, kula-dharma. One są całkowicie 

niebaczne na społeczną etykietę, rodzinną etykietę, całkowicie się we 

Mnie zapomniały. Porzuciły dharma i adharma, dobro i zło. One nie 

wiedzą co robią. Są szalone na Moim punkcie.” 

 Jest to sarva-dharman parityajya mam ekam saraṇam vraja - Porzuciły 

one wszelką dharme, włączając veda-dharme. Porzuciły wszelaką 

wedyjską etykietę i zasady. W środku nocy, kiedy Kṛṣṇa gra na Swoim 

słodkim flecie w zaroślach Vrindavan, co one robią? Gopi są 

gospodyniami. Mają mężów, teściów, synów i córki. Mają więzy rodzinne. 

Takie rodzinne uwiązanie jest bardzo mocne. Nie jest łatwo je zerwać 

durjaya-geha-srnkhalah. Lecz one porzuciły to wszystko i pobiegły do 

dżungli Vrindavan. Gdzie są więc zasady i regulacje? Wedy mówią, że 

gospodyni nie może przekroczyć progu domu. Jeśli to zrobi, zostanie 

odrzucona. Jej czystość jest zepsuta i staje się prostytutką. Takie są 

wedyjskie restrykcje. Lecz pomimo tego gopi zrobiły to - ye tyakta-loka-

dharmas ca mad-arthe tan bibharmy aham - „Dla Mnie porzuciły 

wszystko, wszelkie reguły i zasady, nawet veda-dharme i loka-dharme. 

One kochają Mnie tak bardzo. Jak mogę o nich zapomnieć? Dlatego 

jestem w takim stanie.” 

 Tak więc gopi są pełnym ucieleśnieniem tego wersetu sarva-dharman 

parityajya. I Kṛṣṇa mówi - ye yatha mam prapadyante tams tathaiva 

bhajamy aham — Nagrodzę Cię odpowiednio do stopnia Twojego 

podporządkowania się Mi. W jakimkolwiek nastroju ktoś wykonuje Mój 

bhajan, podobnie ja wykonam jego bhajan.” 

 Kṛṣṇa powiedział Uddhavie: 

- „Dziewczęta z Vrajabhumi czują ból rozłąki ze mną. Ich cierpienie jest 

tak intensywne, że bardzo często mdleją. Tak Uddavo, one większość 
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czasu spędzają w stanie omdlenia. Właściwie ten stan omdlenia 

utrzymuje ich przy życiu, inaczej dawno już umarłyby.” 

To są słowa Kṛṣṇy. On jest gopi-viraha-vidhura, Rādhā-viraha-vidhura, 

czuje ból rozstania z gopi i Rādhą. 

 

Skondensowana forma 

 

Ze sporą trudnością, Kṛṣṇa zebrał Swą cierpliwość i powiedział: 

- ,,Gdy nadejdzie pora lata, piekące gorąco słońca wysuszy wodę jezior i 

stawów. Gdy wyschną wody, to co robią wtedy żółwie? Zakopują się 

głęboko w błocie i jakoś utrzymują się przy życiu. Mój wyjazd z 

Vrajabhumi jest niczym nadejście lata, powodujące takie intensywną 

spiekotę rozstania. Serca gopi są jak jezioro. Teraz wyschnięte, a ich 

życie jest jak żółw, praṇa-kurma. Jeżeli ich życie jest jak ten żółw to co 

jest błotem? Błotem jest ta jedyna nadzieja: Kiedy wyjeżdżałem z 

Vrajabhumi, wtedy powiedziałem im - ,Wrócę'. Te słowa są jak to błoto. A 

ich życie jest jak ten żółw, wchodzący teraz głęboko do tego błota i 

utrzymujący się przy życiu.” 

 Kṛṣṇa daje opis gopi. Jest to wspomniane w Uddhava-sandesa: yasam-

asamrdam-anusritah praṇakurma vasanti - Kṛṣṇa mówi: 

- „O uddhavo, nie znam języka by opisać ich stan i to w jakim sposób 

utrzymują się one przy życiu. Kṛṣṇa myśli o gopi, bowiem czuje dotkliwie 

ból rozłąki z nimi. Tak, jak czują Gopi, tak samo czuje Kṛṣṇa. Jest to 

odwzajemnione. Gdy Kṛṣṇa tak mówił, gorące łzy potoczyły się z Jego 

oczu. Kiedy Uddhava to zobaczył, pomyślał: 

- ,,Oh mój przyjaciel Kṛṣṇa tak głęboko myśli o nich, boleśnie odczuwając 

rozstanie z nimi. Jakże pełne miłości – prema-maya- one muszą być! W 
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przeciwnym razie dlaczego Kṛṣṇa tak głęboko miałby o nich myśleć? One 

na pewno są bardzo prema-maya.” 

W takim stanie jest Kṛṣṇa. Ten, który jest ponad lamentacją - sokatitera-

soka, teraz lamentuje. Ten, który jest purṇviṇaananda, zawsze szczęśliwy 

i zadowolony w Sobie,teraz płacze, purṇanandera-vilapa. Jest to bardzo 

piękne: bhagavan-viraha i Bhagavana bhakta-viraha – wielbiciele 

rozpaczają w bólu rozłąki za Bhagavanem, a Bhagavan w bólu rozłąki ze 

Swymi ukochanymi wielbicielami. 

Tak więc Śrī Jagannath jest madhurya-rasa-ghanayita-murti, 

skondensowaną formą miłości małżeńskiej. Jagannath jest Kṛṣṇą 

odczuwającym ból rozłąki z Rādhą i vraja-gopi, Rādhā-viraha-vidhura. I 

ponieważ aisvarya i madhurya są połączone razem, Jagannath jest 

aisvarya-madhurya yugala-milana Śrī jagannatha. Ta mahabhava-

prakasa, ekstatyczna manifestacją, jest Jagannathem. On Sam mówi” 

Uddhavo to tylko Moje ciało tu leży, ale Mój umysł, Moje życie, Moje 

wszystko jest tam we Vrajabhumi”. On tak głęboko o nich myśli i dotkliwie 

odczuwa ból rozstania. To jest Jagannath. 

 

Kim jest ta Rādhe? 

 

W Dvaraka-bhumi Kṛṣṇa ma więcej niż 16 000 żon i jest On obecny w 

pałacu każdej z tych królewien. Czasami, w Swym śnie Kṛṣṇa jakby w 

stanie delirium szaleńczo krzyczy - „Rādhe, Rādhe, Rādhe.” Chociaż 

Jego żony tak dobrze się Nim opiekują, On nie jest szczęśliwy. W śnie 

Kṛṣṇa płacze - „gopi, gopi, gopi, Rādhe, Rādhe.” Królowe słysząc to 

dziwią się: - „Dlaczego? Tak dobrze się nim opiekujemy, sprawiając tyle 

przyjemności naszemu ukochanemu mężowi. Dlaczego płacze On - 

,,Rādhe, Rādhe, gopi, gopi? Kim są te gopi? Kim jest ta Rādhā?" 
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 Nie mogą one tego zrozumieć ponieważ są aiśvarya-mayi, pełne 

bogactwa. Nie mogą wkroczyć do - madhurya-maya-lila, vraja-lila. Nawet 

Lakṣmidevi poddawała się tapasyom przez tysiące lat w Bilvavan z 

pragnieniem wkroczenia do vraja-lila i wzięcia udziału w tańcu rasa. Lecz 

Kṛṣṇa powiedział: 

- „Dlaczego poddajesz się takim surowym wyrzeczeniom? Jakie jest twoje 

pragnienie? Lakṣmidevi odpowiedziała: 

- „Moim pragnieniem jest by wejść do Vrajabhumi i wziąć udział w rasa-

lila” 

 Wtedy Kṛṣṇa, który jest najwyższym autorytetem sankcjonującym, 

powiedział: 

- ,,Nie. Tak być nie może. Poproś o coś zamiennego.” 

 Lakṣmidevi nie może wejść do madhurya-maya-lila bowiem jest aisvarya-

mayi. Tak więc Lakṣmidevi odrzekła: 

- „Co mam zrobić? Jeśli nie mogę wziąć udziału w rasa-lila, pozwól mi 

pozostać złotą linią na Twej piersi.” 

 - „Tathastu. Niech tak będzie.” 

 Tak więc Lakṣmi istnieje jako złota linia na piersi Kṛṣṇy, ale nie może ona 

wejść do vraja-lila. 

 

Królowe, nie będąc mogąc wejść do vraja-lila, zapytały raz Rohini-Mate: 

- ,,Bardzo często słyszymy  jak Kṛṣṇa płacze i krzyczy we śnie - `Rādhe, 

Rādhe, Rādhe, gopi, gopi.' - Matko, co to jest? Czy mogłabyś rzucić jakieś 

światło na to?” 

 - Rohini-mata odpowiedziała: 

- „Nie możecie tego zrozumieć. To jest vraja-lila Kṛṣṇy, bardzo słodka, 

odurzająca, madhurya-maya lila. Nie możecie tego zrozumieć. Dobrze, 

aby zaspokoić waszą ciekawość, troszkę o tym opowiem. Ale ta vraja-lila 
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kahani, opowiadanie o rozrywkach Kṛṣṇy we Vrndavan jest tak 

intoksykujące i czarujące, że nawet Kṛṣṇa i Balaram będą do tego 

przyciągani. Gdziekolwiek by nie byli, będą Oni przyciągani by tego 

posłuchać. Mam jednak taką obawę. Opowiem o tym najlepiej jak potrafię, 

musicie wiedzieć, że jest to tak słodkie i tak atrakcyjne, że Kṛṣṇa i 

Balaram przybędą goniąc skądkolwiek. Wtedy ja nie będę mogła mówić i 

wszystko będzie skończone.” 

 Tak wszystkie żony Kṛṣṇy zgromadziły się w olbrzymiej sali w Dvarace. 

Obawiając się, Rohini-mata powiedziała: 

- „Ktoś powinien być u wejścia by zagradzać wstęp. Jak tylko zjawi się 

Kṛṣṇa i Balaram, ta osoba mnie ostrzeże i ja przestanę mówić. W 

przeciwnym razie nie dokończe vraja lila kahani. Ta vraja-lila kahani jest 

taka nektariańska, że przyciągnie Kṛṣṇę i Balaramę z dowolnego 

miejsca.'' 

 Ostatecznie zdecydowano, że Subhadra będzie strzegła wejścia. Stojąc 

pośrodku drzwi, Subhadra rozpostarła ramiona by zagrodzić wejście. 

Wtedy Rohini-mata zaczęła mówić vraja-lila-kahani, a wszyscy słuchali z 

głęboką uwagą. Chociaż Subhadra stała u wejścia, oddała Swe uszy tej 

pięknej vraja-lila-kahani. Dlatego kompletnie się zapomniała i wpadła w 

ekstazę.  Uwidoczniła się Jej ekstatyczna forma; oczy rozszerzone, a Jej 

ręce i nogi wciśnięte do środka tułowia. 

 W międzyczasie przybyli tam Kṛṣṇa i Balaram. Stojąc po dwóch stronach 

Subhadry, też usłyszeli co się odbywa wewnątrz pomieszczenia: 

- ,,Oh Rohini-mata opowiada vraja-lila-kahani.” 

Wtedy porwała Ich ekstaza i zapomnieli się. Ich oczy powiększyły się, 

ręce i nogi skurczone i wepchnięte do tułowia jak u żółwi. Teraz te trzy 

formy stoją przy wejściu – Jagannath, Baladeva i Subhadra. 

 W tej samej chwili nadchodził Narada Muni. Z odległości dostrzegł te 
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przepiękne, ekstatyczne formy, mahabhava-prakasa. Gdy jednak się 

zbliżał, Ich ogólnie znane formy wróciły. A jednak Narada Muni 

powiedział: 

- ,,Widziałem, wszystko widziałem. Ja to widziałem! Ja zobaczyłem! Taka 

jest więc moja modlitwa. Niech Wasze formy, mahabhava-prakasa, będą 

obecne w określonym miejscu. Oby wszyscy ludzie na świecie zobaczyli 

Wasze formy i czcili Wasze przepiękne postaci." 

 Cokolwiek drodzy wielbiciele Kṛṣṇy pragną, On to spełnia: 

- ,,Tathastu. Niech tak będzie.” 

Dlatego Kṛṣṇa pojawił się w takich postaciach w Jagannath Puri; 

Jagannath, Baladeva i Subhadra – mahabhava-prakasa. Kanai Khuntia 

dostarczył tego opisu w swej książce Mahabhava Prakasa. Ta starożytna 

literatura vaisṇava nie jest obecnie dostępna. Jest bardzo rzadka i 

pozostały jedynie zapisy na liściach palmowych. 
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Rozdział ósmy 

 

Trzy kawałki drewna 

 

Jest jeszcze inna opowieść, praktycznie nieznana, podana przez 

Gosvamich. Jest bardzo poufna. Kṛṣṇa zawsze myśli o Śrīmatī Rādharani, 

czując ból rozłąki z Nią. W stanie snu czy na jawie, woła On - Rādhe, 

Rādhe, Rādhe, Rādhe - Tak jak mdleją gopi, tak samo czasem mdleje 

Kṛṣṇa; szczególnie kiedy myśli o Rādharani. 

Raz Kṛṣṇa głęboko myślał o Rādharani. Dotkliwie czując ból rozłąki z Nią, 

zemdlał. Był kompletnie nieświadomy. Po pewnym czasie, jakby za 

sprawą zrządzenia losu, pojawili się tam Narada Rishi i Uddhava i 

dostrzegli Kṛṣṇę leżącego bezwładnie. Narada i Uddhava są bardzo 

drodzy Kṛṣṇie. Wiedzą oni wszystko, dlatego zrozumieli dlaczego mogło 

to nastąpić. Jako premi-bhaktowie domyślali się, że Kṛṣṇa zamierza 

odsłonić jakieś bardzo tajemnicze lila; dlatego wpadł w taki stan - dotkliwy 

ból rozłąki Kṛṣṇy z Rādhą, Rādhā-viraha-vidhura. 

Narada i Uddhava martwili się. Jak mogliby przywrócić Kṛṣṇę do 

świadomości? Wtedy przybył tam jeszcze Balaram i w trójkę 

kontemplowali co zrobić. Doszli do wniosku, że gdyby Narada śpiewał 

chwały Vrajabhumi ze swą viṇa-yantra - narada muni bajaya vina radhika-

ramaṇa name – wtedy Kṛṣṇa przebudziłby się z powrotem do 

świadomości. 

Narada powiedział: 

- „W porządku. Zgadzam się. Mam tylko jedną obawę. Co się stanie jaki 

tylko Kṛṣṇa obudzi się? Nie wiecie? Natychmiast pobiegnie On do 
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Vrajabhumi. On jest teraz szalony. On nie będzie czekał na nikogo. Więc 

na tę okoliczność powinien być przygotowany rydwan." 

Zawołali Darukę, woźnicę Kṛṣṇy, i przykazali by ten przygotował rydwan 

Kṛṣṇy. 

Uddhava bardzo sposępniał. Po dłuższym namyśle powiedział: 

- „Masz racje. Ale z tego co wiem, Vrajabhumi jest w takim stanie, że gdy 

Kṛṣṇa pojedzie tam i usłyszy te żałosne płacze vrajavasi, to nie będzie 

mógł tego znieść. I wtedy konsekwencje będą bardziej ryzykowne. Nie 

będziemy mogli odzyskać Kṛṣṇy z powrotem. Nie będzie żadnej nadziei." 

Narada odparł wtedy do Uddhavy: 

- „O Uddhavo, jesteś wspaniałym posłańcem Kṛṣṇy. Jesteś mu tak drogi. 

Myślę więc, że powinieneś pojechać do Vrajabhumi pierwszy i 

poinformować wszystkich vrajavasi o tym, że Kṛṣṇa przybywa z Dwaraki. 

Wtedy oni przygotują się by Go przyjąć”. 

Słysząc to Uddhava posmutniał. Powiedział: 

- „Wszystko co mówisz, przyjmuję na swoją głowę. Nie mam żadnych 

obiekcji. Nie mogę odmówić, kiedy taki wzniosły vaisṇava prosi mnie. 

Muszę coś powiedzieć. Może już o tym wiesz. Mój przyjaciel, Pan Kṛṣṇa, 

wysłał mnie raz do Vrajabhumi z Mathury. Pojechałem jako posłaniec i 

zatrzymałem się tam przez trzy miesiące. Udałem się tam by pocieszyć 

Nandę Maharaja, Yasodę-mata, gopi i Rādharani. Oni tak boleśnie 

przeżywali rozłąkę z Kṛṣṇą. Lecz jak miałem ich pocieszyć? Płakali za 

Kṛṣṇą dzień i noc, przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. Tu w 

świecie materialnym nikt nie płacze za Kṛṣṇą, płacz istnieje kiedy ktoś 

traci kogoś bliskiego i drogiego, albo swe ciężko zarobione pieniądze, to 

tak, wtedy płacze dzień i noc. By pocieszyć taką osobę, mówimy ` Czemu 

płaczesz?` W świecie materialnym wszystko jest tymczasowe, anityam. 

jatasya hi dhruvo mrtyuh — ten , kto się narodzi-musi umrzeć. Tak więc 
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śmierć jest pewna, nikt nie może jej wstrzymać. To wszystko można 

powiedzieć pocieszając kogoś. Jenak jakież to pocieszenie  mogłem 

przynieść vrajavasim? Oni płakali za Kṛṣṇą. A jeśli ktoś płacze za Kṛṣṇą, 

obiektem miłości, jak możesz takiej osobie powiedzieć ` Nie płacz`? To 

byłaby obraza. Moje serce szepcze raczej by powiedzieć im: ` Płaczcie 

więcej, płaczcie więcej, płaczcie mocniej`! Dlatego misja moja była 

nieudana. Nie mogłem im dać żadnego pocieszenia. W końcu 

powiedziałem im: ` Wracam do Mathury i zrobię co w mojej mocy by 

przysłać Kṛṣṇę do Vrajabhumi niezwłocznie`. Obiecałem im to, lecz do tej 

pory nie dotrzymałem obietnicy. Teraz po tylu miesiącach i latach, jeśli 

zjawię się tam z powrotem we Vrajabhumi, to oni nigdy nie zaufają mym 

słowom. `Nie, jesteś kłamcą Uddhavo. Obiecywałeś nam to wcześniej, 

lecz Kṛṣṇa nie wrócił`. Nigdy nie pokładą wiary w moje słowa. Raczej 

zbesztają mnie jak kłamcę. Więc jak mogę jechać?” 

Rozważywszy wszystkie te sprawy z różnych punktów widzenia, Narada i 

Uddhava poprosili Balaramę: 

- „Lepiej jeśli Ty pojedź”. 

Zwlekając, Balarama czując przeszywający ból w swym sercu, przemówił 

głosem przepełnionym wielkim smutkiem: 

- „Widzisz Narado, pojechałbym do Vrajabhumi, nie czekając na nikogo. 

Ale proszę rozważ to: -Twój Pan Kṛṣṇa zawsze mówi ` Tak, ja pojadę, 

pojadę, ja pojadę`. Ale tak naprawdę nie jedzie do Vrajabhumi. On 

zwleka. Byłem we Vrajabhumi i widziałem w jakim stanie są vrajavasi. 

Zostałem tam przez dwa miesiące i również nie udało mi się ich 

pocieszyć. Próbowałem im mówić ` Proszę bądźcie cierpliwi. Nie bądźcie 

tacy nieszczęśliwi. Kṛṣṇa wkrótce przybędzie`. Ale ich stan przypominał 

rybę wyjętą z wody. Zrozumiałem dobitnie, że bez obecności Kṛṣṇy, nic 

ich pocieszy. Oni nie potrafią przeżyć. To tak,j akby umierali cierpiąc w 
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bólu rozłąki za Kṛṣṇą. I Kṛṣṇa nadal nie udał się tam. Obecność Kṛṣṇy 

byłaby dla nich kojącym balsamem. Wróciliby do życia. Zwłaszcza 

Yasoda-mata. Ona zawsze płacze. Dotknąłem jej lotosowych stóp i 

powiedziałem - `Matko, jak tylko dotrę do Dvaraki, to podejmę wszelki trud 

by natychmiast przysłać Kṛṣṇę do Vrajabhumi. Proszę Matko, zaczekaj 

kilka dni. Dałem swoje słowo matce Yasodzie. Lecz co się stało? 

Zapytałem - `Mój drogi bracie,Kṛṣṇo, proszę niezwłocznie jedź do 

Vrajambhumi, inaczej wszyscy oni umrą. Odłóż tu swoje prace. Przerwij 

wszystko i jedź do Vrajabhumi`. Prosiłem Kṛṣṇę wiele razy - `Proszę daj 

im życie. Twoja obecność będzie jak kojąca maść, lekarstwem, które ich 

uratuje. Inaczej postradajążycie`. Prosiłem go wielokrotnie. Dawniej Kṛṣṇa 

spełniał wszystko o co prosiłem. Tej prośby nie spełnił. Mówi tylko - `Tak 

pojadę, pojadę!` Lecz do tej pory nie pojechał. O Narado, jesteś 

wszechwiedzący. Więc powiedz mi, jeśli pojadę do Vrajabhumi, to co 

mam powiedzieć matce Yasodzie? Obiecałem już matce Yasodzie, że 

Kṛṣṇa przyjedzie. Co mam powiedzieć? Czy matka Yaśoda zaufa mym 

słowom? Ona nigdy nie uwierzy moim słowom. Raczej powie - `Balaram, 

jesteś kłamcą.” 

Myśląc o położeniu Vrajavasich, Balaram poczuł tak ogromny ból w sercu. 

Powiedział: 

- „Moi drodzy Vrajavasi, czy Wy nadal żyjecie? O mój drogi Kṛṣṇo, mój 

bracie, Twoje serce jest tak miękkie jak masło, navanita-hṛdaya. Jakie to 

dziwne, że tak miękkie masło stało się twarde niczym kamień." 

Mówiąc to Balaram nie mógł się powstrzymać i zaczął płakać. W tym 

czasie nadeszła Subhadra. Ona jest bardzo inteligentna. 

- „W porządku” - powiedziała - „Ja pojadę do Vrajabhumi. Pojadę 

pierwsza. Wy wszyscy bądźcie cierpliwi i przestańcie się martwić. Ja 

pojadę do Vrajabhumi i usiądę na kolanach matki Yasody. Otręłzy z jej 
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oczu i powiem - `O matko. Kṛṣṇa przyjeżdża tu lada chwila. Ja i moi dwaj 

bracia, wyruszyliśmy jednocześnie z Dvaraki, ale na drodze zebrało się 

wiele ludzi chcących Go powitać. Zbudowali wielkie bramy powitalne. Tyle 

królów, maharajów, stoi przy drodze. Niezliczona ilość ludzi przynosi 

talerze arati by tylko ofiarować puję dla Kṛṣṇy. Krsna przyjedzie tu lada 

chwila. Przybywam nieco wcześniej przy przynieść wam tą dobrą 

wiadomość - `On nadjeżdża, Kṛṣṇa nadjeżdża`. Podobnie podejdę do 

każdej gopi, wytręłzy z ich oczu i pocieszę je. Powiem im - ` Mężczyźni 

nie są tak prostolinijni. Ale my kobiety jesteśmy bardzo naturalne`. Jestem 

kobietą. Więc gdy usłyszą ode Mnie, że Kṛṣṇa przybywa, to zawierzą 

moim słowom. Wtedy wszyscy vrajavasi będą bardzo szczęśliwi i 

poczynią przygotowania do obchodzenia wielkiego festiwalu by powitać 

Kṛṣṇę”. 

Uddhava, Narada i Balarama zgodzili się jednomyślnie: 

- „Tak to świetna propozycja.” 

Subhadra powiedziała: 

- „Proszę przygotujcie mój rydwan." 

Jeden rydwan stał już przygotowany dla Kṛṣṇy i teraz drugi rydwan został 

przygotowany dla Subhadry. Baladev miał wielkie umiłowanie do 

Vrajabhumi i gdy zobaczył Subhadrę gotową by zasiąść w rydwanie, 

powiedział: 

- „Jak mogę pozwolić na to by Mój ukochany brat jechał sam? Nie. Ja też 

muszę jechać. Subhadra jedzie, więc Ja pojadę z nią." 

Uddhava zgodził się: 

- „W porządku. Pojedziecie obydwoje. Jak tylko rozpoczniecie podróż 

rydwanem, my nie będziemy się ociągać. Jak tylko wyjedziecie, Narada 

Muni zaśpiewa vraja-lila kahani na swej viṇayantra. Wtedy Kṛṣṇa odzyska 

świadomość i odprawimy go niezwłocznie.” 
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Balaram i Subhadra weszli do rydwanów i wyruszyli do Vrajabhumi. 

Najpierw Balarama a następnie Subhadra. Podczas Ratha-yatry, ratha 

Baladevy jedzie pierwsza, a za nią podąża ratha Subhadry. Taka jest 

procedura. Trzy ratha są udekorowane i Kṛṣṇa zasiada i jedzie ostatnią. 

Jak tylko te dwie rathy wyruszyły, Narada zaczął grać na swej viṇa-yantra 

i śpiewać prema- lila kahani. Kiedy ta transcendentalna wibracja 

dźwiękowa dotknęła uszu Kṛṣṇy, odzyskał świadomość i natychmiast 

wstał i przyjął trójzgiętą pozycję, tri-bhangima-thani. Tej trójzgiętej formy 

nie ma w Dvarace. Ta forma jest tylko we Vrajabhumi.  W Dvarace Kṛṣṇa 

jest królem w królewskich szatach. Nie jest On wygięty w trzech 

miejscach, nie ma fletu i nie nosi pawiego piórka. Te są tylko we 

Vrajabhumi. Ponieważ Kṛṣṇa myślał wyłącznie o Vrajabhumi, od razu stał 

się tri-bhanga. Tylko to było Jego marzeniem i myślą; żadnych myśli o 

Dvarace. Natychmiast Kṛṣṇa powiedział: 

- „Gdzie jest Mój flet? Gdzie jest Mój flet?” 

Nie ma fletu w Dvarace. 

”Gdzie jest Mój flet? Kto ukradł Mój flet? Oh to musi być robota tych gopi. 

One ukradły Mi flet." 

Mówiąc to zaczął biegać szukając Swojego fletu. Ale gdy zobaczył 

Uddhavę, powiedział: 

- „He Uddhava! Dlaczego jesteś we Vrajabhumi?” 

Za moment zobaczył Naradę Muni: 

- „O Narada, jesteś tu we Vrajy?” 

Wtedy uzmysłowił sobie: 

- „To nie jest Vrajabhumi?” 

Obydwoje Uddhava i Narada powiedzieli: 

- „O mój Panie, przewiedzieliśmy, że pobiegłbyś do Vrajabhumi i dlatego 

przygotowaliśmy już rydwan dla Ciebie. Prosimy wejdź do rydwanu.” 
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Wtedy Kṛṣṇa, który bez przerwy myśli o Rādharani, wyglądał jak 

szaleniec. Kṛṣṇa wydawał się być zaintoksykowany niczym pijak. Kṛṣṇa 

myśli tylko o Radzie, Rādhā-rasa-madira. Słodycz Rādharani jest jak 

likier, madira. Dlatego jest pijany, kiwa się i kolebie jak pijany szaleniec. 

Ze sporą trudnością Uddhava razem z Naradą pochwycili Go i usadowili w 

rydwanie. Tak więc kiedy Jagannath wchodzi na wóz, podczas Ratha-

yatry, jest wtedy w tym upojnym stanie, kiwając się i chwiejąc. W 

Jagannath Puri można zobaczyć jak jest Jagannath jest wnoszony na wóz 

w tym stanie. Następnie Narada rozkazał Daruce powozić rydwanem do 

Vrajy i Daruka odjechał tak prędko jak wiatr. W międzyczasie wóz 

Baladevy i wóz Subhadry dotarły do Vrajabhumi. Przybywszy do Vrajy, 

Baladeva zobaczył, że wszyscy mieszkańcy Vrajabhumi wyglądają jakby 

umierali, czując ogromny ból rozłąki z Kṛṣṇą. Baladeva myślał bardzo 

głęboko: 

- ”O vrajavasi, jak utrzymujecie się przy życiu?” 

Taki ekstatyczny nastrój pojawił się w ciele Baladevy - asṭa-sattvika-

bhava: pulaka-asru, kampa, sveda, vaivarnya; łzy, pocenie się i najeżone 

włosy. Ponieważ nie ma różnicy pomiędzy deha i dehi, ciało Balarama i to 

kim jest On wewnątrz są jednością, dlatego nastrój jego serca manifestuje 

się na zewnątrz. Taka jest forma Baladeva, mahabhava-prakasa. Tą 

formę zobaczycie w Nilacala Dham. Następnie taka sama transformacja 

nastąpiła u Subhadry, jak tylko zobaczyła  w  jakim stanie są mieszkańcy 

Vrajabhumi. Tak więc Subhadra nie mogła udać się do Yasoda-mati, 

ponieważ wpadła w kompletną ekstazę, mahabhava-prakasa. Jest teraz 

zupełnie niepomna. To tak, jakby te dwie formy tonęły w oceanie vraja-

rasa madhurima. Słodycz smaku Vrajy jest jak ocean i te dwie formy toną 

 w tym oceanie.  W tym samym czasie stan Rādharani stopniowo się 

pogorszył. Co dzieje się z Rādharani? Opanowały Ją niekontrolowane 
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zawroty głowy, znane jako udhgurna. Ta aniruddha-mahabhava, wysoko 

zaawansowany stan ekstatycznej miłości, jest niczym stan agonii. 

Wszystkie gopi wątpiły co do tego, czy w ciele Rādharani jest jeszcze 

życie. Cała Vrajabhimi była w totalnej trwodze: 

- ”Rādharani opuszcza Swe ciało. Nie potrafi przeżyć.” 

Kunja Rādharani jest w Nidhuvan. Leżała tam ze Swą głową 

spoczywającą na dłoniach Lality. Jej asṭa-sakhi siedziały dookoła Niej. Nie 

wiedziały co robić. Lalita i Viśakha były bardzo niespokojne. Czasem 

śpiewały imię Kṛṣṇy do ucha Rādhy a czasem przykładały Jej do nozdrzy 

bawełniane puszki, by sprawdzić czy nadal oddycha. 

W międzyczasie przyszła tam cała Vrajabhumi, bowiem rozeszła się 

wieść, że Rādharani umiera. Pierwszy przyszedł Ayana Ghosh, 

Abhimanyu, który znany jest jako mąż Rādhy. Tak wygląda to z zewnątrz, 

nie jest to prawdziwe. Prawdziwym mężem Rādharani jest Kṛṣṇa. 

Abhimanyu przybiegł płacząc i płacząc, ze łzami w oczach. Kładąc swą 

głowę na lotosowych stopach Rādharani, obmył Jej lotosowe stopy swymi 

łzami i powiedział: 

- „O sarvaradhya Rādhe, czcigodna Rādhe. Nigdy nie dotknąłem Twego 

ciała”. 

Jak mógłby on dotknąć ciała Rādhy ? Tylko Kṛṣṇa może dotykać Jej ciała. 

Dlatego powiedział on: 

- „Nigdy nie dotknąłem Twego ciała, ale dziś spotkało mnie szczęście. 

Biorę trochę kurzu z Twych lotosowych stóp i kładę na swoją głowę. Moje 

życie jest spełnione dzisiaj. Wszyscy ludzie wiedzą, że jestem 

pujarim Katyayani-devi i moją czcigodną boginią jest również Paurnamasi-

devi. O Rādhe, pragnieniem Kṛṣṇy jest by rozkoszować się smakiem 

parakiya-rasa, miłości kochanków. Dlatego Paurnamasi-devi 

zamanifestowała tą rozrywkę by spełnić Jego pragnienie. Prawdziwym 
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mężem jest Kṛṣṇa i Ty jesteś Jego żoną. Jesteście wiecznie mężem i 

żoną, ale by spełnić pragnienie Kṛṣṇy, aby mógł cieszyć się parakiya-

rasa, Paurnamasi poleciła Vrinda-devi by ta wykonała ceremonię naszego 

ślubu. Jest to tylko zewnętrzne; nie prawdziwe. Kṛṣṇa jest Twoim 

prawdziwym mężem i Ty jesteś Jego prawdziwążoną. I jesteś też boginią 

mego serca. Poślubiłem chaya, cień Rādharani, a nie prawdziwą 

Rādharani. Teraz, gdy konasz, co się z nami stanie?" 

Mówiąc w ten sposób, zawołał: 

- „Dzisiaj niech każdy wie, że ja poślubiłem chaya-Rādhā!” 

Jest to gaudiya-vaisṇava-siddhanta. Kto może to zrozumieć? Na przykład, 

Ravana zabrał Sitę. Czyż nie zabrał prawdziwej Sity? Nie. On zabrał cień 

Sity, chaya-sita, maya-sita. Jak może Ravana, demon, dotknąć Sity? Nie 

jest to możliwe, bo Sita jest energią wewnętrzną Pana. Kogo więc wziął? 

On wziął chaya-sita. Podobnie Anaya Ghosh poślubił cień Rādhy, tak by 

Kṛṣṇa mógł rozkoszować się parakiya-rasa. To jest vraja-lila. 

Następnie przyszła Kutila, siostra Ayana Ghosh. Ona jest bratową dla 

Rādharani. Wylewając łzy, Kutila położyła swą głowę na lotosowych 

stopach Rādharani. Wzięła trochę kurzu z lotosowych stóp Rādhy i 

posypała nim swoją głowę. Mężatki, które nie są wdowami, malują 

czerwonym proszkiem przedziałki na swoich głowach, sinthi. I tak Kutila 

położyła ten kurz od Rādhy, niczym taki czerwony proszek na swoim 

sinthi. Przerywanym głosem powiedziała: 

- „O Rādhe, jestem dzisiaj taka błogosławiona. Dostałam sposobność by 

położyć odrobinę kurzu z Twych lotosowych stóp na mym sinthi. Dziś 

naprawdę zostałam sati, czystą kobietą. Miałam wielką dumę. Tak, wielką 

niczym drapacz chmur, akasa-cumbi. Zawsze obwieszczałam - `Jestem 

jedyną czystą kobietą. Nie ma innych czystych kobiet we Vrajabhumi. 

Wszystkie są prostytutkami.` Zwykłam tak mówić i usiłowałam udowodnić, 
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że Ty jesteś wielką ladacznicą  i że nie masz ani krzty czystości. Chociaż 

poślubiłaś mojego brata, zawsze biegłaś do Kṛṣṇy. Dlatego zawsze 

usiłowałam udowodnić, że Ty jesteś najbardziej nieczysta, a ja najbardziej 

czysta.  Raz wydarzyła się bardzo tajemnicza rzecz. Pewnego dnia Kṛṣṇa 

zamanifestował jvara-lila, wydawał się być chory z bardzo wysoką 

gorączką. Kṛṣṇa był w wielkiej chorobie, sannyasa roga `Porzucę 

wszystko i przyjmę sannyasę`. Wystąpiła taką gorączka. Wszyscy się 

martwili - `Jak to wyleczyć? Jakie jest lekarstwo?`Oh tak, znam lekarstwo 

- ` Jakie to lekarstwo?` - ` Jeśli jest tu jakaś sati-sandvi, kobieta bardzo 

czysta i nieskalana, tylko taka może dostarczyć tego lekarstwa. Niech 

pójdzie nad Yamunę z dzbanem, który ma setki dziurek. Jeśli przyniesie z 

Yamuny wodę w tym dzbanie, a nie wyleje się z niego choćby kropelka, to 

to będzie tym lekarstwem`. - Kutila kontynuowała - ł` Wszyscy 

zdecydowali, że ja jestem tą najczystszą kobietą. Ja zawsze wszem i 

wobec ogłaszałam - `Ja jestem najbardziej czystą a wszystkie inne są 

nieczyste.` Więc wszyscy powiedzieli  - `W porządku, zawołajcie ją i 

dajcie jej ten dzban z setkami otworków. Niech przyniesie wodę z Yamuny 

bez uronienia choćby jednej kropelki` - Ale cała woda wypłynęła kiedy 

próbowałam to zrobić. To udowodniło, że wcale nie jestem czysta" 

Kutila przyznała: 

- „To zostało udowodnione; moja duma całkowicie zmiażdżona. To 

dlatego Kṛṣṇa zamanifestował to jvara-lila, by zniszczyć mą dumę. - 

Wtedy wezwano Rādharani. Dajmy ten dzban Rādharani. Niech ona 

przyniesie w nim wodę - Kiedy Rādharani poszła by nabrać wody z 

Yamuny, to pomimo tego, że dzbanek miał setki dziurek, to ani jedna 

kropla wody z niego nie wypłynęła.” - Kuntila ciągnęła dalej- Dostało 

dowiedzione całemu światu, że to Ty jesteś prawdziwie czystą kobietą, 

nie ja. Yogamaya stworzyła taką lila, by zniszczyć moją dumę. O Rādhe 
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moja duma została zmiażdżona, ale dzisiaj jestem taka dumna, że 

mogłam dostać trochę kurzu z Twych lotosowych stóp. Dziś mojevżycie 

uważam za spełnione." 

Wtem, z innego kierunku nadbiegła Candravali. Za nią biegły jej sakhi na 

czele z Saibyą. Candravali przybiegła i upadła jak długa, kładąc swą 

głowę na lotosowe stopy Rādharani. Obmywając swymi łzami lotosowe 

stopy Rādharani, powiedziała: 

- „Rādhe ja jestem kalankiṇi, jestem najbardziej potępioną osobą we 

Vrajabhumi. To nie Ty jesteś potępiona, to jestem ja.” 

We Vrajy każdy potępia Rādharani. Rādharani mówi - ko va na yati 

yamuna pulina vane rādhā name kalankapavada, — Kto kolwiek idzie do 

Yamuny po wodę? Lecz gdy Ja idę to staję się prostytutką. Każdy mówi - 

Ona jest ladacznicą. Pod pretekstem nabierania wody, Ona poszła nad 

Yamunę po to, by połączyć się z Kṛṣṇą - Któż nie chodzi nad Yamunę po 

wodę? Każdy chodzi, ale gdy Rādhā idzie, to nagle staje się prostytutką. 

Oskarżają Oni Rādhę w ten sposób, ale Candravali mówiła: 

- „Nie,to ja jestem potępiona, O Rādharani. ŚrīKṛṣṇa jest Twoim 

prawdziwym mężem. Jesteś lewicowa, więc Kṛṣṇa przychodzi czasem do 

mojego kunja, by wzmóc trochę Twój lewicowy nastrój. To jest moje 

szczęście. Bo dlatego jestem z Tobą jakoś powiązana. O 

Rādharani,dzisiaj mam wielkie szczęście, że mogłam położyć sobie na 

głowiebodrobinę kurzu z Twych lotosowych stóp. Choć jestem bardzo 

chętna by spełniać pragnienia Kṛṣṇy, to pomimo tego jestem taka 

nieszczęśliwa i potępiona. Stałam się powodem odciągania Kṛṣṇy od 

Ciebie. Kṛṣṇa jest Twoim mężem. Czasami Kṛṣṇa idzie do mojego kunja, 

ale nie jest On szczęśliwy ze mną. On jest szczęśliwy tylko z Tobą. Nawet 

w swych marzeniach On stale myśli o Tobie. Nigdy nie myśli o mnie." 

Jest powiedziane, że kiedy Kṛṣṇa jest z Rādharani, to zawsze myśli o 
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towarzystwie Rādhy. Nigdy nie myśli o Candravali. Nigdy nie czerpie 

takiej przyjemności czy szczęścia gdy jest z nią (Candravali). Candravali 

powiedziała: 

- „Cała ta lila stworzona jest przez yogamaya. Yogamaya roztańczyła tu 

wszystkich we Vrajabhumi. I w jakikolwiek sposób ona nas roztańczyła, 

my tańczyliśmy dla przyjemności Kṛṣṇy. Znam to bardzo dobrze. Wszyscy 

tu zajęci są odżywianiem tych lila i niczym innym. Ale dziś usłyszałam, że 

jesteś w stanie agonii. Jeśli Ty opuścisz ciało, to nikt we Vrajabhumi nie 

będzie w stanie przeżyć. O Rādhe, ani jedno nawet zwierzątko. Każdy 

umrze. I Kṛṣṇa nigdy wtedy nie przyjedzie do Vrajabhumi. Nigdy nie 

zobaczymy Kṛṣṇy. Proszę, nie umieraj." 

 W tym właśnie momencie rydwan Kṛṣṇy dotarł do Vrajabhumi.  Kṛṣṇa jak 

tylko dojechał do Vrajabhumi, od razu zeskoczył z rydwanu. Yogamaya 

manifestowała następną lila. Tak jakby ze zrządzenia opatrzności Kṛṣṇa 

pojawił się tam w Nidhuvan, gdzie Rādhā leżała niczym martwa. Kṛṣṇa 

biegł tam, a z Jego ust wydobywały siętakie słowa: 

- „Rādhe, Rādhe, dehi-pada-pallavam udaram - O Rādhe! O Rādhe 

proszę daj Mi Swe lotosowe stopy. Chcę położyć je na Swej głowie." 

Kṛṣṇa krzyczy w ten sposób. Zamanifestowały się takie cudowne lila. 

Kṛṣṇa cierpiąc w bólu rozłąki z Rādharani, wpadł w kompletną ekstazę. 

Jego ręce i nogi wsunęły się w głąb ciała. Wyglądał jak żółw. To jest 

forma Jagannatha. Z wielkimi, szerokimi oczami wpatrywał się tylko w 

Rādharani, która leżała w tym kunja niczym martwa. Widząc Jej stan, 

stracił przytomność i upadł na ziemię. W tej formie Kṛṣṇa dotkliwie cierpi 

rozłąkę z Rādhą. To jest ta forma Jagannatha, Rādhā-bhava sindhure 

bhasamana, jest On niczym polano drewna, pływający w oceanie Rādhā 

bhava. Powiał wiatr po transcendentalnym ciele Kṛṣṇy. Kiedy ten wiatr 

dotknął ciała Rādharani, która była o krok od śmierci, to zadziałał on jak 
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kojący balsam. Natychmiast wróciło życie do Rādharani. Bardzo słodkim 

głosem Lalita wyszeptała do ucha Rādharani: 

- „Kṛṣṇa przyjechał." 

 Rādharani kiedy to usłyszała, powoli otwarzyła oczy by zobaczyć jej 

praṇavallabha, najdroższego Kṛṣṇę. To było lekarstwo, przez które 

odzyskała życie i wstała. Teraz zapomniała o wszystkim. Całe cierpienie z 

powodu rozstania, całkowicie zniknęło. Kṛṣṇa nadal był nieświadomy w tej 

formie żółwia. Widząc Kṛṣṇę w tym stanie, Śrīmatī Rādhikāpoleciła Swej 

priya-sakhi, Lalicie: 

- „Proszę, pomóż Kṛṣṇie." 

I Lalita wiedząc jakie lekarstwo zastosować. Bardzo słodkim głosem 

zaczęła intonować do uszu Kṛṣṇy: 

- „Rādhe, Rādhe, Rādhe” 

 Słysząc to, Kṛṣṇa odzyskał świadomość i otworzył Swe oczy. Kṛṣṇa 

spojrzał na Rādharani , a Rādharani spojrzała na Śyamasundara, Kṛṣṇę, 

Połączenie oko-oko. Wtedy wszyscy zapomnieli co się stało. Gdzie jest 

Dvaraka? Gdzie podziały się cierpienia Kṛṣṇy? I gdzie jest viraha Śrīmatī 

Rādharani? Wszystkie te sprawy zniknęły teraz. To jest połączenie Rādhy 

i Kṛṣṇy w Nidhuvan-kunj. Nidhuvan-kunj to miejsce, gdzie odbywają się 

nocne rozrywki Rādhy i Kṛṣṇy, nisa-lila. Tak więc sakhi przygotowały 

piękne łoże i Rādhā z Kṛṣṇą spędzili tam noc. Wtedy o czwartej nad 

ranem nasṭała brahma-muhurta. Kukułka słodko kukała kuu -kuu! 

Sygnalizując, że nasṭał świt. „ Wstańcie! Wstańcie! Wstańcie! Rādhā i 

Kṛṣṇa, wstańcie! Boska para obudziła się. Kṛṣṇa stoi w Swej trójzgiętej 

postaci, Śyamasundara-tribhanga. Ubrany jest w żółte dhoti i zatkniętym 

we włosy pawim piórkiem. Kṛṣṇa gra na Swoim flecie, wygrywając słodkie 

dźwięki, a po Jego lewej stronie stoi Rādharani, przyodziana w niebieskie 

sari. Lalita-sundari ofiarowuje panca-pradipa arati. Viśakha śpiewa piękny 



133 
 

kirtan o uni Rādhy i Kṛṣṇy, yugala-mahima kirtana. Inne sakhi grają na 

mrdandze, inne na karatalach, a jeszcze inne na vinie. Odbywa się 

mangala-arati; tak piękne, nektariańsko słodkie zjednoczenie po rozłące. 

Kṛṣṇa rzuca Swe spojrzenia na Rādharani, a Rādharani Swymi oczyma 

pije słodki miód pochodzący z lotosowej twarzy Kṛṣṇy. Obydwoje siedzą 

na wysadzanym klejnotami tronie, divyaratna-simhasana. Bardzo słodkim 

głosem Kṛṣṇa mówi: 

- „Rādhe, gdzie jest viraha? Gdzie jest rozłąka? Nie ma rozstania, Rādhe. 

W tattva nie ma wcale rozstania. Zawsze Jestem z Tobą we Vrajabhumi. 

Ta viraha jest najwyższą platformą w prema, miłości. Jeśli nie byłoby tam 

viraha, wtedy tą prema spotkałaby ostatecznie śmierć, akala-mṛtyu. Tak 

więc viraha utrzymuje przy życiu premę. Rādho,Twoja miłość do Mnie jest 

głęboka niczym ocean. By dostać się do tego oceanu i zanurzyć się w 

nim, Ja przyjąłem formę Jagannatha. W tej formie pozostanę wiecznie w 

Śrī Kṣetra." 

To jest Jagannath-viraha, Rādhā-viraha-vidhura, Kṛṣṇa odczuwający 

intensywną rozłąkę z Rādhą. W postaci kawałka drewna, pływa On po 

wodach oceanu Rādhā-bhava, którym jest serce Rādharani. 

- „I kiedy pojawię się ponownie, jako ŚrīCaitanya Mahaprabhu, przyjmując 

Twą karnację i Twój nastrój, wtedy również przebywać będę w Jagannath 

Puri Dham." 

Caitanya Mahapabhu jest Kṛṣṇa-viraha-vidhura, a Jagannath jest Rādhā-

viraha-vidhura. Dwie płaczące formy w Jagannath Puri – Caitanya 

Mahaprabhu jest w nastroju Rādharani, płaczącej o Kṛṣṇę, a Jagannath 

jest Kṛṣṇą płaczącym o Rādharani. Poźniej Kṛṣṇa powiedział Radzie: 

- „Mój brat Balaram i Moja siostra Subhadra pomogli Mi przyjechać do 

Vrajabhumi, tak byśmy mogli się połączyć. Dlatego zabiorę Ich również ze 

sobą, w formach jakie przyjęli przybywszy do Vrajabhumi. W tych trzech 



134 
 

formach, zostaniemy na zawsze w Nilacala, Jagannath Puri Dham." 

 Jagannath, Baladeva i Subhadra są trzema klockami drewna pływającymi 

po oceanie Rādhā-prema, niczym innym. To jest tattva. Daru-brahma 

murti nitya prakatita. 

- „Tak więc przyjmę formę znaną jako daru-brabhma, ponieważ to murti 

zostanie wyrzeźbione z drewna Nim. Wiecznie rezydował będę w 

ŚrīKṣetra, Nilacala. W Swej postaci jako ŚrīKṛṣṇa Caitanya, udam się tam 

i doświadczać będę virahantaka-milana, połączenia po rozłące. Caitanya 

Mahaprabhu udał się i pozostał w Śrī  Kṣetra bowiem Jagannath jest 

Kṛṣṇą czującym ból rozłąki z Rādhą, a Caitanya Mahaprabhu czuje 

rozłąkę z Kṛṣṇą w nastroju Rādharani. Kiedy Mahaprabhu widzi 

Jagannatha, Jagannath ukazuje Mu Swą formę Śyamasundara, a kiedy 

Jagannath widzi Mahaprabhu, wtedy widzi On Rādhę. Jest to ponowne 

połączenie się Rādhy i Kṛṣṇy. 

rasaraja-mahabhava eka-tanu haiya  nama-sankirtana rase jagat mataiya 

Następnie Kṛṣṇa powiedział: 

- „Tym jivom, które mają bardzo dużo szczęścia, dam sposobność by 

rozkoszować się prema-rasą poprzez sankirtana. Będą smakować oni 

słodyczy gaura-kirtana rasy, i wszyscy ci vraja-gopa i gopi będą parikara, 

towarzyszami Caitanyi Mahaprabhu, połączonej formy Rādhy i Kṛṣṇy." 

Więc to dlatego Jagannath, Baladeva i Subhadra przebywają wiecznie w 

Jagannath Puri Dham i dlatego pojawili się Oni w formie daru-brahma, 

trzech kawałków drewna dryfujących w oceanie Rādhā-prema. 
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Rozdział dziewiąty 

 

Mahaprabhu w Śrī Gambhira 

 

Po tym jak Gauranga Mahaprabhu przyjął sannyasę, został w Jagannath 

Puri Dham. To Śrī Kṣetra znane jest również jako vipralambha-Kṣetra, 

Kṣetra gdzie odczuwa się dotkliwie ból rozłąki. Gauranga Mahaprabhu 

jest w nastroju Rādhā-bhava. Jest Kṛṣṇą, lecz Jego nastrój jest odmienny; 

dominuje Rādhā-bhava. Gauranga Mahaprabhu, chociaż jest Samym 

Kṛṣṇą, zawsze płacze za Kṛṣṇą. A Jagannath odczuwa rozłąkę z gopi i 

Rādhą. Więc kiedy oboje spotykają się, Jagannath widzi Rādhę w 

Caitanyi Mahaprabhu, a Caitanya Mahaprabhu widzi Śyamasundara w 

Jagannacie. Tak więc po rozłące następuje ponowne połączenie. 

 Mahaprabhu zamieszkiwał w Jagannath Puri Dham nieprzerwanie przez 

osiemnaście lat. To dham jest Mu bardzo drogie. Zawsze ekstatyczny, 

czujący ból rozłąki z Kṛṣṇą, Mahaprabhu chodzi codziennie do świątyni 

Pana Jagannatha i Jagannath ukazuje Mu Swą piękną formę 

Śyamasundara. Jagannatha pokaże Swą piękną postać Śyamasundara 

jedynie temu, który jest w Rādhā-bhava. Jeśli odczuwasz ból cierpiąc 

rozłąkę z Kṛṣṇa, kiedy wejdziesz do świątyni Jagannatha, On objawi Ci 

Swą cudowną formę Śyamasundara. Inaczej jak ją zobaczysz? Jagannath 

pokaże Ci taką formę, jaką chcesz zobaczyć. Ponieważ Mahaprabhu jest 

w Rādhā-bhava, dlatego zawsze płacze za Kṛṣṇą: 

 

kva nanda-kula-candramah kva sikhi-candra-kalankrtih 

kva mandra-murali-ravah kva nu surendra-nila-dyutih 
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kva rasa-rasa-taṇdavi kva sakhi jiva-raksausadhir 

nidhir mama suhrttamah kva bata hanta ha dhig-vidhim 

 Lalita-madhava 3.25, Cc Antya 19.35 

 

Mój drogi przyjacielu, gdzie jest Kṛṣṇa, który jest wschodzącym 

Księżycem w dynastii Nandy Maharaja? Gdzie jest Kṛṣṇa, ze Swą głową 

udekorowaną pawim piórkiem? Gdzie On jest? Gdzie jest Kṛṣṇa, którego 

flet wytwarza tak głęboki dźwięk? Oh gdzie jest Kṛṣṇa, którego cielesny 

blask jest niczym blask niebieskiego klejnotu indranila? Gdzie jest Kṛṣṇa, 

który jest mistrzem w tańczeniu rasa?Oh! Gdzież jest Ten, który może 

uratować Moje życie? Łaskawie powiedzcie Mi, gdzie znaleźć Kṛṣṇę, 

skarb Mojego życia i najlepszego z Moich przyjaciół. Czując rozłąkę z 

Nim, Ja niniejszym przeklinam Opatrzność, która kształtuje Me 

przeznaczenie. 

 

Są to słowa Rādharani. Ona płacze i Mahaprabhu jest w tym samym 

nastroju. W Lalita-madhava Rupa Gosvami opisał pralapa Rādharani, 

która jest jak delirium szaleńca —prosita-bharttrka Rādhā-vilapa katara — 

Rādharani rozpacza za Kṛṣṇą w ten sam sposób co kobieta, której mąż 

opuścił dom i udał się w nieznane. Virahiṇi-Rādhā oszalała: - „O moja 

droga sakhi Lalita, opanowała Mnie taka wysoka gorączka, że nie potrafię 

tego opisać. Jest to viraha-jvara, gorączka na skutek rozstania z Kṛṣṇą. W 

tym rozpaczliwym delirium jest taki wysoki stopień temperatury, że ktoś 

staje się szalony i kręci mu się w głowie. Doktor mówi: 

 - „Połóż lodowaty okład na swą głowę!” 

 Rādharani płacze: 

- O Moja droga towarzyszko, gdzie jest ten Księżyc dynastii Nandy, 

nanda-kula-candramah? — kva sikhi-candra-kalankrtih, gdzie jest Ten, na 
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którego koronie zatknięte jest pawie piórko? Gdzież On jest? — kva 

mandra-murali-ravah, gdzie jest Kṛṣṇa, na ustach którego flet gra tak 

słodko? Gdzie On jest? 

 

Możecie dać Gaurze flet? Chociaż jest Kṛṣṇą, to nie możecie dać fletu 

Gaurze. Podobnie, jak możecie założyć pawie piórko Temu, który płacze 

za Kṛṣṇą jak Rādhā? Jego nastrój będzie wzburzony. Choć jest Kṛṣṇą, to 

nastrój Gaury jest inny. Dlatego Prabhupada powiedział: 

- ,,Nie naruszajcie nastroju Gaurangi.” 

 Jest to dla Niego bardzo bolesne. Nasza służba ma przynieść mu 

zadowolenie, a nie ból. Jesteśmy sługami i musimy pełnić służbę by 

zadowolić Jego, a nie samych siebie. On Jest po to by Go zadowolić. Jeśli 

mówimy: - ,,O Gaura, na Twojej głowie jest pawie piórko. Ty jesteś Kṛṣṇą” 

— wtedy jak może On płakać? — „Oh jestem Kṛṣṇą? Nie mogę teraz 

płakać.” 

 Ale Mahaprabhu płacze. 

- ,,Gdzie jest Kṛṣṇa, kva nanda-kula-candramah? — kva sikhi-candra-

kalankrtih, — gdzie jest Kṛṣṇa, w którego włosach zatknięte jest pawie 

piórko? Gdzie jest ten Kṛṣṇa, indranilamaṇi, którego barwa ciała jest 

niebieska  niczym klejnot indranila? Rasa-rasa-taṇdavi, który tańczy w 

tańcu rasa, gdzież jest ten Kṛṣṇa? O sakhi, proszę powiedz Mi gdzie On 

jest? Gdzie On odszedł? — praṇa raksausadhi — jest On kojącym 

balsamem dla Mego cierpiącego serca. O sakhi, gdzie On jest? Dhig-

vidhi. Niestety,Viddhi, stwórca zapisał Mi w przeznaczeniu, że mam 

płakać, płakać, płakać. Całe życie w płaczu. To Moje przeznaczenie.” 

 

Tak więc Mahaprabhu zawsze płacze, rorudhya mana. On jest Samym 

Kṛṣṇą, lecz cierpi ból rozłąki z Kṛṣṇą, ponieważ jest w nastroju Rādhā-
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bhava. Rādhā-bhava jest dominująca; jest to vipralambha bhava. 

 

 

Towarzystwo 

 

Akrura przybył do Vrajabhumi i zabrał Kṛṣṇę i Balarama do Mathury. 

Wszyscy vrajavasi, włączając gopi i Rādharani cierpią ogromny ból rozłąki 

z Kṛṣṇą. Płaczą oni całymi dniami i nocami. Porzuciili wszystko nawet 

jedzenie i sen. Rādhā oszalała, unmada. 

 

Kiedy Kṛṣṇa posłał Uddhavę do Vrajabhumi, Uddhava zobaczył jaką 

miłość do Kṛṣṇy majągopi i Rādharani. Uddhava jest brhaspati sisya – 

uczniem Brhaspatiego. Oznacza to, że jest on paṇdita, jñani. Jest on 

jñani-bhaktą, brakuje mu premy. I chociaż dumny był z tego, że jest jñani-

bhaktą, to nadal był bardzo drogi Kṛṣṇie. Kṛṣṇa rozumiał: 

- „Oh, on jest Moim drogim przyjacielem, ale czegoś mu brakuje. Muszę 

mu dać (tą) najwyższą rzecz. Ale dopóki nie pójdzie on do Vrajabhumi i 

nie dostanie sposobności by przebywać z gopi, dopóty nie rozwinie on 

premy.” 

Jest to pragnieniem Kṛṣṇy i łaską Kṛṣṇy, że posłał On Uddhavę do 

Vrajabhumi. Uddhava został tam przez trzy miesiące i widział czystą, 

niezmąconą miłość gopi. Uddhava miał bhakti, lecz połączoną z jñana. 

Jñana-misra bhakti jest oddaniem połączonym z wiedzą o bogactwie 

Kṛṣṇy. Taka bhakti jest priti-sankucita, miłość jest skurczona, ale w 

kevala-bhakti nie ma niczego prócz bhakti, jedynie czysta prema-bhakti, 

która jest w pełni rozkwitła. Kṛṣṇa powiedział: 

- ,,Gopi nie znają niczego poza Mną i Ja nie znam niczego prócz nich.” 
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 Uddhava udał się do Vrajabhumi i zobaczył miłość gopi, wtedy zganił 

samego siebie: 

- ,,Oh, one mają taką miłość do Kṛṣṇy! Myślałem, że to Ja jestem bardzo 

drogi Kṛṣṇie, alejakże drogie są one! Porzuciły wszystko. Ciągle płaczą i 

porzuciły jedzenie i spanie. Ich ciała tak wychudły, że wszystkie ich 

ozdoby są luźne. Pierścionek z ich małego palca jest teraz bransoletką na 

ich ramionach.” 

 Gopi powiedział Uddhavie: 

- „O Uddhavo, powiedz Kṛṣṇie o naszym stanie.” 

 Po tym jak Uddhava zobaczył wszystko na swoje oczy, zmienił się 

kompletnie. Moje życie jest bezwartościowe. Cóż jest warte bez takiej 

miłości, Kṛṣṇa-premy? Jaka jest wartość tej jñany?” 

Uddhava jest uczniem Bṛhaspati, lecz Brhaspati nie może dać mu tej 

premy. Brak mu premy. Dlatego będąc łaskawym dla Swego drogiego 

przyjaciela, Kṛṣṇa wysłał go do Vrajabhumi, by mógł on osiągnąć taką 

miłość. 

 Uddhava powiedział: 

- „Dopóki nie dostane odrobiny kurzu z lotosowych stóp gopi, dopóty nie 

będę mógł rozwinąć premy.” 

Teraz szuka On tego kurzu: 

- ,,O gopi czy możecie dać mi taki kurz? Lecz one nigdy mi go nie dadzą. 

W tym życiu to niezbyt możliwe by zdobyć odrobinę kurzu z ich stóp i 

rozwinąć preme." 

 Dlatego Uddhava zapragnął tego w Swym następnym życiu. 

 

asam aho caraṇa-reṇu-jusam aham syam 

vrndavane kim api gulma-latausadhinam 

ya dustyajam sva-janam arya-patham ca hitva 
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bhejur mukunda-padavim srutibhir vimrgyam 

 

Gopi z Vrindavan porzuciły towarzystwo swych mężów, synów i innych 

członków rodziny, których bardzo trudno porzucić i zaniechały ścieżkę 

czystości by przyjąć schronienie lotosowych stóp Mukundy, Kṛṣṇy, których 

powinno się szukać poprzez wiedzę wedyjską. O pozwólcie mi być na tyle 

szczęśliwym by zostać krzaczkiem, pnączem lub ziółkiem we Vrindavan, 

ponieważ gopi depczą je i błogosławią kurzem ze swych lotosowych stóp. 

 

Są to słowa Uddhavy: 

- ,,W tym życiu niemożliwe bym dostał kurz z lotosowych stóp gopi. Obym 

więc, raz jeszcze przyjął narodziny jako źdźbło trawy, lecznicze zioło lub 

jakieś pnącze w tych zaroślach Vrindavan. Wtedy dostaną szansę. Gdy 

gopi rozpaczają za Kṛṣṇą, to wprawia je w szaleństwo. W tym czasie 

biegną w gąszcz Vrindavan nigdy nie trzymają się ścieżki. Więc gdy tak 

gonią, mogą przypadkowo mnie dotknąć. Będzie to dla mnie sposobność 

by dostać trochę kurzu z ich lotosowych stóp i uczynić swe życie udanym. 

Otrzymam sposobność rozwinięcia Kṛṣṇa-premy. W przeciwnym razie nie 

jest to możliwe w tym życiu.” 

 Oto dlaczego poszukiwał on kurzu z lotosowych stóp gopi. Później 

Uddhava wrócił do Mathury i doniósł o wszystkim Kṛṣṇie. 

 

Rupa Gosvami napisał: 

 

bhramati bhavana-garbhe nirnimittam hasanti 

prathayati tava vartam cetanacetanesu 

luṭhati ca bhuvi rādhā kampitangi murare 

visama-viraha-khedodgari-vibhranta-citta 
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Uddhava powiedział do Kṛṣṇy — „Mój drogi Kṛṣṇo, wszystkie gopi tak 

cierpią z powodu Twej nieobecności, że omal nie oszalały. O Murari, w 

domu Śrīmatī Rādharani śmieje się bez powodu i jak szalona dopytuje 

każdążywą istotę o Ciebie, bez rozróżniania, pyta nawet kamienie. Toczy 

się po ziemi, niezdolna znieść udrękę Twej nieobecności. 

 

Uddhava powiedział: 

- ,,Rādharani bardzo dotkliwie odczuwa ból rozłąki z Tobą. Wszyscy się z 

Niej śmieją. Ona oszalała. Chodzi po domu jak szalona. Ktokolwiek 

wchodzi, Ona pyta go o ciebie. Kogokolwiek spotyka, pyta —`Gdzie jest 

Kṛṣṇa? Gdzież jest Kṛṣṇa?` Jeśli nikogo nie ma w domu, pyta się ścian 

czy świecznika — `Oh, widziałeś Kṛṣṇę?` Nie rozróżnia czy jest to 

świadome czy nieświadome, żywe czy nieożywione. Ona całkowicie 

oszalała. Jej stan jest bardzo krytyczny; czasami przewraca się na ziemię, 

czasami leży nieświadoma, zemdlona. Taki jest stan Rādharani. O Kṛṣṇo, 

musisz jechać tam niezwłocznie.” 

 

Tak jak gopi i Rādharani we Vrajabhumi przeżywają rozstanie z Kṛṣṇą, 

podobnie Kṛṣṇa w Mathurze czy Dvarace cierpi z powodu rozłąki z gopi i 

Rādharani. Rādharani jest Kṛṣṇa-viraha-vidhura, a Kṛṣṇa jest Rādhā-

viraha-vidhura. Jest to Jagannath. Płacze On — ,,Rādhe! Rādhe! Rādhe! 

Gopi! Gopi! Gopi!” Dlatego przejawia On tą formę mahabhava-prakasa; 

rozszerzone oczy, Jego ręce i nogi skurczone są przy tułowiu, jak żółw. 

Jest to vipralambha-bhava, mahabhava. 

 

I ponieważ Gaura jest w Rādhā-bhava, jest kṛṣṇa-viraha-vidhura. Oboie 

formy są viraha-vidhura postacie Pana cierpiącego w bólu rozłąki. Dlatego 
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Jagannath i Caitanya Mahaprabhu razem przebywali w Jagannath Puri 

Dham, vipralambha-kṣetra. 

 

Bliscy towarzysze. 

 

Ten, kto był w Jagannath Puri, widział pewnie dom Kasi Misry. Nadal tam 

jest. W tym domu jest mały pokoik, znany jako Gambhira,w którym 

mieszkał Mahaprabhu wraz ze Swymi najbliższymi dwoma towarzyszami 

– Svarupą Damodarą Gosvamim i Ramanandą Raya. Kṛṣṇa w Rādhā-

bhava jest Gaurą. Mahaprabhu równie dotkliwie odczuwa ból rozłąki co 

Rādharani. Tak więc teraz najbliższe sakhi Rādharani – Lalita i Viśakha – 

są w postaci Svarupy Damodary Gosvamiego i Ramanandy Raya. Oni 

zawsze byli z Nim. 

Kiedy Kṛṣṇa opuścił Vrajabhumi, wspomnieliśmy jak Rādharani płakała i 

mówiła do Swych zaufanych sakhi. Podobnie gdy Gaura widzi Swe 

zaufane sakhi – Raya Ramanadę i Svarupę Damodarę Gosvamiego- 

wtedy płacze — ,,O Moje sakhi, Moje drogie towarzyszki." 

 

kva nanda-kula-candramah kva sikhi-candra-kalankrtih 

kva mandra-murali-ravah kva nu surendra-nila-dyutih 

kva rasa-rasa-taṇdavi kva sakhi jiva-raksausadhir 

nidhir mama suhrttamah kva bata hanta ha dhig-vidhih 

Cc. Antya 19.35 

 

Moja droga przyjaciółko, gdzie jest chwała rodziny Maharaja Nandy, który 

nosi pawie piórko w Swych włosach? Gdzie jest Kṛṣṇa, którego odcień 

skóry jest jak klejnot indranila i który tak pięknie gra na Swoim flecie? 
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Gdzie jest wasz przyjaciel, najwspanialszy z wszystkich mężczyzn, 

ekspert w tańcu Rasa? Gdzież jest Ten, który jest jedynym prawdziwym 

lekarstwem, ratującym Mnie przed śmiercią z powodu choroby serca? 

Muszę potępić opatrzność, bo przydała Mi tyle udręk rozłączając Mnie od 

Kṛṣṇy. 

 

Mahaprabhu wypowiedział te same słowa, które wypowiedziała 

Rādharani. Taki jest więc nastrój Gaury, zawsze rozpacza, dzień i noc, 

boleśnie przeżywa rozłąkę z Kṛṣṇą. Czując te same delirium co 

Rādharani, Gaura nie może spać w nocy. 

 Svarupa Damodara Gosvami i Ramananda Raya zwykli omawiać Kṛṣṇa-

prema-tattvę z Mahaprabhu. Każdego dnia Gaura płakał przed 

Ramanandą Raya i Svarupą Damodarą Gosvamim. Wtedy ci dwaj widząc 

jaki nastrój pojawił się w umyśle Gaurangi, by odżywiać ten nastrój 

śpiewali pieśni Candidasa, Vidyapati czy z Gita-govindy Jayadeva 

Gosvamiego. Czasami śpiewali Kṛṣṇa-karnamṛta – Bilvamangala Ṭhakury 

i tym samym sprawiać przyjemność Mahaprabhu. Czasami Mahaprabhu 

cytował werset z dziesiątego canto Śrimad-Bhagavatam i płakał. W ten 

sposób spędzali swe dni i noce, zatopieni w Kṛṣṇa-lila-gaṇa. 

 Jednego dnia Ramananda Raya i Svarupa Damodara Gosvami poprosili: 

- „Mahaprabhu, jest już po północy. Prosimy odpocznij.” 

W jakiś sposób położyli Mahaprabhu w Gambhira. Następnie Ramananda 

Raya wrócił do swej rezydencji. Svarupa Damodara Gosvami oraz 

osobisty sługa Mahaprabhu, Govinda, spali na zewnątrz, w progu. Oni 

dwaj spali, ale Mahaprabhu nie mógł spać. Czuwał całą noc, głośno 

intonując, 

 

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare 
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hare rama hare rama rama rama hare hare 

 

Svarupa Damodar i Govinda słyszeli kirtan Mahaprabhu, lecz po jakimś 

czasie kirtan umilkł. Byli więc niepewni — „Co się Mahaprabhu stało?” 

 W tym czasie wszystkie troje drzwi do pokoju Mahaprabhu były 

zamknięte bardzo szczelnie. Był tylko jeden mały otwór. Govinda wstał, 

zapalił oliwną lampkę i zobaczył, że wszystkie drzwi były nadal 

zaryglowane. Z wielkim trudem, otworzył jedne drzwi i dostrzegł, że nie 

ma Mahaprabhu, a  inne drzwi były nadal zamknięte od wewnątrz. 

Mahaprabhu zniknął — „Gdzie jest Mahaprabhu? Nie ma Go tu.” 

Wtedy Govinda zawołał Svarupę Damodara i powiedział mu co się 

wydarzyło. Bardzo się zaniepokoili — „Gdzie jest Mahaprabhu? Gdzie jest 

Mahaprabhu?” 

 To niezwykłe w jaki sposób Mahaprabhu wyszedł na zewnątrz! Wszystkie 

troje drzwi były zaryglowane, a ściany bardzo wysokie. Jak mógłby je 

przeskoczyć i wymknąć się? 

 Wszyscy wielbiciele przyszli z lampkami i szukali w wielu miejscach, ale 

nie mogli znaleźć Gaury. W końcu poszli do świątyni Jagannatha na 

południowej stronie Singhadvar. Tam znaleźli Mahaprabhu leżącego w 

nieswiadomości pośród krów z okręgu Tailanga. Ciało Mahaprabhu 

upodobniło się do żółwia. Jego ręce i nogi weszły w głąb ciała, niczym u 

Jagannatha. To jest ekstaza, mahabhava. Z Jego ust toczyła się piana a z 

oczu płynęły łzy. Jego ciało wyglądało jak dynia. Z zewnątrz w dotyku było 

zimne, niczym martwe, ale w środku przepełnione było transcendentalną 

radością, ananda. Krowy wąchały ciało Mahaprabhu. Kiedy wielbiciele 

próbowali je odpędzić, one nie chciały Go opuścić. Wszyscy wielbiciele 

usilnie próbowali przywrócić Mahaprabhu świadomość, ale nie udało się 

im. Wtedy Svarupa Damodara Gosvami bardzo głośno zaczął intonować 
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wprost do Jego ucha: 

 

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare 

hare rama hare rama rama rama hare hare 

 

Po jakimś czasie Mahaprabhu odzyskał świadomość. Jego ręce i nogi 

powróciły do swej należytej formy. Następnie Gaura zapytał Svarupę 

Damodara Gosvamiego: 

- „Słyszałem słodki śpiew Kṛṣṇy we Vrindavan. Byłem we Vrindavan. 

Dlaczego przynieśliście Mnie tutaj?” 

Mówiąc to znów zaczął On płakać. 

 

hā hā kṛṣṇa prāṇa-dhana, hā hā padma-locana, 

hā hā divya sad-guṇa-sāgara! 

 hā hā śyāma-sundara, hā hā pītāmbara-dhara, 

hā hā rāsa-vilāsa nāgara 

kahan gele toma pai, tumi kaha,—tahan yai”, 

eta kahi’ calila dhana 

svarupa uṭhi’ kole kari’, prabhure anila dhari’, 

nija-sthane vasaila laina 

Cc Antya 17.60 

 

Oh! Gdzież jest Kṛṣṇa, skarb Mojego życia?Gdzie jest Ten lotoso-oki? 

Gdzie jest ten boski ocean transcendentalnych cech? Oh! Gdzież jest ten 

przepiękny czarnawy młodzieniec przyodziany w żółte szaty?Oh! Gdzież 

jest bohater tańca Rasa? Gdzie mam iść? Gdzie mogę Cię znaleźć? 

Proszę powiedz mi! Pójdę tam. Mówiąc w ten sposób, Śrī Caitanya 

Mahaprabhu zaczął biegać. Jednak Svarupa Damodara Gosvami powstał 
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i złapał Go a następnie posadził na swych kolanach. Następnie Svarupa 

Damodara Gosvami odprowadził Gaure do Jego mieszkania i tam 

pozostawił. 

 

 

Dziwne spotkanie 

 

To jest gaura-lila. Jest On zawsze w Rādhā-bhava a czasami także w 

gopi-bhava. Czasem widzi On piękną postać Kṛṣṇy. Słyszy Kṛṣṇę 

mówiącego do Niego i czasem słyszy słodki dźwięk fletu Kṛṣṇy. Czasami 

czuje słodki zapach emanujący z ciała Kṛṣṇy a czasem Mahaprabhu czuje 

jakby Kṛṣṇa całował Go, adhara-sparsa. 

 

Widząc Ramananda Raya, który jest Visakhą sakhi i Svarupa Damodara 

Gosvami, który jest Lalitą sakhi, Mahaprabhu kładł ramiona na ich szyjach 

i płakał: 

- „O Moje sakhi, co mam zrobić? Nie mogę znieść tej boleści rozłąki. To 

nie do zniesienia. Gdzie mam iść? Gdzie znajdę Pana Mego serca, 

Mojego najukochańszego Kṛṣṇę? Proszę, proszę powiedzcie Mi obie, co 

mam zrobić? Co mam zrobić?” 

 

Widząc Kṛṣṇa-lila Mahaprabhu myślał o Sobie jako gopi a czasami 

kinkari, służce gopi. Pewnego dnia, idąc do oceanu by wziąć kąpiel, 

zobaczył On ogród z kwiatami i wydawało Mu się, że to Vrindavan. 

Natychmiast wezbrał się u Niego nastrój gopi i tak podchodził do każdego 

pnącza i kwitnącego drzewa szukając Kṛṣṇy: 

- „Oh, gdzie jest Kṛṣṇa? Gdzie jest Kṛṣṇa?” 
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Gopi szukały Kṛṣṇy we Vrindavan, podchodząc do każdego drzewa i 

pnącza, i Mahaprabhu robił to samo. Wtem nagle zobaczył piękną formę 

Śyamasundara u stóp drzewa kadamba. Wpadł w taką ekstazę, że upadł 

na ziemię zemdlony. Wtedy wszyscy wielbiciele na czele ze Svarupaa 

Damodara Gosvamim zaczęli intonować Hare Kṛṣṇa: 

 

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare 

hare rama hare rama rama rama hare hare 

 

Kiedy Kṛṣṇa-nama wniknęło do uszu, Mahaprabhu odzyskał przytomność. 

Następnie usiadł i zaczął rozglądać się dookoła. 

- ,,Gdzie jest Kṛṣṇa? Gdzie On jest? On skradł Moje serce i uciekł 

gdzieś.Ten wielki złodziej, Kṛṣṇa. Nie widzę Tego murari-vadana, Kṛṣṇy, 

który trzyma flet przy ustach. Nie widzę Go. Co mam zrobić?” 

 Mahaprabhu czuje przeszywający ból rozłąki z Kṛṣṇą i zawsze płacze, 

rorudhya mana. Gaura płacze za Kṛṣṇą, a Jagannath płacze za Rādhą. W 

Jagannath Kṣetra są dwie płaczące formy. Dlatego Kṣetra to znane jest 

jako vipralambha-Kṣetra, płaczące Kṣetra. Kṛṣṇa-viraha-vidhura i Rādhā-

viraha-vidhura. Dwie viraha-vidhura spotykają się razem w Puruṣhottam 

Kṣetra. 

 Powinniśmy więc zrozumieć kim jest Gaura, kim jest Jagannath i to 

dziwne spotkanie pomiędzy Nimi dwoma, Kṛṣṇa-viraha-vidhura i Rādhā-

viraha-vidhura. Gaura płacze za Kṛṣṇą, a Jagannath płacze za Rādhą. 

Obydwoje płaczą w ekstatycznym nastroju mahabhavy. Taka jest gaura-

lila, Kṛṣṇa-lila. Są tym samym lila, lecz nastrój jest różny. Sambhoga i 

vipralambha. Vraja-lila jest po stronie sambhoga, podczas gdy gaura-lila 

jest po stronie vipralabha. To tak, jak nurt rzeki. To jest lila-pravaha, nurt 

lila. Tak jak rzeka ma dwa nadbrzeża, podobnie prąd Kṛṣṇa-lila ma dwa 
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nadbrzeża -  sambhoga-taṭa i vipralambha-taṭa. Bulwarem zjednoczenia 

jest vraja-lila. A gaura-lila jest bulwarem rozłąki. 
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Dodatek pierwszy 

 

Śrī Caitanya-candramṛta adi-lila 4.41 

TŁUMACZENIE I ZNACZENIE 

Według Jego Boskiej Miłości A.C. Bhaktivedanta Svami 

Prabhupada 

 

TEKST 

ei-mata bhakta-bhava kari’ angikara 

apani acari’ bhakti karila pracara 

 

SYNONIMY 

ei-mata— w ten sposób ; bhakta-bhava—pozycja wielbiciela; kari´—

robiąc; angikara—akceptacja; apani—On sam; acari´—praktykując 

bhakti—służba oddania; karila—zrobił; pracara—propagowanie 

 

TŁUMACZENIE 

 

W ten sposób, przyjmując nastrój wielbiciela, uczył On służby oddania, 

osobiście ją wykonując. 

 

ZNACZENIE 

 

Kiedy Rupa Gosvami spotkał Pana Śrī Caitanyę Mahaprabhu w Prayaga 
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(Allahabad), złożył on swe pełne szacunku pokłony, przyjmując, że Pan 

Caitanya był bardziej wielkoduszny, niż jakakolwiek inna inkarnacja Kṛṣṇy, 

ponieważ rozdawał On miłość do Kṛṣṇy. Jego misją było spotęgowanie 

miłości do Boga. W ludzkiej formie życia najwyższym osiągnięciem jest 

dojście do platformy miłości do Boga. Pan Caitanya nie wymyślił systemu 

religijnego, tak jak to ludzie czasami postrzegają. Systemy religijne są po 

to, by wskazać istnienie Boga, do którego podchodzi się jako do dostawcy 

porządku kosmicznego. Lecz transcendentalną misją Pana Caitanyi jest 

rozdanie każdemu miłości do Boga. Każdy, kto przyjmuję Boga za 

Najwyższego, może przyjąć ten proces intonowania Hare Kṛṣṇa i zostać 

kochankiem Boga. Dlatego właśnie Pan Caitanya jest najbardziej 

wielkoduszny. To hojne rozgłaszanie służby oddania możliwe jest tylko 

dla Samego Kṛṣṇy. Tak więc Pan Caitanya jest Kṛṣṇą. 

 

W Bhagavad-gicie Kṛṣṇa nauczał tej filozofii podporządkowania do Boga, 

Najwyższej Osoby Ten, który podporządkował się Najwyższemu może 

uczynić dalszy postęp przez uczenie się miłości do Niego. Dlatego ruch 

świadomości Kṛṣṇy propagowany przez Pana Caitanyę jest szczególnie 

istotny dla tych, którzy są świadomi obecności Najwyższej Osoby, 

ostatecznego kontrolera wszystkiego. Jego misją jest nauczanie o tym jak 

włączyć się i zaangażować w transcendentalną miłosną  służbę. Jest to 

Sam Kṛṣṇa, który uczy służby dla Siebie, z pozycji wielbiciela. Przyjęcie 

przez Pana roli wielbiciela w Swej wiecznej postaci Pana Śrī Caitanyi 

Mahaprabhu jest kolejną cudowną cechą Pana. Uwarunkowana dusza nie 

może dotrzeć absolutnej Osoby Boga wyłącznie na mocy swych 

niedoskonałych wysiłków i dlatego jest to cudowne, że Pan Gauranga 

ułatwił to każdemu. 
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Svarupa Damodara Gosvami opisał Pana Caitanyę jako Samego Kṛṣṇę z 

nasṭawieniem Rādharani, lub kombinację Rādhy i Kṛṣṇy. Jego intencją 

było zakosztowanie słodyczy Kṛṣṇy w transcendentalnej miłości. Pana 

Caitanyę nie obchodzi myślenie o Sobie jako o Kṛṣṇie, bowiem zależy mu 

na pozycji Rādharani. Powinniśmy o tym pamiętać. Grupa tak zwanych 

wielbicieli nadiya-nagari czy gaura-nagari udaje, że jest w nastroju gopi w 

stosunku do Pana Caitanyi, lecz nie rozumieją oni, że Gaura postawił Się, 

nie w pozycji podmiotu radości, ale jako ten, który sprawia przyjemność, 

wielbiciel Kṛṣṇy. Wymysły takich nieuprawnionych osób udających bona 

fide, nie były akceptowane przez Pana Caitanyę. Prezentacje takich jak te 

gaura-nagari są tylko niepokojami dla szczerego wykonywania misji Pana 

Caitanyi. Pan Caitanya jest niewątpliwie Samym Kṛṣṇą i jest zawsze 

nieróżny od Śrīmatī Rādharani. Jednak emocja, technicznie nazywana 

vipralambha-bhava, którą Pan przyjął z poufnych powodów, nie powinna 

być zakłócana w imię służby. Przeciętna osoba nie powinna bez potrzeby 

wtrącać się w sprawy transcendencji i tym samym nastręczać się Panu. 

Powinno się zawsze wystrzegać tego rodzaju anomalii oddania. Wielbiciel 

nie jest po to, by siać zamęt i przeszkadzać Kṛṣṇie. Tak, jak wyjaśnił Śrila 

Rupa Gosvami, służba oddania jest anukulyena, miła Panu. Działanie 

nieprzyjemne dla Kṛṣṇy nie jest oddaniem. Kamsa był wrogiem Kṛṣṇy i 

chociaż myślał o Kṛṣṇie, to jednak robił to w sposób wrogi. Powinno się 

unikać tak zwanej, niemiłej Panu służby. 

 

Pan Caitanya przyjął rolę Rādharani i my powinniśmy wspierać taką rolę, 

tak jak zrobił to Svarupa Damodara Gosvami w Gambhira (dom Pana 

Caitanyi Mahaprabhu w Puri). Przypominał on zawsze Panu Caitanyi o 

uczuciach rozłąki Rādhy, tak jak są one opisane w Śrimad-Bhagavatam i 

Pan Caitanya wysoko cenił sobie jego wsparcie. Lecz gaura-nagari, którzy 
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umieszczają Pana Caitanyę jako podmiot radości, a siebie jako tych, 

którzy Go zadowalają, nie są uznani przez Pana Caitanyę czy Jego 

naśladowców. Zamiast być błogosławionymi, ci głupi imitatorzy są 

odstawieni kompletnie na bok. Ich wymysły są całkowicie sprzeczne z 

zasadami Pana Śrī Caitanyi Mahaprabhu. Doktryna transcendentalnego 

zadowalania Kṛṣṇy nie może być mieszana z doktryną 

transcendentalnego uczucia rozłąki z Kṛṣṇą w roli Rādharani. 
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Dodatek drugi 

 

Uchwała GBC o odejściu  

Jego Boskiej Miłości Gour Govinda Svami 

Maharaja 

 

Uchwalono że: 

 

My niżej podpisani członkowie i słudzy Ciała Zarządzającej Komisji (GBC) 

Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kṛṣṇy, dzisiaj, 11 lutego 

1996 roku, w Śri Dham Mayapur Dham Candrodaya Mandir, wyrażamy 

swój głębokążałobę z powodu odejścia naszego drogiego Brata 

Duchowego i członka GBC, Jego Boskiej Miłości Om Visṇupada Śrī 

Śrimad Gour Govinda Gosvami Maharaja; ukochanego ucznia 

Założyciela-Acaryi Jego Boskiej Miłości A.C. Bhaktivedanty Svamiego 

Prabhupada. 

 

Śrī Śrimad Gour Govinda Gosvami Maharaja zadedykował swe życie 

spełnianiu polecenia Śrila Prabhupada by rozprzetrzeniać świadomość 

Kṛṣṇy na całym świecie, a szczególnie wśród mieszkańców Orissy. 

Tłumaczył on transcendentalną literaturę Śrila Prabhupada i spełnił 

pragnienie Śrila Prabhupada dotyczące Kṛṣṇa-Balaram Mandir w 

Bhubaneśvar. Był on nie tylko najlepszym wielbicielem lecz także 

wspaniałym uczonym. Zobowiązujemy się do pomocy jego uczniom i 

naśladowcom, którzy zdeterminowani są by kontynuować jego wspaniałą 
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służbę dla misji Śrila Prabhupada W tym czasie wielkiego smutku, w 

odczuciu  rozłąki pragniemy zaznaczyć, że Śrī Śrimad Gour Govinda 

Gosvami Maharaja odszedł z tego świata, 9 lutego 1996 roku w 

pomyślnym dniu pojawienia się Om Visṇupada Paramahamsy 

Parivrajakacaryi Śrī Śrimad Bhaktisiddhanty Sarasvatiego Ṭhakury 

Prabhupada , podczas recytowania rozrywek Pana Kṛṣṇy, w siedzibie 

duchowego świata ISKCON`u, po zakończeniu dnia wypełnionego czystą 

służbą oddania do swojego mistrza duchowego, Śrila Prabhupada. Jego 

odejście wskazuje wszelkie pomyślne symptomy i przepełnia nasze serca 

podziwem. Jego życie i rozrywki odejścia pozostaną wielką inspiracją dla 

wszystkich członków ISKCON`u 
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Krótki zarys życia Śrila Gour Govindy 

Svamiego 

 

Śrila Gour Govinda Svami urodził się jako Braja Bandhu Manik, drugiego 

września 1929 roku w Jagannathpur, małej wiosce nieopodal Jagannath 

Puri, w Orissa. W swej młodości mieszkał głównie z rodziną Giri w wiosce 

Gadeigiri. Giri byli Gaudiya Vaisṇavami i znanym ze mistrzowskich 

kirtanów. Bauri Giri, dziadek Braja Bandhu znany był w okolicy jako 

paramahamsa vaisṇava. Nieustannie intonował on Hare Kṛṣṇa maha-

mantrę i czcił rodzinne bóstwo Gopal Jiu. 

 

Jako chłopiec Braja Bandhu był bardzo cichy i poważny. W każdym 

wolnym czasie jaki miał od nauki, pomagał w spełnianiu służby dla Gopal 

Jiu i towarzyszeniu dziadkowi i wujkom, podróżującym z wioski do wioski, 

intonując hari-nama i śpiewając pieśni vaisṇava acaryow. Był bardzo 

przywiązany do Śrimad-Bhagavatam. Jego matka odkryła, że gdy płakał 

jako małe dziecko, uspokajał się jak tylko dostał do rąk Bhagavatam. W 

nocy Braja Bandhu zasypiał z książką przytuloną do jego piersi. 

 

W 1952 matka zaaranżowała jego małżeństwo, a w 1955 kiedy ojciec 

odszedł z tego świata, finansowa odpowiedzialność utrzymania rodziny 

spadła na jego barki. Po uzyskaniu wyższego wykształcenia na 

Uniwersytecie Utkal, rozpoczął on rządową służbę jako nauczyciel w 

szkole. 

 

Pomimo obowiązków rodzinnych i nauczycielskich, utrzymywał ścisłą 
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sadhana wstawania przed 4 rano, intonowania Hare Kṛṣṇa, czczenia 

tulasi oraz dyskutowania Bhagavad-gity. Na przestrzeni swego życia, 

Braja Bandhu dokonywał wpisów do swojego pamiętnika w postaci 

modlitw do Gopala. Jego wpisy z 1973 często wspominają jego 

pragnienie wyrzeczenia życia rodzinnego. Z dnia 10 października : 

 

O Prabhu Gopala! Proszę uczyń mnie yogi sannyasinem. Niczego nie 

potrzebuję, Prabhu. Nie proszę Cię o materialne bogactwa, szacunek, 

chwałę czy cokolwiek innego. Możesz te rzeczy dać memu młodszemu 

bratu Kṛipa-sindhu. Pozwól mu utrzymać Twoją (moją) rodzinę. Uczyń 

mnie samsara-vairagi-yogi, ascetążycia rodzinnego. Pozwól mi błagać o 

tą prema-dhanę, o to bogactwo miłości do Boga! Pozwól mi rozdać premę 

i anandę! Pozwól Mi służyć Ci! Proszę ześlij na mnie potoki łaski, Prabhu! 

Proszę błogosław mnie prema-bhakti, ekstatyczną miłością do Ciebie! 

 

W kwietniu 1974 porzucił swe życie rodzinne, zabierając jedynie 

Bhagavat-gitę, dwie gamuca i zeszyt ze sobą. Przyjął wtedy imię Gour 

Gopal - Gour od Gauranga Mahaprabhu i Gopal od swego ukochanego 

bóstwa z dzieciństwa. Przyjmując styl życia żebraka sadhu Gour Gopal 

wyruszył w poszukiwaniu duchowego mistrza, który mógłby nauczyć go o 

mahamatrze Hare Kṛṣṇa, Śrimad-bhagavatam i Śrī Caitanyi Mahaprabhu. 

Szukał w całych Indiach, od Kanya Kumari na południu do Himalai na 

północy. Ostatecznie we wrześniu tego samego roku, postanowił udać się 

do Vrindavan, miejsca Kṛṣṇy, myśląc, że jego pragnienie na pewno się 

tam spełni. Dostał bezpłatny przejazd i przybył do Mathury. Zatrzymywał 

się w kilku różnych świątyniach i ostatecznie dotarł do Vrindavan, gdzie 

zobaczył napis — ,,Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kṛṣṇy.” 

Przybywszy tam, dostał egzemplarz magazynu towarzystwa pt. „Back to 
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Godhead.” Widząc artykuły o Caitanyi Mahaprabhu, Śrimad-bhagavatam i 

 maha mantrze, Gour Gopal wiedział, że znalazł to   miejsce, którego 

szukał. Poprosił o spotkanie z założycielem towarzystwa i w południe 

został przyprowadzony do siedziby Jego Boskiej Świętobliwości A.C. 

Bhaktivedanta Svami Prabhupada. Rozmawiając z nim przez chwile Śrila 

Prabhupada zapytał : 

- ,,Czy przyjąłeś sannyasę?” 

Gour Gopal odpowiedział: 

- ,,Nie” 

Śrila Prabhupada powiedział: 

- „Dam ci więc sannyasę.” 

Gour Govinda Svami później skomentował: 

 - ,,Zrozumiałem wtedy, `On jest prawdziwym guru ponieważ on zna moje 

serce. On jest caitya-guru`. Szukałem takiej osoby, której schronienie 

mógłbym przyjąć. Przyjąłem schronienie w nim. Moje serce było 

naturalnie przyciągnięte do niego. Miałem pełną wiarę w Kṛṣṇę, Caitanyę 

Mahaprabhu i Oni pomogli mi. 

 

Słysząc o jego scholastycznych umiejętnościach, Śrila Prabhupada 

natychmiast zaangażował Gour Gopala w tłumaczenie na język hindi 

swojej małej książeczki — „Doskonałość yogi.” Parę tygodni później Śrila 

Prabhupada dał mu inicjację oraz imię Gour Govinda Das. Następnie, 20 

kwietnia 1975 roku Gour Govinda Das otrzymał sannyasę od Śrila 

Prabhupada podczas ceremonii otwarcia świątyni ISKCON Śrī Śrī Kṛṣṇa 

Balaram we Vrindavan. 

 

Z polecenia Śrila Prabhupada, Gour Govinda Svami pojechał do stolicy 

Orissy, Bhubanesvar by otworzyć tam ośrodek. Przybywszy tam bez 
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żadnych środków finansowych, mieszkał samotnie w nowo ufundowanej 

posiadłości, która w owym czasie nie była niczym więcej niż dżunglą 

pełną węży i skorpionów i mrowisk. 

 

Pod koniec stycznia 1977 roku Śrila Prabhupada przybył do Bhubaneśvar 

i zatrzymał się przez siedemnaście dni w małej chatce, którą przygotował 

dla niego Gour Govinda Svami. W dzień pojawienia się Pana Nityanandy, 

Śrila Prabhupada położył kamień węgielny pod przyszłą świątynię. Był to 

jego ostatni projekt. Prabhupada przepowiedział, że świątynia ta będzie 

jednym z najlepszych ośrodków ISCKON`u na świecie, usytuowana w 

sercu miasta. Prabhupada poinstruował też Gour Govindę Maharaja by 

przetłumaczył on jego książki na język orija oraz by podróżował i nauczał 

wielbicieli na całym świecie. 

 

Na początku 1985 roku Gour Govinda Maharaja zaczął przyjmować 

uczniów. Dwa lata później na prośbę starszych wielbicieli, zgodził się być 

członkiem Rady Komisji Zarządzającej (GBC) ISCKON`u i nadano mu 

współodpowiedzialność za projekty towarzystwa w Orissie. 

 

W lecie 1985 roku, spełniając polecenie Śrila Prabhupada, Gour Govinda 

Maharaj udał się za ocean aby nauczać. Przez następnych jedenaście lat 

podróżował po całym świecie, opowiadając Kṛṣṇa-katha zainteresowanym 

wielbicielom. Jego wykłady inspirowały tysiące wielbicieli, a teraz są one 

zapisywane przez jego uczniów, w postaci książek. W tym czasie pomimo 

napiętego programu, ściśle przestrzegał swojego przyjętego standardu co 

do codziennego tłumaczenia książek Śrila Prabhpada na język orija. 

 

W 1991 roku, po szesnastu latach wysiłku, Gour Govinda Svami otworzył 
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imponującą świątynię Śrī Śrī Kṛṣṇa-Balaram w Bhubaneśvar w pomyślny 

dzień pojawienia się Pana Ramacandry. Dzisiaj świątynia Śrī Śrī Kṛṣṇa-

Balarama jest drugą pod względem popularności, po Jagannath Mandir w 

Puri, a teren wokół świątyni jest najszybciej rozwijającą się częścią 

Bhubaneśvar. 

 

W lipcu 1994 roku, w Nowym Jorku, Gour Govinda Svami mówił do 

wielbicieli o swojej misji: 

 - Bardzo ważne są dla mnie trzy rzeczy. Jedną jest to, że chcę nauczać 

nauczających. Przydało mi to tyle cierpienia, gdy patrzyłem jak wielbiciele 

upadają i odchodzą. Drugą rzeczą jest to, że chcę pokazać, że wszystko 

jest w książkach Prabhupada. Te osoby, które twierdzą, że Śrila 

Prabhupada daje jedynie ABC w swoich książkach, zadają wielki ból 

memu sercu. Chcę ich uciszyć. A trzecią rzeczą jest pokazanie, że 

wszystko mamy w ISCKON`ie i nie ma potrzeby by udawać się gdzie 

indziej po dalsze nauki. 

 

Pod koniec stycznia 1996 roku, Gour Govinda Svami wspomniał: 

- „Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati powiedział, że ten materialny świat nie 

jest dobrym miejscem dla dżentelmena. I ponieważ był zdegustowany, 

dlatego opuścił on ten świat przedwcześnie. Może ja też go opuszczę. Nie 

wiem. Zapytam Gopala. Zrobię cokolwiek On chce.” 

Następnego dnia udał się do Gadeigiri by zobaczyć Gopala. Podczas 

swego pobytu tam, rozmawiał ze swym kuzynem Ghanashyam Giri, który 

wspomina: 

- ,,Dyskutowaliśmy o nowej świątyni Gopala i planowanej instalacji 

ogromnych bóstw Rādhā Gopal, które miały być razem z istniejącymi 

małymi. Nagle Maharaja powiedział mi: 
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- „Nie zobaczę tej instalacji bóstw. Ty to zobaczysz, ale ja nie.” 

Powiedziałem: 

- ,,Co to ma znaczyć?Jesteś dziesięć lat młodszy ode mnie. Jeśli ty nie 

zobaczysz, to jak ja zobaczę?” 

Maharaja odpowiedział: 

- Nie, nie. Ty zobaczysz inaugurację świątyni bóstw, bowiem służyłeś tak 

pięknie Gopalowi.” 

To była ostatnia rozmowa jaką miałem z Maharajem. Później pojechał on 

do Bhubaneśvar na parę dni, a następnie do Mayapur, gdzie został na 

zawsze. 

 

W Mayapur 9 lutego 1996 roku, w dzień pojawienia się Śrila 

Bhakisiddhanty Maharaja Ṭhakura, dwóch starszych wielbicieli poprosiło o 

spotkanie z Gour Govindą Maharajem by zadać kilka pytań. Zapytywali 

oni: 

- ,,Dlaczego Caitanya Mahaprabhu przebywał w Jagannath Puri?” 

Gour Govinda Svami zaczął entuzjastycznie wyjaśniać poufne znaczenie 

rozrywek Mahaprabhu w Puri. Opisywał ból rozłąki jaki odczuwała Śrīmatī 

Rādharani, kiedy Kṛṣṇy nie było we Vrindavan. Stopniowo rozwijał historię 

aż do punktu, w którym Rādhā i Kṛṣṇa ostatecznie po długim rozstaniu na 

powrót się połączyli. Opisywał jak Kṛṣṇa wpadł w taką ekstazę widząc 

Rādharani, że zamanifestował formę Pana Jagannatha, z wielkimi 

okrągłymi oczami i skurczonymi członkami. W tym momencie wielbiciele 

zauważyli, że do oczu napłynęły mu łzy, a jego głos załamał się. Szeptem 

powiedział: 

- „Wtedy oczy Kṛṣṇy spotkały się z oczami Rādharani. Zjednoczenie oko- 

w-oko.” 

Niezdolny by kontynuować, złożył ręce i ledwie słyszalnym głosem, 
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przeprosił mówiąc: 

- ,,Proszę, wybaczcie mi, nie mogę więcej mówić.” 

Obecni wielbiciele zaczęli intonować, podczas gdy on spokojnie położył 

się na swoim łóżku, oddychając głęboko i spokojnie. Na jego prośbę sługa 

umieścił zdjęcie Gopal Jiu w jego rękach. Wtedy wpatrując się błogo w 

obrazek swego uwielbianego Bóstwa, Gour Govinda Svami powiedział — 

„Gopal!” Wtedy jego oczy zamknęły się, stracił zewnętrzną świadomość i 

opuścił ten świat. 

 

Jego ciało zostało przewiezione do Śrī Śrī Kṛṣṇa Balaram Mandir w 

Bhubaneśvar, gdzie został umieszczony w samadhi w małej glinianej 

chatce, która służyła mu przez wiele lat jako jego bhajana-kuṭira. 
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