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WSTĘP

Niniejsza książka ukazuje się tuż po 520-tej rocznicy narodzin Pana Śri 
Ćajtanji Mahaprabhu. Pojawiając się w XVI wieku, odrodził On i rozpo-
wszechnił duchowość Kryszna-bhakti.

Dzięki łasce poszczególnych nauczycieli Brahma-Madhwa-Gaudija 
sampradaji tradycja Kryszna-bhakti jest cały czas żywa. Grupy wielbicieli 
intonujące maha-mantrę „Hare Kryszna Hare Kryszna Kryszna Kryszna 
Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare” są ostatnimi 
laty widoczne na ulicach miast i w innych publicznych miejscach w Polsce. 
Przeciętny Polak niewiele wie na temat polskich monasterów Kryszny, 
a także nie rozumie, dlaczego wyznawcy „Hare Kryszna” – jak potocznie 
nazywa się wisznuitów – śpiewają na ulicach. Książka ta, przyczyniając się 
do lepszego zrozumienia duchowości Kryszna-bhakti, jest próbą zapre-
zentowania dotychczas niepublikowanych w języku polskim wybranych 
fragmentów hagiografii i modlitw świętych Wajsznawów, gloryfikujących
Śri Ćajtanję Mahaprabhu.

Ostatnio w języku polskim pojawia się coraz więcej publikacji omawia-
jących historię wisznuizmu Ćajtanji (bengalskiego) i liczne jego aspekty. 
Niniejsza publikacja ma zamiar jeszcze bardziej przybliżyć polskiemu 
czytelnikowi ciągle żywą tradycję, opartą na intonowaniu Imion Boga. 
Intonowanie Świętych Imion Boga w świątyniach i w domach staje się 
nieodłącznym elementem obrzędów religijnych na świecie. Nieznajo-
mość tradycji Ćajtanji sprawia, że ludzie uważają ją za obcą i egzotyczną, 
czy nawet przerażającą i demoniczną. Aby zrozumieć, a może nawet 
docenić tradycjię wisznuizmu Ćajtanji, należy ją bliżej poznać.

Książka ta przede wszystkim wyjaśnia i ukazuje wisznuizm Ćajtanji 
z punktu widzenia osób wierzących w Boga i kierujących się w życiu 
zacnymi wartościami. Niezależnie od wyznawanej religii, najwyższe 
wartości odnoszą się do rozwijania w nas samych miłości do Boga, 
Najwyższej Osoby, oraz poszanowania innych żywych istot. Chcemy tu 
wykazać, iż ta oryginalna miłość drzemie w sercu każdej żywej istoty 
i może być rozbudzona przez intonowanie Świętych Imion Boga. Praktyka 
intonowania „Hare Kryszna Hare Kryszna Kryszna Kryszna Hare Hare 
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Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare”, postrzegana jest jako 
skupienie się na Osobie, która posiada Imię. W wisznuizmie Śri Ćajtanji 
praktyka ta rozumiana jest jako środek umożliwiający bezpośrednie 
doświadczanie istoty bhakti. Bhakti jest nieprzerwanym, przeobrażają-
cym się, pełnym oddania nastawieniem, charakteryzującym się aktywnym 
służeniem Panu Śri Krysznie – Najwyższej Istocie, Bogu. Może ona manife-
stować się niezależnie od wyznawanej religii, gdyż jest wartością nadrzędną 
do wszystkich zasad i reguł, które do niej prowadzą.

Pojawiając się w Zachodnim Bengalu, Śri Ćajtanja Mahaprabhu roz-
propagował intonowanie Świętych Imion Boga – Hare Kryszna Hare 
Kryszna Kryszna Kryszna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama 
Rama Hare Hare – jako najbardziej wzniosłą metodę samorealizacji 
w obecnych czasach. Wszyscy wcześni biografowie Mahaprabhu, tacy 
jak Wryndawan Das Thakur, Kryszna Das Kawiradź czy Loćan Das
Thakur, określili Pana Ćajtanję jako samego Krysznę – Boga, Najwyższą
Osobę, który pojawił się na ziemi, aby pokazać innym żywym istotom 
(dźiwom) ścieżkę bhakti.

Ćajtanja Mahaprabhu urodził się w Majapur, dzielnicy bengalskiego 
miasta Nawadwipa, w miesiącu Phalguni roku 1407 ery Śakabda (co 
odpowiada lutemu 1486 roku według kalendarza chrześcijańskiego). 
Rodzicami Nimaja był Śri Dźagannatha Miśra – uczony bramin z dys-
tryktu Sylhet, i Śrimati Śacidewi – córka Śrila Nilambary Ćakrawartiego, 
wielkiego uczonego Nawadwipy.

Gauranga Mahaprabhu przez Swoje pierwsze dwadzieścia cztery lata 
pozostawał w Nawadwipie, gdzie jako student i później głowa rodziny 
spełniał w doskonały sposób obowiązki gryhasty. Po przyjęciu sannjasy 
na prośbę Swojej matki Śri Ćajtanja zamieszkał w Dźagannatha Puri, 
które stało się Jego główną kwaterą. Przebywał tam przez następne 
dwadzieścia cztery lata, z czego sześć lat poświęcił na bezustanne po-
dróże po całych Indiach (szczególnie po Południowych Indiach), głosząc 
nauki oparte na Bhagawata-puranie. Mahaprabhu głosił nie tylko nauki 
zawarte w Bhagawata-puranie, ale również w jak najbardziej praktyczny 
sposób propagował nauki z Bhagawad-gity.

Wisznuickie komentarze do Bhagawad-gity mówią o tym, iż Kryszna 
został opisany jako Absolutny Bóg, Najwyższa Osoba. Ostatnie nauki 
Kryszny w tej wielkiej księdze transcendentalnej wiedzy pouczają, że 
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należy porzucić wszystkie rodzaje czynności i zaakceptować Jego (Pana 
Śri Krysznę) jako jedynego godnego uwielbienia Pana. Konsekwencją 
takiego nastawienia jest to, że wielbiciele Boga chronieni są od wszelkich 
następstw grzesznych czynów, w wyniku czego automatycznie stają się 
nieustraszonymi osobami żyjącymi w spokoju.

Jednym z głównych problemów wisznuickiego sabha jest to, że więk-
szość osób studiujących rozmowę Kryszny z Ardźuną – Bhagawad-gitę 
– uważa ją za zwykłą książkę historyczną (czasami mitologiczną), nato-
miast postać Śri Kryszny w Bhagawad-gicie jest postrzegana jedynie 
jako historyczna osobistość (woźnica Ardźuny, walczący po stronie 
Pandawów). „Nauki Bhagawad-gity były błędnie zrozumiane nawet 
przez wielkich uczonych. Po odejściu Kryszny pojawiły się setki komen-
tarzy na temat Bhagawad-gity pisanych przez wielu wybitnych uczonych 
i prawie każdy z nich kierował się interesem własnym.” W ten sposób 
Swami Prabhupada komentuje naukowe objaśnienia wykluczające teo-
logiczne zrozumienie tattwa-gjany zawartej w Bhagawad-gicie.

Wisznuici Ćajtanji uważają Mahaprabhu za samego Pana Śri Krysznę. 
Twierdzą oni, iż w obecnym wieku Kali pojawił się On jako wielki bhakta 
Pana. W roli wielbiciela naucza ludzi – włączając w to znawców religii 
i filozofów – o transcendentalnej pozycji Śri Kryszny, który będąc Bytem
Pierwotnym stanowi przyczynę wszystkich przyczyn.

Czytając niniejsze opracowanie powinniśmy pamiętać, że żaden proces 
naukowy czy przegląd faktów nie umożliwi całkowitego zrozumienia 
natury Śri Ćajtanji Mahaprabhu. Dlatego tak ważne jest oparcie się na 
sukcesji uczniów. Taką sukcesję tworzą święte osoby, których życia wy-
pełnione są miłosną służbą zadedykowaną Bogu. Trudno jest zwykłemu 
człowiekowi – choćby i najlepiej wykształconemu – zrozumieć czynności 
Boga i jego czystych wielbicieli. Sam Mahaprabhu wyjaśnia to w Ćajtanja-
-ćaritamrycie (Madhja 23.39):

janra ćitte kryszna-prema karaje udaja 
tanra wakja krija mudra widźeha na bhudźaja

Nawet najbardziej uczona osoba nie może pojąć słów, czynności ani 
symptomów osoby pochłoniętej miłością do Boga, Najwyższej Osoby.

Do podobnego wniosku dochodzimy, gdy w tejże Ćajtanja-ćarytamrycie 
czytamy opis chwał Mukundy – królewskiego lekarza. Kiedy Mukunda 
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siedział na podwyższeniu wraz z muzułmańskim królem, jeden ze słu-
żących króla przyniósł wachlarz z pawich piór i trzymał go nad głową 
monarchy, aby ochronić go przed słońcem. Gdy Mukunda zobaczył 
wachlarz, w jednej chwili ogarnęła go ekstatyczna miłość do Boga. Pawie 
piórka przypomniały mu o Krysznie. W wyniku tych doznań spadł 
z podwyższenia i stracił przytomność.

Zaniepokojony władca zapytał Mukundę o jego nagłe omdlenie. Ten 
zaś wyjaśnił, że cierpi na pewien rodzaj epilepsji, lecz król – wrażliwy na 
sprawy duchowe – zaczął dostrzegać rzeczywistą chwałę Mukundy. Pan 
Ćajtanja Mahaprabhu powiedział o nim: „Mukunda dasa na zewnątrz 
wydaje się być lekarzem służącym na dworze królewskim, lecz wewnątrz 
posiada głęboką miłość do Kryszny. Któż może pojąć jego miłość?”.

Dlatego proces poznawczy tematów duchowych powinien opierać się 
na poznaniu prawd życiowych z ust mistrza duchowego, który jest czy-
stym wielbicielem Boga. Powinniśmy wiedzieć, że jeśli Gauranga Maha-
prabhu nie objawi nam faktów związanych z Nim Samym, trudno nam 
będzie zrozumieć zarówno Boga, jak i Jego wielbicieli. Nawet najdosko-
nalszy i najbardziej wykształcony naukowiec nie może pojąć czynności 
wisznuity. Wisznuita może pełnić służbę dla rządu lub zajmować się 
zawodowo biznesem, przez co zewnętrznie nie sposób zrozumieć jego 
rzeczywistej pozycji, jednakże wewnętrznie może on być nitja sidha – 
wiecznie wyzwolonym.

Mukunda dasa był królewskim lekarzem, ale jednocześnie wewnętrz-
nie był najbardziej wyzwolonym wielbicielem - paramahamsą. To dzięki 
miłosierdziu świętych bhaktów możemy zrozumieć niezwykle subtelne 
nauki dotyczące Boga. Obchodzone w polskich świątyniach święto 
Gaura Purnima przyczynia się do szerzenia kultury wisznuickiecj, a tym 
samym – poprzez intonowanie Świętych Imion „Hare Kryszna Hare 
Kryszna Kryszna Kryszna Hare, Hare Hare Rama Hare Rama Rama 
Rama Hare Hare” – podtrzymuje wieczną tradycję wielbienia Boga, 
Najwyższej Osoby. Chcielibyśmy, aby książka ta pomogła zrozumieć 
Czytelnikom, iż Ćajtanja Mahaprabhu jest Samym Kryszną – Bogiem, 
Najwyższą Osobą, opisywanym w oryginalnych Wedach.

Wydawcy
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ROLA 
SUKCESJI UCZNIÓW

Literatura wedyjska mówi o dwóch pokrewnych zwrotach określających 
tradycję, w której mądrości duchowe przekazywane są w sposób zstępu-
jący następnym pokoleniom: parampara oraz sampradaja. Pierwszy 
z nich oznacza „nieprzerwany ciąg” lub też „sukcesję”. Swami Prabhupada 
tłumaczy je też jako „sukcesję uczniów”. Znaczenie słowa parampara 
pojmowane jest jako łańcuch nauczycieli przekazujących w sposób nie-
przerwany i niezafałszowany wiedzę duchową otrzymaną od swoich 
poprzedników. Natomiast znaczenie drugiego z określeń tradycji po-
chodzi od sanskryckich słów: sam – „dokładnie, kompletnie”; pra – 
„w najlepszy sposób”; daja – „dając”, co w dosłownym tłumaczeniu może 
być rozumiane jako „przekazując najlepiej i najdokładniej dalej”.

W naszej książce prezentujemy wypowiedzi świętych nauczycieli 
i tym samym staramy się zachować wierność przekazywanej tradycji 
i wiedzy duchowej. Przestrzegamy Czytelników i szczerych badaczy, iż 
książki wypowiadające się na tematy duchowe powinna charakteryzować 
zgodność prezentowanego przekazu z opinią: śastr (pism objawionych), 
guru (bezpośredniego mistrza duchowego), sadhu (poprzednich nauczy-
cieli pozostających w sukcesji guru-parampara).

Do prezentacji faktów związanych z Prawdą Absolutną wymagana 
jest czystość, czyli wolność od wpływu niskich cech materialnej natury. 
Nałogi, takie jak pijaństwo, jedzenie mięsa, zakazany seks i hazard, od-
dalają każdego badacza od zrozumienia Boga.

śruti-smryti-puranadi - panćaratra-widhim wina 
aikantiki harer bhaktir utpatajaiwa kalpate

„Służba oddania dla Pana, która lekceważy autoryzowaną literaturę 
wedyjską, jak Upaniszady, Purany i Narada-pańćaratrę, jest jedynie 
nieporządanym zakłócaniem spokoju w społeczeństwie ludzkim.” 
(Bhakti-rasamryta-sindhu 1.2.101)

Mistrzowie duchowi posiadają rozległą wiedzę, gdyż dokładnie prze-
strzegają instrukcji wedyjskich ze śruti, smryti i innych religijnych pism 
objawionych, włączając w to panćaratrika-widhi. W przeciwieństwie do 
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nich osoby, które nie znają konkluzji pism świętych, nie mogą do końca 
zrozumieć Boga, Najwyższej Osoby. Takie osoby kapryśnie wypowiadają 
się na temat Prawdy Absolutnej, co stwarza zakłócenie w społeczeństwie. 
W czasach współczesnych pojawiło się wielu tzw. guru, a ponieważ nie 
odwołują się oni do śruti-smryti-puranadi-pańćaratrika-widhi, sieją 
tylko zamęt wśród niewinnych obywateli. Dlatego zwolennicy Ćajtanji 
kładą tak duży nacisk na przestrzeganie instrukcji pochodzących z pism 
świętych, które prezentowane są w niezmieniony sposób przez nauczy-
cieli duchowych.

Poniżej prezentujemy imiona instruujących mistrzów duchowych 
(diksza pranali) w linii Brahma-Madhwa-Gaudija sampradaji:

 1. Kryszna
 2. Brahma
 3. Narada
 4. Wjasa
 5. Madhwa
 6. Padmanabha
 7. Nryhari
 8. Madhawa
 9. Akszobhja
 10. Dźaja Tirtha
 11. Gjanasindhu
 12. Dajanidhi
 13. Widjanidhi
 14. Radźendra
 15. Dźajadharma
 16. Puruszottama
 17. Brahmanja Tirtha
 18. Wjasa Tirtha

 19. Lakszmipati
 20. Madhawendra Puri
 21.  Iśwara Puri, 

(Nitjananda, Adwajta)
 22. Pan Ćajtanja
 23.  Rupa, (Swarupa, 

Sanatana)
 24. Raghunatha, Dźiwa
 25. Krysznadasa
 26. Narottama
 27. Wiśwanatha
 28.  (Baladewa), 

Dźagannatha
 29. Bhaktiwinoda
 30. Gaurakiśora
 31.  Bhaktisiddhanta 

Saraswati
 32.  Bhaktiwedanta Swami 

Prabhupada
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ŚRI 
ĆAJTANJA UPANISZAD

Pochodzący z Atharwa Wedy
Odszukany przez Bhaktiwinoda Thakura

ryg-jadźuh-samatharwaś ća bharatam pańćaratrakam 
mula-ramajanam ćajwa weda itj ewa śabditah 
puranani ća janiha wajsznawani wido widuh

Za literaturę wedyjską uważane są Ryg Weda, Jadźur Weda, Sama 
Weda, Atharwa Weda, Mahabharata (która zawiera Bhagawad-gitę), 
Pańćaratra i oryginalna Ramajana. Purany są także literaturą wedyjską 
i są szczególnie przeznaczone dla Wajsznawów (Wisznuitów).

W ten sposób Madhwa – jeden z głównych nauczycieli filozofii wedyjskiej
– cytując Bhawiszja Puranę wyjaśnia, jakie pisma należy uważać za lite-
raturę wedyjską. Oryginalnym kompilatorem tej literatury jest Śri Wjasa. 
Jest on gloryfikowany przez wszystkich aćarjów – nauczycieli Brahma-
Madhwa-Gaudija sampradaji. Śrila Bhaktiwinod tak pisał o Wjasadewie: 
„Słowa Wjasy wciąż rozbrzmiewają w uszach teistów niczym pieśń 
wielkiego ducha słyszana z oddali! Badarikaśram! Cóż za okropna nazwa! 
Siedziba Wjasy i wybranej religii myśli! Pielgrzym powiada, że ta kraina 
jest zimna! Jakże potężnie geniusz Wjasy wzniecił żar filozofii w tak
ciągle ośnieżonym, chłodnym miejscu. Nie tylko ogrzał swój kraj, ale 
także wysłał jego spokojne promienie aż po wybrzeża morza! Niczym 
wielki Napoleon w politycznym świecie obalił imperia i królestwa dawnych 
i minionych filozofii poprzez ogromne uderzenie swych transcenden-
talnych myśli! Oto prawdziwa siła!

„Ateistyczni filozofowie sankhja, Ćarwak, dźiniści oraz buddyści drżeli
ze strachu na bohaterskie przyjście duchowych uczuć i dzieł filozofa
Bhagawata! Armia ateistów składała się z grubiańskich i bezpłodnych 
istot, podobnych legionom stojącym pod proporcem upadłego Lucyfera. 
Lecz czyści, święci, duchowi żołnierze posłani przez Wszechmogącego 
Ojca Wjasy, byli niezwyciężeni i zawzięci wobec wroga, niszcząc wszyst-
kich niepobożnych i nieutwierdzonych.”
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Pochodzący z Atharwa Wedy Ćajtanja Upaniszad opisuje wyjątkową 
pozycję Pana Ćajtanji Mahaprabhu, jak również istotę intonowania 
mantry skadającej się z imion Śri Kryszny. Śrila Bhaktiwinod Thakur
podjął się wysiłku odnalezienia kopii oryginalnego manuskryptu tego 
wyjątkowego Upaniszadu, i ostatecznie dowiódł, iż prezentowany przez 
nas tekst jest kopią oryginalnego manuskryptu należącego do Pandity 
Madhusudana Maharadźa z Sambala-Pury. W odpowiedzi na prośby 
wielu Wajsznawów Ćajtanji Thakur napisał komentarz do tego Upani-
szadu, który nazywa się Ćajtanja Ćaranamryta lub Nektar Lotosowych 
Stóp Pana Ćajtanji. Pierwsza edycja tej niezwykłej książki, oryginalnie 
ukazała się w Kalkucie, w Bengalu w 1887 roku nakładem wydawnictwa 
Śri Ćajtanja Press.

[rozdział ten zawiera komentarze Śrila Bhaktiwinoda Thakury znane jako Śri Ćajtanja-
-Ćaranamryta Bhaszja]

TEKST 1
atha pippaladah samit-panir bhagawantam brahmanam upasanno 

bhagawan me śubham kim atra ćakszasweti

Niosąc drewno na opał w rękach, Pippalada pokornie zbliżył się do 
swego ojca, Brahmy, i zapytał: „O mój Panie, proszę, powiedz mi, jak 
mogę uczynić moje życie pomyślnym?”.

Komentarz:

pańća-tattwanwitam natwa ćajtanja-rasa-wigraham 
ćajtanjopaniszad-bhaszjam karomj atma-wisuddhaje

Po ofiarowaniu pokłonów Pańćatattwie (Śri Ćajtanji Mahaprabhu, Nitja-
nandzie Prabhu, Adwajcie Prabhu, Gadadharze Prabhu i Śriwasowi 
Pandicie), zaczynam pisać komentarz do Ćajtanja Upaniszadu, który 
jest różnorodną formą smaków Pana Ćajtanji, przeznaczoną do samo-
oczyszczenia.

Ten Ćajtanja Upaniszad pochodzi z wiecznej Atharwa Wedy, która 
jest pełna szczęścia. Upaniszad ten objawia się tylko tym osobom, które 
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wzniosły się ponad ślepotę spowodowaną wpływem energii iluzorycznej. 
Pan Śri Ćajtanja Mahaprabhu – księżyc Nawadwipy – pojawił się dzięki 
pragnieniu czystych wielbicieli. Według autorytetu Śrimad Bhagawatam 
(7.9.38) Najwyższy Pan Śri Ćajtanja Mahaprabhu w Kali-judze wielbiony 
jest jako ukryta inkarnacja. Dlatego nie powinno nas dziwić to, że głupcy 
w sidłach karmy i gjany nie mają wiary w Gauraćandrę.

Po zakończeniu studiów nad wieloma pismami świętymi, Pippalada 
Muni, którego pragnieniem było osiągniecie dobrobytu, zbliżył się do 
czterogłowego Pana Brahmy i zapytał: „Co jest najlepsze dla mnie?”.

TEKST 2
sa howaća. bhuja ewa tapasa 

brahmaćarjena śaśwad ramaswa mano waśeti

Stwórca wszechświata Brahma odpowiedział: „Bądź zadowolony przez 
pozostanie w celibacie i oddawaj się srogim wyrzeczeniom. Uważnie 
kontroluj czynności umysłu. W ten sposób z pewnością osiągniesz 
wszelką pomyślność w tym życiu.”

Komentarz: Pan Brahma powiedział do niego: „Przez rok czasu praktykuj 
czynności oczyszczające umysł i ciało. Zachowuj się właściwie i podejmij 
praktykę wyrzeczeń, żyj w celibacie i praktykuj proces jogi, a następnie 
przyjdź do mnie.”

TEKST 3
sa tatha bhutwa 

bhuja enam upasadjaha 
bhagawan kalau papać ćhannah 
pradźah katham mućjerann iti

Pippalada, stosując się do tych instrukcji, osiągnął czystość w swym 
sercu i umyśle. Wówczas ponownie zbliżył się do swego ojca i zapytał: 
„O mój Panie, proszę, powiedz mi, w jaki sposób grzeszne żywe istoty 
Kali-jugi mogą osiągnąć wyzwolenie?”.
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Komentarz: Po roku czasu życia w celibacie i praktykowaniu wyrzeczeń 
polegających na oczyszczeniu ciała i umysłu, Pippalada ponownie zbliżył 
się do swego guru i zapytał: „W jaki sposób pełne złych nawyków, 
grzeszne osoby żyjące w Kali-judze, mogą osiągnąć wyzwolenie z mate-
rialnych uwarunkowań?”.

TEKST 4
ko wa dewata kowa mantro bruhiti

„Kto powinien zostać obiektem ich wielbienia i jaką mantrę powinni 
intonować pragnący wyzwolenia? Odpowiedz łaskawie.”
Komentarz: Jaki proces wielbienia powinny przyjąć osoby żyjące w Kali-
-judze, jaką mantrę zaleca im się intonować?

TEKST 5
sa howaća rahasjam te wadiszjami 

dźahnawi-tire nawadwipe golokakhje dhamni 
gowindo dwi-bhudźo gaurah sarwatma 

maha-puruszo mahatma 
maha-jogi tri-gunatitah 

sattwa-rupo bhaktim loke kaśjatiti tad ete śloka bhawanti

Pan Brahma odpowiedział: „Słuchaj uważnie, teraz otrzymasz ode mnie 
poufne informacje o tym, co się stanie w Kali-judze. Najwyższy Bóg 
– Gowinda, najwyższy odbiorca przyjemności, który – będąc ponad 
wpływem trzech sił natury materialnej - jest całkowicie transcendentny, 
i który jest wszechprzenikającą Duszą Najwyższą obecną w sercach 
wszystkich żywych istot, pojawi się ponownie w tym upadłym wieku Kali. 
Objawi się On w postaci wielkiego wielbiciela Boga, Najwyższej Osoby. 
Wraz z Nim nad brzegiem Gangesu, w Nawadwipie, zamanifestuje się 
Jego wieczna siedziba – Goloka Wryndawana. To wcielenie Pana opiszę 
ci w kolejnych wersetach.

Komentarz: W jedenastej pieśni Śrimad-Bhagawatam (11.5.33-34) jest powie-
dziane, iż wyzwolicielem Kali-jugi jest Śri Ćajtanja, Najwyższa Osoba.
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dhjejam sada paribhawa-ghnam abhiszta-doham  
tirthaspadam śiwa-wirińći-nutam saranjam  

bhrytjarti-ham pranata-pala bhawabdhi-potam  
wande maha-purusza te ćaranarawindam

„O Najwyższa Osobo! O obrońco wielbicieli! Ofiarowuję mije pełne
szacunku pokłony do Twych lotosowych stóp, które są siedzibą piel-
grzymek i niszczą wszelkie cierpienia zrodzone z szalonych pragnień. 
Bogactwo Twych lotosowych stóp doceniane jest przez takie osobistości, 
jak Brahma czy Śiwa. Są one schronieniem wszystkich, rozpraszają 
smutek wielbicieli, to dzięki nim można łatwo przekroczyć ocean mate-
rialnej egzystencji. Pragnę o nich stale medytować.”

tjaktwa su-dustjadźa-surepsita-radźja-lakszmim  
dharmisztha arja-waćasa jad agad aranjam  
maja-mrygam dajitajepsitam anwadhawad  
wande maha-purusza te ćaranarawindam

„Składam pełne szacunku pokłony lotosowym stopom Pana, o którym 
zawsze powinno się medytować. On porzucił życie rodzinne, pozosta-
wiając Swą wieczną małżonkę, której piękno urzekało mieszkańców 
niebios. Udał się do lasu, by wyzwalać upadłe dusze pogrążone w ma-
terialnej iluzji.”

TEKST 6
eko dewah sarwa-rupi mahatma 

gauro rakta-śamalah-śweta-rupah 
ćajtanjatma sa waj ćajtanja-śaktir 

bhaktakaro bhakti-do bhakti-wedjah

Bóg, Najwyższa Osoba, który jest Panem transcendentalnych mocy, 
i który może być poznany tylko poprzez miłosną służbę oddania, poja-
wia się w niezliczonych transcendentalnych formach. Czasami Jego 
karnacja jest czerwona, czasami czarna lub biała. Pojawi się On także 
w złotawej postaci Śri Ćajtanji Mahaprabhu. Grając rolę doskonałego 
wielbiciela Boga, naucza uwarunkowane dusze ścieżki oddania.
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Komentarz: W Śrimad-Bhagawatam (10.8.13) Gargamuni opisuje cechy 
Najwyższego Pana:

śuklo raktas tatha pita  
idanim krysznatam gatah

„Bóg pojawia się o cerze białej, czerwonej i żółtej, a teraz (w Dwapara-
-judze) pojawił się w kolorze deszczowej chmury.”

W Kali-judze Pan przyjmuje formę wielbiciela. Poufną prawdą związaną 
z Panem jest to, że przychodzi On wraz ze Swą siedzibą – Goloką Dham, 
która jest najświętszą i najwznioślejszą krainą Gaudy. Jako wielbiciel Śri 
Kryszny, Ćajtanja Mahaprabhu pragnie wyzwalać wszystkie żywe istoty 
i zalewać je miłością do Boga. On rozprowadza największy sekret w po-
staci madhurja rasy, która ożywia wszystkich wielbicieli w tym material-
nym świecie i przynosi natychmiastową pomyślność żywym istotom 
Kali-jugi. Potwierdzają to takie autorytety jak: Śathakopa, Ramanudźa, 
Wisznuswami, Madhwaćarja, Nimbarka itp. Bhakti wedjah oznacza, że 
żywe istoty nie mogą poznać Pana dzięki suchym, filozoficznym speku-
lacjom, a jedynie dzięki praktykom służby oddania.

TEKST 7
namo wedanta-wedjaja 
krysznaja paramatmane 
sarwa-ćajtanja-rupaja 

ćajtanjaja namo namaha

Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony Śri Krysznie, wszechogar-
niającemu Bogu, który może być zrozumiany dzięki filozoficznym
studiom Wedanty. On jest mistrzem wszelkich transcendentalnych 
energii i pojawia się jako Śri Ćajtanja Mahaprabhu.

Komentarz: Zwróćmy uwagę na to, że nawet pierwszy uczeń tworzący 
Madhwa sampradaję – Pan Brahma, składa pokłony Panu Ćajtanji.
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TEKST 8
wedanta-wedjam puruszam puranam 

ćajtanjatmanam wiśwa-jonim mahantam 
tam ewa widitwati-mrytjum eti 
nanjah pantha widjate ‘janaja

Ten, kto zrozumie, iż Śri Ćajtanja Mahaprabhu jest Bogiem, Najwyższą 
Osobą, oryginalną przyczyną całego stworzenia, pierwotną, najstarszą 
Osobą poznawalną dzięki filozoficznym studiom Wedanty, z łatwością
wzniesie się ponad narodziny i śmierć. To właściwe zrozumienie Naj-
wyższej Osoby jest najwyższą prawdą. Nie ma innego sposobu, aby 
osiągnąć wyzwolenie z materialnej egzystencji, poza rzeczywistym 
poznaniem Śri Ćajtanji Mahaprabhu.

Komentarz: Wedanta-wedjam oznacza, że Pan Brahma mówi do Pippa-
lady o konkluzji wszystkich Wed. Chociaż Pan Ćajtanja jako wielbiciel 
nie był znany Wedom, nie ma wątpliwości, że jest on bezpośrednio Śri 
Kryszną. Żywe istoty, które chcą porzucić ten materialny świat i wejść 
do świata duchowego, muszą przyjąć schronienie Śri Ćajtanji. Potwier-
dzają to aćarjowie z Ramanudźą na czele. Tylko poprzez nastrój służenia 
– dasja rasę – osiągamy bezpośrednią ścieżkę powrotu do domu, do Boga. 
Przeznaczeniem tych, którzy praktykują dasja rasę, jest Wajkuntha.

Jest tak dlatego, że Pan Ćajtanja jest źródłem wszechświata i jedynym 
nauczycielem tematów dotyczących wradź rasy. Właśnie o tym mówi ta 
książka, jak również wiele innych.

TEKST 9
swa-nama-mula-mantrena 
sarwam hladajati wibhuh

Pojawiając się w tej złotej formie, wszechpotężny Najwyższy Pan wy-
pełnił wszechświat transcendentalnym szczęściem intonowania Jego 
własnych Świętych Imion.

Komentarz: Może pojawić się sprzeczność w rozumieniu zdania mó-
wiącego o tym, że Pan zaangażowany był w „intonowanie Jego własnych 
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Świętych Imion”. Bhaktiwinod wyjaśnia, że zwrot swa nama – „Swoje 
własne Imię”, oznacza Imię „Kryszna”, a nie Imię „Ćajtanja”. Swa nama 
dotyczy także Imienia „Hari”, ale w szczególności oznacza „Kryszna”. 
Wibhuh określa Pana, który posiada wszelkie bogactwo, a sarwam mówi 
o wszystkich ruchomych i nieruchomych żywych istotach.

TEKST 10
dwe śakti parame 

 tasja hladini samwid ewa ća iti

W ten sposób Najwyższy Pan zamanifestował Swoje dwie transcen-
dentalne energie – hladini śakti (energię transcendentalnego szczę-
ścia) i samwit śakti (energię transcendentalnej wiedzy).

Komentarz: Najwyższego Pana poznajemy dzięki dwóm energiom – 
hladini i samwit. Hladini oznacza, że poprzez służbę oddania (bhakti) 
i miłość (prema) do Pana, zadowalamy wszystkich. Samwit oznacza, że 
poprzez samozamanifestowaną wiedzę o Prawdzie Absolutnej potwier-
dzonej przez czyste konkluzje Wed, Pan niszczy skutki różnorodnych 
czynności, które pod wpływem ignorancji są głęboko zakorzenione 
w sercach żywych istot.

TEKST 11
sa ewa mula-mantram dźapati 

harir iti kryszna iti rama iti

Najwyższy Pan będzie intonował mantrę zawierającą Imiona Hari, 
Kryszna i Rama (maha-mantrę: hare kryszna hare kryszna kryszna 
kryszna hare hare hare rama hare rama rama rama hare hare).

Komentarz: Najwyższy Pan w formie Gaury mówi wszystkim uwarun-
kowanym duszom o potędze oryginalnej maha-manty:

hare kryszna hare kryszna kryszna kryszna hare hare 
hare rama hare rama rama rama hare hare
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TEKST 12
harati hrydaja-granthim wasana-rupam iti harih 

kryszih smarane tać ća nas 
tad-ubhaja-melanam iti krysznah 

ramajati sarwam iti rama ananda-rupah 
atra śloko bhawati

Te trzy Imiona Najwyższego Pana (Hari, Kryszna i Rama) mogą być 
wyjaśnione jak następuję: (1) Hari oznacza „Tego, który rozwiązuje 
(harati) węzeł materialnych pragnień w sercu żywej istoty”; (2) Kryszna 
jest połączeniem dwóch sylab „krysz” i „na”. „Krysz” znacza „Tego, który 
przyciąga umysły wszystkich żywych istot”, „na” oznacza „najwyższą 
transcendentalną przyjemność”. Te dwie sylaby tworzą Imię „Kryszna”; 
(3) „Rama” oznacza „Tego, który raduje (ramajati) wszystkie żywe istoty”, 
i także oznacza „Tego, który jest pełen transcendentalnego szczęścia”. 
Maha-mantra składa się z tych trzech Imion Najwyższego Pana.

Komentarz: Zostało tu wyjaśnione znaczenie tych trzech Imion. Hrydaja-
-granthi oznacza, że żywa istota z powodu materialnych pragnień zapomi-
na o służbie dla Pana, choć jej prawdziwą pozycją jest bycie sługą Kryszny. 
Potwierdzają to Wedy. W Śrimad-Bhagawatam jest powiedziane:

bhidjate hrydaja-granthiś  
ćhidjante sarwa-samśajah

„W ten sposób węzeł w sercu zostaje rozdarty, a wszystkie obawy po-
cięte na kawałki. Łańcuch działań karmicznych jest zakończony, kiedy 
bhakta widzi swoją jaźń jako pana i mistrza.” (Mundaka Upaniszad 
2.2.8 i Śrimad Bhagawatam 1.2.21).

Tym, który przecina węzeł, jest Hari. Imię Kryszna w przekonywujący 
sposób wyjaśnione zostało przez Sandarbhy. Kryszna jest pamiętany 
jako Pan Wryndawany, Najwyższy Bóg, którego ciało przypomina 
czarniawe drzewo tamala, i który siedząc na kolanach mamy Jasiody, 
ssie jej pierś. Rama zadowala wszystkich. Poprzez tę mantrę duchowa 
istota porzuca uwarunkowany stan egzystencji i może asystować 
w transcendentalnych rozrywkach Wryndawany, w których Najwyższy 
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cieszy się rasą i innymi wspaniałymi czynnościami. Ten werset powi-
nien być rozumiany w ten sposób.

TEKST 13
mantro guhjah paramo 

bhakti-wedjah

Maha-mantra (Hare Kryszna Hare Kryszna Kryszna Kryszna Hare Hare 
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare) jest najlepszą ze wszy-
stkich mantr. Choć zrozumienie jej jest bardzo trudne, łatwo objawia 
ona swoje znaczenie tym, którzy wykonują miłosną służbę oddania 
dla Najwyższego Pana.

Komentarz: Ta poufna mantra może być zrozumiana tylko przez te 
osoby, które przestrzegają zasad służby oddania i są wolne od działań 
przynoszących korzyści (karma) i filozoficznych spekulacji (gjana).

sa waj pumsam paro dharmo  
jato bhaktir adhokszadźe  

ahaitukj apratihata  
jajatma suprasidati

Najwyższym zajęciem (dharma) dla całej ludzkości jest to, które pro-
wadzi do osiągnięcia miłosnej służby oddania dla transcendentalnego 
Pana. Taka służba oddania musi być nieprzerwana i nieumotywowana, 
bowiem wtedy tylko może ona całkowicie zadowolić jaźń.” (Śrimad-
-Bhagawatam 1.2.6)

TEKST 14
namanj asztaw-aszta ća śobhanani 

tani nitjam je dźapanti dhiras 
te waj majam atitaranti 

nanjah paramam mantram parama-rahasjam 
nitjam awartajati
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Ci, którzy poważnie pragną uczynić postęp w życiu duchowym, bez 
przerwy intonują szesnaście wspaniałych Imion Boga – Najwyższej 
Osoby, i w ten sposób wznoszą się ponad egzystencję materialną. 
Intonowanie świętych Imion Najwyższej Osoby, Boga, jest największa 
mantrą, jest to najbardziej poufny sekret.

Komentarz: Rezultat intonowania maha-mantry jest oczywisty dla 
wielbiciela. Poprzez intonowanie tych szesnastu Imion wielbiciel z łatwo-
ścią wznosi się ponad wpływ energii materialnej. Ponad to nie ma innej 
konkluzji. Nawet doskonałe, wyzwolone dusze są zaangażowane w into-
nowanie Świętych Imion Boga, co czyni ich działanie jeszcze bardziej 
doskonałym.

TEKST 15
ćajtanja ewa sankarszano wasudewah 
parameszthi rudrah śarko bryhaspatih 

sarwe dewah sarwani bhutani 
sthawarani ćarani ća 

jat kińćjit sad-asat-karanam sarwa 
 tad atra ślokah

Pan Ćajtanja Mahaprabhu jest Bogiem, Najwyższą Osobą, który poja-
wia się jako Pan Sankarszana i Pan Wasudewa. Jest On oryginalnym 
ojcem Brahmy, Śiwy, Indry, Bryhaspatiego, wszystkich półbogów 
i wszystkich ruchomych i nieruchomych żywych istot. Jest On orygi-
nalną przyczyną wszystkiego, co tymczasowe i wszystkiego, co wieczne. 
Nic nie istnieje niezależnie od Niego, dlatego jest On wszystkim. Dalej 
jest On opisywany w następujący sposób.

Komentarz: Wielbiciel Pana Ćajtanji Mahaprabhu nie czuje potrzeby 
wielbienia innych półbogów.

TEKST 16-18
iat kińćid asad bhunkte kszaram tat karjam ućjate 
sat karanam param dźiwas tad akszaram itiritam
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kszarakszarabhjam paramah sa ewa puruszottamah 
ćajtanjakhjam param tattwam sarwa-karana-karanam

Ten materialny świat jest tymczasowy, a jednak indywidualna żywa 
istota próbuje się w nim cieszyć w przyziemny sposób. Żywa istota jest 
jednak wieczna i nadrzędna w stosunku do niższej energii materialnej. 
Natomiast Bóg – Najwyższa Osoba, jest nadrzędny zarówno do tym-
czasowego materialnego świata, jak i do wiecznych, żywych istot. Pan 
Ćajtanja Mahaprabhu jest Najwyższą Osobą, Prawdą Absolutną, przy-
czyną wszystkich przyczyn.

Komentarz: Wszechświat jest tymczasowy. Duchowa istota jest wieczna 
i niezniszczalna. Z powodu zapomnienia żywa istota wikła się w rezultaty 
czynności materialnych, myśląc o sobie jako o sprawcy wykonywanych 
czynności. To dlatego wydaje się jej, że jest śmiertelna, choć jej natura 
jest wieczna. Absolutna Prawda jest ponad tym tymczasowym światem, 
jest przyczyną wszystkich przyczyn i nazywa się Ćajtanja. Naturalnie 
jest On Bogiem, Najwyższą Osobą. Wedanta potwierdza tę potrójną prawdę.

TEKST 19
ja enam rasajati bhadźati dhjajati 

sa papmanam tarati sa puto bhawati,  
satattwam dźanati, sa tarati śokam, 

gatis tasjate nanjasjeti

Ten, kto z oddaniem wielbi Najwyższego Pana – Ćajtanję Mahaprabhu, 
i zawsze pamięta o Nim, staje się wolny od wszelkich grzechów i całko-
wicie czysty. Po prostu rozumiejąc prawdę dotyczącą Boga – Najwyższej 
Osoby, i pozostając wolnym od materialnych tęsknot, wielbiciel osiąga 
najwyższy cel życia. Ten najwyższy cel nie jest osiągalny dla tych, którzy 
czują awersję do Najwyższego Pana – Śri Ćajtanji Mahaprabhu.

Komentarz: Ten, kto jest wielbicielem, rozwija miłość do Pana Ćajtanji. 
Oznacza to, iż wielbiciele służąc Śri Ćajtanji rozkoszują się małżeńskimi 
smakami miłosnej służby spełnianej we Wryndawanie. Bhadźati oznacza, 
że po zaakceptowaniu swojej konstytucjonalnej pozycji wielbiciel wyko-
nuje miłosną służbę. Dhjajati oznacza, że służba ta staje się jego medytacją. 
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To dzięki niej pokonuje on wszelką ignorancję i odkrywa oczyszczoną, 
duchową naturę. Tattwam oznacza zrozumienie niepojętnej aćintja bheda-
-abheda-tattwy – różnicy pomiędzy energią a jej żródłem. Dzięki tat-
twatam wielbiciel pozbywa się wszelkich materialnych tęsknot.

W ten sposób kończy się komentarz do Ćajtanja Upaniszadu, znany 
jako Śri Ćajtanja-Ćaranamryta Bhaszja.
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ŚRI 
GODRUMA-ĆANDRA 

-BHADŹANA-UPADEŚA
Instrukcje dotyczące wielbienia 

Pana Ćajtanji – Księżyca wyspy Godruma-dwipa, 
autorstwa Śrila Bhaktiwinoda Thakura

TEKST 1
jadi te hari-pada-sarodźa-sudha- 

rasa-pana-param hrydajam satatam 
parihrytja gryham kali-bhawa-majam 

bhadźa godruma-kanana-kuńdźa-widhum

O przyjacielu, jeśli twe serce pragnie pić nektariański napój miłosnej 
służby dla lotosowych stóp Pana Hari, a twój dom niczym forteca 
przeszkadza w pełnieniu służby oddania, to porzuć taki dom i po prostu 
czcij Śri Ćajtanję Mahaprabhu, który niczym księżyc lśni nad leśnymi 
gajami Godrumy.

TEKST 2
dhana-jauwana-dźiwana-radźja-sukham 

na hi nitjam anukszana-naśa-param 
tjadźa gramja-katha-sakalam wiphalam 

bhadźa godruma-kanana-kuńdźa-widhum

O przyjacielu, proszę, rozważ to: materialne bogactwo, młodość, długie 
życie i królewskie szczęście – wszystko to jest tymczasowe i złudne, 
w każdym momencie może być zniszczone. Porzuć wszelkie przywią-
zanie do korzyści i strat. Nie trać czasu na światowe rozmowy i interesy. 
Po prostu czcij Pana Ćajtanję, który niczym księżyc lśni nad leśnymi 
gajami Godrumy.
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TEKST 3
ramani-dźana-sanga-sukham ća sakhe 
ćarame bhajadam puruszartha-haram 

hari-nama-śudha-rasa-matta-matir 
bhadźa godruma-kanana-kuńdźa-widhum

O przyjacielu! Przyjemność płynąca z towarzystwa pięknych, młodych 
kobiet, odwodzi od prawdziwego celu życia i ostatecznie przyczynia 
się do wielkiego strachu i cierpienia. Porzuć takie szczęście i odurz się 
nektarem Świętych Imion Pana Hari. Po prostu czcij Pana Ćajtanję, 
który niczym księżyc lśni nad leśnymi gajami Godrumy.

TEKST 4
dźada-kawja-raso na hi kawja-rasah 

kali-pawana-gaura-raso hi rasah 
alam anja-kathadj-anuśilanaja 

bhadźa godruma-kanana-kuńdźa-widhum

Smak światowej poezji nigdy nie będzie źródłem słodyczy, którą niesie 
prawdziwa poezja. Rzeczywistym nektarem jest gloryfikacja Pana Śri
Gaurangi, który pojawia się jako wyzwoliciel wszystkich dusz w Kali-
-judze. Studiowanie innych tematów jest bezużyteczne! Po prostu czcij 
Śri Ćajtanję, który niczym księżyc lśni nad leśnymi gajami Godrumy.

TEKST 5
wryszabhanu-sutanwita-wama-tanum 

jamuna-tata-nagara-nanda-sutam 
murali-kala-gita-winoda-param 

bhadźa godruma-kanana-kuńdźa-widhum

Pan Śri Ćajtanja jest Samym Kryszną – Najwyższą Osobą, Bogiem. 
Jego lewa strona jest upiększona przez córkę króla Wryszabhanu. 
Nanda-suta (syn Maharadźa Nandy) stoi nad brzegiem rzeki Jamuny, 
czerpiąc przyjemność ze słodkiej, melodyjnej gry na Swoim flecie.
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O przyjacielu, proszę, czcij Pana Ćajtanję, który niczym księżyc lśni 
nad leśnymi gajami Godrumy.

TEKST 6
hari-kirtana-madhja-gatam swa-dźanaih 

pariwesztita-dźambunadabha-harim 
nidźa-gauda-dźanaika-krypa-dźaladhim 

bhadźa godruma-kanana-kuńdźa-widhum

Otoczony przez Swych wielbicieli, Pan Ćajtanja intonuje Święte Imiona 
Pana Hari, który teraz pojawił się błyszcząc niczym stopione złoto. 
W ten sposób niczym ocean zalewa On mieszkańców Bengalu falami 
miłości do Boga. O przyjacielu, proszę, czcij Pana Śri Ćajtanję, który 
niczym księżyc lśni nad leśnymi gajami Godrumy.

TEKST 7
giriradźa-suta-pariwita-gryham 

nawa-khanda-patim jati-ćitta-haram 
sura-sangha-nutam prijaja sahitam 

bhadźa godruma-kanana-kuńdźa-widhum

Jego wyspa jest otoczona przez Gangę – córkę króla gór. Jest On Panem 
składającej się z dziewięciu części Nawadwipy i złodziejem serc mnichów. 
Wraz ze Swą ukochaną żoną Wisznu-priją jest gloryfikowany przez
pobożne osoby i półbogów. O przyjacielu, proszę, czcij Pana Ćajtanję, 
który niczym księżyc lśni nad leśnymi gajami Godrumy.

TEKST 8
kali-kukkura-mudgara-bhawa-dharam 
hari-nama-mahauszadha-dana-param 
patitarta-dajardra-su-murti-dharam 

bhadźa godruma-kanana-kuńdźa-widhum
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Współczujący dla cierpiących, uwarunkowanych dusz, Najwyższy Pan 
przybiera przepiękną postać Pana Śri Ćajtanji, który przepędza kijem 
szalonego psa Kali-jugi. Nieustannie rozdaje On wszystkim najlepsze 
lekarstwo na chorobę materialnej egzystencję – Święte Imiona Pana Hari. 
O przyjacielu, proszę, czcij Pana Ćajtanję, który niczym księżyc lśni nad 
leśnymi gajami Godrumy.

TEKST 9
ripu-bandhawa-bheda-wihina-daja 

jad abhiksznam udeti mukhabdźa-tatau 
tam akrysznam iha wradźa-radźa-sutam 

bhadźa godruma-kanana-kuńdźa-widhum

Blask bijący z Jego lotosowej twarzy jest niczym bezprzyczynowa łaska, 
która nie czyni rozróżnień na tak zwanych wrogów i przyjaciół. Pojawił 
się tutaj, a choć jest On synem Maharadźa Nandy, Jego cera jest niepo-
dobna do koloru ciała Śri Kryszny. O przyjacielu, proszę, czcij Pana 
Ćajtanję, który niczym księżyc lśni nad leśnymi gajami Godrumy.

TEKST 10
iha ćopaniszat-parigita-wibhur 

dwidźa-radźa-sutah puratabha-harih 
nidźa-dhamani khelati bandhu-yuto 

bhadźa godruma-kanana-kuńdźa-widhum

Ćajtanja Mahaprabhu jest gloryfikowany przez wszystkie Upaniszady
jako wszechprzenikający Najwyższy Pan. Pojawił się teraz jako Syn 
Dźagannatha Miśry – króla braminów, i jest On Samym Panem Hari 
o błyszczącej, złotej cerze. Wraz z przyjaciółmi – chłopcami pasterzami 
– oddaje się wspaniałym rozrywkom w Swojej własnej siedzibie. 
O przyjacielu, proszę, czcij Pana Ćajtanję, który niczym księżyc lśni 
nad leśnymi gajami Godrumy.
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TEKST 11
awatara-waram paripurna-kalam 

para-tattwam ihatma-wilasa-majam 
wradźa-dhama-rasambudhi-gupta-rasam 
bhadźa godruma-kanana-kuńdźa-widhum

Jest On najdoskonalszym awatarem, w Nim skupiają się wszystkie eks-
pansje Boga. Jest On Absolutną Prawdą, która tak wspaniale angażuje 
się w spełnianie Swych transcendentalnych rozrywek. Bez przerwy 
rozkoszuje się poufnymi smakami czystej miłości, którymi wymienia 
się z mieszkańcami Wradźabhumi. O przyjacielu, proszę, czcij Pana 
Ćajtanję, który niczym księżyc lśni nad leśnymi gajami Godrumy.

TEKST 12
śruti-warna-dhanadi na jasja krypa- 
dźanane balawad-bhadźanena wina 
tam ahaituka-bhawa-patha hi sakhe 

bhadźa godruma-kanana-kuńdźa-widhum

O przyjacielu! Bez pełnego oddania czystego, intensywnego bhadźanu, 
twoja uczoność, wspaniałe pochodzenie, bogactwo i inne materialne 
wspaniałości nie pomogą ci osiągnąć łaski Śri Ćajtanji. Właśnie dlatego 
proszę, bądź wolny od wszelkich materialnych motywacji i z wielkim 
oddaniem czcij Pana Ćajtanję, który niczym księżyc lśni nad leśnymi 
gajami Godrumy.

TEKST 13
api nakra-gatau hrada-madhja-gatam 

kam amoćajad arta-dźanam tam adźam 
awićintja-balam śiwa-kalpa-tarum 

bhadźa godruma-kanana-kuńdźa-widhum

Pan Ćajtanja jest tą samą Osobą, Bogiem, który niegdyś w jeziorze 
uwolnił słonia Gadźendrę z uścisku krokodyla. Podobnie wyzwolił 
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On Maharadźa Prataparudrę od uścisku dzikiego krokodyla materialnej 
egzystencji. Po prostu czcij Śri Ćajtanję, który jest pełen niesamowitych 
energii i który pojawia się tak jak pomyślne drzewo pragnień. Czcij 
Pana Ćajtanję, który niczym księżyc lśni nad leśnymi gajami Godrumy.

TEKST 14
surabhindra-tapah parituszta-mana 
wara-warna-dharo harir awirabhut 

tam adźasra-sukham muni-dhairja-haram 
bhadźa godruma-kanana-kuńdźa-widhum

Zadowolony z pokut Indry i krowy surabhi, Pan Hari pojawił się jako 
złocisty bramin, Ćajtanja Mahaprabhu, i pokonuje wszystkie stwierdze-
nia impersonalistów. Po prostu czcij Pana Ćajtanję, który jest pełen 
wiecznego i transcendentalnego szczęścia, i niczym księżyc lśni nad 
leśnymi gajami Godrumy.

TEKST 15
abhilasza-ćajam tad-abheda-dhijam 

aśubham ća śubham tjadźa sarwam idam 
anukulataja prija-sewanaja 

bhadźa godruma-kanana-kuńdźa-widhum

O przyjacielu, proszę, porzuć wszystkie materialne pragnienia i imperso-
nalistyczne koncepcje, które każą żywej istocie stać się jednym z Bogiem, 
Najwyższą Osobą. Porzuć wszystkie pomyślne i niepomyślne czynności, 
i po prostu zaangażuj się w czystą służbę oddania dla Pana Ćajtanji, 
który niczym księżyc lśni nad leśnymi gajami Godrumy.

TEKST 16
hari-sewaka-sewana-dharma-paro 
hari-nama-rasamryta-pana-ratah 
nati-dajnja-daja-para-mana-juto 

bhadźa godruma-kanana-kuńdźa-widhum
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O przyjacielu, bądź pokorny, łagodny dla wszystkich i pełen współczucia 
dla upadłych, uwarunkowanych dusz. Oddaj szacunek wielbicielom 
Pana Hari, smakuj nektar intonowania Świętych Imion i w ten sposób 
czcij Ćajtanję, który niczym księżyc lśni nad leśnymi gajami Godrumy.

TEKST 17
wada jadawa madhawa kryszna hare 

wada rama dźanardana keśawa he 
wryszabhanusuta-prija-natha sada 

bhadźa godruma-kanana-kuńdźa-widhum

O przyjacielu, wzywaj Imiona Boga, Najwyższej Osoby, intonując: 
„O Jadawo! O Madhawo! O Kryszno! O Hari! O Ramo! O Dźanardano! 
O Keśawo! O drogi Panie córki króla Wryszabhanu!”. Bezustannie czcij 
Pana Ćajtanję, który niczym księżyc lśni nad leśnymi gajami Godrumy.

TEKST 18
wada jamuna-tira-wanadri-pate 

wada gokula-kanana-puńdźa-rawe 
wada rasa-rasajana gaura-hare 

bhadźa godruma-kanana-kuńdźa-widhum

Proszę, wołaj: „O Kryszno! O Panie Wzgórza Gowardhana! O mistrzu 
Wryndawany położonej nad brzegiem Jamuny! O Panie, pojawiasz się 
niczym lśniące słońce na nieboskłonie Gokuli! O Panie, doświadczasz 
transcendentalnych rozrywek tańca rasa! O Panie Hari, Twoje ciało 
lśni złotawym blaskiem!”. W ten sposób czcij Pana Śri Ćajtanję, który 
niczym księżyc lśni nad leśnymi gajami Godrumy.

TEKST 19
ćala gaura-wanam nawa-khanda-majam 

patha gaura-hareś ćaritani muda 
lutha gaura-padankita-ganga-tatam 

bhadźa godruma-kanana-kuńdźa-widhum
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Proszę, idź do lasu Pana Gaurangi, który znany jest jako dziewięć wysp 
– Nawadwipa. Czytaj z wielką rozkoszą transcendentalne rozrywki 
o Gaura-Harim. Proszę, tarzaj się w ekstazie w pyle świętej ziemi nad 
brzegiem Gangi, którą naznaczyły lotosowe stopy Gaurangi. W ten 
sposób czcij Śri Ćajtanję Mahaprabhu, który niczym księżyc lśni nad 
leśnymi gajami Godrumy.

TEKST 20
smara gaura-gadadhara-keli-kalam 

bhawa gaura-gadadhara-paksza-ćarah 
śrynu gaura-gadadhara-ćaru-katham 

bhadźa godruma-kanana-kuńdźa-widhum

Po prostu pamiętaj transcendentalne rozrywki Gaura-Gadadhary, 
stań się lojalnym zwolennikiem obozu Gaura-Gadadhary i słuchaj 
porywających opowieści o Gaurze i Gadadharze. Czcij Pana Ćajtanję, 
który niczym księżyc lśni nad leśnymi gajami Godrumy.
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ŚRI 
ŚAĆI-NANDANA 

-WIDŹAJASZTAKA
Napisana przez Śrila Wiśwanatha Ćakrawartiego Thakura

TEKST 1
gadadhara jada parah sa kila kaśćanalokito 

maja śrita-gajadhwana madhura-murtir ekas tada 
nawambuda iwa bruwan dhryta-nawambudo netrajor 
lutham bhuwi niruddha-wag widźajate śaći nandana

Pewnego dnia Gadadhara Pandit usłyszał takie oto słowa: „O Gadadharo! 
Pokażę ci najbardziej niesamowitą Osobę na drodze do Gaji. Jest Ona 
bardzo przystojna, a Jej głos grzmi niczym piorun. Jej łzy płyną niczym 
potoki deszczu, gdy pogrążona w ekstazie tarza się po ziemi. Jej głos 
drży w ekstazie miłości do Boga. Wszelka chwała Panu, który jest synem 
matki Śaći-dewi.”

TEKST 2
alkszita-ćarim haritj-udita-matratah kam daśam 
asaw ati-budhagranir atula-kampa-sampadikam 

wradźann ahaha modate na punar atra śastreszw iti 
swa-śiszja-gana-wesztito widźajate śaći-nandanah

Och, co za niezwykły stan osiągnął Ten, który jest przywódcą wszystkich 
mędrców? Pan Gauranga już nie musi oddawać się studiom. Kiedy 
uczestnicząc w wykładzie prowadzonym przez Swoich uczniów, przy-
padkiem usłyszał dźwięk „Hari”, zaczął się trząść. Wszelka chwała 
Panu, który jest synem matki Śaći-dewi.
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TEKST 3
haha kim idam ućjate patha pathatra krysznam muhur 
wina tam iha sadhutam dadhati kim budha dhatawah 
prasiddha iha warna-sanghatita-samjag-amnajakah 
swa-namni jad iti bruwan widźajate śaći-nandanah

Pewnego dnia podczas wykładu Pan Ćajtanja przerwał Swemu uczniowi 
i zapytał: „Co ty wygadujesz? W miejsce każdego twego słowa powinieneś 
wstawić Imię »Kryszna« i śpiewać je bez przerwy! Jest to najznamienitsze 
słowo spośród wszystkich, potwierdza to cała literatura wedyjska. 
O studenci, jaką korzyść mogą dać wam słowa, które nie są słowem 
»Kryszna«?”. Pan Ćajtanja intonuje Swoje własne Imiona w ten sposób. 
Wszelka chwała Panu, który jest synem matki Śaći-dewi.

TEKST 4
nawambudźa-dale jad-ikszana-sawarnata-dirghate 

sada swa-hrydi bhawjatam sapadi sadhjatam tat-padam 
sa pathajati wismitan smita-mukhah swa-śiszjan iti 

prati-prakaranam prabhur widźajate śaći-nandanah

Uśmiechając się do swych zdziwionych studentów gramatyki, mówił: 
„Nie ma znaczenia, jaką naukę studiujecie. O studenci, proszę, medytujcie 
o dwóch dużych oczach Kryszny, które przypominają płatki lotosu. 
W ten sam sposób umieśćcie Jego dwie lotosowe stopy w zakątkach 
swych serc.” Wszelka chwała Panu, który jest synem matki Śaći-dewi.

TEKST 5
kwa jani karawani kim kwa nu maja harir labhjatam 
tam uddiśatu kah sakhe kathaja kah prapadjeta mam 

iti drawati ghurnate kalita-bhakta-kanthah śuća 
sa murćhajati mataram widźajate śaći-nandanah

Innego razu Pan Ćajtanja zapytał: „O przyjaciele, gdzie powinienem 
się udać i co powinienem zrobić, aby osiągnąć Pana Hari? Kto zechce mi 
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Go pokazać? Proszę, powiedzcie, kto może mi w tym pomóc?”. Mówiąc 
te słowa, Pan biegał tu i tam, i tarzał się po ziemi. Jego gardło pełne 
było tęsknoty, a zmartwieni wielbiciele wołali za Nim. W ten sposób 
Pan zmuszał swoją mamę, Śaći-dewi, aby Go odnalazła. Wszelka 
chwała Panu, który jest synem matki Śaći-dewi.

TEKST 6
smararbuda-durapaja tanu-rući-ćhata-ććhajaja 

tamah kali-tamah-krytam nikhilam ewa nirmulajan 
nrynam najana-saubhagam diwi-szadam mukhajs tawajan 

lasann adhi-dharah prabhur widźajate śaći-nandanah

Odbicie piękna Pana nie jest osiągane nawet dla miliona Kupidynów. 
Swoim blaskiem rozprasza On ciemność ignorancji wieku Kali-juga. 
Przychodząc wraz z półbogami, Pan cieszy oczy mieszkańców tej planety. 
Wszelka chwała Panu, który jest synem matki Śaći-dewi.

TEKST 7
ajam kanaka-bhudharah pranaja-ratnam uććajh kiran 

krypaturataja wradźan abhawad atra wiśambharah 
jad-akszi-patha-sańćarat-suradhuni-prawahajr nidźam 

param ća dźagad aradajan widźajate śaći-nandanah

Przypomina On złote wzgórze, na którym rozsypane są klejnoty czystej 
miłości do Boga. Z powodu Jego wielkiego miłosierdzia cała planeta 
nabiera wspaniałego wyglądu. Pan jest znany jako Wiśwambhara – ten, 
który podtrzymuje cały wszechświat. Łzy miłości do Boga spływające 
z Jego oczu są niczym nurt Gangesu. Wszelka chwała Panu, który jest 
synem matki Śaći-dewi.

TEKST 8
Gato ’smi mathuram mama prijatama wiśakha-sakhi 

gata nu bata kam daśam wada katham nu wedani tam 
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itiwa sa nidźeććhaja wradźa-pateh sutah prapitas 
tadija-rasa-ćarwanam widźajate śaći-nandanah

Pan Kryszna powiedział do Uddhawy: „Teraz chciałbym udać się do 
Mathury. Powiedz mi, proszę, jak czuje się Śrimati Radharani? Tak 
bardzo chciałbym to zrozumieć.” Spełniając Swoje własne pragnienie, 
Pan Kryszna - Syn króla Wradźi, pojawił się jako Pan Ćajtanja, aby 
rozkoszować się smakami służby oddania dla Siebie Samego. Wszelka 
chwała Panu, który pojawił się jako syn matki Śaći-dewi.

TEKST 9
idam pathati jo ’sztakam guna-nidhe śaći-nandana 

prabho tawa padambudźe sphurad-amanda-wiśrambhawan 
tam udźdźwala-matim nidźa-pranaja-rupa-warganugam 

widhaja nidźa-dhamani drutam uri-kuruszwa swajam

O Panie! O Synku matki Śaći-dewi! O oceanie transcendentalnych cech, 
uczyń Swoją siedzibą wszystkich tych, którzy rozkoszują się tymi ośmioma 
zwrotkami, i którzy mają wielką wiarę w Twoje lotosowe stopy. Proszę, 
zaakceptuj tych wielbicieli. Ich inteligencja jest oczyszczona, wszyscy 
oni podążają śladami wielkich wielbicieli, na czele ze Rupą Goswamim, 
który pełen jest wielkiej miłości do Ciebie.
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ŚRI 
NAWADWIPAĆANDRA 

-STAWARADŹA
Napisana przez Śrila Raghunandana Thakura

TEKST 1
kanaka-rućira-gaurah sarwa-ćittajka-ćaurah 

prakryti-madhura-dehah purna-lawanja-gehah 
kalita-lalita-rupah kszubdha-kandarpa-bhupah 

sphuratu hrydi natendrah śri-nawadwipaćandrah

Niech Pan Śri Ćajtanja, księżyc Nawadwipy, król tancerzy, pojawi się 
w zakątku mego serca. W Swojej wspaniałej, czarującej formie, która 
lśni niczym złoto, przemienia On umysły wszystkich żywych istot. Jest 
siedzibą doskonałego piękna i przyciąga umysł Kupidyna.

TEKST 2
bahula-ćikura-bandhah snigdha-mugdha-prabandhah 

prasara-pura-purandhri-ćitta-sandhana-mantri 
wihita-wiwidha-weśa-djotitaśesza-deśah 

sphuratu hrydi natendrah śri-nawadwipaćandrah

Niech Pan Śri Ćajtanja, księżyc Nawadwipy, król tancerzy, pojawi się 
w zakątku mego serca. Jego włosy są piękne, Swoim zachowaniem 
oczarowuje wszystkich. Intonując maha-mantrę „Hare Kryszna”, urzeka 
umysły starszych kobiet Nawadwipy. Dzięki Jego przepięknemu ubio-
rowi cały Bengal jawi się w pełnej okazałości.

TEKST 3
wikasita-śatapatra-djoti-wisphara-netrah 

prija-mrydula-pawitra-snigdha-dryk-prema-patrah 
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ati-madhura-ćaritrah prollasać-ćaru-gatrah 
sphuratu hrydi natendrah śri-nawadwipaćandrah

Niech Pan Śri Ćajtanja, księżyc Nawadwipy, król tancerzy, pojawi się 
w zakątku mego serca. Jest On tak piękny, jak kwiaty lotosu w pełni 
rozkwitu. Jego kochające, urocze i żywo poruszające się oczy są wilgo-
tne od czystej miłości do Kryszny. Jego charakter i rozrywki są słodkie, 
a piękne części Jego ciała oślepiają blaskiem.

TEKST 4
malajadźa-karawiraś cid-wilasati-dhirah 

suwimala-smita-waktrah pranta-wastranuraktah 
rabhasamaja-wiharah purna-lilawatarah 

sphuratu hrydi natendrah śri-nawadwipaćandrah

Niech Pan Śri Ćajtanja, księżyc Nawadwipy, król tancerzy, pojawi się 
w zakątku mego serca. Pan pojawił się jako drzewo sandałowe ze Wzgórz 
Malajskich. Jego uśmiech jest czysty, a brzeg jego szaty ozdobiony jest 
czerwonym szlaczkiem. Jest On pełną inkarnacją Boga i zstąpił do 
tego świata, by spełnić wspaniałe rozrywki jako największy z wielbicieli.

TEKST 5
sakala-rasa-widagdhah sarwa-bhara-praśuddhah 
sakala-sukha-winodah khjata-nrytja-pramodah 
sakala-sukhada-nama dhanja-tarunja-dhama 

sphuratu hrydi natendrah śri-nawadwipaćandrah

Niech Pan Śri Ćajtanja, księżyc Nawadwipy, król tancerzy, pojawi się 
w zakątku mego serca. Jest On doskonałą siedzibą wszelkiej pomyśl-
ności i młodości. Jest ekspertem we wszystkich transcendentalnych 
smakach. Wsławił się radosnym tańcem i każda Jego rozrywka jest 
pełna szczęścia. On oczyszcza serce z wielkiego ciężaru materializmu, 
a powtarzanie Jego Świętego Imienia przynosi wszystkim całkowitą, 
transcendentalną rozkosz.
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TEKST 6
awirata-galad-aśrah prema-dhara-sahasra- 
snapita-sakala-deśah khjata-namopadeśah 

bhuwana-widita-sarwa-prani-nistara-garwah 
sphuratu hrydi natendrah śri-nawadwipaćandrah

Niech Pan Śri Ćajtanja, księżyc Nawadwipy, król tancerzy, pojawi się 
w zakątku mego serca. Łzy nieustannie spływają po Jego policzkach. 
Ucząc świat, jak głosić Święte Imię Kryszny, zalał każdy kraj tysiącami 
rzek czystej miłości do Boga. Wyzwala wszystkie uwarunkowane dusze, 
a Jego sława rozprzestrzenia się po całym wszechświecie.

TEKST 7
ghana-pulaka-kadambhah sthula-mukta-samabhah 

snapitatara-hrydorah prema-hunkara-ghorah 
sadaja-madhura-murtir wiśwa-wikhjata-kirtih 

sphuratu hrydi natendrah śri-nawadwipaćandrah

Niech Pan Śri Ćajtanja, księżyc Nawadwipy, król tancerzy, pojawi się 
w zakątku mego serca. Kiedy intonował w czystej miłości do Kryszny, 
włosy na Jego ciele zjeżyły się, przez co wyglądem Swym przypominał 
drzewo kadamba. Łzy przypominające ogromne perły zalały Jego 
pierś. W agonii z powodu rozdzielenia od Kryszny krzyczał: „Och, nie! 
Och, nie!”. Jest On pełen współczucia i Jego postać jest nieporównywalnie 
wspaniała. Jego sława szerzy się w całym wszechświecie.

TEKST 8
akhila-bhuwana-bharta durgati-trana-karta 
kali-kalusza-nihanta dina-duhkhajka-śantah 
nirawadhi-nidźa-gatha-kirtanananda-data 

sphuratu hrydi natendrah śri-nawadwipaćandrah

Niech Pan Śri Ćajtanja, księżyc Nawadwipy, król tancerzy, pojawi się 
w zakątku mego serca. On utrzymuje wszystkie wszechświaty i niszczy 
nieczystości zrodzone w tym upadłym wieku Kali. On usuwa cierpienie 
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uwarunkowanych dusz i chroni je przed nieczystościami materialnej 
egzystencji. Zapewnia im nieograniczone transcendentalne szczęście 
poprzez ruch sankirtana, który przynosi chwałę wszystkim intonują-
cym Święte Imiona.

TEKST 9
sura-muni-gana-bandhuh prema-bhaktj-eka-sindhuh 

prakata-surabhi-nanda-śrila-padarawindah 
natana-madhura-mandah supragadha-prabandhah 
sphuratu hrydi natendrah śri-nawadwipaćandrah

Niech Pan Śri Ćajtanja, księżyc Nawadwipy, król tancerzy, pojawi się 
w zakątku mego serca. Jest On najlepszym przyjacielem świętych wielbi-
cieli pogrążonych w medytacji. Jest oceanem służby oddania w czystej 
miłości do Boga. Jego lotosowe stopy – siedziba wszelkiego piękna 
i bogactwa – są aromatyczne i cudowne. Tańczy On wolno, z wdziękiem, 
i jest najbardziej wyrzeczonym sannjasinem.

TEKST 10
sakala-nigama-sarah prema-purnawatarah 

praćura-guna-gabhirah sarwa-sandhana-dhirah 
adhama-patita-bandhuh purna-karunja-sindhuh 
sphuratu hrydi natendrah śri-nawadwipaćandrah

Niech Pan Śri Ćajtanja, księżyc Nawadwipy, król tancerzy, pojawi się 
w zakątku mego serca. Jest On esencją wszystkich Wed i inkarnacją 
czystej miłości do Kryszny. Jest głębokim zbiornikiem pełnym trans-
cendentalnych cech. Jest największym uczonym. Jego ruch sankirtana 
przyniósł spokój i duchowe braterstwo całemu światu. Jawiąc się jako 
ocean miłosierdzia, jest przyjacielem najbardziej upadłych dusz.

TEKST 11
madhurimani manogjas tandawadj-anta-wigjas 

tarunimani wićitrah prema-nistara-patrah 
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mahimani nidźa-nama-grahi-sampurna-kamah 
sphuratu hrydi natendrah śri-nawadwipaćandrah

Niech Pan Śri Ćajtanja, księżyc Nawadwipy, król tancerzy, pojawi się 
w zakątku mego serca. Jest najbardziej uroczą, przepiękną, cudną 
młodą osobą, największym ekspertem entuzjastycznego tańca i wielkim 
zbiornikiem miłości do Kryszny. Zawsze z wielką ochotą głosi Święte 
Imiona Kryszny.

TEKST 12
śri gauranga-natendrasja 
stutim etam abhisztadam 
jah pathet parama-prytah 

sa prema-sukha-bhug bhawet

Te modlitwy sławią Pana Śri Gaurangę – króla tancerzy, i zapewniają 
wszelkie błogosławieństwa wielbicielom. Ci, którzy czerpią radość 
z czytania tych modlitw, będą mogli cieszyć się błogosławieństwem 
czystej miłości do Boga.
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ŚRI 
ŚAĆISUNW-ASZTAKA

Napisanana przez Ragunatha Dasa Goswamiego

TEKST 1
harir drysztwa goszthe mukura-gatam atmanam atulam 
swa-madhurjam radha-prijatara-sakhiwaptum abhitah 
aho gaude dźatah prabhur apara-gaurajka-tanu-bhak 

śaći-sunuh kim me najana-saranim jasjati punah

Pewnego dnia we Wryndawanie Pan Hari, widząc Swoje nieprawdo-
podobnie słodkie oblicze w lustrzanym odbiciu, zaczął się zastanawiać 
nad uczuciami, jakie żywi do Niego Jego ukochana towarzyszka – Śrimati 
Radharani. Pan pojawił się w Gauda-deśi, w Bengalu, w przepięknej, 
złotej formie. Kiedy Pan Gauranga, syn Śaći-dewi, ponownie pojawi 
się przed mymi oczyma?

TEKST 2
puridewasjantah-pranaja-madhuna snana-madhuro 

muhur gowindodjad-wiśada-parićarjarćita-padah 
swarupasja pranarbuda-kamala-niradźita-mukhah 

śaći-sunuh kim me najana-saranim jasjati punah

Śri Ćajtanja kąpie się w słodkim napoju miłości Iśwary Puriego. Jego 
stopy są bezustannie wielbione pełną doskonałości służbą Gowindy 
Dasa. Jego twarz wielbią tysiące lotosowych kwiatków, które są przy-
czyną życia Swarupy Damodary Goswamiego. Kiedy Pan Gauranga, 
syn Śaći-dewi, ponownie pojawi się przed mymi oczyma?

TEKST 3
dadhanah kaupinam tad-upari bahir-wastram arunam 

prakando hemadri-djutibhir abhitah sewita-tanuh 



Chwały Pana Gaurangi

50

muda gajann uććajr nidźa-madhura-namawalim asau 
śaći-sunuh kim me najana-saranim jasjati punah

Pan Ćajtanja odziany jest w szafranowy strój sannjasina. Objawia się 
nam niczym pień przepięknego drzewa, które jest oświetlane przez 
złotą górę Sumeru. Swym donośnym głosem śpiewa Święte Imiona 
Boga. Kiedy Pan Gauranga, syn Śaći-dewi, ponownie pojawi się przed 
mymi oczyma?

TEKST 4
awedjam purwajr api muni- anganajr bhakti-nipunajh 

śruter gudham premodźdźwala-rasa-phalam bhakti-latikam 
krypalus tam gaude prabhur ati-krypabhih prakatajan 

śaći-sunuh kim me najana-saranim jasjati punah

Pnącze czystej służby oddania, które wydaje najwspanialsze owoce 
w postaci miłości do Boga, pozostawało dotychczas ukryte w Wedach. 
Do tej pory roślinka prema-bhakti nie była wspominana przez wielkich 
mędrców. Przepełniony współczuciem Pan Ćajtanja miłosiernie objawił 
to pnącze na ziemi Bengalu. Kiedy Pan Śri Gauranga, syn Śaći-dewi, 
ponownie pojawi się przed mymi oczyma?

TEKST 5
nidźatwe gaudijan dźagati parigryhja prabhur iman 
hare-krysznetj ewam ganana-widhina kirtajata bhoh 

itiprajam śikszam dźanaka iwa tebhjah paridiśan 
śaći-sunuh kim me najana-saranim jasjati punah

W tym świecie Pan Ćajtanja uważa ludzi z Bengalu za swych rodaków. 
Instruuje ich niczym Ojciec, mówiąc: „O ludzie, proszę, każdego dnia 
intonujcie określoną liczbę Świętych Imion maha-mantry »Hare 
Kryszna«.” Kiedy Pan Gauranga, syn Śaći-dewi, ponownie pojawi się 
przed mymi oczyma?
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TEKST 6
purah paśjan nilaćala-patim uru-prema-niwahajh 

kszaran-netrambhobhih snapita-nidźa-dirghodźdźwala-tanuh 
sada tiszthan deśe pranaji-garuda-stambha-ćarame 

śaći-sunuh kim me najana-saranim jasjati punah

Każdego dnia Pan Ćajtanja stawał z tyłu Garuda-stambhy i spoglądał 
na Pana Dźagannatha - mistrza Nilaćali. Wtedy całkowicie pogrążał się 
w uczuciu wielkiej miłości do Boga, a spływające Mu z oczu łzy kąpały 
Jego świetlistą postać. Kiedy Pan Gauranga, syn Śaći-dewi, ponownie 
pojawi się przed mymi oczyma?

TEKST 7
muda dantajr dasztwa djuti-widźita-bandhuka-madhuram 

karam krytwa wamam kati-nihitam anjam parilasan 
samutthapja premnaganita-pulaka nrytja-kutuki 
śaći-sunuh kim me najana-saranim jasjati punah

Wargi Pana Śri Ćajtanji przewyższają piękno czerwonego kwiatu 
bhanduka. Trzymając lewą dłoń na talii i unosząc prawą rękę do góry, 
pragnie On tańczyć w ekstazie. Staje się coraz bardziej zaabsorbowany 
miłością do Boga, a włosy na Jego ciele jeżą się. Kiedy Pan Gauranga, 
syn Śaći-dewi, ponownie pojawi się przed mymi oczyma?

TEKST 8
sarit-tirarame wiraha-widhuro gokula-widhor 

nadim anjam kurwan najana-dźaladhara-witatibhih 
muhur murććham gaććhan mrytakam iwa wiśwam wiraćajan 

śaći-sunuh kim me najana-saranim jasjati punah

W ogrodzie nad brzegiem rzeki Pan Ćajtanja zaczyna płakać w miłości, 
a Jego łzy przypominają potok. Odczuwając intensywną tęsknotę za 
Kryszną, Księżyc Gokuli blednie raz za razem, a cały świat trzęsie się 
w posadzie. Kiedy Pan Gauranga, syn Śaći-dewi, ponownie pojawi się 
przed mymi oczyma?



Śri Śaćisunw-asztaka

53

TEKST 9
śaći-sunor asjasztakam idam abhisztam wiraćajat 
sada dajnjodrekad ati-wiśada-buddhih pathati jah 

prakamam ćajtanjah prabhur ati-krypaweśa-wiwaśah 
prythu-premambhodhau prathita-rasade madźdźajati tam

Te osiem wersetów gloryfikujących Pana Śri Ćajtanję, syna Śaći-dewi,
jest wielkim skarbem wszystkich wielbicieli. Poprzez regularne czytanie 
tych wersetów, dzięki wielkiej pokorze, umysł każdego się oczyści. Kiedy 
ktoś regularnie słucha tych modlitw, może być pewien, że najbardziej 
miłosierny Śri Ćajtanja Mahaprabhu zatopi go w nieograniczonym 
oceanie miłości do Boga.
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MODLITWY 
DO PANA ĆAJTANJI
Pochodzące z Śri Kryszna-lila-stawa,

napisane przez Śrila Sanatana Goswamiego

TEKST 1
śrimać-ćajtanjadewa twam 
wande gauranga-sundara 
śaći-nandana mam trahi 

jati-ćudamane prabho

O przepiękny Panie Ćajtanjo o ciele koloru stopionego złota, ofiarowuję
Ci pełne szacunku pokłony. O przepiękny synu Śaći-dewi, o klejnocie 
koronny wszystkich sannjasinów, pokornie proszę, ochroń mnie.

TEKST 2-3
adźanu-baho smerasja 
nilaćala-wibhuszana 

dźagat-prawartita-swadu- 
bhagawan-nama-kirtana

adwajtaćarja-samślaghin 
sarwabhaumabhinandaka 

ramananda-kryta-prita 
sarwa-wajsznawa-bandhawa

O Panie Ćajtanjadewo! O ozdobo Nilaćali (Dźagannatha Puri)! O Panie, 
Twą twarz przyozdabia przepiękny uśmiech, a Twoje ramiona sięgają 
do kolan. Ty nauczasz w całym wszechświecie chwał intonowania 
Świętych Imion. Jesteś przywiązany do Ramanandy Raja i jesteś bardzo 
drogi wszystkim Wajsznawom.
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TEKST 4
śri-kryszna-ćaranambhodźa- 
premamryta-mahambudhe 
namas te dina-dinam mam 
kadaćit kim samaryszjasi

O Panie Śri Ćajtanjadewo! O wielki oceanie nektaru czystej miłości 
do Kryszny, ofiarowuję Ci pełne szacunku pokłony. Czy czasami wspo-
minasz mnie, najbardziej nieszczęśliwego spośród wszystkich ludzi?

PRATHAMA 
ĆAJTANJASZTAKA

Napisana przez Śrila Rupę Goswamiego

TEKST 1
sadopaśjah śriman dhryta-manudźa-kajajh pranajitam 
wahadbhir gir-banair giriśa-parameszthi-prabhrytibhih 

swa-bhaktebhjah śuddham nidźa-bhadźana-mudram upadiśan 
sa ćajtanjah kim me punar api dryśor jasjati padam

Pan Ćajtanja jest zawsze najbardziej wielbionym Bóstwem. Wielbią 
Go wszyscy półbogowie, tacy jak Śiwa i inni. Wielbi Go także Brahma, 
który pojawił się jako zwyczajny człowiek pochłonięty miłością do 
Niego. Ćajtanja Mahaprabhu uczy służyć z oddaniem Swoim własnym 
wielbicielom. Kiedy me oczy będą mogły spoglądać na Niego?

TEKST 2
sureśanam durgam gatir atiśajenopaniszadam 

muninam sarwa-swam pranata-patalinam madhurima 
winirjasah premno nikhila-paśu-palambudźa-dryśam 
sa ćajtanjah kim me punar api dryśor jasjati padam
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Śri Ćajtanja ochrania wszystkich półbogów, jest najwyższym celem 
wszystkich Upaniszadów. Jest wszystkim dla wielkich świętych i prze-
pięknym schronieniem Swoich wielbicieli, jak również esencją miłości 
lotosookich gopi. Kiedy me oczy będą mogły spoglądać na Niego?

TEKST 3
swarupam bibhrano dźagad-atulam adwajta-dajitah 

prapanna-śriwaso dźanita-paramananda-garima 
harir dinoddhari gadźa-pati-krypotseka-taralah 

sa ćajtanjah kim me punar api dryśor jasjati padam

Śri Ćajtanja Mahaprabhu zamanifestował się w Swej własnej formie, 
która nie może być porównana z niczym w całym materialnym 
wszechświecie. Jest On drogi Adwajcie Aćarji i Śriwasowi Pandicie, 
oddając im się w pełni. Bardzo szanuje On Paramanandę Puriego. 
Odganiając całą ignorancję materialnego świata, wyzwala pogrążone 
w nim żywe istoty, które cierpią z powodu trojakich niedoli. Ukazał 
wielką łaskę Maharadźowi Prataparudrze – królowi Orissy. Kiedy me 
oczy będą mogły spoglądać na Niego?

TEKST 4
rasoddama kamarbuda-madhura-dhamodźdźwala-tanur 

jatinam uttamsas taranikara-widjoti-wasanah 
hiranjanam lakszmi-bharam abhibhawann angika-ruća 

sa ćajtanjah kim me punar api dryśor jasjati padam

Ćajtanja Mahaprabhu, szalejąc, rozkoszuje się smakami służby oddania. 
Blask emanujący z Jego ciała przewyższa słodycz miliona Kupidynów. 
Jest On klejnotem koronnym wszystkich sannjasinów. Jego świetność 
przewyższa blask słońca, a splendor Jego ciała przewyższa piękno złota. 
Kiedy me oczy będą mogły spoglądać na Niego?
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TEKST 5
hare krysznetj uććajh sphurita-rasano nama-ganana- 

kryta-granthi-śreni-śubhaga-kati-sutrodźdźwala-karah 
wiśalakszo dirghargala-jugala-khelańcita-bhudźah 
sa ćajtanjah kim me punar api dryśor jasjati padam

Śri Ćajtanja Mahaprabhu na cały głos intonuje maha-mantrę „Hare 
Kryszna”. Święte Imię tańczy na Jego języku. Spełniając Swe rozrywki, 
patrzy wielkimi oczyma, a Jego długie ramiona sięgają Mu kolan. Kiedy 
me oczy będą mogły spoglądać na Niego?

TEKST 6
pajoraśes tire sphurad-upawanali-kalanaja 

muhur wryndaranja-smarana-dźanita-prema-wiwaśah 
kwaćit krysznawrytti-praćala-rasano bhakti-rasikah 
sa ćajtanjah kim me punar api dryśor jasjati padam

Śri Ćajtanja Mahaprabhu jest najlepszym spośród wszystkich wielbicieli. 
Czasami, przechadzając się po plaży, widział przepiękny ogród tuż 
opodal. W przypływie miłości brał go za las Wryndawany i – ogarnięty 
ekstatyczną miłością do Kryszny – zaczynał intonować Święte Imię 
i tańczyć. Jego język cały czas intonuje: „Kryszna! Kryszna! Kryszna!”. 
Kiedy me oczy będą mogły spoglądać na Niego?

TEKST 7
ratharudhasjarad adhipadawi-nilaćala-pater 

adabhra-premormi-sphurita-natanollasa-wiwaśah 
sa-harszam gajadbhih pariwryta-tanur wajsznawa-dźanajh 

sa ćajtanjah kim me punar api dryśor jasjati padam

Śri Ćajtanja Mahaprabhu tańczył w wielkiej ekstazie na głównej drodze 
przed obliczem Pana Dźagannatha – Pana Nilaćali – siedzącego na 
wspaniałym wozie. Pogrążony w transcendentalnym szczęściu Śri 
Gauranga tańczy wraz ze Swymi wielbicielami, którzy śpiewają Święte 
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Imiona. W ten sposób manifestuje On fale ekstatycznej miłości do Boga. 
Kiedy me oczy będą mogły spoglądać na Niego?

TEKST 8
bhuwam sińćann aśru-śrutibhir abhitah sandra-pulakajh 

paritango nipa-stabaka-nawa-kińdźalaka-dźajabhih 
ghana-sweda-stoma-stimita-tanur utkirtana-sukhi 

sa ćajtanjah kim me punar api dryśor jasjati padam

Śri Ćajtanja Mahaprabhu, z radości płynącej z intonowania Świętych 
Imion, spryskuje ziemię deszczem Swych łez. Wszystkie włosy na Jego 
ciele zjeżyły się, jawiąc się niczym przepiękne kwiaty kadamba. Kiedy 
me oczy będą mogły spoglądać na Niego?

TEKST 9
adhite gauranga-smarana-padawi mangalataram 

kryti jo wiśrambha-sphurad-amala-dhir asztakam idam 
paranande sadjas tad-amala-padambhodźa-jugale 

parisphara tasja sphuratu nitaram prema-lahari

Kiedy jakakolwiek pobożna osoba będzie czytać te osiem pomyślnych 
wersetów, wielki ocean pełen fal czystej miłości, z dwoma białymi loto-
sami stóp Śri Ćajtanji Mahaprabhu, zamanifestuje się natychmiast 
w jej sercu. Czysta inteligencja każdego napełni się wiarą, kiedy będzie 
medytował o Panu Gaurandze.
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ŚRI 
ĆAJTANJA MANGALA

Loćan Das Thakur

Adi-Khanda
Rozdział 1

Wszelka chwała Gadadharze i Śri Gaurandze – Najwyższemu Panu Hari. 
Pan Gauranga pojawił się jako ludzka istota. Wszelka chwała Adwajcie 
Aćarji, który nie jest różny od Sadaśiwy. Wszelka chwała egzaltowanym 
wielbicielom Pana Ćajtanji. Posypując głowę kurzem z lotosowych stóp 
tych osobistości, zaczynam pisać Adi-Khandę.

Przed pojawieniem się wiecznych towarzyszy Pana Ćajtanji przepo-
wiedziano: „Nastał czas, w którym Pan pojawi się z łona Śaći-dewi.” 
Okrzyki: „Dźaja! Dźaja!” wypełniły wszechświat. Półbogowie, Nagowie 
i wszyscy ludzie spoglądali na Pana w ekstazie. Ktoś powiedział, że jest 
On transcendentalnym blaskiem. Ktoś inny rzekł, że jest subtelną formą 
Pana Narajana, a jeszcze ktoś, że jest wiecznym Najwyższym Brahmanem. 
Ta wspaniałomyślna i egzaltowana osobistość pojawiła się teraz z łona 
Śaćimaty.

Dzień po dniu łono matki Śaći zwiększało się i lśniło. Widząc to wszyscy 
stawali się radośni. Cały świat promieniał. Po szesnastu miesiącach Bóg 
– Najwyższa Osoba, uosobienie ostatecznego szczęścia – zamanifestował się. 
Wszyscy mieszkańcy Nawadwipy przypuszczali, że w domu Śaćimaty 
z pewnością pojawiła się niezwykła osoba. W tym czasie olśniewające 
światło wydobyło się z jej łona i rozprzestrzeniło w całym domu.

W końcu przybył Śri Adwajta Aćarja. Dźagannatha Miśra okazał mu 
głęboki szacunek. Śri Adwajta Aćarja, siedziba wszystkich dobrych cech, 
jest nieporównywalny z nikim w tym świecie. Purandara Miśra – znany 
również jako Dźagannatha Miśra – ofiarował mu miejsce do siedzenia,
po czym posypał swą głowę pyłem z lotosowych stóp gościa i zaczął się 
modlić pokornymi słowami. Następnie przeprowadził padjam (umył 
stopy) temu wielkiemu Wajsznawie wodą, którą przyniosła Śaćimata.
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Gdy tylko Śri Adwajta Aćarja ujrzał Śaćimatę, zrozumiał, iż jest ona 
matką Najwyższego Boga. Składając ręce w pranama mudrze, okazał jej 
Swój szacunek. Jego oczy przybrały czerwonawy kolor i zaczęły z nich 
wypływać łzy miłości. Twarz rozjaśniła mu się niczym wschodzące 
słońce, głos uwiązł mu w gardle, a ciało zatrzęsło się w ekstatycznym 
transie. Wtedy matka Śaći złożyła mu przepełnione szacunkiem pokłony.

Nastrój, jaki przejawił ten starszy i doświadczony Wajsznawa, zdumiał 
Śaćidewi. Pełen wątpliwości Dźagannatha Miśra zapytał zdziwiony:

– Aćarjo Goswami, cóż robisz? Nie mogę zrozumieć twego niecodzien-
nego zachowania. Proszę, rozprosz moje wątpliwości. W innym wypadku 
spali mnie ogień niepokoju wywołany przez ten incydent.

Widząc zdumienie Dźagannatha Miśry, Adwajta odrzekł:
– W przyszłości, mój drogi Dźagannacie, zrozumiesz wszystko.
Doświadczając wewnętrznych znaczeń pism świętych, Adwajta Prabhu 

przejawił ekstatyczne symptomy cielesne, takie jak płacz i wzruszenie. 
Wielbił łono mamy Śaći kwiatami i papką sandałową. Okrążył ją siedem 
razy i złożył jej wyrazy szacunku – wszystko to czynił w milczeniu. 
Dźagannatha Miśra i Śaćimata zastanawiali się nad tym wydarzeniem. 
Zastanawiali się nad tym, dlaczego Aćarja wielbił łono matki Śaći.

W tym momencie łono mamy Śaći zaczęło błyszczeć sto razy bardziej. 
Zupełnie zapomniała o swoim ciele. W jej domu zaczęły się dziać nad-
zwyczajne rzeczy. Półbogowie z Brahmą i Śiwą na czele, mędrcy, jak 
Śaunaka, zaczęli pojawiać się przed nią i modlić się do niej następująco:

– Wszelka chwała Panu, który jest wieczny, nieograniczony i jeden 
bez wtórego. Wszelka chwała nieomylnemu Panu, który uosabia wieczne 
szczęście. Wszelka chwała Panu, który zawsze chroni swoich wielbicieli.

– Najwyższy Pan jest transcendentalny w stosunku do trzech sił natury 
materialnej. Wszelka chwała Śri Maha Wisznu, który spoczywa na 
Oceanie Przyczyn. Wszelka chwała Panu duchowego nieba, który jest 
ostatecznym korzeniem egzystencji. Wszelka chwała Panu Wajkunthy. 
O najukochańszy Śri Radhy! Wszelka chwała Tobie, który utrzymujesz 
wszystkie planety Wajkuntha.

– Wszelka chwała Panu, który znany jest jako dhira lalita. Wszelka 
chwała drogiemu synowi Nandy Maharadźa, który skradł serca każdego. 
W Kali-judze pojawia się On z łona mamy Śaći w nastroju cieszenia się 
transcendentalnymi przygodami.



Śri Ćajtanja Mangala

63

– Wszelka chwał Panu, który obdarza wszystkich boskim szczęściem. 
Takie niezrównane współczucie nie było nigdy dotąd znane w tym 
świecie. W Kali-judze Pan przychodzi dając się każdemu, bez czynienia 
rozróżnień. Po doświadczeniu tej miłości nadal nie jesteśmy w stanie 
uszczknąć nawet jej szczypty. Teraz Ty rozdajesz ją wszystkim, nie żądając 
niczego w zamian. Po prostu za darmo.

– Po zasmakowaniu przez Ciebie słodkości boskiej miłości emanującej 
z Ciebie, rozdajesz te niezwykłe smaki bez zwracania uwagi na czyjeś 
defekty. Nawet ćandala mogą w pełni doświadczyć tych smaków. Pokornie 
Cię prosimy, daj nam choć kroplę premy, byśmy mogli cieszyć się razem 
z Tobą i gloryfikować Radhę i Krysznę.

Śpiewając tak, półbogowie zaczęli okrążać Pana Gaurangę:
– Wszelka chwała ruchowi sankirtana!
Używając swych czterech ust, Brahma ofiarował różnorodne modlitwy

Panu Gaurandze. Jego słowa sprawiały wielką przyjemność Śaćidewi. 
Przyjmowała ona każdego z wielką łaskawością. Kiedy nastał dziesiąty 
miesiąc jej brzemienności, poczuła zwiększające się szczęście, które 
emanowało z dziesięciu kierunków. W dniu, w którym Rahu połknął 
pełny księżyc w miesiącu Phalguna, Pan Gauranga pojawił się, przynosząc 
wszelką pomyślność.

Stojący w Gangesie mieszkańcy Nadii w tej transcendentalnej atmos-
ferze intonowali Hari-nama.

– Haribol!!! Haribol!!! Haribol!!!
Dźwięki Świętych Imion były słyszalne we wszystkich kierunkach. 

Rozprzestrzeniając się, subtelnie docierały do najdalszych zakątków, 
czyniąc całą atmosferę niezwykle radosną. Wszystkie pory roku jedno-
cześnie zamanifestowały swoją obecność. Drżąc w ekstazie, półbogowie 
w niebiańskich samolotach zlatywali ze swych planet, aby mieć choćby 
ulotny darśan Złociutkiego Dziecka. Dzięki aranżacji Pana jedynym 
dźwiękiem słyszanym podczas Jego narodzin było intonowanie:

– Haribol!!! Haribol!!! Haribol!!!
Wszelkie skarby Wajkunthy pojawiły się przed matką Śaći. Jej serce 

biło w wielkiej radości. Ręką przywołała swego męża, aby podszedł do 
łóżeczka:

– Prabhu, przyjdź szybko i zobacz przepiękna twarzyczkę twego synka. 
Przyjdź tu i spójrz, że twoje życie stało się pełnym sukcesem.



Chwały Pana Gaurangi

64

Kobiety z całej wioski zbiegły się podekscytowane, by pobłogosławić 
chłopca. Kiedy Go ujrzały, intonowały:

– Dźaja! Dźaja!
Półbogowie, Nagakanjas (córki króla wężów) i uosobione Wedy, także 

przybywali i gloryfikowali Gaurahariego. Każda część transcendental-
nego ciała Pana Gaurangi była skondensowaną formą soczystego nektaru. 
Każdy, kto spoglądał na Śri Gaurangę, cieszył swoje oczy. W ten sposób 
jawił się przed wszystkimi jako najlepszy ukochany pasterek gopi.

Zebrane kobiety mówiły:
– Nigdy nie widziałyśmy ani nie słyszałyśmy o takim chłopcu, którego 

wzrok natychmiast doprowadza nasze serca do palpitacji. Czujemy nie-
odpartą atrakcję do tego chłopczyka Gaura Prabhu. Jeśli nie będziemy 
mogły Go oglądać, każdy dzień będzie dla nas wielką stratą.

Cały wszechświat nie mógł się opanować na widok bezgranicznego 
szczęścia Dźagannatha Miśry, kiedy spoglądał on na twarz maleńkiego 
chłopca. Twarz Gaury połyskiwała kojącym lśnieniem setek księżyców. 
Jego uśmiech przypominał rozkwitający kwiat lotosu, a elegancja lekko 
zadartego noska przewyższała piękno kwiatu sezamowego.

Olśniewający blask ciała Gaurangi niczym nektar dawał każdemu 
sercu oddanie i wielkie uczucie do Niego. Jego szyja była podobna do 
szyi lwa. Słoniowe barki, szeroka pierś i długie ramiona sięgające kolan, 
nasycały całe ciało olbrzymim szczęściem. Lotosowa twarz Pana prze-
wyższała piękno milionów kupidynów. Cała wioska intonowała:

 – Dźaja! Dźaja!
Najbardziej młodzieńczy i transcendentalny Kupidyn pojawił się jako 

syn Dźagannatha Miśry. Nawet jego dziecięcy płacz brzmiał niczym 
nektar dla uszu. Dziewczęta z wioski, które Go widziały, rozumiały, że 
jest On Samym Panem Goloki. Czując wielkie szczęście, Ja – Loćan Das 
– ogłaszam, że Pan wszystkich inkarnacji pojawił się w tym świecie.

Wszelka chwała temu wspaniałemu chłopcu, który nasyca cztery kie-
runki transcendentalnym szczęściem. Setki kobiet z Nawadwipy i okolic 
przyniosło Mu pomyślne podarki – słodycze, pastę ryżową i wermiszel. 
Śaći posadziła dziecko na kolanach i wzruszonym głosem przemówiła:

– Proszę, pobłogosławcie mego synka kurzem ze swych lotosowych stóp. 
Niech żyje wiecznie. On nie jest moim chłopcem, ale nie mogę przestać 
ciągle o Nim myśleć w ten sposób.
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By chronić ciało chłopca, którego piękno prześciga smak nektaru, przed 
wszelkimi przyszłymi niebezpieczeństwami, kobiety zaproponowały dla 
Niego imię „Nimaj”. Ósmego dnia po pojawieniu się Nimaja Śaćidewi 
odprawiła ceremonię aszta-kalaj, która polegała na dystrybucji wśród 
lokalnych dzieci ośmiu rodzajów dahlu (kalaj). Dzień później miał miejsce 
festiwal nawa-ratri i wszyscy mieszkańcy Nawadwipy i okolic śpiewali 
w wielkim szczęściu. Najdroższy syn mamy Śaći rósł z każdym dniem 
niczym przybywający księżyc.

Śaćimata dekorowała oczy Nimaja czarną dźdźalą i zdobiła jego prze-
piękne czoło jasnożółtym tilakiem. Czasami Nimaj poruszał swymi 
rączkami i nóżkami, tak jak to zwykle robią noworodki. Swym słodkim 
uśmiechem objawiał wszystkim Swój spokój wewnętrzny. Dźagannatha 
Miśra i Śaćimata nie mogli spuścić wzroku ze swojego synka.

Każdego dnia Śaćimata masowała ciało maleńkiego Nimaja turmerikiem 
i olejkiem zapachowym. Z matczynym uczuciem raz za razem całowała 
Jego policzki. Śaćimata była najbardziej błogosławioną i najszczęśliwszą 
osobą w całym wszechświecie.

Dorastający Nimaj przynosił niezwykłe szczęście mieszkańcom Nadii, 
które zwiększało się z każdym dniem. Zapomnieli oni o upływającym 
czasie. Ich domy były zalane wszechogarniającym szczęściem. Nie tylko 
kobiety i mężczyźni, ale także starsi i młodsi oraz niewidomi pogrążali 
się w całkowitej miłości do Nimaja.

Twarz Nimaja była piękniejsza od jesiennego księżyca w pełni. Wyglą-
dał On niczym uosobiony Kupidyn. Porzucając swe domowe obowiązki 
i prześcigając się dziewczęta Nadii przybiegały trzy razy dziennie do 
domu Śaćimaty, by oglądać drogiego Nimaja. Każda z nich chciała patrzeć 
na chłopca i dlatego krzyczały:

– Pozwól mi zobaczyć! Teraz ja chcę Go oglądać!
Gdy brały chłopca na swe kolana, były całkowicie usatysfakcjonowane. 

W towarzystwie Nimaja czuły nieograniczone szczęście, które zwiększało 
się z każdą chwilą, z dnia na dzień.

Pragnąc osiągnąć lotosowe stopy Śri Narahari Śarakara, ja – Loćan 
Das – śpiewam chwały rozrywek Pana Gaurangi.
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ŚRI 
ĆAJTANJA BHAGAWATA

Wryndawan Das Thakur

Adi-Lila
Rozdział 1

Składam pełne szacunku pokłony Śri Ćajtanji Mahaprabhu i Śri Nitja-
nandzie Prabhu, których długie ramiona sięgają kolan, których piękne 
karnacje przypominają blask stopionego złota, i których czarujące oczy 
mają kształt płatków lotosu. Utrzymują Oni wszystkie żywe istoty i są 
najlepszymi spośród braminów, strażnikami zasad religii tego wieku, 
szczodrymi dobroczyńcami wszechświata i najbardziej miłosiernymi 
inkarnacjami Boga. To Oni zainaugurowali zbiorowe intonowanie Świę-
tych Imion Pana.

O Panie! Choć istniejesz wiecznie w przeszłości, przyszłości i teraź-
niejszości, pojawiłeś się jako syn Śri Dźagannatha Miśry. Ofiarowuję raz po
raz moje pokłony Twoim nieodłącznym towarzyszom i sługom, Twoim 
czystym wielbicielom, Twoim synom (odnosi się do Jego wyrzeczonych 
uczniów, Goswamich lub do procesu intonowania Świętych Imion Śri 
Kryszny), Twoim małżonkom (zgodnie z zasadami regulującymi odnosi 
się to do Wisznupriji, która jest Bhu-śakti, Lakszmipriji, która jest Śri-śakti, 
i Nawadwipy, czyli Lili, Nili lub Durgi, a także – zgodnie z zasadami 
oddania – odnosi się do dwóch Gadadharów, Narahariego, Ramanandy, 
Dźagadanandy i innych).

Wielbię dwóch braci, Śri Ćajtanję Mahaprabhu i Śri Nitjanandę Prabhu, 
którzy zstąpili do tego świata jako Najwyżsi Kontrolerzy. Pojawili się tu 
w ukrytych formach jako ucieleśnienie miłosierdzia.

Wszelka chwała Śri Gaurasundarze, którego pełne mocy czynności są 
nieskazitelne. Jego karnacja przypomina stopione złoto, oczy są niczym 
płatki lotosu, a Jego sześć pełnych wdzięku ramion sięga Mu kolan. 
Kiedy śpiewa chwały Pana, tańczy na różne sposoby, a Jego serce zalane 
jest pełnymi miłości uczuciami oddania.
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Wszelka chwała podobnemu księżycowi Śri Krysznie Ćajtanji, który 
jest w pełni niezależnym Najwyższym Bogiem – źródłem transcendenta-
lnych rozrywek. Wszelka chwała! Wszelka chwała Jego wiecznie czystym 
czynnościom! Gaurasundar jest kontrolerem wszystkich innych kontro-
lerów, jest On Panem wszechświata, uosobieniem transcendentalnej 
wiedzy. Wszelka chwała! Wszelka chwała Jego czystym wielbicielom 
i ekstatycznemu tańcu Jego ukochanych towarzyszy.

Na początku chciałbym ofiarować moje pokorne pokłony u stóp miło-
snych i poufnych wielbicieli Pana Śri Ćajtanji. Następnie ofiarowuję
moje pokłony Najwyższemu Panu, Śri Krysznie Ćajtanji. Pojawił się On 
w Nawadwipie i Jego Imię brzmi Wiśwambhara.

Ten Najwyższy Pan oznajmił w Wedach oraz Śrimad-Bhagawatam: 
„Czczenie Moich wielbicieli jest lepsze od czczenia Mnie.” Pan Kryszna 
powiedział do Uddhawy: „O Uddhawo, służenie Moim wielbicielom jest 
wiele razy lepsze niż czczenie Mnie.” (ŚB 11.19.21) Dlatego na początku 
tej książki najpierw modliłem się do wielbicieli Pana. Jest to tajemnica 
osiągnięcia doskonałości.

Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony mojemu Panu i mistrzowi
duchowemu, Śri Nitjanandzie Raji, dzięki którego łasce zamanifestowały 
się transcendentalne rozrywki Pana Śri Ćajtanji.

Ofiarowuję pełne szacunku pokłony tysiącgłowemu Panu Balaramie.
Jego tysiąc ust bezustannie gloryfikuje Pana Krysznę. Tak jak bezcenne
klejnoty trzymane są w bezpiecznym miejscu, podobnie drogocenny 
klejnot wiedzy o rozrywkach Pana Kryszny bezpiecznie schowany jest 
w ustach Anantadewy. Dlatego na początku ofiarowuję moje pokłony
Panu Balaramie, by chwały Śri Ćajtanji zamanifestowały się z moich ust.

Najwyższy Pan Haladhara trzyma Swoje tysiąc kapturów jak wąż, 
a Jego czyny są niezwykłe. Nosi On pług, a Jego ciało jest ogromne. 
Choć jest wyjątkowo poważny, odurzają Go chwały Śri Ćajtanji.

Nikt nie jest droższy Panu Ćajtanji od Pana Nitjanandy, dlatego Pan 
Ćajtanja zawsze cieszy się rozrywkami w Jego towarzystwie. Ktokolwiek 
śpiewa lub słucha o nadzwyczajnym charakterze Nitjanandy, osiąga 
schronienie Pana Gaurangi. Pan Śiwa i Parwati także są zadowoleni 
z takiej osoby, a transcendentalna bogini nauki – Saraswati – manifestuje 
się na jej języku. Pan Maheśa i jego towarzyszka Parwati wraz z niezli-
czoną ilością sług z przyjemnością wysławiają obiekt swojej miłości – 
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Pana Sankarszana, Nitjanandę Prabhu. Na ich językach wibruje nektar 
pochwalnych hymnów.

Dotyczące Pana Balaramy tematy z piątej pieśni Śrimad-Bhagawatam 
są wychwalane przez wszystkich Wajsznawów. Pan Balarama tańczył ze 
Swoimi gopi we Wryndawan, ciesząc się ich towarzystwem. Ten taniec 
rasa jest najbardziej wzniosły. Purany opisują, że Pan Balarama tańczył 
w ten sposób przez dwa wiosenne miesiące, Madhawa i Madhu. Śuka-
dewa Goswami, opowiadając Śrimad-Bhagawatam Maharadźowi Parik-
szitowi, opisał ten temat.

Pan Balarama spędzał noce przy pełni księżyca w miesiącach Wajsaka 
i Ćajtra w nadzwyczajnej siedzibie – Wryndawanie. Towarzyszyły Mu 
liczne gopi, których miłość do Niego z każdą chwilą się zwiększała. 
Księżyc w pełni oświetlał to miejsce. Kwiaty lotosu i kadamba rozkwitały 
pod wpływem jego blasku, a lekki wietrzyk roznosił ich zapach. Otoczony 
przez gopi Pan Balarama cieszył się tańcem w zaroślach nad brzegiem 
Jamuny. Najwyższy Pan Sankarszan, niczym bezcenny i wyborny klejnot 
udekorowany towarzystwem gopi, angażował się w rozrywki z nimi, tak 
jak słoń Indry – Ajrawata – cieszył się towarzystwem słonic.

Z niebios dobiegały dźwięki kotłów, a Gandharwowie z radością sy-
pali kwiaty. Mędrcy wysławiali bohaterskie czyny Pana Balaramy. Choć 
odrzucali oni towarzystwo kobiet, teraz śpiewali hymny chwalące taniec 
rasa Pana Balaramy. Półbogowie uczestniczyli w rasa-lila sypiąc płatki 
kwiatów. Wiedzieli, że nie ma różnicy pomiędzy Panem Kryszną a Panem 
Balaramą. Transcendentalne cechy Pana Balaramy nie są jasno przed-
stawione w Wedach, ale Purany rozpisują się nad nimi szeroko. Cóż ja 
mogę opisać?

Z powodu głupoty niektórzy odrzucają Purany i nie chcą uznać auten-
tyczności tańca Pana Balaramy. Dwaj bracia – Pan Kryszna i Pan Balarama, 
odbywali rasa-lila z pasterkami gopi w tym samym miejscu we Wrynda-
wan-dham. W blasku pełni księżyca (zaraz po zakończeniu Śiwaratri Wrata) 
najbardziej bohaterski Najwyższy Pan Śri Kryszna i Pan Balarama razem 
z przyjaciółmi pasterzami cieszyli się pośrodku przepięknych panien 
z Wradźabhumi. Byli Oni wspaniale udekorowani najlepszymi klejnotami, 
papką sandałową, girlandami z leśnych kwiatów i wybornymi strojami. 
Te najbardziej szczęśliwe panny śpiewały słodko z sercami owładniętymi 
miłością do Nich.
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Jeszcze zanim zapadł wieczór, na niebie pojawiły się gwiazdy i księżyc. 
Zapach arabskich jaśminów oszołomił pszczoły, a lekki wietrzyk niósł 
aromat białych lilii i kwiatów lotosu. Pan Kryszna i Pan Balarama uznali 
to za właściwy moment do rozpoczęcia Swoich przyjemnych rozrywek. 
Pan Gowinda, Kryszna i Balarama, wspólnie śpiewali dla przyjemności 
wszystkich żywych istot, a Ich głosy wznosiły się i opadały melodyjnie. 
Jeżeli ktoś po przeczytaniu Śrimad-Bhagawatam nie rozwija uczucia do 
Pana Balaramy, jest on odrzucony przez Najwyższego Pana Wisznu 
i Jego wielbicieli.

Śrimad-Bhagawatam określa niewierzącego słowem „jawana” (niskiej 
klasy zjadacz mięsa). Osoba tak będzie cierpiała w piekle narodziny po 
narodzinach. Inne pozbawione wiary osoby (eunuchy), gestykulując 
wyzywają: „Jakież pismo opisuje taniec rasa Pana Balaramy?”. Któż jest 
tak grzeszny, że nawet po przeczytaniu pism nie akceptuje prawdy, ale 
podaje swoje własne błędne interpretacje?

Pan Balarama jest siedzibą uczucia do podobnego księżycowi Pana 
Ćajtanji. Obrazy u Jego lotosowych stóp niszczą jakiekolwiek możliwości 
wyzwolenia. Pan Balarama w Swoim wcieleniu Lakszmana, młodszego 
brata Pana Ramaćandry, grał rolę sługi Pana. Najwyższy Pan Balarama 
służy Sobie (jako Krysznie) pod każdym względem – jako przyjaciel 
i brat, wachlując Go, kładąc do snu, gloryfikując wedyjskimi inwokacjami,
rozprzestrzeniając się jako Jego dom, parasol, strój, klejnoty i siedzenie. 

O Panie! Twoja bezpośrednia ekspansja – Pan Śesza – jest źródłem 
wszelkich rzeczy potrzebnych w służbie dla Ciebie na transcendental-
nych Wajkuntach. Jest On sławny jako manifestacja Twojej rezydencji, 
tronu, łoża, butów, ubrań, klejnotów itd. Kiedyż ujrzę Cię siedzącego 
razem z Lakszmi na tronie Ananta Śeszy?

Częściową ekspansją Ananta Śeszy jest potężny Śri Garuda, który 
czerpie satysfakcję działając jako nosiciel Pana w każdej rozrywce. Jego 
wielbicielami są Brahma, Śiwa, czterej Kumarowie, Śrila Wjasadewa, 
Śukadewa Goswami, Narada Muni i inni. Nie każdy zna nieograniczone 
chwalebne cechy Ananty. Jest On oryginalną osobą, największym misty-
kiem, Najwyższym Panem i największym wielbicielem Wajsznawów.

Usłyszeliście jak dotąd o wspaniałym nastroju służenia Pana Śeszy. 
Teraz posłuchajcie o Jego wielkim bogactwie. Mieszka On na niższych 
systemach planetarnych, Patala. Jest czczony przez wszystkich, jako że 
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Jego tysiące ust bezustannie smakują nektar miłości do Boga. W pałacu 
Pana Brahmy Narada Muni gra na swojej winie i śpiewa o cudownych 
chwałach Pana Ananty doskonale skomponowanymi wersetami. Czy 
jest możliwe, aby człowiek mógł zrozumieć nadnaturalne cechy Pana 
Ananta Dewy? Samym spojrzeniem wprawia On w ruch trzy siły natury 
materialnej, które są źródłem tworzenia, utrzymywania i niszczenia 
tego świata. Chociaż jest tylko jeden, wspomaga On całą manifestację 
kosmiczną. Nie ma On początku i jest wieczny.

Któż inny niż Pan Sankarszan może być schronieniem dla osób pozba-
wionych materialnych aspiracji? To dzięki Niemu materialny świat mani-
festuje się i działa. Ten Najwyższy Pan (przyczyna wszystkich przyczyn), 
będąc szczególnie miłosiernym dla nas, pojawił się w Swojej duchowej 
formie. On jest najpotężniejszy. Dla porównania moc lwa jest jedynie 
nieznaczną cząstką. Odbywa On czyste transcendentalne rozrywki, aby 
schwytać serca Swoich drogich wielbicieli. Któż inny niż Pan Sankarszan 
może być schronieniem dla osób zupełnie obojętnych na materialny 
postęp? Najwyższy Pan Śri Ananta niszczy niezliczone ilości grzechów, 
manifestując Swą transcendentalną formę. Cóż więcej trzeba powiedzieć? 
Słuchając o Nim (nawet przez przypadek), szczerze płacząc, prosząc 
o pomoc, czy też nawet, jeśli zdegradowana osoba sarkastycznie wypowie 
Imię Pana Śri Anantadewy, z pewnością osiągnie oczyszczenie.

Ogromna moc Śri Anantadewy jest poza jakąkolwiek miarą. Na jednej 
z tysiąca Swoich głów ten Najwyższy Pan utrzymuje cały wszechświat 
z wszystkimi żywymi istotami, górami, rzekami, a wszystko wydaje się 
być małą atomową cząstką. Nawet, jeżeli ktoś będzie miał tysiąc języków, 
nie będzie zdolny opisać mocy wszechmocnego Najwyższego Pana. 
Anantadewa Sam dla Siebie jest zarówno schronieniem, jak i źródłem. 
Posiada On nieograniczoną potęgę i siłę. Przebywając na niższym systemie 
planetarnym Rasatala, utrzymuje bez żadnego wysiłku gigantyczną 
manifestację kosmiczną. To właśnie Jego spojrzenie uaktywnia mate-
rialne tworzenie, utrzymywanie, niszczenie i trzy siły materialnej natury. 
Któż może zgłębić pozbawioną dualizmu, transcendentalną, wieczną 
i nieposiadającą początku egzystencję Pana Ananty?

Dzięki Swej łasce Pan manifestuje nadnaturalną duchową formę i odbywa 
różnorodne rozrywki. Wszystkie żywe istoty spoczywają w tej transcen-
dentalnej formie. Czyny potężnego Pana Nrysimhadewy są jedynie falą 
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w oceanie nieskończonych rozrywek Pana, które dostarczają satysfakcji 
wielbicielom. Słuchanie, intonowanie w jakikolwiek sposób niezliczonych 
Imion Pana Ananty, natychmiast uwalnia od bezlitosnej pętli nieograni-
czonych narodzin i śmierci. Wielbiciele Pana, Wajsznawowie, zawsze 
doceniają tych, którzy gloryfikują Go. Pan Ananta Śesza jest najwyższym
przeznaczeniem całego wszechświata. Jego Święte Imię jest jedyną drogą 
do wyzwolenia żywych istot. Pan nosi na Swojej głowie nieograniczoną 
materialną naturę, z górami i oceanami, po prostu dla jej ochrony 
i utrzymania. Cały wszechświat jest jak atom na jednej z Jego tysiąca głów, 
ale posiadając nieograniczoną moc, Pan nie odczuwa tego.

Pan Anantadewa, który jest Najwyższą Osobą i utrzymuje całe kosmiczne 
stworzenie, bezustannie wychwala nieograniczone cechy Pana Kryszny. 
Ponieważ zarówno Pan Kryszna, jak i Pan Ananta, są najpotężniejsi, 
żaden z nich nie dominuje. Nawet dzisiaj tysiąc ust Pana Śeszy ciągle 
opiewa chwały Najwyższego Pana Kryszny Ćajtanji. Jak wspaniale Pan 
Kryszna i Balarama współzawodniczą ze sobą! Brahma, Śiwa, inni półbo-
gowie i doskonali mędrcy spoglądają na Nich z radością. Pochwalne 
mowy Pana Ananty ciągle podążają za rozszerzającym się i wymykającym 
brzegiem oceanu cech Pana Kryszny.

O Narado – ja, Brahma, twoi starsi bracia tacy jak Sanaka i inni mędrcy, 
nie możemy nawet ocenić rozmiarów tej materialnej natury, a co dopiero 
mówić o poznaniu duchowych mocy Najwyższego Pana. Anantadewa 
– źródło półbogów, do dzisiaj nie jest w stanie tysiącem ust osiągnąć 
kresu chwał transcendentalnego bogactwa i mocy Najwyższego Pana. 
Jak więc mogą to pojąć zwykli śmiertelnicy? Śri Anantadewa – Pan 
nieograniczonych mocy, przebywa na Rasatali tylko po to, by wspierać 
materialne stworzenie.

W pałacu Brahmy Narada Muni gra na swojej winie i opiewa te same 
transcendentalne cechy Najwyższego Pana. Wszyscy z Panem Brahmą 
na czele zamierają w bezruchu, słuchając w ekstazie o transcendentalnych 
cechach Pana. Wszyscy wielbią Naradę Muniego za śpiewanie o chwa-
łach Pana. Ja również zapragnąłem napisać kilka zdań wychwalających 
nieograniczone moce Pana Nitjanandy – Anantadewy, i pokornie proszę 
wszystkich o postawę oddania dla Pana. Ci, którzy pragną pokonać 
niebezpieczeństwa oceanu materialnej egzystencji i pogrążeni są w oceanie 
ekstazy oddania, mogą przyjąć schronienie Pana Nitjanandy.
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Modlę się do łaskawych wielbicieli Pana, aby spełnili pragnienie mego 
serca: obym mógł służyć mojemu Panu Balaramie narodziny po naro-
dzinach. Tak jak dwidźa, wipra i brahma to różne nazwy określające tę 
samą osobę, podobnie Nitjananda, Ananta i Balarama to różne Imiona 
tego samego Boga, Najwyższej Osoby. Mój Pan, Nitjananda Prabhu, 
pojawił się w moim sercu i polecił opisać transcendentalne cechy Śri 
Ćajtanji Mahaprabhu.

Rozrywki Śri Ćajtanji Mahaprabhu zostały objawione jedynie dzięki 
łasce Pana Nitjanandy. Jego osobista ekspansja, Pan Śesza, wie wszystko 
o rozrywkach Pana Ćajtanji i Pana Kryszny, i choć Śri Ananta Śesza jest 
ucieleśnieniem Kryszna-kirtanu, byłem w stanie ofiarować jedynie po-
korne modlitwy ku Jego chwale.

Słuchanie opowieści o rozrywkach i cechach Pana Ćajtanji usuwa z serca 
materialne zanieczyszczenia i możecie być pewni, że dzieje się tak jedynie 
dzięki łasce czystych wielbicieli. Któż inny może znać naturę i rozrywki 
Pana? Nawet Wedy okrywają je tajemnicą. Dlatego opisałem jedynie te 
wydarzenia, które usłyszałem bezpośrednio od towarzyszy Pana.

Nie mogę odnaleźć początku ani końca rozrywek Pana Ćajtanji. Są 
one wieczne i nieograniczone. Jedynie dzięki łasce Pana jestem w stanie 
je opisać. Jestem jedynie reprezentantem Pana Ćajtanji, wykonuję to, 
czego On pragnie, tak jak lalka poruszana jest niewidzialną ręką aktora. 
Rzucam się do stóp wszystkich czystych Wajsznawów, aby oczyścili 
mnie z wszelkich obraz.

O bracia! Proszę, słuchajcie bardzo uważnie historii o transcendentalnych 
rozrywkach Pana Ćajtanji z Jego wielbicielami. Te ekstatyczne rozrywki 
Pana Ćajtanji dzielą się na trzy części – początkowe, środkowe i końcowe 
(Adi, Madhja, Antja). Początkowe dotyczą okresu edukacji Pana, środkowe 
związane są z okresem zbiorowego intonowania, końcowe to rozrywki 
Pana jako sannjasina, gdy przebywał w Nilaćali (Dźagannatha Puri) 
w Orissie, a Panu Nitjanandzie powierzył misję nauczania w Bengalu.

Pobożny Śri Dźagannatha Miśra – ojciec Pana Ćajtanji, mieszkał 
w Nawadwipie. Podobnie jak Wasudewa, sumiennie wykonywał swoje 
duchowe obowiązki. Jego pobożna i oddana żona, Śrimati Śaćidewi, 
była jak druga Dewaki – ukochana matka każdego. Najwyższy Bóg, Pan 
Narajana, pojawił się w łonie Śrimati Śaćidewi jako Kryszna Ćajtanja 
i stał się najdroższą własnością serc wszystkich ludzi.
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Adi Khanda (początkowa część) rozpoczyna się opisem pojawienia się 
Pana Ćajtanji w pomyślnym dniu, wieczorem, w miesiącu Phalguna, 
przy pełni księżyca, kiedy wystąpiło jego zaćmienie. Głośny dźwięk 
Świętego Imienia Pana Hari wypełnił całą przestrzeń, zachęcając każdego 
do wspólnego intonowania. Gdy Najwyższy Pan Ćajtanja pojawił się, 
zewsząd dobiegały dźwięki Świętego Imienia.

Adi Khanda opisuje dalej liczne dziecięce zabawy Pana. Pan Ćajtanja 
objawił rodzicom Swą ukrytą dla innych siedzibę, święte dhama. Pokazał 
im również, wywołując tym samym ich zdziwienie, fizyczne znaki bo-
skości na stopach (takie jak flaga, błyskawica itd).

W tej części książki znajduje się historia o złodziejach, którzy pewnego 
dnia ukradli Pana Ćajtanję sprzed domu, ale przechytrzeni odnieśli go 
z powrotem. Inna historia mówi o tym, jak Pan zjadł całe pożywienie 
ofiarowane Wisznu w domu Dźagadiśa i Hiranji w Ekadaśi. Przeczytamy
też o tym, jak Pan usiadł raz na stosie brudnych naczyń i – wykorzystując 
to – nauczał Swoją matkę. Inna historia mówi o tym, jak co jakiś czas 
płakał i przestawał tylko podczas intonowania Świętego Imienia.

Adi Khanda przedstawia zatem Pana bawiącego się z dziećmi niczym 
Kryszna w Gokuli. Następnie przechodzi do okresu rozpoczęcia nauki, 
kiedy to Pan Ćajtanja bez wielkiego wysiłku zrozumiał wszystkie pisma. 
Opisuje odejście Dźagannatha Miśry, przyjęcie przez Wiśwarupę statusu 
sannjasina i wpływ, jaki miały te wydarzenia na matkę Śaći. Potem nastę-
pują rozrywki Pana w czasie studiów, gdy z dumą prezentował się przed 
innymi uczonymi i studentami. Pan Ćajtanja był mistrzem we wszelkich 
pismach. Nikt we wszystkich trzech światach nie mógł rzucić wyzwania 
Jego erudycji. Opisana jest także podróż Pana Ćajtanji przez wschodni 
Bengal. Szczegółowo wyjaśnione jest to, jak ziemia stała się miejscem 
pielgrzymek dzięki dotknięciu Jego lotosowych stóp.

W Adi Khandzie znajdziemy opis zabaw Pana z przyjaciółmi i studentami 
w wodach Gangesu. Następnie przychodzi okres pierwszego małżeństwa 
Pana i chwalebne odejście Jego żony. Później Pan poślubia drugą żonę, 
córkę wielkiego uczonego. Pewnego razu Śri Ćajtanja udawał, że jest chory 
z powodu zaburzenia obiegu powietrza w ciele i wykorzystał to, by objawić 
symptomy miłości do Boga. Kiedy wielce uczony Pan wyruszył w podróż, 
napełniał mocą wszystkich wielbicieli, którzy Mu się podporządkowali. 
O wszystkich tych historiach przeczytamy w Adi Khandzie.
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Opowieści o wczesnym okresie życia Pana Ćajtanji zawierają opisy 
niezmiernej radości na twarzy matki Śaći, kiedy spoglądała na podobną 
księżycowi, radosną twarz i pełne wdzięku ubrania Pana. Jest też historia 
o tym, jak Nimaj Pandit uraził dumę uczonego zwanego „Digwidźaj” 
(zwycięzca świata) i w ostateczności zniszczył więzy jego materialnej 
niewoli. Pan ukrywał swoją prawdziwą tożsamość przed wszystkimi – 
nawet przed Swoimi wielbicielami – i przechadzał się ulicami Nawadwipy 
zwodząc wszystkich. Potem pojawia się opis pielgrzymki Pana do Gaja-
-dhama i tego, w jaki sposób obdarzył bezprzyczynową łaską Iśwarę 
Puriego, uznając go za Swego mistrza duchowego.

Adi Khanda zawiera niekończące się, pełne przyjemności rozrywki Pana. 
W przyszłości Wjasadewa – największy z mędrców, opisze inne, tymczasem 
ja objawię te wczesne, obejmujące okres aż do powrotu Pana z Gaji.

W Madhja Khandzie ukazana zostanie moc Pana oraz Jego wielbicieli, 
którzy stopniowo gromadzą się wokół Jego lotosowych stóp niczym 
pszczoły. Pan Ćajtanja objawia Swoją boską tożsamość jako Pan Narajan, 
siedząc na tronie Pana Wisznu w domu Śri Adwajty i Śriwasa Pandita. 
Spotyka Pana Nitjanandę i razem podejmują wspaniały Kryszna-kirtan. 
Opisana jest wtedy wizja transcendentalnej, sześcioramiennej formy 
Ćajtanji Mahaprabhu, która okazała się oczom Pana Nitjanandy. Później 
Pan objawił Swoją kosmiczną formę Adwajcie Aćarji Prabhu.

W Madhja Khandzie opisana jest też Wjasa Pudźa Pana Nitjanandy 
oraz to, jak Śri Nitjananda został obrażony przez niewierzących ateistów. 
Dowiadujemy się o tym, że gdy Pan Nitjananda podał Śri Ćajtanji pług 
i maczugę, ten przyjął postać Pana Balaramy. Szczegółowo opisana jest 
historia cudownego ocalenia dwóch grzeszników, Dźagaja i Madhaja, 
którzy później stali się sławnymi wielbicielami. Dalej przedstawiona jest 
wizja matki Śaći, która ujrzała Pana Ćajtanję jako Krysznę o ciemnej 
karnacji, i Śri Nitjanandę jako Pana Balaramę o białej karnacji.

Pewnego razu Pan Ćajtanja przez kilka godzin ukazywał Swoją nie-
skończenie bogatą formę Maha-Prakaśa. W ten sposób objawił trans-
cendentalną prawdę o Sobie oraz tożsamość Swoich wielbicieli. Później 
Pan Śri Ćajtanja opisany jest jako Pan Wajkunth, Narajan i Najwyższa 
Absolutna Prawda, który tańcząc objawił prawdę o Sobie.

W Madhja Khandzie przeczytamy o tym, jak Śri Ćajtanja Mahaprabhu 
zniszczył dumę Ćand Kaziego i – przejawiając duchową moc – rozpoczął 
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bezustanne zbiorowe intonowanie. Ćand Kazi zaś, dzięki łasce Pana 
Ćajtanji, podjął służbę oddania. Później, pochłonięty ekstatyczną radością, 
Pan Ćajtanja wyrusza w podróż od wioski do wioski, śpiewając Święte 
Imię Kryszny. Potem objawia prawdę o Sobie, ukazując Swoją czterora-
mienną formę – Waraha-rupę, gdy przemieszcza się przez podwórze na 
plecach Swojego wielbiciela, Murariego Gupty. Pan zjada cały ryż, który 
Śuklambara uzbierał podczas żebrania, i dokonuje wielu cudownych 
rzeczy w Swojej formie Pana Narajana.

Pan Ćajtanja Mahaprabhu ukazuje się później Swoim wielbicielom 
pod postacią Maha Lakszmi – Rukmini Dewi, Matki Wszechświata, 
dbającej o wszystkich wielbicieli, którzy są niczym zależni od Niej synowie. 
Pan karci Mukundę za przebywanie w niewłaściwym towarzystwie, 
a później (zadowolony z jego pokornej postawy) obdarzy go Swoją łaską. 
W Madhja Khandzie znajdujemy opis ekstatycznych, całonocnych kir-
tanów, które odbywały się regularnie przez cały rok w Nawadwipie.

W tej części opisana jest także słowna sprzeczka pomiędzy Nitjanandą 
Prabhu i Adwajtą Aćarją. Tylko głupiec może odebrać to jako Ich fakty-
czną niezgodę. Następnie Pan naucza Swoją matkę i ostrzega cały świat 
przed ciężkimi konsekwencjami obrażenia Wajsznawy. Dziękując za 
modlitwy wielbicieli, Pan każdego indywidualnie obdarza odpowiednim 
błogosławieństwem. Mahaprabhu obdarzył łaską Haridasa Thakura,
a także Śridhara, gdy pił wodę z jego naczynia.

Pan z radością bawi się codziennie ze Swoimi wielbicielami w wodach 
Gangesu. Pewnego razu razem z Nitjanandą Prabhu celowo odwiedził 
dom Śri Adwajty Aćarji, którego początkowo bardzo surowo skarcił, ale 
później obdarzył Go ogromną łaską. Potem Murari Gupta zostaje 
oświecony i poznaje prawdziwą tożsamość Pana Ćajtanji i Nitjanandy 
Prabhu jako Pana Kryszny i Pana Balaramy. Te dwie Najwyższe Osoby 
tańczyły przed domem Śriwasa.

Ujrzawszy ciało zmarłego syna Śriwasa, Pan wyjaśnia filozoficzną prawdę
o ludzkim życiu ustami nieszczęśliwego ojca, łagodząc w ten sposób 
cierpienie rodziny. Wiadomość o tym rozeszła się bardzo szybko i dzięki 
łasce Pana Śriwas przezwyciężył szok, którego doznał po śmierci syna.

Inna historia mówi o tym, jak Pan rzucił się w wody Gangesu, a Nitja-
nanda Prabhu razem z Haridasem Thakurem wyłowili Go. Dowiadujemy
się też, w jaki sposób Śrimati Narajani zdobyła skarb upragniony przez 
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wszystkich półbogów z Brahmą na czele – pozostałości pożywienia Pana. 
Madhja Khanda kończy się w momencie, gdy Pan opuszcza dom, przyj-
mując status wyrzeczonego mnicha, sannjasina, by wyzwolić wszystkie 
uwarunkowane istoty. W Madhja Khandzie jest wiele historii z życia 
Pana Ćajtanji. Pozostałe opisze później Śrila Wjasadewa.

Część zwana Antja lub Śesza Khandą opisuje Wiśwambarę, który jako 
sannjasin przyjmuje Imię Kryszna Ćajtanja i goli głowę, budząc tym 
wielki smutek Adwajty Aćarji. Niewyobrażalne jest też cierpienie matki 
Śaći. Mimo tego utrzymuje ją jednak łaska Pana. Zaś Pan Nitjananda, 
będąc samym Panem Balaramą, łamie dandę Śri Ćajtanji, który posta-
nawia ukryć wtedy Swą prawdziwą tożsamość i udaje się do Nilaćali.

W trzeciej części czytamy o tym, jak Śri Ćajtanja w zabawnym nastroju 
karcił Sarwabhaumę Bhattaćarję, kiedy spotkali się po raz pierwszy, ale 
później Pan ukazał przed nim Swoją sześcioramienną formę. Następnie 
Pan obdarza służbą oddania Króla Prataparudrę i zatrzymuje się w domu 
Kasi Miśry. Podczas pobytu w Puri Swarupa Damodara i Paramananda 
Puri mogli pełnić dla Niego poufną służbę.

Śesza Khanda opisuje dalej podróż Pana przez Bengal w stronę Mathury 
i Wryndawany. Zanim dotarł do wioski Kulija w Bengalu, zatrzymał się 
w domu Widja-waćaspatiego. Miliony osób przybyło, aby oglądać Pana 
w Jego powrotnej drodze do Bengalu. Wszyscy oni zostali wyzwoleni. 
Pan Ćajtanja podjął wysiłek podróży do Mathury, ale niedługo później 
zawrócił do Bengalu.

Po powrocie do Nilaćali Pan rozpoczął wraz z towarzyszami nieusta-
jące kirtany. Wysłał Nitjanandę Prabhu, aby nauczał w Bengalu, a Sam 
pozostał w Nilaćali z garstką wielbicieli. Wspaniałe są opisy radosnego 
tańca Ćajtanji wraz z wielbicielami przed wozem Pana Dźagannatha.

Śesza Khanda szczegółowo przedstawia podróż Pana do Rameśwaram 
w Południowych Indiach i podróż do Mathury przez las Dźarikhanda. 
Mowa jest tam także o tym, jak Pan obdarzył łaską Ramanandę Raja 
i dokonał wspaniałych rzeczy w Mathurze. Wszechmiłosierny Ćajtanja 
Mahaprabhu obdarzył łaską także Dabir Khaśa, objawiając mu Swoją 
tożsamość. Wyzwolił jego i brata Dabira, nadając im nowe imiona – Rupa 
Goswami i Sanatana Goswami.

Czytamy tam też o podróży do Waranasi, gdzie sannjasini z powodu 
krytykowania Wajsznawów nie byli w stanie rozpoznać w Nim Najwyższego. 
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Potem Ćajtanja Mahaprabhu powraca do Nilaćali, gdzie dniem i nocą 
angażuje się w Hari-kirtana.

Tymczasem Nitjananda Prabhu podróżuje przez całe Indie jako wędro-
wny żebrak. Śesza Khanda opisuje Jego działania. Któż może zrozumieć 
niezrównany charakter Pana Nitjanandy? Wędrował On wokół Mathury 
z dzwoneczkami na kostkach stóp. Na prośbę Pana Ćajtanji udał się do 
Panihati, gdzie wszystkim przekazał służbę oddania i miłość do Boga. 
Poprzez Swoją bezprzyczynową łaskę ocalił Nahamalla Raja i innych 
kupców z okolicy.

Śesza Khanda obejmuje osiemnaście lat pobytu Śri Ćajtanji w Nilaćali. 
Wjasadewa szczegółowo opisze je w przyszłości. Najlepszym w sztuce 
wychwalania Śri Ćajtanji Mahaprabhu jest Pan Nitjananda, który czyni 
to z niezwykłą radością.

O Panie Ćajtanjo, proszę, pobłogosław mnie, abym mógł pełnić trans-
cendentalną służbę dla lotosowych stóp Pana Nitjanandy. On jest Panem 
całego wszechświata.

Omówiłem w skrócie treść Ćajtanja Bhagawata. Proszę was wszystkich, 
słuchajcie rozrywek Pana Ćajtanji z wielką uwagą. Pan Ćajtanja i Pan 
Nitjananda są moim życiem i duszą. Ja, Wryndawan Das, ofiarowuję
moją pokorną pieśń u ich lotosowych stóp.
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Adi-Khanda
Rozdział 2

„Pojawienie się Pana”

Wszelka chwała Śri Gaurasundarze Mahaprabhu! Wszelka chwała sy-
nowi Dźagannatha Miśry – Panu wszystkich panów! Wszelka chwała 
Temu, który jest życiem i duszą Nitjanandy i Gadadhary! Wszelka 
chwała Temu, który jest schronieniem wszystkich wielbicieli z Adwajtą 
Prabhu na czele! Wszelka chwała Panu Gaurandze i Jego wielbicielom! 
Dzięki słuchaniu opowieści związanych ze Śri Ćajtanją możemy osiągnąć 
służbę oddania dla Pana. Raz za razem ofiarowuję moje pokorne pokłony
lotosowym stopom Śri Ćajtanji i Jego wielbicieli. Niech tematy opisujące 
Śri Gauraćandrę zamanifestują się na mym języku. Wszelka chwała 
oceanowi miłosierdzia – Śri Gauraćandrze! Wszelka chwała uosobieniu 
służby oddania – Śri Nitjanandzie!

Prawdy dotyczące Tych dwu braci i Ich wielbicieli są niepojętne, jednak 
mogą być doświadczone dzięki łasce Najwyższego Pana. Najbardziej 
uczony Pan Brahma jest oczarowany łaską Pana Kryszny. Potwierdzają 
to wszystkie pisma święte, takie jak Wedy i Śrimad-Bhagawatam. Niechaj 
Pan, który na początku stworzenia wzmocnił potężną wiedzę Brahmy 
z wnętrza jego serca i natchnął go pełną wiedzą o stworzeniu i o Nim 
Samym, i który pojawił się, by objawiać się z ust Brahmy, niech Ten Pan 
będzie ze mnie zadowolony.

Na początku stworzenia Pan Brahma narodził się z lotosu wyrastającego 
z pępka Pana Wisznu. Nie posiadał on wtedy żadnej mocy stwórczej, 
kiedy jednak podporządkował się Panu, współczujący Bóg pojawił się 
przed nim. Wówczas otrzymał on od Kryszny transcendentalną wiedzę, 
dzięki której mógł zrozumieć różnorodne inkarnacje Najwyższego Pana. 
(Mahabharata, Śanti 347.40-43)

Inkarnacje Kryszny są trudne do zrozumienia. Kto może posiąść wiedzę 
na temat inkarnacji Boga bez Jego łaski? W Śrimad-Bhagawatam Pan 
Brahma wnioskuje, że rozrywki inkarnacji Kryszny są niewiarygodne 
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i różnorodne. O Najwspanialszy! O Bogu, Najwyższa Osobo! O Duszo 
Najwyższa, Panie mocy mistycznych! Twoje rozrywki nieustannie się 
odbywają w tych trzech światach, ale któż może zrozumieć jak, gdzie 
i kiedy wykorzystujesz Swoją duchową energię i spełniasz Swe niezliczone 
rozrywki? Nikt nie może odkryć tajemnicy działania Twej duchowej 
energii. Któż może posiąść zdolność zrozumienia inkarnacji Kryszny? 
Podążając ściśle za opisami Śrimad-Bhagawatam i Bhagawad-gity, podam 
teraz przyczynę zstąpienia Pana.

„Zawsze, kiedy tylko i gdzie tylko zamierają praktyki religijne, o potom-
ku Bharaty, i zaczyna szerzyć się bezbożność – wtedy zstępuję osobiście. Po 
to, aby wyzwolić pobożnych i unicestwić niegodziwców, jak również dla 
odnowienia zasad religii, Ja Sam przychodzę w każdym milenium.”

W czasach, w których zamierają praktyki religijne i zaczyna szerzyć się 
bezbożność, półbogowie z Brahmą na czele modlą się do lotosowych 
stóp Pana, aby ochronił wielbicieli i unicestwił niegodziwców. Wówczas 
w odpowiedzi Pan pojawia się w tym materialnym świecie wraz ze swymi 
towarzyszami i akcesoriami, by ustanowić zasady religii. Religijną zasadą 
w tym wieku Kali jest społeczne intonowanie Świętych Imion Pana. Śri 
Śaćinandana pojawił się, by ustanowić tę zasadę. W Śrimad-Bhagawatam 
jest powiedziane, że Najwyższy Pan – Śri Gauraćandra, inkarnuje, by 
propagować intonowanie Świętych Imion. O królu, w ten sposób ludzie 
w Dwapara-judze gloryfikują Pana wszechświata. W Kali-judze ludzie
także wielbią Boga, Najwyższą Osobę, stosując się do różnych przepisów 
z pism objawionych. Teraz łaskawie wysłuchaj o tym ode mnie.

W wieku Kali inteligentni ludzie będą wielbić Pana, który nieustannie 
śpiewa Imiona Kryszny, poprzez zbiorowe intonowanie. Choć nie ma 
On czarnej cery, jest On samym Kryszną. Towarzyszą Mu Jego wielbiciele, 
słudzy, bronie i zaufani przyjaciele.

Pan Ćajtanja wprowadził w wieku Kali intonowanie Świętych Imion 
jako esencję wszystkich religijnych zasad. W Kali-judze Pan przychodzi 
wraz ze swymi towarzyszami, aby bronić religijnych zasad opartych na 
sankirtanie. Z polecenia Pana wszyscy Jego towarzysze pojawili się 
w społeczeństwie ludzkim. Ananta, Brahma, Śiwa, święci mędrcy i to-
warzysze poprzednich inkarnacji Pana – wszyscy oni narodzili się jako 
wielcy wielbiciele. Tylko Sam Śri Gaura-Kryszna wie dokładnie, który 
Jego towarzysz pojawił się w ciele danego wielbiciela. Ktoś narodził się 
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w Nawadwipie, ktoś w Ćattagramie, ktoś w Radha-deśi, ktoś w Orissie, 
ktoś inny we wsi Śrihatta, a jeszcze ktoś na Zachodzie. Choć wielbiciele 
ci pojawiają się w różnych miejscach, wszyscy zbierają się w Nawadwipie.

 Większość Wajsznawów narodziła się w Nawadwipie, a inni ukochani 
towarzysze Pana przyjęli narodziny w innych miejscach. Śriwas Pandit, 
Śriram Pandit i Śri Ćandraśekhar są wielbieni we wszystkich trzech 
światach. Wszyscy oni wraz z Śri Murari Guptą, który był lekarzem, 
narodzili się we wsi Śrihatta. Pundarika Widjanidhi – najlepszy Wajsznawa, 
Śri Ćajtanja Wallabha i Wasudewa Datta pojawili się w Ćattagramie. 
Haridas Thakur przyszedł na świat w wiosce Budhana. Najwyższy Pan
- Nitjananda Prabhu - pojawił się w Ekaćakrze, w Radha-deśi. Wzniosły 
Hadaj Pandit był królem braminów. Pojawił się jako ojciec Pana Nitja-
nandy, który jest oryginalnym ojcem wszystkich. Ocean miłosierdzia, 
Ten, który obdarza miłosną służbą, schronienie wszystkich Wajsznawów 
– Śri Nitjananda Rama – pojawił się w Radha-deśi. W momencie poja-
wienia się Nitjanandy wszyscy półbogowie sekretnie zesłali deszcz 
kwiatów i śpiewali: „Dźaja! Dźaja!”. Od tego dnia kraina Radhy zaczęła 
wspaniale rozkwitać i zagościła tam wszelka pomyślność. Paramananda 
Puri, który rozkoszował się rozrywkami Pana w Nilaćali, pojawił się 
w Trihucie. Brzegi Gangesu są najbardziej uświęcone. Dlaczego zatem 
Wajsznawowie mieliby się pojawiać w nieczystych miejscach? Pan pojawił 
się nad brzegiem Gangesu, dlaczego więc Jego towarzysze narodzili się 
w tak odległych miejscach? Z powodu współczucia Pan Kryszna polecił 
Swym towarzyszom, aby pojawili się w miejscach, gdzie Ganges nie 
rozlewa swych wód, gdzie nie słychać intonowania Świętych Imion 
i gdzie nie dotarli Pandawowie.

Śri Ćajtanja przychodzi, aby wyzwolić cały wszechświat. Potwierdza 
to własnymi słowami. Pan miał Swych wielbicieli, którzy byli Mu równi, 
i którzy pojawili się w nieczystych miejscach i bezbożnych rodzinach, 
by wyzwolić wszystkich. Gdziekolwiek i w jakiejkolwiek rodzinie pojawi się 
Wajsznawa, ludzie w obrębie setek i tysięcy kilometrów zostaną wyzwoleni. 
Gdziekolwiek czysty Wajsznawa się uda, ziemia ta stanie się miejscem 
pielgrzymek. Dlatego Śri Ćajtanja i Jego wielbiciele pojawiają się w tak 
różnych krajach. Choć wielbiciele narodzili się w różnych krajach, wszyscy 
spotkali się w Nawadwipie. Ponieważ Pan pojawił się w Nawadwipie, 
wszyscy wielbiciele się tam zebrali. We wszystkich trzech światach nie ma 
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drugiego takiego miejsca, jak Nawadwipa, gdzie Pan Ćajtanja rozkoszuje 
się Swymi transcendentalnymi rozrywkami. Wiedząc, że Pan się pojawi, 
Opatrzność wcześniej zaaranżowała wszelki dobrobyt i bogactwo. Któż 
jest w stanie opisać bogactwo Nawadwipy? Setki tysięcy ludzi pragnie 
wziąć świętą kąpiel w tamtejszych miejscach kąpieli nad brzegami Gangesu. 
Dzięki miłosierdziu Saraswati, bogini nauki, setki i tysiące dzieci, mło-
dzieży i starszych ludzi zostało ekspertami w rozumieniu pism świętych. 
Wszyscy byli dumni ze swych pozycji wielkich uczonych. Przez to nawet 
mały chłopiec mógł wyzwać swego nauczyciela. Wielu ludzi z różnych 
prowincji przybywało do Nawadwipy, aby studiować tam i rozwinąć 
smak do edukacji. Dlatego nikt nie mógł zliczyć przebywających tam 
studentów i nauczycieli. Dzięki miłosierdziu Ramy i bogini szczęścia, 
ludziom żyło się tam szczęśliwie i dostatnio, ale marnowali czas na 
zwykłe, przyziemne czynności. Cały wszechświat był pozbawiony miło-
snego oddania dla Kryszny i Balaramy, a symptomy Kali-jugi manife-
stowały się już na początku tego wieku. Ludzka religijność sprowadzała 
się do pretensjonalnych czynności przynoszących tymczasowe rezultaty. 
Nie spali oni po nocach, modląc się do Mangalaćandi - bogini Durgi. 
Niektóre dumne osoby wielbiły Wiszahari - boginię węży, inne trwoniły 
bogactwo na wielbienie bożków. Ludzie trwonili oszczędności na małżeń-
stwa synów i córek, i w ten sposób marnowali swą ludzką formę życia.

Nawet tak zwani uczeni – Bhattaćarjowie, Ćakrawati czy Miśrowie – 
nie posiadali wiedzy o właściwym znaczeniu pism świętych. A nawet 
kończąc studia nad takimi pismami, nauczyciele nadal angażowali się 
w materialne działania. W rezultacie zarówno studenci, jak i nauczyciele, 
zostali ukarani przez Jamaradźa. Nigdy nie wyjaśniali zasad religijnych 
dla tego wieku – intonowania Świętych Imion Pana. Wynajdowali tylko 
błędy u innych i nigdy nikogo nie gloryfikowali. A tak zwane wyrzeczone
osoby i asceci nigdy nie intonowały Świętych Imion Hari. Tylko najbardziej 
pobożni ludzie mogą intonować imiona Pundarikakszy i Gowindy 
podczas kąpieli. Nawet, jeśli któryś z nich by objaśniał Bhagawad-gitę 
czy Śrimad-Bhagawatam, nie wspomniałby słowa o miłosnej służbie 
oddania dla Pana. Widząc wszechświat pogrążony w iluzji zewnętrznej 
energii Pana, wielbiciele czuli się bezgranicznie nieszczęśliwi. Myśleli:

– W jaki sposób ci ludzie mogą być wyzwoleni? Cały świat jest pogrążony 
w zadowalaniu zmysłów. Ludzie nie będą intonować Imion Kryszny, 
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nawet, jeśli ich się o tym pouczy! Zamiast tego wolą gloryfikować czyjeś
dobre narodziny i wykształcenie.

Jednakże wielcy wielbiciele przestrzegają swych nakazanych obowiązków, 
takich jak dyskutowanie na tematy związane z ich ukochanym Panem 
Kryszną, kąpiele w Gangesie i wielbienie Kryszny. Wszyscy oni błogosławią 
ludzi tego świata i modlą się:

– O Krysznaćandro, prosimy, łaskawie okaż miłosierdzie tym ludziom.
W tym czasie przebywał w Nawadwipie Adwajta Aćarja, największy 

spośród wielbicieli, gloryfikowany na całym świecie. Śri Adwajta Aćarja
był bardzo szanowanym nauczycielem. Podobnie jak Pan Śiwa, był eksper-
tem w wyjaśnianiu służby oddania Krysznie z wiedzą i wyrzeczeniem. 
Wyjaśnił wszystkie pisma święte odnalezione w trzech światach i wycią-
gnął z nich wniosek, że służba oddania dla lotosowych stóp Kryszny jest 
esencją wszystkich nauk. Śri Adwajta Aćarja entuzjastycznie wielbił 
Krysznę, ofiarowując Mu tulasi-mańdźari i wodę z Gangesu. W wielkiej,
duchowej ekstazie, głośno wzywał Krysznę. Ta wibracja dźwiękowa 
przebijała przez okrywy wszechświata i była słyszana na planetach 
Wajkuntha. Słysząc miłosny krzyk Śri Adwajty Prabhu, Pan Kryszna 
osobiście się pojawił, ponieważ jest On kontrolowany przez miłość 
Swych wielbicieli. Dlatego Adwajta Aćarja jest najlepszym spośród 
wszystkich Wajsznawów. W całym wszechświecie nic nie może się równać 
z Jego miłosną służbą oddania. W ten sposób Adwajta Aćarja przebywał 
w Nadii w wielkiej rozpaczy z powodu braku oddania u ludzi. Każdy na 
całym świecie angażował się w tak wiele materialistycznych czynności, 
ale nikt nie chciał zaangażować się w wielbienie Kryszny czy służenie 
Mu. Niektórzy różnorodnymi składnikami wielbili Waśuli (Ćandi lub 
Durgę), a inni mięsem i winem czcili Jakszów. Ludzie ci z wielkim zaan-
gażowaniem nieustannie tańczyli, śpiewali i grali na instrumentach 
muzycznych w wielkim zamieszaniu, ale nigdy nie słyszeli najpomyślniej-
szych Imion Kryszny.

Wielbiciele ze Śri Adwajtą na czele cierpieli, widząc ludzi zaangażowanych 
w tak zwane pomyślne czynności, które nie miały związku z Kryszną. 
Naturalnie serce Adwajty Aćarji było przepełnione współczuciem, więc 
z powodu miłosierdzia rozmyślał, jak wyzwolić żywe istoty:

– Jeśli mój Pan zstąpi, wtedy wszystkie upadłe dusze będą wyzwolone. 
Moje imię »Adwajta Simha« okaże się słuszne, kiedy przyczynię się do 
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zstąpienia ukochanego Pana Wajkunthy. Sprawię, że Pan Wajkunthy 
pojawi się w tym świecie, i będziemy tańczyć, intonować, i w ten sposób 
wyzwalać wszystkie upadłe, żywe istoty.

Z wielką determinacją w całkowitym skupieniu Adwajta Aćarja bezu-
stannie służył lotosowym stopom Krysznaćandry. Pan Ćajtanja wielo-
krotnie potwierdził, że pojawił się z powodu pragnienia Śri Adwajty.

Śriwasa Pandit także mieszkał w Nawadwipie. Pan Ćajtanja cieszył się 
wieloma rozrywkami w jego domu. Śriwas Pandit i jego trzej bracia 
ciągle intonowali Imiona Kryszny. Każdego trzykrotnie kąpali się 
w Gangesie, po czym wielbili Pana Krysznę. Wielu innych wielbicieli 
mieszkało incognito w Nadii. Z woli Pana Śri Ćandraśekhar, Dźagadiś, 
Gopinath, Śriman Pandit, Murari Gupta, Śri Garuda Pandit i Gangadasa, 
narodzili się przed pojawieniem się Pana. Jeśli teraz miałbym wymienić 
wszystkich wielbicieli, ta książka bardzo by się rozrosła, dlatego w odpo-
wiednim czasie przypomnę ich imiona. Wszyscy ci wielbiciele byli za-
angażowani w wykonywanie swych przypisanych obowiązków, byli 
wspaniałomyślni i nie znali niczego innego poza miłosną służbą oddania 
dla Pana Kryszny. Choć mieli oni niezwykle przyjacielskie relacje, nie 
byli świadomi swych prawdziwych tożsamości. Widząc przebywających 
w tym świecie ludzi, którzy na wszelkie sposoby unikali służby oddania 
dla Pana Wisznu, serca wielbicieli płonęły w cierpieniu. Ponieważ nie 
znaleźli nikogo, kto by chciał słuchać o Krysznie, dlatego zebrali się 
i razem wykonywali kirtan. Spotykali się razem w domu Adwajty Prabhu 
i godzinami rozprawiali o Krysznie, gdyż jedynie w ten sposób mogli 
uśmierzyć cierpienie. Wielbiciele czuli, że cały świat płonął w ogniu 
materialnej egzystencji. Było im przykro, gdyż nie mogli znaleźć nikogo, 
kto chciałby z nimi rozmawiać.

Śri Adwajta Aćarja wraz z innymi Wajsznawami próbował nauczać 
ludzi, ale nikt nic z tego nie rozumiał. Pogrążony w cierpieniu rozpoczął 
post, a inni wielbiciele wzdychali głęboko. Ludzie nie wiedzieli, dlaczego 
wielbiciele tańczą dla Kryszny i śpiewają Jego Imiona. Nie mogli zrozu-
mieć, kim był Wajsznawa i jaki był cel sankirtanu. Ludzie nie mogli 
zrozumieć tych rzeczy, ponieważ ich serca pełne były tęsknoty za materia-
lnym bogactwem i dziećmi. Wszyscy ateiści wyśmiewali Wajsznawów.

Każdego wieczora Śriwas Pandit i jego bracia głośno intonowali Imiona 
Hari w swym domu. Słysząc to intonowanie, ateiści mówili:
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– Co za szaleństwo! Ten bramin Śriwas zrujnuje całą naszą wioskę. 
Król muzułmański jest z natury bardzo okrutny. Kiedy dowie się o tym 
kirtanie, cały okręg będzie przez to cierpiał.

Ktoś inny powiedział:
– Wyprowadzę tego bramina poza naszą wioskę, z dala od jego domu, 

i wrzucę do Gangesu. Jeśli pozbędziemy się tego bramina, będzie to korzy-
stne dla wioski. W innym wypadku Jawanowie przejmą nasze miasto.

Słysząc, jak ateiści rozmawiali między sobą, wielbiciele zaczęli płakać 
i intonować Imiona Kryszny. Kiedy Adwajta Aćarja usłyszał o tym, stał 
się zły niczym ogień. Nie zastanawiając się, czy był właściwie odziany, 
przemówił do wszystkich Wajsznawów:

– Słuchajcie, Śriwasie, Gangadasie i Śuklambaro! Sprowadzę tutaj Pana 
Śri Krysznę, aby każdy mógł Go zobaczyć. On osobiście tu przyjdzie 
i wyzwoli jednego po drugim, nauczając służby oddania z waszą pomocą. 
Jeśli nie zdołam tego uczynić, zamanifestuję tutaj cztery ramiona i przy-
wołam Swój dysk. Zetnę głowy tym ateistom i w ten sposób potwierdzę, 
że Kryszna jest Moim Panem, a Ja jestem Jego sługą.

Zgodnie z tymi słowami Śri Adwajta nieustannie wielbił lotosowe stopy 
Kryszny z wielką determinacją. Inni wielbiciele, roniąc łzy, również po-
grążyli się w nieustannym wielbieniu Kryszny. Gdy wielbiciele przemie-
rzali Nawadwipę, nigdy nie słyszeli rozmów o Krysznie. Widząc żałosny 
stan tych ludzi, niektórzy chcieli porzucić swe ciała, podczas gdy inni 
wzdychali głęboko, wzywając imię Kryszny i płacząc.

Patrząc na ateistyczne zachowania ludzi, wielbiciele stali się bardzo 
nieszczęśliwi i stracili zupełnie apetyt. W momencie, kiedy wielbiciele 
porzucali wszelkie materialne dogodności, Najwyższy Pan przygotował 
się na przybycie. Z polecenia Pana Śri Nitjananda Rama, który nie jest 
różny od Ananty, jako pierwszy pojawił się w Radha-deśi. Pojawił się 
On z łona Padmawati w wiosce Ekaćakra, w pomyślnym trzynastym dniu 
przybywającego księżyca, w miesiącu Magha. Pan – pierwotny ojciec 
wszystkich, zaakceptował Hadaja Pandita – króla wszystkich braminów, 
jako Swego ojca. Balarama – ocean miłosierdzia i dawca służby oddania 
– pojawił się jako Śri Nitjananda Prabhu. Niewidzialni dla ludzkich oczu 
półbogowie sypali kwiaty i głośno intonowali:

– Dźaja! Dźaja!
– Wszelka Chwała!
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– Wszelka Chwała!
Od tego dnia dystrykt Radha-deśi stał się wszechpomyślny. W celu wyzwo-

lenia upadłych, uwarunkowanych dusz, Nitjananda Prabhu przyjął wygląd 
awadhuty i podróżował po całym świecie. Jest to opis pojawienia się 
Pana Ananty. Teraz słuchajcie proszę, w jaki sposób pojawił się Kryszna. 
Dźagannatha Miśra, niczym Wasudewa, żył w Nawadwipie, wykonując 
swoje nakazane obowiązki. Był on wielce wspaniałomyślny i był najlepszym 
spośród braminów. W rzeczywistości nie mogę go z nikim porównać. 
Wszystkie dobre cechy Kaśjapy, Daśarathy, Wasudewy i Nandy Maharadźa 
były zgromadzone w osobie Dźagannatha Miśry. Jego żoną była najczys-
tsza Śaćidewi – matka wszechświata i uosobienie służby oddania dla 
Najwyższego Pana. Gdy jej córki umarły, najszczęśliwszy Wiśwarupa 
pojawił się jako jej syn. Śri Wiśwarupa był atrakcyjny, niczym uosobiony 
Kupidyn. Jego rodzice radowali się, patrząc na Niego. Już od urodzenia 
Wiśwarupa okazywał wielki brak przywiązania, a we wczesnym dzie-
ciństwie zrozumiał znaczenie pism świętych. Jako że świat pozbawiony 
był miłosnego oddania dla Wisznu, symptomy nadchodzącej Kali-jugi 
pojawiły się już na początku tego wieku.

Kiedykolwiek zanikają zasady religijne, Najwyższy Pan pojawia się 
osobiście. Widząc cierpiących wielbicieli, Pan Gauraćandra Mahaprabhu 
pojawił się w ciałach Dźagannatha Miśry i Śaći. Ananta intonował głośno:

– Dźaja!
– Dźaja!
Dźagannath Miśra i Śaćidewi słyszeli te dźwięki jakby przez sen. Zarówno 

mąż, jak i żona, zamanifestowali przepiękny duchowy blask, którego 
zwykli ludzie nie mogli dostrzec. Wiedząc o tym, że Najwyższy Pan ma 
zamiar się pojawić, osoby takie jak Pan Brahma i Pan Śiwa przybywały, 
by modlić się do Niego. Zdarzenia te nie były znane dotychczas Wedom. 
Co do tego nie ma wątpliwości. Teraz proszę, wysłuchajcie z oddaniem 
modlitw półbogów z Brahmą na czele. Poprzez słuchanie tych modlitw 
umysł każdego staje się przywiązany do Kryszny.

– Wszelka chwała Śrimanowi Mahaprabhu, ojcu wszystkich żywych 
istot! Wszelka chwała Najwyższemu Panu, który pojawił się, by zainau-
gurować ruch sankirtana!

– Wszelka chwała obrońcy zasad wedyjskich, świętych osób i braminów! 
Wszelka chwała uosobionemu czasowi, który niszczy niewielbicieli!
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– Wszelka chwała Najwyższemu Panu, który posiada doskonałe i nie-
skazitelne, duchowe ciało! Wszelka chwała w pełni niezależnemu Bogu, 
Najwyższej Osobie!

– Jesteś schronieniem niezliczonej ilości wszechświatów, a teraz wstąpiłeś 
do łona matki Śaćidewi. Któż może zrozumieć Twoją najwyższą wolę? 
Stwarzanie, utrzymywanie i unicestwianie są tylko częścią Twych rozrywek. 
Czyż Ten, który niszczy całe stworzenie samym tylko pragnieniem, nie 
będzie w stanie zabić Rawany czy Kamsy samym poleceniem? Pomimo 
tego pojawił się On w domach Daśarathy i Wasudewy, aby zabić ich 
osobiście. Któż zatem może zrozumieć przyczynę Twego pojawienia się 
w tym świecie, poza Tobą Samym?

– Na Twój rozkaz każdy Twój sługa może wyzwolić nieograniczoną 
ilość wszechświatów. Pomimo tego pojawiasz się osobiście, by nauczać 
zasad religijnych, przez co ziemia staje się chwalebna. O mój Panie, 
w Satja-judze pojawiłeś się o białej cerze, by własnym przykładem nauczać 
zasad wyrzeczenia. Odziany byłeś w skórę jelenia, w rękach trzymałeś 
dandę i dzbanek na wodę, a Twoje włosy były splątane. W ten sposób 
pojawiłeś się jako brahmaćarin, by ustanowić zasady religijne. W Treta-
-judze miałeś przepiękną, czerwonawą cerę. Choć jesteś Panem wszystkich 
ofiar, dałeś przykład angażowania się w odprawianie ofiar. Trzymając
ofiarną chochlę i łyżkę w swych rękach, zachęcałeś każdego do angażo-
wania się w odprawianie ofiar. W Dwapara-judze Twe ciało przybrało
transcendentalny kolor deszczowej chmury. Podróżując od domu do 
domu, nauczałeś procesu wielbienia Bóstw. Byłeś ubrany w żółte szaty 
i zdobił Cię znak Śriwatsa. Jako wielki król osobiście pokazywałeś, jak 
należy wielbić Bóstwa. W Kali-judze pojawiłeś się jako bramin, którego 
ciało przybrało kolor stopionego złota, by zainaugurować powszechne 
intonowanie Świętych Imion, co dotychczas nie było znane z Wed. 
Dlatego jesteś źródłem niezliczonej ilości inkarnacji.

– Któż może zliczyć je wszystkie? W formie Matsji wspaniale bawiłeś 
się w wodach zniszczenia. W formie Kurmy ochroniłeś wszystkie żywe 
istoty. W formie Hajagriwy pokonałeś pierwotne demony – Madhu 
i Kajtabhę, aby ocalić Wedy. W formie Warahy wyzwoliłeś ziemię, a w 
formie Nrysimhy rozszarpałeś demona Hiranjakaśipu. We wspaniałej 
formie Wamany oszukałeś Bali Maharadźa, a w formie Paraśuramy 
uwolniłeś ziemię od kszatrijów. W formie Ramaćandry zabiłeś Rawanę, 
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a w formie Balaramy rozkoszowałeś się niezliczonymi rozrywkami. Jako 
Buddha ukazałeś współczucie, a w formie Kalki zniszczysz wszystkich 
mleććhów. W formie Dhanwantari ocalisz nektar półbogów, w formie 
Hamsy wyjaśnisz Absolutną Prawdę Brahmie i innym. W formie Narady, 
trzymasz winę i śpiewasz o Swoich chwałach, jako Wjasa wyjaśniasz 
prawdę o Sobie Samym. W formie Kryszny Twe niekończące się, czarujące 
rozrywki, zawierają w sobie wszystkie inne Twoje wcielenia. W obecnej 
postaci wielbiciela zaangażujesz Swoje transcendentalne energie w wy-
konywanie kirtanu. Świat zostanie zalany dźwiękami sankirtanu, a czysta, 
miłosna służba, będzie głoszona w każdym domu. W jaki sposób możemy 
opisać szczęście tej planety, kiedy będziesz tańczył wraz ze Swymi sługami? 
Wszystko, co niepomyślne, zostaje pokonane tam, gdzie ludzie medytują 
o Twoich lotosowych stopach. Kiedy takie osoby tańczą, dotyk ich stóp 
niszczy wszelką niepomyślność tego świata. Tylko samym spojrzeniem 
oczyszczają oni wszystkie dziesięć kierunków.

– Takie są Twoje chwały, taniec, i tacy są Twoi słudzy, że cały niepokój 
niebiańskich planet zostaje zniszczony, kiedy tańczą oni z uniesionymi 
rękoma. Drogi Królu, kiedy wielbiciele Kryszny tańczą w kirtanie, usuwają 
wszelki niepokój panujący na ziemi dzięki dotykowi swych stóp. Kierunki 
stają się wszechpomyślne dzięki ich spojrzeniu, a wyższe systemy planetarne 
zatapiają się w radości, kiedy wznoszą oni ręce do góry. O Panie, osobiście 
pojawisz się, by wykonywać kirtan wraz ze Swymi czystymi wielbicielami. 
O Panie, kto w pełni może opisać Twoje wspaniałe chwały? Będziesz 
rozdawał służbę oddania dla Pana Wisznu, która dotychczas nie była 
znana Wedom. Łatwo obdarzasz wyzwoleniem, jednak ukrywasz służbę 
oddania. Pragniemy osiągnąć tę służbę oddania.

– O Panie, w całym świecie będziesz hojnie rozdawał skarb służby 
oddania z powodu Swej bezprzyczynowej łaski.

– Pan, którego intonowanie Imion sprawia, że wszystkie ofiary są
spełnione, teraz pojawił się w Nawadwipie. O Panie, bądź dla nas łaskawy, 
byśmy byli na tyle szczęśliwi, aby móc oglądać Twoje rozrywki. Długo 
wyczekiwane pragnienie matki Ganges spełni się, kiedy zaczniesz się 
bawić w jej wodach. Ty, który poprzez medytację joginów znany jesteś 
jako Jogeśwara, teraz pojawisz się we wsi Nawadwipa.

– Ofiarowujemy pełne szacunku pokłony Śri Nawadwipie, gdzie Pan
pojawił się w domu Śaćidewi i Dźagannatha.”
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W ten sposób półbogowie z Brahmą na czele codziennie modlili się 
w odosobnieniu. Pan, który jest schronieniem wszystkich wszechświatów, 
pozostał w łonie Śaćidewi aż do nadejścia Phalguni Purnimy. W całym 
wszechświecie wszystkie pomyślne symptomy pojawiły się w tę noc 
pełni księżyca. W ten sposób Pan pojawił się przy wtórze zbiorowego 
intonowania Świętych Imion, które zainaugurował jako pretekst na zać-
mienie księżyca. Któż może w pełni zrozumieć działanie Pana? Z Jego 
woli Rahu przykrył księżyc. Kiedy mieszkańcy Nawadwipy zobaczyli 
zaćmienie księżyca, zaczęli intonować pomyślne Imiona Hari. Miliony 
ludzi udały się nad Ganges, aby wziąć kąpiel, intonując:

– Hari bol! Hari bol!
Cała Nadia rozbrzmiewała dźwiękami Imion Hari. Ta transcendentalna 

wibracja przekroczyła granice tego wszechświata. Słysząc tę wspaniałą 
wibrację, wszyscy wielbiciele rzekli:

– Niech nastanie wieczne zaćmienie.
Wielbiciele powiedzieli:
– Przy tak wielkim szczęściu, które dziś odczuwamy, jest oczywiste, że 

Kryszna musiał się pojawić.
Gdy wielbiciele udali się nad Ganges, by wziąć kąpiel, transcendentalna 

wibracja Imienia Hari słyszana była ze wszystkich stron. Starzy i młodzi, 
kobiety i mężczyźni, pobożni i grzesznicy – zaangażowani byli w into-
nowanie Imienia Hari, patrząc na zaćmienie. Słyszeć można było tylko:

– Hari bol! Hari bol!
W ten sposób Imię Pana Hari słyszane było w całym wszechświecie. 

Półbogowie intonowali:
- Dźaja! Dźaja!
Uderzali w bębny i sypali kwiaty we wszystkich kierunkach. W tym 

właśnie momencie życie i dusza wszystkich żywych istot – Śaćinandana 
– pojawił się. Gdy Rahu zakrył księżyc, gdy ocean Świętych Imion zama-
nifestował się, gdy Kali został pokonany i flaga zwycięstwa trzepotała na
wietrze – wówczas pojawił się Najwyższy Pan, a czternaście światów 
napełniło się dźwiękiem:

– Dźaja! Dźaja!
Szczęście mieszkańców Nadii zwiększało się z dnia na dzień i znikały 

wszystkie ich smutki, kiedy patrzyli na podobną księżycowi twarz Pana 
Gaurangi. Dęto w setki konch, uderzano w bębny i grano na fletach
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i rogach. W ten sposób Wryndawan Das Thakur wyśpiewuje chwały Śri
Ćajtanji Prabhu i Śri Nitjanandy Prabhu. Blask emanujący z ciała Pana 
przewyższał blask promieni słonecznych. Jego szerokie oczy lekko wygięte 
na końcach nie mogły się z niczym równać. Z powodu pojawienia się 
Gaurangi Mahaprabhu dźwiękowa wibracja Świętych Imion Hari rozprze-
strzeniła się po całym wszechświecie, aż do Brahmaloki. Szeroką pierś 
Pana nasmarowano papką sandałową i udekorowano girlandą z kwiatów. 
Widok słodkiej twarzy Pana Gaurangi był tak kojący, niczym widok 
księżyca w pełni, a Jego długie ramiona sięgały do kolan. Wszystkie 
żywe istoty miały łaskę widzieć Śri Ćajtanję. Ktoś śpiewał, ktoś tańczył, 
a jeszcze inni głośno krzyczeli:

– Dźaja! Dźaja!
Kali był bardzo przygnębiony i lamentował. Śri Ćajtanja jest koroną 

na głowie czterech Wed, jednak głupi i grzeszni ludzie nie mogą tego 
zrozumieć. Wryndawan Das Thakur opisuje chwały Śri Ćajtanjaćandry
i Śri Nitjanandy Prabhu. Kiedy pojawił się Śri Gauraćandra, dziesięć 
kierunków napełniło się szczęściem. Piękno Pana przewyższało urodę 
milionów Kupidynów. Śmiał się, kiedy słuchał intonowania Swych 
Świętych Imion. Twarz i oczy Pana są nieporównywalnie słodkie, a Jego 
ciało udekorowane jest znakami królewskimi. Jego lotosowe stopy noszą 
znaki flagi i pioruna. Swym cielesnym pięknem przyciąga umysły
wszystkich ludzi. Dzięki Jego przyjściu manifestuje się wszelki dobrobyt 
i niszczone jest wszelkie niebezpieczeństwo. Przyjmując Pana Ćajtanję 
i Śri Nitjanandę za życie i duszę, ja – Wryndawan Das, śpiewam chwały 
Ich lotosowych stóp.

Na wieść, iż Pan Ćajtanja się pojawił, wszyscy półbogowie przepełnili 
się radością. Widząc Jego twarz, zatopili się w falach ekstazy i zniknęły 
ich wszystkie smutki. Ananta, Brahma, Śiwa i inni półbogowie przyjęli 
ludzkie formy życia i pod pretekstem zaćmienia intonowali: „Hari! 
Hari!”. Nikt nie mógł ich rozpoznać. Ludzie Nadii biegali w dziesięciu 
kierunkach i głośno intonowali:

– Hari! Hari!
Półbogowie i ludzkie żywe istoty zmieszali się razem i całą Nawadwipę 

ogarnęła ekstaza. Wszyscy półbogowie przybyli na dziedziniec Śaćidewi 
i złożyli pokłony. Z powodu ciemności w wyniku zaćmienia księżyca 
nikt nie mógł ich rozpoznać. Tak niezwykłe są rozrywki Pana Ćajtanji! 
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Niektórzy półbogowie ofiarowywali modlitwy, ktoś trzymał parasol,
a ktoś inny wachlował ćamarą, inni wesoło zrzucali potoki kwiatów, 
jeszcze inni tańczyli i grali na instrumentach muzycznych. Pan Gaura-
hari pojawił się wraz ze swymi wielbicielami, jednak ateiści nie mogli 
tego zrozumieć. Przyjmując Śri Ćajtanję i Nitjanandę Prabhu za życie 
i duszę, ja – Wryndawan Das, śpiewam chwały Ich lotosowych stóp. 
Półbogowie uderzali w kotły i bębny dindima, słodko śpiewali i intono-
wali pomyślne:

– Dźaja! Dźaja!
Myśleli oni:
– Nie traćmy czasu. Dziś zobaczymy Pana, który dotychczas był nie-

znany Wedom.
W tej pomyślnej atmosferze wspaniale przystrojeni mieszkańcy Ama-

rawati w wielkiej ekstazie udali się, aby zobaczyć Pana. Myśleli:
– Z powodu naszego szczęścia możemy tu, w Nawadwipie, oglądać 

teraz Śri Ćajtanję.
Przepełnieni szczęściem z powodu narodzin Pana Nadii, półbogowie 

ściskali i całowali się wzajemnie, nie zważając na to, czy to wróg, czy 
przyjaciel. W tej radosnej atmosferze przybyli do Nawadwipy, gdzie 
rozbrzmiewały Imiona Hari we wszystkich stronach. Tam zasmakowali 
ekstatycznych emocji Pana Gaurangi, które ich obezwładniły. W domu 
Śaćidewi ujrzeli przepiękną formę Pana Gaurangi, która lśniła niczym 
miliony księżyców. Pod pretekstem zaćmienia księżyca wszyscy głośno 
intonowali Święte Imiona Pana Hari. Gauraćandra pojawił się, a wraz 
z Nim wszystkie Jego energie, ale ateiści nie mogli tego pojąć. Przyjmując 
Śri Ćajtanję i Nitjanandę Prabhu za swe życie i duszę, ja – Wryndawan 
Das – śpiewam chwały Ich lotosowych stóp.
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Adi-Khanda
Rozdział 3

„Horoskop Pana”

Jeszcze przed Swoim pojawieniem się Pan propagował intonowanie 
Świętego Imienia. Miliony osób intonowało Imię Hari, udając się nad 
Ganges, aby wykąpać się w jego wodach podczas zaćmienia księżyca. 
Nawet ci, którzy nigdy wcześniej nie wypowiadali Świętego Imienia, teraz 
intonowali je w drodze nad świętą rzekę. Święta wibracja rozbrzmiewała 
we wszystkich kierunkach i Najwyższy Pan – najlepszy z braminów – 
uśmiechał się do Siebie podczas Swoich narodzin.

Dźagannatha Miśra i Śrimati Śaćidewi byli przepełnieni wielką radością, 
kiedy patrzyli na piękną twarzyczkę swojego dziecka. Otaczające rodziców 
kobiety przekomarzały się wesoło. Wszyscy krewni i przyjaciele natych-
miast przybyli, aby zobaczyć maleństwo. Dom Dźagannatha Miśry był 
miejscem wielkiej radości. Ojciec Śaćidewi – Nilambara Ćakrawati – odkrył 
cudowne, ezoteryczne znaki w horoskopie dziecka. Jednocześnie był 
zauroczony Jego niezwykłym pięknem. Stara bengalska przepowiednia 
głosiła, że pewnego dnia jako dziecko bramina pojawi się potężny władca. 
Przyszłość pokaże, czy to już się stało. Śri Nilambara Ćakrawati – ekspert 
w astrologii – wyjaśnił wszystkim horoskop dziecka. Im bardziej zagłębiał 
się w szczegóły, tym trudniej było mu opisać pozycję Pana. „Dziecko to 
pokona samego Bryhaspatiego w wiedzy i będzie wielkim uczonym. 
Posiądzie wszelkie boskie cechy.” Tak mówił horoskop.

Jeden z braminów obecnych na zgromadzeniu oznajmił: „Dziecko to 
jest Samym Panem Narajanem, który pojawił się, aby ustanowić esencję 
wszystkich religii. Zapoczątkuje cudowny ruch nauczania i wyzwoli świat. 
Rozda wszystkim to, czego najbardziej pragnie nawet Brahma, Śiwa 
i Śrila Śukadewa Goswami. Ujrzawszy Go, ludzie poczują głębokie 
współczucie dla wszystkich żywych istot i będą nieczuli na materialne 
smutki i przyjemności. To będzie największe błogosławieństwo dla 
świata. Nawet zatwardziali ateiści, nie wspominając o innych, będą czcić 
lotosowe stopy tego dziecka. Będzie wychwalany w całym stworzeniu 
i wszyscy będą Go wielbić. Jest On uosobieniem czystej, doskonałej 
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i wiecznej religii Bhagawata. Jest źródłem błogosławieństw dla braminów, 
krów i wielbicieli. Jest kochającym i oddanym dzieckiem Swoich rodziców. 
To dziecko pojawiło się, aby dokonać wielkich rzeczy. To Sam Pan Narajan 
inkarnuje, aby ustanowić zasady religijne. Któż może wyjaśnić pełne 
znaczenie Jego horoskopu i mistycznych znaków? Jakże szczęśliwy jesteś, 
Dźagannacie Miśro, przywódco ludzi. Kłaniam się przed tobą, gdyż jesteś 
wzniosłym ojcem tego dziecka. Jestem niezwykle szczęśliwy, że mogłem 
ułożyć horoskop tego dziecka. Jego imię brzmi Wiśwambara. Wszyscy 
poznają Go jako Nawadwipaćandrę – księżyc Nawadwipy. Jest On uoso-
bieniem duchowej radości.”

Aby nie zakłócić miłosnego nastroju rodziców, bramin ten nie powie-
dział nic o dalszych rozrywkach Pana Ćajtanji i późniejszym przyjęciu 
przez Niego sannjasy. Dźagannatha Miśra przepełnił się ekstatycznym 
uczuciem, słysząc ten horoskop. Natychmiast zapragnął ofiarować coś
braminowi. Był jednak biednym człowiekiem, bez wielkiego majątku, 
upadł więc z płaczem do jego stóp. Bramin natychmiast chwycił stopy 
Śri Miśry i wszyscy radośnie wołali „Hari! Hari!”. Wszyscy krewni 
i przyjaciele błogosławili dziecku, słysząc cudowne przepowiednie o Jego 
przyszłości. Wkrótce pojawili się muzycy, wypełniając otoczenie słodkimi 
dźwiękami bębenków, fletów, śanhaj i wielu innych instrumentów.

Kobiety z planet niebiańskich swobodnie wmieszały się w tłum ludzi 
nierozpoznane przez nikogo. Matka półbogów – Aditi, uśmiechnęła się 
i swoją prawą dłonią, w której trzymała pomyślną trawę, dotknęła główkę 
dziecka, błogosławiąc Go: „Żyj długo. Pozostań wiecznie w tym materia-
lnym świecie, manifestując Swoje boskie rozrywki.” Takie jest znaczenie 
słów „żyj długo”. Śrimati Śaćidewi i inni dostrzegli nadzwyczajne piękno 
tych kobiet, ale nikt nie śmiał pytać o ich tożsamość. Półbogowie z szacun-
kiem przyjęli kurz z lotosowych stóp Śrimati Śaćidewi, która zaniemówiła 
z radości. Ani Wedy, ani Sam Pan Ananta Śesza, nie są w stanie opisać 
tych fal radości, które zalewały dom Dźagannatha Miśry. Wydawało się, 
że cała Nadia pojawiła się tam, aby doświadczyć tego nadzwyczajnego 
szczęścia. Każdy – na ulicy, w Gangesie, w domostwach – intonował 
Święte Imię Pana. Wszyscy świętowali pojawienie się Pana myśląc, że 
festiwal ten odbywa się z okazji zaćmienia księżyca.

Pan Ćajtanja pojawił się w dniu pełni księżyca, w miesiącu Phalguna. 
Dzień ten jest czczony przez Pana Brahmę i inne wzniosłe osobistości. 
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Ten dzień pojawienia się Pana jest najświętszy spośród świętych okazji. 
Jest uosobieniem oddania.

Pan Ćajtanja pojawił się w dniu pełni księżyca miesiąca Phalguna, 
a Pan Nitjananda w trzynastym dniu przybywającego księżyca. Oba te dni 
są wszechpomyślne i transcendentalne. Ktokolwiek właściwie obchodzi 
te dwa święta, budzi swoją miłość do Boga i ucina węzeł materialnej 
iluzji. Podobną moc mają dni pojawienia się czystych Wajsznawów – są 
wszechpomyślne i transcendentalne.

Ktokolwiek słucha tej rozrywki pojawienia się Pana Ćajtanji, nigdy nie 
będzie czuł się zaniepokojony – żyjąc czy umierając. W ten sposób na-
tychmiast osiągnie owoc miłości do Boga. Będzie mógł też rodzić się, 
kiedykolwiek Pan pojawi się w tym świecie. Ta część Adi Khandy jest 
szczególnie warta słuchania, gdyż zawiera opis pojawienia się Pana 
Ćajtanji. Literatura wedyjska podaje, że rozrywki Pana są wieczne, choć 
czasem pojawia się On, a czasami znika. Rozrywki Pana Ćajtanji nie 
mają początku ani końca. Dzięki łasce Pana mogę je spisywać.

Ofiarowuję moje pokorne pokłony do lotosowych stóp Pana i Jego
wielbicieli. Modlę się, by wybaczono mi wszystkie obrazy. Ja, Wrynda-
wan Das, ofiarowuję tę pieśń lotosowym stopom Śri Kryszny Ćajtanji
Mahaprabhu i Śri Nitjanandy Prabhu, którzy są moim życiem i duszą.




