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Śri Śri Gandharwika Giridhari Dźajatah
Śri Śri Guru-Gauranga Dźajatah

Dedykacja
Docenić Śri Nawadwipa DhamaDocenić Śri Nawadwipa DhamaDocenić  dedykowane jest mojemu ukochanemu 
mistrzowi duchowemu, Założycielowi-Aćarji Międzynarodowego Towa rzy-Aćarji Międzynarodowego Towa rzy-Aćarji
stwa Świa do mości Kryszny – Jego Boskiej Miłości A. C. Bhaktiwedancie 
Swamiemu Prabhupadowi.

Kiedyś Śrila Prabhupada powiedział w liście: „Wryndawana jest moim 
domem, Bombaj moim biurem organizacyjnym, a Majapur służy wielbieniu 
Najwyższego Pana Ćajtanji Mahaprabhu.”

Wielbienie Najwyższej Boskiej Osoby zawiera w sobie wychwalanie 
i gloryfikację. Pokornie modlimy się u lotosowych stóp naszego mistrza 
duchowego, by zaangażował nas w wielbienie Pana, łaskawie przyjmując 
te słowa gloryfikujące Śri Ćajtanję Mahaprabhu i Śri Nawadwipa Dhama.

Podziękowania
Szczerze dziękujemy wszystkim podporządkowanym bhaktom, którzy 
pomogli w wydaniu tej książki. Asikunda Dasi dokonała wspaniałej pracy 
projektując okładkę, Madana Mohana Mohini Dasi przetłumaczyła tę 
książkę na język polski, Camasa Muni Das wykonał skład, a Parawara Das 
czuwał nad całym projektem. Niech Gandharwika-Giridhari, Śri Ćajtanja 
Mahaprabhu i Śrila Prabhupada pobłogosławią ich przywiązaniem do Śri 
Nawadwipa Dhama i ekstatyczną Kryszna-premą.
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Mangalaćarana

om agjana-timirandhasja gjanańdźana-śalakaja
ćakszur unmilitam jena tasmaj śri-guruwe namah

Urodziłem się w najciemniejszej ignorancji, a mój mistrz duchowy 
otworzył moje oczy pochodnią wiedzy. Ofiarowuję mu moje pełne 
szacunku pokłony.

wańcza-kalpatarubjaś ća kripa-sindhubhja ewa ća
patitanam pawanebjo wajsznawebjo namo namah

Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony wszystkim Wajsznawom, 
którzy są jak drzewa pragnień, które mogą spełnić pragnienia wszy -
stkich i są pełni współczucia dla upadłych dusz.

namo maha-wadanjaja kryszna-prema pradaja te
krysznaja kryszna-ćajtanja-namne gaura-twisze namah

Składam moje pełne szacunku pokłony Śri Ćajtanji Mahaprabhu, który 
jest Samym Śri Kryszną. Przyjął złoty blask Śrimati Radhiki i szczodrze 
rozdaje Kryszna-premę.

anarpita-ćarim czirat karunajawatirnah kalau
samarpajitum unnatodźdźwala-rasam swa-bhakti-śrijam
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harih purata-sundara-djuti-kadamba-sandipitah
sada hridaja-kandare sphuratu wah śaczi-nandanah

Niech Śri Śaczinandana będzie wiecznie obecny w najgłębszym zakątku 
twojego serca. Jaśniejąc blaskiem topionego złota dzięki Swej bez przy-
czynowej łasce zstąpił w wieku Kali, aby obdarzać tym, czego nigdy 
wcześniej nie oferowała żadna inna inkarnacja: najwznioślejszym, 
najbardziej poufnym smakiem madhura-rasy – madhura-rasy – madhura-rasy unnata udźdźwala-prema
rasa. (Widagdha Madhawa)Widagdha Madhawa)Widagdha Madhawa

radha kryszna-pranaja-wikritir hladini śaktir asmad
ekatmanaw api bhuwi pura deha-bhedam gatau tau
ćajtanjakhjam prakatam adhuna tad-dwajam ćajkjam aptam
radha-bhawa-djuti-suwalitam naumi kryszna-swarupam

Intensywna, transcendentalna miłość, jakiej doświadczają Radha 
i Kryszna, jest przekształceniem hladini-śakti. Choć Radha i Kryszna są 
tożsamo jednym, to od niepamiętnych czasów pojawiają się na ziemi 
w podzielonych formach. Teraz Radha i Kryszna zamanifestowali się 
w jednej połączonej formie jako Śri Kryszna Ćajtanja. Kłaniam się Temu, 
który ozdobiony jest nastrojem i kolorem Śri Radhy, choć jest Samym 
Kryszną. (Cc. Adi. 1.5)

wryndawana ramja-sthana, sewa kuńdźa-tara nama,
śri-radha-damodara sthiti
tanhara ćarane mui, ekanta aśraja laj,
kripa kori» koro mora gati

Wryndawana jest uroczym i pięknym miejscem, w który znajduje się gaj 
znany jako Sewa Kuńdźa, a w nim stoi świątynia Radha Damodara. 
Przyjmuję lotosowe stopy tych Bóstw jako moje jedyne schronienie 
i błagam Ich, aby byli dla mnie łaskawi i doprowadzili mnie do osta te-
cznego celu życia. (Gitar Gan, Śrila PrabhupadaGitar Gan, Śrila PrabhupadaGitar Gan )

he kryszna! karuna-sindho! dina-bandho! dźagat-pate!
gopeśa! topika-kanta! radha-kanta! namo «stu te

Składam moje pełne szacunku pokłony Śri Krysznie, który jest źródłem 
stworzenia, oceanem łaski i przyjacielem strapionych. Jest panem gopa
i kochankiem gopi, dowodzonych przez Śrimati Radhikę!gopi, dowodzonych przez Śrimati Radhikę!gopi

tapta-kańćana-gaurangi! radhe! wryndawaneśwari!
wryszabhanu-sute! dewi! pranamami hari-prije!
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Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony Śrimati Radhice, której cera 
jest jak stopione złoto, i która jest Królową Wryndawany. Radha jest 
córką Wryszabhanu Maharadźa i jest bardzo droga Śri Krysznie.

śri-ćajtanja-mano-«bhisztam, sthapitam jena bhutale
swajam rupah kada mahjam, dadati swa-padantikam

Kiedy Śri Rupa Goswami, który ustanowił w tym świecie misję spełniającą 
wewnętrzne pragnienie Śri Ćajtanji Mahaprabhu, da mi schronienie 
u swoich lotosowych stóp?

śri-kryszna-ćajtanja prabhu nitjananda
śri-adwajta gadadhara śriwasadi-gaura-bhakta-wrynda
hare kryszna hare kryszna kryszna kryszna hare hare
hare rama hare rama rama rama hare hare





Wprowadzenie

Śrila Prabhupada wprowadził nas do cudownie słodkiego i łaskawego 
domu Śri Ćajtanji Mahaprabhu. Przez wieki Nawadwipa Dhama pozostawała 
ukryta, jak schowany pąk lotosu skrywający swój nektar, piękno i zapach 
w swoich złożonych płatkach. Śrila Prabhupada dzięki czystemu służeniu 
pragnieniu Pana Ćajtanji, jakim było rozprzestrzenianie świętego imienia 
na świecie, spowodował, że złoty lotos Nawadwipa Dhama otworzył się.

Teraz oczy bhaktów, podobnych do pszczół, z całego świata przyciągane 
są i kierują się w stronę tysiąca płatków tego pięknego, złotego lotosu. 
Pszczoły wąchające czarujący zapach Gauranga-premy, emanujący z tego Gauranga-premy, emanujący z tego Gauranga-premy
lotosu, stały się odurzone i zaczęły szalenie brzęczeć; ich skrzydełka wibrują 
słodki dźwięk Kryszna-nama. Gdy ambrozyjny nektar imienia wchodzi 
w ich uszy i dociera do ich serc ciągłymi kroplami, pszczoły, pod wpływem 
szczęścia, zaczynają radośnie tańczyć w centrum tego lotosu.

„Dźaj Śaczinandana! Gaurahari! Dźaj Śaczinandana! Gaurahari!” Nie 
słychać żadnego innego dźwięku. Błędy, problemy, trudności, niepewność, 
zastrzeżenia, wątpliwości, złudzenie, strach, zmartwienie, pożądanie, złość, 
chciwość i zazdrość szybko znikają, gdy ktoś dociera do tego złotego lotosu 
dobrego szczęścia.

Pięćset lat temu Śri Ćajtanja Mahaprabhu pojawił się w Nawadwipa 
Dhama, aby rozdawać Kryszna-premę każdemu. Pan Ćajtanja, gdy za darmo 
rozdał miłość do Boga, ulokował nieograniczoną ilość Kryszna-premy

13
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w płatkach tego złotego lotosu. Dzięki otworzeniu tego łaskawego lotosu 
Nawadwipa Dhama Śrila Prabhupada dał każdemu możliwość łatwego 
osiągnięcia miłości do Boga.

Książka ta jest pokornym ofiarowaniem wdzięczności u lotosowych stóp 
Śri Guru i Gaurangi. Docenić Nawadwipa Dhama jest girlandą gloryfikacji, 
zrobioną z kwiatów pięćdziesięciu różnych śastr. Opisuje piękno, tożsamość 
i rozlewającą się łaskę Nawadwipa Dhama. Pańća-tattwa, towarzysze 
Gaurangi, oraz ruch sankirtana są tu także wychwalani.

Nauki Pana Ćajtanji opisane są ze szczególnym naciskiem na polepszenie 
dźapa, zachowanie Wajsznawy oraz osiągnięcie premy. Opisani są dhamwasi
wraz z tym, jak szczęśliwie i korzystnie mieszkać w świętym dhama. Jest tu 
porównanie Wryndawany z Nawadwipą oraz rozdział wyjaśniający, jak 
Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny w Majapur otworzy 
przed światem złoty kwiat lotosu Gaurangi.

Docenić Nawadwipa Dhama służy zwiększeniu czyjegoś zrozumienia 
i docenienia wiecznej siedziby Śri Ćajtanji Mahaprabhu. Zawarte tu łaskawe 
nauki Mahaprabhu z pewnością pomogą bhaktom rozwijać się na ścieżce 
służby oddania i szybko osiągnąć prema-bhakti. Jako aspirujący sługa sługi 
sług Pana Gaurangi, kończę tymi pokornymi słowami Śrila Bhaktisiddhanty 
Saraswati Thakura:

„Stoję tu i przemawiam, tylko dlatego, gdyż mogę służyć sługom Śri 
Gaurangi. Tak naprawdę, jeśli możemy prawdziwie służyć stopom bhaktów
Śri Gaurangi, których łaskawe spojrzenia mogą z łatwością spełnić wszystkie 
pragnienia, nadzieje i cele życia, to taka wajsznawa sewa będzie naszym 
koronnym osiągnięciem.” (Harmonist(Harmonist( )Harmonist)Harmonist

Śri Nawadwipa Dhama ki dźaj! Śri Ćajtanja Mahaprabhu ki dźaj!
Śri Nitjananda Rama ki dźaj! Śrila Prabhupada ki dźaj!

Mahanidhi Swami
Kryszna-Balarama Mandir

Wryndawana Dhama
Nitjananda Trajodaśi 1996
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Docenić
Nawadwipa Dhama

Nitaj-Gauranga! Nitaj-Gauranga! Nitaj-Gauranga!

Pięćset lat temu Śri Ćajtanja Mahaprabhu pojawił się w Nawadwipa Dhama, 
by za darmo rozdawać Kryszna-premę każdemu. Z ogromem wypływającej 
łaski i współczucia, złoty wulkan boskiej miłości, Gauranga Mahaprabhu, 
oczarował wszystkie rodzaje ludzi, od łobuzów do członków rodziny 
królewskiej. Roztopił ich serca nieopisanym pięknem, czułymi, miłosnymi 
związkami oraz Swoim ekstatycznym intonowaniem i tańczeniem

Tak jak wybuchający wulkan tworzy płynącą lawę, tak samo w Nawadwipa 
Dhama Pan Sri Ćajtanja zapoczątkował płynącą lawę prema-bhakti, by 
zatopić świat w boskiej ekstazie. Ćajtanja Mahaprabhu żyje wiecznie 
w Nawadwipa Dhama, zalewając ziemię nieograniczoną łaską i błogo sła-
wieństwami. Dzięki łasce Gaurangi ten najrzadszy i najbardziej wartościowy 
skarb, Kryszna-prema, jest łatwo dostępny w Nawadwipa Dhama.

Docenić Nawadwipa Dhama opisuje piękno, tożsamość i moc siedziby 
Pana. Zawarte tu miłosierne nauki Mahaprabhu pomogą bhaktom posuwać 
się na ścieżce służby oddania i szybko osiągnąć Kryszna premę.





Rozdział pierwszy

Nawadwipa Dhama

Składam moje pełne szacunku pokłony transcendentalnej siedzibie
Pana Gaurangi, Śri Nawadwipa Dhama, która daje każdemu,

kto ją ogląda, dotyka, gloryfikuje, pamięta, wielbi lub kłania się jej
z daleka, Radha-Gowinda premę. (CS(CS( )CS)CS

Nazwa i tożsamość
Dhama jest manifestacją duchowego świata na tej planecie. Ten, kto 
rozumie i docenia święte dhama Pana, poczyni gwałtowny postęp w służbie 
oddania. Święte dhama jest ekspansją mocy sat Kryszny (egzystencji), sat Kryszny (egzystencji), sat
która dostarcza podstaw lub fundamentu dla Pana do objawienia Swoich 
transcendentalnych form, cech i rozrywek.

„Nazwa Nawadwipy słynie w świecie, ponieważ dziewięć metod oddania 
dla Pana Śri Kryszny, czyli słuchanie, intonowanie, pamiętanie, służenie 
Jego lotosowym stopom, wielbienie Go, ofiarowywanie modlitw, zostanie 
Jego sługą i podporządkowanie Mu wszystkiego, przyjęło tu swoje formy. 
Prawdziwa tożsamość Nawadwipy jest także oznajmiona przez Śri Prahlada 
w siódmej pieśni Śrimad Bhagawatam. Mówi on, że dzięki szczeremu 
wypełnianiu tych dziewięciu metod służby oddania ktoś może osiągnąć 
czystą miłość do Kryszny.

17
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„Nie było wzmianki o nazwie Nawadwipy w Satja, Treta, Dwapara czy 
nawet na początku Kali-jugi. Później w Kali-judze, w czasach Śri Ćajtanji 
Mahaprabhu, zaistniała nazwa Nawadwipa.” (BR(BR( )BR)BR

Tak jak Wryndawana Dhama nazywana jest madhurja-dhama, tak Śri 
Nawadwipa zwana jest audarja-dhama. W Madhurja Kadambini Śripad Madhurja Kadambini Śripad Madhurja Kadambini
Wiśwanatha Ćakrawarti wymienia audarja jako szóstą transcendentalną 
cechę Pana Kryszny, którą objawia On Swoim prema bhaktom. Słowo 
audarja oznacza hojność, wielkoduszność lub wylewającą się łaskę. Odnosi 
się do stanu, w którym wszystkie cechy Pana, takie jak piękno, zapach, 
dźwięk, dotyk i smak silnie manifestują się w jednej chwili przed pięcioma 
zmysłami Jego bhaktów.

Pomimo tego, że wcześniejsi aćarjowie, jak Dźagannatha Dasa i Gaura 
Kiśora Dasa Babadźi mieszkali przez wiele lat we Wryndawan, to czuli 
potrzebę stałego osiedlenia się w Nawadwipa Dhama. Wryndawana 
Dhama wymaga podporządkowania i wymierza różne kary imitatorom 
i osobom popełniającym obrazy. Dla osób niekwalifikowanych drogocenne 
klejnoty prema-bhakti trzymane są głęboko w ziemi Wradźy; nie są im prema-bhakti trzymane są głęboko w ziemi Wradźy; nie są im prema-bhakti
nigdy objawiane. Ale w Nawadwipa Dhama nie rozróżnia się ze względu 
na kwalifikację czy uprawnienie.

Audarja-dhama Nawadwipa jest ucieleśnieniem łaski, współczucia 
i wielkoduszności. Nawadwipa Dhama nie zwraca uwagi na obrazy i daje 
premę każdemu. Podążając za aćarjami ktoś powinien przyjąć pełne aćarjami ktoś powinien przyjąć pełne aćarjami
schronienie świętych imion i najłaskawszego Nawadwipa Dhama.

„Niektórzy uczeni bhaktowie mówią, że Nawadwipa jest identyczna 
z ziemią Wryndawany. Inni, że Nawadwipa jest duchową planetą Goloka. 
Jeszcze inni twierdzą, że Nawadwipa jest duchowym niebem Wajkunta. 
Wszelka chwała cudownie chwalebnej ziemi Nawadwipy.” (GGD(GGD( )GGD)GGD

„Cała Gaura-mandala jest czintamani (kamieniem filozoficznym), speł nia-czintamani (kamieniem filozoficznym), speł nia-czintamani
jącym wszystkie pragnienia. Dhama pełne jest wiedzy i szczęścia. Wszystko 
jest tam całkowicie świadome, łącznie z wodą, ziemią i drzewami. Swarupa-
śakti Śri Kryszny, która zawiera trzy duchowe moce (śakti Śri Kryszny, która zawiera trzy duchowe moce (śakti sandhini, samwit, 
hladini), mieszka w Dhama w celu ukazania całego duchowego królestwa. 
W szczególności sandhini-śakti Pana Kryszny, moc egzystencji, manifestuje sandhini-śakti Pana Kryszny, moc egzystencji, manifestuje sandhini-śakti
wieczne Dhama, które dostarcza podstawy lub wsparcia dla 
transcendentalnego pojawienia się Pana Ćajtanji i Jego rozrywek w tym 
świecie. Nawadwipa Dhama jest wiecznie czysta i całkowicie 
transcendentalna. Nawadwipa jest zamanifestowana dzięki niepojętej 
duchowej energii Pana.” (NDM)

„W Kali-judze wszystkie święte miejsca są wyjątkowo słabe. Tylko 
Nawadwipa jest najsilniejsza. Gdy wpływ Kali-jugi zwiększa się, naturalnie 
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święte miejsca tracą swoją moc. Czując współczucie dla chorych żywych 
istot w wieku Kali, Pan Śri Kryszna Ćajtanja objawił Siebie na ziemi wraz ze 
Swoim imieniem, dhama i Swoimi towarzyszami. W tym czasie Pan 
Gauranga powiedział: «Widok Kali niszczącego te żywe istoty sprawi, że 
pojawię się w Nawadwipie i będę za darmo rozdawał intonowanie świętych 
imion Boga każdemu, bez względu na kwalifikacje. Dopóki Moje imię jest 
śpiewane, Kali będzie kontrolowany.” (NDM)

Ponadczasowa siedziba Pana
Najwyższy Pan Kryszna pojawia się w Nawadwipie w każdej judze, by 
spełniać transcendentalne rozrywki. W Satja-judze Pan Nrisimha zatrzymał 
się w Nawadwipie w Nrisimhapalli, aby umyć dłonie po zabiciu demona 
Hiranjakaśipu. Półbogowie przybyli tu, aby wielbić Nrisimhę i przebywać 
z Nim. Resztki ich rezydencji są nadal widoczne. W Treta-judze Pan Śri 
Ramaćandra przechodził przez Nawadwipę. Pandawowie spędzili trochę 
czasu incognito w Nawadwipie podczas Dwapara-jugi. Król Sumudra Sena, 
rządzący monarcha Nawadwipy w tym czasie, walczył tak dzielnie przeciw 
Bhimie, że Kryszna musiał przybyć, by bronić Bhimy. Choć Król Sumudra 
Sena był także bhaktą, to walczył z Bhimą, aby otrzymać darśan swojego 
uwielbionego Kryszny. W Kali-judze prema-awatara Pan Ćajtanja objawił 
niezliczone transcendentalne formy i inkarnacje Swoim drogim bhaktom.

Oglądanie
„Tylko dzięki osiągnięciu właściwej kwalifikacji zmysły żywych istot mogą 
smakować duchowego nektaru tych dhama, Wryndawany i Nawadwipy. 
Niekwalifikowane, materialne zmysły, zamiast smakować nektaru, 
pogardliwie wyśmiewają te święte miejsca jako błahe kawałki nijakiej 
materii. Ponieważ przyczyną kwalifikacji jest łaska Samego Śri Kryszny, 
przechodząca przez łaskę bhaktów, żywe istoty powinny szukać bhaktów, żywe istoty powinny szukać bhaktów
towarzystwa czystych bhaktów Pana.bhaktów Pana.bhaktów

„Jedynie dzięki oddanej wierze i towarzystwu bhaktów Pana, można bhaktów Pana, można bhaktów
pokonać więzienie materialnego świata. W chwili, w której zmysły żywej 
istoty porzucą materialne złudzenie, oczy zobaczą splendor duchowego 
dhama. Och! Kiedy osiągnę ten stan? Kiedy ujrzę Nawadwip prze kra czając 
więzy materialnej egzystencji? Bardziej chłodząca niż kojące promienie 
dziesięciu milionów księżyców, bardziej jaśniejąca niż blask dziesięciu 
milionów słońc, kiedy ta Dhama pojawi się przed moimi oczyma?” (NBT)NBT)NBT

Opis Nawadwipy
Pan Śiwa powiedział do Parwati: „Swarupa śakti (transcendentalna moc) Śri Swarupa śakti (transcendentalna moc) Śri Swarupa śakti
Kryszny ma trzy rodzaje zwane samwit, hladini i samwit, hladini i samwit, hladini sandhini. Moc sandhini
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objawia święte imiona Pana Hari i Jego siedzibę. Wysyłając tu Swoją moc 
sandhini Kryszna sprawia, że Nawadwipa staje się widoczna naszym oczom. 
Nawadwipa jest całkowicie duchowa, pełna wiedzy i szczęścia. Nawadwipa 
jest daleko poza szarym, bezwładnym światem materii.

„Nawadwipa Dhama jest transcendentalną siedzibą, wiecznym, ducho-
wym miastem, zamanifestowanym na dziewięciu wyspach, jak wielki złoty 
kwiat lotosu. Cztery wyspy Antardwipa, Simanta, Godruma i Madhja 
ozdabiają wschodni brzeg Gangesu. Na zachodnim jest pięć wysp: Ritu, 
Koladwipa, Dźanu, Modadruma i Rudra. Antardwipa jest okółkiem cudo-
wnego lotosu Nawadwipy, a pozostałe osiem wysp są jego płatkami.” (UT)

„Rzeka Ganges płynie przez Gaura Mandalę. Gaura Mandala, która 
w swoim centrum zawiera Nawadwipa Dhama, ma sto sześćdziesiąt osiem 
mil w obwodzie (taki sam rozmiar jak Wradźa-mandala). Czasami różne 
wyspy i dopływy, które przepływają przez Nawadwipę, jak Saraswati 
i Jamuna, wysychają i znikają. Innym razem stają się widoczne. Wszystkie 
wyspy i strumienie Nawadwipa Dhama są widoczne w snach, w medytacji 
oraz oczyma bhaktów przesiąkniętych oddaniem.bhaktów przesiąkniętych oddaniem.bhaktów

„Wszystkie duchowe siedziby (Śwetadwipa, Wajkunta, Goloka i Wryn-
dawana) i siedem słynnych świętych miast na tym świecie (Ajodhja, Matura, 
Haridwara, Kaśi, Kańczi, Awanti i Dwaraka) mają swoje rozwinięte formy 
w Nawadwipie.

„We Wryndawan jest dwanaście lasów, po kolei jeden za drugim, ale nie 
ma czegoś takiego w Nawadwipie. Zgodnie z pragnieniem Pana nie ma tu 
takiego porządku. Ta niespotykana forma lasu zwiększa premę coraz 
bardziej. Choć dwanaście lasów Wryndawany nie są wyraźnie widoczne 
w Śri Nawadwipa Dhama, to nadal odnaleźć tu można te same trans-
cendentalne miejsca jak rasa-sthali, Giri-Gowardhana, Radha-kunda i inne. 
Wszystkie miejsca lila z Wryndawana znajdują się w Nawadwipa Dhama. 
Nie ma różnicy między Wryndawan a Nawadwip, czy między Gaurangą 
i Kryszną.” (NDM)

Pan Śiwa powiedział do swojej żony Parwati: „Chwały Nawadwipy są jak 
chwały Wryndawany. Słuchanie o nich niszczy wszystkie grzechy i przynosi 
służbę oddania oraz duchową miłość.” (Ananta-samhitasłużbę oddania oraz duchową miłość.” (Ananta-samhitasłużbę oddania oraz duchową miłość.” ( )

„Składam moje pokłony każdemu, kto rozumie, że wewnątrz lub poza 
materialnym światem nie ma nic tak słodkiego jak Gaurawana (las Pana 
Gaurangi w Nawadwipa Dhama). Wszelka chwała lasowi Pana Gaury, który 
błyszczy jak złoty tilak, pokryty białym ubraniem wód Gangesu, uświetniony tilak, pokryty białym ubraniem wód Gangesu, uświetniony tilak
kwitnącymi kwiatami ćampaka, wypełniony różnymi rasami i przesączony rasami i przesączony rasami
najsłodszym nektarem Kryszna-premy, którym wiecznie delektuje się Kryszna-premy, którym wiecznie delektuje się Kryszna-premy
ukochany syn Śri Dźagannatha Miśry.” (CS)
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„Las Pana Gaurangi, który wypełniony jest nieograniczonym nektarem 
słodkiego imienia „Radha” jest jedynym celem mojego życia.” (NS)

Rzeka Ganges
Pan Śri Kryszna powiedział Uddhawie w Śrimad Bhagawatam 11.16.20: 
„Pośród świętych i płynących rzeczy Ja jestem świętym Gangesem.” 
Wryndawana Dasa Thakura mówi: „Kryszna jest zawsze obecny wszędzie 
tam, gdzie można znaleźć te cztery rzeczy: Śrimad Bhagawatam, Tulasi, 
Gangę i Jego bhaktów. Forma Bóstwa Pana może być wielbiona tylko 
wtedy, gdy wykona się ceremonię prana-pratisztha (instalacja). Wedy 
mówią jednak, że te cztery formy są Samym Najwyższym Panem od chwili 
ich pojawienia się w tym świecie.” (CB Madhja 21.81)

Agni Purana opisuje uosobioną formę Ganga Dewi mającą biały kolor, 
jadącą na makara (rodzaj ryby) i trzymającą naczynie i lotos w swoich 
dłoniach. „W Gaura-lila Rzeka Ganges pojawiła się jako córka Pana 
Nitjanandy – Ganga Dewi.” (GGD)

Śri Kawi Karnapura gloryfikuje Gangę Dewi w swojej Ćajtanja-ćarita 
mahakawja: „Zalewająca splątane włosy Śiwy, rozjaśnione odbiciem pół-
księżyca; czysta od dotyku lotosowych stóp Najwyższej Boskiej Osoby; 
piękna, słodka, manifestująca najwyższą siedzibę; niespokojna, trans cen-
dentalna, wieczna z czystymi wodami; wysuszająca ocean powtarzających 
się narodzin i śmierci, choć sama jest płynna; cudowna, trzymająca w swoim 
objęciu transcendentalną postać Pana Kryszny; niszcząca materialne 
złudzenie, choć jej bieg jest kręty; wypełniona wesołymi falami i niosąca 
zapach Najwyższej Boskiej Osoby; ta święta Rzeka Ganges, słynna rzeka 
niebiańskiego świata, płynie teraz po ziemi, upiększając transcendentalną 
ziemię Nawadwipy.”

„Widząc szczęście Jamuny biorącej udział w rozrywkach Kryszny, Ganga 
spełniała pokuty, aby także uczestniczyć w lila Pana. Zsyłając Swoją łaskę 
Kryszna pojawił się przed Gangą Dewi i powiedział: «W formie Gaurangi 
będę spełniał z tobą rozrywki.” (NDM)

Pan Ćajtanja regularnie kąpał się w Gangesie, aby zadowolić jej pragnienie 
obejmowania Go i służenia Jego transcendentalnym rozrywkom. Jako 
najwyższy śiksza-guru Pan Ćajtanja z szacunkiem składał dandawaty
Gandze zanim wszedł do wody. Pan Gauranga oczyścił Gangę bawiąc się 
w jej wodach i uczynił ją równą Jamunie, która wiecznie przetacza wradźa-
premę. Zawsze, gdy Pan Ćajtanja kąpał się w Gandze, zachowywał się 
w figlarny sposób razem ze Swoimi bhaktami. Zajmowali się wszelkimi 
rodzajami zabaw i gier, jak chlapanie się wodą. Głośne okrzyki „Hari bol!” 
akcentowały ich zabawę.
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„Wiśwambara pływał, nurkował, puszczał łódki, grał w gry i chlapał wodą 
Swoich przyjaciół. Czasami Pan spędzał sześć godzin na zabawach 
w Gandze.” (CB)

„Pewnego razu Garuda, olbrzymi orzeł-nosiciel Pana Wisznu, upolował 
wielkiego węża szukając jedzenia. Gdy Garuda przelatywał nad Gangesem 
ogon węża dotknął świętych wód Gangi. Z powodu dotyku Gangi wąż 
natychmiast osiągnął czteroramienną formę, przypominającą formy 
mieszkańców Wajkunty. Widząc to Garuda posadził tą wspaniałą osobistość 
na swoich plecach i osobiście zabrał ją na Wajkuntę.” (MD)

„Osoba, która dotyka wód Gangesu osiąga wieczną, duchową formę.” 
(Narada Purana(Narada Purana( )Narada Purana)Narada Purana

„Dzięki pamiętaniu o Gandze lub dzięki zwykłemu patrzeniu na nią, 
znikają grzechy. Bardzo haniebne grzechy giną dzięki intonowaniu jej 
imienia. Całe mnóstwa wielkich grzechów są zmywane dzięki codziennej 
kąpieli w Gandze, dzięki piciu jej wody i przez ofiarowywanie oblacji w jej 
wodach. Tak jak bawełna natychmiast spala się w ogniu, tak samo grzechy 
niszczone są w jednej chwili dzięki dotknięciu jej wód.” (Padma Purana(Padma Purana( )Padma Purana)Padma Purana
Ganga Maji ki dźaj!

„Ten, kto pości i kąpie się w Gandze w Gaura Purnimę oraz wielbi Pana 
Gaurangę, przekroczy materialny ocean narodzin i śmierci razem z tysiącem 
swoich przodków oraz osiągnie Golokę po śmierci.” (NDM)

„Pundarika Widjanidhi zawsze pił wodę Gangi przed wielbieniem Pana. 
Dzięki temu nauczał dumnych naukowców o wielkości Matki Gangi.” (CB)

Zachodni bhaktowie często siadają nad brzegiem Gangi i nakładają na 
swoje ciała błoto przed kąpielą w nektariańskich wodach Gangi. Poza tym, 
że jest to korzystne dla fizycznego zdrowia, to ta zabawna praktyka 
oczyszcza również duszę.

„Ten, kto smaruje błotem z brzegów Gangi swoją głowę i ciało otrzyma 
blask i poświatę półbogów, takich jak Surja. Woda Gangesu może zmyć 
wszystkie grzechy.” (Mahabharata(Mahabharata( )Mahabharata)Mahabharata

„Każdy, kto kładzie glinę z brzegów Gangi na swoją głowę lub smaruje nią 
swoje ciało, uwalnia się od wszystkich grzechów nawet nie kąpiąc się 
w Gandze. Ten, kto intonuje słowo «Ganga, Ganga» nawet z odległości 
setek jodźanów od Gangi uwalnia się od wszystkich grzechów i udaje się jodźanów od Gangi uwalnia się od wszystkich grzechów i udaje się jodźanów
na Wajkuntę.” (Padma Purana(Padma Purana( )Padma Purana)Padma Purana

„Osoba, która patrzy na Ganges, dotyka wody tej rzeki lub pije Gangę, 
oczyszcza się z grzechów .” (Agni Purana(Agni Purana( )Agni Purana)Agni Purana

„Śri Ćajtanja Mahaprabhu powiedział:,«Wielką chwałą Gangesu jest to, że 
naucza on intonowania świętych imiona Pana Kryszny. Wieje tu bryza znad 
Gangi. To dlatego słucham chwał Pana Kryszny.» Chętny, by zobaczyć 
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Gangę, Pan Ćajtanja poszedł szybko. Pan Gauranga w towarzystwie Pana 
Nitjanandy radośnie zanurzył się w Gandze intonując «Ganga! Ganga!”

„Pan Ćajtanja kontynuował: «Twoja cudowna, transcendentalna woda 
jest ucieleśnieniem ekstatycznej miłości. Każdy, kto raz usłyszy twoje imię, 
osiąga prawdziwe oddanie dla Pana Wisznu. Jakże więc wspanialsza jest 
osoba, która pije twoje wody. Dzięki twojej łasce ludzie intonują «Kryszna!» 
Nie ma innej przyczyny. Ptak, pies, szakal, robak czy owad, który mieszka 
na twoim brzegu staje się szczęśliwy. Przybyłaś do tego świata, aby ocalić 
upadłe dusze. Nikt nie jest ci równy.» Każdy, kto słucha modlitw Pana 
Ćajtanji gloryfikujących Gangę Dewi, odnajdzie miłość do Śri Kryszny 
Ćajtanji w swoim sercu.” (CB Antja 1.106-123)

„Śri Gauranga Mahaprabhu jest jak złota góra, dostarczająca klejnotów 
najwyższej formy Kryszna-premy. Gauranga chodzi tu i tam rozdając Swoją 
łaskę cierpiącym ludziom. Znany jako Wiśwambhara, utrzymujący 
wszechświat, zalał go Gangesem łez spływających z Jego oczu falami 
miłości do Boga.” (SNW)

„Śri Nitjananda Prabhu powiedział: «Służba dla Gangi niszczy reakcje 
popełnianych obraz na drobne kawałki.”

Śri Gauranga Mahaprabhu powiedział: «Dzięki mocy kąpieli w Gandze 
i dzięki intonowaniu świętego imienia Pana Hari Prabhu, ludzie osiągają 
służbę oddania dla Pana.” (CB)

„Pan Gauranga stał się ponury i zastanawiał się, dlaczego nie mógł 
osiągnąć szczęścia ekstatycznej miłości, nawet po intonowaniu i tańczeniu 
przez długi czas. Za to Adwajta Aćarja klaskał w dłonie i radośnie tańczył. 
Gauranga, myśląc, że był całkowicie pozbawiony Kryszna-premy, wskoczył Kryszna-premy, wskoczył Kryszna-premy
do Gangi, aby się utopić. Nitjananda i Haridasa chwytając za włosy i stopy 
Gaurangi, uratowali Go.

„Pan Ćajtanja powiedział: «Dlaczego miałbym dalej żyć, jeśli w Moim 
życiu nie ma ekstatycznej miłości do Pana Kryszny? Wy dwaj, dlaczego 
Mnie ocaliliście?” (CB)

Zwierzęta z Nawadwipy
Pewnego razu w Nawadwip, gdy Śrila Dźagannatha Dasa Babadźi jadł 
prasadam, jakieś szczeniaki zaczęły jeść z jego tacki. Jego sługa próbował 
je przegonić, ale Babadźi Maharadźa zaprotestował mówiąc: «Jeśli nie 
pozwolisz im jeść, to ja też nie będę jadł. Przecież są psami z Dhama!”

Z tej historii rozumiemy, że nawet psy w Nawadwipie są szczególnymi 
duszami. Mają szczęście mieszkania w świętej ziemi Śri Ćajtanji Mahaprabhu, 
zawsze słuchając harina-nama-sankirtana, zjadając prasadam i pijąc oczy-
sz czające wody świętej rzeki Gangi.
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Mimo wzniosłego statusu, psy utrzymują materialne cechy bycia brud-
nymi, zanieczyszczającymi i są źródłem chorób zakaźnych. W wedyjskiej 
kulturze grihastowie-wajśjowie czasami posiadali psy. Ale były one trzymane 
poza murem otaczającym ich domy. Psy mogły bez przeszkód biegać po 
polach, ale nigdy nie były wpuszczane na wewnętrzne podwórza.

Bhaktowie w MTŚK w Majapur powinni współpracować w celu wdrożenia 
tej zasady kultury wedyjskiej poprzez trzymanie psów na polach, z dala od 
wewnętrznego podwórza Radha-Madhawy.

Parikrama w Nawadwipie
Jak go zrobić? Śrila Bhaktiwinoda Thakura opisuje, że jednym z symptomów 
bhawy jest posiadanie uczucia do miejsc rozrywek Pana.bhawy jest posiadanie uczucia do miejsc rozrywek Pana.bhawy

„Gdy bhakta spełnia parikrama w Śri Nawadwipa Dhama, będzie 
dopytywał się w ten sposób: «O mieszkańcy Dhama! Gdzie jest miejsce 
narodzin najdroższego pana waszego życia? W którym kierunku grupa 
kirtanowa Mahaprabhu wcześniej przechodziła? Proszę, powiedzcie mi, 
gdzie Śri Ćajtanja Mahaprabhu spełniał Swoje przedpołudniowe rozrywki 
z chłopcami pasterzami?

Mieszkańcy Nawadwipa Dhama odpowiedzą tak:  „To miejsce, w którym 
stoimy, to Śri Majapur. Bezpośrednio przed nami na tym wzniesieniu 
otoczonym przez gaj tulasi jest miejsce najbardziej drogocennego tulasi jest miejsce najbardziej drogocennego tulasi
pojawienia się Śrimana Mahaprabhu. Spójrz tylko na wioski Ganganagara, 
Simulija, Gagigarha, Madźidha i inne. Niezrównana grupa sankirtanu
Śrimana Mahaprabhu przechodziła przez te same wioski.”

„Słuchając tych słodkich, przesyconych premą rozmów z ust mieszkańców 
Nawadwipa Dhama, ciało bhakty przeszyje dreszcz emocji, jego serce bhakty przeszyje dreszcz emocji, jego serce bhakty
zatonie w szczęściu, a łzy będą tryskały z jego oczu. W ten sposób spełnia 
on parikrama we wszystkich miejscach rozrywek Śri Ćajtanji Mahaprabhu 
w Śri Nawadwipa Dhama. Nazywa się to tad wasati sthale priti, uczucie do 
miejsc, w których Pan spełniał Swoje rozrywki.” (JD)

„Okrążanie Nawadwipy jest starożytną praktyką, rozpoczętą już w czasach 
Śri Ćajtanji. Okrążanie Śri Dhama Nawadwipa nie jest przestarzałą praktyką 
okazywania szacunku wielkiej, historycznej osobistości. Śri Ćajtanja jest 
Samym Bogiem. Śri Nawadwipa jest wiecznie transcendentalnym, boskim 
królestwem. Śri Ćajtanja, Jego królestwo i Jego czynności są wieczne 
i możliwe do zrozumienia w ten sposób przez pobożnych pielgrzymów 
podczas okrążania przez nich duchowej sfery, dzięki łasce tych doskonale 
czystych dusz, które służą Śri Ćajtanji w duchowym królestwie.

„Okrążanie Śri Nawadwipy pod przewodnictwem sadhu jest w ten sposób 
czysto duchowym działaniem. Duchowe królestwo można zrozumieć 
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poprzez słowa sadhu. Duchowe królestwo nie może być ujrzane 
śmiertelnym okiem lub dotknięte ręką. Ktoś musi słuchać słów sadhu
z przekonaniem, że same te słowa są identyczne z obiektami, które opisują. 
Opis Śri Nawadwipa Dhama w literackich pracach napisanych przez 
bhaktów, którzy opisują Prawdę Absolutną, z pewnością dla osób nie bhaktów, którzy opisują Prawdę Absolutną, z pewnością dla osób nie bhaktów
wtajemniczonych wygląda pozornie na przeciwny do tego, co postrzegają 
ich zmysły.” (Harmonist(Harmonist( , Śrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura)Harmonist, Śrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura)Harmonist

Prabodhananda Saraswati Thakura wyjaśnia, jak odpowiednio wykonać 
parikrama: „Oślepiony intoksykacją z picia nektaru Gauranga-premy, kiedy Gauranga-premy, kiedy Gauranga-premy
będę przechadzał się po Nawadwipie śpiewając, tańcząc, śmiejąc się, 
płacząc, biegnąc, tarzając się po ziemi i padając nieprzytomny?

„Chodzenie po Nawadwipie jest największym bogactwem, najwyższą 
doskonałością, esencją wszystkich zasad regulujących, najlepszą formą 
kultu wielbienia, najcudowniejszym i najsłodszym ze wszystkich oceanów 
słodyczy.” (CS)

Skutek wykonywania parikrama
„Ktokolwiek kończy Nawadwipa Dhama parikrama, a potem przyjmuje 
darśan Majapur w Gaura Purnimie, otrzyma łaskawy cień lotosowych stóp 
Śri Śri Gaura-Nitaja i szybko osiągnie skarb Gaura-premy.” (NDM)

Towarzystwo
„Wielcy mędrcy przyjmują schronienie Nawadwipy i z nie motywowanym 
oddaniem służą lotosowym stopom Radhy i Kryszny. Wyspa po wyspie 
oglądają transcendentalne formy Bóstwa Kryszny, śpiewają święte imiona 
Pana Hari i kąpią się w Gangesie. Przez dziewięć nocy chodzą po Nawa-
dwipie z wielkim oddaniem. Radośnie utrzymują się dzięki honorowaniu 
maha-prasadam od Pana Gaurangi Mahaprabhu.” (UT)

Modlitwy do wysp
„Sekret czystej służby oddania spoczywa w tych, którzy przyjmują 
schronienie świętego miejsca Pana Ćajtanji, gdzie mój Pan Hari, ze Swoją 
transcendentalną formą wypełnioną nektarem wspaniałej boskiej miłości, 
przyjmuje rolę Śri Radhy. Chodzenie po Nawadwipa Dhama jest najlepszym 
ze wszystkich bogactw, najlepszą ze wszystkich zasad religijnych, 
najlepszym ze wszystkich rodzajów wielbienia, najlepszą ze wszystkich 
doskonałości, najlepszą ze wszystkich chwał i najlepszym ze wszystkich 
oceanów słodyczy.” (NS)

Poniższe cytaty pochodzą z Nawadwipa Dhama Mahatmja i Nawadwipa 
Bhawa-taranga Thakura Bhaktiwinoda, chyba że zaznaczono inaczej.
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Antardwipa – reprezentuje podporządkowanie wszystkiego
„Jogapitha Śri Ćajtanji Mahaprabhu leży w Śri Dhama Majapur, które 
znajduje się w centrum Antardwipy, leżącej pośrodku dziewięciu wysp. 
W Dwapara-judze, po kradzieży krów Kryszny, Brahma spełniał tu pokuty. 
Kryszna pojawił się tutaj jako Gauranga i przekazał nauki brahmantara
(sekretne) o Radzie i o ruchu sankirtana.” (NBT)NBT)NBT

„Na obszarze trzydziestu dwóch milowym kwadratowych Nawadwipy, 
która jest Wryndawaną, znajduje się dziewięć wysp, tworzących ośmio-
płatkowy lotos pływający po wodzie. W środku tych ośmiu wysp, które są 
płatkami, leży Antardwipa, a na Antardwipie znajduje się centralny punkt, 
Śri Majapur. Wieczne rozrywki Pana Ćajtanji miały miejsce w obszarze 
Majapur. Ponieważ Pańća-tattwa znajduje się w Jogapitha w Majapur, jest 
to najcudowniejsze ze wszystkich miejsc.” (NDM)

„Majapur nie jest różne od Gokula Mahawana z Wradźy. W południowej 
części Majapur, nad brzegami Gangi w pobliżu jego połączenia się z Saraswati, 
znajduje się gaj zwany Iśodjana. Niech ten las będzie miejscem mojego 
wiecznego oddania. O mieszkańcy Nawadwipy i Wryndawany, zaprowadźcie 
mnie do tego gaju, siedziby Pana. Jest to z pewnością w waszej mocy, 
ponieważ jest to wasze miejsce. Ja jestem tylko sługą i dzięki asystowaniu 
w waszej służbie dla Tych Panów, osiągnę rezydencję w dhama.” (NBT)NBT)NBT

„Kiedy będę chodził po pięknych lasach Nawadwipy i kiedy padnę 
nieprzytomny na widok wspaniałej, młodzieńczej formy Pana Gaury, 
radośnie tańczącego ze Swoimi towarzyszami? Moim życiem i duszą jest 
dom Pana Gaury w Śri Majapur, gdzie spełnia On Swoje radosne, 
młodzieńcze rozrywki. Ziemia jest miękka w dotyku i oświetlona jest 
blaskiem wielu kamieni szlachetnych oraz zapełniona różnymi swawolnymi 
zwierzętami. Cudowne drzewa pokryte pnączami i pachnącymi kwiatami 
emitują przyjemną muzykę dzięki swoim ptakom.” (NS)

Simantadwipa – reprezentuje słuchanie
„Pewnego razu w Satja-judze Śiwa ekstatycznie krzyczał: «Gauranga! 
Gauranga!” Za radą Śiwy jego żona, Parwati, przyszła do Simantadwipy 
i intonowała Gaura-nama. Gdy Kryszna pojawił się przed nią jako Gauranga, 
Parwati podniosła kurz ze stóp Gaurangi i położyła go na przedziałku włosów, 
który zwie się simanta. Gauranga pobłogosławił ją mówiąc, że ona i jej mąż 
staną się Praudha Mają i Wriddha Śiwą, aby służyć jako strażnicy Nawadwipy.

Godrumadwipa – reprezentuje intonowanie
„W innych miejscach ktoś może znaleźć miliony klejnotów czintamani lub czintamani lub czintamani

otrzymać osobisty darśan Pana Hari. Ja raczej, odrzucając pójście 
gdziekolwiek indziej, pozostanę okryty kurzem Godrumy.” (NS)
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„Narada Muni powiedział: «Ten, kto intonuje imię Gaury otrzyma łaskę 
Kryszny i będzie w stanie mieszkać we Wryndawan. Ten, kto wielbi Krysznę 
bez intonowania imienia Gaury otrzyma Krysznę po długim czasie. Lecz 
ten, kto bierze imię Gaury, szybko zdobędzie Krysznę, ponieważ obrazy już 
w nim nie przebywają.”

„Po Kryszna-lila Indra przyszedł tu razem z krową surabhi i wielbił Nimaja. surabhi i wielbił Nimaja. surabhi
Dzięki intonowaniu imienia Gaurangi i płakaniu wkrótce otrzymali darśan
Gaurangi. Indra odszedł, ale surabhi została tu pod drzewem banjanowym surabhi została tu pod drzewem banjanowym surabhi
(druma), wielbiąc Pana Gaurangę. Godrumadwipa ma swoją nazwę od 
krowy (go), która mieszkała pod drzewem (druma). Go oznacza także 
zmysły lub pragnienia, a druma oznacza kalpa-druma – drzewa spełniające 
pragnienia. Dlatego w tym miejscu spełniają się pragnienia bhaktów.

„Tu surabhi pouczyła Markendeja Risziego: «Wielbiąc Gaurangę staniesz surabhi pouczyła Markendeja Risziego: «Wielbiąc Gaurangę staniesz surabhi
się spokojny, czysty i osiągniesz słodki owoc Kryszna-premy. Gdy prema
zasiądzie w twoim sercu zatoniesz w nektarze zachwycających rozrywek 
Radha-Madhawy. Osiągając Wradźę i schronienie Radharani, twój umysł 
będzie pochłonięty służeniu Boskiej Parze.» Godrumadwipa nie jest różna 
od Nandiśwara, domu Nandy Maharadźa we Wryndawan.” (NDM)

„Nrisimha Palli jest miejscem, w którym Pan Nrisimha umył Swoje ręce 
i odpoczywał po zabiciu demona Hiranjakaśipu w Satja-judze. Kiedy ujrzę 
piękno tego miejsca? Będę tu tarzał się po ziemi w ekstatycznej miłości, 
błagając o czystą miłość do Kryszny. W moim sercu mieszka dwulicowość, 
nieszczerość, pragnienie sławy i sześciu wrogów – pożądanie, złość, 
chciwość, strach, złudzenie i intoksykacja. Dlatego będę modlił się u stóp 
Pana Nrisimhy, aby oczyścił moje serce i dał mi pragnienie do służenia 
Najwyższemu Panu Krysznie.

„Szlochając będę błagał Pana Nrisimhę, abym mógł wielbić Radha-
Madhawę w Nawadwipie, w sposób wolny od przeszkód. Choć ta forma 
Pana jest przerażająca dla złych osób, jest On niezmiernie pomyślny dla 
bhaktów dowodzonych przez Prahlada. Kiedy Pan Nrisimha będzie bhaktów dowodzonych przez Prahlada. Kiedy Pan Nrisimha będzie bhaktów
zadowolony, by łaskawie przemówić do mnie, tego bezwartościowego 
głupca, i usunie moje obawy?

„Drogie dziecko, zostań tu szczęśliwie w Śri Gaura Dhama. Czcij Radha-
Madhawa i rozwijaj atrakcję do świętego imienia. Dzięki łasce Moich 
bhaktów wszystkie przeszkody są usuwane.” Po takiej przemowie, kiedy bhaktów wszystkie przeszkody są usuwane.” Po takiej przemowie, kiedy bhaktów
ten Pan radośnie położy Swoje lotosowe stopy na mojej głowie? Wtedy, 
dzięki łasce Śri Nrisimhy, ukażę symptomy ekstatycznej miłości dla Radhy 
i Kryszny i będę tarzał się po ziemi przed drzwiami do świątyni Pana 
Nrisimhy.” (NBT)NBT)NBT
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Madhjadwipa – reprezentuje pamiętanie
„Niech łaskawa Madhjadwipa pozwoli mi ujrzeć majestatyczne rozrywki 
Mahaprabhu. Niech wszystkie sekretne miejsca, jak Brahma-kunda oraz 
pnącza spełniające pragnienia spełnią moje pragnienia ujrzenia połud-
niowych rozrywek Mahaprabhu w Madhjadwipie.” (NS)

„Kiedy zobaczę w Madhjadwipie tą zdumiewającą, o długich ramionach, 
złotą postać Gaurasundary, noszącego girlandę z leśnych kwiatów i głośno 
krzyczącego: «O bracia, wszyscy razem intonujcie święte imię!”

„Pan Brahma powiedział Sapta Risim, by udali się do Nawadwipy 
i intonowali Gaura-nama, aby jak najszybciej otrzymać premę. Absorbując 
się w Gaura-nama porzucili jedzenie i spanie. W południe, które jest 
środkową (lub madhja) częścią dnia, Gauranga i Pańća-tattwa pojawili się 
przed mędrcami. Wyspa, na której Gauranga pojawił się w południe 
nazywana jest Madhjadwipą. Dziś w Kumarahatta znajduje się siedem 
pagórków reprezentujących siedmiu mędrców, którzy kiedyś tu mieszkali.

„Kiedy ja sam lub z bhaktami, zatonę w falach oceanu miłości dla Pana 
Ćajtanji? Bez środków do życia będę chodził po lesie Madhjadwipy 
w południe, medytując o emocjonalnych stanach Pana. Potem mieszkańcy 
Madhjadwipy będą łaskawi i pokażą mi: «Spójrz, tu jest nasz Pan Gauranga, 
tańczący ze Swoimi towarzyszami w ogromnym kirtanie w Brahmanagara 
nad brzegiem Brahma-kunda.” (NBT)NBT)NBT

Koladwipa – reprezentuje lotosowe stopy Kryszny
„Wszelka chwała lasom Koladwipy, które otaczają brzeg Gangesu 
i wielbione są przez Pana Brahmę i Pana Śiwę. Te leśne rozrywki Gaurangi 
Mahaprabhu wypełnione są naturalnym bogactwem w postaci wielu 
ptaków, zwierząt, drzew, pnączy, kuńdźa, jezior, sadzawek, pól, wzgórz 
i płynących strumieni. Jest ono uważane za najwyższe miejsce Gaura-lila. 
Koladwipa nie jest różna od Bahulawana z Wradźy.

„W Satja-judze pewien bramin wielbił tu Warahę z pragnieniem otrzy-
mania Jego darśanu. Zaraz potem jego iszta-dewa, Pan Waraha, pojawił się 
jako atrakcyjny dzik z ciałem tak wysokim, jak góra. Waraha przemówił do 
bramina: «Wcześniej zabiłem tu Hiranjakszę za pomocą Moich kłów. Służąc 
Nawadwipie służy się wszystkim tirtha; a dzięki mieszkaniu w Nawadwipie 
osiąga się owoce mieszkania we wszystkich tirtha.» Bramin nazwał to 
miejsce Koladwipa Parwata (kolakolak  znaczy dzik, a parwata – góra). Jest to Giri 
Gowardhana z Wryndawan.

„Tysiąc lat temu Dźajadewa Goswami żył tu w Ćampahatta pod rządami 
Króla Lakszmana Sena, zarządcy Nadii. Napisał tu Dasa Awatara Stotra
i wielbił Pana Krysznę w raga-bhakti. Ćampa oznacza kwiat ćampaka
i dlatego to miejsce, które pełne jest drzew ćampaka, nazywane jest 
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Ćampahatta. Każdego dnia Padmawati, żona Dźajadewy, przynosiła 
naręcza kwiatów ćampaka do wielbienia Kryszny.

„Pewnego dnia Pan pojawił się przed Dźajadewą z cerą koloru kwiatu 
ćampaka, który jaśnieje jak stopione złoto. Jego piękna twarz pokonała 
jaśniejące piękno miliona księżyców. Miał kręcone włosy i girlandę 
z kwiatów na szyi. Jego ramiona były długie, a Jego blask rozświetlał pokój. 
Dźajadewa i Padmawati na widok tej formy Gaurangi płakali strumieniami 
łez i stracili przytomność.

„Pan z miłością podniósł ich i przemówił tymi słowami: «Wkrótce narodzę 
się w Nadii, przyjmę sannjasę i zamieszkam w Nilaćali. Tam, przepełniony 
premą, będę ciągle smakował twojej Gita-gowindy wraz z Moimi bliskimi Gita-gowindy wraz z Moimi bliskimi Gita-gowindy
towarzyszami. Teraz oboje udajcie się do Nilaćali, gdzie osiągnięcie miłość 
do Boga dzięki wielbieniu Pana Dźagannatha. Wtedy ponownie narodzicie 
się w Nawadwipie.”

„W tej wiosce znajduje się las ćampaka, w którym Ćampakalata gopi
zbierała kwiaty na girlandy dla Radha-Madawy. To miejsce nie jest różne od 
Khadirawana z Wradźy, gdzie odpoczywali Kryszna i Balarama.” (NDM) 

„O Koladwipo, bądź łaskawa dla tej niegodnej osoby. Pozwól mi zamie-
szkać w Nawadwipie wśród bhaktów i daj mi prawo do bogactwa rozrywek bhaktów i daj mi prawo do bogactwa rozrywek bhaktów
Gaurangi, który jest moim Panem w życiu i śmierci.” (NBT)NBT)NBT

Ritudwipa – reprezentuje wielbienie Kryszny
„Ritu oznacza wiosnę, a ponieważ ta atrakcyjna pora roku pełni tu dla Pana 
wieczną służbę, to wyspa ta nazywana jest Ritudwipa. Śri Nitja nanda 
powiedział, że jest to miejsce Radha-kundy. Tak jak Radha-Madawa spędzają 
popołudnia w Radha-kunda we Wradźy, delektując się przy je m nościami 
wiosny (i innych pór), podobnie Gauranga przychodził tu popo łudniami, 
angażował się w kirtan i zadowalał każdego rozdając wradźa-premę.

„Pamiętając rozrywki Kryszny jako chłopca pasterza, Gauranga czasami 
głośno wykrzykiwał imiona krów: «Śjamali! Dhabali!» Gdy Gauranga 
wzywał Subalę i Śridama, zaczynał płakać.

„Kiedy będę przechadzał się po Ritudwipie, dostrzegając piękno lasu 
i pamiętając o rozrywkach Pana? Wtedy doznam oszołomienia na widok 
rozrywek z Radha-kunda.”

Widjanagara – „W czasie pralaja Matsja przyniósł tu wszystkie Wedy. 
Brihaspati opuścił pozycję jako guru półbogów, pojawił się w Gaura-lila 
jako Wasudewa Sarwabhauma, uczył w szkole w Widjanagarze i pojechał 
do Dźagannatha Puri, aby zdobyć łaskę Pana Ćajtanji. Modlitwa do 
Widjanagara tirtha: «Niech ignorancja, która ukrywa prawdę o rozrywkach 
Pana Gaury, nigdy nie okryje mojego umysłu. Z podniesioną woalką obym 
zawsze wykraczał poza i był z dala od królestwa złudzenia Maji.” (NDM)
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Dźanudwipa – reprezentuje modlenie się do Kryszny
„Dźanu Muni spełniał tu tapasję i otrzymał darśan Pana Ćajtanji. Kiedyś 
Dźanu Muni połknął cały Ganges, który potem wyszedł z jego uda (dźanu), 
aby pojawić się jako jego córka Dźanawi (córka Dźanu). Pieśń Gaura-arati
odnosi się do Ganga Dewi tym imieniem: dźanawi-tata-wane dźga-mana-
lobha – piękna postać Pana Ćajtanji nad brzegiem Dźanawi (Gangesu) 
przyciąga każdego we wszechświecie. Dźanudwipa nie jest różna od 
Bhadrawana z Wradźy.” (NDM)

„Narodziny po narodzinach modlę się, aby zostać źdźbłem trawy 
w transcendentalnej ziemi Dźanudwipy, która wielbiona jest przez Indrę. 
To będzie moją największą radością.” (NS)

Modadrumadwipa – reprezentuje zostawanie sługą Kryszny
„W gałęziach drzew siedzą kukułki i ciągle śpiewają chwały Pana Gaurangi, 
Sity i Ramy. W poprzedniej kalpie Pan Ramaćandra, Sita i Lakszman 
zatrzymali się w tym miejscu. Tu znajduje się Ajodhja. Miejsce to nie jest 
różne od Bhandirawana z Wradźy.

„Kiedy będę się tu przechadzał, obserwując wspaniałość lasu i kiedy nagle 
ujrzę chatkę Pana Ramaćandry? Wtedy zobaczę Samego Ramę, którego 
ciało ma kolor trawy durwa i który ubrany jest jak brahmaćari, siedzących 
obok z Lakszmana i Sitę. Na widok czarującej formy Ramaćandry, padnę 
nieprzytomny w lesie. Zostanę obezwładniony miłością i nie będę w stanie 
mówić, gdy będę pił piękno Jego postaci moimi oczyma.

„Lakszman łaskawie wyjdzie wolno naprzeciw, aby dać mi trochę owoców 
i położy Swoje stopy na mojej głowie. «Mój drogi synu, proszę, zjedz ten 
owoc. Ponieważ mieszkamy w lesie tylko tyle możemy ofiarować naszym 
gościom.» Gdy to mówi wizja znika, a ja będę szlochał podczas zjadania 
owocu. W moim sercu myślę o tej niepojętej formie. Czy jeszcze kiedyś 
ujrzę tą zielonawą postać Ramy?”

„O Bhandirawana, ziemio transcendentalnych klejnotów, moje serce łka 
bez końca na myśl o opuszczeniu ciebie! W tym miejscu, pod pretekstem 
wypasania krów, Balarama i Kryszna spełniali wiele rozrywek. W ten sam 
sposób Gauranga spełnia w Modadrumadwipie rozrywki, upajając się 
dźwiękiem kirtanu w towarzystwie Swoich przyjaciół.” (NBT)NBT)NBT

Rudradwipa – reprezentuje bycie przyjacielem Kryszny
„Tu jedenastu Rudrów zostało odurzonych miłością Gaury, gdy radośnie 
tańczyli i intonowali chwały Najwyższego Pana. W tym czasie półbogowie 
sypali kwiaty z nieba. Śankaraćarja przybył tu i zobaczył Ćajtanję Maha-
prabhu. Pańćamukha Śiwa, Durwasa, Asztawakra i Dattareja Muni wielbili 
tu Śri Gaurangę.
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„Obszar Paradanga jest Wryndawaną. W tym miejscu można zobaczyć 
rozrywki z Wryndawany, rasa-mandalę i Dhira Samira z Wradźy. Gauranga 
i Jego towarzysze przychodzili tu i wykonywali kirtan opisujący rasa-lila
Radha-Madawy. Szczęśliwi bhaktowie widzą Śri Krysznę wiecznie przeby-
wającego tu razem z gopi. Znajdują się tu wszystkie lila-sthali z Wryndawan lila-sthali z Wryndawan lila-sthali
Dhama. Nie rób żadnego rozróżnienia między Wryndawan i Nawadwip, ani 
między Kryszną i Gaurangą.

„Wisznuswami zobaczył tu Śiwę. Następnie Mahadewa nazwał swoim 
imieniem (Rudra Sampradaja) nową sampradaję, a Wisznuswamiego pos-
tawił na jej czele.” (NDM)

W następującym fragmencie Thakura Bhaktiwinoda opisuje mistyczne 
doświadczenie, jakie miał po przybyciu do Rudradwipy podczas parikrama. 
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Thakura Bhaktiwinoda usiadł obok śiwa-linga, aby medytować o lotosowych 
stopach Gaurangi. Sajudźja, uosobiona bogini bezosobowego wyzwolenia, 
nagle pojawiła się, a Thakura zemdlał. Wtedy Pan Śiwa ocucił go, położył 
swoje stopy na głowie Thakura i powiedział: 

„Służba oddania dla Kryszny jest esencją życia; pokonasz Maję i szybko 
osiągniesz cień lotosowych stóp Gaury. Spójrz na Śri Pulinę na południu, 
która jest taka czarująca. To jest Wryndawana w Nawadwipie. Idź tam, by 
zobaczyć rozrywki Kryszny. Wkrótce osiągniesz lotosowe stopy Radhy.”

„Po przekazaniu swoich nauk Pan Śiwa zniknie. Kłaniając się, wyruszę 
w drogę płacząc cały czas. Oglądając Śri Pulinę przez jakiś czas, padnę na 
ziemię nieprzytomny z głosem uwięzłym w moim gardle. W czasie tego 
stanu samadhi pojawi się wspaniała postać wykonująca swoją stałą służbę. samadhi pojawi się wspaniała postać wykonująca swoją stałą służbę. samadhi
Rozpoznam w niej siebie, Kamala-mańdźari, wieczną służkę Ananga-
mańdźari, boginię mojego serca.

„Ananga-mańdźari przedstawi mnie liderce naszej grupy (Śri Lalita-sakhi) 
i da mi służbę przygotowywania kamfory dla Boskiej Pary. Objawi mi 
poufne rozrywki Boskiej Pary. Udamy się w pobliże Śri Pulina i zobaczymy 
Rasa-mandalę, gdzie Gopendra-nandana Kryszna, otoczony przez bilion 
gopi, kradnie serca wszystkich tańcząc ze Śri Radhą, Królową tańca rasa.

„Taki cudowny taniec nie istnieje nigdzie indziej w materialnym świecie! 
Ktokolwiek, dzięki wielkiemu szczęściu widzi te rozrywki, od razu tonie 
w tym nektarze. A kto już ogląda ten boski taniec w swoim samadhi, nie 
będzie w stanie porzucić szczęścia tego zdumiewającego widoku! Nie 
będę w stanie opisać tego widoku, więc zamknę go w sercu i będę na 
niego spoglądał wiecznie. W moim własnym gaju, podczas utrzymywania 
tej wizji w moim sercu, będę ciągle służył pod kierunkiem sakhi.

„Ananga-mańdźari, młodsza siostra Radharani, obdarzy mnie swoją łaską 
i osobiście pokaże mi Dhama. Udamy się na zachód od Rasa-mandali do Śri Rasa-mandali do Śri Rasa-mandali
Dhira-samira, a potem trochę dalej do Wamsi-wata i nad brzeg Jamuny. 
Rupa-mańdźari zapyta moją nauczycielkę, Ananga-mańdźari, która 
odpowie: «Ta nowa dasi (służka) będzie zaangażowana pod kierunkiem dasi (służka) będzie zaangażowana pod kierunkiem dasi
Lalita-sakhi. Jej imię to Kamala-mańdźari i jest ona skupiona na oddaniu 
dla Śri Gaurangi. Bądź łaskawa i obdarz ją spontanicznym oddaniem dla 
naszej Boskiej Pary.”

„Słuchając tego, Rupa-mańdźari dotknie mojego ciała swoją łaskawą 
dłonią, nagle przekazując mi wzniosłe, duchowe emocje oraz intensywne 
pragnienie wielbienia podążając jej śladami. Moja cera jest świetlista, 
a moje ozdoby i ubrania migoczą jak nocne gwiazdy. Pojawię się z kamforą 
w moich dłoniach i padnę do jej stóp, błagając o stałe schronienie 
lotosowych stóp Śri Radhy.
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„Rupa-mańdźari i Lalita-mańdźari zabiorą mnie do prywatnego gaju 
Lality, uroczej pani Swananda-sukhada-kuńdźa, która przebywa wewnątrz, 
medytując o służbie dla lotosowych stóp Radharani. Złożę pełne pokłony 
u jej stóp, a Wiszaka wyjaśni jej, kim jestem: «Jest to mieszkanka Nawadwipy, 
która pragnie ci służyć, a przez to służyć stopom Radhy i Kryszny.”

„Lalita będzie bardzo zadowolona i powie do Ananga-mańdźari: «Znajdź 
jej miejsce obok siebie i z uwagą przygotuj dla niej jej upragnioną służbę. 
Zabieraj ja ze sobą, gdy idziesz wykonywać swoją służbę, a stopniowo 
osiągnie ona łaskę Śri Radhy. Bez łaski Radhy jak można osiągnąć służbę 
dla Rada-Madawy?”

„Wysłuchawszy słów Lality Ananga-mańdźari zaprowadzi mnie do 
swojego gaju i uczyni mnie swoją własną służką. Okaże uczucie łaskawie 
pozwalając mi towarzyszyć jej, gdy idzie służyć Boskiej Parze. Podczas 
wykonywania służby ujrzę w oddali Radhę i Krysznę. Wtedy być może Śri 
Radha okaże mi łaskę wydając polecenie i dając cień Swoich lotosowych 
stóp. Pozostając zawsze zaangażowana w tą służbę stopniowo stanę się 
ekspertem. W ten sposób zadowolę Radha-Madawę, którzy w zamian 
czasem przekażą mi ozdoby.” (NBT)NBT)NBT

„O stopy, proszę, chodźcie po Rudradwipie! O oczy, proszę, spoglądajcie 
na piękno Modadrumy. O języku, proszę, intonuj chwały wszystkich 
świętych miejsc Pana Gauraćandry. O części mojego ciała, z włosami 
zjeżonymi w ekstazie, proszę, tarzajcie się w kurzu transcendentalnych 
miejsc rozrywek Pana Gaurangi.” (NS)

„O Nawadwipa Dhama, daj mi swoją łaskę, bo jak bez twojej łaski ktoś 
może osiągnąć dhama Pana? Nie rozważaj proszę, czy jestem odpowiedni, 
czy nie, do służby, którą już wykonałem. Po prostu wyciągnąłem esencję 
nauk Dźanawy (Ananga-mańdźari) i Nitjanandy Prabhu, posiadacza 
wszystkich energii.” (NBT(NBT( )NBT)NBT





Rozdział drugi

Pojawienie się i historia

W Ananta-samhicie Pan Śiwa odpowiada na pytania Parwati dotyczące 
tego, kiedy i dlaczego Radha stworzyła Nawadwipę.

„Słysząc, że Śri Kryszna bawił się w lesie Wryndawan z inną gopi o imieniu gopi o imieniu gopi
Wiradźa-sakhi, Śrimati Radharani pobiegła do tego miejsca. Radhika jednak 
nie złapała Kryszny, ponieważ On natychmiast zniknął, a Wiradźa Dewi 
zamieniła się w rzekę.

„Potem Śrimati Radharani i Jej przyjaciółki wkroczyły na obszar między 
Gangesem a Rzeką Jamuną. Tam Radha stworzyła najpiękniejszą 
i najszczęśliwszą transcendentalną siedzibę, wypełnioną lasami tulasi, 
malati, dźati i kwiatów malati, dźati i kwiatów malati, dźati malika. Były tam psocące zwierzęta, brzęczące 
pszczoły i ptaki wiecznie śpiewające: „O Kryszno!” Ubrana w kolorowe 
ubrania i ozdoby, niezrównanie piękna Śrimati Radhika zaczęła grać słodką 
muzykę na flecie. Śri Kryszna, urzeczony tym niebiańskim dźwiękiem, 
natychmiast pojawił się w tym czarującym miejscu i powiedział: 
«O ukochana Radhiko, nikt nie jest Ci równy. Nigdy Cię nie opuszczę, nawet 
na jedną chwilę. Ponieważ to miejsce jest jak grupa wysp, mądrzy znają je 
jako Nawadwipę (dziewięć wysp). Wiecznie zostanę tu z Tobą w tym 
transcendentalnym miejscu, które stworzyłaś tylko po to, by Mnie 
zadowolić. Ludzkie istoty, które przychodzą tu i wielbią Ciebie i Mnie 
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z pewnością staną się Naszymi wiecznymi przyjaciółkami gopi. Ta 
transcendentalna siedziba jest jak Wryndawana i ktoś może osiągnąć tu 
czystą służbę oddania.”

„Potem Śri Kryszna i Śri Radha połączyli się, aby stać się jedną formą 
duchową wiecznego szczęścia i wiedzy. Ta połączona forma była Kryszną 
w środku i Gaurą (o jasnej, złotej cerze) na zewnątrz. Na ten widok Lalita 
i Wiszaka i wszystkie sakhi w jednej chwili przyjęły męskie formy, aby służyć sakhi w jednej chwili przyjęły męskie formy, aby służyć sakhi
swojemu Panu Gaurze. Wszyscy zaczęli głośno intonować: «Dźaja Gaurahari! 
Dźaja Gaurahari!» Śri Radhika o złotej cerze jest jasna (Gaura), a Pan 
Śjamasundara jest ciemny (Hari). Stając się jednym zaczęli być teraz znani 
jako Gaurahari i zamieszkali wiecznie w Nawadwipie. Tu Wradźa-gopi 
przyjęły męskie formy, by radośnie służyć Panu Gaurahari, który jest Radhą 
i Kryszną w jednej postaci.” (NDM)

Historia Nawadwipy
Śrimad Bhagawatam (4 (4 ( .21.12) mówi, że Król Prithu założył swoje bogate, 
pobożne królestwo na ziemi między dwoma wielkimi rzekami  – Jamuną 
i Gangą. W Nawadwipa Dhama Mahatmja Śrila Bhaktiwinoda Thakura 
mówi, że Prithu zbudował swoje królestwo w Nawadwipie, która jest 
częścią ziemi między dwoma wielkimi rzekami. Bhaktiwinoda Thakura 
mówi także, że gdy Widura opuścił pałac Dhritarasztry, udał się na piel-
grzymkę (ŚB 3.1.16) i ostatecznie przybył do Śridhama Majapur.

Zgodnie z Śrila Bhaktiwinodem Thakurem na przestrzeni wieków Pan Śri 
Ramaćandra, Pan Śri Kryszna, Pandawowie i główni aćarjowie czterech 
sampradaji Wajsznawa odwiedzili Nawadwipa Dhama.sampradaji Wajsznawa odwiedzili Nawadwipa Dhama.sampradaji

„Pan Nitjananda przybywając do Mamagaczczi (Modadrumadwipa) 
powiedział, że Ajodhja znajduje się w Modadrumadwipie. W minionej 
kalpie Sita-Rama i Lakszmana mieszkali tu szczęśliwie pod ogromnym 
drzewem banjanowym podczas swojego wygnania. Pan Rama wyglądał 
bardzo atrakcyjnie z pięknymi, lotosowymi oczyma, cerą tak zieloną, jak 
świeża trawa i z pełnym wdzięku łukiem w Swoich dłoniach. Rama nosząc 
splątane loki i strój brahmaćarina kradł umysły wszystkich żywych istot. 
Pewnego razu Rama powiedział Sicie tajemniczą historię: «Gdy zacznie się 
wiek Kali, pojawię się tu w Nadii z jaśniejącą, złotą cerą. Wszystkie szczęśliwe 
dusze, które zobaczą Moje dziecięce rozrywki otrzymają najwyższy dar  – 
premę. Po zakończeniu ukochanych rozrywek z edukacją i objawieniu chwał 
świętego imienia przyjmę sannjasę i udam się do Dźagannatha Puri.”

„Pięć tysięcy lat temu Pandawowie zatrzymali się w Mahatpura 
(Wajkuntapura) w czasie swojego wygnania. W tym czasie w Samudragarh 
Król Wajsznawa Samudrasena walczył z taką mocą z Bhimą, że Sam Kryszna 
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pojawił się, aby ocalić Bhimę. Kryszna spełnił tą rozrywkę, aby odwzajemnić 
się Swojemu bhakcie, Królowi Samudrasenie, który intensywnie pragnął 
darśanu Pana.

„Około tysiąca lat temu Pan Narajana poprowadził Ramanudźę (Śri 
sampradaja) do Wajkuntapury. Tam łaskawie ukazał Ramanudźy trans cen-
dentalną formę, której służą Jego energie Śri, Bhu i Nila. Kilka chwil potem 
Pan Narajana ukazał cudownie piękną postać Gaurasundary. Przejęty 
transcendentalną ekstazą Ramanudźa padł nieprzytomny. Gauranga 
pobłogosławił Ramanudźę kładąc Swoje lotosowe stopy na jego głowę. 
Ożywiony i bosko zainspirowany Ramanudźa gloryfikował Gaurangę 
i wyraził pragnienie ujrzenia Jego rozrywek.

„Gauranga odparł: «W przyszłości, gdy objawię Moje rozrywki, ponownie 
narodzisz się, aby je zobaczyć.» Następnie Ramanudźa dołączył do swoich 
uczniów w południowych Indiach i nauczał dasja-rasy, wewnętrznie medy-dasja-rasy, wewnętrznie medy-dasja-rasy
tując o Gaura-lila.

„Nimbarka (Kumara sampradaja) przybył do Rudradwipy i wielbił tam 
Pana Śiwę w Bilwa Paksza. Pewnego razu Pan Śiwa pojawił się przed 
Nimbarką mówiąc mu, aby przyjął nauki od czterech Kumarów, którzy 
medytowali w pobliżu. Nimbarka otrzymał od nich mantrę Radha-Kryszna 
i nadal mieszkał w Nawadwipie. Podążając za naukami z Sanat-kumara-
samhity wielbił Radhę i Krysznę z wielką miłością.samhity wielbił Radhę i Krysznę z wielką miłością.samhity

„Pewnego razu Radha-Madawa pojawili się przed Nimbarką ukazując 
Swoją połączoną formę jako Śri Gauranga Mahaprabhu. Potem Nimbarka 
opuścił Nawadwipę, aby rozpocząć swoją misję nauczania. W Gauranga-
lila Nimbarka pojawił się jako Keśawa Kaśmiri i otrzymał miłość do Boga 
bezpośrednio od Nimaja Pandita.

„Madwaćarja (Brahma sampradaja) i jego uczniowie także przebywali 
w Wajkuntapurze. Gauranga pojawiając się we śnie powiedział Madwaćarji: 
«Jesteś Moim wiecznym sługą. Gdy pojawię się w Nawadwipie, przyjmę 
twoją sampradaję. Teraz udaj się wszędzie, nauczaj przeciw majawadim
i ujawnij chwały wielbienia Bóstwa Pana.» Madwaćarja zbudził się zdumiony 
i krzyczał: «Kiedy jeszcze zobaczę tą piękną, złotą postać?”

„Pewnego razu Wisznuswami i jego uczniowie spędzili noc w Rudradwipie, 
recytując śastry i intonując «Hari bol!» Śiwa, zadowolony z ich śastry i intonując «Hari bol!» Śiwa, zadowolony z ich śastry bhakti, 
pojawił się tam oferując błogosławieństwo zaskoczonemu, lecz urado-
wanemu Wisznuswamiemu. Śiwa upełnomocnił Wisznuswamiego do zało-
żenia sampradaji (Rudra sampradaji (Rudra sampradaji sampradaja) nauczającej oddania. Krótko później 
Gauranga pojawił się przed Wisznuswamim we śnie i powiedział: «Dzięki 
łasce Rudry stałeś się Moim bhaktą i osiągnąłeś skarb bhakti. Teraz podróżuj 
i nauczaj filozofii śuddhadwajty (oczyszczonego monizmu).” (śuddhadwajty (oczyszczonego monizmu).” (śuddhadwajty NDM)
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Nadia – miasto uczonych ludzi
W czasie pojawienia się Pana Ćajtanji (1486 r.) Bengal prawie stracił swoją 
niezależność. Zarządcą był Mahometanin i choć Hindusi okazyjnie 
zajmowali tron, byli zobligowani do przyjęcia mahometanizmu w celu 
zachowania swojej suwerenności. W roku 1478 Generał Hussain Szah 
zdetronizował hinduskiego Króla Śubuddhi Raja. Muzułmańscy królowie 
rządzili krajem poprzez Kazich lub Gubernatorów. Kazi wymierzali 
sprawiedliwość, zbierali podatki od podległych królów hinduskich, odsyłali 
część do skarbu państwa, a resztę zatrzymywali dla siebie.

Nadia (drugie imię Nawadwipy) słynęła jako miasto uczonych ludzi. Każdy 
był całkowicie pochłonięty zdobywaniem wiedzy przyjmując to za jedyny 
cel ludzkiego życia. Może brzmieć to dziwnie dla dzisiejszych ludzi, którzy 
tak bardzo pochłonięci są wstrętnymi, grzesznymi czynnościami, ale 
mieszkańcy piętnastowiecznej Nadii nie mieli absolutnie żadnej atrakcji do 
polityk, gromadzenia bogactwa lub radowania się przyjemnościami 
zmysłowymi. W rzeczywistości zajmowanie politycznego stanowiska, 
nawet głównego ministra, uważane było za coś haniebnego. Ktoś, kto to 
robił, porównywany był do psa.

Rodzice modlili się do Boga, aby ich synowie zostali wielkimi naukowcami 
i panditami. Choć większość ludzi z Nadii poświęciło swój czas na edukację, 
nie cierpieli z powodów ekonomicznych, ponieważ utrzymywało ich 
społeczeństwo. Przynajmniej raz w miesiącu pobożny Hindus obchodził 
jakiś religijny festiwal i rozdawał jałmużnę uczonym ludziom (braminom). 
Głównym obowiązkiem bogatej klasy było chronienie i utrzymywanie tych 
zaangażowanych intelektualną i duchową kulturą. Wszystkie energie 
miasta Nadia były używane w jednym celu – do tworzenia uczonych ludzi.

Intensywne oddanie Nawadwipy nauce odróżniało ją od każdego innego 
miasta na świecie. Studenci tłoczyli się wszędzie. Ćajtanja-bhagawata
mówi, że setki a czasami tysiące studentów uczęszczało do wielu tol (szkół) tol (szkół) tol
znajdujących się na każdej ulicy Nadii.

Śrila Wryndawana Dasa Thakura, który był naocznym świadkiem, 
powiedział: „Codziennie tysiące studentów przybywało do Nawadwipy 
z całych Indii. Niektórzy przybywali, aby rozpocząć swoją edukację, a inni, 
by zakończyć studia rozpoczęte gdzieś indziej. I każdego dnia tysiące 
odchodziło po otrzymaniu swoich dyplomów.

„Każdy student nosił książkę. Była ona jego przyjacielem, jego siłą, ozdobą 
i środkiem na zdobycie szacunku u innych. Turnieje literackie regularnie 
odbywały się w wielu miejskich kąpieliskach, ghata. Walka często odbywała 
się wraz z zaciętą rywalizacją. Pokonana grupa musiała przepłynąć rzekę, 
aby się uratować.” (CB)
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Choć było tam wiele szkół, to Nadia nie miała szkoły nauczającej Njaja 
(logiki). Njaja najpierw rozwinęła się w Mithili (stan Bihar w Północnych 
Indiach), na ziemi Gautama Buddy. Njaji można się było uczyć tylko tam, 
ponieważ profesorowie z Mithili mieli tylko jeden podręcznik i nie pozwalali 
nikomu go kopiować.

Sarwabhauma Bhattaćarja, naukowiec z Nadii, poszedł do Mithili, nauczył 
się na pamięć całego podręcznika i powrócił do Nadii, by założyć pierwszą 
szkołę Njaja (szkołę logiki). Później na życzenie Króla Prataparudry 
Sarwabhauma Bhattaćarja przeniósł się do Dźagannatha Puri i założył tam 
drugą szkołę logiki.

Śri Ćajtanja Mahaprabhu pojawił się właśnie w tym czasie, gdy uczone 
miasto Nadia było w szczycie swojego intelektualnego rozwoju. Pan 
Ćajtanja przyszedł w tym okresie najwyższej działalności literackiej, aby 
pokazać, że osiągnięcie Kryszna-premy, czystej miłości do Boga, jest Kryszna-premy, czystej miłości do Boga, jest Kryszna-premy
ostateczną wedantą (końcem wszelkiej wiedzy). Choć Nadia była słynnym 
centrum nauki, to zainteresowanie ludzi wiedzą było czysto akademickie; 
było źródłem egoistycznej przyjemności. Jako całość ludzie byli bardziej 
zainteresowani „intelektualnymi potrzebami” niż duchową mądrością. Ich 
pozorne żarliwe obchody religijne były głównie skierowane na zadowalanie 
zmysłów. Mimo wielu szkół i panditów Nadia gwałtownie poddawała się panditów Nadia gwałtownie poddawała się panditów
podstępnym efektom Kali-jugi.

Wryndawana Dasa Thakura opisuje pozycję Nadii w czasie pojawienia się 
Śri Ćajtanji: „Czuwanie całą noc i śpiewanie pieśni do Bogini Durgi było 
jedyną religią dla ludzi. Wydawali ogromne kwoty pieniędzy na śluby 
swoich córek i synów. Nikt nie obchodził festiwali, by gloryfikować Krysznę, 
ale przeprowadzano wspaniałe ceremonie dla swoich dzieci i krewnych. 
Nikt nie przemawiał, jeśli nie mógł wyśmiać błędów u innych. Nikt nie 
chciał wychwalać innych osób.

„Nikt nie spełniał Kryszna-kirtana, juga-dharmy dla tego wieku. Gdy juga-dharmy dla tego wieku. Gdy juga-dharmy
Śriwasa Pandita i jego bracia wykonywali sankirtana, ludzie mówili: 
«Dlaczego mamy intonować i tańczyć dla Kryszny? Jaka jest w ogóle 
korzyść z tego sankirtana?» Mówiąc w ten sposób ludzie ogólnie nie 
potrafili niczego zrozumieć. Zbierając się razem wyśmiewali garstkę 
Wajsznawów mieszkających w Nadii.

„Pieniądze i rodzina były ich jedynym interesem. Świat pozbawiony był 
Hari-bhakti. Każdy zadawał się z materialistami i podążał złą ścieżką.” (CB)

Modlitwy do Nawadwipy
„W Nawadwipie każdy dom obchodzi wielki festiwal na cześć Bhakti-dewi, 
bogini oddania. Nawadwipa jest słodsza od Wajkunty. Moje serce raduje 
się w transcendentalnej siedzibie Nawadwipy.
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„Wszelka chwała lampie Nawadwipy, która świecąc oliwą transcendentalnej 
miłości, niszczy ciemność w jaskini serca i rozświetla jałową, ciernistą, 
nieprzejezdną i zdradliwie wijącą się ścieżkę, która prowadzi do szybko 
płynącego strumienia nektaru szczęścia czystej miłości do Kryszny.” (SCC)

„Niech Dhama Nawadwipy, która jest koronnym klejnotem wszystkich 
świętych miejsc i miejscem spoczynku wszystkich półbogów, riszich oraz 
Wed, i która jest główną manifestacją mocy sandhini Pana (wiecznej sandhini Pana (wiecznej sandhini
egzystencji), gdzie przebywają także Jego moce czit i czit i czit ananda, stanie się 
widoczna moim oczom.” (NBT)NBT)NBT

Medytacje o Nawadwipie
Śriniwasa Aćarja, uczeń Śri Gopala Bhatta Goswamiego, regularnie 
przebywał z Narottama Dasa Thakurem i Śjamanandą Prabhu. Choć ciągle 
podróżował i nauczał, to był także ekspertem w medytacji.
(1) „Zachwycająca siedziba Nawadwipa, gdzie wszystkie sześć pór roku 
pojawia się w całym przepychu, kochana jest nawet przez takich półbogów 
jak Brahma. Nawadwipa jest zawsze upiększana przez różne rodzaje 
aromatycznych kwiatów, kwitnących roślin i pnączy. Kukułki i inne ptaki 
wiecznie wypełniają powietrze przyjemnymi dźwiękami. W Nawadwipie 
znajduje się wspaniałe miejsce znane jako Śri Majapur, które usuwa 
wszystkie zmartwienia życia.

„Pewnego dnia Śriniwasa Aćarja usiadł w odosobnionym miejscu 
medytując o rozrywkach Śri Ćajtanji w Nawadwipie. W umyśle zmiękczonym 
od miłości Śriniwasa mógł wyobrazić sobie Pana Gaurasundara siedzącego 
na cudownym tronie w otoczeniu Swoich najdroższych zwolenników. 
Pochłonięty tym wspaniałym widokiem Pana i Jego towarzyszy Śriniwasa 
zaczął z miłością nakładać papkę sandałową na transcendentalne ciało 
Gaurangi. Ozdobił Pana girlandą pachnących kwiatów. Potem z sercem 
topniejącym w oddaniu zaczął wachlować Pana ćamarą.

„Śriniwasa stał się urzeczony Gaura-premą, gdy pił nektar z księżycowej 
twarzy Gauraćandry. Łzy czystej miłości do Boga spływały z jego lotosowych 
oczu, a jego umysł poruszał się na falach emocji, gdy mdlejąc upadał na 
ziemię. Gaurahari, zadowolony szczerą służbą Śriniwasa, podarował 
girlandę Swojemu drogiemu bhakcie. Dotyk tych kwiatów sprawił, że 
Śriniwasa odpłynął w ocenie radości.

„Po odzyskaniu świadomości Śriniwasa był zaskoczony, że girlanda, którą 
Pan podarował mu w jego medytacji w rzeczywistości zwisała z jego szyi! 
Piękno i niebiański zapach tej girlandy był poza opisem. Pszczoły zlatywały 
się ze wszystkich stron, aby ją powąchać. Aby uniknąć rozpoznania 
Śriniwasa szybko próbował schować girlandę, lecz ktoś to zauważył.
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„Choć Śriniwasa był zawsze pochłonięty medytacją o rozrywkach Pana 
Ćajtanji w Nawadwipie, próbował z całych sił utrzymać to w tajemnicy. 
W podobny sposób medytował także o rozrywkach Radha-Madawy we 
Wradźy i w ten sposób pływał w przyjemnym oceanie Wradźa-rasy.” (BR)
(2) „Wykąpana w pięknym, oczyszczającym Gangesie, którego wody 
pokryte są falami; jego złote, urocze brzegi pokryte są pięknymi, kwitnącymi 
drzewami i pnączami i odświeżane łagodnym wietrzykiem; gdzie pełno 
jest łabędzi, kwiatów lotosu i pszczół; gdzie są cudowne święte miejsca 
wysadzane klejnotami; a kurz ozdobiony jest odciskiem lotosowych stóp 
Pana Gaury – jaśnieje najpomyślniejsza Śri Nawadwipa Dhama – która jest 
wielką powodzią szczęścia, wypełniona jest wieloma rodzajami kwiatów, 
owoców, drzew i pnączy, której służą wielkie dusze i która rozbrzmiewa 
dźwiękami wielu rodzajów kolorowych ptaków, których słodkie pieśni 
zadowalają uszy i serce.

„Wielu braminów i pobożnych osób ma swoje domy w mieście Nawadwipy. braminów i pobożnych osób ma swoje domy w mieście Nawadwipy. braminów
Są tam piękne podwórza, gaje, ogrody i cudowne miejsca rozrywek. 
Bhaktowie zawsze obchodzą różne transcendentalne festiwale. W każdym 
domu jaśnieje Bóstwo Pana Kryszny z wielkim splendorem. 

„Zachwycające miejsce Pana Gauranga Hari otoczone jest przez złoty 
mur, który przyćmiewa blask słońca. Pałac posiada wielką bramę wejściową, 
ogromne podwórze do sankirtanu, świątynię Lakszmi-Narajana, kuchnię, 
jadalnię, sypialnię i taras na dachu. Pałac z klejnotów ma dach z diamentów, 
cztery drzwi z klejnotów oraz przedsionki z rubinów. Na środku pałacu 
znajduje się wspaniały, sześciopłatkowy lotos ozdobiony mantrami
i jantrami (mistyczne wzory).jantrami (mistyczne wzory).jantrami

„Jaśniejąca simhasana stoi na środku tego lotosu. Jego podstawą i bokami 
są rubiny; nogi są z szafirów, a tył z lazurytu. Wspaniałe perły i inne pierwszej 
klasy klejnoty pokrywają tron, na którym znajdują się miękkie, jedwabne 
poduszki. Tron stoi na ośmiobocznej, złotej podstawie z wypisaną 
ośmioliterową mantrą do medytowania o Panu Hari.” (NDM)
(3) „Medytuję o Śri Nawadwipie, która wiecznie jaśnieje wspaniałym, 
duchowym szczęściem na niezwykle uroczym brzegu oczyszczającego 
Gangesu w Bengalu.

„Medytuję o Śri Nawadwipie, która jak niektórzy mówią, jest duchowym 
niebem Wajkunty, inni mówią, że jest królestwem Goloki, a ci, którzy znają 
prawdę, mówią, że to Śri Wryndawana.

„Medytuję o Śri Nawadwipie, gdzie w każdym kierunku wieje łagodzący 
wietrzyk i gdzie jest wiele drzew, gdzie Pan Gaura cieszył się Swoimi 
południowymi rozrywkami.
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„Medytuję o Śri Nawadwipie, gdzie fale wielkiego Gangesu zabawnie 
ochlapują złote brzegi ozdobione złotymi schodami.

„Medytuję o Śri Nawadwipie, gdzie są niezliczone piękne, złote pałace  – 
wszystkie są wiecznymi domami bogiń fortuny.

„Medytuję o Śri Nawadwipie, gdzie ludzie gloryfikowani są przez wielkich 
mędrców, półbogów, Siddhów i wypełnieni są wiedzą, miłosierdziem, 
tolerancją, rezultatami wszystkich wedyjskich jagji i sześcioma wspaniałymi jagji i sześcioma wspaniałymi jagji
bogactwami.

„Medytuję o Śri Nawadwipie, w której znajduje się szczęśliwy dom 
Dźagannatha Miśry, wzbogacony rozrywkami narodzin Pana Gaury.

„Medytuję o Śri Nawadwipie, gdzie złoty Pan Hari chodząc wszędzie 
i intonując święte imię z wielką miłością w towarzystwie Swoich bhaktów, bhaktów, bhaktów
wskoczył do błyszczącego oceanu ekstatycznej miłości do Boga.

„Niech ten, kto z radosnym sercem czyta tych osiem wersetów pełnych 
medytacji o Śri Nawadwipa Dhama osiągnie czystą miłość do lotosowych 
stóp Śrimana Śaczinandana.” (NDM)



Rozdział trzeci

Śri Ćajtanja Mahaprabhu

Wszelka chwała Panu Śri Gaurandze i Jego towarzyszom. Jedynie 
dzięki słuchaniu transcendentalnych tematów o Panu Ćajtanji ktoś 

może otrzymać miłosne oddanie dla Najwyższego Pana. (CB(CB( )CB)CB

Imiona Pana Ćajtanji
Narada Muni powiedział: „W Kali-judze ten, kto przyjmuje imię Gaury 
otrzyma łaskę Kryszny i ostatecznie zamieszka we Wryndawan. Ten, kto 
wielbi Krysznę nie przyjmując imienia Gaury otrzyma Krysznę tylko po 
bardzo długim czasie. Lecz ten, kto przyjmuje imię Gaury szybko osiąga 
Krysznę, ponieważ obrazy nie utrzymują się przy imieniu Gaury.

„W Hari Hara Kszetra, części Nawadwipa Dhama, Pan Śiwa przebywa ze 
swoją małżonką. Tu Pan Śiwa ciągle tańczy i intonuje imię Gaury, prosząc 
swoich zwolenników, aby zaakceptowali Kryszna-bhakti. W czasie opusz-
czania swojego ciała bhakta zostanie wyzwolony przez Śiwę, który będzie 
krzyczał imię Gaurangi do jego ucha.” (NDM)

„Osoba, która w dowolnym miejscu w Nawadwipie krzyczy «Gaura!», czy 
to sannjasin czy grihasta, będzie zawsze cieszyła się wszelkim trans cen-
dentalnym szczęściem.” (Urdmanaja Tantra)Urdmanaja Tantra)Urdmanaja Tantra

43
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„Wiecznie medytuję o Śri Gaurze, który oczyścił wiek Kali i stał się znany 
pod imionami Wiśwambhara, Prabhu, Hari, Dwidźa, Gauraćandra, Nimaj 
i Iśa w królestwie Gauda-desz (Bengal Zachodni).” (Gauranga-lila-smarana-(Gauranga-lila-smarana-(
mangala stotra)mangala stotra)mangala stotra

„Pewnego dnia Nimaj Pandit i Dźagadananda Pandit biegli wzdłuż brzegu 
Gangi. Nagle ujrzeli przepiękną papugę siedzącą na pachnącym drzewie 
bakula. Chwytając papugę Nimaj powiedział: «Hej Śuka! Synu Wjasy, śpiewaj 
chwały Radha-Madawy i zwiększ nasze szczęście.» Ignorując prośbę Pana 
papuga wrzasnęła podekscytowana: «Gaura! Gaura! Gaura!». Udając złość 
Pan odrzucił papugę.

„Papuga nadal śpiewała: «Gaura! Gaura!» «Dlaczego nie chcesz śpiewać 
o Radzie i Krysznie?» nalegał Nimaj. Papuga odparła: «Wryndawana 
zamieniła się teraz w Nawadwipę, a ja widzę Radhę i Krysznę w formie 
Gaurahari. Jestem papugą mieszkającą w tym lesie, która utrzymuje się 
dzięki intonowaniu świętego imienia Gaury. Ty jesteś moim Kryszną, 
a Gadadhara jest moją Śrimati Radharani.” (PW)

„Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura wyjaśnia, że imię «Kryszna Ćajtanja» 
oznacza Tego, który sprawia, że świat jest czetana (żywy) i w ten sposób jest 
w stanie zainteresować się Kryszną. Oznacza także Tego, kto napełnia każde-
go szczęśliwym życiem, dając imię Kryszny i służbę dla Niego. Kryszna 
Ćajtanja oznacza również wszechatrakcyjną siłą życiową.” (Nauki Śri Ćajtanji(Nauki Śri Ćajtanji( )Nauki Śri Ćajtanji)Nauki Śri Ćajtanji

„Intonujcie święte imię Pana Gaurangi, ponieważ Jego imię jest 
wszechmocne. Wszystkie inne imiona półbogów, bogiń i Wisznu-tattwy są 
doskonale zharmonizowane i zawarte w Jego imieniu.” (PW)

Sto osiem imion Pana Ćajtanji
 – autorstwa Sarwabhauma Bhattaćarji

namaskritja prawakszjami, dewa-dewam dźagad-gurum
namnam-asztottara-śatam, ćajtanjasja mahatmanah

O wielka duszo! Po złożeniu pokłonów Panu Panów, który jest mistrzem 
duchowym całego wszechświata, przedstawię teraz sto osiem świętych 
imion Pana Ćajtanji.

wiśwambharo dźita-krodho, maja-manusza-wigrahah
amaji majinam śreszto, waro-deśo dwidźottamah

Gauranga utrzymuje wszechświat, zwycięża wpływ materialnej złości 
i przybiera złudną formę człowieka. Zachowuje się właściwie, jest 
najlepszym z oszustów, pojawia się na najlepszej ziemi i jest najwyższym 
braminem.
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dźagannatha-prija-sutah, pitr-bhakto maha-manah
lakszmi-kantah śaczi-putrah, premado bhakta-watsalah

Gauranga jest najdroższym synem Dźagannatha Miśry, Gauranga jest 
bhaktą Swojego ojca i posiada ogromną moc mentalną. Jest ukochanym 
mężem Bogini Fortuny, synem matki Śaczi, obdarzającym ekstatycznym 
miłosnym oddaniem i jest bardzo czuły względem Swoich wielbicieli.

dwidźa-prija dwidźa-waro, wajsznawa-prana-najakah
dwi-dźati-pudźakah śantah, śriwasa-prija iśwarah

Gauranga jest drogi podwójnie inicjowanym braminom, jest najlepszy 
wśród braminów i jest bohaterem życia i duszy braminów i jest bohaterem życia i duszy braminów bhakty. Wielbi braminów. 
Jest spokojny i święty. Jest bardzo drogi Śriwasie Pandicie i jest 
Najwyższym Kontrolerem.

tapta-kańćana-gaurangah, simha-griwo maha-bhudźah
pita-wasa rakta-pattah, szad-bhudźo «tha ćatur-bhudźah

Jego cera jest jak stopione złoto, Jego szyja jest jak szyja lwa, Jego 
ramiona są bardzo muskularne. Nosi żółte ubrania (jako głowa rodziny) 
i czerwone jako sannjasin. Ukazuje formę sześcioramienną, a także 
czteroramienną.

dwi-bhudźaś ća gada-panih, ćakri padma-dharo «malah
pańća-dźanja-dharah śarngi, wenu-apnih surottamah

Gauranga ukazuje formę dwuramienną, trzyma buławę, dysk, lotos i jest 
bezgrzeszny. Trzyma konchę Pańćadźanja, łuk, flet i jest najlepszy wśród 
półbogów.

kamalaksześwarah prito, gopa-liladharo juwa
nila-ratna-dharo rupja, hari kaustubha-bhuszanah

Gauranga jest Panem lotosookiej Lakszmi. Jest ukochanym wszystkich 
żywych istot. Jest siedzibą pasterskich rozrywek i jest absolutnie 
młodzieńczy. Lubi nosić szafiry, srebrne naszyjniki i ozdobiony jest 
klejnotem kaustubha.

śriwatsa-lańczano bhaswan, mani-dhrik kańdźa-loćanah
tatanka-nila-śrih rudra, lila-kari guru-prijah

Gauranga ozdobiony jest znakiem Śriwatsa, a Jego postać upiększona 
jest wieloma błyszczącymi klejnotami. Ma oczy w kształcie płatków 
lotosu. Jego majestat wzmocniony jest dzięki szafirowym kolczykom. 
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Czasami odgrywa rozrywki Pana Śiwy i jest bardzo drogi Swojemu 
mistrzowi duchowemu.

swa-nama-guna-wakta ća, namopadeśa-dajakah
aćandala-prijah śuddhah, sarwa-prani-hite ratah

Gauranga świadom jest cech Swoich świętych imion. Przekazuje nauki 
o świętych imionach. Jest drogi nawet dla najniższych wśród wyrzutków. 
Jego charakter jest całkowicie nieskazitelny. Zajęty jest dobrem dla 
wszystkich żywych istot.

wiśwarupanudźah sandhja, watarah-śitalaśajah
nihsima-karuno gupta, atma-bhakti-prawartakah

Gauranga jest młodszym bratem Wiśwarupy. Pojawił się o zmierzchu. 
Pragnie złagodzić płonące cierpienia żywych istot. Jego współczucie 
jest bezgraniczne. Jest bardzo skryty. Naucza oddania prawdziwej jaźni.

mahanando nato nritja, gita-nama-prijah kawie
arti-prijah śuczih śuddho, bhawado bhagawat-prijah

Gaurangę pochłania największe szczęście. Zachowuje się jak aktor 
teatralny i słynie z tańczenia, śpiewania i intonowania świętych imion. 
Jest uczonym naukowcem i poetą. Jest drogi tym, którzy cierpią. Jest 
drobiazgowo schludny i nieskazitelnie czysty. Przyznaje ekstatyczne, 
miłosne uczucia. Jest bliski dla wielkich bhaktów.

indradi-sarwa-lokeśa, wandita-śri-padambudźah
njasi-czudamanih kryszna, sannjasaśrama-pawanah

Boskie, lotosowe stopy Gaurangi wielbione są przez Pana Indrę 
i wszystkich zarządców różnych planet niebiańskich. Jest On klejnotem 
koronnym wyrzeczonych. Jest wszech-atrakcyjną Najwyższą Boską 
Osobą. Oczyszcza wyrzeczony porządek życia.

ćajtanjah kryszna-ćajtanjo, danda-dhrig njasta-dandakah
awadhuta-prijo nitja, nanda-szad-bhudźa-darśakah

Gauranga jest wszech-atrakcyjną siłą życiową wszelkiego stworzenia. 
Nosi kij w wyrzeczonym porządku życia, a także porzuca go. Jest drogi 
Śri Nitjanandzie Prabhu, boskiemu szaleńcowi. Ukazał Swoją 
sześcioramienną postać Nitjanandzie.

mukunda-siddhi-do dino, wasudewamrita-pradah
gadadhara-prana-natha, arti-ha śarana-pradah
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Gauranga obdarza doskonałością Swojego wielbiciela, Mukundę. 
Zachowuje się potulnie i pokornie. Daje nektar Swojemu wielbicielowi 
Wasudewie, trędowatemu. Jest Panem życia Gadadhara Pandita. Usuwa 
zmartwienia Swoich bhaktów. Obdarza ostatecznym schronieniem 
Swoich wielbicieli.

akińćana-prijah prano, guna-grahi dźitendrijah
adosza-darśi sumukho, madhurah prija-darśanah

Gauranga jest drogi tym, którzy nic nie posiadają. Jest życiem i duszą 
całego stworzenia. Przyjmuje tylko dobre cechy innych. Zwycięża wpływ 
materialnych zmysłów. Jest ślepy na błędy innych. Ma przyjemną twarz 
i jest wyjątkowo słodki. Jest czymś cennym do oglądania.

pratapa-rudra-samtrata, ramananda-prijo guru
ananta-guna-sampannah, sarwa-tirthajka-pawanah

Gauranga wyzwala Maharadźa Prataparudrę z obraz. Jest ukochanym 
Ramanandy Raja. Jest mistrzem duchowym każdej żywej istoty. Posiada 
nieograniczone dobre cechy. Jest jedynym oczyszczającym wszystkie 
miejsca pielgrzymek.

wajkuntha-natho lokeśo, bhaktabhimata-rupa-dhrik
narajano maha-jogi, gjana-bhakti-pradah prabhuh

Gauranga jest Panem pozbawionego zmartwień duchowego świata oraz 
Panem wszystkich materialnych planet. Przyjmuje różne formy zgodnie 
z pragnieniami Swoich wielbicieli. Jest najwyższym schronieniem dla 
wszystkich żywych istot. Jest największą osobą praktykującą jogę. 
Przekazuje intelektualną wiedzę o procesie oddania. Jest Mistrzem  
i Panem wszystkich.

pijusa-waćanah prithwi, pawanah satja-wak sahah
oda-deśa-dźananandi, sandohamrita-rupa-dhrik

Słowa Gaurangi wytwarzają deszcz czystego nektaru. Jest zbawicielem 
ziemi. Mówi zgodnie z prawdą. Może wytrzymać wszystkie formy 
cierpienia. Zachwyca ludzi z Orissy. Ucieleśnia formę wszelkiego 
nektaru.

jah pathed pratar utthaja, ćajtanjasja mahatmanah
śraddhaja parajopetah, stotram sarwagha-naśanam
prema-bhaktir harau tasja, dżajate natra samśajah
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Och wielka duszo! Poleca się, aby rankiem (6.00-8.24) wiernie recytować 
dla Śri Ćajtanji Mahaprabhu tą transcendentalną modlitwę niszczącą 
grzech. Ten, kto tak czyni poczuje wzrost ekstatycznego, miłosnego 
oddania dla Pana Hari; co do tego nie ma żadnych wątpliwości.

asadhja-roga-jukto «pi, muczjate roga-sanktat
sarwaparadha-jukto «pi, so «paradhat pramuczjate

Nawet jeśli ktoś jest zarażony chorobą nieuleczalną, uwalnia się od 
wszelkiego niebezpieczeństwa dolegliwości. Nawet jeśli ktoś popełnił 
wszystkie rodzaje obraz, uwalnia się od ich rezultatów.

phalguni-paurnamasjan tu, ćajtanja-dźanma-wasare
śraddhaja paraja bhaktja, maha-stotram dźapan purah
jad jat prakurute kamam, tat tad ewacziral labhet

Jeśli ktoś intonuje tą wielką modlitwę z wiarą i transcendentalnym 
oddaniem w dniu pojawienia się Pana Ćajtanji (Gaura-Purnima), to 
nieustannie osiąga spełnienie każdego jednego czystego pragnienia.

aputro wajsznawam putram, labhate natra samśajah
ante ćajtanja-dewasja, smritir bhawati śaśwati

Jeśli małżeństwo wielbicieli pragnie mieć dziecko, ale nie jest w stanie 
go dostać, wtedy bez wątpliwości je otrzymają. A w chwili śmierci będą 
pamiętali o Śri Ćajtanji-dewa i wkroczą w Jego wieczne rozrywki.

Dźagannatha Miśra nazywał Swojego boskiego syna Wiśwambharą, 
a Matka Śaczi wołała na Niego Nimaj. Imię Gauranga nadano, gdy przyjął 
świętą nić (diksza bramińska). W szkole zwali Go Nimaj Pandit. Jego 
bhaktowie nazywali Go Gaura, Prabhu lub Śri Gauranga. Jego głównym 
imieniem było Śri Kryszna Ćajtanja, ponieważ był zajęty budzeniem Śri 
Kryszny, Najwyższego Pana, w sercach ludzi.

„Ponieważ Najwyższa Boska Osoba Pan Gauranga jest pełen szczęścia, 
przyciąga serce każdego. To jest Jego nadzwyczajna natura. Jako wyjątkowo 
szczęśliwy może uczynić żywe istoty także szczęśliwe, tak jak bogata osoba 
może sprawić, że ktoś inny się wzbogaci. Gauranga napełnia serce każdego 
zachwytem. Jest to znak Najwyższej Boskiej Osoby.” (SCCD)

„Po odejściu Pana Ćajtanji Pan Nitjananda Prabhu objawił prawdziwą 
naturę Śri Gaurangi Mahaprabhu światu. Wznosząc Swoje dłonie w górę 
Pan Nitjananda rozdawał nieograniczoną łaskę poprzez nauczanie. 
«Chodźcie dusze Kali-jugi. Porzućcie tą hipokryzję. Po prostu przyjmijcie tą 
czystą, ekstatyczną miłość Śri Gaurangi! Porzućcie kłopotliwe ścieżki karmy
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i gjany, które zmierzają do fizycznego i mentalnego komfortu. Dam wam gjany, które zmierzają do fizycznego i mentalnego komfortu. Dam wam gjany
nieograniczone szczęście bez problemów, straty, bólu czy zapłaty.”

„Po prostu krzyczcie imię «Gauranga! Gauranga! Gauranga!» i tańczcie 
z oddaniem. Szczęście, które daję jest bez porównania. To transcendentalne 
szczęście jest czystym, pozytywnym, ekstatycznym, wiecznym, duchowym 
szczęściem. Jest całkowicie poza iluzją.” (NDM)

bhadźa gauranga, koho gauranga
loho gaurangera nama re
bhadźa gauranga, bhadźa gauranga
bhadźa gauranga nama re

Czcij Gaurangę! Mów Gauranga! I Intonuj imię Gaurangi! Czcij Gaurangę, 
czcij imię Gaurangi! (C(C( B)CB)C

Tożsamość Pana Ćajtanji
„Niech Śri Ćajtanja Mahaprabhu, który ma lwie ramiona, którego uśmiech-
nięte policzki są najsłodszą ze wszystkich słodkich rzeczy, którego ciało 
ukazuje różne wspaniałe symptomy ekstatycznej miłości do Kryszny, 
którego cechy są tak doskonałe jak okółek kwitnącego złotego kwiatu 
lotosu i który jest Śrimati Radharani i Śri Kryszną w jednej formie, niech 
ochroni was wszystkich.

„Czasami Pan Ćajtanja, przyjmując rolę Pana Kryszny, tańczy poruszając 
się z gracją. Czasami, przepełniony miłością Radhy, Gauranga woła: 
«Niestety! Niestety! Niestety!» Czasami Pan Ćajtanja staje się jak raczkujące 
dziecko, a czasami zachowuje się jak chłopiec pasterz. W ten sposób 
wyjątkowo cudowny Pan Gaura zdumiewa cały świat.” (SCC)

Śrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura powiedział: „Kryszna jako źródło 
miłości do Samego Siebie jest Ćajtanją. Te dwa aspekty Boskiej Osoby są 
identyczne. Krysznie wiecznie służą mieszkańcy Wradźy. W ten sposób Pan 
jest zaspokajany w widocznej formie w wieku Dwapara w tym świecie. Śri 
Krysznie służy się także w widocznej formie w Kali-judze. Mieszkańcy 
Nawadwipy, która jest tożsama z białą wyspą (Śwetadwipą) z pism, służą 
Mu jako Śri Ćajtanji. Słudzy i towarzysze Ćajtanji są tożsami ze sługami 
i towarzyszami Śri Kryszny. W tym wieku Kali można osiągnąć służbę dla Śri 
Kryszny Ćajtanji. Ci, którzy aspirują do służenia Krysznie w tym wieku nie 
mają innej alternatywy jak służenie Śri Krysznie Ćajtanji.” (Harmonist(Harmonist( )Harmonist)Harmonist

„Czy to osądzamy intensywność miłości bhakty do Boga na podstawie bhakty do Boga na podstawie bhakty
niepohamowanych wybuchów uczucia, które objawiają wewnętrzne 
działanie Jego serca; czy to mierzymy Go na podstawie wielości i głębokości 
Jego duchowych doświadczeń i wysokości szczęścia bez przerwy 
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doświadczanego przez Niego; czy też przyjrzymy się jak kształtuje umysły 
i życia Swoich towarzyszy i zwolenników magnetycznym wpływem Swojej 
osobowości; Śri Ćajtanja Mahaprabhu wyróżnia się jako najjaśniejsze ciało 
niebieskie boskiej miłości na duchowym firmamencie świata.

„Jego szczodre obdarzanie nektarem boskiej miłości bogatych i biednych, 
młodych i starych, dobrych i złych, bez względu na wszelkie bariery zwią-
zane z kastą i wyznaniem; Jego wspólne intonowanie imienia Najwyż szego 
Pana, do którego przyłączają się setki tysięcy ludzi; triumf Jego miłości nad 
Jego wrogami; oraz otrzeźwiający efekt zwykłego dotyku i obecności Jego 
osoby, który zamieniał królów i złodziei w ascetów, a najokrutniejszych 
i najbardziej zatwardziałych grzeszników w świętych, a nawet najbardziej 
przerażające zwierzęta doprowadzał do radosnego tańca boskiej miłości, 
wszystko to nie ma porównania w historii.” (PRC)

„Pan Ćajtanja Mahaprabhu jest Samym Panem Kryszną, nauczającym 
żywą istotę właściwej drogi do zbliżenia się do Kryszny. Jest On jak 
nauczyciel, który widząc, jak uczeń marnie sobie radzi, bierze ołówek 
i pisze, mówiąc: «Rób tak: A, B, C.» Choć pojawia się w przebraniu bhakty, bhakty, bhakty
powinniśmy zawsze pamiętać, że Pan Ćajtanja jest Kryszną, Samym Bogiem, 
uczącym nas jak stać się świadomymi Kryszny.” (Cc. wprowadzenie)

Czasami Mahaprabhu nazywany jest prema-awatara, ponieważ nauczał, 
jak wykonywać sadhanę prema-dharmy (praktykę służby oddania kulmi-sadhanę prema-dharmy (praktykę służby oddania kulmi-sadhanę prema-dharmy
nującej w Kryszna-premie). Pan Śri Ćajtanja był swajam rupa bhagawan, 
oryginalną i kompletną formą Najwyższej Boskiej Osoby, zawierającą 
w Sobie wszystkie inne transcendentalne formy. Aby ostatecznie to 
udowodnić Śri Ćajtanja Mahaprabhu często ukazywał Swoje różne boskie 
formy Swoim bhaktom.

Pewnego razu, gdy Śriwasa Pandita wielbił Bóstwo w swojej świątyni, Śri 
Ćajtanja zapukał do jego drzwi.

Pan Ćajtanja powiedział: „O kim medytujesz? Ten, którego wielbisz, stoi 
przed tobą.” Wtedy Śriwasa zobaczył Śri Ćajtanję Mahaprabhu w formie 
Pana Wisznu.

Podobnie, Pan Ćajtanja pojawił się w formie Warahy i Pana Ramy przed 
Murari Guptą. W formie Kryszny pojawił się przed Kholaweća Śridharem 
i Śaczimatą, a w formie Pana Śiwy przed bhaktą Śiwy. Gauranga pokazał 
Swoją formę wiśwa-rupa Śri Adwajcie Aćarji. Pan Gaura pojawił się jako 
szad-bhudźa (postać sześcioramienna) przed Śri Nitjanandą, Sarwabhauma 
Bhattaćarją i Królem Prataparudrą. Sześcioramienna forma szad-bhudźy
była połączeniem Ramy trzymającego łuk i strzałę w dwóch rękach, Kryszny 
grającego na flecie dwoma lotosowymi dłońmi i Śri Ćajtanji trzymającego 
kamandalu i dandę sannjasina.
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Kiedyś Śrila Prabhupada odniósł się do Śri Ćajtanji Mahaprabhu jako do 
„Boskiego założyciela ruchu sankirtana.”

Piękno i postać Pana Ćajtanji
„Jako dziecko Nimaj był tak silny i niespokojny, że kobiety z trudnością 
mogły utrzymać go w swoich ramionach. Jedną szczególną cechą chłopca 
było to, że zwykłe powtarzanie imion Hari mogło uspokoić Go zawsze 
wtedy, gdy płakał. Jest to faktem, a nie wymysłem poety, że cera Nimaja 
przypominała stopione złoto. Jego dłonie i podeszwy stóp były tak 
naturalnie czerwone, że wydawały się być świeżo pomalowane cynobrem. 

„Rysy Nimaja były pięknie uformowane, a kontur Jego ciała był wprost 
doskonały. Fascynująca twarz Nimaja była jaśniejsza od księżyca 
i piękniejsza niż kwitnący złoty kwiat lotosu. Jego usta były czerwonawe 
jak dojrzały owoc bimba. Jego oczy, wydłużone jak płatki lotosu, lekko 
zaczerwienione i wydające się jakby „nawilżone miodem,” były bardziej 
urocze niż jakaś inna część Jego ciała. Każdy, kto spoglądał na to dziecko, 
odczuwał natychmiastową atrakcje do Niego.” (LG)

„Pan Gauranga wznosi Swoje młode lotosowe dłonie nad głowę. Miękkie 
policzki Gaury kąpane są łzami z Jego oczu. Ubrany jest w szaty o kolorze 
świeżo rozkwitłego pręcika lotosu. Cera Pana Gaurangi okrada złoto z jego 
splendoru. Proszę, złóżcie pełne szacunku pokłony Panu Gaurze.” (SCC)

„Oczy Gaurangi pokonały czerwień horyzontu o zachodzie słońca. Jego 
piękna cera zawstydziła nowo wybite złoto, spoczywające w skarbcach na 
całym świecie. Księżyc Jego czoła, księżyc Jego policzków, księżyce Jego 
paznokci u rąk i stóp wygnały ciemną ignorancję świata i stworzyły jarzące 
się schronienie dla Jego bhaktów. Duże, ciemne oczy Gaurangi były tak 
piękne jak płatki w pełni rozkwitłego kwiatu lotosu i poruszały się 
z ujmującą sympatią dla Jego wielbicieli.” (SGL)

Ananta-samhita mówi: „Pan Gauranga, który jest tak wspaniały jak 
stopione złoto, ma dwie bardzo atrakcyjne stopy z paznokciami lśniącymi 
jak miliony księżyców. Girlandy z leśnych kwiatów ozdabiają Jego szeroką 
pierś naznaczoną Śriwatsa. Śri Gaura nosi jedwabne ubrania. Jasna, biała, 
święta nić zwisa z Jego lwich ramion i jest On bardziej czarujący, niż miliony 
Kamadewów.”

Ćajtanja-bhagawata opisuje piękną formę Pana Ćajtanji w czasie Jego 
szkolnych rozrywek: „Uśmiech zawsze rozświetlał wdzięczną twarz Nimaja 
Pandita. Jego lotosowe oczy iskrzyły się od wspaniałych spojrzeń. Jego 
doskonale uformowane zęby pokonywały splendor pereł. Usta Nimaja były 
czerwone. Jego ciało było czarujące, gdy się na nie spoglądało. Długie, 
kręcone włosy otaczały Jego czoło. Jego szyja przypominała szyję lwa.
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„Z potężnymi ramionami niczym nogi słonia i szeroką, przystojną piersią, 
potężny Pan wyglądał nadzwyczajnie. Nimaj był bardzo wysoki. Cudowny 
Ananta Śesza przyjął formę Jego świętej nici. Atrakcyjny, ładnie namalowany 
tilak dodawał wdzięku Jego czołu. Jego długie, przystojne ręce sięgały Jego tilak dodawał wdzięku Jego czołu. Jego długie, przystojne ręce sięgały Jego tilak
kolan.” (CB)

Boskie, lotosowe stopy Śrimati Radhiki i Śjamasundara są wspaniale upięk-
szone dziewiętnastoma pomyślnymi znakami. Interesujące jest to, że 
wspaniałe, lotosowe stopy Ćajtanji Mahaprabhu ukazują trzydzieści dwa 
znaki, które praktycznie łączą w sobie wszystkie znaki zarówno Radhy jak 
i Kryszy. Śrila Wiśwanatha Ćakrawarti Thakura opisuje wspaniałe odciski 
lotosowych stóp Śri Gaurangi w Śri Rupa-Czintamani: „Podeszwa prawej 
stopy Gaurangi ozdobiona jest 1) parasolką, 2) włócznią (śakti), 3) ziarnem 
jęczmienia, 4) kijem do kierowania słoniem, 5) piorunem, 6) czterema 
owocami dźambu (dźambu phala), 7) kolczykiem, 8) ołtarzem, 9) kijem (danda), 
10) maczugą, 11) powozem, 12) kwiatem lotosu, 13) czterema symbolami 
błogosławieństwa (swasti), 14) ośmiokątem, 15) górą, 16) wygiętą linią 
bieg nącą ku górze. Znaki te pokrywają całą stopę.

„Och mój drogi umyśle! Proszę, pamiętaj o cudownych znakach na 
podeszwie lewej lotosowej stopy Wiśwambhary: 1) koncha, 2) emblemat 
nieba (akaśa), 3) naczynie na wodę (kamandalu), 4) flaga, 5) pnącze (lata), 
6) girlanda z kwiatów, 7) półksiężyc, 8) dysk (ćakra), 9) łuk bez cięciwy, 10) 
trójkąt, 11) bransoletka, 12) kwiat, 13) cztery dzbany, 14) ryba, 15) odcisk 
kopytka cielęcia, 16) żółw. Znaki te pokrywają całą stopę.” (Śri Rupa-(Śri Rupa-(
czintamani)czintamani)czintamani

„Wielbię złotego Ćajtanję Mahaprabhu, którego piękne włosy związane 
są sznurem lśniących pereł. Jego księżycowa twarz nosi łagodny, słodki 
uśmiech, a Jego potężne ciało, natarte aguru i ćandanem, pokryte jest 
pięknym ubraniem. Ozdoby przystrajają Jego ciało, a pachnąca, 
transcendentalna girlanda zwisa z Jego lwiej szyi. Smakując nektaru bhakti-
rasy Gauranga pochłonięty jest ekstatyczny tańcem. Jest bardziej jaśniejący rasy Gauranga pochłonięty jest ekstatyczny tańcem. Jest bardziej jaśniejący rasy
niż Kupidyny i zawsze służą Mu Jego bhaktowie.” (GSP)

„Śri Ćajtanja Mahaprabhu ukazał transcendentalną formę z sześcioma 
ramionami, znaną jako szad-bhudźa rupa. Niebieskie ręce Pana Kryszny 
trzymają flet, zielone ręce Ramćandry trzymają łuk i strzałę, a złote ręce 
Pana Śri Ćajtanji trzymają dandę sannjasina i kamandalu. Niektórzy mówią, 
że sześcioma ramionami Pan Ćajtanja zabija sześciu wrogów materialnego 
świata (pożądanie, złość, chciwość, złudzenie, szaleństwo i zawiść). Inni 
mówią, że tymi sześcioma dłońmi Najwyższy Pan Śri  Ćajtanja daje służbę 
oddania, ekstatyczną miłość do Boga i cztery cele życia (dhama, artha, 
kama i moksza).” (SCCD)
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Cechy Pana Ćajtanji
„W wieku piętnastu lat Nimaj Pandit wypowiadał się elokwentnie i z nie-
zrów naną mocą konwersacji. Jego głos był zawsze dźwięczny, Jego zwykły 
język był zawsze poetycki, urozmaicany jasnymi i iskrzącymi klejnotami 
myśli i wyobraźni. Przed pójściem do Gaji i otrzymaniem inicjacji od Śri 
Iśwara Puriego Nimaj Pandit postrzegany był w Nadii jako dumny, arogancki 
naukowiec, «literacki król w mieście nauki.”

„Lecz po powrocie do Nadii Nimaj Pandit ukazał nadzwyczajną pokorę. 
Upadał do stóp każdego bhakty Kryszny i pełnił niewdzięczną służbę. bhakty Kryszny i pełnił niewdzięczną służbę. bhakty
Nimaj nosił ich kosze z rzeczami do Ganga pudźy lub wykręcał ich mokre pudźy lub wykręcał ich mokre pudźy
ubrania, gdy się kąpali. Ludzie byli speszeni przyjmując służbę od tak 
wzniosłej osoby i błagali Nimaja, aby przestał. Nimaj odpowiadał: 
«Słyszałem, że Kryszna obiecuje pobłogosławić każdego, kto służy poboż-
nym osobom. Dlaczego więc chcecie pozbawić Mnie szansy na zdobycie 
Jego łaski?”

„Pokora zmiękcza serca tych, którzy ją widzą, szczególnie, gdy ukazywana 
jest przez wielką osobę. Niezrównana pokora Nimaja zaskoczyła i poruszyła 
zarówno bhaktów jak i materialistów. Nawet zazdrosna inteligencja Nadii bhaktów jak i materialistów. Nawet zazdrosna inteligencja Nadii bhaktów
porzuciła swoją zawiść na widok pobożności Nimaja, Jego szczerości 
i pokory. Nimaj wyglądał jak awatar prostoty, uczciwości i słodyczy.” awatar prostoty, uczciwości i słodyczy.” awatar (LG)

„Wszelka chwała Panu Gaurandze, który jest piękniejszy od milionów 
Kamadewów, przyjemniejszy niż miliony księżyców i bardziej uczuciowy 
niż miliony matek. Gauranga jest hojniejszy niż miliony niebiańskich drzew 
pragnień i głębszy od milionów oceanów. Jest słodszy niż miliony 
miodowo-kwietnych nektarów. Pan Gaurasundara przepełniony jest 
milionami uczuć nektaru czystej miłości do Śri Kryszny.

„Śri Ćajtanja Mahaprbhu nie rozróżnia, czy osoba jest kwalifikowana czy 
nie, ani nie patrzy na to, kto należy do Niego, a kto jest z zewnątrz. Nie 
zważa, kto powinien otrzymać dar, a kto nie. Nie rozważa, czy jest właściwy 
czas. Pan w jednej chwili daje nektar czystej służby oddania. Takie szczęście 
rzadko można osiągnąć nawet dzięki medytacji, patrzeniu na Bóstwo, 
składaniu pokłonów, słuchaniu przekazu Pana czy wykonywaniem wielu 
duchowych praktyk. Najwyższa Boska Osoba, Pan Gaurahari, jest moim 
jedynym schronieniem.” (SCC)

Pojawienie się Pana Ćajtanji – Gaura Narajana
W każdej Kali-judze Pan Kryszna pojawia się jako Pan Ćajtanja, aby nauczać 
juga-dharmy, hari-nama-sankirtana. Ta religijna funkcja spełniania jest przez 
amśa-awatara Najwyższego. Tylko jeden raz w ciągu dnia Pana Brahmy 
pełna manifestacja swajam bhagawana Śri Kryszny i swajam bhagawana
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Śri Ćajtanji Mahaprabhu przychodzi do materialnego świata. Dlaczego 
Najwyższa Boska Osoba Kryszna i Kryszna Ćajtanja przychodzą osobiście?

juga-dharma-prawartana haja amśa hajte
ama wina anje nare wradźa-prema dite

Moje (amśa) plenarne części mogą ustanawiać zasady religii dla każdego 
wieku. Nikt jednak poza Mną nie może obdarzać Wradźa-premą, 
rodzajem miłosnego oddania spełnianej przez mieszkańców Wradźy.
(Cc. Adi 3.26)

Gdy Najwyższy Pan Śri Kryszna przychodzi w Kali-judze tylko po to, by 
propagować juga-dharmę, znany jest jako Gaura-Narajana. W tej formie 
Pan Ćajtanja Mahaprabhu lub Gaura Narajana, nie rozdaje Wradźa-premy
(mańdźari-bhawy).mańdźari-bhawy).mańdźari-bhawy
„Gdziekolwiek odbywa się wspólne intonowanie świętych imion Pana, 
Gaura Narajana, Najwyższa Boska Osoba w inkarnacji jako Pan Ćajtanja 
pojawia się i wielbiony jest przez sankirtana-jagje.” (ŚB 4.30.36 zn.)

Mamy zatem wielkie szczęście rodząc się w Kali-judze, w której swajam 
bhagawan Śri Kryszna połączył się z cerą (djuti) i uczuciem (bhawa) Śrimati 
Radharani, by pojawić się w Swojej najłaskawszej formie jako Rasaradźa 
Mahabhawa, nie będąc nikim innym, jak tylko Śri Kryszną Ćajtanją Maha-
prabhu. W przeciwieństwie do wielu innych Panów Ćajtanja, którzy pojawili 
się w poprzednich Kali-jugach, Mahaprabhu za darmo rozdaje najrzadziej 
osiągany dar Radha-Kryszna prema-bhakti.

Śri Ćajtanja Mahaprabhu pojawił się w 1486 roku nad świętymi brzegami 
Gangi w Śri Dhama Majapur w okręgu Nadia w Bengalu Zachodnim. Pan 
pojawił się w niedzielę o zmroku, podczas zaćmienia księżyca w miesiącu 
Phalguna (luty-marzec). Z powodu zaćmienia całe miasto Nawadwipy 
wibrowało melodyjny dźwięk hari-nama-sankirtana.

„W czasie zaćmienia księżyca miliony dzieci, starszych, kobiet, świętych 
i grzeszników kąpało się w Gandze, krzycząc: «Hari bol! Hari bol! Hari bol!» 
Dźwięk świętego imienia Hari wypełnił cztery kierunki Nadii i wszystkich 
wszechświatów. Półbogowie uderzali w kotły i krzyczeli: «Dźaj! Dźaj! oraz 
sypali wszędzie kwiaty. Widząc to wspaniałe wydarzenie bhaktowie
wiwatowali: «Niech to zaćmienie trwa wiecznie.” (CB)

Spróbujmy zrozumieć nasze szczęście żyjąc zaledwie kilka chwil po tym 
najłaskawszym Złotym Awatarze, szczerze się Mu podporządkujmy i czysto 
intonujmy jugala-mantrę, by osiągnąć Wradźa-premę:

Hare Kryszna Hare Kryszna Kryszna Kryszna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare!



Rozdział trzeci – Śri Ćajtanja Mahaprabhu

55

Ukryty Awatara
„Pan Kryszna powiedział: «W wieku Kali, gdy rozpocznie się ruch sankirtana, 
zstąpię jako syn Śaczi Dewi. Na brzegu Gangesu w Nawadwipie w domu 
bramina pojawię się jako najlepszy z braminów.” (Waju Purana) „Spokojny 
w sercu, z długą szyją i jasną cerą, Najwyższy Pan pojawi się jako Gauranga, 
otoczony przez Swoich bhaktów.” (Agni Purana(Agni Purana( )Agni Purana)Agni Purana

W roku 1885 Śrila Bhaktiwinoda Thakura uczynił tą proroczą deklarację 
w Sadźdźana-toszani: „Pan Ćajtanja nie pojawił się, by wyzwolić paru ludzi 
w Indiach. Jego głównym celem raczej było wyzwolenie wszystkich żywych 
istot ze wszystkich krajów w całym wszechświecie.”

ittham nr-tirjag-riszi-dewa dźasawata rajr
lokan wibhajawasi hamsi dźagat pratipan
dharmam maha-purusza pasi juganuwrittam
czannah kalau jad abhawas tri-jugo «tha sa twam

W ten sposób Panie, pojawiasz się w różnych inkarnacjach jako ludzka 
istota, zwierzę, wielki święty, półbóg, ryba lub żółw, utrzymując 
stworzenie na różnych systemach planetarnych i zabijając demoniczne 
zasady. Zgodnie z wiekiem, O Panie, chronisz zasady religii. W wieku 
Kali jednak nie twierdzisz, że jesteś Najwyższą Osobą, dlatego znany 
jesteś jako Trijuga, Pan, który pojawia się w trzech jugach. (ŚB 7.9.38)8)8

Werset z Bhagawatam wypowiedziany miliony lat temu przez Śri Prahlada 
Maharadźa wskazuje na pojawienie się Pana Ćajtanji. Słowa czannah kalau
oznaczają, że w kalau (Kali-juga) awatara jest czannah (ukryty). Lub jak 
tłumaczy to Śrila Prabhupada: „W wieku Kali jednakże nie twierdzisz, że 
jesteś Najwyższą Boską Osobą.”

Pojawienie się Śri Kryszny Ćajtanji w Kali-judze było praktycznie ukryte 
przed wzrokiem zwykłych ludzi. W czasie Nawadwipa lila Gaurangi tylko 
kilku wiedziało, że był On Najwyższą Boską Osobą pojawiającą się w złotej 
formie. Prawdziwa tożsamość Gaurangi pozostała ukryta pod zasłoną Jego 
energii, jogamaji. Pisma otwarcie stwierdzają, że Śri Kryszna pojawia się 
w trzech wyznaczonych czasach w czasie pierwszych trzech wieków 
wszechświata. Wzmianki o awatarze z Kali-jugi są wysoce poufne.

Dlaczego Śri Ćajtanja nazywany jest najbardziej poufną inkarnacją? On 
sam objawił najwyższe wyrażenie miłości wymienianej między Radhą 
i Kryszną w najskrytszych komnatach Wradźa Gokuli, najwyższej części 
nieba duchowego. Dzięki bezprzyczynowej łasce Śri Ćajtanji ktoś może 
zrozumieć i wkroczyć w wieczne rozrywki z Wryndawan Radha-Gowindy. 
Pan Ćajtanja ucieleśnił skondensowaną słodycz transcendentalnej formy 
Śrimati Radhiki, Jej nastroju i smaku. Pan Gauranga zstąpił do tego świata 
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jako uosobienie pragnienia Radharani, by łaskawie dzielić się boską 
miłością Kryszny z każdym. Dlatego Śri Rupa Goswami gloryfikuje Gaurangę 
jako namo maha wadanjaja, najhojniejszego awatara, jaki kiedykolwiek 
zaszczycił świat.

Pojawienie się Pana
„W Kali-judze ludzie są leniwi, nieszczęśliwi, małostkowi, biedni i oddani 
zadowalaniu żołądka i genitaliów. Ich serca i umysły zanieczyszczone są 
wieloma grzechami. Dla tych nieszczęśliwych ludzi jest tylko jeden sposób 
na łatwe osiągnięcie wyzwolenia: jedynie dzięki intonowaniu świętych 
imion Pana Kryszny osiągną wszelkie szczęście.

„Z tego powodu Najwyższa Boska Osoba zstępuje, by oczyścić Kali-jugę 
z jej grzechów. O dziecko, w tym czasie Najwyższa Boska Osoba, który ma 
dwoje oczu, dwa ramiona i jasną cerę, tak cudowną jak stopione złoto, 
pojawi się jako syn Śri Śaczi-dewi.

„Ludzie w tym wieku będą wielbili Pana wszechświatów, którego cera jest 
jasna i który nazywa się Śri Kryszna Ćajtanja, szesnastoma świętymi 
imionami Pana i mantrami z mantrami z mantrami Tantr.

„O braminie, w tym wieku dzięki słuchaniu o chwałach Pana Hari ludzie 
staną się czystymi bhaktami. Z tego powodu Kali-juga jest najlepszym 
z wieków. Pobożni ludzie w Satja i innych jugach pragną narodzin w Kali-
judze, które łatwo przynoszą oddanie dla Pana. Ten sam rezultat osiągany 
w Satja-judze i innych wiekach przez medytowanie i wielbienie Bóstwa 
osiągany jest w Kali-judze dzięki gloryfikowaniu Pana.

„W gloryfikowaniu Pana nie ma żadnych ograniczeń odnośnie czasu 
i miejsca. Gloryfikowanie Pana Hari jest najwyższą religią w Kali-judze. 
Ludzie w innych trzech jugach wychwalają Kali-jugę, gdzie jedynie dzięki 
gloryfikowaniu Pana ktoś osiąga najwyższą siedzibę.” (Satwata Tantra)

W Wiśwasara Tantrze i Kularnawa Tantrze Pan Śiwa opisał pojawienie się 
Śri Ćajtanji Mahaprabhu swojej żonie Parwati: „W wieku Kali, w uroczej 
Nawadwipie nad Gangesem, w domu Dźagannatha Miśry, w łonie Śaczi 
Dewi, wieczna Najwyższa Boska Osoba pojawi się w formie o jasnej cerze. 
Zniszczy grzechy wieku Kali dzięki rozpowszechnianiu intonowania 
świętych imion Pana Hari.” 

W Brahma-jamali Pan Kryszna powiedział: „Czasami osobiście pojawiam Brahma-jamali Pan Kryszna powiedział: „Czasami osobiście pojawiam Brahma-jamali
się na powierzchni świata w stroju bhakty. Szczególnie w Kali-judze 
pojawiam się w Majapur (Nawadwipa), jako syn Śaczi, by zapoczątkować 
ruch sankirtana.”

Kapila Tantra mówi: „W czasie straszliwej Kali-jugi w Majapur Najwyższy 
Pan pojawi się w domu bramina. Razem ze Swoimi towarzyszami rozpocznie 
ruch sankirtana.”
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Brihad-Brahma-Jamala Tantra mówi: „Wszelka chwała Śri Gauraćandrze, 
który jest doskonałym szczęściem w wieku Kali. Ta ludzka, o jasnej cerze 
forma Najwyższej Boskiej Osoby rodzi się w Nawadwipie i daje każdemu 
cudowne imię Pana Hari.”

Dlaczego Pan Ćajtanja się pojawia?
„Niech Najwyższy Pan, który znany jest jako syn Śrimati Śaczidewi, będzie 
transcendentalnie usytuowany w najgłębszym zakątku twojego serca. 
Jaśniejąc blaskiem stopionego złota zstąpił w wieku Kali dzięki Swojej 
bezprzyczynowej łasce, by obdarzać tym, czego żadna inna inkarnacja 
nigdy nie oferowała: najwznioślejszym smakiem transcendentalnej służby, 
udźdźwala-rasa, smakiem miłości małżeńskiej.” (Wradźa-premą w nastroju 
gopi). (Widagdha Madhawa)
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Główny powodem pojawienia się Kryszny jako Śri Ćajtanja było spróbo-
wanie trzech rzeczy, których nigdy nie doświadczył we Wradźa-lila. Dlatego 
Kryszna przyjął wewnętrzną bhawę Radhiki i w Jej formie przybył do 
Nawadwipy jako Śri Ćajtanja Mahaprabhu. Nawadwipa-lila speł niają prag-
nienia Pana, znane są jako parisistha (konkluzja lub spełnienie) lila.

Śri Kryszna zstąpił jako Śri Kryszna Ćajtanja, aby spełnić trzy wewnętrzne 
pragnienia: Na czym polega wielkość boskiej miłości Śrimati Radhiki, która 
jest uosobieniem hladini śakti? Czym jest niewiarygodna słodycz Kryszny, 
którą Ona smakuje poprzez Swoją miłość? Czym jest nieopisane szczęście, 
jakie odczuwa Radha, gdy smakuje słodyczy miłości Kryszny?

Niektórzy aćarjowie mówią, że w rzeczywistości istnieją cztery powody 
pojawienia się Ćajtanji Mahaprabhu, dwa pierwszorzędne i dwa drugo-
rzędne. Smakowanie premy Śri Radhiki jest pierwszorzędnym powodem. premy Śri Radhiki jest pierwszorzędnym powodem. premy
Rozdawanie bogactwa udźdźwala-rasy, najwznioślejszej formy udźdźwala-rasy, najwznioślejszej formy udźdźwala-rasy Kryszna-
premy uwarunkowanym duszom jest czwartym celem pojawienia się premy uwarunkowanym duszom jest czwartym celem pojawienia się premy
Mahaprabhu. Ta udźdźwala-rasa lub parakija-bhawa Wradźa-gopi jest 
najwyższą i najwspanialszą formą transcendentalnej miłości do Boga.

„Madhurja-rasa jest cudownie zamanifestowana tylko w Kryszna-lila, 
a Sam Kryszna nie może pojąć, jak jest piękny. Gdy Kryszna widzi Swoją 
twarz w lustrze chce obejmować i całować Samego Siebie. Staje się bardzo 
zaniepokojony i nie może tego znieść. Potrzebuje Sam Siebie, ale jak może 
osiągnąć Samego Siebie? Madhurja-rasa jest w Nim, ale staje się szalony od 
prób pochwycenia jej. W tym samym czasie Kryszna widzi, że Radha osiąga 
wszelką ekstazę z Jego transcendentalnej formy dzięki Swojej 
bezinteresownej służbie.

„Znając Go w pełni Śri Radha natychmiast daje Krysznie wszystko, czego 
On chce. Dzięki służbie dla Kryszny Radharani osiąga wszystko, ale Kryszna 
nie może otrzymać takiej służby, nawet jeśli najbardziej tego pragnie. 
«Jedynym możliwym sposobem na zdobycie Mojej własnej służby,» myśli 
Kryszna, «jest przyjęcie pozycji Śri Radhiki. Wtedy będę mógł smakować 
ekstazy, jaką Ona odczuwa.» W ten sposób Pan Śri Kryszna przyjął nastrój 
i kolor Śrimati Radhiki i stał się Gaurangą Mahaprabhu.” (PRC)

„Ponieważ bardzo ciężko je zrozumieć, Śrila Śukadewa Goswami jedynie 
krótko wspomniał o słodkich, miłosnych rozrywkach Śri Śri Radhika-
Krysznaćandry w swoim opisie tańca rasa w Śrimad Bhagawatam. Teraz 
Pan Hari zstąpił do tego świata w złotej formie, aby objawić prawdę o tych 
rozrywkach.” (SCC)

„Pewnego razu Radhika poprosiła Krysznę: «Pragnę być w jednej formie 
z Tobą. Mój drogi Panie! Proszę, zamanifestują tą formę, która posiada te 
atrybuty: musi być wyposażona w Mój ekstatyczny nastrój; musi sprawiać 
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radość sercu; musi znajdować się wzajemnie w Naszych sercach; musi 
obdarzać wszech-pomyślnością dzięki ukazywaniu zabawnych figli; i musi 
posiadać Mój najwznioślejszy nastrój najwyższej ekstazy (mahabhawa). 
Proszę, zamanifestuj Nas w takiej połączonej formie.”

„Słysząc taką prośbę od ukochanej Radhy, Śri Kryszna, entuzjastycznie 
zamanifestował Siebie w tej formie. Kryszna ukazał najpiękniejszą postać, 
wyposażoną w blask ekstatycznych nastrojów Śrimati Radhiki wynikły 
z połączonego, miłosnego uścisku oraz z połączenia niepojętej mocy. Śri 
Kryszna objawił tą wspaniałą postać Samego Siebie Radzie we śnie.

„ Samostworzony Śri Kryszna w ten sposób podzielił Swoją oryginalną 
postać na dwa oddzielne nastroje (antah krisznam bahir gauram) – w środku 
jest ciemny (Śri Kryszna), a na zewnątrz jest jasny (Śri Radha). Oboje bardzo 
lubią służbę oddania i są kompletni w nastrojach ekstatycznej miłości i są 
transcendentalni względem wszelkich zewnętrznych określeń. W taki oto 
sposób Najwyższy Pan Hari przemienił Siebie w postać Śri Gaurangi.” 
(Kapila Tantra, 9 patala)

„Pewnego ranka Radhika powiedziała do Kryszny w Ich kwia to wym łożu: 
«Och ukochany! Zeszłej nocy miałam niezwykły sen. Śnił mi się szeroki, 
piaszczysty brzeg wzdłuż rzeki przypominającej Jamunę. Wiele ludzi grało 
na instrumentach i tańczyło, co wyglądało bardziej jak Nasz taniec rasa. 
Lecz wśród tych tancerzy ujrzałam najbardziej zdumiewającą osobę 
w Moim śnie. Piękny młodzieniec, bramin, z błyszczącą, złotą cerą wyko-
nywał boski taniec, który zalewał cały świat premą.

„Ten złoty młodzieniec z Mojego snu tracił czasami wszelką cierpliwość 
i krzyczał: «Radha! Radha! Gdzie jesteś?» A w innej chwili ronił łzy ekstazy 
w czasie intonowania: „Och Kryszno! Och Kryszno!” Nie potrafię zrozumieć, 
czy ten złoty młodzieniec jest inną formą Ciebie czy Mnie?”

„Słysząc o śnie Radhy, Kryszna objawił Radharani, że On Sam jest tym samym 
Gaurangą, złotym młodzieńcem-braminem z Jej snu. Na to Śrimati Radhika 
oznajmiła: «Doświadczam objawienia, że Ja jestem także Nim. A dostrzegając, 
jak oboje identyfikujemy się z tą formą, wydaje się, że oboje połączyliśmy 
się po to, by ukazać się w ten sposób.” (Swapna-wilasa-amritam)

„Pan Śjamasundara o ciemnej cerze, którego postać jest wieczna, szczę-
śliwa i pełna wiedzy, wcześniej tańczył z gopi o złotych cerach w  Wryndawan. gopi o złotych cerach w  Wryndawan. gopi
Intensywnie je obejmując Kryszna osiągnął złotą cerę, taką, jaką posiadały 
one. W tej złotej formie Pan Gauranga pojawił się teraz w mieście 
Nawadwipa.” (GGD)

Śastry i  wielcy Śastry i  wielcy Śastry aćarjowie przedstawiają lekko różniące się opisy pojawienia 
się Śri Ćajtanji Mahaprabhu, które tylko wzmacniają niepojęte i piękne 
rozrywki Najwyższewgo Pana.
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„Śrimati Radharani i Pan Kryszna weszli w jedną, transcendentalną formę, 
która obecnie pojawia się jako mój najdroższy Pan Ćajtanja Mahaprabhu. 
Gdy mówię «obecnie» nie oceniajcie błędnie tego w związku z materialnym 
czasem, ponieważ prawda transcendentalna jest poza wpływem czasu. 
Najwspanialszą cechą absolutnej rzeczywistości jest to, że istnieje ona 
wiecznie w teraźniejszości. Dlatego mówienie, że Śrimati Radharani i Pan 
Kryszna pojawili się przed Śri  Ćajtanją, który urodził się ostatnio (1486 r.), 
będzie próbą nałożenia materialnych ograniczeń na Nich jak czas i porządek 
chronologiczny.

„To błędne wyobrażenie zupełnie odsunie nas od wiecznej prawdy. Nie 
mar nujcie drogocennego czasu bezużytecznie debatując o tym, kto przy-
szedł pierwszy; Radharani i Kryszna czy Śri Ćajtanja, syn Śaczidewi. Wszystko 
jest doskonale uregulowane na transcendentalnym planie.” (PW)

„Śri Kryszna i Śri Ćajtanja są zawsze zamanifestowani. Niektórzy mówią, 
że Pan Ćajtanja był pierwszy, i że za Nim podążali Radha i Kryszna. Później 
Radha i Kryszna stali się Śri Ćajtanją. Zarówno Ćajtanja jak i Radha i Kryszna 
istnieją wiecznie. Nikt tu nikogo nie wyprzedza, ani za nikim nie podąża.” (JD)

„Pan Kryszna powiedział do Uddhawy: «Jak się ma Śri Radha, najdroższa 
przyjaciółka Wiszaki, po tym, jak opuściłem Wryndawan? Proszę opowiedz 
Mi tak, bym mógł to zrozumieć.» Aby spełnić Swoje własne pragnienie 
Wradźendranandana Kryszna zstąpił jako Pan Ćajtanja, by próbować 
smaków Swojej własnej służby oddania.” (SNW)



Rozdział czwarty

Rozrywki Pana Ćajtanji

Rozrywki spełniane przez Pana Gauraćandrę w Nadii są jak słodki 
nektar ambrozji. Pijąc ten nektar porzućcie wszelkie wasze 

materialne obawy oraz rozpacz i zadowólcie swoje serca.
(Gita-mala)

Pan Nitjananda powiedział do Dźiwy Goswamiego: „Mój uwielbiony Pan 
Śri Ćajtanja wiecznie przebywa w Majapur. W oczach zwykłych ludzi Pan 
Ćajtanja przyjął sannjasę, opuścił Nawadwipę i udał się do innych miejsc. 
Lecz w rzeczywistości Mój Gauranga nigdy nie opuszcza Majapur czy 
Nawadwipy by pójść gdzieś indziej. Bhaktowie mogą nadal codzienne oglą-
dać tu Jego lila.” (NDM)

„Lila, które Gaurahari odegrał w Kali-judze były poza zrozumieniem 
Brahmy, Śiwy i innych półbogów. Piękne lila Śri Ćajtanji były podzielone na 
trzy części; początkową, środkową i końcową. Pierwsza część odnosi się do 
Śri Ćajtanji jako do naukowca. W środkowej części Pan objawił chwałę hari-
nama-sankirtana. Ostatnia część odnosi się do życia Gauraćandry w Nilaćala 
(Dźagannatha Puri) jako sannjasin, po tym jak polecił Panu Nitjanandzie 
wziąć odpowiedzialność za Gaudadesz. 

„Różne pisma Wajsznawa opisały Nadia-wihara (rozrywki z Nawadwipy) 
Śri Śaczinandana. Ćajtanja-bhagawata mówi, że nawet dziś Gaurahari 
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odgrywa Swoje boskie lila w Nadii. Ale tylko kilka szczęśliwych osób może 
je zobaczyć. Śri Wryndawana Ćandra Gaura czerpał przyjemność 
z przechadzania się po Nadii, a za Nim podążali wielbiciele z wielu różnych 
sekt religijnych. Nawadwipa i Wryndawana wydają się być dwoma różnymi 
miejscami jedynie dla tych, którzy nie znają prawdziwej tożsamości 
Mahaprabhu jako inkarnacji Śjama. Jedynie ci, którzy uważają zarówno 
Gaurę jak i Krysznę za swoje życie i duszę mogą zrozumieć, że Nawadwipa 
jest tożsama z Wryndawan.

„W Nawadwipie Śri Kryszna objawił wszystkie rozrywki jakie spełniał 
w poprzednich inkarnacjach. Choć rozrywki z Nawadwipy były niepojęte 
dla Pana Brahmy i innych półbogów, to dzięki pragnieniu Samego 
Mahaprabhu niektórzy ludzie mogli prawdziwie je zrozumieć.

„Nikt jednak nie mógł uchwycić całości lila, które Mahaprabhu wykonywał 
w Nawadwipie. Te same rozrywki, które Pan Śri Kryszna odgrywał we 
Wryndawan w czasie Dwapara-jugi były teraz ponownie objawione przez 
Śri Ćajtanję Mahaprabhu w Kali-judze. Uczeni ludzie mówią, że Nawadwipa 
jest świętym miejscem w kształcie transcendentalnego kwiatu lotosu. 
Czasami zakwita ukazując swoje nadnaturalne moce w pełnej chwale, 
a czasami je skrywa.” (BR)

„Gdy Pan Ćajtanja zobaczył wschód pełni księżyca, poczuł, jak nastrój 
Wryndawana-ćandry (Kryszny) wchodzi do Jego serca. Wtedy Pan Ćajtanja 
zamanifestował czarujący dźwięk fletu. Lecz tylko Śaczimata i nikt inny, 
usłyszała tą muzykę. Delektując się muzyką fletu, która urzeka trzy światy, 
Śaczimata natychmiast zemdlała z powodu obezwładniającej ekstazy.

„Odzyskując świadomość uspokoiła swój umysł i uważnie słuchała tej 
wspaniałej pieśni fletu. Śaczi pomyślała, że piękna muzyka dochodzi z ich 
świątyni Wisznu, w której siedział jej syn, Gauranga. Lecz wtedy nagle 
przestała słyszeć muzykę. Podczas kolejnych nocy Śaczimata słyszała setki 
ludzi śpiewających i grających na instrumentach muzycznych. Choć 
w domu nie było nikogo poza Wiśwambharą i Lakszmipriją, Śaczi słyszała 
różne rodzaje śpiewu, tańca i klaskania w dłonie. Brzmiało to jak wielka 
rozrywka tańca rasa. W ten sposób Pan Ćajtanja, który jest Samym Panem 
Kryszną z leśną girlandą, ukrywał Swoją prawdziwą tożsamość i radośnie 
cieszył się rozrywkami.” (CB)

„Nie zważając na odległość, pielgrzymi przychodzili ze wszystkich stron, 
aby spotkać Mahaprabhu w Nawadwipie. Będąc przyciągani przez jakiegoś 
nadnaturalnego ducha, przychodzili, aby wziąć udział w sankirtana lila
Najwyższego Pana. W ten sposób Nawadwipa, centrum rozrywek 
Mahaprabhu z Jego towarzyszami, stała się najwspanialszym ze wszystkich 
świętych miejsc.” (BR)
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Śri Nawadwipa Dhjana
Przed słuchaniem lub pamiętaniem o transcendentalnych rozrywkach Śri 
Gaurangi Mahaprabhu, należy medytować o pięknej siedzibie Pana i swojej 
własnej duchowej formie, jako wiecznego przyjaciela i sługi Pana. Zgodnie 
z Podręcznikiem do wielbienia Bóstw pudźari wielbiący Gaura-Nitaj muszą pudźari wielbiący Gaura-Nitaj muszą pudźari
robić to regularnie. Podobnie, pudźari wielbiący Radhę i Krysznę muszą pudźari wielbiący Radhę i Krysznę muszą pudźari
medytować o Wryndawanie przed rozpoczęciem swojej pudźy. Następujący 
fragment z śastr dostarcza idealnej medytacji, by skupić umysł na Nawa-śastr dostarcza idealnej medytacji, by skupić umysł na Nawa-śastr
dwipa Dhama przed delektowaniem się rozrywkami Pana Ćajtanji.

„Śri Nawadwipa Dhama leży na południowym brzegu pięknej Gangi. 
Stopniowo wznosi się z równin, kształtem przypominając plecy żółwia 
i pokryta jest zachwycającymi ogrodami. Ziemia tego świętego miejsca ma 
kolor jaśniejącego złota. Piękne, kwitnące drzewa i pnącza pełne owoców 
i pachnących kwiatów ozdabiają brzegi Gangi. Te transcendentalne drzewa 
ukazują nadzwyczajne, duchowe bogactwo Nawadwipa Dhama. Niektóre 
drzewa mają pnie zrobione ze szmaragdów, gałęzie ze złota, liście z szafirów 
i rubinów, pączki z korali, diamentowe kwiaty i owoce! Te nieopisane 
drzewa kalpa-wriksza są wiecznie samo-świetlne.

„Grupy wielokolorowych ptaków pełnych premy, tworzą słodkie dźwięki, premy, tworzą słodkie dźwięki, premy
które oczarowują uszy i serca wszystkich. Łagodne wietrzyki znad Gangi 
dostarczają chłodnej, kojącej atmosfery. Grupy czarnych pszczół radośnie 
latają przy czerwonych, białych, niebieskich i żółtych kwiatach lotosu. 
Łabędzie, żurawie i inne ptaki figlują w wodzie. Ghata do kąpieli zrobione 
są z drogocennych kamieni szlachetnych. Ganga Dewi, z wodą oczyszczoną 
i poszarzałą od kurzu z lotosowych stóp Gaurangi, ukazuje różne ekstazy 
z powodu kontaktu z Panem.

„Ta najpomyślniejsza Śri Nawadwipa została zatopiona powodzią Kryszna-
premy i jest wielbiona przez rzesze premy i jest wielbiona przez rzesze premy bhaktów. Są tam rzędy wielkich, białych 
pałaców ze złotymi chorągwiami łopoczącymi na wietrze. Każdy dom 
rozbrzmiewa kirtanami wypełnionymi kirtanami wypełnionymi kirtanami premą. Grupa łagodnych braminów
mieszka w tym mieście. Ich domy otoczone są rozległymi podwórzami, 
atrakcyjnymi gajami i ogrodami ozdobionymi wygodnymi miejscami do 
siedzenia. Ponieważ w każdym domu jest Bóstwo Kryszny, bhaktowie
zawsze przeprowadzają wielkie festiwale, by uhonorować Pana.” (GSP)

Dziecięce rozrywki Nimaja
„Saczi Thakurani uczyła Gauraćandrę chodzić trzymając Go za palce. Nimaj 
czasami upadał, gdy próbował chodzić sam. Śaczimata natychmiast sadzała 
Go na swoich kolanach i całowała Jego różowe policzki. Gauraćandra, leżąc 
na kolanach Swojej mamy, poruszał Swoimi pięknymi nóżkami i sprawiał, 
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że Jego złote łańcuszki na kostkach słodko dzwoniły. Czasami Nimaj ssał 
mleko z pełnych piersi Matki Śaczi.

„Każdego wczesnego ranka wszystkie kobiety z Nawadwipy zostawiały 
w domach własnych synów bez opieki i przychodziły zobaczyć Gaurahari. 
Nie mogły powstrzymać się od przychodzenia by ujrzeć Nimaja. W jakiś spo-
sób spędzały noc w swoich własnych domach. Lecz o świcie przygotowywały 
sporo jedzenia i śpieszyły się do domu Nimaja.

„Obiecując nagrodę z kszira i innych słodyczy, kobiety prosiły Nimaja by 
ten tańczył. Gdy śpiewały i klaskały w dłonie Nimaj tańczył i uśmiechał się 
słodko. Serce Śaczimaty kwitło ze szęścia, gdy spoglądała na księżycową 
twarz Nimaja.” (BR)

„Rozrywki Pana w domu Dźagannatha Miśry były tajemnicze, jak rozrywki 
jakimi cieszyły się jako Gopala Kryszna. Gdy nikogo nie było w domu Nimaj 
rozrzucał tu i tam mąkę, dal i ryż. Tłukł naczynia z mlekiem i jogurtem dal i ryż. Tłukł naczynia z mlekiem i jogurtem dal
i rzucał olej, mleko, serwatkę i ghee na ściany. Gdy Jego brat mówił: «Mama 
idzie!» Nimaj padał na ziemię i płakał jak gdyby coś Go przestraszyło.

„Śaczimata intonowała: «Hari! Hari!» gdy podnosiła swojego synka 
i przytulała z miłością do piersi. Śaczi była zdumiona próbując zrozumieć, 
jak czteroletnie dziecko mogło dokonać takiego spustoszenia. «Może 
wszedł tu demon i spowodował takie zniszczenie,» myślała. Podczas 
ceremonii nadania imienia Nimaj formalnie został nazwany Wiśwambhara. 
Ignorując złoto, srebro i inne rzeczy położone przed Nim, Nimaj natychmiast 
podniósł Śrimad Bhagawatam i objął je. Ktokolwiek widział słodko 
uśmiechającą się twarz Nimaja był mokry od deszczu szczęścia.

„Gdy Nimaj trochę podrósł, ciągle przechadzał się wolno po domu i poza 
nim, za dnia i w nocy. Nikt nie mógł złapać niespokojnego chłopca. 
Cokolwiek Nimaj zobaczył, chciał to spróbować; czy to sandeśa, dmuchany 
ryż czy banany. Każdy, nawet przechodzący nieznajomi, będąc urzeczeni 
Jego pięknem, zawsze dawali Nimajowi banany i sandeś. Przynosząc te 
rzeczy do domu Nimaj dawał je kobietom, które śpiewały święte imiona 
Hari dla Jego przyjemności.

„Codziennie Nimaj wchodził do sąsiednich domów i coś kradł. W jednym 
domu wypijał mleko, w innym zjadał ryż, a jeśli nie mógł znaleźć niczego 
do jedzenia, tłukł gliniane garnki. Jeśli w takim domu było dziecko, Nimaj 
szczypał je i doprowadzał do płaczu. Jeśli ktokolwiek Go zobaczył, uciekał. 
Jeśli został złapany, wspinał się na kolana tej osoby i upraszał: «Proszę, 
pozwól Mi odejść tym razem. Obiecuję, że nigdy tu nie wrócę i niczego nie 
ukradnę. Proszę, bądź łaskawy.» Doceniając inteligencję małego Nimaja 
wszyscy byli zdumieni. Nikt się nie złościł, lecz każdy kochał Go bardziej, niż 
własne dzieci.” (CB)
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„Gdy Wiśwambhara miał pięć lat, czasami chował jednego ze Swoich 
przyjaciół, a potem mówił ojcu tego chłopca, że jego syn został porwany. 
Gdy rodzina szukała chłopca Wiśwambhara wślizgiwał się do ich domu 
i kradł słodycze dla Swoich przyjaciół.

„Kiedyś, pod koniec Swoich dziecięcych rozrywek, Wiśwambhara usłyszał, 
jak Murari Gupta dawał impersonalne wyjaśnienia ze Śrimad Bhagawatam
swoim uczniom. Wiśwambhara otwarcie śmiał się z Murariego, który się 
rozzłościł i poszedł do domu. Wiśwambhara dalej złościł Murariego idąc za 
nim do domu i siusiając w jadalni Murariego.

„Wiśwambhara powiedział: «Murari, zgodnie z twoją impersonalną 
filozofią, wszystko jest brahmanem, a przez to tym samym. Uryna więc nie 
jest niczym innym, jak tylko brahmanem.» Potem Wiśwambhara pokazał 
Siebie jako Pana Ramaćandrę wraz ze Swymi wiecznymi towarzyszami. 
Przejęty zdumieniem Murari natychmiast zemdlał. Pod odzyskaniu 
świadomości Murari położył lotosowe stopy Wiśwambhary na swojej 
głowie i przyjął wieczne oddanie dla Najwyższej Osoby za prawdę 
absolutną.” (GC)

Chłopięce rozrywki Nimaja
„Wiśwambhara nurkował w nektarze niespokojnych i psotnych rozrywek, 
którymi delektował się ze Swoimi przyjaciółmi, braminami. Biorąc grupę 
przyjaciół Wiśwambhara rzucał wyzwanie innym chłopcom. Ciskali 
słowami, rzucali tuszem, a czasami bili się i tarzali po ziemi. Wszechpotężny 
Wiśwambhara jednak zawsze wygrywał te kłótnie. Pokryty kurzem i tuszem 
Pan Ćajtanja wyglądał bardzo czarująco.

„Po ukończeniu nauki, w południe Pan radośnie kąpał się w Gandze. 
Kopiąc lotosowymi stopami Wiśwambhara chlapał ludzi nad brzegiem 
i przerywał ich medytację. Pluł na nich, ciągle zmuszając ich do ponownej 
kąpieli oczyszczającej. Komuś ukradł Śiwa-linga. Gdy jeden z braminów
zrobił asanę do wielbienia Wisznu, Nimaj usiadł na niej i zjadł ofiarowanie.

„Gdy ktoś intonował Gajatri w Gandze, Wiśwambhara chwytał go pod wodą 
za stopy i przewracał. Doprowadzał dzieci do płaczu wlewając wodę do ich 
uszu. Gdy bramini kończyli kąpiel rzucał na nich piasek. Nie będąc w stanie bramini kończyli kąpiel rzucał na nich piasek. Nie będąc w stanie bramini
złapać szybko uciekającego Pana, starsi pandici skarżyli się ojcu Nimaja.pandici skarżyli się ojcu Nimaja.pandici

„W tym samym czasie kilka wiejskich dziewcząt także narzekało do 
Śaczimaty: «Gdy się kąpałyśmy Nimaj ukradł nasze ubrania. Kłóci się z nami 
i obraża nas, a potem chlapie nas wodą, gdy my Mu dogadujemy. Siłą 
kradnie nasze owoce i kwiaty do pudźy i wyrzuca je. Nimaj i Jego figlarni pudźy i wyrzuca je. Nimaj i Jego figlarni pudźy
koledzy rzucają w nas piaskiem, gdy wychodzimy z Gangi. Podkrada się 
z tyłu i nagle krzyczy nam do uszu.» Inna dziewczynka powiedziała: «Napluł 
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mi w twarz.» «Włożył swędzące nasiona okada w moje włosy.» «Poprosił 
mnie, żebym za Niego wyszła,» powiedziała inna dziewczynka.

„Słysząc te narzekania Śaczimata uśmiechnęła się, objęła każdą 
dziewczynkę i słodko się odezwała: «Gdy Nimaj wróci do domu zwiążę Go 
i zbiję kijem. Nigdy więcej nie będzie sprawiał innym kłopotów.» Ktokolwiek 
był w ten sposób nękany przez niegrzeczne zachowanie Pana, czuł 
intensywne, duchowe szczęście w swoim sercu.

„Choć Śaczimata próbowała zmienić Nimaja, Pan ignorował ją  kontynując 
psoty w Nawadwipie. Zawsze, gdy Nimaj był upominany odpowiadał pod-
wójnymi figlami. Czy to u Siebie czy w domach innych Nimaj tłukł lub 
niszczył wszystko, czego się dotknął. Wychodząc z domu Pan spędzał całą 
noc bawiąc się ze Swoimi przyjaciółmi.

„Czasami nocą Nimaj i dwóch kolegów przykrywali się kocami udając byki. 
Potem atakowali pobliskie bananowce. W ten sposób się bawili. Właściciel 
takiego miejsca na widok «byka» krzyczał: «Sio! Sio!» i przeganiał chłopców. 
Czasami Nimaj zatrzaskiwał czyjeś drzwi z zewnątrz (w Indiach powszechne 
jest to, że zasuwki są wewnątrz i na zewnątrz), a rozzłoszczony gospodarz 
krzyczał: «Hej! Hej! Kto zamknął drzwi?» W ten sposób Pan trzydziestu 
trzech milionów półbogów bawił się ze Swoimi przyjaciółmi dzień i noc.

„O świcie Nimaj Pandit intonował mantrę Gajatri, wykonywał inne 
obowiązki, składał pokłony matce, a potem szedł nauczać. Pan zawsze stał 
na straży zasad religii i ustanawiał je. Jeśli uczeń zapomniał nałożyć tilaka, 
Pan zawstydzał go tak bardzo, że uczeń ten nigdy już nie zapominał o tilaku. 
Nimaj Pandit, korygując Swoich uczniów, mawiał: «Jeśli bramin nie nosi 
tilaka na swoim czole, to takie czoło staje się jak krematorium.” (CB)

Rozrywki sankirtana
„Po powrocie z inicjacji w Gaji Śri Ćajtanja ukazał pokorę, doświadczenie 
i szacunek względem innych. Odeszła Jego wcześniejsza arogancja i duma 
z nauki. W domu Pan nie zachowywał się jak zwykła osoba. Był ciągle 
w ekstatycznym transie. Nie mówił o niczym, a pytał tylko każdego 
Wajsznawę, jakiego spotkał: «Gdzie jest Kryszna? Gdzie jest Kryszna?» 
Potem Pan Ćajtanja bez przerwy szlochał. Ku zdziwieniu, gdy ktoś próbował 
odpowiedzieć, żadne słowa nie mogły się wydobyć. Każdy czuł się 
nieszczęśliwy na widok położenia Pana.

„Pewnego dnia Pan Ćajtanja zapytał Gadadhara: «Gdzie jest ten ciemny 
Kryszna, który nosi żółte ubrania?» Gadadhara z szacunkiem odpowiadał: 
«Kryszna jest zawsze w Twoim sercu.» Nagle Pan Ćajtanja próbował 
rozerwać Swoją pierś paznokciami. Zrobiło się wielkie zamieszanie, ale 
Gadadhara szybko pochwycił dłonie Pana i w jakiś sposób Go uspokoił. 
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Widząc, że Gadadhara był ekspertem w kontrolowaniu nieprzewidywal-
nego zachowania Jej niegrzecznego syna, Śaczimata powiedziała: «Mój 
synu, Gadadharo, proszę, bądź tu zawsze z moim synem. Proszę, nigdzie 
nie odchodź.”

„Pan Ćajtanja intonując: «Hari bol!» wypełniał cztery kierunki i ogarniały 
Go boskie ekstazy. Dzień i noc syn Śaczi ciągle intonował święte imiona 
w Swoim domu. W ten sposób Pan Ćajtanja rozpoczął ruch sankirtana, 
który przyniósł ulgę w długich cierpieniach bhaktów.” (CB)

„Podwórze Śriwasa Thakura było regularnym miejscem spotkań, gdzie 
Nimaj i Jego najbliżsi towarzysze zajmowali się nocnymi przedstawieniami 
sankirtana. Nikt z zewnątrz nie mógł wejść. W czasie tych ekskluzywnych 
spotkań Śri Ćajtanja Mahaprabhu ukazywał Swoją boską formę Swoim 
zwolennikom.” (PRC)

„Pan Ćajtanja pokazywał się każdemu bhakcie indywidualnie w różnych 
inkarnacjach, stosownie do przywiązania wielbiciela do poszczególnej 
inkarnacji Pana. We wszystkich inkarnacjach Pana i rozrywkach szczytem 
wszystkich czynności jest Jego dobrowolna miłosna porażka na rzecz Jego 
czystych bhaktów.” (CB)

„Choć te prywatne nocne zgromadzenia trwały przez jakiś czas, Gaurahari 
miał większą misję do spełnienia. Dlatego nie mógł zamknąć Swoich 
religijnych czynności w ograniczonym kręgu Swoich przyjaciół. Wkrótce 
Gaurahari zorganizował ogromne grupy sankirtanu oraz procesje, w których 
uczestniczyło tysiące ludzi paradujących wzdłuż ulic Nawadwipy. Ich 
śpiewanie i tańczenie przeciążyło całą atmosferę miasta wyjątkowym 
zapałem religijnym.” (PRC)

„Och! Co za szczęście można odczuć na widok sankirtana Gaura-
Nitjanandy, gdy tańczą Oni ze wszystkimi Swoimi towarzyszami. Z khol, khol, khol
karatalami i okrzykami: «Hari bol! Hari bol!» tańczą w ekstatycznej miłości. karatalami i okrzykami: «Hari bol! Hari bol!» tańczą w ekstatycznej miłości. karatalami
Ronią strumienie łez zachowując się jak szaleńcy. W ekstazie ktoś drży 
i ryczy jak lew. Ktoś inny otwiera swoje ramiona by objąć drugiego. Ktoś 
dotyka czyichś stóp i smaruje kurzem swoją głowę. Inny bhakta, nieświadom 
wszystkich obserwatorów, przez chwilę tarza się po ziemi w ekstazie. 

„Pan Ćajtanja zawsze delektował się sankirtana-wilasa, rozrywkami 
intonowania imion Kryszny i tańczenia. Gaurahari tańczył w eleganckim 
stylu, gdy wykonywał sankirtana. Śri Ćajtanja Raja wyglądał wyjątkowo 
pięknie ze Swoją świecącą, złotą cerą. Gdy Pan miał zacząć taniec, Jego 
towarzysze dekorowali Go kwiatami, girlandami, ozdobami i papką 
sandałową. Podczas ekstatycznego tańca Gaura Prabhu płakał bez ustanku, 
gdy intonował święte imiona. Głośno intonując imiona Hari, wszyscy 
bhaktowie płakali razem z Gaurangą.
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„Gaura Nataradźa i Jego towarzysze zwykli przemierzać brzegi Gangesu. 
Gauranga doprowadzał do szaleństwa cały wszechświat Swoim żarliwym 
tańcem, który z każdym dniem był coraz bardziej wyszukany. Silnie 
zbudowane ciało Gaury o złotej cerze drżało w ekstazie. Chód Gaury, 
podobny do odurzonego słonia, i Jego długie ręce zawstydzały półbogów. 
Gaurahari hipnotyzował wszechświat Swoimi słodko uśmiechającymi się 
i pięknymi zębami, które były bielsze od kwiatów kunda. Z twarzą jaśniejącą 
boską miłością Gaura intonował: «Hari! Hari! Hari!» Słysząc melodyjny 
sankirtan Gaurangi Mahaprabhu ludzie z Nadii pokonywali wszystkie 
swoje zmartwienia.” (BR)

„Ghanaśjama śpiewa: «Śri Gauraćandra wraz z Adwajtą, Nitajem, 
Gadadharem, Śriwasem i innymi zaczął tańczyć szaleńczo w sankirtanie, 
podnosząc swoje ramiona nad głowę. Ziemia trzęsła się pod ich tańczącymi 
stopami. Głośno intonowali: «Hari bol! Hari bol!» wychwalając Pana Śri 
Krysznę Swoimi pieśniami i ciągłym klaskaniem w dłonie.

„Czując zachwyt, Gauraćandra objął drani – Dźagaja i Madhaja. Oni także 
zaczęli tańczyć po transcendentalnym dotyku Gaura Prabhu. Wznosząc 
ramiona stali się bardzo szczerzy i upadli do stóp Gaurasundara. Drżąc od 
emocji, szaleńczo szlochali, żałując za wcześniejsze grzeszne i okropne czyny.

„Pan Ćajtanja nie pozwalał ani jednemu dniu minąć bez angażowania się 
w sankirtana. Nie pragnął niczego innego jak tylko intonować święte imię. 
Nic innego nie dawało Mu szczęścia. Z wielkim zapałem Mahaprabhu 
intonował maha-mantrę Hare Kryszna:

Hare Kryszna Hare Kryszna Kryszna Kryszna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Pan Gaurahari mówił każdemu: «Och Moi drodzy bracia, zajmijcie się 
hari-nama podążając odpowiednimi metodami. Ta maha-mantra
z pewnością spełni wszystkie wasze pragnienia i przyniesie wam 
największą przyjemność. (BR)

„Pewnego dnia śiwaita pokazał się w domu Śaczi prosząc o datki, śpiewając 
chwały Śiwy i grając na bębenku. Nagle Śri Ćajtanja zamanifestował formę 
Śiwy, wskoczył na ramiona śiwaity i krzyczał: «Ja jestem Śiwą!» Pan Ćajtanja śiwaity i krzyczał: «Ja jestem Śiwą!» Pan Ćajtanja śiwaity
grał na bębenku i na rogu powtarzając: «Śpiewaj! Śpiewaj! Tego dnia 
śiwaita osiągnął pełną korzyść ze swojego śpiewania. Ponieważ śpiewał 
bez obraz, Pan Ćajtanja usiadł na jego ramionach i pobłogosławił go.” (CB)

Rozrywki w nastroju Kryszny i Wryndawany
„W Nawadwipie Śri Ćajtanja Mahaprabhu i Jego towarzysze regularnie 
odgrywali rozrywki spełniane przez Radhę i Krysznę we Wryndawan. 
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W jednym miejscu Gaurasundara ukazał rozrywki jako chłopiec pasterz. 
Przypominając Sobie o Swoich krowach, Gaurahari nagle zaczynał wzywać: 
«Dhawali! Śobali! Hamsi! Ćandi! machając pasterskim kijem. Pewnego dnia 
w nastroju dana-lila (rozrywka zbierania podatków), Gauranga szedł ulicą 
Nadii prosząc każdego: «Dajcie Mi coś! Dajcie Mi coś!”

„W Radha-kunda Śrimati Radharani zwykła zbierać kwiaty i z uczuciem 
kłócić się ze Śjamasundarem. Podobnie, widząc pewnego dnia ogród, Pan 
Gaurangasundara zaczął zrywać kwiaty i rzucać je na głowy Swoich 
bhaktów. Oni odpowiadali sypiąc pachnące kwiaty na piękną głowę Gaury. 
Kryszna i gopi często bawili się w gopi często bawili się w gopi dźala-keli (chlapanie wodą) w Jamunie dźala-keli (chlapanie wodą) w Jamunie dźala-keli
lub w Radha-kunda. Pewnego dnia Ćajtanjaćandra i Jego bhaktowie weszli 
do Gangi i żartobliwie chlapali się wodą.

„Gdy palące ciepło lata kończy się, monsunowe chmury upiększają niebo 
i łagodnie dudnią. W tym czasie Radha-Madhawa cieszą się dźulana-lila
(rozrywkami huśtania). Pamiętając tą scenę Pan Ćajtanja usiadł na huśtawce 
nad brzegiem Gangesu. Gadadhara, Nitjananda, Adwajta i inni śpiewali 
słodkie pieśni o dźulana-lila. Piękno Pana Gaurasundara skradło umysł 
wszechświata, gdy siedział wyglądając jak jasna błyskawica rozświetlająca 
ciemnoniebieskie monsunowe niebo nad Nawadwipą. Przypominając 
Sobie Wryndawan-lila, Śri Ćajtanja uważał Ganges za Jamunę, towarzyszy 
za gopa i gopi, a kwietne ogrody za kuńdźa z Wryndawan. W takich chwilach 
Gauranga tańczył ekstatycznie powtarzając: «Dźaj! Dźaj!”

„W czasie wiosennej pory we Wryndawan Radha-Madawa i gopi radośnie gopi radośnie gopi
świętowały rzucając kolorowe proszki i chlapiąc się perfumowanymi, 
kolorowymi płynami. Holi lila (festiwal kolorów) we Wryndawan sięga 
szczytu w Holi Purnima (dzień pełni księżyca), który znany jest także jako 
Gaura Purnima, boski dzień pojawienia się Najwyższej Boskiej Osoby, Śri 
Kryszny Ćajtanji.

„W czasie wiosennej pory w Nadii drzewa kwitły pachnącymi kwiatami, 
kukułki słodko śpiewały, a pszczoły brzęczały z zadowoleniem wśród 
kwiatów kołyszących się na łagodnym wietrze. Na brzegach Gangesu 
Gaurahari bawił się w Holi lila razem ze Swoimi towarzyszami. Biorąc jasno-
kolorowy pyłek kwiatów smarowali piękne ciało Gauraćandry. W odpowiedzi 
Mahaprabhu smarował ich ćandanem, kunkumą i czerwonym proszkiem. 
Wtedy Nitjananda, Adwajta, Śriwasa i inni zaczęli obrzucać się czerwonym 
proszkiem. Obserwując tą radosną scenę nawet półbogowie niecierpliwili 
się, by przyłączyć się do zabawy.

„Napełniając piczkari (ogromne strzykawki) kolorową wodą, Narahari, piczkari (ogromne strzykawki) kolorową wodą, Narahari, piczkari
Śriwasa i Murari zaczęli polewać ciało Śri Ćajtanji wodą. Wakreśwara Pandita 
śpiewał, a Sańdźaja i Widźaja grali na khol i khol i khol karatalach. Wszyscy ludzie 
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z Nadii, chętni zobaczyć tą rozrywkę, pobiegli w to miejsce, aby ujrzeć 
piękną Holi lila Gaury i Jego bhaktów. Pamiętając Swoje rozrywki jako 
Kryszna, Gaurasundara cieszył się psotnymi zabawami kradnąc ubrania 
Swoich kompanów, a potem oddając je po jakimś czasie. Śaczinandana 
także pokazał Swoją Gowardhana lila Swoim towarzyszom.” (BR)

„Rozrywki Śri Ćajtanji Mahaprabhu są nawet bardziej ekstatyczne niż 
rozrywki Pana Śri Kryszny. W lila Pana Ćajtanji miłosne wymiany sięgają 
swojej kwintesencji. Gdy ta miłość sięgnęła nadmiernej wielkości, hladini, 
energia przyjemności Pana, objęła Krysznę z uczuciami ekstazy i okryła Go 
nastrojem i smakami Śrimati Radharani. Pan Kryszna, pojawiając się 
w Swojej pełnej manifestacji jako Ćajtanja Mahaprabhu, przybył do Swej 
własnej siedziby Nawadwipa Dhama, gdzie odczuwał znacznie większą 
przyjemność niż we Wryndawan Dham.” (PW)

Cel rozrywek Mahaprabhu
„Osobowość Śri Kryszny Ćajtanji jest identyczna z osobowością Śri Kryszny, 
a jednocześnie różna od niej. Dlatego też czynności Kryszna Ćajtanji są 
identyczne, a jednak różne od miłosnych rozrywek Kryszny. Czynności Ćajtanji 
pojawiają się w formie, która jest łatwo rozumiana przez uwarunkowane 
dusze, które nie potrafią właściwie ich odebrać uwarunkowaną oceną.

„Śri Kryszna Ćajtanja i Jego bonafide zwolennicy nie szczędzili obfitej 
łaski wszystkim żywym istotom. Uczyli uwarunkowane dusze kompletnej 
służby dla Boga, ukazując oślepłym oczom uwarunkowanych dusz ich 
własne transcendentalne czynności, które identyczne są z miłosnymi 
rozrywkami gopi z Wradźy.gopi z Wradźy.gopi

„Doskonałe intonowanie imienia Kryszny dostępne jest dla wszystkich 
dusz i jest identyczne z miłosną służbą gopi z Wradźy. Jest to istota nauk Śri gopi z Wradźy. Jest to istota nauk Śri gopi
Kryszny Ćajtanji. Ci jednak, którzy nie wykonują bez obraz wspólnego into-
nowania imienia Kryszny, nie mogą zrozumieć natury Boskiego Kochanka. 
Ci, którzy tracą takie zrozumienie, pozostają ulegli względem żałosnej 
niewoli materialnego pożądania.

„By dostarczyć uwarunkowanym duszom w materialnym świecie okazji 
do obserwowania transcendentalnych rozrywek Samego Siebie i Swoich 
bhaktów, Najwyższy Pan Śri Kryszna Ćajtanja pojawia się na świecie. bhaktów, Najwyższy Pan Śri Kryszna Ćajtanja pojawia się na świecie. bhaktów
Najwyższy Pan za darmo przyznaje Swoją boską służbę uwarunkowanym 
duszom ucząc każdego intonowania świętych imion Kryszny. Miłosna 
służba gopi z Wradźy zaczyna być rozumiana jako transcendentalne słowo gopi z Wradźy zaczyna być rozumiana jako transcendentalne słowo gopi
w duchowym uchu duszy.

„Nie ma jednak innej drogi na zdobycie dostępu do tej transcendentalnej 
platformy służby, dopóki Pan Śri Kryszna nie jest zadowolony i nie zniszczy 
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naszych przewrotnych skłonności do materialnego cieszenia się. Intono-
wanie świętego imienia bez obraz w towarzystwie i pod przewodnictwem 
samozrealizowanych dusz posiada moc niszczenia reakcji za nasze przeszłe 
grzeszne czynności. Takie intonowanie ochroni nas od późniejszego 
zaplątania się w Maję i angażuje nas pozytywnie w wieczną służbę dla 
Najwyższego Pana Kryszny.

„Wszelkie sprzeciwy w wielbieniu Radhy i Kryszny w miłości kochanków, 
jak praktykują to Wradźa gopi, będą uważane za nieodpowiednie, gdy 
zostaniemy oświeceni odnośnie rzeczywistego znaczenia boskiej miłości 
dzięki uważnemu słuchaniu o rozrywkach Śri Kryszny Ćajtanji z ust 
samozrealizowanych dusz.

„Bezstronne studia nad życiem Śri Kryszny Ćajtanji pomogą nam zdobyć 
dostęp do planu transcendencji. Ezoterycznym powodem tego jest fakt, że 
Śri Kryszna Ćajtanja jest Samym Śri Kryszną. Wiecznie wyzwoleni towarzysze 
Śri Kryszny Ćajtanji są tymi samymi gopi i innymi sługami Śri Kryszny gopi i innymi sługami Śri Kryszny gopi
z Wradźy. Rozrywki Kryszny Ćajtanji i Jego towarzyszy są także identyczne, 
a jednak różne od rozrywek Śri Kryszny we Wradźy. Mogą nam się ukazać, 
jeśli tego zechcą.

„Wyjątkowość pojawienia się Śri Kryszny Ćajtanji polega na tym, że Sam 
Bóg i Jego towarzysze przejęli inicjatywę w ujawnieniu nam siebie 
upoważniając nas do postrzegania ich z punktu widzenia, który jest 
niezbędny do takiego rozumienia.” (SCT)

Aszta-kalija-lila Śri Gaurangi Mahaprabhu
„Nitja-lila Kryszny (wieczne rozrywki), o których zawsze medytują 
bhaktowie, są dwóch rodzajów:
(1) Santara nitja-lila są transcendentalnymi rozrywkami spełnianymi 
w materialnym świecie w przerwach, z początkiem i końcem, lecz które 
wiecznie powtarzają się po kolei w każdym materialnym wszechświecie. 
Santara nitja-lila zawierają narodziny Kryszny, Jego rozwój w dzieciństwie 
i młodości, zabijanie różnego rodzaju demonów oraz Jego podróż 
i zamieszkanie w Maturze i Dwarace.
(2) Nirantara nitja-lila odbywają się bez ustanku, w ośmiu przedziałach 
całego dnia i nocy. Zabawy te wynikają z czystego, miłosnego uczucia Śri 
Kryszny do mieszkańców Wradźy, a słodkie rozrywki nie zatrzymują się ani 
na sekundę. Te ciągłe rozrywki Radhy i Kryszny są powszechnie znane jako 
aszta-kalija-lila.” (Gita-mala(Gita-mala( )Gita-mala)Gita-mala

Aszta-kalija-lila (wiecznie płynące ośmioczęściowe, codzienne trans cen-
dentalne rozrywki) Radha-Śjamasundara w duchowym świecie zostały 
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pięknie opisane w Gowinda Lilamricie, Gowinda Lilamricie, Gowinda Lilamricie Krysznanika Kaumudi, Krysznanika Kaumudi, Krysznanika Kaumudi Kryszna 
Bhawanamrycie i Sankalpa kalpa-drumie. Gaudija Wajsznawowie regularnie 
studiują te lila-grantha w celu pamiętania i służenia w codziennych 
radosnych rozrywkach Radha-Madhawy. Poza opisywaniem wiecznych 
rozrywek Radhy i Kryszny, aćarjowie napisali książki, bhadźany i bhadźany i bhadźany padawalli
kirtany gloryfikujące kirtany gloryfikujące kirtany aszta-kalija lila Śri Gaurangi Mahaprabhu.

Najsłynniejsze bhadźany, którymi do dziś delektują się Gaudija bhadźany, którymi do dziś delektują się Gaudija bhadźany
Wajsznawowie, są tymi napisanymi przez bliskich towarzyszy Pana 
Gaurahari, jak Ramananda Raja, Wasudewa, Gowinda i Madawa Gosz, 
Murari Gupta, Narahari Sarakara Thakura, Śiwananda Sena, Paramananda, 
Jadunandana i Ananta Aćarja. Pieśni tych wiecznie wyzwolonych maha-
dźanów dostarczają odpowiednich i autoryzowanych opisów codziennych dźanów dostarczają odpowiednich i autoryzowanych opisów codziennych dźanów
czynności Pana Gaurangi w duchowym świecie Śri Nawadwipa Dhama. 
Później poeci Wajsznawa mahadźana, jak Śrila Loćana Dasa, Narottama 
Dasa Thakura, Śriniwasa Aćarja Prabhu, Śrila Wiśwanatha Ćakrawarti 
Thakura i jego uczeń Śri Kryszna Dasa, napisali bogato o ośmioczęściowych 
codziennych rozrywkach Pana Gaurangi Mahaprabhu.

Thakura Bhaktiwinoda także napisał wiele wspaniałych bhadźanów
gloryfikujących Pana Gaurangę. Bhaktowie z MTŚK-a regularnie śpiewają 
Gaura-arati Thakura Bhaktiwinoda, które opisuje wieczną wieczorną Gaura-arati Thakura Bhaktiwinoda, które opisuje wieczną wieczorną Gaura-arati
rozrywkę Pana Gaurangi. W czasie pradośa-lila (8(8( .24:10.48 po południu)
Gauranga i Jego bliscy bhaktowie spotykają się w domu Śriwasa Thakura 
na arati i arati i arati kirtana-wilasa.

„Wszelka chwała, wszelka chwała pięknej ceremonii arati Pana arati Pana arati
Gauraćandry w gaju nad brzegiem rzeki Dźanawi! To Gaura-arati przyciąga Gaura-arati przyciąga Gaura-arati
umysły wszystkich żywych istot we wszechświecie. Pan Nitjananda stoi po 
prawej stronie Gaurangi, a Gadadhara stoi po lewej. Śri Adwajta stoi przed 
Nim, a Śriwasa Thakura trzyma parasolkę nad głową Pana Gaurasundara.

„Gauraćandra siedzi na tronie z klejnotów, a półbogowie dowodzeni 
przez Pana Brahmę wykonują ceremonię arati. Narahari Sarakara i inni 
towarzysze wachlują Go miotełkami z ogonów jaka, a Sańdźaja Pandit, 
Mukunda Datta i Wasu Gosz śpiewają słodki kirtan wraz z innymi bhaktami
dla przyjemności Pana Gaurangi.

„Rozbrzmiewają konchy, dzwonki dzwonią, karatale dźwięczą, a mridangi
grają bardzo słodko w tym kirtanie, który jest tak melodyjny i przyjemny 
w słuchaniu. Blask twarzy Pana Gaury pokonuje miliony milionów 
księżyców, a girlanda z leśnych kwiatów na Jego szyi lśni. Jest tam Pan 
Śiwa, Śukadewa Goswami i Narada Muni, a ich głosy łamią się w ekstazie 
transcendentalnej miłości. W taki sposób Bhaktiwinoda opisuje chwały 
Pana Gauraćandry.” (Gaura-arati(Gaura-arati( )Gaura-arati)Gaura-arati
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Po krótkim zarysowaniu codziennych rozrywek Gaurangi w rozdziale 
dwunastym Bhakti-ratnakara Narahari Ćakrawarti zaleca, że bhaktowie
powinni medytować o aszta-kalija-lila Pana Gaurasundary.

„Moi drodzy bracia! Porzućcie swoje materialne plany i aspiracje 
i zamieszkajcie w Nawadwipie. Służcie Najwyższemu Panu Gaurandze 
pamiętając o najbardziej poufnych transcendentalnych rozrywkach, które 
wykonuje On w ciągu dnia i nocy. Wtedy wszystkie wasze zmartwienia 
i nieszczęścia znikną.

„Na Goloce Wryndawanie każda z rozrywek Pana Kryszny w Jego aszta-
kalija lila inspiruje poszczególny nastrój. Gdy rozrywki te smakowane są 
w nastroju ustanowionym przez nitja-lila Pana Gaurahari w Nawadwipie 
ktoś doświadczy najwyższej ekstatycznej premy. Ten, kto jest 
zdeterminowany do wielbienia Radhy i Kryszny powinien medytować 
o aszta-kalija lila Pana Gaurangi w Nawadwipie. Jeśli ktoś pragnie wielbić 
Pana Krysznę, lecz nie jest zanurzony w nastroju oddania do Pana Ćajtanji, 
nigdy nie uświadomi sobie najbardziej poufnych i ezoterycznych prawd 
o Radzie i Krysznie.” (PW)

Śri Rupa Goswami, Wiśwanatha Ćakrawarti Thakura, Śrila Bhaktiwinoda 
Thakura i inni aćarjowie Gaudija napisali wspaniałe modlitwy opisujące 
aszta-kalija lila Mahaprabhu.

Mahaprabhor-aszta-kalija-lila-smarana-mangala-stotram
Śrila Rupy Goswamiego
Mahaprabhor-aszta-kalija-lila-smarana-mangala-stotram
Śrila Rupy Goswamiego
Mahaprabhor-aszta-kalija-lila-smarana-mangala-stotram

3.36-6.00 rano. Mój drogi umyśle! Po prostu czcij Pan Gaurangę, który 
z końcem nocy nagle budzi się, słysząc słodkie ćwierkanie ptaków 
w zachwycająco pięknych, leśnych gajach Śriwasa Pandita. W tym czasie 
Jego całe ciało intensywnie drży, ponieważ jest świadomy Pana Kryszny, 
znajdującego się bardzo blisko Śrimati Radharani na Ich kwiatowym łóżku 
w altance we Wryndawan. Z tego powodu miłość ekstatyczna Pana 
Gaurahari wyrażana jest ciągle przez wspaniale transcendentalne 
symptomy, takie jak fontanny łez wylewające się z Jego oczu, które kąpią 
całe Jego ciało. Po prostu czcij tego Pana Gaurangę, którego cera może być 
porównana tylko do połyskująco-czystego, topionego złota.
6.00-8.24 rano. Po wschodzie słońca Gauranga myje Swoją księżycową 
twarz i wychodzi na podwórze, gdzie siada i z uczuciem mówi prosto 
z serca, z ogromną ochotą i bardzo długo do Swoich najbardziej 
ukochanych bhaktów o porannych rozrywkach Pana Keśawy w Nandagrama. bhaktów o porannych rozrywkach Pana Keśawy w Nandagrama. bhaktów
W czasie przemowy Gauranga smakuje z wielkim zachwytem ekstatycznego 
nastroju Radharani, co sprawia, że całe Jego ciało w pełni rozkwita 
transcendentalną radością. Drogi umyśle, po prostu wypełniają swoją 
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służbę z bezgraniczną, nieskończoną, czystą miłością dla tego złotego 
Pana Gaurangi.
8.24-10.48 rano. Wielbię księżycowego Śri Gauranga-ćandrę, który wśród 
Swoich najbliższych bhaktów rozpamiętuje przedpołudniowe rozrywki bhaktów rozpamiętuje przedpołudniowe rozrywki bhaktów
Kryszny, gdy wychodzi do lasu, aby paść krowy. W tym czasie wszyscy 
mieszkańcy Wradźy wychodzą z domów i wielce niepokoją się odejściem 
Kryszny z ich grona. Pan Gauranga jest tak pochłonięty w tym intensywnym 
pamiętaniu, że praktycznie stał się natchniony rozrywkami Wradźy. W ten 
sposób naśladuje ich oznajmienia i działania, obdarzając także Swoim 
nastrojem bhaktów z Nawadwipa, którzy w rzeczywistości są kolejnymi bhaktów z Nawadwipa, którzy w rzeczywistości są kolejnymi bhaktów
manifestacjami dokładnie tych samych mieszkańców Wradźy.
10.48-3.36 po południu. Och mój drogi umyśle! Bez przerwy czcij Syna 
Matki Śaczi! Całe Jego ciało tryska bąbelkami autentycznego zachwytu, 
gdy pamięta o szeroko urozmaiconych południowych rozrywkach Kryszny, 
bawiącego się z Radhą i mnóstwem gopi. Jego głos jąka się i dławi 
z podekscytowania, gdy opisuje te lila Swoim bhaktom i w ten sposób 
manifestuje pokaz zabaw i teatrów, które równocześnie odpowiadają 
zdarzeniom z rozrywek Boskiej Pary.
3.36-6.00 po południu. Śri Gauranga pamięta o synu Króla Wradźy, który 
po południu wraca z pastwisk. Jest to wydarzenie, które dostarcza 
nieograniczonego oceanu szczęścia dla wszystkich mieszkańców Wradźy. 
Pamiętając o tej lila w zakątku Swego serca, Pan Gaurasundara tańczy 
w mieście Nawadwipa, kręcąc się w koło i wydając głęboko ekstatyczne 
westchnienia. Będąc w ten sposób całkowicie oczarowany tak bardzo 
urzeka miejscowych ludzi, że wszyscy stają się bezsilnie odurzeni boską 
miłością. Och mój drogi umyśle! Po prostu czcij Śri Gaurangę!
6.00-8.24 wieczorem. Gdy Kryszna bierze wieczorną kąpiel, zjada kolację 
i spełnia wiele innych fascynujących rozrywek w czasie zachodu słońca, 
Pan Gauranga ciągle absorbuje się myśleniem o tych rozrywkach z wielką 
rozkoszą. W otoczeniu Swoich najdroższych bhaktów ciągle pamięta te bhaktów ciągle pamięta te bhaktów
same, wspaniałe rozrywki. Drogi umyśle! Po prostu czcij księżycowego 
Pana Gauraćandrę!
8.24-10.48 wieczorem. Wieczorem Śrimati Radharani wybiera się do 
wcześniej wyznaczonego gaju w towarzystwie Swoich przyjaciółek i czeka 
niecierpliwie na przybycie Śri Kryszny na Ich sekretne spotkanie. Gdy 
otrzymuje wiadomości od posłanniczki o czynnościach i miejscu pobytu 
ukochanego, Jej serce napełnia się najintensywniejszym pragnieniem. Och 
mój drogi umyśle! W dokładnie takim samym nastroju Pan Gauranga 
wieczorem wybiera się na podwórze Śriwasa Pandita, trzymając rękę na 
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biodrze, dokładnie tak samo, jak Radha. Na koniec, gdy dowiaduje się, że 
Śri Kryszna faktycznie pojawił się przed Śri Radhą, radośnie tańczy i potyka 
się z podniecenia, Jego ciało tryska intensywną euforią strumieni łez 
i drżeniem ciała. Po prostu czcij Pana Gaurangę o jasnej cerze!
10.48-3.36 w nocy. Nocą mój najbardziej uwielbiony, złoty Pan Gaura 
radośnie otoczony jest przez Swoich najukochańszych bhaktów na pod-bhaktów na pod-bhaktów
wórzu Śriwasa Pandita. Tam zanurza się w transcendentalnym oceanie 
wspólnego intonowania własnych imion (wewnętrznie będąc pochłonięty 
boskim tańcem rasa Śri Śri Radha-Kryszny); w ten sposób szalenie tańczy 
w stanie zapłakanego drżenia i przepełniającego rozradowania. Gdy Jego 
serce zadowoli się już tak długim tańcem, udaje się On do cichego ogrodu 
kwietnego, aby cieszyć się ucztą z leśnych owoców podawanych Mu, gdy 
opiera się o siedzenie wysadzane klejnotami. W ten sposób syn Śaczi Dewi 
zasługuje najbardziej na moje całkowite, bezinteresowne uwielbienie.”

Pomyślne modlitwy do pamiętania ośmioczęściowych codziennych 
rozrywek Śri Ćajtanji Mahaprabhu 
Śrila Wiśwanatha Ćakrawartiego Thakura
(śpiewane na tą samą melodię, co szad-goswamj-asztaka)

śri gauranga-mahaprabhoś-ćaranajor, ja keśa-śeszadibhih.
sewagamjataja swa-bhakta-wihita, sanjajr-jaja labhjate.
tam tan-manasikim smritim prathajitum, bhawjam sada sattamajr.
naumi pratjahikam tadija-ćaritam, śriman-nawadwipa-dźam.

Służba oddania dla lotosowych stóp Śri Gaurangi Mahaprabhu jest 
daleko poza percepcją Pana Brahmy, Pan Śiwy, Pana Śeszanagi i całej 
reszty; ale ciągle delektują się nią bhaktowie Pana i jest ona zawsze 
dostępna dla innych. Teraz rozpocznę opis procesu manasi-sewa (służby 
dla Pana spełnianej w umyśle). Ten proces jest odpowiedni do ciągłego 
rozpamiętywania Pana przez najcnotliwszych mędrców. Ofiarowuję 
swoje pełne szacunku pokłony wiecznemu, codziennemu życiu 
i rozrywkom Pana urodzonego w Nawadwipie. 

ratrjante śajanotthitah sura-sarit,-snato wabhau jah prage.
purwahne swa-ganajr-lasatj upawane,-tajr-bhati madhjahnake.
jah purjam-aparahnake nidźa-grihe, sayam grihe «thangane.
śriwasasja niśamukhe niśi wasan, gaurah sa no rakszatu.

1) Pod koniec nocy (przed wschodem słońca), Pan Śri Gauranga wstaje 
z łóżka, przeciąga się, rozmawia z Wisznupriją i myje twarz; 2) rankiem 
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Gauranga masowany jest olejkiem i kąpie się w niebiańskiej rzece 
Gandze, a potem wielbi Pana Wisznu; 3) przed południem Gaurasundara 
cieszy się dyskutowaniem tematów o Panu Krysznie ze Swoimi bhaktami, bhaktami, bhaktami
odwiedzając ich domy; 4) w południe Gaurahari cieszy się rozrywkami 
w ogrodach nad brzegiem Gangesu; 5) po południu Pan Gaura prze-
chadza się po Nawadwipie, bawiąc się z mieszkańcami; 6) o zmierzchu 
Śaczinandana wraca do domu, aby wielbić Pana Wisznu i spełniać inne 
rytuały; 7) wieczorem Gaura-nataradźa udaje się ze Swoimi towarzyszami 
na podwórze Śriwasa Pandita, aby intonować święte imiona i tańczyć 
w ekstazie; 8) w nocy Gauraćandra wraca do domu spać. Niech ten Pan 
Gaura ochroni nas wszystkich.

Rozrywki pod koniec nocy 3.36-6.00 

(1) ratrjante pika-kukkutadi-ninadam, śrutwa swa-talpotthitah.
śri wisznu prijaja samam rasa-katham, sambhaśja santoszja tam.
gatwa «njatra dharasanopari wasan, swad-bhih sudhautanano.
jo matradi bhir ikszito «ti-muditas, tam gauram adhjemj aham.

Pod koniec nocy, po usłyszeniu miłych dźwięków, czynionych przez 
wiele ptaków, takich jak kukułki, koguty i inne, Śri Gaura wstaje ze 
Swojego łóżka. Ze Swoją żoną Śri Wisznupriją rozmawia na wiele 
tematów dotyczących transcendentalnych smaków Ich wzajemnych, 
miłosnych spraw i w ten sposób stają się bardzo zadowoleni. W drugim 
pokoju Gauranga siada na podwyższeniu, a Jego bhaktowie myją Jego 
lotosową twarz ładnie pachnącą wodą. Potem Śaczinandana radośnie 
wita się ze Swoją matką, Śri Śaczi-dewi, odwiedza Swoich krewnych 
i przyjaciół. W ten sposób medytuję o codziennych rozrywkach Śri 
Gaurasundara.

Poranne rozrywki 6.00-8.24

(2) pratah swah sariti swa-parszada-writah, snatwa prasuj-adi-bhis.
tam sampudźa grihita-ćaru-wasanah, srak-ćandan-alankritah.
kritwa wisznu-samarćan-adi sa-gano, bhuktw-annam-aćamja ća.
dwitram ćanja-grihe sukham swapiti jas, tam gauram adhjemj aham.

Po wschodzie słońca i po kąpieli w Gandze Pan Gauranga i Jego 
towarzysze wielbią Matkę Gangę, ofiarowując jej kwiaty, kadzidła i inne 
rzeczy. Ubrany w piękny strój i udekorowany ozdobami, świeżą girlandą 
z kwiatów i papką sandałową, Mahaprabhu wraca do domu, aby spełnić 
bogate wielbienie Adhokszadźa Wisznu, ich domowego Bóstwa. Potem 
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Pan Gauranga zjada prasada Pana Wisznu. Gaurasundara myje Swoje 
dłonie i usta przed udaniem się na radosny odpoczynek. W ten sposób 
medytuję o codziennych rozrywkach Śri Gaurahari.

Przedpołudniowe rozrywki 8.24-10.48
(3) purwahne śajanotthitah su-pajasa, prakszalja watr-ambudźam.
bhaktajh śri-hari-nama kirtana parajh, sarddham swajam kirtajan.
bhaktanam bhawane «pi ća swa-bhawane, kridan-nrinam wardhajatj-
anandam pura-wasinam ja urudha, tam gauram adhjemj aham.

W tym czasie Gaura budzi się ze Swojej drzemki i przeciąga Swoje piękne 
ciało. Potem myje Swoją lotosową twarz słodko pachnącą wodą. Spotykając 
się ze Swoimi bhaktami, którzy słyną z intonowania hari-nama sankirtana, 
Gauranga osobiście smakuje i delektuje się intonowaniem świętych imion. 
W ten sposób Gaurahari bawi się w Swoim własnym domu lub czasami 
w domach różnych bhaktów. W ten sposób Gaurahari sprawia nieogra-
niczoną, ekstatyczną przyjemność wszystkim mieszkańcom. W ten sposób 
medytuję o codziennych rozrywkach Śri Gauraćandry.

Południowe rozrywki 10.48-3.36
(4) madhjahne saha tajh swa-parszada-ganajh, sankirtajad-idriszam.
sadwajtendu-gadadharah kila saha,-śrilawadhuta prabhuh.
arami mridu-marutajh śiśiritajr, bhringa-dwidźajr-nadite.
swam winda-wipinam smaram bhramati jas, tam gauram adhjemj aham.

Pan Gauraćandra kontynuuje cieszenie się spełnianiem intensywnie 
entuzjastycznego intonowania i tańczenia, otoczony przez Swoich 
drogich bhaktów, takich jak podobny do księżyca Adwajta Aćarja, bhaktów, takich jak podobny do księżyca Adwajta Aćarja, bhaktów
Gadadhara Pandita i Awadhuta Nitjananda Prabhu. Potem prze chodzą 
wszyscy przez ogrody i gaje nad brzegiem Gangesu, gdzie korzystają ze 
słodkiego, chłodzącego wietrzyku, wiejącego znad rzeki. Słysząc 
przyjemne dźwięki ptaków i pszczół w tych ogrodach Pan pamięta 
Swoje ekstatyczne rozrywki jako Radha i Kryszna, które dzieją się 
równocześnie w Jego własnym lesie we Wryndawan. W ten sposób 
medytuję o codziennych rozrywkach Śri Gaurangi. 

Popołudniowe rozrywki 3.36-6.00

(5) jah śriman-aparahnake saha-ganajs, tajs-tadriśajh premawams.
ta-drikszu swajam apjalam tri-dźagatam, barmani wistarajan.
aramattata eti paura-dźanata, ćakszuś-ćakorodupo.
matra dwari-mudekszito nidźa-griham, tam gauram adhjemj aham.
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W czasie cudownie pięknego popołudnia Pan i Jego bhaktowie szaleją 
w ekstatycznej miłości. W ten sposób poszerzają wiecznie zwiększające 
się fale pomyślności dla korzyści trzech światów. W tym nastroju 
opuszczają ogrody wzdłuż brzegu Gangesu i wracają do Jego domu. Po 
drodze zadowalają oczy wszystkich ludzi, tak jak księżyc zadowala ptaka 
ćakora swoimi promieniami. Docierając do domu Pan otaczany jest 
miłosnym uczuciem przez Matkę Śaczi. W ten sposób medytuję 
o codziennych rozrywkach Gaurasundary.

Rozrywki o zachodzie słońca 6.00-8.24

(6) jas tri-srotasi sajam aptam-niwahajh, snatwa pradipali-bhih.
puszpadjajś ća samarczitah kalita-sat, pattambarah srag-dharah.
wisznos-tat-samajarćanam ća kritawan, dipali-bhis tajh samam.
bhuktw-annani su-witikam api tatah, tam gauram adhjemj aham.

O zmierzchu Pan Gauranga kąpie się ze Swoimi drogimi przyjaciółmi 
w rzece Ganges, która płynie w trzech częściach. Z oddaniem wielbią 
Ganges, ofiarowując lampki z ghee, kwiaty i inne artykuły. W domu Pan 
zakłada świeże, jedwabne ubrania, girlandę z kwiatów, ozdoby 
i dekoracje. Potem ofiarowuje arati Panu Wisznu lampkami z arati Panu Wisznu lampkami z arati ghee
i innymi przedmiotami. Potem Gauraćandra i Jego przyjaciele zjadają 
prasada, orzechy betel i krótko odpoczywają. W ten sposób medytuję 
o codziennych rozrywkach Pana Gaury.

Wieczorne rozrywki 8.24-10.48

(7) jah śriwasa-grihe pradosza-samaje, hj-adwajta-ćandradi-bhih.
sarwajr-bhakta-ganajh samam hari-katha, pijuszam-aswadajan.
premananda-samakulaś-ća ćala-dhih, sankirtane lampatah.
kartum kirtanam-urdhwam-udjama-paras, tam gauram adhjemj aham.

Wieczorem Śri Gauranga udaje się do domu Śriwasa Pandita, aby spotkać 
się z Adwajta-ćandrą i wszystkimi bhaktami i delektować się nektarem bhaktami i delektować się nektarem bhaktami
hari-katha. Umysł Pana Gaury staje się bardzo poruszony szczęśliwą 
premą. Zbierając wszystkich Swoich bhaktów,bhaktów,bhaktów  Gauranga rozpoczyna 
intensywnie ekstatyczne przedstawienie hari-nama-sankirtana. W ten 
sposób medytuję o codziennych rozrywkach Śri Gaurasundara.

Nocne rozrywki 10.48-3.36

(8) śriwas-angana awrito nidźa-ganajh, sarddham prabhu-bhjam natann.-
uczczajs-tala-mridanga-wadana-parajr, gajad-bhir-ullasajan.
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bhramjan śrila-gadadharena sahito, naktam wibhatj adbhutam.
swagare śajanalaje swapiti jas, tam gauram adhjemj aham.

Na oświetlonym blaskiem księżyca, podwórzu Śriwasa aż do nocy trwa 
sankirtana-mahotsawa Śri Gaurangi, przy akompaniamencie głośnego 
i rytmicznego grania na mridangach, karatalach i innych instrumentach. 
Otoczony przez najbardziej poufnych bhaktów Gaurahari tańczy razem bhaktów Gaurahari tańczy razem bhaktów
z Gadadharą w najbardziej zdumiewający sposób aż do świtu. Wtedy 
Gauraćandra wraca do domu, aby odpocząć z Wisznupriją. W ten sposób 
medytuję o codziennych rozrywkach Śri-Gaura-nataradźa.

Korzyści z recytowania tej modlitwy
śri-gauranga-widhoh swa-dhamani nawa, dwipe «szta-kalodbhawam.
bhawjam bhawja-dźanena gokula-widhor,-lila-smriter-aditah.
lilam djotajad-etad atra daśakam, pritjanwito jah pathet.
tam prinati sadajwa jah karunaja, tam gauram adhjemj aham.

Śri Gauranga, księżyc Nawadwipy, manifestuje się w Swojej siedzibie 
w czasie ośmiu okresów każdego dnia. Medytujący bhaktowie powinni 
pamiętać aszta-kalija lila Pana Gaurangi zanim zaczną rozpamiętywać 
ośmiorakie rozrywki Śri Kryszny, księżyca Gokuli. Jeśli ktoś z uczuciem 
czyta lub recytuje wieczne, codzienne rozrywki Pana, tak jak zostały 
opisane w dziesięciu zwrotkach tej modlitwy, to wtedy Pan jest ogromnie 
zadowolony z takiej osoby. W ten sposób medytuję o codziennych 
rozrywkach Śri Gauraćandry.

Ekstatyczne, codzienne rozrywki Pana Gaurangi
Wszyscy Gaudija Wajsznawowie wielbią Pana Ćajtanję jako Pana 
Gaurasundara wiecznie bawiącego się w Śri Nawadwipa Dhama. Ta metoda 
wielbienia Najwyższej Boskiej Osoby, Śri Ćajtanji Mahaprabhu, została 
wprowadzona przez Sześciu Goswamich i innych mahadźanów Gaudija mahadźanów Gaudija mahadźanów
Wajsznawa. Śri Ćajtanja Mahaprabhu nie jest wiecznie wielbiony jako 
sannjasin, co jest Jego formą w Dźagannatha Puri, Śri Kszetra-dhama, gdzie 
delektuje się wipralambha-bhawa, boską miłością w rozłące.

„Wielbimy Pana Ćajtanję w Jego życiu rodzinnym, gdy był ze swoją żoną, 
a nie jako sannjasina.” (SPL 74.14.8)8)8

Aćarjowie Gaudija Wajsznawa ustanowili Nawadwipa Dhama za jogapitha
Śri Ćajtanji. W tym transcendentalnym miejscu można odnaleźć wszystkich 
członków Pańća-tattwy razem i wielbić Ich jednocześnie. Wskutek tego 
gdziekolwiek Bóstwa Ćajtanji Mahaprabhu, Gaura-Nitaj, Gaura-Gadadhara 
czy Pańća-tattwy są wprowadzane, wielbione są w nastroju i upamiętnieniu 
wiecznych rozrywek Pana Śri Ćajtanji w Śri Nawadwipa Dhama.
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Odejście Pana Ćajtanji z Nawadwipy by przyjąć sannjasę ma miejsce 
w czasie Jego bhauma-lila (rozrywek na ziemi). Sannjasa Pana Ćajtanji 
i Jego przeprowadzka do Dźagannatha Puri sprawia wiele bólu rozłąki 
w sercach wiecznych towarzyszy Pana w Nawadwipie. Dlatego nie są oni 
w stanie pamiętać tych czynności, a co tu mówić o wielbieniu Pana Ćajtanji 
w formie tych rozrywek. Aćarjowie wyjaśniają, że sannjasa Śri Ćajtanji 
Mahaprabhu i rozrywki w Dźagannatha Puri są wiecznie zamanifestowane 
na zewnętrznym płatku duchowego lotosu Goloki Wryndawan, w pobliżu 
miejsca Dwaraka-lila Pana Kryszny, do których są podobne. 

Karanie demonów jak Dźagaj i Madhaj, śmierć w rozłące Lakszmipriji 
i opuszczenie Nawadwipa Dhama przez Śri Ćajtanję manifestują się tylko 
w czasie rozrywek Pana na Ziemi. W świecie duchowym nie ma demonów. 
Pan Gauranga-sundara przebywa wiecznie w Śri Nawadwipa Dhama, gdzie 
z miłością służą Mu Jego dwie cudownie piękne żony, Śrimati Lakszmiprija 
Dewi i Śrimati Wisznuprija Dewi, które uosabiają śakti Pana – Śri i Bhu.śakti Pana – Śri i Bhu.śakti

Rozrywki Pana Ćajtanji przypominają rozrywki Najwyższej Boskiej Osoby, 
Pana Śri Kryszny, który przyjmuje różne transcendentalne formy i spełnia 
rozrywki w różnych miejscach, gdy manifestuje Swoje Wryndawan-lila na 
Ziemi. Np., gdy Śri Kryszna opuszcza Wryndawanę by zająć się rozryw kami 
w Maturze i Dwarace, Radhika i gopi, Nanda Baba i Matka Jaśoda i wszyscy 
Wradźawasi cierpią ogromny ból rozłąki z Panem. Rozrywki Kryszny 
rodzenia się, zabijania demonów jak Putana, Keśi, Kamsa, Jego odejście 
z Wradży, dzieje się tylko w rozrywkach w materialnym świecie, w różnych 
wszechświatach. Rozrywki te nie są częścią aszta-kalija-lila Radha-Gowindy 
w najwyższym królestwie duchowego świata, Śri Wryndawan Dhama.

Tak jak Śri Ćajtanja jest wiecznie wielbiony w jogapitha w Śri Dhama 
Majapur, tak samo Pan Kryszna jest wiecznie wielbiony w kajśora-rupie – 
jako wiecznie beztroski, młodzieńczy, romantyczny piętna stoletni chłopiec 
– siedzący ze Śrimati Radharani na asanie z klejnotów pod drzewem 
pragnień kadamba, nad brzegiem Rzeki Jamuny. Boską Parę otaczają 
wszystkie piękne gopi w Gowindasthali, które jest gopi w Gowindasthali, które jest gopi jogapithą Radha-Kryszny 
w Śri Wryndawana Dhama. W samym środku duchowego kwiatu lotosu 
Goloki Wryndawany, w Śri Nawadwipa Dhama można znaleźć Pana Gaura-
sundara i wszystkich Jego bhaktów wiecznie cieszącymi się transcen-bhaktów wiecznie cieszącymi się transcen-bhaktów
dentalnymi rozrywkami. Podobnie w Śri Wryndawan można ujrzeć Radhę 
i Krysznę cieszących się wiecznymi rozrywkami z Ich kochającymi bhaktami.

Wajsznawa Abhidhana mówi, że Kryszna Dasa, który znany był jako 
Kryszna Dasa Dasa, był głównym uczniem Wiśwanatha Ćakrawartiego. 
Kryszna Dasa, wielki poeta i naukowiec, zasłynął z bengalskich interpretacji 
poetyckich zawiłych prac w sanskrycie Śrila Wiśwanatha Ćakrawartiego, 
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jak Madhurja Kadambini i Madhurja Kadambini i Madhurja Kadambini Raga-wartma ćandrika. Upoważniony przez 
Wiśwanatha Ćakrawartipada, Kryszna Dasa rozbudował tych dziesięć ślok
Śriman Mahaprabhor aszta-kalija-lila-smarana-mangala-stotram we 
wspaniałą książkę zatytułowaną Gauranga Lilamryta. Używając ślok Śrila ślok Śrila ślok
Wiśwanatha jako podstawę Kryszna Dasa dodał autoryzowane cytaty 
z Ćajtanja-bhagawata (Śrila Wryndawana Dasa Thakura), Ćajtanja-mangali
(Loćana Dasa Thakura) i Bhakti-ratnakary (Narahari Ćakrawarti Thakura), Bhakti-ratnakary (Narahari Ćakrawarti Thakura), Bhakti-ratnakary
aby stworzyć ambrozyjny ocean nektaru Mahaprabhu.

Gauranga Lilamryta, która jest wyjątkowo rzadkim arcydziełem w bengali, 
została ze znawstwem przetłumaczona na angielski przez naszego Brata 
Duchowego, Śriman Daśaratha Sutę Prabhu. Książka ta daje bardzo piękne 
i szczegółowe obrazy codziennych czynności Śri Ćajtanji Mahaprabhu 
w wiecznym królestwie Śri Nawadwipa Dhama. Następująca skrócona 
wersja Gauranga Lilamryty ma na celu zwiększenie czyjegoś zaintrygowania Gauranga Lilamryty ma na celu zwiększenie czyjegoś zaintrygowania Gauranga Lilamryty
zachwycająco słodkimi, wypełnionymi premą rozrywkami Pana Gaurangi.

Rozrywki pod koniec nocy 3.36-6.00 (Niśanta-lila)
Piękno i splendor Śri Gaurangi w Jego sypialni – pod koniec nocy Pan 
Gauraćandra odpoczywa na luksusowym, złotym łożu z baldachimem, 
inkrustowanym czystym koralem. Łóżko ozdobione jest białymi podusz-
kami, okrytymi czystym jedwabiem, które wyglądały jak kłębki świeżej 
śmietanki. Długie pasma maleńkich, eleganckich pereł zwisają nad łóżkiem 
z rozległego baldachimu.

Długie części ciała Pana Gaury zawstydzały blask stopionego złota. Jego 
kręcone włosy zwisały w kucykach, a Jego perłowy naszyjnik leży wplątany 
w jaśminową girlandę. Tilak Gaurangi cudownie jaśnieje. Czarujące kropki Tilak Gaurangi cudownie jaśnieje. Czarujące kropki Tilak
piżma i kunkumy dekorują lotosową twarz Gaury. Kolczyki z klejnotów kunkumy dekorują lotosową twarz Gaury. Kolczyki z klejnotów kunkumy
pieszczą lśniące policzki Gaurahari, a ruchy Jego wygiętych brwi całkowicie 
pokonują Kupidyna.

Lotosowe oczy Pana Gaurasundara są zamknięte, a Jego gęste, czarne 
rzęsy są w bezruchu. Cudowne, czerwone usta Śri Gaury pokonują barwę 
owoców bimba, gdy Jego lekko uśmiechnięte usta oczarowują wszechświat. 
Liczne naszyjniki upiększają szeroką pierś Gaurasundary. Jego bardzo 
muskularne ręce, ozdobione klejnotami nawa-ratna i bransoletkami, 
sięgają do Jego kolan. Papka sandałowa upiększa boską formę Gaurangi.

Biodra Pana Śri Gaurangi owija bardzo ładne, białe dhoti. Jego górna 
część ciała częściowo pokryta jest wspaniałym czadarem, ozdobionym 
obwódką bogato zdobionych, złotych kwiatów. Czysta, biała nić bramińska
obiega Jego pierś. Dłonie Pana Gaurahari są naturalnie czerwonawe, jak 
kwitnące kwiaty lotosu.
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Szczęście przenika ładnie skonstruowaną świątynię przy domu Ćajtanji 
Mahaprabhu. Cztery ozdobione klejnotami tarasy z altanami spoglądają 
w czterech kierunkach. Na szczycie świątyni są flagi i złote dzbany. Srebrne 
łabędzie stoją na ośmiu kryształowych filarach po obu stronach świątyni. 
Wysadzane szmaragdami bramy zwracają się w czterech kierunkach. Złote 
drzwi jaśnieją solidnymi, koralowymi ryglami. Rozrywki Radhy i Kryszny 
namalowane są na ogromnych lustrach, osadzonych w ścianach. Ołtarz 
świątynny, przedsionek, podwórze i schody są pięknie zbudowane 
z mocnych płyt kryształowych. Wewnątrz świątyni znajduje się kwietny 
ogród, zapełniony kukułkami i innymi ptakami. Delikatnie powiewa 
chłodny, pachnący kwiatami wietrzyk. Przed łóżkiem Gaurangi stoją złote 
stoliki, na których stoją pudełka z klejnotów, zawierające orzechy betel 
oraz dzbany z pachnącą wodą do picia.
Pan Gauranga budzi się – z powodu zmęczenia żywiołowym kirtanem
z poprzedniej nocy Gauraćandra śpi spokojnie na Swoim łóżku. W pobliżu 
papuga w złotej klatce, widząc, że noc się skończyła, słodko wzywa: „Wstań 
Gaura-raja!” Jego sen się przerywa i Pan Gaura otwiera nieco Swoje 
lotosowe oczy. Pan Gauraćandra udając, że śpi, medytuje o rozrywce 
budzenia Radha-Madhawy w Ich nikuńdźa.

W drugim pokoju Śrimati Wisznuprija Dewi na widok wschodu słońca 
wstaje. Jeszcze śpiąca udaje się wolno do pokoju Matki Śaczi, aby otrzymać 
pozwolenie na wykąpanie się w Gangesie. Matka Śaczi wchodzi do sypialni 
Gaury. Dotykając boskiej formy Pana delikatnym, matczynym uczuciem, 
Śaczimata mówi słodkim, łagodnym głosem: „Wstań, drogi synu Gaura-
ćandro! Już ranek i ludzie z Nawadwipa czekają, by Cię zobaczyć.”
Pan Gauranga rozpoczyna Swój dzień – gdy Gaura-raja przeciąga się 
i siada na łóżku, Śaczi zauważa siniaki, które pojawiły się od tarzania się po 
ziemi w ekstatycznym prema-sankirtanie. Dlatego wykrzykuje: „Co to jest? 
Och Nimaj! Co Ci się stało?” Śaczi z uczuciem ciągle pieści ciało Pana.

Sita Thakurani (żona Adwajta Aćarji), Malini (żona Śriwasa Pandita) i inne 
czyste żony bhaktów wchodzą, by otrzymać najpomyślniejszy bhaktów wchodzą, by otrzymać najpomyślniejszy bhaktów darśan
Gaury. Malini z sercem przepełnionym miłością, ofiarowuje arati cudo-arati cudo-arati
wnemu Gauranga-sundarze. Słudzy uważnie asystują w kąpaniu Gaurahari 
wodą z dzbanów, podając skrobaczkę do języka i proszek do mycia zębów.

Drodzy bhaktowie Gaurasundara, jak Mukunda, Murari, Haridasa, 
Wakreśwara, Śuklambara, Śridhara i inni przybywają i oddają szacunek. 
Prabhu Nitjananda siada po prawej stronie Gaury, Gadadhara po lewej. Śri 
Awajta siada naprzeciw Gaurangi, a inni bhaktowie siadają wkoło Pana. 
Piękno Wisznupriji Dewi – w tym czasie Wisznuprija i Jej przyjaciółki 
radośnie idą wykąpać się w Gandze. Cera Wisznupriji pokonuje złoty lotos, 
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a Jej urocza twarz promieniuje splendorem niezliczonych księżyców. Jej 
warkocz związany złotymi nićmi i z wplecionymi kwiatami bakula kołysze 
się nad Jej biodrami. Jej falujące pukle włosów wyglądają jak roje pszczół, 
a policzki iskrzą się jak złote lusterka. Kolczyki z klejnotów ozdabiają jej uszy.

Rząd małych perełek przeplatany rubinami graniczy z przedziałkiem na 
jej głowie. Czerwona kropka sindura, otoczona wzorami narysowanymi 
ciemnym piżmem, dekoruje jej czoło. Inne wzory z piżma dekorują jej 
policzki, a jej pąsowe usta tworzą czarująco-ładny uśmiech. Piękne oczy 
Wisznupriji, spoglądające tu i tam, i tańczące brwi sprawiają, że Kupidyn 
drży ze strachu. Rzadka i drogocenna słoniowa perła wisi na jej nosie, który 
pokonuje piękno kwiatu sezamu.

Girlandy jaśminu i wiele złotych naszyjników o różnej długości zwisają 
z jej szyi, smukłej jak koncha. Piękno piersi Wisznupriji Dewi, ozdobionych 
pnączami narysowanymi papką sandałową i otoczone pączkami kwiatów 
ćampaka, zawstydzają złote naczynia na wodę. Jej ręce, tak cudowne jak 
łodygi złotych lotosów, ozdobione są naramiennikami, bransoletkami 
z muszli konchy i innymi ozdobami. Jej palce ozdobione pięknymi 
pierścionkami, przepięknie przedłużają jej czerwonawe dłonie.

Piękne jedwabne sari w kolorze chmury deszczowej, zakończone sari w kolorze chmury deszczowej, zakończone sari dźari
i iskrzącymi klejnotami, dodaje blasku jej boskiej formie. Biodra Wisznupriji 
Dewi są szerokie, a ozdobny pas otacza jej cienką talię. Jej stopy ozdobione 
są czerwonym barwnikiem, dzwonkami z klejnotów na kostkach i słodko 
brzmiącymi łańcuszkami. Cudowny krok Wisznupriji Dewi drwi z kroku 
królewskiego łabędzia.

Poranne rozrywki 6.00-8.24 (Pratah-lila)
Gotowanie śniadania – żony drogich bhaktów Pana Gaury przynoszą bhaktów Pana Gaury przynoszą bhaktów
najlepsze produkty ze swoich domów i przekazują je Śaczi-macie. Matka 
Śaczi wchodzi wtedy do kuchni i prosi Wisznupriję Dewi, by zaczęła 
gotować. Z wielkim wysiłkiem i uwagą przygotowują tak wiele potraw, że 
niemożliwym jest opisanie ich wszystkich. Niektóre z nich to słodki ryż, 
różne rodzaje szpinaku, bakłażan zmieszany z sezamem, zupa z grochu 
i suszonym mango, mielone warzywa, doprawione czarnym pieprzem, 
smażona w ghee cieciorka i paszteciki z fasoli, niezliczone rodzaje pikli, 
ciasta zrobione z kwiatów, słodkie pierożki, laddu, dźalebi, słodycze z mleka, 
skondensowane mleko, chłodny kszira, kabaczek gotowany w mleku lub 
jogurcie, niebiański szpinak smażony w ghee, sorbet zrobiony z granatu, 
kwiaty lotosu i trzcina cukrowa z dodatkiem kawałków kokosa, pomarańczy, 
migdałów, rozgniecionych daktyli, cytryn, winogron i słodkich jabłek 
zmieszanych z dużymi ilościami słodkiej śmietanki.
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Śaczi-dewi przepełnia radość na widok rozmaitości ugotowanych potraw. 
Przygotowując ofiarowanie dla ich Bóstwa, Pana Wisznu, Śaczi-mata prosi 
Wiśwambharę, aby szybko wykąpał się w Gandze.
Mahaprabhu kąpie się w Gandze – tysiące ludzi zbiera się w ghata, 
w kąpielisku. Ganga-dewi otacza Gaurangę, a On potajemnie ofiarowuje 
jej drobnym falom jej własną wodę. Gdy Gauranga-raja bawi się w Gandze, 
wygląda jak bawiący się w oceanie księżyc w pełni. Szczęśliwi mieszkańcy 
Nadii stoją na brzegu, bez ustanku oglądając lotosową twarz Wiśwambhary.

Słudzy Gaury czyszczą i masują Jego ciało. Gdy pojawia się na brzegu 
rzeki, rozczesują Jego włosy, pomagają się ubrać i ozdabiają Go 
ornamentami, girlandami kwiatów i papką sandałową.
Ofiarowanie – Śri Gauranga wraca do domu i myje Swoje stopy przed 
wejściem do pokoju świątynnego. Ofiarowuje Panu Wisznu najlepsze 
potrawy. Wszyscy bhaktowie dowodzeni przez Nitjanandę Prabhu, Adwajtę 
Prabhu, Narahari, Gadadharę, Śriwasa, Haridasa, Wakreśwara i innych 
wracają do swoich domów, wykonują swoje poranne obowiązki i ponownie 
spotykają się w domu Gaurangi. Wisznuprija Dewi przygotowuje różne 
potrawy na złotych tacach w kolejności odpowiadającej smakowi. Potem 
dodaje Tulasi mańdźari i takie jedzenie ofiarowuje Bóstwu Śalagrama.mańdźari i takie jedzenie ofiarowuje Bóstwu Śalagrama.mańdźari
Poranny posiłek – Nitjananda Prabhu i Gadadhara siedzą po obu stronach Poranny posiłek – Nitjananda Prabhu i Gadadhara siedzą po obu stronach Poranny posiłek
Pana Gaury, a Adwajta i Śriwasa naprzeciw. Siedząc na majestatycznym 
siedzeniu Gaurahari żartuje i śmieje się jedząc prasada. Śaczi Dewi radośnie 
służy wszystkim bhaktom siedzącym na podwórzu. Zaraz potem Gauranga 
siada na asanie, żuje betel i śmieje się w otoczeniu bhaktów.

Śaczimata i Wisznuprija Dewi służą wszystkim czystym żonom bhaktów 
Mahaprabhu, a potem zjadają swój posiłek. Pan Gauranga odprowadza 
bhaktów, a potem odpoczywa z kilkoma wielbicielami, jak Gadadhara bhaktów, a potem odpoczywa z kilkoma wielbicielami, jak Gadadhara bhaktów
i Narahari.

Przedpołudniowe rozrywki 8.24-10.24 (Purwahna-lila)
Budzenie się z drzemki – Śri Gauranga budzi się po krótkim odpoczynku, 
myje Swoją twarz i siada z uszczęśliwionym umysłem. Gadadhara i wszyscy 
inni bhaktowie także wstają i niecierpliwie oczekują na spotkanie Pana. 
Czekając na Mahaprabhu niektórzy bhaktowie rozmawiają o Śrimad 
Bhagawatam, dyskutują z gośćmi w pokoju Adwajty lub prowadzą kirtan
klaszcząc w dłonie. Gdy przybywa Śriwasa Thakura i wszyscy bhaktowie, 
Gauranga obejmuje ich i ofiarowuje im wygodne siedzenia.
Odwiedzanie domów bhaktów – Śri Gauranga Mahaprabhu, Gadadhara 
i inni radośnie udają się do domu Śuklambary w pobliżu Gangi. Śuklambara 
z szacunkiem wita Pana Gaurasundara myjąc Jego stopy i ofiarowując Mu 
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podwyższoną asanę. Widząc rzędy drzew kadamba rosnących nad Gangą 
i tysiące pawi, kukułek i brzęczących pszczół, Gauranga zaczyna 
rozpamiętywać rzekę Jamunę i Wryndawan.

Wyobrażając Sobie Krysznę pasącego krowy na pastwiskach Wradźy, Pan 
Gauranga krzyczy z wielkim uczuciem: „Och Śridamo! Sudamo! Stoka 
Kryszno! Och bracie Baladewo!” Widząc stan Pana Gaurahari, serca Gadadhary 
i innych ulegają ekstazie, a ich oczy wypełniają się łzami. W tym nastroju 
bawią się w liczne rozrywki.

Potem Gauranga odwiedza dom Śridhary. Zatrzymując się na chwilę, Pan 
śmieje się i rozmawia ze Śridharą. Pan Gaurahari, gdy idzie drogą, wygląda 
jak oszalałe słoniątko. Czasami pokazuje im różne formy, takie jak ćatur-
bhudźa (czteroramienny Narajana), szad-bhudźa i inne. W jednej chwili 
Gauranga idzie do domu Ganga Dasa Murariego, a w następnej odwiedza 
dom Aćarjaratny. W ten sposób Pan Gauranga Mahaprabhu regularnie 
odwiedza wszystkich Swoich drogich bhaktów w czasie bhaktów w czasie bhaktów purwahna-lila.

Południowe rozrywki 10:48-3:36 (Madhjahna-lila)
Ogród kwiatowy – ogród kwiatowy Gauraćandry ze wszystkich stron 
otoczony jest przez wysokie drzewa kadamba, obejmowane przez pnącza 
madhawi i madhawi i madhawi malati. Cierniste krzaki pokrywają ziemię między drzewami, aby 
zapobiec wejściu zwykłych ludzi. Wieje tam przyjemny, południowy 
wietrzyk, niosąc pachnący pyłek kwiatowy. Ścieżki wykładane klejnotami 
rozchodzą się w czterech kierunkach.

Lasy kwitną jaśminem, gardenią, czerwonym amarantem, mallika, dźati, 
juthi, różami, białymi liliami, żółtymi magnoliami i kwiatami bakula. Wiele 
czarujących ołtarzy stoi pod drzewami, które w naturalny sposób służą 
jako parasole. Wszędzie znajdują się bananowe gaje, kokosowe drzewa 
pełne owoców i inne niezliczone i nie do opisania rodzaje roślin. Wszystkie 
drzewa kwiatowe i owocowe są tak pełne, że ich gałęzie dotykają ziemi. 
Granaty pękają i nasączają ziemię swoim sokiem.

Obok jeziora, w centrum ogrodu, znajduje się kolorowa, złota świątynia. 
Kryształowe płyty tworzą podest i schody, a piękne klomby mallika, 
ćampaka i lilii otaczają jezioro. W pełni rozkwitłe czerwone, białe i niebieskie 
lotosy łagodnie kołyszą się wśród drobnych fal na jeziorze, poruszane przez 
delikatny wietrzyk. Miliony pszczół spragnionych miodu, kuropatw i wiele 
innych ptaków radośnie bawi się w każdym miejscu. Setki wodnych 
zwierząt niezauważenie porusza się pod wodą.

Pan Gauranga o złotej cerze siada na złotym ołtarzu w świątyni. Drżąc 
i płacząc łzami premy towarzysze Gaury siadają wkoło Niego. Oswojone premy towarzysze Gaury siadają wkoło Niego. Oswojone premy
sarny rozszerzają swoje oczy na widok niezrównanego piękna Pana 
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Gaurahari, a pawie odpowiadają radosnym tańcem. Wszystkie sześć pór 
roku ciągle służy temu lasowi. Bawiące się wróble, kukułki, papugi, drozdy 
i gołębie zapełniają drzewa.
Gaurasundara przypomina sobie Wradźa-lila – śpiew papug przypo-
mina Gaurandze radosne rozrywki Radha-Gowindy nad Radha-kundą. 
Przepełniony wradźa-bhawą Gaurahari oznajmia: „Kto ukradł Mój flet?”

W następnej chwili Gaurasundara mówi: „Zobacz tylko! Pokonałem cię 
w kościach!” Później mówi: „Rozpocznijmy wodne zabawy w tym kunda!” 
Potem Gauranga oświadcza: „Chodźcie! Przeprowadzimy Surja-pudźę!”

Gauranga zaczyna iść, trzymając za rękę Gadadhara. W ten sposób Pana 
Gauraćandra bawi się ze Swoimi bhaktami w kwietnym ogrodzie. bhaktami w kwietnym ogrodzie. bhaktami Bhaktowie
ozdabiają Go kwietnymi naramiennikami, naszyjnikami i spinkami do 
włosów. Gaura-raja bawi się w chłodnym cieniu każdego drzewa. Jego 
przyjaciele tańczą, klaszczą w dłonie i słodko grają na mridangach i winach. 
Lasy Nawadwipy równają się słodyczy lasów z Wradźy. Ale niemożliwym 
jest opisanie nieskończonych, leśnych rozrywek Gaurasundary.

Popołudniowe rozrywki 3:36-6:00 (Aparahna-lila)

dźaja dźaja śri ćajtanja, dźaja nitjananda
dźaja adwajta ćandra dźaja, gaura-bhakta-wrynda

Pan Gauranga zwiedza Nadię – Gadadhara przypomina Gaurandze, że 
Śaczi-mata przygotowuje dla Niego wiele potraw i niecierpliwie czeka na 
Jego powrót. Nitjananda Prabhu i Gadadhara stają po obu stronach 
Gauraćandry, a dwudziestu szczęśliwych bhaktów idzie za Panem. bhaktów idzie za Panem. bhaktów
Przechadzając się po ścieżce Nadii, Gaurasundara zadowala wszystkich 
miejscowych ludzi Swoim czarującym pięknem.

Sięgające kolan ręce Gaurangi, które przypominają trąby słoni, kołyszą się 
do przodu i do tyłu, gdy idzie przed Siebie. Falujące loki Gaurahari kołyszą 
się jak roje pszczół. Wszechświat zahipnotyzowany jest widokiem Jego 
pięknych włosów. Te cudowne loki związane są nieśmiałością wszystkich 
młodych dziewcząt. Przykładając strzały niespokojnych oczu do łuku Swoich 
brwi, Gaura-raja od razu przebija serca kobiet zwykłym spojrzeniem.

Łagodny uśmiech na księżycowej twarzy Gaury emanuje promieniami 
słodkiej ambrozji, która przyciąga ptaki ćakora serc kobiet, które trzepoczą 
jak oszalałe, spragnione smakować tej ambrozji. Potężna szyja i talia 
Gaurahari pokonuje królewskiego lwa. Perłowy naszyjnik i girlandy 
z jaśminu kołyszą się na Jego szerokiej piersi, a papka sandałowa Malajan
ozdabia Jego ciało. Zachwycające cechy Gaurangi całkowicie pokonują 
legendę o dharmie cnotliwych dziewcząt.
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Opis Nadii – droga do Nadii (Nawadwipy) zrobiona jest z czystego, białego 
piasku i usiana wyniosłymi pałacami. Trzepoczące złote sztandary 
i kolorowe flagi łopoczą na niebieskim, czystym niebie. Wiejskie kobiety, 
chętne ujrzeć Gaurangę, wchodzą na dachy. Każdy skupia swoje spragnione 
oczy na ścieżce, którą idzie Pan Gauranga. Miasto Nadia zajmuje obszar 
czterech jodźanów (trzydzieści dwie mile). Ogromne, spokojne jeziora, jodźanów (trzydzieści dwie mile). Ogromne, spokojne jeziora, jodźanów
kolorowe, kwietne ogrody i zdobione pałace ze świątyniami czczącymi 
różnych półbogów, stoją przy drodze do Nawadwipy.

Cztery klasy ludzi: bramini, kszatrjowie, wajśjowie i śudrowie oraz ich 
urocze domy rozrzucone są tu i tam. W Nawadwipie żyją niezliczeni jogini, 
sannjasini i sannjasini i sannjasini bramini. W różnych miejscach można usłyszeć recytacje 
Bhagawad-gity i Bhagawad-gity i Bhagawad-gity Puran, muzyczne przedstawienia, kłótnie i zabawy dzieci 
oraz wiprów studiujących wiprów studiujących wiprów śastry.

Na zboczu drogi cudowne platformy ozdabiają podstawy wielu 
pachnących drzew kadamba i bakula. Tłumy niebiańskich mieszkańców, 
przebranych za ludzi, zapełniają rynki, podwórza i przedsionki. Gauranga 
spełnia wiele czarujących rozrywek na brzegach Gangi, która obejmuje 
miasto swoim korytem, niczym ramionami.

Ćajtanja-bhagawata oznajmia, że nie ma drugiego takiego miasta jak 
Nawadwipa w wszystkich trzech światach. Jest świętym miejscem narodzin 
Ćajtanji. Nawadwipa dokładnie przypomina bogatą stolicę miasto Matura.

Nawadwipa jest sampurna, „kompletna pod każdym względem”. Słowo 
sampurna wskazuje także na to, że w Nawadwipie można znaleźć 
największy zakres przyjemności, jakie dostępne są we wszechświecie – 
piękno, moce mistyczne i cnotliwe zachowanie. Można znaleźć także 
odurzającą esencję najwyższej wartości wszelkiego bogactwa, łaski, 
inteligencji, wiedzy i oddania. Sampurna oznacza także, że Nawadwipa 
pełna jest cudownych dynastii rodzinnych oraz doskonale kompletnej 
biegłości w umiejętności delektowania się jedzeniem, tajemniczości 
i wszystkich form mistrzostwa. 

Narahari Ćakrawarti opisuje Śri Nadię jako siedzibę szczęścia. Jest to 
miejsce, gdzie osiem doskonałości mistycznych i dziewięć bogactw są 
pokornymi sługami w każdym domu. Trojakie cierpienia są nieobecne. 
A dziewięciostopniowy proces bhakti jaśnieje bez przerwy. Śri Nawadwipa-bhakti jaśnieje bez przerwy. Śri Nawadwipa-bhakti
dhama przepełnia się taką ilością nieskazitelnie czystej premy, że wszystkie premy, że wszystkie premy
ruchome i nieruchome żywe istoty są wiecznie odurzone boskim 
szaleństwem. Czarujące i doniosłe chwały Nadii są tak ogromne, że Śesza-
naga wiecznie śpiewając o nich, nigdy nie dociera do ich końca. Pan 
Brahma i inni półbogowie ciągle medytują o wzniosłej, bezkresnej prema-
rasie zamanifestowanej na ziemi Gaurangi.
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Mahaprabhu siada nad brzegiem Gangi – Gauranga-sundara przecha-
dzając się chwilę po mieście, siada w ghata nad Gangą. Urzeka każdego 
ujmującym uśmiechem, gdy żartuje i rozmawia ze Swoimi towarzyszami. 
Naczynia na wodę umieszczone na głowach kobiet wyślizgują się i tłuką na 
ziemi, gdy widzą one cudowną formę Gaurahari.

Śaczinandana w Nawadwipie jest jak Nandanandana bawiący się ze Swoimi 
przyjaciółmi, chłopcami pasterzami, nad brzegiem Jamuny. Krysznaćandra 
zabierając Swoich przyjaciół pasterzy bawi się teraz licznymi figlami nad 
brzegiem Gangi. Śriman Mahaprabhu siada tam, objaśniając Swoje 
komentarze i współczująco spoglądając na tysiące wiprów, wiprów, wiprów bhattaćarjów
i ich studentów, którzy się tam zgromadzili. 

W towarzystwie bhaktów Śri Śaczinandana składa pokłony Gandze. bhaktów Śri Śaczinandana składa pokłony Gandze. bhaktów
Potem wraca do domu w czasie, gdy chłopcy pasterze zawracają swoje 
krowy do Nadii. Zachwycając się tym widokiem Śri Ćajtanja zaczyna 
wykrzykiwać imiona krów Kryszny: „Och Dhawali! Och Hastini!” Pan Gaura 
wraca do Swojego domu, a bhaktowie do swoich. Wzmocniona matczynym 
uczuciem matka Śaczi wyciera ciało Gaurangi swoim własnym ubraniem. 
Tak samo jak matka Jaśoda z miłością pielęgnuje Śri Krysznę, gdy Ten wraca 
z krowami pod koniec dnia.

Rozrywki o zmierzchu 6:00-8:24 (Sajam-lila)
Gauranga kąpie się i wielbi Bóstwo – różni słudzy czyszczą transcen-
dentalne ciało Gaurangi pachnącą wodą, czeszą Jego włosy, wiążą je w kok 
i ofiarowują Mu świeże ubrania i ozdoby. Potem Gaurahari wielbi rodzinne 
Bóstwo Śalagrama, znane jako Raghunatha. Następnie opuszcza świątynię 
i siada na pięknej simhasanie i radośnie zjada prasada Pana Wisznu. 
Wisznuprija Dewi stoi w pobliżu, aby ofiarować Mu betel.

O zmierzchu w Nawadwipie wszystkie kierunki drżą z powodu gromkiej 
wrzawy śpiewania i muzykowania. Rząd za rzędem jaśniejących lamp 
ulicznych emituje połączony blask, który sprawia, że miasto wygląda 
nieskazitelnie czysto. Podróżując ścieżką jak szalony słoń, Śri Gauranga 
Mahaprabhu przybywa do rezydencji Śriwasa. W wielkim rozradowaniu 
Śriwasa, Malini i członkowie ich rodziny myją lotosowe stopy Gaurasundara 
i sadzają Go na boskiej simhasanie.

Wieczorne rozrywki 8:24-10:48 (Pradośa lila)

dźaja dźaja śri ćajtanja dźaja nitjananda
dźajadwajta-ćandra dźaja gaura-bhakta-wrynda

Wieczorne arati Gaura-Kiśora – Mukunda, Murari Gupta, Śridhara, 
Haridasa, Narahari, Śuklambara, Wakreśwara i wszyscy bhaktowie szybko 
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przybywają do domu Śriwasa. Nitjananda Raja trzyma parasolkę nad głową 
Pana, a Gadadhara macha ćamarą. Adwajta Gosaj, kwitnący nieogra-
niczonym szczęściem, wykonuje arati do Gaura-Kiśora (Pan Gauranga), arati do Gaura-Kiśora (Pan Gauranga), arati
który wygląda jak złota góra, spoczywająca na migoczącej simhasanie. 
Śriwasa sypie kwiatami, Śuklambara namaszcza Gaurasundara ćandanem, 
a Murari Gupta krzyczy: „Dźaja!”

Madhawa, Wasu Ghosz, Puruszottama, Widźaja i inne wielkie dusze śpie-
wają słodkie ragi, wyposażone w niezrównane ozdobniki. Ze znawstwem 
grają na mridangach, fletach, dzwonach i cymbałkach. Ogłuszające gongi 
w kształcie dysku dźwięczą intensywnymi odgłosami. Wakreśwara kręci się 
w koło, tańcząc w najwyższej euforii. Gadadhara, Śridhara, Gauridasa 
i Haridasa tańczą, przepełnieni rasą. Pan Gauranga dziwi się: „Jak wspaniale 
w wyjątkowym szaleństwie ci bhaktowie tańczą!” Półbogowie na niebie są 
całkowicie urzeczeni tym widokiem. Pan Śiwa i Pan Brahma drżą z zachwytu 
i ciągle płaczą. 
Wszyscy bhaktowie zbierają się w domu Śriwasa – gdy Adwajta Prabhu 
skończył arati, wszyscy bhaktowie z sąsiedztwa zebrali się pod bramą do 
domu Śriwasa Thakura. Gdy Gaurasundara Prabhu skina głową, bhaktowie
otwierają bramę i pozwalają wejść Jego różnym towarzyszom na podwórze 
Śriwasa. Drzwi otwierają się tylko na polecenie Pana Gaurahari, więc nikt 
inny poza Jego towarzyszami nie może wejść. Bhaktowie wielbią 
Mahaprabhu modlitwami, kwiatami, betelem i różnymi innymi rzeczami. 
Gauranga przysiada na chwilę, ciesząc się przyjemnością z kryszna-katha.

Nocne rozrywki 10:48-3:36 (Niśa lila)
Pan Gauranga rozpoczyna sankirtana – każdego dnia w domu Śriwasa 
(teraz zwanym Śriwasa Angam), a czasami w domu Ćandraśekhara, 
odbywał się kirtan. Tylko osobiści towarzysze Śri Gaurangi Mahaprabhu 
mogli w nim uczestniczyć, nikt inny. Byli tam obecni niezliczeni, drodzy 
słudzy Gauraćandry – Nitjananda, Gadadhara, Adwajta, Śriwasa, Widjanidhi, 
Murari, Hiranja, Haridasa, Gangadasa, Wanamali, Widźaja-nandana, 
Dźagadananda, Buddhimanta Khan, Narajana, Kaśiśwara, Wasudewa, 
Rama, Garuda, Gowinda, Gowindanandana, Gopinatha, Dźagadiśa, Śriman, 
Śridhara, Sadaśiwa, Wakreśwara, Bhugarbha, Śuklambara, Brahmananda, 
Puruszottama i wielu innych. 

Wyglądało to tak, jak gdyby wszechświat rozdarł się od głośnego okrzyku 
Prabhu i bhaktów, wołających nocą: „bhaktów, wołających nocą: „bhaktów Hari! Hari!”. Gdy Śaczinandana 
ekstatycznie spełniał Swój kirtan, każdy zaczął upadać na ziemię. Czasami 
Prabhu ukazywał Siebie w nastroju Boga. Czasami Gaurahari popłakiwał 
i oświadczał: „Jestem tylko niskimi sługą!” W ten sposób na sekretnym 
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podwórzu Śriwasa podnosiła się pomyślna wrzawa kirtanu, wibrująca 
imiona „Gopala! Gowinda!”
Ekstatyczne intonowanie i tańczenie nasila się – gdy Gaura-nataradźa 
tańczył, każdy brał udział w kirtanie. Mukunda przewodził jedną grupą 
i biegał tam i z powrotem. Gowinda Datta i Śriwasa dowodzili innymi 
grupami. Śri Adwajta potajemnie brał kurz ze stóp Gaurangi, gdy tylko 
wielce umięśniony Nitjananda podnosił Pana Gaurę. 

Gdy Prabhu Wiśwambhara tańczył i stąpał żywiołowo po ziemi, ta drżała 
i każdy uciekał ze strachu. W następnej chwili Śri Gaura, wewnętrznie 
medytując, trzymał Swoje dłonie tak, jakby grał na flecie i przez to wyglądał 
dokładnie tak, jak Sam Wryndawan-ćandra. Pot spływał obficie po ciele 
Gaurangi, wyglądając jak uosobiony Ganges.

Radośnie intonując imię Kryszny, zapomnieli o wszystkim innym na 
świecie. Wzburzony dźwięk mridang, małych cymbałków i konch mieszał 
się z hari-nama-sankirtana, napełniał niebo i pokonywał niepomyślność 
we wszystkich kierunkach. Pokonani ekstatycznymi nastrojami bhaktowie
głośno powtarzali imiona wcześniejszych inkarnacji Pana. Nawet Pan 
Haladhara, Śiwa, Śuka, Narada, Prahlada, Lakszmi, Adźa i Uddhawa, wszyscy 
intonowali w kirtanie. Tak jak wiele jug upłynęło w czasie tańca maha-rasa
we Wryndawan, podobnie, wszystkie gopi w tej obecnej inkarnacji uważały gopi w tej obecnej inkarnacji uważały gopi
taką długość czasu za tak krótką, jak połowa chwili.
Chwały Gadadhara Pandita – następujące opisy oparte są na niektórych 
pieśniach Loćana Dasa Thakura, cytowanych w Gauranga Lilamrycie.

Wszelka chwała Gadadharze i Gauranga-sundarze! Są jedną duszą, 
zamanifestowaną w dwóch ciałach! Radha i Kryszna, świeża, młoda para 
z Wryndawan, pojawiła się teraz tu, jako Gadadhara i Gauraćandra. Radha 
Wryndawaneśwari, uosobienie mahabhawy, inkarnowała teraz jako mahabhawy, inkarnowała teraz jako mahabhawy
Gadadhara Pandita. Rasaradźa (król rasy), Wradźendra-nandana, w pełni rasy), Wradźendra-nandana, w pełni rasy
zamanifestował się jako Gauraćandra.

W każdej chwili Radhika przepełniona jest premą dla Śjamasundara. Teraz 
Radhika stała się Gadadharą Gosaj, który szaleńczo pochłonięty jest 
smakami nektaru gauranga-premy. Dlatego nie mając przywiązania do 
Gadadhara ktoś nie może osiągnąć prema-bhakti. Jeśli ktoś nie wierzy w tą 
zasadę, nie może być wyzwolony przez miliony żyć.

Ktokolwiek przyjmuje schronienie lotosowych stóp Gadadhary, udaje się 
do Wradźa Dhama. Wcześniej pojawiła się Ona w domu Wryszabhanu we 
Wradźa-pura, nosząc imię Radha. W towarzystwie Swoich przyjaciółek, 
słynących z płatania figli, Radhika służy Śjamie i uszczęśliwia Go. Ta postać 
jest teraz Gadadharą. Teraz, w towarzystwie Gaurangi, pojawiła się Radha 
i radośnie bawi się w przebraniu wyrzeczonego ascety. Cały wszechświat 
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pływa w powodzi premy, którą przyniósł Gadadhara Pandita w celu premy, którą przyniósł Gadadhara Pandita w celu premy
pokonania wszystkich cierpień. 

„Gadadhara! Gadadhara! Gadadhara!” Przyjmując imię Gadadhara, 
zostanę ascetą, będę jadł z naczynia na wodę i będę nosił przepaskę na 
biodrach. Moim językiem będę zawsze śpiewał chwały Gadaj-Gaurangi, 
a moimi uszami będę zawsze słuchał o premie Gadadhara-Gaura.
Zakończenie kirtanu – na podwórzu Śriwasa Pan Gauranga-sundara 
delektuje się szczęściem kirtanu do prawie drugiej nad ranem. Potem 
przed powrotem do domu Pan odpoczywa na podwórzu ze Swoimi 
bhaktami. Latem, po wieczornych kirtanach, Gauranga i Jego bhaktowie
odświeżają się w rozświetlonych księżycową poświatą wodach Gangi.

Po odświeżeniu i ubraniu przez domową służbę, Gaurasundara zjada 
niezliczone potrawy z uczuciem przygotowane przez Jego najczulszą 
matkę Śaczi. Wisznuprija zjada resztki jedzenia Mahaprabhu, a potem służy 
Jego lotosowym stopom, gdy Ten odpoczywa na bogatym łożu. (Wyjątki 
z rozrywek Gaury z Gauranga Lilamryty)Gauranga Lilamryty)Gauranga Lilamryty

„Po posiłku Prabhu żuje betel i kładzie się, a Lakszmi masuje Jego stopy. 
Czasami bhaktowie dowodzeni przez Nitjanandę, Gadadharę i innych także 
tu odpoczywają w wielkim zachwycie. Te rozrywki spełniane są przez 
Gaura-raję nawet do chwili obecnej. Czasami taka scena mignie przed 
oczami jakiejś szczęśliwej duszy.” (Ćajtanja-bhagawata(Ćajtanja-bhagawata( )Ćajtanja-bhagawata)Ćajtanja-bhagawata
Modlitwy do Śri Ćajtanji – „Wielbię Panów Ćajtanję i Śri Nitaja, których 
długie ręce sięgają do Ich kolan, których piękne cery przyćmiewają blask 
stopionego złota i których szerokie oczy dorównują czerwonym lotosom. 
Mahaprabhu i Śri Nitjananda Prabhu są największymi z braminów, są braminów, są braminów
strażnikami zasad religijnych dla tego wieku, są hojnymi dobroczyńcami 
wszystkich żywych istot i najbardziej współczującymi inkarnacjami Boga. 
Wprowadzili wspólne intonowanie imienia Pana Kryszny.” (CB)

„Śri Ćajtanja Mahaprabhu głośno intonuje maha-mantrę Hare Kryszna, 
święte imię tańczy na Jego języku, gdy odlicza ich liczbę Swoją jaśniejącą 
dłonią. Oczy Gaury są szerokie, a Jego długie ręce, wyginające się, gdy 
wykonuje Swoje rozrywki, sięgają do Jego kolan. Kiedy ponownie stanie 
się widzialny przed mymi oczyma?”

„By objawić prawdę o czystej, transcendentalnej miłości w tym świecie 
Gaurahari najpierw radośnie wypił nektar świętego imienia Swymi ustami, 
a potem wysączył go ze Swoich oczu pod pretekstem ronienia łez. Niech ta 
Najwyższa Boska Osoba, Pan Ćajtanja, okaże nam Swoją wspaniałą, 
bezprzyczynową łaskę.”

„Uśmiechnięta twarz Gauraćandry w jednej chwili usuwa nieszczęścia 
świata. Jego słowa sprawiają, że pomyślne roślinki oddania kwitną, 
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a przyjmowanie schronienia w lotosowych stopach Gaury ciągle wywołuje 
miłość do Boga. Niech ta Najwyższa Boska Osoba, Pan Ćajtanja, okaże nam 
Swoją wspaniałą, bezprzyczynową łaskę.”

„Z powodu Twojej wspaniałej i cudownej łaski wyzwalasz nawet nisko 
urodzonych i grzesznych. To napełnia moje serce szczęściem. Przyjmuję 
Twoje schronienie. O synu Śaczi! O Panie! O dający wyzwolenie! Proszę, 
bądź dla mnie, tego wielkiego głupca, łaskawy.”

„O Panie Gaurango, tak cudowny jak złoty kwiat ketaki, jestem najbardziej 
nikczemną osobą na świecie. Lecz nadal, nawet jeśli osoba jest całkowicie 
pełna błędów, Ty nie widzisz w niej nawet najmniejszego cienia błędów. 
Z tego powodu O Panie, który jesteś uosobieniem sympatii dla upadłych, 
wielbię Cię z pokornym sercem. O synu Śaczi! O Panie! O dający wyzwolenie! 
Proszę, bądź dla mnie, tego wielkiego głupca, łaskawy.” (SM)

Gauranga Karuna Koro

gauranga karuna koro, dina hina dźane
mo-samo patita prabhu, nahi tri-bhuwane
dante trina dhori» gaura, daki he tomar
kripa kori» eso amar, hridoja mandire
dźadi doja na koribe, patita dekhija
patita pawana nama, kisera lagija
podeczi bhawa tupane, nasika nistar
śri ćarana tarani dane, dase koro par
śri kryszna ćajtanja prabhu, daser anudas
prarthana koraje sada, narottama das

O mój drogi Panie Gaurango! Proszę, okaż Swoją łaskę tej niskiej 
i ubogiej duszy. O Panie! Nie ma nikogo bardziej upadłego niż ja we 
wszystkich trzech światach.

Z trawą między zębami, O Panie Gauro, wzywam Cię teraz! Proszę, bądź 
dla mnie współczujący i zamieszkaj w świątyni mojego serca.

Jeśli nie dasz mi Swojej łaski widząc, jak upadły jestem, to dlaczego 
jesteś nazywany Patita Pawana, miłosierny Zbawiciel upadłych?

Jestem zaplątany w gwałtownych, huraganowych falach oceanu tego 
materialnego świata, z którego nie ma ucieczki. Łaskawie daj mi Swoje 
boskie lotosowe stopy, które porównywane są do łodzi, w której Twój 
sługa może przekroczyć ocean narodzin i śmierci.

Narottama Dasa, sługa sługi Kryszny Ćajtanji Mahaprabhu, bezustannie 
wypowiada tą modlitwę.
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Śri Nitjananda Prabhu

Wszelka chwała księżycowi Nawadwipy, synowi Śaczi.
Wszelka chwała Nitjanandzie Raja, Awadhucie. Wszelka chwała

Śri Adwajcie Prabhu. Wszelka chwała Gadadharze i Śriwasie 
Pandicie. Wszelka chwała Dhama Nawadwipy, najwyższemu 

Dhama, gdzie pojawił się Gauraćandra. (NDM(NDM( )NDM)NDM

„Tak jak Pan Kryszna wcześniej pojawił się w tym świecie ze Swoimi ważnymi 
towarzyszami, w ten sam sposób Pan Ćajtanja także pojawił się ze Swoimi 
ważnymi towarzyszami, którzy znani byli jako Pańća-tattwa. Członkowie 
Pańća-tattwy nie są różni od Pana Ćajtanji Mahaprabhu. Przy użyciu Swojej 
wewnętrznej mocy Pan Kryszna stworzył te warunki, w których członkowie 
Pańća-tattwy są równocześnie różni i tożsami z Nim.” (GGD)
Śrila Swarupa Damodara Goswami opisuje Pańća-tattwę w tym wersecie:

pańća-tattwatmakam krysznam
bhakta-rupa-swarupakam
bhaktawataram bhaktakhjam
namami bhakta-śaktikam

Składam moje najpokorniejsze pokłony Najwyższemu Panu, Krysznie, 
który nie jest różny od Swojej cechy jako wielbiciel, inkarnacja oddania, 
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manifestacja oddania, czysty bhakta i energia oddania. Pan Śri Ćajtanja 
Mahaprabhu jest bhakta-rupa, formą bhakty. Pan Nitjananda jest bhakta-
swarupa, osobistą ekspansją Pana. Adwajta Aćarja, który nie jest różny 
od Sadaśiwy, jest bhakta-awatara, inkarnacją oddania. Śriwasa Thakura 
jest bhaktakhja, czystym bhaktą. Gadadhara, najlepszy z podwójnie 
urodzonych, jest bhakti-śakti, energią oddania lub źródłem wszelkiej bhakti-śakti, energią oddania lub źródłem wszelkiej bhakti-śakti
mocy dla bhaktów.

patita-pawana prabhu, nitjananda-gaura wibhu
śri-adwajta kripa-parawara
śriwasadi-gadadhara, kripa koro e kinkara,
budźilama tawa kripa sara 

Och Najwyżsi Panowie, wyzwoliciele upadłych! Och wszechmocni Pano-
wie Nitjananda-Gaura! Och Adwajto Prabhu, nieograniczony oceanie 
łaski! Och bhaktowie dowodzeni przez Śriwasa i Gadadhara! Proszę, 
okażcie Waszą łaskę temu słudze, ponieważ rozumie on, że tylko Wasza 
łaska jest prawdziwą esencją życia! (Gitar Gan(Gitar Gan( , Śrila Prabhupada)Gitar Gan, Śrila Prabhupada)Gitar Gan

Śri Nitjananda-Ćandrasja-Nama-Dwadaśakam
(Dwanaście imion Księżycowego Nitjanandy Prabhu)
Sarwabhauma Bhattaćarja

nitjanando «wadhutendur, wasudha-prana-wallabhah
dźanawi-dźiwita-patih, kryszna-prema-pradah prabhu

Śri Nitjananda jest ucieleśnieniem wiecznego szczęścia. Jest księżycem 
wszystkich awadhutów i ukochanym Wasudhy (jego żona). Nitjananda awadhutów i ukochanym Wasudhy (jego żona). Nitjananda awadhutów
jest mężem dodającym życia Dźanawi. Nitjananda Rama obdarza 
ekstatyczną miłością do Kryszny i jest Panem i Mistrzem bhaktów.

padmawati-sutah śriman, śaczi-nandana-purwadźah
bhawonmatto dźagat-trata, rakta-gaura-kalewarah

Śri Nitjananda jest drogim synem Padmawati i pełen jest wspaniałego, 
transcendentalnego majestatu. Nitaj jest starszym bratem syna Śaczi-
maty, Nimaja. Nitjananda Awadhuta jest szalony od ekstatycznych emocji. 
Śri Nitjananda Prabhu jest zbawicielem wszechświata. Jego cera jest 
złota z odcieniem czerwonego.

śri nitjananda ćandrasja, nama-dwadaśakam śubham
ja idam pratjaham pratah, pratj utthaja pathen narah
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sa kleśa-rahito bhutwa, prapnujat swa-mano-ratham
turnam ćajtanja-dewasja, karuna-bhadźanam bhawet

Kto recytuje tych dwanaście pomyślnych, świętych imion księżycowego 
Nitjananda-ćandry codziennie między 6.00 a 8.30 rano uwolni się od 
wszelkich trudności i spełni wszystkie swoje najbardziej upragnione 
marzenia. Bardzo szybko otrzyma łaskę Śri Ćajtanja Dewy.

Tożsamość Pana Nitjanandy
„Pan Nitjananda nie jest także różny od Pana Sankarszana. Wiśwarupa, 
starszy brat Pana Ćajtanji, jest identyczny z Osobą Boga, Panem 
Sankarszanem. Gdy wieczna Boska Osoba Pan Wiśwarupa znikł z domu, 
wszedł w ciało Pana Nitjanandy Awadhuty. Pan Nitjananda inkarnuje jako 
Jego plenarna ekspansja, Ananta Śesza. Jako Pan Śesza przemienia Swoje 
ciało i staje się ubraniami, bransoletkami i innymi ozdobami noszonymi 
przez Pana Wisznu i Pana Krysznę. Pan Śesza, ponownie ekspandując jako 
moc rozrywek, lila-śakti, jest świadom wszystkich szczegółów poufnych 
rozrywek Pana Kryszny.

„Dwie żony Pana Balarama, Śrimati Waruni Dewi i Śrimati Rewati Dewi, 
pojawiły się w czasie rozrywek Pana Ćajtanji jako Wasudha Dewi i Dźanawa 
Dewi, dwie drogie żony Pana Nitjanandy.” (GGD)

„Jesteś w pełni oddany Panu Ćajtanji, więc jesteś najlepszym propa-
gatorem ścieżki służby oddania; jesteś totalną sumą wszystkich energii 
Pana Ćajtanji. Ekspandujesz Siebie w łóżko, tron, miejsce odpoczynku, 
parasolkę Pana Ćajtanji, jesteś Jego życiem i duszą.

„Jako Balarama jesteś niezrównany w Swojej służbie dla Kryszny, a jako 
Nitjananda jesteś głównym towarzyszem Pana Ćajtanji, jak również źród-
łem wszystkich inkarnacji Pana Ćajtanji. Zawsze wyzwalasz upadłych 
i unicestwiasz ateistów.

„Pan Nitjananda słynie z zalewania wszechświata miłością do Boga. Jest 
On oryginalnym bhaktą Pana Ćajtanji. Nitjananda nigdy nie myśli, że nie 
jest sługą Pana Ćajtanji i nagradza podarunkiem służby dla Pana Ćajtanji. 
Jego język jest siedzibą chwał Pana Ćajtanji, wibruje bez ustanku wzniosłe 
rozrywki Śri Gauraćandry. Jedynie dzięki wielbieniu Pana Nitjanandy 
można osiągnąć pełne oddanie dla lotosowych stóp Pana Ćajtanji.” (CB)

„Panie Nitjanando, jesteś formą i siedzibą wszechświata, Panem Balaramą. 
Osoba, której dajesz Swoją łaskę z łatwością osiągnie lotosowe stopy Śri 
Ćajtanji i zatonie w wodzie premy. Bez Twojego miłosierdzia nikt nie 
otrzyma Gaury, nawet jeśli wielbi Go przez sto żyć. Czasami Gauranga 
może kogoś ukarać, ale Ty ochronisz taką osobę. Lecz jeśli Ty kogoś ukażesz, 
Gauranga ukaże go jeszcze bardziej.” (NDM)
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„Starszy brat Kryszny i syn Rohini, Balarama, pobłogosławił Kali-jugę poja-
wiając się jako Nitajsundara. Poprzez Swoje transcendentalne cechy 
Nitjananda Prabhu obdarza ludzkość Swoją łaską. Oszalały od miłości do 
Boga Nitjananda Rama oczyścił świat. Zadowolił każdego objawiając 
ekstazę czystej miłości do Gauraćandry. 

„Tylko dzięki bezprzyczynowej łasce Śri Nitjanandy cudowne rozrywki Śri 
Ćajtanji manifestują się w czyimś sercu. A dzięki łasce Gauraćandry ktoś 
może z uczuciem przywiązać się do Pana Nitjanandy. Gdy tylko ktoś 
zrozumie pozycję Pana Nitjanandy wszystkie przeszkody i niepowodzenia 
są usuwane od razu. By zatonąć w oceanie nektaru służby oddania ktoś 
powinien wielbić Nitajćandrę.

„Pan Nitjananda Prabhu służy Śri Ćajtanji w każdy sposób; czasami jako 
przyjaciel, czasami jako Jego parasolka, łóżko lub Jego nosiciel. Wszystkie 
te służby mogą być wykonywane tylko przez Śri Nitjanandę. Służy On Panu 
Ćajtanji zgodnie ze Swoimi słodkimi pragnieniami. Inni także mogą starać 
się o służbę dla Pana, ale tylko dzięki łasce Nitjanandy Prabhu.

„Chwały Nitjanandy są nieograniczone; nikt nie może w pełni Go poznać. 
Nitjananda jest obiektem kompletnej miłości Pana Ćajtanji, a pragnieniem 
mojego serca jest to, by ten sam Pan Nitjananda zamieszkał w moim sercu 
jako mój najukochańszy Pan i Mistrz. Dzięki Jego łasce rozwinąłem przy-
wiązanie i atrakcję do Pana Ćajtanji. Ten, kto pragnie przekroczyć ten ocean 
nieszczęść i zatonąć w nektariańskich wodach miłości do Boga, musi 
przyjąć schronienie w lotosowych stopach Nitajćandry.

„Pan Nitjananda przedstawił się, mówiąc: «Jestem sługą Pana Ćajtanji.» 
Jest On zawsze w nastroju sługi. Tylko dzięki Jego łasce ktoś może rozwinąć 
miłość do Pana Ćajtanji. Wszystkie szkody w życiu duchowym pokonywane 
są dzięki wielbieniu Pana Nitjanandy. Pan Nitjananda nie zna żadnego 
innego przeznaczenia poza byciem sługą Pana Ćajtanji. Jedynie poprzez 
służenie Panu Nitjanandzie ktoś jest w stanie zostać bhaktą Pana Ćajtanji. 
To dzięki łasce Pana Nitjanandy ktoś może poznać w pełni Pana Ćajtanjię, 
podobnie, by w pełni zrozumieć prawdę o służbie oddania ktoś musi 
otrzymać błogosławieństwa Pana Nitjanandy.

„Pan Nitjananda jest bardzo drogi wszystkim Wajsznawom i dzięki Jego 
łasce każdy może wejść na ścieżkę służby oddania. Jeśli jednak ktoś 
przypadkiem zlekceważy Pana Nitjanandę, to Sam Pan Ćajtanja przeklnie 
go na wieczne cierpienie.” (CB)

Pan Nitjananda i guru tattwa
„Należy zawsze myśleć o swoim mistrzu duchowym w związku z jego 
poufną relacją ze Śri Kryszną. W całej starożytnej literaturze o służbie 
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oddania i w większości pieśni Narottama Dasa Thakura, Śrila Bhaktiwinoda 
i innych czystych Wajsznawów mistrz duchowy jest zawsze uważany za 
jednego z poufnych towarzyszy Śrimati Radharani lub za zamanifestowanego 
reprezentanta Śri Nitjanandy Prabhu.” (Cc. Adi, Adi, Adi 1.46 zn.)

„Pan Nitjananda posiada charakterystyczną funkcję guru. Nitjananda jest 
sługą Boga, służąc Gaurasundarze poprzez wyróżniającą się metodę 
nabożnej służebności. Jest identyczny ze Śri Balaramem z Kryszna-lila. Śri 
Balarama nie jest kolegą Kryszny, lecz Jego szanowanym starszym bratem. 
Indywidualne dusze są pod kierunkiem Nitjanandy.

„Otrzymują służbę dla Śri Gaurasundara lub Kryszny z Jego dłoni. 
Nitjananda jest najwyższym źródłem dźiwy, a dźiwy, a dźiwy dźiwa jest mocą Nitjanandy. 
Nitjananda i Jego towarzysze tworzą jedną z pięciu grup towarzyszy Pana 
Ćajtanji, której charakterystyczną funkcją jest bycie guru. Lecz Nitjananda 
nie naucza bezpośrednio w poufnej służbie dla Kryszny.

„Śrimati Radhika jest guru wewnętrznego koła służek Kryszny. Śrimati 
(Radha) przyjmuje jednak służbę od tych dusz, które mają szczególne 
względy u Nitjanandy i są uznane przez Niego za odpowiednie do służenia 
Mu. Dlatego istnieje najbliższy związek między rolą Nitjanandy i Śrimati 
Radharani.” (Harmonist, Śrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura)Harmonist, Śrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura)Harmonist

Choć Balarama wkracza w Gaura-lila jako Śri Nitjananda Prabhu, pozycja 
Pana Nitjanandy jest większa, niż pozycja Pana Balarama, ponieważ rozdaje 
On premę. Kryszna i Balarama podlegają Gaura-Nitaj. Gdy dodamy do 
Balarama szczodrość, staje się On Nitjanandą. Bez łaski Pana Nitjanandy 
bhakta nie może zbudować właściwych fundamentów do służby oddania. 
Najpierw musimy umieścić naszą wiarę w Nitjanandzie Prabhu, potem 
otrzymamy łaskę Śri Ćajtanji Mahaprabhu, a dzięki temu osiągniemy 
poufną, miłosną służbę dla Radha-Madawy.

„Wielbienie Śri Gaurasundara osiągalne jest dla wszystkich dzięki 
zwykłemu pragnieniu. Ale sama ta skłonność do pragnienia jest darmowym 
podarunkiem od Śri Nitjanandy Prabhu. Bezprzyczynowa łaska Nitjanandy 
jest przyczyną niezasłużonej łaski Śri Gaurangi. Ci, którzy wątpią lub 
pomniejszają najwyższą łaskę Nitjanandy, są pozbawieni możliwości 
wielbienia Pana Gaurangi. Nitjananda wzywa wszystkich do służenia Śri 
Gaurasundarze. Ci, którzy nie odpowiadają na wezwanie Nitjanandy, są 
wiecznie nieszczęśliwi.” (Harmonist, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura)Harmonist, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura)Harmonist

Oryginalnym mistrzem duchowym jest Śri Nitjananda Prabhu. W świecie 
duchowym Nitjananda ucieleśnia zasadę guru-tattwa w czterech 
podstawowych rasach, od dasja do madhurja. Przyjmuje także postać 
Ananga-mańdźari, młodszej siostry Śrimati Radhiki, by służyć Boskiej Parze 
w madhurja-rasie.
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„Aćarjowie Gaudija Wajsznawa wyjaśniają, że Pan Nitjananda jest 
skarbnikiem Wryndawany, a bez Jego łaski nie można wejść do Wradźa 
Dhama, by radośnie służyć Boskiej Parze, Radhika-Giridhari. Pan Nitjananda 
jest najłaskawszy, ponieważ dzięki Jego duchowej mocy nawet najbardziej 
upadłe dusze mogą wznieść się do najwyższego poziomu premy, jak można premy, jak można premy
zobaczyć to w radykalnej transformacji Dźagaja i Madhaja, od nikczemnych 
grzeszników do czcigodnych świętych.

„Śri Gurudewa jest inkarnacją Śri Nitjanandy Prabhu i jako Jego 
reprezentant rozdaje łaskę Śri Ćajtanji Mahaprabhu, która umożliwia 
wejście w poufne Wradźa-lila Radhy i Kryszny. Wiele razy Raghunatha Dasa 
Goswami próbował bez powodzenia przyłączyć się do Ćajtanji Mahaprabhu 
w Puri, lecz dopiero po zadowoleniu Nitjanandy Prabhu i zdobyciu Jego 
łaski, szybko osiągnął towarzystwo Śri Ćajtanji Mahaprabhu. Bhakta nie 
osiągnie niczego bez służby dla Śri Nitjanandy Prabhu. A służba ta oznacza 
zadowalanie mistrza duchowego oddanymi czynnościami swojego ciała, 
umysłu i słów.” (PRC)

Jak otrzymać łaskę Pana Nitjanandy? Nitjananda jest bardzo łaskawy dla 
tego, kto przyciągany jest do Gaura-lila. Nitjananda Prabhu z pewnością 
pobłogosławi bhaktę, który usiłuje służyć Gaurandze, Jego siedzibie – Śri 
Dhama Majapur i sługom Gaurangi. Nitjananda szczególnie pobłogosławi 
te szczęśliwe dusze, które intonują święte imię „Gauranga! Gauranga! 
Gauranga!”

Widząc, że większość ludzi było zbyt upadłych, by docenić słodkie imiona 
i rozrywki Kryszny, Sam Nitjananda wprowadził intonowanie „Gauranga” 
wraz z Gaura-lila w Swoim nauczaniu. W Dalaler Gita Śrila Saczczidananda 
Bhaktiwinoda Thakura mówi, że Śri Nitjananda jest właścicielem skarbca 
ekstatycznej miłości do Śri Gaurasundara. Ktokolwiek intonuje „Gauranga!” 
zadowala Pana Nitjanandę i zaczyna posiadać bogactwa Gaura-premy.

Sumując, gdy szczęśliwa dusza otrzymuje bezprzyczynową łaskę Śri 
Nitjanandy Prabhu przechodzącą w sukcesji uczniów bonafide mistrzów 
duchowych, wtedy automatycznie może wejść w Gaura-lila. Po wejściu 
w rozrywki Gaurangi szybko otrzymuje Kryszna-premę, któraKryszna-premę, któraKryszna-premę  kwalifikuje go 
do pełnienia wiecznej, miłosnej służby zarówno w Śri Nawadwipa Dhama, 
jak i w Śri Wryndawana Dhama. Śri Nitjananda Rama ki dźaj!

Piękno i postać
„Jasna, złota cera Nitajsundara jaśniała jak rozżarzone, czerwone słońce. 
Ozdoby dekorowały Jego piękne uszy, a Jego długie ręce dotykały kolan. 
Piękne usta Śri Nitjanandy zawsze intonowały «Gaura! Gaura!», a strumienie 
łez płynęły z Jego oczu. Nitaj zawsze pływał w nieskończonym oceanie 
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sankirtana, wytwornie tańcząc wraz ze Swoimi zwolennikami. Nitaj był 
wyjątkowo łaskawy dla bezsilnych i nieszczęśliwych, upadłych dusz.” (BR)

„Ciało Nitjanandy Prabhu było miękkie jak zabawka zrobiona z bawełny. 
Z niebieskim dhoti i turbanem ozdabiającym Jego wysokie ciało, wyglądał 
jak awadhuta. Kolorowy kolczyk wisi w Jego lewym uchu. Święte imię 
Kryszny przebywa na Jego języku dzień i noc i krzyczy ze szczęścia w każdej 
chwili. Jego jaśniejąca twarz pokonała miliony księżyców, a Jego uśmiech 
dodał życia wszystkim światom. Jego usta miały ładny kształt i były niezwy-
kleatrakcyjne.”

„Splendor Jego zębów pokonywał perły. Jego iskrzące się oczy były 
czerwone i duże. Był bardzo potężny, a Jego długie, pomyślne ręce zwisały 
do kolan. Szedł miękko i z wdziękiem. Nitjananda Raja wypowiadał bardzo 
uprzejme słowa do każdego. Gdy ludzie słyszeli Jego słowa, ich karmiczne
reakcje były natychmiast niszczone.” (CB)

„Pragnę pamiętać tą jasno uśmiechającą się twarz Śri Nitjanandy Prabhu, 
którego piękne ruchy wyśmiewają wdzięczny chód słonia. Jego ubranie 
przypomina kępę niebieskich kwiatów lotosu, a Jego blask cielesny 
pokonuje splendor wschodzącego księżyca w pełni. Jego oczy przesączone 
premą pokonują dumę niespokojnych ptaków khandźana.” (GSP)

Biografia Pana Nitjanandy
„Śri Nitjananda Rama pojawił się w Radha-desz, w wiosce Ekaćakra Dhama 
(Zachodni Bengal). Gdy Nitaj wkroczył w wiek chłopięcy bawił się tylko 
w takie zabawy, jakimi zajmował się Pan Kryszna ze Swoimi przyjaciółmi. 
Wybierał poszczególny rodzaj zabawy, a potem uczył go Swoich przyjaciół. 
W czasie każdej rozrywki Nitjananda ubierał się w różne rodzaje ubrań 
i bawił się tak jak Kryszna bawił się w Gokuli.

„Przydzielał Swoim kolegom role różnych demonów, jak Baka i Agha, 
a potem tak jak Kryszna szyderczo je zabijał. Chłopcy z Ekaćakry lubili 
przebywać z Nitjanandą i nie byli w stanie opuścić Go ani na chwilę. 
Rodzice nigdy nie zabraniali swoim dzieciom przebywać z Nitjanandą; 
raczej dekorowali je ozdobami i zachęcali do wzięcia udziału w trans-
cendentalnej zabawie Nitjanandy.

„Choć bardzo kochany przez Swoich rodziców, Hadaj Pandita i Padmawati, 
Śri Nitjananda Prabhu opuścił dom z pewnym sannjasinem w wieku 
dwunastu lat, by szukać Pana Kryszny. Gdy sannjasin odszedł z Nitjanandą, 
Hadaj Pandita zemdlał, a jego żona padła niczym martwe ciało. Nawet 
mieszkańcy Ekaćakry stali się na wpół martwi, gdy usłyszeli te nowiny. 
Przyjaciele Nitjanandy osunęli się nieprzytomni, a z całej wioski z żalu uszło 
życie. Ludzie zgromadzili się w domu Hadaj Pandita i próbowali ocucić 
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Pandita i jego żonę. Lecz po odzyskaniu przytomności, rodzice Nitjanandy 
po prostu płakali i wzywali imię Nitjanandy. Ich obfite łzy roztapiały 
kamienie.

„Trzy miesiące minęły, a Hadaj i Padmawati nie zjedli ani kawałka jedzenia. 
Oszaleli od ciągłego płakania i wzywania imienia Nitjanandy. Wioskowi 
ofiarowywali im jedzenie, lecz myśl o podtrzymywaniu życia tylko zwięk-
szała ich nieszczęście.

„W tym szaleństwie Hadaj wołał do Nitaja, prosząc Go by wrócił i siadł na 
jego kolanach, ponieważ już od tak długiego czasu Go nie widział. Innym 
razem wołał Nitaja, by towarzyszył mu w kąpieli w jeziorze. Potem wzywał 
syna, by ten szedł przed nim, gdy wybierał się na pola i sprawdzał ryż.

„Czasami wołał Nitaja, by ten towarzyszył mu w drodze na bazar, chcąc 
kupić zabawki i ubrania. Wołał swojego syna, by przyszedł zjeść prasadam, 
mówiąc mu, że Jego matka już czekała. Od czasu do czasu z podnieceniem 
wołał swoją żonę, by przyszła zobaczyć Nitjanandę idącego drogą.

„W ten sposób rodzice Nitjanandy spędzali dni aż do chwili śmierci. Po ich 
odejściu przyjaciele Nitjanandy wyprowadzili się z Ekaćakry. Wioskowi 
także przenieśli się do innych miejsc nie mówiąc nikomu, dokąd idą. Po 
czasie Ekaćakra stała się tylko ruinami.” (CB)

„Pod nieobecność Kryszny Ćajtanji, Nitjananda nigdy nie był w rzeczy-
wisto ści szczęśliwy czy spokojny. W ten sam sposób, w jaki poszedł na 
pielgrzymkę jako Pan Balarama w Dwapara-judze, Nitjananda Prabhu 
spędził dwadzieścia lat na odwiedzaniu wszystkich świętych miejsc 
w Indiach. Niewiarygodne piękno Pana Nitjanandy było tak czarujące, że 
ktokolwiek patrzył na Niego, czuł ukojenie i przyjemność. Nitjananda Rama 
był tak pełen ekstatycznej miłości dla Kryszny, że gdziekolwiek się udał 
tłumy ludzi podążały za Nim i zalewane były deszczem premy.

„Śri Nitjananda Prabhu przyjął inicjację od Lakszmi-pati, guru 
Madhawendry Puri. W Południowych Indiach Nitjananda spotkał się 
z Madhawendrą Puri i spędził z nim kilka dni szczęśliwie zanurzony 
w Kryszna-rasie. Pan Nitjananda przybywając do Wradźa-mandali, przyjął 
nastrój chłopca pasterza i bawił się z dziećmi. Niezwykle słodka postać 
Nitjanandy Prabhu natychmiast przyciągała każdego, kto tylko spojrzał na 
nią. Bez stałego miejsca pobytu i w wielkim zachwycie Nitjananda Prabhu 
przeszedł całą Wradźę.

„Pod drzewem banjanowym obok rzeki Jamuny w Śringara (Nitjananda) 
Wata Pan Nitjananda, będąc wypełniony Kryszna-premą, czasami siadał lub 
tarzał się w kurzu. Potem dekorował się kwiatami lub oznajmiał: «Gdzie jest 
Moje życie i dusza, Kanaj (Kryszna)?» Domyślając się, że Śri Gaurasundara 
rozpoczął sankirtana lila i czując magnetyczne przyciąganie do Maha-
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prabhu, Śri Nitjananda Prabhu opuścił Wryndawan, by spotkać Gaurangę 
w Nawadwipie.

„Pan Nitjananda z przyjemnością przybył do Nadii. Wracając do życia 
w towarzystwie Gaurahari, Nitjananda Prabhu wpadł w pułapkę miłości 
Gaury. W rezultacie Nitaj odrzucił Jego dandę i kamandalu.” (BR)

„Nimaj przedstawił Nitaja Śaczimacie mówiąc jej, że Nitaj był jej drugim 
synem, Jego starszym bratem i dlatego powinien być znany jako Wiśwarupa. 
Zaskoczona Śaczi spojrzała na Nitaja, lecz z powodu jogamaji zobaczyła Go jogamaji zobaczyła Go jogamaji
jako starszego syna Wiśwarupę. Śaczi powąchała głowę Nitaja, płakała ze 
szczęścia i szeptała do Nitaja: «Przedtem Nimaj był sam. Ale teraz ma Ciebie. 
O moje dziecko! Chroń Go i zaopiekuj się Swoim młodszym bratem.” (LG)

Rozrywki Nitjanandy Prabhu
„Nieustraszony i beztroski Nitjananda Prabhu czasami skakał na atakujące 
krokodyle lub w monsunową powódź Gangi. Przyjmując nastrój Pana 
Ananta Śeszy Pan w wodach Gangi czuł się jak w domu. Pan Nitjananda 
pływał, śmiał się i chlapał wodą. Bhaktowie na brzegach wstrzymywali 
swoje oddechy w niepokoju. Czasami, z powodu ekstatycznej miłości do 
Kryszny, Nitjananda wchodził w nieświadomy trans na trzy lub cztery dni.

„Jakiekolwiek rozrywki spełniał Pan Kryszna, by zadowolić Swoich 
bhaktów, były także wykonywane przez syna Padmawati, gdy bawił się ze bhaktów, były także wykonywane przez syna Padmawati, gdy bawił się ze bhaktów
Swoimi wioskowymi przyjaciółmi. Czasami Nitjananda uczył Swoich 
przyjaciół rozrywek Śri Ramaćandry. Do tego przedstawienia przygotował 
wszystko jak dokładną replikę miejsc i wydarzeń, które zostały opisane 
przez Walmikiego w Ramajanie.

„Pewnego dnia Pan Nitjananda, pamiętając Rama-lila, zatracił Siebie 
w emocjach Lakszmana. Jeden chłopiec podszedł do Nitaja i powiedział: 
«Jestem Rawaną, Królem demonów. Rzucę na Ciebie moją najpotężniejszą 
broń, śakti-śila. Broń się jeśli możesz, Lakszmanie.» Prowokując Lakszmana 
tymi słowami chłopiec rzucił kwiat lotosu na Nitaja. Pochłonięty nastrojem 
bitwy Lakszmana, Nitaj cofnął się i padł nieprzytomny na ziemię.

„Mimo wysiłków chłopców, by Go podnieść, Nitaj leżał bez ruchu, 
a chłopcy siedli wkoło trzymając się za głowy i rozpaczając. Matka i ojciec 
Nitaja przybyli na to miejsce i zemdleli, gdy zobaczyli martwe ciało syna. 
Ktokolwiek obserwował sytuację z pewnością był zdumiony.

„Gdy chłopcy opisali szczegóły zabawy, ktoś powiedział: «Myślę, że znam 
powód utraty świadomości przez Nitaja. Wcześniej Nitaj doskonale 
odgrywał rolę Króla Daśarathy, który niesamowicie cierpiał i ostatecznie 
zmarł na wieść o wygnaniu Ramy do lasu. Nitaj po prostu odgrywa sztukę. 
Jeśli Hanuman poda mu lekarstwo, ponownie wydobrzeje.”
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„Przed przedstawieniem Pan Nitjananda pouczył wszystkich Swoich 
młodych przyjaciół: «Jeśli padnę nieprzytomny, otoczcie Mnie i szlochajcie. 
Po odczekaniu kilku chwil poślijcie po Śri Hanumana. Gdy przyłoży lekar-
stwo pod Mój nos, odzyskam ponownie życie.”

„Pan osunął się nieprzytomny po prostu doświadczając własnego nastroju 
jako Lakszmana. Chłopcy zakłopotali się pozorną nieprzytomnością Nitaja 
i zapomnieli o instrukcjach Pana. Powtarzali tylko: «Obudź się, drogi bracie» 
i głośno płakali. Gdy chłopcy usłyszeli sugestię mężczyzny, przypomnieli 
sobie polecenie Pana. Chłopiec przebrany za Hanumana pobiegł zebrać 
lecznicze zioła. Dzięki mocy Nitjanandy Jego młodzi przyjaciele grali swoje 
indywidualne role tak dobrze, że cały tłum patrzył na to w zdumieniu.

„Inny chłopiec, przebrany za lekarza, położył lekarstwo pod nosem Śri 
Lakszmana. Nitjananda, Najwyższa Boska Osoba, wstał, przynosząc ulgę 
Swoim rodzicom i wszystkim innym. Śri Hadaj Pandit, ojciec Nitaja, 
z miłością Go objął. Jego młodzi przyjaciele poczuli ulgę w sercu i radość.

„Każdy był pod wrażeniem przedstawienia i dopytywał się: «Drogi 
chłopcze, gdzie nauczyłeś się odgrywać te rozrywki?» Nitaj uśmiechnął się 
i odpowiedział: «Są to wszystkie Moje transcendentalne rozrywki.”

„Pan Nitjananda był wyjątkowo przystojnym chłopcem. Kto mógł się 
oprzeć na Jego widok? Ludzie z Radha-desz kochali Go bardziej, niż 
własnych synów; a jednak nikt nie mógł rozpoznać w Nim Pana. Jego 
towarzysze zwiedzieni byli przez złudną moc Pana Wisznu.

„Nitjananda bawił się w ten sposób w Swoim dzieciństwie. Jego jedynym 
źródłem przyjemności były wspaniałe rozrywki Kryszny, które odgrywał. 
Przyjaciele Nitaja zawsze cieszyli się Jego słodkim towarzystwem.” (CB)

Zanim Pan Ćajtanja zamanifestował Swoje rozrywki oddania, Pan 
Nitjananda udał się na pielgrzymkę po Indiach. Gdy tylko Pan Ćajtanja 
rozpoczął Swój ruch sankirtana, Pan Nitjananda w tajemnicy przybył do 
Majapur i ukrył się w domu Nandanaćarji. Przeczuwając Jego obecność 
Pan Ćajtanja wysłał Haridasa Thakura i Śriwasa Pandita, by odszukali Pana 
Nitjanandę. Po dziewięciu godzinach wyczerpujących poszukiwań wrócili 
bez niczego. Słysząc to wszechwiedzący Pan Ćajtanja uśmiechnął się 
łagodnie i poprowadził bhaktów prosto do domu Nandanaćarji.bhaktów prosto do domu Nandanaćarji.bhaktów

Po uczuciowym powitaniu z objęciami, płaczem i momentami omdlenia, 
Śri Ćajtanja gloryfikował Nitjanandę. „Myślę, że musisz być duchową mocą 
Samego Pana. Ponieważ jesteś formą Kryszna-premy, każdy, kto Cię wielbi, Kryszna-premy, każdy, kto Cię wielbi, Kryszna-premy
z pewnością zdobędzie wspaniały skarb Kryszna-premy. Jeśli ktokolwiek 
krytykuje Twoje rozrywki, to jego służba oddania będzie zniszczona.” (CB)

„Pan Nitjananda spełniał wiele wspaniałych rozrywek z Panem Ćajtanją 
w Nawadwipie. Będąc pochłonięty ekstazą miłości do Kryszny, dokonał 
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niezliczonych, nadzwyczajnych czynów i zawsze bardzo słodko przemawiał 
do wszystkich bhaktów, jakich spotkał. Śri Nitjananda Prabhu często się bhaktów, jakich spotkał. Śri Nitjananda Prabhu często się bhaktów
śmiał, tańczył i śpiewał w szczęściu. Czasami zdumiewał wszystkich głoś-
nym rykiem powodowanym wybuchami ekstazy.

„Pewnego dnia Pan Nitjananda odrzucił Swoje ubrania i przyszedł nagi 
przed Pana Ćajtanję. Potem Pan Nitjananda tańcząc ekstatycznie, krzyczał: 
«Moim Panem i mistrzem jest Nimaj Pandit, Pan wszechświata!» Rozbawiony 
tym widokiem Pan Ćajtanja śmiał się, a potem natychmiast okrył ciało 
Awadhuty ubraniem.

„Po tym Śri Ćajtanja nasmarował ciało Nitjanandy perfumami, ozdobił Go 
girlandą z kwiatów i zaczął Go wychwalać: «Twoim imieniem jest Nitjananda 
i dlatego Twoja postać i zachowanie są zawsze szczęśliwe. O Nitaj! Wiecznie 
cieszysz się ekstatycznym, niezmąconym i nieograniczonym szczęściem 
we wszystkim, co robisz, czy to chodzisz, jesz czy robisz inne rzeczy. Zwykli 
ludzie nie mogą docenić Twoich transcendentalnych mocy. Jesteś zawsze 
obecny tam, gdzie pojawia się Pan Kryszna. Tak jak Kryszna, jesteś wieczną 
Prawą Absolutną, lecz Ty Nitjanando słyniesz z zalewania wszechświata 
Kryszna-premą.”

„Nitjananda Prabhu w czasie pobytu w domu Śriwasa Pandita zawsze 
zachowywał się jak dziecko przy Malini (żona Śriwasa). Nieświadom 
zewnętrznych zdarzeń nigdy nie manifestował żadnego innego nastroju. 
Nie podnosił Swoich rąk do jedzenia, więc Malini, uważając Go za swojego 
syna, karmiła Go. Regularnie pił mleko z piersi Malini. Choć w jej piersiach 
nie było mleka, to gdy Nitjananda je dotykał, pojawiało się. Cnotliwa Malini 
rozumiała ekstazę Nitjanandy, więc służyła Mu tak jak matka służy synowi.

„Innym razem w domu Śriwasa Pandita Pan Nitjananda, opanowany 
przez szczęście i chichocząc, zdjął Swoje ubrania i zawiązał je jak turban na 
Swojej głowie. Ciągle śmiejąc się i chwiejąc jak pijana osoba, skakał po 
podwórku. Jego oczy iskrzyły się, a Jego niewinna twarz emanowała 
całkowitą czystością. Łzy nieograniczonej radości spływały kaskadą z Jego 
policzków.

„Widząc duże, olśniewające i pięknie zbudowane nagie ciało Pana 
Nitjanandy, Pan Ćajtanja zawołał: «Nitaj! Co robisz? Nie tak należy się zacho-
wywać w domu grihasty.» Potem Pan Ćajtanja osobiście założył ubrania na 
Pana Nitjanandę.

„Pewnego dnia Pan Nitjananda przeprowadzał Swoją Wjasa-pudźę 
w domu Śriwasa Pandita w Majapur. Gdy Pan Ćajtanja i Pan Nitjananda 
tańczyli w duchowym szczęściu, czasami szlochali, obejmowali się, tarzali 
po podłodze lub próbowali dotknąć Swoich stóp. W tym samym czasie 
bhaktowie krzyczeli, ryczeli, szlochali, a czasem padali nieprzytomni.
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„Gdy dwóch Panów tańczyło razem, ukazywali wiele ekstatycznych 
symptomów, takich jak pocenie się, drżenie i omdlewanie w zachwycie. 
Mahaprabhu, z całym ciałem pokrytym potem od tych radosnych rozrywek, 
krzyczał: «Intonujcie! Intonujcie!» Gauranataradźa tańczył z takim wdzię-
kiem i entuzjazmem, że czasami Jego stopy dotykały Jego głowy.

„By objawić prawdę o Panu Nitjanandzie, Śri Ćajtanja przyjął nastrój Pana 
Balarama i krzyczał jakby odurzony: «Przynieście wino! Przynieście wino!» 
Pan Ćajtanja powiedział do Pana Nitjanandy: «Daj Mi pług i maczugę.» 
Bhaktowie pobłogosławieni przez Pana, ale nie wszyscy, zobaczyli maczugę 
i pług na własne oczy. Dzierżąc maczugę i pług w Swoich dłoniach Pan 
Ćajtanja zachowywał się jak szaleniec. Krzyczał: «Waruni! Waruni!”

Bhaktowie podali Panu naczynie z wodą Gangi, które ten ofiarował każdemu, Bhaktowie podali Panu naczynie z wodą Gangi, które ten ofiarował każdemu, Bhaktowie
a potem Sam się napił myśląc, że upaja się winem z kwiatów kadamba.

„Bhaktowie, otaczając Pana Ćajtanję, złożyli modlitwy do Pana Balarama. 
Wtedy Pan Ćajtanja ujawnił, że Pan Nitjananda zstąpił, by dawać Kryszna-
premę każdemu, nawet Wajsznawa-aparadhim. Przyglądając się temu 
wszystkiemu Pan Nitjananda został pokonany nektarem Kryszna-premy. 
W jednej chwili się śmiał, tańczył lub przyjmował nastrój dziecka i ściągał 
ubrania. Późną nocą, gdy bhaktowie wrócili do swoich domów, Pan 
Nitjananda, krzycząc, zniszczył Swoją dandę i kamandalu, rozrzucając 
kawałki na około.” (CB)

Niezwykły wspólnik w nauczaniu
„Haridasa przemówił do Adwajty Aćarji: «Pan Ćajtanja wysłał mnie na 
nauczanie z wyjątkowo niespokojną osobą. Gdy ja idę w jedną stronę, Nitaj 
idzie w przeciwną. Nagle, bez zastanowienia, wskakuje w monsunowe 
wody Gangi próbując schwytać krokodyle. Gdy zaczynam krzyczeć na 
Niego, by wrócił, On ignoruje wszystko i płynie z nurtem jak martwy 
człowiek. A gdy widzi młodego chłopca nad brzegiem podnosi się i zaczyna 
go gonić gniewnie krzycząc. Wkrótce potem przybywają wzburzeni rodzice 
chłopca z kijami, by zbić Nitaja. Wtedy muszę ich błagać i przepraszać 
zanim odejdą.

„Kradnie masło i śmietanę mleczarzowi i ucieka. Za to łapią mnie i mnie 
chcą bić. Nitjananda Prabhu zawsze robi rzeczy, które są niepoprawne 
i nielogiczne. Jeśli spotyka młodą dziewczyną na drodze, prosi ją, by za 
Niego wyszła. Widząc byka, siada na niego krzycząc «Maheśa!» (Pan Śiwa). 
A gdy widzi krowę, doi ją i wypija mleko.

„Dziś uszliśmy śmierci tylko dzięki łasce Pana. Dwóch pijaków leżało 
w bezmyślnym otępieniu na ulicy, a Nitaj poszedł do nich próbując nauczać 
o Krysznie. Ci wpadli w furię i zaatakowali nas.”
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„Słysząc to Adwajta Aćarja roześmiał się i powiedział: «To nic szczególnego 
dla Niego. Odurzona osoba powinna dołączyć do innych pijanych osób. 
Nitjananda Prabhu jest zawsze pijany od miłości do Boga, więc powinien 
dołączyć do tych dwojga. Wiem, że Nitjananda posiada zdolność odurzenia 
każdego boską miłością. Haridaso, poczekaj tylko kilka dni, a przyprowadzi 
On także tych dwóch pijaków do Wajsznawów.” (CB)

Modlitwy do Pana Nitjanandy
„Intensywnie pragnę ujrzeć lotosowe stopy mojego Pana i mistrza – Śri 
Nitjanandy Prabhu i Śri Ćajtanji. Przyjmując schronienie lotosowych stóp 
Nitjanandy pragnę wielbić Pana Ćajtanję. Bardzo pragnę studiować Śrimad 
Bhagawatam w obecności Pana Nitjanandy. To jest moja wieczna, pokorna 
prośba.

„Wszelka chwała Najwyższemu Panu Śri Ćajtanji. Jesteś w pełni niezależny 
i możesz dać mi lotosowe stopy Pana Nitjanandy lub rozdzielić mnie z nimi. 
Modlę się, abyś był dla mnie łaskawy. Proszę, pozwól mojemu sercu i duszy 
pozostać skupionym na Twoich lotosowych stopach i na lotosowych 
stopach Śri Nitjanandy. Nitajćandra jest oddany tylko Tobie, więc bez 
Twoich błogosławieństw nikt nie może osiągnąć Jego schronienia.” (CB)

Dhana Mor Nitjananda
Narottama Dasa Thakura

dhana mora nitjananda, pati moro gauraćandra,
prana mora dźugala-kiśora
adwajta aćarja bala, gadadhara mora kula,
narahari bilasa-i mora

Moim skarbem jest Pan Nitjananda. Moim mistrzem jest Pan 
Gauraćandra, a moją siłą życiową jest młodzieńcza Boska Para z Wradźy. 
Moją siłą jest Adwajta Aćarja, moją rodziną jest Gadadhara Pandita, 
a Narahari Sarakara jest moim działaniem.

wajsznawer pada-dhuli, tahe mora snana-keli,
tarpana mora wajsznawer nama
wićar korija mane, bhakti-rasa aswadane,
madhjastha śri-bhagawata purana 

Moja radosna kąpiel odbywa się w kurzu stóp bhaktów, a moja bhaktów, a moja bhaktów
satysfakcja płynie ze słuchania i wypowiadania imion Wajsznawów. Mój 
czas kontemplacji mija na delektowaniu się nektarem oddania, 
podkreślanym pojedynczymi cytatami ze Śrimad Bhagawatam.
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wajsznawer uczczisztha, tahe mora mano-nisztha
wajsznawer namete ullas
wryndawane ćabutara, tahe mora mana-ghera,
kohe dina narottama dasa

Mój umysł skupiony jest na zdobywaniu resztek pożywienia bhaktów
i wybucham radością na wspomnienie imion Wajsznawów. Mój umysł 
otacza wzniesioną platformę we Wryndawanie, gdzie spełniany jest 
taniec rasa. W ten sposób przemawia niski Narottama Dasa. (Prarthana(Prarthana( )Prarthana)Prarthana

Nitaj Guna Mani
Loćana Dasa Thakura

nitaj guna-mani amar, nitaj guna-mani
anija premer wanja, bhasajlo awani
premer wanja lojja nitaj, ajla gauda-deśe
dubile bhakta-gana, dina hina bhase
dina hina patita, pamara nahi bacze
brahmar durlabha prema, sabakare dźacze
abaddha karuna-sindhu, nitaj katija muhan
ghare ghare bule prema, -amijar ban
loćan bole mor nitaj, dźeba na bhadźilo
dźanija śunija sej, atma-ghati hojlo

Mój Pan Nitjananda, klejnot wszystkich dobrych cech, mój Pan Nitja-
nanda, klejnot wszystkich dobrych cech, przyniósł powódź ekstatycznej 
miłości do Boga, która zatopiła cały świat.

Przynosząc ten potop premy, gdy powrócił do Bengalu z Dźagannatha premy, gdy powrócił do Bengalu z Dźagannatha premy
Puri na polecenie Pana Ćajtanji, Nitaj zatopił zgromadzenie bhaktów. 
Upadli nie-bhaktowie jednak nie zatonęli, lecz pozostali na powierzchni 
tego ekstatycznego oceanu.

Pan Nitjananda za darmo ofiarowywał tą wzniosłą premę nawet upadłym 
i nikczemnym duszom, które nie pragnęły jej otrzymać, a która dla Pana 
Brahmy jest trudna do osiągnięcia.

Ocean miłosierdzia był wcześniej szczelnie zamknięty, lecz Nitaj zrobił 
kanał w jego murach, by wielkie fale powodzi nektariańskiej premy
ochlapały każdy dom.

Loćana Dasa mówi: „Ktokolwiek nie wielbił mojego Nitaja lub nie wyko-
rzystał tej wspaniałej możliwości oferowanej przez Niego, świadomie 
popełnia samobójstwo.”
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Śri Dźanawa Dewi
„Znana wśród Gaudija Wajsznawów jako Ma Dźanawa (lub Dźanawa Mata), 
a także jako Śri Iśwari, ta wielka aćarjini Brahma-Madwa-Gaudija Sampradaji 
słynęła ze niezmąconego oddania dla ukochanego męża, Śri Nitjanandy 
Prabhu. Po śmierci młodszej siostry, Wasudhy, która była także żoną Śri 
Nitjanandy Prabhu, Dźanawa Dewi wychowała jej dwoje dzieci, Wirabhadrę 
(inkarnację Kszirodakaszaji Wisznu) i Gangę Dewi (która nie była różna od 
samej Gangi). Początkowo sława Dźanawy wynikała z jej transcendentalnego 
związku z Nitjanandą Prabhu, lecz szybko zaczęła być szanowana jako 
znakomita Wajsznawi z powodu osobistych zalet.”

„Po odejściu Śri Nitjanandy Prabhu Ma Dźanawa została wybitnym guru, 
inicjując zarówno mężczyzn jak i kobiety. Dźanawa Iśwari nauczała szeroko 
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chwał świętych imion Pana. Przewodniczyła także wielkim festiwalom 
Wajsznawa i dostarczała duchowej radości wszędzie tam, gdzie się udała.

„W czasie jednej z jej dwóch podróży do Wryndawan Śri Iśwari weszła do 
wioski brzegiem Jamuny. Tam znalazła bramina rozpaczającego nad 
śmiercią swojego młodszego syna. Śri Dźanawa Iśwari, czując współczucie, 
próbowała dotknąć ciała, ale matka chłopca powiedziała: «Proszę, nie 
zanieczyszczaj się dotykiem martwego ciała!”

„Iśwari odparła: «Jesteś Wajsznawi, dlatego oczyszczę się dotykając 
twojego syna.» Mówiąc to Dźanawa Ma dotknęła ręki chłopca, a on 
natychmiast odzyskał świadomość. Przyglądając się temu cudowi bramin
powiedział: «Ożywiłaś naszego martwego syna swoim miłosiernym 
spojrzeniem!» Pokorna Iśwari powiedziała: «Widząc wasz smutek Kryszna 
wrócił życie waszemu synowi; ja nie mam z tym nic wspólnego.”

„We Wryndawan Śri Iśwari nawiązała głębokie przyjaźnie ze słynnymi 
Goswamimi, którzy tam mieszkali – Lokanatha, Bhugarbha, Gopala Bhatta, 
Śri Dźiwa, Dasa Raghunatha i Bhatta Raghunatha. Ma Dźanawa okrążyła 
dwanaście lasów Wradźa-mandali i służyła głównym Bóstwom i bhaktom
z Wryndawan. Regularnie chodziła na darśan w lokalnych świątyniach 
Gowindadźi, Gopinatha, Madana-mohana, Radha-winoda, Radha Ramana 
i Radha-Damodara. Ofiarowywała także różne ubrania i ozdoby dla 
przyjemności Pana.

„Nikt nie jest w stanie opisać postaw oddania, jakie wyrażała, uważając 
się za niską i mało znaczącą. Czasami Ma Dźanawa gotowała pyszne dania 
i karmiła wyżej wspomniane Bóstwa. Potem osobiście rozdawała prasadam
wszystkim Wajsznawom. Dźanawa Dewi miała intensywne oddanie dla 
Gopinatha. Po powrocie do Bengalu zrobiła Bóstwo Radhy i wysłała Je do 
Wryndawan, by służyło Panu Gopinacie. Swoim lśniącym przykładem Ma 
Dźanawa pokazała, jak wykonywać wielbienie bóstwa i poświęcić swoje 
życie służbie oddania. Większość aćarjów zgadza się, że Dźanawa Dewi aćarjów zgadza się, że Dźanawa Dewi aćarjów
była inkarnacją Ananga-mańdźari.” (BR)

nitjananda-prijam prema
bhakti-ratna-pradajinim
śri dźanaweśwarim wande
tapa-traja-niwarinim

Składam pełne szacunku pokłony Śri Dźanawi Iśwari, najukochańszej 
Śri Nitjanandy Prabhu. Dźanawa Dewi obdarza bezcennym klejnotem 
ekstatycznej, miłosnej służby oddania i powstrzymuje trojakie mate-
rialne nieszczęścia. (BR)



Rozdział szósty

Śri Adwajta Aćarja

Imię i tożsamość
„Pan Sadaśiwa, który wcześniej pojawił się jako inkarnacja aweśa we 
Wradźabhumi, teraz pojawił się w rozrywkach Śri Ćajtanji jako Adwajta 
Aćarja, który nie jest różny od Samego Śri Kryszny Ćajtanji. Przyjaciel Pana 
Śiwy, Kubera, król Guhjaków, pojawił się w rozrywkach Pana Ćajtanji jako 
Kuwera Pandita, ojciec Śri Adwajty Aćarji. Energia jogamaja Najwyższego 
Pana pojawiła się w rozrywkach Pana Ćajtanji jako Sita Dewi, żona Adwajty 
Aćarji. Adwajta ukazał uczucia służenia i przyjaźni do Śri Ćajtanji.” (GGD)

Imię Adwajta oznacza, że nie jest On różny od Pana Hari. Jest wiele 
inkarnacji Wisznu i wszystkie one nie są różne od Kryszny. Różnią się jednak 
w rozrywkach i czynnościach. Śri Adwajta zwany jest Aćarją ponieważ 
zamanifestował bhakti we wszystkich kierunkach.bhakti we wszystkich kierunkach.bhakti

Adwajta Aćarja był pierwszym towarzyszem Mahaprabhu, który pojawił 
się w materialnym świecie. Był około sześćdziesiąt lat starszy od Ćajtanji. 
Adwajta Aćarja mieszkał w Śantipur, kilka mil od Nawadwipy, ale jak inni 
szanowani bramini, miał dom w Majapur. Był przywódcą społeczności 
Wajsznawów w Nadii. Przed pojawieniem się Pana Ćajtanji regularnie 
dyskutował bhakti śastry i zajmował się bhakti śastry i zajmował się bhakti śastry hari-nama-sankirtana z garstką 
bhaktów, takich jak Śriwasa Pandita, jego bracia i Thakura Haridasa.bhaktów, takich jak Śriwasa Pandita, jego bracia i Thakura Haridasa.bhaktów
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Postać i piękno
„Medytuję o tym źródle transcendentalnej radości, Śri Adwajcie Prabhu, 
którego lotosowym stopom zawsze służą bhaktowie. Nosi ubrania tak białe 
jak księżyc lub kwiat jaśminu. Ma uśmiechniętą twarz, piękne ręce i czystą, 
złotą cerę. Oczy Adwajty zawsze zerkają na lotosową twarz Śri Ćajtanji 
Mahaprabhu. Ochoczo obdarza bhaktów błogosławieństwami i odwagą. bhaktów błogosławieństwami i odwagą. bhaktów
Całe Jego ciało ozdobione jest Kryszna-premą.” (GSP)

Rozrywki Adwajty Aćarji
Choć pięćset lat temu Nawadwipa była miejscem akademickiej dosko na-
łości, wielu ludzi stało się nadmiernie dumnych z wiedzy i zdegradowało 
się w swoim zachowaniu. Nieszczęście i nikczemność, które panowały na 
świecie, głęboko bolały serce Adwajty Aćarji. Widząc beznadziejnie upadłe 
położenie ludzi w Kali-judze, Adwajta Aćarja pomyślał, że tylko Sam Bóg 
mógł ich ocalić. Wiedząc, że Pan Kryszna jest najbardziej zadowolony 
z ofiarowywania tulasi mańdźari i Ganga tulasi mańdźari i Ganga tulasi mańdźari dal, Adwajta Aćarja rozpoczął dal, Adwajta Aćarja rozpoczął dal
wielbienie Pana z wielką premą i oczyma wypełnionymi łzami.

„Adwajta Aćarja modlił się do Najwyższego Pana: «Och Śri Kryszno, mój 
ukochany Panie i obrońco, nieszczęście ludzkości boli mnie, choć wiem, że 
ich zmartwienia spowodowane są ich własnymi grzesznymi uczynkami. 
Zapomnieli o Bogu-ojcu i o braterstwie wśród ludzi. Z powodu wstrętnego 
egoizmu bez powodu walczą i kłócą się jak szczekające psy.

«Mój Panie, powinni zrozumieć, że jesteś dobry, kochający i miłosierny. 
Ale nie mają dla Ciebie miejsca w swoich pustych sercach. Choć cierpienia 
moich znajomych głęboko ranią moje serce, to ja również, będąc 
grzesznikiem, nie jestem w stanie im pomóc. Dlatego O Panie, musisz Sam 
zstąpić i nauczyć ich, jak Cię osiągnąć. Jedynie tym sposobem nauczą się 
kochać Ciebie i w ten sposób zakończą swoje nieszczęście.”

„Regularnie modląc się w ten sposób by przywołać Pana, Adwajta Aćarja 
podnosił czasami głos do grzmiącego tonu. Innym razem szlochał jak 
dziecko. Jego modlitwy i czysta miłość przyciągnęły uwagę Pana do 
natychmiastowego pojawienia się. Dlatego Adwajta Aćarja jest jedną 
z głównych przyczyn pojawienia się Śri Ćajtanji Mahaprabhu.

„Pewnego razu Śaczi Dewi przyszła do Adwajty Aćarji prosić o wybaczenie 
niezamierzonej obrazy, jaką popełniła. Lecz gdy to zrobiła, Adwajta Aćarja 
padł do jej stóp i powiedział: «Jesteś matką całego świata. Nie jest możliwe, 
abyś popełniła jakąkolwiek obrazę. Ale jeśli ktoś mówi, że była jakaś obraza, 
to ją wybaczam.”

„Gdy ktoś przychodzi do mnie i mówi: «Kryszna ma gorączkę, która może 
spaść, jeśli będzie mógł wziąć trochę kurzu z twoich stóp.» Wtedy ja mówię: 
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«Weź go!» Więc jeśli ktoś mówi, że popełniłaś obrazę względem mnie, to 
setkami tysięcy ust będę ciągle powtarzał, że nie było żadnej obrazy i że 
wybaczam wszystko.” (CB)

Adwajta Aćarja uważał nawet nisko urodzonych ludzi, którzy spełniali 
służbę oddania, za lepszych od braminów, którzy nie zajmowali się braminów, którzy nie zajmowali się braminów
bhadźanem. Śastry oznajmiają, że śudra, który tylko raz intonuje «Hare 
Kryszna» powinien być szanowany przed wszystkimi innymi. Stoi nawet 
wyżej od ćaturwedi braminów, jeśli ci nie intonują świętych imion Pana. Śri ćaturwedi braminów, jeśli ci nie intonują świętych imion Pana. Śri ćaturwedi braminów
Adwajta Aćarja dowiódł tego w czasie ceremonii śraddha dla swojego ojca. 
W tym czasie najwznioślejsza osoba na zgromadzeniu wielbiona jest 
specjalną asaną i pierwszą tacką Wisznu-prasadam.

Były tam wszystkie wysokie klasy, bramini naukowcy o takich tytułach jak bramini naukowcy o takich tytułach jak bramini
Bhattaćarja, Triwedi, Ćaturwedi i Upadjaja. Wszyscy myśleli: «Ja jestem 
śastra-widwan (bogaty w wiedzę śastr), dlatego mnie przypadnie podniosłe śastr), dlatego mnie przypadnie podniosłe śastr
siedzenie.» Z powodu wyjątkowej pokory Haridasa Thakura uważał siebie 
za zbyt zanieczyszczonego, by wejść do domu, więc czekał na zewnątrz, 
mając nadzieję na otrzymanie resztek po braminach. Adwajta Aćarja 
wyszedł na zewnątrz i objął Haridasa.

„Co ty robisz, Aćarja Prabhu? Ty jesteś braminem, a ja muzułmaninem. 
Dotknąłeś mnie, więc musisz iść się teraz wykąpać.” Adwajta Aćarja chwycił 
Haridasa, zabrał go do środka i posadził na podniosłej asanie. Bramini, 
czując się obrażeni, krzyczeli: „Ten dom jest teraz zanieczyszczony przez 
tego muzułmanina. Nie możemy tu jeść!” Odchodząc krytykowali Adwajta 
Aćarję: „Działasz przeciwko dharmie!”

„Kompletnie zaskoczony Śri Adwajta powiedział: «Dziś nasza ceremonia 
śraddha jest udana, a nasz ojciec osiągnął Wajkuntę. Okazując szacunek 
jednemu Wajsznawie miliony naszych przodków wyzwoliło się. Jeśli Śrila 
Haridasa Thakura zje tu dziś, to jest to wspanialsze od nakarmienia milionów 
braminów.

„Haridasa Thakura szanuje maha-prasadam i dlatego zaliczany jest do 
klasy Wajsznawów. Ten, kto osądza Wajsznawę na podstawie jego narodzin 
i nie akceptuje tej zasady jest ateistą. Wy bramini obraziliście nas oboje, bramini obraziliście nas oboje, bramini
więc powinniście wszyscy szybko wyjść zabierając ze sobą wasze obrazy.”

Bramini zgromadzili się poza domem i rozmawiali między sobą. „Adwajta Bramini zgromadzili się poza domem i rozmawiali między sobą. „Adwajta Bramini
Aćarja jest uczonym panditą, dobrze obeznanym we wszystkich pismach 
i jest nauczycielem bhakti.” Po rozważeniu tego incydentu powrócili, padli 
do stóp Adwajty Aćarji i błagali o wybaczenie.

„Pewnego razu w domu Śriwasa Pandita Pan Ćajtanja usiadł na tronie 
Wisznu i ukazał sześcioramienną formę (szad-bhudźa rupa). Adwajta Aćarja 
i Jego żona Sita przyszli i wielbili Pana. Najpierw Adwajta umył stopy Pana 
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Ćajtanji pachnącą wodą, namaścił je i przykrył tulasi-mańdźari zamoczonymi tulasi-mańdźari zamoczonymi tulasi-mańdźari
w ćandanie i innych substancjach. Wykąpał Pana łzami miłości, ofiarował 
perfumy, kwiaty, kadzidła, lampkę ghee oraz bhoga.

„Ostatecznie wychwalał Pana wybranymi wersetami z śastr, jak: «Chwała, śastr, jak: «Chwała, śastr
chwała Panu Ćajtanji, który jest Najwyższą Boską Osobą zstępującą do tego 
świata. Chwała, chwała Panu Ćajtanji, który objawia maha-mantrę Hare 
Kryszna!» Potem w wielkiej ekstazie złożył dandawaty.

„Przyjmując polecenie Pana Ćajtanji do intonowania i tańczenia, Adwajta 
Aćarja ukazał różne smaki oddania. W jednej chwili tańczył z wdziękiem, 
potem entuzjastycznie lub biegał w kółko, głęboko wzdychał lub padał 
i tarzał się po ziemi. Gdy słyszał kirtan nie mógł ustać; tańczył w ekstazie. 
Na koniec, w nastroju sługi, pokornie stał przed Panem Ćajtanją.” (CB)



Rozdział siódmy

Śri Gadadhara Pandita

Imię i tożsamość
„Śrimati Radharani, która jest uosobieniem czystej miłości do Śri Kryszny 
i która jest Królową Wryndawany, pojawiła się jako Śri Gadadhara Pandita, 
który był bardzo drogi Panu Ćajtanji. Lalita-sakhi zawsze podąża za Śrimati 
Radhiką i dlatego innym imieniem Lality jest Anuradha (ta, która podąża za 
Radhą). Gdy Śrimati Radhika pojawiła się jako Gadadhara Pandita, Lalita 
podążyła za Nią wchodząc w ciało Gadadhara. Dlatego Gadadhara Pandita 
jest inkarnacją zarówno Śrimati Radharani jak i Lalita-sakhi.” (GGD)

„Gadadhara Pandita, najlepszy z braminów, jest inkarnacją zarówno braminów, jest inkarnacją zarówno braminów
Śrimati Radharani jak i Lalita-sakhi. Te dwie osoby są transcendentalnymi 
mocami Kryszny. Ponieważ Pan w pewnym sensie nie jest różny od Swoich 
mocy można powiedzieć, że Śri Kryszna jest obecny wszędzie tam, gdzie 
znajdują się Jego moce. Z tego powodu można wyciągnąć wniosek, że Pan 
Hari jest także obecny w ciele Gadadhara Pandita. Dlatego Gadadhara jest 
inkarnacją trzech osób – Śrimati Radharani, Lalita-sakhi i Pana Hari.” (CCD)

„Gadadhara Pandita słynie na świecie z łagodnego zachowania, Swoich 
cech braminicznych i stałej miłości do Ćajtanji Mahaprabhu.” (Cc. Antja 7.166)66)66
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Piękno i postać
„Medytuję o Śri Gadadharze Pandicie Goswamim, którego lotosowe stopy 
są pełne nektaru współczucia. Gadaj posiada złoty blask przypominający 
blask Śri Ćajtanja-ćandra. Wzniesionymi dłońmi ofiarowuje tambula ustom 
Gaurasundara. Ubiera się w piękne, białe ubrania. Jest najlepszym sadhu
i jest samą formą radosnej miłości. Gadadhara ma słodką, uśmiechniętą 
twarz. Jego oczy zawsze spoglądają na atrakcyjną postać Śri Gaury.” (GSP)

Rozrywki Gadadhara Pandita
„Pewnego dnia, gdy Gadadhara przyszedł zobaczyć Pana, zauważył, że ten 
chował w Swojej dłoni liść betelu. Gdy tylko Pan zobaczył Gadadhara, 
zapytał: «Gdzie jest ten czarniawy chłopiec ubrany na żółto i jaśniejący 
kwitnącym, młodzieńczym pięknem?» Takie żarliwe tęsknoty Pana za 
Kryszną łamały serce i sprawiały, że nikt nie wiedział, co powiedzieć. 
Gadadhara odpowiedział dzielnie: «Pan mieszka wiecznie w Twoim sercu.”

„Gdy Pan usłyszał, że Kryszna był w Jego sercu, zaczął szarpać Swoją pierś 
paznokciami. Z ogromnym wysiłkiem Gadadhara Pandita był w stanie 
powstrzymać Pana, przytrzymując mocno Jego ręce i próbując Go 
uspokoić: «Kryszna przyjdzie tu w tej chwili, postaraj się uspokoić.”

„Matka Śaczi zobaczyła, jak Gadadhara Pandita był w stanie uspokoić 
Pana i była z Niego bardzo zadowolona. Pomyślała: «Nigdy nie widziałam 
nikogo tak inteligentnego, jak ten młody chłopiec. Obawiam się nawet 
podejść do Niego, ale ten młody chłopak tak umiejętnie i miło uspokoił 
Nimaja.» Powiedziała do Gadadhara Pandita: «Drogi chłopcze, zostań tu na 
zawsze, nie opuszczaj towarzystwa Nimaja.”

„Pewnego dnia w domu Ćandraśekhara Aćarji w Majapur Pan Gauranga 
i Jego towarzysze wystawili przedstawienie taneczne. Pan Ćajtanja usiadł 
ze wszystkimi bhaktami i przydzielił im różne role. Gadadhara Pandita bhaktami i przydzielił im różne role. Gadadhara Pandita bhaktami
zagrał Rukmini Dewi, Śriwasa Thakura zagrał Naradę Muniego, a Pan 
Ćajtanja zagrał Lakszmi Dewi.

„Haridasa był pierwszym do wejścia na scenę. Był ubrany jako strażnik 
z bujnym, podkręconym wąsem, turbanem na głowie i kawałkiem mate-
riału przewiązanym ciasno w talii. Trzymając złowrogo wyglądający kij, 
ostrzegł każdego: «Słuchajcie teraz! Słuchajcie! Bracia, patrzcie uważnie 
i usiądźcie, Pan i dusza wszechświata, Śri Ćajtanja, zatańczy teraz jako 
Lakszmi-dewi.”

Gdy Haridasa wywinął kijem i położył go obok, jego ciało zadrżało 
w miłosnych uczuciach do Kryszny, co natchnęło innych tymi samymi 
duchowymi uczuciami. Głośnym i aroganckim głosem zadeklarował: 
«Czcijcie Krysznę, z miłością służcie Mu i intonujcie Jego święte imiona!”
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„Bhaktowie śmiali się żywiołowo na widok nowego wyglądu Haridasa 
i pytali: «Kim jesteś? Co tu robisz?» Haridasa Thakura odpowiedział: «Jestem 
strażnikiem Wajkunty. Ciągle wszędzie podróżuję, by zbudzić świadomość 
Kryszny w każdym. Najwyższy Pan przyszedł tu ze Swojej wiecznej siedziby 
Wajkunty, by obficie rozdawać miłość do Boga. Dziś zatańczy w roli Lakszmi 
Dewi, więc powinniście entuzjastycznie zebrać miłość, którą rozdaje.”

„Mówiąc to podkręcił wąsy tupiąc po scenie i głośno wykrzykując ze 
swoim partnerem, Murari Guptą. Matka Śaczi, Malini Dewi, Lakszmi Prija 
i inne pobożne i czyste kobiety siedziały wśród publiczności pijąc nektar 
świadomości Kryszny, który swobodnie płynął w sztuce.

„Gadadhara Pandita, przebrany za Rukmini Dewi, wszedł na scenę 
i rozpoczął urzekający taniec, a bhaktowie śpiewali w akompaniamencie 
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odpowiednie pieśni. Ekstatyczny taniec Gadadhara doprowadził wszystkich 
bhaktów do łez. Obezwładniony bhaktów do łez. Obezwładniony bhaktów Kryszna-premą Gadadhara obficie płakał. 
Dzięki łasce Pana Ćajtanji zarówno aktorzy jak i publiczność została 
oczarowana miłością do Boga. Bhaktowie wszędzie głośno intonowali imię 
Pana Hari i szlochali w ekstazie.” (CB)

Osoba wyrzeczona, która w pełni zaangażowana jest w służbę dla Radha-
Gopinatha ze ślubem ciągłego mieszkania w świętym dhama takim jak Śri 
Wryndawana, Śri Majapur lub Dźagannatha Puri, znana jest jako kszetra-
sannjasi. Gadadhara Pandita mieszkał w Dźagannatha Puri jako kszetra-
sannjasi pochłonięty wielbieniem Bóstwa Tota-Gopinatha, rozmawianiem sannjasi pochłonięty wielbieniem Bóstwa Tota-Gopinatha, rozmawianiem sannjasi
o Śrimad-Bhagawatam i przebywaniem ze Śri Ćajtanją. Gdy Gadadhara 
Pandita opuszczał Puri z Panem Ćajtanją, zakazano Mu ewentualnego 
powrotu i poproszono, by nie rezygnował ze ślubu kszetra-sannjasy.

„Gdy został poproszony o powrót do Dźagannatha Puri, Gadadhara 
Pandita powiedział Panu: «Wszędzie, gdzie przebywasz, jest Dźagannatha 
Puri. Niech moja tak zwana kszetra-sannjasa idzie do diabła.» Gdy Ćajtanja 
Mahaprabhu poprosił Gadadhara Pandita, by jednak został w Dźagannatha 
Puri i zajął się służbą dla Gopinatha, Gadadhara Pandita odparł: «Można 
pełnić służbę dla Gopinatha milion razy bardziej po prostu patrząc na 
Twoje lotosowe stopy.» Śri Ćajtanja Mahaprabhu powiedział wtedy: «Jeśli 
porzucasz Jego służbę, będzie to Moja wina. Lepiej będzie, jeśli zostaniesz 
w Puri i będziesz tam służył. To będzie Moja satysfakcja.”

„Tylko po to, by zdobyć towarzystwo Mahaprabhu Gadadhara Pandita 
porzucił swój ślub życia i służbę dla Gopinatha, tak jak ktoś odrzuca słomę. 
Pobiegł do Cuttack by spotkać Pana. Takie miłosne przywiązanie może być 
zrozumiane tylko przez poufnych bhaktów.

„Zachowanie Gadadhara Pandita sprawiało przyjemność sercu Ćajtanji 
Mahaprabhu. Mimo to Pan chwycił Jego dłoń i przemówił, okazując złość 
w miłości: «Porzuciłeś służbę dla Pana Gopinatha i złamałeś swój ślub 
mieszkania w Puri. Z tego powodu jestem bardzo nieszczęśliwy, ale jeśli 
chcesz Mnie uszczęśliwić, to proszę wróć do Nilaćali.”

„Mówiąc to Ćajtanja Mahaprabhu wsiadł do łodzi, a Gadadhara Pandita 
natychmiast padł nieprzytomny. Sarwabhauma Bhattaćarja ożywił Gadad-
hara mówiąc: «Wstań! Takie są rozrywki Ćajtanji Mahaprabhu. Powinieneś 
wiedzieć, że Sam Kryszna naruszył obietnicę na Kurukszetra (używając koła 
powozu jako broni) po to tylko, by dotrzymać obietnicy Dziadka Bhiszmy. 
Podobnie, tolerując waszą rozłąkę, Śri Ćajtanja Mahaprabhu z wielkim 
wysiłkiem ochronił Twój ślub.” (Cc. Madhja, Madhja, Madhja 16.130-149)

Dla służenia Śri Ćajtanji bhaktowie porzucali wszelkie rodzaje społecznych 
i religijnych obowiązków, ale Pan nie lubił, gdy porzucali swoją służbę 
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oddania. Te wymiany między Ćajtanją i Gadadharem Panditem znane są 
jako prema-wiwarta (transcendentalna konsternacja w miłosnych sprawach). 
Kryszna Dasa Kawiradźa konkluduje tą rozrywkę tak: „Ktokolwiek słucha 
o tych wydarzeniach szybko otrzymuje schronienie Pana Ćajtanji.”

W próbie pójścia do Wryndawan i przed powrotem do Dźagannatha Puri 
Ćajtanja Mahaprabhu odwiedził Panihati, Kumarahatta, Kuliję i Ramakeli. 
Po powrocie Pan Ćajtanja powiedział: „Zostawiłem tu Gadadhara Pandita, 
a On stał się bardzo nieszczęśliwy.” Słysząc te słowa Gadadhara Pandita stał 
się premawiszta (pochłonięty w ekstatycznej miłości), ścisnął kurczowo 
stopy Pana Ćajtanji i powiedział z wielką pokorą: „Gdziekolwiek przebywasz 
to miejsce jest Wryndawaną, jak również Jamuną, Gangą i wszystkimi 
innymi świętymi tirthami. Nadal jednak udajesz się do Wryndawany, by 
nauczać ogółu ludzi.” (Cc. Madhja 16.281)

Śrila Prabhupada mówi wspaniale o Wryndawana Dhama w znaczeniu 
do tego wersetu: „Dla Ćajtanji Mahaprabhu pójście do Wryndawany nie 
było czymś zasadniczym, ponieważ wszędzie gdzie przebywał miejsce to 
zamieniało się we Wryndawanę. W rzeczywistości znajdowały się tam także 
Ganges, rzeka Jamuna i wszystkie inne miejsca pielgrzymek. Było to także 
ukazane przez Samego Ćajtanję Mahaprabhu, gdy tańczył w Ratha-jatrze.

„W tym czasie Pan Ćajtanja powiedział, że Jego umysłem była Wryndawana 
(mora-mana-wryndawana). Ponieważ Jego umysłem była Wryndawana, 
wszystkie rozrywki Radhy i Kryszny miały miejsce w Nim samym. Mimo to, 
by uczyć ludzi, odwiedził Bhauma-Wryndawanę, Wryndawana Dhama 
w tym materialnym świecie. W ten sposób Pan pouczył każdego, by 
odwiedzać Wryndawana Dhama. 

„Wryndawana Dhama jest tak samo wielbiona jak Pan Kryszna. Aradhjo 
bhagawan wradźeśa-tanajas tad-dhama wryndawanam: zgodnie z filozofią 
Śri Ćajtanji Mahaprabhu, Pan Śri Kryszna i Jego siedziba, Wryndawana, są 
wielbione na równi. Na festiwalu Ratha-jatra Mahaprabhu, pochłonięty 
ekstazą Śrimati Radharani, zaciągnął Krysznę z powrotem do Wryndawan.”

„Całonocne kirtany nad brzegiem morza w Dźagannatha Puri stały się kirtany nad brzegiem morza w Dźagannatha Puri stały się kirtany
coraz częstsze, a Pan Ćajtanja uczestniczył w nich tańcząc ekstatycznie. 
W tym czasie Gadadhara Pandita zaczął spędzać praktycznie cały swój czas 
ze Śri Ćajtanją Mahaprabhu. Razem jedli, spali, razem chodzili na spacery. 
Gadadhara Pandita ciągle służył Panu Ćajtanji. Gdy czytał Panu na głos ze 
Śrimad Bhagawatam, Pan wchodził w stan radosnego transu. Głos 
Gadadhara Pandita zawsze Go uszczęśliwiał, a sam Gadadhara towarzyszył 
Panu Gaurandze w odwiedzaniu różnych Wajsznawów.” (CB)





Rozdział ósmy

Śriwasa Pandita

Imię i tożsamość
Śriwasa Pandita jest dźiwa-tattwą lub graniczną energią Kryszny. Pojawia 
się na ziemi jako śuddha bhakta, czysty, niewzruszony bhakta Śri Ćajtanji. 
Jest doskonałym Wajsznawą braminem i głównym bhaktą Pana. Śriwasa 
pojawił się w Śrihatta w Zachodnim Bengalu, około trzydzieści lat przed 
Panem Gaurangą. Prowadził swoich młodszych braci, Śrinidhiego, 
Śripatiego i Śrirama w wielbieniu Kryszny i wykonywaniu służby oddania.

Na jego polecenie przenieśli się do Nawadwipy i przyłączyli się do Śri 
Adwajty Aćarji. Regularnie spotykali się ze starszym, szanowanym Adwajtą 
Aćarją, słuchali od Niego Bhagawata i wykonywali hari-nama-sankirtana. 
Śriwasa Pandita był znakomitym liderem kirtanu. Co roku na Ratha-jatrze 
prowadził jedną z grup kirtanowych dla przyjemności Pana Ćajtanji.

W tym czasie Śriwasa Pandita i jego żona Malini Dewi zostali bliskimi 
przyjaciółmi Dźagannatha Miśry i Śaczimaty. Po narodzinach Pana Ćajtanji 
Malini regularnie odwiedzała Śaczimatę i jako starsza radziła jej, jak 
wychowywać jej wspaniałe dziecko. Nastrój Malini był zawsze przyjacielski 
i próbowała zadowolić Śaczi Dewi na każdy możliwy sposób. Nimaj 
traktował Śriwasa i Malini jak Swoich rodziców.
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Piękno i postać
„Medytujemy o Śriwasie Thakurze i jego towarzyszach, którzy są jak  pszczoły, 
pijące miód z lotosowej twarzy Śri Ćajtanji. Jaśnieją premą i mają czyste, złote 
cery. Ich piękne ciała ozdobione są ekstatycznymi symptomami, takimi jak 
łzy radości, drżenie i pocenie się. Noszą białe ubrania i są najlep szymi 
z sadhu. Są uśmiechnięci, szczęśliwi i zawsze zajęci pełnieniem sewa.” (GSP)

Śriwasa poucza Nimaja
„Pewnego dnia Nimaj Pandit szedł główną drogą w Nawadwipie otoczony 
przez kilku Swoich uczniów. Strój Nimaja, Jego ruchy i zachowanie było 
królewskie. Ubrany był w żółtozłote dhoti dokładnie jak Kryszna. Jego dhoti dokładnie jak Kryszna. Jego dhoti
słodka lotosowa twarz odbijała milion wschodzących księżyców w pełni 
i miała miękkie, czerwone usta. Ludzie spoglądali na Nimaja Pandita 
i mówili: «Czyż to sam Kupidyn?» Starannie namalowany tilak ozdabiał tilak ozdabiał tilak
Jego wyjątkowe czoło. W Swoich potężnych dłoniach Nimaj trzymał książki. 
Każdy, kto ujrzał Jego oczy jak płatki lotosu był natychmiast uwalniany od 
wszystkich grzesznych myśli i reakcji.

„Śriwasa Pandita, który szedł tą samą drogą, poczuł wielkie szczęście na 
widok Nimaja Pandita. Pan złożył Swoje pokłony Śriwasie Panditowi gdy 
tylko Go zobaczył. Śriwasa Pandita, wielkoduszna osobistość, pobłogosławił 
Pana mówiąc: «Obyś żył długim życiem.» Potem ze śmiechem dopytywał 
się: «Dokąd teraz idziesz, moje drogie uosobienie próżności?”

Widząc, że Nimaj Pandit był bardzo dumny ze Swojej rozległej wiedzy, 
Śriwasa Thakura postanowił pouczyć Go. Śriwasa powiedział: «Dlaczego 
uczysz ludzi czytać? Jedynym celem czytania jest zwiększanie swojej 
świado-mości Kryszny. Jałową pracą marnujesz Swój czas, zamiast wielbić 
Najwyższego Pana Krysznę?

„Dlaczego spędzasz dnie i noce bez przerwy nauczając ludzi? Jaki jest 
pożytek z edukacji i wiedzy jeśli służba oddania nie jest ostatecznym jej 
celem? Od tej pory nie marnuj nawet jednej chwili na daremne działania. 
Zostałeś edukowany; teraz wykorzystaj Swój czas na wielbienie Kryszny.”

„Mahaprabhu uśmiechnął się i odpowiedział Śriwasowi: «Z pewnością, 
jeśli obdarzysz Mnie swoją łaską, rozwinę miłość do Kryszny.” (CB)

Wiara Śriwasa jest sprawdzana
„Śri Nitjananda Prabhu, gdy był w Majapur, często przebywał w domu 
Śriwasa. W czasie Swojego pobytu Pan Nitjananda manifestował nastrój 
młodego chłopca. Jadł tylko wtedy, gdy Malini Dewi osobiście Go karmiła. 
Czasami Nitjananda Rama wspinał się na kolana Malini i pił mleko z jej 
piersi. Choć Malini nie miała małych dzieci w tym czasie, to z powodu 
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swojego intensywnego rodzicielskiego uczucia dla Nitaja, nieograniczony 
strumień mleka cudownie płynął z jej piersi. Kawi Karnapura wyjaśnia, że 
Malini jest nianią o imieniu Ambika w Kryszna-lila.

„Pewnego razu Pan Ćajtanja dyskutował ze Śriwasem w celu sprawdzenia 
jego wiary w Pana Nitjanandę. «Śriwaso, dlaczego gościsz i utrzymujesz 
w swoim domu tego Awadhutę? Nic o Nim nie wiesz. Nie wiesz, kim jest, 
nie znasz Jego rodziny czy tego skąd pochodzi. Ostrzegam cię. Byłeś dla 
Niego zbyt dobry i pobłażliwy. Jeśli chcesz utrzymać dobrą reputację 
swojej rodziny w społeczeństwie, to powinieneś natychmiast wyrzucić 
tego Awadhutę ze swojego domu!”

„Śriwasa Pandita uśmiechnął się i powiedział: «O Panie, niewłaściwym 
jest dla Ciebie testowanie mnie w ten sposób. Wiem, że Pan Nitjananda jest 
Twoją ekspansją. Ty jesteś Najwyższym Panem i nie ma różnicy między 
Tobą i Śri Nitjanandą Prabhu. Jestem Twoim sługą i każdy, kto Ci służy staje 
się moim panem. Nawet gdyby Pan Nitjananda był zjadaczem mięsa 
i pijakiem i jeśli przez zadawanie się z Nim straciłbym całe moje bogactwo, 
reputację i wszystko; to nadal mówię prawdziwie – nigdy nie myślałbym 
o niczym innym, jak tylko o służeniu Jego i Twoim lotosowym stopom.”

„Słysząc przemawiającego w ten sposób Śriwasa, Ćajtanja Mahaprabhu 
wstał i ryknął głośno w wielkiej radości: «Cóż to usłyszałem właśnie od 
ciebie Śriwaso? Masz tyle wiary i miłości dla Śri Nitjanandy. Zrozumiałeś 
prawdę o Moim najdroższym, poufnym towarzyszu. Zadowoliłeś Mnie 
bardzo, więc teraz obdarzę cię błogosławieństwem. Nawet jeśli nadejdzie 
czas, gdy bogini fortuny, Lakszmi Dewi, będzie zmuszona do chodzenia 
i żebrania, to twój dom nigdy nie dozna biedy.

„Także wszyscy w twoim domu, łącznie z psami i kotami, osiągną całkowite 
schronienie w Mojej służbie oddania. Zostawiam więc Nitjanandę pod twoją 
opieką, ponieważ właściwie Go utrzymasz i będziesz Mu służył.” (CB)

Gauranga pokazuje, że jest Najwyższym Panem
„Nie jest możliwe dla nikogo poznanie Boga, dopóki On nie objawi Siebie. 
W ten sposób mimo, że Gaurahari objawił wiele cudownych rozrywek 
w Swoim dzieciństwie, to z powodu mocy iluzji bhaktowie nie rozumieli 
transcendentalnej pozycji Nimaja Pandita. Mimo to serce każdego pełne 
było uczucia dla tego dziecka.

„Gaurahari, gdy podrósł, poszedł do Gaji, przyjął inicjację od Śri Iśwary 
Puri i rozpoczął propagowanie intonowania świętych imion na świecie. 
Dzień i noc Pan był całkowicie pochłonięty w nektarze kirtanu. To uczyniło 
bhaktów z Nawadwipy, jak Adwajtę Prabhu i Śriwasa Pandita, szczęśliwymi, bhaktów z Nawadwipy, jak Adwajtę Prabhu i Śriwasa Pandita, szczęśliwymi, bhaktów
lecz niewielbiciele byli wielce zaniepokojeni. Ateiści z Nawadwipy zostali 
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doprowadzeni do wściekłości przez wykonywanie hari-nama-sankirtana
i zaczęli znieważać bhaktów.

„Ktoś powiedział: «Nie mogę nawet spać w nocy.» Inny powiedział: «Cały 
ich krzyk i wrzask zaniepokoi Wisznu, który teraz, w czasie ćatur-maśji, śpi. 
Pan zbudzi się, zezłości i zniszczy naszą wioskę.» Trzecia osoba powiedziała: 
«Ten bramin Śriwas Pandit stoi za całą tą intrygą. On i trzej jego bracia 
zbierają się nocą i krzyczą: «Kryszna! Kryszna! Kryszna!» aż ich brzuchy się 
wydymają. Cały kraj zostanie zrujnowany przez tego Śriwasa.”

„Ktoś powiedział: «Dziś słyszałem, że muzułmański Kazi posłał po dwie 
łodzie żołnierzy, którzy wyłapią każdego, kto robi kirtan w Nawadwipie. 
Wszyscy będziemy musieli cierpieć przez tego Śriwasa.”

„Widząc, że Wajsznawowie byli bardzo zaniepokojeni, Śriwasa zaczął 
martwić się o ich bezpieczeństwo. Pomyślał, że najlepszym wyjściem 
będzie przyjęcie schronienia Kryszny i w pełni poleganie na Nim. Śriwasa 
zaczął wielbienie i modlenie się do Pana Nrisimhy o ochronę bhaktów. Pan 
Gauranga, Dusza Najwyższa we wszystkich sercach, wszystko rozumiał.

„Do tej pory bhaktowie nie byli świadomi, że Najwyższa Boska Osoba Pan 
Kryszna przyszedł i był wśród nich. Teraz Pan zaczął manifestować Siebie. 
Nieporuszony przez nic Pan Wiśwambhara zaczął wszędzie chodzić. Był 
bardzo piękny. Jego widok napełniał bhaktów radością i pewnością siebie. bhaktów radością i pewnością siebie. bhaktów
Piękno Pana Wiśwambhara było niezrównane w całym stworzeniu.

„Kaskadowe, kręcące się loki otaczały Jego błyszczącą, księżycową twarz. 
Jego oczy były jak kwitnące kwiaty lotosu, a Jego czerwonawe usta jaśniały 
jak wschodzące słońce. Nieskazitelnie czysta nić bramińska zwisała z Jego 
silnych ramion. Ciało Gaurangi ozdobione było girlandą, papką sandałową 
i ładnymi ubraniami. Pan od niechcenia przeżuwał pan idąc wzdłuż brzegu 
Gangesu. Wyjątkowe, osobiste piękno Gaurasundara całkowicie urzekło 
umysły wszystkich.

„Ateiści z Nawadwipy poczuli się onieśmieleni. Jeden powiedział: «On 
musiał usłyszeć o idących tu żołnierzach, a jednak nie okazuje strachu. 
Nonszalancko przechadza się jak książę.”

„Widząc jakieś krowy pasące się nad Gangesem, Pan zapomniał Siebie 
i zaczął krzyczeć: «Jestem Nim! Jestem Nim!» Potem pobiegł do domu 
Śriwasa, kopnął w drzwi i krzyknął: «Kogo wielbicie? O kim medytujecie 
Śriwaso? Osoba, którą wielbicie, stoi teraz przed wami!» Śriwasa był 
w środku i wielbił swoje Bóstwo, Pana Nrisimhadewa.

„Nagle Pan Ćajtanja wszedł do pokoju Bóstwa i usiadł na simhasanie Pana 
Wisznu. Potem Pan Ćajtanja zamanifestował czteroramienną postać jako 
Najwyższy Pan Wajkunty. Śriwasa Pandita oniemiał z wrażenia. Pan 
przemówił: «Przez cały ten czas nie zdawaliście sobie sprawy z Mojej 
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tożsamości. Zostawiłem świat duchowy i przyszedłem do tego materialnego 
świata z powodu waszego głośnego intonowania świętego imienia i z 
powodu głośnego wzywania Adwajty Aćarji. Niczego się nie bójcie, 
kontynuujcie wielbienie Mnie!”

„Śriwasa obserwując tą wspaniałą formę Pana stracił nad sobą kontrolę 
i wpadł w ekstatyczny trans. Dreszcze radości przebiegały po jego ciele 
gdy zatapiał się w oceanie szczęścia. Szlochał, podnosił ręce, ciężko oddy-
chał, a potem tarzał się po ziemi. Wzywając wszystkich członków swojej 
rodziny Śriwasa wielbił potem Pana modlitwami i pomyślnymi rzeczami. 
Pan Ćajtanja osobiście uspokoił każdego Swoimi słodkimi i dodającymi 
otuchy słowami. Usunął cały ich strach przed łodzią Kaziego wyładowaną 
żołnierzami.” (CB)

Ożywienie martwego syna Śriwasa
„Każdej nocy Pan Ćajtanja spotykał się w domu Śriwasa Pandita i radośnie 
intonował święte imiona Kryszny i tańczył ze Swoimi bliskimi towarzyszami. 
Drzwi były zamykane przed niewierzącymi. 

„Jednej nocy, gdy Pan Ćajtanja i Nitjananda ekstatycznie tańczyli na wew-
nę trznym podwórzu, syn Śriwasa zmarł w sypialni domu. Śriwasa Pandita 
poszedł tam, uspokoił swoją żonę i krewnych, którzy płakali i rozpaczali 
nad śmiercią chłopca. Powiedział, że chłopiec miał szczęście, że umarł, gdy 
święte imię Pana, które oczyszcza każdego, jest tu osobiście obecne i tańczy 
ze Swoimi towarzyszami. Powiedział kobietom, by się opanowały i nie 
zakłócały kirtanu Mahaprabhu.

„Kilka godzin później Mahaprabhu zrozumiał, że wydarzyło się jakieś 
nieszczęście i zatrzymał kirtan. Widząc martwe ciała chłopca Pan Ćajtanja 
poprosił go, by wyjaśnił, dlaczego umarł. Nagle, dzięki niepojętej mocy Śri 
Gaury, martwy chłopiec zaczął mówić: «Żyłem w tym domu tak długo, jak 
pozwalało mi na to moje przeznaczenie. Mój czas dobiegł tu końca i teraz 
zgodnie z Twoim poleceniem pójdę gdzieś indziej. Jestem tylko Twoim 
wiecz nym sługą i bez Twojego pragnienia nie mogę niczego zrobić.”

„Słowa chłopca napełniły rodzinę Śriwasa Thakura transcendentalną wiedzą 
i usunęły wszelką rozpacz, jaką odczuwali po jego śmierci. Pan Ćajtanja 
pocieszył Śriwasa mówiąc: «Śriwaso, straciłeś jednego syna, lecz Nitjananda 
i Ja jesteśmy twoimi wiecznymi synami i nigdy nie porzucimy twojego 
towarzystwa.” (CB)

To pokazuje, że każdy ma wieczny związek z Śri Kryszną jako Jego sługa, 
przyjaciel, ojciec, syn lub małżeński kochanek. Teraz te związki są przew-
rotnie odbite w tymczasowym materialnym świecie. Jeśli jednak ożywimy 
nasz wieczny związek z Kryszną, nigdy nie wpadniemy w rozpacz.
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Sankirtan Mahaprabhu
„Pewnego dnia Mahaprabhu wraz ze Swoimi towarzyszami poszedł do 
domu Śriwasa, który przepełnił się radością na widok Prabhu. W czasie 
tańczenia w sankirtanie Prabhu zapytał Swoich towarzyszy: «Dlaczego Mój 
umysł jest zaniepokojony?» Słysząc to Śriwasa Pandita zmartwił się i zaczął 
się rozglądać. Nagle Śriwasa odkrył swoją teściową ukrywającą się w rogu 
pokoju z głową w turbanie. Śriwasa wziął ją za włosy i wyciągnął z pokoju. 
Widząc to Prabhu powiedział: «Teraz czuję się szczęśliwy,» i dalej absorbował 
się sankirtanem.” (BR)

Trędowaty obrazoburca
„Pewnego dnia trędowaty rzucił się na ziemię przed Panem Ćajtanją. Jęcząc 
z bólu podniósł ręce do góry i głośno zawodził: «O łaskawy Panie, jesteś 
współczujący dla cierpiących, więc przyszedłem do Ciebie. Jak mogę się 
uwolnić od tego palącego bólu z trądu?”

„Pan Gauranga odparł gniewnie z grzmiącym głosem: «Idź! Zabieraj się 
stąd! Tylko patrząc na ciebie ktoś ściąga na siebie grzech. Jesteś nikczemnym 
grzesznikiem i osobą obrażającą Wajsznawów. Czeka na ciebie jeszcze 
znacznie więcej cierpienia. Jeśli nie możesz nawet tolerować tego bólu, to 
jak przeżyjesz cierpienia, które czekają na ciebie w piekle Kumbhipaka?

«Wajsznawa jest tak czysty, że jedynie przez powtarzanie jego imienia 
można oczyścić cały wszechświat. Brahma czerpie przyjemność z glory-
fikowania Wajsznawów. Jedynie dzięki służeniu Wajsznawom można łatwo 
osiągnąć towarzystwo Najwyższego Pana Kryszny. W rzeczywistości, nie 
ma niczego wyższego od wielbienia Wajsznawy.

«Każdy więc, kto obraża Wajsznawę i krytykuje go będzie musiał 
odcierpieć straszne konsekwencje tego życie po życiu. Czyjaś pobożność, 
edukacja i wyrzeczenie są bezużyteczne, jeśli krytykuje się Wajsznawę. Pan 
Kryszna nie akceptuje nawet wielbienia od kogoś, kto obraża Wajsznawę. 
Matka Ziemia czuje się pobłogosławiona, gdy Wajsznawa tańczy na niej, 
a gdy wznosi swoje ramiona do nieba, całe zło znika z niebios.

«Takim wzniosłym bhaktą jest Śriwasa Pandita, a ty jesteś taki demoniczny, 
że go obraziłeś. Twój trąd jest tylko symbolicznym przypomnieniem twoich 
obraz. Prawdziwa kara dopiero nadchodzi, gdy spotkasz się z Jamaradźem, 
półbogiem śmierci. Dlatego nawet nie chcę cię widzieć, nie mówiąc 
o wyzwalaniu ciebie.”

„Z najwyższą pokorą i potulnością, trzymając słomę w zębach, trędowaty 
powiedział: «Zniszczyłem siebie krytykując i obrażając Wajsznawę. Och 
mój Panie, proszę, pomóż mi. Przyjąłem w Tobie schronienie, lecz jeśli mnie 
odtrącisz, kto mnie ocali? Powiedz mi proszę, jak pokonać moją obrazę?”
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„Pan odpowiedział: «Idź do Śriwasa Pandita, rzuć się do jego stóp i błagaj 
o jego miłosierdzie. Jest to jedyny środek na ułaskawienie.» Śriwasa Pandita 
z powodu swojej bezprzyczynowej łaski, oczyścił trędowatego ze wszy-
stkich obraz i ocalił go przed najgorszym przeznaczeniem. Pan wyraźnie 
opisał straszliwe rezultaty obrażania Wajsznawy. Jeśli ktoś jest nadal tak 
głupi, że mimo usłyszenia o tym nadal pozwala sobie na krytykę oraz 
znieważanie Wajsznawy, to Śri Ćajtanja Mahaprabhu osobiście wymierzy 
mu odpowiednią karę.” (CB)

Ukaranie Gopala Ćapala
„Gaurasundara zwykł zamykać drzwi do domu Śriwasa i absorbować się 
głęboko w sankirtan. W tym czasie znajdowała się tam niecna osoba 
o imieniu Gopala Ćapala, która zawsze myślała o tym, jak skrzywdzić Śriwasa. 
Jednej nocy, spiskując by zniesławić Śriwasa, specjalnie postawił butle 
z winem, sindura i inne podejrzane przedmioty przed drzwiami Śriwasa. 
Potem szczęśliwy powrócił do domu.

„Rankiem, gdy Śriwasa znalazł te przedmioty, pokazał je innym bhaktom
i posprzątał miejsce, w którym stały. Z powodu tego obraźliwego czynu 
Ćapala zaatakował trąd w przeciągu dwóch czy trzech dni. Śriwasa, który 
miał bardzo dobre serce, nie mógł znieść widoku cierpiącego Ćapali i w ten 
sposób obdarzył go swoją łaską i przywrócił jego zdrowie.” (BR)

Krawiec otrzymuje łaskę
„Muzułmański mięsożerca, który mieszkał blisko domu Śriwasa Thakura, 
zwykł szyć ubrania dla rodziny Śriwasa. Pewnego dnia krawiec poczuł się 
zadowolony i oczarowany widokiem tańczącego Pana Ćajtanji. Rozumiejąc 
przychylne nastawienie muzułmanina, Pan Ćajtanja pokazał mu Swoją 
oryginalną formę jako Pan Śri Kryszna. Krawiec zaczął tańczyć i krzyczeć: 
«Zobaczyłem! Zobaczyłem!» Absorbując się ekstatyczną miłością do Boga 
krawiec zaczął tańczyć z Panem Ćajtanją. Na koniec muzułmanin został 
pierwszej klasy Wajsznawą, zwolennikiem Śri Ćajtanji Mahaprabhu.” (CB)

Mahaprabhu odwiedza Śriwasa w Kumarahatta
„Pan zatrzymał się na kolejnych parę dni w domu Śri Adwajty, a potem udał 
się do Kumarahatta, do domu Śriwasa Pandita. W tym czasie Śriwasa 
Pandita zatopiony był w medytacji o Panu Krysznie, więc gdy Pan 
Gaurasundara, Pan jego życia, pojawił się przed nim, było to jak gdyby 
obiekt jego medytacji stanął nagle przed nim i jakby dostał odpowiedź 
w rezultacie swojej głębokiej i szczerej medytacji.

„Śriwasa Pandita rzucił się na ziemię jak kij i oddał Panu szacunek. 
Przycisnął lotosowe stopy Pana do piersi i wzdychając długo z miłości 
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obficie szlochał. Pan podniósł Śriwasa Pandita i objął go, mocząc go łzami 
boskiej miłości.

„Cała rodzina Śriwasa Pandita została pobłogosławiona bezprzyczynową 
łaską Śri Ćajtanji. Zebrali się wszyscy, by zobaczyć Pana i wznosząc ramiona 
w geście radości, zaczęli popłakiwać. Śriwasa Pandita rozpierało szczęście. 
Nie mógł pojąć euforii jaką czuł, mając Pana Wajkunty osobiście obecnego 
w swoim domu. Dom Śriwasa Pandita rozbrzmiewał radością.” (CB)

Gauranga pojawia się w czterech miejscach
Choć Gauranga może być w odległym miejscu, to wiecznie pojawia się 
osobiście w tych czterech miejscach. (1) Zawsze, gdy Śaczimata przygo to-
wuje ofiarowanie dla Pana, Śri Ćajtanja Mahaprabhu pojawia się w jej 
domu, by je przyjąć. (2) Pan Gauranga pojawia się zawsze tam, gdzie Pan 
Nitjananda tańczy w ekstazie. (3) Gaurahari pojawia się w domu Śriwasa 
Pandita zawsze, gdy wykonuje się tam kirtan. (4) Pan pojawia się także 
w domu Raghawy Pandita.
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Towarzysze Pana Ćajtanji

„Składamy nasze pełne szacunku pokłony Panu Adwajcie i innym poufnym 
towarzyszom Śri Ćajtanji Mahaprabhu, których serca pełne są uczucia. 
Składamy nasze pełne szacunku pokłony Śrila Swarupie Damodarowi 
Goswamiemu, który tak jak Pan i wszyscy Jego towarzysze, pełen jest 
miłości do Pana Kryszny. Tak jak Pan Ćajtanja pełen jest pomyślnych 
transcendentalnych cech i miłosierdzia, tak samo jest z Jego bhaktami. Ci 
wielcy bhaktowie Ćajtanji Mahaprabhu wiecznie delektują się madhurja-
rasą i niszczą grzechy materialnego wszechświata.” (NDM)

„Towarzysze Pana Nitjanandy byli chłopcami pasterzami w czasach Pana 
Kryszny. Towarzysze Pana Ćajtanji w Nawadwipie uważani są za 
najwznioślejszych z towarzyszy Pana. Na drugim miejscu są towarzysze 
Pana z Dźagannatha Puri. Narada Muni i inni wieczni bhaktowie Pana 
podążają za Nim do tego świata, by spełniać razem z Nim rozrywki.” (GGD)

„Zgodnie z życzeniem Mahaprabhu Jego bhaktowie urodzili się w różnych 
miejscach, a Pan spotykał się z nimi od czasu do czasu.” (BR)

„Zanim Śri Kryszna Ćajtanja przybył, wysłał na ziemię Swoich drogich 
towarzyszy. Adwajta Aćarja jest inkarnacją Pana Śiwy (Sadaśiwy). Nitjananda 
Awadhuta jest wspaniałym Panem Śankarszanem. Śriwasa, znak tilaka
braminów, jest inkarnacją Narady Muniego. Gadadhara Pandita, Haridasa, braminów, jest inkarnacją Narady Muniego. Gadadhara Pandita, Haridasa, braminów
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Murari, Mukunda, Śuklambara, Gangadasa, Dźagadananda, Wakreśwara 
i wielu innych było rezerwuarami miłości, wprawionymi w smakowaniu 
nektariańskich smaków różnych rozrywek. Byli przyjaciółmi Pana od dzie-
ciństwa i przybyli na ziemię, by ocalić świat.” (CCD)

„Pan Nitjananda był osiem lat starszy od Pana Ćajtanji. Adwajta Aćarja 
miał pięćdziesiąt dwa lata, gdy Pana Gauranga się pojawił. Śriwasa Pandita 
i Jego żona byli obecni w chwili narodzin Śri Ćajtanji.” (PRC)

„Po rozpoczęciu sankirtana-lila w Nawadwipie, Ćajtanja zawsze odwie-
dzał domy bhaktów. W czasie odwiedzin u Śriwasa, Ćandraśekara Aćarji, 
Nandanaćarji, Ganga Dasa, Murari Gupty, Aćarjaratny, Śuklambary, Khola-
weća Śridhara lub u innych Mahaprabhu objawiał Swoją formę cztero-
ramienną, sześcioramienną lub formy różnych inkarnacji. Zgodnie ze swoją 
wewnętrzną bhawą różni bhaktowie widzieli Pana Ćajtanję pokazującego 
różne formy, jak Pan Nrisimha, Wamana, Kurma, Matsja i Waraha.

Pan Nitjananda zawsze towarzyszył Panu Ćajtanji. Choć Nitjananda był 
zawsze w nastroju dziecka, to Pan Ćajtanja manifestował wiele nastrojów. 
Czasami, przyjmując wipralambha-bhawę gopi, Pan Ćajtanja płakał, nieś-
wiadom, czy to dzień czy noc. Innym razem w nastroju Balarama, prosił 
o wino. Nikt nie mógł zrozumieć tych niepojętych ekstatycznych nastrojów 
Śri Ćajtanji. Zawsze, gdy Śaczi mówiła do Niego, Pan Ćajtanja niezmiennie 
odpowiadał, mówiąc «Kryszna». Nigdy nie mówił niczego innego.

Haridasa Thakura
„Po kąpieli w Gandze, Haridasa chodził wszędzie, zawsze głośno intonując 
święte imiona Hari. Ani na chwilę nie przestawał intonować imienia Kryszny. 
Tonąc w nektarze bhakti-rasy ukazywał różne ekstatyczne symptomy. bhakti-rasy ukazywał różne ekstatyczne symptomy. bhakti-rasy
W jednej chwili tańczył w euforii. W następnej ryczał jak lew lub krzyczał, 
wrzeszczał, śmiał się jak dudniące chmury lub padał nieprzytomny.

„Czasami włosy na jego ciele jeżyły się i płakał, śmiał się, pocił się lub 
mdlał. Gdy Haridasa tańczył, dreszcze wszystkich tych ekstaz przebiegały 
po jego ciele i zalewały jego umysł niepojętym szczęściem. Na widok 
Haridasa braminów przepełniała radość i każdy zwiększał swoją wiarę.braminów przepełniała radość i każdy zwiększał swoją wiarę.braminów

„Pewnego razu Haridasa odwiedził więzienie i obdarzył swoim łaskawym 
spojrzeniem więźniów. Haridasa wyglądał bardzo atrakcyjnie i ujmująco ze 
swoimi oczyma jak płatki lotosu, księżycową twarzą i długimi, pomyślnymi 
rękami. Z oddaniem kłaniając się Haridasowi, więźniowie ukazali sattwika-
bhawy dla Pana Kryszny. Haridasa uśmiechnął się widząc ich poziom bhawy dla Pana Kryszny. Haridasa uśmiechnął się widząc ich poziom bhawy
duchowego zaawansowania i dał im ukryte błogosławieństwo.

„»Zostańcie tacy, jacy jesteście,» powiedział Haridasa. «Obyście zawsze 
byli tacy, jak teraz.» Dostrzegając konsternację i nieszczęście więźniów 
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z powodu tych słów, Haridasa wyjaśnił więcej. «Spróbujcie zrozumieć, że 
nie dałem wam złego błogosławieństwa. Teraz wasze serca przywiązane są 
do Kryszny. Zostańcie tacy i w każdej chwili spotykajcie się razem, intonujcie 
i medytujcie o świętych imionach Kryszny. Nigdy nie rańcie i nie kłopotajcie 
nikogo, lecz zawsze pamiętajcie Pana i szczerze wołajcie Kryszna!”

„Haridasa Thakura kontynuował: «Trzymajcie się z dala od materialistów 
i grzesznych osób. Jeśli będziecie przywiązani do materialnych przyjem-
ności, nie osiągniecie Kryszny. Przyjemności zmysłowe są pułapką, w którą 
wpada mężczyzna i kobieta; przynoszą problemy i prowadzą do destrukcji. 
Moje błogosławieństwo nie miało na celu pozostawienie was w więzieniu. 
Lecz błogosławię was i wszystkie dusze, byście mogli zupełnie zapomnieć 
o materialnych przyjemnościach zmysłowych i osiągnąć niezachwiane 
oddanie dla Pana Kryszny. Nie martwcie się, a gwarantuję wam, że zosta-
niecie uwolnieni z więzienia za trzy dni. Lecz pamiętajcie, czy to stoicie na 
pozycji materialnego szczęścia czy w każdej innej sytuacji, nie zapominajcie 
o tych prawdach.” (CB)

„Muzułmański Kazi, nie będąc w stanie złamać hinduskich wierzeń 
Haridasa, polecił wychłostać go na śmierć na dwudziestu dwóch placach. 
Haridasa nie odczuwał żadnego cierpienia, ponieważ pochłonięty był 
w szczęściu intonowania świętych imion Kryszny. Dzięki łasce Kryszny nie 
odczuwał najmniejszego bólu, gdy poplecznik Kaziego go bił. Haridasa 
czuł tylko jeden ból w swoim sercu.

„Myślał: «O Panie Kryszno, proszę, bądź łaskawy, i nie traktuj ich nienawiści 
wobec mnie jako obrazę.» Mimo brutalnego pobicia Haridasa przeżył. 
Muzułmanie obawiali się, że Kazi zabije ich za niespełnienie jego polecenia. 
Święty Haridasa uśmiechając się powiedział: «Jeśli moje życie sprawia wam 
kłopot, to patrzcie, w jaki sposób umrę.”

„Haridasa, posiadając wszystkie moce mistyczne, zatrzymał oddech, całko-
wicie znieruchomiał i wszedł w głęboki stan oddanego samadhi. Widząc 
pozornie martwe ciało Haridasa, Kazi był zadowolony i polecił wrzucić je 
do Gangi. Po kilku minutach Haridasa odzyskał przytomność i radośnie 
wspiął się nad brzeg rzeki. Głośno i ciągle intonując święte imiona Kryszny, 
Haridasa wrócił do Phuliji. Rozumiejąc teraz, że Haridasa był wielkim 
świętym, muzułmanie zapomnieli o swojej nienawiści i pokłonili się przed 
nim. W rezultacie wszyscy oni osiągnęli zbawienie.

„Haridasa zgodził się na bicie przez muzułmanów, by dać nam lekcję: 
«Nawet jeśli ktoś cierpi wszystkie nieszczęścia i nawet jeśli jest bliski śmierci, 
nigdy nie powinien zatrzymać intonowania świętego imienia Pana Hari.””

„Haridasa podał wyjaśnienie, by uspokoić lokalnych braminów, którzy braminów, którzy braminów
byli wstrząśnięci jego torturami. «O bramini, nie smućcie się z mojego 
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powodu. Pan ukarał mnie w ten sposób, ponieważ moimi grzesznymi 
uszami słuchałem niezliczonego znieważania Pana. Słuchając znieważania 
Pana Wisznu ktoś udaje się do piekła zwanego Kumbhipaka. Pan dał mi 
właściwą karę, więc nigdy nie popełnię tego błędu ponownie.” (CB)

Kholaweća Śridhara
„Pewnego razu Gauranga radośnie wypił wodę ze starego, pękniętego, 
żelaznego kubka należącego do Śridhara. Śridhara czując, że popełnił 
wielką obrazę, zemdlał, gdy Pan to zrobił. Wtedy Pan Ćajtanja, z łzami 
płynącymi z Jego lotosowych oczu, wielokrotnie powtórzył: «Teraz, gdy 
wypiłem wodę Śridhara, w końcu osiągnąłem oddanie dla stóp Kryszny.»

„W ten sposób Pan Ćajtanja nauczał każdego: «Pijąc wodę od Wajsznawy 
ktoś osiąga oddanie dla Pana Wisznu.» Potwierdzone jest to w Padma 
Puranie: «By oczyścić się ze wszystkich grzechów mądry człowiek będzie 
prosił o jedzenie od Wajsznawy. Jeśli nie będzie jedzenia, może wypić 
wodę oferowaną przez Wajsznawę.»

„By nauczać prawdy o służbie oddania Ćajtanja wypił wodę z tego kubka. 
Wszystko, co należy do Wajsznawy jest czyste i duchowe. Z wielką miłością 
Pan natychmiast zjada wszystko, co ofiarowuje Jego sługa. Nie pragnie 
czekać, aż rytuały ofiarowania zostaną spełnione. Jeśli bhakta ma bardzo 
mało jedzenia i dlatego go nie proponuje, Pan zjada je siłą.” (CB)

Dźagadananda Pandita
Dźagadananda Pandita był chłopięcym przyjacielem Nimaja i Jego kolegą 
z klasy w Nawadwipie. Ciągle wszczynał kłótnie z Panem. Wymiany te 
odbywały się na transcendentalnym planie boskiej świadomości. Gaura-
ganoddeśa-dipika mówi, że poprzednio Dźagadananda Pandita był Królową 
Satjabhamą w Dwarace. Pan Kryszna, teraz pojawiający się jako Pan 
Ćajtanja, zachowywał się przy Dźagadanandzie Pandicie tak, jak wcześniej 
przy Swojej Królowej Satjabhamie.

Choć między nimi były częste kłótnie, to Pan Ćajtanja zawsze ulegał 
nakazom intensywnej miłości Dźagadanandy. Pan Ćajtanja schodził ze 
Swojej drogi by uspokoić Dźagadananda Pandita zawsze, gdy ten był 
zmartwiony i nieprzejednany, wiedząc dobrze, że Dźagadananda działał 
powodowany jedynie spontaniczną miłością dla Niego.

„Wszelka chwała Dźagadanandzie Pandicie! Śri Ćajtanja Mahaprabhu jest 
mu tak przychylny, że każdy, kto go spotyka, myśli: «Teraz otrzymałem 
bezpośrednio towarzystwo Śri Ćajtanji Mahaprabhu.” (Cc. Antja 12.101)

Dźagadananda Pandita mieszkał ciągle ze Śri Ćajtanją Mahaprabhu, 
zarówno w Nawadwipa Dhama jak i Dźagannatha Puri. W Puri prowadził 
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pamiętnik, który zatytułował Prema-wiwarta. Jest to bardzo ważna książka, 
ponieważ zawiera naoczne opisy rozrywek Pana, a także bezpośrednie 
cytaty Pana Ćajtanji na różne duchowe tematy. Śrila Prabhupada cytuje 
następujący fragment z Prema-wiwarty w Prema-wiwarty w Prema-wiwarty Nektarze Instrukcji:

„Mój drogi bracie, jesteś w wyrzeczonym porządku życia i nie powinieneś 
słuchać rozmów o zwykłych, światowych sprawach, ani nie powinieneś 
rozmawiać o światowych rzeczach, gdy spotykasz się z innymi. Nie myśl 
o kobietach nawet we snach.

„Przyjąłeś wyrzeczony porządek ze ślubem, który zakazuje ci przebywania 
z kobietami. Jeśli pragniesz przebywać z Ćajtanją Mahaprabhu musisz 
zawsze pamiętać przypadek Czota Haridasa i tego, jak był odrzucony przez 
Pana. Nie jedz luksusowych potraw i nie ubieraj się w ładne ubrania, lecz 
zawsze pozostań pokorny i służ Śri Śri Radzie i Krysznie w swoim sercu.”

Następujące cytaty zawierające podstawowe nauki do rozwijania się 
w świadomości Kryszny są klejnotami wydobytymi z Prema-wiwarty.

Nauki Pana Ćajtanji o Ekadaszi
„W Dźagannatha Puri Śri Ćajtanja Mahaprabhu spędził dzień Ekadaszi ze 
bhaktami w ogrodzie Dźagannatha Wallabhy, ciągle intonując imię Pana bhaktami w ogrodzie Dźagannatha Wallabhy, ciągle intonując imię Pana bhaktami
do późnej nocy w ekstatycznym nastroju oddania, wolny od materialnych 
pragnień. Pan Ćajtanja zwrócił się do bhaktów: «Dziś każdy powinien 
powstrzymać się od jedzenia i spania i powinien ciągle intonować imię 
Kryszny. Niektórzy z was powinni intonować dźapa, niektórzy powinni 
zrobić dandawata parikrama wokół świątyni, a inni powinni dyskutować 
o rozrywkach Kryszny i Balarama.»

„Każdy przyjął duchowe nauki Gaurangi i zajął się różnymi czynnościami, 
intonując: «Gowinda! Gowinda!» Wszyscy czuli się odurzeni premą.

„Po wykąpaniu się następnego dnia, w Dwadaszi, bhaktowie przerwali 
post maha-prasadam od Dźagannatha. W tym czasie Ćajtanja powiedział: 
«Nie przestrzeganie całkowitego postu w Ekadaszi stanowi wielkie 
zagrożenie w czyimś życiu duchowym. Honorujcie prasadam w Ekadaszi 
poprzez składanie mu pokłonów i zjadanie go następnego dnia. W ten 
sposób można z łatwością przekroczyć ten materialny ocean.»

„Pan Ćajtanja kontynuował: «Wszyscy ukochani towarzysze Najwyższego 
Pana są bardzo zadowoleni, gdy Ekadaszi jest właściwie obchodzone przez 
delektowanie się nektarem świętego imienia Pana Kryszny. Nie powinno 
się kosztować niczego innego czy rozmawiać o jakiś materialnych tematach 
w Ekadaszi. Obowiązkiem Wajsznawy jest przestrzeganie całkowitego 
postu w Ekadaszi, a kolejnego dnia przerwanie go maha-prasadam. Jeśli 
z jakiegoś powodu ktoś musi zjeść w Ekadaszi, to niech zje lekki posiłek 



Docenić Nawadwipa Dhama

132

składający się z owoców, korzonków i mleka, bez fasoli, ziarna czy innych 
zakazanych warzyw.

«Ci, którzy zjadają fasolę i ziarno w Ekadaszi jedzą grzech, który wchodzi 
w ziarna tego dnia. Skrupulatnie wykonujcie służbę oddania i szanujcie 
proces oddania. Wtedy z pewnością otrzymacie błogosławieństwa od samej 
Bhakti-dewi. Unikajcie towarzystwa nie-bhaktów i właściwie przestrzegajcie bhaktów i właściwie przestrzegajcie bhaktów
Ekadaszi-wrata przez ciągłe intonowanie świętego imienia.

«We właściwy, religijny sposób powinniście poważnie przestrzegać zale-
canych ślubów w wyznaczone dni i terminy. Śri Wradźendra-nandana 
Kryszna jest Panem i ostatecznym celem wszystkich ślubów i religijnych 
działań. Tak więc przestrzegajcie wszystkich duchowych ślubów tylko dla 
Jego przyjemności i satysfakcji. Dlatego pamiętajcie, aby powstrzymać się 
od jedzenia, picia i spania w Ekadaszi, a następnego dnia honorujcie 
prasadam ze smakiem.” (PW)

„Celem Ekadaszi-wrata jest to, że dziś nie powinniśmy zjadać zwyczajnego 
jedzenia, ziarna. Rzeczywistym zaleceniem jest poszczenie, Nirdźala 
Ekadaszi. Zgodnie z śastra, picie wody równocześnie jest i nie jest uważane 
za jedzenie. Możemy przyjąć obie wersje. Jest wielu bhaktów, którzy nie bhaktów, którzy nie bhaktów
piją nawet kropli wody. Cały dzień i noc poszczą i przestrzegają Ekadaszi-
wrata. Taka noc zwana jest hariwasa, co oznacza, że całą noc intonują Hare 
Kryszna Hare Kryszna Kryszna Kryszna Hare Hare Hare Rama Hare Rama 
Rama Rama Hare Hare.

„Nazywa się to dridha-wrata. Dridha oznacza bardzo mocny, stały. Kryszna 
jest tak dobry, że podarował nam tak wiele ustępstw. Nawet jeśli są tu 
jakieś ustępstwa, to lepiej ich nie wykorzystywać i pozostać stałym i silnym 
w naszym przekonaniu i ściśle wykonywać naszą służbę oddania. To jest 
dobre.” (SPT 69.5.23)

W tych stwierdzeniach Śrila Prabhupada mówi przychylnie o przes trze-
ganiu Nirdźala Ekadaszi przez powstrzymywanie się od wszelkiego jedzenia 
i picia oraz o intonowaniu Hare Kryszna całą noc. Choć Kryszna jest łaskawy 
i dał ustępstwa dla słabszych osób (unikajcie tylko fasoli i ziarna), to Śrila 
Prabhupada zachęca nas do bycia silnymi bhaktami wykonującymi ścisłą bhaktami wykonującymi ścisłą bhaktami
sadhanę (Nirdźala Ekadaszi) z mocnym przekonaniem. Takie ścisłe praktyki 
religijnych wyrzeczeń szybko oczyszczą serca i pomogą nam osiągnąć 
radosne towarzystwo Gandharwika-Giridhari we Wradźa-dhama. Ekadaszi-
wrata jest czymś, co ułatwia nam zostanie czystym.

„W Bhagawad-gicie powiedziane jest: param brahma param dhama 
pawitram paramam bhawan. Ardźuna zaakceptował Krysznę jako 
najczystszego. Jak można zbliżyć się do kogoś najczystszego bez stania się 
czystym samemu? Więc jest to kamień węgielny do zostania czystym, 



Rozdział dziewiąty – Towarzysze Pana Ćajtanji

133

ponieważ jesteśmy zanieczyszczeni. Aby więc zostać czystym, przes trze-
gamy Ekadaszi.” (SPT 68.10.21)

„W służbie oddania są pewne czynności zwane stanowczymi, takie jak 
poszczenie w Ekadaszi. Wszystkie te zasady i przepisy oferowane są przez 
wielkich aćarjów dla tych, którzy są naprawdę zainteresowani otrzymaniem aćarjów dla tych, którzy są naprawdę zainteresowani otrzymaniem aćarjów
dostępu do towarzystwa Najwyższej Boskiej Osoby w transcendentalnym 
świecie. Mahatmowie, wielkie dusze, ściśle przestrzegają tych reguł 
i przepisów i dlatego z pewnością osiągną pożądany rezultat.” (Bg. 9.14 zn.)

Próbując uspokoić Wradźagopi Śri Uddhawa wypowiedział ten werset 
z rozdziału Bramar-gita w Śrimad Bhagawatam 10.47.24:

dana-wrata-tapa-homa-
dźapa-swadhjaja-samjamajh
śrejobhir wiwdajś ćanjajh
kryszne bhaktir hi sadhjate

Kryszna-bhakti osiąga się dzięki jałmużnie, ścisłym ślubom, wyrzeczeniom Kryszna-bhakti osiąga się dzięki jałmużnie, ścisłym ślubom, wyrzeczeniom Kryszna-bhakti
i ofiarom ogniowym, dzięki dźapa, studiowaniu Wed, przestrzeganiu 
zasad regulujących i dzięki innym pomyślnym praktykom.

Śrila Wiśwanatha Ćakrawarti wyjaśnia, że dana oznacza dawanie dotacji 
dla Pana Wisznu i Jego bhaktów. Wrata oznacza przestrzeganie ślubów 
takich jak Ekadaszi. Tapa: wyrzeczenie się zadowalania zmysłów dla 
przyjemności Kryszny. Homa: jagje ogniowe zadedykowane Wisznu. Dźapa: 
ciche intonowanie świętych imion Pana Śri Kryszny. Swadjaja: studiowanie 
i recytowanie śastr wedyjskich, takich jak śastr wedyjskich, takich jak śastr Gopala-tapani Upaniszad.

Najlepszą rzeczą w Ekadaszi jest pamiętanie rozrywek Gowindy i ciągłe 
intonowanie Jego świętego imienia.” (Nektar Oddania(Nektar Oddania( )Nektar Oddania)Nektar Oddania

Tajemnice o Śri Nama
„Intonowanie świętego imienia i przestrzeganie Ekadaszi-wrata są wiecz-
nymi, duchowymi zajęciami, dlatego są na tym samym poziomie. Dlatego 
zostańcie szczerze skupionymi na wykonywaniu tych czynności.

„Noc była jeszcze młoda, a lśniące światło pełnego księżyca kąpało plażę 
Puri chłodzącymi promieniami. Zwabiony taką atmosferą, Gauraćandra 
usiadł nad morzem otoczony przez Swoich bhaktów. Jaśniejący Pan mówił 
o chwałach świętego imienia.

«Drodzy bhaktowie! W Kali-judze nie ma duchowej czynności czy praktyki 
religijnej, która mogłaby przewyższyć wspólne intonowanie świętego 
imienia Pana Kryszny. Joga, medytacja, czynności dla zysków i kultywacja 
wiedzy są wyjątkowo nieskutecznymi procesami do duchowego wznie-
sienia. Wszystkie pisma deklarują, że całkowita duchowa doskonałość 
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osiągana jest tylko poprzez intonowanie, słuchanie i pamiętanie imienia, 
sławy i rozrywek Kryszny.

„Intonowanie świętego imienia jest wieczną religią żywej istoty. Jest to jej 
pierwszym obowiązkiem, czy to żyje w materialnym świecie czy na Waj-
kuncie w wyzwolonym stanie. Intonowanie jest procesem do osiągnięcia 
wyzwolenia dla uwarunkowanych dusz, a dla wyzwolonej dźiwy intono-dźiwy intono-dźiwy
wanie pozostaje wieczną, integralną częścią jej egzystencji jako sługi Pana.”

„Śri Kryszna Dasa pokornie pytał Mahaprabhu: «Drogi Panie, usłyszawszy 
o wspaniałych chwałach świętego imienia zastanawiam się, dlaczego 
intonowanie nie przynosi każdemu takiego samego rezultatu?”

„Pan Ćajtanja odparł: «Śraddha (wiara) jest podstawą życia duchowego 
każdej osoby. Niektóre osoby nie otrzymują rezultatów z intonowania 
z powodu braku wiary. Święte imię jest Samym Najwyższym Panem, 
przebywającym we wszystkich sercach jako Dusza Najwyższa i przyznaje 
On sukces w intonowaniu odpowiednio do czyjejś wiary. Osoby, które nie 
mają odpowiedniej wiary w proces intonowania, nie robią duchowego 
postępu. Zamiast tego ześlizgują się po ścieżce destrukcji, popełniając 
obrazy przeciwko świętemu imieniu.” (PW)

W tym względzie przypomina się nam o naszym ukochanym mistrzu 
duchowym, Śrila Prabhupadzie, który zawdzięcza swój fenomenalny 
sukces w nauczaniu dwóm rzeczom: absolutnej wierze w święte imię 
Kryszny i całkowitej wierze w słowa swojego mistrza duchowego, Śrila 
Bhaktisiddhanty Saraswati Goswamiego Maharadźa.

Hare Kryszna Hare Kryszna Kryszna Kryszna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Wiedza transcendentalna jest trudna do zrozumienia i jeszcze trudniejsza 
do doświadczenia. Lecz dzięki intonowaniu z wiarą i służeniu świętemu 
imieniu można w pełni zrozumieć i doświadczyć znaczeń Wed. Dlatego 
Śrila Prabhupada zawsze zachęcał do studiowania, służenia i intonowania, 
by robić szybki postęp w świadomości Kryszny.

Wedyjska wibracja dźwiękowa jest tak subtelna, niezgłębiona i głęboka, 
że tylko Sam Pan i Jego upełnomocnieni zwolennicy, jak Wjasa i Narada, 
mogą zrozumieć jej rzeczywistą postać i znaczenie. Zwykle ludzie nie 
mogą zrozumieć wszystkich zawiłości i subtelności wedyjskiego dźwięku. 
Ostate-cznie esencją wszystkich dźwięków wedyjskich jest święte imię 
Pana, które nie jest różne od Samego Pana. Dzięki intonowaniu świętych 
imion Hare Kryszna Hare Kryszna Kryszna Kryszna Hare Hare Hare Rama Hare 
Rama Rama Rama Hare Hare, bez popełniania obraz można wkroczyć w du-
cho we tajemnice wedyjskiego dźwięku. W innym razie wiedza z Wed 
pozostanie niemożliwa do zgłębienia.” (ŚB. 11.21.36, zn)6, zn)6
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Murari Gupta
„Pewnego razu Śri Ćajtanja pokazał formę Pana Ramaćandry Murariemu. 
Mahaprabhu, ciemnozielony jak trawa durwa i trzymający łuk, otoczony 
był przez Sitę i Lakszmana oraz przez małpy ofiarowujące modlitwy. Murari 
zemdlał widząc, że on także został małpą. Pan Ćajtanja wezwał: «Hej małpo! 
Czy zapomniałaś, jak Rawana podpalił twój ogon, a ty spaliłaś jego miasto?

«Wstań Murari! Ja jestem twoim Ramą, a ty jesteś Hanumanem. Spójrz na 
Lakszmana, twoje życie i duszę. Pokłoń się stopom Sity. Widząc jej udrękę 
wypłakałeś nieograniczone łzy.» Słysząc te słowa Murari Gupta odzyskał 
świadomość. Wszyscy, którzy byli tego świadkami, płakali z miłości.

„Pan Ćajtanja zapytał Murariego, jakie chciałby błogosławieństwo. Murari 
odparł: «Zawsze, gdy zstępujesz do tego świata ze Swoimi towarzyszami, 
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proszę, pozwól mi przyjść i być Twoim sługą.» Wszyscy wiwatowali «Dźaj! 
Dźaj! Mahaprabhu odpowiedział: «Dobrze, daję ci to błogosławieństwo.» 
Wszyscy Wajsznawowie kochali Murariego, którego naturą było bycie 
łaskawym dla każdego. Kto ma moc do opisania chwał Murariego? Zawsze, 
gdy zstępuje on do materialnego świata, Najwyższy Pan zostaje drogim 
przyjacielem Murariego. 

„Śri Ćajtanja powiedział: «Najwyższa Boska Osoba, Murari sekretnie (gupta) 
siedzi w jego sercu. Dlatego jego imię „Murari Gupta” jest najodpo wie-
dniejsze.» Bhaktowie widząc miłosierdzie Pana dla Murariego, krzyczeli: 
«Kryszna!» i szlochali z miłością. Każdy, kto słucha, jak Pan Ćajtanja obdarzył 
łaską Murari Guptę, osiągnie czystą miłość i oddanie dla Pana.” (CB)

Pundarika Widjanidhi
„Przebywając w Nawadwipie Pundarika ukrywał swoją prawdziwą naturę. 
Odbierano go jako materialistę przywiązanego do zadowalania zmysłów. 
Choć Pundarika Widjanidhi naprawdę był dobrym Wajsznawą, zewnętrznie 
wydawał się być materialistą. Jadł bogate jedzenie, nosił drogie ubrania 
i namaszczał swoje włosy pachnącymi olejkami. Jedynie Mukunda Dasa 
znał chwałę miłości Pundariki dla Pana Kryszny. Pewnego dnia Mukunda 
powiedział Gadadharze: «Dziś przedstawię Cię wspaniałemu Wajsznawie.»

„Gdy spotkali Pundarikę Widjanidhi, wyglądał on i zachowywał się jak 
królewski książę. Siedział pod luksusowym baldachimem na bogatym, 
czerwonym, aksamitnym krześle ozdobionym mosiądzem. Na mosiężnych 
tacach w zasięgu ręki leżały wspaniałe orzechy betel. Po obu stronach 
krzesła stały dwie zdobione spluwaczki. Jego czoło zdobił ćandana tilak
i czerwone kropki namalowane pachnącym cynobrem. Jego falujące loki 
namaszczone były wytwornym i pachnącym olejem amalaki.

„Gdy Gadadhara usłyszał o Pundarice, miał w niego wiarę, lecz na jego 
widok, jego wiara odeszła. Rozumiejąc serce Gadadhara, Mukunda zrobił 
coś, by objawić prawdę o Pundarika Widjanidhim. Mukunda zarecytował 
ślokę z Bhagawatam gloryfikującą Krysznę za zabicie demonicy Putany 
i zrobienie z niej swojej niani w duchowym świecie. Słuchający o tym 
Pundarika zaczął obficie szlochać, drżeć, pocić się, krzyczeć i mdleć.

„Pochwycony transcendentalną ekstazą ryczał, padał na ziemię i niszczył 
swój bogaty dobytek. Mosiężne tace poleciały w jedną stronę, orzechy betel 
w drugą, a dzbany z wodą w jeszcze inną. Roztrzaskał krzesło, a jedwabie 
podarł na strzępy. Tarzając się po ziemi szlochał w mękach i krzyczał: «Kryszno! 
Mój Panie Kryszno! Moje życie! On zstąpił, a ja jestem oszukany!»

„Pundarika Widjanidhi upadł na ziemię z taką mocą, że zgromadzone tam 
osoby myślały, że połamał on sobie kości. Drżał silnie w ekstatycznej miłości. 
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Dziesięciu mężczyzn próbo wało go powstrzymać bez skutku. 
Obezwładniony ekstatyczną miłością do Kryszny padł nieprzytomny 
w samadhi na sześć godzin.samadhi na sześć godzin.samadhi

„Widząc ten nadzwyczajny pokaz Kryszna-premy Gadadhara poczuł, że Kryszna-premy Gadadhara poczuł, że Kryszna-premy
obraził wielkiego Wajsznawę uważając go za materialistę. Gadadhara, 
myśląc w ten sposób, zwrócił się do swojego przyjaciela, Mukundy: «Każdy 
bhakta na ścieżce służby oddania potrzebuje mistrza duchowego. Choć 
praktykuję służbę oddania, jak dotąd nie mam mistrza duchowego. Dlatego 
muszę przyjąć mantra-diksza i zostać wyćwiczonym przez mistrza ducho-
wego. Jeśli zostanę uczniem Pundarika Widjanidhi z pewnością wybaczy 
mi on moją obrazę.»

„Krótko potem Pundarika Widjanidhi inicjował Gadadhara. Każdy, kto 
słucha lub opowiada tą historię spotkania Pundariki Widjanidhi i Gadadhara 
osiągnie wielki skarb Kryszna-premy.” (CB)

„Wszystkie pisma mówią, że każdy, kto słucha opowiadań o czynnościach 
bhaktów, osiąga czyste oddanie dla Pana Kryszny.”bhaktów, osiąga czyste oddanie dla Pana Kryszny.”bhaktów  (CB. Madhja 10.104)

Śuklambara Brahmaćari
„Śuklambara, posłuszny sługa Śri Ćajtanji, był wielkim bhaktą Pana Wisznu 
i przypominał Sudama Wiprę. Codziennie zbierał jałmużnę w Nawadwipie, 
ofiarowywał ją Krysznie i zjadał resztki. Zawsze płakał i intonował «Kryszna! 
Kryszna!» Otrzymując łaskę Gaurangi był zawsze obecny, gdy ten tańczył.

„Wchodząc w nastrój Najwyższej Boskiej Osoby Pan Ćajtanja powiedział: 
«Narodziny po narodzinach w przebraniu żebraka działasz jako Mój pokorny 
sługa. Zawsze pragnę przyjmować to, co ofiarowujesz.» Potem Gauranga 
włożył rękę do torby Śuklambary i zaczął przeżuwać garście ryżu. Zgroma-
dzeni bhaktowie rozpoczęli radosny kirtan, a Śuklambara Brahmaćari toczył 
się po ziemi w ekstazie.

„Pan Ćajtanja powiedział: «Posłuchaj Śuklambaro, zawsze raduję się 
rozrywkami w twoim sercu. Teraz dam ci służbę oddania i czystą miłość 
Kryszny.» Zgromadzeni Wajsznawowie krzyczeli «Dźaj! Dźaj! Hari!» gdy 
usłyszeli błogosławieństwo. W Wedach Sam Pan opisuje, jak Wisznu nie 
przyjmie pożywienia ofiarowanego bez właściwych mantr i mantr i mantr mudr. Jednak 
przyjęcie przez Pana Ćajtanję ryżu Śuklambary udowadnia, że Pan nie 
odnosi tych zasad do bhaktów.

„Miłość i oddanie są ważnymi składnikami; zasady i przepisy są drugo-
rzędne. Śuklambara nie zrobił nawet ofiarowania, nie mówiąc o używaniu 
mudr. A jednak Pan entuzjastycznie zjadł jego ryż. Każdy, kto słucha tej 
historii, jak Ćajtanja zjadł ryż Śuklambary, osiągnie czystą miłość i oddanie 
dla lotosowych stóp Gaurangi.” (CB)
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Towarzysze z Nawadwipy i ich tożsamość we Wryndawan
(Gaura-ganoddeśa-dipika)
Śri Gauranga – Śri Śri Radha i Kryszna
Śaczi Mata – Jaśoda
Dźagannatha Miśra – Nanda Maharadźa
Wisznuprija – Bhu-śakti
Lakszmiprija – Rukmini
Nitjananda – Balarama
Hadaj Pandita – Wasudewa
Padmawati – Rohini
Dźanawa – Rewati
Wasudha – Waruni
Wiraćandra – Kśirodaka-śaji Wisznu
Adwajta Aćarja – Sadaśiwa
Sita – Joga-Maja
Gadadhara Pandita – Śrimati Radhika
Śriwasa Pandita – Narada Muni
Dźagadananda Pandita – Satjabhama
Haridasa – Brahma i Prahlada
Murari Gupta – Hanuman
Pundarika Widjanidhi – Wryszabhanu
Raghunandana – Pradjumna
Śuklambara – żona bramina od jagji
Wakreśwara – Aniruddha
Ramaćandra Puri – Dźatila
Nilambara Ćakrawarti – Gargaćarja
Dewananda Pandita – Bhaguri Muni
Ganga Dasa – Durwasa Muni
Keśawa Bharati – Sandipani Muni
Ćajtanja Dasa – Daksza (papuga Kryszny)
Abhirama Gopala – Śridama
Sundarananda Thakura – Sudama
Dhanańdźaja Pandita – Wasudama
Gauri Dasa Pandita – Subala
Kamalakara Pippalaj – Mahabala
Uddharana Datta – Subahu
Parameśwara – Ardźuna
Maheśa Pandita – Mahabahu
Puruszottama Dasa – Stoka-Kryszna
Nagara Puruszottama – Dama
Śri Kryszna Dasa – Lawanga
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Śridhara – Kusumasawa
Wasudewa Datta – Madhuwrata
Sadaśiwa Kawiradźa – Ćandrawali
Wanamali Kawiradźa – Czitra
Raghawa Goswami – Ćampakalata
Raghawa Pandita – Dhanisztha
Saranga Thakura – Nandimukhi
Mukunda Dasa – Wrynda Dewi
Gowinda – Kalawati
Śiwananda Sena – Wiraduti
Żona Śiwanandy – Bindumati
Narahari Sarakara – Madhumati
Śikhi-mahiti – Ragalekha
Madhawi – Kalakeli
Kali Dasa – Malli

Modlitwy do towarzyszy
We wcześniejszych inkarnacjach Dźagaj i Madhaj urodzili jako sie jako 
demony. W czasie Gauranga-lila urodzili się w rodzinie bramińskiej jako bramińskiej jako bramińskiej
Dźagannatha i Madhawananda. Z powodu ich okropnego zachowania 
ludzie Nawadwipy skrócili ich imiona

„Pisma smriti mówią, że Dźagaja i Madhaja pochłonął duch walki z Panem smriti mówią, że Dźagaja i Madhaja pochłonął duch walki z Panem smriti
Gauraćandrą. Ukazali wrogość i niechęć. Wiem, że wszyscy mieszkańcy 
Nawadwipy, czy to nastawieni przyjacielsko czy nieprzychylnie, wiecznie 
ożywiają rozwój rozrywek Pana. Dlatego kłaniam się lotosowym stopom 
wszystkich wrogów jak również przyjaciół, którzy towarzyszą Śri Ćajtanji 
w czasie Jego lila. Wszyscy wieczni towarzysze łaskawie okażcie swoje 
miłosierdzie temu słudze. Sprawcie, by moje oddanie dla Pana Ćajtanji 
stało się niezachwiane.” (KKT)
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Ruch sankirtana

Pierwszy kirtan
„Po Swojej podróży do Gaji, Śri Gaurahari powrócił, by otworzyć tol (szkołę) tol (szkołę) tol
w Nawadwipie. Jego studenci byli chętni, by uzupełnić studia nad sans-
krytem, logiką i filozofią. Nimaj Pandit jednak nie był w stanie dalej ich 
uczyć. Zawsze, gdy rozpoczynał nauczanie, młody chłopiec z ciemną cerą, 
wyjątkowo piękny, pojawiał się przed Nim grając na flecie. Widok  Kryszny 
sprawiał, że Gaurahari padał nieprzytomny w transie boskiej miłości.

„Nimaj Pandita pobłogosławił studentów, by poszukali edukacji gdzieś 
indziej. Ignorując prośbę Pana, odpowiedzieli: «Nimaj, nie jesteśmy w stanie 
przenieść się do innego nauczyciela. Gdzie znajdziemy kogoś tak łagodnego 
i serdecznego jak Ty? Dziś żegnamy się z naszą ukochaną edukacją.»

„By pocieszyć Swoich kochających studentów przed zamknięciem szkoły, 
Nimaj Pandita zasugerował, że mogliby wziąć udział w kirtanie. Byli chętni 
i chcieli spełnić prośbę Pana, ale zapytali, jak to zrobić. Nimaj odpowiedział: 
«Śpiewajmy chwały Najwyższego Pana, który jest wszech-dobry, wszech-
kochający i wszech-łaskawy.» Pan Ćajtanja, obraz uosobionej bhakti, usiadł 
w środku, a Jego studenci otoczyli Go. Klaszcząc w dłonie Nimaj Pandita 
słodko śpiewał:

141
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hari haraje nama kryszna jadawaja namah
jadawaja madhawaja keśawaja namah

Gdy Nimaj intonował łzy radości spływały z Jego lotosowych oczu. Jego 
głos i każdy ruch Jego ciała rozbudzał bhakti u studentów. Wpływ bhakti u studentów. Wpływ bhakti bhakti
na ich serca wzbudził nowe uczucia. Pierwszy raz nauczyli się, że 
przyjemnością było służenie Krysznie. Jeden po drugim dołączali się do 
kirtana i poddawali biegowi premy.

„Radość wypełniała ich serca. Niektórzy płakali, niektórzy śmiali się, inni 
drżeli, tarzali się po ziemi, a jeszcze inni tańczyli żywiołowo, ukazując  eksta-
tyczne uczucia. Zgiełk w tol przyciągnął wielu kibiców, którzy nieświadomie tol przyciągnął wielu kibiców, którzy nieświadomie tol
zostali także porwani. Każdy złożył pełne pokłony swojemu nauczycielowi, 
Nimajowi Panditowi, który nadal pływał w rzece bhakti.

„Można odczuć radość, jaką daje bhakti, ale nie można wystarczająco jej 
opisać słabym rozumem człowieka. Tego dnia Pan Gauranga intonował 
pierwszy Kryszna-kirtan i w ten sposób objawił prawdę, że czynność ta da 
ludziom wyzwolenie i bezpośrednie towarzystwo Kryszny. Choć wyrze-
czenia i joga mogą być korzystne, to nie mogą same z siebie dać komuś 
towarzystwa Kryszny.

„Bhakta nie służy Bogu jako światło czy jakaś siła, lecz jako wiecznie kocha-
jący przyjaciel, w którego sercu wszystkie pragnienia znajdują spełnienie. 
Od tego dnia wielu studentów Nimaja porzuciło społeczeństwo i poświęcili 
się lotosowym stopom Pana Śri Kryszny.” (CB)

„Nama-sankirtana jest królem wszystkich rodzajów praktyk religijnych 
i jest całkowicie niezależny od każdej innej praktyki. Może z łatwością 
obdarzyć intonującego bez obraz ekstatyczną miłością i bezpośrednim 
darśanem Najwyższego Pana. Mimo, że nama-sankirtana ma tą samą moc 
w każdym wieku, to jednak obecnie, w tej szczególnej Kali-judze, Sam Pan, 
Śri Ćajtanja Mahaprabhu, propagator sankirtana, osobiście nakłonił żywe 
istoty z tej Kali-jugi do przyjęcia nama-sankirtana, czyli intonowania 
świętych imion, jako najwybitniejszej praktyki oddania.

„Przyjmując schronienie w wielbieniu Gaurangi, osiąga się słodki owoc 
miłości do Boga. Gdy ta prema zasiądzie w waszych sercach, zatopi was 
w nektarze rozrywek Pana. Otrzymacie schronienie stóp Radhy we Wradźy, 
a wasz umysł będzie skupiony na służbie dla Boskiej Pary. Dlatego 
jakąkolwiek sadhanę spełnia się (intonowanie mantr lub wielbienie Bóstwa), mantr lub wielbienie Bóstwa), mantr
musi być wykonywana z nama-sankirtana.” (Bryhad-bhagawatamryta)

Nocne kirtany
„Pewnego dnia Pan Ćajtanja powiedział: «Moi bracia, dlaczego mielibyśmy 
marnować nasze noce na fałszywe i bezużyteczne czynności? Od tej pory 
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powinniśmy śpiewać każdej nocy pomyślne imiona Pana Hari. Dzięki 
intonowaniu imion Pana zatoniemy w Gandze śuddha-bhakti i wyzwolimy śuddha-bhakti i wyzwolimy śuddha-bhakti
cały świat.» Na te słowa wszyscy Wajsznawowie stali się radośni, 
a sankirtana-lila Pana Ćajtanji rozpoczęła się w domu Śriwasa Pandita.

„Słysząc kirtan każdy w Nadii tam biegł, lecz nikt nie mógł wejść, gdyż 
drzwi były mocno zamknięte na polecenie Mahaprabhu. Tysiące ludzi 
wołało: «Chcemy zobaczyć kirtan! Wyłamać drzwi!» Ale wewnątrz, w tym 
czasie  bhaktowie pochłonięci byli kirtana premananda.

„Pan Ćajtanja wykonywał sankirtana tylko ze szczególnymi bhaktami, jak 
Nitjananda, Gadadhara, Adwajta, Śriwasa, Pundarika Widjanidhi, Murari, 
Haridasa, Śuklambara, Śridha, Dźagadananda i Wakreśwara. Każdej nocy 
radośnie intonowali imiona Pana, ale materialiści i obrazoburcy podska-
kiwali i narzekali: «Nie możemy spać.” (CB)

Ruch sankirtana Śri Ćajtanji rozpoczął się w domu Śriwasa w styczniu 
i trwał do końca lutego. W marcu był już znany w całym Bengalu.

Kawi Karnapura daje wspaniały opis nocnych kirtanów w książce kirtanów w książce kirtanów Ćajtanja-
ćarita kawja: „Hari-nama-sankirtana wykonywany każdej nocy w domu 
Śriwasa Pandita przez Nimaja i Jego towarzyszy był czymś niepodobnym 
do niczego innego wcześniej. Instrumentami muzycznymi używanymi 
były khol i khol i khol karatale. Melodie były proste, a mimo to wzniosłe i poruszające 
duszę. Gdy instrumenty grały solo przez chwilę, śpiewacy uspokajali 
i koncentrowali swoje umysły. Potem rozpoczynało się intonowanie.

„Pokonany przez bhakti Nimaj wstawał i zaczynał tańczyć. Zelektryzowani bhakti Nimaj wstawał i zaczynał tańczyć. Zelektryzowani bhakti
pokazem Nimaja Jego towarzysze dołączali do Niego. Nimaj tańczył 
z rozpostartymi ramionami i oczyma wzniesionymi do góry, krzycząc «Hari 
bol! Hari bol!» lub tylko «Bol! Bol!» W czasie kirtanu bhaktowie ukazywali 
wiele oznak głębokich emocji. Tracili przytomność, tarzali się po ziemi, 
obejmowali wzajemnie, na przemian płakali i śmiali się lub głośno krzyczeli 
jednym głosem: «Hari bol! Hari Hari!»

„Nimaj był duszą kirtanu. Jego boski wpływ zbudził głęboką religijną 
żarliwość w Jego kompanach. Czuli się zanurzeni w morzu bhakti, w którym 
bezpośrednio przebywali z Panem Śri Kryszną.” (CCK)

Intonuj i tańcz
„W ten sposób mistrz duchowy Pana Ćajtanji pobłogosławił Go, mówiąc 
Mu: «tańcz, śpiewaj, propaguj ruch sankirtana, a nauczając ludzi o Krysznie, 
próbuj ich wyzwolić z nieszczęścia.» Mistrz duchowy Pana Ćajtanji nauczył 
Go także następującego wersetu ze Śrimad Bhagawatam (11.2.40)0)0 :

„Osoba, która ciągle zaangażowana jest w miłosną służbę oddania dla 
Kryszny i która intonuje Jego święte imię, staje się tak transcendentalnie 
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przywiązana do intonowania, że jej serce mięknie bez zewnętrznego 
wysiłku. Gdy tak się dzieje, ukazuje ona transcendentalne uniesienia 
i czasami śmieje się, płacze, śpiewa i tańczy – nie koniecznie w artystyczny 
sposób, lecz jak szaleniec.”

Ćajtanja Mahaprabhu później poinformował Prakaśananda Saraswatiego: 
«Ponieważ mam pełną wiarę w słowa Mojego mistrza duchowego, zawsze 
zajęty jestem intonowaniem Hare Kryszna Hare Kryszna Kryszna Kryszna 
Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Nie wiem dokładnie, 
w jaki sposób stałem się szalony, ale wierzę, że imię Kryszny skłoniło Mnie 
do tego. Doświadczyłem, że transcendentalna przyjemność osiągana 
z intonowania Hare Kryszna Hare Kryszna Kryszna Kryszna Hare Hare Hare 
Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare.”  (TLC)

„Nie rozważając, kto o to prosił, a kto nie, ani kto był odpowiedni, a kto 
nie był na otrzymanie tego, Ćajtanja Mahaprabhu rozdawał owoc służby 
oddania.” (Cc. Adi 9.29) Śrila Prabhupada ciekawie opisuje ruch sankirtana
w znaczeniu do tego wersetu:

„To jest istota ruchu sankirtana Pana Ćajtanji. Nie ma rozróżniania między 
tymi, którzy są odpowiedni, a tymi, którzy nie są by słuchać lub brać udział 
w ruchu sankirtana. Dlatego powinno się tego nauczać bez dyskryminacji. 
Jedynym celem nauczających w ruchu sankirtana powinno być chodzenie 
na nauczanie bez ograniczeń. W taki sposób Śri Ćajtanja Mahaprabhu 
wprowadził ten ruch sankirtana na tym świecie.”

„Pan Ćajtanja przechodził przez dżunglę Dźarikhanda (Bihar), a wszystkie 
dzikie zwierzęta przyłączyły się do Jego ruchu sankirtana. Tygrysy, słonie, 
niedźwiedzie i jelenie towarzyszyły Panu w sankirtanie. Przez to uwodnił 
On, że dzięki propagowaniu ruchu sankirtana nawet dzikie zwierzęta mogą 
żyć w pokoju i przyjaźni, nie mówiąc o ludziach, którzy przecież powinni 
być cywilizowani. Żaden człowiek na świecie nie odmówi przyłączenia się 
do ruchu sankirtana. Ani też ruch sankirtana Pana nie jest ograniczony do 
żadnej kasty, wyznania, koloru czy gatunku.” (Bhag(Bhag( . wprowadzenie)

Sankirtana Jamaradźa
„Codziennie półbogowie oglądali rozrywki Gaurangi. Gdy Pan spał wracali 
do swoich niebiańskich domów. Po wyzwoleniu Dźagaja i Madhaja, 
Jamaradźa zapytał Czitraguptę (swojego sekretarza) o listę ich grzechów. 
Czitragupta powiedział, że popełnili oni miliony milionów grzechów. Lecz 
dzięki bezprzyczynowej łasce Pana Ćajtanji wszystkie one zostały 
unieważnione.

„Słuchając tego raportu Jamaradźa wypełnił się ekstatyczną Kryszna-
premą i nieprzytomny padł w swoim powozie. W tym czasie przejeżdżający 
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obok półbogowie delektowali się najszczęśliwszym kirtanem. Brahma 
i Śiwa widząc stan Jamaradźa zaśpiewali kirtan do jego ucha. Jamaradźa 
natychmiast podskoczył i zaczął tańczyć jak majaczący szaleniec pochło-
nięty Kryszna-premanandą. Ryczał, wrzeszczał, a włosy na jego ciele jeżyły 
się. Medytując o Panu Ćajtanji, Jamaradźa krzyczał: «Wszelka chwała patita-
pawana-awatarowi!”

„Pokonani miłością do Kryszny towarzysze Jamaradźa tarzali się po ziemi 
ze szczęścia. Czitragupta głośno klaskał. Pan Śiwa nagi, z poplątanymi 
i rozczochranymi lokami, intonował «Rama! Rama! Rama!» i radośnie tań-
czył. Jego dwóch synów, Karttikeja i Ganeśa, tańczyło za nim. Pan Brahma, 
odurzony piciem Kryszna-premamryty, także tańczył razem z wieloma Kryszna-premamryty, także tańczył razem z wieloma Kryszna-premamryty
wielkimi mędrcami, takimi jak Kardama i Bhrigu Muni.

„Pamiętając o cudownym miłosierdziu Gaurangi Narada Muni zaczął 
płakać, odrzucił winę i tańczył ekstatycznie. Śukadewa tańczył i tarzał się 
w kurzu intonując «Dźagaj! Madhaj!» Obezwładniony Kryszna-premamrytą
Indra ronił bezustanne łzy z tysiąca swoich oczu i radośnie tarzał się po 
ziemi. Ćandra, Surja, Waju, Waruna i wszyscy półbogowie z radością w sercu 
tańczyli z oddaniem.

„Pochłonięci radosną miłością do Kryszny zapomnieli o swoich pozycjach 
i zaczęli popychać się wzajemnie w tańcu. Ananta Śesza tańczył z Garudą 
i resztą półbogów. Ananta tysiącami ust śpiewał o cudownym wyzwoleniu 
przez Gaurangę dwóch upadłych braminów, Dźagaja i Madhaja.” braminów, Dźagaja i Madhaja.” braminów (CB)

Instrumenty sankirtanu
Większość informacji znajdujących się w tej części pochodzi z auto ryzo-
wanych prac w sanskrycie i bengali, przetłumaczonych przez naszego 
brata duchowego Śriman Daśaratha Suta Dasa. Głównymi instrumentami 
używanymi w sankirtanie są khol (khol (khol mridanga) i karatale (ręczne dzwonki). 
Czasami gra się także na rogu (szinga lub wiszana). Innymi niezbędnymi 
rzeczami w kirtanie są hata-tali (klaskanie w dłonie), hata-tali (klaskanie w dłonie), hata-tali nritja (tańczenie) 
i lunthan (tarzanie się po ziemi).

Mridanga – Gliniany bęben
Khol (Khol (Khol mridanga) robiona jest tylko z gliny, a jeśli zrobiona jest z jakiegoś 
innego materiału, nie może nazywać się khol. Kirtana nie jest całkowicie 
czysty (wiśuddha) bez akompaniamentu khol. Mridanga wypowiada sylaby 
„dhik tan, dhik tan, dhigetan.” Panditowie z starożytnych czasów wskazali, że 
gdy mridanga czyni ten bol, to potępia materialny świat mówiąc:bol, to potępia materialny świat mówiąc:bol

„Tym ludziom, którzy nie mają oddania dla lotosowych stóp syna Jaśody; 
Dla tych osób, których języki nie są z miłością przywiązane do rozmawiania 
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o transcendentalnych cechach ukochanego pasterek; Dla tych, których 
uszy nie lubią słuchać katha o uroczych cechach boskich rozrywek Śri 
Kryszny: «Biada im! Biada im! Biada im!!!» W taki sposób przemawia 
mridanga podczas kirtanu.”

Tak więc w czasie kirtanu, gdy słyszy się ten bol wypowiadany przez bol wypowiadany przez bol
mridangę, takie osoby (jak wyżej wspomniane) są potępiane, podczas gdy 
inni są pomyślnie zajęci hari-nama-sankirtanem. Osiąga się taką korzyść 
dzięki użyciu mridangi.

Tradycyjnie w kirtanie używa się tylko khol i khol i khol mridangi, ponieważ są łatwo 
osiągalne. Grając na tych powszechnych instrumentach wszystkie klasy 
ludzi, nawet najubożsi, mogą radować się szczęściem bhagawat-sangity. 
Gdy muzykę tworzy się za pomocą khol i khol i khol karatali powstaje karatali powstaje karatali mohini-śakti
(moc oczarowywania), która naturalnie jest w stanie odurzyć umysł. Dźwięk 
khol stwarza pomyślność dokładnie taką, jak dźwięk konchy. Niepomyślność khol stwarza pomyślność dokładnie taką, jak dźwięk konchy. Niepomyślność khol
nie może być tam, gdzie rozbrzmiewają khol i khol i khol karatale.

W Kryszna-lila gopi grały na bębnie podobnym do gopi grały na bębnie podobnym do gopi mridangi, ale nazywał 
się on mridangum. Ma taki sam kształt jak mridanga, ale zrobiony jest 
z drewna, a mniejsza głowa jest trochę większa w średnicy. Mridangum jest 
bardzo popularnym bębenkiem w świątyniach południowych Indii, jak 
Tirupati Baladźi. Dukhini Dasa, uczeń Śriniwasa Aćarji, napisał wspaniały 
bhadźan, w którym wspomina o instrumentach, na których grają aszta-
sakhi Śrimati Radhiki:sakhi Śrimati Radhiki:sakhi

• Wiszaka gra na mridangum;
• Lalita na winie;
• Tungawidja na winie, pinaku, saptasara;
• Indulekha – esaradź mandźira (ręczne talerze);
• Czitra – sitar – podobny do winy – winy – winy kasa gong;
• Ćampakalata – sarangi i sarangi i sarangi tamboura;
• Rangadewi – dzwonek ghanta;
• Sudewi – karatale.
Następująca historia wyjaśnia pojawienie się mridangi w mridangi w mridangi Gaura-lila: Przed 

przyjściem do tego świata jako Złoty Awatara, Pan Kryszna powiedział do 
Swojego fletu: „Mój drogi flecie, ponownie zstępuję do materialnego 
świata, lecz nie w tej postaci. Powinieneś zostać tu z Radharani, by Ją 
uspokajać. Obiecałem Radzie, że nie zabiorę cię ze Sobą.”

Słysząc to flet zaczął płakać i powiedział: «Mój drogi Panie Kryszno, jak 
możesz zostawić mnie tu samego. Zawsze byłem u Twego boku, a teraz 
mnie lekceważysz. Czym sobie na to zasłużyłem?”

Kryszna odparł współczująco, że weźmie go ze Sobą, ale w innej formie. 
Flet nie miał nic przeciwko zmienianiu formy, jeśli tylko mógł pozostać 
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zajęty osobistą służbą dla Kryszny. W ten sposób flet zamienił się w mridangę
i zstąpił do tego świata ze Śri Ćajtanją Mahaprabhu.

Mridanga nie jest zwykłym instrumentem muzycznym. Jako inkarnacja 
fletu Kryszny jest bardzo droga Panu Krysznie. Mridanga, jak wszystkie 
rzeczy Pana, jest także całkowicie duchowa, ponieważ jest to ekspansja 
Pana Baladewy. Dlatego aćarjowie uważają za obrazę granie wymyślonych 
(niezależnych) rytmów na mridandze.

W związku z tym jest historia odnosząca się do fatalnych efektów 
nieodpowiedniego śpiewania. Może się to także odnosić do grania złych 
lub wymyślonych rytmów na mridandze. Kiedyś, zanim Narada Muni nau-
czył się sztuki śpiewania, poszedł na planety niebiańskie i zaczął śpiewać. 
Słowa były dobre, ale rytm i melodia były niewłaściwe.

Sura, półbóg melodii, był obecny na tym niebiańskim zgromadzeniu. 
Został on fizycznie zdeformowany od słuchania niemelodyjnego śpiewu 
Narady, a inni odczuwali ból w swoich sercach. Ktoś powiedział Naradzie: 
„Mój przyjacielu, twoje niewłaściwe śpiewanie spowodowało, że Surai 
wszyscy inni piękni śpiewacy obecni tu stali się brzydcy i zdeformowani.
Powinieneś natychmiast pójść uczyć się sztuki właściwego śpiewania.”

Narada nauczył się śpiewać odpowiednie melodie od Saraswati. Wracając 
na niebiańskie planety Narada zaśpiewał ponownie, a wtedy wszyscy 
mieszkańcy odzyskali swoje oryginalne formy. Po tym Narada został 
najlepszym światowym nauczycielem pięknych pieśni religijnych.

narada muni, badźaja wina,
«radhika-ramana» name
nama amani, udita hoja,
bhakta-gita-same

Gdy wielka dusza, Narada Muni, gra na swojej winie, święte imię Radhika-
Ramana zstępuje i natychmiast pojawia się w kirtanie bhaktów Pana.kirtanie bhaktów Pana.kirtanie bhaktów
(Gitawali(Gitawali( )Gitawali)Gitawali

Liderzy kirtanu powinni zrozumieć, że niepomyślnym i niepokojącym serce 
jest to, gdy właściwa melodia nie jest śpiewana w odpowiednim czasie 
w kirtanie. Poszczególna melodia śpiewana jest rano, a zupełnie inna 
wieczorem. Kiedyś Śrila Prabhupada przerwał bhakcie śpiewanie złej 
melodii podczas mangala arati i powiedział: „Śpiewaj poranną melodię.” mangala arati i powiedział: „Śpiewaj poranną melodię.” mangala arati
Następujący fragment wyjaśnia, jak różne melodie śpiewa się o różnych 
porach: „Jak już zostało to wyjaśnione przez Pana, wśród wszystkich Wed 
On jest Sama Wedą. Sama Weda bogata jest w różne pieśni grane przez 
różnych półbogów. Jedną z tych pieśni jest Brihat-sama, która ma 
wyszukaną melodię i śpiewana jest o północy.” (Bg. 10.35 zn.)
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Choć ktoś może doceniać potrzebę właściwego śpiewania, to główną 
kwestią w kirtanie jest czyste oddanie. Czystość jest mocą, nie muzycznym 
znawstwem. Śpiewanie kirtanu nie jest pokazem ego czy muzycznych 
talentów, lecz wyrażeniem pragnienia naszego serca, by zadowolić Krysznę. 
„Śri Ćajtanja nie prosił nas, byśmy stali się biegłymi w muzyce, gdyż nie jest 
to celem by być ekspertem muzycznym. Powiedział nam, aby ciągle 
intonować Hari-kirtana. Hari-kirtana nie polega na zadowalaniu mate rial-
nych zmysłów, lecz na gloryfikowaniu transcendentalnych zmy słów 
Najwyższego Pana Śri Kryszny.” (SCT)

mridanga-wadja, śunite mana,
abasara sada jacze.
gaura-wihita, kirtana śuni,
anande hridoja nacze

Mój umysł wiecznie tęskni za okazją do słuchania muzyki mridangi. Po 
wysłuchaniu rodzaju kirtanu ustanowionego przez Pana Gauraćandrę 
moje serce tańczy w ekstazie. (Śaranagati(Śaranagati( )Śaranagati)Śaranagati

Przed zagraniem na khol należy złożyć pokłony półbogowi tego instrumentu khol należy złożyć pokłony półbogowi tego instrumentu khol
(jantradhisztita dewata(jantradhisztita dewata( ). Potem należy ćwiczyć warny, specyficzne litery warny, specyficzne litery warny
alfabetu, które odpowiadają poszczególnym uderzeniom dłoni i palców 
w bębenek. Muzyczne dźwięki «ka» «ga» «gha» itd. za pomocą głosu 
w czasie uderzania w odpowiednie miejsca na bębenku powinny być 
ćwiczone przed zagraniem czegokolwiek innego.

Tak jak śpiewak musi regularnie praktykować śpiewanie skali „sa ri ga”, 
podobnie niezbędnym dla grającego na mridandze jest regularne ćwiczenie 
warn. Z wielką praktyką w tym systemie i dzięki guru-kripa ktoś może 
nauczyć się grać bardzo słodką muzykę. Wtedy bhaktowie powiedzą: „To 
tak jakby khol mówił!”khol mówił!”khol

Śri Khol-pranama

mridanga brahma-rupaja lawanjam rasa-madhuri
sahasra-guna-samjuktam mridangaja namo namah

Najwyższemu brahmie w formie glinianego bębna natchnionego 
smakiem słodyczy, pełnego gracji czaru i obdarzonemu tysiącami 
transcendentalnych cech, ciągle kłaniam się mridandze.

namo dźagannatha sutaja
namo mridanga namah
lawanjam rasa madhuri
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sahasra guna samjuktam
namo mridangaja namo namah
namo baladewajo namo namah

Składam pełne szacunku pokłony synowi Dźagannatha Miśry (Ćajtanji). 
Składam moje pokłony mridandze, z której emanuje słodki i niektariański 
dźwięk. Składam moje pokłony ciągle i od nowa mridandze, która ma 
tysiące dobrych cech. I składam moje pokłony Panu Baladewie, który 
przyjmuje postać mridangi, by służyć Śri Ćajtanji Mahaprabhu.mridangi, by służyć Śri Ćajtanji Mahaprabhu.mridangi

Ćajtanja-ćaritamryta wyjaśnia, jak Pan Baladewa ekspanduje w Ananta 
Śeszę: „W ten sposób Pan Balarama zwany jest Panem Śeszą, ponieważ 
osiągnął ostateczny koniec służenia Krysznie. Przyjmuje wiele form do 
służenia Krysznie i w ten sposób służy Panu. Służy Panu Krysznie przyjmując 
następujące formy: parasol, pantofle, pościel, poduszka, ubrania, krzesło 
do odpoczynku, rezydencja, święta nić i tron.” (Cc. Adi 4.123,4)

Karatale – Ręczne dzwonki
W czasie sankirtanu karatale wybijają słynny rytm „raz-dwa-trzy”, który 
przekazuje następujące trzy wiadomości dla bhaktów: 1) pokonam śmierć; 
2) pokonam Jamaradźa; 3) radośnie pokonam  jego sługi. Słuchając z daleka 
dźwięku karatali tych troje (śmierć, Jamaradźa i jego słudzy) z pewnością karatali tych troje (śmierć, Jamaradźa i jego słudzy) z pewnością karatali
nie podchodzą w pobliże osób wykonujących kirtana.

Wiszana – Róg
Gdy w czasie nama-sankirtana wzrasta oddanie, to działa ono jak ogień 
palący na popiół nieczystości w umyśle. Następnie pomyślny róg usuwa 
ten brudny osad dźwiękiem wydobywającym się ze swojej tuby.

Kara-tali – Klaskanie w dłonie
Wiele ptaków grzechów przebywa na drzewie ciała. Ale bez wątpienia 
przeganiane są przez klaskanie w dłonie w czasie kirtana. „W Dwaraka-
mahatmja jest stwierdzenie Narady, w którym zaznacza on: «Z ciała każdej 
osoby, która klaszcze i tańczy przed Bóstwem, okazując oznaki ekstazy, 
wszystkie ptaki grzesznych czynności odlatują.» Tak jak klaszcząc ktoś 
może przegonić wiele ptaków, podobnie ptaki wszystkich grzesznych 
czynności, które siedzą na ciele, mogą odlecieć dzięki tańczeniu i klaskaniu 
w dłonie przed Bóstwem Kryszny.” (NOD)

Nritja i Lunthan – Tańczenie i tarzanie się po ziemi
Małe dzieci mają skłonność do proszenia o uwagę swoich ojców. Dziecko 
wzniesie ręce do góry, zatańczy wkoło i krzyknie do ojca, który odpowie 
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biorąc dziecko na kolana i czule go pogłaska. Lecz jeśli ojciec nie odpowiada 
natychmiast, dziecko płacze i tarza się po ziemi. Taki widok jest nie do 
zniesienia dla łaskawego ojca, który z pewnością podniesie dziecko. W tym 
nastroju tańczenie i tarzanie się po ziemi są integralnymi częściami 
wykonywania sankirtana. Służą do błagania o przychylność wszech-
łaskawego Pana Śri Kryszny, Najwyższego Ojca.

Oczywiście nie oznacza to, że bhaktowie powinni porzucić dobre obyczaje, 
wyć jak zjawy i szaleńczo tarzać się na chodniku w sankirtanie. W pewnych 
odpowiednich sytuacjach, jak Nawadwipa Dhama parikrama, bhaktowie
mogą, jeśli naprawdę czują inspirację, spontanicznie krzyczeć w ekstazie 
„Hariiiiii bol!” i szaleńczo tarzać się w kurzu Dhama. Pamiętajcie, że na 
początku Mahaprabhu prowadził Swoje nocne kirtany za zamkniętymi kirtany za zamkniętymi kirtany
drzwiami w domu Śriwasa Aćarji, by uchronić niewiernych przez 
popełnianiem obraz względem bhaktów.

Poza zadowalaniem Pana taniec bhakty wytwarza pomyślność dla świata, bhakty wytwarza pomyślność dla świata, bhakty
jak potwierdza to Padma Purana i Hari-bhakti-sudhodaja (2 (2 ( 0.68)8)8 :

„O królu, gdy bhaktowie  Kryszny tańczą, ich kroki miażdżą niepomyślność 
na ziemi, ich spojrzenia niszczą niepomyślność w dziesięciu kierunkach, 
a ich wzniesione ramiona odpychają niepomyślność planet półbogów.”

„O Panie, jestem jak kukiełka w Twoich rękach. Więc jeśli przywiodłeś 
mnie tu, bym tańczył, to spraw, bym tańczył, spraw, bym tańczył. O Panie, 
spraw, bym tańczył tak jak chcesz.” (Śrila Prabhupada)

„W Dwaraka-mahatmja Pan Kryszna oznajmia ważność tańczenia przed 
Bóstwem: «Osoba, która jest w radosnym nastroju, która czuje głęboką, 
religijną ekstazę tańcząc przede Mną i która manifestuje różne cechy 
cielesnej ekspresji, może spalić wszystkie zgromadzone grzeszne reakcje, 
jakie nazbierała przez wiele tysięcy lat.” (NOD)



Rozdział jedenasty

Nauki Pana Ćajtanji

Wprowadzenie

bolo kryszna, bhadźo kryszna, koro kryszna śikha
Intonuj święte imię Śri Kryszny, służ Krysznie i czcij Go oraz ucz się 
o Krysznie z wedyjskich śastr. (CB)

Śri Ćajtanja Mahaprabhu przekazał tą naukę dla każdego. Nimaj przez całe 
Swoje życie nauczał ludzkość. W dzieciństwie był niespokojnym dzieckiem 
lubiącym się bawić. Za młodu był studentem i rozwinął Swoją fizyczną 
i intelektualną naturę. W trzecim etapie, rozpoczynając ruch sankirtana
w Nadii, Pan Ćajtanja pielęgnował bhakti, aby pokazać ludziom, jak się 
służy Krysznie. Ostatecznie Pan Ćajtanja pokazał, jak owoc takiego oddania 
stawał się osiągnięciem Kryszna-premy, czystej miłości do Boga.Kryszna-premy, czystej miłości do Boga.Kryszna-premy

„Po trzykroć potwierdzam to moi bracia! Czcijcie Pana Gaurangę! Pan 
Gauranga jest oryginalnym mistrzem duchowym całej manifestacji 
kosmicznej. Jeśli szczerze pragniecie wielbić Pana Gaurangę, to oczyśćcie 
swoje umysły i uwolnijcie się od skłonności do wynajdywania błędów 
i krytykowania innych.

151
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„W ten sposób przyjmijcie schronienie lotosowych stóp Pana Gaurangi. 
Pan Gauranga zna najskrytsze myśli każdego, więc jak można Go oszukać? 
Gdy twoje serce staje się czyste i wolne od zła to z łatwością zrozumiesz 
Jego nauki. Prawdziwy sukces w życiu duchowym przychodzi wtedy, gdy 
ktoś przyjmuje do serca życie i nauki Pana Ćajtanji.” (PW)

„Nauki Pana Ćajtanji zwalczają pięć rodzajów ignorancji wymienionych 
w Mahabharacie. (1) przyjmowanie ciała za jaźń, (2) traktowanie 
materialnego zadowalania zmysłów za standard przyjemności, (3) bycie 
zaniepokojonym z powodu materialnego utożsamiania się, (4) rozpaczanie 
i (5) uważanie, że jest coś poza Prawdą Absolutną.” (CC. Adi, Adi, Adi 1.102 zn.)

„Choć Pan Ćajtanja osobiście nie napisał żadnej książki, to jako wszech-
przenikająca Dusza Najwyższa inspirował innych do pisania. Śri Kryszna 
Ćajtanja nie jest ograniczany przez czas, miejsce czy potrzebę 
bezpośredniego nauczania kogokolwiek.” (CCD)

Thakura Bhaktiwinoda opisuje rezultaty podążania za naukami Pana 
Ćajtanji. „Istnieje rodzaj czystego bhakty, który jest ekspertem i jest bhakty, który jest ekspertem i jest bhakty
całkowicie doświadczony w podążaniu za naukami Śri Ćajtanji Mahaprabhu. 
Taki bhakta bez ustanku wielbi jedynie Śrimati Radhikę. Śrimati Radharani 
jest osobistością najbardziej wielbioną, która jest głęboko pochłonięta 
każdego dnia delektowaniem się smakami towarzystwa Śri Kryszny. Czysty 
bhakta takiego kalibru z pewnością wykonuje swoje poufne wielbienie 
całym sercem i z wyjątkowym podporządkowaniem się Śrimati Radhice. 
W ten sposób zawsze żyje w Śri Wradźa-mandali.” (SND)

Nadija Godrume Nitjananda Mahadźana
Bhaktiwinoda Thakura

nadija-godrume, nitjananda mahadźan
patijacze nam-hatta, dźiwer karan
(śraddhawan dźan he, śraddhawan dźan he)
prabhur agjaj, bhaj magi ej bhiksza
bolo «kryszna» bhadźo kryszna, koro kryszna śikha
aparadha-śunja ho»je, loho kryszna-nam
kryszna mata, kryszna pita, kryszna dhana-pran
krysznera samsara koro, czadi» anaćar
dźiwe doja, kryszna-nam – sarwa-dharma-sar

W Nadiji, na wyspie Godruma, wspaniałomyślny Pan Nitjananda otwo-
rzył rynek Świętego Imienia, by wyzwolić wszystkie upadłe dusze.
O wierni! O wierni! Na polecenie Gaurangi, o bracia, błagam was o trzy 
rzeczy: intonujcie Kryszna, czcijcie Krysznę i nauczajcie o Krysznie.
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Uważając, by nie popełniać obraz, po prostu przyjmijcie święte imię 
Pana Kryszny. Kryszna jest waszą matką, Kryszna jest waszym ojcem 
i Kryszna jest skarbem waszego życia.

Porzucając wszystkie grzeszne czynności wypełniajcie swoje światowe 
obowiązki tylko w związku z Panem Kryszną. Okazywanie współczucia 
innym duszom przez głośne intonowanie świętego imienia Kryszny jest 
esencją wszystkich form religii.

Śri Śaczi-Sutasztakam
Sarwabhauma Bhattaćarja

nawa gauram-waram nawa-puszpa-śaram
nawa-bhawa-dharam nawa-lasja-param
nawa-hasja-karam nawa-hema-waram
pranamami śaczi-suta-gaura-waram

Cera Gaury ma barwę świeżej śmietanki z domieszką kunkumy. Jest On 
wiecznie świeżym Kupidynem, który wypuszcza strzały z nowo 
rozkwitłych kwiatów. Gauranga ukazuje coraz nowsze nastroje 
emocjonalnych uniesień. Gaurahari lubi wykonywać oryginalne tańce. 
Wymyśla wiecznie nowe dowcipy, które wywołują wiele śmiechu. 
Olśniewający blask Śaczinandana jest jak świeżo odlane złoto. Kłaniam 
się Gaurze, pięknemu Synowi Matki Śaczi.

nawa-prema-jutam nawa-nita-śućam
nawa-weśa-kritam nawa-prema-rasam
nawadha wilasat śubha-prema-majam
pranamami śaczi-suta-gaura-waram

Posiada wiecznie świeżą miłość do Boga. Promienny blask Gaury jest jak 
kolor świeżego masła. Świeży wygląd Gaurasundara aranżowany jest na 
wiecznie nowe sposoby. Gaura delektuje się wiecznie nowymi smakami 
miłości do Kryszny. Gaura Raja świeci na dziewięć nowych sposobów 
wykonując dziewięciostopniowy proces oddania. Przesiąknięty jest 
najbardziej pomyślną miłosną naturą. Kłaniam się Gaurze, pięknemu 
Synowi Matki Śaczi.

hari-bhakti-param hari-nama-dharam
kara-dźapja-karam hari-nama-param
najane satatam pranajaśru-dharam
pranamami śaczi-suta-gaura-waram
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Gauranga pochłonięty jest oddaniem dla Śri Hari. Gaurahari utrzymuje 
intonowanie imion Hari. W czasie intonowania odlicza święte imiona na 
palcach Swoich rąk. Gauraćandra uzależniony jest od imienia Hari. 
W Jego oczach zawsze zbierają się łzy miłości. Kłaniam się Gaurze, 
pięknemu Synowi Matki Śaczi.

satatam dźanata-bhawa-tapa-haram
paramartha-parajana-loka-gatim
nawe-leha-karam dźagat-tapa-haram
pranamami śaczi-suta-gaura-waram 

Śaczisuta zawsze usuwa cierpienie materialnej egzystencji. Gaura jest 
celem życia dla osób, które poświęcone są swojemu najwyższemu 
interesowi. Śri Ćajtanja inspiruje ludzi, by stali się jak pszczoły (chętne 
na miód Kryszna-premy). Gaurahari usuwa palącą gorączkę materialnego Kryszna-premy). Gaurahari usuwa palącą gorączkę materialnego Kryszna-premy
świata. Kłaniam się Gaurze, pięknemu Synowi Matki Śaczi.

nidźa-bhakti-karam prija-ćarutaram
nata-nartana-nagara-radźa-kulam
kula-kamini-manasa-lasja-karam
pranamami śaczi-suta-gaura-waram

Pan Ćajtanja motywuje czyste oddanie dla Samego Siebie. Mahaprabhu 
jest najbardziej atrakcyjny dla Swoich ukochanych sług. Swoim 
teatralnym tańcem ukazuje cechy Króla kochanków. Sprawia, że umysły 
młodych kobiet wiejskich tańczą. Kłaniam się Gaurze, pięknemu Synowi 
Matki Śaczi.

karatala-walam kala-kantha-rawam
mridu-wadja-suwinikaja madhuram
nidźa-bhakti-gunawrita-natja-karam
pranamami śaczi-suta-gaura-waram

Gauranga gra na karatalach, z Jego gardła dobiegają słodkie, melodyjne 
dźwięki, a żywe tony winy miękko grają. W ten sposób Gaura Raja winy miękko grają. W ten sposób Gaura Raja winy
inspiruje bhaktów do wykonywania teatralnego tańca, który natchnięty bhaktów do wykonywania teatralnego tańca, który natchnięty bhaktów
jest aspektami Jego własnej służby oddania. Kłaniam się Gaurze, 
pięknemu Synowi Matki Śaczi.

juga-dharma-jutam punar nanda-sutam
dharani-suczitram bhawa-bhawoczitam
tanu-dhjana-czitam nidźa-wasa-jutam
pranamami śaczi-suta-gaura-waram
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Śri Krysznie Ćajtanji towarzyszy ruch sankirtana, który jest religijną pra-
ktyką dla wieku Kali. Jest On synem Nandy Maharadźa, który przyszedł 
ponownie. Gaurasundara jest nadzwyczaj olśniewającą ozdobą Ziemi. 
Jego nastrój nauczania jest odpowiednio przystosowany do cyklu naro-
dzin i śmierci. Świadomość Gaurahari jest skupiona na medytacji o Jego 
własnej formie Śri Kryszny. Gaurandze zawsze towarzyszy Jego trans cen-
dentalna siedziba. Kłaniam się Gaurze, pięknemu Synowi Matki Śaczi.

arunam najanam ćaranam wasanam
wadane skhalitam swaka-nama-dharam
kuruje su-rasam dźagatah dźiwanam
pranamami śaczi-suta-gaura-waram

Oczy Śaczinandana, podeszwy Jego lotosowych stóp i Jego ubrania są 
czerwonawe, jak kolor, który zwiastuje wschodzące słońce. Gdy 
Gauranga powtarza Swoje imiona Jego głos drży. Gaurahari rozbudza 
słodki smak w życiu w całym wszechświecie. Kłaniam się Gaurze, 
pięknemu Synowi Matki Śaczi.

Pachnący lotos religii Gaudija-Wajsznawa
„Religia Wajsznawa jest jak kwiat lotosu stopniowo otwierający się z bie-
giem czasu. Najpierw jest pączek, potem etap delikatnego rozkwitania, 
stopniowo następuje w pełni rozkwitły stan.

„W czasie Brahmy wiedza o Bogu i iluzji oraz praktyka miłości i oddania wspo-
m niana w ćatuh-ślokach Śrimad Bhagawatam dopiero kiełkowały w ludz-
kich sercach. Za czasów Prahlada Maharadźa utworzyły pączek. W czasach 
Wjasadewy pączek stopniowo otwierał się, a za czasów Wajsznawa aćarjów
(Ramanudźa, Madwa, Wisznuswami, Nimbarka) pączek stał się kwiatem.

„Z nadejściem Mahaprabhu kwiat otworzył się i roztoczył słodki zapach 
dla każdego. Śri Kryszna Ćajtanja dał Kryszna-premę ludziom na całym 
świecie przez upowszechnianie Boskiego Imienia: esencji religii Wajsznawa. 
Choć chwały intonowania imion Kryszny zamknięte były w pismach, to Śri 
Ćajtanja otworzył skarbiec miłości i wszystkim rozdał jego bogactwa.” (JD)

Choć wszystkie sampradaje Wajsznawa podkreślają istotę intono wania, 
to Gaudijowie są szczególnie znani ze swojego ekstatycznego tańczenia 
i intonowania maha-mantry Hare Kryszna. Członkowie MTŚK-a,  opisywani maha-mantry Hare Kryszna. Członkowie MTŚK-a,  opisywani maha-mantry
są często jako „Ludzie z Hare Kryszna”.

Światowy kościół przyszłości
Thakura Bhaktiwinoda powiedział: „Religia nauczana przez Mahaprabhu 
jest uniwersalna, nie jest ekskluzywna. Zarówno uczeni jak i ignoranci są 
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zachęcani do jej przyjęcia. Osoby inteligentne zaakceptują ją dzięki wiedzy 
o sambandha-tattwie. Ignoranci mają ten sam przywilej dzięki intonowaniu 
maha-mantry Hare Kryszna i przebywaniu z czystymi Wajsznawami.maha-mantry Hare Kryszna i przebywaniu z czystymi Wajsznawami.maha-mantry

„Zasada kirtanu proponuje światowy kościół przyszłości, wznoszący wszys-
tkie klasy ludzi, bez rozróżniania na kastę czy pochodzenia, do naj wyż szej 
kultury ducha. Kościół ten obejmie cały świat i zastąpi sek ciar skie religie, 
które wykluczają obcych ze strefy meczetu, synagogi czy świątyni.” (LP)

Powyższy cytat Bhaktiwinoda Thakura został napisany w roku 1896. Zbie-
giem okoliczności jest to również pomyślny rok narodzin Śrila Prabhupada.  
Bhaktiwinoda przepowiedział przyszłe działania MTŚK-a, którymi jest roz-
prze s trzenianie świętych imion Kryszny na świecie. Jak na ironię, wiele 
dawnych kościołów jest teraz niesekciarskimi centrami MTŚK-a, w których 
ludzie wszelkich kast, wyznań i kolorów skóry swobodnie spotykają się, by 
radować się świętymi imionami Pana. W roku 1996 wielbi ciele na całym 
świecie obchodzili setną rocznicę urodzin Śrila Prabhupada. Z pewnością 
historycy odnotują, w jaki sposób Śrila Prabhupada w poje dynkę ustanowił 
światowy kościół rozprzestrzeniając święte imiona Boga na całym świecie.

Śrila Prabhupada powiedział: „Mamy ogromną odpowiedzialność rozpro-
wa dzania tej wiedzy Bhagawata Dharma na całym świecie. Jeśli będziemy 
bardzo szczerzy i czyści w podążaniu za poprzednimi wielkimi aćarjami, to 
bez wątpienia ten Ruch Świadomości Kryszny zostanie zaakceptowany na 
świecie jako jedyna religia.” (SPL 72.1.5)

MTŚK ki dźaj!
Śrila Prabhupada ki dźaj!

Święte imię

Hare Kryszna Hare Kryszna Kryszna Kryszna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Na początku Kali-jugi Narada Muni odwiedził Brahmę i zapytał go, w jaki 
sposób upadli ludzie wieku Kali zostaną wyzwoleni. Narada zapytał i uważ-
nie słuchał dla naszej korzyści, tak jak Ardźuna otrzymując Bhagawad-gitę.

„Pan Brahma powiedział: «Jest to zasadniczy sekret wszystkich wedyjskich 
śastr, dzięki któremu możesz przekroczyć ponury ocean Kali-jugi. Jedynie śastr, dzięki któremu możesz przekroczyć ponury ocean Kali-jugi. Jedynie śastr
dzięki intonowaniu imienia Najwyższej Boskiej Osoby, Pana Narajana, 
czyjeś grzechy w Kali-judze będą oczyszczane.”

„Narada Muni zapytał ponownie: «Co to za imię?”
„Pan Brahma odparł: 

hare kryszna hare kryszna kryszna kryszna hare hare
hare rama hare rama rama rama hare hare
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iti sodaśakam namnam, kali kalmasza naśanam
natah parataropajah, sarwa wedeszu driśjate

Ten zbiór szesnastu imion w maha-mantrze Hare Kryszna jest jedynym 
pogromcą grzechów w Kali-judze. Nie ma żadnego innego lekarstwa we 
wszystkich pismach wedyjskich.

„Pan Brahma kontynuował: «W ten sposób maha-mantra składająca się 
z szesnastu imion jest niszczycielem materialnego okrycia dźiwatmy, które dźiwatmy, które dźiwatmy
składa się z szesnastu elementów; (pięć zmysłów gromadzących wiedzę 
i pięć zmysłów działających, pięć oddechów i jedno ciało subtelne – umysł, 
inteligencja, fałszywe ego). Gdy materialne i subtelne okrywy dźiwatmy
niszczone są przez intonowanie maha-mantry Hare Kryszna, Najwyższy maha-mantry Hare Kryszna, Najwyższy maha-mantry
Pan Kryszna pojawia się przed dźiwą jak lśniące promienie słońca, gdy 
odpływają chmury.” (Kali-santarana Upaniszad(Kali-santarana Upaniszad( , Kali-santarana Upaniszad, Kali-santarana Upaniszad 2-7)7)7

„Święte imię jest czintamani, ponieważ obdarza wszystkim, czego ktoś 
pragnie. Materialistom daje dharmę, arthę, kamę i moksza; bhaktom daje 
czystą miłość do Kryszny. Święte imię jest nieograniczone, niemające 
początku, nierozłączne i w pełni świadome. Cokolwiek jest w Krysznie, jest 
także w świętym imieniu, ponieważ tych dwoje nie jest różnych. Imię jest 
wiecznie wolne od całego materialnego zanieczyszczenia.

„Kryszna i Jego postać nie są różne, w ten sposób święte imię i postać 
Kryszny nie mogą być odseparowane. Jeśli ktoś pamięta święte imię 
Kryszny, otrzymuje także formę Kryszny. Święte imię Kryszny posiada 
w pełni wszystkie Jego sześćdziesiąt cztery cechy. Dzięki przyjęciu 
schronienia w świętym imieniu Kryszny można zrozumieć i dostrzec 
wszystkie inne atrakcyjne atrybuty Najwyższego Pana, takie jak Jego 
piękna postać, cechy i rozrywki. Pan Ćajtanja przyjął, że dzięki intonowaniu 
Hare Kryszna mogą zostać objawione wszystkie rozrywki Pana. Święte imię 
jest największym skarbem w magazynie Kryszny, ponieważ zawiera 
w sobie cały świat duchowy!” (HNC)

„Ze wszystkich sposobów na bhadźan (służba oddania), imię Kryszny jest 
duchowo najczystsze. Opisując absolutne obowiązki Hari-bhakti-wilasa
oznajmia, że śpiewanie i medytowanie o Śri Nama (świętych imionach 
Kryszny) jest najlepszą działalnością religijną.

„Kryszna-nama zostało zaakceptowane przez wszystkich jako inkarnacja 
Pana Śri Kryszny na tej ziemi. Choć pojawia się On jako słowo, Kryszna, to 
dzięki Jego niepojętej mocy jest On zupełnie duchowy. Imię jest szczególną 
inkarnacją Najwyższej Boskiej Osoby. Ponieważ Kryszna i Jego imię są 
identyczni, Kryszna zstąpił na ziemię jako nama. Kryszna-nama jest naszym 
pierwszym spotkaniem z Kryszną. Dlatego najpierw spotykamy Krysznę 
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w Jego imieniu. Z determinacją mającą na celu dotarcie do Kryszny musimy 
najpierw przyjąć imię Kryszny.” (NB)

„Najbardziej zaawansowani bhaktowie, którzy w pełni poświęcili się Śri 
Krysznie, przyjmują wyjątkowe schronienie w Kryszna-nama wśród wielu 
innych praktyk oddania. Nie ma żadnego innego działania tak czystego 
i duchowego, jak śpiewanie imienia Kryszny.”

„Mimo, że imię składa się z połączenia liter, to jest ono szczególną 
manifestacją Kryszny. Zgodnie z faktem, że nie ma różnicy między imieniem 
i formą, Kryszna zstąpił z Goloki Wryndawan przyjmując postać imienia. 
Tak więc imię Kryszny jest pierwszym poznaniem Go. Jeśli ktoś chce osiąg-
nąć Krysznę, powinien najpierw przyjąć imię Kryszny.” (SCSSCSSC )

Intonowanie świętego imienia jest wiecznym zajęciem duszy. W świecie 
materialnym intonowanie Hare Kryszna jest podstawową służbą do 
oczyszczenia i duchowego postępu. Wszystko inne jest pomocnicze lub 
wspierające główną służbę, jaką jest intonowanie Hare Kryszna. Gdy jednak 
wraca się do świata duchowego, to intonowanie świętego imienia będzie 
na dalszym planie, a wykonywanie innych służb do zadowolenia Radhy 
i Kryszny wyjdzie na pierwszy plan.

Wchodząc do siedziby Kryszny otrzymuje się szczególną służbę do wyko-
nywania dla Śri Śri Radha-Gowindy i to będzie coś odmiennego i naj waż-
niejszego. W tym czasie święte imię będzie w tle, pomagając i dodając 
energii, np. gdy gopi ubijają zsiadłe mleko na masło dla Kryszny równo cze-gopi ubijają zsiadłe mleko na masło dla Kryszny równo cze-gopi
śnie śpiewają Jego chwały, odmierzając czas swoimi bransoletkami i dzwon-
kami na pasach.

Z sześćdziesięciu czterech gałęzi służby oddania Śrila Rupa Goswami 
twierdzi, że dziewięć z nich (śrawanam, kirtanama, smaranam, itd.) są 
najważniejsze. Potem mówi, że pięć z nich jest najbardziej znaczące. Potem 
ponownie Śrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura sprowadza tych pięć 
punktów do jednego, do intonowania świętych imion Kryszny, jako naj waż-
niejszej formy służby oddania.

„Po uważnym i dokładnym rozważeniu tych pięciu gałęzi, najlepszą 
praktyką jest Nama-bhadźana (służba dla świętych imion Boga), która jest 
źródłem ich wszystkich i jest ponad wszystkimi wychwalana. (1) Sadhu-
sanga – przebywanie z bhaktami polecane jest do wytworzenia smaku lub bhaktami polecane jest do wytworzenia smaku lub bhaktami
inklinacji do Śri Nama-bhadźana. Smak pochodzi z przebywania ze 
świętymi osobami, które przywiązane są do intonowania świętych imion 
Kryszny z mocną wiarą i które intonują imiona systematycznie. (2) 
Bhagawata-śrawana – słuchanie Śrimad Bhagawatam, które samo w sobie 
uznaje Śri Nama-bhadźana za najwyższą zaletę. Na początku, w środku 
(pieśń szósta, historia Adźamili) i na końcu Śrimad Bhagawatam ciągle 
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podkreśla skuteczność Nama-bhadźana. (3) Matura-wasa – Nama-bhadźana
znajduje się u podstaw mieszkania we Wryndawan czy Śri Dhama Majapur. 
Mieszkający tam sadhu lub osoby odwiedzające te święte miejsca są 
zawsze zajęci nama-sankirtana. (4) Śri Murti-sewa – Służba dla Bóstwa 
Kryszny zawsze poprzedzana jest mantrami, składającymi się z imion Boga. 
Hari-bhakti-wilasa i Śri Dźiwa Goswami mówi, że służba dla bóstwa musi 
być wykonywana razem z intonowaniem mantry Hare Kryszna, aby była mantry Hare Kryszna, aby była mantry
zaakceptowana. (5) Nama-sankirtana – Intonowanie świętych imion.

„Ćajtanja-ćaritamryta oznajmia, że spośród dziewięciu sposobów służby 
oddania na otrzymanie miłości do Boga, głównym jest nama-sankirtana. 
Ten, kto intonuje nama bez obraz z pewnością otrzymuje miłość do Boga. 
Bhakti-sandarbha wyjaśnia, że żadna forma bhakti (bhakti (bhakti Matura-wasa, sadhu-
sanga, Śri Murti-sewa i słuchanie Bhagawata) nie jest kompletna bez Śri 
Kryszna nama-sankirtana. Hari-bhakti-sudhodaja mówi, że do zdobycia 
łaski Kryszny sankirtana jest najlepszy i podstawowy ze wszystkich praktyk 
duchowych. Jeśli inne praktyki bhakti pomagają w tym, powinny być bhakti pomagają w tym, powinny być bhakti
przyjęte.” (SCT)

W Harinama-czintamani Śrila Bhaktiwinoda wyjaśnia, że są dwa rodzaje Harinama-czintamani Śrila Bhaktiwinoda wyjaśnia, że są dwa rodzaje Harinama-czintamani
świętych imion: mukhja nama (główne) i gauna nama (drugorzędne). 
„Święte imię może być dwóch typów: pierwszorzędne i drugorzędne. 
Święte imiona Pana, które opisują Jego transcendentalne rozrywki okreś-
lone są jako imiona pierwszorzędne. Intonowanie tych imion objawia 
rozrywki Kryszny, daje Kryszna-premę i wieczne życie we Wryndawan. 
Pierwszorzędne czy główne imiona to Gowinda, Gopala, Nandanandana, 
Rama, Radha-natha, Hari, Jaśomati Pranadhana, Śjamasundara, Madhawa, 
Madana-Mohana, Gopinatha, Wradźagopal.” (HNC)

„Główne imiona (pierwszorzędne) są w pełni transcendentalne, tożsame 
ze swarupą Pana i przebywają wiecznie w duchowym świecie. Imiona Pana 
przychodzą do materialnego świata, by niszczyć wpływ maji. Drugorzędne 
jednak zwią zane są ze stwarzaniem tego materialnego wszechświata, np. 
Paramatma, Śristikarta (stworzyciel wszechświata), Dźagat-pati (kontroler 
wszechświata).” (NB)

Śrila Bhaktiwinoda Thakura wyjaśnia następnie, że są dwa rodzaje mukhja 
nama: madhurja- i ajszwarja-nama. Madhurja-nama, jak Kryszna, Radha 
Ramana, Gopidźana-wallabha, Gandharwika-Giridhari, wyrażają małżeński 
nastrój pełen słodyczy, bliskości i miłości. Rama, Wasudewa i Nrisimha są 
ajszwarja-nama – wyrażają bogactwo Pana, majestat, nastrój podziwu.

„Drugorzędne imiona opisują działania i związek Pana z Jego materialną 
energią (np. Brahman, Paramatma, Iśwara, Dźagannatha, lub jak mówią 
Chrześcijanie: Stwórca, Utrzymujący czy Pogromca). Takie imiona Pana 
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przywoływane są przez karmich i gjanich, ale nie przez wielbicieli Pana. 
Intonowanie drugorzędnych imion Pana daje pobożność, materialny 
rozwój i wyzwolenie. Kryszna-prema jednak, najdoskonalszy efekt into no-
wania świętego imienia Pana, osiągana jest tylko przez czyste intonowanie 
podstawowych imion Kryszny. Jest tak dlatego, ponieważ drugorzędne 
imiona, choć także posiadają moce rozrywek Pana, to mają je tylko do 
pewnego stopnia.” (HNC)

Dlaczego intonowanie drugorzędnych imion nie daje premy? Drugorzędne 
imiona są odległe, niekompletne i w jakiś sposób bezosobowe. Dlatego 
pozbawione są osobowego wyrażenia łaski i miłości Kryszny. W gauna 
nama nie ma wyrażenia premy, ponieważ nie mają w sobie premy, ponieważ nie mają w sobie premy lila, rozrywek.

Gdy ktoś intonuje mukhja nama, jak Gowinda czy Gopinatha, i pamięta 
o miłosnych rozrywkach Kryszny z gopi, prema wleje się do jego serca 
z prema-sagara (oceanu boskiej miłości), który znajduje się w tych 
imionach. Imiona te są bezpośrednio Najwyższą Boską Osobą i jako takie 
wyposażone są we wszelkie moce, które znaleźć można w osobowej formie 
Pana. Zróbmy eksperyment porównujący mukhja nama z gauna nama.

Jeśli intonujemy „Paramatma! Paramatma! Paramatma!” nie pojawi się nic 
poza pragnieniem i zmęczeniem. Lecz jeśli intonujemy „Radhe Radhe 
Gowinda, Gowinda Radhe! Radhe Radhe Gowinda, Gowinda Radhe!” to 
wkrótce zostaniemy odurzeni ambrozją nektaru i zupełnie zapomnimy 
o cielesnej tożsamości. Pod ekstatycznym wpływem pierwszorzędnych, 
wypełnionych premą imion Kryszny możecie nawet zacząć płakać, śmiać 
się, tańczyć lub tarzać po ziemi jak szaleniec.

Śrila Prabhupada potwierdza ten punkt: „Intonowanie Hare Kryszna. Jeśli 
intonujesz cały dzień i noc i tańczysz, nie zmęczysz się nigdy. Ale weźmy 
inne imię. Skończy się po pół godzinie. Jest to uciążliwe.” (SPT 69.2.17)7)7  „Tak 
dalece, jak to możliwe, ludzie powinni być zachęcani do intonowania 
maha-mantry Hare Kryszna i docierania do uniesienia i tańczenia. Nawet maha-mantry Hare Kryszna i docierania do uniesienia i tańczenia. Nawet maha-mantry
jeśli nie ma uniesienia, tańcz, a to przyniesie uniesienie. Tańczenie jest takie 
miłe. Intonuj, tańcz i zjedz prasadam. Odpocznij. To wszystko. Ale nie tak, 
jak odpoczywa Kumbhakarana.” (SPT 73.16.7)7)7

„W Padjawali jest oznajmienie pewnych Padjawali jest oznajmienie pewnych Padjawali bhaktów: «Nie obchodzą nas 
żadni obcy. Jeśli nas wyśmieją, nadal nie będzie nas to obchodzić. Będziemy 
po prostu radować się transcendentalnymi smakami z intonowania Hare 
Kryszna i w ten sposób będziemy tarzać się po ziemi i tańczyć ekstatycznie. 
Tak będziemy wiecznie cieszyć się transcendentalnym szczęściem.” (NOD)

„Wszyscy ci ludzie (bhaktowie Pana Ćajtanji) zachowują się jak szaleńcy. 
Tylko tańczą i intonują święte imię Kryszny. Czasami nawet płaczą i tarzają 
się po ziemi.” (Cc. Madhja 16.166)
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W następującym fragmencie Thakura Bhaktiwinoda opisuje, jak święte 
imię stopniowo objawia wszystkie transcendentalne wspaniałości przed 
szczerym sadhaką, który intonuje Je z mocną wiarą i podporządkowaniem. 
Identyfikując się z jego nastrojem oddania bhaktowie mogą być zain spi ro-
wani do przyjęcia schronienia w nektariańskich imionach Radhy i Kryszny.

„Moje serce jest jak pustynia, palona promieniami słońca. To jest moja 
wewnętrzna, mentalna sytuacja. Pragnienie tymczasowych, materialnych 
rzeczy nie może mnie zadowolić, ponieważ z natury przynoszą one śmierć. 
I nie jedno, nie dwa, lecz tysiące takich pragnień przynoszących śmierć 
przyjęło schronienie w moim umyśle. Więc moja podświadomość ciągle 
płonie. To jest moja sytuacja. Lecz w jakiś sposób, dzięki łasce sadhu i guru, 
święte imię Kryszny ze swoimi nieskończonymi możliwościami weszło 
przez otwory w moich uszach i dotarło do serca. A tam, ze szczególną 
nadzieją, z nieograniczonymi, pomyślnymi zdolnościami dotknęło mojego 
serca nowym rodzajem nektaru.

„Nowa nadzieja obudziła się dzięki temu dźwiękowi. Potem przemocą 
przeszła z serca w stronę języka. To nie dzięki wysiłkowi mojego języka 
powstaje ten dźwięk – nie. To, co przyszło do moich uszu z serca świętego, 
weszło do mojego serca, a potem z przemocą pojawiło się na moim języku 
i zaczęło tańczyć.

„Takie jest święte imię. Zstępuje »z góry». Nie może zostać »wypro du ko-
wane» przez materialny język. Jego źródło jest »u góry«. Przechodzi od 
przedstawiciela Absolutu przez uszy do serca. W sercu otrzymuje odrobinę 
poparcia a następnie pojawia się na języku i zaczyna tańczyć. Z wielką 
mocą ten słodki dźwięk pojawia się na końcu języka i zaczyna tańczyć.

„Zostały tu opisane prawdziwe efekty boskiego imienia. Jeśli jest to 
prawdziwe i żyjące imię, głos będzie się łamał. Ciało zacznie drżeć, nogi nie 
będą w stanie ustać, a czasem łzy będą płynąć strumieniem po ciele. Włosy 
zjeżą się, a ciało czasem zmieni kolor. Materialny umysł i świadomość 
zgasną i będzie można omdleć. Całe ciało i umysł będzie wyglądało jakby 
było zaatakowane, będzie drżało i będzie doświadczane na inne sposoby.

„Może wydawać się, że tak wiele problemów pojawia się w ciele i umyśle, 
lecz naprawdę prawdziwe serce przepełnione jest szczególnym rodzajem 
dziwnego, słodkiego nektaru. Czasami bhakta myśli: «Pływam w oceanie 
nektaru. Moja cała egzystencja zatopiona jest w oceanie nektaru rasy. 
Jestem tu i nie rozumiem gdzie jestem. Co to jest? Co mnie otacza? Czy 
tracę zmysły? Gdzie są moje poprzednie doświadczenia, moja powaga, 
mój ciężar… gdzie to jest?»

„Zostałem przemieniony przez obcy element. Jestem lalką w rękach 
wielkiej mocy, która jest dla mnie tak serdeczna. Nie mogę ustalić jak jest 
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to możliwe, że dzięki mojej wierze wszedłem do tego wspaniałego, niezna-
nego otoczenia. W końcu zauważyłem, że jestem zauroczony. Moja cała 
istota została schwytana i kontrolowana przez szczególnie słodka siłę. Jest 
ona poza opisem. Przyszedłem przyjąć w Nim schronienie i przyjąć Go na 
mojego strażnika. Lecz teraz w Jego rękach czuję się traktowany tak 
bezlitośnie i przytłaczająco.

„Lecz nadal czuję, że wszystko jest przyjemne, poza moim zrozumieniem. 
Nie mogę się już sprzeciwiać. Jestem w pełni schwytany. Więc niech moja 
wiara uda się gdzie chce, ponieważ nie mogę uciec. Jestem uwięziony 
w dłoniach słodko kochającego przyjaciela. Cała moja niezależność odeszła 
i nie mam innego wyboru, jak tylko podporządkować się. 

„Zauważam, że jest On autokratą. Robi cokolwiek chce. Ponieważ niemo-
żliwym jest dla mnie ciągłe opieranie się, muszę się podporządkować. Teraz 
będę współpracował i robił wszystko, czego On chce. W tym czasie 
zrozumiałem, że święte imię jest jak kwitnący kwiat, wydzielający wspaniale 
słodkie strumienie. Święte imię zawiera tak wiele słodkich, różnorodnych 
form obecnych w Nim. Na różne sposoby On wspaniale wyraża Siebie. 
Czasami pokazuje dziwny rodzaj koloru i formy, a potem znika.

„Tu wewnątrz objawionych jest tak wiele uroczych aspektów, gdy On 
zmusza mnie do podporządkowania się u podstawy tego ołtarza. Pokazuje 
Siebie w Swojej prawdziwej postaci, gdy prowadzi mnie do Wryndawan, 
aby być świadkiem Jego wradźa-lila z Radhą. Odnajduję siebie w Jego 
unikalnej i słodkiej siedzibie. Mówi do mnie: «Widzisz! Mam tak wiele 
wspaniałych rzeczy, a to jest twój dom. Nie jestem wymysłem, lecz kon-
kretną rzeczywistością. Przekonasz się, że to otoczenie jest bardzo słodkie 
i przychylne i że powinieneś tu mieszkać.”

„Widzę, że wymienia On różne miłosne rasy z wieloma Swoimi rasy z wieloma Swoimi rasy bhaktami. 
Odkrywam, że duchowe ciało pojawiło się z mojego wcześniejszego ciała 
i że mam tu stałe miejsce w służbie dla Niego. Znalazłem tu nowe życie, 
a wszystkie względy dotyczące mojego przeszłego życia i moje doś wiad-
czenia znikły. To, co powiedział jest prawdą; moje prawdziwe życie jest tu, 
a moje wcześniejsze życie materialne było jałowe.

„Teraz przekonuję się, że intonowanie świętego imienia daje mi nową 
nadzieję, nową perspektywę i nową zachętę. Imię dostarcza wszystkiego, 
co chcemy. Wszystkie nasze wewnętrzne pragnienia zostaną spełnione, 
jeśli intonujemy imię. Święte imię jest wieczne, pełne ekstazy i jest 
najczystsze z czystych.

„Jestem zupełnie odmieniony, a moje najskrytsze pragnienie jest takie: 
Niech to, co jest przeciwko temu słodkiemu imieniu na zawsze zniknie ze 
świata. Każdy powinien tu przyjść. Jestem gotów na poświęcenie mojego 
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życia, aby zniszczyć jakikolwiek sprzeciw, tak by każdy mógł łatwo, 
spokojnie i bez obaw cieszyć się tym absolutnym, słodkim i szczęśliwym 
życiem.” (Śaranagati(Śaranagati( )Śaranagati)Śaranagati

Wiśwanatha Ćakrawarti Thakura pisze w komentarzu do Bhakti-rasamryta-
sindhu Rupy Goswamiego: „Słowa mantry Hare Kryszna, które wydobyły się mantry Hare Kryszna, które wydobyły się mantry
z ust Pana Ćajtanji, zatapiają cały wszechświat w oceanie miłości do Boga. 
Niech zawsze zwyciężają!”

Dźapa

Hare Kryszna Hare Kryszna Kryszna Kryszna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

„Śri Ćajtanja Mahaprabhu intonuje mantrę Hare Kryszna na głos, a święte 
imię tańczy na Jego języku, gdy liczy On ilość wyrecytowanych imion 
Swoją jaśniejącą dłonią.” (Prathama Ćajtanjasztaka)
„Intonując maha-mantrę Hare Kryszna, Swoje własne święte imiona, które 
przynoszą pomyślność na świecie, dłonie Pana Gaurangi drżą od miłości, 
gdy dotyka splecionej nici na Swojej talii, na której liczył ilość imion.” (Śri (Śri (
Ćajtanja-ćandramryta)Ćajtanja-ćandramryta)Ćajtanja-ćandramryta

„Na splecionej nici Pan Ćajtanja liczy określoną liczbę Swoich własnych 
świętych imion (imion Kryszny).” (Cb. Madhja(Cb. Madhja( 5.1)

„Pan Ćajtanja pobłogosławił ich, mówiąc: «Obyście osiągnęli oddanie dla 
Pana Kryszny. Nie marnujcie czasu na plotki; po prostu intonujcie święte 
imiona i cechy Kryszny.”

Następnie Pan Śri Gauranga osobiście pouczył ludzi: apane sabare prabhu 
kore upadeśe, kryszna-nama maha-mantra śunaho harisze, «Cieszcie się 
słuchając maha-mantry ode Mnie: maha-mantry ode Mnie: maha-mantry Hare Kryszna Hare Kryszna Kryszna 
Kryszna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare.»

„Pan kontynuował: prabhu bole, kahilan ej maha-mantra, iha dźapa» gija 
sabe korija nirbandha, «Kontynuujcie intonowanie dźapa tej maha-mantry
określoną liczbę razy.»

„»Dzięki takiemu intonowaniu można uzyskać wszelką doskonałość. 
W tym intonowaniu nie ma żadnej zasady, poza tym, że powinno być 
kontynuowane w każdej chwili.” (Cb. Madhja (Cb. Madhja ( 23.74-84)

W Satwata Tantrze, Patala tekst 4, Pan Śiwa powiedział: „O Narado, święte 
imiona Pana Hari przebywają tylko w ustach tego, kto przez setki 
poprzednich żyć wielbił Pana Wasudewę.”

W jaki sposób dźapa oczyszcza intonującego? „Intonowanie stopniowo 
osłabia skłonność do grzechu i równocześnie oczyszcza świadomość. 
W tym momencie zaczyna się manifestować smak do intonowania. 
Inklinacja do popełniania grzesznych działań znika, choć niewyraźny osad 
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przeszłych grzesznych czynności nadal utrzymuje się w świadomości. 
Cofające się grzeszne reakcje zostawiają aromat grzesznych zwyczajów, ale 
kontakt intonującego z imieniem wytwarza czystość umysłu i siłę woli, 
która pokonuje utrzymujący się zapach grzechu.” (HNC)

Zaabsorbowanie dźapa

Hare Kryszna Hare Kryszna Kryszna Kryszna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

W Nama Bhadźana Bhaktiwinoda Thakura wyjaśnia, jak zaabsorbować się 
intonowaniem dźapa: „W czasie intonowania imienia powinieneś zawsze 
pamiętać o duchowych cechach Kryszny, a także wyjaśniać znaczenie 
imienia swojemu umysłowi. Przypominając sobie znaczenie i jego postać, 
powinieneś modlić się do Kryszny żałosnym zawołaniem.

„Taka praktyka przyciągnie łaskę Kryszny i poprowadzi cię naprzód po 
ścieżce oddania. Ciągłe pamiętanie znaczenia świętego imienia stopniowo 
oczyści serce ze wszystkich materialnych zanieczyszczeń. Potem imię 
pojawi się osobiście przed duchowymi oczyma bhakty. Gdy swarupa 
(osobista forma) imienia w pełni się pojawi, to jest ona identyczna z radosną 
postacią Pana Śri Kryszny. Pojawienie się swarupy imienia jest pojawieniem 
się swarupy Pana Kryszny.

„Im wyraźniej i czyściej widoczne jest imię, tym bardziej bhadźan będzie 
rozwijał się w obecności swarupy Kryszny. Na tym etapie intonowania 
świętego imienia znikną trzy siły natury materialnej, a duchowe cechy 
Kryszny (guna) pojawią się w sercu bhakty. Jeśli bhakta może zobaczyć 
radosne połączenie imienia, formy i cech (nama, rupa, guna) Pana Kryszny 
w czasie bhadźanu, to dzięki łasce Pana zobaczy także rozrywki Kryszny 
w swoim sercu.” (Nama Bhadźana)

„Dzięki intonowaniu nama i ciągłemu rozmyślaniu o jego znaczeniu, trans-
cendentalne nama naturalnie pojawi się w sercu. W czasie intonowania 
znaczenie nama powinno być pielęgnowane z czułością. Należy modlić się 
do Kryszny z żałosnym płaczem (tak jak zagubione dziecko płacze za swoją 
matką). Wtedy dzięki łasce Kryszny bhadźana stopniowo wzmocni się. Jeśli 
się tak nie robi, to może minąć wiele żyć zanim osiągnie się sukces.” (SCS)

Śrila Prabhupada zgadza się, że należy pamiętać rozrywki Radha-Gowindy 
w czasie intonowania Hare Kryszna. „Dzięki ciągłemu intonowaniu mantry
Hare Kryszna i pamiętaniu o transcendentalnych rozrywkach Kryszny ktoś 
może być w pełni w świadomości Kryszny i w ten sposób uczynić swoje 
życie wzniosłym i owocnym.” (KB, rozdz. 34)

Ostatnio otrzymaliśmy następujący list od zmartwionego bhakty, dopy tu-bhakty, dopy tu-bhakty
ją cego się, jak intonować dźapa. Śrila Prabhupada dał znaczącą odpowiedź 
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na podobne pytanie zadane dwadzieścia lat temu przez swojego ucznia. 
Dzięki szczeremu praktykowaniu służby oddania umysł i serce bhakty będą bhakty będą bhakty
odpowiednio oczyszczone. Wtedy naturalnie będzie miał skłonności do 
pamiętania postaci, cech i rozrywek Radhy i Kryszny. Śrila Prabhupada 
nazywa to „doskonaleniem sztuki intonowania”. Jeśli dochodzimy do tej 
platformy powinniśmy ucieszyć się z naszego postępu w bhakti i być bhakti i być bhakti
wdzięczni Śri Guru i Gaurandze.

List od bhakty: „Tak czy inaczej ciężko mi tylko intonować dźapa, 
koncentrując się tylko na imieniu i na niczym innym. Ale gdy tylko w czasie 
intonowania pomyślę o formie Kryszny, o niektórych cechach Śrimati 
Radharani lub o niektórych lila, odczuwam wielkie szczęście i entuzjazm. 
Lecz niektórzy bhaktowie mówią, że w czasie intonowania nie powinno się 
myśleć o rupa, guna i lila Kryszny.

„Jestem zdezorientowany odnośnie tego, ponieważ czuję, że gdy 
zaczynam intonować, to rupa, guna i lila naturalnie przychodzą do mojego 
umysłu bez większego wysiłku, ale ja staram się je stłumić. Gdy mi się to 
udaje, mój umysł wypełnia się wszystkimi rodzajami rozważań związanych 
z zarządzaniem. A ja nie lubię mieć takiego kierowniczego nastroju w moim 
dźapa. Wolę mieć umysł wypełniony myślami o Radzie i Krysznie. W związku 
z tym, czy możesz Maharadźa mi pomóc i coś doradzić?”

List Śrila Prabhupada: „Odnośnie twojego pierwszego pytania: «Czy 
obraźliwe jest myślenie o rozrywkach Kryszny w czasie intonowania?» to 
uważam, że powinieneś wiedzieć, iż nie jest to obraźliwe, a wręcz 
wymagane. Należy starać się o to, że gdy tylko usłyszymy Kryszna, to 
natychmiast wszystko, co dotyczy Kryszny – Jego rozrywki, postać i Jego 
cechy, pojawią się w myślach. Więc to jest nasz proces – aby zawsze być 
zatopionym w myślach o Krysznie. Gdy jesteśmy pełni Kryszny, to gdzie 
będzie w nas jakieś miejsce na maję? Więc to jest naszym obowiązkiem, 
pamiętanie o rozrywkach Kryszny. Ktoś, kto nie może pamiętać o Krysznie, 
niech zawsze słucha Hare Kryszna, a gdy udoskonali tę sztukę, to wtedy 
zawsze będzie pamiętał Krysznę, Jego czynności, cechy itd.” (SPL 4.12.68)8)8

„W czasie ciągłego intonowania maha-mantry Hare Kryszna, która jest maha-mantry Hare Kryszna, która jest maha-mantry
w rzeczywistości gloryfikowaniem Radhy i Kryszny, należy pamiętać o Ich 
wzniosłych rozrywkach. Jeśli ktoś nie może skupić swojego umysłu na 
pamiętaniu rozrywek Kryszny, to powinien intonować główne imiona 
Pana, jak Kryszna, Gowinda, Śjama, Damodara i Giridhari, które zwiększą 
czyjeś przywiązanie do Kryszny. Jeśli ktoś śpiewa imiona Kryszny i pamięta 
Jego rozrywki, otrzyma skarb kryszna-premy i wiecznej rezydencji we kryszna-premy i wiecznej rezydencji we kryszna-premy
Wryndawan.” (Bhadźana-rahasja)

Raghunatha Dasa Goswami, prajodźana-aćarja, ciągle intonował dźapa
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i wykonywał manasi-sewa. Manasi-sewa, forma smaranam, oznacza, że 
w medytacji ktoś pełni miłosną służbę oddania dla formy i rozrywek Radha-
Gowindy. Manasi-sewa, która jest główną działalnością w raganuga-bhakti, 
zazwyczaj występuje w towarzystwie dźapa i lila-kirtana. Manasi-sewa
łączy trzy najważniejsze gałęzie bhakti – bhakti – bhakti śrawanam, kirtanam i smaranam
(słuchanie, intonowanie i pamiętanie).

„Intonowanie mantry Hare Kryszna oznacza trzymanie Kryszny zawsze mantry Hare Kryszna oznacza trzymanie Kryszny zawsze mantry
w swoim sercu. To nic nie kosztuje. Nie musisz robić bardzo wzniosłego 
tronu dla Kryszny. Możesz sobie wyobrazić, że «W moim sercu postawiłem 
diamentowy tron i Kryszna na nim siedzi.» Jest to przyjmowane i w 
rzeczywistości tak się dzieje. Nawet w umyśle możesz myśleć, że «Mam 
diamentowy tron, bardzo drogi. Kryszna nadchodzi i usiądzie na nim.» To 
nie jest fałsz; to jest fakt.

„Więc stwarzasz taką sytuację w swoim sercu. «Kryszna usiadł teraz. Umyję 
Jego stopy wodą z Gangesu lub Jamuny. Teraz zmienię Jego ubrania na 
pierwszej klasy drogie ubrania. Później udekoruję Krysznę ozdobami. 
Potem dam Mu coś do jedzenia.» Możesz po prostu o tym myśleć. To jest 
medytacja. To taka miła rzecz. Możesz usiąść wszędzie i myśleć, że Kryszna 
siedzi w twoim sercu, a ty przyjmujesz Go w taki miły sposób. To nie jest 
fałsz, to jest fakt. To takie łatwe.” (SPT 74.6.1)

„Każdy, kto w medytacji ofiarowuje kroplę wody lotosowym stopom 
Pana, oczyszcza się. Osoba, która w medytacji kąpie Pana, nigdy nie pod-
lega karze Jamaradźa. Jest to tak, jak gdyby kąpała Pana bezpośrednio.”
(Cb. Madhja(Cb. Madhja( 9.37)7)7

Bhakta powinien zrozumieć, że Pan Kryszna na równi docenia i przyjmuje 
służbę oddania, czy to ofiarowywana jest zewnętrznie za pomocą ciała, czy 
wewnętrznie, w umyśle. Poniższa historia przedstawia ten punkt: „Śrila 
Nrisimhananda Brahmaćari był wielkim bhaktą Pana Ćajtanji Mahaprabhu. 
Dlatego gdy usłyszał, że Ćajtanja Mahaprabhu szedł z Kuliji do Wryndawan, 
to choć nie miał materialnego bogactwa, zaczął budować w swoim umyśle 
bardzo atrakcyjną ścieżkę dla Ćajtanji Mahaprabhu.

„Dla czystego bhakty jest to tym samym, czy materialnie buduje ścieżkę, bhakty jest to tym samym, czy materialnie buduje ścieżkę, bhakty
czy robi to w swoim umyśle. Jest tak dlatego, ponieważ Najwyższa Boska 
Osoba, Dźanardana, jest bhawa-grahi, docenia uczucie. Dla Niego ścieżka 
zrobiona z rzeczywistych klejnotów i ścieżka zrobiona z klejnotów 
w umyśle jest tym samym. Chociaż subtelny, umysł jest także materią.

„Każda służba dla Pana, czy to w materii fizycznej czy subtelnej, na równi 
jest przyjmowana przez Najwyższą Osobę. Pan przyjmuje postawę bhakty
i przygląda się, na ile jest przygotowany do służenia Mu. Bhakta ma wybór: 
służyć Panu w fizycznej materii czy subtelnej.” (Cc. Madhja (Cc. Madhja ( 1.161 zn.)
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Śrila Bhaktiwinoda twierdzi że „Potrzebne są trzy rzeczy do uzyskania 
sukcesu w intonowaniu: święte towarzystwo; izolacja od zakłóceń powo do-
wanych przez materialne życie; zdeterminowany, pewny entuzjazm.” (HNC)

Śridhara Dasa, uczeń Śrila Prabhupada, podał nam kiedyś następujących 
osiem sposobów na doskonałe dźapa (sugestie te zbiegają się z naukami 
Bhaktiwinoda Thakura:
1.  Przygotuj otoczenie wolne od zakłóceń do głębszego intonowania, 

ponieważ nieuwaga lub jej rozproszenie prowadzi do wszystkich innych 
obraz. Mogą zostać użyte zatyczki do uszu lub ochronne słuchawki, aby 
zablokować zewnętrzny hałas. Taka cisza pomaga skupić umysł i serce 
na pięknych imionach, formach i rozrywkach Radha-Śjamasundara.

2.  Miej zamknięte oczy i koncentruj się z uległym umysłem i pokornym 
sercem, pełnym modlitwy i błagania. Śrila Bhaktiwinoda Thakura poleca 
przykrywanie głowy ubraniem, aby uchronić oczy od rozglądania się.

3.  Siedź pewnie i skup umysł przez mechaniczny proces pranajamy. Przy 
okazji Hari-bhakti-wilasa poleca pranajamę przed intonowaniem Gajatri.

4.  Wyraźnie zrozum proces postrzegania zmysłów, a potem naucz się nego-
wać lub odłącz wszystkie czuciowe środki stymulujące, poza słu cha niem 
maha-mantry.

5.  Wejdź w cztery stany wspomniane w wersecie trinad api sahiśnuna: 
pokora, tolerancja, brak dumy, szanowanie każdego. Wyobrażaj sobie 
i określaj swoją maleńką, znikomą naturę przez obrazowy przykład Śri 
Ćajtanji Mahaprabhu (słoma, drzewo).

6.  W czasie intonowania zawsze pamiętaj, że mantra jest bezpośrednim 
zwrotem do Radhy i Kryszny; nie jest paplaniem papugi.

7.  W czasie intonowania ciągle wypełniaj umysł wspaniałymi znaczeniami 
świętego imienia, podanymi przez poprzednich aćarjów.

8.  Spodziewaj się wzniosłych doświadczeń i duchowych realizacji dzięki tej 
najpotężniejszej i wzniosłej wibracji.

Dźapa – głośne czy ciche?
Czasami bhaktowie są zdezorientowani przez pozornie przeciwne oznaj-
mienia śastr czy oznajmienia poprzednich śastr czy oznajmienia poprzednich śastr aćarjów odnośnie intonowania. aćarjów odnośnie intonowania. aćarjów
Np. Rama-paddhati mówi: „Są trzy sposoby na intonowanie Rama-paddhati mówi: „Są trzy sposoby na intonowanie Rama-paddhati dźapa. Jeśli 
intonujesz głośno, korzyść będzie pojedyncza. Jeśli intonujesz cicho, 
szepcząc i poruszając ustami, otrzymujesz sto razy większą korzyść. Ciche 
intonowanie w umyśle przynosi tysiąc razy większe korzyści, niż głośne 
intonowanie.” Nrisimha Purana potwierdza to oznajmienie.

W digdarśini tika do Hari-bhakti-wilasa Śri Sanatana Goswami mówi: „Są 
trzy rodzaje dźapa: głośne, szeptane i ciche w umyśle, z medytacją 
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o świętych imionach, jedno po drugim. Szeptanie jest sto razy lepsze, niż 
głośne intonowanie dźapa. Intonowanie w umyśle jest tysiąc razy lepsze, 
niż intonowanie głośne.” (Hari-bhakti-wilasa(Hari-bhakti-wilasa( 17.161-2)

Ze stu dziewięćdziesięciu dwóch rund dźapa, jakie Thakura Haridasa into-
nował każdego dnia, sześćdziesiąt cztery intonował w umyśle, sześćdziesiąt 
cztery szepcząc, a sześćdziesiąt cztery na głos.

Pięćset lat temu w Nawadwipie lokalni smarta bramini krytykowali smarta bramini krytykowali smarta bramini
Haridasa Thakura za głośne intonowanie dźapa. „Mówili: «Haridaso, 
dlaczego musisz intonować tak głośno? Rzeczywistym zaleceniem jest 
ciche intonowanie w umyśle. Które z pism poleca ci głośne intonowanie?”

„Haridasa Thakura pokornie odpowiedział: «Głównym efektem głośnego 
intonowania imienia Boga jest to, że oczyszcza ono duszę tysiąc razy 
bardziej, niż każda inna forma wielbienia. Nigdzie w pismach głośne into-
no wanie nie jest potępione; wręcz przeciwnie, w wielu miejscach zostały 
opisane wspaniałe korzyści. Jedno z pism mówi: „Głośne intonowanie 
imienia Pana Kryszny jest tysiąc razy lepsze, niż ciche intonowanie.”

«Dlaczego rezultat głośnego intonowania powiększony jest tysiąckrotnie 
w stosunku do innych procesów?» bramini niepewnie domagali się bramini niepewnie domagali się bramini
wyjaśnienia. 

„Haridasa odparł: «O bramini, proszę, postarajcie się zrozumieć, że gdy 
żywa istota, czy to człowiek, ptak czy dzikie zwierze, słyszy święte imię 
intonowane przez czystego bhaktę, bezpośrednio udaje się na Wajkunthę 
po opuszczeniu tego ciała.

Śrimad Bhagawatam 10.34.17 mówi: „O Aćjuto, każdy, kto intonuje Twoje 
imię, oczyszcza wszystkich, którzy słuchają jego intonowania, jak również 
oczyszcza siebie.” «Ten, kto intonuje święte imię dla siebie, wyzwala tylko 
siebie, lecz ten, kto intonuje imię Pana głośno, wyzwala każdego, kto go 
słucha. Dźwięk imienia Pana jest korzystny dla każdego.” 

„Haridasa Thakura kontynuował: «Dlatego wszystkie pisma twierdzą, że 
głośne intonowanie imienia Pana jest tysiąc razy bardziej efektywne, niż 
każda inna praktyka religijna. Prahlada Maharadźa mówi w Naradija 
Puranie: «W porównaniu do osoby, która przywiązana jest do intonowania 
dźapa, osoba, która głośno intonuje święte imię Śri Hari jest sto razy lepsza. 
Ten, kto intonuje dźapa wyzwala tylko siebie, lecz ten, kto intonuje głośno, 
wyzwala siebie i każdą inną żywą istotę, która go słucha.”

„Thakura Haridasa powiedział: «Tylko ludzie mogą powtarzać imię Pana; 
zwierzę nie może. Jeśli głośne intonowanie może wyzwolić te nieszczęśliwe 
zwierzęta, które w innym razie nie mają takiej nadziei, to co złego jest 
w głośnym intonowaniu? Samolubna osoba zainteresowana jest własnym 
dobrem, lecz bezinteresowny bhakta dba o wszystkich. Rozumiejąc to, 
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możecie z łatwością określić, kto jest na wyższej platformie. Muszę pod-
kreślić, że głośne intonowanie świętego imienia Pana jest najskuteczniejszym 
rodzajem intonowania.” (Ćajtanja-bhagawata(Ćajtanja-bhagawata(  rozdz.17)7)7

„Okazując miłosierdzie wszystkim żywym istotom, będąc w jakiś sposób 
zadowolonym i kontrolując zmysły przed ich zadowalaniem można bardzo 
szybko zadowolić Najwyższą Boską Osobę, Dźanardana.” (ŚB 4.31.19)

Śri Dźiwa Goswami pisze w Krama Sandarbha: „Intonowanie imion Boga 
powinno być głośne.”

„Bhakta może czynić dobro nie tylko dla ludzkości, lecz także dla innych 
żywych istot. Każdy może odnieść duchową korzyść z intonowania maha-
mantry Hare Kryszna. Słysząc transcendentalną wibrację Hare Kryszna,  mantry Hare Kryszna. Słysząc transcendentalną wibrację Hare Kryszna,  mantry
nawet drzewa, zwierzęta i insekty odnoszą korzyść. Tak więc, intonując 
maha-mantrę Hare Kryszna głośno, okazuje się łaskę wszystkim żywym 
istotom.” (ŚB(ŚB( . 4.31.19.zn.)

„Gdy maha-mantra Hare Kryszna jest głośno wymawiana, Sam Kryszna 
tańczy na języku intonującego .” (Baladewa Widjabuszana, Stawa-mala-
wibhuszana-bhasja)wibhuszana-bhasja)wibhuszana-bhasja

Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura powiedział: „Gdy głośno recytujesz 
imiona Śri Kryszny, licząc, ile razy są powtarzane, całe zło jest pokonane; 
zanika bezwład ze wszystkimi swoimi towarzyszącymi defektami; i nawet 
apatyczni ludzie z nieprzyjazną naturą względem Hari zmuszeni będą 
porzucić swoje kpiny. Ci, którzy drwili, zostaną i będą się z tobą modlić. 
Pragnienie do intonowania wzrasta przy praktyce słuchania.” (SCT) Dlatego 
głośne intonowanie zwiększy nasze pragnienie do intonowania słodkich, 
świętych imion Śri Kryszny.

Śastry i Śastry i Śastry aćarjowie są absolutnie zgodni, co do olbrzymiej mocy medy ta-
cyjnego dźapa. Jednakże mantra obdarza owocami wtedy, gdy intonowana 
jest zgodnie z instrukcjami i koncepcją pochodzącą od guru. Jeśli guru 
poleca głośne dźapa, to uczeń osiągnie doskonałość intonując głośno. 
Lecz jeśli guru poleca uczniowi intonowanie mantry w umyśle, to taka mantry w umyśle, to taka mantry
praktyka przyniesie doskonałość.

Lecz w wieku Kali bardzo trudno jest wykonywać medytacyjne dźapa, 
ponieważ umysł przesączony jest grzesznymi myślami i ciągle niepokojony 
przez nieograniczone zmartwienia. Większość aćarjów poleca głośne lub aćarjów poleca głośne lub aćarjów
mruczące dźapa dla świeżo inicjowanych. Śrila Prabhupada preferował 
głośne dźapa, które sam intonował na słynnej taśmie z dźapa pt. „siedź 
właściwie”. Manasic-dźapa, które jest formą nama-smarana (pamiętania 
imienia) jest trudne do spełniania.

Wajsznawa-czintamani wyjaśnia: „Pamiętanie (Wajsznawa-czintamani wyjaśnia: „Pamiętanie (Wajsznawa-czintamani smaranam) o Śri Wisznu, 
choć jest w stanie zniszczyć wszystkie grzechy, osiągane jest tylko przy 
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nadzwyczajnym wysiłku. Z drugiej strony ktoś może spełniać Kryszna-
kirtana jedynie poruszając swoimi ustami i w ten sposób ten proces jest 
wyższy.” Gdy jednak uczeń stanie się odpowiednio oczyszczony i spokojny, 
guru może uczyć go intonowania medytacyjnego.

Jeden aćarja powiedział: „Jeśli powierzchownie starasz się intonować 
cicho w umyśle, sprzeciw będzie tak silny, że nic nie osiągniesz. Zamienisz 
się w ateistę!” Śrila Prabhupada ciągle powtarzał swoim zwolennikom, by 
intonowali głośno czy to w dźapa czy w kirtanie.

„Jest wielu głupców, którzy mówią, że tych szesnaście imion z maha-
mantry Hare Kryszna nie może być głośno intonowane, ponieważ są mantry Hare Kryszna nie może być głośno intonowane, ponieważ są mantry mantrą
i dlatego należy wibrować je cicho. W ten sposób popełniają obrazę 
ograniczając głośnie intonowanie Hare Kryszna.” (SPT 68.10.21)

„W obecnej chwili umysł zawsze jest zaniepokojony, pełen zmartwień. 
Nie można się skoncentrować. Dlatego jest ten proces, intonowanie Hare 
Kryszna. Gdy intonujesz głośno przynajmniej usłyszysz «Kryszna». Twój 
umysł natychmiast zwraca się ku Krysznie. Jest to więc medytacja. Ponieważ 
tak naprawdę medytacja oznacza, że musisz skoncentrować się na 
Najwyższym. A co robisz medytując? Myślisz o swoim biurze, domu, o psie 
lub kocie. To wszystko.” (SPT 68.10.11)

„W Kali-judze nie jest możliwe praktykowanie innego systemu jogi. Umysł 
jest tak bardzo zaagitowany, bardzo trudno o możliwość koncentracji. Lecz 
jeśli głośno intonujesz «Hare Kryszna!» twój umysł będzie zmuszony do 
skupienia i słuchania Hare Kryszna.” (SPT 75.10.9)

„W Kali-judze wykonywaniem doskonałej medytacji jest głośne intono-
wanie Hare Kryszna Hare Kryszna Kryszna Kryszna Hare Hare Hare Rama 
Hare Rama Rama Hare Hare. Jest to polecenie śastry, nie jednej, ale wielu.”śastry, nie jednej, ale wielu.”śastry
(SPT 75.8.30)0)0

„Sześciu Goswamich było zawsze zajętych, krysznotkirtana, głośnym 
intonowaniem. My podążamy tym samym procesem. Zawsze intonujcie 
głośno.” (SPT 75.10.29)

„Zrozumiałe jest, że każdy ma jakieś złe przyzwyczajenia, lecz dzięki 
przyjęciu świadomości Kryszny – intonowaniu głośno określonej liczby 
rund, kłanianiu się bóstwom, możecie zostać ocaleni.” (SPL 68.12.9)

„Maja jest bardzo silna. Będzie was zmuszać i próbować skusić na inną 
ścieżkę. Ale jeśli nie przestaniecie, jeśli będziecie głośno intonować, tak jak 
Haridasa Thakura intonował, maja nie pokona was.” (SPT 68.12.23)

Poza tymi przekonującymi cytatami o potrzebie głośnego intonowania 
dźapa, Śrila Prabhupada poucza szczegółowo członków MTŚK-a, jak 
intonować dźapa: „Intonowanie angażuje czynności górnej i dolnej wargi 
oraz języka. Wszystkie trzy muszą być zajęte intonowaniem maha-mantry 
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Hare Kryszna. Słowa «Hare Kryszna» powinny być wymawiane bardzo 
wyraźnie i powinny być słuchane. Czasami ktoś mechanicznie wydaje 
syczący dźwięk zamiast intonowania z właściwą wymową, przy pomocy 
ust i języka. Intonowanie jest bardzo proste, lecz należy praktykować je 
poważnie.” (Cc. Adi (Cc. Adi ( 17.32 zn.)

„Jeśli ciało jest zdrowe, to dlaczego nie intonować świętego imienia Pana 
głośno i wyraźnie? Jeśli tak się postępuje, jest bardzo prawdopodobne, że 
w chwili śmierci będzie możliwe właściwie intonowanie świętego imienia 
Pana z miłością i wiarą.” (ŚB(ŚB( . 6.2.49 zn.)

Niektórzy mogą myśleć, że głośne dźapa jest dla neofitów, lecz można 
często zobaczyć najbardziej zaawansowanych bhaktów głośno intonujących bhaktów głośno intonujących bhaktów
chwały swojego ukochanego Pana Kryszny. „Gdy osoba jest naprawdę 
zaawansowana i czerpie przyjemność z intonowania świętego imienia 
Pana, który jest dla niej bardzo drogi, jest ona zaagitowana i głośno intonuje 
święte imię. Również śmieje się, płacze, jest poruszona i intonuje jak 
szaleniec, nie przejmując się innymi ludźmi.” (Cc. Adi 7.94)

Hare Kryszna Hare Kryszna Kryszna Kryszna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Od nama do lila
W Harinama-czintamani Thakura Bhaktiwinoda opisuje pięć kroków do 
osiągnięcia doskonałości w intonowaniu świętych imion Kryszny:
1.  Unikaj dziesięciu obraz. Staraj się intonować bez przerwy, wyraźnie 

wypowiadając święte imię, medytując o transcendentalnej wibracji 
dźwiękowej.

2.  Gdy tylko intonowanie zaczyna być stałe, wyraźne i radosne, ktoś będzie 
w stanie medytować o formie Radha-Śjamasundara. Potem należy 
szukać transcendentalnej formy świętego imienia, które pojawi się, gdy 
czyjaś wizja jest czysta. Innym sposobem na zobaczenie tej formy jest 
siedzenie przed Bóstwami i medytowanie o świętym imieniu, pijąc 
równocześnie oczyma nektar Ich madhuri-darśana.
„Pan pojawia się przed bhaktami w takiej formie, o jakiej medytują. Jest bhaktami w takiej formie, o jakiej medytują. Jest bhaktami
to opisane w Śrimad Bhagawatam 3.9.11: «O mój Panie, jesteś tak łaskawy 
dla Swoich bhaktów, że manifestujesz Siebie w poszczególnej, wiecznej bhaktów, że manifestujesz Siebie w poszczególnej, wiecznej bhaktów
formie transcendencji, w jakiej zawsze myślą o Tobie.” (CB)

3.  Osiągnąwszy stan, w którym imię i forma Kryszny łączą się w jedno, ktoś 
zacznie pamiętać o sześćdziesięciu czterech transcendentalnych 
cechach Kryszny (zobacz do rozdziału piętnastego). W ten sposób święte 
imię, forma i cechy Kryszny (nama, rupa, guna) połączą się dzięki 
ciągłemu intonowaniu.
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4.  Na tym etapie naturalnym staje się pamiętanie konkretnych rozrywek 
Kryszny. Ta medytacja, zwana lila-smarana, stopniowo stanie się jednym 
ze świętym imieniem, formą i cechami Pana. Teraz ktoś dostrzeże 
pierwsze promienie nama-rasa. Intonując imię w wielkim zachwycie 
zobaczy się Krysznę otoczonego przez gopi i gopi i gopi gopa pod kalpa-wriksza
w Jogapitha.

5.  Dzięki stałej praktyce lila-smarana wzrośnie do punktu, w którym bhakta
będzie medytował o aszta-kalija-lila Radha-Madhawy (poufnych, ośmio-
częściowych rozrywkach Pana). Gdy taka medytacja dojrzeje ktoś w pełni 
spróbuje nama-rasa.

Bhakti-rasajana Nektarowy tonik smaków oddania
W ostatnim rozdziale Bryhad Bhagawatamryty Śrila Sanatana Goswami Bryhad Bhagawatamryty Śrila Sanatana Goswami Bryhad Bhagawatamryty
przedstawia sześćdziesiąt trzy wersety przepełnione premą, które działają 
jak odświeżający i odżywiający tonik, zwany bhakti-rasajana. Pięćdziesiąt 
dziewięć wersetów pochodzi ze Śrimad Bhagawatam (Dziesiąta Pieśń – 
pięćdziesiąt pięć wersetów; Jedenasta Pieśń – cztery wersety), a pozostałe 
cztery z Brahma-samhity. Te wspaniałe wersety pobudzają uczucia bhakti, 
napełniają atrakcją do Wryndawan i zwiększają nastrój wradźa-bhawa. 
Wersety te nazywają się rasajana (w medycynie ajurwedyjskiej jest to dający ajurwedyjskiej jest to dający ajurwedyjskiej
życie eliksir), ponieważ działają jako silny nektar oczyszczający serce, 
wzmacniający oddanie i zwiększający miłość do Kryszny.

Istnieje tradycyjna metoda bhadźana, łącząca intonowanie dźapa
z recytowaniem i medytacją o ślokach bhakti-rasajana. Nasi wcześniejsi 
aćarjowie intonowali dźapa i równocześnie medytowali po kolei o każdej 
śloce. Ich umysły i serca pływały w oceanie kryszna-premy, gdy całą noc kryszna-premy, gdy całą noc kryszna-premy
spędzali pływając na falach tych ślok, które zawierały ślok, które zawierały ślok rasę. W czasie 
intonowania świętego imienia można zrobić przerwę, aby wyrecytować 
jedną ze ślok bhakti-rasajana. Potem należy kontynuować intonowanie 
dźapa, równocześnie głęboko medytując o znaczeniu i rozrywce z tego 
wersetu w zakątku swego serca. Po jakimś czasie przejdź do kolejnego 
wersetu. Gaudija aćarjowie potwierdzają, że medytowanie o ślokach bhakti-
rasajana w czasie intonowania dźapa z pewnością zwiększy zarówno 
szczęście z intonowania, jak i naszą miłość do Radhy i Kryszny.

Śloki bhakti-rasajana
•  Brahma-samhita: 37, 43, 56, 57
•  Śrimad Bhagawatam (Dziesiąta Pieśń, śloki wymienione poniżej): 44.13-śloki wymienione poniżej): 44.13-śloki

8.51; 14.31-6.43; 41.32-9.18; 14.33-9.20; 14.34-6.39; 14.35-6.40; 14.36-
19.16; 14.37-30.43; 14.38-44.14; 14.39-44.15; 14.40-44.16; 15.8-32.22; 



Rozdział jedenasty – Nauki Pana Ćajtanji

173

21.10-46.3; 21.18-46.4; 21.16-46.5; 21.15-46.6; 35.9-11.12.10-13; 15.6-
47.58-63; 35.11-21.9; 21.14-90.48; 21.11; 21.13; 35.5; 21.17; 12.6; 12.12; 
15.16-18; 8.46.

Znaczenie mantry
Koncepcja mantry i świadomość intonującego determinuje rezultat into-mantry i świadomość intonującego determinuje rezultat into-mantry
nowania. W chwili inicjacji mistrz duchowy wyjaśnia znaczenie mantry, tak mantry, tak mantry
by uczeń mógł medytować o właściwej koncepcji i intonować z odpo wied-
nią świadomością. Opisując pięć samskar oczyszczających ucznia samskar oczyszczających ucznia samskar Sanat-
kumara-samhita mówi: „W czasie inicjacji mistrz duchowy powtórzy dwie 
mantry nad prawym uchem ucznia i wyjaśni ich znaczenie.” „mantry nad prawym uchem ucznia i wyjaśni ich znaczenie.” „mantry Mantrę
otrzymuje się z ust bonafide mistrza duchowego, który poucza ucznia 
o znaczeniu i ostatecznym celu mantry.” (ŚB(ŚB( 11.21.15, zn.)5, zn.)5

Majawadi i materialiści także intonują Majawadi i materialiści także intonują Majawadi mantrę Hare Kryszna, ale z powodu 
złej koncepcji otrzymują niedoskonały rezultat. Ich intonowanie jest jak 
przyjmowanie kapsułki z trucizną w środku. Zewnętrznie wygląda jak 
lekarstwo, ale w środku jest śmierć! Pomimo tego nama spełniające 
pragnienia obdarza ich swoją łaską, mimo ich złej koncepcji.

„Intonowanie Majawadich nie jest prawdziwym intonowaniem. Pojawia 
się dźwięk imienia Pana, ale pozbawiony jest on mocy Pana. Ich intonowanie 
wypełnione jest pragnieniami wyzwolenia i przyjemnościami zmysłowymi 
i przez cały czas uważają, że imię Pana jest materialne. Namabhasa jednak 
jest drzewem spełniającym pragnienia, ponieważ daje Majawadim sajudźja 
mukti, którego tak bardzo pragną.” (HNC)

Następujące cytaty z śastr udowadniają, że aby osiągnąć śastr udowadniają, że aby osiągnąć śastr Kryszna-premę, 
należy intonować maha-mantrę Hare Kryszna z właściwą koncepcją 
i świadomością. Wtedy święte imię, jak powiedział Prabhupada, „zatańczy 
na czubku waszego języka.”

Śrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura podaje wyjątkowo przekonujący 
i doświadczony opis boskiego dźwięku: „Święte imię Kryszny to boski 
dźwięk. Może być porównane do kapsułki z lekarstwem. Kapsułka nie jest 
lekarstwem. Zewnętrznie jedna kapsułka może wyglądać jak każda inna, 
ale w jednej kapsułce może znajdować się lekarstwo, a w drugiej może być 
cyjanek (śmiertelna trucizna). Kapsułka sama w sobie nie jest lekarstwem. 
Dźwięk imienia Kryszny nie jest Kryszną; Kryszna jest w dźwięku. Święte imię 
musi być traktowane z właściwym podejściem; a nie z żadnym materialnym 
sentymentem. 

„Boski dźwięk świętego imienia musi mieć swoje źródło poza obszarem 
błędnych wyobrażeń lub maji. Dźwięk musi mieć swoje źródło w Goloce 
Wryndawan. Zwykły fizyczny dźwięk nie jest świętym imieniem Kryszny. 
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Powtarzanie jedynie sylab świętego imienia nazywa się iluzorycznym 
dźwiękiem. Nie posiada duchowej esencji. Życie imienia nie jest obecne 
w obraźliwym intonowaniu.

„Najważniejszą rzeczą w intonowaniu świętego imienia jest duchowa 
realizacja wspierająca imię – to jest prawdziwe imię. Magnetofon może 
wydawać dźwięk imienia Kryszny, tak jak papuga. Ale fizyczny dźwięk nie 
jest Kryszną. U podstaw musi leżeć duchowa prawda, która jest świadoma. 
Nie możesz pochwycić świętego imienia Kryszny jedynie przez wibrowanie 
sylab świętego imienia językiem. Rawana chciał zdobyć Sitę i myślał, że mu 
się udało. Ale w rzeczywistości nie dotknął nawet jej boskiego ciała. Demon 
Rawana złapał jedynie materialną replikę Sitadewi, imitację, która była 
podobna do Sity.

„W chwili śmierci Gandhi intonował «Rama, Rama.» Jakie było jego 
przeznaczenie? W tym celu musimy zbadać jego intencję, jego mentalność 
i jego związek z Najwyższym Panem. W finałowym czasie Gandhi był na 
drodze do przekazania religijnej lekcji, lecz jego mentalność pełna była 
myśli o narodowym postępie. Tak więc w jego przypadku wibracja imienia 
działała na planie budowania państwa.

„Nie możesz wibrować świętego imienia po prostu poruszając ustami 
i językiem. Czyste imię Kryszny nie kończy się na ustach, lecz głęboko 
w sercu. Ostatecznie, sięga poza serce i dociera do ziemi Kryszny. Gdy 
pojawia się Kryszna, imię przechodzi przez serce i porusza językiem 
i ustami. Ta wibracja jest świętym imieniem Kryszny. Gdy Kryszna w postaci 
dźwięku zstępuje z transcendentalnego świata do serca, a z serca, 
kontrolując każdy aspekt systemu nerwowego, pojawia się na ustach 
i języku tańcząc tam; to jest to Kryszna-nama.

„Ten dźwięk nie pochodzi z materialnego planu. Duchowy dźwięk zszedł 
do tego planu. Może zejść, ale my nie możemy tak łatwo się tam dostać. 
Święte imię można zrozumieć, gdy podchodzi się do Niego z postawą 
służenia. W tym czasie Sam Kryszna może pojawić się dzięki Swojej łasce, 
będąc przyciągnięty przez naszą czystą naturę służenia.

„Wtedy Kryszna może wpłynąć na ten element i wytworzyć trans cen-
dentalny dźwięk oraz tańczyć na materialnym planie. To jest święte imię 
Kryszny, wajkuntha-nama, prawdziwe imię Kryszny. Nie możemy stworzyć 
go naszymi ustami. Dźwięk, jaki wytwarzamy fizycznie czy mentalnie nie 
jest Kryszną. On jest obojętny na wszelki dźwięk, jaki możemy wydać. Ale 
ponieważ to On kontroluje wszystko, może pojawić się wszędzie, w każdej 
formie, w każdym miejscu, w każdym dźwięku.” (RW)

„Oni mogą intonować, ale muszą zrozumieć proces intonowania, to 
będzie bardziej efektywne. Każdy może intonować, ale należy wiedzieć, że 



Rozdział jedenasty – Nauki Pana Ćajtanji

175

«Jeśli intonuję właściwym procesem, to będzie to efektywne.» Jest jedno 
powiedzenie Bhaktiwinoda Thakura: namakszara bahir haja nama nahi 
haja. «Pojawia się tylko alfabet, ale nie jest to nama.» Wychodzi namakszara, 
Hare Kryszna, alfabet, ale nie jest to święte imię.” (SPT 77.25.2)

Śrila Prabhupada podaje takie wyjaśnienie maha-mantry Hare Kryszna: maha-mantry Hare Kryszna: maha-mantry
„Słowo Hara jest formą zwracania się do energii Pana, a słowa Kryszna 
i Rama są formami zwracania się do Samego Pana. Zarówno Kryszna jak 
i Rama oznaczają najwyższą przyjemność, a Hara jest najwyższą energią 
przyjemności Pana, zamieniana na Hare (Hah-raj) w wołaczu. Najwyższa 
energia przyjemności Pana pomaga nam dotrzeć do Pana.

„Materialna energia, zwana mają, jest jedną z wielu energii Pana. A my, 
żywe istoty, jesteśmy także energią, energią marginalną Pana. Żywe istoty 
opisane są jako nadrzędne względem materialnej energii. Gdy wyższa 
energia wchodzi w kontakt z niższą, powstaje niezgodna sytuacja; ale gdy 
wyższa marginalna energia wchodzi w kontakt z wyższą energią, zwaną 
Hara, utwierdza się na swojej szczęśliwej, właściwej pozycji.

„Te trzy słowa, Hara, Kryszna i Rama są transcendentalnymi nasionami 
maha-mantry. Intonowanie jest duchowym wzywaniem Pana i Jego 
energii, aby chronili uwarunkowaną duszę. To intonowanie jest dokładnie 
jak prawdziwy płacz dziecka za swoją matką. Matka Hara pomaga bhakcie
osiągnąć łaskę Ojca, a potem Pan Kryszna objawia Siebie bhakcie, który 
szczerze intonuje tą mantrę. Żaden inny sposób na duchową realizację nie 
jest tak efektywny w tym wieku kłótni i hipokryzji, jak maha-mantra Hare 
Kryszna Hare Kryszna Kryszna Kryszna Hare Hare Hare Rama Hare Rama 
Rama Rama Hare Hare.” (Najwyższy System Jogi)

„Oddanie widać wtedy, gdy ktoś szlocha na wspomnienie świętego 
imienia Pana Kryszny. Ten, kto szlocha, gdy intonuje «Kryszna!», prawdziwie 
intonuje imię Kryszny. Prawdziwe intonowanie «Kryszna!» nie zależy od 
wielkiego bogactwa czy wzniosłej rodziny.” (CB)

Śrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura wyjaśnia znaczenie maha-
mantry: „Maha-mantra Hare Kryszna nie ma nic wspólnego z Rama-lila. 
Imię «Rama» oznacza Radha Ramana Rama, czyli Krysznę sprawiającego 
przyjemność Śrimati Radharani. Gaudija-Wajsznawowie wierzą, że maha-
mantra jest w stu procentach świadoma Kryszny, a nie Ramy. Wewnętrzna 
koncepcja mantry odpowiada za nasze duchowe osiągnięcia.mantry odpowiada za nasze duchowe osiągnięcia.mantry

„Jeśli ktoś intonując «Rama» myśli o Panu Ramaćandrze, jego uwaga 
zwraca się ku Ajodji (święta siedziba Ramy). Jeśli bhakta intonuje «Rama»
myśląc, że Rama oznacza Radha Ramana Rama, wtedy uda się na Golokę 
Wryndawan. Wewnętrzna koncepcja bhakty określi jego przeznaczenie. bhakty określi jego przeznaczenie. bhakty
Występuje tu forma wołacza imienia Hara, które oznacza Radha. Hara 
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(Radha) oznacza tą, która może skraść nawet uwagę Kryszny, Hari. Kryszna 
oznacza Tego, który jest absolutnie najbardziej atrakcyjny.” (RW)

„Bhakta musi pamiętać o znaczeniu maha-mantry Hare Kryszna w czasie maha-mantry Hare Kryszna w czasie maha-mantry
intonowania. Wszystkie słowa maha-mantry odnoszą się do Radhy maha-mantry odnoszą się do Radhy maha-mantry
i Kryszny. Słowo Rama oznacza Radha Ramana. Śri Kryszna, który jest 
pierwszy wśród ekspertów w miłosnych sprawach i jest uwielbionym 
Bóstwem małżeńskich rozrywek, zawsze cieszy się z Radhą. Dlatego 
Kryszna nazwany jest Rama, Radha Ramana.” (Bhadźana-rahasja(Bhadźana-rahasja( )Bhadźana-rahasja)Bhadźana-rahasja

„Hare oznacza Hara lub Radha, która kradnie umysł Hari niezrównaną 
miłością i uczuciem. „Krysz” oznacza przyciągać, a „Krysz” oznacza przyciągać, a „Krysz” na” oznacza najwyższe na” oznacza najwyższe na”
szczęście. Kryszna jest ucieleśnieniem najwyższego szczęścia. „Ra” oznacza Ra” oznacza Ra”
wyrzucać wszystkie grzechy, a „Ma” oznacza zamknięte drzwi, które Ma” oznacza zamknięte drzwi, które Ma”
powstrzymują grzechy przed ponownym wejściem. Rama oznacza Boga 
transcendentalnych, erotycznych lila, który zawsze cieszy się miłosnymi 
rozrywkami ze Swoją wieczną towarzyszką, Śrimati Radharani.” (SCS)

Śrila Prabhupada podaje takie znaczenie maha-mantry Hare Kryszna: maha-mantry Hare Kryszna: maha-mantry
„O Hare, Och Radharani! Och Kryszno! Proszę, zaangażujcie mnie w służbę 
dla Was, bym mógł uwolnić się od służby dla maji” (SPL 69.8.7)7)7

Thakura Bhaktiwinoda modli się do różnych świętych imion z maha-
mantry, by łaskawie zaangażowały go w czystą służbę oddania. „Och Hari! mantry, by łaskawie zaangażowały go w czystą służbę oddania. „Och Hari! mantry
O Kryszno! O Ramo! Proszę, przyciągnij, pochwyć i oczyść mój umysł. 
Spraw proszę, bym był w stanie delektować się Twoim transcendentalnym 
imieniem, formą, cechami, rozrywkami itd. Spraw, bym był odpowiedni 
i pokieruj mnie do wykonania jakiejś szczególnej służby dla Ciebie, gdzie 
dzięki Twojej łasce będę pamiętał o Twoim transcendentalnym imieniu, 
formie, cechach i rozrywkach.

„Proszę, pozwól mi słuchać o Twoich najbardziej poufnych rozrywkach 
z ust Twojego najdroższego bhakty. O Radho i Kryszno! O Hari! Przyjmując 
mnie na jednego ze Swoich sług, radujcie się mną tak jak chcecie.”

Raghunatha Dasa Goswami wyjaśnia, jak Radhika w celu powstrzy mania 
płaczu, intonuje maha-mantrę, gdy jest w rozłące z Śjamasundarem. W czasie 
intonowania Hare Kryszna Hare Kryszna Kryszna Kryszna Hare Hare Hare 
Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare, wyobraża Ona sobie poufną, mał-
żeńską rozrywkę ze ukochanym Kryszną. Umysły gopi, mańdźari i mańdźari i mańdźari bhaktów
pragnących do tego nastroju są zawsze w tym stanie. W Harinama-czintamani
Śrila Bhaktiwinoda Thakura mówi: „Niśkińćana rasika-bhaktowie mogą 
próbować maha-mantry Hare Kryszna, tak jak wyjaśnia to Radhika będąc maha-mantry Hare Kryszna, tak jak wyjaśnia to Radhika będąc maha-mantry
częściowo świadoma w głębokiej rozpaczy z powodu rozłąki z Kryszną.”

Są różne koncepcje maha-mantry zgodnie z różnymi poziomami ducho-maha-mantry zgodnie z różnymi poziomami ducho-maha-mantry
wej świadomości. Każdy wielbiciel rozwinie osobistą koncepcję maha-
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mantry Hare Kryszna, opartą na instrukcjach swojego mistrza duchowego mantry Hare Kryszna, opartą na instrukcjach swojego mistrza duchowego mantry
i jego własnych doświadczeniach. Thakura Bhaktiwinoda potwierdza ten 
punkt: „Ci, którzy są na platformie bhawy, mogą odkryć swój szczególny 
nastrój w maha-mantrze Hare Kryszna i smakować rasę w każdej lila.” (HNC)
Ta część prezentuje bonafide, transcendentalne koncepcje maha-mantry
Hare Kryszna, które mogą odzwierciedlać już istniejącą koncepcję czytel-
nika, lub stworzyć i zainspirować nową ideę.

Hari-bhakti-wilasa podaje taką koncepcję maha-mantry Hare Kryszna:maha-mantry Hare Kryszna:maha-mantry
•  Hare – Och Radhe, proszę przyciągnij mój umysł i uwolnij mnie 

z materialnego świata.
•  Kryszna – Och Kryszno, proszę przyciągnij mój umysł.
•  Hare – Och Radhe, oczaruj moje serce, okazując mi Swoją słodycz. 
•  Kryszna – Och Kryszno, oczyść mój umysł wiedzą o służbie oddania 

spełnianą przez Twojego czystego bhaktę.
•  Kryszna – Och Kryszno, daj mi stałość, bym mógł docenić Twoje imię, 

cechy i rozrywki.
•  Kryszna – Och Kryszno, pragnę rozwinąć smak do służenia Tobie.
•  Hare – O Radhe, spraw, abym był kwalifikowany do służenia Tobie.
•  Hare – O Radhe, proszę poucz mnie, jak mogę Ci służyć.
•  Hare – Och Radhe, pozwól mi słuchać o Twoich bliskich rozrywkach 

z Twoim ukochanym Śjamasundarem.
•  Rama – Och Kryszno, pozwól mi słuchać o Twoich bliskich rozrywkach 

z Twoją ukochaną Radharani.
•  Hare – Och Radhe, proszę, objaw mi Twoje rozrywki z Twoim 

ukochanym Madhawą.
•  Rama – Och Kryszno, proszę, objaw mi Twoje rozrywki z Twoją 

ukochaną Śrimati Radhiką.
•  Rama – Och Kryszno, zaangażuj mnie proszę, w pamiętanie o Twoim 

słodkim imieniu, formie, cechach i rozrywkach.
•  Rama – Och Kryszno, spraw, abym był kwalifikowany do służenia Tobie.
•  Hare – Och Radhe, błagam Cię, bądź ze mnie zadowolona.
•  Hare – Och Radhe, błagam Cię, bądź ze mnie zadowolona. 
Następujące fragmenty są zbiorami znaczeń maha-mantry podanymi maha-mantry podanymi maha-mantry
przez Śrila Raghunatha Dasa Goswamiego, Śri Dźiwę Goswamiego, 
Gopala Guru Goswamiego i Thakura Bhaktiwinoda.
•  Słowo Hare jest wołaczem dwóch słów: Hari (Kryszna) i Hara (Radha). 

Najpierw podamy znaczenia Hare odnoszące się do Hari lub Kryszny; 
potem w odniesieniu do Hara lub Radhy. Znaczenia aćarjów podane są aćarjów podane są aćarjów
z punktu widzenia Radhy, Kryszny lub uwarunkowanej duszy.

•  Hari (urzekać, zdobywać, zabierać, lew)
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•  Och Hari! Proszę, pochwyć mój umysł i uwolnij Mnie od niewoli 
Swoją niezrównaną słodyczą.

•  Hari urzeka umysł Radhy Swymi wspaniałymi rozrywkami.
•  Och Hari! Mój (Radhy) umysł jest urzeczony słuchaniem Twojego 

imienia i Twoją słodyczą.
•  Och Hari! Pamiętanie Twojego imienia zabiera wszystkie moje grzechy, 

złe działania, ignorancję i trojakie nieszczęścia.
•  Hari porywa umysły wszystkich uwarunkowanych dusz, ponieważ 

jest piękniejszy od bilionów Kupidynów.
•  Hari porywa umysły wszystkich innych awatarów.
•  Hari zabiera cierpienia wszystkich Wradźawasich, gdy powraca 

do Wryndawany.
•  Hari usuwa strach Radhy, Jej cierpliwość, skromność i powagę 

Swą czarującą grą na flecie.
•  Hari zabiera ubrania Radhy po przyprowadzeniu Jej

do kwiatowego łóżka.
•  Hari porywa łanię umysłu Radhy Swoją miłosną ekstazą.
•  Hari usuwa bóle rozłąki Radhy pod pretekstem kradzieży Jej ubrań.
•  Hari przypomina lwa w śmiałości, jaką okazuje w Swoich miłosnych 

rozrywkach z Radhą.
•  Hara (przyprowadzać, zdobywać, chwytać lub zabierać)
•  Hara (Radha) przyprowadziła Krysznę z powrotem do Wryndawany,

gdy poszedł do Matury, by zabić Kamsę.
•  Hara (Radha) zdobywa umysł Kryszny Swoim sprytem.
•  Hara (Radha) zdobywa umysł Kryszny pod koniec tańca rasa i odchodzi.
•  Hara oznacza Radhę, która sprawia, że Kryszna upuszcza Swój flet 

z powodu intensywnej miłości, a wtedy Ona szybko go chwyta.
•  Hara usuwa nieszczęścia Swoich bhaktów i każdego dnia daje bhaktów i każdego dnia daje bhaktów

im szczęście.
•  Hara (Radhe) porywa Krysznę, zmuszając Go do spotkania z Nią 

w sekretnym nikuńdźa we Wryndawan.
•  Hara ciągle zabiera reputację Kryszny – Jego nieśmiałość, stateczność 

i cierpliwość.
•  Radha znana jest jako Hara, ponieważ gdy Kryszna zabił Arisztasurę, 

Radha z uczuciem wołała do Niego: „Och Hari!”
•  Kryszna (połączenie dwóch sylab, Krysz, które oznacza przyciągać, Krysz, które oznacza przyciągać, Krysz

popychać, pociągać, istniejący lub czarny; na oznacza szczęście 
i zadowolenie)

•  Kryszna przyciągnął wszystkie święte miejsca do Śjama-kundy.
•  Czynności Kryszny zawsze przyciągają serce Radhy.
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•  Kryszna zaciąga Radhę do lasu grą na Swoim flecie.
•  Zapach ciała Kryszny zaciąga Radhę do lasów Wryndawany.
•  Kryszna, po przyciągnięciu Radhy Swoim pięknym ciałem i wyjątkową 

rozkoszą, przesuwa Swoimi paznokciami po Jej pełnych piersiach.
•  Gdziekolwiek idzie Radha, zawsze myśli: „Teraz Kryszna z siłą ciągnie 

Moją bluzkę i inne ubrania.”
•  Kryszna nakłania Radhę do wejścia w las, a potem nagle ciągnie 

Jej stanik.
•  Kryszna przyciągany jest przez Radhę do lasów Wryndawany.
•  Kryszna przyciąga umysł Radhy słodkim dźwiękiem Swojego fletu, 

Swoim urokiem i urzekającymi cechami.
•  Kryszna jako Gowinda posiada transcedentalną formę pełną wieczności, 

szczęścia i wiedzy.
•  Kryszna jest jedynym źródłem szczęścia dla mieszkańców Gokuli.
•  Czarniawy blask Kryszny sprawia, że jaśniejąco-złota Radha także staje 

się czarniawa, gdy się z Nim bawi.
•  Rama (zachwycać, cieszyć się lub czerpać przyjemność)
•  Rama (Kryszna) zachwyca Radhę Swoim dowcipnym humorem 

i wyglądem.
•  Kryszna zawsze raduje się z Radhą dzięki Swemu znawstwu 

w miłosnych sprawach.
•  Kryszna zawsze przyciąga umysł Radhy i cieszy się bawiąc się z Nią.
•  Kryszna raduje się Radhą całując Ją, obejmując i dotykając Jej piersi.
•  Jogini•  Jogini•   czerpią przyjemność z Duszy Najwyższej, z Kryszny, który jest Jogini czerpią przyjemność z Duszy Najwyższej, z Kryszny, który jest Jogini

prawdziwym rezerwuarem transcendentalnego szczęścia.
•  Umysły bhaktów zawsze znajdują przyjemność w Krysznie.bhaktów zawsze znajdują przyjemność w Krysznie.bhaktów
•  Kryszna zadowolił Wradźawasich połykając leśny pożar.
•  Rama oznacza kochanka. Kryszna jest przewodnim Bóstwem miłości.

Śiwa powiedział Parwati: „Powiedz Ra, a wszystkie grzechy odejdą; powiedz 
Ma, a zostaną powstrzymane, jeśli będą próbowały wrócić.”

Sanat-Kumara Samhita wspomina, że dzięki recytowaniu następujących 
pięciu modlitw „ktoś szybko osiągnie bezpośrednią służbę dla Radhy 
i Kryszny.” Ponieważ maha-mantra Hare Kryszna jest jugala-mantrą lub nie 
jest różna od Radhy i Kryszny, to można składać te modlitwy także maha-
mantrze. W rzeczywistości wielu bhaktów może odkryć, że te modlitwy są bhaktów może odkryć, że te modlitwy są bhaktów
bardziej odpowiednie do ich poziomu zaawansowania.
1.  O Radho i Kryszno, proszę, uwolnijcie mnie z oceanu narodzin i śmierci. 

Proszę, ocalcie mnie od kłopotów mających źródło w przywiązaniu do 
domu, rodziny i przyjaciół. Proszę, rozbijcie na kawałki obawy Waszych 
podporządkowanych bhaktów.
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2.  O Radho i Kryszno, dziś składam u Waszych lotosowych stóp wszystko, 
co posiadam w tym życiu lub w następnym.

3.  O Radho i Kryszno, jestem siedzibą wszystkich obraz. Porzuciłem 
wszystkie duchowe obowiązki. Nie mam żadnego schronienia. O Radho 
i Kryszno, O Mój Panie, proszę, dajcie Mi Wasze schronienie.

4.  O mistrzu Radhy, jestem Twój. O ukochana Pana Kryszny, jestem Twój. 
Ofiarowuję Wam obojgu moje myśli, słowa i uczynki. Oboje jesteście 
celem mojego życia.

5.  O Radho i Kryszny jesteście jak dwa wielkie oceany miłosierdzia. Proszę, 
bądźcie dla mnie łaskawi. Przyjmuję Wasze schronienie. Podporządkowuję 
się Wam. Proszę, zaangażujcie mnie, grzesznika i obrazoburcę, w Waszą 
boską służbę.

Intonujcie! Hare Kryszna Hare Kryszna Kryszna Kryszna Hare Hare Hare Rama 
Hare Rama Rama Rama Hare Hare… a wasze życie będzie wzniosłe!
Prabodhananda Saraswati prezentuje trochę inną koncepcję maha-mantry. 
Wyjaśnia, że podczas intonowania imion Kryszny Gaudija-Wajsznawowie 
błagają Pana, by zaangażował ich w służbę dla lotosowych stóp Jego 
ukochanej Śrimati Radhiki. Oczywiście jest to dla tych bhaktów, którzy bhaktów, którzy bhaktów
zrozumieli i zaakceptowali służbę dla Radharani za swoje życie i duszę.

„Przez ciągłą medytację o Śri Krysznie, którego głowa ozdobiona jest 
pawim piórkiem, przez intonowanie Jego słodkich, świętych imion, przez 
służenie Jego lotosowym stopom i przez wykonywanie dźapa z Jego 
mantrami, niecierpliwie oczekujemy na osiągnięcie służby u lotosowych 
stóp Śrimati Radharani. Przez ciągłe myślenie w ten sposób i dzięki Jej 
bezprzyczynowej łasce, obudzi się głębokie, spontaniczne przywiązanie 
do Jej lotosowych stóp.” (Radha-rasa-sudha-nidhi (Radha-rasa-sudha-nidhi ( )Radha-rasa-sudha-nidhi)Radha-rasa-sudha-nidhi

Pokonywanie Nama Aparadha
Sposobem na pokonanie obraźliwego intonowania jest ciągłe pamiętanie, 
że obrazy są jak piorun. Dzięki bezustannemu intonowaniu Hare Kryszna 
nie będzie okazji na popełnianie obraz. Dzięki intonowaniu bez obraz można 
otrzymać mukti – wolność od materialnego przywiązania. Z tego poziomu mukti – wolność od materialnego przywiązania. Z tego poziomu mukti
można otrzymać kwalifikacje do intonowania imienia czysto (śuddha-nama)

Jak dotrzeć do platformy czystego intonowania? „Dzięki łasce guru uczeń 
dostaje wiedzę o naturze imienia (nama-tattwa). Potem ignorancja 
i anarthy powodujące anarthy powodujące anarthy namabhasa zostaną rozproszone przez wiedzę 
o sambandha-gjanie i sadhanie właściwego intonowania. To imię zamieni 
się w czyste imię, a intonujący będzie smakował premę. 

„Dzięki służeniu mistrzowi duchowemu zniknął anarthy, a anarthy, a anarthy śuddha-nama
(czyste imię) będzie tańczyć na języku. W tym czasie dźiwa bez przerwy 
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intonuje, oszalała od słodyczy czystego nama. Z radości imię będzie 
tańczyć, dźiwa będzie tańczyć, skarb miłości do Boga będzie tańczyć, cały 
wszechświat będzie tańczył, a maja ucieknie.” (HNC)

Kto intonuje bez obraz, ukaże cztery cechy wspomniane w Śikszasztace, 
trinad api śuniczena: (1) naturalną pokorę powstałą z całkowitego 
odwiązania od materialnego zadowalania zmysłów, (2) czyste współczucie 
nieobciążone zawiścią, (3) czyste serce, wolne od materialnego, fałszywego 
ego, (4) postawę szacunku względem każdego stosownie do jego pozycji.

Thakura Bhaktiwinoda wyjaśnia, że osoba intonująca bez obraz przepełni 
się myślami o dobru innych i będzie myśleć w ten sposób: „O Panie! Moi 
przyjaciele, towarzysze i wszystkie inne uwarunkowane dusze są niesz czę-
śliwe. Jak mogą osiągnąć miłość i atrakcję dla Twojego wszech pomyślnego 
imienia? Oślepieni przez maję, zatopieni są w bagnie rodzin nych przy wią-
zań, bogactwa i posiadłości, błahego sukcesu i porażek, korzyści i strat, 
radości i cierpień, narodzin i śmierci. 

„Wypełnieni są anarthami i ani trochę nie są odwiązani od materia-anarthami i ani trochę nie są odwiązani od materia-anarthami
listycznego życia. Są beznadziejnie związani przez silne liny nieogra niczo-
nych pragnień do zadowalania zmysłów. Marnują wartościowy czas na 
bezu ży teczne sprawy karmy i karmy i karmy gjany. Jak takie osoby mogą obudzić w sobie 
pragnienie do samorealizacji?” (Śikszasztaka tika(Śikszasztaka tika( )Śikszasztaka tika)Śikszasztaka tika

Harinama-czintamani radzi unikanie obraz przez pozytywne rozbudzanie Harinama-czintamani radzi unikanie obraz przez pozytywne rozbudzanie Harinama-czintamani
specyficznych, świętych cech, niezbędnych do uniknięcia tych dziesięciu 
obraz, np. aby uniknąć sadhu-ninda (obrażania bhaktów) nie należy kryty-bhaktów) nie należy kryty-bhaktów
kować bhaktów, lecz powinno się ich gloryfikować i im służyć. By przeciw-bhaktów, lecz powinno się ich gloryfikować i im służyć. By przeciw-bhaktów
działać pozostałym dziewięciu obrazom Thakura Bhaktiwinoda mówi, że 
bhakta powinien wielbić Krysznę jako Absolutnie Najwyższego Pana; 
w pełni szanować mistrza duchowego, który inicjuje w świętym imieniu; 
szanować pisma gloryfikujące święte imię jako wybitne; być przekonanym, 
że święte imię jest całkowicie czyste i duchowe; wykorzenić i zniszczyć 
pragnienie do popełniania grzechów; nauczać chwał świętego imienia 
jedynie osoby wierne; porzucić rytualne, pobożne działania; intonować 
z pełną uwagą i pełnym podporządkowaniem się świętemu imieniu.

„Gdy Ćajtanja Mahaprabhu powrócił do Majapur Dhama po otrzymaniu 
inicjacji od swojego mistrza duchowego Iśwara Puriego w Gaji, był inną 
osobą. Nie był już arogancki i dumny z powodu erudycji i posiadanej 
wiedzy. Z powodu smakowania kryszna-premy Kryszna Ćajtanja objawił kryszna-premy Kryszna Ćajtanja objawił kryszna-premy
prawdziwą pokorę i szacunek dla wszystkich żywych istot. Widząc taką 
przemianę Pana Gaurangi, Adwajta Aćarja, Śriwasa Thakura i inni starsi 
Wajsznawowie byli niezwykle zadowoleni i ofiarowali swoje błogo sła wień-
stwa: „Obyś osiągnął czyste oddanie dla Kryszny.”
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„Pan Ćajtanja odparł: «Ponieważ jesteście bhaktami Kryszny, macie moc bhaktami Kryszny, macie moc bhaktami
przekazania komuś daru oddania. Ktokolwiek wam służy, z pewnością 
osiągnie oddanie dla Pana Kryszny, ponieważ Śri Kryszna jest miłosierny 
dla każdego, kto służy Jego bhaktom.» Mówiąc tak, Pan zaczął pokornie, 
pogodnie i entuzjastycznie służyć wszystkim bhaktom.

„Pan Ćajtanja wyprał ich ubrania i złożył ich dhoti. Z szacunkiem składając 
Swoje dłonie uhonorował wszystkich bhaktów. Nie wstydził się służyć. 
Wszyscy Wajsznawowie, którzy w rzeczywistości byli Jego sługami, starali 
się powstrzymać Pana, mówiąc: „Stój, co Ty robisz, co Ty robisz?» W ten 
sposób każdego dnia Pan Ćajtanja działał jak sługa Swoich sług. Czego nie 
zrobiłby Najwyższy Pan dla Swoich sług? Tylko po to, by im służyć, porzucił 
Swoją własną naturę. Służąc osobiście Wajsznawom Pan Ćajtanja nauczył 
tej prawdy każdego: «Ktokolwiek pragnie wielbić Pana Krysznę, najpierw 
musi wielbić drogiego i świętego sługę Kryszny.” (CB)

„Brat Pana Śri Ćajtanji, Wiśwarupa, zawsze przebywał z Adwajta Aćarją, 
delektując się smakami czystego oddania. Po kilku dniach Wiśwarupa 
przyjął sannjasę i opuścił dom. Choć Śaczi niczego nie powiedziała, była 
pogrążona w żalu i uważała, że to Adwajta sprawił, że jej syn odszedł. Gdy 
Pan Śri Kryszna Ćajtanja zaczął także spędzać czas z Adwajtą, Śaczi stała się 
nieszczęśliwa i mówiła wszystkim: «Ten Wajsznawa to nie Adwajta, lecz 
Dwajta-maja (pełen obłudy), ponieważ zabrał jednego syna, a teraz zrobi 
to ponownie.”

„Choć Ćajtanja rozdawał ekstatyczną kryszna-premę wszystkim  bhaktom, 
to odmówił podarowania jej własnej matce Śaczi, z powodu jej obrazy 
przeciw Adwajcie. Podążając za radą Gaury, Śaczi uwolniła się od swojej 
Wajsznawa aparadhy, gdy wzięła kurz ze stóp Adwajty. Pod pretekstem Wajsznawa aparadhy, gdy wzięła kurz ze stóp Adwajty. Pod pretekstem Wajsznawa aparadhy
skarcenia Swojej matki, Pan Ćajtanja, który jest sziksza-guru dla wszystkich, 
nauczył nas uważnego unikania Wajsznawa aparadhy.

„Osoba, która nazywa jednego Wajsznawę «wielkim», a innego «małym» 
może być spokojna i szczęśliwa teraz, lecz jak długo taka będzie? Należy 
unikać osób, które obrażają Wajsznawów, nawet jeśli są w jakiś sposób 
kwalifikowane. Niewielkie towarzystwo takiej osoby sprawi, że można 
upaść ze ścieżki duchowego postępu.

„Od Brahmy do źdźbła trawy, każda żywa istota jest energią Pana Kryszny. 
Dlatego wszystkie śastry deklarują: «Pan Kryszna staje się bardzo zły na śastry deklarują: «Pan Kryszna staje się bardzo zły na śastry
każdego, kto zniesławia inne żywe istoty.» Jeśli ktoś studiuje cztery Wedy, 
a potem zniesławia innych, upadnie do piekła i będzie cierpiał życie po 
życiu. Grzech zniesławienia pozbawia całej inteligencji, a serce przepełnia 
cierpieniem. Pan Ćajtanja wyzwala każdego, poza grzesznikami, którzy 
zniesławiają Wajsznawów.
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„Pan Śri Ćajtanja powiedział: «Wszystkie żywe istoty w niezliczonych 
wszechświatach są Moimi wiecznymi sługami. Dlatego każda żywa istota, 
która rani lub obraża inną żywą istotę, zginie. Jeśli sannjasin zniesławia 
niewinną osobę, upadnie i straci całą swoją pobożność.»

„Potem wznosząc Swoje złote ramiona Pan Ćajtanja oznajmił całemu 
światu: «Porzućcie krytykę innych, proszę, niech każdy intonuje Hare 
Kryszna Hare Kryszna Kryszna Kryszna Hare Hare Hare Rama Hare Rama 
Rama Hare Hare! Osobiście wyzwolę każdego, kto nie krytykuje innych i kto 
intonował «Kryszna!» Słuchając, jak Pan Ćajtanja przemawiał w ten sposób, 
bhaktowie wiwatowali «Dźaj! Dźaj! Dźaj!” (CB)

„Jeśli ktoś jest na tyle chętny, by otrzymać czyste oddanie, będzie 
intonował wolny od dziesięciu obraz. Musi skrupulatnie unikać każdej 
obrazy z uczuciami głębokiego żalu za popełnienie ich kiedykolwiek 
wcześniej. Powinien szczerze modlić się u lotosowych stóp świętego 
imienia i intonować z determinacją. Tylko wtedy zostanie pobłogosławiony 
łaską świętego imienia, które zniszczy wszystkiego jego obrazy.

„Obrazy względem świętego imienia Pana Śri Kryszny zneutralizowane  
mogą być tylko dzięki ciągłemu intonowaniu świętego imienia. Gdy w ten 
sposób są zniszczone, nigdy nie powrócą. Ciągłe intonowanie oznacza 
intonowanie przez cały dzień z intensywnymi wyrzutami sumienia.” (HNC)

Obrażanie Wajsznawów jest pierwszą i najpoważniejszą obrazą. Choć 
Dźagaj i Madhaj popełnili każdy możliwy grzech, to nigdy nie popełnili 
grzechu zniesławiania Wajsznawy. Harinama czintamani wyjaśnia, jak Harinama czintamani wyjaśnia, jak Harinama czintamani
unieważnić tą obrazę. Powinno się paść do stóp sadhu w stosunku do 
którego popełniło się obrazę, gorzko żałując, szlochając w przypływie 
skruchy powinno się szczerze błagać o wybaczenie. Należy ogłosić siebie 
upadłym nędznikiem, potrzebującym łaski Wajsznawy.

„Osoby, które chwalą jednego Wajsznawę, a krytykują innego, zginą. 
Powinno się trzymać z dala od osób, których rozmowy ranią Wajsznawów 
i od osób, które sprawiają ból zwykłym żywym istotom. Zniesławianie 
Wajsznawy jest sto razy bardziej grzeszne, niż ranienie zwykłej osoby.” (CB)

Jest sześć różnych sposobów na popełnienie Wajsznawa-aparadhy – obrazy Wajsznawa-aparadhy – obrazy Wajsznawa-aparadhy
względem innego wielbiciela Pana, które łączą w sobie działania ciała, 
umysłu, słów i serca. Nie odczuwanie radości na widok Wajsznawy jest obrazą 
rodzącą się w sercu zatopionym w zawistnych uczuciach. „Głupiec, który 
zniesławia Wajsznawów udaje się wraz z generacjami swoich przodków do 
najgorszego rodzaju piekła. Kto zabija bhaktę, lekceważy go, jest zazdrosny 
o bhaktów, kto nie składa na jego widok pokłonów, ten, kto złości się na bhaktów, kto nie składa na jego widok pokłonów, ten, kto złości się na bhaktów
Wajsznawę lub nie raduje się na jego widok – te sześć klas ludzi uważa się 
za kandydatów do piekła.” (Skanda Purana(Skanda Purana( )Skanda Purana)Skanda Purana
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„Bhakti-dewi znika zupełnie z miejsca w którym popełniane są Bhakti-dewi znika zupełnie z miejsca w którym popełniane są Bhakti-dewi Wajsznawa-
aparadhy. Ten rodzaj obraz oznacza zniesławienie, krytykowanie wyszu ki-
wanie błędów lub złe wyrażanie się o bhaktach. Generalnie działa się tak 
z powodu strachu i zazdrości. Wajsznawa aparadha ma miejsce tam, gdzie 
występuje strach i zazdrość.

„Gdy ktoś popełni Wajsznawa aparadhe, to taka osoba staje się bardzo zła 
na obrażonego Wajsznawę. Boi się tego Wajsznawy, ponieważ jest on 
bardzo potężnym Wajsznawą. Dlatego myśli: «On robi gwałtowny postęp, 
a ja nie robię takie postępu.» Obawia się i zazdrości takiemu Wajsznawie.

„Pojawia się strach i dlatego taka osoba krytykuje, wynajduje błędy i źle 
mówi o tym Wajsznawie. Popełnia Wajsznawa aparadhe i staje się zła na 
tego Wajsznawę. Tylko z powodu zazdrości o tego Wajsznawę pojawia się 
nienawiść i krytyka. Dlatego źle wyraża się o tym Wajsznawie i wymyśla 
nieprawdziwe historie. Sito pełne jest tysięcy dziurek, a krytykuje igłę – 
«Hej igło, w twoich plecach jest dziura.»

„Czy sam jesteś doskonały? Jeśli sam masz jakieś wady, to dlaczego wynaj-
dujesz je w innych? Mędrcy mówią – nie wynajduj złego w innych, lecz 
zobacz zło w sobie. Jeśli masz taką naturę lub tendencję do postrzegania 
złych rzeczy, to najpierw zobacz, co złego jest w tobie samym. A w innych 
dostrzegaj dobro.

„Jeśli znajdziesz w kimś coś dobrego, to po prostu to zaakceptuj. Pomyśl: 
«Tak, to jest w nim dobre. Zaakceptuję to.» Przymknij oczy na złe rzeczy, 
a na dobre otwórz. Paramahamsa nigdy nie widzi niczego złego. W ich 
postrzeganiu wszystko związane jest z Kryszną. Złe wyrażanie się o innych 
jest wielką anarthą dla sadhaki, który idzie ścieżką bhadźanu.” (Śri Guru  (Śri Guru  (
Wandanam)

 „Najlepsza ze wszystkich osób uważa siebie za niższą od wszystkich 
innych. Dlaczego ktoś miałby być chętny do wtrącania się w czyjeś wady, 
jeśli sam nie przypatruje się swojemu własnemu zachowaniu? Działanie 
i zachowanie Wajsznawy nie może być zrozumiane nawet przez mądrego. 
Nie sugerujmy się błędnie pozornym wyglądem. Wiele osób pomyliło 
kamyk z perłą; węża z liną; zło z dobrem; ulegając złudzeniu w chwili 
polegania na pozornym wyglądzie. Gdy czyjeś wady mylą cię i zwodzą, 
bądź cierpliwy, introspekcyjny i dostrzeż wady w sobie. Wiedz, że inni nie 
mogą cię skrzywdzić, dopóki nie zrobisz tego sam.” (Nauki Śri Ćajtanji(Nauki Śri Ćajtanji( )Nauki Śri Ćajtanji)Nauki Śri Ćajtanji

Szanuj półbogów
„W Nawadwipie Pan Ćajtanja zawsze smakował nektaru sankirtana. 
Pewnego dnia Pan postanowił przeprowadzić przedstawienie taneczne 
w domu Ćandraśekhara Aćarji. Choć Pan Ćajtanja ubrany był w kostium 
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Rukmini, to w czasie tańca manifestował różne natury wszystkich Swoich 
różnych mocy, które przebywają w niezliczonych wszechświatach.

„Poza tym, że zadowolił każdego tą transcendentalną rozrywką, to Pan 
Ćajtanja nauczył także tego: «Nikt nie powinien nigdy krytykować czy 
pomniejszać pozycję Moich energii zamanifestowanych w wielu półbogach 
i boginiach.» Ktoś umacnia swoją miłość i oddanie dla Kryszny przez 
okazywanie właściwej miłości i szacunku półbogom. Osoby, które obrażają 
półbogów wywołują niezadowolenie u Pana Kryszny. Kryszna zadowolony 
jest, gdy wielbiony jest wraz z Jego energiami i towarzyszami.” (CB)

Półbogowie są bhaktami i większość z nich przyjaźnie pomaga szczerym bhaktami i większość z nich przyjaźnie pomaga szczerym bhaktami
duszom, szukającym czystej służby oddania dla Kryszny. Z drugiej strony, 
niektórzy półbogowie, tacy jak Indra, są przerażeni, gdy widzą osobę 
wykonującą wyrzeczenia. Dlatego zsyłają utrudnienia nie-bhaktom, 
materialistom, szalejącym za mocą, pozycją i zmysłowymi przyjemnościami. 
Wedy zawierają niezliczone przykłady półbogów pomagających bhaktom
osiągnąć ich transcendentalne cele. Dla przykładu, Wradźa-gopi wielbiły 
boginię Katjajani (Durgę), aby zdobyć Krysznę za męża. Gdy bhakta ma 
jednak ukryte motywy, półbogowie bojąc się, że może on uzurpować sobie 
ich stanowisko, ześlą różne przeszkody, aby złamać jego śluby.

„Pan Śiwa jest przewodnim bóstwem fałszywego ego. Identyfikacja ciała 
z jaźnią nazywa się fałszywą identyfikacją lub fałszywym ego. Płonący 
ogień materialnej egzystencji płonie z powodu fałszywego ego, lecz gdy 
tylko fałszywe ego zostaje usunięte, można zrozumieć swoją prawdziwą 
tożsamość. W tym miejscu jest się rzeczywiście wyzwolonym z uchwytu 
maji. Gdy tylko ktoś uwalnia się z uchwytu fałszywego ego, jego inteligencja 
także staje się oczyszczona, a potem jego umysł jest zawsze zaangażowany 
u lotosowych stóp Najwyższej Boskiej Osoby.” (ŚB(ŚB( 3.26.61)

„W celu uwolnienia się od fałszywego ego należy wielbić Śankarszana. 
Śankarszana wielbi się także poprzez Pana Śiwę. Węże okrywające ciało 
Pana Śiwy są reprezentacjami Śankarszana, a Pan Śiwa jest zawsze zajęty 
medytacją o Śankarszanie. Ktoś, kto w rzeczywistości jest wielbicielem 
Pana Śiwy jako bhakta Śankarszana, może uwolnić się od fałszywego, 
materialnego ego.” (SB(SB( . 3.26.21 zn.)

Fałszywe ego jest główną siłą wiążącą żywą istotę w tym nieszczęsnym 
świecie powtarzających się narodzin i śmierci. Gdy tylko fałszywe ego 
zostanie rozpuszczone, można smakować prawdziwej radości duszy 
wyzwolonej w życiu miłosnej służby dla Kryszny. Choć Pan Śiwa jest 
półbogiem, można przyjąć jego pomoc w celu przewyższenia fałszywego 
ego. Aby osiągnąć duchową doskonałość, potrzebujemy wszelkiej łaski, 
jaką możemy zdobyć.
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Bhaktowie mogą przyjąć korzyści z nadzwyczajnych mocy i miłosierdzia 
półbogów, aby szybko postępować na ścieżce bhakti. Można modlić się do 
Pana Śiwy o uwolnienie się od fałszywego ego, tak by zamanifestowała się 
nasza prawdziwa tożsamość, jako wiecznego sługi Kryszny. Pan Śiwa używa 
swojego trójzębu do karania Wajsznawa-aparadhi. Jako dig-pal (obrońca), dig-pal (obrońca), dig-pal
zapobiega temu, by samolubni zadowalacze zmysłów nie weszli do 
Wryndawan. Lecz w tym samym czasie zawsze pomaga szczerym sadhakom
osiągnąć wieczną rezydencję we Wradźa-dhama.

Gopiśwara Mahadewa ki dźaj!

Rozpalanie gasnącej iskry
Bhaktiwinoda Thakura mówi, że nieuwaga lub atrakcja do innych rzeczy 
w czasie intonowania dźapa jest przyczyną wszystkich innych obraz: 
„Rozproszenie uwagi (bycie nieuważnym) w intonowaniu wytwarza rodzaj 
iluzji, przyczyniającej się do poważnych obraz przeciw świętemu imieniu, 
które ciężko jest przezwyciężyć. Iluzja taka, którą trudno pokonać, prowadzi 
do pragnienia bogactwa, kobiet, pozycji, sukcesu i oszukiwania. Gdy takie 
atrakcje (w rzeczywistości odrywania) okrywają serce, neofita lekceważy 
swoje intonowanie.

„Ktoś musi bez przerwy usuwać takie atrakcje z umysłu sumiennie 
podążając za kulturą Wajsznawa. To ponownie sprowadzi jego powodzenie. 
Np., taka osoba powinna ściśle przestrzegać Ekadaśi, dni pojawienia się 
Pana i inne festiwale w towarzystwie świętych bhaktów, intonujących bhaktów, intonujących bhaktów
i gloryfikujących Najwyższego Pana w dzień i w nocy. Najlepszym miejscem 
do obcho dzenia takich festiwali jest święte dhama (Majapur, Wryndawana 
lub Dźagannatha Puri).

„Powinno się z całego serca uczestniczyć w programie festiwalu bez cienia 
niepokoju czy zwłoki. Festiwale takie rozpalą gasnącą iskrę duchowego 
smaku. W ten sposób będzie przyciągany do rozrywek Najwyższego Pana; 
ponownie będzie delektował się wyższym smakiem czystej świadomości 
Kryszny; i naturalnie poczuje wstręt do niższych, materialnych przywiązań.

„Zostanie oczarowany słodkimi pieśniami o rozrywkach Pana. Wypełnienie 
jego uszów nektarem odwróci jego umysł od materii i skupi go ponownie 
na świętym imieniu. Wtedy bhakta może intonować stale, spokojnie 
i radośnie.” (HNC)

Śrila Bhaktiwinoda Thakura mówi także, że rozproszenie uwagi można 
pokonać przez: „regularne spędzanie czasu sam na sam w cichym miejscu 
(lub w pobliżu Tulasi Dewi), głęboko koncentrując się na świętym imieniu. 
Intonuj i słuchaj uważnie imienia, równocześnie gorąco błagają o łaskę 
Pana z wielką pokorą.” (HNC)
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Można zwiększyć swoją atrakcję do intonowania świętego imienia Pana 
przez zrozumienie związku miedzy grama, dhama i nama. Ten bardzo 
interesujący punkt został objawiony przez Bhaktisiddhantę Saraswatiego 
Thakura. „Nie mamy żadnego upodobania do dhama-sewa, ponieważ nie 
rozumiemy powagi Dhama. Dhama-sewa przyniesie nam najwyższe dobro. 
Ten, który szuka połączenia z Dhama zauważy, że jego przywiązanie do 
grama (miejsca narodzin, domu lub życia rodzinnego) szybko się rozpłynie. 
Związki ze światowym miejscem zamieszkania (grama) i dążenie do 
zwyczajnego, światowego życia wkrótce przeminą dla tego, kto rozumie 
swój związek ze Śri Dhama. Służba dla dhama uwalnia kogoś od złudzenia, 
że dźiwa jest Bogiem albo mistrzem.

„Służba dla Śri Dhama poprowadzi nas z biegiem czasu do służby dla 
świętego imienia. Wtedy śri-nama sewa przyprowadzi nas do naszego 
prawdziwego końca – do służenia Śri Krysznie w czystej miłości. Samo śri 
wajkuntha-nama pojawiło się na tej ziemi i to właśnie w Śri Dhama śri-
nama zostało złożone. Obecność nama-sewa nie kończy prawdziwej służby 
dla Śri Kryszny w czystej miłości komuś, kto oddziela siebie od Śri Dhama. 
Zwykły pozór służenia imieniu bez służby dla Śri Dhama i życie z dala od 
wszelkich związków z dhama nigdy nie doprowadzą do celu służenia 
boskiemu pragnieniu Kryszny.” (Nauki Śri Ćajtanji(Nauki Śri Ćajtanji( )Nauki Śri Ćajtanji)Nauki Śri Ćajtanji

Śikszasztaka
Śikszasztaka Pana Ćajtanji wymienia wiele korzyści z intonowania imion 
Kryszny. Rozważcie proszę tych osiem korzyści z intonowania maha-mantry
Hare Kryszna: (1) Jest antidotum na Kali-jugę – Nawet doświadczony 
pływak nie może przekroczyć oceanu błędów i problemów Kali. 
Intonowanie Hare Kryszna jest antidotum na uleczenie infekcji Kali-jugi 
i rozwiązanie wszystkich anomalii. (2) Oczyszcza serce – Brudne serce jest 
przyczyną wszelkiego cierpienia. Czeto darpanam mardźanam, intonowanie 
Hare Kryszna usuwa pożądanie, złość, chciwość i materialne pragnienia 
z serca i nagradza najwyższą radością. (3) Kontroluje zmysły – Intonowanie 
Hare Kryszna kontroluje język, który sprawia najwięcej kłopotów; następnie 
umysł i pozostałe zmysły. (4) Obdarza transcendentalną wiedzą – 
Intonowanie Hare Kryszna oczyszcza serce i świadomość. Później ktoś 
może wyraźnie zrozumieć swoją duchową tożsamość i zrozumieć Boga. 
Zazwyczaj duchowe zrozumienie Kryszny jako Najwyższej Boskiej Osoby 
wymaga wielu żyć (bahunam dźanmanam ante). Ktoś może szybko 
zrozumieć ten dojrzały stan duchowej świadomości jedynie dzięki 
intonowaniu Hare Kryszna. (5) Wyzwolenie – Mimo, że Kali-juga wypełniona 
jest błędami, Najwyższy Pan dał nam ustępstwo, czyniąc święte imię bardzo 
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silnym, dostępnym i odpowiednim dla tego wieku. Ktoś może z łatwością 
osiągnąć wyzwolenie dzięki intonowaniu Hare Kryszny. (6) Miłość do Boga 
– Jest szybko osiągana dzięki intonowaniu Hare Kryszna. (7) Wiara w Boga 
– Zwiększa się przez intonowanie Hare Kryszna. (8) Pokutowanie – 
Intonowanie Hare Kryszna jest najlepszym i najpotężniejszym środkiem na 
pokutowanie.

czeto-darpana-mardźanam bhawa-maha-dawagni-nirwapanam
śrejah-kajrawa-ćandrika-witaranam widja-wadhu-dźiwanam
anandambudhi-wardhanam prati-padam purnamritaswadanam
sarwatma-snapanam param widźajate śri-kryszna-sankirtanam

Wszelka chwała intonowaniu świętego imienia Pana Śri Kryszny, które 
może oczyścić lustro serca i powstrzymać nieszczęścia z płonącego 
ognia materialnej egzystencji. Intonowanie jest przybywającym księ ży-
cem, który sprawia, że rozkwita biały lotos szczęścia dla wszystkich 
żywych istot. Jest życiem i duszą wszelkiej wiedzy. Intonowanie świętego 
imienia Kryszny powiększa radosny ocean transcendentalnego życia. 
Uspokaja każdego i sprawia, że ktoś może smakować w pełni nektaru na 
każdym kroku.

namnam akari bahudha nidźa-sarwa-śaktis 
tatrarpita nijamitah smarane na kalah
etadriśi tawa kripa bhagawan mamapi
 durdajwam idriśam ihadźani nanuragah

Mój Panie, O Najwyższa Boska Osobo, w Twoim świętym imieniu zawarte 
jest całe szczęście dla żywej istoty i dlatego masz wiele imion, takich jak 
«Kryszna» i «Gowinda», przez które ekspandujesz. W tych imionach 
umieściłeś wszystkie swoje moce i nie ma żadnych ciężkich i surowych 
reguł odnośnie pamiętania o nich. Mój drogi Panie, choć obdarzasz 
upadłe, uwarunkowane dusze taką łaską, szczodrze nauczając o Swoich 
świętych imionach, jestem tak nieszczęśliwy, że popełniam obrazy 
w czasie intonowania świętego imienia i dlatego nie osiągam przywią-
zania do intonowania.

trinad api su-niczena
 taror iva sahisznuna
amanina mana-dena
 kirtanijah sada harih

Kto uważa siebie za niższego od źdźbła trawy, jest bardziej tolerancyjny 
niż drzewo i nie przyjmuje żadnego osobistego, fałszywego szacunku, 
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lecz jest zawsze gotowy, by oddać wszelki szacunek innym, może bardzo 
łatwo i zawsze intonować święte imię Pana.

na dhanam na dźanam na sundarim
 kawita wa dźagad-iśa kamaje
mama dźanmani dźanmaniśware 
bhawatad bhaktir ahajtuki twaji

O Panie wszechświata, nie pragnę materialnego bogactwa, mate ria-
listycznych zwolenników, pięknej żony lub czynności przynoszących 
korzyści, opisanych kwietnym językiem. Wszystko, czego chcę, życie po 
życiu, to niczym niemotywowana służba oddania dla Ciebie.

aji nanda-tanudźa kinkaram
patitam mam wiszame bhawambudhau
kripaja tawa pada-pankadźa
 sthida-dhuli-sadriśam wiczintaja

O mój Panie, O Kryszno, synu Maharadźa Nandy, jestem Twoim wiecznym 
sługą, lecz z powodu działań dla korzyści upadłem do tego strasznego 
oceanu narodzin i śmierci. Teraz bądź proszę bezprzyczynowo łaskawy 
dla Mnie. Uważaj Mnie za atom kurzu u Twoich lotosowych stóp.

najanam galad-aśru-dharaja
 wadanam gadgada-ruddhaja gira
pulakajr niczitam wapuh kada
tawa nama-grahane bhawiszjati

Mój drogi Panie, kiedy Moje oczy ozdobią łzy, nieprzerwanie płynące 
w czasie intonowania Twojego świętego imienia? Kiedy załamie się Mój 
głos i zjeżą się Moje włosy w transcendentalnym szczęściu, gdy intonuję 
Twoje święte imię?

jugajita nimeszena 
ćakszusza prawriszajitam
śunjajitam dźagat sarwam
 gowinda-wirahena me

Mój Panie Gowindo, z powodu rozłąki z Tobą, jedna chwila jest dla Mnie 
jak ogromne milenium. Łzy płyną z Moich oczu jak potoki deszczu, a cały 
świat jest dla Mnie kompletną pustką.

aśliszja wa pada-ratam pinasztu mam 
adarśanan marma-hatam karotu wa
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yatha tatha wa widadhatu lampato
 mat-prana-nathas tu sa ewa naparah

Niech Pan Kryszna mocno obejmie tego sługę, który upadł do Jego 
lotosowych stóp lub niech zdepcze Mnie albo złamie Moje serce nie 
pojawiając się przede Mną. Ostatecznie jest On rozpustnikiem i może 
zrobić cokolwiek zechce, lecz nadal pozostanie uwielbionym Panem 
Mojego serca.

Śri Ćajtanja Mahaprabhu pierwszy raz wypowiedział Swoją Śikszasztakę
w czasie Swoich finałowych dwunastu lat w Dźagannatha Puri, gdy 
delektował się pokorą i boskim szaleństwem (diwjonmada mahabhawa) 
Śrimati Radhiki. Śikszasztaka jest esencją Wed. W ośmiu ślokach zostały 
wyjaśnione trzy tematy – sambandha, abhideja i prajodźana poprzez 
pryzmat abhidheja.

Pierwsza śloka daje ogólny opis formy sadhany, znanej jako sadhany, znanej jako sadhany sankirtana
(intonowanie świętych imiona Pana). Druga śloka pokazuje czyjąś 
niezdolność do wypełniania tej najwyższej metody sadhany. Trzecia śloka
naucza metody do intonowania świętego imienia; czwarta śloka pokazuje 
potrzebę eliminowania niekorzystnych czynności, takich jak zadowalanie 
zmysłów i wyzwolenie; piąta daje wiedzę o oryginalnej, duchowej toż sa-
mości duszy, jako wiecznego sługi Kryszny; szósta mówi, jak ktoś osiąga 
szczęście (bhawę) przybliżając się do Śri Kryszny; siódma pokazuje nastrój 
wipralambha (rozłąki); ósma wyjaśnia, jak osiągnąć ostateczną doskonałość 
(prajodźana, Kryszna-prema).

Grihasta
„Śri Kryszna Ćajtanja Mahaprabhu nauczał, że są dwa sposoby na wielbienie 
Pana w tym świecie – mając rodzinę i jako osoba wyrzeczona. Dopóki nie 
pojawią się kwalifikacje do przyjęcia wyrzeczonego porządku sannjasy, sannjasy, sannjasy
powinno się pozostać w rodzinie i służyć Panu Krysznie.

„W czasie pierwszych dwudziestu czterech lat Swoich zamanifestowanych 
rozrywek Śri Ćajtanja Mahaprabhu ukazał ideał dla grihasta Wajsznawy. 
W ostatnich dwudziestu czterech latach Swoich rozrywek Pan Gauranga 
ustanowił ideał dla Wajsznawy w wyrzeczonym porządku życia. Przykład 
Śri Ćajtanji Mahaprabhu jako głowy rodziny ustanowił cel życia rodzinnego. 
Nie należy uważać, że w życiu rodzinnym nie jest możliwe osiągnięcie celu, 
Kryszna-premy. Większość z ulubionych bhaktów Śri Ćajtanji Mahaprabhu bhaktów Śri Ćajtanji Mahaprabhu bhaktów
było grihastami. Wajsznawowie w wyrzeczonym porządku życia także 
modlą się o kurz z lotosowych stóp takich bhaktów grihastów.” (JD)

„Jako głowa rodziny, najhojniejszy Pan Ćajtanja zawsze rozdawał jałmużnę 
potrzebującym. Gdy Pan Ćajtanja zobaczył cierpiącą osobę, łaskawie dawał 
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jej jedzenie, ubrania i pieniądze. Zawsze przyjmował i karmił Swoich gości 
i z szacunkiem służył im na różne sposoby. Pan Ćajtanja przekazał tą naukę 
o obowiązku głowy rodziny: «Gościnność względem gości jest podstawą 
obowiązku głowy rodziny. Gospodarz, który nie jest gościnny względem 
odwiedzających go osób jest niższy od ptaka czy dzikiego zwierza.

„Jeśli gospodarz jest ubogi z powodu złej karmy, to przynajmniej może karmy, to przynajmniej może karmy
ofiarować przedmioty wspomniane w Manu-samhicie (3 (3 ( .10)0)0 : «Mata z trawy 
do siedzenia, miejsce do odpoczynku, woda do umycia stóp i słodkie słowa 
są zawsze dostępne dla gości w domu pobożnych osób.»

„Tak jak Pan Ćajtanja był idealnym braminem, mężem i gospodarzem, 
podobnie oddana Lakszmiprija była idealną żoną. Z radosnym sercem 
wyjątkowo cnotliwa Lakszmiprija gotowała posiłki dla Nimaja. Od świtu 
zajęta była domowymi obowiązkami. Jej naturą było robienie wszystkiego. 
Lakszmiprija malowała pomyślne wzory na podłodze świątynnej 
i przygotowywała pachnidła, kwiaty, kadzidła, lampki ghee i pachnącą 
wodę do wielbienia Pana. Zawsze służyła tulasi i z szacunkiem służyła tulasi i z szacunkiem służyła tulasi
swojej teściowej, Śaczidewi. Choć Pan Ćajtanja nigdy o tym nie wspomniał, 
to był bardzo zadowolony z cnotliwego zachowania Lakszmipriji.

„W czasie Swoich rozrywek w nauczaniu Nimaj Pandit był swawolny, 
arogancki i psotliwy względem każdego. Nikt nie był taki jak On. Mimo to, 
nigdy nie żartował z cudzymi żonami. Widząc kobietę z daleka, odsuwał się 
na bok. Nimaj Pandit nigdy nie rzucał długich spojrzeń na żadną kobietę. 
W tej inkarnacji (w przeciwieństwie do Śri Kryszny), nie słuchał nawet słowa 
«kobieta». Z tego powodu słynie w świecie.” (CB)

Jeden bhakta grihasta zapytał Pana Ćajtanję: „Jakie jest zasadnicze 
zachowanie bhakty?” Pan odparł śloką, która stała się przewodnim światłem 
w życiu każdego rozwijającego się bhakty:

asat-sanga – tjaga, – ej wajsznawa-aćara
stri-sangi» – eka asadhu, krysznabhakta» ara

Wajsznawa powinien zawsze unikać towarzystwa zwykłych ludzi. Zwykli 
ludzie są materialnie bardzo przywiązani, szczególnie do kobiet. 
Wajsznawa powinien unikać także towarzystwa tych, którzy nie są 
bhaktami Pana Kryszny.bhaktami Pana Kryszny.bhaktami

„Wajsznawowie powinni być zawsze ostrożni, by nie mieszać się czy nie 
przyjmować ich idei i myśli. To jest Wajsznawa-aćara. Dlaczego powinno 
się ich unikać? Asat eka «stri-sangi», kryszna-abhakta. Kto jest asat? Asat
oznacza tych, którzy są przywiązani do zadowalania zmysłów. Kulminacją 
zadowalania zmysłów jest życie seksualne. Ci, którzy są zbytnio przywiązani 
do życia seksualnego, stri-sangi, i kryszna-abhakta, nie-bhaktowie Kryszny, 
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oni są asat. Ci, którzy są poważni, by uczynić postęp w życiu duchowym, 
oni powinni unikać asat. Asat-sanga-tjaga, ej Wajsznawa-aćara, asa teka 
«stri-sangi» Kryszna-abhakta ara. Jeśli więc rozróżniamy w ten sposób, 
będziemy się rozwijać.” (SPT 74.11.25)

Nauczanie
„Gdy Gaurasundara zobaczył chmury deszczowe, przypomniał Sobie Pana 
Śjamasundara i oszalał z miłości do Niego. Gdy Gauranga zobaczył pawie 
piórko, stawał się poruszony, a gdy zobaczył naszyjnik z gundźa, drżał. Gdy 
Gauraćandra ujrzał chłopca o ciemnej cerze, myślał, że właśnie zobaczył 
Krysznę i przepełniał się strachem i zdziwieniem. W ten sposób złoty 
Gaurahari nauczał chwał czystej miłości oddania dla Siebie Samego.” (SCC)

Śri Ćajtanja Mahaprabhu osobiście nauczał Swoich zwolenników, jak 
nauczać. „Podążając za poleceniem Mahaprabhu, Nitjananda i Haridasa 
zaczęli nauczanie od domu do domu, błagając każdego:

bolo kryszna, bhadźo kryszna, laho kryszna-nama.
kryszna mata, kryszna pita, kryszna prana-dhana.
Toma-saba lagija krysznera awatara,
heno kryszna bhadźo, saba czado anaćara.

Intonuj Kryszna, czcij Krysznę i przyjmuj święte imię Kryszny od innych. 
Kryszna jest twoją matką, Kryszna jest twoim ojcem i Kryszna jest 
skarbem twojego życia. Kryszna inkarnował tylko dla twojej korzyści, 
więc proszę, czcij Śri Krysznę i porzuć wszystkie niewłaściwe działania.
(CB Madhja 13.83)

Nauczaj, by usunąć niepokój Radhy
„Śrila Prabhupada powiedział, że rozpowszechnianie świętego imienia jest 
rzeczą niezwykle ważną i pilną. Jeśli czujemy wdzięczność dla Prabhupada, 
powinniśmy dawać tą świadomość Kryszny innym. Śrila Prabhupada twier-
dził, że przynajmniej powinniśmy razem utrzymać się i współpracowa, by 
rozprzestrzeniać Ruch Świadomości Kryszny.

„Wiem, że jest wielka atrakcja do szybkiego delektowania się rozrywkami 
Radha-Madawy i Wradźawasich. Ale gdy Pan Śri Kryszna bardzo czegoś 
pragnie, by się wydarzyło, to jak możemy stawiać nasze własne pragnienie 
nad Jego pragnieniem? Nawet jeśli chcemy zrobić coś innego, to oczywiście 
musimy przede wszystkim robić cokolwiek Kryszna chce; w innym razie 
będzie to zadowalanie zmysłów. Śrila Prabhupada określił zadowalanie 
zmysłów jako robienie tego, co chcemy nawet jeśli Kryszna pragnie czegoś 
zupełnie innego.
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„Śri Ćajtanja Mahaprabhu i Śri Kryszna chcieli rozpowszechniać ten Ruch 
Świadomości Kryszny. Gdy Prabhupada zobaczył przedstawienie «Wiek Kali», 
uosobiony Kali wszedł na scenę wraz z towarzyszącą świtą wad, pożądania 
i złości. Gdy Kali słuchał sankirtana Śri Ćajtanji, poczuł się źle, złapał się za 
brzuch i zaczął wymiotować słysząc święte imiona Najwyższego Pana. Gdy 
Śrila Prabhupada zobaczył, że uosobiony Kali cierpi, zaczął się głośno śmiać 
i klaszcząc w dłonie mówił: «Intonujcie głośniej! Głośniej!»

„Oczywiście czysty bhakta nie chce widzieć w tym świecie cierpiących. 
Lecz jeśli cierpi Kali, to nawet bhakta jest szczęśliwy, ponieważ oznacza to, 
że ruch sankirtana Śri Ćajtanji został ustanowiony w tym świecie. Gdy jest 
to zrobione, to możemy zobaczyć, co Kryszna chce od nas, byśmy zrobili 
w następnej fazie, by Go zadowolić. Pracuj teraz, samadhi później. O jaką samadhi później. O jaką samadhi
pracę chodzi? Świat czeka na zatopienie go miłosierdziem Pana Ćajtanji.

„Kali nie idzie na wakacje. Kręci się wkoło, ponieważ nie wyrzucamy go. 
Dajemy mu zbyt wiele miejsc do przebywania. Niektóre grupy troszczące 
się o dobro ogólne mają ideę «uwolnijmy świat od zanieczyszczeń», «świat 
wolny od korupcji.» Miejmy więc świat wolny od Kali! Wyrzućmy Kali 
z każdego zakątka i z każdej wioski i miasta.

„Jest to możliwe dzięki rozprowadzaniu Śrimad Bhagawatam, Bhagawad-
gity, świętych imion i łaski Kryszny. Każdy, czy to gity, świętych imion i łaski Kryszny. Każdy, czy to gity brahmaćari, grihasta, 
wanaprastha czy sannjasin, powinien współpracować w celu rozdawania 
miłosierdzia Pana Ćajtanji i nauczania. «Gurukula powinna nauczyć mnie 
o miłosierdziu Pana Ćajtanji Mahaprabhu. Chcę teraz zostać nauczającym, 
nie mam czasu na dorastanie.»

„Pan Śri Ćajtanja i Śrila Prabhupada dali nam tyle nektaru i trans cen den-
talnego szczęścia, lecz ludzie na świecie są go pozbawieni. Zostali oszukani 
przez Kali i pochłania ich zadowalanie zmysłów. Nie dostają trans cen den-
talnej ekstazy! Jakże są nieszczęśliwi. Bhaktowie Śri Ćajtanji reprezentują 
Pana i powinni pomagać Mu i Śrila Prabhupadowi w rozdawaniu tej łaski.

„Świat płonie! Ludzie spalają się żywcem! Musimy ugasić ten ogień 
deszczem Pana Ćajtanji. Pod koniec swojego życia Śrila Prabhupada nadal 
się martwił, ponieważ nie był w stanie dać Kryszny każdemu. Powiedział: 
«Wykonałem jedynie połowę pracy, resztę musicie dokończyć wy.”

„Jak możemy siedzieć spokojnie, jeśli wiemy, że Śrila Prabhupada niecier-
pliwi się, by zobaczyć świat zalany łaską Śri Ćajtanji? Bhaktowie nie mogą 
czuć się spokojnie. Gopi nie były spokojnie, słysząc, że Krysznę boli głowa. Gopi nie były spokojnie, słysząc, że Krysznę boli głowa. Gopi
Gdy Narada Muni zapytał gopi, czy nie obawiały się pójścia do piekła za 
oferowanie Krysznie kurzu ze swoich stóp, opowiedziały: «No to pójdziemy 
do piekła. Nie dbamy o to, jeśli to ulży Krysznie w Jego bólu głowy.» Tak 
więc nastrojem Wradźawasich jest zadowolenie Radhy i Kryszny.
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„Teraz Radha i Kryszna połączyli się jako Gauranga. Gauranga pragnie 
rozdawać każdemu łaskę. Jest tu ten niepokój, ponieważ nie każdy jest 
jeszcze zalany miłosierdziem Pana Ćajtanji. Pan Ćajtanja czeka na raport, że 
ludzie wszędzie zalewają ulice i wrzeszczą «Nitaj-Gaura! Hare Kryszna!»

„Ten dzień powinien szybko nadejść, byśmy mogli przedstawić raport 
Krysznie i Balaramie: «Teraz ludzie szaleją za świętym imieniem i Waszą 
sewa.» Dopóki nie możemy dać takiego raportu Panu Ćajtanji, nie będzie 
spokoju wśród bhaktów. Celem świadomości Kryszny jest zadowolenie 
Pana. Gdy wszyscy szaleją za Kryszną, to wtedy możemy spokojnie usiąść 
i delektować się rozrywkami Pana.” (wykład ze ŚB, Dźajapataka Swami, 
Wryndawana 92.2.11)

Piąta sampradaja
W linii Brahma, Kumara, Śri i Rudra znajdują się wielkie, autentyczne nauki 
Wajsznawa. Lecz wszystkie sampradaje osiągają doskonałość w Śri Ćajtanji 
Mahaprabhu. By przedstawić doskonałą filozofię Gaudija-Wajsznawizmu, 
Mahaprabhu wyciągnął, zsyntetyzował, połączył i upiększył podstawowe 
prawdy zawarte w czterech bonafide Wajsznawa-sampradajach. Pan 
Ćajtanja przyjął dwie zasady z każdej z czterech sampradaji i połączył je sampradaji i połączył je sampradaji
w Brhama Sampradaję, zwaną Brahma-Madhwa Gaudija Sampradaja. Ta 
sampradaja posiada najwyższą koncepcję ze wszystkich sampradaji.

Czasami sampradaja Pana Śri Ćajtanji nazywana jest piątą sampradają. 
„Od Pana Gaura Raji sampradaja była nazywana Nimananda-sampradaja 
(generalnie znana jako Gaudija-sampradaja). Widząc bhaktów Wajsznawa bhaktów Wajsznawa bhaktów
Pana Ćajtanji w Bengalu ludzie zwykli mawiać, że pochodzili oni z Nimaj-
sampradaji. Ponieważ Nimaj rozdawał ananda w świecie, Jego sampradaja
znana była jako Nimananda.” (BR)

„Od Madwaćarji (Brahma-sampradaja) Pan Ćajtanja wziął jego całkowite 
pokonanie filozofii Majawada oraz wielbienie bóstwa Kryszny, rozumiejąc 
Bóstwo za wieczną, duchową istotę. Od Ramanudźy (Lakszmi-sampradaja) 
Pan Ćajtanja przyjął dwie nauki: pojęcie czystej bhakti, niezanieczyszczonej 
przez karmę i gjanę oraz służbę dla bhaktów.

„Z nauk Wisznuswamiego (Rudra-sampradaja) Gauranga przyjął dwa 
elementy: uczucie całkowitej zależności od Kryszny i ścieżkę raga-bhakti
(spontanicznej służby oddania). Od Nimbarki (Kumara-sampradaja) Śri 
Ćajtanja otrzymał dwie wielkie zasady: potrzebę przyjęcia wyłącznego 
schronienia Śrimati Radhiki (skanta-radhikaśraja) oraz wzniosły nastrój 
miłości gopi do Śri Kryszny (gopi do Śri Kryszny (gopi gopi-bhawa).” (NDM)

W dodatku, by zjednoczyć wszystkie sampradaje Wajsznawa, Mahaprabhu 
przyłączył także Majawadi sampradaję, bezosobową koncepcję Prawdy 
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Absolutnej, pod wszystko-łączącym sztandarem Gaudija-Wajsznawizmu. 
Dzięki propagowaniu pojęcia aczintja-bheda-bheda tattwy (niepojętej aczintja-bheda-bheda tattwy (niepojętej aczintja-bheda-bheda tattwy
jednoczesnej jedności i odmienności Prawdy Absolutnej), najhojniejszy 
Pan Śri Ćajtanja unikalnie zjednoczył dwa zupełnie przeciwne poglądy na 
Prawdę Absolutną, czyli że Bóg jest osobowy i bezosobowy.

Gaudija-Wajsznawizm 
Religia propagowana przez Ćajtanję Mahaprabhu nazywana jest Gaudija 
-Wajsznawizmem. Gaudija, ponieważ głosił Swoją misję w regio nie, który 
wtedy znany był jako Gaudadesz. Okolica ta rozciągała się po południowej 
stronie Himalajów i północnej części Wzgórz Windja, i nazywana była 
Arjawarta (ziemia Arjan). Wysławiana stolica Gaudadesz lub Gaudy znajdo-
wała się w obecnym dystrykcie Malda. Stolica została później przeniesiona 
na dziewięć centralnych wysp na zachodnim brzegu Gangi w Nawadwipie, 
teraz Majapur (choć w tamtym czasie nazywała się Gaudapura). Śri Ćajtanja 
Mahaprabhu pojawił się w obszarze Gaudadesz i dlatego Jego zwolennicy 
zaczęli być znani jako „Gaudija-Wajsznawowie.”

Gaudija-Wajsznawizm uważany jest za koronę tradycji Wajsznawa, ponie-
waż dodaje on niezbędną „słodycz”. Gaudija-Wajsznawizm podkreśla nastrój 
madhurja, czyli słodką, poufną miłość do Boga, w przeciwieństwie do innych 
grup Wajsznawa, naciskających na bardziej odległe ajśwarja, czyli maje sta-
tyczne podejście do Boga. Dwoma najważniejszymi wkładami Pana Ćajtanji 
są Jego doktryna aczintja-bhedabheda tattwa oraz koncepcja madura-rati
(bliskiego związku z Bogiem w nastroju małżeńskim). Madhura-rati naciska Madhura-rati naciska Madhura-rati
na bhakti, czyste oddanie do Boga w osobowy, kochający sposób. Dlatego 
Gaudija-Wajsznawą jest ten, kogo pochłania osobista, miłosna służba dla 
Radha-Kryszny i Śri Ćajtanji Mahaprabhu.

„Spełnianie bhakti oczyszcza nerwy i wypełnia serce radością. Radość ta bhakti oczyszcza nerwy i wypełnia serce radością. Radość ta bhakti
niesiona jest przez oczyszczone nerwy do wszystkich części ciała. Efektem 
tego jest gęsia skórka i łzy w oczach. Gdy radość jest zbyt wielka, bhakta
mdleje.

„Nawet jeśli bhakta nie doświadcza pełnej mocy bhakti, to nadal odczuwa 
te małe strumienie radości ciągle przechodzące w jego ciele. To sprawia, że 
jest radosny, wesoły i figlarny. Pielęgnowanie bhakti z dorosłego człowieka bhakti z dorosłego człowieka bhakti
robi dziecko. Bhakta nigdy się nie starzeje. Czuje się jak pięciolatek, nawet 
przy osiemdziesiątce.” (LG)

„Wszyscy materialiści (karmi, gjani, jogini) posiadają materialne prag nienia, 
a bhaktowie Pana, którzy pragną przyjemności dla Pana, po prostu polegają 
na łasce Pana i wracają do domu, z powrotem do Boga. W materialnym 
świecie istnieją nieskończone różnice i osądzanie wartości. Bhakta jednak 
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widzi Krysznę we wszystkim i wszystko widzi w Krysznie, pozostając 
pokornym, prostym i szczęśliwym w służbie dla Pana. Nie spełnia złożonych 
ceremonii religijnych, ani też nie staje się nietowarzyski czy niemoralny.

„Bhakta po prostu intonuje święte imię Kryszny i łatwo osiąga najwyższą 
doskonałość życia. Zwykłe osoby zmagają się w utrzymywaniu ciała, ale 
bhakta jest automatycznie utrzymywany przez łaskę Pana. Wszystkie 
zwykłe sprawy i religijne czynności bhakty poświęcone są Najwyższej bhakty poświęcone są Najwyższej bhakty
Boskiej Osobie; w ten sposób w życiu bhakty nie ma niczego poza Kryszną. bhakty nie ma niczego poza Kryszną. bhakty
Kryszna daje wszelką ochronę i utrzymanie, a bhakta oddaje wszystko 
Krysznie. Ta naturalnie wyzwolona sytuacja nazywana jest świadomością 
Kryszny. Jest to ostateczne, absolutne dobro.” (ŚB 11.21.4 zn.)

Gaudijowie zostają gopi
W Ćajtanja-ćaritamryta Śrila Kryszna Dasa Kawiradźa wyjaśnia, że Pan Śri 
Kryszna Ćajtanja pojawił się w materialnym świecie z dwóch powodów: by 
smakować esencji prema-rasy (prema-rasy (prema-rasy prema-rasa-nirjasa aswadana) i by nauczać 
ścieżki raganuga-bhakti (raganuga-bhakti (raganuga-bhakti raga-marga bhakti praćarana). Z powodu tych 
dwóch czynności Pan Ćajtanja zasłynął jako rasika-śekhara (osoba radośnie 
delektująca się rasami) i parama-karuna (najbardziej miłosierny).

prema-rasa-nirjasa karate aswadana
raga-marga bhakti loke karate praćarana
rasika-śekhara kryszna parama-karuna
ej dui hetu hajte iczczara udgama

Pragnienie Pana, by się pojawić, powstało z dwóch powodów: chciał 
smakować słodką esencję smaków miłości do Boga i chciał propagować 
służbę oddania w świecie na platformie spontanicznej atrakcji. Dlatego 
znany jest jako wyjątkowo radosny i najbardziej miłosierny ze wszystkich.
(Cc. Adi 4.15-16)

„Prawdziwym celem pojawienia się Kryszny było wystawienie teatralnego 
przedstawienia transcendentalnych rozrywek we Wradźy, ukazując w ten 
sposób najwyższy poziom duchowego smaku w wymianach wzajemnej 
miłości między żywą istotą a Najwyższym Panem. Te wzajemne wymiany 
smaków nazywane są raga-bhakti – służbą oddania dla Pana w duchowym raga-bhakti – służbą oddania dla Pana w duchowym raga-bhakti
zachwycie. Kryszna pragnie, by uwarunkowane dusze wiedziały, że jest On 
bardziej przyciągany przez raga- niż przez widhi-bhakti (służbę oddania widhi-bhakti (służbę oddania widhi-bhakti
pełnioną według zaplanowanych przepisów). W Wedach powiedziane jest 
raso waj sah, Absolut jest rezerwuarem wszelkich rodzajów wzajemnych 
wymian miłosnych uczuć. Kryszna jest także bezprzyczynowo miłosierny 
i pragnie obdarzyć nas przywilejem raga-bhakti.” (Cc. Adi 4.15 zn.)
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„Jeśli pragniesz, będziesz jednym z towarzyszów Kryszny. Kryszna może 
dać możliwość służenia Mu tak jak tego pragniesz. Jeśli pragniesz służyć 
Krysznie jako gopi, otrzymasz taką pozycję. Jeśli chcesz służyć Krysznie 
jako chłopiec pasterz, otrzymasz to. Śrila Bhaktiwinoda Thakura powiedział: 
«Jeśli chcesz wejść w towarzystwo Kryszny w duchowym świecie, to prak ty-
kuj bycie częścią rodziny Kryszny.»

„Zasadniczo Gaudija-Wajsznawowie podążają śladami Kryszna Ćajtanji 
Mahaprabhu. Pragną zostać jedną z asystentek gopi. Inni chcą przebywać 
z chłopcami pasterzami. Sześciu Goswamich było towarzyszkami gopi. Śri 
Ćajtanja Mahaprabhu zawsze myślał o czynnościach Śrimati Radharani 
i Goswami także myśleli o działaniach gopi. Działania gopi oznaczają jak gopi oznaczają jak gopi
asystować Śrimati Radharani w służeniu Krysznie.” (SPT 9.4.75)

Narodziny we Wradźy w duchowym ciele gopi i bycie trenowanym przez gopi i bycie trenowanym przez gopi
sakhi dowodzone przez Lalitę i Rupę-mańdźari w pełnieniu służby dla loto-sakhi dowodzone przez Lalitę i Rupę-mańdźari w pełnieniu służby dla loto-sakhi
so wych stóp Śrimati Radhiki są najwyższym celem wszystkich Gaudija-
Wajsznawów, którzy przyciągani są do madhurja-rasy. To jest praw dziwy 
prezent, najwspanialszy wkład i najwyższa nauka przyniesiona do mate-
rialnego świata przez najłaskawszą inkarnację Pana, Śri Ćajtanję.

Wszyscy aćarjowie Gaudija-Wajsznawa w sukcesji uczniów – Śrila Swarupa 
Damodara Goswami, Ramananda Raja, Sześciu Goswamich z Wryndawany, 
Narottama Dasa Thakura, Wiśwanatha Ćakrawarti Thakura i Thakura 
Bhaktiwinoda – przyjmują tą konkluzję. Ten boski stan doskonałości stawa-
nia się służką mańdźari Śrimati Radharani może być osiągnięty jedynie mańdźari Śrimati Radharani może być osiągnięty jedynie mańdźari
dzięki łasce bonafide mistrza duchowego, będącego mieszkańcem Wradźy.

Poniższe cytaty z śastr objawią wzniosłą pozycję mieszkańców Wrynda-śastr objawią wzniosłą pozycję mieszkańców Wrynda-śastr
wany i tego, jak bhakta może osiągnąć ich służbę dzięki łasce guru, który 
sam jest mieszkańcem Wryndawany.

„Ubrana w szafranowo-żółte sari, z pasem zapiętym na jej pełnych bio-
drach, matka Jaśoda ciągnęła sznur do ubijania, robiąc przy tym znaczny 
wysiłek. Jej bransoletki i kolczyki poruszały się i wibrowały, a całe jej ciało 
trzęsło się. Z powodu intensywnej miłości do swojego dziecka jej piersi 
były mokre od mleka. Jej twarz, z bardzo pięknymi brwiami, była mokra od 
potu, a kwiaty malati spadały z jej włosów.” malati spadały z jej włosów.” malati (ŚB 10.9.3)

„Każdy, kto pragnie być świadomy Kryszny w matczynym uczuciu, powi-
nien kontemplować cechy cielesne matki Jaśody. To nie jest tak, że ktoś 
powinien pragnąć stać się matką Jaśodą, ponieważ to jest Majawada. Czy 
to w uczuciu rodzicielskim czy miłości małżeńskiej, przyjaźni czy związku 
służenia – w każdym przypadku – musimy podążać śladami mieszkańców 
Wryndawan, a nie próbować stać się takim jak oni. Dlatego jest tutaj ten 
opis. Zaawansowani bhaktowie powinni wysoko cenić ten opis, zawsze 
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myśląc o cechach matki Jaśody – jak się ubiera, jak pracuje i jak się przy 
tym męczy, jak pięknie są ułożone kwiaty w jej włosach itd. Należy 
skorzystać w pełni z przedstawionego tu opisu, myśląc o matce Jaśodzie 
mającej matczyne uczucie dla Kryszny.” (ŚB (ŚB ( .10.9.3 zn.) 

„Kryszna w wieku chłopięcym we Wryndawanie był znany jako droczący 
się przyjaciel w transcendentalnej miłości ze wszystkimi dziewczętami 
w Jego wieku. Jego miłość do nich była tak intensywna, że nie ma żadnego 
porównania do tej ekstazy, a kobiety z Wradźy były tak bardzo przywiązane 
do Niego, że ich przywiązanie przewyższało nawet przywiązanie wielkich 
półbogów, jak Brahma i Śiwa. Pan Kryszna ostatecznie przyznał Swoją 
porażkę przed transcendentalnym uczuciem gopi i oznajmił, że nie był gopi i oznajmił, że nie był gopi
w stanie odpłacić się im za ich niezmącone uczucie.

„Choć gopi pozornie cierpiały z powodu dokuczającego zachowania gopi pozornie cierpiały z powodu dokuczającego zachowania gopi
Pana, to gdy Kryszna opuszczał je, nie mogły tolerować rozłąki i zwykły 
podążać za Nim oczyma i umysłami. Były tak zaszokowane taką sytuacją, 
że nie mogły ukończyć domowych obowiązków. Nikt nie mógł prześcignąć 
Go nawet w prowadzeniu miłosnych wymian między chłopcami i dziew-
czętami. W pismach objawionych powiedziane jest, że Kryszna nigdy nie 
wychodzi poza granicę Wryndawany. Przebywa tam wiecznie z powodu 
duchowej miłości jej mieszkańców. Dlatego choć nawet teraz nie jest 
widoczny, nie jest poza Wryndawaną nawet na chwilę.” (ŚB 3.2.14 zn.)

„Dzięki podążaniu śladami bhaktów, którzy są w bezpośrednim związku bhaktów, którzy są w bezpośrednim związku bhaktów
z Kryszną, szczególnie mieszkańców Wryndawany, można dotrzeć do naj-
wyż szej pozycji obcowania z Kryszną. Jak jest powiedziane – wryndawanam 
paritjadźaja padam ekam na gaczczati: Kryszna nie opuszcza Wryndawany 
nawet na chwilę. Wryndawana-wasi, Matka Jaśoda, przyjaciele Kryszny 
i Jego małżeńskie kochanki, młodsze gopi, z którymi tańczy, mają bardzo 
bliski związek z Kryszną i jeśli podąża się śladami tych bhaktów, to Kryszna bhaktów, to Kryszna bhaktów
jest dla niego dostępny.

„Choć ekspansje nitja-siddha Kryszny zawsze zostają z Nim, to jeśli ci 
zaangażowani w sadhana-siddhi podążają śladami towarzyszy nitja-siddha 
Kryszny, to tacy sadhana-siddhowie także mogą z łatwością osiągnąć 
Krysznę, bez żadnych problemów.” (ŚB. 10.9.21 zn.)

„Mieszkańcy Wryndawany, Wradźawasi, są żywymi przykładami oddania. 
Wykonują idealną służbę z przywiązaniem i takie oddanie można znaleźć 
jedynie we Wradźabhumi, Wryndawan. Jeśli rozwija się oddanie i przy wią-
zanie podążając śladami Wradźawasich, osiąga raga-marga-bhakti, służbę 
oddania w przywiązaniu do Pana.

„Zgodnie z Bhakti-rasamryta-sindhu (1.2.270)0)0 : «Służba oddania z eks ta ty-
cznym przywiązaniem do tej służby, które staje się naturalne dla bhakty, bhakty, bhakty
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nazywa się raga, transcendentalnym przwiązaniem.» Przykłady tego zoba-
czyć można w czynnościach mieszkańców Wryndawana Dham. Osoba 
która jest przyciągany do Kryszny dzięki słuchaniu o takim przywiązaniu 
jest z pewnością bardzo szczęśliwy. Gdy ktoś staje się głęboko poruszony 
oddaniem mieszkańców Wradźabhumi i próbuje iść w ich ślady, nie dba 
o ograniczenia czy przepisy z pism objawionych. Jest to cecha chara kte ry-
styczna kogoś, kto spełnia raga-bhakti.

„Służba oddania z przywiązaniem może być spełniana na dwa sposoby – 
zewnętrznie i wewnętrznie. Zewnętrznie bhakta ściśle przestrzega zasad 
regulujących zaczynających się od intonowania i słuchania, podczas gdy 
wewnętrznie myśli o przywiązaniu, które przyciąga go do Najwyższego 
Pana. W rzeczywistości zawsze myśli o swojej szczególnej służbie oddania 
i przywiązaniu. Takie przywiązanie nie narusza zasad regulujących służbę 
oddania, a prawdziwy bhakta pozostaje ściśle wierny tym zasadom; 
i zawsze myśli o swoim szczególnym przywiązaniu.

„Ponieważ wszyscy mieszkańcy Wradźabhumi, Wryndawany, są drodzy 
Krysznie, bhakta wybiera jednego mieszkańca i podąża jego śladami by 
odnieść sukces w swojej własnej służbie oddania. Czysty bhakta, który jest 
przywiązany do Pana, zawsze podąża śladami kogoś z Wradźabhumi. Jest 
to polecane w Bhakti-rasamryta-sindhu (1.2.294), że czysty bhakta przy -
wią zany do służby oddania powinien zawsze pamiętać o czynnościach 
poszczególnego mieszkańca Wradźy, nawet jeśli nie jest w stanie mieszkać 
we Wradźabhumi czy Wryndawanie. W ten sposób może zawsze myśleć 
o Wradźabhumi i Wryndawanie.” (TLC)

W tym miejscu można zapytać: „Kto jest czystym bhaktą, mieszkańcem 
Wryndawany, któremu powinienem służyć, o którym powinienem medy-
tować i za którym powinienem podążać w celu wkroczenia w wiecznie 
szczęśliwe, miłosne rozrywki Radhy i Kryszny?” Śrila Prabhupada jest tym 
wiecznym mieszkańcem Wryndawany. Następująca rozmowa między Śrila 
Prabhupadem i jego uczniami potwierdza ten punkt.

Jamuna: „W Naukach Pana Ćajtanji wspomniane jest, że Naukach Pana Ćajtanji wspomniane jest, że Naukach Pana Ćajtanji bhakta (w przy-
wią zaniu) wybiera jednego z mieszkańców Wradży i podąża jego śladami, 
by odnieść sukces w własnej służbie oddania. Czy to oznacza, że jeden 
z naszych guru jest wiecznym reprezentantem Wryndawany?

Rewatinandana: „Śrila Prabhupada, powiedziałeś, że jesteś zawsze we 
Wryndawanie, więc my podążamy za mieszkańcem Wryndawany.

Prabhupada: Tak!” (Room Conversation(Room Conversation( 70.12.12)

sewa sadhaka-rupena, siddha-rupena ćatra hi
tad-bhawa-lipsuna karja, wradźa-lokanusaratah
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Zaawansowany bhakta, który ma skłonności do spontanicznej służby 
miłosnej powinien naśladować czynności poszczególnego towarzysza 
Kryszny we Wryndawanie. Powinien wykonywać służbę zewnętrznie 
jako uregulowany bhakta (sadhaka-rupa), jak również wewnętrznie ze 
swojej samozrealizowanej pozycji (siddha-rupa). W ten sposób powinien 
wykonywać służbę oddania zarówno zewnętrznie jak i wewnętrznie. 
(Cc. Madhja 22.158)8)8

nidźabhiszta kryszna-presztha paczeta» lagija
nirantara sewa kare antarmana hana

W rzeczywistości mieszkańcy Wryndawany są bardzo drodzy Krysznie. 
Jeśli ktoś chce zaangażować się w spontaniczną miłosną służbę, musi 
podążać za mieszkańcami Wryndawany i ciągle zajmować się służbą 
oddania w swoim umyśle. (Cc. Madhja 22.159)

krysznam smaran dźanam ćasja, presztham nidźa-samihitam
tat-tat-katha-rataś ćasau, kurjad wasam wradźe sada

Bhakta zawsze powinien myśleć o Krysznie wewnątrz siebie i powinien 
wybrać bardzo drogiego bhaktę (presztham), który jest sługą Kryszny 
we Wryndawanie. Ktoś powinien ciągle zajmować się tematami 
dotyczącymi tego sługi i jego miłosnego związku z Kryszną i ktoś 
powinien mieszkać we Wryndawan. Jednakże jeśli ktoś fizycznie nie jest 
w stanie udać się do Wryndawany, to powinien żyć tam mentalnie. (Cc. 
Madhja 22.160)0)0

Kryszna Dasa Kawiradźa wziął ten ostatni werset z Bhakti-rasamryta-sindhu
1.2.294. Śrila Rupa Goswami używa tu słowa presztham, które oznacza 
drogiego bhaktę Kryszny, aby opisać mieszkańca Wryndawany, za którym 
sadhaka powinien podążać. Słowo presztham wskazuje także na Śrila 
Prabhupada w jego Pranati:

nama om wisznu padaja kryszna-preszthaja bhutale
śrimate bhaktiwedanta-swamin iti mamine

Składam moje pokorne, pełne szacunku pokłony Jego Boskiej Łasce A.C. 
Bhaktiwedancie Swamiemu Prabhupadowi, który jest bardzo drogi Śri  
Krysznie, przyjąwszy schronienie w Jego lotosowych stopach.

Radha i Kryszna
Definiując Najwyższą Boską Osobę, Śri Ćajtanja Mahaprabhu wyjaśnił, że 
Najwyższy Pan wiecznie istnieje jako Śri Kryszna, ale także istnieje wiecznie 
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jako dwie osoby – Radharani i Kryszna. Ta niepojęta nauka Pana Ćajtanji 
dotycząca pojedynczej i dualnej tożsamości Najwyższej Boskiej Osoby 
została najbardziej elokwentnie wyrażona przez Śrila Bhaktisiddhantę 
Saraswatiego Goswamiego Maharadźa:

„Śrimati Radhika jest zdominowaną połówką Absolutnej Całości, a Śri 
Kryszna jest dominującą połową. Koncepcja męska i żeńska odnosi się do 
zasady osobowości. Ponieważ obie osobistości są w pełni boskie, żadna 
niedoskonałość analogicznej materialnej koncepcji nie ma zastosowania. 
Mimo ograniczenia naszego obecnego zrozumienia koniecznym jest 
przyznanie absolutnie logicznej zasadności pojęcia Boskiej Pary, posia da-
jącej rzeczywistą męską i żeńską, duchową formę.

„Śrimati Radhika jest wiecznie związaną kontr-całością Kryszny, Swojego 
męskiego małżonka. Śrimati Radhika jest źródłem wszystkich indy wi dua-
lnych dusz, których przeznaczeniem jest zajęcie służbą dla Śri Kryszny 
dzięki alternatywnym metodom lojalnego, świadomego posłuszeństwa, 
neutralności lub rzeczywistej opozycji. Wieczne dusze służą Śri Krysznie 
jako części składowe Śri Radhy. Gdy zapominają, że są elementami Śri 
Radhy, zapominają o swojej duchowej naturze i zajmują się niewłaściwymi 
czynnościami na planie materialnym.

„Związek między jedną indywidualną duszą i drugą, polega na wzajemnym  
traktowaniu się jako składniki Radhiki i wykonywaniu swojej wyznaczonej 
służby dla Kryszny. Używając materialnej analogii, wszystkie indywidualne 
dusze są duchowymi kobietami na podporządkowanej pozycji względem 
Śri Radhy, której służbę dla Śri Kryszny naturalnie dzielą. Przedmiotem 
wysiłku indywidualnych dusz jest nauczenie się bycia posłusznym Śrimati 
Radharani. Jedynie dzięki wykonywaniu poleceń Śrimati Radhiki ktoś może 
służyć Śri Krysznie.

„Śri Kryszna jest jedynym przedmiotem całego wielbienia. Tylko Kryszna 
jest odbiorcą służby. Żadna indywidualna dusza nie może być odbiorcą 
służby dla swojej korzyść lub dla korzyść innej duszy indywidualnej. Śri 
Kryszna jest Bogiem, a Śrimati Radhika sama służy Krysznie. To jest jedyna 
Prawda Absolutna. Śri Kryszna jest najwyższym źródłem wszystkich praw-
dziwych sług. Nieskończona różnorodność rozrywek Radharani i Kryszny 
stanowi jedyną rzeczywistość.

„Absolutna natura lub osobowość Śrimati Radhiki jest w pełni na poziomie 
Absolutnej Osobowości Śri Kryszny. Śri Radha jest małżonką Śri Kryszny. 
Absolutna Prawda jest parą i pojedynczą osobą. Ponieważ monoteizm 
(wiara w jednego Boga) jest tak droga sercu wszystkich racjonalnych osób 
w tym wieku, jedynie kilku zgodzi się przyjąć dwóch Bogów, nawet jeśli 
zapewni się ich, że są kompletni względem siebie.
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„Ten pseudo-monoteistyczny pogląd niszczy osobowość Boga i degraduje 
Prawdę Absolutną do otchłani niezróżnicowanego Brahmana (jedności). 
Jedyne rozwiązanie podstawowego problemu teizmu oferuje fakt, że Śri 
Kryszna jest wiecznie jednym z pary. Jest zarówno Śri Kryszną jak również 
Śri Radhą. Śrimati Radhika jest tak samo absolutna jak Sam Śri Kryszna. 
Śrimati Radharani jest jednocześnie identyczna i odmienna od Kryszny.

„Śri Radha jest wiecznie różna od Kryszny. Śri Kryszna jest mężczyzną, 
a Śrimati Radhika jest kobietą. Są dwiema odmiennymi i kompletnymi 
osobami. Lecz w ograniczonym światowym pojęciu żadne z Nich nie jest 
ani męskie ani żeńskie. Śrimati Radhika jest absolutnym źródłem wszystkich 
małżonek Śri Kryszny. Służby małżonek są towarzyszącym aspektem służby 
Śrimati Radhiki. Śri Kryszna opuścił taniec rasa we Wradźy, gdy tylko Śrimati 
Radharani wycofała się z niego. Innymi słowy, zebrane gopi Wradźy nie są gopi Wradźy nie są gopi
w stanie służyć Śri Krysznie, jeśli nie są w towarzystwie Śrimati Radhiki i nie 
są przez Nią kierowane.” (SCT)

Miłość – Największy Dar
„Największym darem Pana Ćajtanji były Jego nauki o tym, że Kryszna może 
być w rzeczywistości traktowany jak czyjś kochanek. W tym związku Pan 
jest tak bardzo przywiązany, że wyraża Swoją niezdolność do odwza jem-
nienia się. Wiedza o związku bhakty z Kryszną jako kochanek i ukochana bhakty z Kryszną jako kochanek i ukochana bhakty
przekazana była przez Śri Kryszna Ćajtanję Mahaprabhu. Nigdy nie była 
przekazywana przez wcześniejszą inkarnację czy aćarję. W ten sposób 
Mahaprabhu przybył, by dostarczyć nam Krysznę. Jego metodą zbawienia 
nie była medytacja, czynności przynoszące korzyści czy studiowanie pism, 
lecz czysta miłość.

„Ponieważ miłość istnieje w Bogu, w materialnym świecie możemy mieć 
zaledwie pewne pojęcie na temat tego czym jest miłość. Nasza prawdziwa 
miłość jest ciągła i niekończąca się, ale ponieważ odbija się odwrotnie 
w tym materialnym świecie, musimy skierować nasze uczucie ku najwyż-
szemu uroczemu obiektowi – Najwyższej Boskiej Osobie. Jest to podsta-
wowa zasada świadomości Kryszny.

„Śri Ćajtanja Mahaprabhu daje praktyczny pokaz tego, jak kochać Boga 
w związku małżeńskim. Przyjmując rolę Radharani, Ćajtanja stara się 
kochać Krysznę tak jak Radharani Go kocha. Kryszna był zawsze zdumiony 
miłością Radharani. «W jaki sposób Radharani dostarcza Mi takiej 
przyjemności?» pytał. W celu przyjrzenia się Radharani Kryszna odgrywał 
Jej rolę i próbował zrozumieć Siebie Samego. Jest to tajemnica inkarnacji 
Pana Ćajtanji. Ćajtanja jest Kryszną, lecz przyjął nastrój czy rolę Radharani, 
by pokazać nam, jak kochać Krysznę.” (TLC wprowadzenie)
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Rozłąka
„Gdy uczucia rozłąki stają się bardzo intensywne, ktoś osiąga etap spotkania 
Śri Kryszny. Spotkanie Kryszny możliwe jest poprzez postawę rozłąki, jakiej 
nauczał Śri Ćajtanja Mahaprabhu.” (Cc. Adi 3.108 zn.)

jugajita nimeszena ćakszusza prawriszajitam
śunjajitam dźagat sarwam gowinda-wirahena me

O Gowindo, z powodu rozłąki z Tobą, jedna chwila jest dla Mnie jak 
ogromne milenium. Łzy płyną z Moich oczu jak potoki deszczu, a cały 
świat jest dla Mnie kompletną pustką. (Śikszasztaka(Śikszasztaka( )Śikszasztaka)Śikszasztaka

„Bhakta dąży do tego, aby podczas intonowania maha-mantry Hare maha-mantry Hare maha-mantry
Kryszna jego oczy napełniały się łzami, jego głos drżał, a jego serce 
gwałtownie biło. Są to dobre oznaki w czasie intonowania świętego imienia 
Pana. Pod wpływem takiej ekstazy powinno nam się wydawać, że cały 
świat jest pusty bez obecności Gowindy. To jest znak rozłąki z Gowindą. 
W materialnym życiu wszyscy jesteśmy odseparowani od Gowindy 
i pochłania nas materialne zadowalanie zmysłów. Dlatego gdy ktoś 
opamiętuje się na duchowej platformie, ma tak wielkie pragnienie 
spotkania Gowindy, że bez Niego cały świat wydaje się mu być pustym 
miejscem.” (Cc. Adi(Cc. Adi( 7.81 zn.)

Radharani i Kryszna smakują różnych rodzajów wipralambhy, czyli miłości wipralambhy, czyli miłości wipralambhy
w rozłące w duchowych wymianach. Purwa-raga jest miłością w rozłące, 
doświadczaną między kochankami, którzy się jeszcze nie spotkali; mana
jest złością, która powstrzymuje zakochaną parę przed spotkaniem; 
a prawasa jest rozłąką spowodowaną mieszkaniem w odległym miejscu 
(odczuwaną, gdy Kryszna udaje się do Matury).

Sadhaka znajdujący się nadal w materialnym świecie może doświadczyć 
jedynie wipralambhy (miłości w rozłące) w postaci wipralambhy (miłości w rozłące) w postaci wipralambhy purwa-ragi, ponieważ 
w rzeczywistości jeszcze nie spotkał się z Kryszną. Ktoś może zapytać, jak 
jest to możliwe, aby czuć rozłąkę z Kryszną, jeśli nigdy Go nie spotkaliśmy? 
Purwa-raga rozbudza się w sercu dzięki słuchaniu z śastr i od Wajsznawów śastr i od Wajsznawów śastr
o postaci i rozrywkach Radhy i Kryszny.

Księżniczka Rukmini nigdy nie widziała Kryszny, ale słyszała o Nim od 
mędrców i świętych, takich jak Narada Muni, którzy regularnie odwiedzali 
pałac Jej ojca. W efekcie Rukmini zapragnęła podporządkować się loto so-
wym stopom Kryszny i zostać Jego żoną. Wyraziła swoje uczucia w liście do 
Kryszny: „Mój drogi Kryszno, o niezawodny i piękny, każda żywa istota, 
która usłyszy o Twojej transcendentalnej postaci i rozrywkach natychmiast 
pochłania swymi uszami Twoje imię, sławę i cechy; w ten sposób wszystkie 
jej materialne bóle odchodzą i stawia Twoją postać w swoim sercu. Przez 
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taką transcendentalną miłość do Ciebie zawsze widzi Cię w sobie; i dzięki 
temu procesowi wszystkie jej pragnienia zostają spełnione.” (KB rozdz. 51)

Ćajtanja jest wcieleniem wipralambha-bhawy. Grając rolę bhakty nau czał bhakty nau czał bhakty
On jak zawsze pozostawać w nastroju rozłąki z Kryszną. Siódma śloka Śiksza-
sztaki (cytowana powyżej) jest przykładem sztaki (cytowana powyżej) jest przykładem sztaki wipralambha-bhawy, w której wipralambha-bhawy, w której wipralambha-bhawy
Mahaprabhu opisuje intensywność rozłąki, jaką musi odczuwać sadhaka
wewnątrz siebie, jeśli chce spotkać się z Kryszną twarzą w twarz. 

Nie należy porównywać materialnego doświadczenia rozłąki z duchową 
ekstatyczną rasą, smakowaną w wipralambha-bhawie (rozłące z Kryszną). 
Rozłąka w materialnych związkach torturuje umysł i serce nieograniczonym 
nieszczęściem. Osoba doświadczająca transcendentalnej rozłąki może 
wydawać się, że cierpi zewnętrznie, lecz w środku smakuje szczytu radości, 
bezpośrednio widząc Krysznę w swoim sercu. Kiedyś reporter zapytał Śrila 
Prabhupada, dlaczego był taki smutny. „Możesz zobaczyć, że Wajsznawa 
wygląda na smutnego zewnętrznie, ale powinieneś wiedzieć, że delektuje 
się największym szczęściem wewnątrz,” odparła Śrila Prabhupada.

Choć uczucia rozłąki wyrażone przez Pana Ćajtanję mogą wydawać się 
niemożliwe do osiągnięcia, absolutnie podstawowym jest doświadczanie 
tej wipralambha-bhawy, jeśli kiedyś chcemy osiągnąć miłość do Boga. wipralambha-bhawy, jeśli kiedyś chcemy osiągnąć miłość do Boga. wipralambha-bhawy
Mówi się powszechnie, że nieobecność sprawia, że serce staje się czulsze. 
Innymi słowy, im bardziej czujemy się rozdzieleni z Kryszną, tym bardziej 
nasze serca staną się przywiązane i oddane Panu. Rozłąka otwiera drzwi na 
spotkanie z Kryszną.

Sześciu Goswamich z Wryndawan i ich zwolennicy nauczali, że sadhaka
powinien zawsze doświadczać nastroju rozłąki z Kryszną. Jeśli praktyka 
sadhany nie intensyfikuje tego uczucia rozłąki z Radha-Gowindą, to nie sadhany nie intensyfikuje tego uczucia rozłąki z Radha-Gowindą, to nie sadhany
działa on właściwie. Sadhana powinna wytwarzać uczucia rozłąki. Bez 
rozłąki nie ma sadhany.

Sześciu Goswamich, choć byli oni doskonale wyzwolonymi duszami 
pełnymi kryszna-premy, nigdy nie mówiło: „Teraz widzę Krysznę!” W czasie premy, nigdy nie mówiło: „Teraz widzę Krysznę!” W czasie premy
wypełniania ścisłego bhadźanu, zawsze płakali i wszędzie poszukiwali 
Kryszny we Wryndawan. To jest doskonałość bhakti-jogi, gdzie serce 
mięknie i staje się mocno przywiązane do lotosowych stóp Radhy i Kryszny 
w miłosnym oddaniu. Następująca modlitwa Śriniwasa Aćarji gloryfikuje 
nastrój wipralambha Sześciu Goswamich. W swoim znaczeniu do tej pieśni 
Śrila Prabhupada wspaniale wyjaśnia konieczność rozwinięcia przez 
sadhakę wipralamba-bhawy.

he radhe wradźa-dewike ća lalite he nanda-suno kutah
śri-gowardhana-kalpa-pada-tale kalindi-wane kutah
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ghoszantaw iti sarwato wradźa-pure khedajr maha-wihwalau
wande rupa-sanatanau raghu-jugau śri dźiwa-gopalakau

Składam moje pełne szacunku pokłony sześciu Goswamim: Śri Rupie, 
Śri Sanatanie, Śri Raghunatha Bhatta, Śri Raghunatha dasa, Śri Dźiwie 
i Śri Gopala Bhatta, którzy bardzo głośno intonowali wszędzie we 
Wryndawanie. Krzycząc: «Królowo Wryndawany, Radharani! O Lalito! 
O synu Nandy Maharadźa! Gdzie teraz wszyscy jesteście? Czy jesteście 
na Wzgórzu Gowardhana czy pod drzewami nad Jamuną? Gdzie teraz 
jesteście?» Taki był ich nastrój w wypełnianiu świadomości Kryszny. 
(Szad-goswamj-asztaka(Szad-goswamj-asztaka( 8)8)8

„Tak jak Radharani zawsze odczuwa rozłąkę z Kryszną, podobnie, Pan 
Ćajtanja będąc na pozycji Radharani, odczuwał rozłąkę z Kryszną. To jest 
nauka Pana Ćajtanji, poczucie rozłąki, nie spotkania. Proces służby oddania 
nauczany przez Ćajtanję Mahaprabhu i Jego sukcesję uczniów polega na 
tym, jak odczuwać rozłąkę z Kryszną. Taka jest pozycja Radharani, zawsze 
odczuwa rozłąkę.

„Goswami, gdy przebywali we Wryndawan, nigdy nie mówili: «Widziałem 
Krysznę.» Choć byli najbardziej doskonałymi osobami, nigdy nie powie-
dzieli: «Widziałem Krysznę.» Goswami modlili się w ten sposób: he radhe! 
wradźa-dewike! ća lalite! he nanda-suno! kutah. «O Radharani, gdzie jesteś? 
Gdzie są Twoje towarzyszki? Gdzie jesteście? Och synu Nandy Maharadźa, 
Kryszno. Czy jesteś w pobliżu Wzgórza Gowardhana, czy nad brzegiem 
Jamuny? Gdzie wszyscy jesteście?»

„Ich zajęciem było płakanie w ten sposób. Tak więc chodzili po całym 
Wryndawan, płacząc i szukając Radhy i Kryszny. My musimy podążać 
śladami Goswamich w tym, jak szukać Kryszny i Radharani we Wryndawan, 
albo w naszym sercu. Taki jest proces bhadźanu Ćajtanji Mahaprabhu: 
poczucie rozłąki, wipralambha-sewa. Poczuj rozłąkę. Im bardziej odczuwasz 
rozłąkę z Kryszną, to powinieneś zrozumieć, że robisz postęp. Nie staraj się 
sztucznie zobaczyć Krysznę. Zrób postęp w uczuciu rozłąki, wtedy będzie 
to doskonałe. Taka jest nauka Pana Ćajtanji.” (SPT 69.9.18)8)8

Choć jego język trudno jest zrozumieć, to opis rozłąki Śrila Bhaktisiddhanty 
Saraswati Thakura jest nieporównywalny. Niech oddani czytelnicy 
zrozumieją znaczenie jego wyjątkowej prezentacji: „W obszarze absolutnym 
rozłąka upaja nas. Tu, w świecie materialnym, gdy jesteśmy czegoś 
pozbawieni, czujemy się beznadziejnie, ale w świecie duchowym rozłąka 
dostarcza więcej możliwości do służenia Panu.

„Procedurą zbliżania się do Kryszny jest zrozumienie stanu rozłąki. Tu nie 
znajdujemy Kryszny. Nie możemy tu mieć Absolutu, choć możemy mieć 
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takie skłonności. Nasz umysł i zmysły są mało wystarczające, aby osiągnąć 
dostęp do transcendencji.

„Dopóki nie posiadamy autentycznego uczucia oddania, nie możemy Go  
przywołać. Kryszna nie przyjdzie do nas, aby stać się pbiektem naszych 
zmysłów. Musimy odszukać sposoby na zbliżenie się do Niego, a to nazy wa 
się to sadhana-bhakti. Musimy być w kontakcie z Kryszną, ale On pozbawił 
nas tego przywileju.

„Oto przypadek rozłąki: Kryszna, kochanek – centrum wszelkiej miłości, 
pozbawił ukochaną Swojej obecności, w tej sytuacji nasze skłonności 
i działania powinny się podwoić lub potroić, aby odzyskać Jego towa rzy-
stwo. Ten rodzaj rozłąki jest podstawową kwestią. Jest to zasadniczy punkt, 
który pomoże nam zdobyć inklinacje do zbliżania się do Kryszny. Wszystkie 
nasze próby powinny być skierowane w stronę przebywania z Kryszną. 
Teraz jesteśmy pozbawieni takiego towarzystwa w celu przestudiowania 
naszych serc.

„Stan rozłąki jest bardzo dobrą rzeczą dla sługi Kryszny, ponieważ może 
on rozwijać swoją sympatię lub inklinacje do Absolutu bardziej, niż gdy 
pozwala się mu pojawić przed Kryszną. Kryszna celowo pozbawił nas 
Swojej obecności. Gdy jesteśmy rozczarowani nie posiadając towarzystwa 
Kryszny, to w rzeczywistości powinniśmy dziękować naszym dobrym 
gwiazdom i myśleć: «Wiem, że Kryszna chce, abym zdobył większą sympatię 
do Niego, dlatego dał mi taką możliwość.»

„Powinniśmy być zawsze gotowi, aby ofiarować naszą służbę. Służba jest 
najlepiej ofiarowana, gdy intonujemy imię. Najwyższy Pan trzyma się na 
dystans, a my szukamy Go wytrwale. To jest właściwa droga w intonowaniu 
imienia. Imię Absolutu powinno być intonowane ciągle, tak byśmy byli 
świadomi i nie zwlekali z ofiarowaniem służby. Gdy tylko okażemy naszą 
niechęć do służenia Krysznie i przestaniemy intonować Jego imię, to siłą 
rzeczy jesteśmy tyranizowani przez światowe zjawiska i podlegamy maji.”
(Nauki Śri Ćajtanji(Nauki Śri Ćajtanji( )Nauki Śri Ćajtanji)Nauki Śri Ćajtanji

Gdy wzrasta ból rozłąki z ukochanym, ktoś może płakać; tęskniąc za jego 
obecnością. Łzy rozłąki pokrywają oczy właściwą maścią do wyobrażenia 
sobie ukochanego. W tym nastroju miłosnej rozłąki z Kryszną Śri Ćajtanja 
Mahaprabhu i Sześciu Goswamich spędzało dnie i noce na płakaniu za 
Radhą i Kryszną.

Od pierwszych dni MTŚK-a Śrila Prabhupada zachęcał swoich uczniów do 
płakania za Kryszną – proszenia, żywienia nadziei i błagania o okazję do 
służby. Gdy ktoś odczuwając prawdziwą rozłąkę z Radhą i Kryszną wypłakał 
ocean miłosnych łez, to przez ten ocean jego oczyszczone serce przepłynie 
morze samsary dobijając do brzegów świata duchowego. Widząc naszą samsary dobijając do brzegów świata duchowego. Widząc naszą samsary
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pozycję jako „odłączone cząstki” doświadczające bólów rozłąki od naszego 
kochającego Pana, medytujmy nad następującymi fragmentami i nauczmy 
się, jak płakać za Kryszną.

„Do Kryszny zwracamy się tak: Hare Kryszna, Hare Kryszna. «O energio 
Pana, O Panie, proszę przyjmijcie mnie.» To wszystko. «Proszę, przyjmijcie 
mnie.» Nie mamy żadnej innej modlitwy. «Proszę, przyjmijcie mnie.» Pan 
Ćajtanja nauczał, że powinniśmy po prostu płakać i że powinniśmy modlić 
się o przyjęcie nas. To wszystko. Więc ta wibracja (mantra Hare Kryszna) jest 
po prostu płaczem za Najwyższym Panem, błaganiem Go: «Proszę, przyjmij 
mnie. Proszę, przyjmij mnie.” (SPT 19.11.66)

„Ten wiek Kali jest bardzo zły. Musimy przyjąć schronienie w Krysznie 
i zawsze wzywać Go tak, jak nauczył nas Ćajtanja Mahaprabhu:
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Kryszna, Kryszna, Kryszna, Kryszna, Kryszna, Kryszna, Kryszna, he!
Kryszna, Kryszna, Kryszna, Kryszna, Kryszna, Kryszna, Kryszna, he! 
Kryszna, Kryszna, Kryszna, Kryszna, Kryszna, Kryszna, Kryszna, raksza mam!
Kryszna, Kryszna, Kryszna, Kryszna, Kryszna, Kryszna, Kryszna, pahi mam!!
Kryszna Keśawa Kryszna Keśawa Kryszna Keśawa Kryszna Keśawa pahi mam!
Rama raghawa Rama raghawa Rama raghawa, pahi mam!” (SPT 71.1.6)6)6
„Dla krów flet Kryszny brzmi jak nektar i natychmiast prostują swoje długie 
uszy, aby złapać ten płynny nektar fletu. Jeśli chodzi o cielęta, to trzymają 
w ustach wymiona swoich matek, ale nie mogą ssać mleka. Stoją prze peł-
nione oddaniem, a łzy spływają z ich oczu pokazując doskonale, jak obej-
mują one Krysznę w swoim sercu. Ten fenomen pokazuje, że nawet krowy 
i cielęta we Wryndawan wiedzą, jak płakać za Kryszną i jak obejmować Go 
w swoim sercu. Świadome Kryszny uczucie może kulminować w płynących 
z oczu łzach.” (Kryszna, źródło wiecznej przyjemności,(Kryszna, źródło wiecznej przyjemności,(  rozdz. 21)

„Ćajtanja Mahaprabhu jest bardzo praktyczny: «Pragnę dawać Kryszna-
premę.» Należy być ekstatycznym, emocjonalnym w Kryszna-premie. Należy 
płakać za Kryszną. Pan Ćajtanja nauczał każdego Swoim praktycznym 
przykładem, jak szaleć za Kryszną. Gowinda-wirahena me, śunjajitam dźagat 
sarwam. To jest Kryszna-prema: bez Kryszny należy wszystko widzieć jako 
pustkę. To jest Kryszna-prema Radharani.” (SPT 74.11.30)0)0

„Ten kto płacze za Kryszną, nigdy nie zejdzie na plan materialny. Takie 
płakanie nie jest tanie. Gdy Ćajtanja Mahaprabhu płakał, powiedział także: 
«Płaczę, aby pokazać, jak się to robi.» Więc płacz automatycznie pojawia 
się, gdy naprawdę posiadamy prema-bhakti. Ale do tego etapu musimy 
dochodzić stopniowo, nie przez imitację.” (SPT 73.1.25)

„Ćajtanja Mahaprabhu jest sannjasinem. On nie ma żadnych potrzeb. 
Porzucił cały świat. Dlaczego więc płacze za Gowindą? To jest prawdziwa 
potrzeba; Gowinda-wirahena me. Potrzeba Gowindy. I znowu życie, znowu 
Wryndawan, znowu gopi, znowu tańczenie, znowu jedzenie, wszystko – to 
jest potrzeba.” (SPT 76.28.5)

„Majawadi mówią, że płakanie to Majawadi mówią, że płakanie to Majawadi maja. Płakanie jest wielką, trans cen-
dentalną przyjemnością. Śri Kryszna płakał. To jest miłość. Ale Majawadi
nie  rozumieją tego, jak płacz może być przyjemnością.” (SPT 10.6.77)77)77

„To jest szczyt bhadźanu, gdy ktoś zaczyna płakać i pojawią się łzy płynące 
strugami, a wszystko wydaje się pustką z powodu rozłąki z Gowindą. To 
jest najwyższy szczyt Kryszna-bhadźanu.” (SPT 74.1.5)

„Bhakta pragnie zobaczyć Śri Krysznę. Ale mówi: «Nic nie szkodzi, jeśli 
złamiesz moje serce nie pojawiając się. Nie gniewam się. Złam moje serce.» 
Ponieważ bhakta jest zawsze chętny ujrzeć Krysznę. Tak jak Radharani jest 
zawsze chętna zobaczyć Krysznę. Ale Kryszna nie przychodzi.



Rozdział jedenasty – Nauki Pana Ćajtanji

209

„Tak jak Kryszna opuścił wszystkie gopi i natychmiast poszedł do Matury. gopi i natychmiast poszedł do Matury. gopi
Gopi po prostu płakały przez resztę swojego życia. To jest czyste oddanie. Gopi po prostu płakały przez resztę swojego życia. To jest czyste oddanie. Gopi
Kryszna zostawił je ze złamanymi sercami. «Nic nie szkodzi,» myślały, 
«zostaniemy ze złamanymi sercami, płacząc przez całe życie. Kryszno, rób 
swoje.» To jest miłość do Kryszny.” (SPT 72.11.7)7)7

„Płakanie jest ostatnim szczeblem na ścieżce służby oddania. Ten, kto 
może płakać za Panem z miłości, z pewnością odniósł sukces w służbie 
oddania.” (ŚB(ŚB( 3.4.35, zn.)5, zn.)5

„Prawdziwą religią jest miłość, to, jak kochać Boga. Jeśli twoje serce 
zawsze płacze za Bogiem – to jest to doskonała religia. To jest doskonała 
religia. Dlatego Ćajtanja Mahaprabhu mówi: «śunjajitam dźagat sarwam.» 
«Och, bez Kryszny cały świat wydaje się być pusty.» Musimy dojść do tego 
stanu. Ćajtanja Mahaprabhu pokazał nam osobiście, jak zostać prawdzowie 
religijną osobą. Czyli jak zawsze odczuwać «Och, bez Kryszny wszystko jest 
pustką.” (SPT 76.6.5)

„Powinniśmy zawsze podążać śladami Pana Ćajtanji i sześciu Goswamich 
z Wryndawany. Oni zawsze służyli Krysznie. Nigdy nie powiedzieli: «Teraz 
zobaczyłem Krysznę lub zeszłej nocy tańczyłem z Kryszną.» Nie, oni płakali, 
gdzie jest Kryszna? I zawsze Go szukali, zastanawiając się, gdzie ostatecznie 
będą w stanie Go zobaczyć. Powinniśmy także intensywnie pragnąć 
zobaczyć Krysznę i być z Nim.” (SPL 75.5.7)7)7

„Śri Kryszna Ćajtanja Mahaprabhu, czy to jadł, spał czy czuwał, nie mówił 
o niczym innym jak o Panu Krysznie. Również bhaktowie spędzają swoje 
dnie i noce na słuchaniu opisów Pana Kryszny, na rozmawianiu i na 
medytowaniu o nich w swoich sercach. Wielbiciel myśli: «Kiedy Pan Śri 
Kryszna pojawi się przede mną? Kiedy będę mógł przebywać z bhaktami? 
Kiedy stanę się czysty w sercu?» W taki sposób bhaktowie myślą w swoich 
sercach i takie myśli dostarczają im wielkiego szczęścia. Ćajtanja 
Mahaprabhu, przyjmując rolę Wajsznawy, zawsze widział Krysznę obecnego 
wszędzie na świecie.” (CB)

Raghunatha Dasa Goswami wyraża wyjątkowy stopień rozłąki z Śrimati 
Radhiką, płacząc w tym wersecie:

tawajwasmi tawajwasmi
na dźiwami twaja wina
iti wigjaja dewi twam
naja mam ćaranantikam

Jestem Twój! Jestem Twój! Nie mogę żyć bez Ciebie! O Dewi! (Radhe), 
proszę, zrozum to i przyprowadź mnie do Twoich boskich lotosowych 
stóp. (Stawawali(Stawawali( )Stawawali)Stawawali
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„Mistrz duchowy powinien wzbogacić bhaktów o najwyższą doskonałość bhaktów o najwyższą doskonałość bhaktów
oddania. Odczuwanie ciągłej rozłąki w zaangażowaniu w służbę dla Pana 
jest doskonałością świadomości Kryszny.” (KB rozdz. 34)

Czytaj Śrimad Bhagawatam
Śri Ćajtanja Mahaprabhu osobiście słuchał, studiował i recytował Śrimad 
Bhagawatam. Także nauczał z niego i zachęcał innych do studiowania go 
i rozmawiania o nim.

„Dlatego Pan Ćajtanja polecił Prakaśanandzie Saraswatiemu: «Zawsze 
czytaj Śrimad Bhagawatam i postaraj się zrozumieć każdy werset. Wtedy 
naprawdę zrozumiesz Brahma-sutra. Mówisz, że jesteś bardzo chętny, by 
studiować Wedanta-sutra, ale nie możesz zrozumieć Wedanta-sutry bez Wedanta-sutry bez Wedanta-sutry
zrozumienia Śrimad Bhagawatam.” (TLC)

W czasie rozrywki korygowania Dewanandy Pandita Pan Ćajtanja 
powiedział: „Śrimad Bhagawatam jest Samym Panem Kryszną w postaci 
książki. Śrimad Bhagawatam opisuje służbę oddania jako najwyższy cel 
życia. Dlatego Wedy mówią: «Śrimad Bhagawatam pełne jest ekstatycznej 
miłości do Kryszny.” (CB)

Ćajtanja Mahaprabhu powiedział do Raghunatha Bhatta Goswamiego, 
by ten utrzymał brahmaćarję, mieszkał we Wryndawan i regularnie czytał 
Śrimad Bhagawatam.

Pewnego razu Kryszna Ćajtanja wyjaśnił werset atma-rama ze Śrimad 
Bhagawatam na sześćdziesiąt cztery sposoby. W Dżaganatha Puri Ćajtanja 
Mahaprabhu regularnie słuchał wykładów Gadadhara Pandita ze Śrimad 
Bhagawatam. Z sześćdziesięciu czterech gałęzi bhakti Śri Kryszna Ćajtanja bhakti Śri Kryszna Ćajtanja bhakti
Mahaprabhu podkreśla słuchanie Śrimad Bhagawatam jako jedno z pięciu 
najpotężniejszych i najważniejszych działań.

Śrimad Bhagawatam jest wszechdoskonałe, wszechpotężne i wszech-
szczęśliwe. Dzięki słuchaniu Śrimad Bhagawatam i czystemu intonowaniu 
maha-mantry Hare Kryszna można osiągnąć czystą miłość do Kryszny. 
Śrimad Bhagawatam odpowiada na wszystkie podstawowe pytania doty-
czące życia duchowego, napełnia duszę inspiracją i całkowicie zadowala 
umysł i serce. Śrimad Bhagawatam jest doskonale czyste i transcenden-
talne, podczas gdy zwykłe czasopisma, gazety i inna literatura jest mate-
rialistyczna i zanieczyszczona.

Gazety, magazyny i inna nic nieznacząca literatura nie przyciągają osób, 
które spróbował nektariańskiego smaku Hari-kathamryty. Zwolennicy Śri 
Ćajtanji Mahaprabhu powinni czytać Śrimad Bhagawatam przy każdej 
okazji; i nie tracić ani chwili na czytanie bezużytecznej literatury. Czytanie 
Śrimad Bhagawatam oczyszcza świadomość i magicznie usuwa pożądanie 
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i chciwość z serca. Podczas gdy czytanie zwykłej literatury przykrywa 
świadomość, agituje umysł i zwiększa ogień pasji. 

„Śri Kryszna Ćajtanja Mahaprabhu radzi Swoim uczniom, by nigdy nie 
jadali smacznego pożywienia, nigdy nie rozmawiali o zwykłych tematach 
i nigdy nie czytali zwykłych nowel, powieści czy gazet. Może zapytać: «Jak 
w obecnych nowoczesnych czasach ci Europejczycy i Amerykanie z Ruchu 
Świadomości Kryszny mają nie interesować się gazetami?» Na Zachodzie 
gazety są bardzo popularne. Oni nie wiedzą, co się dzieje z dnia na dzień 
i nie ma to znaczenia. Wszystko to jest stratą czasu. Lepiej, jeśli czytają 
literaturę taką jak Śrimad Bhagawatam i Bhagawad-gita. Dlaczego tracić 
swój drogocenny czas?” (TLK)

aradhjo bhagawan wradźeśa-tanajas-tad-dhama wryndawanam.
ramja kaczid upasana wradźa-wadhu wargena-ja kalpita.
śrimad-bhagawatam pramanam-amalam prema pum-artho mahan.
śri ćajtanja mahaprabhor-matam-idam tatradaro nah parah.

Jest to konkluzja nauk Śri Ćajtanji, że Kryszna, Wradźendra-nan dana, jest 
Najwyższą Osobą i najwyższym wiel bionym Bóstwem, a Wryndawana 
jest najwyżej wielbioną siedzibą. Najwznioślejszą metodą wielbienia 
Kryszny jest ta przyjęta przez gopi, młode żony Wradźy.gopi, młode żony Wradźy.gopi  Bhagawatam
jest nieskazitelnym i najbardziej autory tatywnym pismem do poznania 
absolutnej prawdy. Kryszna-prema jest pańćama-puruszartha, piątym 
i najwyższym celem życia po dharmie, artha, kama i moksza. Są to nauki 
Śri Ćajtanji w skrócie. (Wiśwanatha Ćakrawarti Thakura)

Śrila Prabhupada często cytował ten werset by wyjaśnić esencję filozofii 
Pana Ćajtanji. Jako Gaudija-Wajsznawowie wielbimy Wradźendra-nandanę 
Śri Krysznę i Śri Wryndawana Dhama podążając w ślady Wradźa-gopi. Śri 
Gauranga Mahaprabhu nauczył wszystkich Swoich bhaktów, że dzięki bhaktów, że dzięki bhaktów
podążaniu za Wradźa-gopi ktoś rozwinie najwyższą intensywność bezin te-
re sownej miłości do Boga. Śrimad Bhagawatam jest naszym życiem i duszą, 
a czysta miłość do Śri Kryszny jest naszym celem. Nauczający powinni 
zapamiętać i wykorzystywać ten werset. W następującym wykładzie Śrila 
Prabhupada daje inspirujące znaczenie do tego wersetu.

„Esencją nauczania Śri Ćajtanji jest to, że Kryszna jest najbardziej wiel-
bionym obiektem. I tak jak Kryszna jest wielbiony, podobnie Jego miejsce, 
Wryndawana, gdzie się pojawił, jest także wielbione. Najlepsza metoda do 
wielbienia Kryszny została ukazana przez gopi. Co było tą metodą? Nie były 
one bardzo uczonymi naukowcami, Wedantystkami, teozofami czy men tal-
nymi spekulantami. Były zwykłymi wiejskimi dziewczynami, a ich ojcowie 
nie byli zbytnio bogaci, lecz mieli kilka krów, to wszystko.
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„Metodą gopi na wielbienie Kryszny było to, że nie mogły zapomnieć Go gopi na wielbienie Kryszny było to, że nie mogły zapomnieć Go gopi
ani na chwilę. To było ich kwalifikacją. Postaram się wyjaśnić ich mental-
ność, to, jak kochały Krysznę. Gdy Kryszna zabierał swoje krowy do lasu na 
pastwisko, gopi myślały: «Och stopy Kryszny są takie miękkie, a On chodzi gopi myślały: «Och stopy Kryszny są takie miękkie, a On chodzi gopi
boso po ziemi i ostre kamienie ranią Jego stopy. Och, jak bardzo musi 
cierpieć!»

„W ten sposób myślały i płakały. Gdy gopi były w domu gotując lub gopi były w domu gotując lub gopi
karmiąc swoje dzieci, zawsze myślały o Krysznie. To było ich kwalifikacją. To 
wszystko. Gopi były tak bardzo pochłonięte myślami o Krysznie, że ani Gopi były tak bardzo pochłonięte myślami o Krysznie, że ani Gopi
przez chwilę nie były bez świadomości Kryszny. Dlatego Ćajtanja 
Mahaprabhu radzi, że nie ma żadnej lepszej metody na wielbienie, niż ta, 
którą posiadały gopi. A co to było? Gopi były zawsze dwadzieścia cztery Gopi były zawsze dwadzieścia cztery Gopi
godziny na dobę świadome Kryszny.

„Prosiły Krysznę: «Mój drogi Kryszno, wielu joginów i świętych osób idzie joginów i świętych osób idzie joginów
do lasu i medytuje o Twoich lotosowych stopach. Ale myślą o czymś innym, 
nie są doskonali i ich medytacja nie udaje się. Ale w naszym przypadku 
Twoje lotosowe stopy są tak mocno wtopione w nasze serca, że myślimy 
o Tobie i nie możemy wykonywać naszych domowych obowiązków. Więc 
łaskawie wyjdź z naszego serca, byśmy mogły wykonać nasze obowiązki.» 
To było ich modlitwą. To jest świadomość Kryszny, idealna świadomość 
Kryszny.” (SPT 68.3.16)



Rozdział dwunasty

Nawadwipa i Wryndawana

Rozgrzeszenie osób popełniających obrazy
„Najdogodniejszą rzeczą dla ludzi w Kali-judze jest skarb Gauranga-lila. 
W formach Radhy i Kryszny we Wryndawanie Pan wykonuje Swoje wieczne 
rozrywki. Choć rozrywki Radhy i Kryszny oraz chwały Wradźa Dhama 
wymieniane są w pismach i są dostępne dla każdego, to tylko kilka osób 
w rzeczywistości osiągnęło Kryszna-premę. Jaki jest tego powód?

„Jeśli ktoś jest pełen obraz, to nawet wielbienie Pana Śri Kryszny przez 
wiele żyć nie da miłości do Boga. Jedynie dzięki intonowaniu świętego 
imienia Kryszny bez obraz ktoś otrzyma ciągłą Kryszna-premę. Jednakże 
złoty awatara Śri Kryszna Ćajtanja jest inny, ponieważ nawet jeśli osoba 
wypełniona jest obrazami, to nada może szybko otrzymać miłość do Boga 
wzywając łaskawe imiona «Nitaj!» i «Ćajtanja!»

„Kryszna-prema już rozgląda się za taką osobą. Wszystkie obrazy są szybko 
niszczone dzięki miłosierdziu Pana Ćajtanji, serce staje się czyste i płyną łzy 
ekstazy w czystej miłości do Boga. Ludzie żyjący w Kali-judze wypełnieni 
są nieograniczoną liczbą obraz, dlatego pisma oznajmiają, że nie ma 
żadnego innego sposobu na wyzwolenie niż imię Gaurangi.
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„Nawadwipa jest klejnotem koronnym wszystkich świętych miejsc. 
Obrazoburcy we Wryndawanie i innych świętych miejscach są karani, lecz 
w miłosiernej Dhama, Nawadwipie, oczyszczają się, jak podaje przykład 
dwóch łobuzów, Dźagaja i Madhaja. Pomimo, że popełnili najpoważniejsze 
i najokropniejsze obrazy, Dźagaj i Madhaj otrzymali łaskę Nitaja i Gaury. 
Dzięki wielkiej łasce Nitjanandy Prabhu, tego, który oczyszcza żywe istoty, 
nawet osoba, która popełniła setki obraz, może je pokonać w Nawadwipa 
Dhama. Z tego powodu mędrcy ciągle wychwalają Nawadwipa Dhama 
w Gaura-mandali.” (NDM)

Po trzydziestu latach we Wradźy Dźagannatha Dasa Babadźi powiedział: 
„Przeżyłem trzydzieści lat we Wryndawanie, lecz nie mogłem osiągnąć 
Kryszna-premy. A gdy przeprowadziłem się do Nawadwipa Dhama szybko 
odnalazłem Kryszna-premę!” Sadhaka pełen obraz powinien najpierw 
zamieszkać w Nawadwipa Dhama. Dzięki nieograniczonej łasce świętej 
siedziby Gaurangi oczyści się z materialnego przywiązania i grzesznych 
reakcji. Potem będzie w stanie mieszkać w Śri Wryndawanie i wykonywać 
służbę oddania.

„Spójrzcie tylko na różnicę między Wradźa-tattwa a Nawadwipa-tattwa. 
Ci, którzy obrażają Krysznę, otrzymują wyzwolenie łącząc się z blaskiem 
Pana, a w Nawadwipie, osoby takie otrzymują rzadki skarb miłości do Boga. 
Dlatego Gaura-lila może być uważana za najwyższą ze wszystkich.

„Gaura Dhama, Gaura Nama oraz postać i cechy Śri Gaurangi nie rozważają 
obraz. Raczej są one z łatwością przezwyciężane, ale Kryszna Nama i Kryszna 
Dhama przynoszą efekty po długim czasie, jeśli bhakta ma jakieś obrazy 
w sercu. Z Gaura Nama i Gaura Dhama obrazy nie są przesz kodą, ponieważ 
bhakta może je łatwo pokonać i szybko otrzymać Kryszna-premę.” (NDM)

Gauranga daje Gaurangi
„Osoba nigdy nie poczuje atrakcji w swoim sercu do transcendentalnego 
imienia, rozrywek i siedziby Radhy i Kryszny jeśli nie przyjmuje schronienia 
najpierw w transcendentalnym imieniu, formie, ekstatycznych rozrywkach 
i wzniosłej siedzibie Pana Ćajtanji.” (PW)

W swoim tika do Manah-śiksza Thakura Bhaktiwinoda mówi: „Bez 
pamiętania i wielbienia najpierw mistrza duchowego i Pana Gaurangi ktoś 
nie może pełnić czystej, miłosnej służby dla Boskiej Pary, Radhy i Kryszny. 
Zboczenie z tego procesu ograniczy wszelkie duchowe zaawansowanie.” 

Życie Śriniwasa Aćarji pokazuje doskonały przykład tej zasady wielbienia 
– najpierw Gaurangi, a potem zbliżania się ze służbą do Radha-Madawy. 
Bhakti-ratnakara opisuje, jak Śriniwasa Aćarja najpierw medytował o Gaura-
lila, a potem o Radha-Kryszna-lila. W medytacji Śriniwasa ofiarował kiedyś 
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pachnącą girlandę z kwiatów Gaurandze, który siedział na simhasanie
z klejnotów w otoczeniu Swoich drogich bhaktów w lesie Nawadwipy. bhaktów w lesie Nawadwipy. bhaktów
Śriniwasa Aćarja, przepełniony transcendentalnymi emocjami, zaczął obficie 
płakać. W miłosnym odwzajemnieniu Pan Gauranga ofiarował z powrotem 
tą girlandę Śriniwasie. To przerwało jego medytację. Powracając do zewnę-
trznej świadomości zaskoczony Śriniwasa znalazł tą girlandę ozdabiającą 
jego pierś i roztaczającą niezrównany zapach.

Potem Śriniwasa zaczął medytować o Holi-lila Radha-Gowindy (rozrywki 
rzucania kolorów) we Wryndawanie. W swojej mentalnej formie duchowej 
jako Mani-mańdźari Śriniwasa Aćarja podał kolorowy proszek Śrimati 
Radhice. Tym razem, gdy medytacja Śriniwasa przerwała się zobaczył, że 
całe jego ciało pokryte było bosko pachnącymi, pastelowymi proszkami. 
Takie ekstatyczne wydarzenia regularnie zdarzały się podczas manasi sewa
(służby pełnionej w umyśle w czasie medytacji) Śriniwasa Aćarji dla Śri 
Gaurangi i Radha-Gowindy.

Zgodnie z Dźajwa Dharmą Thakura Bhaktiwinoda Gauranga i Gowinda 
lila powinny być wielbione równocześnie, ponieważ po osiągnięciu 
doskonałości sadhakowie Gaudija Wajsznawa osiągną dwa ciała duchowe. 
Generalnie żywa istota ma tylko jedno swarupa (transcendentalne ciało) 
po osiągnięciu duchowej doskonałości. W wielu przypadkach jednak 
ostatecznym przeznaczeniem zwolenników Śrila Rupy Goswamiego jest 
osiągnięcie dwóch duchowych form: (1) Majestatycznie pięknej formy 
kajśori mańdźari-gopi do służenia Radha-Gowindzie w towarzystwie innych kajśori mańdźari-gopi do służenia Radha-Gowindzie w towarzystwie innych kajśori mańdźari-gopi
sakhi i sakhi i sakhi mańdźari we Wradźy. (2) Pięknej, złotej, męskiej formy mańdźari we Wradźy. (2) Pięknej, złotej, męskiej formy mańdźari kajśora do 
służenia Panu Gaurasundarze i Jego towarzyszom w Śri Nawadwipa 
Dhama. Transcendentalne rozrywki Radha-Gowindy i Śri Gaurangi Maha-
prabhu odkrywają się ciągle w wewnętrznym obszarze Goloki Wryndawany, 
znanym jako Wradźa Gokula i Nawadwipa lub Śwetadwipa. Najbardziej 
szczęśliwi bhaktowie pójdą tam, by wiecznie służyć Panu.

„Ludzie, którzy odwiedzili tysiące świętych miejsc, lecz nie idą do 
Nawadwipy, nie osiągną Radhy i Kryszny. Mądrzy wiedzą, że Nawadwipa 
jest schodami prowadzącymi do Wryndawany, najwyższej siedziby Pana 
Kryszny.” (Ananta-samhita(Ananta-samhita( )Ananta-samhita)Ananta-samhita

„Dzięki przyjęciu wielbienia Gaurangi w rezultacie otrzymacie słodką 
miłość do Boga. Gdy ta Kryszna-prema zasiądzie w waszym sercu, zatopi 
was w nektarze pomysłowych rozrywek Pana. Otrzymacie schronienie 
lotosowych stóp Gaurangi (Śri Radhy) we Wradźy, a wasz umysł będzie 
skupiony na służeniu Boskiej Parze, Śri Śri Gandharwika-Giridhari.” (NDM)

„Bez towarzystwa gopi nawet słuchanie i intonowanie chwał Pana Wisznu gopi nawet słuchanie i intonowanie chwał Pana Wisznu gopi
przez setki milionów kalp nie przyniesie Radhy i Kryszny. Bez lotosowych 
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stóp Gaurangi nie można otrzymać towarzystwa gopi. Dlatego całym  sercem 
powinniście zawsze wielbić Pana Gaurangę. Ci, którzy stają się pszczołami 
próbującymi miodu lotosowych stóp Pana Gaurangi, z pewnością osiągają 
Śri Śri Radha-Gowindę.

„By dać innym miłość, którą odczuwały gopi, Najwyższa Boska Osoba, syn 
Maharadźa Nandy, pojawił się jako spokojny bhakta, manifestując formę 
o jasnej cerze i dwóch dłoniach. Dzięki oddanemu wielbieniu Pana 
Gaurangi, który jest wspaniale zamanifestowany w ten sposób, ktoś 
osiągnie Radhę i Krysznę w pięknym lesie Wryndawany. Jeśli pragniecie 
wszystkich rodzajów służby oddania, czyli bezpośredniej służby dla Radhy 
i Kryszny w pięknej Wryndawanie, to natychmiast udajcie się do Nawadwipy 
i czcijcie Pana Gaurangę, który jest oceanem łaski.” (Ananta-samhita (Ananta-samhita ( )Ananta-samhita)Ananta-samhita

„Na ile podporządkujesz się lotosowym stopom Gaurangi, na tyle 
odnajdziesz się szczęśliwie w służbie dla Radha-Gowindy. Nie próbuj 
zbliżać się do Radha-Gowindy bezpośrednio, a wtedy lotosowe stopy 
Gaurangi zabiorą cię tam bezpiecznie. Gdy szczęśliwa dusza czuje oddanie 
dla lotosowych stóp Pana Gaury, to ocean nektaru z lotosowych stóp 
Radhy nagle zaleje jego serce.” (SCC)

„Kto porzuca pragnienie do cieszenia się cudzą żoną czy bogactwem i kto 
uwalnia się od zanieczyszczenia złością, zawiścią, chciwością, niesz czero-
ścią, przemocą, okrucieństwem i kłamstwem, zostanie oddany Nawa dwipa 
Dhama i spełni swoje pragnienie do zamieszkania w Wryndawana Dhama.

„Jeśli wielbicie Nawadwipę, to później czcijcie także Wradźę, lecz jeśli nie 
wielbicie Nawadwipy, to Wradźa jest poza zasięgiem. Jeśli wielbicie Pana 
Ćajtanję, to później czcijcie także kochanka Wradźa-gopi. Lecz jeśli nie 
wielbicie Pana Ćajtanji, nie możecie wielbić Pana Śri Kryszny.

„Przez intonowanie «Hari! Hari! Hari!» we Wryndawanie ktoś niszczy swoje 
obrazy i osiąga Boską Parę. W Nawadwipie jednak Pan Gauranga z łatwością 
wybacza mnóstwo obraz i za darmo rozdaje szczęście parama-rasy, 
Kryszna-premy. Ten, kto przebywa w Nawadwipie z łatwością osiąga 
Wryndawanę, ale w każdym innym miejscu Wryndawana pozostaje daleko, 
jak odległy miraż.

„Ten, kto przestrzega wszystkich zasad i przepisów warnaśrama-dharmy, warnaśrama-dharmy, warnaśrama-dharmy
wielbi Bóstwa, odwiedza święte miejsca i studiuje Wedy, lecz nie przebywa 
w prija-dhama (drogiej siedzibie) Pana Gaurangi, nigdy nie zrozumie 
Wryndawana Dhama, która jest poza Wedami.” (CS)

Zdobywanie kwalifikacji do smakowania madhurja rasy
Madhurja-rasa jest najwspanialej wyrażona tylko w Kryszna-lila, a prag-
nienie tej rasy jest w pełni zamanifestowane w rasy jest w pełni zamanifestowane w rasy Gaura-lila.
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„Śri Dźiwa Goswami zapytał Pana Nitjanandę: «Jeśli Nawadwipa i Wryn-
dawana nie są różne, to dlaczego ktoś miałby się wysilać, by w ogóle iść do 
Wryndawany?»

„Pan Nitjananda odparł: «Nawadwipa i Wryndawana są jedną zasadą, 
żadna nie jest mniejsza czy większa względem siebie. Wryndawana jest 
pojemnikiem rasy, celem żywej istoty, ale ktoś, kto nie jest kwalifikowany, rasy, celem żywej istoty, ale ktoś, kto nie jest kwalifikowany, rasy
nie może otrzymać tego nektaru. Dlatego przez dodanie cechy miłosierdzia 
ta sama Wryndawana Dhama stała się Nawadwipą, gdzie żywa istota może 
z łatwością osiągnąć kwalifikację do otrzymywania tego nektaru. Innymi 
słowy, rozrywki Radhy i Kryszny w madhurja-rasie dostarczają najwyższej 
możliwej przyjemności dla żywej istoty, lecz bez właściwej kwalifikacji ktoś 
nie może próbować tej rasy.”

„Tylko po wielu życiach w wyrzeczeniu można dojść do etapu wiedzy, 
a gdy ta wiedza dojrzewa, można dociekać o tej madhurja-rasie. W każdej 
chwili pojawia się wiele przeszkód, a osiągnięcie wspaniałego skarbu tego 
nektaru jest niezwykle rzadkie. Dlatego nie każdy, kto udaje się do Wrynda-
wany otrzymuje słodki smak madhurja-rasy. Z powodu obraz smak ten 
zamienia się w gorzki. Co więcej, z powodu okropnego wpływu wielku Kali 
ludzie wiodą krótkie pełne problemów życia i ciągle są zarażani obrazami. 
Nawet jeśli ktoś pragnie Wryndawana-rasy, nie jest ona osiągalna. 

„Jedyną metodą smakowania tej rasy jest otrzymanie łaski Kryszny. Radha rasy jest otrzymanie łaski Kryszny. Radha rasy
i Kryszna za darmo rozdają tą łaskę pojawiając się wraz z Wryndawaną 
w jednej formie jako Gaurahari w Nawadwipie. W tej postaci Śri Kryszna 
Ćajtanja dał proces dla każdego do zdobywania kwalifikacji do madhurja-
rasy. Wielbiąc Śri Gaurangę Mahaprabhu każdy może szybko osiągnąć cel 
Kryszna-premy, nawet jeśli na początku jest pełen obraz.”Kryszna-premy, nawet jeśli na początku jest pełen obraz.”Kryszna-premy

„Dzięki zamieszkaniu w Nawadwipie i przyjęciu schronienia świętego 
imienia Kryszny obrazy odejdą i ktoś otrzyma kwalifikację do madhurja-
rasy. Miłość do Kryszny rozbłyśnie w takim sercu i zostaniecie pochłonięci 
rozmowami o rozrywkach Radhy i Kryszny. Nie ma absolutnie żadnej róż-
nicy między Nawadwipą i Wryndawaną. W ścisłym znaczeniu nie ma 
potrzeby udawania się do Wradźa Dhama, ponieważ gdy ktoś jest kwali fi-
ko wany ta sama Wradźa pojawia się bezpośrednio w Nawadwipa Dhama.

„Dla żywej istoty zawsze niezbędnym jest przyjęcie schronienia 
Nawadwipy w celu otrzymania kwalifikacji do Wradźa-rasa. Tylko wtedy, 
gdy ktoś osiąga to docenienie Wradźa-rasy powinien pójść i zamieszkać 
we Wryndawanie. Otrzymawszy łaskę Nawadwipy ktoś może łatwo 
otrzymać Wryndawanę.” (NDM)

„Intonowanie imienia razem z czystym bhaktą jest tożsame z wyko ny-
waniem miłosnej służby gopi. Służba ta jest doświadczana jako trans cen-
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dentalne słowo dla duchowego ucha duszy. Nie ma mowy o dostępie do 
miłości gopi dopóki Kryszna nie uwolni nas od naszego przewrotnego gopi dopóki Kryszna nie uwolni nas od naszego przewrotnego gopi
uwarunkowania. Dzięki słuchaniu o rozrywkach Śri Kryszny Ćajtanji od 
zrealizowanych dusz zrozumiemy rzeczywiste znaczenie miłości gopi do gopi do gopi
Radhy i Kryszny.” (SCT)

Wryndawana równa się Nawadwipie
„Należy także wiedzieć, że Gauda-mandala-bhumi – te miejsca w Bengalu, 
w których przebywał Ćajtanja Mahaprabhu – są równe Wradźabhumi czyli 
Wryndawanie. Nie ma różnicy między mieszkańcami Wryndawany i tymi 
z Gauda-mandala-bhumi, czy Śri Dhama Majapur.” (Cc. Madhja 5.113)

„Wryndawana w Matura-mandali jest identyczna z Nawadwipą w Gaura-
mandali. Te Dhamy są dwiema manifestacjami jednej zasady, która jest Dhamy są dwiema manifestacjami jednej zasady, która jest Dhamy
nieskończona i duchowo czysta. Jedynie z powodu różnych rozrywek Pana 
Dhama przyjęła postać dwóch siedzib. Dzięki tej jednej nieskończonej, 
niepojętej, duchowej mocy, aczintja-śakti, Pan przyniósł te dwie Dhama do 
materialnego świata, by wyzwalać żywe istoty, które się tam znajdują. Jest 
to po prostu łaska Kryszny!” (NBT)NBT)NBT

„Nawadwipa jest najlepszą z  dham. Po przekroczeniu Wiradźy, brahma-
dźjoti i planet Wajkunta dociera się do Wryndawany, Krysznaloki – która dźjoti i planet Wajkunta dociera się do Wryndawany, Krysznaloki – która dźjoti
istnieje w dwóch stanach uczuć. Rasa ekspanduje tam w formie madhurji
i audarji, czyli małżeńskiej i hojnej miłości. Audarja istnieje w madhurji
w pełni, a madhurja w pełni istnieje w audarji. Miejsce, w którym madhurja
jest głównym stanem nazywane jest Wryndawaną i jest pobłogosławione 
wszelką pomyślnością. Miejsce, w którym wiecznie dominuje audarja
nazywane jest Nawadwipą. Jest to konkluzja Wed. Nie ma różnicy między 
tymi dwoma miejscami. Jedynie odmienna manifestacja jednej rasy
sprawia, że się różnią.” (NDM)

„Pan Gauranga zwrócił się do Ananta Śeszy: «Nawadwipa jest równa 
Wryndawanie. By okazać łaskę żywej istocie Śri Radha stworzyła ją dawno 
temu. Tak jak przebywam we Wryndawanie ze Śrimati Radhiką, tak samo 
przebywam w Nawadwipie, wiecznie obejmując Śri Radhę. Tak jak nigdy 
nie opuszczam Wryndawany dla innego miejsca, tak samo nigdy nie 
odchodzę z Nawadwipy.” (Ananta-samhita (Ananta-samhita ( )Ananta-samhita)Ananta-samhita

„Rankiem w Nawadwipie Gaurahariemu służą Jego sługi, którzy układają 
Jego włosy, ozdabiają Go i pomagają w ubraniu się. Pan Ćajtanja zamyka 
Swoje oczy i wchodzi w samadhi, medytując o Wryndawanie. Potem 
Swarupa Damodara, znając umysł Śri Ćajtanji, śpiewa lila-kirtana, opisujący 
poranną kąpiel Śrimati Radhiki w Warszanie. Lub innym razem Swarupa 
Damodara śpiewa różne lila-kirtany opisujące inną rozrywkę mającą lila-kirtany opisujące inną rozrywkę mającą lila-kirtany
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miejsce we Wradźy, gdy w tym samym czasie Śri Ćajtanja wchodzi 
w samadhi w Nawadwipie.” samadhi w Nawadwipie.” samadhi (GL)

„Radha i Kryszna nie są nikim innym jak tylko Gauraćandrą, a  Nawadwipa 
Dhama jest tą samą Wryndawana Dhama. Jeśli uważacie to za najbardziej 
zasadniczą prawdę, to otrzymacie wieczne skarby.” (Gita-mala(Gita-mala( )Gita-mala)Gita-mala

„Pewnego razu, gdy Thakura Bhaktiwinoda był w Tarakesz (Zachodni 
Bengal) miał sen. Pan Ćajtanja pojawił się i zapytał, dlaczego chciał pójść 
tak daleko i mieszkać we Wryndawanie, gdzie Śri Kryszna spełniał rozrywki. 
Czyż nie rozumie, że ten sam Pan pojawił się ponownie w Nawadwipie, by 
spełniać rozrywki sankirtana? Pan Ćajtanja poprosił później Bhaktiwinoda, 
by odkrył na nowo te miejsca w Nawadwipa Dhama i rozpowszechnił ich 
chwały na całym świecie. Bhaktiwinoda Thakura, wielce zainspirowany 
słowami Pana, zaczął poszukiwania i obszerne pisanie, by poinformować 
świat o różnych świętych miejscach w Nawadwipa Dhama, połączonych ze 
Śri Ćajtanją Mahaprabhu.” (Subhag Swami MJ)

Nawadwipa jest spełnieniem Wryndawany
„W Śri Wryndawanie pewna część słodkiego smaku pozostaje ukryta. Smak 
ten został objawiony w Śri Nawadwipie. Gdy ktoś jest kwalifikowany, by 
delektować się tym smakiem, zrozumie ten fakt.” (JD) Śri Dźiwa Goswami 
wyjaśnia, że Gaura-lila zawiera parisztha-lila (konkludujące rozrywki) 
Wryndawany. Jest czasami jak dodatek na końcu książki.

„Jeśli widzę Moją słodycz w lustrze, jestem kuszony do spróbowania jej, 
lecz niestety nie mogę. Kto manifestuje ogrom słodyczy większej niż Moja, 
która nigdy wcześniej nie była doświadczana i która zdumiewa wszystkich? 
Niestety, Ja Sam, z umysłem oszołomionym na widok tego piękna, bez 
namysłu pragnę cieszyć się nim tak jak Śrimati Radharani.” (Lalita-madhawa(Lalita-madhawa(
8.34) Te słowa zostały wypowiedziane przez Pana Krysznę, gdy zobaczył 
piękno Swojego własnego odbicia w fontannie w Dwarace.

„Wszystkie umysły przyciągane są przez słuchanie Jego słodkiego głosu 
i fletu lub przez oglądanie Jego piękna. Nawet Sam Pan Kryszna robi 
wysiłek, by skosztować tej słodyczy.” (Cc. Adi 4.144-8)8)8

Piękno Kryszny jest tak nieopisanie atrakcyjne, że przyciąga nawet Jego 
samego. Kryszna Dasa Kawiradźa wyjaśnia, że gdy Kryszna widzi Swoją 
twarz w lustrze, pragnie całować i obejmować tą piękną postać. Nie będąc 
w stanie, staje się On oszołomiony i odchodzi od zmysłów, myśląc: „tak czy 
inaczej muszę spróbować tego piękna.” Widząc, że Radha smakowała całe 
Jego piękno i słodycz, Kryszna, w tym samym celu, przyjął bhawa i kanti
Radhiki, stając się Gaurangą Mahaprabhu. Dlatego Gaura-lila dostarcza 
spełnienia wewnętrznemu pragnieniu, jakie Pan odczuwa w Kryszna-lila.
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„Pewnego dnia we Wradźa Gokuli, Kryszna zobaczył niezrównaną słodycz 
w lustrze i zapragnął stać się jak Swoja najdroższa sakhi – Radha. Przyjmując sakhi – Radha. Przyjmując sakhi
transcendentalną, złotą formę, Kryszna pojawił się w Gauda-desz (Bengal). 
Och, kiedy syn Śaczi pojawi się ponownie przed moimi oczyma?” (SW)

„Najwyższy Kryszna ma trzy poufne pragnienia, które były niespełnione, 
nawet po dokonaniu tylu radosnych rozrywek we Wryndawanie. Dlatego 
pojawiając się jako Śri Gauranga Mahaprabhu, przybył, by delektować się 
spełnieniem tych pragnień.

„Kryszna pragnął zrozumieć: 1) chwałę miłości Śrimati Radhiki do Niego. 
2) wspaniałe cechy w Sobie, którymi Ona delektuje się poprzez Swoją 
miłość. 3) boską ekstazę jakiej doświadcza, gdy przeżywa słodycz Jego 
miłości do Niej. Dlatego Pan Kryszna zdecydował zamanifestować się jako 
Swój własny bhakta w formie Pana Ćajtanji, przepełniony wewnętrznym 
uczuciem i cielesnym blaskiem Śrimati Radharani.” (PW)

Jako oryginalny guru w linii Kryszna-premy Radhika pragnęła rozdawać Kryszna-premy Radhika pragnęła rozdawać Kryszna-premy
Kryszna-premę każdemu. W Dwapara-judze Kryszna wysłał Uddhawę do 
Radharani, by mógł otrzymać od Niej Kryszna-premę Wradźa-gopi. Kryszna 
nie przekazał Uddhawie bezpośrednio Wradźa-premy. Po ujrzeniu inten-
sywności Kryszna-premy gopi, Uddhawa modlił się o narodziny jako źdźbło 
trawy we Wryndawanie, by móc otrzymać kurz z ich stóp. W czasie rasa-lila
we Wryndawanie Kryszna powiedział gopi, że nigdy nie będzie mógł się 
odpłacić za ich miłość. Ale w Gaura-lila Kryszna i Radharani przybyli jako 
Gauranga i odpłacili się rozdając każdemu najwyższą pozycję gopi-premy.

Śrila Prabodhananda Saraswati potwierdza dalszy wkład życia i nauk 
Pana Ćajtanji: „Któż słuchał wspaniałych słów o czystej miłości do Kryszny? 
Któż poznał chwały świętych imion? Któż wszedł we wspaniałą słodycz lasu 
Wryndawany? Któż zrozumiał Śri Radhę, która wypełniona jest 
najwspanialszą słodyczą nektaru czystej miłości do Kryszny? To jedynie 
Pan Ćajtanjaćandra łaskawie objawił to wszystko.” (SCC)

Aćarjowie wyjaśnili, że w Nawadwipie wiecznie istnieją parisziszta-lila
z Gokuli. Gauranga-lila jest późniejszą kontynuacją Radha-Kryszna-lila. Tak 
jak Radha-Gowinda wykonuja Dźulana-lila (rozrywki na huśtawkach) i Holi-
lila wiosną, tak samo Gauranga odgrywa te lila ze Gadadharem i innymi 
poufnymi towarzyszami w Nawadwipie. Rasa-lila na brzegach Jamuny 
w czasie Śarad Purnimy manifestuje się w kwietnych ogrodach z sześcioma 
porami roku w domu Śriwasa Thakura w Majapur. Tam, nad brzegiem Gangi 
chłodny powiew z Malajan miesza się z melodyjnym Kryszna-sankirtanem, 
gdy Gaura-nataradźa szaleńczo tańczy ze Swoimi bliskimi bhaktami.

W gruncie rzeczy każda rozrywka Kryszny we Wryndawanie ma swój 
odpowiednik w Nawadwipie. W rzeczywistości nie ma różnicy między 
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Nawadwipą i Wryndawaną. Tak naprawdę Nawadwipa często zwana jest 
Gupta (ukrytą) Wryndawaną.

Wielu wielkich aćarjów Gaudija Wajsznawa podkreśla, że zaabsorbo wa-aćarjów Gaudija Wajsznawa podkreśla, że zaabsorbo wa-aćarjów
nie się Gaura-lila nagrodzi wieczną służbą dla Śri Radhy i Pana Kryszny we 
Wryndawanie. W Prarthana Śrila Narottama Dasa Thakura mówi: śri gour 
mandala bhumi, dźeba dźane czintamani, tara hoj bhradźabhumi wasa. „Kto 
widzi Gaura-mandalę (miejsce rozrywek Gaurangi) jako nie różną od 
czintamani-dhama (Wryndawany) jest prawdziwym Wradźawasim.”

 Mahaśaja mówi: gaura-prema-rasarnawe, se taranga dźeba dube. Se radha-
madhawa-antaranga. „Zanurzając się w falach oceanu prema-rasy Gaury prema-rasy Gaury prema-rasy
ktoś wypłynie jako poufny towarzysz Radha-Madhawy.”

W Ćajtanja-ćandramrycie Prabodhananda Saraswati stwierdza, że stoso-
wnie do ilości bhakti, zaangażowanej w służbie lotosowym stopom Gaury, 
nastepuje proporcjonalne rozbudzenie oddania do służenia Radharani. 
Innymi słowy, na tyle, na ile podporządkujesz się Gaurandze, na tyle 
będziesz bezpiecznie usytuowany w służbie dla Radha-Gowindy. Można 
napotkać trudności, jeśli próbuje się bezpo średnio zbliżyć do Radha-
Gowindy. Ale lotosowe stopy Gaurangi zabiorą cię tam bezpiecznie.

W Ćajtanja-ćaritamryta Śrila Kryszna Dasa Kawiradźa mówi, że śmietanka 
nektariańskiej lila Kryszny spoczywa w czystym jeziorze lila Ćajtanji. Gdy 
nektar ambrozji Gaura-lila zmieszany jest z kamforą Kryszna-lila, tworzy 
najprzyjemniejszą słodycz.

„Rozrywki Kryszny są esencją całego nektaru. Płyną setkami strumieni we 
wszystkich kierunkach. Rozrywki Śri Ćajtanji Mahaprabhu są wiecznym 
rezerwuarem i zaleca się komuś, by pozwolił swojemu umysłowi pływać 
jak łabędź po tym transcendentalnym jeziorze.”

„Esencja duchowej wiedzy znajduje się w rozrywkach Śri Ćajtanji 
Mahaprabhu, które są identyczne z rozrywkami Pana Kryszny. Dzięki łasce 
Śri Ćajtanji Mahaprabhu nektar rozrywek Śri Kryszny płynie w różnych 
kierunkach setkami i tysiącami rzek. Nie należy myśleć, że rozrywki Śri 
Ćajtanji Mahaprabhu są różne od rozrywek Kryszny. Jest powiedziane: śri 
kryszna ćajtanja radha kryszna nahe-anja. Pan Ćajtanja Mahaprabhu jest 
połączeniem Radha-Kryszny i bez zrozumienia Jego rozrywek nikt nie może 
zrozumieć Radha-Kryszny.” (Cc. Madhja 25.271 zn.)

Jeden aćarja przekazał takie wyjaśnienie Gaura-lila. Kryszna-lila dały ludz-
ko ści środek na wyzwolenie poprzez serce, okazując bhakti i bhakti i bhakti Kryszna-
premę. Z drugiej strony Gaura-lila podtrzymują prawdę Kryszna-lila. 
Ponieważ praktyka jest lepsza niż nakaz, Śri Gauranga odegrał rolę bhakty, bhakty, bhakty
by nauczyć każdego, jak działać w celu osiągnięcia Kryszna-premy, miłości Kryszna-premy, miłości Kryszna-premy
do Boga.
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„Czy Hari, który ujrzawszy własną niezrównaną słodycz w lustrze Wradźy 
zapragnął stać się jak Jego najdroższa przyjaciółka Radha, który zamani-
festował transcendentalną formę o złotej cerze i pojawił się w Bengalu jako 
syn Śaczi, czy ponownie pojawi się przed mymi oczyma?” (Stawawali)

„Wioska Wryndawana pojawia się bezpośrednio na ziemi Bengalu. Pan 
Ćajtanja, syn Śaczimaty, jest synem Króla Wradźy i jest najwspanialszym 
kochankiem. Faktycznie, Gauranga doświadcza bhawy Radhy okryty blas-bhawy Radhy okryty blas-bhawy
kiem stopionego złota Jej cery. Gaurasundara spełnia rozrywki w Nadii, 
których nawet mieszkańcy Wryndawany nie mogą osiągnąć.

„By osiągnąć całkowitą doskonałość rozrywek Pana Śri Kryszny, wszystkie 
piękne ogrody i lasy Wryndawany znajdują się w Nawadwipie.” (CS)

Rozrywki Wryndawany w Nawadwipie
W Kaljana-kalpa-taru Śrila Bhaktiwinoda Thakura modli się: „Dzięki mocy 
miłosierdzia Gaura-Nitaj ujrzę transcendentalny splendor Wrayndawany 
w Nawadwipie. Z umysłem oczarowanym w ten sposób moją rezydencją 
w Ananda-sukhanda kuńdźa w Nawadwipie, będę utrzymywał te wspaniałe 
rzeczy przed mymi oczyma. Zaraz obok mojego kutira znajduje się Lalita-
kunda, otoczona przez setki ołtarzy z klejnotów.

„Są tam Radha i Kryszna, ciągle bawiąc się w Swoich ekspandujących 
rozrywkach. Wszystkie Ich poufne przyjaciółki są tam także, asystując 
rozrywkom przez wykonywanie zadowalających służb. Jest tam także ta 
służka, zajęta służbą dla Radha-Madhawy na polecenie sakhi.” (KKT)



Rozdział trzynasty

Dhamwasi w Nawadwipie

Wszelka chwała księżycowi Nawadwipy, synowi Śaczi.
Wszelka chwała Nitjanandzie Raji, Awadhucie. Wszelka chwała Śri 

Adwajcie, Najwyższemu Panu. Wszelka chwała Gadadharze 
i Śriwasowi Pandicie. Wszelka chwała Dhama Nawadwipa, esencji 

wszystkich dhama. Wszelka chwała mieszkańcom
i towarzyszom Śri Gaurangi Mahaprabhu. (NDM(NDM( )NDM)NDM

Mieszkańcy Nawadwipy w czasie pojawienia się Pana Ćajtanji
„Nawadwipa zamieszkana była przez braminów i Wajsznawów. Ludzie byli braminów i Wajsznawów. Ludzie byli braminów
prawi, łagodni, szlachetni, tolerancyjni, pracowici i uczeni we wszystkich 
pismach. Było tam także wielu lekarzy, robotników i handlowców, którzy 
mieszkali w Nawadwipie. Wszyscy byli uczciwi, religijni i wyedukowani. 
Wszyscy wyglądali jak półbogowie, a Nawadwipa była jak Wajkunta.” (BR)

„Śri Nawadwipa była siedzibą szczęścia. Była wspaniałym miejscem, gdzie 
brahmaćarini, grihastowie, wanaprastowie i sannjasini żyli razem w zgodzie. sannjasini żyli razem w zgodzie. sannjasini
Każdego dnia odbywał się nowy festiwal, a mieszkańcy, którzy wszyscy 
posiadali osiem mocy mistycznych, pokornie służyli w świątyniach. Ludzie 
w Nadii nie byli zainteresowani dharma, artha, kama i moksza.

„Byli poza trojakimi rodzajami nieszczęść, a ponieważ dbali o światło 
oddania w sobie, byli zawsze spokojni, cisi i pełni miłości. Domy w Nadii 
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były piękne, a cała okolica otoczona była przez Suradhuni (Ganges). Piękno 
Nawadwipy, tak jak piękno Wryndawany, było wiecznie świeże, jak również 
obecnych było tam sześć pór roku równocześnie. Wiecznie wzrastająca 
chwała Nadii rozchodziła się we wszechświecie, lecz jej prawdziwa chwała 
była poza zrozumieniem każdej żywej istoty.” (CB)

„Czy syn Śaczi, który przyjął ludzi z Bengalu za Swoich własnych i jak 
ojciec pouczał ich: «Proszę, intonujcie maha-mantrę Hare Kryszna określoną 
liczbę razy dziennie,» czy pojawi się przed mymi oczyma?” (Stawawali)

Szczęśliwi ludzie
„Szczęśliwe osoby, ciągle przebywające w duchowym króles twie Gaura-
mandala żyją poza granicami materialnego świata. Z wielkim szacunkiem 
półbogowie widzą dhamwasich (mieszkańców Dhama) jako posiadających 
czterorękie formy o niebieskawej cerze, tak jak mieszkańcy Wajkunty.

„Niezliczeni mieszkańcy Nawadwipa Dhama ciągle zajęci są śpiewaniem 
o chwałach Pana. Brahma i inni półbogowie schodzą z niebiańskich planet, 
by wielbić ich na różne sposoby. W rzeczywistości Pan Brahma modli się 
o narodziny jako źdźbło trawy w Nawadwipa Dhama, by móc otrzymać 
kurz ze stóp bhaktów Pana Gaurangi.bhaktów Pana Gaurangi.bhaktów

„Ci, którzy mieszkają w Nawadwipie i myślą o Panu Gaurze jak o swoim 
uwielbionym Panu, nie powinni być uważani za zwykłe ludzkie istoty. Są 
oni duchowymi towarzyszami Pana. Dzięki pamiętaniu o nich wielcy 
grzesznicy mogą bezpośrednio ich widzieć i przebywać z nimi.” (NDM)

Po zgromadzeniu mnóstwa pobożnych czynności ktoś może urodzić się 
w świętym dhama Pana, jak Nawadwipa lub Wryndawana. Tacy mieszkańcy, 
będąc drodzy Panu Ćajtanji, są tak kwalifikowani i szczęśliwi, że nawet jeśli 
popełniają grzeszne czynności, otrzymują zredukowaną reakcję z powodu 
miłosiernego dotyku dhama. Po odcierpieniu jednych narodzin jako 
zwierzę tacy grzeszni dhamwasi promowani są do świata duchowego.dhamwasi promowani są do świata duchowego.dhamwasi

Z tego względu Śrila Rupa Goswami mówi w Matura-mahatmja: „Robaki, 
owady, ptaki i inne stworzenia, które tu umierają, wszystkie osiągają 
najwyższe przeznaczenie. Człowiek, robak, owad, ćma czy ptak, który udaje 
się do Matury i umiera tam, odradza się jako czteroramienny mieszkaniec 
duchowego świata.”

„Z naczyniem na jałmużnę w ręku odwiedzamy nawet domy zjadaczy psów 
mieszkających w pięknej Nawadwipie. Rozumiejąc, że ruchomi i nieruchomi 
mieszkańcy Nawadwipy mają formy wiecznego, duchowego nektaru, 
można staje się prawdziwym sługą Śjamasundara, ukochanego Śri Radhy. 
Jeśli ktoś obraźliwie myśli, że Gaura Dhama-wasi nie posiadają duchowych 
form wieczności, szczęścia i wiedzy, nie osiągnie najwyższej siedziby.” (CB)
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Szanujcie wszystkich Dhamwasich
Powiedziane jest, że Śrila Gaura Kiśora Dasa Babadźi oddawał szacunek 
każdej żywej istocie w Nawadwipa Dhama, nawet mrówkom. Zawsze, gdy 
się do nich zwracał, z uczuciem wołał do nich: „Och, mieszkańcy Dhama!” 
Choć generalnie stronił od dotacji, to chętnie przyjmował pieniądze i różne 
rzeczy, by służyć Nawadwipa Dhamwasim. Babadźi Maharadźa nauczał 
zasady nie przyjmowania niczego dla siebie żyjąc w wyrzeczony sposób 
w Dhama, lecz entuzjastycznie używał jałmużny do służenia bhaktom. 
„Osoba, która nie służy bhaktom, nie osiągnie służby oddania. Dlatego 
wszystkie pisma mówią, że należy służyć bhaktom.” (CB)
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Jak wcześniej zostało opisane, Śrila Dźagannatha Dasa Babadźi często 
dzielił się swoim prasadam z psami z Dhama. W Śikszasztace Śri Ćajtanja 
powiedział „amanina manadena”, bhakta nie oczekuje naj mniej szego sza-
cun ku od nikogo, za to zawsze, spontanicznie i prawdziwie szanuje 
wszystkie żywe istoty.

Rozdział bhakti-joga Uddhawa-gity (Uddhawa-gity (Uddhawa-gity ŚB 11.29.16) oznajmia: pranamed 
dandawad bhumaw a-śwa wandala-go-kharam. „Wiedząc, że przebywa 
w nich Dusza Najwyższa, powinieneś składać dandawaty każdemu; nawet dandawaty każdemu; nawet dandawaty
psom, wyrzutkom, krowom i osłom.” Wryndawana Dasa Thakura mówi 
o tym samym: brahmanadi ćandala kukkura anta kori, dandawat koribek 
bahu manja dhari. „Należy szanować i składać pokłony braminom, 
wyrzutkom, a nawet psom.” (CB)

„Przyjmij schronienie w mieście Gaurangi, gdzie wszystkie żywe istoty, 
a nawet przedmioty są wieczne, radosne, duchowe i pełne wiedzy. Ten, kto 
wynajduje błędy w radosnych ruchomych i nieruchomych żywych istotach 
w Nawadwipie jest obrazoburcą i nie osiągnie miłości dla Radha-Madhawy. 
Ten, kto raduje się zniesławianiem mieszkańców transcendentalnej 
siedziby Pana Gaury czy nie gloryfikuje Godrumadwipy oraz głupcy, którzy 
porównują Godrumę do jakiegoś materialnego miejsca, nigdy nie osiągną 
wiecznie szczęśliwych form w Nawadwipa Dhama. Modlę się, abym nigdy 
nie oglądał takich grzesznych ludzi, nawet w snach.” (CS)

Modlitwy do Dhamwasich
„Mam jedną prośbę u stóp Wajsznawów. Niech mój związek z Panem 
Gaurangą zostanie przypieczętowany. Wraz z tym związkiem obym 
mieszkał w Nawadwipie przez długi czas. To jest moje pragnienie. Jestem 
robakiem w dziurze materializmu, wyjątkowo złym w zachowaniu, 
pozbawionym oddania, wypełnionym pożądaniem i szaleństwem ze 
złością. Jakże inaczej może taka zła osoba jak ja, sługa Maji, osiągnąć 
związek z Gaurangą?

„O Nawadwipa Dhama! Daj mi łaskę i pojaw się w moim sercu. Wtedy 
będę mógł uciec z cyklu powtarzających się narodzin i śmierci. Och 
Praudha Maja, obrończyni Dhama, jesteś pełna miłosierdzia i jesteś moją 
jedyną nadzieją na przekroczenie problemów powstających z ignorancji. 
Wriddha Śiwo, obrońco Dhama, proszę, bądź łaskawy i pozwól, by 
transcendentalna Dhama objawiła się przed moimi oczyma. O mieszkańcy 
Dhama, wszyscy bhaktowie Gaurangi, proszę, postawicie swoje stopy na 
mojej głowie, na draniu, jakim jestem. Proszę, niech każdy wysłucha mojej 
modlitwy, abym mógł osiągnąć stopy Śri Ćajtanji Mahaprabhu.” (NDM)
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Mieszkając w Nawadwipa Dhama

Wszelka chwała najwyższej Dhama, Nawadwipie,
gdzie pojawił się Śri Ćajtanja. Przebywając tam

tylko jeden dzień można osiągnąć rezultaty przebywania
we wszystkich innych świętych miejscach. (NDM(NDM( )NDM)NDM

Pozycja Nawadwipa Dhama
Pobożni ludzie często udają się do świętego miejsca z nadzieją osiągnięcia 
wyzwolenia umierając tam. Śri Majapur jest najwyższym ze wszystkich 
świętych miejsc. „Z siedmiu świętych miejsc dających wyzwolenie – Ajodhji, 
Matury, Gaji, Kaśi, Awanti (Udźdźajn), Dwaraki – Śri Majapur jest najważ niej-
szym miejscem pielgrzymki.” (JD) „Chwały innych świętych miejsc obecne 
są setki milionów razy bardziej w Nawadwipie w wieku Kali. Nawadwipa 
wypełniona jest wiecznie wzrastającym szczęściem. Wszystkie święte tirtha
przebywają w Nawadwipie, dlatego służąc Nawadwipie ktoś automatycznie 
służy wszystkim tirtha.” (NDM)

„W wieku Kali bhaktowie porzucą służbę dla innych świętych miejsc 
i zamieszkają we Wryndawanie lub Nawadwipie.” (Garuda Purana) „Żadne 
miejsce nie równa się Nawadwipie. Żadne bóstwo nie jest równe Panu Śri 
Gaurandze. Żadne osiągnięcie nie jest równe posiadaniu czystej miłości do 
Kryszny.” (UT)
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Wedyjskie śastry ostrzegają pielgrzymów, by przebywali jedynie trzy dni śastry ostrzegają pielgrzymów, by przebywali jedynie trzy dni śastry
w najbardziej świętych miejscach. W czasie tych trzech dni ktoś zajmuje się 
pobożnymi działaniami, jak poszczenie, golenie głowy, święte kąpiele, 
darśan Bóstwa, dawanie jałmużny, sadhu-sanga, słuchanie śastr, into no-śastr, into no-śastr
wanie mantr, parikrama i służenie Wajsznawom. Jeśli ktoś zatrzymuje się 
na dłużej, niż te trzy dni, może się spoufalić, uciec się do materialnych 
działań i popełniać obrazy, za które będzie musiał cierpieć. Ograniczenie 
do trzech dni nie odnosi się jednak do wszechłaskawego Majapur Dhama. 
Pan Śri Ćajtanja jest tak miłosierny dla uwarunkowanych dusz, że pomija 
obrazy szczerych dusz.

„Na dziewięciu wyspach Nawadwipy dziewięć procesów miłosnej służby 
oddania, poczynając od słuchania o Krysznie, a kończąc na podpo rząd-
kowaniu Mu swojego życia i serca, jaśnieją w wielkiej chwale.” (CS)

Oglądanie Dhama
„Ktoś, kto widzi w Dhama tylko działania natury materialnej, jest duszą 
uwarunkowaną pod wpływem niewiedzy i złudzenia. Gdy czyjeś oczy 
przykryte są chmurą, to taka osoba może myśleć, że słońce jest przykryte. 
Lecz w rzeczywistości chmura nigdy nie może zakryć słońca. Forma Gaura-
mandali jest wiecznie transcendentalna względem tego materialnego 
świata i tak jak słońce, nigdy nie może być zakryta. Materialistyczna osoba, 
której oczy okryte są chmurą iluzji, nie może dostrzec jaśniejącej duchowej 
energii Dhama. Widzi tylko szary, bezwładny materialny świat, zwykłe 
odbicie transcendentalnej rzeczywistości.

„Dzięki otrzymaniu łaski Pana Nitjanandy ktoś może zobaczyć tą radosną, 
w pełni świadomą, transcendentalną Dhama. Święte rzeki, takie jak Ganga 
i Jamuna oraz siedem świętych miast są wiecznie obecne w Nawadwipa 
Dhama. Szczęśliwa żywa istota może zobaczyć, że Gaura-mandala jest 
bezpośrednio czystym duchowym światem. Dla przeciwników Pana jednak 
cień duchowej energii Pana, Maja, okrywa ich wizję złudzeniem. Tacy ludzie 
nigdy nie dostrzegają chwał Dhama.” (NDM)

Życie na szczycie złudzenia
„Wielu ludzi mieszka w Śri Nawadwipie, lecz nadal nie otrzymuje Kryszna-
bhakti!  Mimo że przebywają w Nawadwipa Dhama, miejscu oczyszczania 
nadal pełni są obraz! Jak to możliwe? Wryndawana i Nawadwipa są schro-
nie niem niezliczonych, radosnych bhaktów. Oczyszczone istoty, prze kro-
czywszy materialną naturę, mieszkają tam jako towarzysze Kryszny.

„Nawadwipa Dhama jest wieczna, niematerialna, w pełni świadoma,  cał-
ko wicie przeciwna do materialnego świata. Domy, drzwi, rzeki, strumienie, 
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lasy i podwórza stworzone są z ducha i są intensywnie atrakcyjne. Dhama 
ta jest szczęśliwym miejscem, transcendentalnym względem materialnej 
natury. Usytuowana jest na niepojętej i najbardziej wielkodusznej energii  
– sandhini Kryszny (mocy wiecznej egzystencji).sandhini Kryszny (mocy wiecznej egzystencji).sandhini

„Dzięki tej energii ta Dhama zstąpiła tu, do Nadii, by spełnić największe 
pragnienie Kryszny wyzwalania żywych istot. Ponieważ żadna materialna 
rzecz czy osoba nie znajduje się w Dhama, osłona tępej materii została 
rozciągnięta nad Dhama, by ukryć ją przed materialistami. Ludzie, którzy 
nie mają związku z Kryszną Ćajtanją żyją po prostu na szczycie tej okrywy, 
ślepi na prawdziwą prawdę. Choć ktoś myśli: «Mieszkam w Nawadwipie» 
to Praudha Maja trzyma Dhama z dala od takiej osoby. Jeśli dzięki jakiemuś 
wielkiemu szczęściu ktoś otrzymuje towarzystwo bhakty, może rozwinąć bhakty, może rozwinąć bhakty
związek ze Śri Ćajtanją Mahaprabhu.

„Ten temat związku jest głęboką sprawą, nie tak łatwo zrozumiałą dla 
uwarunkowanej duszy. Ktoś, kto udaje, kłamie, arogant lub osoba, która 
uważa siebie za wysoce kwalifikowaną może krzyczeć imię Ćajtanji 
z pozornym uczuciem, lecz jeśli nie ma tam tego związku, to po prostu 
zostaje ona w materialnym królestwie. Taka osoba przebywa na szczycie 
złudnego okrycia Dhama i nigdy nie osiąga czystej bhakti.

„Lecz dzięki łasce bhakty nawet taka osoba może porzucić swoją dumę bhakty nawet taka osoba może porzucić swoją dumę bhakty
i wykonywać służbę oddania. Ktoś powinien myśleć o sobie jako o niższym 
od źdźbła trawy, być bardziej tolerancyjnym od drzewa i szanować wszys-
tkich, nie pragnąc żadnego szacunku w zamian. Gdy ktoś jest wyposażony 
w te cztery cechy i śpiewa o chwałach Pana, to Śri Ćajtanja Mahaprabhu 
wchodzi do serca takiej osoby i osobiście ustanawia związek.

„Z Najwyższym Panem Śri Kryszną można mieć pięć związków: śanta, 
dasja, sakhja, watsalja i madhurja. Ktokolwiek rozróżnia między Gaurangą 
i Kryszną jest bezwartościowy i nikczemny i nigdy nie osiągnie związku 
z Kryszną. Lecz, z drugiej strony, ktokolwiek posiada wyżej wspomniane 
cechy, poczynając od pokory i kto przebywa z bhaktami, będzie najpierw 
wielbił Pana Gaurangę w dasja rasa, związku służenia. Takie wielbienie 
Pana w nastroju sługi stopniowo stanie się doskonałe. W tym nastroju 
bhaktowie wołają na Śri Ćajtanję «Mahaprabhu», wielki mistrz lub Pan.

„Następnie, jeśli ktoś rozwija się w swoim związku ze Mahaprabhu do 
standardu miłości do Boga w nastroju gopi z Wryndawany (gopi z Wryndawany (gopi madhurja-rasa), 
to forma Pana Gaury, którą ktoś wielbi, stanie się Radhą i Kryszną. Stając się 
jednym, Radha i Kryszna zstąpili w formie Gauranga Raja. Dlatego pełne 
rozrywki Boskiej Pary obecne są w postaci Śri Gaurangi. W ten sposób, gdy 
dasja-rasa osiąga dojrzałość w sercu żywej istoty, a Wradźa-rasa naturalnie 
rozwija się w sercu, to forma Gaurahari staje się Radhą i Kryszną.” (NDM)
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Tylko dlatego, że bhaktowie mogą wybudować dom, by na stałe 
zamieszkać w Nawadwipie, nie powinni myśleć, że posiadają Dhama lub że 
„to jest moja własność.” W biografii Śrila Gaura Kiśora Dasa Babadźiego jest 
ważna lekcja odnośnie tego. Szukając małej działki do nabycia i postawienia 
na niej domu mieszkalnego, bhakta poszedł do właściciela ziemskiego 
w Nawadwipa Dhama.

Słysząc tę wiadomości Śrila Gaura Kiśora Dasa Babadźi Maharadźa skomen-
tował to w następujący sposób: „Jak jest to możliwe, że ktoś stał się posia-
daczem ziemskim w Dhama? Wszystkie drogocenne klejnoty z całego 
wszechświata nie są wystarczająco wartościowe, by nabyć nawet cząsteczkę 
kurzu w Dhama. Dlatego nikt nie może zgromadzić wystarczającego 
bogactwa, by zostać właścicielem działki w transcendentalnej siedzibie 
Pana, w Śri Nawadwipa Dhama. Taka neoficka mentalność jest obraźliwa 
i trzyma kogoś z dala od rzeczywistej rezydencji w Dhama.” (BM)

Śri Kryszna Ćajtanja, Najwyższa Boska Osoba, posiada i kontroluje 
wszystko w materialnym i duchowym wszechświecie. Dzięki bezprzy czy-
nowej łasce Pana ktoś może znajdować się w Jego miejscu, lecz z powodu 
złudnego impulsu do zadowalania zmysłów nikt nigdy nie powinien fał-
szywie uważać siebie za posiadacza czy kontrolera transcendentalnej 
siedziby Pana. W rzeczywistości jesteśmy maleńkimi, mało znaczącymi 
jednostkami świadomości. Jesteśmy wiecznymi, kochającymi sługami 
Pana Gaurangi. Naszym jedynym obowiązkiem jest zadowolenie Go 
i służenie Jego najświętszej siedzibie – Śri Nawadwipa Dhama.

Służba w Dhama
Śrila Prabhupada powiedział: „My po prostu podążamy za programem 
Pana Ćajtanji, zapraszając każdego: «Chodźcie i intonujcie Hare Kryszna, 
tańczcie i zjedzcie wspaniałe Kryszna-prasada!» Jaka jest trudność?” Życie 
w Dhama oparte jest na tych radosnych czynnościach. Ktoś może osiągnąć 
wszelką duchową doskonałość jedynie dzięki zatopieniu się w tych 
wspaniale radosnych zajęciach.

„W honorowaniu jedzenia spożywanego przez Śri Gaurangę nie ma ogra-
ni czeń dotyczących czasu, osoby dającej i otrzymującej. Oddanie dla Pana 
rodzi się z jedzenia prasada nawet do przejedzenia się. Nie ma bezbożności 
w przejadaniu się tym, czym cieszył się Pan Gauranga.” (NDM)

„Razem z Paramananda Puri i Brahmananda Bharati, Ćajtanja Maha pra bhu 
usiadł i przyjął prasada. Gdy zaczął jeść, zaczęli też wszyscy pozo stali 
zgromadzeni Wajsznawowie.

akantha purana sabaja karajla bhodźana
deha» deha» bali» prabhu balena waćana
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Każdy był nasycony, ponieważ Śri Ćajtanja Mahaprabhu mówił nakła-
dającym: «Dajcie im więcej! Dajcie im więcej! (Cc. Antja 11.88-89)

Co oznacza honorowanie prasada? „Maha-prasada oznacza wielkie błogo-
sła wieństwo. Sadhu przyjmuje maha-prasada nie po to, by zaspokoić głód 
lub zdobyć fizyczną czy mentalną siłę. Zjada prasadam pamiętając, że nie 
jest w stanie uniknąć pułapek zastawionych na niego w czasie jego pobytu 
w tym świecie przez zmysłowe pokusy wszelkich rodzajów, łącznie z pokusą 
jedzenia. Dzięki honorowaniu maha-prasada osiąga skłonność do du cho-
wej służby dla Pana.

„Honorowanie maha-prasada różni się od zwykłego jedzenia, choć dla 
niewta jemniczonych wygląda podobnie. Zewnętrzna forma wydaje się 
taka sama, lecz prawdziwa natura tego działania jest radykalnie odmienna. 
Rezultatem jest to, że zwykłe jedzenie wzmacnia czyjeś zmysłowe 
skłonności. Honorowanie maha-prasada natomiast radykalnie leczy obżar-
stwo i towarzyszące mu wady.

„Dlatego śastry mówią nam o porzuceniu jedzenia i honorowaniu śastry mówią nam o porzuceniu jedzenia i honorowaniu śastry maha-
prasada. Możemy nigdy nie uwolnić się od atrakcji do zmysłowych pokus 
dopóki nie porzucimy zupełnie jedzenia i nie nauczymy się, jak honorować 
maha-prasada. Dzięki honorowaniu maha-prasada nasza zmysłowość jest 
zmniejszona i ostatecznie całkowicie znika. Tylko wtedy jesteśmy w stanie 
zrozumieć prawdziwe znaczenie śastr.” (SCT)

Mieszkając w Nawadwipa Dhama powinniśmy rozwinąć sankalpa, 
mentalne postanowienie bycia całkowicie pochłoniętym służbą dla Śri 
Guru i Gaurangi. Powtarzanie i medytowanie nad następującą modlitwą 
Śrila Prabodhanandy Saraswatiego oczyści czyjąś mentalność i zwiększy 
jego religijną determinację: „Nie będę słuchał, medytował czy rozmawiał 
o niczym innym, ani nie będę nigdzie szedł. Nie przyjmę schronienia i nie 
będę wielbił niczego innego. Przebudzony czy śpiący nie będę widział 
niczego innego poza lasem Nawadwipy, gdzie Pan Gauranga cieszył się 
rozrywkami, delektując się smakami Śrimati Radhiki.

„Podczas mieszkania gdzieś w Nawadwipie ze spokojnym sercem, 
wypełnionym ekstatyczną miłością dla Pana Gauraćandry, kiedy będę 
rozpamiętywał aszta-kalija Wradźa-lila Jugala-Kiśora i kiedy będę pełnił 
służbę dla Boskiej Pary? Kiedy będę widział te radosne rozrywki 
Wryndawany, gdy spoglądam na Nawadwipę?” (CS)

Thakura Bhaktiwinoda mówi: „Idź do lasu Nawadwipa Śri Ćajtanji, czytaj 
rozrywki i tarzaj się w kurzu wzdłuż brzegu Gangesu, który dotknięty był 
lotosowymi stopami Gaurangi. W ten sposób czcij Gauraćandrę, który lśni 
jak księżyc w leśnych gajach Godrumy.” (Godrumaćandra-bhadźanopadeśa)
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„Sadhakowie, osiągający doskonałość przez wielbienia jedynie Gaurangi, 
bez Radha-Kryszny, otrzymają duchowe ciało do służenia Panu Ćajtanji 
w Jego wiecznej siedzibie Nawadwipie. Wielbiący Krysznę bez Gaura ngi 
osiągną ciała duchowe, by wiecznie służyć Krysznie we Wryndawan. 
Jednakże wielbiciele zarówno Gaurangi jak i Kryszny otrzymają dwa ciała 
duchowe do służenia ich Panom w Nawadwipie i Wryndawanie.” (JD)

Korzyści z mieszkania w Nawadwipa Dhama
„Ktoś, kto mieszka w Nawadwipa Dhama jest bardzo szczęśliwy, ponieważ 
osiąga atrakcję do Pana Śri Kryszny. Ten, kto się tam udaje, uwalnia się od 
wszystkich obraz. Jedynie dzięki pamiętaniu o Nawadwipie ktoś otrzymuje 
te same rezultaty, które ktoś osiąga dzięki podróżowaniu do wszystkich 
świętych miejsc. Oglądanie Nawadwipa Dhama daje ekstatyczną Kryszna-
premę narodziny po narodzinach. To, co jogini osiągają po dziesięciu latach jogini osiągają po dziesięciu latach jogini
praktyki osiągane jest w trzy noce w Nawadwipie.

„W Nawadwipie bhukti (materialne cieszenie się) i bhukti (materialne cieszenie się) i bhukti mukti zachowują się jak mukti zachowują się jak mukti
posłuszne sługi czystych bhaktów. Nie dbając jednak o ich błogosławieństwa 
bhaktowie odpychają je. Lecz bhukti i bhukti i bhukti mukti pozostają twardo, czekając, by mukti pozostają twardo, czekając, by mukti
dać im potrzebne błogosławieństwa. Dlatego to, co ktoś otrzymuje po 
przebywaniu sto lat w siedmiu świętych miejscach pielgrzymek może być 
osiągnięte dzięki zatrzymaniu się na jedną noc w Nawadwipie.

„Podsumowując, Nawadwipa jest najwyższym tirtha. Dzięki przyjęciu Jej 
schronienia każda dusza może przekroczyć niebezpieczny ocean Kali-jugi. 
W Nawadwipie imię «Rama», które daje wyzwolenie i imię «Kryszna», które 
daje miłość do Boga, bez przerwy służą bhaktom.” (NDM)

„Spędzenie jednego dnia w Nawadwipie równa się rezultatom mieszkania 
przez kalpę w Prajaga, przebywaniu bardzo długi czas w Waranasi lub 
służeniu wszystkim innym świętym miejscom. Przez zwykłe mieszkanie 
w Nawadwipie ktoś osiąga efekt praktykowania jogi w każdym innym jogi w każdym innym jogi
świętym miejscu. W Nawadwipie chodzenie jest jak przeprowadzanie 
wielkich jagji, a leżenie jest jak składanie ciągłych dandawatów. Nawet 
zwykłe jedzenie tu staje się honorowaniem prasada.” (UT)

„Drzewa i rośliny żyjące nad rzekami naturalnie stają się silne i bujne. 
Podobnie, bhakti-lata (roślinka oddania) wielbicieli mieszkających w Nawa-
dwipa Dhama staje się mocna i zdrowa. Szczerość i głębia oddania rośnie 
w kimś, kto mieszka w pobliżu świętych rzek, jak Ganges lub w miejscach 
rozrywek Pana.” (JD)

„Ci, którzy w wieku Kali przyjmują schronienie Majapur i wielbią Mnie, 
uwalniają się od wszystkich grzechów i osiągają najwyższe przeznaczenie.”
(Skanda Purana(Skanda Purana( )Skanda Purana)Skanda Purana

„Majapur jest niszczycielem grzechów.” (Garga-samhita (Garga-samhita ( )Garga-samhita)Garga-samhita



Rozdział czternasty – Mieszkając w Nawadwipa Dhama

233

„Doskonałością życia, szczególnie dla Wajsznawów, jest przebywanie 
w Nawadwipie i wielbienie Najwyższego Pana podążając ścieżką miesz kań-
ców Wradźy. W innych świętych miejscach golenie głowy, poszczenie, 
składanie śraddha, rytualne kąpiele, dawanie jałmużny i inne obowiązki są 
obowiązkowe, lecz w Nawadwipie nie ma zasady, której trzeba przestrzegać. 
Jakakolwiek przeszła karma jeszcze jest, w jednej chwili znika w Nawadwipie, 
ponieważ jest odcinany węzeł karmy.” (UT)

„Ktoś z łatwością uwalnia się od więzów Maji przez nawet jedne Maji przez nawet jedne Maji
odwiedziny w Majapur. Moc Maji odejdzie daleko, a cykl narodzin i śmierci Maji odejdzie daleko, a cykl narodzin i śmierci Maji
zakończy się dla tego, kto po prostu chodzi po Majapur.” (NDM)

„Ktoś, kto jest całkowicie zdeterminowany do mieszkania w Nawadwipie, 
to dopóki nie porzuci swojego ciała, już wykonał wszystkie rodzaje służby 
oddania. Już osiągnął najwspanialszy, najbardziej godny wielbienia cel ze 
wszystkich pożądanych celów.” (NS)

Śrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura czyni prowokujący punkt 
odnośnie potrzeby mieszkania w dhama. „Służba dla świętego imienia, 
które jest życiem i duszą transcendentalnej wiedzy, nie jest możliwa dopóki 
ktoś nie zamieszka tu w Śri Dhama. A służba świętemu pragnieniu Kryszny 
nie jest możliwa bez udanego służenia świętemu imieniu Kryszny.” (SCT)

Członkowie MTŚK-a nie powinni źle interpretować tego cytatu. Faktem 
jest, że Śri Dhama oznacza specyficzne, transcendentalne miejsce (Majapur, 
Wryndawana lub Dźagannatha Puri), w którym Kryszna, Najwyższa Boska 
Osoba, manifestuje Siebie i odkrywa Swoje radosne rozrywki. Te 
transcendentalne siedziby są szczególnie umocnione do błogosławienia 
i wznoszenia bhaktów. W tym cytacie Śrila Bhaktisiddhnata Saraswati 
Thakura gloryfikuje niesamowity efekt mieszkania we wszech-łaskawym 
Śri Dhama Majapur. Bhaktowie, którzy mają szczęście mieszkać w osobistej 
siedzibie Pana mogą z pewnością osiągnąć wspaniały efekt, jeśli działają 
szczerze i czysto służą świętemu imieniu.

Słowo dhama odnosi się także do miejsca, które jest duchowe, radosne, 
samojaśniejące, wolne od zawiści i śmiertelności. Mieszkanie w świątyni 
Śri Śri Radha-Kryszna – Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości 
Kryszny (MTŚK), o której Śrila Prabhupada powiedział, że jest Wajkuntą, 
także oznacza mieszkanie w świętym dhama. Dlatego bhaktowie mogą 
osiągnąć „służbę dla świętego imienia i służbę dla Kryszny” przez wierne 
i czyste intonowanie świętych imion Kryszny mieszkając w dhama świątyń 
Radha-Kryszna MTŚK-a na całym świecie. Choć Śrila Prabhupada pragnął 
wedyjskiego miasta z pięćdziesięcioma tysiącami bhaktów w Majapur, nie bhaktów w Majapur, nie bhaktów
chciał, aby członkowie MTŚK-a pozamykali swoje świątynie na całym 
świecie i przenieśli się do Majapur. Służba dla świętego imienia może także 
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być osiągnięta przez tych bhaktów, którzy regularnie odwiedzają i służą Śri bhaktów, którzy regularnie odwiedzają i służą Śri bhaktów
Dhama Majapur.

„Moim głównym wrażeniem z Majapur w czasie tej wizyty (w miesiącu 
Kartika) jest to, że jest to bardzo bezpieczne miejsce. W Majapur odczułem 
także hojność i liberalizm Ćajtanji. Czułem się jak małe dziecko w obecności 
kochającego i potężnego ojca. Dziecko wie, że jego ojciec obroni je, spełni 
jego pragnienia i pozwoli mu się bawić, dopóki nie wpędzi się w zbyt 
wielkie tarapaty. W sercu czułem lekkość i spokój. Choć nie jestem 
kwalifikowany, by wejść w związek Kryszny z gopi, to tu w Majapur jest to 
zrzucone na ciebie w doniosły sposób i możesz odpowiedzieć na to sto so-
wnie do swojego zrozumienia. To wszystko ma związek z tym bez pie czeń-
stwem, które czułem w Majapur.” (Satswarupa Dasa Goswami MJ 6.4)

Umieranie w Dhama
„Śmierć w każdym innym miejscu przynosi wyzwolenie lub przyszłe 
zadowalanie zmysłów, lecz śmierć w Nawadwipie przynosi czystą służbę 
oddania. W Nawadwipie pomyślna jest śmierć przed czasem, śmierć 
bolesna, brutalna jak i spokojna w domu.” (UT)

„Kto mieszka w siedzibie Gaurangi – Nawadwipie, przesączonej nieo gra ni-
czoną łaską i opuszcza tam ciało, z pewnością osiągnie doskonałość.” (CS)

„Pewnego razu, po zakończeniu ośmiomiesięcznego światowego 
nauczania Śrila Prabhupada powrócił do Majapur i dał ekstatyczny wykład 
ze Śrimad Bhagawatam. Potem odpoczywając w swoim pokoju Śrila 
Prabhupada oznajmił: „Ach! Majapur, świat duchowy! Życie i umieranie 
w Majapur jest tym samym.” Widząc pewne zdumienie na twarzach swoich 
uczniów Śrila Prabhupada przemówił ponownie: „Mieszkanie w Majapur 
jest mieszkaniem w świecie duchowym. Umieranie w Majapur oznacza, że 
ktoś wraca natychmiast do świata duchowego.” (MJ)

Modlitwy
„Kiedy ach, kiedy będę chodził tu i tam, szlochając w cieniu drzew i pnączy 
wzdłuż brzegu niebiańskiej Rzeki Ganges w Nawadwipie? Będę krzyczał: 
«Och Radhe! Och Kryszno!» i całkowicie zapomnę o wszystkich tak zwanych 
przyjemnościach materialnego ciała.

„Kiedy będę w stanie żyć tak prosto, żebrząc o trochę jedzenia w domach 
niedotykalnych? Będę pił wodę z rzeki Saraswati i w ekstazie będę tarzał 
się na brzegu rzeki, wznosząc głośny okrzyk: «Kryszna! Kryszna!”

„Kiedy będę się kłaniał wszystkim mieszkańcom świętej ziemi Nawadwipa 
i pokornie błagał ich o kroplę ich łaski? Posmaruję całe moje ciało kurzem 
z lotosowych stóp Wajsznawów i będę chodził nosząc strój szaleńca.
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„Kiedy nie będę rozróżniał między świętą ziemią Gaura- i Wradźa-mandali? 
W tym czasie zamienię się we Wradźawasiego. Wtedy ujrzę prawdziwą 
formę transcendentalnego królestwa, otwierającą się przed mymi oczyma 
i w ten sposób stanę się jedną ze służek Śrimati Radharani.” (GM)

„Kiedy będę ze zjeżonymi włosami, radością i obfitymi łzami wielkiej miłości 
tarzał się w kurzu Nawadwipy, gdzie kiedyś chodził Śri Gauranga?” (CS)

„Niestety… jakiegoż cierpienia doznaję! Kiedy wezmę imię Pana Gaurangi 
i poczuję wstręt do zadowalania zmysłów? Kiedy porzucę wszystkie 
cielesne wysiłki do jedzenia i spania? I kiedy będę chodził od wioski do 
wioski w Śri Nawadwipa Dhama, całkowicie porzucając fałszywe ego? Będę 
żebrał o madhukari w domach madhukari w domach madhukari dhamwasich, by napełnić mój brzuch. 
Czasami pójdę nad brzeg Gangesu. Jeśli będę spragniony, napiję się świętej 
wody, która umyła lotosowe stopy Pana Ćajtanji. Jeśli się zmęczę, położę 
się po prostu pod najbliższym drzewem.

„Gdy poczuję się wystarczająco silny, porzucę swoje zmęczenie i zacznę 
chodzić tu i tam. W nastroju pokornej uległości będę głośno krzyczał 
imiona «Gaura-Gadadhara» i «Radha-Madawa.» W ten sposób ciągle szlo-
chając przejdę całe Dhama. Widząc bhaktę Wajsznawę padnę do jego stóp, 
znając go jako jedynego prawdziwego przyjaciela mojego serca. Przyjmując 
mnie na swojego sługę, najczcigodniejszy bhakta objawi mi wtedy 
najbardziej poufny kirtan do wielbienia Pana.” (KKT)

„Obym ciągle mieszkał w małej, samotnej chatce u podstawy drzewa 
pragnień w najświętszej siedzibie, Śri Nawadwipa Dhama, która uświęcona 
jest przez lotosowe stopy Śri Śaczinandana. Taki bhadźana kutira jest 
doskonale odpowiedni do ciągłego pamiętania i służenia codziennym 
boskim zabawom, które są zawsze obecne w Śri Wryndawan Dhama. 
W przeciwieństwie do tego, nigdy nie zamieszkam w innym miejscu, nawet 
jeśli takie miejsce pożądane jest z wielkim entuzjazmem przez większość 
mądrych mędrców i półbogów. Jeśli chodzi o wszystkie inne święte miejsca 
w tym świecie, żadne nie może przyciągnąć mnie tak bardzo, jak moje 
skromne bhadźana kutira w Śri Nawadwipa Dhama.” (SND)
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Międzynarodowe Towarzystwo
Świadomości Kryszny w Majapur

Śri Dhama Majapur
„Śri Nawadwipa Dhama zasadniczo nie jest różna od Śri Wryndawana 
Dhama. Lecz Majapur jest ponad Nawadwipą i Wryndawaną. Pośrodku Śri 
Majapur znajduje się maha-jogapitha, świątynia Dźagannatha Miśry, ojca 
Pana Ćajtanji. Tak jak inkarnacja Śri Ćajtanji Mahaprabhu jest okryta w Kali-
judze, tak samo jest z Jego dhama, Śri Nawadwipą. Żadne inne święte 
miejsce pielgrzymek w Kali-judze nie równa się Śri Nawadwipie. Gdy ktoś 
wykonuje służbę oddania w Śri Nawadwipa Dhama, szczególnie w Śri 
Majapur, szybko otrzymuje Kryszna-prema-siddhi (doskonałość miłości do Kryszna-prema-siddhi (doskonałość miłości do Kryszna-prema-siddhi
Kryszny).” (JD) Śrila Bhaktiwinoda Thakura powiedział, że „Majapur jest 
najświętszym miejscem w całym wszechświecie.”

„Majapur uważane jest za Mahawana z Gokuli.” (NDM)
„W Nawadwipie była szczególna okolica znana jako Majapur, gdzie urodził 

się Śri Gauraćandra – Najwyższa Boska Osoba. Majapur jest Jogapitha 
Nawadwipy, nie różnym od Jogapitha Radha-Gowindy we Wryndawanie. 
Wszystkie nieszczęścia mogą zostać zniszczone na widok Majapur.” (BR)
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„Majapur nazywane jest dhama. Dhama nie znajduje się w materialnym 
świecie. Dhama nie ogląda się tymi oczyma, lecz widziane jest wtedy, gdy 
premańdźana-czczurita-bhakti-wiloćanena santah sadajwa hridajeszu, gdy 
oczy namaszczone są maścią czystej miłości do Boga.” (SPT 76.6.2)

Pięć tysięcy lat temu, po zniknięciu Pana Śri Kryszny z tego świata, Jego 
trans cendentalna siedziba Dwaraka wsiąkła w ocean. Niedawno indyjscy 
naukowcy odnaleźli coś, co uważają za resztki Dwaraki pod wodą, przy 
brzegach Indii. Podobnie pięćset lat temu, gdy Pan Ćajtanja opuścił ten 
świat, Jego duchowa siedziba Majapur została zalana przez połączoną 
powódź wód Gangesu i Dźalangi. Ganges, czując intensywną rozłąkę 
z Panem, zalał całą okolicę cudownych rozrywek Gaurahari. Dokładne 
miejsce narodzin Śri Ćajtanji Mahaprabhu przepadło, a święte dhama
zostało ukryte przez prawie trzysta pięćdziesiąt lat.

Aż do połowy XIX wieku Śri Majapur Dhama było zaniedbanym miejscem, 
po prostu zieloną dżunglą. W 1887 roku, pewnej późnej grudniowej nocy, 
Bhaktiwinoda Thakura miał boskie objawienie w czasie intonowania Hare 
Kryszna na dachu Rani Dharmaszalli w Nawadwipie. Jego medytacja 
została nagle przerwana przez boską wizję wyłaniającą się za Gangesem. 
Zobaczył niezwykle rozświetlone wysokie drzewo palmowe stojące obok 
małego, jaśniejącego domku. Thakura natychmiast zrozumiał, że było to 
faktyczne miejsce narodzin Śri Ćajtanji Mahaprabhu.

Przez wieki nikt nie znał dokładnego miejsca narodzin Mahaprabhu. Po 
przestudiowaniu ksiąg oraz starych manuskryptów – Ćajtanja-bhagawata, 
Nawadwipa Dhama Parikrama Narahari Sarakara i innych autentycznych 
prac napisanych w czasach Śri Ćajtanji Mahaprabhu, osiemnastowiecznych 
brytyjskich map pomiarowych i starych zapisków rządkowych, Thakura 
Bhaktiwinoda odkrył, że Nadia wcześniej znajdowała się na wschodnim 
brzegu Gangi; w miejscu, z którego dochodził wspaniały blask.

Miejsce wspaniałego blasku składało się z siedmiu dużych, błotnistych 
wzgórków, na których nic poza roślinką tulasi nie rosło. Podczas niektórych tulasi nie rosło. Podczas niektórych tulasi
nocy dziwne dźwięki i światła emanowały z tego miejsca. Podejrzliwi 
muzułmanie z wioski trzymali się na odległość.

By potwierdzić swoje odkrycia Śrila Bhaktiwinoda Thakura przyprowadził 
w to miejsce Śrila Dźagannatha Dasa Babadźiego. Babadźi Maharadźa nie 
mógł chodzić i musiał być noszony w koszu. Rozumiejąc, że w rzeczywistości 
było to miejsce narodzin Śri Ćajtanji, Dźagannatha Dasa Babadźi natych-
miast wyskoczył z kosza i zaczął krzyczeć święte imiona Pana. Śri Mjapur 
Dhama ki dźaj!

Krótko potem Sir John Andersen, Zarządca Bengalu, poprowadził ekspe-
dycję badawczą, by zweryfikować dokładne położenie miejsca narodzin 
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Pana Ćajtanji. W oparciu o jego szerokie odkrycia Brytyjski Rząd Indii wydał 
rozporządzenie potwierdzające Majapur jako autentyczne i bonafide 
miejsce narodzin Śri Ćajtanji Mahaprabhu. Następnie rząd założył tu urząd 
pocztowy, który oficjalnie został nazwany „Śri Majapur”. Rząd dodał święty 
tytuł „Śri” by potwierdzić, że Majapur było świętym miejscem pielgrzymek.

Dziś w Maturze są dwa różne miejsca uważające się za oryginalne miejsce 
narodzin Kryszny. Jedno nazywa się Śri Kryszna Dźanmasthana i zawiera 
piękne Birla Mandira, stojące obok meczetu z czerwonego piaskowca. 
Drugie miejsce nazywane jest Praczina Dźanmasthana i położone jest 
około trzysta metrów dalej obok Potra Kunda. 

Dziś w Nawadwipie, tak jak było to w 1840 roku, trwa spór o rzeczywiste 
miejsce narodzin Pana Ćajtanji. Miejscu narodzin odkrytemu przez Thakura 
Bhaktiwinoda, potwierdzonemu przez Śrila Dźagannatha Dasa Babadźiego 
i rozwiniętemu przez Śrila Bhaktisiddhantę Saraswati Thakura sprzeciwiają 
się krytycy, którzy twierdzą, że oryginalne miejsce narodzin znajduje się po 
przeciwnej stronie Gangesu.

Konfrontując ten sam spór ponad wiek temu, Śrila Gaura Kiśora Dasa 
Babadźi powiedział: „Słowa tych wielkich dusz, które właśnie odkryły 
miejsce narodzin Śri Ćajtanji Mahaprabhu dzięki mocy swojego bhadźanu
są prawdziwym, rozstrzygającym dowodem. Święte miejsca objawiają się 
czystym bhaktom, a te święte osoby nie przywracają zaginionych tirtha dla 
korzyści gromadzenia bogactwa. Tylko ci, którzy są osobistymi towarzyszami 
Gaurangi mogą przywrócić zaginione miejsca Gaurangi. Inni nie mają 
takiej mocy duchowej. Dzięki mocy swojej wiedzy i właściwego rozeznania 
Śrila Dźagannatha Dasa Babadźi i Thakura Bhaktiwinoda odkryli prawdziwe 
miejsce narodzin Mahaprabhu, tak jak Śri Adwajta Aćarja przybliżył 
nadejście Śri Ćajtanji Mahaprabhu.” (BM)

Wizja miasta Aćarji
Choć ghata do kąpieli, świątynie i oryginalne domy Mahaprabhu i Jego 
towarzyszów znikły pod wodami powodzi Gangi, Majapur ponownie 
zamanifestuje swój transcendentalny przepych. Sam Nitjananda w czasie 
parikrama po Nawadwipa Dhama powiedział Dźiwie Goswamiemu: 
„Z biegiem czasu Ganges ukryje Śri Dhama Majapur, lecz potem na nowo 
zostanie ono odkryte. Dzięki pragnieniu Śri Ćajtanji ludzie znowu zamie sz-
kają w Majapur. Wszystkie zaginione ghata do kąpieli nad brzegiem 
Gangesu ponownie się ukażą, a bhaktowie zbudują świątynie Pana. Abhuta 
mandira eka hajbe prakaśa, gauranga nitja-sewa hajbe wikaśa. „Jedna 
niezmiernie wspaniała świątynia także się pojawi (w Majapur), która będzie 
rozgłaszać wieczną służbę dla Pana Gaurangi na całym świecie.” Praudha 
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Maja (wieczna małżonka Pana Śiwy) ponownie się ukaże dzięki woli Pana 
i zadziała jako jogamaja, by objawić duchowe dhama Nawadwipy.” (NDM)

Pięćset lat temu Prabodhananda Saraswati Thakura napisał o „mieście” 
Majapur w książce Nawadwipa Śataka: „Kiedy, manifestując duchowe ciało, 
zamieszkam w mieście Pana Gaurangi, w którym wszystkie ruchome 
i nieruchome żywe istoty wiecznie lśnią splendorem intensywnie 
radosnych, duchowych form i których oczy oślepione są błędnym 
rozumieniem Maji i mnóstwem błędnych idei?Maji i mnóstwem błędnych idei?Maji

„Przyjmę schronienie w mieście Pana Gaurangi, gdzie niedostrzegane 
przez nieinteligentnych, wszystkie żywe istoty, a nawet rzeczy są szczęśliwe, 
wieczne, duchowe i pełne wiedzy. Moje wzniosłe narodziny, bogactwo 
a nawet powietrze życia, wszystkie mogą zginąć. Moja dobra reputacja 
może uschnąć i umrzeć. Moje zasady religijne mogą obrócić się w ruinę. 
Wszyscy mogą mnie ciągle źle traktować.

„Moje ciało może osłabnąć od setek nieuleczalnych chorób. Lecz nadal 
moje serce nigdy nie opuści miasta Pana Gaurangi. Jeśli twoje serce 
przekracza ocean powtarzających się narodzin i śmierci, jeśli twoje serce 
delektuje się słodkim nektarem Kryszna-sankirtana i jeśli pragnie pływać 
i bawić się w oceanie czystej miłości do Kryszny, to proszę, zamieszkaj 
w Mieście Majapur.

„Czcij miliony najwznioślejszych mistrzów duchowych, jeśli chcesz! 
Studiuj miliony pism wedyjskich, jeśli chcesz! Lecz wiedz, że ci, którzy 
mieszkają w transcendentalnym mieście Pana Ćajtanjaćandry zrozumieją 
wielki sekret, którym jest czysta miłość do Pana Kryszny. O niemądrzy 
ludzie, proszę, szukajcie ścieżki czystej Hari-bhakti, której nawet wielcy 
mędrcy w starożytnych czasach nie mogli odnaleźć po długich 
poszukiwaniach. Jeśli w waszym sercu nie ma wiary i jeśli uważacie, że zbyt 
trudno jest ją osiągnąć, to proszę, porzućcie wszystkie te błędne 
wyobrażenia i przyjmijcie schronienie w mieście Pana Gaury.” (NS)

Od czasów Śri Ćajtanji Mahaprabhu aćarjowie Wajsznawa przepowiadali 
rozwój Śri Majapur Dhama. Pewnego wieczora Śrila Bhaktiwinoda, wielki 
pionier świadomości Kryszny w dziewiętnastym wieku, siedział spokojnie 
w swoim domu w Godrumadwipie, spoglądając na drugą stronę rzeki 
Dźalangi w stronę Śri Majapur. Wtedy nagle ujrzał wspaniały blask 
rozchodzący się we wszystkich stronach ze świętej ziemi Śri Majapur. Była 
to wizja wspaniałego złotego miasta, duchowego miasta, z którego 
pewnego dnia cały świat zostanie zatopiony Kryszna-premą. Będzie to 
spełnienie marzeń wszystkich poprzednich aćarjów.

W Ćajtanja Śikszamryta Śrila Bhaktiwinoda Thakura przepowiedział, że 
pewnego dnia ludzie z zagranicznych krajów spotkają się ze swoimi 
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indyjskimi braćmi w świętej ziemi Majapur, będą tańczyć razem w ekstazie 
i intonować: „Dźaja Śaczinandana! Dźaja Śaczinandana!” Napisał także 
o wspaniałej osobistości, która wkrótce pojawi się, by spełnić tą 
przepowiednię. Wajsznawowie o czystych sercach rozumieją, że ta upeł no-
mocniona osobistość pojawiła się jako Jego Boska Łaska A.C. Bhakti we-
danta Swami Prabhupada, założyciel-aćarja Międzynarodowego Towa rzy-
stwa Świadomości Kryszny (MTŚK).

„Na początku Bhaktiwinoda Thakura chciał rozwinąć to miejsce bardzo 
wspaniale, odpowiednio do imienia Śri Ćajtanji Mahaprabhu. Rozpoczął 
więc ten ruch rozwoju Majapur. Nie mógł go ukończyć, więc zostało to 
powierzone Bhaktisiddhancie Saraswati Thakurze. Dzięki jego wysiłkowi, 
w asyście jego uczniów, miejsce to stopniowo rozwinęło się, a naszą próbą 
jest także rozwijanie tego miejsca. Dlatego nazwaliśmy tą świątynię 
Majapur Ćandrodaja.

„Mamy wielką ambicję rozwinięcia tego miejsca ładnie i wspaniale. 
Wielkim pragnieniem Bhaktiwinoda Thakura było to, by przybyli tu 
Amerykanie, rozwinęli to miejsce i intonowali i tańczyli wraz z Hindusami. 
Tak więc jego marzenie i przepowiednia Pana Śri Ćajtanji: pritiwite acze jata 
nagaradi grama, sarwatra praćara hajbe more nama… Mahaprabhu 
pragnął, by wszyscy Hindusi wzięli w tym udział. Bharata bhumite hajla 
manuszja-dźanma jara, dźanma sarthaka kari» kara para-upakra. Jest to 
misja Śri Ćajtanji, para-upakara, czynienie dobra innym.” (SPT 76.21.2)

„Pisma minionych wieków opisują ogromne i wyjątkowo wpływowe 
duchowe centrum w Śri Dhama Mjapur; miasto, które odniesie sukces 
w zaprowadzaniu nowej światowej kultury opartej na przykładzie i naukach 
Pana Ćajtanji Mahaprabhu o świadomości Kryszny,” powiedział Śrila 
Prabhupada. (MJ 1.2)

„Choć ukryte przed materialną wizją, to transcendentalne miasto istnieje 
wiecznie w sercu Śri Nawadwipa Dhama. Śrila Bhaktiwinoda Thakura 
dostrzegł to miasto, Śrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura położył jego 
fundamenty, a Śrila Prabhupada rozpoczął jego budowę. Dzięki boskiej 
woli Pana Ćajtanji i bezinteresownemu wysiłkowi Jego bhaktów, ta bhaktów, ta bhaktów
duchowa siedziba stopniowo pojawi się przed wizją uwarunkowanych 
dusz Kali.” (MJ)

„To Majapur jest miejscem narodzin Śri Ćajtanji Mahaprabhu. Pięćset lat 
temu Śri Ćajtanja Mahaprabhu przechodził po tej ulicy (przed MTŚK). Teraz 
to wspomnienie zostanie ożywione dzięki temu ruchowi świadomości 
Kryszny, MTŚK-a, na całym świecie, ponieważ chciał tego Śri Ćajtanja 
Mahaprabhu, pritiwite acze jata nagaradi grama, sarwatra praćara hajbe 
more nama.
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„Tak więc Jego przepowiednia staje się prawdą. Teraz wy wszyscy Euro-
pejczycy, Amerykanie, Afrykanie i Australijczycy ze wszystkich części 
świata, przybyliście do Majapur. Zgodnie z pragnieniem Śri Ćajtanji 
Mahaprabhu. On chciał stać się sławny i ludzie powinni Mu dziękować. On 
tego chciał. Powiedział: «Gdy poznają Moją filozofię» – to jest pragnienie 
Śri Ćajtanji – «będą Mi dziękować.” (SPT 74.3.3)

Miasto powstaje
„Śrila Bhaktiwinoda Thakura i Śrila Prabhupada (Bhaktisiddhanta Saraswati 
Thakura Maharadźa) pragnęli, aby tacy bhaktowie (Amerykanie i Euro-
pejczycy) mogli mieszkać w Majapur i studiować filozofię Śri Ćajtanji. Teraz 
czas dojrzał i wielu studentów Amerykanów, Europejczyków, Japończyków, 
pracujących jako moi uczniowie, są gotowi pójść tam w tym celu. W 1967 
roku, gdy pojechałem do Indii, było ze mną pięciu uczniów Amerykanów.”
(SPL 69.2.7)7)7

„W 1972 roku, gdy Prabhupada przybył do nowo nabytej posia dłości w Śri 
Dhama Majapur, pierwszą rzeczą, jaką zrobił, było położenie kamiennych 
fundamentów pod Świątynię Wedyjskiego Planetarium. W 1977r, w czasie 
swojej ostatniej wizyty, ponownie położył fundamenty w nowym, 
przeniesionym miejscu na świątynię. To pokazuje, jak ważnym było dla 
Śrila Prabhupada założenie tej świątyni.” (Dźananiwasa Dasa MJ 6.3)

Bhaktowie mieszkający ze Śrila Prabhupadem we wczesnych dniach MTŚK 
Majapur delektowali się wyjątkowo słodkim smakiem oddania zmieszanym 
z bliskością i przyjaźnią. „Śrila Prabhupada okazywał miękkość róży, bliską, 
swobodną i uczuciową naturę. Święte dhama Majapur było duchowym 
światem, Goloką Wryndawaną; więc bhaktowie mieszkali tam razem 
z Prabhupadem w świecie duchowym.

„Bardziej niż w każdym innym miejscu na świecie bhaktowie mieszkający 
w Majapur wiedzieli, że mogli wejść do pokoju Prabhupada i zobaczyć go. 
On nawet czasami wchodził do ich pokojów. Gdy pracowali, czytali czy 
rozmawiali, mógł nagle wejść i porozmawiać z nimi, pytając jak się czuli 
i jak przystosowali się do życia w Indiach. «Czy trudno jest tu żyć?» pytał. 
«Myślę, że w Indiach jest zbyt gorąco. Co myślicie?»

„Pewnego dnia zerwała się burza i wiatr przewiewał budynek. Widząc, że 
drzwi i okna Prabhupada były otwarte, Śatadhanja wbiegł do pokoju 
i zaczął gorączkowo je zamykać. Ale Prabhupada, siedząc przy swoim 
biurku, powiedział: «Przestań, zostaw wszystkie okna otwarte.» 
«Prabhupada,» protestował Śatadhanja, «jest burza.»

«Po prostu zostaw je otwarte,» powiedział Prabhupada, gdy wiatr dmuchał 
po jego pokoju ponad pięćdziesiąt mil na godzinę. Śrila Prabhupada 



Rozdział piętnasty – MTŚK w Majapur

243

uśmiechał się. «Nie ma na świecie takiego miejsca, jak to!» powiedział, 
a jego szafranowe szaty falowały na wietrze.” (PL)

W dokumentach rejestrujących ruch Śrila Prabhupada wymienił jeden 
z celów MTŚK: „Wzniesienie dla członków i dla społeczności wielkiego, 
świętego miejsca transcendentalnych rozrywek, poświęconego Najwyższej 
Boskiej Osobie, Panu Krysznie.” „Nie możemy oczekiwać, że cały świat stanie 
się doskonały. Ale przynajmniej powinno być jedno miejsce, idealne 
miejsce, gdzie będzie można zobaczyć doskonałe ludzkie społeczeństwo 
– przykład dla całego świata,” powiedział Śrila Prabhupada. (MJ 1.2)

Komentując to Śriman Pańća-ratna Dasa powiedział: „Ta wizja miasta Śri 
Majapur jest podstawą naszego wyzwania. Nie wystarczy po prostu 
skopiować duchowe niebo świątyń MTŚK na większą skalę. Musimy wnieść 
wszystkie aspekty ludzkiego społeczeństwa w ich doskonałym stanie 
w połączeniu z naukami Śri Ćajtanji Mahaprabhu.

„Wtedy duchowe Majapur naturalnie stanie się stolicą świata, z której 
wypłynie powódź ruchu sankirtana. Potencjał do takiego przedsięwzięcia 
już leży w kurzu i uświęconej atmosferze Śri Dhama Majapur. W tym 
zdegradowanym wieku Kali Sam Bóg pojawił się tu i zapoczątkował miasto 
przyszłości.” (MJ 3.2)

Śrila Prabhupada często ujawniał swoją wizję przyszłego miasta Majapur. 
Będzie to transcendentalne miejsce, w którym ludzie szybko będą stawali 
się bhaktami. „Każdy szczery odwiedzający będzie zauroczony pięknem 
projektu MTŚK-a Majapur i dostrzeże, że w rzeczywistości jest tu świat 
duchowy. A bhaktowie mieszkający w Majapur, pozostając ciągle zatopieni 
w śpiewaniu kirtanu Hare Kryszna i rozmawianiu o filozofii świadomości 
Kryszny, będą w stanie przekonać każdego inteligentnego gościa, że nauki 
Pana Ćajtanji Mahaprabhu są najwyższą prawdą.

„Bhaktowie wyjaśnią filozofię Prawdy Absolutnej, która pozwoli odwie dza-
jącym docenić rzeczywistą prawdę duchową z dala od sekciarskich dog ma-
tów religijnych. Co więcej, ciągły Kryszna-kirtana i radośni wielbiciele zajęci 
różnorodnością służb dla Pana Kryszny zademonstrują, że bhakti-joga jest 
najprostszym, najbardziej bezpośrednim procesem do medy to wania 
o Najwyższej Osobie. Przebywając w mieście Majapur (MTŚK-a) ktoś szybko 
stanie się bhaktą Pana i zacznie intonowanie i tańczenie w ekstazie.” (PL)

Jak będzie zbudowane miasto Majapur? „Majapur nie będzie zbudowane 
przez kilku entuzjastycznych bhaktów, bengalczyków czy przez GBC bhaktów, bengalczyków czy przez GBC bhaktów
(MTŚK-a Governing Body Commission). Będzie zbudowane, gdy nasz cały 
światowy ruch MTŚK-a będzie ciągle pochłonięty myślami o siedzibie Pana 
z palącym pragnieniem wypełnienia przepowiedni Pana Nitjanandy i Śrila 
Prabhupada.” (MJ, Śiwarama Swami)
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Misja Majapur Ćandrodaja Mandir
„Majapur było wcześniej znane jako Mijapura i w większości zamieszkane 
było przez mahometanów. W jakiś sposób zamieniło się w Mijapur zamiast 
Majapur.” (SPT 76.21.2)

„Rozpowszechnianie świadomości Kryszny oznacza roztaczanie blasku 
księżyca. Stąd nazwa tej świątyni – Śri Majapur Ćandrodaja. Mahaprabhu 
jest Gaura Hari, Majapur-ćandra… Ćajtanja-ćandra!” (SPT 76.20.2)

„Założyliśmy tą świątynię, Majapur-ćandrodaja. Idea jest taka, że Śri 
Ćajtanja Mahaprabhu jest jak księżyc. Śri Ćajtanja Mahaprabhu pojawił się 
na ziemi Majapur; dlatego nazwany jest tu «księżycem.» Dlatego mówimy 
Majapur-ćandra. Teraz Śri Majapur-ćandra wschodzi. Wschód oznacza, że 
rozlewa On blask księżycowy na całym świecie.

„Śrejah-kajrawa ćandrika-witaranam. Ćajtanja Mahaprabhu osobiście to 
powiedział. Nie trzymajcie Śri Ćajtanji Mahaprabhu zamkniętego w waszym 
pokoju i nie bierzcie z tego pieniężnej korzyści. To nie jest wymagane. 
Musicie pozwolić Śri Ćajtanji Mahaprabhu wzejść coraz bardziej, by ten 
blask księżyca mógł się rozejść po całym świecie. Tego chcemy. Dlatego 
powstaje ta świątynia. Oczywiście spróbujemy zbudować także bardzo 
ładną świątynię dla Śri Ćajtanji Mahaprabhu.” (SPL 75.3.30)0)0

Gdy wschodzi księżyc w pełni ocean staje się poruszony i wznosi się 
ogromnymi falami, które czasami zalewają ziemię. Podobnie, wschodzący 
księżyc Pana Gauraćandry nad Majapur przeznaczony jest do wypełnienia 
serc bhaktów MTŚK-a falami bhaktów MTŚK-a falami bhaktów Kryszna-premy, a przez nich do zalania ziemi Kryszna-premy, a przez nich do zalania ziemi Kryszna-premy
miłością do Boga. Czy jak zaznaczył to Śriman Dźananiwasa Dasa: „Tak jak 
wschodzący księżyc porusza ocean, tak samo Ćandrodaja (wschodzący 
księżyc) Majapur, Śri Ćajtanja Mahaprabhu, poruszy magazyn miłości do 
Boga, sprawiając, że jego fale zaleją cały świat.” (MJ 1.3)

uczalila prema-wanja ćaudike wedaja
stri, wriddha, balaka, juwa, sabare duwaja

Powódź miłości do Boga rozlała się na wszystkie strony. W ten sposób 
młodzi mężczyźni, kobiety i dzieci zatonęli w tym potopie. (Cc. Adi 7.25)

„Gdy zawartość magazynu miłości do Boga jest w ten sposób rozdawana, 
zamienia się w potężną powódź, która zakrywa całą ziemię. W Śridhama 
Majapur czasem po porze deszczowej jest wielka powódź. Jest to 
wskazówka, że z miejsca narodzin Śri Ćajtanji miłości do Boga powinna być 
rozprowadzana na cały świat – to pomoże każdemu, starcom, młodym 
mężczyznom, kobietom i dzieciom. Ruch świadomości Kryszny Śri Ćajtanji 
Mahaprabhu jest tak potężny, że może zalać cały świat i zainteresować 
wszystkie klasy ludzi tematem miłości do Boga.” (Cc. Adi 7.25 zn.)
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W swojej modlitwie do lotosowych stóp Kryszny, Śrila Prabhupada 
poetycko wyjaśnia, jak nastąpi taka powódź dzięki pragnieniu jego guru-
maharadźa, Śrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura.

tara iczcza balawan, paśćatjete than than
hoj dźate gauranger nam
pritiwite nagaradi, asamudra nada nadi
sakalej loj kryszna nam
tahale ananda hoj, tabe hoj digwidźaj
ćajtanjer kripa atiśja
maja duszta data dukhi, dźagate sabat sukhi
wajsznawer iczcza purna hoj

Dzięki jego (Śrila Bhaktisiddhanty) silnemu pragnieniu, święte imię 
Pana Gaurangi rozejdzie się po wszystkich krajach Zachodniego świata. 
We wszystkich miastach, miasteczkach i wioskach na ziemi, na wszystkich 
oceanach, morzach, rzekach i strumieniach, każdy będzie intonował 
święte imię Kryszny.

Gdy szeroka łaska Śri Ćajtanji Mahaprabhu podbije wszystkie kierunki, 
powódź transcendentalnej ekstazy z pewnością zaleje ziemię. Gdy 
wszystkie grzeszne, nieszczęsne żywe istoty staną się szczęśliwe, 
zostanie wtedy spełnione pragnienie Wajsznawów.

„Nazwa świątyni MTŚK-a w Majapur, Śri Majapur Ćandrodaja, oparta jest
na cytacie z Ćajtanja-ćandramryty Prabodhanandy Saraswatiego, w której Ćajtanja-ćandramryty Prabodhanandy Saraswatiego, w której Ćajtanja-ćandramryty
Śri Ćajtanja porównany jest do pełnego księżyca. Śrila Prabhupada powie-
dział, że rozpowszechnianie świadomości Kryszny oznacza roztaczanie 
światła księżyca, dlatego nazwaliśmy tą świątynię Śri Majapur Ćandrodaja, 
wschodzącym księżycem Śri Majapur.” (TD)

Śrila Prabhupada powiedział: „Pragnieniem Bhaktiwinoda Thakura było, 
by Europejczycy, Amerykanie i Hindusi razem radośnie tańcząc, intonowali 
«Gaura Hari». Tak więc ta świątynia, Majapur Ćandrodaja, przeznaczona 
jest dla transcendentalnych narodów zjednoczonych. To, co nie udało się 
ONZ, zostanie osiągnięte przez proces polecany przez Śri Ćajtanję, pritiwite 
acze jata nagaradi grama, sarwatra praćara hajbe more nama. To wielkie 
osiągnięcie ruchu MTŚK-a, że każdy zapomina o cielesnej koncepcji życia. 
Nikt nie uważa się tu za Europejczyka, Amerykanina, Hindusa, Muzułmanina, 
Chrześcijanina. Zapominają o wszystkich tych określeniach i po prostu są 
ekstatyczni w intonowaniu mantry Hare Kryszna.” mantry Hare Kryszna.” mantry (SPT 76.1.15)

„MTŚK-a spełni wewnętrzne żądanie każdej żywej istoty, nawet roślin 
i kamieni, przyprowadzając je wszystkie do stóp Śri Ćajtanji Mahaprabhu 
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i Goswamich. Od wioski do wioski, każdy w każdym miejscu powinien 
chodzić i prosić: «Przyjmij imię Kryszny! Stań pod flagą Mahaprabhu!» Ta 
wspaniała misja światowa będzie kwitła jak nic dotąd; dotknie nieba 
i zakryje ziemię, a także inne planety. To było celem Bhaktiwedanty 
Swamiego Prabhupada, a my to rozumiemy i doceniamy.” (SGG)

„Zarządcy Śri Majapur Ćandrodaja Mandir powinni doglądać, czy odbywa 
się tu dwudziesto cztero godzinne intonowanie świętych imion maha-
mantry Hare Kryszna wraz z mantry Hare Kryszna wraz z mantry haraje namah, kryszna jadawaja madhawaja 
namah, ponieważ ta pieśń była ulubioną pieśnią Śri Ćajtanji Mahaprabhu.” 
(Cc. Adi 17.123 zn.)

Śrila Prabhupada odniósł się do Dhama jako do podstawy nauczania dla 
wszystkich bhaktów na świecie, by mogli przyjść tu i ożywić się nieo gra ni-bhaktów na świecie, by mogli przyjść tu i ożywić się nieo gra ni-bhaktów
czoną łaską i duchową mocą Śri Ćajtanji Mahaprabhu do zanoszenia 
świadomości Kryszny wszędzie. „Świątynia Ćajtanja Ćandrodaja oferuje 
komuś dobrą okazję do przebywania z bhaktami. Wykorzystajmy wszyscy 
tą możliwość.” (ŚB 6.2.40 zn.)

„Gdy nauczający podróżują daleko od Majapur Dhama do odległych 
części świata, jak Ameryka i Europa, mogą zawsze pamiętać o swoim 
wiecznym domu, Majapur Dhama. W ten sposób nigdy nie zapomną, że 
należą do świata duchowego, a nie do tego tymczasowego materialnego 
świata cierpienia. Ich jedynym celem pozostawania w tym materialnym 
świecie jest nauczanie, a przez to przyprowadzanie wszystkich uwa run-
kowanych dusz do lotosowych stóp Pana Ćajtanji Mahaprabhu.” (MJ 1.1)

Niezapomniana chwila
Rok 1975, Festiwal w Majapur – „Każdego ranka po wykładzie Prabhupada 
okrążał pokój świątynny wraz z uczniami. Miedziany dzwon zwisał z pułapu 
po każdej stronie ołtarza Radha-Madawy i Prabhupada okrążając Bóstwa 
podchodził do jednego z nich i dzwonił nim kilka razy, ciągnąc za sznur 
w trakcie ciągłego kirtanu. Potem z laską w ręku szedł na tył ołtarza Bóstw 
i wynurzał się po drugiej stronie by zadzwonić kolejnym dzwonkiem. 

„Bhaktowie podskakiwali wokół niego, śpiewając Hare Kryszna Hare 
Kryszna Kryszna Kryszna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare 
Hare. Uśmiechając się z wielką przyjemnością Prabhupada kontynuował 
okrążanie pokoju świątynnego, mijał obrazy Bhaktisiddhanty Saraswatiego, 
Gaurakiśora dasa Babadźiego i Bhaktiwinoda Thakura, zawracał po drugiej 
stronie do pierwszego dzwonka i znowu mocno nim dzwonił. Po kilku 
takich radosnych okrążeniach Prabhupada opuszczał świątynię, a kirtan
nadal trwał. Wychodząc na jasne światło słoneczne kontynuował wcho-
dzenie po szerokich schodach do swojego pokoju.
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„Przynajmniej dwa razy w czasie tego festiwalu Śrila Prabhupada był 
oszołomiony, jak w transie, w czasie porannego wykładu. Pewnego razu 
mówił doceniając poświęcenie swoich uczniów, którzy poświęcili tyle 
pieniędzy, by przybyć tak daleko ze swoich domów w Ameryce, Europie 
i Australii i by pełnić służbę i uczestniczyć w festiwalu w Majapur. «Wszyscy 
jesteście młodzi,» mówił, «Macie dobrą możliwość. Ale ja jestem stary. Nie 
mam możliwości…»

„Tymi słowami nagle zupełnie ucichł. Taka cisza przed pięciuset uczniami 
wytworzyła uczucie zatrzymanego czasu. Wszyscy czekali. W końcu jeden 
z bhaktów zaczął intonować Hare Kryszna, a Śrila Prabhupada powrócił do bhaktów zaczął intonować Hare Kryszna, a Śrila Prabhupada powrócił do bhaktów
zewnętrznej świadomości, powtarzając «Hare Kryszna, Hare Kryszna». 
Powiedział: «Zacznijcie kirtan,» i poszedł do swojego pokoju.” (PL)

Projekt MTŚK-a Majapur
„Ze wszystkich planet w tym wszechświecie Dźambudwipa (Ziemia) jest 
najbardziej godna uwagi. Ze wszystkich miejsc na Ziemi Bharata-warśa 
(Indie) jest najwyższa. Duchowo Gauda-mandala (Bengal) jest najbardziej 
doborowa. A ze wszystkich miejsc w Bengalu Śri Dhama Majapur jest 
koronnym klejnotem.” (JD) W tym względzie Śrila Prabhupada powiedział: 
„Nie ma na świecie takiego miejsca jak Majapur.” (MJ 2.2)

„Centrum MTŚK-a Nawadwipa znajduje się na wyspie Rudradwipa. Poniżej 
Rudradwipy, na Antardwipie, jest Majapur. Mieszkał tam Śri Dźagannatha 
Miśra, ojciec Ćajtanji Mahaprabhu. Na wszystkich tych różnych wyspach 
Pan Ćajtanja Mahaprabhu jako młody mężczyzna, zwykł prowadzić Swoją 
grupę sankirtanową. W ten sposób zalał całą okolicę falami miłości do 
Kryszny.” (Cc. Adi 13.30 zn.) Dziewięć wysp Nawadwipy reprezentuje 
dziewięć form służby oddania wspomnianych w Śrimad Bhagawatam.

Mimo, że MTŚK-a ciągle się rozwija i otwiera nowe centra na świecie, to 
Śrila Prabhupada zawsze uważał Śri Dhama Majapur za światową siedzibę  
Towarzystwa. „Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny ma 
teraz swoje światowe centrum w Nawadwipie, w Majapur.” (Cc. Adi 17.23)

Śrila Prabhupada wyobrażał sobie duchowe miasto z pięćdziesięcioma 
tysiącami bhaktów, mieszkającymi radośnie razem, delektującymi się bhaktów, mieszkającymi radośnie razem, delektującymi się bhaktów
świadomością Kryszny i roznoszącymi nauki Śri Ćajtanji swoim wspaniałym 
przykładem. To miasto będzie spełnieniem marzeń poprzednich aćarjów. 
Śrila Prabhupada przekazał szczegółowe wskazówki, co do rozwoju miasta 
Majapur i uznawał to za swój najważniejszy projekt. „Uważam Projekt 
Majapur za naszą najważniejszą pracę.” (SPL 72.28.6)

„Zamierzamy stworzyć bardzo duży projekt w Majapur. Musimy nabyć 
trzysta pięćdziesiąt akrów ziemi od Rządu i zbudować duchowe miasto. 



Docenić Nawadwipa Dhama

248

Plany i rozmyślania są w różnych fazach. Teraz, gdy Ćajtanja Mahaprabhu 
będzie zadowolony, podejmiemy się tego.” (SPL 76.26.8)8)8

„Zróbcie tak, żeby wszystko było tam zielone. Wykorzystując zachodnie 
talenty do rozwoju tego miejsca, z pewnością będzie ono wyjątkowe na 
całym świecie.” (SPL 75.14.7)7)7

W liście do Rameśwara Prabhu datowanym na 25 październik 1974 rok 
Śrila Prabhupada powiedział, że główna świątynia będzie sięgała w górę 
na trzydzieści pięter. Powiedział także, że chciałby dróg, parków i ogrodów 
jak w opisach Dwaraki w Kryszna, źródło wiecznej przyjemności. Ludzie 
z całych Indii i z całego świata będą przyjeżdżali to zobaczyć. Kryszna 
dostarczy pieniędzy.

„Nasz program Majapur będzie wielkim sukcesem. Tak więc musimy to 
zrobić. Będzie światowym centrum do nauczania życia duchowego. 
Studenci ze świata będą przychodzić, a my zrewolucjonizujemy ateistyczne 
i komunistyczne zwyczaje drańskich filozofów. Tak więc musimy być odpo-
wiedzialni za to wielkie zadanie.” (SPL 71.9.1)

„Projekt Śri Majapur jest klejnotem koronnym misji poprzednich aćarjów. 
Jest to ostateczna siedziba, schronienie wszystkich żywych istot, które 
oferuje spełnienie największych nadziei ludzkości. Jako już istniejąca 
duchowa rzeczywistość może zostać przedstawiona światu ogólnie przez 
zadedykowane i entuzjastyczne wysiłki szczerych bhaktów Śri Ćajtanji bhaktów Śri Ćajtanji bhaktów
Mahaprabhu. Dzięki pełnemu podporządkowaniu się woli Pana i jego 
przedstawicieli, możemy zakończyć ten plan bez wątpliwości.” (MJ 1.1)

„Pewnego razu Śrila Prabhupada powiedział do menedżerów w Majapur: 
«Dałem wam królestwo Boga. Weźcie je, rozwińcie i radujcie się nim.” (PL)

Społeczność Majapur
Kto powinien mieszkać w Majapur? „Jeśli twoje serce przekracza ocean 
powtarzających się narodzin i śmierci, radując się słodkim nektarem hari-
nama i pragnie bawić się w oceanie Kryszna-premy, to proszę, zamieszkaj Kryszna-premy, to proszę, zamieszkaj Kryszna-premy
w Mieście Majapur.” (NS)

„Śrila Prabhupada wyobrażał sobie Śri Dhama Majapur jako zintegrowaną 
społeczność różnorodnych ludzi; przyczyniających się do stworzenia 
przykładnej społecznej i ekonomicznej atmosfery z Kryszną w centrum. 
Takie miasto musi być samo-wystarczalne, lub jak zaznaczył to Śrila 
Prabhupada: «Idea jest taka, byśmy swoje potrzeby załatwiali niezależnie 
na tyle, na ile jest możliwe.” (MJ)

„Odnośnie naszej propozycji dla Zachodniego Bengalu, ludzie mogą 
przychodzić i przyłączać się do nas bez względu na kastę czy wyznanie. 
Będą robić to, co odpowiada ich możliwościom. Będą zatrudnieni w pracach 



Rozdział piętnasty – MTŚK w Majapur

249

chałupniczych, mając zapewniony postęp duchowy w życiu w celu zrozu-
mienia misji ludzkiego życia, ich związku z Bogiem i tego, jak odpowiednio 
w nim działać. 

„Idea jest taka, że jesteśmy przygotowani do podania wszelkich możli-
wości do utrzymania ciała bez grzesznych czynności, jak zakazany seks, 
jedzenie mięsa, intoksykacja czy hazard. Każdy powinien żyć spokojnie 
w zdrowych warunkach życia z celem rozwijania się w duchowej 
świadomości. W tym pojęciu możemy przyjąć każdego z każdej części 
świata, nie mówiąc już o Zachodnim Bengalu, i dać im schronienie, 
jedzenie, zajęcie i oświecenie.” (SPL 76.28.9)

„Nasze Majapur jest dla was obcokrajowców, by dać wam możliwość 
oddania szacunku Panu Ćajtanji.” (SPL 72.4.7)7)7

Śrila Prabhupada chciał samowystarczalnej duchowej społeczności, wraz 
ze szkołami i produkcją jedzenia. „Chcę, aby Majapur było samowystarczalne 
dzięki posiadaniu własnej produkcji ziarna, warzyw, owoców i produktów 
mlecznych. Nasi ludzie muszą nauczyć się tych czterech rzeczy: robienie 
lalek (dioram), robienie mridang, karatali i jeśli to możliwe – mridang, karatali i jeśli to możliwe – mridang, karatali sari.

„Powinniśmy mieć college warnaśramy, by nauczać studentów z całego warnaśramy, by nauczać studentów z całego warnaśramy
świata jak być braminami, kszatrjami, wajśjami i braminami, kszatrjami, wajśjami i braminami, kszatrjami, wajśjami śudrami.” (SPL 73.5.9)

Świątynia wedyjskiego planetarium
„Właściwie ta instytucja jest prawdziwą ONZ – Organizacją Narodów 
Zjednoczonych. Współpracujemy z wszystkimi narodami, ze wszystkimi 
religiami i społecznościami. Będzie to międzynarodowy instytut. Oglądanie 
planetarium i tego, jak wszystko jest powszechnie usytuowane nie ma nic 
wspólnego z sekciarskimi ideami. Jest to naukowa prezentacja życia 
duchowego.” (SPL 76.26.6)

„Świątynia Wedyjskiego Planetarium” ustanowi wedyjskie zasady życia, 
używając naukowej metodologii. Będzie naukowo kształciło swoich gości 
odnośnie wedyjskiego poglądu na świat, tego, że wszechświat jest 
hierarchicznym systemem opartym na życiu mającym swój początek 
z Najwyższej Żyjącej Mocy, pokazując, że nie jest sekciarski i że jest 
zasadniczy dla ludzkiego życia. Śrila Prabhupada chciał naukowego 
przedstawienia Wedyjskiej Kultury, która rozwiałaby wszystkie twierdzenia, 
że jest to mitologia.

Śrila Prabhupada powiedział, że kompleks świątynny w Śri Majapur 
Dhama powinien być nazwany „Świątynią Wedyjskiego Planetarium.” 
Nadanie takiej nazwy wskazuje, że Śrila Prabhupada widział wedyjskie 
planetarium jako główną zaletę świątyni. Poza możliwością darśanu
i wielbienia Bóstw, chciał użyć świątyni do nauczania ludzi o:
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1. Hierarchicznej strukturze stworzenia z Kryszną na szczycie.
2. Naszym położeniu w tym stworzeniu.
3. Naukowej słuszności wedyjskiego poglądu na rzeczywistość.
4. Krysznie, jako źródle stworzenia.

Śrila Prabhupada dał do zrozumienia, by model wszechświata znajdował 
się w głównej świątyni. Chciał, by doznanie planetarium było połączone 
z darśanem Bóstw. Takie doświadczenie powoduje docenienie Pana jako 
najwyższej rzeczywistości, większego od największego, lecz nadal 
pojawiającego się przed nami w transcendentalnej formie bóstwa.

W tradycyjnych świątyniach darśan bóstwa jest możliwy tylko w sanctum 
sanctorium, z dala od świata. W przeciwieństwie do tego, Bóstwa ze 
Świątyni Wedysjekiego Planetarium byłby widziane w możliwie 
najszerszych ramach. Nie tylko byłby widziane w zamkniętym sanctum 
sanctorium, lecz byłby także widziane w Ich wspaniałej manifestacji 
kosmicznego stworzenia.

Śrila Prabhupada powiedział, że świątynne dioramy powinny pokazywać 
wedyjską koncepcję wszechświata, która łączy różne plany egzystencji, 
poczynając od niskich, środkowych i wyższych planet materialnego świata, 
przez siedzibę Śiwy, Wajkunty aż do Goloki Wryndawany.

goloka-namni nidźa-dhamni tale ća tasja
dewi-maheśa-hari-dhamasu teszu teszu
te te prabhawa-nićaja wihitas ća jena
gowindam adi-puruszam tam aham bhadźami

Najniżej ze wszystkich znajduje się Dewi-dhama (materialny świat). Nad 
nią jest Maheśa-dhama (siedziba Maheśy). Ponad wszystkimi znajduje 
się własne królestwo Kryszny, zwane Goloka. Wielbię pierwotnego Pana 
Gowindę, który wyznaczył odpowiednie autorytety do zarządzania tymi 
poszczególnymi królestwami. (Brahma-samhita(Brahma-samhita( 43)

Ogólnymi wskazówkami Prabhupada odnośnie Wedyjskiego Planetarium 
jest ustanowienie naukowych podstaw wedyjskiej kultury. Chciał także 
ożywić i ustanowić ruch sankirtana Pana Ćajtanji Mahaprabhu jako główne 
błogosławieństwo dla całej ludzkości. Głównym celem Świątyni 
Wedyjskiego Planetarium w Majapur jest pokazanie związku między 
wedyjskim obrazem wszechświata i światem naszych doświadczeń.

Śrila Prabhupada: „Planetarium powinno opierać się na Śrimad 
Bhagawatam. Schody ruchome będą zabierały gości na różne systemy 
planetarne. Powinniśmy pokazać wedyjską koncepcję systemu plane-
tarnego w tym materialnym świecie i ponad nim. Tak jak ludzie przyjeżdżają 
tu, by zobaczyć Tadź Mahal, tak samo cały świat będzie przychodził tu,
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by zobaczyć kulturę architektoniczną, cywilizacyjną, filozoficzną i religijną 
dzięki praktycznej demonstracji.

„To będzie unikalne. Nie ma takiej rzeczy na świecie. Nie tylko pokażemy 
im muzeum, ale będziemy uczyli ludzi tej idei. Gdy tylko świątynia będzie 
ukończona, ludzie z pewnością będą przychodzić.” (Cytaty Śrila Prabhupada 
wzięte z ISKCON Temple of Vedic Planetarium Pada Sewanam Dasa)

„Dźajapataka Swami pewnego razu powiedział: «Powinniśmy wykazać 
farsę współczesnej nauki i tego, jak każda filozofia i grupa naukowa po 
prostu oszukuje ludzi. Potem powinniśmy pokazać, jak świadomość 
Kryszny wskazuje prawdziwą drogę.» W odpowiedzi Śrila Prabhupada 
powiedział: «Tak, zróbmy to w tym Wedyjskim Planetarium.” (SPT 76.3.18)8)8

Śrila Prabhupada powiedział, że Bombaj był jego biurem, Wryndwana 
domem, a Majapur miejscem wielbienia.

„Majapur jest miejscem wielbienia Śri Ćajtanji Mahaprabhu przez Śrila 
Prabhupada. Wielbił on Pana Ćajtanję w Jego formie Bóstwa, przez kirtan, 
transcendentalną dystrybucję książek i  budowę Świątyni Wedyskiego 
Planetarium. Z drugiej strony Śri Ćajtanja ofiarowuje Śrila Prabhupadowi 
chwałę zbudowania Świątyni Weydjskiego Planetarium. Gdy widzimy trans-
cen dentalną rywalizację służby i miłości – między Panem i jego czystym 
bhaktą – możemy zrozumieć, jak nieznaczna jest nasza własna służba.

„Dzięki wybudowaniu tej świątyni cały świat pozna Majapur, co oznacza, 
że ludzie ustanowią związek z Panem (sambandha). Służba dla Pana Ćajtanji 
Mahaprabhu rozpocznie się od tej wielkiej świątyni w Majapur (abhideja). 
To zaowocuje w doświadczaniu nieograniczonego oceanu słodkiego 
kirtanu dla Pana (prajodźana).” (Dźananiwasa Dasa MJ 6.3)

Zwiedzanie z przewodnikiem Adbhuta Mandira
Śriman Pada Sewanam Dasa, główny konstruktor architektoniczny Świątyni 
Wedyjskeigo Planetarium, opisuje przyszłą świątynię. „Sama świątynia 
będzie wysoka na trzysta osiemdziesiąt sześć stóp, gdzie puszpa samadhi
Śrila Prabhupada sięga stu sześćdziesięciu stóp i już sprawia wrażenie 
największej religijnej budowli w Zachodnim Bengalu. 

„Sercem świątyni będzie centralna święta przestrzeń – ołtarz, na którym 
stoją Bóstwa. Lecz duchowe doświadczenie rozpocznie się już przy wejściu 
u bram Śri Dhama Majapur. Samadhi będzie miało bezpośrednie połączenie Samadhi będzie miało bezpośrednie połączenie Samadhi
szerokim pomostem ze świątynią. Idąc Prabhupada Avenue, jak będzie się 
nazywać ta ulica, ktoś dozna oszałamiającego doznania. Stopniowo ktoś 
ujrzy wielkość świątyni, gdy będzie spoglądał przez drzewa, listowie i różne 
dodatkowe struktury, które celowo będę skrywać pełny widok świątyni. To 
doświadczenie będzie jak rozpakowywanie wspaniałego prezentu.
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„Serie wielu stopni będą prowadziły do głównego wejścia do świątyni. 
Wspinanie się na nie sprawi, że goście wykonają pewne wyrzeczenie, by 
dojść do celu. Zgodnie ze Śilpa śastrami (pismami o budowaniu świątyń), Śilpa śastrami (pismami o budowaniu świątyń), Śilpa śastrami
pomoże to wnieść świadomość pielgrzyma przed przyjęciem darśanu
Najwyższego Pana. Gdy stopniowo będziemy posuwać się w stronę 
sanctum sanctorium (wewnętrznej części świątyni) najpierw będziemy 
mieli darśan guru-parampara w celu uzyskania ich błogosławieństw. Potem 
udamy się do centralnego ołtarza i przyjmiemy darśan Pańća-tattwy. 
Otrzymawszy Ich błogosławieństwa przeniesiemy się do Radha-Madhawy 
i aszta-sakhi. Pan Nrisimhadewa i Prahlada Maharadźa będą nieco na 
zewnątrz, w pobliżu wejścia do kompleksu świątynnego. W pobliżu będzie 
jagja-śala do codziennych ceremonii ogniowych.

„Świątynia Wedyjskiego Planetarium będzie integralną częścią świątyni. 
Wedyjskie Planetarium będzie kulminowało darśanem Bóstw. Ktoś będzie 
mógł zrozumieć powszechny system hierarchiczny wszystkich żywych 
istot – z Kryszną na szczycie – poprzez półbogów, ludzkie istoty, aż do 
najniższych gatunków. Przechodzenie przez poszczególne etapy pomoże 
zrozumieć jak działa wszechświat, jasnym będzie, że Kryszna jest 
Najwyższym Panem i że wszystko z Niego emanuje. Przedstawimy naukę 
i filozofię Wed z konkluzją pism, która pomoże komuś zrozumieć i docenić 
darśan Bóstw.

„Świątynia ta będzie miała zdumiewający wpływ na świat – znacznie 
większy, niż obecnie możemy to zrozumieć. Majamata (12.93) mówi: «Jeśli 
projekt i wymiar świątyni jest doskonały w każdym calu, doskonałość 
będzie także we wszechświecie.» Gdy ta świątynia zostanie zbudowana 
świat nie będzie dłużej taki sam!”

Śrila Prabhupada
Śrila Prabhupada powiedział, że nastanie okres dziesięciu tysięcy lat, złoty 
wiek Kali-jugi, gdy cały świat stanie się świadomy Kryszny. Kiedy rozpocznie 
się ten okres?

Brahma-wiwarta Purana opisuje rozmowę w Dwarace między Panem Śri 
Kryszną i Gangą Dewi. „Mówiąc w imieniu wszystkich świętych rzek 
(Jamuny, Kaweri, Godawari, Sindhu, Saraswati, Narmady) Ganga Dewi 
powiedziała: «Panie Kryszno, widzimy, że Twoje rozrywki mają się ku 
końcowi, a ludzie stają się coraz bardziej materialistyczni. Byłeś dla nas 
bardzo łaskawy. Po Twoim odejściu jednak wszyscy grzeszni ludzie Kali 
będą kąpali się w naszych wodach i przepełnią nas grzeszne reakcje.»

„Pan Kryszna uśmiechnął się i odpowiedział Ganga Dewi: «Bądźcie 
cierpliwe. Po pięciu tysiącach lat pojawi się Mój mantra upasaka (wielbiciel 
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świętego imienia) w tym świecie i wszędzie rozpowszechni intonowanie 
świętego imienia. Nie tylko w Indiach, lecz na całym świecie ludzie będą 
intonowali Hare Kryszna Hare Kryszna Kryszna Kryszna Hare Hare Hare Rama 
Hare Rama Rama Rama Hare Hare!”

„Dzięki temu intonowaniu cały świat stanie się eka warna (jednej klasy), 
o jednym przeznaczeniu, czyli Hari-bhaktowie, wielbiciele Najwyższego 
Pana Kryszny. Ponieważ bhaktowie Hari są tacy czyści, każdy, kto ma z nimi 
kontakt oczyszcza się z grzesznych reakcji. Ci czyści bhaktowie odwiedzą 
Indie i oczyszczą was z waszych grzesznych reakcji kąpiąc się w waszych 
świętych wodach. Ten okres światowego intonowania Hare Kryszna będzie 
trwał przez dziesięć tysięcy lat.”

„Po tym czasie bhaktowie ujrzą pełną moc Kali-jugi zawładającą światem. 
W tym czasie wasze święte rzeki powinny schować się pod ziemię, jak już 
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się to stało z Saraswati i powinny czekać na następną Satja-jugę.” (Brahma-
wiwarta Purana)

„Pan Ćajtanja powiedział: «Chcę zalać cały świat intonowaniem świętych 
imion. Będę osobiście nauczał i zalewał Indie hari-nama sankirtanem. 
Pojawi się Mój bhakta senapati (głównodowodzący), i będzie nauczał bhakta senapati (głównodowodzący), i będzie nauczał bhakta senapati
w odległych krajach i zaleje świat intonowaniem Hare Kryszna.” (CM)

Narada Muni, wielki mahadźana, przepowiedział nadzwyczajne światowe 
nauczanie Śrila Prabhupada w Padma Puranie, Bhagawat Mahatmjam
(2(2( .5-7)7)7 : „O Bhakti-Dewi o pięknej twarzy, nie ma żadnego innego wieku 
takiego jak Kali-juga, ponieważ wtedy zostaniesz utwierdzona w każdym 
domu jak również w sercach ludzi. Posłuchaj mojego ślubowania. Jeśli nie 
będę nauczał twojego przekazu, nie poskromię wszystkich innych religii 
i nie sprawię, by dominowały festiwale oddania, to nie będę uważany za 
sługę Pana Hari. W Kali-judze ci ludzie, którzy podążają za tobą, nawet jeśli 
są grzeszni, bez obawy osiągną siedzibę Pana Kryszny.»

„Twierdzenie Narady Muniego, że ustanowi bhakti oznacza, że stanie się bhakti oznacza, że stanie się bhakti
tak dzięki bhakcie. Ten ważny werset z Purany przepowiada fenomenalne Purany przepowiada fenomenalne Purany
światowe nauczanie Śrila Prabhupada, który spełnił przepowiednie Śri 
Ćajtanji Mahaprabhu i Narady Muniego. 

„Przynajmniej dwa razy Śrila Prabhupada powiedział nam, że Narada 
Muni przychodził na jego programy. W Londynie w Bury Place Śrila 
Prabhupada powiedział bhaktom, by położyli małą asanę na ołtarzu, by 
właściwie uhonorować Naradę Muniego, który regularnie przychodził na 
kirtany. W Ameryce Śrila Prabhupada przeprowadził kiedyś program, na 
którym było bardzo mało ludzi. Gdy uczeń skomentował mały odzew, Śrila 
Prabhupada powiedział: «To nie prawda. Wielki mędrzec Narada Muni był 
obecny.” (Bhag. Mahatmja, tłumaczenie i tika Satja Narajana Dasa)

W przeciwieństwie do wszystkich innych Śrila Prabhupada spełnił 
przepowiednię Pana Ćajtanji: pritiwite acze jata nagaradi grama, sarwatra 
praćara hajbe more nama. „W każdym mieście i wiosce na świecie będzie 
słychać Moje imię.” (CB Antja 4.126)

W poprzednim stuleciu Thakura Bhaktiwinoda opublikował artykuł 
„Nitjananda Surjodoja” w swoim magazynie Sadźdźana-toszani. „Wkrótce 
nadejdzie czas, gdy intonowanie imienia Kryszny będzie słychać w Anglii, 
Francji, Rosji, Niemczech i Ameryce.”

Z tych fragmentów można z łatwością zobaczyć, że Kryszna i Jego upełno-
mocnieni bhaktowie precyzyjnie przepowiedzieli fenomenalny sukces 
nauczania Prabhupada. Kryszna powiedział Gandze Dewi, że czysty bhakta
z absolutną wiarą w Jego święte imię rozpowszechni intonowanie Hare 
Kryszna na świecie. Najwyższy Pan powiedział, jak również zrobił to Śrila 
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Prabhupada, że intonowanie będzie trwało przez dziesięć tysięcy lat. 
W Padma Puranie Narada Muni przepowiedział nauczanie Prabhupada, 
mówiąc, że ktoś ustanowi bhakti w każdym domu i duchowe festiwale bhakti w każdym domu i duchowe festiwale bhakti
w każdym mieście. W Ćajtanja-mangali i Ćajtanja-mangali i Ćajtanja-mangali Ćajtanja-ćaritmaryta Pan Ćajtanja 
oznajmia, że szczególnie upełnomocniony bhakta, senapati (główno dowo-senapati (główno dowo-senapati
dzący) wprowadzi intonowanie imion Kryszny w każdym mieście i wiosce. 
I ostatecznie, sto lat temu, Bhaktiwinoda napisał, że wkrótce imię Kryszny 
będzie można usłyszeń w Ameryce, Anglii, Niemczech, Francji i Rosji.

Tak jak cudowne czynności Śrila Prabhupada były przepowiedziane 
i praktycznie ujrzane, tak samo jego pojawienie się i odejście było cudowne. 
Śrila Prabhupada pojawił się w Nandotsawa, w dniu, który miliony 
pobożnych Hindusów radośnie obchodzą każdego roku. Nandotsawa
oznacza „Festiwal urodzinowy Nandy Maharadźa dla Kryszny.” Pięć tysięcy 
lat temu Pan Kryszna pojawił się we Wryndawanie o północy 
w Dźanmasztami, gdy wszyscy Wradźawasi spali.

Następnego dnia, który zasłynął jako Nandotsawa, Nanda Maharadźa, 
ubrany w luksusowe ubrania, przeprowadził ogromny festiwal, by 
uhonorować pomyślne pojawienie się jego boskiego syna. Przepełniony 
ekstazą Nanda Baba rozdał bogatą jałmużnę każdemu w swoim królestwie. 
Rozdał braminom bogate ubrania, ozdoby i dwa miliony bogato 
udekorowanych krów. Nanda Maharadźa zadowolił pragnienia wszystkich 
swoimi nieograniczonymi podarunkami.

Atmosfera Wradźabhumi ożywiona była wibracją pomyślnych hymnów 
Wedyjskich. Wszystko było bogato ozdobione. Wybuchający szczęściem 
Wradźawasi wyrażali swoją radość rzucając masłem, jogurtem i ghee 
dookoła i na siebie. We Wryndawanie i w całych Indiach Nandotsawa jest 
nadal radośnie obchodzona. Sto lat temu, przy tej najbardziej pomyślnej 
duchowej okazji, Jego Boska Łaska Śrila Prabhupada pojawił się w tym 
świecie, by spełnić misję Najwyższego Pana.

Śrila Prabhupada pojawił się w Nandotsawa w atmosferze przesiąkniętej 
myślami o Krysznie. Dorastał jako czysty bhakta Pana Kryszny i rozprowadził 
świadomość Kryszny na całym świecie. Po wypełnieniu wszystkich boskich 
przepowiedni Prabhupada powrócił do Wryndawany, by opuścić swoje 
ciało w Kartika, w najbardziej pomyślnym miesiącu Śrimati Radharani.

14 listopada 1977 rok, godzina 19.20. W tym czasie na niebie konstelacje 
formowały amrita-jogę, która jest najbardziej pomyślnym czasem do 
wyruszenia w podróż. Wskazuje ona także na udane zakończenie wszelkich 
wysiłków. Śrila Prabhupada, w otoczeniu kochających uczniów śpiewa-
jących kirtan prosto z serca, intonował Hare Kryszna i wkroczył w wieczne 
rozrywki Radha-Gowindy.
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Śrila Prabhupada – doskonałe pojawienie się, doskonałe życie i doskonałe 
odejście. Śrila Prabhupada powiedział, że Wryndawana jest jego domem, 
a Majapur (Nawadwipa Dhama) jest miejscem, gdzie wielbił Śri Ćajtanję 
Mahaprabhu. Śrila Prabhupada żyje wiecznie w swoich książkach, wielbiąc 
Pana Ćajtanję i nauczając każdego, jak służyć Śri Krysznie i zawsze 
intonować Hare Kryszna Hare Kryszna Kryszna Kryszna Hare Hare Hare Rama 
Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Zamanifestuje się miasto Majapur, 
a złoty lotos Nawadwipa Dhama w pełni otworzy się, gdy świat zostanie 
zalany książkami Prabhupada. Gdy każdy będzie pływał w łasce 
Mahaprabhu, asystując Prabhupadowi w jego wielbieniu Majapur, wtedy 
złoty wiek Gaurangi oświeci świat i wypełni każde serce radosną premą.

Śrila Prabhupada ki dźaj! Śri Ćajtanja Mahaprabhu ki dźaj!
Śri Nawadwipa Dhama ki dźaj!

Hare Kryszna Hare Kryszna Kryszna Kryszna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
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