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Podziękowania

Inne prace autora tej książki:

• Dostrzeganie Śri Ćajtanji w Dźagannatha Puri
• Prabhupada w Radha-Damodara
• Samadhi gaudija wajsznawów we Wryndawanie
• Śri Ćajtanja Mangala
• Radha-kunda Mahima Madhuri
• Docenić Nawadwip Dham
• Madhawa Mahotsawa
• Gajatri Mahima Madhuri
• Ananda Wryndawan Ćampu
• Sztuka intonowania Hare Kryszna
• Sankalpa Kalpa Druma
• Krysznanika Kaumudi
• Śarartha Darśani Tikas (Dziesiąta pieśń Śrimad-Bhagawatam)

PODZIĘKOWANIA
Dzięki bezprzyczynowej łasce Boga, Najwyższej Osoby – Śri Kryszny, 
otrzymaliśmy inspirację, kierunek i siłę, by wydać tę książkę. Połączenie 
łaskawych błogosławieństw i wskazówek naszego ukochanego mistrza 
duchowego, Śrila Prabhupady, sprawiło, że praca ta została ukończona. 
Jesteśmy wiecznymi dłużnikami wszystkich aćarjów gaudija wajsznawa, 
którzy starannie i litościwie napisali tysiące transcendentalnych książek, 
wyjaśniających pozycję i chwały Radhy-Kryszny i Ich radosnej siedziby – 
Śri Wryndawan Dham.

Dziękujemy wszystkim upełnomocnionym uczniom Śrila Prabhupady, 
którzy tak łaskawie przetłumaczyli duchowe prace z oryginalnego sanskrytu 
i bengali na angielski, i wielu Braciom Duchowym, którzy asystowali na 
różne sposoby. Szczególnie dziękujemy Mantrze Ćajtanji Dasowi i Ananga-
-malini Dewi Dasi za zaprojektowanie tej atrakcyjnej, nowej edycji. Niech 
Gandharwika-Giridhari pobłogosławią ich wieczną rezydencją we Wradźa 
Dhama i miłosną służbą dla Radhy-Śjamasundary.



Wszelka chwała Śri Śri Guru i Gaurandze!
Docenić Śri Wryndawan Dham zadedykowane jest mojemu  
ukochanemu mistrzowi duchowemu, Jego Boskiej Miłości 

A.C.Bhaktiwedancie Swamiemu Prabhupadzie, który jest wiecznym 
mieszkańcem Goloki Wryndawany i osobistym sługą Radhy i Kryszny. 

Aby obdarzyć korzyścią cały świat, Śrila Prabhupada odsłonił bezkresne, 
transcendentalne piękno Boskiej Pary – Śri Śri Radhy-Śjamasundary. 

Przez swoje dzieła, styl życia i poprzez czystą miłość, Śrila Prabhupada 
przyciągnął nasze umysły i serca do najbardziej wzniosłej siedziby 

rozrywek Śri Kryszny – Śri Wryndawan Dham.
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Wstęp
„Myślę, że podstawowym celem życia jest zdobycie nawet niewielkiej ilości 

miłości dla ziemi Wryndawany, która obfita jest w duchowe rozrywki 
lotosowych stóp Śri Śri Radhy-Murlimanohary”.

(Śrila Prabhodananda Saraswati)

„Przede wszystkim pozwólcie ofiarować nasze pełne szacunku pokłony
naszemu mistrzowi duchowemu, Jego Boskiej Łasce A.C. Bhaktiwedancie 
Swamiemu Prabhupadzie. Dzięki Jego miłosierdziu pozwólcie proszę 
ofiarować nasze pełne szacunku pokłony Sześciu Goswamim, a potem
pozwólcie ofiarować nasze pokłony Śri Radzie i Śri Krysznie, duchowej
parze, która wiecznie rezyduje we Wryndawanie wraz z pasterzami i paster-
kami Wradźabhumi. Pozwólcie nam ofiarować pełne szacunku pokłony
wszystkim wielbicielom i wiecznym sługom Najwyższego Pana”. (ŚB 4.1.1, 
znaczenie)

Docenić coś, znaczy zrozumieć i doświadczyć wartości tego oraz pokazać 
wdzięczność poprzez stosowne zachowanie. Celem ludzkiego życia jest 
obudzenie i rozwój naszej wiecznej, miłosnej relacji z Bogiem, Najwyższą 
Osobą – Śri Kryszną. Znajomość transcendentalnych i pięknych imion, 
form, cech, rozrywek, współtowarzyszy i miejsc Śri Kryszny, pomoże 
wielbicielowi osiągnąć ostateczny cel – prema bhakti – czystą, niezmąconą, 
ekstatyczną miłość do Radhy i Kryszny.

„Ludzka forma życia przeznaczona jest do zrozumienia transcendentalnej 
ziemi Wryndawany i jej mieszkańców. Ekspansja Wryndawany, która jest 
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najwyższą siedzibą Kryszny, jest także obecna tu, na ziemi. Nikt nie może 
docenić Wryndawany, nie będąc wysoko wzniesionym w duchowej wiedzy 
– w świadomości Kryszny”. (TLC, rozdz. 31)

„Wryndawan Dham nie jest różne od Śri Kryszny, bo imię, forma, sława 
i miejsce, gdzie Pan się manifestuje, wszystkie są z Nim tożsame jako wiedza 
absolutna. Dlatego Wryndawan Dham jest tak samo warte czczenia, jak 
Pan”. (ŚB, wprowadzenie)

„Nie należy czynić różnicy między dhama (miejscami zamieszkania) na 
ziemi i tymi w niebie duchowym, myśląc, że te na ziemi są materialne, a te 
oryginalne są duchowe. Tylko dla nas, którzy nie potrafimy doświadczać
niczego poza materią w obecnym, zanieczyszczonym stanie, dhama i Sam 
Pan w postaci Bóstwa pojawiają się przed nami przypominając materię, by 
dać nam dogodność oglądania ducha materialnymi oczami. Dla neofity
może być to trudne do zrozumienia na początku, ale z biegiem czasu, gdy 
stajemy się zaawansowani w służbie oddania, będzie to łatwiejsze i docenimy 
obecność Pana w namacalnych formach”. (CC, ADI 5.19, znaczenie)

Śri Kryszna Ćajtanja Mahaprabhu powiedział, że aby docenić Wrynda-
wanę i jej rozrywki, trzeba mieć dostateczną wiedzę z literatury wedyjskiej. 
Materialistyczna osoba jest zależna od swoich oczu, by móc widzieć, i tą 
niedoskonałą, ograniczoną wizją tworzy błędną wizję rzeczywistości. Cóż 
zobaczyłaby świecka osoba spoglądając przez mikroskop, gdyby nie posia-
dała wiedzy o mikrobiologii – cienkie, powyginane nitki, czerwone plamy, 
czy też wijące się linie. Możliwość odbierania materialnych zjawisk zależy 
w dużym stopniu od czyjejś wiedzy, nie zaś od doskonałości wzroku.

Aby zobaczyć całkowicie duchowe Śri Wryndawan Dham, które nie jest 
różne od oglądania Najwyższego Pana Śri Kryszny, trzeba najpierw zdobyć 
wiedzę o Wryndawanie od bona fide mistrza duchowego pochodzącego
z sukcesji uczniów od Wryndawana-natha – Śri Kryszny. Podporządko-
wany wielbiciel inaczej niż materialista „widzi” swymi uszami poprzez 
słuchanie od samozrealizowanej duszy. Otrzymując jej łaskę, świadomość 
takiej osoby zostaje oczyszczona. Z czystą, duchową świadomością wielbi-
ciel dostrzega potem Śri Wryndawan Dham poprzez oczy oddania.

Docenić Śri Wryndawan Dham zawiera zbiór cytatów z autoryzowanych, 
transcendentalnych pism, których autorami są czyści wielbiciele Kryszny, 
a także ze sławnych Wed skompilowanych przez literacką inkarnację Boga, 
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Śrila Wjasadewę. Każdy z pewnością zwiększy swoje zrozumienie i po-
strzeganie Śri Wryndawan Dham przez słuchanie ich nauk w nastroju 
podporządkowania. Oprócz diksza guru, uczeń może otrzymać duchowe 
przewodnictwo i schronienie od dowolnej liczby śiksza (instruujących) 
guru, takich jak brat duchowy, duchowy wujek, wzniosły gaudija wajszna-
wa, wielki aćarja z naszej sampradaji, jak Sześciu Goswamich, i od Duszy 
Najwyższej znajdującej się w sercu każdego – Śri Kryszny. Obdarzając 
błogosławieństwami, wiedzą i wskazówkami poważnego poszukującego, 
działają oni jak przyjaźni przewodnicy, pomagając każdemu w jego powro-
tnej drodze do domu, do Boga.

Choć większość cytatów w tej książce pochodzi z książek Śrila Prabhu-
pada, znajduje się tu również wiele stwierdzeń sławnych aćarjów gaudija 
wajsznawa, takich jak Śrila Rupa Goswami i Śrila Krysznadas Kawiradź 
Goswami. Jest tu także wiele modlitw z Wryndawana-mahimamryty Śrila 
Prabhodanandy Saraswatiego. Śrila Bhaktiwinod Thakur wyjaśnia: „Śri
Ćajtanja Mahaprabhu nakazał Śrila Prabhodanandzie Saraswatiemu, by 
udowodnił swoją twórczością, że największym osiągnięciem aspirującego 
wielbiciela jest zwiększenie uczucia do wradźa-rasy”. (JD)

Śrila Prabhupada zachęcał wielbicieli do czytania i studiowania prac 
poprzednich aćarjów. W pierwszym znaczeniu do Śrimad Bhagawatam oraz 
w kilku innych Śrila Prabhupada twierdzi, że każdy musi studiować różne 
komentarze i dzieła wielkich aćarjów filozofii wajsznawa:„Jest koniecznym
dla poważnego studenta Śrimad-Bhagawatam, by podążać za uwagami i komen-
tarzami wielkich wajsznawów-aćarjów, takich jak Śrila Dźiwa Goswami 
i Śrila Wiśwanath Ćakrawarti”. (ŚB 3.4.28, znaczenie)

„Wiśwanatha Ćakrawarti Thakur dał nam transcendentalną literaturę,
zatytułowaną Kryszna-bhawanamryta, pełną rozrywek Kryszny. Wielbiciele 
mogą pozostać zaabsorbowani myślami o Śri Krysznie, czytając takie książki. 
Każda książka o kryszna-lila, nawet Kryszna, źródło wiecznej przyjemności, 
czy też Nauki Pana Ćajtanji, rzeczywiście są pocieszeniem dla wielbicieli 
odczuwających oddzielenie od Kryszny”. (KB, rozdz. 45)

„Śrila Sanatana Goswami Prabhu, nauczyciel służby oddania, napisał 
kilka książek, z których Bryhad-bhagawatamryta jest najbardziej popularna. 
Każdy, kto chce dowiedzieć się podstawowych rzeczy o wielbicielach, 
służbie oddania i Krysznie, musi przeczytać tę książkę. Sanatana Goswami 
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napisał także specjalny komentarz do dziesiątej pieśni Śrimad-Bhagawatam, 
znany jako Daśama-tippani, który jest tak wzniosły, że po przeczytaniu go 
każdy może dogłębnie zrozumieć rozrywki Pana Śri Kryszny dotyczące 
Jego miłosnych czynności”.

Później w znaczeniu gloryfikowana jest książka Śrila Rupy Goswamiego
– Udźdźwala-nilamani.  „W książce tej wyjaśnia on szczegółowo pięć związ-
ków miłosnych i transcendentalne czynności Pana Kryszny i Radharani”. 
(CC, ADI 5.203, znaczenie)

„Śrila Rupa Goswami i jego zwolennicy, zgodnie z instrukcjami Pana Śri 
Kryszny Ćajtanji Mahaprabhu, napisali różnorodne dzieła jako wskazówki 
dla przyszłych wielbicieli, a każdy, kto poważnie myśli o wzniesieniu się do 
poziomu czystego wielbiciela Śri Kryszny, musi skorzystać z tej literatury”. 
(ŚB 3.7.39, znaczenie)

„Jest wiele książek, które dają właściwe wskazówki, jak osiągnąć Pana 
Krysznę, i są one tu wymienione – Sankalpa-kalpawryksza Śrila Dźiwy 
Goswamiego, Śri Gowinda-lilamryta Śrila Krysznadasa Kawiradźa, Śri 
Kryszna-bhawanamryta i Sankalpa-kalpadruma Śrila Wiśwanatha Ćakra-
wartiego Thakura oraz Śri Gauranga-smarana-mangala Śrila Bhaktiwinoda 
Thakura”. (ŚB 11.15.26, znaczenie)

Śrila Prabhupada bardzo ładnie wyjaśnia, jak wejść do Wryndawany: 
„Rzeczywiste udanie się do Wryndawany wymaga przyjęcia schronienia 
Goswamich przez czytanie Bhakti-rasamryta-sindhu, Widagdha-madhawa, 
Lalita-madhawa i innych książek, które oni napisali. W ten sposób każdy 
może zrozumieć miłosne, transcendentalne relacje Śri Śri Radhy i Kryszny”. 
(CC, ADI 8.31)

Zainspirowani tymi instrukcjami Śrila Prabhupady wybraliśmy wiele 
cytatów z tych starożytnych i autoryzowanych źródeł, aby wyjaśnić kilka 
z nieograniczonych aspektów jasno błyszczącego, wyśmienicie słodkiego, 
transcendentalnego i podobnego do diamentu obszaru Śri Wryndawan 
Dham. Ponieważ nawet Śri Ananta Śesza przy pomocy tysiąca ust nie 
może w pełni opisać nawet jednego dnia transcendentalnych rozrywek Śri 
Kryszny, podobnie jest to niemożliwe, by wyczerpać nieograniczone chwały 
wiecznej, transcendentalnej, przyjemnej siedziby Śri Śjamasundary – Śri 
Wryndawan. Docenić Śri Wryndawan Dham zawiera filozofię, rozrywki,
modlitwy i praktyczne wskazówki dotyczące odwiedzania i życia w Śri 
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Wryndawanie. W pewnym sensie książka ta jest naszym ofiarowaniem
gloryfikującym Śri Radhikę, Krysznaćandrę, Ich kochających przyjaciół
i cudownie słodki obszar Wryndawany. Choć prezentacja ta jest ograni-
czona, to pomimo tego jest korzystna, ponieważ zawiera gloryfikację Śri
Kryszny i Jego transcendentalnej siedziby – Śri Wryndawany. A zgodnie 
ze Śrimad Bhagawatam – krsna-ćaritam kali-kalmasa-ghnam: „Tematy 
związane z Panem Kryszną zmniejszają wszystkie nieszczęścia ciemnego 
wieku Kali”. (ŚB 10.1.14)

Mamy szczerą nadzieję, że wielbiciele zaakceptują tę pracę i że wzrośnie 
ich uznanie i miłość do Śri Wryndawan Dham.

Jeśli mieszka się w ziemskiej Wryndawanie, dotyka jej, ogląda, podró-
żuje do niej, medytuje o niej, składa jej pokłony, by okazać szacunek, 
śpiewa lub słucha o jej wzniosłych cechach, posypuje głowę jej pyłem 
lub ma jakikolwiek związek z nią, wtedy ta oczyszczająca, ziemska 
Wryndawana zaprowadzi go do najwyższej siedziby – Wryndawany 
w świecie duchowym. (WRYNDAWANA-MAHIMAMRYTA)
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Rozdział Pierwszy
Śri Wryndawan Dham

Wryndawana wypełniona jest nieograniczoną duchową różnorodnością. 
Wszystko jest tam wspaniałe. Wszystko jaśnieje tam najsłodszym nektarem.

Wryndawana-mahimamryta

„Wryndawana jest wspaniałym miejscem, gdzie kwiaty zawsze kwitną 
i gdzie żyją różne rodzaje kolorowych saren. Ptaki tam świergoczą, pawie 
puszą się i tańczą, a pszczoły brzęczą. Kukułki śpiewają na pięć rodzajów 
melodii. Jeziora we Wryndawanie otoczone są zieloną trawą i różnymi 
rodzajami kwitnących kwiatów lotosu, a łagodne wiatry niosą ze sobą 
aromatyczne pyłki tych kwiatów. Gdy krople wody z fal Jamuny, jezior 
i wodospadów dotykają ciał mieszkańców Wryndawany, odczuwają oni 
od razu chłodzący efekt. Dlatego praktycznie nie są oni niepokojeni letnim 
okresem. We Wryndawanie jest wiele wodospadów, które zawsze przeta-
czają wodę, a odgłos opadającej wody jest tak słodki, że zagłusza cykanie 
świerszczy. Ponieważ woda przepływa wszędzie, las wygląda zielono 
i pięknie”. (KB, rozdz. 18)

Wewnętrzna siła
„Sanskryckie słowo dhama ma kilka znaczeń: a) miejsce zamieszkania, 
dom, siedziba itd.; b) ulubiona rzecz lub osoba, zachwyt lub przyjemność; 
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c) postać lub wygląd; d) moc, siła, dostojeństwo, chwała, splendor lub światło”. 
(ŚB 10.27.4, znaczenie)

„Dhama odnosi się do miejsca, gdzie przebywa Bóg, Najwyższa Osoba. 
Każde miejsce, w którym Najwyższy Bóg obecny jest przez Swoje imię, 
sławę, chwały lub akcesoria [ang. paraphernalia], natychmiast staje się dhama. 
Mówimy o Śri Wryndawan Dham, ponieważ w tych miejscach zawsze 
obecne jest imię, cechy, sława, chwała i akcesoria Najwyższej Osoby, Boga”. 
(ŚB 10.2.17, znaczenie)

„Pan Kryszna ma Swoją wieczną dhama, czyli siedzibę, gdzie nieustannie 
rezyduje ze Swoimi wiecznymi towarzyszami i akcesoriami. Jego wieczna 
siedziba jest manifestacją Jego wewnętrznej mocy”. (ŚB 1.3.43, znaczenie)

„Wryndawana na tej ziemi jest rozprzestrzeniona dzięki wewnętrznej, 
duchowej mocy Pana Kryszny”. (KB, rozdz. 37)

„Wryndawana jest transcendentalnym miejscem zamieszkania Kryszny. 
Śri Wryndawan Dham, będąc manifestacją Jego swarupa-śakti, jest częścią 
Jego Samego. Wryndawana, tak jak Sam Kryszna, jest stworzona z sat 
(egzystencji), ćit (wiedzy) i ananda (szczęścia). Materialny świat jest mani-
festacją zewnętrznej energii Kryszny, maja-śakti. Ponieważ Kryszna jest 
swajam-bhagawan, a wszystkie manifestacje Bhagawana (Boskiej Osoby), 
takie jak Narajana, Nrysimha, Wisznu itd., są manifestacjami Kryszny, 
podobnie Śri Wryndawan jest swajam-dhama, a wszystkie inne dhama są 
manifestacjami Wryndawan”. (PRC)

Wryndawana nie może być oddzielona od Kryszny, ponieważ jest mani-
festacją swarupa-śakti Kryszny. Wryndawan nie może istnieć bez Kryszny, 
a Kryszna nie może istnieć bez Wryndawan. Wszystko, co się odnosi do 
Wryndawan, jest transcendentalne (ćinmoja). Nawet różne rodzaje rzeczy 
w dhama, które wydają się być materialne. Śrila Sanatana Goswami mówi 
w Bryhad-bhagawatamrycie, że każda rzecz we Wryndawan Dham jest 
skoncentrowanym Brahmanem, a zatem jest niemożliwa do wyobrażenia.

„Niezrównana i najbardziej słodka ziemia Wryndawany jest szczęśliwą 
siedzibą, w której Najwyższa Osoba, Bóg, cieszy się rozrywkami. Jest ona 
inkarnacją postaci Pana i nie jest od Niego różna”. (WRC)

„Wryndawan Dham nie jest różne od Kryszny (tad-dhama wryndawana), 
ponieważ we Wryndawanie Pan raduje się transcendentalnym szczęściem 
Swojej wewnętrznej mocy”. (ŚB 3.1.2, znaczenie)
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„Bóg, Najwyższa Osoba, Kryszna, wiecznie angażuje się tam w rozrywki. 
Z tego powodu Wryndawana jest lepsza, niż inne święte miejsca. Jest 
sześćdziesiąt milionów świętych miejsc w Mathurze-Wryndawanie”. (MM)

„Wryndawana jest jedynym miejscem w tym wszechświecie, w którym 
świadomość Kryszny objawia się automatycznie”. (PL III)

Niebiańska Wryndawana
„Duchowe królestwo Wryndawany jest zawsze duchowe. Bogini fortuny 
i gopi są tam zawsze obecne. Kochane przez Krysznę są równie duchowe, 
jak Kryszna. We Wryndawanie Kryszna jest Najwyższą Osobą, mężem 
wszystkich gopi i bogiń fortuny. Drzewa we Wryndawanie są drzewami 
pragnień. Ziemią jest kamień filozoficzny, a woda jest nektarem. Słowa są
muzyką, a wszystkie ruchy tańcem. Flet jest ciągłym towarzyszem Pana. 
Planeta Goloka Wryndawana świeci tak, jak słońce i pełna jest duchowego 
szczęścia. Doskonałość życia polega na smakowaniu duchowej egzystencji. 
Dlatego każdy powinien kultywować wiedzę o tym. We Wryndawanie 
duchowe krowy dostarczają duchowego mleka, a żadna chwila nie jest tam 
marnowana. Innymi słowy, nie ma tam ani przeszłości, teraźniejszości, ani 
przyszłości”. (CC, MADHJA 8.138, znaczenie)

Kopia duchowego świata
„W najwyższym rejonie Wajkunthy (nieba duchowego) jest duchowa planeta 
zwana Krysznaloką. Składa się ona z trzech części: Dwaraki, Mathury 
i Goloki. Śri Gokula – najwyższa ze wszystkich – zwana jest także Wradźą, 
Goloką, Śwetadwipą i Wryndawaną. Właśnie to miejsce jest zamanifesto-
wane w materialnym świecie z woli Pana Śri Kryszny. Jest ono takie samo, 
jak oryginalna Gokula. Nie są one dwoma różnymi ciałami. Powyżej wymie-
nione dhama są ruchome dzięki wszechmocnej woli Pana Kryszny. Kiedy 
Kryszna pojawia się na Ziemi, może On również spowodować, że Jego 
dhama pojawi się także bez zmieniania swoich oryginalnych struktur. Nikt 
nie powinien robić różnicy pomiędzy dhama na ziemi i tymi w duchowym 
niebie, myśląc, że te na ziemi są materialne, a te w niebie duchowym są 
duchowe. Wszystkie one są duchowe”. (CC, ADI 5.16-19)

„Niebiańska Dwaraka, Mathura i Gokula (Wryndawana), mają swoje 
kopie na ziemi w postaci geograficznej Dwaraki, Mathury i Wryndawany,
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które znane są jako prakata-prakasza (zamanifestowane formy). Kryszna 
także jest tutaj wiecznie obecny z Nandą Maharadźem, Jaśodą i innymi 
wiecznymi towarzyszami uczestniczącymi w Jego lila, tak jak w duchowej 
Dwarace, Mathurze i Wryndawanie”. (PRC)

„Gdy Kryszna zstępuje do któregoś wszechświata, razem z Nim pojawia 
się ta sama Wryndawana i Jego towarzysze. Ponieważ gdy przychodzi 
Kryszna, przychodzi także Jego ziemia Wryndawana, której nie uważa się 
za materialną. Dlatego wielbiciele przyjmują schronienie Wryndawany 
w Indiach, gdyż jest ona uważana za kopię oryginalnej”. (CC, ADI, wstęp)

Wryndawana nigdy nie jest niszczona
Choć Śri Wryndawan Dham pojawia się w materialnym świecie, nie jest 
jego częścią. Jest wieczna i unikalnie usytuowana poza powtarzającym się 
cyklem tworzenia i destrukcji materialnego wszechświata. „Śri Wradźa 
Mandala, pierwsza ze świętych miejsc, położona jest na górze, w central-
nym miejscu kaptura Pana Ananta Śeszy zwanego Kumuda. Rozciągając 
się na przestrzeni stu sześćdziesięciu ośmiu mil, Wradźa Mandala istnieje 
tylko dla przyjemności Śri Kryszny”. (MP)

Śri Naradija Purana wyjaśnia, że w czasie niszczenia wszechświata, gdy 
nawet Brahmaloka staje się niezamanifestowana, Wryndawana pozostaje 
nietknięta. „Madhuwana ( jeden z dwunastu lasów Wryndawany) istnieje 
nadal po powodzi kosmicznego zniszczenia”. (MM)

Wkład aćarjów
Każdy aćarja objawił poufne aspekty świętego dham. Zgodnie ze Śri Rama-
nudźaćarją i Śri Madhwaćarją, Najwyższy Pan jako Śri Narajan wiecznie 
rezyduje na Wajkuncie. Tu objawia On majestatyczną postać i czczony jest 
przez Swoich wielbicieli w nastroju pełnym czci, dasja-rati. Śri Nimbarka 
i Śri Wallabhaćarja gloryfikują Boga, Najwyższą Osobę, jako Śri Krysznę
rezydującego w Goloce Dham, gdzie dominuje nastrój prema-bhakti. Śri 
Ćajtanja Mahaprabhu objawił najgłębsze sekrety prema-bhakti i szczególne 
chwały osobistej dhama Pana. To On objawił ekstazę poufałego przywią-
zania do Kryszny, kulminującego w mahabhawie Radharani. Od Ćajtanji 
Mahaprabhu precyzyjnie dowiedzieliśmy się, jak święte dham bezpośrednio 
asystuje w aranżowaniu miłosnych spotkań Boskiej Pary, Radhy i Kryszny.
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Śrila Rupa Goswami głębiej analizuje te poszczególne stopnie Wradźa-
-dham: Mathura Dham jest nadrzędna w stosunku do Wajkunthy poprzez 
moc boskiego zstępowania tam Najwyższego Pana, Śri Kryszny. Nadrzędną 
w stosunku do Mathury Dham jest Wryndawana, bo tu Pan pokazał 
Swoje boskie rasa-lila. Nadrzędnym do Wryndawany jest Gowardhan, bo 
Pan trzymał Go na Swoim palcu. Ale najwyższe pomiędzy wszystkimi 
świętymi miejscami jest Śri Radha-kunda, bo właśnie tu płynie powódź 
nektaru prema-rasy, który ma źródło w radosnych, miłosnych rozrywkach 
Kryszny, w niezmąconym towarzystwie Radhy i Jej najbardziej poufałych 
przyjaciółek.

„Filozofia madhura-prema, jak zostało to wyjaśnione przez Mahaprabhu, 
oparta jest na koncepcji rasa-tattwy, a swoją najwyższą i najbardziej poufną 
manifestację odnajduje we Wradźa Dham”. (DGW)

Historia Wryndawany
W ciągu stuleci wiele sławnych osobistości mieszkało we Wryndawanie, 
praktykując pokuty w celu zrozumienia Najwyższej Osoby, Boga. W wieku 
Satja Narada Muni powiedział Dhruwie Maharadźowi (zwykłemu dziecku), 
by udał się do lasu Madhuwana nad brzegiem rzeki Jamuny. Po sześciu 
miesiącach postu i medytacji ujrzał on Pana Wisznu. „Madhuwana jest na 
terenie Wryndawany i wciąż mieszka tam wiele świętych osób, które anga-
żują się w służbę dla Pana”. (ŚB 4.8.42, znaczenie) Dwa miliony lat temu, 
w czasie Treta-jugi, Śatrughna – brat Pana Ramy – założył swoją stolicę 
w Mathurze po tym, gdy zabił demona Lawanasurę.

Wielcy asceci i wielbiciele, jak Ambariś Maharadź, Durwasa Muni, Kapila 
Muni i Narada Muni, praktykowali tapasję w lasach Wryndawany. W czasie 
Dwapara-jugi potężni półbogowie, tacy jak Śiwa, Brahma i Indra, zstąpili 
do Wryndawany, aby ujrzeć Najwyższego Pana Krysznę. Dla korzyści 
uwarunkowanych dusz Kali-jugi Ćajtanja Mahaprabhu i Jego towarzysze, 
Sześciu Goswamich, przybywali do Wryndawany, by odnaleźć zapomniane 
miejsca transcendentalnych rozrywek Kryszny.

„Wradźabhumi – ziemia wielu pastwisk i zdrowych ludzi – jest zasobna 
w mleko i rozbrzmiewa dźwiękiem ubijania masła. Ziemia ta zawsze zra-
szana jest mlekiem, wesoło wypryskującym z cebra, gdy mleczarki obracają 
nim dokoła”. (HWP)
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Wrynda-wana
„Słowo wana oznacza las. Wryndawana to nazwa lasu, w którym Wrynda-
-Dewi (Tulasi-Dewi) rośnie obficie”. (CC, MADHJA 17.193, znaczenie)

Innym imieniem Tulasi jest Wrynda-Dewi – ta, która nagradza przeby-
waniem we Wryndawanie. Śrila Narottam Das Thakur mówi: kripa kori 
koro tare wryndawana-wasi – „Droga Tulasi, proszę, pobłogosław mnie, 
bym wiecznie mógł mieszkać we Wryndawanie”.

Las Wryndawany nazwany jest na cześć Wrynda-Dewi, która odprawiała 
tu pokuty przez sześćdziesiąt tysięcy lat. Urodziła się jako córka cesarza 
Kedera, bardzo pobożnego króla, który osiągnął Golokę Wryndawanę. 
Jego córka, Wrynda-Dewi, uświęcając ten las swoją pokutą, także osiągnęła 
Golokę. Od tego czasu las znany był jako Wryndawana. Pan, zadowolony 
pokutami Wrynda-Dewi, obdarzył las Wryndawan błogosławieństwem. 
„Każda odprawiona tu pokuta szybko zaowocuje i przyniesie wspaniałe 
efekty”. Później odprawiała tu pokutę i osiągnęła doskonałość Tulasi-Dewi, 
córka króla Kuśadwadźa. Drugim imieniem Tulasi jest Wrynda.

Tulasi jest droga Śri Krysznie
„Bóg wyraźnie mówi, że pomiędzy roślinami On jest Tulasi”. (DS, rozdz. 7)

Tulasi, rzeka Jamuna czy Wzgórze Gowardhan są wiecznie obecne 
w świecie duchowym. Pojawiają się one w materialnym świecie, by dać 
miłość do Boga żywym istotom. „Bogini fortuny jest czasem zazdrosna 
o listki Tulasi, które kładzione są przy lotosowych stopach Pana, ponieważ 
one przebywają tam ciągle i nie ruszają się, a Lakszmidźi, choć zajmuje 
miejsce na piersi Pana, czasem musi odejść, by zadowolić swoich licznych 
wielbicieli. Natomiast listki Tulasi nigdy nie opuszczają swojej pozycji, 
dlatego Pan bardziej docenia ich służbę od służby Lakszmi”. (ŚB 3.16.31, 
znaczenie)

Chwały Tulasi-Dewi
W Padma Puranie jest trzydzieści rozdziałów opisujących pojawienie się 
Tulasi. Jej chwalebne cechy opisywane są w literaturze wedyjskiej. „Tylko 
przez patrzenie na Tulasi-Dewi usuwane są wszystkie grzeszne reakcje 
osoby, która na nią patrzy. Dotykając jej, osoba ta też się oczyszcza. Gdy 
modlimy się do niej, znikają wszystkie choroby. Strach przed śmiercią jest 
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niszczony na skutek podlewania jej, zaś hodując i przesadzając ją można 
zrozumieć Boga, Najwyższą Osobę. Jeśli ktoś ofiaruje jej listki lotosowym
stopom Śri Kryszny, Tulasi-Dewi nagrodzi go wyzwoleniem i oddaniem 
dla Najwyższego Pana”. (SKP)

Śri Kryszna bardzo lubi Tulasi, zwaną także Maharani. Waju Purana 
twierdzi: „Najwyższy Pan Hari nie przyjmuje wielbienia bez Tulasi”. Poeta 
Ćandraśekhar mówi, że Najwyższy Pan, Kryszna nie troszczy się nawet 
o jedno z pięćdziesięciu sześciu ofiarowań, jeśli nie ma tam listka Tulasi.

„Wszystkie miejsca pielgrzymek na tej planecie i w milionach wszech-
światów przyjmują schronienie w listku Tulasi”. (PP)

„Kryszna, który okazuje uczucie Swoim wielbicielom, objawia się temu, 
kto ofiarowuje Mu po prostu listek Tulasi i odrobinę wody w dłoniach”. (GT)

Tulasi i intonowanie dźapa
„Proces intonowania maha-mantry Hare Kryszna, ze złożeniem ślubu 
przed roślinką Tulasi, ma tak silną moc duchową, że po prostu robiąc to, 
każdy może stać się silnym duchowo”. (CC, ANTJA 3.100, znaczenie)

Modlitwa
W dniu pojawienia się Tulasi-Dewi (podczas pełni księżyca w miesiącu 
Kartika) wielbi ją Sam Śri Kryszna poprzez tę mantrę:

krsna-jivani, nandini, puspasara, tulasi 
viśva-pavani, viśvapujita, vrnda, vrndavani

„Tulasi jest życiem Kryszny. Daje nieograniczone szczęście wielbicielom. 
Jest najlepszym ze wszystkich kwiatów, a jej obecność pożądana jest na 
każdej girlandzie, która ma być noszona przez Krysznę. Nie może być 
porównana do żadnej innej. Tulasi oczyszcza trzy światy i jest wielbiona 
poza tym wszechświatem. Tulasi jest boginią wszystkich roślin i drzew, 
i jako pierwsza zamanifestowała się we Wryndawanie”. (PP)

Ten, kto pamięta tę mantrę, szybko osiągnie oddanie dla Śri Kryszny.

Śrimati Wrynda-Dewi
„Wrynda, gopi, której imieniem została nazwana Wryndawana, opisuje 
atrakcyjne cechy Kryszny”. (NOD, rozdz. 26)
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Wrynda-Dewi jest ekspansją Śrimati Radharani, a jej częściową ekspansją 
jest Tulasi na Wajkuncie. Wrynda-Dewi jest bliską towarzyszką i przyja-
ciółką Śrimati Radharani. Kryszna rozprzestrzenia się jako Narajan, by 
poślubić Tulasi w jednej ze Swoich rozrywek.

Organizator
Jako uosobienie lila-śakti (mocy rozrywek), Śrimati Wrynda-Dewi jest 
organizatorką wszystkich transcendentalnych rozrywek Śri Śri Radhiki-
-Krysznaćandry. Wrynda utrzymuje wiele skarbnic w lesie Wryndawany. 
Wraz ze swoimi sługami i boginiami leśnymi jest zawsze zajęta pracą nad 
całkowitym wypełnieniem się rozrywek Radhy-Gowindy.

Wrynda-Dewi, zgodnie z Goswamimi, ma bardzo unikalną i wzniosłą 
pozycję w rozrywkach Radhy i Kryszny. To ona umożliwia Im poufałe 
i sekretne spotkania, i jest bardzo blisko związana ze Śrimati Radharani. 
„Jest dwanaście czarujących gajów rozrywek we Wryndawanie. Zgodnie 
z instrukcjami Paurnamasi (uosobionej Jogamaji) Wrynda-Dewi czyni 
wszystkie przygotowania mające na celu spotkanie Śri Radhy i Śri Kryszny, 
ponieważ to ona opiekuje się lasem”. (CS)

Doskonała służba Wrynda-Dewi
Wrynda-Dewi jest odpowiedzialna za budzenie Radhy i Kryszny, gdy Ci 
wypoczywają w leśnych kuńdźa (gajach). Wysyła Boską Parę do Ich domów 
w Nandagram i Jawat przed wschodem słońca, nim opiekunowie zauważą 
Ich nieobecność. Wrynda-Dewi przynosi Krysznie miłosne liściki i ręcznie 
wykonane podarki od Radhy – kolczyki czy girlandy zrobione z kwiatów. 
Wrynda dostarcza akcesoriów używanych w rozrywkach Radhy-Kryszny. 
Dba o huśtawki, instrumenty muzyczne, ubrania, ozdoby i różnego rodzaju 
pożywienie i napoje.

Razem ze swoimi wieloma służkami, Wrynda-Dewi gustownie dekoruje 
lasy i altanki, gdzie Radha i Kryszna spełniają rozrywki. To ona angażuje 
dwie żeńskie papużki do odgrywania roli szpiegów na ścieżce, aby były 
w pogotowiu i ostrzegały przed zbliżającą się Dźatilą (teściową Radharani) 
i Ćandrawali (rywalką Radhy). Kiedy Radha chce udać się na miejsce 
spotkania z Śjamasundarem, Wrynda osobiście Ją eskortuje. W czasie 
nocnego tańca rasa Wrynda rozdaje gopi różne instrumenty – perkusyjne, 
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dęte i strunowe. Ich mistrzowskie granie daje niebiański koncert niesamo-
witych wrażeń. Aby zmniejszyć zmęczenie tańcem rasa, Wrynda podaje 
wspaniale przygotowane tace z przepysznymi, leśnymi owocami i złotymi 
naczyniami z odświeżającym nektarem miodowym.

„Przepełniona ogromną powodzią miłości i dekorująca zawsze kwitnące 
gaje Wryndawany wieloma pachnącymi kwiatami, Wrynda-Dewi tworzy 
uroczystą atmosferę dla Radhy i Kryszny, by mogli Oni zaangażować się 
w transcendentalne rozrywki ze Swoimi drogimi przyjaciółmi. Pozwól mi 
podporządkować się Wrynda-Dewi”. (WWS)

Małżeństwo Wrynda-Dewi
Wryndawana jest ziemią Wrynda-Dewi, ponieważ ona jest królową 
wszystkich dóbr i właścicielką Wryndawany. W jednej ze swoich rozrywek 
ofiarowuje ona całe swoje królestwo lotosowym stopom Śrimati Radharani.
Od tego czasu Śri Radha stała się znana jako Wryndawana-iśwari (Królowa 
Wryndawany), a Śri Kryszna jest aktualnym Królem.

Doceniając dobroć Wrynda-Dewi w czynieniu cudownych aranżacji dla 
Jej miłosnych rozrywek z Kryszną, Radhika przywołała kiedyś Lalita-sakhi 
i Wiśakha-sakhi, i ułożyła plan odwzajemnienia się Wrynda-Dewi. Radha 
i Jej przyjaciółki zrobiły piękny tron, wystarczająco duży, by mogły na nim 
usiąść dwie osoby. Wiśakha posadziła Krysznę obok Wrynda-Dewi. Lalita-
-sakhi, odgrywająca rolę kapłana, zaczęła intonować mantry poprzedzające 
ślub. Śri Radha osobiście wymieniła girlandy pomiędzy Kryszną a Wrynda-
-Dewi i w ten sposób odbyła się ta cudowna „ceremonia ślubna”.

Łaska Śrimati Wrynda-Dewi
„Wryndawana podlega całkowicie łasce Wrynda-Dewi”. (SKP) Bez łaski 
Wrynda-Dewi niemożliwe jest uczestniczenie w intymnych rozrywkach 
Radhy i Kryszny, nawet jako słuchacz. Dzięki łasce Wrynda-Dewi nie-
możliwe staje się możliwym. Nawet wkroczenie do Śri Wradźa Mandali 
świadczy o tym, że ktoś otrzymał łaskę Wrynda-Dewi.

We Wryndawanie do niedawna Wrynda-Dewi była wielbiona w dwóch 
miejscach – w Kamjawanie i Wrynda-kundzie. Trzecie Bóstwo pojawiło 
się, by otrzymywać cudowną służbę od szczerych wielbicieli w Rupa Sana-
tana Gaudija Math Mandira w Sewa-kundźa, we Wryndawanie. Jeżeli 
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ktoś otrzyma pomyślny darśan Wrynda-Dewi, powinien usilnie błagać 
o łaskę wiecznego przebywania w Śri Wradźa Dhama, jako sługa sługi sług 
Radhiki-Krysznaćandry.

Postrzeganie Wryndawany
„Wryndawana nie może być zrozumiana przez uwarunkowane dusze, po-
nieważ – mimo że może wydawać się materialna – wszystkie jej wioski, 
lasy i pastwiska są doskonale duchowe”. (WRC)

Osobista dhama Boga, Najwyższej Osoby – Śri Gowindy, jest identyczna 
z całkowicie duchową naturą Pana. Wszystkie materialne formy są zwykłym 
odbiciem działań i form istniejących w boskim królestwie. Wszystko 
w świecie duchowym – osoby, miejsca, przedmioty, warunki, związki, na-
stroje, smaki, itd. – wszystko to jest bezpośrednimi ekspansjami Boga, 
Najwyższej Osoby. W ten sposób są to nieodłączne części i cząstki świętego 
dhama. Wszystko w świecie duchowym istnieje jedynie dla nieograniczonej 
radości Najwyższego Pana Śri Kryszny. Niewielbiciele polegający na swoich 
niedoskonałych, materialnych zmysłach, nie potrafią pojąć transcendental-
nej natury świętego dhama. Dlatego dochodzą do wniosku, że Wryndawana 
jest mitologicznym miejscem lub bezpostaciowym duchowym królestwem 
pozbawionym wszelkich transcendentalnych atrybutów i różnorodności.

Maja ukrywa Wryndawanę
Zwyczajny człowiek odwiedzający Wryndawanę nie może zobaczyć niczego 
poza chudymi psami, otwartymi kanałami ściekowymi, figlarnymi małpami,
słoną wodą, niedożywionymi krowami, biegającymi wszędzie przekarmio-
nymi świniami, oportunistycznymi kupcami, głośnymi rozmowami do-
chodzącymi z dziesięciu kierunków, kakofonicznym koncertem ogłuszają-
cych dźwięków autobusów dieslowych, skuterów, ciężarówek, aut, ryksz 
i pojazdów marki Tempo. Zobaczy on suchą i zakurzoną okolicę obfitującą
w cierniste drzewa i krzaki. Następnie ujrzy fury ciągnięte przez konie, 
bawoły, byki czy wielbłądy; przerażająco gorące lata z następującymi po 
nich lodowatymi zimami oraz dzieci sikające na ulicy swoim zwykłym, 
codziennym zwyczajem.

Zewnętrznie Wryndawana wydaje się być w opłakanym stanie, zanie-
dbana i niczym nie przypominająca niebiańskiego raju. Może zdegradować 
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się nawet jeszcze bardziej wraz z postępującą Kali-jugą. Śrila Prabhupada 
powiedział, że z powodu bezbożności Wryndawana stała się jak pustynia 
i może stać się taką jeszcze bardziej w przyszłości. Śrila Prabhupada mawiał: 
„To jest ziemia Kryszny – Wryndawana, a oni czynią tu grzeszne czynności. 
I zostaną ukarani bezpośrednio przez Krysznę”. (PL V)

Jeden z wielbicieli zapytał Śrila Prabhupadę: „Jak możemy zrozumieć, że 
Wryndawana jest siedzibą Kryszny? Wydaje się, że jest tak wiele zanie-
czyszczeń we Wryndawanie”. Śrila Prabhupada odpowiedział: „Jest tak, 
ponieważ twoje zmysły są zanieczyszczone, ale kiedy twoje oczy zostaną 
przesłonięte miłością do Boga, wtedy dopiero możesz zobaczyć prawdziwą 
Wryndawanę. Nie oceniaj Wradźi po zewnętrznej manifestacji”. (PL V)

Innym razem jakiś inny wielbiciel zapytał Śrila Prabhupadę: „Dlaczego 
Wryndawana wydaje się być teraz brudna i zaniedbana?”. Śrila Prabhupada 
powiedział: „Ta brzydota jest tutaj jogamają. Jest to okrycie Śri Kryszny. 
Wryndawana pojawia tak, by zwieść impersonalistów i ateistów. Lecz dla 
wielbiciela ta Wryndawana jest tak dobra, jak siedziba Samego Kryszny 
w świecie duchowym – Goloka Wryndawana. Ziemska Wryndawana jest 
replikom Goloki Wryndawany i dlatego nie jest różna od niej, ale ponieważ 
jest zamanifestowana w materialnym wszechświecie, prawa natury mate-
rialnej działają tu również”. (WD)

Czysta wizja Wryndawany
Dzięki łasce Śri Kryszny samozrealizowani, czyści wielbiciele mogą odbierać 
i doświadczać wspaniałych rozmaitości transcendencji zamanifestowanej 
we wszechdoskonałym, wiecznie świeżym miejscu pobytu Pana. Wielbiciel 
widzi świętą Wryndawanę jako transcendentalny obszar, wyposażony 
w nieograniczone odmiany drzew, ptaków, wodospadów i czynności. Śrila 
Wiśwanath Ćakrawarti Thakur, który żył około 350 lat temu, pokazał, jak 
czysty wielbiciel widzi Wryndawanę.

„W niektórych miejscach las Wryndawan pokryty jest kiściami winogron, 
częściowo zjedzonymi przez małpy, natomiast w innych miejscach dojrzałe 
mango spadają na ziemię. Wypełnione licznymi różnorodnymi, egzotycz-
nymi drzewami, mającymi wspaniałe owoce i kwiaty, a także pełne pięknych 
winorośli, papug i innych ptaków oraz dzikich bestii – lasy Wryndawany 
są niezrównanie piękne.
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„We Wradźi jest wiele wspaniałych stawów, sadzawek, jezior i rzek pełnych 
białych, niebieskich, czerwonych, żółtych i wielokolorowych kwiatów lotosu, 
a także wielu łabędzi i innego ptactwa wodnego. W niektórych miejscach 
Wradźa zbudowana jest z różnorodnych szlachetnych kamieni, jak rubiny 
czy szmaragdy. Także drzewa, krzewy czy pnącza zrobione są z czystego 
złota i kryształu”. (WRC)

Ta wspaniała piękność Wryndawany emanuje od Śri Kryszny, jak jest to 
powiedziane w Gopala-tapani Upaniszadzie: sakszad brahma gopalapurihi. 
„Pan Gopal i Jego siedziba są tej samej natury”.

„Zgodnie ze zwykłym doświadczeniem, Wryndawana wydaje się być 
zwykłą wioską, ale w oczach wzniosłego wielbiciela jest ona tak dobra, jak 
Wryndawana w świecie duchowym”. (TLC, rozdz. 31)

Jak zobaczyć Wryndawanę
Śrila Narottam Das Thakur wyjaśnia, że można zobaczyć Wryndawanę,
kiedy umysł będzie całkowicie wolny od niepokoju i pragnień materialnych, 
wiśaja ćarija kabe śuddha habe mana, kabe hama herabo śri-wryndawana 
(Lalasamaji-prarthana). „Wryndawana jest w rzeczywistości doświadczana 
taką, jaką jest, przez osoby, które zaprzestały czerpać przyjemność z mate-
rialnych radości”. (CC, ADI)

„Jeśli przybędziesz pociągiem lub samolotem skądkolwiek i zobaczysz 
Wryndawanę – mawiał Śrila Prabhupada – to nie jest to dostrzeżeniem 
Wryndawany”. (SPT 75-89)

„Powinniśmy przyjąć schronienie w Śri Śri Gaura-Nitaj i oczyścić się 
z pragnień jedzenia, spania, obrony i łączenia się w pary. Jest wielu wielbicieli, 
którzy zostawili swoje życie rodzinne i przybyli do Wryndawany, porzucili 
wszystkie materialne pragnienia i całkowicie polegają na Panu Śri Krysznie. 
Są nieporuszeni nawet wobec ciepła i zimna. Jeśli unikasz obraz, zobaczysz 
Wryndawanę”. (ŚP LSM)

„Z oczami przepełnionymi miłością do Boga, można zobaczyć prawdziwą 
tożsamość Wryndawany jako miejsca, gdzie Kryszna miał Swoje rozrywki 
z pasterzami i pasterkami”. (CC, ADI 5.21)

„Wielbiciele, którzy osiągają doskonałość w oddaniu (siddha-wastha), 
błogosławieni są wizją boskich lila Kryszny i Jego towarzyszy, mimo że 
pozostają w tych dhama w swoich obecnych ciałach”. (PRC)
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Śrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur elokwentnie wyjaśnia, jak zo-
baczyć Śri Krysznę: „Kiedy Kryszna zamanifestował się we Wryndawanie, 
zarówno wielbiciele, jak i niewielbiciele, widzieli Go własnymi oczyma; ale 
tylko wielbiciele wielbili Go, wiecznie obecnego we Wradźi, jako bezcenny 
klejnot w swoich sercach. Także obecnie wielbiciele widzą Krysznę we 
Wradźi w swych sercach przesyconych oddaniem, choć nie widzą Go 
swymi oczami.

„Oczy wielbiciela nie są niczym innym, jak czystą, niezachwianą jaźnią 
dźiwy. Forma Kryszny jest widzialna dla takich oczu proporcjonalnie do 
oczyszczenia praktyką oddania. Kiedy oddanie neofity osiąga etap bhawa-
-bhakti, czyste oczy zabarwione są balsamem miłości dzięki łasce Kryszny, 
która umożliwia ujrzenie Go twarzą w twarz”. (BS 5.38, znaczenie)

Aćarjowie mówią, że każdy może doświadczyć świętej Wryndawany 
przez szczere i czyste intonowanie mantry gajatri – „W obrębie oceanu 
światła manifestującego się w sylabie bidźa (klim) mantry kama-gajatri, 
zamanifestowana jest słodka siedziba zwana Wryndawaną. Wryndawana 
jest przepełniona wszechwspaniałą, duchową różnorodnością. Wszystko 
tam jest cudowne. Wszystko tam promieniuje najsłodszym nektarem. 
Wryndawana jest formą mantry bidźa w kama-gajatri i szczęściem trans-
cendentalnych rozrywek”. (WM)

Wryndawana jest wolna od błędów
„Wady we Wryndawanie nie są wadami. Widzenie ich jest ignorancją. 
Dostrzeganie cierpienia, chylenia się ku upadkowi czy też innych wad we 
Wryndawanie jest iluzją, wielką iluzją. Wryndawana jest najbardziej do-
niosłym, transcendentalnym miejscem pobytu. Jeśli moje uszy usłyszą 
o wadach Wryndawany, odetnę je sztyletem. Jeśli mój język będzie mówił 
o tych wadach, radośnie odetnę mój język. Jeśli moje oczy ujrzą wady – wy-
dłubię je. Jeśli mój umysł uwierzy w opowieści o wadach Wryndawany – 
porzucę moje życie.

„Ziemia jest tu tylko ziemią. Woda jest tu tylko wodą, drzewa drzewami, 
a winorośle winoroślami. Światło księżyca jest tylko światłem księżyca. 
Ptaki, dzikie zwierzęta i ludzie są tylko ptakami, dzikimi zwierzętami 
i ludźmi. Bóstwo Śri Kryszny jest tylko Bóstwem Śri Kryszny, a Bóstwo 
Śri Radhiki jest tylko Bóstwem Radhiki. Dość tych nonsensów! Modlę się, 
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abym był w stanie zobaczyć bezpośrednio, że w rzeczywistości wszystko 
we Wryndawanie jest duchowe i transcendentalne”. (WM)

Wryndawana jest godna wielbienia
„Śri Ćajtanja Mahaprabhu naucza nas, że tak jak Kryszna jest godny 
wielbienia, tak samo miejsce Jego pobytu, Wryndawana, jest godne czci. 
Podobnie akcesoria – drzewa, drogi i rzeki we Wryndawanie, wszystkie 
godne są wielbienia. Czysty wielbiciel śpiewa więc: dźaja dźaja wryndawana-
-wasi jata dźana: «Wszelka chwała mieszkańcom Wryndawany!». Jeśli 
ktoś ma niezachwianą postawę oddania, wszystkie te konkluzje zostaną 
objawione w jego sercu”. (CC, MADHJA 12.38 znaczenie)

„Nikt nie może zrozumieć chwał Śri Kryszny. Podobnie ziemia zwana 
Wryndawaną ma także nieograniczoną moc. Gdy udajesz się tam, wciąż 
znajdujesz nieograniczone moce duchowej atmosfery. Jeśli udasz się do Śri 
Wryndawan, ujrzysz tak wielu świętych i mędrców nieustannie wielbią-
cych Wryndawan Dham”. (PL I)

„Tak jak Wradźendranandana Kryszna godny jest wielbienia, tak Jego 
dhama, Wryndawana, jest także godna czci. Powinniśmy mieć wiele sza-
cunku dla Wryndawan Dham. W innym razie popełnimy obrazę, dhama-
-aparadha”. (SPT 72.48)

„Las Śri Radhy we Wryndawanie, którego nie można osiągnąć po tysiącach 
żyć w wyrzeczeniach, intonowaniu mantr, przez jogę i medytację, można 
osiągnąć natychmiast, jedynie przez złożenie pokłonu z szacunkiem.

„Ten, kto składa pełne szacunku pokłony Wryndawanie, jest wielbiony 
przez trzy światy. Zaś ten, kto nie ma szacunku dla Wryndawany, jest 
przeklinany przez trzy światy. Ten, kto traktuje Wryndawanę bardzo po-
ważnie, jest traktowany poważnie przez półbogów. Ten, kto traktuje 
Wryndawanę lekko, staje się tak mało ważny, jak źdźbło trawy”. (WM)

Chwały Wryndawany
„Przez powtarzanie imienia Wryndawany osiągamy korzyść intonowania 
Świętego Imienia. Poprzez słuchanie imienia Wradźi osiągamy korzyść 
słuchania o lila Kryszny. Poprzez dotykanie Wryndawany osiągamy korzyść 
świętego towarzystwa, a wdychając Jej zapach jest się pobłogosławionym 
korzyścią wąchania listków Tulasi ofiarowanych Gowindzie”. (GS)
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„Śri Wryndawana jest bardziej oczyszczająca niż cała transcendentalna 
wiedza, niszczy materialne pragnienia z wielu żyć i – tak jak matka – nie zważa 
na obrazy swoich podopiecznych, jest szczęśliwa od dotyku stóp Radhy!

„Każdy, kto powącha kwiat z Wryndawany, czuje podmuch jej wiatru, 
jeśli widzi osoby z Wryndawany, w taki czy inny sposób kłania się w kie-
runku Wryndawany lub raz wypowie pomyślne imię Wryndawany, nawet 
jeśli umiera w jakimś miejscu daleko od Wryndawany, natychmiast osią-
gnie transcendentalną siedzibę”. (WM)

Girlanda modlitw
„Niech moja głowa zawsze z szacunkiem składa pokłony Wryndawanie. 
Niech mój język entuzjastycznie wychwala jej transcendentalne cechy. 
Niech moje ręce czyszczą nowo rozkwitłe gaje. Niech moje stopy chodzą 
po Wryndawanie. Niech moje uszy słuchają o jej chwałach. Niech moje 
oczy spoglądają na Wryndawanę. Niech mój umysł zawsze medytuje 
o Wryndawanie.

„Ciągle od nowa wołam: «O łaskawo królowo nowo rozkwitłych gajów 
Wryndawany, jestem stracony! Proszę, miej litość nade mną!». Powodowany 
miłością trzy razy dziennie składaj pokłony Śri Wryndawanie.

„Niech Wryndawana, przepełniona wieloma czystymi, słodkimi zaletami, 
gloryfikowana przez wielkich mędrców i filozofów, z jej wspaniałą mocą
i łaską, przemieni takie grzeszne zwierzę, jak ja, w sługę swoich stóp.

„Stopy Pana Ćajtanji są daleko. Pojawił się potężny Kali. Jak miłość do 
Kryszny może być osiągnięta bez miłości do Wryndawany?

„Jestem pełen błędów. Nie ma we mnie nawet odrobiny śladu zalet. Ciągle 
popełniam przeciw tobie niewybaczalne obrazy. A ty, Wryndawano, ciągle 
jesteś jak moja matka, a ja jak twój syn. Proszę, nie porzucaj mnie.

„Najdroższa, najbardziej szczęśliwa Wryndawano, gdybym mógł patrzeć 
na wspaniałych, poruszających się i nie poruszających się twoich mieszkańców 
milionami transcendentalnych oczu; gdybym mógł wąchać twój zapach 
milionami nozdrzy, gdybym mógł słuchać o twoich cnotach milionami uszu, 
gdybym mógł chodzić po tobie milionami stóp, gdybym mógł składać ci 
pokłony milionami głów i rąk – nie byłbym zadowolony.

„Możemy osiągnąć to, czego szukamy lub nie. Po prostu modlimy się, by 
móc opuścić to zewnętrzne ciało w granicach Wryndawany”. (WM)
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Rozdział Drugi
Lasy Wryndawany

Kiedy gopi wychwalają las Wryndawany, Radharani staje się oszołomiona. 
Upuszczając winę, nie wiążąc włosów i pasa, nie mówiąc nic przyjaciółkom, 

Śri Radha zaczyna tam biec, a za nią radośnie podążają Jej przyjaciółki.
(Wryndawana-mahimamryta)

Ten rozdział i kolejne będą mówić o różnych cechach Wryndawany, takich 
jak lasy, zwierzęta, kurz, rzeka Jamuna, Śri Śri Radha-Kryszna i Ich wieczni 
towarzysze, rozrywki, Goswami, Jogamaja, itd. W rozdziale o zwierzętach 
z Wryndawany opisane są duchowe krowy surabhi występujące w rozrywkach 
Śri Śjamasundara, razem z opisami ich materialnych odpowiedników – 
świętymi krowami zebu włóczącymi się dziś powszechnie po drogach 
i ścieżkach Wryndawany.

Słuchanie o transcendentalnej pozycji i chwałach poszczególnych osobisto-
ści i miejsc, łączące się w czystej harmonii dla stworzenia duchowej siedziby 
Radhy i Kryszny na Goloce Wryndawanie, pomoże wielbicielowi postrzegać 
tę duchową rzeczywistość zamanifestowaną w Bhauma Wryndawanie. 
Wszystko, co jest widoczne we Wryndawanie, przypomina o transcenden-
talnych, miłosnych relacjach Radhiki-Krysznaćandry w świecie duchowym. 
Następujący incydent ukazuje, jak można pamiętać Śri Krysznę poprzez 
ujrzenie czegoś w tym świętym miejscu.
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Pewnego dnia, w czasie, gdy miękkie, szafranowe promienie słońca zacho-
dziły nad świątynią Radha-Madana-Mohana zbudowaną z czerwonego 
piaskowca, stara wdowa ofiarowywała ognik rzece Jamunie. Nagle grupa
krów przemknęła przed nią. Spontanicznie zaczęła ofiarowywać ognik
krowom, wołając w ekstazie: „Śjamala! Dhamali! Ćandani! Pingala!”. Są to 
imiona osobistych krów surabhi Gopala w świecie duchowym, na Goloce 
Wryndawanie. Poprzez obserwowanie tych spokojnych i pięknych krów 
kobieta ta pomyślała o pasterskich rozrywkach Kryszny i przepełniły ją 
duchowe emocje. Im bardziej czyjeś oczy są otwarte transcendentalną 
wiedzą o Wryndawanie, tym bardziej osoba ta może doświadczyć i docenić 
ćintamani-dham, Śri Wryndawanę.

Transcendentalne ciało Śri Kryszny
W Gautamija-tantrze Śri Kryszna mówi Naradzie Muniemu: „Cały obszar 
lasów Wryndawany jest jak Moje ciało. Rdzeniem kręgowym tego ciała jest 
Kalindi (rzeka Jamuna), która płynie wodą podobną do nektaru”. (BR)

Radha i Kryszna spędzają większość Swoich dni i nocy bawiąc się rado-
śnie w wielu lasach Wryndawany. Jest tam nieograniczona ilość altanek, 
jezior, gajów, stawów, rzek, wodospadów i jaskiń. Spotkać tam można 
bezkresną różnorodność wielokolorowych i egzotycznie pachnących kwia-
tów, winorośli i drzew, artystycznie gotowych do stworzenia ciągłego festi-
walu ekstatycznej przyjemności dla Boskiej Pary.

Aćarjowie zidentyfikowali i nazwali około sto trzydzieści siedem z tysięcy
transcendentalnych lasów Wryndawany. Śri Narajana Bhatta Goswami, 
rówieśnik Sześciu Goswamich, wyjaśnia, że pięćdziesiąt osiem lasów tworzy 
transcendentalną postać Kryszny. Lasy Kumudawana i Talawana tworzą 
piersi Kryszny, Wryndawana tworzy Jego czoło, Bahulawana i Mahawana 
– Jego ramiona, Bhandirawana jest Jego lotosowymi stopami, a Nandagrama 
Jego palcami.

Podział ten jest podobny do dwunastu pieśni Śrimad Bhagawatam, które 
porównane są do różnych części transcendentalnej formy Kryszny. Pierw-
sza i drugia pieśń Śrimad Bhagawatam porównana jest do lotosowych stóp 
Kryszny, trzecia i czwarta do ud Kryszny, piąta do piersi, siódma i ósma do 
ramion Śri Kryszny, dziewiąta do szyi, dziesiąta do uśmiechniętej twarzy 
Kryszny, jedenasta do czoła Kryszny, a dwunasta do Jego korony.
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Śrila Prabhupada opisuje piękno lasów Wradźi: „Wszystkie lasy na 
brzegu Jamuny są pięknymi ogrodami, pełnymi drzew mango, jabłoni, 
guaw, pomarańczy, winogron, jagód, owoców palmowych oraz wielu innych 
roślin i pachnących owoców. Ponieważ lasy te znajdują się nad brzegiem 
Jamuny, naturalnie są tam także kaczki, żurawie i pawie siadające na gałę-
ziach drzew. Wszystkie te drzewa, ptaki i dzikie zwierzęta były pobożnymi 
istotami zrodzonymi w transcendentalnej siedzibie, by dać przyjemność Panu 
i Jego wiecznym towarzyszom, chłopcom pasterzom”. (ŚB 3.2.27 znaczenie)

Wryndawana – szczególny las
Dwanaście głównych lasów tworzy scenę dla boskich pokazów transcen-
dentalnych rozrywek Radhy i Kryszny. Pięć lasów ozdabia wschodni brzeg 
Jamuny: Bhadrawana, Bhandirawana, Bilwawana, Lohawana i Mahawana. 
W tych lasach Śri Baladewa jest przewodnim Bóstwem i najbardziej wy-
różniającą się osobą we wszystkich rozrywkach. Śrimati Radhika i Kryszna 
rządzą siedmioma lasami rosnącymi na zachodnim brzegu Jamuny: Bahula-
waną, Kamjawaną, Khadirawaną, Kumudawaną, Madhuwaną, Talawaną 
i Wryndawaną.

„Śri Kryszna powiedział: «Słodki, pachnący miód sączący się z nowo 
wyrosłych pączków mango, ciągle przyciąga grupy trzmieli, a las porusza 
się na skutek lekkiego wiaterku ze wzgórz Malaja, które pełne są drzew 
sandałowych. W ten sposób las Wryndawany wzmaga Moją transcenden-
talną przyjemność”. (WIDAGDHA-MADHAWA 1.23)

„We Wryndawanie (Wradźi) obszar podzielony jest na różne wany (lasy). 
W sumie dwanaście lasów rozciąga się na obszarze osiemdziesięciu czterech 
krośa (stu sześćdziesięciu ośmiu mil). Spośród nich szczególny las – znany 
jako Wryndawana – rozciąga się od dzisiejszego miasta Wryndawana do 
wioski zwanej Nandagrama”. (CC, MADHJA 21.29, znaczenie)

Łącznie te dwanaście lasów nazywa się Wryndawaną, ale każdy powinien 
zrozumieć, że jeden z dwunastu lasów, najbardziej godny i pomyślny, jest 
specjalnie nazwany tym mianiem. „O święta ziemio – mówi Śri Kryszna 
– ten dwunasty las Wryndawany jest niszczycielem wszystkich występków 
i jest chroniony przez Wrynda-Dewi. Z pewnością jest to Mój ulubiony 
las. Tu będę miał rozrywki z gopa i gopi w pięknych miejscach, które są 
poza zasięgiem półbogów”. (WP)
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Wiśwanath Ćakrawarti Thakur wyjaśnia, jak las Wryndawany zadawala
wszystkie transcendentalne zmysły Gowindy: „Pan Kryszna zobaczył, że 
las Wryndawan dostarcza przyjemności pięciu zmysłom. Pszczoły, ptaki 
oraz zwierzęta wydawały urocze dźwięki i dawały słodką przyjemność 
uszom. Wiatr służył wiernie Panu, wiejąc przez las niósł chłodną wilgoć od 
jeziora, w ten sposób dostarczał przyjemności dotykowi. Słodycz wiatru 
pobudzała nawet zmysł smaku, a zapach lotosowych kwiatów był źródłem 
przyjemności dla nozdrzy. Cały las obdarzony był niebiańską pięknością, 
która dawała duchowe szczęście oczom”. (ŚB 10.15.3, znaczenie)

Kryszna dekorował się liśćmi, pawimi piórkami, kolorowymi minerałami 
i tilakiem zebranym w bogatym w minerały lesie.

Okrążanie dwunastu lasów
Wradźa Mandala parikram (okrążanie dwunastu lasów Wryndawany) jest 
jedną z dziewięciu form służby oddania zwaną pada-sewana (służenie loto-
sowym stopom Kryszny). Sam Bóg, Najwyższa Osoba – Śri Ćajtanja – dał 
przykład, spędzając jeden miesiąc na podróżowaniu po dwunastu lasach 
Wryndawany. Sześciu Goswamich – bezpośrednich naśladowców Pana 
Gaurangi – i tysiące szczerych gaudija wajsznawów przez lata entuzja-
stycznie spełniało tę błogą formę służby oddania. W latach trzydziestych 
sławny założyciel Gaudija Math, Śrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur,
organizował i prowadził corocznie grupy parikramowe z ponad tysiącem 
uczestników. Dziś tysiące grup wielbicieli z różnych stron Indii wciąż 
spełniają tę padajatrę (wędrujący festiwal) Wradźa Mandala. Co roku 
w miesiącu Kartika (październik-listopad) Międzynarodowe Towarzystwo 
Świadomości Kryszny organizuje parikram, dostarczając wielbicielom 
Kryszny spoza Indii rzadkiej sposobności doświadczania ekstazy okrążania 
Wryndawan Dham. Oprócz tego, że jest to wspaniały sposób na zobaczenie 
i służenie transcendentalnej ziemi Śri Kryszny, okrążanie Wradźabhumi 
oczyszcza świadomość.

„Śrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur twierdzi, że przeznaczeniem
języka jest samozaspokajanie się różnorodnymi smakami, ale chodząc po 
dwunastu świętych lasach Wradźa Mandali można zostać oczyszczonym 
od dwunastu smaków materialnego zmysłu cieszenia się. Pięć głównych 
podziałów materialnych relacji to neutralny podziw, służenie, przyjaźń, 
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rodzicielskie uczucie i miłość małżeńska. Siedmioma niższymi cechami 
materialnych związków jest materialny humor, zdumienie, rycerskość, 
współczucie, złość, strach i ohyda. Oryginalnie tych dwanaście ras lub 
smaków związków jest wymieniane między Najwyższym Panem a żywymi 
istotami w świecie duchowym. Wędrując przez dwanaście lasów Wrynda-
wany można uduchowić dwanaście smaków osobistego istnienia. W ten 
sposób można zostać wyzwoloną duszą, wolną od materialnych pragnień”. 
(ŚB 11.8.20, znaczenie)
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Rozdział Trzeci
Drzewa we Wryndawanie

Wiecznie kłaniam się drzewom i winoroślom Wryndawany, 
które łaskawie nagradzają wszystkimi celami życia każdego, 

kto choć raz je zobaczy, dotknie, usłyszy lub zapamięta.
(Śrila Prabhodananda Saraswati)

Przyjaźni mędrcy
„Bóg, Najwyższa Osoba, powiedział: «O najwspanialszy z Panów, Balaramo, 
popatrz tylko, jak te drzewa skłaniają swe głowy u Twych lotosowych stóp, 
które wielbione są przez nieśmiertelnych półbogów. Drzewa te ofiarowują
Tobie owoce i kwiaty, aby wykorzenić swą ignorancję, która spowodowała 
ich narodziny w tych ciałach». Drzewa myślały, że z powodu przeszłych 
obraz przyjęły narodziny w ciałach drzew, a ponieważ były nieruchome, 
nie mogły towarzyszyć Panu Śri Krysznie w Jego wędrówkach po okolicach 
Wryndawany. Jednak wszystkie stworzenia we Wryndawanie, włączając 
w to drzewa oraz krowy, były wielkimi wyzwolonymi duszami, które mogły 
osobiście przebywać z Bogiem, Najwyższą Osobą”. (ŚB 10.15.5, werset 
i znaczenie)

„Ujrzawszy Śri Ćajtanję Mahaprabhu, drzewa i pnącza we Wryndawanie 
uradowały się. Ich gałęzie podniosły się i zaczęły ronić łzy ekstazy w postaci 
miodu. Przeciążone owocami i kwiatami, padały do lotosowych stóp Pana 
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i witały Go różnymi postawami tak, jakby byli Jego przyjaciółmi. W ten 
sposób wszystkie ruchome i nieruchome żywe istoty we Wryndawanie 
stały się bardzo szczęśliwe na widok Pana. To tak, jak przyjaciele są szczę-
śliwi, widząc jeden drugiego”. (CC, MADHJA 17.200)

Nieprawidłowe jest myślenie, że tylko w czasach Kryszny niektórzy święci 
i wielbiciele żyli jako drzewa we Wryndawanie. Czterysta pięćdziesiąt lat 
temu Maharadź Judhisztira – sławny Pandawa – pojawił się we śnie Ragu-
natha Dasa Goswamiego. Poprosił go o to, by nie wycinać drzew nad 
brzegiem Śjama-kunda, gdyż on i jego bracia mieszkali tam w tej postaci. 
Jako gatunek, drzewa mają bardzo długie życie. Przykładowo kalifornijskie 
sekwoje żyją nawet do siedmiu tysięcy lat, a banjanowe drzewo w Ogrodzie 
Botanicznym w Kalkucie szacuje się na około tysiące lat wstecz. Jest to 
całkiem możliwe, że drzewa-wielbiciele, którzy byli świadkami rozrywek 
Kryszny, również i dziś są tu obecni.

Mówi się, że drzewa kadamba i tamala, rosnące w Rasasthali, były świadkami 
tańca rasa Kryszny i dlatego są godne wielbienia przez nas. Powinniśmy 
pokornie zbliżyć się do tych żywych istot i błagać o ich łaskę. Powinniśmy 
modlić się u ich lotosowych stóp, by oczyściły nas tak, byśmy mogli widzieć 
i rozumieć wieczne rozrywki Kryszny w naszych sercach. Te drzewa nie są 
zwykłe. Wszystkie one są transcendentalnymi osobistościami.

Drzewa spełniające pragnienia
„Kiedy robiło się gorąco, Pan Kryszna zobaczył, że drzewa odgrywały rolę 
parasoli, rzucając cień na Niego. W ten sposób przemówił do Swoich 
przyjaciół: «O Stoka-Kryszno, Amsu, o Sudamo, Subalo i Ardźuno, 
o Wryszabho, Odźaświ, Dewaprasztho i Waruthapo, spójrzcie tylko na te 
wspaniałe, pomyślne drzewa, których życie jest całkowicie zadedykowane 
dla korzyści innych”.

„Tolerując wiatr, deszcz, ciepło i śnieg, chronią nas od tych czynników. 
Zobaczcie tylko, jak te drzewa utrzymują każdą żywą istotę! Ich narodziny 
są sukcesem. Ich zachowanie jest podobne do zachowania wielkich osobi-
stości, bo o cokolwiek ktoś je poprosi, nigdy nie odejdzie rozczarowany”. 
(ŚB 10.22.30)

„Choć można narzekać, że we Wradźi nie ma kalpa-wryksza (drzew 
spełniających pragnienia), to gdy Sześciu Goswamich było tam obecnych, 
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one istniały także. To nie jest tak, że ktoś po prostu może podejść do takiego 
drzewa i żądać czegoś. Najpierw trzeba stać się wielbicielem. Goswami 
mieszkali pod takim drzewem przez tylko jedną noc, a drzewo to spełniło 
wszystkie ich pragnienia. Zwykłym ludziom wszystko to może wydawać 
się cudowne, ale gdy ktoś zaczyna robić postęp w duchowej służbie oddania, 
wszystko to może stać się zrozumiałe”. (TLC, wprowadzenie)

„Śrila Śridhar Swami wyjaśnia, że drzewo pragnień nie ma materialnych 
przywiązań czy słabości, lecz po prostu obdarza swoimi owocami tych, 
którzy na nie zasługują, i nikogo innego. Dźiwa Goswami Prabhupada 
dodaje, że drzewa pragnień nie myślą: «Ta osoba nadaje się, aby mnie 
wielbić, a inna nie». Raczej drzewo pragnień jest zadowolone z każdego, 
kto właściwie mu służy”. (ŚB 10.72.6, znaczenie)

Obejmowanie drzewa
Obecnie można regularnie zobaczyć we Wryndawanie mężczyzn, kobiety, 
chłopców i dziewczęta pobożnie pieszczących różne drzewa, które zostały 
wypolerowane i wygładzone na skutek ciągłego obejmowania. Wielbiciele 
wznoszą modlitwy do tych cichych przyjaciół i są zadowoleni odpowiedzią, 
którą odbierają wewnątrz swoich serc. Drzewa eukaliptusowe i tamala, 
rosnące w pobliżu bhadźan-kutir Rupy Goswamiego w świątyni Radha-
-Damodara, oraz boskie drzewa w Sewa-kundźa są szczególnymi ulubieńcami 
Wradźawasich. Gdy Ćajtanja Mahaprabhu przemierzał las Wryndawany, 
wszystkie rośliny, drzewa i pnącza były zachwycone Jego widokiem i radowały 
się Jego obecnością. Życie roślin wygląda tam jak w świecie duchowym – jest 
w pełni świadome”. (PL)

„Te wspaniałe drzewa we Wradźabhumi są doskonale duchowe z natury 
i pełne wszelkich mocy. Są niczym inkarnacje Boga, Najwyższej Osoby. 
Tak, jak uwarunkowane dusze nie rozumieją duchowej natury inkarnacji 
Najwyższego Pana, w ten sam sposób nie rozumieją chwały tych transcen-
dentalnych drzew we Wradźi”. (WRC)

Drzewa kadamba i tamala
Drzewo kadamba, które często można zobaczyć w okolicach Wryndawany, 
jest wysokim drzewem z dużymi, okrągłymi, żółtymi kwiatami o inten-
sywnym zapachu. Drzewa kadamba oznaczają Śrimati Radharani, a drzewa 
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tamala Krysznę. Jako bardzo drogie Śri Krysznaćandrze, drzewa kadamba 
uczestniczą w Jego wielu radosnych rozrywkach.

Pewnego ranka, gdy gopi kąpały się w rzece Jamunie w Ćira-ghat, Kryszna 
zabrał ich ubrania. Sam wdrapał się na drzewo kadamba i czekał na to, by 
przyszły odzyskać swoje ubrania. W Kadamba-khandi Śri Kryszna siadał 
na wysokich drzewach kadamba i grał na flecie, przyciągając uwagę trans-
cendentalnych krów surabhi. Wiążąc z tyłu Swoje piękne włosy i machając 
ramionami jak zapaśnik, Kryszna skakał do rzeki Jamuny z drzewa kadamba, 
gdzie pokonał wężowego demona Kaliję. Drzewo to dobrze się trzymało, 
ponieważ zostało ochronione nektarem od Garudy, orła – nosiciela Wisznu, 
i to samo drzewo kadamba wciąż stoi we Wryndawanie w pobliżu Radha-
-Madana-Mohana Mandir.

„Śri Kryszna pojawił się na ziemi w transcendentalnym ciele, które 
przypomina niebieskawy kolor drzewa tamala”. (ŚB 1.9.33) Śri Ćajtanja 
powiedział Wallabha Bhatcie: „Jedynym znaczeniem Świętego Imienia Śri 
Kryszny jest to, że jest On ciemnoniebieski, tak samo, jak drzewo tamala, 
i jest synem matki Jaśody”. (CC, ANTJA 7.86)

„Ponieważ jego kolor przypominał dokładnie kolor Kryszny, Śrimati 
Radharani zwykła odpoczywać pod drzewem tamala, gdy czuła rozłąkę 
z Kryszną”. (SPT 70.53)

„Pewnego razu, gdy Kryszna spacerował, jedna z towarzyszek Radharani 
powiedziała do Niej: «Moja droga przyjaciółko, czy sądzisz, że ta spaceru-
jąca osobistość jest drzewem tamala? Jeśli jest drzewem tamala, to jak jest 
to możliwe, by spacerowała i była tak piękna?”. (NOD, rozdz. 30)

„Odczuwając intensywną rozłąkę z Kryszną, Radharani narysowała 
kiedyś Jego ujmującą postać na ziemi sokiem z drzewa tamala. Następnie 
Radha otoczyła Swymi podobnymi do winorośli ramionami szyję tego 
wizerunku i upadła na ziemię nieprzytomna”. (HAMSADUTA)

„Gdy Wryszasura pojawił się we Wryndawanie jako byk, wszystkie gopi 
były bardzo przerażone. Zaniepokojone w ten sposób zaczęły obejmować 
drzewo tamala”. (NOD, rozdz. 29)

Barometr bhakti
Kontrahent budujący Świątynię Kryszna-Balaram we Wryndawanie chciał 
ściąć drzewo tamala, które wtedy bardziej przypominało pniak, niż drzewo. 
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Śrila Prabhupada powstrzymał go. Przez codzienny darśan i odrobinę 
maha-prasadam od Radha-Śjamasundara, drzewo tamala urosło silne 
i zdrowe. „Podczas podziwiania drzewa tamala na dziedzińcu Świątyni 
Kryszna-Balaram, Śrila Prabhupada powiedział pewnego razu, że skoro 
drzewo tamala wyrosło tak pięknie, to wskazuje na to, że wielbiciele pełnią 
prawdziwą bhakti”. (PL V)

Imli-tala – transcendentalne drzewo tamaryndowe
Śri Kryszna usiadł pod tym drzewem nad brzegiem Jamuny, a Jego trans-
cendentalne ciało zaczęło robić się złotawe z powodu uczucia intensywnej 
rozłąki ze Śrimati Radharani. Pięćset lat temu ciało Śri Ćajtanji zamieniło 
kolor na niebieskawo-czarny, gdy usiadł tu i myślał o Śri Krysznie.

Koronacja Śri Radhy
Po tym, gdy król Indra i półbogowie wykąpali Krysznę w Gowinda-kunda, 
Paurnamasi i Wrynda-Dewi zaaranżowały królewską ceremonię kąpieli, 
by ukoronować Śrimati Radharani na królową Wryndawany. Wszystkie 
żony półbogów i uosobione święte rzeki uczestniczyły w tej uroczystości 
w Imli-tali. Śri Kryszna także przybył i skinięciem głowy zaakceptował Śri 
Radhę jako królową i kontrolerkę Wryndawany (Wryndawaneśwari).

„Kiedy ujrzę wspaniałą ceremonię kąpieli przed Twoją koronacją na 
królową Wryndawany, osobiście zaaranżowaną przez Paurnamasi? Setki 
sakhi (gopi) zbierze się tam, śpiewając pomyślne pieśni i grając na różnych 
instrumentach muzycznych, takich jak lutnie, winy i mrydangi. Z miłością 
będą kąpać Cię wieloma naczyniami świętej, czystej wody”. (WK)

Gowinda objawia Gaurangę
„Podczas jednego rasa-lila Śrimati Radharani opuściła miejsce tańca. Śri 
Kryszna poszedł szukać Radhy w gajach Wryndawany, ale nie mógł Jej 
znaleźć. Siadając pod drzewem tamaryndowym w Imli-tali, drogim miej-
scu Radhy, Śri Kryszna zaczął intonować: «Radha, Radha, Radha». Gdy 
Kryszna stał się całkowicie zaabsorbowany myślami o Śrimati Radharani, 
Jego transcendentalne, niebieskawo-czarniawe ciało przybrało promienny, 
złoty kolor Śrimati Radharani. W tym czasie Śri Radha i Jej towarzyszki 
gopi przybyły tam i zostały urzeczone złotą postacią Śri Kryszny.
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„Gdy Śrimati Radharani powiedziała: «To z pewnością Kryszna tu sie-
dzi», Kryszna porzucił nastrój separacji i zauważył Śrimati Radharani i gopi. 
Następnie Radha zapytała Krysznę o znaczenie tej niesłychanej postaci. 
Kryszna odpowiedział: «Poszukując Cię po całym lesie, usiadłem tu i za-
cząłem intonować Twoje imię. Stopniowo Moje ciało zaczęło przybierać 
Twój promienny, złoty kolor, a Moje uczucia zostały zastąpione Twoimi, co 
umożliwiło Mi doświadczenie silnego nastroju Twojej rozłąki ze Mną. 
Nigdy wcześniej nie doświadczyłem tego. W Kali-judze znowu przyjmę 
Twoją formę i nastrój i będę bez ograniczeń rozdawał prema-bhakti wszy-
stkim uwarunkowanym duszom». Potem Rasaradź Śri Kryszna dołączył 
z Radharani i gopi do radosnego tańca rasa nad brzegiem Jamuny”. (WS)

Wata lila
Śri Kryszna spełnił wiele rozrywek pod drzewem wata (banjanowym) we 
Wryndawanie. W rzeczywistości jeden z dwunastu lasów Kryszny nazywa 
się Bhandirawana (las banjanowy). Kolejne opisy dają pojęcie o niewiary-
godnym pięknie majestatycznych drzew banjanowych. „Zobaczyli to naj-
lepsze ze wszystkich drzew, które miało wiele długich gałęzi. Z powodu 
gęstych liści przypominało chmurę siedzącą na ziemi. Jego postać była tak 
wielka, że wydawała się być podobna do góry zasłaniającej pół nieba. 
Wiele ptaków z uroczymi, niebieskimi skrzydłami odwiedzało to drzewo, 
którego owoce i liście sprawiały, że wydawało się ono być chmurą, której 
towarzyszy tęcza, lub domem udekorowanym pnączami i kwiatami.

„Rozprzestrzeniało ono swój system korzenny ku dołowi, a nad sobą 
podtrzymywało uświęcone chmury. To drzewo banjanowe było niczym 
pan pomiędzy wszystkimi innymi drzewami, znajdującymi się w pobliżu, 
jako że pełniło ono wszechpomyślną funkcję ochrony przed deszczem 
i żarem słonecznym. Tak wyglądało drzewo zwane Bhandirawana”. (ŚB 
10.18.22, znaczenie)

W Gopala-ćampu Śrila Dźiwa Goswami opisuje, jak Pan Balarama 
spełniał Swoje kapłańskie obowiązki do „małżeństwa gandharwa” Radhy-
-Kryszny pod tym samym drzewem banjanowym.

Nocą, w czasie jesiennej pełni księżyca, Śri Gopinatha staje atrakcyjnie 
pomiędzy gałęziami drzewa bananjowego w Wamśiwat. Kryszna przywołał 
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pełne entuzjazmu gopi przy pomocy słodkich, łagodnych tonów Swego 
fletu. Potem Śri Gopinatha rozpoczyna sławny taniec rasa na iskrzących 
się, miękkich piaskach wzdłuż rzeki Jamuny. „Mimo że cały brzeg Jamuny 
świeci od miłości do Kryszny, myślę, że obszar Wamśiwat nie tylko świeci, 
ale w rzeczywistości tańczy w ekstatycznej miłości”. (WRC)

W chłodnym cieniu drzewa banjanowego, w Akszaja-wata, otoczeni 
przez tysiące przyjaciół pasterzy, Kryszna i Balarama cieszyli się piknikiem 
w lesie, a ich krowy popijały wodę z Jamuny.

W gniewnym nastroju Śrimati Radharani opuściła taniec rasa i przyjęła 
schronienie drzewa banjanowego w Śringara-wata. Aby ułagodzić Śri Radhę, 
Śjamasundara wplótł pachnące kwiaty w Jej włosy i udekorował Jej lotosowe 
stopy atrakcyjnymi wzorami.

Drzewa we Wryndawanie są w pełni świadomymi wielbicielami, którzy 
mogą całkowicie odwzajemnić się wciąż wzrastającą miłością do Kryszny. 
Śrila Dźiwa Goswami wyjaśnia: „Poprzez kwitnące kwiaty, drzewa uśmie-
chają się i śmieją, kroplami miodu ronią łzy, nowymi gałązkami jeżą się ich 
włosy, a przy pomocy gałęzi drżą i skłaniają się ku ziemi. Na tych pięć 
sposobów drzewa okazują ekstatyczną miłość do Kryszny”. (GCS)

Chwały drzew z Wryndawany
„Drzewa i warzywa są podstawą i dostarczają szczęścia przez cały rok. Jest 
to aranżacją we Wryndawanie. To nie jest tak, że w jednej porze roku 
drzewa zadowalają nas, a w drugiej nie. Raczej w równy sposób zadowalają 
wszystkich w czasie zmian sezonowych”. (ŚB 10.13.59 znaczenie)

„Wszędzie we Wradźi i nad brzegami Jamuny są drzewa, które dają pre-
zent czystej miłości i sprawiają, że każdy pamięta Pana, czyniąc Tego, który 
jest księżycem Wradźi, nagle wschodzącym wewnątrz serca”. (WRC)

„Bardzo czułe, bardzo delikatne, bardzo przystojne, pełne transcendental-
nego szczęścia, bardzo inteligentne, bardzo wspaniałe, obdarzające miłym, 
chłodnym cieniem, wypełnione pięknymi kwiatami, smacznymi owocami, 
pachnącym, słodkim miodem oraz pięknymi liśćmi i pnączami, błyszczące 
ekstatyczną miłością do Śri Kryszny, drzewa w lesie Wryndawany świecą 
wielką wspaniałością.

„Zrywając cudowne kwiaty i gałązki, dekorując sobie wzajemnie warkocz 
i kok, budując chatkę i łóżko z kwiatów, jedząc owoce i pijąc miód, dwie 
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młode postaci miłości, jasna i ciemna, radują się rozrywkami, a wzniosłe 
drzewa Wryndawany błyszczą wielką wspaniałością”. (WM)

Modlitwy
„Każdy powinien wielbić przynoszące pomyślność drzewa Wryndawany, 
które są osobistymi przyjaciółmi Boskiej Pary. Niech drzewa Wryndawany, 
których nowe, pączkowe włosy jeżą się z radości, które ronią łzy powodzią 
miodu, które wspaniale tańczą, poruszając nowo wypuszczonymi gałązkami 
na wietrzyku, które uśmiechają się i śmieją pięknie kwitnącymi kwiatami, 
które recytują modlitwy gruchaniem ptaków, i które uginając się od ciężaru 
owoców i kwiatów skłaniają się w pokłonie, niechaj te drzewa przyniosą mi 
transcendentalne szczęście.

„Swoimi delikatnymi, niczym płatki kwiatów dłońmi, Radha-Kryszna 
starannie podlewają drzewa i pnącza od czasu, gdy zakwitną. Żywią je 
i sprawiają, że rosną, a w odpowiednim czasie łączą każde pnącze z odpo-
wiednim drzewem. Gdy Radharani i Śri Kryszna zobaczyli nowo rozkwitłe 
kwiaty, zachwycili się i wypowiadali śmieszne, żartobliwe słowa. Ukłońmy 
się i ofiarujmy pełne szacunku pokłony tym drzewom i pnączom”. (WM)
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Rozdział Czwarty
Kurz Wryndawany

W niektórych miejscach ziemia Wradźi zrobiona jest z kamforowego kurzu. 
W innych jest szafranowa. W niektórych miejscach składa się 

z piżma, a w jeszcze innych zrobiona jest z aromatycznych 
substancji używanych do religijnych czynności.

(Wryndawana-mahimamryta)

Wielbiony przez wszystkich
„Kurz z lotosowych stóp Kryszny, który jest źródłem świętości wszystkich 
miejsc pielgrzymek, wielbiony jest przez wszystkich wielkich półbogów. 
Przewodnie bóstwa wszystkich planet zaangażowane są w służbę dla Niego 
i uważają siebie za najszczęśliwszych, posypując swoje korony kurzem 
z lotosowych stóp Kryszny”. (ŚB 10.68.37)

„O dziewczęta! Kurz z lotosowych stóp Gowindy jest tak święty, że nawet 
Brahma, Śiwa i bogini fortuny przyjmują ten pył na swoje głowy, by zneu-
tralizować grzeszne reakcje. Zgodnie ze Śrila Wiśwanathem Ćakrawartim, 
który cytuje z śastr, każdego dnia późnym popołudniem, kiedy Kryszna 
wraca z pastwiska ze Swoimi przyjaciółmi pasterzami, wielcy półbogowie, 
jak Brahma i Śiwa schodzą, by przyjąć kurz z lotosowych stóp Kryszny”. 
(ŚB 10.30.29, werset i znaczenie)



Docenić Śri Wryndawan Dham

50

„Brahma modli się: «Drogi Kryszno, proszę, daj mi jakikolwiek rodzaj 
narodzin w obrębie lasów Wradźi, a w ten sposób być może będę zaszczy-
cony kurzem z lotosowych stóp tamtejszych wielbicieli”. (KB, rozdz. 14)

Nie tylko półbogowie, ale także wieczni towarzysze Kryszny – Śrimati 
Radharani, gopi, Lakszmidźi i poufni wielbiciele, jak Uddhawa i Narada 
Muni, czują smak do kurzu Wryndawany. „Kiedy droga Radha, pokonana 
przez nektar piękna Wryndawany, radośnie nacierająca swoje kończyny jej 
kurzem, z dużymi, niczym płatki lotosu oczami poruszającymi się w ekstazie, 
zalśni w wielkim zdumieniu?”. (WM)

„Bogini fortuny, Lakszmidźi, pragnęła także zatrzymać kurz Wrynda-
wany na Swoich piersiach, razem z pachnącym szafranem. Szczególnie 
gopi, pasterze i plemienne kobiety tubylców zawsze pragną stać się trawą 
i słomą na ulicach Wryndawany, aby być deptanymi przez lotosowe stopy 
Kryszny”. (KB, rozdz. 83)

„Uddhawa docenił uprzywilejowaną pozycję gopi i pragnął upaść i przyjąć 
kurz z ich lotosowych stóp na swoją głowę. Nie śmiąc umieścić pyłu ze 
stóp gopi na swojej głowie w tym życiu, Uddhawa aspirował do otrzymania 
przyszłych narodzin jako kępka trawy lub ziela. Wtedy mógłby mieć kurz 
ze stóp gopi”. (KB, rozdz. 46)

„We Wryndawanie najlepszym miejscem jest brzeg Jamuny. Na piasku 
Jamuny najlepszym miejscem jest arena tańca rasa. Arena tańca rasa jest 
pełna kurzu, którego dotykały dwie lotosowe stopy Kryszny, kochanka gopi. 
Wielki mędrzec Narada wielbi te cząstki kurzu z całego serca”. (LM)

Żyjący Kurz
Dlaczego kurz we Wryndawanie jest godny wielbienia? „Ponieważ kurz 
z Wryndawany nie jest różny od Kryszny” – powiedział Śrila Prabhupada. 
„Gdy przyjmujesz odrobinę pyłu z Wryndawan Dham, oznacza to, że 
przyjmujesz kurz z lotosowych stóp Kryszny”. (SPT 75.89)

Wielbiciele mieszkający we Wryndawanie regularnie zjadają kilka ziaren 
tego transcendentalnego kurzu, gdy tylko odwiedzają takie miejsca rozrywek 
Radhy-Kryszny, jak Sewa-kundźa, Wzgórze Gowardhana, Warszana, 
Radha-kunda i Ramana-reti. Niektórzy Wradźawasi nawet zabierają ze 
sobą małą buteleczkę z kurzem Wryndawany za każdym razem, gdy 
opuszczają dhama. Dodają go odrobinę do posiłków w celu utrzymania 
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bliskiego kontaktu z Radhą-Gowindą i Śri Wryndawan Dham. Biografowie 
opisują, że Sam Śri Ćajtanja regularnie jadł kilka ziaren kurzu, który zebrał 
w miejscu narodzin Swego guru, Śri Iśwary Puriego.

Kurz, który spełnia wszystkie pragnienia
„Gdy Kryszna wędrował z Baladewą i przyjaciółmi po lesie Wryndawany, 
czerwonawy puder z Jego piersi spadał na ziemię. Gdy pożądliwe, miejsco-
we dziewczęta, patrząc na Krysznę bawiącego się z przyjaciółmi, zobaczyły 
czerwonawą kunkumę na ziemi, wzięły ją i wysmarowały nią swoje twarze 
i piersi. W ten sposób stały się w pełni zadowolone, pomimo że nie czuły 
satysfakcji, gdy ich kochankowie dotykali ich piersi”. (KB, rozdz. 21)

W jaki sposób kurz Wryndawany jest osobą, indywidualną, żywą istotą? 
„Jeśli chcesz czegoś od kurzu z Hyderabad” – powiedział Śrila Prabhupada 
– „nie otrzymasz tego, ponieważ ten kurz jest materialny. Lecz w Śri 
Wryndawanie, nawet, jeśli chcesz czegoś od kurzu, zostanie to natychmiast 
dostarczone”. (SPT 75.38)

Tarzanie się w kurzu
„Ktoś, kto chce odwiedzić Wryndawanę, powinien podążać w idealne ślady 
Akrury i zawsze myśleć o rozrywkach i czynnościach Pana. Jak tylko dotrze 
się do granicy Wryndawany, powinno się natychmiast natrzeć ciało tamtej-
szym pyłem, bez brania pod uwagę swojej materialnej pozycji czy prestiżu. 
W rzeczywistości nikt nie może udać się do Wryndawany, kupując bilet. 
Proces docierania do Wryndawany jest pokazany przez Akrurę”. (KB, 
rozdz. 37)

„Jeśli wytarzasz się w ziemi Wryndawany, osiągniesz wzniosłą pozycję, 
taką, jaką mają te piękne, perłowe naszyjniki zrobione przez Krysznę 
i noszone przez Śri Radhę. To wzniosłe przeznaczenie nie będzie dla ciebie 
trudne do osiągnięcia”. (WM)

Modlitwa
„O synu Nandy Maharadźa, Kryszno, jestem Twoim wiecznym sługą, ale 
z powodu czynności dla korzyści upadłem w ten ocean narodzin i śmierci. 
Proszę, zabierz mnie z tego oceanu narodzin i śmierci, i umieść mnie jako 
jeden z atomów kurzu u Twoich lotosowych stóp”. (ŚIKSZASZTAKA)
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Rozdział Piąty
Jamuna

Rzeka Jamuna jest jak girlanda z niebieskich kwiatów lotosu, 
szafirowy naszyjnik lub niebieska szarfa noszona 

przez boginie z Wryndawany.
(Wryndawana-mahimamryta)

Najwyższy Pan Śri Kryszna ekspanduje w różne formy, by cieszyć się trans-
cendentalnymi rozrywkami, a Jego wieczni towarzysze zstępują razem 
z Nim, by ofiarowywać Mu różne miłosne służby.Wiśakha-sakhi, najdroższa
przyjaciółka Śri Radhy, ekspanduje w jednej z form jako rzeka Jamuna, by 
asystować Boskiej Parze w wodnych przygodach.

Śrimati Wiśakha-Dewi rozmyśla jedynie o szczęściu Radhy i Kryszny. 
Jej cera, wiek i czyny tak bardzo przypominają Radharani, że kiedykolwiek 
Śri Kryszna widzi Wiśakhę, ciągle przypomina Sobie o Śri Radzie. Widząc 
kolor śjama, niebieski kolor rzeki Jamuny (płynnej formy Wiśakhi), Śrimati 
Radhika natychmiast myśli o Swoim ukochanym Krysznie.

Rzeka Jamuna (zwana także Kalindi) jest transcendentalną rzeką wiecznie 
płynącą na Goloce Wryndawanie. Pojawia się w tym świecie jako siostra 
Jamaradźa i córka boga słońca, Wiwaswana. „Kalindi uważana jest także 
za jedną z energii Boga, Najwyższej Osoby”. (ŚB 5.20.24, znaczenie)
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Najświętsza rzeka
„Z powodu świętego pochodzenia Ganges jest zasadniczo uważany za 
najświętszą z rzek, gdyż obmywa transcendentalne stopy Pana Wisznu. 
Lecz woda rzeki Jamuny jest nawet jeszcze potężniejsza, gdyż tam Pan 
Wisznu w oryginalnej postaci Gowindy bawił się ze Swoimi wiecznymi 
towarzyszami”. (ŚB 10.82.30, znaczenie)

„Zgodnie z Waraha Puraną, jak przytaczał Śrila Dźiwa Goswami, nie 
ma różnicy między wodą z Gangesu a Jamuny, a gdy woda Gangesu jest 
uświęcona stukrotnie, zwana jest Jamuną”. (ŚB 1.19.5, znaczenie)

Wisznu Purana twierdzi, że ponieważ Jamuna wiecznie płynie w ducho-
wym świecie, jej wody są tak oczyszczające, że wykąpanie się sto razy 
w Gangesie równe jest jednej kąpieli w Jamunie.

W Wedach uosobiona rzeka Ganges modli się do Jamuny: „O Jamuno, 
która oczyszczasz trzy światy i pojawiłaś się z lewej strony ciała Kryszny. 
Ja, wraz ze wszystkimi innymi w trzech światach, zawsze modlę się o two-
ją łaskę. Jesteś samą siłą życiową Pana Kryszny, więc proszę, przyjmij moje 
pokorne pokłony złożone u twych lotosowych stóp. Wielbiona jesteś nawet 
przez mieszkańców Goloki. Każdy, kto cię dotknie, ma zagwarantowane 
wejście w boskie rozrywki spełniane na Goloce Wryndawanie!”.

Lila Jamuny
„Jej wody przepełnione są piżmem i szafranem, który spadł z Radhy-
-Kryszny, gdy Ci cieszyli się wieloma nektariańskimi rozrywkami wodnymi. 
Rzeka Jamuna radośnie uśmiecha się do Nich swą pianą i spryskuje Ich 
swoimi pięknymi rękami fal”. (WWS)

„Słysząc intonowanie imion Kryszny, gopi zobaczyły, że woda Jamuny 
przemienia się w mleko, więc zaczęły ubijać je na masło”. (NOD, rozdz. 22)

„W Lalita-madhawa Śrila Rupa Goswami wyjaśnia, że ruchy brwi 
Kryszny są jak Jamuna, a uśmiech Radhy jest jak blask księżyca. Gdy Ja-
muna i księżycowy blask spotykają się nad brzegiem rzeki, woda smakuje 
jak nektar, a picie jej daje wielką satysfakcję. Jest tak chłodząca, jak płatki 
śniegu”. (NOD, rozdz. 44)

„Chłopcy pasterze pozwalają krowom pić czystą, chłodną i zdrową wodę 
Jamuny, a potem także piją tę słodką wodę ku własnej, pełnej satysfakcji”. 
(ŚB 10.22.37)
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„Pewnego razu, gdy Śrimati Radharani stała na brzegu rzeki Jamuny, 
została zaatakowana przez Krysznę. Mimo że zewnętrznie wyraziła zanie-
pokojenie nastrój z powodu tego incydentu, wewnątrz Siebie uśmiechała 
się i czuła ogromną satysfakcję. Zewnętrznie Radha poruszała brwiami i uda-
wała odrzucanie Kryszny. W tym nastroju Radharani wyglądała bardzo 
pięknie, a Śrila Rupa Goswami gloryfikuje Jej piękno. Jest to przykład
zmieniających się uczuć w ekstatycznej miłości, mimo że ich przyczyna jest 
ta sama – Kryszna”. (NOD, rozdz. 31)

„Wrynda-Dewi powiedziała Śri Krysznie: «Radha szła wzdłuż brzegu 
Jamuny z gracją łabędzia. Słysząc niedaleko gruchanie łabędzi i myśląc, że 
był to dźwięk Twoich pobrzękujących bransoletek, Radha zaczęła się 
trząść. Zapomniała o naczyniu na wodę trzymanym na głowie i w jednej 
chwili omdlała, upadając na ziemię.” (UN)

„W czasie wodnych rozrywek Radha ukryła się w kępie złotych kwiatów 
lotosu. Śri Kryszna pocałował kwiat lotosu, myląc go z twarzą Radharani. 
Śmiejąc się ciągle, Radha nie mogła się już dłużej ukrywać. Śri Kryszna 
roześmiał się także i objął Radhikę, podczas gdy Jej przyjaciółki gopi przy-
łączyły się do Nich ze śmiechem.

„Śri Kryszna, książę Wradźi, gwałtownie chlapał Radhę i gopi. A one 
w rewanżu ochlapały Jego. Uważając ich wielkie chlapanie za trudne do 
tolerowania, Śri Kryszna wślizgnął się pod wody Jamuny i dotknął ich 
szerokich bioder, ud, nóg i stóp. Potem, śmiejąc się tak radośnie, jak miliony 
księżyców, Kryszna wypłynął w odległym miejscu”. (WM)

„To jest piękno Wryndawany” – powiedział Śrila Prabhupada. „Gdy 
Kryszna wszedł do Jamuny, by walczyć z Kaliją, nie były to wcale dobre 
wieści dla matki Jaśody, Nandy, przyjaciół i rodziny. Ani trochę. Ich życie 
skończyło się. Lecz nadal Kryszna był w centrum. To jest Wryndawana. 
Tam zawsze Kryszna jest w centrum”. (PL)

Oczyszczająca moc Jamuna-Dewi
„Człowiek oczyszcza się i staje się cnotliwy przez kąpiel w Jamunie, picie jej 
wody, pamiętanie o niej i chwalenie jej. Darśan Jamuny sprowadza wszelką 
pomyślność. Wiara w Jamunę czy picie jej wody gwarantuje pomyślność 
dla siedmiu pokoleń każdej rodziny. Wieczna siedziba osiągana jest po 
prostu przez opuszczenie ciała na jej brzegu”. (MP)
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„Jedynie dzięki kąpieli w Jamunie każdy może zredukować reakcje swoich 
grzesznych czynności”. (KB, rozdz. 38)

„Przez kąpiel w rzece Jamunie ludzie są wyzwalani i stają się świadomi 
Kryszny”. (CC, ANTJA 4.98, znaczenie)

„Ci, którzy ofiarowują pełne szacunku pokłony Jamunie lub kąpią się
w jej wodach, które są jak fosa czarnej maskary otaczająca Wryndawanę, 
przemieniają się w czystych wielbicieli, utrzymujących Krysznę w swoich 
sercach”. (WRC)

„Osoba, która kąpie się w Jamunie, oczyszcza się i kontroluje zmysły. 
Przez dotyk Jamuny grzeszna osoba staje się wolna od grzechu, pobożna 
i święta. Jedynie dzięki kąpieli w Jamunie wielbiciel osiąga towarzystwo Śri 
Kryszny”. (MM)

Aćarjowie mówią, że we Wryndawanie są dwie osobistości, które posia-
dają nieograniczoną możliwość błogosławienia wielbicieli, a także dawania 
kryszna-premy – Jamuna-Dewi i Śri Giri-Gowardhana.

Kąpanie się w Jamunie
„Nie powinno się porzucać procesu wyrzeczenia. Jeśli jest to możliwe, po-
winno się kąpać w wodach Jamuny. Jest to czynnik wyrzeczenia. Dlatego 
nasz ruch świadomości Kryszny ustanowił centrum we Wryndawanie, by 
móc kąpać się w Jamunie, intonować mantrę Hare Kryszna, stać się dosko-
nałym i powrócić do domu, do Boga”. (ŚB 6.5.28)

„Jest wielu wielbicieli mieszkających we Wryndawanie, którzy regularnie 
kąpią się w Jamunie, a to oczyszcza wszelkie zanieczyszczenia materialnym 
światem”. (ŚB 5.8.31)

„Czy ktoś kąpie się w Jamunie, czy wielbi ją właściwie lub nie, osiągnie 
święty rezultat”. (MM)

Pada-sewanam, służenie lotosowym stopom Najwyższego Pana Kryszny, 
jest jedną z dziewięciu polecanych form procesu oddania. Okrążanie świątyń 
i świętych miejsc oraz kąpiel w świętych rzekach, takich jak Jamuna i Ganges, 
zawierają się w kategorii pada-sewanam. Im uważniej i poważniej pełni się 
tę służbę, tym lepszy osiągnie się rezultat. Przed kąpielą w świętej Jamunie 
można intonować następującą modlitwę, którą Śri Ćajtanja recytował 
przed zanurzeniem się w Jamunie. Potem można ofiarować pokłony Jamu-
nadźi, skropić głowę odrobiną wody i wykapać się z czcią i powagą.
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cid-ananda-bhanoh sada nanda-sunoh 
para-prema-patri drava-brahma-gatri 
aghanam lavitri jagat-ksema-dhatri 
pavitri-kriyan no vapur mitra-putri

O rzeko Jamuno, jesteś szczęśliwą, duchową wodą, obdarzającą miłością 
do syna Nandy Maharadźa. Jesteś taka sama, jak woda z duchowego 
świata, ponieważ możesz zmyć wszystkie nasze obrazy i grzeszne reakcje, 
na jakie się naraziliśmy w tym życiu. Jesteś stworzycielem wszystkich 
pomyślnych rzeczy dla świata. O córko boga słońca, łaskawie oczyść 
nas przez swoje pobożne czynności. (CC, MADHJA 3.28)

Aby okazać wdzięczność i uznanie dla nieograniczonej łaski Jamunadźi, 
można wziąć jej wodę w dłonie i ofiarować jej z powrotem. Śrila Prabhu-
pada wyjaśnia ten sam proces w odniesieniu do rzeki Ganges. „Istnieje 
proces wielbienia Gangesu, ponieważ rzeka Ganges uważana jest za świętą 
rzekę. Bierzesz wodę z Gangesu i ofiarowujesz ją z powrotem, razem ze
swoją wiarą i miłością dla matki Gangi. «O Gango, ofiarowuję ci trochę tej
wody». I to jest przyjmowane”. (SPT 68.32)

Dla dalszej korzyści swojej i innych powinno się z szacunkiem napić 
trochę odświeżająco słodkiej, krystaliczno czystej wody Jamuny, która nie 
jest różna od ćaranamryty Śri Kryszny. „Rzeka Jamuna obmyła lotosowe 
stopy Kryszny, gdy Pan pojawił się we Wryndawanie pięć tysięcy lat temu. 
Kryszna bawił się codziennie z chłopcami i dziewczętami w rzece Jamunie 
i dlatego ta rzeka jest także ćaranamrytą”. (ŚB 11.6.19)

„Kąpiel można wziąć każdego dnia, ale najlepszymi dniami kąpieli są 
niedziela, dzień przybywającego księżyca (amawasja), asztami, ćaturdasi, 
ekadaśi i dzień pełni księżyca”. (MM)

„W południe, drugiego dnia jasnej części miesiąca Kartika, powinno się 
wykąpać w Jamunie i wielbić Jamaradźa. Jeśli ktoś tak czyni, nie uda się do 
siedziby Jamaradźa”. (SKP)

Śrila Prabhupada i Jamuna
Zanim Śrila Prabhupada rozpoczął światową misję nauczania, żył samotnie 
w świątyni Radha-Damodara, tłumacząc Śrimad Bhagawatam. W tym czasie 
często kąpał się w rzece Jamunie. Po sześciu latach intensywnego nauczania 
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za morzem Śrila Prabhupada powrócił do Wryndawany z międzynarodową 
grupą entuzjastycznych zwolenników.

„W 1971 Śrila Prabhupada zabrał swoich uczniów do Brahmanda-ghata, 
miejsca kąpieli i kryszna-lila w Jamunie. Dotykając wody Śrila Prabhupada 
powiedział: «Woda jest zbyt zimna dla starszej osoby, takiej jak ja. Ale wy 
wykąpcie się. Ja przyjmę kilka kropli na swoją głowę». Podczas gdy wielbi-
ciele bawili się w Jamunie, Śrila Prabhupada nagle wszedł do wody i zaczął 
kąpać się i chlapać razem z nimi”. (PL V)

Kąpiel w kurzu Jamuny
Pisma wedyjskie opisują oczyszczające efekty kąpieli w wybranych miej-
scach wzdłuż rzeki Jamuny, gdzie Śri Kryszna odgrywał ekscytujące, 
transcendentalne rozrywki. „Kąpiąc się w Keśi-ghata można uwalnić się od 
wszystkich grzesznych czynności”. (BR)

Z powodu zmieniającego się biegu Jamuny wiele ze świętych miejsc, jak 
Kalija-ghata, są teraz bez wody. „Nadal każdego roku tysiące pielgrzymów 
odwiedzają te miejsca i dotykają kurzu z wyschniętej rzeki głowami w celu 
oczyszczenia siebie. Jest to uważane za tak samo korzystne, jak kąpiel 
w rzece Jamunie, która wcześniej tu płynęła”. (JDP)

Fale modlitw do Jamuna-Dewi
„Jamuna-Dewi jest tak łaskawa, że każdemu, kto skropi się nawet jedną 
kroplą jej wody, jest wybaczana nawet najbardziej okropna zbrodnia. Ona 
wzmaga powódź miłości do Śri Kryszny w sercach, błogosławiąc tych, 
którzy po prostu pragną przebywać na jej brzegach. Niech ta córka Surja-
-dewy, boga słońca, będzie zawsze tam, by oczyszczać moje serce.

„Jamuna-Dewi, ukoronowana przez transcendentalny obszar Mathury 
i Wryndawany, inspiruje spontaniczne oddanie i atrakcję do Kryszny 
w sercach wajsznawów, którzy kąpią się w jej wodach”. (SM)

„Medytuję o rzece Jamunie z Wryndawany, która jest droga Panu Hari, 
która płynie z ogromną powodzią transcendentalnego szczęścia, która ma 
brzegi wysadzane klejnotami, której fale intonują Sama Wedę, a łabędzie, 
żurawie i inne ptaki intonują Ryg Wedę.

„Jak może osoba, która nigdy nie widziała rzeki Jamuny we Wryndawanie, 
wypełnionej różnymi rodzajami kolorowych wiecznie kwitnących kwiatów 
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lotosu (wszystkie wypełnione słodkim brzęczeniem pszczół), i objawiającej 
miejsca, gdzie Radha-Muralidhara i Ich przyjaciele cieszyli się transcen-
dentalnymi rozrywkami, jak taka osoba może pozostać żywa?

„Niech Jamuna, której woda jest słodka jak mleczne słodycze z nektaru, 
która wypełniona jest złotymi kępami lotosów i innych kwiatów, której 
brzegi zrobione są z wielu klejnotów, której woda piękna jest od chlapią-
cych radośnie, cudownych jak klejnoty ryb, gdzie są wspaniale błyszczące 
schody z klejnotów, gdzie brzegi przyozdobione gajami są bardzo piękne, 
w których jest wiele rodzajów wspaniałych kwiecistych drzew i winorośli 
pachnących kamforą oraz cudownych drzew bakula, gdzie wzdłuż brzegów 
przechodzą przestraszone sarny z szeroko otwartymi oczami, gdzie słodki 
zapach z wielu cudownych lasów kadamba i drzew ćampaka jest wszędzie, 
gdzie jest obfitość pyłków kwiatowych, latających ptaków, przyjemnych
wietrzyków i słodkiej wspaniałości, w której głębokich wodach odbijają się 
leśne jaskinie i gdzie szczęście Radha-Gowindy wzrasta, niech ta Jamuna 
zwiększy szczęście także was wszystkich”. (WM)
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Rozdział Szósty
Zwierzęta z Wryndawany

We Wryndawanie każdy jest szczęśliwy. Cielątko jest szczęśliwe, kot jest 
szczęśliwy, pies jest szczęśliwy, człowiek jest szczęśliwy – każdy jest szczęśliwy.

Śrila Prabhupada

Krowy, bawoły, pawie, papugi, kaczki, żurawie, pszczoły, wiewiórki, małpy, 
osły i psy można zawsze zobaczyć przemieszczające się po Wryndawanie. 
Mimo że ich ciała są tymczasowe i poddane prawom natury materialnej 
(narodziny, starość, choroby i śmierć), te same stworzenia istnieją w ducho-
wym świecie, w duchowych ciałach składających się z wieczności, wiedzy 
i szczęścia. W Goloce Wryndawanie zwierzęta dają radość Radzie i Krysznie 
przez swoją pozbawioną egoizmu służbę.

Sam Kryszna utrzymuje różne zwierzęta, takie jak ulubiony wół, jeleń, 
psy, papugi, paw, łabędź i ulubiona małpka zwana Dadhilobha (łakoma na 
jogurt). Śrimati Radharani także ma Swoje ulubione zwierzęta, w których 
skład wchodzą krowy surabhi, stara małpa zwana Kakkhati, łania, słoń, 
ptak ćakora i grubiutkie cielątko zwane Tungi, a także łabędź o imieniu 
Tundikeri, który słynie z pływania po Radha-kunda. Sukszmadhi i Subha 
są papugami Radharani, które potrafią doskonale imitować radosne żarty
Lality-Dewi, które ta opowiada Boskiej Parze. Przez to wspaniałe powta-
rzanie papugi zadziwiają gopi. (RKG)
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Wielbiciel z wiedzą o transcendentalnych rozrywkach Radhy i Kryszny 
znajdzie przyjemność w słodkich wspomnieniach po ujrzeniu kolorowych 
wspaniałości w dzikim życiu Wryndawany. Te szczęśliwe zwierzęta żyją 
w boskiej harmonii, której nie można spotkać nigdzie indziej. W jednym 
z ostatnich znaczeń, jakie napisał Śrila Prabhupada, wspaniale wyjaśnia 
unikalną jakość życia zwierząt we Wryndawanie.

Każdy jest szczęśliwy
„Słowo wana oznacza las. Obawiamy się lasu i raczej wolimy tam nie chodzić, 
lecz we Wryndawanie leśne zwierzęta są tak dobre, jak półbogowie, ponieważ 
nie ma w nich zazdrości. Zazdrość rozwija się z powodu zadowalania 
zmysłów, lecz we Wryndawanie nie ma zadowalania zmysłów, ponieważ 
jedynym celem jest zadowolenie Kryszny. Nawet w tym materialnym 
świecie zwierzęta we Wryndawanie nie są zazdrosne o sadhu, którzy tam 
mieszkają. Sadhu utrzymują krowy i dostarczają mleka tygrysom, mówiąc: 
«Podejdź tu i napij się trochę mleka». W ten sposób zazdrość i złośliwość 
nie są znane we Wryndawanie.

„Taka jest różnica między Wryndawaną a zwyczajnym światem. Przeraża 
nas słuchanie o lesie, ale we Wryndawanie nie ma takich strasznych rzeczy. 
Każdy jest tam szczęśliwy, zadowalając Krysznę. Czy to goswami, tygrys, 
czy inne dzikie zwierzę – każdy ma ten sam interes: zadowolić Krysznę.

„We Wryndawanie każdy jest szczęśliwy. Cielaczek jest szczęśliwy, kot 
jest szczęśliwy, pies jest szczęśliwy, człowiek jest szczęśliwy – każdy. Wszyscy 
pragną służyć Krysznie zgodnie ze swoimi możliwościami, dlatego nie ma 
tam zazdrości. Można czasem myśleć, że małpy we Wryndawanie są zaz-
drosne, ponieważ powodują szkody i kradną jedzenie, ale na miejscu dowia-
dujemy się, że pozwala im się brać masło, które Kryszna Sam rozdaje. 
Kryszna osobiście pokazuje, że każdy ma prawo do życia. To jest życie 
Wryndawany. Miejscowi mieszkańcy myślą: «Cokolwiek jest dane przez 
Krysznę, podzielmy to jako prasadam i zjedzmy”. (ŚB 10.13.60, znaczenie)

Krowy z Wryndawany
„Jak opisuje to Brahma-samhita (surabhi abhipalajantam), Pan Kryszna na 
Swojej planecie, Goloce Wryndawanie, opiekuje się krowami surabhi. 
Krowy te są ulubionymi zwierzętami Pana”. (ŚB 8.8.2, znaczenie)
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Śri Wiraraghawa Aćarja cytuje jeden werset wyjaśniający tożsamość 
krów zamieszkujących Bhauma Wryndawanę w czasie zamanifestowanych 
rozrywek Kryszny. „O półbogowie, nawet najwięksi mędrcy, podążając za 
nakazem Śri Wisznu, pojawili się w formie krów i cieląt, by zadowolić 
Najwyższą Osobę, Boga, dostarczając mleka”. (ŚB 10.1, przypisy)

„Te piękne krowy były różnych kolorów – czerwone, czarne, zielone, 
żółte, szare itd. Z powodu ich kolorów i zdrowo uśmiechniętych twarzy, 
atmosfera była ożywiona”. (ŚB 3.2.29, znaczenie)

Rozrywki cieląt
„Podczas skradania się z ciekawości, Kryszna i Balarama łapali czasem 
koniec ogonów cieląt. Cielęta, czując, że ktoś je złapał, zaczynały biegać tu 
i tam, a dzieci trzymały się ich mocno, bojąc się, gdy cielaczki się poruszały. 
Potem przychodziły kobiety i – śmiejąc się – ratowały dzieci”. (ŚB 10.8.24, 
znaczenie)

Śrila Rupa Goswami cytuje jeden przykład, by pokazać głębię łaski Śri 
Radhy. „Widząc cielaka z ustami przebitymi ostrą słomą, Śri Radha była 
nieszczęśliwa. Ze łzami w oczach natychmiast posmarowała ranę czerwoną 
kunkumą”. (UN)

Dojenie krów i byków
„Każdego ranka, około 6.30, Gopala wchodzi do obory Nandy Maharadźa, 
by doić transcendentalne krowy. Gdy Śri Kryszna woła każdą krowę, one 
odpowiadają muczeniem i natychmiast otaczają Go. Następnie Śri Kryszna 
kuca, trzymając złote naczynie na mleko pomiędzy kolanami, i doi niektóre 
krowy. Kryszna wskazuje pozostałym chłopcom krowy, którymi mają się 
zająć, i z miłością troszczy się o nie w przerwach na dojenie. Upewnia się 
także, że każde cielątko napiło się mleka do pełnej satysfakcji”. (GL)

„Wskazując miejsce, gdzie Kryszna doił krowy, Wiśakha powiedziała do 
Radhy: «Między kciuk i palec łapie On wymiona krowy odpoczywającej 
na Jego stopach, spryskuje Siebie kilkoma kroplami mleka i czarującym 
strumieniem wlewa je do naczynia trzymanego między kolanami. Tak Śri 
Damodara doi krowy surabhi.” (UN)

„Z powodu ekstatycznej miłości Śrimati Radharani do Kryszny, czasem 
działa Ona jak szalona osoba, podchodząc do ubijania jogurtu, mimo że 
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w naczyniu go nie było. Widząc to, Kryszna jest tak oczarowany przez 
Radhę, że zaczyna doić byka zamiast krowy”. (NOD)

Wołanie krów
„W czasie szóstego roku życia Kryszny (po święcie gopasztami w Kartika), 
pozwolono Mu opiekować się krowami. Teraz, w towarzystwie wielu 
chłopców pasterzy i milionów krów, Pan Kryszna rozpoczął wędrówki do 
oddalonych części Wryndawany. Każdy z chłopców pasterzy Pana Kryszny 
miał róg bawoli i flet, a każde dziecko wołało swoje cielęta ich imionami”.
(KB, rozdz. 4)

„Śrila Dźiwa Goswami wyjaśnia, że po południu Kryszna przywdziewa 
świeże ubranie i idzie wołać krowy do domu. Śrila Wiśwanath Ćakrawarti 
daje następującą informację o transcendentalnych krowach Wryndawany: 
«Dla każdego z czterech kolorów krów – białego, czerwonego, czarnego 
i żółtego – istnieje dwadzieścia pięć podziałów, tworząc łącznie sto kolorów. 
A takie cechy, jak posiadanie koloru papki sandałowej, tilaka, cętek lub 
posiadanie głowy w kształcie mrydangi, stwarza następne osiem grup. Aby 
zliczyć te sto osiem grup krów rozróżnianych przez kolor i formę, Kryszna 
używa stu ośmiu nawleczonych korali, wykonanych z cennych klejnotów.” 
(ŚB 10.35.18, znaczenie)

„Kryszna, wspierając się na ramieniu przyjaciela, radośnie liczy krowy 
surabhi na naszyjniku służącym za liczydło”. (GCS)

„W ten sposób, gdy Kryszna woła: «Hej, Dawali!» (imię białej krowy), 
cała grupa białych krów podchodzi do przodu, a gdy Kryszna woła: «Hamsi, 
Ćandani, Ganga, Mukta!» itd., dwadzieścia cztery pozostałe grupy białych 
krów podchodzą. Czerwonawe krowy zwane są Aruni, Kunkuma, Sara-
swati, itd.; czarniawe to Śjamala, Dhumala, Jamuna itd., a żółtawe to Pita, 
Pingala, Haritaki itd. Te w grupie ze znakiem tilaka na czołach nazywają się 
Ćitra, Ćitra-tilaka, Dirgha-tilaka i Tirjak-tilaka. Są także grupy znane jako 
Mrydanga-mukhi (o głowach przypominających mrydangi), Simha-mukhi 
(lwie głowy) i tak dalej”. (ŚB 10.35.19, znaczenie)

Każde ze stu ośmiu różnych stad ma swojego lidera i gdy Kryszna wzywa 
je fletem, każde stado radośnie biegnie spotkać Krysznę. Gdy przybywają,
Kryszna dotyka pyska lidera grupy Swoją ręką i przelicza każde stado na 
sznurze stu ośmiu korali. Jeśli jakaś krowa zaginęła z dziewięciuset tysięcy 



Zwierzęta z Wryndawany

65

mlecznych krów należących do Jego ojca, Śri Kryszna natychmiast wyruszał 
za nią, wołając jej imię, ponieważ znał On imię każdej krowy we wszystkich 
ze stu ośmiu różnych stad. Słysząc swoje imiona, krowy ryczały radośnie 
i przybiegały. Zapędzając je w jedno miejsce, Kryszna następnie zabierał je 
do domu. Chłopcy cieszyli się tymi przygodami w swoich sercach.

„Śrimati Radharani mówi do Lality: «Do krów surabhi, które odeszły 
daleko, Kryszna woła: „O Pisangi! O Manikastini! O Pranataśringi! 
O Pingekszano! O Mrydanga-mukhi! O Dhumalo! O Sobali! O Hamsi! 
O Wamśi-prijo!”. Przez to Kryszna skradł Moje serce.” (UN)

Krowy – bogactwo Wryndawany
„Jest bardzo ważne, by zauważyć w tym kontekście, jak bogaci byli miesz-
kańcy Wryndawany jedynie dzięki utrzymywaniu krów. Przez ich ubiory 
i ozdoby oraz zachowanie, wydaje się, że mimo, iż żyli w małych wioskach, 
byli bogaci w naturalne bogactwa. Posiadali taką obfitość różnego rodzaju
produktów mlecznych, że rzucali się swobodnie masłem podczas obcho-
dzenia urodzin Kryszny. Ich bogactwem było mleko, jogurt, oczyszczone 
masło i wiele innych produktów mlecznych, a przez sprzedaż produktów 
rolnych byli bogaci w różnego rodzaje biżuterię, ozdoby i drogie ubrania. 
Nie tylko posiadali takie rzeczy, ale także mogli rozdawać je w jałmużnie, 
jak robił to Nanda Maharadź”. (KB, rozdz. 5)

„Następnie matka Jaśoda i Rohini razem z innymi starszymi gopi, pragnąc 
zapewnić ochronę dziecku Śri Krysznie, machały wokół krowim ogonem. 
Dziecko zostało całkowicie wykąpane w krowiej urynie, a potem nasmaro-
wane kurzem powstałym przez poruszające się krowy. Później różne imiona 
Pana zostały nałożone razem z krowim nawozem na dwanaście różnych 
części ciała Kryszny, poczynając od czoła, tak jak się to robi przy nakładaniu 
tilaka. W ten sposób dziecko było otaczane ochroną”. (ŚB 10.6.19)

Służ swojej matce
„Zgodnie z Wedami krowa jest jedną z siedmiu matek. Prawdziwa matka, 
żona mistrza duchowego, żona bramina, żona króla, ziemia i opiekunka są 
sześcioma pozostałymi”. (ŚB 1.11.28)

„Krowa jest najważniejszym zwierzęciem w dążeniu ludzkiego ciała do 
doskonałości. Ciało może być utrzymane przez różnego rodzaju pożywienie, 
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ale mleko od krowy jest szczególnie istotne do rozwijania delikatnych 
tkanek ludzkiego mózgu, by można było zrozumieć zawiłości transcen-
dentalnej wiedzy”. (ŚB 3.5.7, znaczenie)

„Śri Kryszna powiedział: «Mogę być wielbiony przez krowy poprzez 
ofiarowywanie im trawy i ziarna oraz innych składników, dla ich zdrowia
i przyjemności.” (ŚB 11.11.43, znaczenie)

„Krowy nie są wielbione tylko przez półbogów, lecz także Sam Kryszna 
wielbi je przy różnych okazjach, szczególnie w dniu gopasztami i Gowar-
dhana-pudźi”. (NOD, rozdz. 21)

„Pierwszym interesem Kryszny jest zapewnienie komfortu krowom 
i braminom. W rzeczywistości komfort dla braminów jest drugorzędny, 
a komfort dla krów jest Jego pierwszą powinnością”. (ŚB 10.8.16)

„Ofiarowanie szacunku krowom pomoże wielbicielom pozbyć się reakcji
za swoje przeszłe grzeszne czynności”. (SKP)

Krowy Wryndawany ciągle przypominają o ekstatycznych, pasterskich lila 
Kryszny. Służąc im, otrzymuje się wspaniałe duchowe korzyści. Karmienie 
ich ziarnem, robienie do nich pudźi lub drapanie ich po szyi zadowoli te 
spokojne osobistości i przyciągnie uwagę  Najwyższej Osoby, Śri Gowindy. 
Gautamija-tantra stwierdza: „Powinno się delikatnie drapać ciało krowy, 
ofiarować jej garść zielonej trawy oraz z pełną czcią okrążyć ją. Jeśli krowy
utrzymywane są dobrze i komfortowo, Pan Gopal będzie zadowolony”.

W roli doskonałego wielbiciela Najwyższego Pana, Ćajtanja Mahaprabhu 
ustanawia przykład, służąc krowom z Wryndawany. „Gdy Mahaprabhu 
przechodził przez Wryndawanę, stada pasących się krów zobaczyły Go 
i natychmiast otoczyły, mucząc bardzo głośno. Widząc, jak stada krów 
podeszły do Niego, Pan przepełnił się ekstatyczną miłością. Krowy zaczęły 
lizać ciało Pana Ćajtanji z wielkim uczuciem. Uspakajając się, Śri Ćajtanja 
Mahaprabhu zaczął pieścić krowy, a te, nie będąc w stanie porzucić Jego 
towarzystwa, poszły za Nim”. (CC, MADHJA 17.194)

Medytacja o surabhi
„Wszelka chwała ulubionemu bykowi Śri Kryszny, Padmagandhiemu, 
którego pokryte złotem rogi przystojne są perłami, którego kopyta bogato  
udekorowane są szafirami, i którego wspaniała szyja ozdobiona jest zwisa-
jącą girlandą czerwonawych kwiatów”. (WWS)
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„We Wradźi obory krów surabhi mają kryształowe ściany, ogromne złote 
filary i diamentowe poddasze. Dachy zrobione są z różnych klejnotów
z pochyłymi, rubinowymi słupami.

„Białe, jak Bóstwo bogini Saraswati, oraz spokojne i poważne, jak wielcy 
asceci, wspaniałe krowy surabhi przechadzają się na podwórkach tych obór.

„Te krowy surabhi są jak klejnoty ćintamani, które spełniają wszystkie 
pragnienia. Ich szczęśliwe cielaki są jak przyjemne lato. Ich muczenie jest 
najpiękniejszą poezją. Podnoszą swoje uszy, by słuchać dźwięku fletu
Kryszny. Cielęta wyglądają, jakby były poruszającymi się skałami na Górze 
Kajlasz, lub małymi dziećmi księżycowego blasku. Przechadzając się po 
ziemi, cielęta wyglądają jak mleczne bąbelki na oceanie.

„Czy te wielkie głazy są z kryształowej góry? Czy są one falami na oceanie 
mleka? To są byki z Wradźi. W czasie dnia przechadzają się wolno, jak 
wyzwolone dusze, a wieczorem siedzą spokojnie w domu, jak wielcy mędrcy 
pogrążeni w kontemplacji. Dumnie mucząc, byki Wradźi wyglądają jak 
starsi sannjasini. Natomiast ich czerwonawe, wytrzeszczone oczy sprawiają, 
że wyglądają jak odurzone osoby”. (WRC)

Pawie z Wryndawany
Niezrównane piękno mieniących się kolorami tęczy piór ozdabia tego 
szlachetnego ptaka, tak intymnie związanego z nadzwyczajnymi, transcen-
dentalnymi rozrywkami Śri Kryszny. O świcie i zmierzchu ich głośne, 
urzekające nawoływania „megh ho, megh ho” (przyjdźcie chmury) zalewają 
serca myślami o Radzie-Śjamasundarze. „Wryndawana pełna jest pawi, 
kudźat kokila hamsa sarasa gana kirne majura kule. Las Śri Wryndawan 
zawsze pełen jest kukułek, kaczek, łabędzi, pawi, żurawi oraz małp, byków 
i krów”. (ŚB 10.11.40, znaczenie)

Ich liczna obecność we Wryndawanie jest kolorowym przypomnieniem 
Kryszny, a dla niektórych wielbicieli źródłem ekstazy.

Śri Mukunda Dasa, profesjonalny doktor i bliski towarzysz Śri Ćajtanji 
Mahaprabhu, dawał pewnego razu poradę medyczną lokalnemu królowi 
muzułmańskiemu. Gdy Mukunda usiadł z królem, sługa zaczął wachlować 
ich wielkim wachlarzem z pawich piór. Widok pawich piór przepełnił Śri 
Mukundę Dasa ekstatycznymi wspomnieniami rozrywek Śri Kryszny, 
w wyniku czego zemdlał.
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Tańczące pawie
„Paurnamasi powiedziała do Kryszny: «Widząc Twoją błyszczącą koronę 
z pawich piór, pawie myślą, że jesteś niebieską chmurą deszczową, i z radości 
zaczynają tańczyć. Obserwując ich dziki taniec, któryż mieszkaniec Wradźi 
nie zostanie przepełniony miłością do Ciebie?” (UN)

„W czasie zamanifestowanych lila Kryszny we Wradźi, pawie zawsze 
radośnie tańczyły ze swoimi kolorowymi piórami w pełni rozłożonymi 
z powodu ekstatycznych wibracji transcendentalnego fletu Muralidhara”.
(CC, ANTJA 5.67)

Śrila Wiśwanath Ćakrawarti wyjaśnia kryszna-lila następująco: „We 
Wryndawanie pawie proszą Krysznę: «Gowindo, spraw proszę, byśmy 
tańczyli». W ten sposób Kryszna gra na flecie, a one otaczają Go kołem
i tańczą w rytm Jego melodii. Stając pośrodku ich tańca, On także śpiewa 
i tańczy. Następnie pawie, w pełni zadowolone muzycznym przedstawie-
niem Kryszny, z wdzięczności ofiarowują dla Jego przyjemności własne,
boskie pióra. Zwykłym zachowaniem muzyka, Kryszna z zadowoleniem 
przyjmuje te dary i wkłada pawie piórko w turban na Swojej głowie”. (ŚB 
10.21.10, znaczenie)

„Śrila Sanatana Goswami wyjaśnia, że Kryszna żartował z przyjaciółmi 
mówiąc: «Popatrz tylko, ten paw nie wie, jak tańczyć właściwie». Po czym 
Pan z wigorem naśladował taniec pawia, wywołując tym wielki śmiech 
wśród Swoich przyjaciół”. (ŚB 10.15.12, znaczenie)

Zarówno Śrimati Radharani, jak i Kryszna, byli przyciągani do zacho-
wania pawi. Pewnego razu w Warszanie, w Mor-kutir, Radhika i Kryszna 
przyjęli nastrój pawia, tańcząc z użyciem rąk i stóp, próbując naśladować 
postawę pawi.

Papugi z Wryndawany
Wrynda-Dewi, bardzo bliska przyjaciółka Śrimati Radharani, utrzymuje 
cały szwadron szybkich papug, które ciągle pełnią akcje zwiadowcze w lasach 
Wryndawany. Zbierają ważne informacje o transcendentalnych ruchach 
Radhy-Madana-Mohany. Ci skrzydlaci posłańcy donoszą Wrynda-Dewi, 
która potem wykorzystuje ich wiadomości w celu stworzenia wygodnych 
i przyjemnych aranżacji na spotkanie Boskiej Pary w leśnych kuńdźa. Zasia-
dając na wysokich drzewach, takich jak kadamba lub nim, papugi śpiewają 
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ekstatycznie lub podekscytowane piszczą, przecinając powietrze zielonym 
błyskiem. Ich kapryśne zachowanie wygląda tak, jakby papugi dopiero co 
zobaczyły nadzwyczajną, transcendentalną lila Śri Śri Radhy-Gopinatha. 
Ze swoimi szalonymi, lecz melodyjnymi głosami, próbują dzielić się z nami 
radosnymi doświadczeniami.

Ulubiony spór
„Odwiedzając sezonowe lasy rozrywek we Wryndawanie, Śri Radha, Śri 
Kryszna, Madhumangala, Paurnamasi, Wrynda-Dewi, Kundalata i inne gopi 
odpoczywają pod drzewem. Cieszą się słuchaniem męskich i żeńskich papug 
sprzeczających się bez przerwy w swoim ulubionym temacie – własność lasów 
Wryndawany. Męska papuga podkreśla, że las należy do Śri Kryszny, a żeńska 
papuga stwierdza bezkompromisowo, że Radha i tylko Radha jest jedyną 
Panią wszystkich lasów. Lalita nagradza żeńską papugę dojrzałym winogronem, 
a Subala zadowala męską papugę smacznym granatem. Bardzo zadowoleni 
usłyszanym geniuszem tych kłócących się papug, Radha i Kryszna oraz Ich 
przyjaciele kontynuują przechadzkę po lesie”. (GL)

„Gdy Narada Muni przechodził przez Wryndawanę, zobaczył na jednym 
z drzew sławną parę papug, która zawsze towarzyszy Śri Krysznie. Para naśla-
dowała jakieś rozmowy, jakie usłyszała o filozofii Wedanta, i tak wyglądała 
na rozprawiającą o różnych filozoficznych punktach”. (NOD, rozdz. 51)

Śukadewa – papuga Śri Radhy
 Śrimad-Bhagawatam często stwierdza – śri śukadewa uwaća. Śri oznacza 
„Śrija Śukadewa” lub „śuka (papuga) Śri”, co odnosi się do Radharani. 
W Gopala-ćampu Śrila Dźiwa Goswami wyjaśnia, że ta śuka (papuga) 
oryginalnie należy do Śrimati Radharani i zwykła ona siadać na Jej lewej 
ręce, a Radha głaskała ją i z uczuciem mówiła: „Intonuj Kryszna!”. Śuka 
słodko powtarzała imiona Kryszny.

Pewnego dnia papuga ta odleciała daleko w stronę Nandagram, gdzie 
w kuńdźa siedział Śri Kryszna z przyjacielem Madhumangalem i innymi 
chłopcami. Śuka usiadła na gałęzi drzewa granatowego i bardzo słodko zaczęła 
powtarzać: „Kryszna, Kryszna”. Zdziwiony Kryszna spojrzał na papugę, która 
powtórzyła raz jeszcze: „O, ja jestem bardzo biedna i nieszczęśliwa. Jestem 
niewdzięczna i nie rozpoznaję dobrych cech w innych, ponieważ zostawiłam 
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moją Panią i przyleciałam tu”. Papuga powiedziała to w tak żałosny sposób, 
że Kryszna był zarówno zdziwiony i pod wrażeniem. W jednej chwili wziął 
papugę należącą do Radhy i z uczuciem schował w dłoniach. Ten Śukadewa 
ze Śrimad-bhagawatam jest „Śrija Śuką” – śuką (papugą) Śrimati Radharani. 
To dlatego Śukadewa Goswami nie mógł bezpośrednio powtarzać imienia 
Radhiki na stronach Śrimad-Bhagawatam.

Uczniowie Wrynda-Dewi gloryfikują Krysznę
„Pewnego popołudnia, gdy Radha i Kryszna odpoczywali w leśnym kuńdźa, 
Wrynda-Dewi przyniosła Im dwie ulubione papugi-uczennice – samca 
i samiczkę, obie uczone w wiedzy. Rozumiejąc pragnienie Radhy słuchania 
gloryfikacji piękna Kryszny, Wrynda nakazała samiczce recytować wersety,
które uosabiały całą literacką ozdobę sanskryckiej poezji. Po długim i elo-
kwentnym opisie, papuga podsumowała, że całe ciało Śri Kryszny jest jak 
ocean boskiego nektaru wypełnionego nieograniczonymi liczbami nieopi-
sanych cech. Dławiąc się w ekstazie, papuga ucichła”. (GL)

Fruwanie papug
„W gurukuli Pan Kryszna i Pan Balarama nauczyli się, jak uczyć papugi 
mówić i odpowiadać na pytania ludzkich istot”. (KB, rozdz. 44)

„Zapraszając męską papużkę, by ta usiadła na Jej ręce, Śri Radha uczy ją 
niektórych bardzo rytmicznych, dźwięcznych wierszy o Krysznie. Podobnie 
Kryszna, sadzając żeńską papużkę na dłoni, naucza ją niektórych magicznych 
wierszy o wspaniałych cechach Radhy”. (GL)

„Czasem Pan Śri Kryszna płacze, naśladując ptaki takie jak ćakory, pawie 
i papugi”. (ŚB 10.15.13, znaczenie)

Wiewiórki z Wryndawany
Pędząc po pniach drzew, lub z góry na dół po ścianach starodawnych 
świątyń, wiewiórki z Wryndawany gloryfikowane są w klasycznej wedyj-
skiej Ramajanie za ich służbę dla Boga, Śri Ramaćandry. Przodkowie tych 
wiewiórek przenosili ziarna piasku, by pomóc w budowie sławnego mostu 
Śri Ramy na Lankę. Doceniając ich służbę, współczujący Rama z uczuciem 
drapał je po plecach, tworząc trzy równoległe białe linie widoczne dziś na 
plecach wiewiórek.
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Trzy linie na plecach płochych wiewiórek z Wryndawany przypominają 
wielbicielowi, że nawet najmniejsza służba oddania spełniona w harmonii 
z trzema zasadami guru, śastra i sadhu, zadowoli Najwyższego Pana i przy-
ciągnie Jego łaskę.

Małpy z Wryndawany
Ktoś zapytał o przydatność małp z Wryndawany w porównaniu z cenną 
służbą pełnioną przez krowy, byki, osły i inne ciężko pracujące zwierzęta 
domowe. Poza byciem szczęśliwymi mieszkańcami świętego dham, psotne 
małpy zabawiają Wradźawasich akrobatycznymi wyczynami, brzydkimi, 
małpującymi twarzami, oraz rozmyślnymi codziennymi kradzieżami ćapati, 
ubrań i wszystkiego innego, co nadaje się do kradzieży.

Od niepamiętnych czasów Sam Śri Kryszna popierał „wielbienie” małp 
z Wryndawany. „Czasem Kryszna wymyślał jakiś proces, dzięki któremu 
kradł smakowity twaróg, masło i mleko, które zjadał i wypijał. Gdy małpy 
się zeszły, dzielił je tym jedzeniem, a gdy miały już swoje żołądki tak pełne, 
że nie mogły wziąć nic więcej, Damodara tłukł naczynia”. (ŚB 10.8.29)

„Małpy są bardzo sprytne. Wiele razy we Wryndawanie małpy zabierały 
jedzenie z mojej ręki. Najmniej trzy lub cztery razy, jak pamiętam. Nie dawa-
łem im tego, lecz jeśli duża małpa przychodzi i bierze, jesteś oszołomiony. 
Musisz jej to dać. Kiedyś w świątyni Radha-Damodara gotowałem w mojej 
kuchni. Mimo że drzwi były zamknięte, małpa wiedziała o tym, otworzyła 
drzwi i zabrała moje prasadam”. (ŚRILA PRABHUPADA, CN 18)

„W Dźajpur Śrila Prabhupada poradził kiedyś swoim uczniom, jak 
współgrać z małpami: «Nie stawajcie się ani ich przyjaciółmi, ani wrogami. 
Jeśli zaprzyjaźnicie się z nimi, będą po prostu się naprzykrzać. Jeśli staniecie 
się ich wrogami, staną się bardzo mściwe. Utrzymujcie po prostu neutralną 
pozycję.” (PL V)

Psy z Wryndawany
Zasadniczo psy nie tolerują niczego luźno zawiązanego na ich szyi, lecz 
psy we Wryndawanie są inne. Powszechny jest widok wynędzniałego, 
czarnego psa, noszącego jasno-pomarańczową girlandę z nagietków, dumnie 
kroczącego po ulicy. Wówczas wydaje się on nieporuszony i całkiem szczę-
śliwy, pokazując prasadam – girlandę od Bóstwa.
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„Pewnego razu, gdy Śrila Prabhupada przyjmował prasadam w czasie 
wizyty na Wzgórzu Gowardhana, jego uczniowie próbowali odgonić kilka 
zabłąkanych psów, krzycząc i rzucając kamienie. Śrila Prabhupada po-
wstrzymał ich, mówiąc: «Zostawicie je w spokoju». Potem Prabhupada 
zaczął rzucać prasadam ze swojej tacki”. (PL V)

„Siedząc w swoim pokoju we Wryndawanie, Śrila Prabhupada powie-
dział kiedyś: «We Wryndawan psy są także Wajsznawami”. (PL V)

Tak, są psy także w świecie duchowym. „Śri Kryszna ma dwa ulubione 
psy zwane Wjagra (silny jak lew) i Bramaraka”. (RKG)

Wszyscy są wajsznawami
Wielbiciele żyjący we Wryndawanie są czuli dla wszystkich chodzących, 
wspinających się, skaczących, latających, śpiewających, muczących, ryczących 
i szczekających stworzeń we Wradźa Dham. Zwierzęta i ludzie współistnieją 
spokojnie w dynamicznym związku wzajemnej zależności podtrzymywanym 
przez ich miłosne połączenie ze Śri Kryszną. Nie tylko ludzkie istoty, ale 
wszyscy mieszkańcy Wryndawany uważani są za Wradźawasich (mieszkańców 
Wryndawany) i traktowani są bez dyskryminacji.

Przykładowo jednego dnia człowiek przeklnie i rzuci kamieniem w małpę 
za kradzież koszuli ze sznurka, a następnego dnia będzie miłosiernie roz-
dawał worek pełen marchwi tym samym złodziejom!

„Zwierzęta, takie jak sarny, wielbłądy, małpy, myszy, węże, ptaki i muchy, 
powinno się traktować dokładnie tak, jak swojego własnego syna. Jak 
w rzeczywistości mała jest różnica między dziećmi a niewinnymi zwierzę-
tami”. (ŚB 7.14.9)

Modlitwa
„O Jamuno! W twoich wodach mój Skarb bawił się razem z Jej ukocha-
nym. O boskie drzewa i pnącza! Wszystkie jesteście obiektami dotykania 
Jej dłoni. O gadające papugi w przyjemnym domu Radhy! O grupy saren! 
O pawie! Kłaniając się przed wami wszystkimi, ciągle i od nowa błagam 
o waszą łaskę!” (RRS)
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Rozdział Siódmy
Wieczni towarzysze

Jedyną postawą Wradźawasich była czysta miłość. 
Myśleli: „Kryszna może być Bogiem lub nie 

– to nie jest ważne. My Go kochamy, to wszystko”.
Śrila Prabhupada

Wieczni towarzysze Śri Kryszny, tacy jak Śrimati Radharani, Pan Balaram, 
Nanda i Jaśoda, gopi i gopa, są bezpośrednimi ekspansjami osobowego 
ciała Kryszny lub Jego swarupa-śakti. Wszystkie te ekspansje mają całkowicie 
doskonałe, duchowe ciała, składające się z wieczności, nieograniczonej 
wiedzy i nieskończonego szczęścia. Towarzyszą Krysznie zawsze, kiedy 
zstępuje do materialnego świata, by błogosławić uwarunkowane dusze 
Swymi wszechatrakcyjnymi, transcendentalnymi rozrywkami. Gdy uwarun-
kowana dusza otrzymuje nieograniczoną łaskę Boga, Najwyższej Osoby, 
zaczyna być otoczona czystą prema-bhakti. Następnie ucieka od oczarowania 
mają i wchodzi do świata duchowego, by szczęśliwie służyć Śri Krysznie. 
W indywidualnym ciele duchowym wyzwolona dusza służy Najwyższemu 
Panu jako poufny sługa, przyjaciel, rodzic lub małżonek.

„Chłopcy pasterze, zgromadziwszy rezultaty pobożnych czynności 
z wielu żyć (krita punja pundźa), byli w stanie towarzyszyć osobiście  Bogu, 
Najwyższej Osobie. Możemy sobie jedynie wyobrazić wielkie szczęście 
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mieszkańców Wryndawany. Niemożliwym do opisania jest to, jak po wielu 
pobożnych narodzinach stali się oni tak szczęśliwi”. (ŚB, 10.12.11, werset 
i znaczenie)

„Chłopcy-pasterze z Wryndawan byli w poprzednich życiach wielkimi 
ryszimi i joginami, a po wielu takich pobożnych narodzinach osiągnęli towa-
rzystwo Pana, mogąc bawić się z Nim na równych prawach”. (ŚB, 3.2.27)

„Wszyscy towarzysze Pana mają ciała duchowe, mimo że ich formy 
i czynności wydają się być zwykłe i materialne dla uwarunkowanych dusz. 
Ci towarzysze Pana są oczarowani ujmującymi rozrywkami Kryszny we 
Wradźi. Choć ich formy i czyny przepełnione są wiedzą duchową, ludzie 
z Wryndawany znają Krysznę jako swojego przyjaciela i członka rodziny, 
zwykłą osobę. Mimo iż są najwznioślejsi, dzięki wpływowi energii czystego 
oddania dla Pana myślą o sobie, że są najbardziej niscy i nic nieznaczący.

„Śri Kryszna, pokonany przez ich pokorę, wiecznie cieszy się rozrywkami 
w ich otoczeniu. W ich obecności manifestuje nieograniczoną powódź 
słodkich, najbardziej poufnych, transcendentalnych smaków”. (WRC)

Oni nie wiedzą, czy to Wisznu, 
Paramatma, półbóg czy człowiek?
„Wradźawasi nie wiedzą, kim jest Śri Kryszna. Są wieśniakami, lecz nie 
kochają nikogo innego bardziej, niż Krysznę. To jest ich kwalifikacja. Oni
nie wiedzą nawet, kim jest Wisznu. Pewnego razu, oddzielając się od 
Kryszny, gopi szaleńczo zaczęły Go szukać. Kryszna przyjął wygląd Wisznu-
-murti, a gopi przeszły obok. Gdy Go zobaczyły, powiedziały: „O, tu jest 
Wisznu, w porządku, namaskara. Czy widziałeś może przechodzącego 
tędy naszego Krysznę ?”. Nie były zainteresowane nawet Wisznu. Zainte-
resowane były Kryszną, mimo iż nie wiedziały, że Kryszna jest Bogiem, 
Najwyższą Osobą”. (SPT, 10.8.76)

„We Wryndawanie Śri Kryszna nie był znany nawet jako Paramatma, 
ponieważ mieszkańcy Wryndawany byli czystymi, niekonwencjonalnymi 
wielbicielami Pana, i mogli myśleć o Nim jedynie jako o obiekcie swojej 
miłości”. (ŚB 2.2.9 znaczenie)

„Gdy coś bardzo wspaniałego działo się z powodu działań Kryszny, 
mieszkańcy Wryndawany – pasterze i chłopcy, Nanda Maharadź, Jaśoda 
i inni – byli pod wrażeniem, lecz nigdy nie uważali swojego syna Kryszny 
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za Boga, Najwyższą Osobę. Czasami sugerowali, że jakiś wspaniały półbóg 
pojawił się tam jako Śri Kryszna. Na takim wzniosłym poziomie służby 
oddania wielbiciel zapomina o pozycji Kryszny i intensywnie kocha Boga, 
Najwyższą Osobę, bez rozumienia Jego pozycji”. (ŚB 10.3.53, znaczenie)

„Gdy Śri Kryszna był na tej ziemi, wszyscy mieszkańcy Wryndawany 
kochali Go. W rzeczywistości nie wiedzieli o niczym więcej, poza Kryszną. 
Nie wiedzieli, czy Kryszna jest Bogiem, czy nie, ani nie byli niepokojeni 
przez takie myśli, jak: «Powinienem kochać Krysznę, jeśli jest On Bogiem”. 
Ich jedyną postawą była czysta miłość, więc myśleli: «On może być Bogiem 
lub nie – to nie jest ważne. My kochamy Krysznę, to wszystko». To jest 
platforma rzeczywistej, niezmąconej miłości”. (SSR)

Kochaj Krysznę całym swoim sercem i duszą
„Mieszkańcy Wryndawany nie znali mocy i wcieleń Kryszny. Kochali 
Krysznę swoimi sercami i duszami, i dlatego uważani są za najbardziej 
doskonałych”. (ŚB 11.11.33, znaczenie)

„Z powodu czystej miłości wielbiciele Kryszny na Goloce Wryndawanie, 
Wradźabhumi, kochali Krysznę jak zwykłego człowieka, takiego, jak oni. 
Widzieli Krysznę jako jednego z nich, jednak ich miłość do Niego nie 
znała granic”. (CC, ANTJA 10.19, znaczenie)

„We Wradźabhumi Śri Kryszna jest z pewnością centralnym punktem 
miłości, a mieszkańcy znają Krysznę jako przyjaciela, syna, kochanka lub 
pana”. (CC, MADHJA 9.131, znaczenie)

Doskonała mentalność
„Mentalność Wryndawany jest doskonałym stanem umysłu dla wielbiciela. 
Mieszkańcy Wryndawany nie mają problemów ze zrozumieniem Kryszny. 
Raczej wolą kochać Krysznę bezwarunkowo. To nie jest tak, że myślą: 
«Kryszna jest Bogiem i dlatego Go kocham». We Wryndawanie Kryszna 
nie zachowuje się, jak Bóg, zachowuje się tam jak zwykły chłopiec. Mimo 
że czasem udowadnia, że jest Bogiem, Najwyższą Osobą, wielbiciele nie 
dbają o to, aby to wiedzieć. Więc naszą sprawą powinno być jedynie kochanie 
Kryszny. Im bardziej Go kochamy, tym bardziej będziemy doskonali.

„Nie jest niezbędnym zrozumienie Kryszny i tego, jak stwarza. Kryszna 
wyjaśnia Siebie w Bhagawad-gicie i nie powinniśmy starać się rozumieć 
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więcej. Nie powinniśmy zmagać się za dużo, by wiedzieć więcej o Krysznie. 
To nie jest możliwe. Powinniśmy jedynie rozwijać naszą niezmąconą miłość 
do Kryszny. To jest doskonałością życia”. (TQK)

Transcendentalna ochrona krów
„Sam Nanda Maharadź poślubił dziewczynę wajśja (klasa rolnicza), Jaśodę. 
Dlatego jego rodzina znana jest jako rodzina wajśja. Kryszna, identyfikując
się jako ich syn, przyjął na Siebie czynności wajśji (krisi-go raksza nawijam). 
Balaram reprezentuje oranie ziemi pod uprawę i dlatego zawsze nosi 
w Swojej ręce pług. Za to Kryszna pasie krowy i dlatego w Swojej ręce 
trzyma flet. W ten sposób dwóch braci reprezentuje krisi-rakszja i go-rakszja 
(rolnictwo i ochronę krów)”. (ŚB 10.5.20, znaczenie)

Najwyższa, transcendentalna siedziba znana jest jako Goloka Wrynda-
wana – planeta pełna krów, lasów i roślinek Tulasi. Tu Bóg, Najwyższa 
Osoba, Śri Gowinda, smakuje najbardziej intymne wymiany miłości ze 
Swoimi przyjaciółmi pasterzami i rodziną, pośród prostego, pięknego, 
wiejskiego otoczenia rolniczej społeczności. Śrimad-Bhagawatam daje 
piękny opis tej transcendentalnej wioski.

„Goloka rozbrzmiewa we wszystkich stronach dźwiękami wydawanymi 
przez byki walczące ze sobą o płodną krowę; muczeniem krów obarczonych 
ciężkimi wymionami, goniących za cielakami, hałasem dojenia i białymi 
cielakami skaczącymi tu i tam; głośną grą na flecie i wszechpomyślnymi
śpiewami o uczynkach Kryszny i Balaramy przez pasterzy i pasterki, którzy 
sprawili, że ich wioska błyszczała od odświętnych ozdób. Domy pasterzy 
w Gokuli ujmują wytwornymi ozdobami do wielbienia ognia ofiarnego,
słońca, nieoczekiwanych gości, krów, braminów, przodków i półbogów. Ze 
wszystkich stron otaczają ich kwieciste lasy, odbijające echo ptasich stad 
i roi pszczół, upiększone przez jeziora ukoronowane łabędziami, karanda-
wami, kaczkami i kępami lotosów”. (ŚB 10.46.13)

Osiąganie towarzystwa Kryszny
„Nie można towarzyszyć Krysznie, dopóki w pełni nie osiągnie się łaski 
mieszkańców Wryndawany. Dlatego, jeśli ktoś chce być wyzwolony przez 
Krysznę bezpośrednio, musi przyjąć służbę dla mieszkańców Wryndawany, 
którzy są ścisłymi wielbicielami Pana”. (ŚB 5.18.23, znaczenie)
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„Podążając w ślady wielbicieli, którzy są w bezpośrednim związku 
z Śri Kryszną, szczególnie mieszkańców Wryndawany, można cieszyć się 
najwyższą pozycją towarzystwa Kryszny”. (ŚB 10.9.21, znaczenie)

„Nie znając tożsamości Kryszny, chłopcy pasterze po prostu Go kochają, 
a ich miłość jest bezgraniczna. To jest prawda o każdym we Wryndawanie. 
Na przykład Jaśoda i Nanda Maharadź (matka i ojciec Kryszny) kochają 
Krysznę miłością rodzicielską. Podobnie przyjaciele Kryszny kochają 
Krysznę, dziewczęta-pasterki kochają Krysznę, drzewa kochają Krysznę, 
woda kocha Krysznę, kwiaty, krowy, cielęta – każdy kocha Krysznę. To jest 
natura Wryndawany. Więc jeśli tylko nauczymy się, jak kochać Krysznę, 
możemy natychmiast przemienić ten świat we Wryndawanę”. (TQK)

W Ćajtanja-ćaritamrycie, odnośnie instrukcji Śri Ćajtanji do Sanatany 
Goswamiego, wyjaśnione jest, że wielbiciel powinien zewnętrznie prze-
strzegać swej służby oddania w uregulowany sposób, lecz wewnątrz zawsze 
rozmyślać o poszczególnym smaku, jakim jest przyciągany do służby dla 
Pana. To bezustanne myślenie o Panu czyni wielbiciela godnym do powrotu 
do domu, do Boga. Jak mówi Bhagawad-gita, tjaktwa deham punar dźanma 
najti mam eti – po porzuceniu tego ciała wielbiciel nie otrzymuje ciała mate-
rialnego, lecz wraca do Boga i otrzymuje ciało duchowe, przypominające 
ciało wiecznych towarzyszy Pana, za których czynnościami on podąża.

„Wielbiciel który chce służyć Panu, może bez przerwy myśleć o Jego 
towarzyszach – chłopcach pasterzach, gopi, o mamie i tacie Pana, o sługach, 
ziemi, drzewach, zwierzętach, roślinach i wodzie w siedzibie Najwyższego 
Pana. Z powodu ciągłego myślenia o tych stworzeniach, osiąga się trans-
cendentalną pozycję”. (ŚB 7.10.40, znaczenie)

Wielcy i potężni półbogowie w materialnym świecie aspirują do jakiej-
kolwiek pozycji w transcendentalnym otoczeniu Śri Goloki Wryndawany. 
By próbować transcendentalnej ekstazy służenia lotosowym stopom 
Kryszny, półbogowie są gotowi poświęcić fantastyczną sławę i fortunę, by 
stać się kamieniami w świecie duchowym. Pożądając wszelkiego typu na-
rodzin w Śri Wryndawan Dham, stworzyciel wszechświata, Pan Brahma, 
modli się w ten sposób: „Lecz jeśli nie jestem wystarczająco szczęśliwy, by 
narodzić się w lesie Wryndawany, błagam o pozwolenie na narodziny 
w najbliższym Jego otoczeniu, tak, by wychodzący wielbiciele mogli cho-
dzić po mnie. Nawet to będzie być wielkim szczęściem dla mnie. Aspiruję 
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jedynie do narodzin, w których będę smarowany kurzem z lotosowych stóp 
wielbicieli”. Śrila Wiśwanath Ćakrawarti Thakur wyjaśnia, że Brahma
pragnie narodzić się nawet jako kamień na brukowanej ścieżce w siedzibie 
Pana. (ŚB 10.14.30, znaczenie)

Modlitwy
„Modlę się, bym mógł się zaangażować w służbę dla poruszających się 
i nieruchomych mieszkańców Wryndawany. Kim jest Brahma i inni pół-
bogowie w porównaniu do nich? Mieszkańcy Wryndawany są bardziej 
chwalebni. Są bardzo drodzy królowi Wradźabhumi, Śri Krysznie. Ich 
formy są wieczne, duchowe i pełne nektaru.

„Całym moim sercem będę służył mieszkańcom Wradźi, kurzowi ze 
stóp, który oczyszcza nawet Brahmę, Śiwę i wszystkich półbogów. Wiecznie 
kłaniam się tamtejszym mieszkańcom, którzy mają nieograniczoną świet-
ność, szczęście i nieograniczoną miłość dla Radhy i Kryszny, i którzy mają 
w swoich dłoniach nieograniczoną moc Boga, Najwyższej Osoby”. (WM)
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Rozdział Ósmy
Gopi

Gopi z Wryndawany ustanowiły standard oddania dla całego świata.
Kryszna, źródło wiecznej przyjemności

Zgodnie ze Śrila Rupą Goswamim są trzy kategorie gopi: sadhana-siddha, 
nitja-siddha i dewi (półboginie). Sadhana-siddha, tacy jak mędrcy z Danda-
karanja, uosobione Wedy i inni doskonali muni, stali się gopi przez zaanga-
żowanie w służbę oddania. Nitja-siddha lub nitja-prija są wiecznie drogimi, 
wyzwolonymi gopi, którym przewodzą Radharani i Ćandrawali. Dewi stały 
się gopi w następujący sposób. Przez plenarną ekspansję Kryszna pojawia się 
na planetach niebiańskich, by zadowolić półbogów. Jego drogie, wyzwolone 
towarzyszki gopi także pojawiają się z Śri Kryszną przez swoje częściowe 
ekspansje jako półboginie. Mieszkańcy planet niebiańskich, rozumiejący 
prawdziwą tożsamość tych „półbogiń”, mogą narodzić się we Wradźabhumi 
jako przyjaciółki tych wyzwolonych gopi. Niezliczone gopi zamieszkują 
duchową planetę Krysznalokę, ale powołując się na Skanda Puranę dowia-
dujemy się, że istnieją trzy biliony gopi, z których osiem jest głównych.

Nitja-prija – wiecznie najdroższe gopi
„Osobiste towarzyszki Radharani, gopi z Wradźi, są bezpośrednią ekspansją 
Jej ciała. Te ekspansje Śrimati Radharani są niezbędne do zwiększania 
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energii przyjemności Śri Kryszny. Ich transcendentalne wymiany miłości są 
najdoskonalszą kwintesencją rozrywek we Wryndawanie. Dzięki tym eks-
pansjom osobistego ciała Śrimati Radharani pomaga Krysznie smakować 
taniec rasa i podobnie inne czynności”. (CC, ADI 4.81, znaczenie)

„Rozrywki Śrimati Radharani i Kryszny jaśnieją nieporównywalnym 
blaskiem. Są uosobionym szczęściem, nieograniczonym i wszechpotężnym. 
Duchowy nastrój takich rozrywek nigdy nie jest kompletny bez gopi, oso-
bistych przyjaciółek Śri Kryszny. Bez gopi te rozrywki pomiędzy Radhą 
i Kryszną nie mogą być ożywione”. (CC, MADHJA 8.203)

„Nitja-prija gopi są transcendentalnymi rezerwuarami wiecznego piękna, 
biegłości, wszystkich duchowych cech i wspaniałego bogactwa intensywnej 
miłości do Kryszny”. (UN)

„Wielbię Gowindę, pierwotnego Pana, który przebywa w Swojej siedzibie, 
Goloce, z Radharani, która przypomina Jego własną, duchową postać, 
i która uosabia ekstatyczną moc (hladini). Ich towarzyszami są Jej powier-
niczki, ekspansję Jej ciała, przepełnione i nasycone wiecznie błogą, duchową 
miłosną rasą”. (BS)

„Wszystkie inne gopi pomagają zwiększać radość płynącą z rozrywek 
Kryszny z Radharani. Gopi działają jak instrument Ich wzajemnej radości”. 
(CC, ADI 4.217)

Pięć grup gopi
Przyjacióki gopi Śrimati Radharni podzielone są na pięć grup, które zawsze 
przyciągają Śri Madhawę swoimi najwspanialszymi, transcendentalnymi 
cechami i pięknymi, osobistymi ozdobami.
1)  Sakhi – są zwykłymi, żeńskimi przyjaciółkami, jak Wrynda, Dhanisztha 

i Kusumika.
2) Nitja-sakhi – wieczne przyjaciółki, jak Manimańdźari i Kasturi.
3)  Prana-sakhi – intymne przyjaciółki „tak drogie, jak życie”, takie, jak Śaśi-

-mukhi, Wasanti i Lasika.
4)  Prija-sakhi – drogie przyjaciółki, jak Kamala, Madhawi i Malati.
5)  Parama-presztha-sakhi – są głównymi, najdroższymi i najukochańszymi 

przyjaciółkami Śri Radhy, reprezentowane są przez aszta-sakhi (osiem 
głównych gopi): Lalitę, Wiśakhę, Ćitrę, Ćampakalatę, Tungawidję, Su-
dewi, Rangadewi i Indulekhę.
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Aszta-sakhi odzwierciedlają najwyższą miłość duchową dla Boskiej Pary, 
Radhiki-Krysznaćandry. By wzmóc transcendentalną ekstazę Radhy 
i Kryszny, parama-presztha-sakhi pokazują stronniczość – czasem fawory-
zują Krysznę, czasem Radhę. „Tych osiem gopi jest liderami dla wszystkich 
pozostałych gopi. W jakimkolwiek miejscu, czasie i okolicznościach te gopi 
są postawione, ich najwspanialsza i intensywna miłość dla transcendentalnej 
Boskiej Pary jest zawsze łatwa do ujrzenia”. (UN)

Mimo że tych osiem gopi jest liderami wielu innych gopi, z powodu 
swojego pragnienia do pozyskania miłości Śri Radhy zawsze osobiście 
służą Radzie i starają się zadowolić Ją na każdy możliwy sposób.

Poza tymi pięcioma kategoriami istnieją setki grup pięknych gopi o sarnich 
oczach, z setkami i tysiącami urzekających dziewcząt w każdej grupie. 
W rzeczywistości istnieje nieograniczona liczba grup, z setką tysięcy gopi 
w każdej. Aszta-sakhi (Lalita, Wiśakha itd.) są indywidualnymi liderami 
grup, lecz wolą służyć w grupie i pod rozkazami Radhy. Niektóre z liderek 
grup gopi działają jako przyjaciółki Radharani, niektóre są neutralne, 
a niektóre, jak Ćandrawali, Padma i Śajbja, są rywalkami Radhy.

Bardzo zabawny chłopiec
„Lotosookie gopi z Gokuli pojawiają się w tym materialnym świecie, by 
cieszyć się miłosnymi rozrywkami z Kryszną, klejnotem koronnym tych 
znakomitych i odświeżających transcendentalnych smaków, oraz wrogiem 
króla Kamsy. Nieświadome, że Kryszna jest Bogiem, Najwyższą Osobą, 
gopi z Wryndawany myślały, że był On ludzkim synem króla Wradźi, 
Nandy. To pewne przekonanie gopi było symptomem wspaniałej miłości 
do Kryszny, symptomem rzadko manifestowanym nawet przez najświęt-
szych wielbicieli”. (UN)

Gopi we Wryndawanie nie były ani wysoce wyszkolone, ani nie były joginami 
mistykami. Miały spontaniczną miłość do Pana i w ten sposób stał się On 
ich sercem i duszą, a gopi także stały się sercem i duszą Pana. „Śri Ćajtanja 
uznał związek gopi z Panem za najwyższy”. (ŚB 3.4.10, znaczenie)

„Gopi z Wryndawany są przykładem najwyższej, czystej służby oddania. 
Nie są zainteresowane zrozumieniem Kryszny, lecz jedynie kochaniem Go. 
Taka platforma miłości jest czystym stanem służby oddania”. (ŚB 3.27.27, 
znaczenie)
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„Choć gopi były tak zakochane w Krysznie, że przekroczyły ścieżkę zasad 
religijnych, by stać się Jego kochankami, to Arundhati i inne cnotliwe ko-
biety ofiarowały im swój szacunek i wielbienie. Choć gopi są wiejskimi 
dziewczętami żyjącymi w rolniczej okolicy lasu Wryndawany, cień zapachu 
ich słodkości przewyższył wspaniałe piękno i bogactwo bogini fortuny. 
Pozycja gopi jest egzaltowana i bardzo rzadka. Modlę się, by te przyjaciółki 
Kryszny mogły nagrodzić was transcendentalnym szczęściem”. (UN)

„W taki czy inny sposób połącz się z Kryszną. Tak jak gopi, one lubiły 
Krysznę, ale nie wiedziały, że jest On Najwyższym Panem. Lubiły Krysznę, 
ponieważ był bardzo zabawnym, młodym i bardzo pięknym chłopcem, 
zatem te dziewczęta były [do Niego] przyciągane”. (SPT 29.75)

Miłość bez wzajemności
„Wielkie pragnienie służenia Panu manifestuje się na transcendentalnej ziemi 
Wradźi. Szczególnie pojawia się wśród gopi. Miłość gopi do Kryszny jest tak 
wzniosła, że dla naszego zrozumienia bywa czasem wyjaśniana jako «pożądliwe 
pragnienie». «Pożądliwa postawa» gopi nie odnosi się do żadnego rodzaju 
seksualnego zaspokojenia, lecz raczej do intensywnego pragnienia wielbiciela 
do służenia Panu w szczególnym charakterze”. (NOD, rozdz. 15)

„Naturalna miłość gopi pozbawiona jest śladu pożądania. Jest bezbłędna, 
jasna i czysta, jak stopione złoto. Gopi są pomocniczkami, nauczycielkami, 
przyjaciółkami, żonami, drogimi uczennicami i poufnymi służkami Pana 
Kryszny. Gopi znają pragnienia Kryszny i wiedzą, jak pełnić doskonałą, 
miłosną służbę dla zadowolenia Kryszny. Spełniają swoją służbę biegle, dla 
satysfakcji swojego ukochanego”. (CC, ADI 4.209-12)

„Dźiwa Goswami opisuje w Sandarbsze brak pożądania jako bhadźanija-
-parama-purusza sukha-matra-swa-sukhatwam. Oznacza to, że powinniśmy 
czuć się szczęśliwi jedynie doświadczając szczęścia Najwyższego Pana. Tak 
wspaniałe uczucia były ukazane przez kobiety z Wradźabhumi dla uszczę-
śliwienia Pana. Gopi kochały Pana nie oczekując odwzajemnienia i to jest 
doskonały przykład ducha akama”. (ŚB 2.3.11, znaczenie)

Czyste przywiązanie
„Gopi nie dbają o własne zadowolenie, komfort czy wygody. Wszystkie ich 
fizyczne i mentalne czynności są skierowane w stronę ofiarowania zado-
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wolenia Śri Krysznie. Mają czyste przywiązanie do zadowalania Kryszny”. 
(CC, ADI 4.174)

W ostatniej modlitwie Śikszasztaki Śri Ćajtanja Mahaprabhu wyjaśnia 
nastrój gopi – absolutnego polegania na Najwyższym Panu Śri Krysznie: 
„Śri Kryszna, który jest kochankiem wielu gopi, może objąć tego w pełni 
podporządkowanego sługę lub może zdeptać mnie Swoimi stopami, lub 
może zostawić mnie ze złamanym sercem, nie pojawiając się przede mną 
przez długi czas. Lecz nadal Kryszna jest niczym innym, jak Absolutnym 
Panem mojego serca”. (ŚB 2.4.4, znaczenie)

„Kryszna powiedział: «Drogi Uddhawo, tak jak wielcy mędrcy w transie 
jogi, szukający samorealizacji niczym rzeki płynące w stronę oceanu, nie są 
świadomi Moich imion i form, podobnie gopi z Wryndawany były tak 
przywiązane do Mnie w swoich umysłach, że nie mogły myśleć o swoich 
własnych ciałach lub o tym świecie, albo o przyszłym życiu. Ich świadomość 
była po prostu przywiązana do Mnie. Wszystkie te setki tysięcy gopi, 
traktując Mnie jako najbardziej ujmującego kochanka i gorąco pragnąc 
Mnie w ten sposób, nie były świadome Mojej rzeczywistej pozycji. Jednak 
przez bliskie towarzystwo ze Mną gopi osiągnęły Mnie, Najwyższą Abso-
lutną Prawdę.” (ŚB 11.12.13)

„Dla gopi oglądanie czegokolwiek innego poza Kryszną jest zupełnie 
nieinteresujące i pozbawione jakiegokolwiek smaku. Jedynym pocieszeniem 
dla ich oczu jest piękna, księżycowa twarz Kryszny. W rzeczywistości widzą 
wszędzie pustkę bez Niego i w takiej chwili pragną być porażone piorunem”. 
(CC, MADHJA 2.29, znaczenie)

Transcendentalne współzawodnictwo
„Gopi nigdy nie chcą cieszyć się Kryszną osobiście. Szczęście gopi wzrasta 
dziesięć milionów razy, gdy służą angażując Radhę i Krysznę w Ich trans-
cendentalne rozrywki. Pomimo że gopi, przyjaciółki Śrimati Radharani, 
nie pragną cieszyć się bezpośrednio z Kryszną, Śrimati Radharani robi 
wielki wysiłek, by nakłonić Krysznę do zabawy z gopi. Przedstawiając 
różne prośby gopi, Śrimati Radharani czasem wysyła gopi do Kryszny tylko 
po to, by mogły przebywać z Kryszną bezpośrednio. W takich chwilach 
Śrimati Radharani cieszy się szczęściem dziesięć razy większym, niż tym 
płynącym z bezpośredniego towarzystwa. Pomiędzy gopi nie ma ziarenka 
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pożądania do zadowalania zmysłów. Ich jedynym pragnieniem jest dawanie 
przyjemności Krysznie i w ten sposób spotykają się z Nim i cieszą Nim. 
Transcendentalny smak jest ożywiany przez takie wzajemne zachowanie 
w transcendentalnej miłości do Boga. Gdy Pan Kryszna widzi, jak czystą 
miłość gopi rozwinęły  do Niego, staje się niezwykle z nich zadowolony”. 
(CC, MADHJA 8.207-19)

„Gdy Pan Kryszna widzi gopi, Jego radość rośnie, a Jego nieporównywalna 
słodkość wzrasta także. Piękno Pana Kryszny wzrasta na widok pięknych 
gopi. A im bardziej gopi oglądają piękno Pana Kryszny, tym bardziej ich 
piękno wzrasta. Patrząc na piękne gopi, Kryszna ożywia się, a to ożywia gopi, 
których młodzieńcze twarze i ciała kwitną. To współzawodnictwo wzrasta-
jącego piękna pomiędzy gopi i Kryszną, które jest bez ograniczeń, jest tak 
delikatne, że niektórzy zwykli moraliści mylą te związki, uważając je za czysto 
miłosne. Ale romanse te nie są zupełnie zwykłe, ponieważ intensywne pra-
gnienie gopi, by zadowolic Krysznę, przepełnia całą scenę czystą miłością do 
Boga, bez skazy seksualnego zaspokojenia”. (CC, ADI 4.174-222)

„Pan jest pokonany przez wielbiciela, a wielbiciele są pokonani przez Pana. 
Z powodu wzajemnego pokonania się, wszyscy czerpią transcendentalne 
szczęście ze swojego związku. Najwyższa doskonałość tego wzajemnego 
pokonywania się jest ukazywana przez Krysznę i gopi. Gopi pokonują 
Krysznę, a Kryszna pokonuje gopi. W ten sposób, kiedy tylko Kryszna gra 
na Swoim flecie, pokonuje umysły gopi, a bez oglądania gopi Kryszna nie 
może być szczęśliwy”. (ŚB 6.16.34, znaczenie)

„W dzieciństwie, we Wryndawanie, Pan Kryszna zasłynął jako dokuczliwy 
przyjaciel w transcendentalnej miłości do wszystkich dziewcząt w Jego 
wieku. Jego miłość dla nich była tak intensywna, że nie było porównania 
dla takiej ekstazy. Pan Kryszna ostatecznie przyznał się do porażki przed 
transcendentalnym uczuciem gopi i ogłosił, że nie był w stanie odpłacić im 
za ich niezachwiane uczucie”. (ŚB 3.2.14, znaczenie)

Przyjaciółki Śrimati Radhiki
Śrimati Radhika otoczona jest przez służki i bliskie przyjaciółki, które 
ciągle rozkoszują się wradźa-rasą przepysznie słodkiej prema-bhakti. Gopi 
te mają wspaniałe imiona i są ekspertami w różnych służbach. Ktoś może 
zastanawiać się, dlaczego imiona Śrimati Radharani lub Jej osobistych gopi 
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nie są bezpośrednio opisane w Śrimad-Bhagawatam. Śukadewa Goswami, 
czysty wielbiciel zaabsorbowany miłością gopi do Kryszny, nie wspomniał 
ich imion, ponieważ jedynie słysząc je, wszedłby w duchowy trans oraz 
przepełniłby się transcendentalną ekstazą. Jeśli Śukadewa Goswami uległby 
takiemu transcendentalnemu uniesieniu, Śrimad-Bhagawatam (doskonała 
prezentacja duchowej wiedzy) nie zamanifestowałaby się.

Zwyczajny czytelnik Śrimad-Bhagawatam dostrzeże imię Śrimati Radha-
rani jedynie pośrednio, w wersecie 10.30.28. „Śrila Wiśwanath Ćakrawarti 
Thakur wyjaśnia, że słowo aradhitah odnosi się do Śrimati Radharani. 
Mędrzec Śukadewa Goswami usiłował ze wszystkich sił ukryć imię Radhy, 
lecz teraz automatycznie błyszczy ono w księżycu jego ust. To, że wymówił 
imię Radhy, jest faktycznie Jej łaską, i w ten sposób słowo aradhitah jest jak 
dudnienie kotła zapowiadające Jej pomyślność”. (ŚB 10.30.28, znaczenie)

Jednakże rasika-bhaktowie widzą imię Śrimati Radharani w każdym 
z osiemnastu tysięcy wersetów Śrimad-Bhagawatam.

Konieczność chwili
Purany i parampara prezentują osobiste rozrywki, imiona i czynności Śri 
Radhy oraz Jej najdroższych przyjaciółek. Gopi dekorują Śrimati Radharani 
i przyjmują Jej stronę zawsze, kiedy ma miłosną sprzeczkę ze Śri Kryszną. 
Oszukują swoich mężów, rodziców i innych opiekunów, idąc na spotkanie 
Radhy i Kryszny. Te gopi asystują Radzie i Krysznie w Ich sekretnych 
spotkaniach. Podają smaczne potrawy Boskiej Parze, a potem rozkoszują 
się resztkami tych potraw.

„Umysły gopi są czyste, a one same są bardzo inteligentne oraz biegłe. 
Właściwie służą Radzie i Krysznie, gloryfikują swoją grupę, a krytykują
zwolenniczki Ćandrawali, rywalki Radhy. Przez ich znakomity śpiew, grę 
na instrumentach muzycznych i taniec, gopi zadowalają Boską Parę. Gdy 
zachodzi jakaś konieczność w danym momencie, gopi błagają o zaangażo-
wanie je w różne służby”. (RKG)

„Śrila Wiśwanath Ćakrawarti komentuje, że gopi pełnią służbę dla Pana 
Kryszny nawlekając kwiaty na girlandy, umiejętnie używając perfum i kon-
struując wachlarze, zasłony i baldachimy z płatków kwiatowych. Tymi 
najprostszymi aktami miłości gopi pełniły najwspanialszą służbę dla Boga, 
Najwyższej Osoby”. (ŚB 10.65.10, znaczenie)
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Aszta-sakhi – osiem głównych gopi
Lalita-sakhi: Większość gopi i mańdźari posiada formę przypominającą 
transcendentalną postać Śrimati Radharani. Lalita-sakhi jest najstarszą gopi 
Kryszny (dwadzieścia siedem dni starsza od Radhy). Jest liderką, kontrolerką 
i najlepszą z ośmiu najwznioślejszych przyjaciółek gopi Śri Kryszny. Znana 
jako stała towarzyszka i zwolenniczka Śrimati Radharani, Lalita jest bama 
(przekorna) i z natury ma gorący temperament. Jej cera jest złoto-żółta, a jej 
ubrania są koloru pawich piór. Piękno wszystkich innych gopi wydaje się być 
zgromadzone w wybornej, transcendentalnej postaci Lalita-sakhi.

Lalita-sakhi jest ekspertem zarówno w aranżowaniu spotkań Radhy 
i Kryszny, jak i w Ich miłosnych potyczkach. Aby wesprzeć Radhę, czasem 
obraża Śri Madhawę. Gdy Lalita-sakhi kłóci się, jej usta skręcają się w złości 
podczas wykrzykiwania najbardziej obraźliwych i hardych ripost. Gdy 
aroganckie gopi kłócą się z Kryszną, Lalita prowadzi taki konflikt. Nosi
parasolkę z kwiatów dla Radhy i Kryszny, dekoruje Ich kwiatami oraz 
ozdabia miejsca, w których Boska Para odpoczywa w nocy.

Lalita-Dewi jest na najbardziej wzniosłej i nienagannej pozycji, będąc 
zaakceptowaną przez Śrimati Radharani jako Jej śiksza-guru. Śri Radha 
została opisana jako trzęsąca się ze strachu, gdy zrobiła coś złego. Lalita-
-Dewi karała zarówno Radhę i Krysznę, lecz jedynie z powodu intensywnej 
miłości i oddania, w nastroju pełnego podporządkowania. Kiedykolwiek 
Kryszna próbuje być sprytniejszy i oszukiwać Śrimati Radharani, Lalita-
-Dewi, będąc jeszcze sprytniejszą i obeznaną w sztuczkach, interweniuje 
i sprawia, że Kryszna zachowuje się we właściwy sposób. Czasem Lalita-
-Dewi poprawia Radharani. Na przykład, kiedy Śri Radha wyrusza z domu 
na spotkanie z Kryszną, Lalita mówi Radzie, by właściwie związała Swoje 
sari i żeby nie biegła, ponieważ dopiero co zjadła.

Modlitwy do Lalita-sakhi
Śrila Rupa Goswami pisze: „O Lalito-Dewi, Radha i Kryszna spełniają Swoje 
rozrywki w różnych jaskiniach Wryndawany, lecz w rzeczywistości robią to 
pod twoim schronieniem. Odkąd tych dwoje transcendentalnych kochanków 
jest pod twoją opieką i schronieniem, nie ma dla ciebie nic niemożliwego. 
Znając twoją pozycję, nie wymagam pozwolenia od kogokolwiek innego. Jeśli 
obdarzysz mnie swoją łaską, będę mógł wejść do tych rozrywek”.
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Aćarjowie mówią, że jeśli ktoś w Śri Wradźa Mandali ma nawet naj-
mniejszy cień pragnienia służenia lotosowym stopom Śrimati Radharani, 
wtedy Lalita-Dewi natychmiast spełnia to pragnienie i bierze taką błogo-
sławioną duszę bezpośrednio pod swoją opiekę, ofirowując jej całkowite
schronienie.

„Zalana nektarem intensywnej miłości do swoich dwojga przyjaciół, Śri 
Śri Radhy-Kryszny, którzy są jej drożsi niż jej własne życie, uczuciowo 
arogancka w Ich obecności i codziennie aranżująca Ich spotkania, Lalita-
-Dewi doskonale naucza przyjaciółkę Radharani sztuki zazdrosnej złości. 
Modlę się, by Lalita-Dewi pewnego dnia przyjęła mnie na jednego ze swych 
towarzyszy”. (WWS)

„Ofiarowuję pokłony Śrimati Lalita-Dewi, której piękna twarz zawstydza
blask pełnego księżyca, której oczy łani są zawsze niespokojne, i która 
osiągnęła rzadkie wyróżnienie bycia ekspertką w ubieraniu Radhy. Jest 
zawsze zaangażowana w służenie Boskiej Parze, Radzie i Mukundzie.

„Lalita osusza pot, który zrosił Ich lotosowe stopy. Jest odurzona naj-
wyższym, intymnym smakiem i jest czarującą składnicą takich cech, jak 
niespotykany wdzięk, cicha powaga i bezpośredniość w mowie.

„Śrimati Lalita-Dewi jest obrończynią wszystkich dziewcząt Radharani, 
ucząc ich całej prawdy o siostrzanych uczuciach. Jej życiem i duszą jest 
Kryszna, młodszy brat Balarama. Lalita jest także starsza w stosunku do 
Śrimati Radhiki. Niech Lalita-Dewi podaruje mi możliwość wielbienia 
jej”. (RUPA GOSWAMI/MS)

Wiśakha-sakhi: Wiśakha-sakhi jest drugą, najważniejszą z ośmiu naj-
wznioślejszych gopi Śri Kryszny. Jej czynności, atrybuty i decyzje są podo-
bne do tych, jakie posiada jej przyjaciółka, Lalita. Wiśakha urodziła się 
dokładnie w tym samym czasie, co Śrimati Radharani. Jej ubrania zdobią 
gwiazdy, a jej cera jest świetlista.

„Jako wznioślejsza od młodszych gopi, które spełniają tę służbę, Wiśakha 
także przekazuje wiadomości między Radhą i Kryszną. Jest najbardziej 
inteligentną i biegłą pośród wszystkich gopi posłanniczek. Wiśakha jest 
zdolna w żartach z Panem Gowindą i jest doskonałym doradcą Boskiej 
Pary. Jako ekspert we wszystkich aspektach miłosnej dyplomacji, Wiśakha 
potrafi uspokoić rozzłoszczonego kochanka, przekupić go i kłócić się
z nim, jak jest to wymagane w celu uprzyjemnieniu rozrywek”. (RKG)
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Modlitwy do Wiśakha-sakhi
„Wiśakha-Dewi zadowala młodzieńczą Boską Parę uczuciem i zabawnymi 
żartami. Jej słodki, transcendentalny śpiew przyćmiewa głosy kukułek. 
Modlę się, by Wiśakha-Dewi była zadowolona ze mnie i przyjęła mnie na 
swojego ucznia”. (WWS)

„O obdarzająca błogosławieństwami, bezprzyczynowo łaskawa Wiśakho! 
W społeczności pięknych kobiet Wradźi jesteś najbardziej podobną Samej 
Radharani (jeśli chodzi o formę, cechy, naturę i wiek). Dlatego, nie zwracając 
uwagi na setki moich obraz, proszę, bądź dla mnie łaskawa i przyjmij mnie na 
swojego sługę”. (SKD)

Ćampakalata-sakhi: Ma cerą koloru kwitnącego, żółtego kwiatu ćampaka, 
nosi ubrania koloru niebieskich piór sójki i jest o jeden dzień młodsza od 
Śrimati Radharani. Ćampakalata jest dyskretna, jest ekspertem w sztuce 
logicznej perswazji, jest dyplomatką uzdolnioną w psuciu szyków rywalek 
Radhy, oraz jest ekspertem w zbieraniu leśnych owoców, kwiatów i korzeni. 
Jest ona artystyczną garncarką i słynie z gotowania słodyczy, posiadając 
mistahasta (słodkie dłonie). Ćampakalata jest liderką pośród gopi działają-
cych jako obrończynie drzew, pnączy i krzaków we Wryndawanie. (RKG)

Ćitra-sakhi: Ćitra-sakhi ma czerwoną cerę jak kunkuma i nosi ubrania 
o kryształowym kolorze. Jest dwadzieścia sześć dni starsza od Śri Radhy. 
Ćitra potrafi czytać między słowami, by odczytać ukryte intencje autora. Jest
wyszkoloną kucharką, potrafiącą odgadnąć smak jedzenia jedynie patrząc
na nie. Jest ekspertem w tworzeniu muzyki, grając na naczyniach z wodą. 
Ćitra-sakhi jest uczona w astronomii i astrologii oraz ma doświadczenie 
teoretyczne i praktyczne w ochronie zwierząt domowych. Jako uzdolniony 
ogrodnik Ćitra-sakhi potrafi także komponować różne napoje z nektaru.
Jest liderką gopi, które zbierają leśne zioła. (RKG)

Tungawidja-sakhi: Tungawidja-sakhi jest koloru kunkumy. Zapach jej 
ciała jest połączeniem drzewa sandałowego i kamfory. Jest piętnaście dni 
młodsza od Śrimati Radharani i nosi białe ubrania. Tungawidja o gorącym 
temperamencie jest liderką jednej z grup gopi i jest uczona w osiemnastu 
gałęziach wiedzy wedyjskiej. Zna rasa-śastry, jest szanowanym nauczycie-
lem muzyki i ekspertem w śpiewaniu i graniu na winie. Tungawidja-sakhi 
ma pełną wiarę w Krysznę i jest ekspertem w aranżowaniu spotkań Boskiej 
Pary. Jest liderką gopi, które przynoszą czystą wodę z rzeki.
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Indulekha-sakhi: Indulekha-sakhi ma śniadą cerę i granatowe ubrania. 
Jest trzy dni młodsza od Śri Radhy, ma gorący temperament i przekorną 
naturę. Indulekha zna naukę wróżenia z kart i czarowania węży mantrami. 
Jest ekspertem w nawlekaniu naszyjników, w wiedzy o kamieniach i farbo-
waniu ubrań. Dostarcza pomyślnych wiadomości, które wprawiają Radhę 
i Krysznę we wzajemną atrakcję i jest w pełni świadoma poufnych sekretów 
Radha-Kryszny. Indulekha jest liderką wszystkich sakhi, które prezentują 
ozdoby i ubrania Boskiej Parze. (RKG)

Rangadewi-sakhi: Rangadewi-sakhi ma ubrania koloru czerwonej róży, 
cerę podobną do barwy nitki pyłkowej lotosu, oraz cechy podobne do 
Ćampakalaty. Jest siedem dni młodsza od Śrimati Radharani i posiada 
bama (przekorną i łatwo wpadającą w gniew) naturę. Rangadewi jest oceanem 
gestów i słów oraz znana jest z żartowania ze Śri Radhą w obecności Śri 
Kryszny.

Z powodu wcześniejszych wyrzeczeń, Rangadewi zna mantry, które 
mogą przyciągnąć Śri Krysznę. Osiem najważniejszych przyjaciółek Ranga-
dewi jest ekspertkami w używaniu perfum i kosmetyków, aromatycznych 
kadzideł, przynoszeniu opału zimą i wachlowaniu Radhy i Kryszny latem. 
Jej przyjaciółki mogą kontrolować lwy i sarny z dżungli. (RKG)

Sudewi-sakhi: Sudewi-sakhi, słodka i czarująca siostra Rangadewi, posia-
da wygląd i cechy tak podobne do swojej siostry, że jest czasem z nią mylona. 
Sudewi zawsze jest przy Śri Radzie układając Jej włosy, malując Jej oczy 
i masując Jej transcendentalne ciało pachnącym olejkiem. Sudewi jest eks-
pertem w szkoleniu papug i kogutów, w żeglowaniu, w masowaniu ciała 
olejkiem, rozpalaniu ognia, czytaniu omenów, w ogrodnictwie, robieniu 
spluwaczek z liści, w graniu na dzwonach i ozdabianiu łoży.

Przyjaciółki Sudewi dekorują tron Radhy-Kryszny, działają jako szpiedzy, 
maskując się i poruszając pomiędzy rywalkami Radhy, by odkryć ich sekrety. 
Służą także jako bóstwa lasów Wryndawany, chronią ptaki i pszczoły. Sudewi-
-sakhi jest liderką tych upełnomocnionych gopi. (RKG)

Starsze gopi
Starsze gopi, których pierwsza młodość już minęła, potrafią sprzeczać się
z wielką zawziętością. Śpiewają, gdy Radha i Kryszna przyjmują posiłki 
i zawsze aranżują leśne rozrywki Radhiki-Giridhariego. Merunda jest 
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starszą gopi z brwiami i ogoloną głową. Ćuda-Dewi ma pomarszczoną 
twarz, a czoło ozdobione wieloma siwymi włosami. (RKG)

Paurnamasi
Każda osoba mieszkająca we Wradźi uważa Paurnamasi za swojego śiksza-
-guru. Cokolwiek ona powie, staje się to prawem. Pełna transcendentalnego 
bogactwa, Paurnamasi jest inkarnacją energii joga-maji Pana Śri Kryszny. 
Paurnamasi czyni przygotowania do właściwego spełniania transcendental-
nych rozrywek Radhy-Manohary. Paurnamasi jest dobrodziejką Radharani. 
Zawsze przynosi pomyślność Śri Radzie.

Nosząc czerwone ubrania i wiele ozdób z klejnotów, Paurnamasi jest 
wysoka. Jest matką Sandipaniego Muniego (guru Kryszny), lecz z powodu 
intensywnej miłości do Kryszny Paurnamasi przeniosła się z Awantipury 
do Gokuli. Jest wielce szanowana przez ojca Kryszny, Nandę Maharadźa 
i innych Wradźawasich. (RKG)

„W towarzystwie doświadczonych gopi Paurnamasi codziennie aranżuje 
sekretne spotkania Radhiki-Gokulanandy. Wielbię szlachetną i pomyślną 
Paurnamasi, która w każdej chwili kosztuje nektaru szczęścia, patrząc na 
rozrywki Boskiej Pary”. (WWS)

Sługi domowe Śri Kryszny
Niektóre gopi-służki mieszkają w domu Nandy Maharadźa w Nandagram 
w celu asystowania tam w rozrywkach Śri Kryszny. Sprzątają i dekorują 
dom Kryszny lub namaszczają go różnymi aromatycznymi substancjami. 
Dostarczają mleka i wiadomości oraz pomagają podawać posiłki Krysznie. 
Dhanisztha, Gunamala oraz Ćandana-Dewi, mimo że w rzeczywistości 
mieszkają gdzie indziej, są trzema liderkami pomiędzy domowymi sługami 
Kryszny. (RKG)

Ananga-mańdźari
Ananga-mańdźari, najpiękniejsza gopi, jest młodszą siostrą Radharani. Jej 
cera ma kolor wiosennego kwiatu ketaki, a jej ubrania są koloru niebieskiego 
lotosu. Ananga-mańdźari jest szczególnie droga Lalicie i Wiśace. Ananga-
-mańdźari jest ekspansją Śri Balarama, który stał się tą gopi, aby służyć 
Krysznie w intymnych, miłosnych rozrywkach. (RKG)
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Wrynda-Dewi
Wrynda-Dewi jest najlepszą ze wszystkich gopi-posłanniczek. Jej cera jest 
czerwonawa, a swoje niebieskie ubranie dekoruje perłowymi naszyjnikami 
i kolorowymi girlandami z kwiatów. Pogrążona w miłości do Radhy-
-Kryszny, Wrynda-Dewi zawsze mieszka we Wryndawanie. Pragnie 
aranżować spotkania Boskiej Pary i próbować nektaru asystowania Ich 
transcendentalnym rozrywkom pośród przyjemnych gajów Wryndawany.

„Tak jak inne gopi-posłanniczki, Wrynda-Dewi jest w pełni obeznana 
w geografii Wryndawany. Doskonale wie, które gaje i ogrody są najlepiej
usytuowane na spotkanie Radhy i Kryszny. Jest ekspertem w ogrodnictwie. 
Gopi posłanniczki, takie jak Wryndarika i Mela, wyznaczone przez Wrynda-
-Dewi, zarządzają wszystkimi kwiecistymi drzewami, pnączami i krzakami 
we Wryndawanie”. (RKG)

Modlitwy do Śrimati Wrynda-Dewi
„O Śrimati Wrynda-Dewi, utrzymująca las Wryndawany. Dostarczając wszy-
stkich składników i akcesoriów do wypełnionych przyjemnością lila Śri Śri 
Radhy-Gowindy, jesteś z całym szacunkiem cesarzową. Proszę, bądź dla mnie 
łaskawa, bym także mógł znaleźć się pomiędzy służkami Śri Radhy”. (SKD)

„Przepełniona wielką powodzią miłości i dekorująca zawsze kwitnące 
gaje Wryndawany wieloma pachnącymi kwiatami, Wrynda-Dewi stwarza 
świąteczną atmosferę dla Radhy i Gopinatha, by mogli cieszyć się trans-
cendentalnymi rozrywkami z przyjaciółmi. Pozwól mi podporządkować 
się Wrynda-Dewi”. (WWS)

„O Wrynda-Dewi! Z powodu nieograniczonych obraz nie mamy oddania 
i cierpimy w tym nędznym oceanie materialnej egzystencji. Nieprzezwy-
ciężone fale pożądania, chciwości i złości niszczą nas, dlatego szukamy 
twojego schronienia. Proszę, okaż współczucie i wyzwól nas z tego strasz-
nego oceanu narodzin i śmierci. Ofiarowujemy pełne szacunku pokłony
twoim boskim, lotosowym stopom”. (WDA)

Niecywilizowane gopi
Tungi-Dewi, Malli-Dewi i Matalli są liderkami gopi we Wryndawanie pocho-
dzących z górskiego plemienia – Pulinda. We Wradźi niektóre z Pulindów 
działają jako przyjaciółki zarówno Radhiki, jak i Kryszny. (RKG)
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Mańdźari
„Mańdźari to nitja lub prana-gopi, mające od dziesięciu do czternastu lat 
i będące kilka lat młodsze od Radharani. Mają piękne postacie, podobne 
do Śri Radhy. Dźajwa-dharma definiuje mańdźari jako niedojrzałe panny, 
stronniczki Śrimati Radharani. Podstawowa różnica między mańdźari 
a innymi sakhi jest taka, że mańdźari nie obcują z Kryszną dla posiadania 
własnych, miłosnych wymian. Ich podstawowym celem jest połączenie 
Radhy z Kryszną i pełnienie różnych typów potrzebnych służb.

„Jako bardzo młode, mańdźari mogą wejść do najbardziej poufnych roz-
rywek Radhy i Kryszny i pełnić bardzo osobistą służbę. Obecność słodkiej, 
niewinnej mańdźari, nie niepokoi nieśmiałej zazwyczaj i wstydliwej Śrimati 
Radhiki, która czułaby się niezręcznie pojawieniem się Lality, Wiśakhi lub 
Jej innych rówieśniczek.

„Bliskie towarzyszki Śrimati Radharani nazywane są mańdźari. Bardzo 
trudne jest nazwanie ich stosunków z Śri Kryszną, ponieważ nie mają 
pragnienia łączenia się z Kryszną lub cieszenia się Nim osobiście. Raczej 
zawsze gotowe są, by pomóc Radharani przebywać z Kryszną. Ich uczucie 
dla Radharani i Kryszny jest tak czyste, że są zadowolone po prostu, gdy 
Radha i Kryszna są razem”. (TLC, rozdz. 31)

Mańdźari rozplątują włosy Radhy i Kryszny, dostarczają wiadomości, 
masują Radharani, naprawiają ubrania i ozdoby Śri Radhy porzucone 
w leśnym kundźa, wachlują, przygotowują przekąski i napoje, mieszają 
orzech betel oraz ubierają i dekorują Śri Radhę.

W Goloce Wryndawanie Sześciu Goswamich posiada formy mańdźari 
w celu zadowolenia Śrimati Radharani różnymi specjalnymi służbami. 
Lalita-Dewi – osobista służka Śri Radhy, nadzoruje tysiące mańdźari, 
które wszystkie razem współpracują w celu zwiększenia fal wradźa-premy 
– madhurja-rasy, która zawsze zalewa Śri Radhę i Śri Krysznę.

Bezpośrednio pod Lalita-sakhi jest Śri Rupa-mańdźari (znana jako Śrila 
Rupa Goswami w Bhauma Wryndawanie), która prowadzi wszystkie 
mańdźari, włączając Rati-mańdźari (Raghunath Das Goswami), Lawanga 
-mańdźari (Sanatana Goswami), Wilasa-mańdźari (Dźiwa Goswami), 
Raga-mańdźari (Raghunath Bhatta Goswami), Guna-mańdźari (Gopal 
Bhatta Goswami).
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Śri Rupa-mańdźari
Śri Rupa Mańdźari nazywa się tak, ponieważ jest wcieleniem rupy, czyli 
formy i piękna Śrimati Radharani. Przewodzi poszczególnym mańdźari 
w osobistej służbie oddania dla Radhy i Kryszny. Gaudija wajsznawowie 
(zwolennicy Śri Ćajtanji Mahaprabhu), generalnie są określani jako rupa-
nugowie, czyli zwolennicy Śrila Rupy Goswamiego, mańdźari zwanej Śri 
Rupa Mańdźari.

„Smakowanie madhurja-rasy jako mańdźari jest unikalnym, duchowym 
doświadczeniem, dostępnym dla szczerych i doskonałych wielbicieli Śrila 
Rupy Goswamiego. Sześciu Goswamich i ich bezpośredni następcy – Śrila 
Krysznadas Kawiradź Goswami, Śrila Lokanath Goswami, Śrila Narottam 
Das Thakur, Śrila Wiśwanath Ćakrawarti Thakur, Śrila Dźagannath Das
Babadźi, Śrila Bhaktiwinod Thakur, Śrila Gaurakiśor Das Babadźi i Śrila
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur – wszyscy oni mają transcendentalne
ciała jako mańdźari w świecie duchowym. „Większość mistrzów duchowych 
jest usytuowanych w madhurja-rasie, ale nie wszyscy”. (SPL 3.14.70)

„Pan Brahma, głowa naszej Brahma-Madhwa Gaudija sampradaji, także 
doświadczył takiej pozycji. Pan Brahma zrozumiał, że był służką Kryszny. 
Każdy z nas musi zrozumieć, że Kryszna jest jedynym puruszą (odbiorcą 
przyjemności). Innymi słowy doskonałością naszego życia będzie zrozumie-
nie, że wszyscy jesteśmy żeńskiej natury”. (SPL 2.69.69)

Modlitwy do Śri Rupy-mańdźari
„Ofiarowując Radzie orzechy betel, masując Jej stopy, przynosząc wodę,
aranżując sekretne spotkania Radhy z Kryszną i spełniając wiele innych 
służb, gopi-służka z uczuciem zadowala Śri Radhę, wspaniałą królową lasu 
Wryndawan. Gdy Boska Para cieszy się wspólnymi rozrywkami, służki te 
(mańdźari) nie wstydzą się nawet w obecności wspaniałych gopi, dla których 
Śrimati Radharani jest droższa niż życie. Przyjmuję schronienie tych gopi-
-służek (mańdźari), które mają Śri Rupa-mańdźari za swoją liderkę. Dwie 
stopy Śri Rupa-mańdźari, która jest pełna miłości dla Kryszny i która ze 
znawstwem wielbi Śri Radhę, są jedynym celem mojego życia”. (WWS)

śri-rupa-mańjari-pada, sei mora sampada, 
sei mora bhajana pujana 
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sei mora prana-dhana, sei mora abharana, 
sei mora jivanera jivana

Lotosowe stopy Śri Rupa-mańdźari są moim jedynym skarbem, celem 
mojego bhadźanu i jedynym obiektem mojego wielbienia. Podtrzymują 
moją egzystencję, ozdabiają serce. Są życiem mojego życia. (SWA)

„O Śri Rupa-mańdźari, twój umysł jest zawsze kolorowo udekorowany 
smakami zabawnych czynności Radhy-Gowindy. Oczekuję z determinacją, 
że któregoś dnia otrzymam twoje łaskawe spojrzenie. W celu spełnienia 
mojego pragnienia, twoja łaska jest dla mnie ważniejsza od wszelkich innych 
rozwiązań”. (SKD)

Medytacja o mańdźari
„Niektórzy są zwolennikami doktryny jedności z impersonalnym bytem. 
Inni szaleją od boskiego szczęścia w ofiarowywaniu modlitw Najwyższej
Osobie, Bogu. Jeszcze inni smakują i zaznają przyjemności niezrównanego 
szczęścia przyjaźni z Gowindą, rodzicielskiego uczucia lub małżeńskiej 
miłości. Lecz służki mańdźari Śrimati Radharani odczuwają ekskluzywną, 
najwyższą z zaskakującej, kremowej esencji wszystkich ekstatycznych ra-
dości jedynie dzięki jednemu promieniowi z radosnych aur jaśniejących 
u wspaniałych, podobnych klejnotom paznokci u drogocennych, lotoso-
wych stóp Śri Radhy.

„Śri Radhe! Spowodowałaś, że każdy, kogo spotkałem, mógł usłyszeć 
pieśni śpiewane przeze mnie o pięknie i cechach Śri Rasikendry (Kryszny). 
Ofiarowujesz Krysznie ujmujące korale guńdźa z jagód i korony z pawich 
piór. Zadowalasz się orzechami betel, girlandami kwiatów, świeżymi per-
fumami i innymi ofiarowaniami wysyłanymi do Ciebie przez Twoją uko-
chaną przyjaciółkę Śjama-sakhi. Kiedy zanurzę się całkowicie w jeziorze 
czystej rasy emanującej z paznokci u Twoich lotosowych stóp?” (RRS)

Gopi Pana Balarama
„Pan Balaram, Boska Osoba, przebywał we Wryndawanie przez dwa mie-
siące – Madhu i Madhawa (marzec, kwiecień), i w czasie nocy dostarczał 
małżeńskiej przyjemności Swoim przyjaciółkom, pasterkom. Śrila Śridhar 
Swami stwierdza, że gopi, które cieszyły się małżeńskimi wymianami ze Śri 
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Balaramem w czasie Jego wizyty we Wryndawanie, nie brały udziału 
w tańcu rasa Śri Kryszny, będąc zbyt młode w tym czasie. Śrila Dźiwa 
Goswami potwierdza to, cytując ze Śrimad-Bhagawatam (10.15.8), które 
podkreśla, że są tam poszczególne gopi, które działają jak przyjaciółki Pana 
Balarama. Ponadto Śrila Dźiwa Goswami stwierdza, że w czasie święta 
Holi obchodzonego, gdy Kryszna zabił Śankaczudę, gopi, z którymi cieszył 
się Pan Balaram, były inne od tych, z którymi bawił się Pan Kryszna”. (ŚB 
10.65.17, werset i znaczenie)

„Pan Balaram spełniał Swoją rasa-lila w Rama-ghat, które jest znacznie 
dalej od miejsca rasa-lila Kryszny. Pan Balaram przybył do Wryndawany 
z Dwaraki i przez dwa miesiące oczarowywał Swoje własne, ukochane 
gopi, mając z nimi lila”. (BR)

Wiśwanath Ćakrawartipada mówi, że gopi przywiązane do Kryszny 
w nastroju madhurja-rasy są przywiązane do Balarama jedynie w nastroju 
przyjaźni. Podobnie bliskie kochanki Balarama są przywiązane do Kryszny 
jedynie w nastroju przyjaźni. Niemożliwym jest dla gopi bycie przyciąga-
nym zarówno do Kryszny, jak i Balarama, w nastroju madhurja-rasy. Gdy 
Balaram spełniał rasa-lila przez dwa miesiące, gopi Kryszny z uznaniem 
przyglądały się temu z oddali.

Dwaraka gopi
„Te, które były córkami pasterzy w swojej wczesnej młodości, zostały kró-
lewskimi księżniczkami w dojrzałym okresie”. (PADMA PURANA)

„Tak jak Pan Dwaraki jest plenarną ekspansją najbardziej kompletnego Pana 
Wryndawany, Jego główne królowe są pełnymi ekspansjami Jego najbardziej 
kompletnych energii przyjemności, gopi”. (ŚB 10.59.43, znaczenie)

Gopi na Kurukszetra
„Śrila Śukadewa Goswami powiedział: «Pewnego razu, gdy Śri Balaram 
i Śri Kryszna mieszkali w Dwarace, nastąpiło wielkie zaćmienie słońca, 
jakby nadszedł koniec dnia Brahmy. Wiedząc wcześniej o nadchodzącym 
zaćmieniu, o królu, wielu ludzi udało się do świętego miejsca, znanego jako 
Samanta-pańćaka.” (ŚB 10.81.1-2)

„Samanta-pańćaka jest świętym miejscem pielgrzymek położonym na 
Kurukszetra (Północne Indie), «na świętej ziemi Kuru», gdzie przodkowie 
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króla Kuru spełniali wiele wedyjskich ofiar. W ten sposób bramini poradzili
Kuru, że będzie to najlepsze miejsce dla nich do składania ślubów w czasie 
zaćmienia. Na długo przed nimi Pan Paraśurama pełnił wyrzeczenia na 
Kurukszetra za swoje zabijanie. Samanta-pańćaka. Pięć wykopanych tu 
stawów było obecnych pod koniec Dwapara-jugi, jak i widać je w czasach 
współczesnych”. (ŚB 10.82.2, znaczenie)

Kurukszetra leży około trzy godziny jazdy na północ od Nowego Delhi.
Śri Kryszna z uczuciem powitał i ciepło odwzajemniał się wielu przyja-

ciołom i rodzinie, którą spotkał na Kurukszetra. Miał On szczególnie 
ekstatyczne spotkanie ze Swoimi ukochanymi gopi, które przybyły 
z Wryndawany razem z Nandą Maharadźem, matką Jaśodą i wszystkimi 
innymi Wradźawasimi. „Śukadewa Goswami powiedział: «Teraz, ponow-
nie widząc Krysznę po tak długiej rozłące, swymi oczyma gopi przyjęły 
Krysznę do swoich serc». Zgodnie ze Śrila Wiśwanathem Ćakrawartim 
Thakurem, zaraz potem Balaram zobaczył gopi stojące w oddali. Widząc 
je, drżące z chęci spotkania się z Kryszną i wyglądające, jakby miały porzu-
cić swoje życie, gdyby się im to nie udało, Balaram z taktem postanowił 
wstać i usiąść w innym miejscu.

„Najwyższy Pan Kryszna zbliżył się do gopi w odosobnionym miejscu, 
gdzie stały w swoim ekstatycznym transie. Śrila Wiśwanath Ćakrawarti 
komentuje, że Kryszna rozdzielił Siebie przez Swoją wibhuti-śakti, by objąć 
każdą gopi z osobna, budząc je w ten sposób z transu. Kryszna zapytał: 
«Czy jesteście teraz wyzwolone ze swojego bólu separacji?». Następnie 
śmiał się, by ożywić ich ducha”. (ŚB 10.82.40, werset i znaczenie)

„Po usłyszeniu krótkiej, filozoficznej mowy od Kryszny, dziewczęta
Wradźi odpowiedziały prosząco. Zgodnie z Wiśwanathem Ćakrawartim 
Thakurem słowa gopi wypowiedziane tu mogą być interpretowane nastę-
pująco: «O słońce, bezpośrednio niszczące ciemność ignorancji, jesteśmy 
palone promieniami tej filozoficznej wiedzy. Jesteśmy ptakami ćakora, 
mogącymi przeżyć jedynie dzięki blaskowi księżyca Twojej pięknej twarzy. 
Prosimy, wracaj z nami do Wradźi i w ten sposób przywróć nas do życia».

„A gdy Kryszna mówi: «To chodźcie do Dwaraki, tam będziemy cieszyć 
się razem», gopi odpowiadają, że Śri Wryndawana jest ich domem i że są 
zbyt przywiązane do niej, by zamieszkać gdzie indziej. Tylko tam – pod-
kreślały gopi – Kryszna może przyciągnąć je, nosząc pawie piórko w Swoim 
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turbanie i grając czarującą muzykę na flecie. Jedynie przez ponowne poja-
wienie się Kryszny we Wryndawanie gopi mogą być ocalone”. (ŚB 10.82.48, 
znaczenie)

Podążając śladami gopi
„Pośród wszystkich ludzi na ziemi te wspaniałe pasterki same udoskonaliły 
swoje życia, ponieważ osiągnęły doskonałość niezachwianej miłości dla 
Gowindy. Ich czysta miłość jest pożądana przez tych, którzy obawiają się 
materialnej egzystencji, przez wielkich mędrców i także przez nas samych. 
Proszę, pozwól mi mieć wystarczające szczęście, by móc stać się krzakiem, 
pnączem lub ziołem we Wryndawanie, ponieważ gopi depczą je i błogosła-
wią je kurzem swoich lotosowych stóp. Ciągle ofiarowuję swój szacunek
kurzowi ze stóp kobiet z wioski Nandy Maharadźa.

„Uddhawa był wzniosłym członkiem na dworze Kryszny w Dwarace, 
ważnym ministrem w sprawach światowej polityki, a mimo to czuł potrzebę 
ofiarowania swoich pokłonów chwalebnym gopi z niepozornej wioski, 
zwanej Wryndawaną”. (ŚB 10.47.57-63, werset i znaczenie)

„Śri Ćajtanja powiedział: ramja upasana wradźa-wadhu wargena ja kalpate. 
«Nie ma lepszej formy wielbienia, niż ta, która była przyjęta przez kobiety 
z Wryndawany». Jaka była ich koncepcja? Chciały kochać Śri Krysznę, 
bezwzględnie”. (TQK)

„Gopi z Wryndawany ustanowiły standard oddania dla całego świata. 
Podążając w ślady gopi i ciągle myśląc o Krysznie można osiągnąć najwyższy, 
doskonały etap w życiu duchowym”. (KB, rozdz. 46)

„Można osiągnąć doskonałość gopi w bliskim przebywaniu z Kryszną 
jedynie przez spontaniczną miłość do Boga. Nie można osiągnąć Kryszny 
w Goloce Wryndawanie jedynie przez służenie Panu zgodnie z zasadami 
regulującymi (wajdhi-bhakti)”. (CC, MADHJA 8.226)

„Dopóki ktoś nie podąża w ślady gopi, nie może osiągnąć służby dla loto-
sowych stóp Kryszny, syna Nandy Maharadźa. Jeśli jest się przepełnionym 
wiedzą o bogactwie Pana, nie można osiągnąć lotosowych stóp Pana, nawet 
jeśli jest się zaangażowanym w służbę oddania.

„Można wielbić Lakszmi-Narajana przez proces widhi-marga (wajdhi 
sadhana-bhakti), według zasad regulujących, zgodnie z instrukcjami śastr 
i guru. Jednakże Bóg, Najwyższa Osoba, jako Śri Śri Radha-Kryszna, nie 
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może być bezpośrednio wielbiony przez taki proces. Proces widhi-marga, 
podążanie za zasadami regulującymi, jest polecany przy wielbieniu Laksz-
mi-Narajana, a proces spontanicznej służby oddania – podążając w ślady 
gopi, które są mieszkankami Śri Wryndawany – jest transcendentalnie 
bardziej zaawansowany i jest procesem, przez który Radha i Kryszna są 
wielbieni. Nie można osiągnąć tej wzniosłej pozycji, wielbiąc Pana w Jego 
bogactwie. Ci, którzy są przyciągani przez miłość małżeńską pomiędzy 
Radhą i Kryszną, muszą podążać w ślady gopi. Tylko wtedy możliwym jest 
przyłączenie się do służenia Panu na Goloce Wryndawanie i bezpośrednie 
przebywanie z Radhą i Kryszną”. (CC, MADHJA 8.230, werset i znaczenie)

Dźaja Śri Lalita-sakhi! Dźaja Śri Wiśakha-sakhi!
„W Ćajtanja-ćaritamrycie powiedziane jest, że nie można otrzymać praw-
dziwej łaski Boga, Najwyższej Osoby, bez podążania śladami gopi. Nawet 
bogini fortuny nie mogła otrzymać tej łaski, co gopi, mimo że doświadczała 
srogich wyrzeczeń i pokut przez wiele lat”. (ŚB 5.18.23, znaczenie)

„Żaden zwykły człowiek nie może zrozumieć ekstazy transcendentalnej 
miłości między Kryszną a gopi. Jednak jeśli ktoś stara się podążać w ślady 
gopi, może dojść do najwyższego poziomu transcendentalnej miłości. I tak, 
jeśli ktoś chce się wznieść do transcendentalnego poziomu doskonałości, 
powinien podążać w ślady dziewcząt z Wradźi jako asystująca służka gopi”. 
(TLC, rozdz. 30)

„Chodzi o to, że ponieważ Śri Ćajtanja Mahaprabhu intonował imiona 
gopi, wielbienie gopi lub wielbicieli Pana jest tak dobre, jak służba oddania 
pełniona bezpośrednio dla Pana. Sam Pan stwierdza to wyraźnie, że służba 
oddania dla Jego wielbicieli jest lepsza, niż służba ofiarowana Mu bezpo-
średnio”. (ŚB 4.23.31, znaczenie)

„Możesz śpiewać indywidualnie imiona gopi i nie ma w tym nic złego, 
gdy śpiewamy modlitwę (Mangalaćarana) śri-radha-kryszna-padan-saha-
-gana lalita śri wiśakhan witamś ća – to zawiera je wszystkie”. (SPL 5.45.70)
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Rozdział Dziewiąty
Śrimati Radharani

Medytuję o kurzu ze stóp Śri Radhy, który staje się krową kamadhenu 
dającą nektar rasy, kiedy wielbiciele świętują festiwal duchowej miłości. 

Umieszczając ten pył na swoich głowach, piękne gopi osiągają to, 
za czym tęskni nawet Kryszna, ozdobiony koroną z pawich piór.

Radha-rasa-sudhanidhi

Eliksir ambrozji imienia Śri Radhy
„Imię Radharani jest wspomniane w wersecie ze Śrimad-Bhagawatam 
(10.30.28) w słowie anajaradhitah – przez Nią Pan jest doskonale wielbiony”. 
To wielbienie Śri Kryszny przez gopi jest najwyższe i dlatego Jej imię jest 
Radharani, czyli najwyższa wielbicielka”. (CC, MADHJA 8.100, znaczenie)

„Wspaniała, tajemna mantra, którą Śri Kryszna, Bóg, Najwyższa Osoba 
intonuje, jest imieniem Jego najdroższej Radharani”. (RKG)

„To, co intonowane tylko raz, na stałe przyciąga Gokulapatiego (Śri 
Krysznę)… To, co po rozwinięciu miłości do Niego, czyni wszystkie cele 
ludzkiego życia nic nieznaczące… To, co jest umieszczone w mantra-dźapa, 
miłośnie intonowane przez Samego Śri Krysznę, mimo że jest mężem 
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Bogini Fortuny… Niech ta najbardziej zadziwiająca rzecz – dwie sylaby 
Ra-Dha – zamanifestują się dla mnie na zawsze!

„To, co pozostaje bardzo, bardzo daleko od półbogów, od Jego własnych 
wielbicieli, od wyzwolonych i od Jego najbliższych towarzyszy. To, co jest 
płynną rasą premanandy i daje maksymalną boską przyjemność, gdy jest 
intonowane z czułym, miłosnym zaangażowaniem. To, co jest słuchane 
przez Pana Hari z wielką czułością i prywatnie intonowane przez Niego, 
śpiewane przez Krysznę wsród gopi w wielkim szczęściu. Czasem Kryszna 
jąka się, powtarzając to imię, a Jego twarz zalewa się łzami. Ten eliksir 
ambrozji – Radha – jest moim życiem i duszą”. (RRS)

Każdy listek we Wradźi intonuje „Radhe, Radhe”
„We Wryndawanie widzimy, że wielbiciele intonują imię Radharani częściej 
niż Kryszny. Gdziekolwiek udamy się w Indiach, znajdziemy wielbicieli 
intonujących «Dźaj Radhe»”. (ŚP/EKC)

We Wradźa-bhasa (unikalny język Wryndawany) mówi się: dara dara 
aura pata paj śri radhe radhe hoja. „Co tu mówić o poruszających się żywych 
istotach, nawet każda gałąź i listek na drzewie intonuje Radhe, Radhe!”. 
Wielbiciel zapytał kiedyś: „Czasem słyszę, jak wielbiciele intonują różne 
mantry w kirtanie, jak «Radhe, Radhe, Radhe»”. Śrila Prabhupada odparł: 
„Aćarjowie tak nie postępują, ale nie ma nic złego w intonowaniu «Radhe»”. 
(SPT 37.75)

Jako zwolennicy Ćajtanji Mahaprabhu kładziemy nacisk, praktykujemy 
i propagujemy intonowanie maha-mantry Hare Kryszna.

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

Uznana w literaturze wedyjskiej za „wielką pieśń wyzwolenia”, maha-mantra 
Hare Kryszna jest całkowicie czystym, wiecznie wyzwolonym, duchowym 
dźwiękiem, który nie jest różny od Boga, Najwyższej Osoby – Śri Kryszny 
i Jego Ukochanej – Śrimati Radharani. Poprzez otrzymanie maha-mantry 
Hare Kryszna od bona fide mistrza duchowego w sukcesji uczniów i przez
czyste intonowanie imienia, można osiągnąć prema-bhakti (ekstatyczną 
miłość do Boga) i powrócić do domu, do Boga, by kosztować słodkiego 
nektaru oddania dla Boskiej Pary, Radhiki-Krysznaćandry.
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Nic nie może zastąpić maha-mantry Hare Kryszna, która zawiera imiona 
Radhy i Kryszny. Jednakże, aby docenić Wryndawanę, niezbędnym jest 
zrozumienie niezwykle nadzwyczajnego, transcendentalnego imienia Śri 
Radhy, Jej formy, cech, rozrywek, towarzyszek i akcesoriów.

Maha-mantra zachwyca Radhę i Krysznę
Prabhodananda Saraswati Thakur opisuje, że wpływ Radharani na Krysznę
jest tak wielki, że gdy tylko Kryszna zobaczy Radhę, flet wyślizguje się
z Jego dłoni. Intensywnie przyciągany do Radhy, Kryszna nie zauważa 
nawet, że złota korona spadła Mu z głowy. Wspaniałymi cechami Radha 
przyciąga Krysznę na tak wiele sposobów, że nie może On przebywać zbyt 
daleko od Niej. To dlatego innym imieniem Radhy jest „Hara”, czyli „Ta, 
która kradnie serce Kryszny przez całkowite zalanie Go Swoją miłością”. 
Kryszna zachwyca się i staje się zadowolony, gdy intonujemy „Hare, Hare”, 
ponieważ przywołujemy wtedy Jego ukochaną Radhę. Podobnie Śri Radha 
staje się ekstatycznie radosna, kiedy tylko intonujemy „Kryszna, Kryszna”.

Chwały Radha-Nama
W Stawawali Raghunath Das Goswami zwraca się do swojego języka: „Jeśli 
jesteś naprawdę głodny, to weź imię Radhy, które jest jak świeży, aroma-
tyczny, odurzający miód. Potem zmieszaj to z imieniem Kryszny, które jest 
jak wspaniale słodkie, skondensowane mleko. Dodaj mocny zapach szafranu, 
kardamonu i szczyptę kamfory, potem z entuzjazmem pij ciągle ten nektar”.

Wcześniejsi aćarjowie podkreślali wagę imienia Śrimati Radharani. Śrila 
Prabhodananda Saraswati Thakur mówi: „Miliony najlepszych metod ure-
gulowanej praktyki oddania stają się tak wybrakowane, jak śmieci dla tego, 
kto codziennie zajmuje się słuchaniem i intonowaniem imienia Radhy!

„We Wradźa Mandali, wielbiona przez setki setek ujmujących, radosnych 
gopi, z których każda obdarzona jest boskimi cechami milionów Lakszmi, 
znajduje się nieopisana, najwyższa jasność, znana pod słodkim imieniem 
Radha”. (RRS)

Radha i Kryszna – moc i potęga
Tak jak Kryszna posiada nieskończone, boskie energie ukazane w Swojej 
najwyższej doskonałości, Śrimati Radharani jest wcieleniem tych boskich 
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energii w ich najbardziej rozwiniętej formie. „Śrimati Radharani jest pełną 
mocą, a Pan Kryszna jest posiadaczem pełnej mocy. Tych dwoje nie różni 
się od Siebie”. (CC, ADI 4.96)

Radha jest najwyższym źródłem niekończących się, boskich energii 
Kryszny. Związek Radhy i Kryszny polega na niepojętej jedności i różno-
rodności. Są jednym i tym samym stworzeniem, ale przyjmują dwie różne 
formy, by cieszyć się transcendentalnymi, miłosnymi rozrywkami. „Są tym 
samym, tak jak piżmo i jego zapach są nierozłączne, lub jak ogień i jego 
ciepło nie są różne. W ten sposób Radha i Kryszna są jednym, a jednak 
przyjęli dwie formy, by cieszyć się smakami rozrywek”. (CC, ADI 4.97)

Radha jest jednym z Kryszną, ponieważ jest identyczna z najwyższym 
rozwinięciem hladini-śakti (duchowej energii szczęścia) Kryszny. Lecz jest 
także różna od Kryszny, ponieważ Radha jest zdominowana, a Kryszna 
jest osobą dominującą w Prawdzie Absolutnej.

Śri Radha jest najlepszą gopi
„Skanda Purana stwierdza, że spośród wielu tysięcy gopi szesnaście tysięcy 
jest głównymi, z tych szesnastu tysięcy gopi sto osiem jest szczególnych, 
z tych stu ośmiu gopi osiem jest najbardziej szczególnych; z ośmiu gopi 
Radharani i Ćandrawali są wyjątkowe, a z tych dwóch gopi Radharani jest 
najbardziej wzniosła”. (KB, rozdz. 31)

„Ponieważ Radha posiada cały urok i piękno, jest lepsza z tej dwójki. 
W Śruti-śastra Radharani znana jest również pod imieniem Gandharwa-
-Dewi. Dla Śrimati Radharani Kryszna jest miliony milionów razy droższy, 
niż jej własne życie”. (RKG)

Gdy porównujemy gopi, wydaje się, że Radharani jest najważniejsza, 
ponieważ Jej prawdziwa postawa wyraża najwyższą ekstazę miłości. Maha-
-bhawa (ekstaza miłości) doświadczana przez inne gopi nie może być po-
równana do tej odczuwanej przez Śri Radhę. Radharani jest samą formą 
ekstatycznej miłości do Kryszny, który mówi: „Szczęście, jakie odczuwam 
spotykając Radharani, jest sto razy lepsze od szczęścia, które czerpię ze 
spotkań z innymi”. (CC, ADI 4.258)

„Śrimati Radharani jest ukochaną towarzyszką Kryszny i jest bogac-
twem życia Kryszny. Bez Radharani gopi nie mogą dać przyjemności 
Krysznie”. (CC, ADI 4.218)
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„Między wszystkimi gopi Radharani jest najprzedniejsza. Pokonuje Ona 
wszystkich w pięknie, dobrych cechach, pomyślności i – ponad wszystko 
– w miłości”. (CC, ADI 4.214)

„Jako największy i najlepszy wielbiciel Śri Kryszny, Śri Radha posiada 
przykładną i najwznioślejszą mentalność. Śrimari Radharani powiedziała: 
«Nie martwię się Moimi osobistymi problemami. Pragnę jedynie szczęścia 
Kryszny, ponieważ Jego szczęście jest celem Mojego życia. Jeśli On czuje 
wielkie szczęście w ranieniu Mnie, cierpienie to jest Moim największym 
szczęściem». Śrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mówi, że wielbiciel
nie dba o własne szczęście i problemy, jest jedynie zainteresowany pewnością, 
że Kryszna jest szczęśliwy, i z tego powodu angażuje się w różne czynności. 
Czysty wielbiciel nie doświadcza innego szczęścia, niż upewnianie się, że 
Kryszna jest szczęśliwy na każdy sposób. Jeśli Kryszna jest szczęśliwy dając 
mu cierpienie, taki wielbiciel przyjmuje to nieszczęście za największe 
szczęście”. (CC, ANTJA 20.52, werset i znaczenie)

Szczególny powód napisania Śrimad-Bhagawatam
Skoro Purany już opisały rozrywki Kryszny, nie ma potrzeby powtarzania 
ich w Śrimad-Bhagawatam. Jaki był specjalny powód do napisania Śrimad-
-Bhagawatam? Śrimad-Bhagawatam zostało napisane, aby przedstawić i opisać 
chwały gopi, a szczególnie ustanowić najwyżej wzniesioną pozycję Śrimati 
Radharani jako najukochańszej Najwyższego Pana Śri Kryszny. Zgodnie 
z Śrila Wiśwanathem Ćakrawartim, w wersecie ze Śrimad-Bhagawatam 
(10.83.42) słowo śrijah odnosi się do najwyższej bogini fortuny, Radharani. 
„Transcendentalna bogini Śrimati Radharani jest bezpośrednią częścią Śri 
Kryszny. Radha jest centralną postacią dla wszystkich bogiń fortuny. Posiada 
Ona wszelką atrakcję, by przyciągnąć wszechatrakcyjnego Boga. Radharani 
jest wewnętrzną energią Pana”. (BGT)

Nieopisane piękno Śrimati Radharani
„Radha ma piętnaście lat i jest pełna blasku młodości. Śrimati Radharani 
jest ekspertem we wszystkich sześćdziesięciu czterech sztukach, a Jej 
transcendentalna forma jest jak ocean nektaru. Jej wspaniały cielesny blask 
jest jak stopione złoto lub ciągła światłość. Radha nosi przepiękne, niebie-
skie ubrania i ozdobiona jest różnymi perłami i kwiatami. Gandharwika 
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(Radha) jest bardzo piękna i ma długie, ładnie uczesane włosy. Wspaniałe 
czoło Radhy udekorowane jest czerwonym pigmentem sindura oraz pięknymi 
lokami włosów. Ozdobione niebieskimi bransoletami ramiona Śrimati 
Radharani przewyższają swym urokiem piękno Kupidyna. Ozdobione 
czarną maskarą szerokie, lotosowe oczy Radhiki, są najpiękniejsze we 
wszystkich trzech systemach planetarnych.

„Nos Radhiki jest tak piękny,  jak kwiat sezamu, a jego czubek jest ładnie 
ozdobiony perłą. Radha, namaszczona różnymi perfumami, jest przepiękna. 
Jej uszy ozdobione są wspaniałymi kolczykami, a Jej nektariańskie usta 
pokonują czerwone kwiaty lotosu. Zęby Śrimati Radharani są rzędem 
pereł, a Jej język jest bardzo piękny. Piękna twarz Radhy, ozdobiona uśmie-
chem czystej miłości do Kryszny, jest tak cudowna, jak miliony księżyców. 
Piękno brody Radhiki pokonało i zwiodło Kupidyna. Ozdobiona kropką 
piżma broda Radhy wygląda jak złoty kwiat lotosu z pszczołą.

„Nosząc wszelkie znaki wspaniałego piękna, szyja Radhy ozdobiona jest 
sznurem pereł. Szyja Radhy, plecy i boki są czarująco przepiękne. Piersi 
Radhiki są jak wspaniałe, złote naczynia na wodę, przykryte stanikiem 
ozdobionym perłowym naszyjnikiem. Czarująco piękne ramiona Śrimati 
Radharani ozdobione są naramiennikami z klejnotów i bransoletami. 
Dłonie Radhy są dwoma czerwonymi kwiatami lotosu, oświetlonymi 
przez księżyce, którymi są Jej paznokcie.

„Pierścionki z klejnotami ozdabiają wspaniałe, piękne palce Śri Radhy. 
Ujmująca, pełna słodkiego nektaru i ozdobiona głębokim pępkiem piękna 
talia Śri Radhy oszałamia trzy światy. Opadające biodra Radhiki prowadzą 
do Jej ujmująco pięknej, smukłej talii, która otoczona jest pnączem trzech 
pięknych fałdek skóry i ozdobiona pasem dzwoniących dzwoneczków.

„Piękne jak wspaniałe drzewo platanowe uda Śri Radhy oczarowują 
umysł Kupidyna. Piękne kolana Śri Radhy są dwiema składnicami wypeł-
nionymi nektarem różnych, transcendentalnych rozrywek. Piękne stopy 
Radhy ozdobione są bransoletkami z klejnotów, a Jej palce noszą pierścienie 
tak piękne, jak skarby Waruny”. (RKG)

Złote i kwietne ozdoby Śri Radhy
„Radharani nosi dwanaście różnych ozdób na Swoim transcendentalnym 
ciele. Ozdoby te, w skład których wchodzi korona Radhy, kolczyki, pas, 
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dzwonki u stóp, pierścionki, naramienniki i naszyjniki z klejnotów, wyglą-
dające jak sznur pereł, wszystkie zrobione są z czystego złota. Wyglądają 
jak niezliczone, świecące słońca. Radha nosi medalik zawierający zdjęcie 
Śri Kryszny i sygnet, na którym jest wygrawerowane «Radha». Klejnot 
Śjamantaka Radharani znany jest także jako Śankaczuda-śiromani (klejnot 
koronny Śankaczudy). Dzwonki u stóp Śrimati Radhiki oszałamiają Śri 
Krysznę swoim dźwięcznym odgłosem.

„Poza klejnotami i złotem, Śri Radha nosi różne, wykonane z kwiatów 
korony, naszyjniki, naramienniki, szarfy, kolczyki, bransoletki, ozdoby na 
kostki i bluzki. Radha nauczyła Lalitę-sakhi, jak robić takie kwiatowe 
ozdoby, które Radharani woli bardziej, niż klejnoty. Ulubiona korona Śri 
Radhiki zrobiona jest z kwiatów i pączków o pięciu kolorach, połączonych 
w pięciu punktach. Gopi artystycznie aranżują także kwiaty do wykonania 
pięciu różnych rodzajów kolczyków przypominających pawia, lotos, rekina 
lub półksiężyc”. (RKG)

„Oślepiający blask migotliwej aureoli z diademu pięknie mieni się na 
wszystkie strony, aż po kraniec horyzontu. Błyszczące, gładkie naramienniki, 
bransolety i naszyjniki załamują wspólne migotanie koron z klejnotów. 
Biodra opasuje pas z miękko dźwięczących dzwonków. Ozdoby na kost-
kach ujmują muzycznym wydzwanianiem, upiększając majestat Jej boskich, 
lotosowych stóp. O mój drogi umyśle! Po prostu czcij blask znany jako 
Radha”. (RRS)

Ubrania Śrimati Radharani
„Radha, nosząc jasno-kolorowe ubrania w czasie pełni księżyca i ciemno-
-kolorowe ubrania w czasie jego nieobecności, ubiera się tak, by zadowolić 
ukochanego Krysznę i by ułatwić nocne spotkania z pięknym kochankiem, 
Śjamasundarem. Ulubionym ubraniem Radhy jest niebieskie sari i szal 
połączony z różową bluzką, co zachwyca Śri Krysznę.

„Wierzchnim okryciem Radhy jest ubranie czerwone jak rubin, ulubione 
przez Śri Hari. Dolna część ubrania Radhy ma kolor niebieskiej chmury 
i jest to jej ulubiony kolor”. (RKG)

„Kryszna powiedział do Radhy: «Wszelka chwała Twemu wspaniałemu, 
rubinowo-czerwonemu, jedwabnemu sari. O Radho, to sari podwoiło 
Moją żarliwą miłość, jaką noszę do Ciebie w Moim sercu”. (UN)
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Gloryfikacja nieopisanego piękna Radharani
„Śri Kryszna chwalił Radharani: «O droga Radho, Twoje kręcone, długie 
loki, niespokojne oczy, jędrne piersi, wąska talia, nieśmiało pochylona głowa, 
ramiona jak pnącza oraz paznokcie jak klejnoty, są wybornie piękne. Radosny 
festiwal Twojego piękna sprawia, że trzy światy drżą w transcendentalnym 
szczęściu.” (UN)

„Piękno oczu Śrimati Radharani przemocą pochłania piękno nowo wyro-
słego, niebieskiego kwiatu lotosu, a piękno Jej twarzy przewyższa piękno 
całego lasu pełnego od rozkwitłych lotosów. Cielesna zmysłowość Radhy 
stawia nawet złoto w bolesnej sytuacji. W ten sposób wspaniałe, niesłychane 
piękno Śrimati Radharani budzi się we Wryndawanie”. (WM)

„Twoje włosy, przeplatające się z ozdobami ze świeżych, leśnych kwiatów, 
związane i spięte nićmi z klejnotów, otoczone girlandą z egzotycznie pach-
nącego jaśminu i zwieszające się nisko, gdzieniegdzie migoczące od dosko-
nałych rubinów – najlepszych spośród kamieni szlachetnych, Twoje włosy 
ułożone ręką Hari, czy kiedykolwiek je zobaczę, o Radhe?

„Zęby jak rząd pereł i słodkie usta jak jagody bimba, wąska talia, szerokie 
biodra i głęboki pępek jak wir bezustannej rasy, oceany pełnych gracji 
uroków wzrastających razem z Jej młodością, ta nie do opisania kochanka 
– samo serce najsprytniejszych panien… Niech Radha chroni nas!

„O Ty, o księżycowej twarzy! O Ty, o oczach jak sarna! O Bogini! O Ty, 
o uroczym nosie! O Ty, o czerwonawych ustach! O słodki uśmiechu! 
O Najwyższa Lakszmi! O Ty, o ramionach jak pnącza! O Ty, o szyi zgrabnej 
jak koncha! O Ty, o udach o kształcie platanu! O Ty, której kolekcja lotoso-
wych paznokci jasno rozświetla wszystkie strony! Kiedy, o Radhe, będziesz 
wielbiona przeze mnie?” (RRS)

Dwadzieścia sześć głównych cech Śri Radhy
„Pośród niezliczonych, transcendentalnych atrybutów Radhy, dwadzieścia 
sześć cech jest głównych:
 1. Radharani jest bardzo słodka i najbardziej ujmująca dla oglądającego.
 2. Radha jest młoda i zawsze świeża.
 3. Oczy Radhiki są niespokojne i podobne do oczu sarny.
 4. Twarz Radhy jest zawsze uśmiechnięta i wiecznie szczęśliwa.
 5. Pomyślne, piękne linie otaczają lotosowe dłonie i stopy Radhy.
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 6)  Radharani doprowadza do szaleństwa Krysznę pachnącym aromatem 
Swego ciała.

 7) Radharani najdoskonalej śpiewa i gra na winie.
 8) Słowa Radhy są ujmujące i zadowalające.
 9) Jest Ona ekspertem w opowiadaniu żartów, które zachwycają Krysznę.
10) Radhika jest wyjątkowo pokorna.
11) Radha jest wcieleniem łaski i współczucia.
12) Inteligencja i rozum Radhy przewyższa wszystkich.
13) Radha jest ekspertem w spełnianiu wszystkich czynności miłosnych.
15) Nieśmiałość jest jaśniejącym klejnotem charakteru Radhy.
16)  Radharani jest drogowskazem skromności i nigdy nie zbacza ze ścieżki 

uczciwości.
17)  Radha nigdy nie jest niepokojona przez światowe nieszczęścia 

czy smutki.
18) Radhika ma bezgraniczną powagę i majestat.
19) Radhika jest zawsze zafascynowana połączeniem się z Kryszną.
20) Radha posiada mahabhawę, najwyższy sentyment w miłości.
21) Radharani jest rezerwuarem miłosnych rozrywek w Gokuli.
22) Transcendentalne chwały Radhy błyszczą we wszystkich światach.
23) Radha jest najczulsza dla Swoich zwierzchników.
24) Radhika ulega miłości Swoich starszych przyjaciółek.
25) Radharani jest główną pośród kochanek gopi Kryszny.
26)  Radha zawsze ma Krysznę pod Swoją kontrolą. Śri Kryszna ulegle 

wykonuje polecenia Radhy”. (CS)

„Śrimati Radharani zawsze trzyma Swoją rękę na ramionach przyjaciółek 
oraz zawsze rozmyśla i mówi o rozrywkach Kryszny. Radharani zawsze 
w pewien sposób oszałamia Krysznę Swoimi słodkimi rozmowami. Śri 
Radha spełnia wszystkie wymagania Śri Kryszny oraz posiada unikalne 
i niezwykłe cechy służące zadowoleniu Kryszny. Śrimati Radhika jest 
w stanie spełnić wszystkie pragnienia Kryszny. Nikt inny tego nie potrafi.
Radha jest takim ekspertem we wszystkich sprawach, że kobiety z Wradźi 
przychodzą do Niej uczyć się tego”. (TLC, rozdz. 31)
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Łaska Radharani jest łatwo osiągalna
„Wielbiciele czerpią korzyść ze współczującej natury Kryszny, która repre-
zentowana jest przez Śrimati Radharani, i zawsze modlą się do Śri Radhy 
o współczucie Kryszny”. (NOD, rozdz. 22)

„Jeśli Śri Kryszna jest zawsze atrakcyjny dla każdego, a Radharani jest 
atrakcyjna dla Kryszny, jak możemy wyobrazić sobie pozycję Radharani? 
Powinniśmy pokornie starać się zrozumieć Ją i ofiarować Jej nasze pokłony
mówiąc: «Radharani, jesteś tak droga Śri Krysznie. Jesteś córką Króla 
Wryszabhanu i jesteś ukochaną Kryszny. Ofiarowujemy Tobie pełne sza-
cunku pokłony». Radharani jest bardzo droga Krysznie i jeśli zbliżymy się 
do Kryszny przez łaskę Radharani, możemy bardzo łatwo Go osiągnąć. 
Jeśli Radharani poleci wielbiciela, Kryszna natychmiast akceptuje go, bez 
względu na to, jak głupim może być”. (EKC, rozdz. 5)

„We Wryndawanie wszyscy czyści wielbiciele modlą się o łaskę Śrimati 
Radharani – energii przyjemności Kryszny. Śrimati Radharani jest czułą 
częścią najwyższej całości przedstawiającą doskonały stan żeńskiej natury. 
Dlatego łaska Śrimati Radharani jest osiągalna bardzo łatwo dla szczerych 
wielbicieli i jeśli raz Radharani poleci takiego wielbiciela Śri Krysznie, Pan 
w jednej chwili przyjmuje obecność tego wielbiciela w Swoim towarzy-
stwie”. (ŚB 2.3.23, znaczenie)

„Na pokładzie Dźaladuty płynącej do Ameryki Śrila Prabhupada napisał 
wiersz: «Dobitnie mówię wam, o bracia, osiągnięcie swoją dobrą fortunę 
od Najwyższego Pana Kryszny jedynie wtedy, gdy Radharani będzie z was 
zadowolona.” (PL II)

Modlitwa
„O figlarne dziewczę z Wradźi, Śri Radhiko, jestem uwięziony w oceanie
smutku i moje położenie jest tak okropne! Łaskawie daj mi Swoją łaskę 
w postaci niezawodnej łodzi i ocal mnie z tego zamętu. Proszę, daj mi 
schronienie u Twoich lotosowych stóp”. (WK)

Doskonałość Śrimati Radharani
„Śrimati Radharani otrzymała błogosławieństwo od Durwasy Muniego, 
że cokolwiek ugotuje, będzie słodsze niż nektar. Jest to szczególna cecha 
gotowania Radhy”. (CC, ANTJA 6.116)
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„Doskonałością Śrimati Radharani było Jej gotowanie. Radha potrafiła
także śpiewać i tańczyć, lecz największą służbą Radhy było Jej gotowanie 
dla Kryszny. Matka Jaśoda poprosiła Radhę osobiście, by przychodziła do 
Nandagram i gotowała dla Kryszny i chłopców pasterzy. Więc Radharani 
wszystkich po kolei karmiła prasadam”. (PL IV)

Śri Radha w pełni kontroluje Śri Krysznę
„Z powodu niepojętej miłości Śrimati Radharani Pan Kryszna staje się łatwy 
do kontrolowania przez Radhę. Tak jak piękna, młoda dziewczyna może 
bawić się wieloma lalkami lub wypchanymi zwierzętami, podobnie Kryszna 
staje się niczym lalka w rękach najpiękniejszej, młodej dziewczyny, Radharani. 
Zgodnie ze Śrila Dźiwą Goswamim, Śrimati Radharani spełnia niezliczone 
rodzaje wielbienia w celu przywiązania do Siebie Kryszny coraz bardziej, 
ponieważ nie może Ona żyć bez Niego. W ten sposób dzięki aradhana Śri-
mati Radharani, czyli wielbieniu, Kryszna nie może opuścić Wryndawany. 
Biega po Wryndawanie tu i tam, chroni krowy, bawi się z przyjaciółmi oraz 
angażuje się w niezliczone intrygi miłosne ze Śrimati Radharani i gopi. W ten 
sposób słowo anwadhawad wskazuje na chłopięce czynności Kryszny. Biega 
po całej transcendentalnej ziemi Wryndawany, ściśle pod kontrolą miłości 
Śrimati Radharani”. (ŚB 11.5.34, znaczenie)

„Konkluzją Śrimad Bhagawatam jest to, że w miłości małżeńskiej Naj-
wyższy Pan w pełni zgadza się być pod kontrolą wielbiciela. Najwyższa 
forma miłości małżeńskiej reprezentowana jest przez Śrimati Radharani. 
Dlatego w rozrywkach Radhy i Kryszny możemy zobaczyć, że Kryszna 
jest zawsze poddany wpływowi Radharani”. (CC, MADHJA 8.88, znaczenie)

„Śrimati Radharani jest centralnym punktem wszystkich czynności we 
Wryndawanie. We Wryndawanie Kryszna jest instrumentem Śrimati 
Radharani. Dlatego wszyscy mieszkańcy ciągle intonują: «Dźaja Radhe». 
Z powyższego stwierdzenia Śri Kryszny wynika, że Śrimati Radharani 
jest Królową Śri Wryndawan Dham, a że Kryszna jest jedynie Jej ozdobą”. 
(CC, MADHJA 11.150, znaczenie)

„Radharani – symbol najwyższego bhakty – jest tak potężna, że zdobyła 
Krysznę. Dlatego Wradźawasi przyjmują schronienie lotosowych stóp 
Radharani, ponieważ jeśli Ona powie: «O, tu jest dobry wielbiciel», Kryszna 
musi Go zaakceptować”. (TQK)
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Kryszna służy lotosowym stopom Radhy
„Dziewczyna, która kontroluje Swojego kochanka, nazywa się swadhina-
-bhartrika. Śrimati Radharani powiedziała: «O Kryszno, proszę, namaluj 
jakieś ładne obrazki na Moich piersiach i policzkach. Udekoruj Moje biodra 
szarfą, wpleć girlandę w Mój warkocz oraz ozdób Moje dłonie i stopy 
bransoletkami z pączków lotosu». Gdy Śri Kryszna usłyszał wszystkie te 
polecenia, posłusznie spełnił je z wielką przyjemnością”. (UN)

„Najmniejsze mrugnięcie Jej długiego spojrzenia, kwitnącego intensywnie 
jaśniejącą miłością, chwyta i czyni bezradnym więźniem szalonego słonia 
Króla lasu Wryndawany, Jej najdrobniejszy rozkaz czyni Go posłusznie 
uległym i kontrolowanym jak zabawka – niech ta Radha skróci naszą podróż 
przez materialny świat.

„Nagle, bez ostrzeżenia – targając szaty kilku nowym gopi, plącząc włosy 
innym Swoim fletem i łapiąc za ręce jeszcze inne gopi – Kryszna zawsze 
upada przed lotosowymi stopami Radhy na ścieżkach wioski Wradźi – 
w ten sposób spędza czas ten wielki rozpustnik.

„O Najwyższa Bogini lasu Wryndawany! Twoje lotosowe stopy napełniają 
ekstrakt pełen płynącej rasy esencjonalnym miodem w pełni rozkwitłego 
nektaru. Trzymając takie stopy na Swej piersi, Madhupati (Kryszna) – Pan 
całej słodkości – gasi w ten sposób płonącą gorączkę Kupidyna. Przy tak 
wielce chłodzących stopach teraz przyjmuję schronienie.

„Te, które przy pomocy pędzelka są pokryte barwnikiem przez Hari, 
zgodnie ze Swoim pragnieniem; te, które są wielbione codziennie przez 
wszystkie pasterki doskonałe w artystycznych, sprytnych zajęciach; te, 
które są obecne głęboko w sercu wszystkich Upaniszadów, w najbardziej 
skrytym sekrecie – ta para boskich, lotosowych stóp Śri Radhy, pełna Jej 
własnej, roztańczonej radości, jest moim wybawieniem”. (RRS)

Ciągle angażuj się w służbę dla Śri Radhy
Kryszna mówi Ardźunie w Adi Puranie: „Ten, który mówi, że jest Moim 
wielbicielem, nie jest Moim wielbicielem, lecz tego, który jest wielbicielem 
Mojego wielbiciela, przyjmuję za prawdziwego wielbiciela”. Radharani jest 
najwspanialszym wielbicielem Najwyższego Pana Śri Kryszny. Próbując 
służyć Jej i zadowalać Ją, można zadowolić Śri Krysznę. Nie jesteśmy 
kwalifikowani, aby bezpośrednio zbliżyć się do Kryszny. Lecz jeśli współ-
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czująca część Kryszny, Radharani, przyjmie naszą służbę przy Swoich lo-
tosowych stopach, zostaniemy wtedy pobłogosławieni szczęściem bhakti. 
Śri Ćajtanja i Jego towarzysze – Sześciu Goswamich – przedstawiali służbę 
oddania dla Śrimati Radharani jako najwyższą z możliwych do osiągnięcia 
dla żywej istoty.

Śri Ćajtanja prezentuje doskonałość świadomości w sławnej śloce: gopi 
bhartuh pada kamalajor dasa-dasanudasah: „Moim jedynym pragnieniem 
jest bycie sługą sługi Pana gopi, Pana Gopinatha”. Tak jak w królestwie król 
jest najbardziej zadowolony ze służby swojej królowej, podobnie Królowa 
Bhakti, Śrimati Radharani, daje najwyższe możliwe szczęście Krysznie. 
Jako służki królowej, naszą rolą jest entuzjastyczne towarzystwo, wspiera-
nie i pokorne wypełnianie poleceń Radharani oraz poleceń Jej najbliższych 
przyjaciółek, gopi.

„Powinniśmy być zainteresowani służbą dla Radhy, bez względu na to, 
jak bardzo upadli możemy być. Jeśli w taki czy inny sposób możemy zado-
wolić Radharni, to łatwo potem zrozumiemy Krysznę”. (EKC, rozdz. 5)

„Poczucie szczęścia Kryszny jest ograniczone szczęściem gopi. Dlatego 
wielbiciele we Wryndawanie starają się służyć gopi – Śrimati Radharani 
i Jej towarzyszkom. Jeśli ktoś otrzymuje łaskę gopi, z łatwością osiąga też 
łaskę Śri Kryszny, ponieważ na polecenie gopi Kryszna w jednej chwili 
przyjmuje służbę wielbiciela. Dlatego Pan Ćajtanja zamiast zadowolić 
Krysznę, pragnął zadowolić gopi”. (CC, ADI 4.189, znaczenie)

„Żywe istoty, które chętne są do powrotu do domu, do transcendentalnego 
królestwa Boga, Goloki Wryndawany, osiągając swoje duchowe ciała (siddha-
-deha), powinny zamieszkać nad Radha-kunda. Powinny przyjąć schronienie 
poufnych służek (gopi i mańdźari) Śrimati Radharani i pod ich kierunkiem 
zaangażować się w stałą służbę dla Radhy. Jest to najwznioślejsza metoda dla 
tych zaangażowanych w służbę oddania pod ochroną Ćajtanji Mahaprabhu. 
Powinno się kąpać regularnie w Radha-kunda, porzucić wszystkie materialne 
koncepcje i przyjąć schronienie Śri Radhy i towarzyszących Jej gopi. Jeśli ktoś 
jest w ten sposób stale zaangażowany w czasie swojego życia, po porzuceniu 
ciała powróci do domu, do Boga, by służyć Śri Radzie w ten sam sposób, 
w jaki medytował nad brzegami Radha-kunda. Służąc Radha-kunda można 
otrzymać możliwość stania się towarzyszem Śrimati Radharani pod wiecz-
nym przewodnictwem gopi”. (NOI 11, znaczenie)
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„Pełnianie służby oddania oznacza podążanie śladami Radhy i wielbicieli 
z Wryndawany ofiarujących się w opiekę Radharani w celu osiągnięcia
doskonałości w oddaniu. Innymi słowy bhakti nie jest czynnością z tego 
materialnego świata. Jest ona pod bezpośrednią kontrolą Radharani”. (NOD)

„Wielbiciele Pana na planetach niebiańskich pragną widzieć Pana jako 
najpiękniejszego, lecz wielbiciele w Gokuli lub na Krysznaloce pragną wi-
dzieć Radharani jako piękniejszą od Kryszny”. (ŚB 3.15.42, znaczenie)

Śrila Prabhupada – czysty wielbiciel Śrimati Radharani
„Śrila Prabhupada powiedział: «Mój ojciec przyjmował wiele świętych osób 
w naszym domu i do każdej z nich zwykł mówić: „Łaskawie pobłogosław 
mojego syna, by mógł stać się sługą Śrimati Radharani”. To była jego jedyna 
ambicja.” (JSD)

Goswami modlą się do Śrimati Radharani
Goswami zawsze modlą się o schronienie lotosowych stóp Radharani. 
Śrila Rupa Goswami pisze: „O Kryszno! O Gowindo! O Śjamasundaro! 
Błagam Cię, uczyń mnie sługą sługi Śrimati Radharani. Jest to jedyna rzecz, 
o jaką Cię błagam”. Podążając śladami Sześciu Goswamich, większość 
gaudija wajsznawów pragnie być sługami sług Wryszabhanunandini oraz 
sługami sług Śri Ćajtanji Mahaprabhu.

„O moja godna wielbienia Radharani! Pragnę stać się Twoją służką, gotową 
Ci służyć, ubierać Twoją transcendentalną postać w niebieskie sari, zdejmo-
wać dzwoneczki z Twoich lotosowych stóp i dalej ubierać Cię właściwie 
w ten sposób na Twoje nocne spotkania z Twoim ukochanym Kryszną, 
pięknym, młodym synem Nandy Maharadźa. Pragnę wysłać Cię do Twojego 
Kochanka czekającego w uroczych gajach, gdzie ciągle wypatruje Ciebie. 
O Radharani, kiedy taka możliwość będzie dla mnie osiągalna?

„Gdy pokonujesz Krysznę w zabawnych grach słownych, Twój śmiech 
obwieszcza zwycięstwo wśród Twoich przyjaciółek, sakhi. One bardzo 
doceniają Twoje zwycięstwo i gratulują Ci: «Dźaja Radhe! Dźaja Radhe!». 
Och, kiedy będę miał wystarczające szczęście, by wziąć udział w Twoich 
zwycięskich chórach?” (ŚrILA RUPA GOSWAMI/GSA)

„Ambrozja Twoich pięknych ust, czerwonych jak owoc bimba, jest dają-
cym życie syropem dla Kryszny. O Radhe, tarzam się nad brzegami Jamuny, 



Śrimati Radharani

113

z moim biednym sercem przepełnionym wyczekiwaniem, modląc się do 
Ciebie w pełnej pokorze. Jestem winnym bycia obrazoburcą, draniem, 
bezużytecznym nieszczęśnikiem – mimo to błagam Cię, żebyś łaskawie 
zaangażowała mnie nawet w najmniejszą służbę dla Twych lotosowych 
stóp. O najłaskawsza Pani, Ty nie zignorujesz tej najbardziej strapionej 
duszy, ponieważ Twoje serce zawsze przepełnia współczucie i miłość”. 
(ŚRILA RUPA GOSWAMI/SM)

„Radharani, jesteś oceanem młodości, dobrych cech, piękna, rozrywek 
przyjemności, dobrej fortuny, romantycznej miłości i współczucia. Proszę, 
posłuchaj mnie. Mam coś do powiedzenia, proszę, wysłuchaj mnie. Stanę 
się Twoją służką. Będziesz w towarzystwie Swojego ukochanego Śri 
Kryszny, otoczona przez Swoje sakhi i mańdźari. W tym czasie będę Ci 
służyć i dawać Ci szczęście. To jest moje jedyne pragnienie. Nie chcę niczego 
innego”. (ŚRILA WIŚWANATH ĆAKRAWARTI THAKUR/SKD)

„Zjadając tylko Twoje resztki o smaku ambrozji, słuchając tylko o Twoim 
charakterze, śpiewając tylko o kurzu z Twoich lotosowych stóp, udając się 
do Twoich altanek, śpiewając o Twoich boskich cechach. O zsyłająca rasę! 
Oglądając tylko Twoją postać. O Śri Radhe! Z moim oczyszczonym ciałem, 
umysłem i słowami, w ten sposób pozostaję w pełni podporządkowany 
jedynie Tobie!

„Całkowicie lekceważąc nieograniczone obrazy wajsznawów, Madhupati 
(Kryszna) bezradnie owładnięty maha-premą, akceptuje rozdawanie Two-
jego najwyższego daru, radha-dasja, Śri Radhe, każdemu w tym świecie, 
kto tylko raz spróbuje nektariańskiej rasy Twojego Świętego Imienia. Dla-
tego któż mógłby dotknąć limitu chwał i fortuny tego, którego umysł stale 
skupiony jest jedynie na służbie oddania dla Ciebie?

„Będąc wysoce zadowoloną ze mnie, niech najszczęśliwsza i radosna 
Radha ześle na mnie polecenie wykonania służby dla Siebie. Jak cudownie! 
Odległy cel prawdziwych marzycieli. Pewnie umieszczając tę nadzieję 
w moim umyśle medytuję teraz o Młodzieńczym Chłopcu o cerze niebie-
skiego lotosu. Ozdobiony koroną z pawich piór nosi niebieskie ubranie 
jaśniejące jak czyste, stopione złoto.

„Osoba, która odrzuca służbę dla Śrimati Radharani i z nadzieją stara się 
o towarzystwo Gowindy, chce jedynie doświadczać kompletnego nektaru 
jaśniejącego księżyca – lecz bez księżyca właśnie! I co więcej, ktokolwiek jest 
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nieświadomy, że Radharani jest samym źródłem, z którego wyrasta czysta 
miłość do Śjamasundara, och, mając w zasięgu cały ocean nektaru – dostanie 
jedynie malutką kropelkę”. (Śrila Prabhodananda Saraswati Thakur/RRS)

„Śrila Bhaktiwinod Thakur modli się – hoilo radhara dasi – stanę się 
służką Śrimati Radharani”. (SIDDHA-LALASA/SWA)

Dwie rozrywki

I.
Radha: Kto puka do Moich drzwi jednym palcem?
Kryszna: O podejrzliwa dziewczyno, to Madhawa.
Radha: Madhawa to imię wiosny. Czy to wiosna przyszła pukać 
do Moich drzwi?
Kryszna: Z pewnością nie! To ten, który nosi koło Sudarśana.
Radha: Garncarze noszą koła. Czy jesteś jednym z nich?
Kryszna: Nie. Jestem osobą, która nosi cały świat.
Radha: Król węży o ostrym języku, Ananta, podtrzymuje cały świat. 
Czy jesteś Nim?
Kryszna: Nie. Jestem osobą, która zgniata węże.
Radha: Król ptaków Garuda zgniata węże. Czy jesteś Nim?
Kryszna: Nie. Jestem Panem Hari! (WM)

II.
„Pewnego dnia Radharani, w towarzystwie przyjaciółek, odpoczywała 
w ogrodzie. W tym czasie przybył tam Kryszna. Siadając, Kryszna zaczął 
opowiadać bardzo zuchwale o rozrywkach z poprzedniej nocy z Radhą. 
Gdy Śri Kryszna mówił w ten sposób, Śrimati Radharani poczuła się za-
kłopotana. Zawstydziła się zatopiła się w myślach, a Kryszna wykorzystał 
tę możliwość, by naznaczyć piersi Radhy różnymi znakami tilaka. Kryszna 
dowiódł, że był ekspertem w tej sztuce”. (NOD, rozdz. 23)
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Rozdział Dziesiąty
Śri Kryszna

Wradźa Dham, inaczej niż inne siedziby Najwyższego Pana, ma cztery 
unikalne cechy piękna i słodkości: prema-madhurję – słodycz miłości 

do Śri Kryszny i słodką miłość Śri Kryszny do Śrimati Radharani 
oraz Jego wielbicieli; lila-madhurję – słodycz rozrywek Śri Kryszny; 

wenu-madhurję – słodycz fletu Kryszny; rupa-madhurję 
– słodycz pięknej, cielesnej formy Śjamasundara.

Śri Kryszna-bhawanamryta

Rezerwuar słodyczy
Madhura oznacza to, co jest smakowite lub przyjemne. Madhurja, czyli 
słodycz, jest samą esencją natury Kryszny. Choć wszystko, co łączy się 
z Śri Kryszną, jest słodkie, Rupa Goswami szczególnie opisał słodycz lila 
(rozrywek) Kryszny, premy (miłości), wenu (fletu) i rupy (piękna) Kryszny.

Lila-madhurja – rozrywki Kryszny we Wradźi przewyższają wszystkie 
inne lila w madhurji (słodkości), ponieważ podporządkowanie się Kryszny 
w miłości jest najwspanialsze we Wradźi. Rasa-lila przewyższa wszystkie 
inne lila Wryndawany, gdyż dostarcza wspaniałego połączenia wszystkich 
innych ras.

Prema-madhurja – słodycz Kryszny jest względna w stosunku do premy 
Jego wiecznych towarzyszy, takich ja Nanda Maharadż, Jaśoda, gopa i gopi. 
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W kojącym i czarującym świetle ich premy, ajśwarja (moc, majestat i wiel-
kość) Kryszny kurczy się, a Jego madhurja rozkwita jak ocean przybierający 
podczas przypływu pod wpływem światła księżyca.

„Prema Jaśody sprawia, że wszechpotężny i wszystko utrzymujący 
Kryszna pozwala jej związać Samego Siebie. Prema Nandy sprawia, że 
Kryszna nosi buty Nandy na Swojej głowie. Prema żon braminów sprawia, 
że Kryszna prosi o jedzenie pod ich drzwiami. Prema Wradźa-gopi jest tak 
potężna, że sprawia, iż Kryszna tańczy w jej rytm, jak słoma rzucana na 
wzburzone morze. Szczęście, którego Kryszna doświadcza tańcząc do tego 
rytmu, jest wyższe od najbardziej skoncentrowanej formy anandy, którą 
Kryszna cieszy się w Swojej własnej jaźni.

Wenu-madhurja – słodycz fletu Śri Kryszny jest unikalna i nieopisana.
Laghu-bhagawatamryta stwierdza, że nawet jedna jota słodyczy fletu
Kryszny jest wyższa od słodyczy wszystkich słodkich dźwięków całego 
świata zebranych razem. Szczęście powodowane dźwiękiem tego fletu jest
tak intensywne i przeszywające, że odwraca funkcje ożywionych i nieoży-
wionych przedmiotów. Śrimad-Bhagawatam mówi, że słysząc słodycz fletu
Kryszny góry trzęsą się, rzeki przestają płynąć, drzewa objawiają symptomy 
duchowych emocji (sattwika-bhawa), a gopi Wradźi biegną w stronę tego 
dźwięku, zapominając o wszystkim innym.

Rupa-madhurja – Kryszna-Karnamryta stwierdza, że słodycz piękna 
Kryszny jest nie do opisania. Radha opisuje Krysznę jako ocean piękna. 
Nawet umysł Radhy, który jest niezachwiany jak góra, łatwo porusza się 
i poddaje jego silnym falom. Szczególną cechą słodyczy piękna Kryszny 
jest to, że wzrasta ono proporcjonalnie do słodyczy miłości Jego wielbiciela. 
Ponieważ prema Śrimati Radhiki jest największa, piękno Kryszny osiąga 
punkt kulminacyjny w Jej towarzystwie. W tym czasie Kryszna znany jest 
jako Madan-Mohan, przyciągający Kupidyna”. (PRC)

Te cztery słodkie cechy Śri Kryszny charakteryzują Jego wyższość nad 
wszystkimi innymi Jego manifestacjami i wcieleniami. Śri Kryszna posiada 
wszechatrakcyjną, najpiękniejszą postać. Śri Kryszna gra wszechatrakcyjną 
melodię na flecie. Kryszna spełnia wszechatrakcyjne, wspaniałe rozrywki.
Kryszna dzieli wszechatrakcyjną miłość ze Swoimi ukochanymi sługami 
we Wradźi, którzy są ekspertami w sekretnym odwzajemnianiu się Mu. Te 
cztery cudowne wspaniałości nie są widoczne w Panu Narajanie, Panie 
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Wajkunthy, gdzie dominuje ajśwarja (majestat). To dlatego Lakszmi, boska 
towarzyszka Pana Narajana, jest przyciągana przez najbardziej fascynujące 
piękno i słodycz Śri Kryszny.

Ten rozdział skupi się na dwóch niewiarygodnie słodkich, transcenden-
talnych cechach Śri Kryszny – na przepysznie słodkiej postaci Kryszny 
i na Jego kuszącym, słodko brzmiącym flecie. Kolejne rozdziały zaprezentują
bajeczne, transcendentalne rozrywki Kryszny oraz Jego nieporównywalną, 
wspaniałą miłość.

Piękno Śri Kryszny – ceremonia niekończącej się radości
„Prawdziwym pięknem jest Kryszna i Radharani. Ktoś, kto jest przyciągany 
przez piękno Radhy i Kryszny, nie może być przyciągnięty przez fałszywe 
piękno tego materialnego świata”. (ŚB 3.20.31, znaczenie)

„Ciało Kryszny jest miastem atrakcyjnych cech i jest słodsze od słodyczy. 
Jego twarz, która jest jak księżyc, jest jeszcze słodsza, a łagodny uśmiech na 
tej księżycowej twarzy jest jak promienie blasku księżyca. Uśmiech na 
twarzy Kryszny jest jak uśmiech księżyca, który wytwarza coraz to większe 
szczęście dla gopi”. (CC, MADHJA 21.138, werset i znaczenie)

„Cera Śri Kryszny jest koloru niebieskiego kwiatu lotosu lub szafiru i jest
tak czarująca, jak drzewo tamala lub gromada czarnych chmur. Kryszna 
jest oceanem nektaru przystojności. Śri Gowinda nosi żółte stroje i girlandę 
z leśnych kwiatów. Gokulananda udekorowany jest różnymi klejnotami 
i jest wspaniałym rezerwuarem nektaru wielu transcendentalnych rozrywek. 
Radhika-raman ma długie, kręcące się włosy i namaszczony jest wieloma 
pachnidłami. Przystojna korona Śjamasundara udekorowana jest wieloma 
różnymi kwiatami.

„Piękne czoło Śri Gopinatha jest uroczo ozdobione znakiem tilaka i kręco-
nymi lokami. Zabawne ruchy podniesionych, ciemnych brwi Damodara 
oczarowują serca gopi. Figlarne oczy Muralimanohara są tak piękne, jak 
czerwono-niebieskie kwiaty lotosu. Uszy i policzki Wryndawan-ćandry 
ozdobione są kolczykami zrobionymi z różnych klejnotów. Urocza twarz 
Madhawy jest tak piękna, jak miliony księżyców. Śri Kryszna wypowiada 
wiele czarujących żartów, a Jego podbródek jest wybornie przystojny.

„Śri Kryszna nosi na Swojej piersi medalik zawierający zdjęcie Śri Radhy. 
Ozdobiona naszyjnikami z pereł szyja Wradźendranandany oczarowuje 
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mieszkańców trzech systemów planetarnych. Otoczona naszyjnikiem pereł 
i klejnotem Kaustubha, który błyszczy jak światło, przystojna pierś Śri 
Mukundy pragnie cieszyć się towarzystwem pięknych gopi. Pan Kryszna 
otrzymał klejnot Kaustubha od żon węża Kaliji, które dały Mu go własnymi 
dłońmi.

„Ozdobione bransoletami i naramiennikami ramiona Madhupatiego się-
gają Jego kolan. Czerwonawe, lotosowe dłonie Gokulaćandry ozdobione są 
różnymi pomyślnymi znakami. Urzekający brzuch Radhanatha jest przy-
jemną siedzibą przystojności. Nektariańskie plecy Radha-ramana wydają się 
błagać o radosny dotyk pięknych gopi. Nektariański kwiat lotosu, którym są 
biodra Rasa-bihariego, oszałamiają Kupidyna. Kolana Rasaradźa Śri 
Kryszny są bardzo piękne, ujmujące i przystojne. Uda Murariego są jak dwa 
cudowne drzewa figowe, które urzekają serca wszystkich kobiet. Ujmujące
lotosowe stopy Madana-mohana ozdobione są dzwonkami z klejnotów. 
Stopy Śjamy mają połysk róż i ozdobione są wieloma pomyślnymi znakami. 
Cudowne lotosowe stopy Gowardhana-natha są jak dwa oceany wypełnione 
szczęściem czystej miłości. Czerwonawe palce Śri Kryszny ozdobione są 
rzędem księżyców w pełni, które są Jego paznokciami”. (RKG)

„Twarz Kryszny udekorowana jest ozdobami, takimi jak kolczyki przy-
pominające rekiny. Uszy Kryszny są piękne, Jego policzki jaśnieją, a uśmiech 
Kryszny jest atrakcyjny dla każdego. Ktokolwiek widzi Pana Krysznę, 
ogląda codzienny festiwal. Twarz i ciało Kryszny jest satysfakcjonujące dla 
każdego do oglądania”. (ŚB 9.24.65)

„Mój drogi przyjacielu, jeśli faktycznie jesteś przywiązany do swoich 
światowych przyjaciół, nie patrz na uśmiechniętą twarz Pana Gowindy, 
gdy stoi nad brzegiem Jamuny w Keśi-ghat. Rzucając długimi spojrzeniami, 
Gowinda przykłada Swój flet do ust, który wydaje się być nowo rozkwitłym
pączkiem. Transcendentalne ciało Śri Gowindy, zgięte w trzech miejscach, 
jaśnieje w świetle księżyca”. (CC, ADI 5.224)

„Gdy Kryszna chodził po ziemi Wryndawany, znaki na Jego spodniej 
stronie stóp (flaga, piorun, ryba, przyrząd do tresowania słoni i kwiat lotosu)
odciskały się w kurzu ziemi. Gopi były oszołomione po prostu widząc te 
znaki na ziemi”. (NOD, rozdz. 26)

„Gdy Kryszna pasie krowy w lesie daleko od Wryndawany, gopi w ma-
dhurja-rasie są zawsze zajęte myślami o tym, jak Kryszna chodzi po lesie. 
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Podeszwy stóp Śri Kryszny są tak delikatne, że gopi nie śmią trzymać Jego 
lotosowych stóp na swoich miękkich piersiach. Postrzegają one swoje piersi 
jako zbyt twarde dla lotosowych stóp Kryszny, a jednak te lotosowe stopy 
chodzą po lesie, który pełen jest ciernistych roślin i krzewów”. (ŚB 7.1.27, 
znaczenie)

„W wieku kajśora (11-15 lat) Kryszna roztacza Swoje najwspanialsze, 
atrakcyjne cechy. Dwa uda Kryszny wyzywały trąby słoni, Jego wzniesiona 
pierś usiłowała pogodzić się z bramami z klejnotów, a dwa ramiona Kryszny 
umniejszały wartość rygli znajdujących się na tych drzwiach. Szczególnym 
pięknem ciała Kryszny był Jego łagodny uśmiech, niespokojne oczy i Jego 
pieśni oczarowujące świat. (…) Kryszna był piękny, ponieważ każda część 
Jego ciała była doskonale wykonana, bez żadnych defektów. Tak doskonałe 
cechy cielesne opisane są w ten sposób: «Mój drogi wrogu Kamsy, Twoje 
szerokie oczy, wzniesiona pierś, dwa ramiona podobne do filarów i wąska,
środkowa część Twojego ciała, zawsze oczarowują lotosookie, piękne 
dziewczęta”. (NOD, rozdz. 26)

„Gopi zwykły smakować piękno Kryszny jako codzienną ceremonię nie-
kończącej się radości”. (ŚB 9.24.65)

Cudownie ubrany
„Zasadniczo są cztery rodzaje ubrań na ciele Śri Kryszny: Jego koszula, 
turban, pas i dolne ubranie. We Wryndawanie Kryszna zwykł zakładać 
czerwonawe ubrania ze złotą koszulą na ciele i z pomarańczowym turbanem 
na Swojej głowie. Różne rodzaje pasów, połączone z czarującym uśmiechem 
Kryszny, zawsze wzmagają transcendentalne szczęście Jego towarzyszy. 
Taki strój Kryszny nazywany jest cudownym”. (NOD, rozdz. 26)

„Kryszna na Swoim ciele nosi wiele ozdób zrobionych z drogocennych 
pereł, kamieni szlachetnych, złota i innych minerałów, i tak jak Radha, 
Kryszna nosi wiele ozdób zrobionych z eleganckich kwiatów Wradźi. 
Kryszna nosi kwietne korony, kołnierze, kolczyki, naszyjniki, szarfy, nara-
mienniki, ozdoby na kostki, a nawet parę kwietnych butów, które zakrywają 
całą górę i boki Jego lotosowych stóp”. (RKG)

„Przyjaciele-pasterze Kryszny powiedzieli pewnego razu: «Kryszno, nie 
potrzebujesz dekorować Swojego ciała ozdobami. Twoje transcendentalne 
cechy są piękne same w sobie, więc ich nie potrzebujesz”. (NOD, rozdz. 42)
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„Ozdoby na ciele Kryszny nie podkreślały Jego piękna, lecz wręcz na od-
wrót – ozdoby te były upiększone Kryszną”. (NOD, rozdz. 26)

Śri Radha gloryfikuje Madana-mohana
„Moja droga przyjaciółko, blask ciała Kryszny jaśnieje bardziej, niż nowo 
uformowana chmura, a żółte ubranie Kryszny jest bardziej atrakcyjne, niż 
pojawiający się błysk. Pawie piórko dekoruje głowę Kryszny, a na Jego szyi 
wiszą cudowne naszyjniki z przepięknych pereł. Gdy Kryszna trzyma 
Swój ujmujący flet przy ustach, Jego twarz wygląda tak pięknie, jak jesienią
księżyc w pełni. Dzięki takiemu pięknu, Madan-mohan – ten, który oczaro-
wuje Kupidyna – wzmaga pragnienie Moich oczu do oglądania Go”. (GL)

Sklep ograbiających zapachów
„Pięknie udekorowane i ozdobione ciało Śri Kryszny stwarza codzienny 
festiwal dla oczu. Każda cecha transcendentalnej postaci Kryszny jest jak 
fala przypływu wyśmienitego piękna zalewającego zmysły Jego wielbicieli, 
drążąca ich serca nieograniczoną satysfakcją. Wszystko mówiące o Śri 
Krysznie jest po prostu wspaniałe. Kryszna jest cudowny do oglądania. 
Próbowanie prasadam Kryszny jest po prostu wspaniałe. Fascynujący flet
Kryszny wypełnia ucho wspaniałymi dźwiękami, a transcendentalne ciało 
Śri Kryszny emanuje cudowny, oszałamiający zapach. Śrimati Radharani 
opisuje niezwykły aromat Śri Kryszny.

„Zapach transcendentalnego ciała Kryszny przewyższa aromat piżma 
i przyciąga umysły wszystkich kobiet. Osiem lotosowych części ciała 
Kryszny (oczy, twarz, pępek, dłonie i stopy) rozdają zapach lotosów zmie-
szanych z kamforą. Ciało Kryszny namaszczone jest aromatycznymi sub-
stancjami, takimi jak piżmo, kamfora, drzewo sandałowe i aguru. O, droga 
przyjaciółko, ta Boska Osoba, znana także jako ten, który oczarowuje Kupi-
dyna, zawsze wzmaga pragnienie Moich nozdrzy.

„Zapach ciała Kryszny przewyższa zapach piżma i niebieskawego kwiatu 
lotosu. Zapach ciała Kryszny oczarowuje cały świat. Zapach ciała Kryszny 
jest tak atrakcyjny, że oczarowuje ciała i umysły wszystkich kobiet. Oszałamia 
ich nozdrza, rozluźnia ich pasy i włosy oraz sprawia, że stają się szalone. 
Wszystkie kobiety świata znajdują się pod Jego wpływem i dlatego zapach 
ciała Kryszny jest tak plądrujący i ograbiający.
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„Dramatyczny aktor, Madan-mohan, otworzył sklep z zapachami, które 
przyciągają kobiety z całego świata chcące zostać Jego klientkami. On roz-
daje ten zapach za darmo, jednak sprawia, że kobiety te tracą wzrok i nie 
mogą znaleźć drogi powrotnej do domu”. (CC, ANTJA 19.91-8)

Imię Kryszny – wszechatrakcyjna maha-mantra
„Dla wszystkich żywych istot bycie przyciąganym do Kryszny jest naturalne, 
dlatego prawdziwym imieniem Pana jest «Kryszna» – ten, który przyciąga 
każdego i wszystko. Typowy przykład takiej atrakcji znajdujemy we Wradźi, 
gdzie wszystko i każdy przyciągany jest przez Krysznę. Starsze osoby, jak 
Nanda Maharadź i Jaśoda-Dewi, przyjaciele jak Śridama, Subala i inni 
chłopcy-pasterze, gopi Śrimati Radharani i Jej towarzyszki, a nawet ptaki, 
dzikie zwierzęta, krowy i cielęta są przyciągane. Kwiaty i owoce w ogro-
dach są przyciągane, fale Jamuny są przyciągane, ziemia, niebo, drzewa, 
rośliny, zwierzęta i wszystkie inne żywe istoty są przyciągane przez Krysznę. 
Jest to naturalna sytuacja wszystkiego, co znajduje się we Wryndawanie”. 
(ŚB 7.5.14, znaczenie)

„Samo imię «Kryszna» oznacza, że przyciąga On nawet Kupidyna. 
Dlatego Kryszna jest atrakcyjny dla każdego – kobiet, mężczyzn, porusza-
jących się i nieruchomych żywych istot. Faktycznie Kryszna znany jest jako 
wszechatrakcyjny”. (CC, MADHJa 8.139)

„Mimo że Kryszna jest atrakcyjny dla każdego, jest jak nikt inny przycią-
gany przez gopi i Śrimati Radharani”. (CC)

„Maha-mantrą Śrimati Radharani jest imię Śri Kryszny”. (RKG)

Oryginalny i najlepszy
„Jako że Śri Kryszna jest oryginalnym Bogiem, z którego emanują różne 
ekspansje Wisznu-tattwy, to Kryszna jest oryginalnym imieniem Pana. 
Wszystkie inne imiona są jedynie częściami i cząstkami tego oryginalnego 
imienia «Kryszna». Oryginalne imię Kryszny jest potężniejsze niż inne 
imiona, a rezultat intonowania «Kryszna» jest wspanialszy, niż intonowanie 
innych imion. Intonując «Rama» osiąga się wyzwolenie, lecz intonując 
«Kryszna» osiąga się czystą miłość do Boga. Sam Kryszna mówi Ardźunie 
w Prabhasa Puranie: «O Ardźuno, ze wszystkich Moich Świętych Imion 
imię „Kryszna” jest najważniejsze”. (KS)
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Rzadkość pojawiania się Śri Kryszny
By zamanifestować Swoje wieczne rozrywki, Bóg, Najwyższa Osoba – Śri 
Kryszna, pojawia się na ziemi raz w ciągu dnia Pana Brahmy lub raz na 
4,320 mld lat (długość dnia Brahmy). 

„Pan Narajan, cztery główne ekspansje (Wasudewa, Śankarszana, Pra-
djumna i Aniruddha), Matsja i wszystkie inne inkarnacje lila, juga-awatary 
i inkarnacje manwantary – oraz tak wiele innych inkarnacji, jakie istnieją 
– wszystkie one pojawiają się w ciele Kryszny. W ten sposób kompletny 
Najwyższy Bóg, Sam Pan Kryszna, pojawia się”. (CC, ADI 4.12)

„Ponieważ Kryszna jest źródłem wszystkich awatarów, dlatego wszystkie 
różne cechy rozmaitych awatarów są obecne w Krysznie. Gdy Śri Kryszna 
się pojawia, wszystkie cechy innych wcieleń są obecne w Nim”. (ŚB 10.8.13, 
znaczenie)

Śri Kryszna pojawia się w każdej chwili.  „Śrila Dźiwa Goswami mówi, 
że dopóki nie zaakceptujemy energii Boga, Najwyższej Osoby, jako niepo-
jętej, poza koncepcją naszych słów i umysłów, nie możemy zrozumieć 
Najwyższego Pana”. (ŚB 10.3.46, znaczenie)

Goloka ewa niwasatj akhilatma bhutah: „Choć Najwyższy Pan jest zawsze 
obecny w Swojej siedzibie, Goloce Wryndawanie, jest także w pełni obecny 
wszędzie. Oznacza to, że gdy Najwyższy Pan zstępuje do tego świata, Jego 
oryginalna siedziba nie zostaje pusta, gdyż może On pozostać w Swojej 
oryginalnej siedzibie, jednocześnie pojawiając się w Śri Wryndawanie 
i Mathurze. Nie potrzebuje pojawiać się, ponieważ On już jest tam obecny, 
On po prostu manifestuje Siebie”. (ŚB 10.1, przypisy)

„Istnieją niezliczone wszechświaty, a Pan pojawia się w jednym z nich 
w każdej chwili. Dlatego Jego rozrywki nazywane są nitja-lila, wiecznymi 
rozrywkami. Pojawianie się Pana w domu Dewaki ma miejsce bezustannie 
w każdym wszechświecie po kolei”. (ŚB 10.1.23)

Dwóch Krysznów staje się jednym, małym dzieckiem
Cała historia o transcendentalnych narodzinach Kryszny jest nadnaturalna. 
Kryszna narodził się w tym samym czasie dźanmasztami z Dewaki i Jaśody. 
Przed Jaśodą Kryszna pojawił się jako dwuramienny Jaśodanandana, 
a przed Dewaki jako czteroramienna postać Wasudewy, Dewakinandana. 
Krótko potem Jaśoda urodziła Jogamaję, młodszą siostrę Kryszny. W ten 
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sposób matka Jaśoda urodziła dwójkę dzieci tej samej nocy. Lecz nie była 
ona świadoma narodzin drugiego dziecka, ponieważ spała. Gdy Wasudewa 
wrócił z Mathury i wszedł do sypialni Jaśody w Gokuli, nie zobaczył Krysz-
ny, lecz zostawił swojego syna Dewakinandanę a w zamian zabrał Jogamaję. 
Wisznu Purana opisuje, że gdy Jaśoda obudziła się, nie zobaczyła ani Dewa-
kinandany, ani Jogamaji, zobaczyła jedynie Krysznę z dwoma ramionami. 
Ponieważ wszyscy spali, nikt w Gokuli nie wiedział o narodzinach Jogamaji 
lub jej zamianie na Dewakinandanę.

W Wajsznawa-toszani Sanatana Goswami opisuje, że czteroramienny 
Dewakinandana połączył się z dwuramiennym Jaśodanandaną w chwili, 
gdy Wasudewa położył Go na łóżku Jaśody w Gokuli. Śrila Rupa Goswami 
stwierdza: „Czteroramienna ekspansja Wasudewy, którą Maharadź Wasu-
dewa przyniósł, weszła do ciała Śri Kryszny, który dopiero co pojawił się 
jako syn Jaśody. W ten sposób dwie formy Wasudewy i Kryszny stały się 
jednym”. (LB)

„Dzięki niepojętej mocy Śri Kryszny, dwóch Krysznów narodzonych 
osobno z Dewaki i Jaśody stało się jednym, małym dzieckiem, leżącym 
przy boku matki Jaśody”. (AK)

„Śrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur stwierdza, że imię Dewaki,
poza byciem imieniem żony Wasudewy, jest także imieniem Jaśody, jak mówi 
Adi Purana – dwe namni nanda-bharjaja jaśoda dewakiti ća – żona Nandy 
Maharadźa ma dwa imiona – Jaśoda i Dewaki”. (ŚB 10.33.6, znaczenie)

Dlaczego Śri Kryszna odwiedza Wryndawanę?
„Kryszna zstępuje razem ze Swoimi towarzyszami, by zamanifestować 
kompletny obraz transcendentalnego świata, gdzie dominuje czysta miłość 
i oddanie dla Pana”. (ŚB 1.11.39, znaczenie)

„Kryszna przychodzi, by nauczyć nas, jak możemy się z Nim cieszyć na 
duchowej platformie, w duchowym świecie. Kryszna nie tylko przychodzi, 
lecz osobiście odgrywa Swoje rozrywki we Wryndawanie i przyciąga ludzi 
do duchowej radości”. (ŚB 10.12.5, znaczenie)

„Parakija-rasa, miłość kochanków, przeważa na Krysznaloce, gdzie 
mieszka Kryszna. Planeta ta nazywa się Goloką Wryndawaną i mimo że 
Kryszna mieszka tam ciągle, ekspanduje także w miliony i tryliony form. 
W jednej z takich form Kryszna pojawia się na tej materialnej planecie 
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w szczególnym miejscu, znanym jako Wryndawan Dham, gdzie ukazuje 
Swoje oryginalne rozrywki z Goloki Wryndawany w świecie duchowym, 
w celu przyciągnięcia uwarunkowanych dusz do domu, do Boga”. (ŚB 
4.20.37, znaczenie)

„Prawdziwym celem pojawienia się Śri Kryszny było pokazanie, jak 
można wziąć udział w miłosnych rozrywkach z Bogiem, Najwyższą Osobą. 
Odwzajemnianie miłosnych relacji w ekstazie możliwe jest jedynie we 
Wryndawanie. Dlatego zaraz po pojawieniu się Kryszny jako syna Wasu-
dewy, Pan natychmiast udał się do Wryndawany”. (ŚB 9.24.66, znaczenie)

„Kryszna przyszedł, aby wpoić bhakti upadłym duszom. Nie chodziło 
o zwykłe bhakti, którego celem jest wyzwolenie, lecz o raganuga-bhakti, 
które składa się z miłosnego, intensywnego przywiązania do Kryszny, 
zwanego premą. Każdy awatar Kryszny może nagrodzić mukti (wyzwole-
niem), lecz jedynie Śri Kryszna i Śri Kryszna Ćajtanja Mahaprabhu dają 
prema-bhakti. Śrila Krysznadas Kawiradź wyjaśnia podwójny cel boskiego 
pojawienia się Śri Kryszny: 1) Propagowanie raganuga-bhakti, by wielbi-
ciele mogli cieszyć się prema-rasą i madhurją Kryszny (słodkim smakiem 
czystej, ekstatycznej miłości Kryszny); 2) Cieszenie się prema-rasą Swoich 
czystych wielbicieli.

prema-rasa-nirjasa karite aśwadana 
raga-marga bhakti loke karite praćarana 
rasika-śekhara kryszna parama-karuna 

ej dui hajte iććara udgama

Pragnienie Pana Kryszny do pojawienia się miało dwa powody: Kryszna 
chciał kosztować słodkich smaków miłości do Boga (prema-rasy), oraz 
chciał propagować służbę oddania w świecie na platformie spontanicznej 
atrakcji (raga-marga bhakti). Dlatego Pan Śri Kryszna znany jest jako 
najbardziej radosny i najłaskawszy ze wszystkich. (CC, ADI 4.15-16)

„Wzajemna wymiana między Najwyższym Panem a żywą istotą nazywa się 
raga-bhakti lub służbą oddania dla Pana w transcendentalnym uniesieniu. 
Pan Śri Kryszna chce, aby wszystkie uwarunkowane dusze wiedziały, że 
jest On bardziej przyciągany przez raga-bhakti, niż przez wajdhi-bhakti, 
czyli służbę oddania pełnioną przez uregulowane zasady (wajdhi-sadhana 
bhakti). Kryszna jest bezprzyczynowo łaskawy i pragnie obdarzyć nas 
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przywilejem raga-bhakti. W ten sposób Kryszna pojawił się jako Swoja 
własna, wewnętrzna energia. Kryszna nie był zmuszony do pojawienia się 
przez jakąś uboczną siłę”. (CC, ADI 4.16, znaczenie)

Okresy rozrywek Śri Kryszny
„Uczuciowe rozrywki Kryszny z Jego rodzicami (watsalja-rasa) są wymie-
niane w wieku kaumara. Przyjaźń Kryszny z chłopcami pasterzami (sakhja-
-rasa) jest okazywana w czasie okresu pauganda. Przyjaźń Kryszny z gopi 
objawia się w czasie wieku kajśora”. (NOD, rozdz. 26)

„Śrila Wiśwanath Ćakrawarti Thakur daje ten podział zgodnie z wiekiem
Kryszny i miejscem, w którym przebywa. Od narodzin Kryszny do trzech 
lat i czterech miesięcy przebywał On w Gokuli Mahawanie w fazie kaumara. 
Od wieku trzech lat i czterech miesięcy do sześciu lat i ośmiu miesięcy 
Kryszna spędził swój okres pauganda we Wryndawanie, w pobliżu Ćatikara. 
W tym czasie Śri Kryszna i chłopcy pasterze zwykli często figlować w pobli-
skim Ramana Reti, wzdłuż brzegów rzeki Jamuny.

„Od wieku sześciu lat i ośmiu miesięcy do Jego dziesiątego roku życia 
Kryszna mieszkał w Nandagram w czasie wieku kajśora. W wieku dziesięciu 
lat i siedmiu miesięcy, w czasie ubywającego księżyca miesiąca Ćajtra (marzec), 
Śri Kryszna udał się do Mathury, a po czternastu dniach zabił Kamsę. W ten 
sposób Kryszna ukończył Swój okres kajśora w wieku dziesięciu lat i już na 
zawsze pozostał w tym wieku”. (ŚB 10.45.4, znaczenie)

Padma Purana wyjaśnia, że niektóre wzniosłe osobistości wyglądają na 
dojrzałe, co w rzeczywistości jest tylko połową ich rzeczywistego wieku. 
Dlatego Śri Kryszna w wieku dziesięciu lat ukazuje piękne cechy piętna-
stoletniego, rozkwitającego młodzieńca.

„Pan Kryszna ukazuje Swoje rozrywki dziecięce, młodzieńcze i wieku 
poprzedzającego młodość, lecz gdy Kryszna osiąga ten ostatni etap (kajśora), 
pozostaje w nim wiecznie, by spełniać Swój taniec rasa i inne rozrywki. 
Kryszna nie dorasta tak, jak zwykła ludzka istota, nawet, jeśli pokazuje 
Swoje rozrywki dziecięce, chłopięce i młodzieńcze. Gdy Kryszna osiąga 
wiek młodzieńczy, kajśora, nie starzeje się już. Kryszna po prostu pozostaje 
w Swoim wieku kajśora. Nawa-jauwana, okres poprzedzający młodość, jest 
wieczną, transcendentalną formą Kryszny”. (CC, MADHJA 20.384, werset 
i znaczenie)
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„Wielbiciele najczęściej doceniają Śri Krysznę w Jego okresie kajśora. 
Kryszna i Radha wielbieni są jako Kiśora-Kiśori. Kryszna nie zwiększa 
Swojego wieku poza okres kajśora. W tym wieku pewnego razu Kryszna 
przebrał się za Radhę po to, by rozśmieszyć Jej przyjaciółki. Kryszna zało-
żył złote kolczyki, a ponieważ jest czarniawy, wysmarował się na całym 
ciele papką kunkumy w celu bycia tak jasnym, jak Radha”. (NOD, rozdz. 42)

Śrila Wiśwanath Ćakrawarti wyjaśnia, że Kryszna przebywał w Mathurze 
od wieku dziesięciu lat i siedmiu miesięcy do dwudziestego ósmego roku 
życia i czterech miesięcy. Następnie Kryszna przeniósł się do Dwaraki na 
dziewięćdziesiąt sześć lat, gdzie – będąc królem – panował od wieku 
dwudziestu ośmiu do stu dwudziestu pięciu lat.

Pokaz mocy
„Podczas relaksu w wodach Jamuny i przyjęcia formy jako Pan Wisznu 
odpoczywający na Ananta Śeszy (Panu Balaramie), Bóg, Najwyższa Osoba, 
Kryszna, całkowicie zwiódł Akrurę, który przewoził dwóch rozbawionych 
braci do Mathury. Akrura był także świadkiem zadziwiającego zgroma-
dzenia świętych wielbicieli, półbogów i osobistych towarzyszy Pana 
Wisznu, oraz głównych, uosobionych energii otaczających dwóch Panów.

„Śrila Wiśwanath Ćakrawarti Thakur wyjaśnia energie Pana wspomniane
w tym wersecie: «Śri jest energią bogactwa, puszti – siły, gir – wiedzy, kanti 
– piękna, kirti – sławy, a tuszti – wyrzeczenia. To są bogactwa Gowindy. Ila 
jest bhu-śakti Kryszny, znana także jako sandhini, wewnętrzna energia, 
której ekspansją jest element ziemi. Urdźa jest wewnętrzną energią Kryszny 
do spełniania rozrywek. W tym świecie ekspanduje ona jako roślinka Tulasi. 
Widja i awidja (wiedza i ignorancja) są zewnętrznymi energiami, które są 
powodem wyzwolenia i związania żywych istot. Śakti jest wewnętrzną 
energią przyjemności Kryszny – hladini, a maja jest wewnętrzną energią, 
podstawą widji i awidji. Słowo ća wskazuje na obecność marginalnej energii 
Pana, dźiwa-śakti, która jest uległa maji». Panu Wisznu służyły wszystkie 
te uosobione energie”. (ŚB 10.39.55, znaczenie)

Znaczenie Akrura-ghat
W Szat-sandarbsze Dźiwa Goswami czyni ostrożne rozróżnienie pomiędzy 
awatarem Kryszną, a awatari Kryszną. Kryszna awatara – najwyższa eks-
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pansja Pana Wisznu – pojawia się w celu wyzwolenia pobożnych i unice-
stwienia niepobożnych. Awatari Kryszna, oryginalny Bóg, Najwyższa 
Osoba, Śri Kryszna, cieszy się Swoimi radosnymi, miłosnymi związkami 
we Wradźabhumi, bez wychodzenia nawet jednym krokiem poza Wradźę, 
wryndawanam paritjadźaja kwaćin najwa gaććante.

Ten filozoficzny punkt został szeroko zilustrowany w Akrura-ghat,
gdzie Kryszna awatara pojawił się równocześnie ze zniknięciem awatari 
Kryszny. Gdy Akrura rozpoczął podróż z Wryndawany do Mathury, wiózł 
ze sobą dwuramienną postać oryginalnego Boga, Najwyższej Osoby – Śri 
Kryszny. Po dotarciu do Akrura-ghat, na granicy Wryndawany, Śri Kryszna 
wszedł do Jamuny i przyjął Swoją czteroramienną postać Wisznu awatara, 
podczas gdy Śri Balaram stał się Ananta Śeszą. To całkowicie oszołomiło 
i zdumiało Akrurę. Aćarjowie wyjaśniają, że w tym miejscu (Akrura-ghat) 
swajam-bhagawan Śri Kryszna stał się niezamanifestowany, a ekspansja 
Wisznu wyłoniła się z Jego najwyższej tożsamości, aby rozpocząć rozrywki 
Pana w Mathurze, Dwarace itd. Dlatego w Akrura-ghat Najwyższy Pan 
zamienił awatari Krysznę na awatara Krysznę.

Śrila Dźiwa Goswami wyjaśnia, że istnieje transcendentalna granica 
wkoło Wradźi pomiędzy Wryndawan Dham a Mathura Dham. Kryszna, 
oryginalna, dwuramienna postać Boga, Najwyższej Osoby, nigdy nie prze-
chodzi poza tę linię oddzielającą Wryndawanę od Mathury. Podczas gdy 
Śri Kryszna cieszył się rozrywkami we Wradźabhumi, Jego ekspansja 
Wisznu była ukryta w Nim. Kiedy tylko demony wkraczały do Wrynda-
wany, Kryszna objawiał Swoją postać Narajana (Wisznu), by je unicestwić. 
W słodkiej, dwurękiej, transcendentalnej postaci, w pełni cieszy się miło-
snymi związkami z czystymi wielbicielami z Wryndawany.

Śri Kryszna nigdy nie opuszcza Wryndawany
„Kryszna w oryginalnej postaci powrócił z Nandą Maharadźem z Mathury 
i został razem z gopi i matką Jaśodą w ekspansji bhawa. Kryszna i Balaram 
przebywali w Mathurze nie w oryginalnych formach, lecz w ekspansjach 
jako Wasudewa i Sankarśana. Prawdziwy Kryszna i Balarama byli we 
Wryndawanie w Swoich manifestacjach bhawa, podczas gdy w Mathurze 
byli w ekspansjach prabhawa i wibhawa”. (KB, rozdz. 45)
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„Kryszna, który zajmuje się zabijaniem demonów, jest Wasudewa Kryszną, 
a nie oryginalnym Kryszną. Oryginalny Kryszna nie udaje się nigdzie. On 
nigdy nie odchodzi ani na krok poza Wryndawanę”. (TLK)

„Kryszna, znany jako Jadukumara, jest Wasudewa Kryszną. Jest różny 
od Kryszny, który jest synem Nandy Maharadźa. Jadukumara Kryszna 
manifestuje Swoje rozrywki w miastach Mathura i Dwaraka, ale Kryszna 
– syn Nandy Maharadźa – nigdy nie opuszcza Wryndawany”. (CC, ANTJA 1.67)

„Pisma objawione mówią, że Kryszna nigdy nie udaje się poza granice 
Wryndawany. Pozostaje tam wiecznie z powodu transcendentalnej miłości 
mieszkańców. Dlatego – nawet, jeśli Kryszna nie jest widoczny obecnie – 
nie opuszcza Wryndawany nawet na chwilę”. (ŚB 2.2.14, znaczenie)

Uśmiechnięty flecista
Gdy Kryszna gra na flecie, spuszcza głowę i uśmiecha się.„Kryszna używa
trzech rodzajów fletów: Wenu, Murali i Wamsi. Wenu nie jest dłuższy niż
sześć cali, ma sześć otworów. Długi na osiemnaście cali Murali ma otwór 
na końcu i cztery otwory pośrodku. Flet ten wytwarza czarujące dźwięki. 
Wamsi ma długość około piętnastu cali, z dziewięcioma otworami w sobie. 
Kryszna ze znawstwem gra na tych trzech fletach, by zwiększyć wartość
Swoich bezustannych, przyjemnych rozrywek. Zrobione z marmuru, złota 
lub bambusa flety są czasem wysadzane klejnotami”. (NOD, rozdz. 26)

„Flet Śri Kryszny ma trzy palce długości i wysadzany jest kosztownymi 
klejnotami Indra-nila. Na jego końcach są przepięknie błyszczące rubiny, 
a pomiędzy nimi pokryty jest złotem i diamentami. Ten pomyślny flet,
błyszczy w dłoni Kryszny transcendentalnym blaskiem”. (WM)

„Wiśakha-Dewi opisuje Radharani flet Kryszny: «Gdy flet dotyka Jego
cudownych zębów, wygląda jak kryształowe berło. Gdy dotyka czerwonych, 
lotosowych dłoni Śri Kryszny, wygląda jak rubinowy kij, a gdy dotyka 
niebieskich, lotosowych policzków Kryszny, wygląda jak szafir. Popatrz!
W ten sposób flet Kryszny wygląda jak te trzy różne klejnoty”. (UN)

Osiem godnych uwagi efektów
Flet Śri Kryszny wibruje na osiem różnych tonów. Półbogowie, jak Pan 
Brahma i Pan Śiwa, przerywają swoją medytację i zapominają o wszystkim, 
gdy pierwszy ton dociera do ich uszu. Pan Śiwa przestaje grać na swoim 
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bębenku din-din, Pan Brahma siedzi zaskoczony na swoim kwiecie lotosu, 
a Pan Ananta Śesza zaczyna kołysać się hipnotycznie. Drugi ton sprawia, 
że rzeka Jamuna płynie odwrotnie. Księżyc przestaje się poruszać, gdy 
słyszy trzeci ton. Krowy biegną do Kryszny i stają bez ruchu z uniesionymi 
uszami, aby pić nektar czwartego tonu. Piąta melodia sprawia, że gopi bie-
gną szaleńczo, spragnione miłosnego towarzystwa Kryszny.

Szósty ton rozpoczyna jesień – pełną bogatego listowia, kwiecia i owoców. 
Kamienie topnieją pieszczone tą melodią. Siódmy ton wprowadza 
w mgnieniu oka wszystkie sześć pór roku, które manifestują swój cały 
splendor z delikatnym, zmysłowym wietrzykiem niosącym perfumowane 
aromaty świeżych, leśnych kwiatów. Ósmy ton nieugiętego fletu Śjamasun-
dara niesie imię Śri Radhy, kradnie Jej samokontrolę i przemocą pospiesza 
Radhę, by spotkała się ze Swoim ukochanym Kryszną. Pochłonięta pasjo-
nującą grą fletu, Radharani maluje Swoje lotosowe stopy maskarą, a oczy 
czerwonym kolorem, naszyjnik zakłada na talię, bransoletki z kostek za-
kłada na nadgarstki, a górne ubranie zakłada na dół.

„O pobożna Jaśodo, twój syn, który jest ekspertem w pasieniu krów, odkrył 
wiele sposobów gry na flecie. Gdy przykłada flet do czerwonych jak bimba 
ust i wypuszcza tony harmonijnej skali różnorodnych melodii, Brahma, 
Śiwa, Indra i inni główni półbogowie są zmieszani, słysząc te dźwięki. 
Mimo że są najbardziej uczonymi autorytetami, nie potrafią ustalić esencji
tej muzyki i dlatego skłaniają swoje głowy i serca”. (ŚB 10.35.15)

„W Widagdha-madhawa znajduje się następujące stwierdzenie: Gdy 
Kryszna grał na Swoim flecie, bardzo zaniepokojony Baladewa powiedział:
«Popatrzcie tylko, jak po usłyszeniu transcendentalnego dźwięku fletu
Kryszny, Indra, król niebios, płacze w królestwie niebiańskim! A jego łzy 
spadające na ziemię sprawiają, że Wryndawana wygląda jak boska rezy-
dencja dla półbogów”. (NOD, rozdz. 37)

Zastygłe, jak postacie na obrazie
„Kiedy Kryszna gra na Swoim flecie, byki z Wradźi, sarny i krowy stają
w grupach w oddali i – urzeczone dźwiękiem – przestają żuć pożywienie 
w swoich ustach i strzygą uszami. Stojąc nieruchomo, wyglądają jakby 
spały lub jak postacie na obrazie”. (ŚB 10.35.5)
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„Gopi zobaczyły, że krowy słuchały słodkich pieśni wygrywanych przez 
flet Kryszny i wydawały się pić nektar tych transcendentalnych dźwięków.
Cielęta zastygły w bezruchu i zapomniały o piciu mleka z wymion. Ich 
oczy wydawały się obejmować Krysznę, a w środku było widać łzy. Jest to 
przykład bezwładności, będącej rezultatem słuchania transcendentalnej 
wibracji fletu Kryszny”. (NOD, rozdz. 30)

„Słysząc, jak Śrimati Radharani i Śri Kryszna wspaniale grają w duecie 
na winie i flecie, sarny stają nieruchomo w transcendentalnym szczęściu,
trawa, którą wcześniej żuły, teraz wysuwa się z ich ust. Modlę się, aby te 
sarny, które są pełne miłości dla Boskiej Pary, nagrodziły mnie transcen-
dentalnym szczęściem”. (WWS)

„Gdy Kryszna gra na wszechatrakcyjnym flecie, pobliskie chmury, bojąc się
obrazić wielką osobistość, grzmią bardzo delikatnie w akompaniamencie. 
Chmury sypią kwiaty na swojego drogiego przyjaciela – Śri Krysznę – 
i osłaniają Go od słońca, jak parasole”. (ŚB 10.35.13, znaczenie)

Cała etykieta społeczna, wstyd i strach zanikł
„Jedna z przyjaciółek Radharani powiedziała Jej: «Moja droga przyjaciółko 
Gandharwiko, byłaś najbardziej cnotliwą dziewczyną w naszej wiosce, lecz 
teraz podzieliłaś się i jesteś częściowo cnotliwa, a częściowo nie. Wiąże się 
to z wpływem Kupidyna na Ciebie po tym, jak zobaczyłaś Krysznę i usły-
szałaś dźwięk Jego fletu”. (NOD, rozdz. 50)

„Wrynda-Dewi przemówiła do Śrimati Radharani i Jej przyjaciółek: 
«Słodki dźwięk fletu Kryszny sprawia, że pnącza i drzewa kwitną ze
szczęścia. Ten dźwięk fletu jest grzmotem, który zagłusza kukanie kukułek
o zachodzie słońca. Ten dźwięk fletu jest zabawnym wietrzykiem, który
roznieca płomienie żarliwej miłości w gopi o księżycowych twarzach. Ten 
dźwięk jest piorunem, który kruszy na części górę spokojnego opanowania 
Radhy”. (UN)

„Dźwięk fletu Kryszny rozprzestrzenia się w czterech kierunkach. Choć
Kryszna gra na flecie w tym wszechświecie, jego dźwięk przebija okrywy
wszechświata i dostaje się do nieba duchowego. W ten sposób wibracja ta 
wchodzi do uszu wszystkich mieszkańców. Szczególnie dociera do Goloki 
Wryndawany i przyciąga umysły młodych kobiet z Wradźabhumi, przy-
prowadzając je przemocą do miejsca, gdzie obecny jest Kryszna. Wibracja 
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fletu Kryszny jest bardzo agresywna i łamie śluby wszystkich cnotliwych
kobiet. Wibracja fletu Kryszny obluzowuje zapięcia ich bielizny, nawet
w obecności ich mężów. W ten sposób gopi zmuszone są porzucić swoje 
domowe obowiązki i pojawić się przed Kryszną. W ten sposób cała etykieta 
społeczna, wstyd i strach znikają. Wibracja fletu Kryszny sprawia, że
wszystkie kobiety tańczą.

„Ciągłe pamiętanie świętego dźwięku fletu Kryszny oświeca i ożywia 
gopi, a one nie pozwalają żadnemu innemu dźwiękowi wedrzeć się do ich 
uszu. Odkąd ich uwaga jest skupiona na flecie Kryszny, nie mogą skierować
umysłów ku żadnemu innemu przedmiotowi. Wibracja fletu Kryszny repre-
zentowana jest przez maha-mantrę Hare Kryszna. Poważny wielbiciel Pana, 
który intonuje i słucha tej transcendentalnej wibracji, staje się tak przywią-
zany do niej, że nie może odwrócić uwagi do żadnego innego przedmiotu, 
niezwiązanego z Kryszną”. (CC, MADHJA 21.141-44, werset i znaczenie)

Złodziej fletu
Flet Śri Kryszny odgrywa znaczącą rolę w intymnych, małżeńskich roz-
rywkach Radhy, Kryszny i gopi. Grając na Swoim flecie, Kryszna zwabia
Śrimati Radharani do ukrytego, leśnego gaju, lub zachęca gopi do tańca 
rasa na księżycowych brzegach Jamuny. W czasie świętowania tańca rasa, 
gopi dzwonią dzwonkami na kostkach i bransoletkami, i kręcą się w rytm 
ekstatycznego koncertu fletu Śri Muralimohana. Śrimati Radharani tworzy
unikalne i oryginalne kompozycje muzyczne na Swojej winie, które inspirują 
Śri Gopinatha do akompaniowania Jej zdumiewającymi aranżacjami na 
Swoim flecie.

Spełniając codzienne rozrywki nad Radha-kunda, Śri Radha regularnie 
kradnie flet Kryszny. „Jedna gopi powiedziała: «Uciszając dzwonki na 
kostkach przez założenie ich na Swoje ramiona niczym złote bransoletki, 
i uważnie obserwując śpiące oczy Kryszny, czy nie dają żadnego znaku, 
uśmiechnięta Radharani ukradła flet z kolan Kryszny”. (UN)

Aby nie wzbudzić podejrzeń, Radha przekazuje flet Tulasi lub Rupie-
-mańdźari. Te chowają flet pod sari lub wplatają w warkocze. Gdy Kryszna 
odkrywa złodzieja fletu, energicznie zaczyna go ścigać. Gopi śmieją się 
z całego serca podając flet między sobą i sprawiając, że Śri Kryszna ciągle
musi się wysilać, aby go odebrać.
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Modlitwy do fletu Śri Kryszny
„Niech moje serce skupi się na Krysznie o czarnej cerze, który w czarującej, 
transcendentalnej siedzibie lasu Wryndawany, przykłada do ust migoczący, 
złoty flet wysadzany perłami i wieloma kolorowymi klejnotami, udekoro-
wany pączkami kwiatów, na którym wiecznie wygrywa pieśni opisujące 
chwały Śrimati Radhiki”. (WM)

„Szczęśliwy flet głęboko pije nektar ust Kryszny, dzień i noc. Ofiarowuję
pełne szacunku pokłony temu fletowi, który ze swoją transcendentalną
muzyką osłabia dumę Śrimati Radhiki.

„Ani schlebiające i delikatne słowa wypowiadane przez gopi – posłan-
niczki Kryszny, ani docinki, alegorie i śmieszne instrukcje pasterzy, przyja-
ciół Kryszny, ani osobisty upadek Kryszny do stóp Radhy z błaganiem 
o wybaczenie, ani nawet twarda krytyka wypowiedziana przez Jego bliskich 
przyjaciół nie były w stanie rozgromić dumnej, zazdrosnej złości rezydują-
cej w sercu Radhy. Jedynie flet Kryszny, lekceważąc wszystkie poprzednie,
nieużyteczne próby, był w stanie łatwo przezwyciężyć tę zazdrosną złość. 
Gloryfikujmy wzniosłego i potężnego przyjaciela Kryszny – Jego flet”. (WWS)
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Rozdział Jedenasty
Śri Baladewa

We wszystkich duchowych formach Balaram smakuje 
transcendentalnego szczęścia służenia Krysznie.

Ćajtanja-ćaritamryta

Nasienie i łono wszechświata
„Baladewa jest Samym Bogiem, Najwyższą Osobą. Jest równy w supremacji 
Najwyższemu Bogu, lecz tam, gdzie pojawia się Kryszna, Śri Baladewa 
pojawia się jako Jego brat – czasem starszy, czasem młodszy”. (ŚB 10.1.24, 
znaczenie)

„W postaci wajbhawa-prakaśa Kryszna manifestuje Samego Siebie jako 
Balarama. Postać Balarama jest tak dobra, jak Sam Kryszna, jedyną różnicą 
jest to, że barwa ciała Kryszny jest ciemna, a Balarama jasna”. (TLC, rozdz. 7)

„Tych dwóch Panów, Kryszna i Balaram, są nasieniem i łonem wszech-
świata, stworzycielem i energią twórczą. Wchodzą do serc żywych istot 
i kontrolują ich uwarunkowaną świadomość. Są od czasów pradawnych 
Najwyżsi”. (ŚB 10.46.31)

Śri Balaram – piękny brat
„Potężny Śri Balaram ma szesnaście lat, jest pełen młodzieńczego blasku 
i ma jasną cerę koloru kryształowego. Balaram nosi niebieskie ubrania 
i girlandę z leśnych kwiatów. Urzekające włosy Baladewa związane są 
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z gracją w kok. Cudowne kolczyki ozdabiają uszy Balarama. Szyja Baladewy 
jest wspaniale udekorowana girlandami z kwiatów i sznurami klejnotów. 
Przepiękne bransoletki i naramienniki ozdabiają pełne gracji i silne ramiona 
Doudźi. Stopy Balarama udekorowane są dzwonkami z klejnotów. Baladewa 
jest najdroższym przyjacielem Kryszny, rezerwuarem nektaru smaków 
wielu rodzajów transcendentalnych rozrywek”. (RKG)

„Piękno Pana Balarama jest zwiększone przez kolczyki dotykające Jego 
policzków. Twarz Balarama jest udekorowana tilakiem zrobionym z piżma, 
a szeroka pierś Balarama ozdobiona jest girlandą z guńdźa (małych, czer-
wonych, czarnych i białych jagód rosnących we Wryndawanie). Cera Śri 
Baladewy jest tak biała, jak jesienna chmura, i nosi On niebieskie ubrania. 
Głos Śri Balarama jest bardzo poważny, a Jego ramiona są bardzo długie, 
sięgające ud”. (NOD, rozdz. 4)

Służący Bóg
Śri Balaram jest Bogiem, który służy Panu Krysznie we wszystkich sprawach 
związanych z egzystencją i wiedzą. Transcendentalna siedziba istnieje dzięki 
energii Pana Balarama. Pierwszą ekspansją Kryszny w postaci rozrywek jest 
Balaram. Sam Balaram pomaga w rozrywkach Kryszny i zajmuję się pracą 
stwarzania w czterech innych formach. We wszystkich formach Balaram 
kosztuje transcendentalnego szczęścia służenia Krysznie.

„Jeśli staniemy się świadomi tego faktu, wtedy jesteśmy w rzeczywistości 
świadomi Kryszny. Powinniśmy zawsze pamiętać, że Kryszna jest jedynym 
najwyższym mistrzem i że wszyscy inni są Jego sługami, ekale iśwarah 
kryszna, ara saba brytja. Czy to Narajan, czy Śiwa, każdy jest podporząd-
kowany Krysznie. Nawet Baladewa jest podporządkowany Krysznie”. (ŚB 
10.13.53, znaczenie)

„W transcendentalnych rozrywkach Kryszna jest głównym bohaterem, 
a Balaram dostarcza dodatkowej pomocy”. (ŚB 10.8.27, znaczenie)

Śri Balaram służy na różne sposoby
Pan Balaram ciągle służy Panu Krysznie na wszystkie możliwe sposoby. 
We wszystkich wcieleniach i rozrywkach Kryszny, Pan Balaram jest zawsze 
obecny, służąc Krysznie w różnych formach i manifestacjach. W rama-lila 
Balaram służy Panu Ramaćandrze jako Jego młodszy brat, Lakszman. 
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W Kali-judze Śri Balaram rozprzestrzenia ruch sankirtana Śri Ćajtanji 
jako Pan Nitjananda. Pan Balaram służy Śri Krysznie we wszystkich pięciu 
rasach (smakach), od śanta do madhurja-rasy.

W śanta-rasie Pan Balaram spełnia pragnienia Śri Kryszny do pełnych 
szczęścia, transcendentalnych rozrywek, ekspandując w święte dham, 
Wradźa Mandalę. Wszystkie osobiste rzeczy Kryszny, takie jak korona, 
łóżko, ubrania, tron, ozdoby i wszystkie inne przedmioty, których Kryszna 
używa, są ekspansjami Pana Balarama.

„Tak jak przyjaciele-pasterze Kryszny i starszy brat w sakhja-rasie, Balaram 
czasem przyjmuje służbę od Kryszny, pokonując Go w mocowaniu się. 
Lecz zasadniczo braterskie uczucia Balarama zmieszane są ze służbą (dasja-
-rasa) i rodzicielskim uczuciem (watsalja-rasa). W nastroju watsalja-rasy 
Śri Balaram czasem chroni Krysznę jak rodzic lub karci Go jak starszy 
brat. Pewnego razu Pan Balaram powiedział Subali: «Mój drogi przyjacielu, 
proszę, poinformuj Krysznę, aby nie szedł dziś nad jezioro Kalija. Dziś są 
urodziny Kryszny, więc chcielibyśmy razem z matką Jaśodą pójść i wyką-
pać Go. Powiedz Krysznie, że nie powinien opuszczać dziś domu!». To 
pokazuje, jak Balaram – starszy brat Kryszny – opiekuje się Kryszną 
z rodzicielską miłością w ramach braterskiego uczucia”. (NOD, rozdz. 42)

„Wspaniałość transcendentalnej postaci Śri Balarama zaćmiewa wiele 
milionów migoczących, wschodzących księżyców, a najmniejsza cząstka 
Jego bezgranicznej siły jest w stanie zniszczyć wiele armii demonów. Mimo 
że zna On nadnaturalną siłę młodszego brata, Kryszny, z powodu miłości 
do Niego Balaram nigdy nie zostawia Kryszny samego w lesie nawet na 
chwilę. Ofiarowuję modlitwy Śri Baladewie – wrogowi Dhenukasury”. (WWS)

Śri Balaram potrafi ekspandować Siebie w nieograniczone i różne formy.
W celu służenia małżeńskim, intymnym rozrywkom Kryszny w madhurja-
-rasie, Balaram ekspandował jako Ananga-mańdźari. Ananga-mańdźari 
nosi piękne ubrania koloru niebieskiego kwiatu lotosu i jest szczególnie 
droga Lalicie i Wiśace.

Śri Balaram intonuje chwały Śri Kryszny
Pewnego razu nad Kryszna-kunda w Mahawanie Balaram zobaczył gopi 
cierpiące z powodu intensywnego bólu separacji od swojego ukochanego 
Kryszny. Aby zmniejszyć ich cierpienie, Balaram opisał wspaniałe rozrywki 
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i chwały Śri Kryszny oraz intonował transcendentalne imiona Kryszny. 
Balaram tak zaabsorbował się intonowaniem, że Jego cera przyjęła niebieski 
kolor Kryszny.

Gopi Śri Balarama
„Pan Balaram przybył z Dwaraki do Wryndawany, by pocieszyć ukochane 
przyjaciółki Śri Kryszny, dostarczając poufny list od Niego. Przepełniona 
czystą miłością dla gopi, ujmująca wiadomość Śri Kryszny głęboko dotknęła 
ich serca.

„Po dostarczeniu wiadomości od Kryszny, Pan Balaram zatrzymał się we 
Wryndawanie na dwa miesiące, ciesząc się małżeńskimi przyjemnościami 
ze Swoimi własnymi gopi. Rasem spełniali rasa-lila wzdłuż błyszczących, 
piaszczystych brzegów rzeki Jamuny. Pan Balaram był oczarowany ujmu-
jącymi rozrywkami pięknych, młodych dam z Wradźi. W ten sposób każda 
noc była zupełnie nowym doświadczeniem, a wszystkie noce minęły, jakby 
były jedną nocą”. (ŚB 10.65.34, znaczenie)

Zgodnie ze Śrila Dźiwą Goswamim i Śrila Wiśwanathem Ćakrawartim 
Thakurem, Balaram ma własną grupę gopi, zupełnie różnych od przyjaciółek-
-pasterek Śri Kryszny. Śri Balaram szanuje gopi Pana Kryszny i bardzo 
uważa, aby się z nimi nie mieszać.

„Gdy chodząc po Wzgórzu Gowardhan starszy brat Kryszny, Balaram, 
zobaczy serię złotych kamieni, myśli: «Córka króla Wryszabhanu (Radha) 
musiała dopiero co przechodzić tędy». W ten sam sposób, jeśli Radharani 
widzi serię kryształowych kamieni, myśli: «Balaram musiał właśnie przejść 
tędy przede Mną», po czym Radharani zmienia Swój kierunek”. (WRC)

Senność w ekstatycznej miłości
„Pewnego razu Balaram zaczął mówić przez sen: «O lotosooki Kryszno, 
Twoje dziecięce rozrywki manifestują się zgodnie z Twoją własną wolą. 
Dlatego proszę, natychmiast pozbaw węża Kaliję jego ogromnej dumy». 
Mówiąc to, Pan Balaram zdumiał zgromadzenie Jadu i sprawił, że śmiali się 
przez jakiś czas. Potem, ziewając tak mocno, że Jego brzuch zaczął falować, 
Pan Balaram, nosiciel pługa, powrócił do Swojego głębokiego snu. Jest to 
przykład senności w ekstatycznej miłości”. (NOD, rozdz. 31)
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Śri Kryszna przez jeden dzień
„Śri Balaram zwany jest «Doudźi» (starszym bratem, który chroni i dba 
o młodszego brata). Po podniesieniu Wzgórza Gowardhan Śri Kryszna 
zabił sukcesję strasznych demonów, łącznie z Śakatasurą i Arisztasurą. 
Balaram nie zabijał demonów od dłuższego czasu i był skupiony na obo-
wiązku chronienia Kryszny jako Jego starszy brat. Pragnąc przebrać się za 
Krysznę, Pan Balaram pewnego razu zapytał Go, czy może założyć Jego 
pawie piórko i pobawić się Jego fletem – tylko przez jeden dzień. Kryszna,
który bardzo kochał starszego brata, zgodził się i osobiście dał Balaramowi 
pawie piórko i flet.

„Kryszna i Balaram objęli się ciepło, a następnie Balaram, śmiejąc się 
szczęśliwie, pobiegł, grając wesoło na flecie Kryszny. W tym czasie z Ma-
thury zazdrosny król Kamsa wysyłał do Wryndawany demona w postaci 
konia – Keśi, w celu zabicia Kryszny. Demon Keśi zapytał króla Kamsę: 
«Jak rozpoznam Krysznę?». Kamsa powiedział mu, że będzie to bardzo 
proste, ponieważ Kryszna będzie jedyną osobą noszącą pawie piórko 
i grającą na flecie.

„Podczas gdy Balaramadźi w pełni cieszył się Swoją rozrywką bycia 
Kryszną przez jeden dzień, rozwścieczony demon o wyglądzie konia, Keśi, 
natarł na Wryndawanę. Widząc Balarama noszącego pawie piórko w ko-
ronie i grającego na flecie, i porównując to z opisem Kryszny, jaki dał mu
król Kamsa, demon Keśi zarżał i kopnął silnie Balarama, co mogło zabić 
w pełni dojrzałego słonia. Kopniak ten całkowicie pozbawił Balarama po-
wietrza i odrzucił Go daleko od demona. Myśląc, że zabił Krysznę, demon 
Keśi pogalopował dalej. Balaramadźi podniósł się i zaczął płakać. Pierś 
nadal bolała Go od uderzenia demona i nie mógł złapać oddechu. Balaram 
był głodny, bardzo zmęczony i cały obolały od takiego upadku.

„Wracając do domu Balaram natychmiast poszedł do Kryszny i oddał 
Mu Jego flet i pawie piórko. Powiedział Krysznie, że już nigdy więcej nie
zechce ich nosić, i że dopiero co wielki koń-demon kopnął Go z taką 
przemocą, ponieważ myślał, że to On jest Kryszną. Potem Balaramadźi 
spotkał się ze Swoją matką Rohini i zasnął w jej ramionach.

„Kryszna włożył pawie piórko w Swoją koronę, zatknął flet za pas i po-
szedł do wioski. Potem spotkał strasznego demona-konia i bez wysiłku 
zabił go”. (BB)
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Śrila Prabhupada pisze: „Pan Balaram jest oryginalnym Wisznu; dlatego 
każdy, kto pamięta tę rozrywkę Balarama rano i wieczorem, z pewnością 
stanie się wielkim wielbicielem Boga, Najwyższej Osoby, i tak jego życie 
będzie uwieńczone sukcesem”. (ŚB 10.79-34, znaczenie)

Wejście do Wradźa-rasa
Jeśli ktokolwiek chce osiągnąć lotosowe stopy Radha-Śjamasundara i chce 
kosztować w pełni Ich smakowite rozrywki, musi najpierw zbliżyć się do 
lotosowych stóp Balarama lub Nitjanandy. Jest to konieczny warunek 
wstępny, ponieważ może okazać się to możliwe jedynie przez osiągnięcie 
Ich łaski.

Z racji tego, że Nitjananda i Balaram nie są różni, Goswami potwierdza-
ją, że osiągając łaskę Nitjanandy można otrzymać ekstatyczną premę Radhy 
i Kryszny we Wradźi. Balaram i Nitjananda nie przyjmują żadnych obraz 
i są tak łaskawi, że wielbiąc jedynie Nitjanandę wielbi się automatycznie 
i zadowala Balarama. Opisane jest, że Nitjananda i Balaram są przyjaciółmi 
najbardziej upadłych nędzników.

Tak jak nie jest to możliwe, aby wejść do służby dla Śri Ćajtanji bez łaski 
Śri Nitjanandy Prabhu, tak też nie jest możliwe wejście do wradźa-rasy bez 
łaski Śri Balaramadźi, który nie jest różny od Pana Nitjanandy.
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Rozdział Dwunasty
Rasa

Rasa jest poza wyobraźnią, jest zdumiewająca 
i smakowana w sercach świecących dobrocią.

Śrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur

Bhakti-rasa jest smakiem
„Bhakti oznacza służbę oddania. Każda służba ma jakieś atrakcyjne cechy, 
które prowadzą sługę stopniowo do przodu. Każdy z nas w tym świecie 
jest ciągle zaangażowany w jakiś rodzaj służby, a napędem do takiej służby 
jest przyjemność, jaką z niej czerpiemy”. (NOD)

„Każda żywa istota, poczynając od Brahmy – pierwszej żywej istoty 
w tym materialnym świecie, aż do niepozornej mrówki, pragnie kosztować 
jakiegoś smaku przez zmysły postrzegające. Te zmysłowe doświadczenia 
technicznie nazywają się rasą”. (ŚB)

W Bhagawad-gicie Kryszna mówi: raso ‘ham apsu kaunteja: „Ja jestem 
smakiem wody”. Rasa lub też smak każdego doświadczenia jest w rzeczy-
wistości formą Kryszny. Podczas wykładów dawanych w Nowym Jorku 
w 1960 r. Śrila Prabhupada zwykł mówić, że dla włóczęgów z Bowery 
Kryszna był smakiem wina, które regularnie pili.

„Powodowany uczuciem do żony i dzieci, ojciec rodziny pracuje dzień 
i noc. Filantrop pracuje w ten sam sposób dla kraju i jego ludzi. Ta siła, 
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która napędza filantropa, opiekuna rodziny i nacjonalistę, nazywa się rasą 
lub rodzajem smaku, który jest bardzo słodki.

„Bhakti-rasa jest smakiem różnym od zwykłej rasy, którą cieszą się prze-
ciętni robotnicy. Zwykli robotnicy wysilają się bardzo mocno dzień i noc 
w celu kosztowania pewnego rodzaju rasy, która rozumiana jest jako zado-
walanie zmysłów. Kosztowanie czy smakowanie zwykłej rasy nie trwa 
wiecznie, i dlatego zwykli robotnicy są gotowi zmienić pozycję cieszenia 
się, a śmierć ostatecznie kończy całe ich szczęście”. (NOD, wstęp)

„Innymi słowy nasza miłość i uczucie są przeznaczone dla Śri Kryszny. 
Na nieszczęście, z powodu ignorancji uparcie próbujemy uzyskać szczęście 
i miłość z materialnych związków, które nie są bezpośrednio związane 
z Kryszną, i w ten sposób życie staje się ciągłą frustracją. Rozwiązanie jest 
proste – podporządkuj się Śri Krysznie, kochaj Krysznę, zamieszkaj z Jego 
wielbicielami i bądź szczęśliwy na zawsze”. (ŚB 10.43.17, znaczenie)

„Jednakże bhakti-rasa (smak miłosnego nastroju lub związku), kosztowana 
w transcendentalnej, miłosnej służbie dla Pana, nie kończy się z końcem 
życia. Przestrzegając służby oddania dla przyjemności Najwyższego Pana, 
stajemy się oczyszczeni ze wszystkich materialnych zanieczyszczeń. Gdy 
oczyszczone zmysły zajęte są służbą dla Pana, stajemy się usytuowani 
w bhakti-rasie, i każda czynność spełniana jest dla satysfakcji Śri Kryszny. 
Na tym etapie życia bhakti-rasa może być kosztowana ciągle”. (NOD, wstęp)

„Poszczególny nastrój lub postawa doświadczana w wymianie miłości 
z Bogiem, Najwyższą Osobą, nazywa się rasą lub smakiem. Różne typy 
rasy, gdy połączone razem, pomagają próbować smaków służby oddania 
w najwyższym stopniu transcendentalnej ekstazy. Bez próbowania jakiegoś 
rodzaju smaku lub miłosnego nastroju w czyichś czynnościach nikt nie 
może kontynuować spełniania takich czynności. Podobnie w transcenden-
talnym życiu świadomości Kryszny i służby oddania musi być pewien 
smak lub specyficzna przyjemność z pełnienia służby. Możemy zrozumieć,
że różne uczucia szczęścia osiągane z wypełniania służby oddania mogą 
zostać nazwane «smakami» służby oddania”. (NOD, rozdz. 20)

Wcielenie rasy
„Śrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur cytuje następującą ślokę: raso waj 
sah rasam… «Sam Śri Kryszna jest rasą, smakiem poszczególnego związku. 
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I z pewnością ktoś, kto osiąga taką rasę, przepełnia się szczęściem». Śrila 
Bhaktisiddhanta Saraswati cytuje następny werset, by wyjaśnić słowo rasa: 
«To, co jest poza wyobraźnią, co jest zdumiewające i smakowane w sercach 
błyszczących dobrocią – to jest rasa”. (ŚB 10.43.17, znaczenie)

Kryszna jest wcieleniem nie tylko szczęścia, lecz także rasy, co oznacza 
smak. Kryszna jest zarówno obiektem, który jest smakowany, oraz osobą, 
która smakuje. Rasa ma dwie różne cechy: zaabsorbowanie i zadziwienie 
lub zaskoczenie. Zaskoczenie jest esencją rasy. Duchowa rasa charaktery-
zuje się zupełnym zaabsorbowaniem umysłu i zmysłów. Umysł i zmysły są 
tak bardzo zaabsorbowane w zadziwiająco przepysznym doświadczeniu 
rasy, że stają się całkowicie obojętne na wszystko inne.

Materialna rasa nie jest rasą w prawdziwym sensie, ponieważ szybko 
staje się nużąca, nie sprawiająca ani zadziwienia, ani zaabsorbowania umysłu 
i zmysłów. Jednak transcendentalna rasa pozostaje na zawsze zaskakująca 
i wszechatrakcyjnie absorbująca, ponieważ Śri Kryszna manifestuje coraz 
to nowsze, transcendentalne cechy w każdej chwili. Kryszna pełen jest 
niezliczonej ilości ras i możliwości ich smakowania. Dlatego Kryszna znany 
jest jako akhila-rasamryta-murti, wcielenie wszystkich ras.

Swarupa-śakti Śri Kryszny
„Swarupa-śakti jest wewnętrzną energią Samego Pana. Swarupa-śakti jest 
samą esencją energii hladini (szczęścia) i samwit (wiedzy), i służy Panu na 
wiele sposobów. Swarupa-śakti manifestuje się jako duchowa siedziba 
Kryszny, Jego wieczni towarzysze, miłość wewnątrz serc czystych wielbicieli 
Kryszny, i daje ona szczęście Krysznie oraz Jego wiecznym towarzyszom 
i wielbicielom. Swarupa-śakti spełnia wszystkie czynności niezbędne do 
dostarczenia przyjemności z różnych ras Śri Krysznie w niezliczonych 
rozrywkach z Jego wiecznymi towarzyszami i wielbicielami.

„Część hladini-śakti ze swarupa-śakti Kryszny dostarcza Mu dwóch ro-
dzajów ananda (szczęścia), zwanego swarupananda i swarupa-śaktjananda. 
Gdy radosna energia przyjemności (hladini) przebywa w Krysznie, cieszy 
się On szczęściem w Sobie, które nazywa się swarupa-ananda. Gdy hladini 
przebywa w Jego czystym wielbicielu jako priti (miłość do Kryszny), owo-
cuje jako najwyższa forma szczęścia, zwana swarupa-śaktjananda, którą 
Kryszna cieszy się bardziej niż szczęściem zawartym w Nim Samym.
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„Śrila Dźiwa Goswami wyjaśnia, jak Kryszna osiąga większe szczęście 
z hladini-śakti emanującej z serca Jego wielbiciela. Flecista może wyprodu-
kować przyjemny dźwięk jedynie gwiżdżąc. Lecz gdy dmucha to samo 
powietrze w flet i kieruje je przez różne otwory, wytwarza melodyjny
dźwięk, bardziej przyjemny od zwykłego gwizdania bez fletu. Podobnie
hladini-śakti wewnątrz Kryszny jest słodka i smakowita, lecz jej słodycz 
wzrasta tysiąckrotnie, gdy znajduje się w sercu wielbiciela, który pragnie 
służyć Krysznie”. (PRC)

Zalewanie doskonałością
„Śrila Wiśwanath Ćakrawarti mówi, że zarówno Najwyższy Pan, jak 

również Jego wielbiciele są rasa-gja, pełni transcendentalnego nastroju 
(rasy)”. (ŚB 4.31.22, znaczenie)

„Dla przykładu we Wryndawanie, mimo że Kryszna jest pełen w Sobie, 
pragnie współpracować ze Swoimi wielbicielami, jak chłopcy pasterze 
i gopi, by wzmagać Swoje transcendentalne szczęście”. (ŚB 8.4.64)

Pragnienie Kryszny smakowania nowych form rasy ze Swoimi wielbicie-
lami nie wskazuje na żadną niedoskonałość, jak u błędnej, uwarunkowanej 
duszy, wiecznie niepokojonej przez niezliczone pragnienia materialne.

„Pragnienie rasy u Kryszny wypływa z pełności, jak kipiące mleko 
z garnka pełnego po brzegi. Jest to zalewanie doskonałością. Pojawia się 
ono z samej natury Kryszny jako rasa. Pragnienie rasy jest niezbędnym 
warunkiem dla rasy, tak jak głód jest warunkiem do smakowania jedzenia. 
Im większe pragnienie, tym większa jest radość.

„Pragnienie rasy jest tak naturalne dla Śri Kryszny, jak moc palenia jest 
naturalna dla ognia. Jak w innym przypadku Kryszna mógłby być najwyż-
szym odbiorcą przyjemności rasy (rasika-śekhara) lub wcieleniem wszyst-
kich ras (akhila-rasamryta-murti)”. (PRC)

Majestat i słodycz
Wielbiciele doświadczają Najwyższego Pana albo przez Jego cechę ajśwarja, 
czyli majestatu i czci, lub przez Jego aspekt madhurja – słodkości i poufałości. 
Gdy miłość wielbiciela zdominowana jest przez wiedzę o bogactwie Kryszny 
(ajśwarja) i ograniczona przez dystans strachu i szacunku, wtedy przebywa on 
na Wajkuncie, by służyć Wszechmocnemu, Najwyższemu Bogu. Inni wielbi-
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ciele, mieszkańcy Wryndawany, znają Krysznę tylko jako słodką, kochaną 
osobę, posiadającą ludzkie pragnienia i słabości. Śri Kryszna jest ich bliskim, 
kochającym przyjacielem, synem lub kochankiem, lecz nigdy Bogiem – najwy-
ższym stworzycielem, utrzymującym i niszczycielem.

Planety Wajkuntha są zdominowane przez ajśwarję. „W Mathurze, tak 
jak na planetach Wajkuntha, przywiązanie do Kryszny pomieszane jest 
z szacunkiem i strachem, i charakteryzuje się pewnym brakiem wolności, 
gdzie duch transcendentalnej, miłosnej służby oddania jest ograniczony. 
We Wryndawanie jednakże bojaźń i szacunek znikają, podczas gdy miłość 
jest swobodnie wymieniana z wielką poufałością w związku między Kryszną 
a Jego przyjaciółmi pasterzami i paterkami”. (TLC, rozdz. 1)

W przeciwieństwie do Wajkunthy, w Mathurze i Dwarace panuje bardziej 
madhurja niż ajśwarja, lecz nie mogą się one równać ze Śri Wradźa Dham, 
które ukazuje zarówno ajśwarję i madhurję w swoich najdoskonalszych 
formach.

Madhurja i ajśwarja w Mathurze
„W Mathurze madhurja i ajśwarja są na równym poziomie. Zabicie Kamsy 
i jego towarzyszy przez Krysznę i Balarama ilustruje ten punkt. Po zabiciu 
tych demonów na arenie zapaśniczej w Mathurze, Kryszna podszedł do 
Swoich rodziców, Dewaki i Wasudewy, którzy stali przejęci grozą w na-
stroju zupełnej czci. Ponieważ Kryszna nie widział Swoich rodziców od 
dnia, w którym się narodził (około jedenaście lat), oczekiwał serdecznego 
odwzajemnienia uczuć. Lecz Dewaki i Wasudewa, widząc Krysznę jako 
Najwyższego Pana, a nie jako ich syna, pozostali niewzruszeni w swoim 
nastroju ajśwarji. Kryszna, który zawsze poszukuje miłości Swoich wielbi-
cieli, zaczął płakać, widząc, jak Jego rodzice odnoszą się do Niego z bojaźnią 
i szacunkiem.

„To natychmiast otworzyło serce matce Dewaki, które przepełniło się 
watsalja-rasą. Posadziła Krysznę na swoich kolana, przykryła Jego głowę 
sari i próbowała nakarmić Go mlekiem z piersi. W tym czasie Śri Balaram 
rzucił się do stóp Swojego ojca. Wasudewa, przejęty watsalja-rasą, podniósł 
Balarama, posadził Go na kolanach, wąchał Jego głowę i traktował Go 
z ojcowską miłością. Z tego przykładu widzimy, jak zarówno madhurja 
i ajśwarja manifestują się na równi w Mathurze”. (SWMP)



Docenić Śri Wryndawan Dham

144

Madhurja w Dwarace
W Dwarace dominującym nastrojem jest ajśwarja, czyli strach i szacunek. 
Jest tam bardzo mało madhurji. Madhurja ukazywana przez królowe 
Kryszny, takie jak Rukmini, Satjabhama i inne, nie jest tej samej jakości, co 
madhurja we Wryndawanie. Miłość królowych Dwaraki w nastroju ma-
dhurji nie może złapać i kontrolować Kryszny, jak dzieje się to w przypadku 
miłości Śrimati Radharani i gopi we Wryndawanie.

Goswami wyjaśniają, że madhurja królowych z Dwaraki była sakhją – 
przyjaźnią w nastroju męża i żony. W Dwarace nastrój królowych jest 
bardziej w dasja, służeniu, co jest symptomem ajśwarji. Tak jak związek 
Sita-Dewi z Panem Ramą jest w nastroju służenia, taka sama sytuacja ma 
miejsce w Dwarace.

Nieskończona wyśmienitość Wryndawany
Madhura oznacza słodycz. Główną cechą Wryndawany jest słodycz rozry-
wek Kryszny. Wradźawasi są najbliższymi wielbicielami Kryszny kosztu-
jącymi najbardziej nektariańską słodycz w związkach z Kryszną, którego 
postrzegają za zależnego od siebie, podległego lub równego w najlepszym 
wypadku. Nie ma tam wielkości Boga, lęku wywołanego strachem przed 
Jego wszechmocą i dystansu powodowanego przez pasywną adorację. 
Wielkość i bogactwo Pana nie mogą tam istnieć, ponieważ Wradźawasi 
zaabsorbowani są jedynie docenianiem radosnych czynności swojego 
ukochanego Śri Kryszny. Nastrój bliskości dominuje we Wryndawanie 
i kieruje wszystkimi czynnościami towarzyszy Kryszny, którzy smakują 
słodką satysfakcję z Jego ujmujących, podobnych do ludzkich, rozrywek. 
Wszystkie związki we Wryndawanie niosą ze sobą wyraźnie słodki smak.

Wryndawana przewyższa inne dhama w swoim majestacie (ajśwarja) 
i słodyczy (madhurja). We Wryndawanie jednak madhurja jest najwyższa, 
gdyż wszystko tam przyjmuje postać bezkresnej wyśmienitości. We Wryn-
dawanie Kryszna przestaje być Bogiem, odkłada królewską koronę, by włożyć 
pawie piórko w Swój kok i aby chodzić boso wzdłuż rzeki Jamuny, urzekając 
gopi grą na melodyjnym flecie i miłosnymi wyczynami.

Aćarjowie wyjaśniają, że w rzeczywistości we Wryndawanie Kryszna 
ukazuje więcej bogactwa niż w każdej innej duchowej siedzibie, lecz tu 
madhurja przykrywa Jego ajśwarję. Gdy Brahma ukradł cielęta, Śri Kryszna 
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objawił bogactwo, ekspandując w każdego jednego cielaczka i chłopca pa-
sterza, przyjmując ich identyczne i indywidualne postacie. Matki cieląt 
i ojcowie chłopców czuli wzmożoną miłosną atrakcję dla „kopii Kryszny”, 
czyli swojego potomstwa. Z powodu słodkiego okrycia madhurją tego 
nadzwyczajnego pokazu mistycznego bogactwa (ajśwarji), Wradźawasi 
byli zupełnie nieświadomi, że był to pokaz potęgi Boga.

Miłość gopi jest tak głęboka, że gdy raz Kryszna pokazał im Swoją formę 
jako wszechmocny, Najwyższy Bóg, Pan Narajan, nie był w stanie utrzymać 
tej majestatycznej formy. Widok Śrimati Radharani pokonywał całą majesta-
tyczną moc i bogactwo Pana Narajana i zmuszał Krysznę do porzucenia tej 
czteroramiennej postaci. Nieograniczona moc słodyczy miłości Radharani 
sprawia, że Kryszna porzuca bogatą, majestatyczną formę Pana Narajana 
i odzyskuje oryginalnie słodką i bliską dwuramienną postać Śjamasundara.

Najwyższe bogactwo Wradźa Dham
„Kryszna jest Bogiem, Najwyższą Osobą pełną wszelkich bogactw, a Jego 
kompletne bogactwo ukazane jest we Wradźa Dham. Wradźa Dham 
zrobiona jest z transcendentalnych kamieni filozoficznych. Jej powierzchnia
jest źródłem drogocennych klejnotów, a kamienie ćintamani są używane do 
dekorowania lotosowych stóp służek we Wryndawanie. Wryndawana jest 
naturalnym lasem drzew pragnień i pnączy, a mieszkańcy nie chcą niczego 
poza kwiatami i owocami z tych drzew pragnień.

„We Wryndawanie obecne są krowy(kama-dhenu), spełniające wszystkie 
pragnienia, a ich liczba jest nieograniczona. Pasą się w lasach i dostarczają 
mleka. Ludzie nie pragną niczego więcej. We Wryndawanie mowa ludzka 
brzmi jak muzyka, a ich ruch przypomina taniec. Woda we Wryndawanie 
jest nektarem, a blask brahmadźjoti, pełen transcendentalnego szczęścia, 
jest tam bezpośrednio postrzegany”. (CC, MADHJA 14.220-27)

„Bogactwo Pana zostało potwierdzone przez Bilwamangala Thakura,
gdy w Kryszna-karnamrycie zwrócił się do Kryszny w ten sposób: «Drogi 
Panie, co mogę powiedzieć o bogactwie Twojej Wryndawany? Po prostu 
ozdoby na nogach kobiet z Wryndawany są czymś więcej, niż ćintamani, 
a ich ubrania są tak dobre, jak niebiański kwiat paridźata. Krowy dokładnie 
przypominają surabhi w transcendentalnej siedzibie. Dlatego Twoje bogac-
two jest jak ocean, którego nikt nie może zmierzyć”. (NOD, rozdz. 22)
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„Na szycie Wzgórza Nandiśwara znajduje się pałac Nandy Maharadźa, 
który Purany opisują jako istniejący od pradawnych czasów. Jego siedziba 
otoczona jest wielkimi ścianami zbudowanymi z szafirów. Domy w tym
królestwie zrobione są ze szmaragdów, z perłowymi filarami, złotymi da-
chami i kryształowymi oknami. Pałac Nandy Maharadźa zrobiony jest 
z błyszczących szafirów, z lazurowym dachem i z ogromnymi, rubinowymi
bramami”. (WRC)

Ukochany mały chłopiec
„We Wradźi Pan jest tylko małym chłopcem bawiącym się z przyjaciółmi, 
psocącym jak zwykłe dziecko. Nie ma tu uczucia strachu i czci, wielbienia 
modlitwami, mantrami czy hymnami wedyjskimi. Tu Najwyższy Pan jest 
po prostu czyimś synem, przyjacielem lub kochankiem, a ten wspaniały 
i najbardziej ekstatyczny związek jest jedynie możliwy we Wradźi.

„Czy to Kryszna pokaże Swoją uniwersalną formę podnosząc Giriradźa, 
czy to połknie pożar leśny, pokona Kaliję lub zabije wiele demonów, jak 
Putanę i Bakasurę, zawsze sprawia, że Wradźawasi myślą, że spełnia On te 
wspaniałe rozrywki dzięki łasce Pana. Jest tak, ponieważ Kryszna nie chce 
być wielbiony we Wradźi z ogromną adoracją lub z uczuciami bojaźni 
i szacunku w nastroju ajśwarji. Tu, we Wradźi, Kryszna chce jedynie być 
kochanym jako ukochany, mały syn matki Jaśody i Nandy Maharadźa, tak 
jak każdy inny ukochany, mały chłopiec”. (SWMP)

Lakszmi nie może wejść do Wryndawany
„Lakszmi, bogini fortuny, ma całkowitą wiedzę o bogactwie Śri Kryszny, 
lecz nie może osiągnąć towarzystwa Kryszny za pomocą takiej wiedzy”. 
(CC, ANTJA 7.28, znaczenie)

Sri Lakszmi-Dewi jest podległą ekspansją Śrimati Radharani. Zawsze 
spełnia wyrzeczenia, by osiągnąć pozycję gopi we Wryndawanie w celu 
cieszenia się najdoskonalszym, pięknym Śri Kryszną. Z powodu utrzymy-
wania przywiązania do duchowego ciała w formie Lakszmi i nie podążając 
w ślady nastroju wielbienia Śri Kryszny przez gopi z Wradźi, Lakszmi 
„próbowała być na równym poziomie z gopi, lecz nie powiodło się jej”.

Lakszmi-Dewi jest samą boginią fortuny. Spełniała tapasję przez wiele, 
wiele lat, by wziąć udział w tańcu rasa. Lecz wciąż Kryszna uznawał, że 
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Lakszmi nie może wejść w rasa-lila bez posiadania najwyższego szczęścia 
narodzin jako gopi we Wradźi.

Złota linia – ale nie gopi
„Śrila Rupa Goswami w Laghu-bhagawatamrycie zacytował z Padma Purany, 
że stwierdzono, iż Lakszmi – bogini fortuny – po ujrzeniu atrakcyjnych 
cech Kryszny została przyciągnięta do Niego i – aby zdobyć łaskę Kryszny 
– zaangażowała się w medytację. Zapytana przez Krysznę, dlaczego zaj-
muje się medytacją i wyrzeczeniami, Lakszmi odparła: «Pragnę być jedną 
z Twoich towarzyszek, jak gopi we Wryndawanie». Słysząc to, Pan Śri 
Kryszna odparł, że było to niemożliwe. Lakszmi powiedziała wtedy, że 
pragnie zostać po prostu złotą linią na piersi Pana. Pan spełnił tę prośbę 
i od tej pory Lakszmi zawsze przebywa na piersi Kryszny jako złota linia”. 
(CC, ADI 5.223, znaczenie)

Miłość pokonuje Krysznę
Kryszna wyjaśnia, jaki rodzaj miłości najbardziej Go zadowala: „Prahlado, 
myślisz o Mnie jako o Najwyższym Panu, okazujesz przede Mną strach 
i szacunek. Porzuć ten strach i szacunek, ponieważ nie lubię tego rodzaju 
postawy. Mimo iż jestem wolny od wszystkich pragnień, pragnę miłości 
Moich wielbicieli, którzy swobodnie mówią i zachowują się przy Mnie. Ich 
miłość przyciąga Mnie i daje ciągle nowy smak”. (HBS 14.27-30)

Kryszna wyjaśnia ten sam punkt Durwasie Muniemu: „Czyści wielbiciele 
są zawsze w Moim sercu, a Ja jestem zawsze w ich. Nie znają nikogo innego 
poza Mną i Ja nie znam nikogo innego poza nimi”. (ŚB 9.4.68)

Śri Kryszna wiecznie pragnie smakować ekstatyczne szczęście czerpane 
z niezachwianej miłości Swoich czystych wielbicieli. Kryszna staje się sługą 
w miłości takich wielbicieli. Mimo że jest najwyższym kontrolerem 
wszystkiego i każdego, Kryszna kontrolowany jest przez premę (czystą, 
ekstatyczną miłość). Gdy Śri Kryszna pokazał postać kosmiczną matce 
Jaśodzie w Swoich ustach, jej matczyne uczucie pozostało niezmienione. 
Raczej Jaśoda utrzymywała swoje ochronne uczucia rodzicielskie, choć jej 
wizja tymczasowo została zakłócona. Słodka prema miłości matki Jaśody 
odsuwa bogaty pokaz siły i majestatu Kryszny, który zapomina o Swojej 
boskości i postrzega Siebie jako bezradne dziecko, całkowicie zależne od 
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łagodnej, miłosnej opieki Jaśody. Bycie pokonanym przez prema-bhakti 
wielbiciela nie jest defektem w Krysznie, lecz ozdobą. Poddanie się bhakti 
nie wskazuje na utratę wolności przez Najwyższego Pana, gdyż oddanie jest 
funkcją Jego własnej hladini-śakti, która umożliwa Krysznie cieszenie się 
najwyższą rasą.

Kryszna odwzajemnia się Swoim wielbicielom
W Padma Puranie Śri Kryszna mówi: „Wszystkie różne czynności, jakie 
spełniam, mają na celu przyniesienie szczęścia Moim wielbicielom”. Śri 
Kryszna kocha wielbicieli tak bardzo, jak Oni kochają Jego. Zarówno 
Kryszna, jak i wielbiciele pragną swojego wzajemnego szczęścia. Śri 
Kryszna manifestuje różne formy, by zwiększyć przyjemność Swoich 
wielbicieli. Doświadczając różnego rodzaju smaków, każdy wielbiciel 
wielbi Krysznę zgodnie ze Swoim własnym smakiem. Dlatego Kryszna 
pojawia się przed Swoimi wielbicielami w różnych formach, zgodnie z ich 
indywidualnym smakiem. Je jatha mam prapadjante: „Wszystkich podpo-
rządkowanych Mi nagradzam odpowiednio”. (BG 4.11) Śri Kryszna kocha 
Swoich wielbicieli w ten sam sposób, w jaki oni kochają Jego.

Kryszna przynosi szczęście wielbicielom na dwa sposoby: przez wpro-
wadzenie hladini-śakti do ich serc, które potem przepełnia się miłością 
i smakiem priti-rasy; Sam Kryszna (w poszczególnej formie, o której medy-
tuje wielbiciel) wchodzi do serca i pozwala wielbicielowi cieszyć się Swoją 
swarupanandą (Kryszną jako uosobioną formą szczęścia). Sam Kryszna 
doświadcza najwyższego szczęścia dając szczęścia Swoim wielbicielom. 
Śrila Krysznadas Kawiradź Goswami wyjaśnia, że szczęście, odczuwane 
przez Śrimati Radharani, gdy bawi się z Kryszną, wzrasta miliony razy, 
gdy widzi, jak Jej przyjaciółki gopi cieszą się towarzystwem Kryszny.

„Więc musimy ofiarować Śri Krysznie to, co lubi, a potem przyjmiemy
prasadam. Kryszna lubi Radhę. Dlatego wszystkie gopi starają się zbliżyć 
Radhę do Kryszny. «Kryszna lubi tę gopi. W porządku, przyprowadź ją». 
To jest świadomość Kryszny – zadowolić zmysły Śri Kryszny, a nie własne. 
To się nazywa premą – miłością do Kryszny. «Och, Kryszna to lubi, więc 
muszę Mu to dać”. (PQ, rozdz. 6)

„Tubylcy zazwyczaj przychodzą do wioski, aby sprzedawać owoce. 
Kryszna wziął trochę ziarna w Swoje lotosowe dłonie i szybko pobiegł 
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wymienić się ze sprzedawczynią owoców. Z uczuciem kobieta wypełniła 
dłonie Kryszny owocami, a Kryszna w zamian wypełnił cały jej koszyk 
klejnotami i złotem. Z tego incydentu powinniśmy nauczyć się, że na 
wszystko, co ofiarowujemy Krysznie z miłością i uczuciem, Śri Kryszna
odwzajemnia miliony razy bardziej, zarówno materialnie, jak i duchowo. 
Podstawową zasadą jest wymiana miłości”. (ŚB 10.11.11, znaczenie)

We Wradźi każdy kocha Krysznę
„Miłość oznacza, że nie myśli się o własnym zadowalaniu zmysłów, lecz 
o zadowalaniu zmysłów swojego ukochanego. To jest czysta miłość i nie 
jest ona możliwa w świecie materialnym. We Wryndawanie jednak widzimy 
przykłady czystej miłości w wiosce, gdzie ludzie, zwierzęta, owoce, kwiaty, 
woda i wszystko inne istnieje jedynie po to, by kochać Krysznę. Nie są oni 
zainteresowani żadnym odwzajemnieniem Kryszny. Bóg, Najwyższa 
Osoba, Kryszna, jest najwyższym obiektem miłości i miłość ta może być 
wyrażana przez adorację, służbę i przyjaźń. Lub też możemy kochać Krysznę 
jako dziecko czy małżeńskiego kochanka. Istnieje pięć podstawowych 
związków wyrażających prawdziwą miłość do Boga”. (DS, rozdz. 11)

„Chłopcy-pasterze nie wiedzą, że Kryszna jest Bogiem, Najwyższą 
Osobą, ponieważ taka jest natura wradźa-lila – rozrywek Kryszny w wiosce 
Wryndawanie. Nie znając tożsamości Kryszny, chłopcy-pasterze po prostu 
kochają Krysznę, a ich miłość nie ma końca. Taka jest prawda o każdym 
z Wryndawany. Na przykład Jaśoda i Nanda kochają Krysznę rodziciel-
skim uczuciem. Podobnie przyjaciele Kryszny kochają Go, przyjaciółki 
Kryszny kochają Go, drzewa kochają Krysznę, woda kocha Krysznę, 
kwiaty, krowy, cielęta – każdy kocha Krysznę. Taka jest natura Wradźi. 
Więc jeśli tylko nauczymy się, jak kochać Krysznę, możemy natychmiast 
zamienić ten świat we Wryndawanę”. (TQK)

Dwanaście smaków służby oddania
„Transcendentalna przyjemność czerpana ze służby oddania może być 
podzielona na dwie grupy: bezpośrednią i pośrednią służbę oddania. Bez-
pośrednia służba oddania dzieli się na pięć transcendentalnych nastrojów 
ze smakiem rasy; pośrednia na siedem smaków. Bezpośrednie służby odda-
nia są następujące: neutralność (śanta-rasa), służenie (dasja-rasa), przyjaźń 
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(sakhja-rasa), rodzicielskie uczucia (watsalja-rasa), miłość małżeńska (ma-
dhurja-rasa). Pośrednia służba oddania dzieli się na śmiech, współczucie, 
gniew, rycerskość, strach, zdziwienie i odrazę. W każdym z wyżej wspo-
mnianych smaków (ras) służby oddania wszystko jest transcendentalnie 
zadowalające. Dwanaście różnych rodzajów transcendentalnych smaków 
kontrolowanych jest przez różne wcielenia Boga, takie jak Kapila, Madhawa, 
Upendra, Nrysimha, Nanda-Nandana, Balaram, Kurma, Kalki, Raghawa, 
Bhargawa, Waraha i Matsja”. (NOD, rozdz. 34)

„Każda żywa istota ma indywidualną pozycję w jednym z pięciu wyżej 
wspomnianych, różnych rodzajów odwzajemnienia się Panu, i w czyjejś 
czystej duchowej formie swarupa związek manifestuje się nie mając nic 
wspólnego ze zwykłymi związkami”. (ŚB 1.10.28)

„Pięć głównych ras (śanta, dasja, sakhja, watsalja i madhurja) bezustannie 
przebywa w sercu czystego wielbiciela, a siedem drugorzędnych ras czasem po-
jawia się i znika, by wzbogacić smaki i nastroje tych pierwszorzędnych. Po 
wzbogaceniu pierwszorzędnych ras, znikają. Drugorzędnymi rasami są: śmiech, 
wspaniałe wizje, wejście w rycerski związek, doświadczenie nieszczęścia, uczucie 
złości oraz doświadczenie odrazy i wyniszczenia”. (TLC, rozdz. 1)

Szczególną cechą ras jest to, że – mimo iż madhurja uważana jest za 
najwyższą – wielbiciel w poszczególnej rasie ma wrażenie, że jego własna 
rasa jest najwyższa. „Każdy rodzaj wielbiciela (śanta-bhakta, dasja-bhakta 
itd.) czuje, że jego sentyment jest najwspanialszy i w ten sposób, w takim 
nastroju, doświadcza wspaniałego szczęścia z Kryszną”. (CC, ADI 4.43)

„Pan wymienia transcendentalne związki na pięć sposobów: jako właści-
ciel, pan, przyjaciel, syn i kochanek, i na każdej z tych pięciu pozycji bawi 
się w pełni dzięki Swojej wewnętrznej energii – Jogamaji”. (ŚB 1.11.39, 
znaczenie)

Zbiór rasy
Kryszna ukazał praktycznie wszystkie pierwszorzędne i drugorzędne rasy, 
gdy wkroczył na arenę zapaśniczą króla Kamsy w Mathurze. „Było tam 
dziesięć różnych nastrojów (ras) ukazanych względem Kryszny: wściekłość 
(zapaśnicy występujący przeciw Śri Krysznie), zdziwienie (mężczyźni), 
małżeńska atrakcja (kobiety), śmiech (pasterze), rycerskość (królowie), 
łaska (rodzice Kryszny), strach (Kamsa), odraza (nieinteligentni), spokoj-
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na neutralność (jogini), miłosne oddanie (śanta-rasa Wryśnich)”. (ŚB 
10.43.17, znaczenie)

Rasa rozwija się od adoracji do bezinteresownej miłości
Jest pięć rodzajów miłości: śanta, dasja, sakhja, watsalja i madhurja. Na 
początku miłość połączona jest ze strachem i adoracją (śanta), i wtedy ktoś 
myśli: „O, Bóg jest tak wielki. Bóg jest wszystkim”. Gdy dusza rozumie 
nieograniczone energie Boga, zaczyna Go adorować i ta adoracja jest także 
miłością. Gdy nasza miłość rozwija się, służymy Bogu jak sługa służy 
swojemu panu (dasja)”. (DS, rozdz. 5)

„Gdy związek z Kryszną powiększa się w uczuciach, nastrój strachu 
i świadomości o nadrzędności Najwyższego Pana zanika. Tu przyjazny 
związek (sakhja) manifestuje się w znaczeniu równości między Kryszną 
a Jego przyjaciółmi. Gdy uczucie przyjacielskiego związku wzrasta, rozwija 
się rodzicielski związek (watsalja), który występuje między ojcem i synem. 
Innymi słowy bliskie związki z Kryszną rozwijają się od zwykłej koncepcji 
o Bogu, Najwyższej Osobie (śanta-rasa), przez koncepcję pana i sługi (dasja-
-rasa), a gdy ta staje się poufała, rozwija się przyjacielski związek (sakhja). 
Gdy ten związek rozwija się dalej, staje się rodzicielski (watsalja), a gdy ten 
rozwinie się bardziej, do najwyższego punktu miłości i przywiązania, znany 
jest jako miłość małżeńska (madhurja) z Najwyższym Panem.

„Gdy studiujemy te transcendentalne związki, możemy zobaczyć, że 
neutralny etap realizacji (brahma-bhuta) jest pierwszy. Gdy akceptujemy 
Pana jako mistrza, a siebie jako sługę, związek rozwija się. Rozwija się 
nadal, gdy stajemy się przyjacielem Najwyższego Pana, i jeszcze dalej, gdy 
stajemy się Jego ojcem. W ten sposób relacja rozwija się od przyjaźni do 
miłości rodzicielskiej i ostatecznie do miłości małżeńskiej. Tak jak różne 
cechy rozwijają się w rozwoju eteru aż do ziemi, co zawiera po kolei dźwięk, 
dotyk, formę, smak i zapach, podobnie pięć cech oddania rozwija się 
i wszystkie można zobaczyć w związku małżeńskiej miłości. W ten sposób 
związek z Kryszną w miłości małżeńskiej uważany jest za najwyższy 
związek z Panem, wyrażający najwyższy, doskonały etap miłości do Boga”. 
(TLC, rozdz. 29)
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Śanta-rasa
„Śrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur stwierdza, że we Wradźabhumi
rzeka Jamuna, drzewa kadamba, krowy, kij pasterski Kryszny i flet, wszyscy
należą do śanta-rasy (smaku neutralności lub pasywnej adoracji)”. (CC, 
MADHJA 8.294, znaczenie)

„Pasywna relacja z Śri Kryszną, którą mają krowy, nazywa się śanta. Ich  
szczęście staje się doskonałe i kompletne, gdy Kryszna podchodzi i po 
prostu dotyka ich”. (SSR)

Śrila Wiśwanath Ćakrawarti Thakur spiera się, że tak naprawdę śanta-
-rasa nie istnieje we Wradźa Dham, i daje takie wyjaśnienie: „Krowy ko-
chały Krysznę w watsalja-rasie, czyli miłości rodzica do dziecka, ponieważ 
krowy zawsze dostarczały mleka dla małego Kryszny. Nieruchome obiekty, 
takie jak Wzgórze Gowardhan i inne wzgórza i góry, kochały Krysznę jak 
przyjaciele; zwykłe zwierzęta, drzewa i krzaki z Wryndawany kochały 
Pana Kryszne w dasja-rasie – miłością sługi do swojego pana. Węże jak 
Kalija także rozwinęły taką miłość w służbie, a po smakowaniu miłosnej 
służby dla Pana Kryszny każdy z nich wrócił do domu, do Boga”. (ŚB 
11.12.8, znaczenie)

Unikalny punkt widzenia Śrila Wiśwanatha Ćakrawartiego Thakura na
rasy we Wryndawanie nie przeczy stwierdzeniom innych aćarjów, lecz je-
dynie objawia inny aspekt nieskończenie pięknego, transcendentalnego 
klejnotu zwanego Śri Wryndawana Dhama. Nasza pozycja jako ich ule-
głych uczniów polega na docenieniu zrealizowanej wizji wszystkich aćarjów 
i zobaczeniu, jak zgadzają się odnośnie ostatecznej konkluzji: podporząd-
kuj się Krysznie, służ Krysznie, kochaj Krysznę i wróć do Kryszny.

Następujące przykłady ilustrują, jak Kryszna osobiście wymienia miłość 
nawet w śanta-rasie. „Bóg, Najwyższa Osoba wołał do zwierząt głosem, 
który brzmiał jak grzmiąca chmura. Słysząc dźwięki swoich imion, krowy 
przepełniły się radością i wołały w odpowiedzi do Pana”. (ŚB 10.19.6)

„Krowy mogły poruszać się wolno z powodu pełnych wymion, lecz 
szybko biegły do Boga, Najwyższej Osoby. Gdy Ten je zawołał, ich uczucie 
do Niego sprawiło, że ich wymiona były mokre”. (ŚB 10.20.26)

Flet Śri Kryszny jest kolejnym przykładem zmieszanej rasy, co jest tak 
charakterystyczne dla Wryndawany. Zwykle umieszczany w kategorii 
śanta-rasy, flet Kryszny uczestniczy w najsłodszych, najbardziej intymnych,
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małżeńskich rozrywkach (madhurja) Radhy, Kryszny i gopi. Gopi, zadzi-
wione wspaniałym szczęściem fletu Kryszny, oznajmiły: „Jakież pomyślne
czynności musiał spełniać ten flet, by cieszyć się nektarem ust Kryszny, tak
niezależnie i pozostawiając jedynie posmak dla nas, gopi, dla których 
w rzeczywistości ten nektar jest przeznaczony!”. (ŚB 10.21.9)

Dasja-rasa
Poczynając od dasja-rasy, każda następna rasa zawiera w sobie wszystkie 
cechy poprzedniej, poza tym, że ukazuje własną wartość. Charakterystyczna 
cecha śanta-rasy to wolność od materialnych przywiązań i wątpliwości, 
oraz docenienie wielkości Pana. W obu – w pasywnej, neutralnej pozycji 
(śanta) i w aktywnej, służącej pozycji (dasja) – jest zrozumienie, że Kryszna 
jest wielki, lecz zasadniczo w śanta-rasie nie ma inklinacji do służenia.

Dasja-rasa wskazuje na osobisty związek pomiędzy panem a sługą. 
„Niektórzy wielbiciele mają inklinacje do dawania służby. Myślą: «Kryszna 
chce usiąść. Zaaranżuję miejsce dla Niego. Kryszna chce jeść, przyniosę 
Mu trochę dobrego jedzenia». I czynią takie przygotowania”. (SSR)

Sługa, przepełniony szacunkiem, przywiązany jest do zadowalania 
Kryszny różnymi służbami. Transcendentalne uczucie w służeniu jest 
zwykle zmieszane z innymi rasami. Na przykład dasja-rasa sług mieszkają-
cych z Kryszną w Nandagram połączona jest z watsalja-rasą (opiekuńczym 
sentymentem rodzicielskim).

Ćitraka, Patraka i Raktaka są bezpośrednimi sługami Kryszny ucieleśnia-
jącymi smak dasja-rasy. „Bezprzyczynowa łaska Kryszny, kurz z Jego stóp, 
prasadam i towarzystwo Jego wielbicieli są siłą napędową w transcenden-
talnej, miłosnej służbie dla Pana (dasja-rasie)”. (NOD, rozdz. 37)

Sakhja-rasa
„Potem, gdy ktoś osiąga przyjaźń z Śri Kryszną, kolejna transcendentalna 
cecha jest dodana. Istnieje już świadomość, że Bóg jest wielki i że służba 
musi być wykonywana dla Niego, lecz dochodzi dodatkowe uczucie: 
«Kryszna jest moim przyjacielem. Dlatego muszę traktować Go w taki 
sposób, żeby był szczęśliwy». Z przyjacielem nie jesteśmy jedynie zadowo-
leni pełnieniem służby dla siebie, lecz w rzeczywistości uszczęśliwianiem 
go i zadowalaniem. W takim związku jest także równość, Śri Kryszna 



Docenić Śri Wryndawan Dham

154

i wielbiciel odnoszą się do siebie na równych warunkach. W ten sposób 
wielbiciele na tej pozycji zapominają o nadrzędności Kryszny.

„Kryszna jest ich ukochanym przyjacielem i nie mogą zapomnieć o Nim 
nawet na chwilę. Cały dzień i całą noc myślą o Krysznie. W nocy, gdy śpią, 
myślą: «O, rano pójdę bawić się z Kryszną». I rankiem udają się do domu 
Kryszny i czekają, podczas gdy Śri Kryszna dekorowany jest przez matkę 
Jaśodę przed wyjściem z przyjaciółmi, aby bawić się na polach”. (SSR)

Chłopcy pasterze służą z miłością Krysznie, a On w zamian służy im, 
czasem nosząc ich na Swoich ramionach. Chłopięce rozrywki Śri Kryszny 
doskonale obrazują przyjacielskie działania w sakhja-rasie. „W tym czasie 
Kryszna i Balaram zaczęli paść cielęta i angażować się w zabawne czynności. 
Czasem grali Oni na fletach, czasem rzucali kamieniami z przyczepionymi
linami, by strącić owoce z drzewa, czasem  rzucali tylko kamienie, a czasem 
z brzęczącymi dzwoneczkami u stóp Kryszna i Balaram grali w piłkę 
owocami, takimi jak amalaki. Czasem dwaj bracia okrywali się kocami 
i naśladowali krowy i to, jak ze sobą walczą, rycząc głośno, a innym razem 
naśladowali głosy różnych zwierząt”. (ŚB 10.11.40)

Policjanci i złodzieje
„Wszyscy chłopcy byli różnie zaangażowani. Niektórzy grali na fletach,
a inni dęli w bawole rogi. Niektórzy chłopcy naśladowali brzęczenie 
pszczół, a inni naśladowali kukułki. Niektórzy naśladowali latające ptaki 
goniąc za cieniem ptaka na ziemi, niektórzy naśladowali piękne ruchy 
i atrakcyjną postawę łabędzi, niektórzy usiedli cicho z kaczkami, a jeszcze 
inni naśladowali taniec pawi. Niektórzy chłopcy przyciągali młode małpki 
na drzewach, niektórzy skakali po drzewach jak małpy, inni robili małpie 
miny, a jeszcze inni skakali z jednej gałęzi na drugą. Niektórzy chłopcy 
chodzili nad wodospady, przechodzili przez rzekę skacząc z żabami, a gdy 
widzieli swoje własne odbicie w wodzie, śmiali się. Czasem przedrzeźniali 
odgłosy swojego własnego echa. W ten sposób wszyscy chłopcy pasterze 
bawili się z Kryszną”. (ŚB 10.12.7-10)

„W ten sposób chłopcy spędzili swoje dzieciństwo na ziemiach Wrynda-
wany, bawiąc się w chowanego (lub w policjantów i złodziei, zgodnie ze 
Śrila Sanataną Goswamim), budując mosty, skacząc jak małpy i zajmując 
się wieloma innymi zabawami”. (ŚB 10.14.61)
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Śri Damodara Kryszna bawił się kradnąc sąsiednim gopi masło i jogurt, 
i radośnie karmił tym Swoich przyjaciół i małpy. Śrila Prabhupada wspa-
niale opisuje szczególną cechę „złodziejstwa” Kryszny, który gloryfikowany
jest wszędzie i na zawsze jako Makhana-ćora (złodziej masła).

„Jak kradnie Kryszna i jak walczy? Nie tak, jak złodziej czy wróg, lecz 
jako kochający przyjaciel. Kryszna kradnie jako dziecko, nie dlatego, że jest 
w potrzebie, lecz idąc za naturalnym instynktem. W tym materialnym 
świecie także małe dzieci, bez wrogości czy złej woli, czasem idą do sąsied-
niego domu i kradną, a czasem się biją. Kryszna także, jak inne dzieci, robił 
takie rzeczy w Swoim dzieciństwie. Bez istnienia skłonności do kradzieży 
i walki w świecie duchowym, nie mogłyby one istnieć w tym materialnym 
świecie. Różnica między światem duchowym a materialnym polega na 
tym, że kradzież w duchowym świecie spełniana jest z przyjaźni i miłości, 
za to walki i kradzieże w tym materialnym świecie spełniane są na podstawie 
wrogości i zazdrości”. (CC, ADI 14.42, znaczenie)

„Transcendentalne ciało Pana Kryszny udekorowane było pawim piór-
kiem i kwiatami, i pomalowane leśnymi minerałami, a Jego bambusowy 
flecik brzmiał głośno i radośnie. Gdy wzywał Swoje cielęta po imieniu,
Jego przyjaciele pasterze oczyszczali cały świat, intonując Jego chwały. 
W ten sposób Kryszna wszedł na krowie pastwisko Swojego ojca, Nandy 
Maharadźa, a widok Jego piękna w jednej chwili stworzył wspaniały festiwal 
dla oczu wszystkich pasterek”. (ŚB 10.14.47)

Sakhja zmieszana z madhurja-rasą
„Inną ważną cechą przyjaźni z Kryszną było to, że chłopcy służyli jako 
posłańcy do i od gopi; przedstawiali gopi przed Kryszną i zabiegali o nie dla 
Kryszny. Gdy gopi nie zgadzały się z Kryszną, ci przyjaciele stawali po 
stronie Kryszny w Jego obecności, lecz gdy Kryszna nie był obecny, stawali 
po stronie gopi. W ten sposób niektórzy wspomagają jedną stronę, pozo-
stali drugą, rozmawiają bardzo poufnie, często szepcząc do uszu, pomimo, 
że interes żadnego nie był aż tak ważny”. (NOD, rozdz. 42)

„Śrimati Radharani powiedziała: «Moja droga przyjaciółko, popatrz 
tylko, jak Kryszna wspiera się na ramieniu Subali, który ubrał się jak młoda 
dziewczyna! Myślę, że wysyła jakąś wiadomość do Mnie przez Subalę». 
Przyczyną tego jest to, że opiekunowie Radharani nie lubią Kryszny i Jego 
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przyjaciół pasterzy, gdy oni zadają się z Radhą, dlatego czasem ci przyjaciele 
przebierają się w kobiece ubrania, by przekazać wiadomość dla Radharani 
od Kryszny”. (NOD, rozdz. 49)

Przyjaciele Kryszny z Wryndawany dzielą się ze względu na wiek i po-
ziom poufałości, jaką z Nim mają. Mandalibhadra jest starszy, działa jako 
dobrze życzący i zawsze chce chronić Krysznę. Miłość Balarama do Kryszny 
jest mieszanką trzech ras: dasja, sakhja i watsalja. Czasem Balaram bawi się 
na równi z Kryszną, czasem służy Mu pokornie, a czasem karci Go lub 
chroni jak uważny ojciec. Śridham i inni postrzegani są za poufnych przy-
jaciół (prija-sakha). Są prawie w wieku Kryszny i odnoszą się do Niego na 
równi, na podstawie czystej przyjaźni, czasem robiąc żarty dla przyjemności 
Kryszny. Najbardziej poufali przyjaciele, jak Subala, często aranżują pry-
watne spotkania Śri Kryszny z gopi. „Stopień bliskości Kryszny i Subali 
może być zrozumiany przez fakt, że ich rozmowy były tak poufne, że nikt 
inny nie mógł zrozumieć, o czym rozmawiali”. (NOD, rozdz. 41)

Kryszna jest zbiorowym impulsem do budzenia przyjacielskiej miłości 
(sakhja-rasy) w wielbicielach. Poszczególne imiona Śri Kryszny, akcesoria,  
formy i transcendentalne cechy prowokują przyjacielską miłość. „Wiek 
Kryszny, Jego piękno, róg, flet, koncha, przyjemna postawa, wyjątkowa
zdolność do żartowania – wszystkie one dają impuls wielbicielom do roz-
wijania miłości w przyjaźni do Kryszny”. (NOD, rozdz. 42)

Watsalja-rasa
Głównymi cechami watsalja-rasy jest uczucie i miłość rodzicielska. Wielbi-
ciele posiadający miłość rodzicielską przewyższają ideę równości z Kryszną 
i uważają siebie za nadrzędnych wobec Kryszny. Są przekonani, że Kryszna 
absolutnie zależy od ich opieki i prawdopodobnie nie mógłby żyć bez nich. 
Nanda Maharadź i Jaśoda ukazują najwyższy stopień uczuć rodzicielskich 
pomiędzy starszymi osobami we Wradźi. Nanda i Jaśoda są samym „sym-
bolem miłości rodzicielskiej”.

„Specyficznymi przyczynami wywoływania miłości rodzicielskiej do
Kryszny jest Jego atrakcyjny i przyjemny do oglądania czarniawy kolor 
ciała, wszechpomyślne cechy cielesne Kryszny, Jego łagodność, słodkie 
słowa, prostota, nieśmiałość, pokora, ciągła gotowość do okazania szacunku 
starszym oraz Jego dobroczynność”. (NOD, rozdz. 43)
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Madhurja – rasa o cechach kamienia filozoficznego
„Pięć ras istnieje wiecznie i są one porównywane do metali, takich jak miedź 
– metal, z którego robi się dzwony, srebro, złoto i kamień filozoficzny”.
(CC, MADHJA 8.294, znaczenie)

Madhurja-rasa, związek z Śri Kryszną jako kochanek i ukochana, jest 
najwyższym związkiem, najbardziej drogocennym i podobnym do kamienia 
filozoficznego – przemieniającego żelazo w złoto. Ćajtanja Mahaprabhu
zapytał: „Co jest najbardziej cenną rzeczą w świecie?”.

„Ten, który ma miłość do Radhy i Kryszny” – odpowiedział Ramananda 
Raja – „posiada najdroższy klejnot i najwspanialsze bogactwo”.

„Kryszna utrzymuje Swoją osobistą siedzibę, Golokę Wryndawanę, 
przez Swoją miłość małżeńską, oraz utrzymuje On świat duchowy, zawie-
rający planety Wajkuntha, przez Swoje bogactwo”. (CC, MADHJA 24.22)

„Sześćdziesiąt cztery transcendentalne cechy Śri Kryszny, które zostały 
opisane w Nektarze Oddania Śrila Rupy Goswamiego, są w pełni widoczne 
w madhurja-rasie we Wradźi”. (CS)

Słowo madhu oznacza „miód” lub „słodki”, a słodycz jest główną cechą 
madhurja-rasy.

Adi-rasa – czysta miłość małżeńska
„Jak jest to opisane przez Wiśwanatha Ćakrawartiego Thakura, oryginalny
smak, adi-rasa, jest miłością małżeńską, a Kryszna jest źródłem czystej, 
duchowej miłości małżeńskiej”. (ŚB 6.9.45, znaczenie)

„W ciele znajdują się różne rodzaje smaków. Najwyższy smak nazywany 
jest smakiem seksualnym, adi-rasą”. (ŚB 4.25.18, znaczenie)

„Jakościowo jesteśmy tak dobrzy, jak Kryszna. Dlatego jakiekolwiek 
skłonności posiada Kryszna, my posiadamy je także. Na przykład Kryszna 
ma skłonność do kochania kogoś o przeciwnej płci i dlatego my mamy tę 
samą skłonność. Początek miłości obecny jest w miłości między Radhą 
i Kryszną. My także poszukujemy wiecznej miłości, lecz ponieważ jesteśmy 
uwarunkowani prawami materialnymi, nasza miłość jest zakłócona. Lecz 
jeśli potrafimy wykroczyć poza to zakłócenie, możemy wziąć udział w miło-
snych relacjach podobnych do tych Radhy i Kryszny”. (TQK)
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Najwyższe oznajmienie Śri Ćajtanji
„W niezachwianej miłości do Boga musimy zaangażować nasze zmysły, 
sarwendrija, wszystkie zmysły. To oznacza, że seks także musi być zaanga-
żowany w świadomość Kryszny. Koncepcja bycia ojcem i matką Boga 
(watsalja-rasa), nie zezwala na zaangażowanie się w seks służąc Panu, po-
nieważ matka i ojciec nie mają związku seksualnego z Bogiem. Lecz 
w koncepcji Boga jako kochanka istnieje także seksualne zaangażowanie. 
Dlatego Pan Śri Ćajtanja Mahaprabhu dał najdoskonalszą informację 
o naszym zaangażowaniu z Najwyższym Panem.

„Ćajtanja Mahaprabhu informuje, że można mieć nawet seksualne zaan-
gażowanie z Panem. Ta informacja jest unikalnym oznajmieniem Ćajtanji 
Mahaprabhu. W tym materialnym świecie zaangażowanie seksualne 
uznawane jest za najwyższą, najwspanialszą przyjemność, mimo że istnieje 
jedynie w wypaczonej postaci. Jakkolwiek nikt nie wyobraża sobie, że 
w świecie duchowym można zaangażować się seksualnie. Nie ma najmniej-
szego śladu takiej teologii nigdzie w całym świecie. Informacja taka jest 
przekazana pierwszy raz przez Ćajtanję Mahaprabhu; ktoś może mieć 
Boga, Najwyższą Osobę, jako swojego męża, swojego kochanka.

„Jest to możliwe w wielbieniu Radhy i Kryszny, lecz nikt, a szczególnie 
impersonaliści, nie potrafią zrozumieć Radhy-Kryszny. Impersonaliści nie
posiadają idei Boga, nie mogą nawet potwierdzić, że Bóg ma formę. Ale 
Ćajtanja Mahaprabhu mówi, że nie tylko Bóg posiada formę, ale ma także 
życie seksualne. Jest to najwyższym oznajmieniem Mahaprabhu”. (SSR)

Podążaj za gopi
„Czysta miłość na transcendentalnej platformie jest dowodem czystości 
pozbawionej materialnego uczucia i jest całkowicie duchowa. Pan Ćajtanja 
dodaje, że wymiana uczuć między Radhą i Kryszną jest najwyższą pozycją 
transcendentalnego, miłosnego odwzajemniania. Powiedział to do Raja 
Ramanandy: «Taka pozycja nie może zostać osiągnięta bez rozwinięcia 
transcendentalnych czynności. Więc czy możesz łaskawie wyjaśnić Mi, jak 
mogę wznieść Siebie do tej platformy?”.

„Ramananda Raja zaczął opisywać poufne i transcendentalne czynności 
Radhy i Kryszny. Czynności te nie mogą być zrozumiane w emocjonalnym 
związku z Najwyższym Panem jako pan i sługa, przyjaciel lub rodzic i syn. 
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Te poufne tematy mogą być zrozumiane jedynie w towarzystwie kobiet 
z Wradźi, ponieważ poufne czynności zrodziły się z uczuć i emocji tych 
kobiet. Bez łaski gopi nie można zrozumieć poufnych rozrywek Radhy 
i Kryszny”. (TLC, rozdz. 31)

Czysta miłość bez pożądania
Miłosne rozrywki Śri Kryszny z gopi z Wradźi są całkowicie duchowymi 
rozrywkami Boga, Najwyższej Osoby. Przyjaciółki Kryszny są transcen-
dentalnymi ekspansjami Jego własnej, radosnej, duchowej energii, hladini-
-śakti. Gdy Kryszna bawi się z gopi, które w rzeczywistości są ekspansjami 
Jego własnego, transcendentalnego ciała, porównywane jest to do chłopca 
tańczącego ze swoim własnym cieniem.

Mimo że powierzchowne zachowanie Kryszny z gopi może przypominać 
czynności kochanków z materialnego świata, nie mają one porównania. 
Materialnymi związkami rządzi pożądanie zaspokojenia egoistycznych pra-
gnień, a miłość duchowa, prema, jest bezinteresowną dedykacją dla przyjem-
ności ukochanego. „Dlatego pożądanie i miłość są całkiem różne. Pożądanie 
jest jak głęboka ciemność, a miłość jest jak jasne słońce. W ten sposób w mi-
łości gopi nie ma najmniejszego cienia pożądania. Ich związek z Kryszną jest 
tylko dla korzyści Jego cieszenia się”. (CC, ADI 4.171)

Jest widoczne podobieństwo między duchowymi, miłosnymi rozrywkami 
Kryszny z gopi, a wyczynami światowych ludzi. Jest tak dlatego, że świat 
materialny jest po prostu odwróconym odbiciem doskonałej rzeczywistości, 
istniejącej wiecznie w świecie duchowym, Goloce Wryndawanie. W mate-
rialnym świecie radość seksualna postrzegana jest za najwyższą formę 
przyjemności. Podobnie w świecie duchowym zabawy małżeńskiej miłości 
Kryszny z Wradźa-gopi ukazują najwyższe i najbardziej doskonałe wyrażenie 
duchowego szczęścia. Materialne pragnienie seksualne jest niedoskonałą 
i zanieczyszczoną imitacją doskonale czystego pragnienia Śri Kryszny do 
cieszenia się Jego własnymi energiami lub śakti gopi z Wryndawany.

Madhurja-rasa lub śringara-rasa – jak jest czasem nazywana – wprowadza 
najwyższe doświadczenie ekstazy, ponieważ łączy i streszcza wszystkie 
słodkie smaki odnajdywane w czterech podległych rasach. „Atrakcja do 
Kryszny w śanta-rasie, pełnienie służby dla Pana w dasja-rasie, pełnienie 
swobodnej służby w przyjaźni oraz służba w miłości małżeńskiej z uczuciami 
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bycia opiekuńczym; wszystkie one łączą się na planie miłości małżeńskiej 
(madhurja-rasa), gdy wielbiciel pragnie służyć Panu, ofiarowując Mu swoje
osobiste ciało. W ten sposób cechy pozostałych ras łączą się, formując nektar 
miłości małżeńskiej. Na tej poziomie przeróżne uczucia wielbiciela są łączone”. 
(CC, MADHJA 19.230, znaczenie)

Dopóki ktoś pozostaje ujarzmiony przez swoje zmysły, jest kontrolowany 
przez umysł wypełniony pożądaniem, nie może ani docenić, ani zrozumieć 
transcendentalnego królestwa, gdzie czysta miłość przepływa swobodnie, 
bez okropnych zanieczyszczeń egoistycznymi pragnieniami. Słuchając 
o doświadczeniach wspaniałych wielbicieli, uczymy się o tym i stopniowo 
stajemy się przyciągani do boskich, miłosnych rozrywek Śri Śri Radhiki-
-Krysznaćandry. Śukadewa Goswami wyjaśnia w Śrimad Bhagawatam, że 
wierne i oddane słuchanie o transcendentalnych rozrywkach małżeńskich 
Śri Kryszny z gopi wyczyści pożądliwe pragnienia z serca, umożliwiając 
każdemu otrzymanie czystości w postaci prema-bhakti.

Połączenie w separacji
Madhurja-rasa wyraża się w dwóch formach: wipralambha i sambhoga. 
Wipralambha jest miłością w separacji, sambhoga jest połączeniem lub 
konsumowaniem w miłości. „Śrila Wiśwanath Ćakrawarti Thakur cytuje
Natja-śastrę Bharaty Muniego: «Bezpośredni kontakt nie jest w pełni doce-
niany, dopóki nie doświadczyło się separacji”. (ŚB 10.29.47, znaczenie)

Śri Ćajtanja Mahaprabhu skosztował tego i powiedział, że wipralambha 
reprezentuje najwyższą formę duchowego zrozumienia.

Sześciu Goswamich bezpośrednio doświadczyło wipralambhy. Szeroko 
o niej dyskutowali w swoich pismach. Goswami ciągle chodzili po lasach 
Wryndawany, poszukując Radhy i Kryszny. „O Kryszno! O Radho! Gdzie 
jesteście? Czy jesteście nad brzegiem Jamuny? Czy jesteście w jaskiniach na 
Wzgórzu Gowardhana? O mój Panie! Gdzie jesteś?”.

Wipralambha (oddzielenie od Kryszny) wzmaga intensywność premy 
i zwiększa wartość radości ze spotkania (sambhoga). To tak, jak im więcej 
dni ktoś przeżywa bez jedzenia, tym większego smaku doświadcza jedząc.

„Najpierw serce rozdzierane jest separacją, potem – w stanie połączenia 
– Pan pojawia się z serca przed bhaktą. Na tym etapie uczucia oddania, 
które taki bhakta ma w swojej duszy, manifestują się przed nim. Nie jest to 
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zwykły Najwyższy Bóg pojawiający się przed nim lecz jego osobisty, uko-
chany Pan. W separacji Śri Kryszna doświadczany jest nawet bardziej 
kompletnie. W połączeniu Pan znajduje się w jednym miejscu, podczas 
gdy w separacji postrzegany jest wszędzie. Gopi rozwijają się w nastroju 
intensywnej separacji – jest to najwyższy poziom oddania. Separacja 
w oddaniu gopi, lub wiraha, reprezentuje szczyt oddania i jest doświadczana 
jedynie przez tych, posiadających najwyższe kwalifikacje, którymi obdarza
Sam Kryszna. Dopóki taki etap separacji jest odczuwany, chwały Pana, 
pamiętanie Jego rozrywek, jak również wiedza o Jego wspaniałości, mogą 
wszystkie odżywić doświadczenie z połączenia.

„Co oznacza wiraha (separacja)? Wiraha oznacza, że zewnętrzne po-
strzeganie zwraca się do wewnątrz, a zewnętrzny świat przestaje istnieć. 
Wewnętrznie ktoś doświadcza wspaniałego, transcendentalnego szczęścia. 
W połączeniu jest na odwrót. Uczucia trzymane wewnątrz serca wydostają 
się na zewnątrz i wszystkie te emocje są ukazywane. «Mój ukochany jest 
przede mną. Teraz mogę wziąć go w swoje ramiona, szeptać słodkie słowa 
do jego ucha i pokazać mu, jak bardzo go kocham». Wewnętrzne postrze-
ganie przestaje istnieć, gdy doświadcza się ukochanego zewnętrznie. 
W wipralambha, w nastroju separacji, wszystkie emocje schowane są do 
wewnątrz, lecz w sambhoga (w połączeniu), wszystkie te uczucia wyrażane 
są na zewnątrz”. (SWMP)

Smutek spowodowany przez separację jest tylko pozorny, ponieważ czas 
i przestrzeń nie mają wpływu na świat duchowy. Jest to niczym w porów-
naniu z wyniszczeniem odczuwanym przez materialistycznych kochanków, 
oddzielonych przez dni i odległość. „Spontaniczna atrakcja Śri Kryszny do 
Jego najdroższych części i cząstek wytwarza entuzjazm, który obliguje Śri 
Krysznę i gopi do wspólnego spotkania się. By świętować ten transcenden-
talny entuzjazm, potrzebne jest uczucie separacji pomiędzy kochankiem 
a ukochaną. W stanie materialnego cierpienia nikt nie pragnie czuć bólu 
rozłąki. Lecz w transcendentalnej formie ta separacja, będąc absolutną 
z natury, wzmacnia więzy miłości i zwiększa wartość pragnienia spotkania 
się kochanka i ukochanej”. (CC, ADI 4.31, znaczenie)

„Tak jak gopi pełne są niepokoju: «O, Kryszna udał się na pastwisko». 
Jest tam niepokój. Niepokój jest spowodowany tym, że ktoś może być od-
dzielony od Kryszny. W rzeczywistości nie ma tam separacji, lecz jest 
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uczucie oddzielenia w ekstatycznej miłości. Gdy ktoś kocha drugą osobę, 
zawsze myśli w ten sposób: «Mój ukochany nie może być oddzielony ode 
mnie». To jest ekstaza miłości”. (CN, tom 9)

„W literaturze wedyjskiej powiedziane jest: wryndawanam paritjadźja na 
padam ekam gaććati. «Kryszna nie odchodzi z Wryndawany nawet na jeden 
krok». Tak bardzo przywiązany jest do Wryndawany. Jak to jest, że Kryszna 
opuścił Wryndawanę i udał się do Mathury, a potem dalej, do Hastinapury 
i Dwaraki, i nie wracał przez wiele lat?

„W rzeczywistości Kryszna nie wyjechał, ponieważ wszyscy mieszkańcy 
Wryndawany po odejściu Śri Kryszny zawsze myśleli o Krysznie i płakali. 
Jedynym zajęciem Jaśody, Nandy Maharadźa, Radharani i wszystkich gopi, 
krów, cieląt i chłopców-pasterzy było myślenie o Krysznie i płacz, i w ten 
sposób odczuwali obecność Kryszny, ponieważ Kryszna może być odczu-
wany silniej w rozłące z Nim. To jest nauką Ćajtanji Mahaprabhu – kochać 
Krysznę w rozłące”. (TQK)

„Jak – bez szczególnej łaski okazanej przez Śrimati Radharani – można 
zrozumieć najwyższą, transcendentalną tajemnicę boskiej miłości? Miłość 
w rozłące jest najwyższym etapem premy”. (WT)

Parakija-rasa – miłość kochanka
„Najważniejszym wkładem Śri Ćajtanji w rasa-śastra jest Jego doktryna 
o parakija-rasie, miłości kochanków Kryszny i gopi”. (PRC)

Parakija (kochanka) jest to gopi, która oddaje siebie Krysznie na podstawie 
naturalnego przywiązania do Niego, bez małżeństwa czy moralnych rozważań. 
Naturalne przeszkody i brak przystępności w miłości kochanków przewyższa 
przyjemność ze spotkań; i dostarcza większego szczęścia Śri Krysznie, niż 
miłość łatwo osiągana od prawnie poślubionej żony.

„Zgodnie ze Wiśwanathem Ćakrawartim, mimo że gopi Wryndawany były 
pozornie mężatkami, ich mężowie nie mieli kontaktu z ich atrakcyjnymi ce-
chami formy, smaku, zapachu, dźwięku, dotyku itd. Raczej ich mężowie 
stwierdzali zwykle: «To są nasze żony». Innymi słowy, dzięki duchowej energii 
Kryszny, gopi wiecznie istniały dla Jego przyjemności, a Kryszna kochał je 
w nastroju kochanka. Faktycznie gopi były manifestacjami wewnętrznej na-
tury Kryszny, Jego najwyższą energią przyjemności, a na duchowej platformie 
przyciągały Pana swoją czystą miłością”. (ŚB 10.46.6, znaczenie)
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„Niektórzy wielbiciele uważają, że Śri Kryszna jest wiecznym odbiorcą 
przyjemności w Goloce Wryndawanie, i tylko czasem schodzi na platformę 
Wradźi, by cieszyć się parakija-rasą. Jednakże Sześciu Goswamich z Wrynda-
wany wyjaśniło, że rozrywki Kryszny we Wradźi są wieczne, jak inne Jego 
czynności na Goloce. Wradźa jest poufną częścią Goloki Wryndawany. 
Kryszna objawia rozrywki z Wradźi na powierzchni tego świata i podobne 
rozrywki są wiecznie ukazywane we Wradźi, w Goloce Wryndawanie, gdzie 
parakija-rasa istnieje wiecznie”. (CC, ADI 4.50, znaczenie)

Kwintesencja wszystkich ras
„Rasa związku kochanków jest kwintesencją wszystkich ras. Dlatego Śri 
Kryszna smakuje ją w odmiennej postaci w Gokuli, w świecie duchowym, 
oraz w innej unikalnej formie w Gokuli, w materialnym świecie. W maje-
statycznym królestwie Wajkuntha Pan Kryszna manifestuje własną energię 
ćit jako boginię fortuny, Lakszmi, i cieszy się z Nią jako Jej poślubiony 
małżonek w swakija-rasa (swakija oznacza małżeństwo). Lecz na Goloce 
Wryndawanie, gdzie dominuje absolutna słodycz, Kryszna dzieli energię 
ćit na tysiące gopi o sarnich oczach. Tam Kryszna wiecznie zajmuje się mi-
łosnymi rozrywkami z nimi, zapominając o poczuciu własności. Esencją 
związku kochanków jest zanik poczucia własności. Etap bycia czyjąś żoną 
jest tylko przyjętym egoistycznym sentymentem części gopi na Goloce. 
W rzeczywistości one nie mają mężów o niezależnym i oddzielnym istnieniu. 
Lecz ich egoistyczny sentyment sprawia, że przyjmują naturę poślubionych 
żon innych mężczyzn.

„Dlatego gopi we Wryndawanie od niepamiętnych czasów mają wrodzony 
sentyment bycia poślubionymi innym. W odpowiedzi na ten sentyment 
Śri Kryszna przyjmuje sentyment odwzajemniania w związku kochanków 
i spełnia rasa-lila oraz inne miłosne rozrywki z tymi gopi.

„Gdy te transcendentalne osobistości odgrywają Swoje rozrywki w świecie 
materialnym we Wradźa-Gokuli, Ich duchowy sentyment staje się w jakiś 
sposób jeszcze bardziej namacalny dla zwykłego obserwatora. W madhurja-
-rasie odpowiednie uczucia konkubinatu, odczuwane przez poszczególne 
gopi, manifestują się w postaci ich «małżeństw» z Abhimanju, Gowardhana-
-mallą i innymi pasterzami. Lecz w rzeczywistości nie ma takich oddzielnych 
stworzeń jak mężowie gopi zarówno na Goloce, jak i w Gokuli.
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„Na Goloce Kryszna cieszy się  z gopi rasą, która posiada zarówno cechy 
związków kochanków, jak i rasy małżeńskiej. Tak też jest w Gokuli, lecz 
wydaje się ona czymś innym dla obserwatorów należących do materialnego 
planu. W małżeńskim okresie Gowindy i w Jego związkach kochanków 
istnieje zarówno pobożność i bezbożność oraz wolność od wszelkiego za-
nieczyszczenia. W rasie małżeńskiej, gdzie odpowiednie uczucia egoistyczne 
konkubinatu i miłości kochanków są wiecznymi założeniami, nie ma kwe-
stii niemoralności lub naruszenia nakazów pism. Dlatego śastry deklarują, 
że gopi nie mają seksualnego związku ze swoimi tak zwanymi mężami”. (BB)

Duchowe, miłosne rozrywki Śri Kryszny
„Impulsem miłości małżeńskiej jest Śri Kryszna i Jego drogie towarzyszki, 
takie jak Radharani i Jej bezpośrednie towarzyszki”. (NOD, rozdz. 44)

„Istnieje sześć cech duchowych, miłosnych spraw, zwanych wprowadza-
niem pokoju, podnoszeniem kłótni, udawaniem się na spotkanie swojego 
kochanka, siedzeniem razem, rozłąką i wsparciem. Pan Kryszna rozwinął 
królestwo tych sześciu cech, dla których stał się rządzącym Księciem. Gdzieś 
Kryszna wszczynał awantury z młodymi dziewczętami, gdzie indziej drapał 
je paznokciami papug, gdzieś Kryszna zajęty był udawaniem się na spotkanie 
z gopi, a w jeszcze innym miejscu Kryszna negocjował przez jakiegoś przyja-
ciela pasterza o przyjęcie schronienia w gopi”. (NOD, rozdz. 26)

„O Gokulanando (szczęście Gokuli)! O Gowindo! O Gosztendra-kula-
-ćandramo (księżycu wzeszły w rodzinie króla Wradźi)! O Pranego (Panie 
naszego życia)! O Sundarottamaso (korono pośród przystojnych męż-
czyzn)! O Nagara-sihka-mani (klejnocie koronny miłosnych bohaterów)! 
O Wryndawana-nidhu! (księżycu Wryndawany)! O Goszta-juwa-radźa-
-manoharo (przystojny Książę Wradźi)! To niektóre z imion używanych 
przez boginie z Wradźi w celu uczuciowego zwrócenia się do swojego ko-
chanka, Śri Kryszny”. (UN)

Przysięga
„Po tym, jak Kryszna ukradł trochę jogurtu z naczynia dwóch pasterek, 
powiedział do jednej ze Swoich przyjaciółek gopi: «Moja droga, piękna 
przyjaciółko, mogę przysiąc, że nie ukradłem nawet jednej kropli jogurtu 
z tego garnka! Ale pomimo tego twoja przyjaciółka Radharani bardzo 



Rasa

165

bezwstydnie wącha zapach z Moich ust. Łaskawie odciągnij Radhę od tego 
pokrętnego patrolowania i przykładania Jej twarzy blisko Mojej». Gdy 
Kryszna mówił w ten sposób, przyjaciółki Radharani nie mogły ukryć 
swojego śmiechu”. (NOD, rozdz. 30)

Śrila Wiśwanath Ćakrawarti Thakur gloryfikuje małżeńskie rozrywki
Pana, stwierdzając, że te romantyczne sprawy mają niewyobrażalną, du-
chową moc przyciągania zanieczyszczonych serc uwarunkowanych dusz”. 
(ŚB 10.33.36, znaczenie)

Wytwarzanie transcendentalnych uczuć
„Służba oddania podążania w ślady gopi z Wryndawany nazywa się służbą 
oddania w miłości małżeńskiej. Ten rozwój miłości małżeńskiej jest możliwy 
jedynie z tymi, którzy już są zajęci podążaniem za zasadami regulującymi 
w służbie oddania, szczególnie w wielbieniu Radhy i Kryszny w świątyni. 
Tacy wielbiciele stopniowo rozwijają spontaniczną miłość do Bóstwa, 
i słuchając o wymianach miłosnych spraw Pana z gopi, stopniowo stają się 
przyciągani do tych rozrywek.

„Ten rozwój miłości małżeńskiej do Kryszny nie manifestuje się tylko 
w kobiecie. Materialne ciało nie ma nic wspólnego z duchownymi, miłosnymi 
sprawami. Kobieta może rozwinąć postawę do stania się przyjacielem 
Kryszny i podobnie mężczyzna może rozwinąć cechę stania się gopi we 
Wryndawanie. To, jak wielbiciel w postaci mężczyzny może pragnąć stać 
się gopi, stwierdzone jest w Padma Puranie w ten sposób: «W czasie, gdy 
Pan Rama żył w lesie Dandakaranja, było tam wielu zaawansowanych 
mędrców, których urzekło piękno Ramaćandry, i którzy zapragnęli stać się 
kobietami w celu objęcia Pana. Później ci mędrcy pojawili się w Gokuli 
Wryndawanie, gdy pojawił się tam także Kryszna. Mędrcy narodzili się 
jako gopi, przyjaciółki Kryszny. Doskonałość ich ludzkiej formy życia zo-
stała w ten sposób osiągnięta dzięki wytworzeniu transcendentalnego 
uczucia dzielenia się miłością małżeńską z Kryszną”. (NOD, rozdz. 16)

„Osiągnięcie tego etapu czystego, duchowego życia jest najwyższą dosko-
nałością zwaną swarupą – faktyczną tożsamością duszy. Wyzwolenie 
oznacza odnowienie tego stanu. W doskonałym etapie żywa istota umiej-
scowiona jest w pięciu fazach miłosnej służby, z której jedna to madhurja-
-rasa, czyli nastrój miłości małżeńskiej”.
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Rozdział Trzynasty
Rozrywki Kryszny

Wryndawana-lila Kryszny są doskonałą prezentacją Boga, 
Najwyższej Osoby – On po prostu się bawi.

Śrila Prabhupada

„Nie ma porównania do dziecięcych rozrywek Kryszny ukazanych we 
Wradźabhumi, które są odzwierciedleniami Jego wiecznych zajęć na orygi-
nalnej Krysznaloce opisywanej w Brahma-samhicie jako ćintamani-dhama. 
Śri Kryszna zstąpił do Wradźabhumi ze wszystkimi Swoimi transcenden-
talnymi towarzyszami i parafernalia”. (ŚB 1.8.21, znaczenie)

„Pan Kryszna pokazuje Swoje najbardziej zdumiewające cechy w czasie 
dziecięcych rozrywek we Wryndawanie, gdzie kradnie masło pasterkom, 
tańczy z przyjaciółkami i bawi się ze Swoimi przyjaciółmi pasterzami jako 
ich najdroższy kompan. Przypominające zwykłe, ludzkie czynności, takie 
wzniosłe rozrywki ucieleśniają niezmierzone i niezliczone transcendentalne 
cechy Pana Śri Krysznaćandry, które są życiem i duszą czystych wielbicieli”. 
(ŚB 10.14.7, znaczenie)

„Śrila Wiśwanath Ćakrawarti Thakur wskazuje, że – mimo iż Pan może
spełniać każdą funkcję za pomocą każdego zmysłu: angani jasja sakalendrija-
-writti-manti (BS 5.32) – to w transcendentalnych rozrywkach jako Kryszna, 
zasadniczo patrzy Swoimi oczyma, dotyka rękami, słucha uszami itd. 
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W ten sposób Kryszna zachowuje się jak najpiękniejszy i urzekający młody 
chłopiec pasterz”. (ŚB 10.14.2, znaczenie)

„Pan Kryszna, jako wieczny syn Jaśodamaji, jest zawsze obecny we 
Wryndawanie. Rozrywki Kryszny dzieją się ciągle zarówno w świecie 
materialnym, jak i duchowym. W takich rozrywkach Pan zawsze uważa 
Siebie Samego za wiecznego syna matki Jaśody i Swojego ojca, Nandy 
Maharadźa”. (CC, ADI 13.86, znaczenie)

Cel rozrywek Śri Kryszny
„Kryszna przybył do materialnego świata, by zamanifestować wieczne 
rozrywki z transcendentalnego królestwa, z Goloki Wryndawany, jako 
atrakcję dla ogółu ludzi”. (ŚB 1.8.31, znaczenie)

„Ponieważ wielbiciele w materialnym świecie nie wiedzą prawie nic 
o tych sprawach, Najwyższy Pan pragnie pokazać im te zajęcia”. (CC, ADI 
4.30, znaczenie)

„By pokonać umysł Swoich wielbicieli i dać przyjemność ich sercom, Pan 
Kryszna pojawia się w różnych wcieleniach i manifestuje wiele rozrywek”. 
(ŚB 5.25.10)

„Miejsce całej, transcendentalnej wiedzy obecne jest wewnątrz tego 
wszechświata jako wieczna Wryndawana Dhama w Indiach. Śri Kryszna 
rozprzestrzenia Swą siedzibę i rozrywki na tę Wryndawanę tylko po to, by 
dostarczyć uwarunkowanym duszom praktyki w służbie oddania. Gdy 
żywa istota wchodzi w kontakt z tą Wryndawaną, staje się oszołomiona 
i zagubiona w emocjonalnej ekstazie. Pozostając w schronieniu Śri Ćajtanji, 
osiąga wieczną służbę”. (KKT)

„Rozrywki we Wryndawanie pokazują, że – mimo iż zasadniczo ludzie 
wielbią Boga z szacunkiem – Pan zadowolony jest bardziej, gdy wielbiciel 
myśli o Nim jako o ulubionym synu, osobistym przyjacielu lub najdroż-
szym narzeczonym i pełni służbę dla Niego z takim naturalnym uczuciem”. 
(CC, ADI 4.19, znaczenie)

„Pan gra rolę ludzkiej istoty i ekspanduje Swoją energię przyjemności, 
stwarzając przejmujące, transcendentalne rozrywki pełne napięcia i dyna-
micznej akcji. Dzięki energii Jogamaji Pana, Kryszna wygląda dokładnie 
jak ludzka istota, i tak możemy cieszyć się przedstawieniem Najwyższej 
Osoby na ziemskiej scenie. Bez wątpienia nieustępliwi agnostycy będą 
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argumentować, że Śri Kryszna jest Bogiem, więc nie ma tu prawdziwego 
napięcia. Tacy sceptycy po prostu nie rozumieją atrakcyjnej energii Kryszny. 
Piękno i dramat, nawet na materialnej scenie, posiada swoją własną, fascy-
nującą logikę, i podobnie my kochamy Krysznę dla Niego Samego, tak 
samo doceniamy Jego piękno i cieszymy się Jego rozrywkami, ponieważ 
w rzeczywistości są wspaniałe same w sobie.

„W rzeczywistości Kryszna spełnia Swoje rozrywki nie dla zwykłego, 
egoistycznego celu, lecz dla naszej przyjemności. W ten sposób prezentacja 
duchowych rozrywek jest sama w sobie aktem miłości, który Kryszna 
spełnia dla nieskończonego, duchowego szczęścia dusz o czystych sercach, 
które przezwyciężyły materialną zazdrość o Boga.

„Z tego względu Śrila Wiśwanath Ćakrawarti cytuje ważny werset 
z Gopala-tapani Upaniszadu: narakryti-para-brahma karana manusah. 
«Najwyższa Prawda Absolutna, z naszego powodu, pojawia się w ludzkiej 
postaci, mimo że jest źródłem wszystkiego”. (ŚB 10.50.29, znaczenie)

Wieczna powódź rozrywek Kryszny
„Rozrywki Kryszny są zawsze obecne w świecie materialnym, w jednym 
z wielu wszechświatów. Rozrywki te pojawiają się w jednym po drugim 
wszechświecie, tak jak słońce przemieszcza się po niebie i odmierza czas. 
Pojawienie się Kryszny w tym wszechświecie może być zamanifestowane 
w tej chwili, a natychmiast po Jego narodzinach rozrywka ta ukazuje się 
w kolejnym wszechświecie. Po tym, gdy zabicie Putany przez Krysznę 
ukaże się w tym wszechświecie, następnie manifestowane jest w kolejnym. 
W ten sposób rozrywki Kryszny istnieją wiecznie, zarówno na oryginalnej 
planecie Goloce Wryndawanie, jak i w materialnym wszechświecie. Jest 
nieograniczona liczba wszechświatów, a rozrywki Kryszny manifestują się 
w każdej chwili, we wszystkich z nich.

„Kryszna pojawia się i znika w niezliczonych wszechświatach, tak jak 
słońce pojawia się wschodząc i zachodzi, nadal świecąc gdzieś na ziemi. 
Mimo że rozrywki Kryszny wydają się pojawiać i znikać, ciągle istnieją 
w tym czy innym wszechświecie. W ten sposób wszystkie lila Kryszny są 
obecne równocześnie w niezliczonych wszechświatach”. (CC, MADHJA 
20.397, znaczenie)
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Jogamaja – duchowa iluzja
Najwyższy Pan Śri Kryszna ma dwa rodzaje energii iluzorycznej: jogamaję 
i mahamaję. Jogamaja działa w świecie duchowym, by sprawić wspaniałe 
przygotowania do różnorodnych rozrywek Kryszny. Umożliwia ona miło-
snym towarzyszom Kryszny, z ich ciągle rozwijającą się miłością, przekro-
czyć granice majestatu i szacunku, i całkowicie zapomnieć, że Kryszna jest 
Najwyższym Bogiem wszystkich wszechświatów. Pod wpływem jogamaji 
czysty wielbiciel może traktować Krysznę jak swoje bezradne dziecko, 
przystojnego chłopaka lub towarzysza zabaw. Ignoruje on moc i wielkość 
Kryszny, smakując Jego nieograniczone piękno oraz słodycz.

„Aby służyć Panu, jogamaja pojawiła się razem z mahamają. Mahamaja 
odnosi się do tej, która oszałamia cały materialny świat. Stworzenie ma 
dwa podziały – transcendentalny lub duchowy oraz materialny. Jogamaja 
zarządza duchowym światem i – przez swoją częściową ekspansję jako 
mahamaja – zarządza światem materialnym.

„Narada-pańćaratra stwierdza, że Bóg, Najwyższa Osoba ma jedną ener-
gię, jogamaję, a mahamaja jest jej częściową ekspansją, czasem zwaną Durgą. 
Gdy ktoś zrozumie Durgę właściwie, jest natychmiastowo wyzwalany, po-
nieważ oryginalnie jest ona energią duchową, hladini-śakti, dzięki łasce 
której można zrozumieć Boga bardzo łatwo. Mahamaja-śakti jest okryciem 
jogamaji i dlatego nazywana jest energią okrywającą. Dzięki tej okrywającej 
energii cały materialny świat jest oszołomiony i fałszywie identyfikuje się
z tymczasowym ciałem materialnym.

„Rozróżnienie między tymi dwiema majami – jogamają i mahamają – 
opisane jest następująco. Rasa-lila Kryszny z gopi oraz zmieszanie w sza-
cunku gopi do swoich mężów, teściów i pozostałej rodziny były aranżacjami 
jogamaji, gdzie mahamaja nie miała żadnego wpływu. Z drugiej strony były 
tam asury (demony), jak Śalwa i Durjodhana, którzy byli pozbawieni 
służby oddania pomimo ujrzenia nosiciela Śri Kryszny, Garudy i formy 
kosmicznej, i którzy nie mogli zrozumieć, że Kryszna jest Najwyższym 
Bogiem. To było także oszołomienie, ale takie oszołomienie powstało 
z powodu mahamaji. Dlatego konkluzja jest taka, że maja, która odciąga 
kogoś od Boga,  nazywa się mahamają, a maja, która działa na transcenden-
talnej platformie, by ożywić rasę i dostarczyć Krysznie słodkich, miłosnych 
rozrywek, nazywa się jogamają”. (ŚB 10.1, przypisy)
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„Jogamaja jest imieniem wewnętrznej mocy, sprawiającą, że Pan zapomina 
Siebie i staje się obiektem miłości dla czystych wielbicieli w różnych trans-
cendentalnych smakach. Energia jogamaja stwarza duchowy sentyment 
w umysłach kobiet z Wradźi, dzięki któremu one myślą o Krysznie jak 
o swoim kochanku”. (CC, ADI 4.29, znaczenie)

Modlitwa do energii Jogamaji Śri Kryszny
„Tak niskiej duszy, jak ja, nie ma nigdzie w świecie. Stałem się zaagitowany 
z powodu upadku do oceanu materialnej egzystencji. O Jogamajo! Kiedy 
okażesz mi łaskę, podnosząc zasłonę iluzji, którą okryłaś wszechświat 
w formie Mahamaji? Znana jesteś jako Kuladewi – wielbiona Bogini 
wszystkich dynastii wajsznawa. Słyszałem o twoich chwałach i czynno-
ściach z literatury wedyjskiej. Bierzesz dusze, które są przeciwne Krysznie 
i wiążesz je w materialnym świecie. Osobę, której dobra fortuna stopniowo 
się zwiększa, pozwalając jej na nowo stać się pozytywnie nastawioną do 
Kryszny, nagradzasz wyzwoleniem i uwalniasz ją od smutku i strachu.

„Droga Matko! Okazując łaskę temu słudze, daj mi miejsce we Wrynda-
wanie, ponieważ jesteś samą Jogamają. Bez podporządkowania się tobie 
żadna dusza nie może dostać Śri Kryszny, ponieważ manifestacja rozrywek 
Śri Kryszny odgrywa się jedynie dzięki twojej łasce. Jesteś oddaną zwolen-
niczką Kryszny i jesteś matką wszechświata. Pokazałaś mi transcendentalny 
kamień filozoficzny świadomości Kryszny. Moja droga Matko, poważnie
pragnę, że pozwolisz wzrastać mojej wierze w wajsznawów w każdej chwili. 
Bez lotosowych stóp wielbicieli Pana, Bhaktiwinod nie jest w stanie prze-
kroczyć tego oceanu materialnej egzystencji”. (KKT)

Rozrywki aprakata i prakata Śri Kryszny
„Wieczne rozrywki Pana na duchowej planecie, Krysznaloce, nazywają się 
aprakata, niezamanifestowanymi rozrywkami, ponieważ są one poza 
wzrokiem uwarunkowanych dusz. Pan Kryszna jest zawsze wszędzie 
obecny, lecz gdy nie jest widoczny przed naszymi oczami, mówi się, że jest 
aprakata, niezamanifestowany”. (CC, ADI 3.5, znaczenie)

„Czynności ukazane przez Krysznę w Bhauma Wryndawanie, Wrynda-
wan Dham istniejącym na tej planecie, nie są różne od Jego czynności na 
planecie Goloce Wryndawanie”. (CC, MADHJA 7.69, znaczenie)
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„Rozrywki pojawiania się Śri Kryszny w tym materialnym świecie, jak 
również Jego równoczesne rozrywki na Goloce, są tą samą prawdą. Będąc 
takimi samymi, są jedynie dwiema różnymi manifestacjami tej samej lila. 
Wieczne rozrywki na Goloce są siedzibą dla wiecznie wyzwolonych sług, 
a zamanifestowane rozrywki w świecie materialnym są schronieniem dla 
wszystkich przywiązanych, uwarunkowanych żywych stworzeń. Dlatego 
Wryndawana jest oryginalnym domem żywych istot, manifestującym 
własną, wiecznie prawdziwą naturę wewnątrz martwego, materialnego 
świata”. (KKT)

„Lila Śri Kryszny są albo zamanifestowane (prakata), albo niezamanife-
stowane (aprakata), ale nie oznacza to, że są dwa różne rodzaje lila. Lila 
nazywana jest tą samą, gdy jest zamanifestowana i widoczna dla mieszkań-
ców ziemskiej Wryndawany, jak i niezamanifestowana i nie jest widoczna 
dla nich. Jednakże istnieje kilka ważnych punktów różnic między nimi. 
Aprakata-lila są całkowicie transcendentalne, nie mają żadnego kontaktu 
z materialnym światem. Prakata-lila jest mieszanką ze świata materialnego 
i duchowego. W prakata-lila częściowa manifestacja transcendentalnej 
Krysznaloki pojawia się na ziemi, więc jest tam pomieszanie czegoś z tych 
dwóch światów. Lecz nie jest to mieszanka w zwykłym znaczeniu, gdyż 
dotknięcie przez świat duchowy szczególnego miejsca w świecie material-
nym, gdzie się pojawia, sprawia, że staje się ono także duchowe.

„W prakata-lila występuje pojawienie się Śri Kryszny i Jego odejście oraz 
dorastanie od dzieciństwa do wczesnej młodości. W aprakata-lila Kryszna 
jest wiecznie młody i nie ma tam ani narodzin, ani znikania. Nitja-kiśora, 
czyli wieczny stan pączkującej młodości, jest charakterystycznym stanem 
Kryszny, podczas gdy różne etapy, poczynając od dzieciństwa do wczesnej 
młodości, są cechami pochodzącymi ze swarupa-śakti, by Kryszna i Jego 
wielbiciele mogli kosztować różnych odmian szczęścia pochodzących 
z tych zmian.

„Aprakata-lila (w duchowym świecie) jest ciągłym strumieniem. Toczą 
się one niepohamowanie, jak ciągły upływ czasu. Każdego dnia różne lila 
spełniane są w różnych przedziałach czasu i nazywają się aszta-kalija-lila. 
Na przykład Śri Kryszna je śniadanie rano, pasie krowy w czasie dnia 
i zajmuje się tańcem rasa w nocy. Lila te obracają się ciągle, jak różne części 
koła w ruchu i w tym sensie są wieczne.
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„Z drugiej strony prakata-lila mają początek, środek i koniec. Rozpoczy-
nają się w szczególnym wszechświecie i kończą, gdy przestają być w nim 
manifestowane. Każda z różnych lila składających się na prakata-lila także 
nie jest ciągła i wieczna. Tym samym różne lila w aprakata-lila są ciągłe 
i wieczne. Na przykład pasterskie lila ukazywane na ziemi kończą się, gdy 
Kryszna udaje się do Mathury, by odgrywać inne rozrywki.

„Prakata-lila także są wieczne, mimo że wydają się mieć początek i koniec 
z punku widzenia poszczególnego wszechświata. Tak jak słońce nigdy nie 
znika, ponieważ gdy zachodzi w jednym kraju, wschodzi w innym. Podobnie 
prakata-lila nigdy się nie kończą, a gdy wydają się zanikać w jednym 
wszechświecie, rozpoczynają się w kolejnym. Jak różne części dnia spowo-
dowane różnym położeniem słońca obecne są w tym czy innym kraju, po-
dobnie różne części prakata-lila Kryszny obecne i widoczne są w tym czy 
innym wszechświecie. W ten sposób każda lila Kryszny, jak Jego rozrywka 
narodzin lub zabicie Putany, jest wieczna”. (PRC)

Oglądanie aprakata-lila Śri Kryszny
Gdy Kryszna wyjechał z Wradźi, by odgrywać mathura i dwaraka-lila, 
mieszkańcy Wradźi kontynuowali postrzeganie Kryszny dzięki sile zaab-
sorbowania w pamiętanie Jego boskich, miłosnych rozrywek. Obecność 
prakata i aprakata Kryszny jest taka sama dla czystych wielbicieli, którzy 
wiecznie odczuwają Jego towarzystwo w swoich sercach, premandźana-
-ććurita bhakti wiloćanena (BS 5.38). Mimo iż Śri Kryszna pozostawał 
w Dwarace przez dziewięćdziesiąt sześć lat, był równocześnie widoczny 
dla wszystkich Wradźawasich w przejawieniu aprakata.

„Boskie rozrywki Kryszny istnieją wiecznie, bez przeszłości i przyszłości. 
Kryszna wiecznie wyjeżdża do Mathury, lecz wraca wkrótce, by połączyć 
się z gopi, a następnie Akrura przewozi Krysznę ponownie do Mathury. 
Pokonanie Kaliji, podniesienie Wzgórza Gowardhana i inne rozrywki są 
wiecznymi cechami zabaw Kryszny we Wradźa Dham.  Rozrywki te oży-
wiają duchowe uczucia wielbicieli, dlatego Kryszna manifestuje wieczne lila 
z dzieciństwa dla przyjemności Jego rodzicielskich wielbicieli, lub wieczną 
młodość dla gopi spragnionych małżeńskiego szczęścia. Jest to charaktery-
styka rozrywek  Najwyższej Osoby, Kryszny we Wryndawanie, gdzie każde 
zdarzenie istnieje wiecznie, poza wpływem czasu i przestrzeni.
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„Każdy aspekt rozrywek Kryszny ma swoje szczególne piękno dla Jego 
wielbicieli w Goloce Wryndawanie. Wszystkie lila Pana są transcendentalne 
i duchowo istnieją wiecznie. Jednakże wielbiciel odbiera te lila zależnie od 
swojej indywidualnej bhawy (duchowego, miłosnego uczucia)”. (BB)

Śrila Rupa i Śrila Sanatana Goswami potwierdzają, że nawet dziś 
w Bhauma Wryndawanie aprakata-lila Kryszny nadal trwają i są widoczne 
dla samozrealizowanych, czystych wielbicieli, którzy osiągnęli swarupa-
-siddhi (czystą formę duchową). Na tym etapie czysty wielbiciel widzi, że 
wszystkie doskonałe i absolutnie czyste, transcendentalne, ekstatyczne 
rozrywki Kryszny na Goloce Wryndawanie istnieją wiecznie w Gokuli.

„Zgodnie z pragnieniem Kryszny, niektórzy Jego towarzysze postrzegają 
Wradźę jako miejsce zrobione z kamieni filozoficznych i klejnotów, inni nie.
Niektórzy wielbiciele mogą oglądać Jego rozrywki nawet teraz z powodu 
intensywnego pragnienia, czystości i błogosławieństw Kryszny”. (SBK)

W pismach łaskawych i współczujących, czystych wielbicieli, jak Śrila 
Prabhodananda Saraswati Thakur, zostało objawione prawdziwe piękno
Wryndawany. „Wryndawana wiecznie jaśnieje splendorem wspaniałych 
drzew zrobionych z różnych klejnotów, ptaków podobnych do klejnotów, 
kwiatów zrobionych z różnych kosztowności, nektariańskich owoców 
z różnych klejnotów oraz drzew opływających słodkim jak klejnot miodem. 
O, spójrz na Wryndawanę, tak piękną z wieloma szczęśliwymi, wspaniały-
mi gajami drzew kalpa-wryksza, z wieloma papugami i innymi ptakami 
odurzonymi śpiewaniem hymnów wedyjskich gloryfikujących Krysznę,
z wieloma sarnami tak przyjemnymi dla Kryszny, z wspaniałymi, trans-
cendentalnymi jeziorami, stawami i strumieniami wypełnionymi wodą 
słodką jak nektar, i z górami z drogocennych klejnotów”. (WM)

Poza mają Wryndawany
Transcendentalne rozrywki Kryszny są daleko poza wzrokiem, umysłem 
i inteligencją uwarunkowanych dusz wypełnionych zanieczyszczeniem 
i iluzją. Lecz dla korzyści wielbicieli Śri Kryszny jogamaja manifestuje 
rozrywki Goloki w materialnym świecie, we Wradźa Dham. Jednakże do-
póki wielbiciel nie osiągnie doskonałego, transcendentalnego etapu, jego 
wizja rozrywek w Goloce będzie wadliwa. Postrzeganie Goloki pojawi się 
proporcjonalnie do stopnia czyjejś samorealizacji.
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Aprakata-lila trwają nadal. Są wieczne, lecz my nie możemy ich zobaczyć. 
Gdy Pan pokazuje te aprakata-lila, jedynie wielbiciele rasika mogą oglądać je 
w swoich sercach. Widzą je zamanifestowane w prawdziwej Wryndawanie, 
a nie w maja Wryndawanie, która teraz jest wszystkim, co możemy zobaczyć. 
Te aprakata-lila są wieczne i niekończące się. Dzięki łasce guru i wajsznawów 
w niedalekiej przyszłości możemy zostać pobłogosławieni oglądaniem tych 
rozrywek manifestujących się w naszych sercach.

„Po porzuceniu ciała wielbiciel, który stał się doskonały w służbie oddania, 
wchodzi do tego szczególnego wszechświata, gdzie Kryszna angażuje się 
w rozrywki. Następnie, będąc trenowanym w służeniu Krysznie na różne 
sposoby w prakata-lila, wielbiciel ostatecznie promowany jest do sanatana-
-dham, najwyższej siedziby w świecie duchowym, Goloki Wryndawany”. 
(ŚB 9.11.22, znaczenie)

Okolicznościowe i wieczne rozrywki Śri Kryszny
Rozrywki Śri Kryszny są dwojakiego rodzaju – wieczne i okolicznościowe. 
Na Goloce Wryndawanie rozrywki Kryszny trwają wiecznie zarówno 
w ciągu dnia, jak i w nocy, i dzielą się na osiem przedziałów. Ta radosna 
kolejność codziennych rozrywek nazywa się aszta-kalija-lila.

Każdego ranka Kryszna budzi się w Nandagram, doi transcendentalne 
krowy Nandy Maharadźa, kąpie się, ubiera, zjada śniadanie i biegnie do 
lasów Wryndawany razem z tysiącami przyjaciół i krów. Po dotarciu do 
Wzgórza Gowardhan krowy zjadają świeżą, zieloną trawę, podczas gdy 
chłopcy pasterze skaczą i bawią się w wielu jaskiniach, wodospadach czy 
jeziorach. W Manasi Gandze Kryszna i Jego przyjaciele pasterze siadają 
razem ciesząc się drugim śniadaniem złożonym ze słodyczy i ciast. Od 
10.30 rano do około 15.00 Kryszna bawi się do pełnej satysfakcji i relaksu-
je się razem ze Śrimati Radharani i z gopi nad Radha-kunda. Dołączając 
do chłopców pasterzy późnym popołudniem, Kryszna wraca do Nanda-
gram z mnóstwem krów i przyjaciół.

Wieczorami Kryszna doi krowy, kąpie się, przebiera, je i siada z Nandą 
Maharadźem w pałacowym holu do zabaw. Po udawaniu senności Kryszna 
ukradkiem wyślizguje się na spotkanie Śrimati Radharani i ukochanych 
gopi, na wspaniałą różnorodność przyjemnych rozrywek późną nocą. 
Każdej nocy cieszą się szczęśliwym tańcem rasa, figlami w Jamunie, tańcem,
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śpiewem, ucztowaniem, piciem i małżeńskimi zabawami. Tuż przed świ-
tem Śri Radha i Śri Kryszna rozdzielają się i powracają do Swoich domów 
w Jawat i w Nandagram.

W Goloce Wryndawanie rozrywki Kryszny z Jego rodzicami, gopa i gopi, 
istnieją wiecznie w aszta-kalija-lila. Lecz w Bhauma Wryndawanie wieczne 
rozrywki Kryszny mieszają się z okolicznościowymi lila, jak np. niszczenie 
demonów, jak opisuje to Śrila Prabhupada w dziesiątym kanto Śrimad-
-Bhagawatam i w książce Kryszna, źródło wiecznej przyjemności.

Jako przeciwieństwo wiecznych lila, okolicznościowe lila nie są obecne 
w świecie duchowym. Zabijanie demonów, jak w Bhauma Wryndawanie, 
istnieje w aprakata-dhama jako zwykła próżność mająca na celu ożywianie 
rasy. Ta próżność przybiera na formie i objawia siebie w prakata-lila przed-
stawianych w świecie materialnym jako zajęcie niszczenia demonów.

Przyjemne wycieczki Śri Kryszny
„Zabijanie różnych demonów, takich jak Agha, Baka, Putana i Pralambha, 
było zaledwie przyjemnymi wycieczkami dla Kryszny. Wszystko, co było 
spełniane przez Pana we Wryndawanie, istniało tam dla przyjemności Jego 
towarzyszy. Pan stwarzał te rozrywki, by przyciągnąć suchych spekulantów 
i akrobatów tak zwanego systemu hatha-jogi, którzy chcą odnaleźć Prawdę 
Absolutną”. (ISO 15)

„Prawdziwym powodem pojawienia się Pana Kryszny było odgrywanie 
dramatycznych przedstawień Swoich transcendentalnych rozrywek we 
Wradźabhumi, w ten sposób ukazując najwyższy punkt transcendentalnego 
smaku w wymianach odwzajemniania się miłością miedzy żywą istotą 
a Najwyższym Panem”. (ŚB 4.16, znaczenie)

„Pan pragnie czasem walczyć. Duch walki istnieje także w Najwyższym 
Panu, jak w innym razie walka mogłaby manifestować się w ogóle? Ponieważ 
Pan jest źródłem wszystkiego, złość i walka są także obecne w Jego osobowości. 
Gdy pragnie On walczyć z kimś, musi znaleźć wroga, lecz w świece Wajkuntha 
nie ma wrogów, ponieważ każdy jest w pełni zajęty służbą dla Niego. Dlatego 
czasem przychodzi do świata materialnego jako inkarnacja w celu zamanife-
stowania Swojego ducha walki”. (ŚB 3.16.26, znaczenie)

We Wryndawanie Kryszna jest zbyt zajęty zabawą ze Swoimi przyja-
ciółmi pasterzami i przyjaciółkami, by tracić czas na zabijanie demonów. 
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Śrila Prabhupada powiedział kiedyś, że tak wiele demonów nachodziło 
Wryndawanę, że Śri Kryszna codziennie zabijał dwa lub trzy demony 
przed obiadem, lecz zabijanie tych demonów spełniane było jedynie przez 
Wisznu, część Kryszny”. (KB, wprowadzenie)

Śrila Sanatana Goswami wyjaśnia ten punkt w swoim Wajsznawa-toszani: 
„Po tym, jak demoniczna czarownica Putana upadła martwa we Wrynda-
wanie, mały Kryszna był widziany, że bawi się radośnie na jej piersi. 
W rzeczywistości była to forma Wisznu, który zabił tego demona, używając 
podobizny Kryszny. Kryszna był całkowicie nieświadomy, że wysysał 
z Putany powietrze życia, ponieważ po jej śmierci kontynuował radosną 
zabawę na jej piersi, jak gdyby nic się nie stało. Porównane jest to do mini-
strów króla używających potęgi i autorytetu króla w karaniu przestępców, 
podczas gdy król cieszy się posiłkiem w swoim pałacu, nieświadomy i nie-
wiedzący o tym, co się dzieje na zewnątrz”.

Zniszcz demoniczne anartha!
Demony zabite przez Śri Krysznę w dziesiątym kanto Śrimad-Bhagawatam 
reprezentują anartha (zanieczyszczenia lub przeszkody), które odciągają 
wielbiciela od osiągnięcia czystej miłości do Radhy i Kryszny. Te niechciane 
zanieczyszczenia i cechy demoniczne muszą być całkowicie wykorzenione 
z zakątka czyjegoś serca. Jedynie całkowicie czyści wielbiciele Kryszny 
mogą żyć wiecznie we Wryndawanie, by szczęśliwie służyć Radharani i Śri 
Krysznie. Śrila Bhaktiwinod Thakur stwierdza: „Aspirujący wielbiciele
powinni zawsze modlić się głośno do wszechpotężnego Śri Hari, aby zabrał 
to zło. Czyniąc tak, ich serca będą oczyszczone”.

„Jeśli wielbiciel płacze pokornie i poważnie do Śri Kryszny, by Ten usunął 
te demoniczne cechy, które reprezentowane są przez demony zabite przez 
Krysznę, wtedy Kryszna usunie to zło. Lecz wielbiciele muszą osobiście 
pracować, by pozbyć się anartha reprezentowanych przez demony zabite 
przez Śri Balarama. To jest tajemnicą wradźa-bhadźana. Aspirant musi 
osobiście usunąć te silne przeszkody z największą troską i wysiłkami, i dzięki 
łasce Kryszny. Gdy pokora wielbiciela staje się bardzo głęboka i intensywna, 
Kryszna będzie łaskawy. W tym przypadku uczucie Śri Baladewa pojawi 
się w jego umyśle i szybko zniszczy te demoniczne cechy. Wtedy ktoś stop-
niowo udowodni kultywację swojego bhadźanu”. (CS)
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Śrila Prabhupada wyjaśnia dalej potężną łaskę Balarama: „Miecz wiedzy 
daje Kryszna, a gdy ktoś służy guru i Krysznie w celu utrzymania miecza 
instrukcji Kryszny, Balaram daje siłę. Balaram jest Nitjanandą. W ten 
sposób powinniśmy przyjąć miecz wiedzy od Kryszny i być silni dzięki 
łasce Balarama. Dlatego we Wryndawanie wielbimy Krysznę-Balarama”.

„Nie można osiągnąć celu życia bez łaski Balarama. Dlatego Narottam Das 
Thakur mówi – nitajera karuna habe, wradźe radha-kryszna pabe – gdy 
osiąga się łaskę Balarama, Nitjanandy, może bardzo łatwo osiągnąć lotosowe 
stopy Śri Radhy i Śri Kryszny. Dlatego musimy pokonać wrogów świado-
mości Kryszny siłą otrzymaną od Balarama”. (ŚB 7.15.45, znaczenie)

Z umocnionym pragnieniem stania się wolnym od materialnych brudów, 
powinniśmy czytać rozrywki z dziesiątej pieśni Śrimad-Bhagawatam. Z pokorą 
powinniśmy modlić się do Kryszny i Balaramy, aby usunęli zanieczyszczenia 
uosabiane przez demony, które Oni zabili. Następująca lista demonów i złych 
cech, których są reprezentantami, pochodzi z Ćajtanja-śikszamryty napisanej 
przez Bhaktiwinoda Thakura. Numery rozdziałów wymienione w nawiasach
wzięte są z publikacji BBT z dziesiątego kanto Śrimad-Bhagawatam z 1988 r.

Demony zabite przez Krysznę i Balarama reprezentują anartha 
 1) Putana (6) – fałszywy guru nauczający o cieszeniu się i zbawieniu. 
Przebiegłe osoby i sadhu reprezentują putana-tattwę.
 2) Śakatasura (7, demon w postaci powozu) – reprezentuje zniszczenie 
starych i nowych złych nawyków, lenistwa i próżności.
 3)Trinawarta (7, demon – trąba powietrzna) – reprezentuje zniszczenie 
dumy z wykształcenia, nauki, fałszywych argumentów i towarzystwa suchych 
logików oraz tych, którzy posiadają diabelskie opinie.
 4) Drzewa Jamala-Ardźuna (10, Damodara-lila) – duma i arogancja 
wzrastająca z arystokratycznych narodzin i bogactwa, które powodują 
nienawiść względem innych, rozpusta, picie, obrażająca mowa i okrucień-
stwo z powodu nieuprzejmości i bezwstydności.
 5) Watsasura (11, demon-cielątko) – Kryszna niszczy złe czyny popełniane 
z powodu zazdrości pod wpływem innych.
 6) Bakasura (11, demon-kaczka) – oszustwo, przebiegłość, hipokryzja, 
fałszywe zachowanie. Czyste oddanie nie może wzrastać bez zniszczenia 
tego typu zanieczyszczeń.
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 7) Aghasura (12, demon-wąż) – reprezentuje usunięcie grzesznej ten-
dencji umysłu do popełniania przemocy i niepokojenia innych z powodu 
nienawiści i złośliwości. Jest to obrazą przeciwko Świętemu Imieniu.
 8) Brahma-wimohana (13, oszołomienie Brahmy) – usuwa sceptycyzm 
z powodu kultywowania karmy i gjany; oraz tendencję do podkreślania 
szacunku i strachu (ajśwarja) jako przeciwieństwo do słodyczy miłości 
(madhurja). Należy unikać tej obrazy.
 9) Dhenukasura (15, osły zabite przez Balarama) – ignorowanie prawdy 
z powodu głupoty. Brak wiedzy o swojej duchowej tożsamości, ignorancja 
dotycząca braku wiedzy o braku różnicy między Kryszną a Jego imieniem, 
ignorancja z braku wiedzy o naszym związku z Kryszną.
10) Kalija (16) – usunięcie próżności, złośliwości, czynienia zła innym, 
oszukiwania i nieuprzejmości.
11) Ugaszenie i połknięcie leśnego pożaru (17-18) – walczenie przeciwko 
opiniom innych, wewnętrzna nienawiść do innych narodów, lekceważenie 
religijnych praktyk innych, bitwy i konflikty.
12) Pralambasura (18, zabity przez Balarama) – usuwa rozwiązłość, oso-
bisty zysk, uwielbienie i honor.
13) Jagja bramini (23) – uważanie się za nieróżnego od Kryszny z powodu 
dumy z warnaśrama-dharmy. Unikajcie tego.
14) Zatrzymanie Indra Jagji (24-25) – odrzucenie idei wielu bogów i pojęcia, 
że „Ja jestem Brahmanem”.
15) Uwolnienie Nandy Maharadźa od Waruny (28) – reprezentuje 
zniszczenie idei, że odurzanie może zwiększyć radość z bhadźanu.
16) Śankaćuda (34) – reprezentuje unikanie chciwości do posiadania 
imienia, sławy i chorobliwego pragnienia damskiego towarzystwa.
17) Wyzwolenie Widjadhara (34, uratowanie Nandy Maharadźa przed 
wężem) – reprezentuje przywracanie prawdy o bhakti, czystym oddaniu 
wiedzy połkniętej przez impersonalistycznych filozofów majawadi i odrzu-
cenie ich towarzystwa.
18) Arisztasura (36, demon-byk) – zaniedbywanie bhakti, niszczenie 
świetności i dumy z oszukańczej religii.
19) Keśi (37, demon-koń) – reprezentuje niszczenie próżności: „Ja jestem 
wspaniałym wielbicielem i nauczycielem”. Niszczenie dumy spowodowanej 
bogactwem i światowym przywiązaniem.
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20) Wjomasura (37) – opuszczenie towarzystwa oszukańczych wielbicieli, 
złodziei itd.

Smakowanie rasy
„Wielbiciele, którzy są czuli na rasę, mogą oczyścić swoje serca, czytając 
o rozrywkach Kryszny rozpoczynających się zabiciem Putany aż do zabicia 
Kamsy. Studiując wieczne, codzienne rozrywki Kryszny, składające się 
z aszta-kalija-lila, wielbiciel osiąga smak rasy i otrzyma wizję Goloki.

Podsumowując, podstawowy smak rasy można osiągnąć pamiętając 
o aszta-kalija-lila Kryszny, a przez przypominanie sobie o okolicznościo-
wych lila z Wradźa Gokuli, niszczy się zło, psujące słodki smak prawdziwej 
rasy. Wtedy wizja i osiągnięcie Wryndawany będzie łatwe”. (CS)

Aszta-kalija-lila Śri Śri Radhiki-Krysznaćandry
Na Goloce Wryndawanie Śri Śri Radha-Kryszna cieszą się ciągłymi seriami 
duchowo słodkich rozrywek, które przemieszczają się jedna po drugiej na tle 
transcendentalnego czasu. „W świecie duchowym istnieje wiecznie transcen-
dentalny czas, który jest zawsze obecny, nie ma tam przeszłości i przyszłości 
i przez to nie ma cechy przemijania nawet dla ułamka chwili”. (BS 5.56)

Czas, jak wszystko inne na Goloce, jest w pełni świadomy i posłusznie 
służy Radhice-Krysznaćandrze w celu stałego zwiększania Ich ekstazy. 
Duchowy czas zwiększa wartość i ekspanduje we wszelkie czynności, 
podczas gdy czas w świecie materialnym działa, by dzielić, zmniejszać 
i ostatecznie niszczyć wszystkie związki.

Różnorodne rozrywki Boskiej Pary, Radhy-Gowindy, płyną naturalnie 
w czasie ośmiu okresów każdego dnia, poczynając od wczesnego poranka 
i kończąc rozrywkami o północy. Aszta-kalija-lila (rozrywki spełniane 
w ośmiu przedziałach dnia), zostały pokrótce opisane w Padma Puranie 
(Patala-khanda, rozdz. 14). Wieczne i okolicznościowe rozrywki Kryszny 
są także opisane w Brahmanda Puranie, Brahma-wajwarta Puranie, Radha-
-tantrze i w Śrimad-Bhagawatam. Jak wcześniej zostało to wspomniane, 
okolicznościowe rozrywki, jak zabijanie demonów, odgrywane są w mate-
rialnym świecie, by uwarunkowane dusze odniosły korzyść.

Sześciu Goswamich upełnomocnionych przez Śri Ćajtanję Mahaprabhu 
i ich zwolennicy napisali wiele sławnych i oświecających pism o wiecznych, 
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codziennych rozrywkach Radhy i Kryszny na Goloce Wryndawanie. Kilka 
z najsławniejszych prac to Gowinda-lilamryta Krysznadasa Kawiradźa, 
Wilapa-kusumandźali Śrila Raghunatha Dasa Goswamiego, Śri Kryszna-
-bhawanamryta i Sankalpa-kalpadruma Śrila Wiśwanatha Ćakrawartiego 
Thakura, Śri Krysznanika-kaumudi Kawiego Karnapury i Bhadźana-raha-
sjam Śrila Bhaktiwinoda Thakura. Te wspaniałe książki przedstawiają
pierwotne rozrywki Śrimati Radharani i Śri Kryszny w świecie duchowym, 
Goloce Wryndawanie. Wielu zaawansowanych wielbicieli Radhy i Kryszny 
ciągle czyta te książki i znajduje nieograniczoną satysfakcję, przypominając 
sobie fascynujące, zabawne rozrywki Pana. Śrila Prabhupada stwierdza 
w książce Kryszna, źródło wiecznej przyjemności: „Wielbiciele mogą pozo-
stać zajęci myślami o Panu Śri Krysznie czytając takie książki, jak Kryszna-
-bhawanamryta Wiśwanatha Ćakrawartiego Thakura”.

Poniższy szkic daje podstawowy obraz codziennych, szczęśliwych rozrywek 
Śri Śri Radhy i Kryszny. Radharani i Kryszna podążają za codziennym 
schematem ogólnie, ponieważ są całkowicie wolni w modyfikowaniu każdej
rozrywki na nieograniczone sposoby i w każdym czasie, zgodnie z Ich słodką, 
boską wolą. Śri Kryszna jest najwyższą, transcendentalną, wszechmocną 
osobą, nigdy nie ograniczaną przez opisy Jego rozrywek.

Co robi Kryszna codziennie w świecie duchowym? Pisma wielu aćarjów, 
takich jak Śrila Krysznadas Kawiradź, odpowiadają na to pytanie. Nastę-
pujące wyjątki z jego Gowinda-lilamryty pokazują, że Goloka Wryndawana 
bąbelkuje od różnorodności zdumiewająco oświecających, transcendental-
nych czynności. Tylko w takim duchowym miejscu, gdzie Boska Para Śri 
Śri Radha-Kryszna odgrywa nieograniczenie ekspandujące, przyjemne 
rozrywki, prawdą może być powiedzenie, że „nudy nie ma tam nigdy!”.

„W Goloce Wryndawanie każde drzewo jest drzewem pragnień, ziemia 
jest kamieniem filozoficznym, woda nektarem, każde słowo jest pieśnią,
każdy krok jest tańcem, flet jest ulubionym towarzyszem, blask jest pełen
transcendentalnego szczęścia, najwyższe duchowe istoty są radosne, a nie-
ograniczone krowy rozlewają transcendentalne oceany mleka”. (BS 5.56)

Transcendentalny dzień Śri Śri Radhy-Kryszny
1) Wczesne, poranne rozrywki (3.36-6.00) – w lasach Wryndawany 
Wrynda-Dewi angażuje pawie, papugi, kukułki i gołębie do śpiewania, 
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potem stara małpa Kakkhati budzi Radhę i Krysznę. Boska Para opuszcza 
Swą kwiatową chatkę, pośpiesznie i dyskretnie powraca do domów w Jawat 
i Nandagram.
2) Poranne rozrywki (6.00-8.24) – Śrimati Radharani w Jawat, a Śri 
Kryszna w Nandagram są budzeni przez opiekunów, którzy są całkowicie 
nieświadomi nocnych wydarzeń. Kryszna wita Swoich przyjaciół pasterzy 
i udaje się do obory doić krowy. W tym czasie Radha, pięknie wykąpana 
i ubrana, wraz z przyjaciółkami gopi idzie do Nandagram, aby ugotować 
śniadanie dla Śri Kryszny. Po wydojeniu krów i żartach z przyjaciółmi, 
Kryszna kąpie się, ubiera i zjada śniadanie w otoczeniu Śri Baladewy 
i Swoich przyjaciół, Madhumangala, Subala i Śridama.
3) Przedpołudniowe rozrywki (8.24-10.48) – Śri Gowinda i Jego przyja-
ciele zabierają krowy na delikatną, słodką trawę u podnóża Gowardhan. 
Chłopcy psocą w lasach, radośnie kąpią się w Manasi Gandze i cieszą się 
jedzeniem smakowitych przekąsek z owoców i słodyczy. Tęskniąc za Radhą, 
Kryszna zwodzi chłopców i wymyka się do pobliskiego Kusuma Sarowara. 
Tu Kryszna spotyka się z Subalem, Madhumangalem, Dhaniszta-sakhi, 
Wrynda-dewi i Tulasi, by zaaranżować zbliżające się spotkanie z ukochaną 
Radhiką.
4) Południowe rozrywki (10.48-15.36) –Radha i Kryszna spotykają się 
i cieszą się nieograniczonymi, nektariańskimi rozrywkami nad Radha-
-kunda i w otaczających, leśnych gajach należących do najdroższych przy-
jaciółek Radhy. Radha i Kryszna rozmawiają zrywając kwiaty, huśtają się 
na lotosowej huśtawce, przechadzają się po sześciu lasach odpowiadających 
sześciu porom roku, zajmują się wojnami na kolorowe proszki i zawodami 
w chlapaniu wodą, kradną flety, dekorują się wzajemnie kwiatami, piją
nektar miodowy i jedzą leśne owoce, grają w gry planszowe, odpoczywają 
na łóżkach z pączków kwiatów, słuchają, jak papugi śpiewają o Ich chwa-
łach i robią Surja-pudźę.
5) Popołudniowe rozrywki (15.36-18.00) – Śri Radha wraca do domu 
w Jawat, kąpie się, wspaniale ubiera i zaczyna gotować przepyszne słodycze, 
by wysłać je Krysznie na wieczorny posiłek. Grając na flecie, Kryszna
wzywa krowy po imieniu i odprowadza je do domu w Nandagram. Jaśoda 
i Rohini przygotowują kuchnię do zrobienia wielu wspaniałych ofiarowań
dla przyjemności Kryszny.
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6) Rozrywki o zmroku (18:00-20:24) – Kryszna i Balaram kąpią się, ubierają 
i rozkoszują się słodkimi przekąskami wysłanymi przez Śrimati Sundari 
(Radhę). Potem Kryszna doi krowy lub udaje się nad Jamunę i bawi się 
z Radharani. Po sandhja-arati Nandy Maharadźa Kryszna i wszyscy Jego 
przyjaciele jedzą kolację w żartobliwym, odświętnym nastroju. Jaśoda wy-
syła resztki pożywienia Kryszny do Radharani, która ochoczo je zjada.
7) Wieczorne rozrywki (20.24-22.48) – w pałacu Nandy Maharadźa Śri 
Kryszna zabawiany jest przedstawieniami, tańcem, recytacjami, instrumen-
tami muzycznymi, intonowaniem mantr wedyjskich i pokazami magii.

Po tym matka Jaśoda karmi Krysznę ciepłym mlekiem i odsyła do łóżka. 
W tym czasie, w Jawat, Radharani ubiera się w piękne ubrania o kolorze 
zgodnym z fazą księżyca – białe ubrania w czasie jaśniejącego księżyca 
i niebieskie w czasie ubywającego księżyca. W towarzystwie bliskich towa-
rzyszek gopi, Śri Radha udaje się do wyznaczonego kuńdźa (leśnego gaju) 
nad brzegiem Jamuny na spotkanie z Śjamasundarem. Kryszna, udając, że 
śpi, wyznacza kilku przyjaciół do pilnowania, zamyka drzwi od wewnątrz 
i sekretnie wymyka się na spotkanie z Radhą.
8) Północne rozrywki (22.48-03.36) – śpiewając odpowiednie pieśni, Śri-
mati Radhika, Śri Kryszna oraz gopi spacerują po lesie Wryndawany, 
wzdłuż brzegu rzeki Jamuny. Zadziwiający taniec rasa rozpoczyna się 
z tysiącami gopi i tysiącami przejawień Śri Kryszny, wszyscy kręcą się 
i obracają z gracją, w cudownych, kolistych wzorach nie do opisania.

Wrynda-dewi rozdaje instrumenty muzyczne, a setki gopi rozpoczynają 
grać skomplikowane rytmy na winach, mrydangach, fletach, cymbałkach,
instrumentach strunowych i dętych. Instrumenty razem brzmią słodko. 
Tempo wzrasta coraz bardziej. Tony stają się coraz bardziej skomplikowane. 
Taniec staje się coraz bardziej szalony, gdy gopi śpiewają tysiące różnych 
pieśni. Kryszna podziwia melodyjne kompozycje utalentowanych gopi.

Śrimati Radharani daje najwyższe szczęście Śri Krysznie odgrywając 
szczególny taniec, którego nikt nie byłby w stanie naśladować. Po rozwese-
lającym tańcu rasa, Radha, Kryszna i gopi odświeżają się upajającymi 
owocami i napojami z miodowego nektaru. Następnie relaksują się na 
luksusowych, naturalnych łóżkach zrobionych z płatków kwiatów i lotoso-
wych łodyg. By zmniejszyć Swe transcendentalne zmęczenie i by cieszyć 
się dalej rozrywkami, Radha, Kryszna i gopi zanurzają się w Jamunie, gdzie 
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toczą wodne pojedynki. Wrynda-dewi dostarcza świeżych ubrań i ozdób 
dla Śri Radhy i Śri Kryszny. Następnie zaprowadza Boską Parę do Ich 
świątyń odpoczynku, gdzie zjadają kilka świeżych, leśnych owoców przed 
udaniem się na dalsze, przyjemne rozrywki.

Duchowy lotos Wradźa Dham
„Duchowa planeta, Goloka Wryndawana, wieczna siedziba Pana Kryszny, 
ma kształt płatków kwiatu lotosu. Nawet, gdy Pan zstępuje do jednej 
z materialnych planet, czyni to manifestując Swoją własną siedzibę taką, 
jaka jest”. (ŚB 1.16.6, znaczenie)

Wryndawana jest porównana do kwiatu lotosu, ponieważ jest niezmier-
nie piękna, w pełni żywa i może się powiększać i kurczyć. Jako forma Śri 
Baladewy, Śri Wryndawan Dham jest całkowicie duchowe, w pełni świa-
dome i przepojone nieograniczoną premą dla Śri Kryszny. Duchowy lotos 
Wradźa Dham w pełni współpracuje z pragnieniem rozrywek Kryszny 
przez powiększanie się i kurczenie, aby umożliwić Jego transcendentalne 
ruchy. Przykładowo w krótkim czasie Kryszna może przejść odległość 
między Nandagram a Wamsiwat, gdzie nocą spotyka się z Radharani.

Zgodnie z materialnymi obliczeniami Wamsiwat leży trzydzieści siedem 
mil od Nandagram. Lecz dzięki błogosławieństwom Śri Balarama, Kryszna 
dociera tam łatwo i szybko. W ekspansji jako Śri Wradźa Dham Balaram 
w pełni przystosowuje wszystkie niezbędne cechy zadowalające zmysł 
rozrywek Śri Kryszny.

Jest to niepojęta natura Śri Kryszny i Jego transcendentalnej siedziby – 
Wryndawan Dham. Duchowy lotos Wradźi aranżuje także dla znakomi-
tych wielbicieli możliwość przechadzania się po całej Wradźi bez wysiłku, 
by móc uczestniczyć w cudownych, duchowych rozrywkach Śri Radhy 
i Śri Kryszny. Pewnego dnia, gdy Śrila Sanatana Goswami pełnił bhadźan 
we Wryndawanie, okrążył Wzgórze Gowardhan. Następnie poszedł do 
Gokuli, by spełniać madhukari, a wieczorem powrócił do Wryndawany, by 
służyć ukochanemu Bóstwu, Madana-mohanie. Służąc jako duchowy lotos 
Wradźi, Balaramadźi umożliwił Sanatanie Goswamiemu pełnić tę niewia-
rygodną służbę przejścia ponad stu ośmiu kilometrów w ciągu jednego dnia!

Śrila Rupa Goswami porównuje Wradźę do lotosu: gdy w pełni rozkwita, 
różne strony rozrywek Śri Kryszny wydają się być daleko od siebie. Lecz po 
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zachodzie słońca lotos kurczy się, a miejsca przybliżają się, by asystować 
spotkaniom Śrimati Radhiki i Śri Krysznaćandry.

Sezonowe rozrywki
Życie we Wryndawanie jest przyjemne przez wszystkie pory roku. Pory 
roku manifestują swoje unikalne cechy zgodnie z pragnieniami Śri Kryszny 
do cieszenia się rozrywkami. Otoczenie Radha-kunda to oddzielne leśne 
gaje, gdzie Radha i Kryszna w każdej chwili mogą doświadczać jednej 
z sześciu indywidualnych pór roku.

„Zasadniczo sześć pór roku przychodzi jedna po drugiej, a cechy jednej 
z nich pojawiają się w odpowiednim czasie. Tu, we Wryndawanie, ten, 
który jest księżycem Wryndawany, może cieszyć się rozrywkami każdej 
z pór roku w dowolnej chwili. Wszystkie pory roku są wieczne i pilnie 
służą Krysznie. Gopi dekorują Śri Krysznę girlandami i innymi ozdobami 
zrobionymi z kwiatów z wielu różnych pór roku”. (WRC)

W Śrimad-Bhagawatam (10.20.21) Śukadewa Goswami daje żywy opis pór 
roku we Wryndawanie. „Ponieważ Najwyższa Osoba osobiście przebywał 
we Wryndawanie wraz z Balaramem, lato manifestowało cechy wiosny. 
Głośny huk wodospadów zagłuszał świerszcze, a gromady drzew ciągle 
spryskiwane były wodą z tych wodospadów, upiększając okolicę. Wiatr 
unosił się nad falami jezior, a rzeki niosły ze sobą pyłki wielu rodzajów lo-
tosów i lilii wodnych, chłodząc Wryndawanę. W ten sposób Jej mieszkańcy 
nie cierpieli od gorących promieni letniego słońca i okresowych pożarów 
leśnych. W rzeczywistości Wryndawana była pełna świeżej, zielonej trawy.

Pora deszczowa: „Pawie stawały się pobudzone i krzyczały radośnie, wi-
tając przybywające chmury. Chmury, popychane przez wiatr, spuszczały 
swoją nektariańską wodę dla korzyści wszystkich żywych istot. Gdy padało, 
Pan czasem chował się w jaskini lub dziupli drzewa, aby bawić się i jeść 
korzonki oraz owoce.

Jesienna pora: „Gdy Balaram i Kryszna mieszkali we Wryndawanie, na-
stała pora jesienna, gdy niebo jest zachmurzone, woda przejrzysta, a wiatr 
delikatny. Wolne od chmur i z jasno widocznymi gwiazdami, nocne jesienne 
niebo świeciło przepięknie. Księżyc w pełni, otoczony gwiazdami, świecił 
na niebie tak, jak Śri Kryszna, Pan dynastii Jadu, błyszczał jasno na Ziemi 
otoczony przez Wryśnich”. Sanatana Goswami mówi, że we Wryndawanie 
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wiecznie wschodzi księżyc w pełni. „Las Wryndawany wypełniały jesienne, 
przeźroczyste wody i chłodzony był wiaterkiem perfumowanym zapachem 
kwiatów lotosu rosnących w czystych jeziorach”.

Miejsca i smaki rozrywek Śri Kryszny
„Kryszna powiedział: «Drodzy przyjaciele, zobaczcie, jakże piękny jest brzeg 
rzeki Jamuny z powodu swojej zadowalającej atmosfery. I zobaczcie tylko, 
jak kwitnące lotosy przyciągają pszczoły i ptaki swoim aromatem. Brzęczenie 
pszczół i świergot ptaków odbija się echem wśród pięknych drzew w lesie. 
Także piaski są tu czyste i miękkie. Dlatego miejsce to należy uznać za naj-
lepsze do naszych zabaw i rozrywek”. (ŚB 10.13.5)

„Na całym obszarze dróg ziemi zwanej jako Wryndawana były odciski 
stóp Kryszny i gopi, a w niektórych miejscach porozrzucane były pawie 
pióra. Gdzieniegdzie, w krzakach ogrodów we Wryndawanie, znajdowały 
się miłe łóżka, a w jeszcze innych były poduszki z kurzu powstałe z grupo-
wego tańca (rasa-lila) Gowindy z gopi. Są to niektóre z cech odpowiadające 
różnym rozrywkom wymyślanym przez Śri Krysznę w miejscu znanym 
jako Wryndawana”. (NOD, rozdz. 26)

Rasaradź Śri Kryszna cieszy się nieograniczonymi, transcendentalnymi 
smakami i delektuje się charakterystycznymi smakami ekstazy, w różnych 
miejscach rozrywek we Wradźa Dham. W domu w Nandagram Kryszna 
smakuje sakhja i watsalja-rasę z przyjaciółmi-pasterzami i z rodzicami. Ani 
w Nandagram, ani w Warszanie (dom rodzinny Radharani) Śri Kryszna 
nigdy nie odgrywał małżeńskich uczuć madhurja-rasy.

Madhurja-rasa włada nad Radha-kund. Tu Kryszna doświadcza najwyż-
szego, małżeńskiego, miłosnego uczucia ze Śrimati Radharani i z Jej bliskimi 
przyjaciółkami. Radha-kunda jest zarezerwowana dla Radharani, Jej ser-
decznych przyjaciółek i dla Śri Gopinatha. Inni wieczni towarzysze, jak 
Nanda Maharadź, Jaśoda lub chłopcy pasterze mogą okazyjnie odwiedzać 
Radha-kund, ale ponieważ są w różnych nastrojach miłości, czyli rasach, nie 
będą w stanie postrzegać miłosnych wymian między Radhą i Kryszną.

Sanket, czczone jako miejsce pierwszego spotkania Radhy i Kryszny, jest 
tajemniczą i bardzo poufną, transcendentalną siedzibą wielu intymnych 
rozrywek Boskiej Pary. Nawet światło słońca nie dochodzi do tego głębokiego, 
ciemnego lasu rozrywek. Sanket jest ekskluzywną dziedziną najbardziej 
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ukochanych gopi i mańdźari Kryszny, które zaabsorbowane są ekstatyczną 
miłością madhurja-rasy. Tak bardzo poufne rozrywki odbywają się tu, że 
absolutnie żaden mężczyzna pod żadnym względem nie może tam wejść.

Opis kuńdźa i chatek do rozrywek Kryszny
„Kryszna, księżyc Wradźi, cieszy się rozrywkami i odpoczywa także w gajach 
Wryndawany, które wypełnione są wspaniałymi drzewami i pnączami, 
wiecznie kwitnącymi wieloma pięknymi kwiatami. Kukułki i pszczoły 
śpiewają bardzo melodyjnie, sarny przechadzają się z wielką gracją, a piżmo 
wołów rozpyla słodki aromat we wszystkich kierunkach.

„W gaju Wradźi znajduje się mała polana, otoczona z czterech stron 
przez cztery drzewa kalpa-wryksza, każde okryte wspaniale pachnącymi, 
kwietnymi pnączami. Pośrodku tego podwórka stoi chatka zrobiona 
z klejnotów.

„Cztery drzewa są czterema filarami tej chatki. Gałęzie i gałązki tworzą
dach, ich kwiaty są poddaszem, pnącza zwisające ze wszystkich stron 
tworzą ściany, a prześwit pomiędzy nimi to drzwi. Kanapa i kwiatowe 
posłanie utkane z łodyg lotosów i poduszki z delikatnych, słodko pachną-
cych płatków kwiatowych, przykryte cienkim, jedwabnym prześcieradłem, 
dekorują wnętrze. Te piękne chatki, które są częstym widokiem w lasach 
Wradźi, niszczą dumę półbogów w ich samolotach i przyciągają nawet 
mieszkańców Wajkunthy”. (WRC)

Śrila Rupa Goswami opisuje rozrywki Kryszny w kwietnych chatkach: 
„Radha i Kryszna cieszą się rozrywkami w różnych rodzajach chatek. 
Kwietne chatki mają trzcinowe filary i różne, kolorowe kwiaty jako dach
i cztery ściany. Zasłona zrobiona jest z wielokolorowych kwiatów, płatków 
i liści ułożonych w kratkę. Wewnątrz stoi kanapa z kwiatów, ozdobiona 
małymi dzwoneczkami, oraz kwietne posłanie z pokruszonych łodyg lotosu 
i poduszki z najdelikatniejszych płatków róż”. (RKG)

Kryszna cieszy się tymi samymi rozrywkami 
na różne sposoby
W Wedach można znaleźć te same rozrywki Śri Kryszny opisane na różne 
sposoby. Całkowicie niezależny Bóg, Najwyższa Osoba, Śri Kryszna, 
spełnia rozrywki na nieograniczone, różne sposoby, w różnych kalpach 
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(dniach Brahmy). Ta różnorodność zwiększa wartość przyjemności Kryszny 
i wzmaga radość Jego miłosnych towarzyszy.

„W Śri Hariwamśa kalija-lila opisana jest w ten sposób: «Jezioro było 
całkiem szerokie, miało osiem mil długości w niektórych punktach i nawet 
półbogowie nie mogli go przekroczyć. Woda w jeziorze była bardzo głęboka 
i, jak nieporuszona głębia oceanu, nie mogła zostać zmącona. Zbliżenie się 
do jeziora było trudne, ponieważ jego brzegi pokryte były dziurami, w któ-
rych mieszkały węże. Wokół jeziora była mgła, której źródłem był ogień 
wężowej trucizny. Ten potężny ogień mógł w jednej chwili spalić każde 
źdźbło trawy, które wpadło przypadkiem do wody. Na odległość ośmiu mil 
od tego jeziora atmosfera była nieprzyjemna». Śrila Sanatana Goswami 
stwierdza, że na podstawie mistycznej nauki dźala-stambha, budowania 
solidnych przedmiotów z wody, Kalija zbudował swoje własne miasto 
w jeziorze”. (ŚB 10.16.5, znaczenie)

Pomimo iż Kryszna zwykle podróżuje na plecach Swojego orła Garudy, 
„Purany mówią, że w cyklu wiecznego koła rozrywek Pana Kryszny, gdy 
król Kamsa nakazuje Panu przybycie do Mathury, Kryszna czasem udaje 
się tam siedząc na Kaliji (wężowym demonie)”. (ŚB 10.16.67, znaczenie)

Pewnego razu, pokonawszy wężowego demona Kaliję, Kryszna ukradł 
górne ubrania cnotliwych żon Kaliji. Następnie Kryszna zaplótł je w linę 
i przeciągnął przez nozdrza Kaliji. Trzymając sznur w Swojej lewej ręce, 
a prawą grając na flecie Murali, Kryszna jeździł wkoło Jamuny jak dżokej
na swoim koniu.

Innym razem, podczas szczęśliwego tańca na gorejących kapturach węża 
Kaliji, Kryszna wyciągnął Swoje ramiona, by zebrać gopi zamartwiające się 
na brzegu Jamuny. Tysiące gopi o sarnich oczach przyłączyło się do Śri 
Kryszny na improwizowany taniec rasa na scenie wodnej areny kapturów 
Kaliji. (BB)

„Pewnego razu, po pokonaniu demona-konia, Keśi, Śri Kryszna zawołał 
wielu starszych pasterzy, by ci usiedli na grzbiecie konia. Razem wkoło 
jeździli na Keśi, czasem wzbijając się bardzo wysoko i odwiedzając różne 
części wszechświata, a innym razem skacząc na ziemię. Po tej galaktycznej 
przejażdżce konnej Śri Kryszna trzymał przywiązanego Keśi we Wradźi 
na dalsze wyprawy”. (BB)
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Śri Kryszna powraca do Wradźi na dwa miesiące
„W tym miejscu Padma Purana mówi, że w czasie Swoich dwaraka-lila Pan 
Kryszna usłyszał od Narady, który podróżuje z prędkością umysłu, że 
Dantawakra (demoniczny przyjaciel Śiśupali), przybył do Mathury. Dlatego 
natychmiast po zabiciu Śalwy, bez uprzedniego wejścia do Dwaraki, Pan 
dotarł w sąsiedztwo Mathury w jednej chwili na Swoim powozie, który 
także porusza się z prędkością umysłu, i tam zobaczył Dantawakrę. W ten 
sposób, nawet dziś, przy bramie do Mathury od strony Dwaraki znajduje 
się wioska znana potocznie jako Datiha, nazwa wywodzi się z sanskrytu, 
dantawakra-ha (zabójca Dantawakry). Wioska ta została odnaleziona 
przez wielkiego dziadka Kryszny, Wadźrę.

„Po ich zabiciu (Dantawakry i jego brata Widurathy) Pan Kryszna 
przekroczył Jamunę i udał się do Nandagram, gdzie okazał szacunek i pocie-
szył Swoich rozżalonych rodziców. Nanda i Jaśoda zmoczyli Krysznę łzami 
i objęli Go, potem Pan złożył pokłony starszym pasterzom i obdarował 
wszystkich mieszkańców niezliczonymi podarkami z ubrań, ozdób itd.

„Pan Keśawa bawił się ciągle z pasterkami na ujmującym brzegu Kalindi 
( Jamuny), który obfitował w pobożne drzewa. W ten sposób Najwyższy
Pan, przybierając wygląd chłopca pasterza, przebywał tam przez dwa 
miesiące ciesząc się przyjemnością z bliskich rozrywek w różnych nastro-
jach miłosnego odwzajemnienia.

„Pod koniec drugiego miesiąca Kryszna zakończył w oczach zwykłych ludzi 
rozrywki we Wradźi, zabierając duchowe ciała Swoich rodziców i innych 
członków rodziny i przyjaciół na Wajkunthę (Golokę Wryndawanę). 
W ten sposób w jednej plenarnej manifestacji Pan Kryszna udał się na 
Golokę w świecie duchowym, a w innej pozostał bezustannie ciesząc się 
we Wradźi, będąc niewidocznym przed materialnymi oczyma, a w jeszcze 
innej wsiadł na Swój powóz i powrócił Sam do Dwaraki. W Śri Wajsznawa-
-toszani Śrila Sanatana Goswami stwierdza, że po zabiciu Dantawakry 
i Śalwy Kryszna odwiedził Wryndawanę i zakończył Swoje dostrzegalne 
rozrywki we Wryndawanie”. (ŚB 10.78.16, znaczenie)

Mistrz przebierania się
„Pewnego dnia gopi zostały oszołomione, gdy Kryszna, w ubraniu służącej 
ogrodnika, wszedł do szklarni i ożywił je żartami i śmiechem. Potem, gdy 
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Kryszna opuścił szklarnię, gopi widziały Go tak ekstatycznie, że wyglądało to 
tak, jakby zarówno ich umysły i oczy podążały za Nim”. (NOD, rozdz. 28)

„Śri Kryszna w ubraniu młodej dziewczyny powiedział do Radharani: 
«O,  dziewczyno o twardym sercu! Czy nie wiesz, że jestem Twoją siostrą? 
Dlaczego Mnie nie rozpoznajesz? Bądź łaskawa dla Mnie i proszę, złap 
Moje ramiona i obejmij Mnie z miłością!». Gdy Śri Kryszna ubrany był 
dokładnie tak, jak Radharani i mówił te miłe słowa, Radharani mogła 
zrozumieć Jego cel. Lecz ponieważ była przy Swoich opiekunach, Radha 
tylko uśmiechnęła się, nic nie odpowiadając”. (NOD, rozdz. 49)

Wejście w rozrywki Śri Śri Radhiki-Krysznaćandry
„Transcendentalne rozrywki Boga, Najwyższej Osoby, Śri Kryszny, są tak 
potężne, że jedynie dzięki słuchaniu, czytaniu i pamiętaniu tej książki – 
Kryszna, źródło wiecznej przyjemności – z pewnością można przenieść się 
do świata duchowego. Opisy Pana Kryszny są tak atrakcyjne, że automa-
tycznie dają impuls do studiowania ich ciągle, a im bardziej studiujemy 
rozrywki Pana, tym bardziej stajemy się do Niego przywiązani. Samo takie 
przywiązanie umożliwia przeniesienie się do siedziby Kryszny, Goloki 
Wryndawany”. (KB, rozdz. 89)

„Zgodnie ze Śrila Bhaktisiddhantą Saraswatim, Kryszna daje szczeremu 
wielbicielowi wpierw możliwość słuchania o Swoich rozrywkach. Gdy 
wielbiciel robi postęp w spontanicznej atrakcji do takich opowiadań, 
Kryszna daje mu możliwość do wzięcia udziału w Jego rozrywkach, gdy 
pojawiają się w tym świecie. Poprzez wzięcie udziału w rozrywkach Kryszny 
w poszczególnych wszechświatach, żywa istota odwiązuje się całkowicie 
od tego świata i ostatecznie Kryszna przyprowadza ją do Swej siedziby 
w duchowym niebie”. (ŚB 11.1.7, znaczenie)

W komentarzu do mantry kama-gajatri Wiśwanath Ćakrawarti Thakur
wyjaśnia, że gajatri jest maha-mantrą płynącą zgodnie z pragnieniem. 
Wszyscy sadhakowie (praktykujący wielbiciele), którzy przyjmują i intonują 
tę mantrę, urodzą się w następnym życiu we Wradźa Mandali. Oznacza to, 
że osiągną ciało duchowe jako towarzysze Kryszny we Wryndawanie 
w celu pełnienia wiecznej służby oddania. (MD)

„We Wryndawanie zamanifestowanej w tym materialnym świecie towa-
rzysze Kryszny są głównie uwarunkowanymi duszami, wypromowanymi 
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do doskonałego etapu świadomości Kryszny. Wyniesieni w ten sposób, 
najpierw mogą widzieć Krysznę na materialnej planecie, gdzie odgrywają 
się lila Kryszny. Po tym promowani są na Golokę Wryndawanę w świecie 
duchowym”. (POP)

„Po opuszczeniu ciała materialnego doskonali wielbiciele rodzą się z łona 
gopi na planecie, gdzie trwają rozrywki Kryszny. Może to być w tym lub 
w innym wszechświecie”. (CC, MADHJA 20.397, znaczenie)

Lila-smarana jest najbardziej polecana
„Gdy Kryszna opuścił Wryndawanę i wyjechał do Mathury, wielbiciele 
z Wryndawany – szczególnie matka Jaśoda, Nanda Maharadź, Śrimati 
Radharani, gopi i chłopcy pasterze – po prostu myśleli o czynnościach 
Kryszny na każdym kroku. Nazywa się to lila-smaranam i jest to najbar-
dziej polecany przez wielkich wielbicieli proces przebywania z Kryszną; 
nawet Pan Ćajtanja, gdy był w Puri, cieszył się towarzystwem Kryszny 
w lila-smaranam ”. (KB, rozdz. 45)

„Nie jest obrazą rozmyślanie o rozrywkach Kryszny podczas intonowania. 
Jest to wymagane. Należy starać się o to, by jedynie słysząc «Kryszna» na-
tychmiast wszystko, co należy do Kryszny – Jego rozrywki, postać i cechy 
– były wspominane. Więc naszym procesem jest bycie zawsze zatopionym 
w myślach o Krysznie. Pamiętanie o rozrywkach Kryszny jest naszym 
obowiązkiem. Ktoś, kto nie może pamiętać Kryszny, niech zawsze słucha 
«Hare Kryszna», a gdy udoskonali tę sztukę, wtedy zawsze będzie pamiętał 
Krysznę, Jego czynności, cechy itd”. (SPL 12.12.68)
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Rozdział Czternasty
Rasa-lila

śriman rasa-rasarambhi 
wamśi-wata-tata sthitaha 

karszan wenu-swanajr gopir 
gopinatha śrije ‘stu naha

Niech Gopinathadźi, który przyciąga gopi pieśnią Swojego fletu, i który
rozpoczął najbardziej melodyjny taniec rasa na brzegu rzeki Jamuny 
w Wamśiwat, będzie łaskawy dla nas. (CC, MADHJA 1.5)

Na Goloce Wryndawanie Kryszna wiecznie smakuje rasa-lila (taniec rasa) 
ze Śrimati Radharani i gopi. „Wryndawana jest magazynem łaski Kryszny 
i słodkim bogactwem miłości małżeńskiej. Tam energia duchowa, działająca 
jako służka, ukazuje taniec rasa – kwintesencję wszystkich rozrywek”. (CC, 
MADHJA 21.44)

Dlaczego Radha i Kryszna spełniają rasa-lila we Wryndawanie zamanife-
stowanym w materialnym świecie? „Podstawowym powodem odgrywania 
przez Pana Krysznę rasa-lila jest nakłonienie wszystkich upadłych dusz do 
porzucenia chorej moralności i religijności oraz przyciągnięcie ich do kró-
lestwa Boga, by cieszyli się rzeczywistością”. (CC, ADI 4.30, znaczenie)

„W celu okazania uwarunkowanym duszom specjalnej łaski, Kryszna 
pokazuje ten taniec rasa-lila tylko po to, by je zauroczyć. Ponieważ są tak 
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bardzo przywiązane do seksu, mogą cieszyć się tym samym życiem 
z Kryszną i w ten sposób stać się wyzwolonymi z materialnych warunków”. 
(KB, rozdz. 32)

Naturalna atrakcja do kobiecego piękna
„Taka materialna atrakcja nie może przyciągnąć Najwyższego Pana. Gdy 
chce On być przyciągnięty przez kobietę, musi stworzyć taką kobietę ze 
Swojej własnej energii. Taką kobietą jest Radharani. Goswami wyjaśniają, 
że Radharani jest manifestacją energii przyjemności Boga, Najwyższej 
Osoby. W ten sposób tendencja bycia przyciąganym przez kobiece piękno 
jest naturalna, ponieważ istnieje w świecie duchowym. W świecie material-
nym odbija się to odwrotnie i dlatego jest tu tak wiele dewiacji. Gdy ktoś 
jest przyciągany przez transcendentalne piękno Radhy i Kryszny, nie jest 
już przyciągany przez materialne piękno kobiece”. (ŚB 3.31.38, znaczenie)

„Ponieważ gopi były wyzwolonymi duszami, rozumiały, że jedynym 
prawdziwym mężem wszystkich kobiet jest Kryszna. Dlatego odrzuciły 
swoich materialnych mężów i przyjęły Krysznę za swego prawdziwego 
męża. Kryszna jest prawdziwym mężem nie tylko gopi, ale każdej żywej 
istoty. Powinniśmy doskonale rozumieć, że Śri Kryszna jest prawdziwym 
mężem każdej żywej istoty, która w Bhagawad-gicie została opisana jako 
prakriti, żeńska, a Kryszna jest jedynym puruszą (mężczyzną)”. (ŚB 5.18.19, 
znaczenie)

Kwalifikacje do zrozumienia rasa-lila
„Wszystkie czynności Kryszny z gopi są duchowe i mają miejsce w świecie 
duchowym. Nie mają nic wspólnego ze światem materialnym. Pożądliwe 
pragnienia Pana Kryszny i Jego działania z gopi są na platformie duchowej. 
Powinno się być transcendentalnie doświadczonym zanim zacznie się nawet 
rozważać rozrywki Kryszny z gopi. Ten, kto jest na zwykłej platformie, musi 
najpierw oczyścić siebie, podążając za zasadami regulującymi. Tylko wtedy 
można próbować zrozumieć Krysznę i gopi”. (CC, MADHJA 14.158, znaczenie)

„Śrila Wiśwanath Ćakrawarti Thakur daje dobrą radę zainteresowanym
wajsznawom, gdy mówi, że nie powinni być zainteresowani jedynie słucha-
niem o czynnościach Pana ( jak rasa-lila), ale powinni być bardzo zaintere-
sowani rozrywkami i cechami Jego purusza-awatarów w połączeniu 
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z śriszti-tattwą, funkcją stwarzania, podążając za przykładem Maharadźa 
Parikszita – idealnego ucznia, i Śrila Śukadewy Goswamiego – idealnego 
mistrza duchowego”. (ŚB 2.4.10, znaczenie)

„Ofiarowuję pełne szacunku pokłony Wjasadewie, inkarnacji Wasudewy,
który skompilował pisma wedyjskie. Czyści wielbiciele spijają nektar trans-
cendentalnej wiedzy sączący się z lotosowych ust Pana”. (ŚB 2.4.24)

„Śrila Wiśwanath Ćakrawarti Thakur komentuje ten werset mówiąc, że
nektar z ust Kryszny przekazywany jest Jego różnym towarzyszkom i w ten 
sposób one uczą się najlepszych sztuk – muzyki, tańca, ubierania się, dekoro-
wania i wszystkich tych rzeczy, którymi delektuje się Pan. To, czym cieszy 
się Pan, z pewnością nie jest niczym zwykłym, ponieważ Pan Śri Kryszna 
tytułowany jest na samym początku jako para – transcendentalny.

„Przez stopniowy rozwój transcendentalnej wiedzy można wznieść się 
do etapu transcendentalnych sztuk muzyki i tańca, odtwarzanych przez 
Pana w Jego rasa-lila. Lecz bez posiadania wiedzy wedyjskiej ciężko jest 
zrozumieć transcendentalną naturę tańca i muzyki rasa Pana. Czyści 
wielbiciele jednakże mogą na równi delektować się nektarem w postaci 
głębokich rozmów filozoficznych, jak i pocałunkami Pana w tańcu rasa, 
jako że nie ma między tym żadnej zwykłej różnicy”. (ŚB 2.4.24, znaczenie)

Śrila Prabhupada dobitnie stwierdza, że najpierw należy być wielbicie-
lem przestrzegającym czterech zasad regulujących duchowe życie, czyli: 
zakazu jedzenia mięsa, zakazu niedozwolonego seksu, zakazu odurzania się, 
zakazu hazardu. Jest to podstawowy warunek wstępny przed przystąpie-
niem do zrozumienia nieskazitelnie czystych, transcendentalnych rozrywek 
małżeńskich Śri Kryszny. Śrila Wiśwanath Ćakrawarti Thakur podkreśla,
że należy podążać śladami czystych wielbicieli Najwyższego Pana, takich 
jak Maharadź Parikszit, który w równym stopniu entuzjastycznie słuchał 
o rozrywkach stwarzania i o małżeńskich zabawach Śri Kryszny.

Pewnego razu, gdy Śrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur odwiedził
Radha-kunda, zebrało się tam wielu wajsznawów Wradźawasi oczekują-
cych na wzniosłe i ezoteryczne dyskusje dotyczące intymnych, małżeńskich 
lila Radhy i Kryszny. Jednak Śrila Bhaktisiddhanta zdumiał zebranych, 
dostarczając im elokwentnych i głęboko filozoficznych wykładów trwających
dwa miesiące na temat pierwszego wersetu Śrimad-Bhagawatam, który 
opisuje Prawdę Absolutną jako źródło wszystkiego.



Docenić Śri Wryndawan Dham

196

Aćarjowie kładą nacisk na potrzebę zrozumienia wszystkich czynności Śri 
Kryszny, od materialnego stworzenia do Jego radosnego tańca rasa. Intymne, 
małżeńskie rozrywki Radhy i Kryszny czekają na posłusznego i zdetermino-
wanego wielbiciela, który stopniowo studiuje Śrimad-Bhagawatam. Rozpo-
czynając od docenienia czynności stwarzania u lotosowych stóp Kryszny 
w pierwszym i drugim kanto, wielbiciel zwiększa swoje zrozumienie Kryszny, 
gdy czyta dalej, wznosi się do transcendentalnego ciała Najwyższego Pana 
Kryszny. Docierając do dziesiątego kanto Śrimad Bhagawatam wielbiciel 
spotyka najwyższą, słodką Osobę, Śri Krysznę i „zgodnie ze szkołą bhagawata, 
taniec rasa Pana jest Jego uśmiechniętą twarzą”. (ŚB 2.2.13, znaczenie)

Poufne, transcendentalne tematy tańca rasa Radhy-Kryszny powinny 
być dzielone między poważnymi wielbicielami. Bez osiągnięcia wcześniej 
wspomnianych kwalifikacji, niewielbiciele po prostu źle zrozumieją boskie
rozrywki Kryszny i będą winić Najwyższego Pana.

„Rozmowy o Krysznie i Jego rozrywkach – szczególnie o rozrywkach we 
Wryndawanie i o działaniach z gopi – są bardzo poufne. Nie są tematem 
do publicznych rozmów, ponieważ ci, którzy nie mają zrozumienia trans-
cendentalnej natury rozrywek Kryszny, zawsze popełniają obrazy uważając 
Krysznę za zwykłą osobę, a gopi za zwykłe dziewczęta. Podążając za zasa-
dami Śri Ćajtanji, który nigdy nie dyskutował o działaniach Kryszny z gopi 
publicznie, wielbiciele w Ruchu Świadomości Kryszny nie przyłączają się 
do publicznie prowadzonych dyskusji na temat rozrywek Kryszny z gopi 
we Wryndawanie. Dla publicznego ogółu sankirtan jest najefektywniejszą 
metodą rozbudzenia świadomości Kryszny”. (CC, MADHJA 8.56, znaczenie)

Taniec rasa Śri Kryszny
Taniec rasa opisany jest tu po to, by wielbiciele zgłębili swoje zrozumienie 
i atrakcję do wiecznych rozrywek Radhy-Kryszny. Wielbiciele odniosą 
także wielkie, duchowe korzyści przez regularne czytanie i dyskutowanie 
najwznioślejszych, transcendentalnych rozrywek Śri Kryszny.

„Ten nosi koronę z pawich piór, a Ta ma przecudnie piękne warkocze. 
Ten ma pierś wspaniale namaszczoną papką sandałową, a Ta nosi wspaniały 
stanik. Ten nosi żółte ubranie z kolorowych klejnotów zwisające do kostek, 
a Ta nosi piękne i kolorowe czerwone ubrania z klejnotów. W ten sposób 
jasno-ciemna młoda para wygląda wspaniale ujmująco i przystojnie.
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„Radha i Kryszna uśmiechają się z wzajemną miłością. Ich wspaniały 
przepych szerzy się we wszystkich kierunkach. Z brzęczącym dźwiękiem 
dzwonków na kostkach i pasie oraz przy muzyce fletu z klejnotów oczaro-
wują Oni ruchome i nieruchome duchowe stworzenia z lasu Wryndawany. 
Radha i Kryszna wchodzą na piękną arenę z klejnotów, która pokryta jest 
kwiatami i wypełniona śpiewem gopi i rytmem mrydang. Tańczą i klaszczą 
w ręce ze wspaniałą gracją, a dostojne ruchy członków Ich ciała i oczu stwa-
rzają wspaniały festiwal nektariańskich smaków transcendentalnej miłości. 
Ta Boska Para jest moim życiem i duszą. Któż pośród świętych wielbicieli 
nie wielbiłby tej Boskiej Pary, Radhiki-Krysznaćandry?”. (WM)

„Pan Kryszna powiedział do Uddhawy: «Najodpowiedniejszym czasem 
jest pełnia księżyca jesienią, tak jak dziś. Najlepszym miejscem we wszech-
świecie jest Wryndawana, a najpiękniejsze dziewczęta to gopi. Zatem, Mój 
drogi przyjacielu Uddhawo, myślę, że powinienem teraz wykorzystać 
wszystkie te okoliczności i zająć się tańcem rasa”. (NOD, rozdz. 21)

Widząc Wryndawanę, Śri Radhę, noc z pełnią księżyca, Jamunę i jej 
brzegi, Kryszna zapragnął odgrywać rasa-lila. Wryndawana zadowala 
wszystkie zmysły Kryszny. Satysfakcjonuje uszy Śjamasundara jej śpiewa-
jącymi ptakami i pszczołami. Wryndawana zadowala skórę Kryszny swoim 
chłodzącym powiewem, język Kryszny swoimi słodkimi, dojrzałymi owo-
cami, oczy Kryszny promieniami księżyca i Jego nos zapachem ładnie 
rozkwitłych kwiatów.

Jedna po drugiej, Kryszna rozpoczyna cieszyć się wszystkimi różnymi 
rzeczami Swojego święta rasa ze Swoimi ukochanymi gopi. Bawią się 
w lesie, tańczą w grupach lub indywidualnie, albo z Kryszną w centrum, 
lub zarówno z Radhą i Kryszną w centrum, otoczeni przez wirujące gopi.

Śri Kryszna śpiewa atrakcyjne pieśni o księżycu i leśnych pnączach. Gopi 
powtarzają te pieśni, lecz zamieniają je na gloryfikowanie miłości Radhy
i Kryszny. „Winorośl-madhawi” – śpiewa Kryszna – „rozkwita, gdy obej-
mowana jest przez wiosnę, i w zamian upiększa także tę porę roku. Każdy 
w świecie cieszy się tym przyjemnym widokiem”. Gopi śpiewają w odpo-
wiedzi: „Madhawi-Radha rozkwita, gdy obejmowana jest przez Madhawę 
(imię wiosny), Kryszna i wszyscy inny zadowoleni są tym widokiem”.

Gdy Kryszna śpiewał, zadowalała Go słodycz lasu. Dzięki transcenden-
talnemu dotykowi Pana Śri Kryszny, zarówno pnącza, jak i gopi rozkwitały. 
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Podążając za przyjaznymi łabędziami i brzęczącymi pszczołami, Kryszna 
i gopi pojawili się na rasa-mandali, pod drzewem Wamśiwat nad Jamuną.

Otrzymując radosny darśan Kryszny, Jamuna-Dewi wezbrała z radości. 
Uśmiechała się ona do Kryszny spienioną wodą, śpiewała za pomocą 
swoich ptaków i wyciągała ramiona swoich fal, chętnych, by dotknąć 
Krysznę. Z jej niespokojnymi, kwitnącymi od czerwonych lotosów oczami, 
z jej krokodylowym nosem wystającym z wody i z jej zakręconymi wirami 
uszu, Jamuna pragnęła słuchać słodkich słów i muzyki Kryszny.

Widząc piękne brzegi Jamuny błyszczące od promieni księżyca w pełni, 
Kryszna jeszcze bardziej zapragnął zabaw. Gdy Kryszna i gopi przybyli 
tam, Jamuna-Dewi ciągle chwaliła boskie spotkanie, ofiarowując kwiaty
lotosu i myjąc Ich lotosowe stopy swoimi delikatnymi falami. Przez towa-
rzystwo Kryszny, Jamuna przepełniła się szczęściem i przestała płynąć 
swoim kursem, co zwiększyło jej głębię nieograniczenie. Lecz widząc, że 
Śri Kryszna i gopi byli chętni przejść na drugą stronę, Jamuna-Dewi zredu-
kowała głębokość do wysokości kostek.

Na przeciwległym brzegu Jamuny, w Ćakrabrahmana, Kryszna i gopi 
rozpoczęli kolisty taniec rasa. Stojąc w centrum rasa-mandali i obejmując 
się, Radha i Kryszna otoczeni są trzema kołami gopi. Na rozkaz Radhiki 
i Kryszny Lalita i inne sakhi rozpoczynają taniec rasa zwany hallisaka. 
Wszystkie gopi tańczą w kółku, podczas gdy Radha i Kryszna, z rękami 
wspartymi na Swoich ramionach, tańczą pośrodku. Potem Kryszna stawia 
Radharani między Lalitę i Wiśakhę, a wszystkie gopi śpiewają radośnie, 
okrążając Je z Kryszną, który czasem do nich dołącza.

Ekspandując, Kryszna wchodzi między każdą parę gopi, kładzie ręce na 
ich ramionach i wygląda jak drzewo tamala tańczące ze złotymi pnączami. 
Pojawiając się jak pochodnia, Kryszna czasem kręci się szybko wokół gopi, 
które myślą: „Kryszna jest tylko ze mną!”. Następnie trzy koła gopi łączą się 
w jedno duże, podczas gdy Kryszna wykonuje w centrum specjalny, wiru-
jący taniec. Ukazując Swą biegłość, Śri Kryszna przykuca i podskakuje 
podczas tańca. Ciągle zniża się do podłoża i szybko unosi ponownie, 
w pięknym stylu obracania się. Gopi także pochylają się i prostują, czasem 
indywidualnie, a czasem wszystkie razem, nadal pozostając w kole otacza-
jącym Krysznę. Po spełnianiu w ten sposób kolistego tańca z gopi, Kryszna 
opuszcza rasa-mandalę, by cieszyć się innymi ekstatycznymi tańcami rasa.
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Drugi taniec rasa
Śri Kryszna zabrał wszystkie gopi na piaszczysty brzeg Jamuny, zwany 
Anangollasa-ranga (arena radosnych, egzotycznych zabaw), który został 
oczyszczony przez delikatne dłonie fal Jamuny, aromatyzowany zapachem 
lilii i oświetlony kojącymi, nektariańskimi i romantycznymi promieniami 
księżyca. Trzymając się za ręce, gopi utworzyły koło wokół Radhy i Kryszny. 
Koło rasy wyglądało jak obracany przez Śri Krysznę złoty dysk kręcących 
się kobiet, który wypełniał polecenie wyrabiania naczyń dla króla garncarzy, 
Kupidyna, na garncarskim dysku rasa-mandali.

Gopi trzymały się wzajemnie za ręce, a Kryszna trzymał Swoje dłonie na 
ich ramionach, gdy radośnie przechadzali się po okolicy, wykonując różne 
tańce. Cały wszechświat rozbrzmiewał słodyczą fletu Kryszny, głosami
gopi i dźwiękiem ich bransoletek, dzwonków na pasach i na kostkach, 
dźwięczących w rytmie ich tańczących stóp.

Kryszna i gopi radośnie śpiewali wiele rodzajów pojedynczych i złożonych, 
czystych i wyciągniętych melodii. Śpiewali niepostrzegalną dla zwykłych 
śmiertelników, niebiańską i odświętną „gamę Gandharwa”. Śpiewali także 
dwadzieścia dwie marginalne nuty, siedem głównych, czterdzieści dziewięć 
kluczowych nut, piętnaście rodzajów treli, dwadzieścia jeden rodzajów głosów 
przyciszonych i wiele innych, unikalnych styli głosu i rag. Wrynda-Dewi 
rozdała poszczególnym gopi karatale, perkusje oraz instrumenty strunowe 
i dęte. Grały one na bębnach mrydanga i damaru (mały bębenek o kształcie 
litery „x” Śiwy), karatalach, trzech rodzajach fletów i na siedmiu rodzajach
instrumentów muzycznych, takich jak wina i swaramandalika.

Tańcząc, gopi robiły różne pozy z cieni dłoni, imitując flagę, twarz gęsi,
głowę papugi, sarny, szczypce, igłę, połowę księżyca, pączek lotosu, kieł 
węża i inne formy. „Śrila Wiśwanath Ćakrawarti Thakur wskazuje, że gopi 
były ekspertkami w pokazywaniu mudr (precyzyjne ruchy dłoni, wyrażające 
uczucia lub dające do zrozumienia, jakie jest znaczenie przedstawienia). 
I tak niekiedy Kryszna i gopi artystycznie poruszali Swoimi splecionymi 
razem ramionami, a czasem oddzielali się i pokazywali mudry, aby odegrać 
znaczenie pieśni, które śpiewali”. (ŚB 10.33.7, znaczenie)

Gopi klaskały na wiele rytmów, a Śri Kryszna śpiewał chwytające tony, 
tańcząc ze sprytnymi gopi. Gdy Krysznaćandra tańczył z Radhą, Lalita i jej 
przyjaciółki śpiewały, Ćitra ze swoimi przyjaciółkami utrzymywała rytm, 
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a Wrynda-Dewi i jej grupa oceniały przedstawienie Boskiej Pary. Czasem 
Kryszna tańczył Sam, przy zadziwiającym śpiewie Śrimati Radhiki i Jej 
przyjaciółek. A innym razem patrzył, jak Radharani tańczy niepokojąc 
Jego umysł Swoimi gestami.

Choć strunowe i dęte instrumenty, flety, bębny i głosy rozbrzmiewały
delikatnie na różne strony, stały się jednym z dźwiękiem tańca Kryszny 
i gopi, którzy podążali za muzyką Swoimi krokami i ruchami brwi, oczu, 
rąk i ciała. Piękny Kryszna ciągle wychodził z koła gopi. Poruszał lotoso-
wymi dłońmi i stopami w takt ich muzyki, co zwiększało szczęście gopi. 
Radha, sprawiając, że Jej bransoletki współgrały z ruchami dłoni, a Jej 
dzwonki na talii, naramiennikach i kostkach dzwoniły słodko, śpiewała 
i tańczyła jak świecący piorun przecinający chmurę, Krysznę. Potem Lalita, 
Wiśakha i sukcesja sakhi spełniały ekstatyczny taniec solo, śpiewając dla 
przyjemności Kryszny.

Tańcząc i śpiewając, Kryszna powiedział radosnym i miłosnym głosem: 
„Spójrz Radho! Światło księżyca jest tak jasne, iż sprawia, że brzeg Jamuny 
wygląda, jakby tańczył, a drzewa lekko tańczą z delikatnym wietrzykiem!”. 
Jednocześnie tańcząc i śpiewając, Śrimati Radharani odparła: „Twój bardzo 
drogi uśmiech – księżyc, kwietne kunda, łabędź, mleko, diamenty i perły 
– wszystkie jaśnieją równym pięknem”. Podczas gdy gopi grające na lutniach 
i fletach śpiewały i nadawały rytm, gopi grające na mrydangach rozpoczęły 
taniec w ekstazie. W tańcu i śpiewie jasne ubrania gopi, ich staniki i bluzki 
rozluźniły się. Widząc to, Kryszna szybko zbliżył się do nich tańcząc 
i związał ich ubrania na nowo.

Bransoletki, dzwonki na kostkach, naramienniki i dzwonki na taliach 
u Kryszny i tańczących gopi dźwięczały jak pięć rodzajów instrumentów 
muzycznych, rozbrzmiewających po bębnach, cymbałkach, fletach i instru-
mentach strunowych. Podczas gdy gopi tańczyły i śpiewały piękne pieśni, 
zginały swoje szyje i biodra, poruszały oczyma w lewą i prawą stronę miło-
śnie spoglądając na lotosową twarz Kryszny. „Dobrze wykonane, pięknie!” – 
powiedział Kryszna, chwaląc gopi za ich perfekcyjne śpiewy trudnych nut.

Kryszna serdecznie objął Radhę w nagrodę za Jej wspaniałe przestawienie 
taneczne. Gdy nakłaniał Radhikę do tańca przy pieśni Jego fletu, Śri Radha
żartobliwie wskazała, że Kryszna popełnił błąd i szybko poprawiła Go 
Swoim miłosnym spojrzeniem. Następnie Śjama zachwycił Radhę tańcząc 
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do Jej śpiewu i gry na winie. Podchodząc do Siebie, Radha i Kryszna rozpo-
częli śpiewać i tańczyć w najwznioślejszym, nieporównywalnym stylu. Choć 
gopi starały się nadążyć za Boską Parą w śpiewie i tańcu, nie było to możliwe. 
Trzymając się za ręce, Radha i Kryszna rozpoczęli taniec. Ich bransoletki 
z klejnotów zaczęły brzęczeć, Ich ramiona jaśniały, a Ich księżycowe twarze 
kąpały się w blasku poruszonych kolczyków. Trzymając Swoje stopy złączone 
razem w jednym miejscu, Radhika i Krysznaćandra kręcili się kółko tak 
szybko, że stali się jednym w cyklonowym kole Kupidyna.

Ubrane tak, by zadowolić Radhę i Krysznę, poszczególne gopi rozpoczęły 
przedstawiać różne tańce. Jedna klękała na ziemi, rozrzucała ramiona 
i szybko kręciła się, jak dysk Kupidyna. Inna, czasem dotykając ziemi jedną 
ręką, obracała resztę swojego ciała wkoło nieba. Potem schodziła na ziemię 
i powtórnie tańczyła, obracając się bez żadnego wsparcia. Smukła gopi od-
chylała głowę do tyłu, aż do ziemi, sprawiając, że jej wygięte plecy i brzuch 
były jak złoty łuk Kupidyna, jej warkocze opadały do pięt i przypominały 
cięciwę. W ten sposób tańczyła wspaniale, by zadowolić Śri Krysznę.

Pływając w oceanie smaków, Śri Kryszna kręcił się wkoło w tańcu rasa. 
Patrzył na jedną gopi, chętnie całował drugą, spoglądał w oczy innej gopi, 
pił nektar ust jeszcze innej, oraz ciepło obejmował pozostałe. Kryszna 
tańczył i sprawiał, że gopi też tańczyły. Kryszna śpiewał i sprawiał, że gopi 
też śpiewały. Gopi gloryfikowały Krysznę, a On wychwalał je. W ten sposób
Śri Kryszna bawił się z gopi dokładnie tak, jak chłopiec bawi się własnym 
odbiciem.

Taniec rasa Śri Kryszny nie jest różny od Jego transcendentalnych, miło-
snych relacji ze Śri Radhą i gopi. Taniec Kryszny, z klaskaniem w dłonie i z 
uroczymi krokami i rytmami, jest jak Jego intymne czynności dotykania 
piersi gopi, całowania i obejmowania ich.

„Gdy cała noc Brahmy minęła, Kryszna poradził gopi, by powróciły do 
Swoich domów. Noc Brahmy trwa biliony lat. Dlatego Kryszna spakował 
biliony lat w pojedynczy wieczór, gdy cieszył się z gopi tańcem rasa. Śrila 
Wiśwanath Ćakrawarti porównuje tę niepojętą kompresję czasu do faktu, 
że podobnie wiele wszechświatów mieści się idealnie wewnątrz czterdzie-
stomilowego okręgu ziemskiej Wryndawany”. (ŚB 10.33.38, znaczenie)

Podobnie zadziwiająca jest niemożliwość Jaśody w związaniu dziecka 
Damodara Kryszny nawet setkami sznurów, lub fantastyczny pokaz 
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wszechświata, który matka Jaśoda zobaczyła kiedyś w lotosowych ustach 
swego dziecka. „Nic nie jest niemożliwe dla Śri Kryszny, Jego drodzy wiel-
biciele, transcendentalna siedziba lub czas Jego rozrywek, wszystkie one są 
niewyobrażalnie potężne”. (LB)

Pewnego razu Śri Kryszna opuścił taniec rasa
„Nad brzegiem Jamuny Śri Kryszna zajmował się tańcem z Radharani, 
Ćandrawali i z wieloma setkami milionów innych gopi”. (UN)

„Rywalka Radhy, Ćandrawali i jej grupa przyjaciółek gopi, poczuły się 
bardzo dumne, otrzymując szansę przyłączenia się do tańca rasa z przyja-
ciółkami Radharani. Jednak, by pokazać faworyzowanie Śri Radhiki, Śri 
Kryszna zniknął z otoczenia gopi. Gopi z obu grup połączyły się w poszu-
kiwaniach Radhy i Kryszny”. (BM)

Śrila Krysznadas Kawiradź Goswami opisał transcendentalną rozrywkę 
nawiązującą do tego incydentu, która jasno pokazuje nadrzędną pozycję 
Śri Radhy względem milionów gopi.

„W czasie wiosennej pory, gdy odbywał się taniec rasa, nagle Kryszna 
zniknął ze sceny wskazując, że chciałby zostać Sam ze Śrimati Radharani. 
Śri Kryszna siedział w odosobnionym miejscu czekając, aż przejdzie tędy 
Radharani. «Tylko spójrzcie!» – powiedziały gopi dostrzegając Krysznę 
z oddali – «Tu, w gąszczu, jest Kryszna – syn Nandy Maharadźa!».

„Gdy tylko Kryszna zobaczył wszystkie gopi, był bardzo poruszony. 
W ten sposób nie mógł się ukryć i z powodu strachu pozostał bez ruchu.

„Wówczas Kryszna przyjął Swoją czteroramienną postać Narajana 
i usiadł tam. Gdy wszystkie gopi przyszły tam i dostrzegły Go, powiedziały: 
«To nie jest Kryszna! To jest Bóg, Najwyższa Osoba, Narajan!».

„Wypowiadając to, złożyły pokłony i następujące pełne pokory modlitwy: 
«O Panie Narajanie, ofiarowujemy Tobie pełne szacunku pokłony. Bądź
miłosierny dla nas. Daj nam towarzystwo Kryszny i w ten sposób zabierz 
naszą rozpacz».

„Wypowiedziawszy to i składając pokłony, gopi zniknęły. Potem Śrimati 
Radharani pojawiła się przed Kryszną. Gdy Pan zobaczył Radharani, 
chciał utrzymać Swoją czteroramienną postać, by pożartować z Nią. Przed 
Śrimati Radharani Kryszna starał się najlepiej, jak umiał, aby utrzymać 
cztery ramiona, lecz w ogóle nie był w stanie tego dokonać. Wpływ czystej 
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ekstazy Radhy jest tak niewyobrażalnie wielki, że zmusił Krysznę do po-
wrotu do Swojej oryginalnej, dwuramiennej postaci”. (CC, ADI 17. 279-92)

Pewnego razu Śri Radha opuściła taniec rasa
W czasie jednego z przedstawień tańca rasa Śrimati Radharani nagle 
odeszła, jakby była zła, z powodu nie zwrócenia na Nią szczególnej uwagi. 
„Gdy Radha z powodu złości i urazy opuściła taniec rasa, Pan Śri Kryszna, 
nie widząc Jej, posmutniał. Choć znajdował się On pośrodku setek tysięcy 
gopi w czasie tańca rasa, nadal pozostał osobiście w jednej ze Swoich trans-
cendentalnych form przy Śrimati Radharani. W czasie tańca rasa jedna 
z postaci Kryszny była między dwiema gopi. A przy Śrimati Radharani był 
tylko jeden Kryszna. Choć taki był powód, Śrimati Radharani nadal 
utrzymywała niezgodę z Kryszną.

„Taniec rasa nie błyszczy w sercu Kryszny bez Śrimati Radharani. Dlatego 
Kryszna także opuścił koło tańca rasa i poszedł Jej szukać. Był porażony 
strzałą Kupidyna i nieszczęśliwie żałował, że źle potraktował Radharani. 
Madhawa, Pan Kryszna, zaczął szukać Śrimati Radharani wzdłuż brzegów 
Jamuny. Gdy Kryszna nie znalazł Radhy, wszedł w krzaki Wryndawany 
i zaczął lamentować”. (CC, MADHJA 8.105-15)

Dlaczego Śrimati Radharani rozzłościła się i opuściła taniec rasa? We 
Wryndawanie różne klasy gopi wchodzą na arenę rasy, zarówno prana-sakhi, 
jak i nitja-sakhi, oraz gopi, które w swoich przeszłych życiach, jako mędrcy 
z Dandakaranji, modlili się do Pana Ramaćandry. Czując się potraktowaną 
na równi z innymi gopi, Radha okazała Swoje zwodnicze zachowanie 
i rozdrażniona odeszła. Znajdując Śrimati Radharani w Śringara-wata, 
Śri Kryszna uspokoił Ją zaplatając Jej włosy ze słodko pachnącymi kwiatami 
i z miłością masując lotosowe stopy Radhy. Potem Kryszna cieszył się 
tańcem rasa ze Śri Radhą i z wybraną grupą bliskich przyjaciółek Radhy.

Korzyści ze słuchania o rasa-lila Śri Kryszny
Śukadewa Goswami podsumowuje pięć rozdziałów Śrimad-Bhagawatam 
(pieśń dziesiąta, rozdziały 29-33), opowiadające o rasa-lila Radhy-Kryszny, 
tym wersetem: „Każdy, kto z wiarą słucha i opisuje radosne rozrywki Pana 
z młodymi gopi we Wryndawanie, osiągnie czyste oddanie dla Pana. W ten 
sposób stanie się spokojny i pokona chorobę serca – pożądanie”. (ŚB 10.33.39)
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Śrila Wiśwanath Ćakrawarti Thakur wyjaśnia dokładnie, jak słuchanie
o rasa-lila Kryszny niszczy pożądanie. Sławny aćarja mówi, że poważny 
wielbiciel, który z wiarą słucha o rasa-lila Kryszny, osiągnie najpierw bhakti. 
Potem, dzięki wpływowi tej bhakti, choroba pożądania w sercu stopniowo 
zaniknie. Śukadewa Goswami, wszyscy aćarjowie i Sam Bóg, Najwyższa 
Osoba, Śri Ćajtanja, podkreślają korzyści z czytania i rozmawiania o tańcu 
rasa Kryszny. Śri Ćajtanja powiedział Pradjumnie Miśrze: „Gdy wielbiciel 
słucha lub opisuje z wielką wiarą rozrywki Pana Kryszny, takie jak taniec 
rasa Kryszny z gopi, choroba pożądliwych pragnień w jego sercu i agitacja 
spowodowana trzema siłami natury materialnej natychmiast odchodą 
i staje się on spokojny i cichy”. (CC, ANTJA 5.46)

Śrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur komentuje ten werset: „Każda
osoba z poważnymi inklinacjami do słuchania o rozrywkach tańca rasa 
Kryszny, które wspomniane są w Śrimad-Bhagawatam, oraz z wielką wiarą 
i transcendentalnym, duchowo zainspirowanym umysłem, jest natychmia-
stowo uwalniana od materialnych, pożądliwych pragnień przebywających 
w sercu materialistycznego człowieka”.

Radharani i Kryszna łaskawie objawiają wspaniałe, wzniosłe, transcen-
dentalne rozrywki w tym świecie, w celu przyciągnięcia i oczyszczenia 
uwarunkowanych dusz. Adi-rasa (oryginalna rasa seksualna), generowana 
przez „pożądliwą” atrakcję Kryszny do Śrimati Radharani, jest całkowicie 
duchowa, daleko poza zdeprawowanymi, wyzyskującymi związkami z tego 
materialnego świata. Duchowe pożądanie, które jest prawdziwą miłością, 
porównane jest do czystego złota. Ta duchowa miłość jest różna od jej kopii 
podobnej do żelaza – materialnego pożądania.

Aćarjowie wajsznawa  zachęcają wielbicieli do studiowania egzaltowanych, 
transcendentalnych, miłosnych rozrywek Radhy-Kryszny. Lecz odradzają 
takie studia niepoważnej, materialnie przywiązanej klasie niewielbicieli. 
Takie osoby powinny „zapomnieć o rozmowach o pożądliwych uczuciach 
Kryszny i gopi. Jednakże, jeśli ktoś jest szczerym wielbicielem, materialne 
pożądanie w sercu znika całkowicie, gdy rozmawia o pożądliwych uczu-
ciach między gopi a Śri Kryszną, robiąc szybki postęp w życiu duchowym”. 
(ŚB 5.25.5, znaczenie)

Ten sam punkt jest powtarzany w różnych cytatach, by pokazać ogromne 
duchowe korzyści, które osiąga się studiując poważnie transcendentalne 
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rasa-lila Radhiki-Krysznaćandry. „Śrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur
stwierdza, że jeśli wielbi się przykład wyzwolonych gopi we Wryndawanie, 
które przyjęły Pana Śri Krysznę na swojego kochanka, można uwolnić 
swoje mentalne czynności od zanieczyszczenia pożądaniem”. (ŚB 11.26.12, 
znaczenie)

„Jeśli bona fide słuchacz słucha o rozrywkach Śri Kryszny z gopi, które 
wydają się pożądliwe, pożądliwe pragnienia w jego sercu, które są chorobą 
uwarunkowanej duszy, zupełnie znikną i stanie się on najwznioślejszym 
wielbicielem Pana”. (ŚB 7.1.30, znaczenie)

Śrila Prabhupada napisał do jednego ucznia: „Innym sekretem sukcesu 
jest to, że gdy ktoś jest bardzo mocno zaagitowany seksualnie, powinien 
myśleć o rozrywkach Kryszny z gopi i tak zapomni on o swojej seksualnej 
potrzebie”. (SPL 11.11.68)

Taniec wieczności z Kryszną
„W ciele duchowym można tańczyć z Śri Kryszną w tańcu rasa, jak gopi 
i chłopcy pasterze. Nie jest to zwykły taniec, lecz taniec wieczności w to-
warzystwie Boga, Najwyższej Osoby. Jedynie ci, którzy zostali oczyszczeni 
w swojej miłości do Kryszny, mogą wziąć w tym udział”. (MG, rozdz. 7)

„Dojrzali wielbiciele, którzy całkowicie przestrzegali świadomości 
Kryszny, są natychmiast przenoszeni do materialnego wszechświata, gdzie 
pojawia się Kryszna. W takim wszechświecie wielbiciele dostają pierwszą 
możliwość osobistego i bezpośredniego towarzystwa Kryszny. Trening 
trwa, gdy przyglądają się wryndawana-lila Kryszny na tej planecie”. (KB, 
rozdz. 28)
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Rozdział Piętnasty
Gowardhana i Radha-kunda

Śri Radha-kunda jest nadrzędna, ponieważ przepełnia ją 
ambrozja nektaru premy do Śri Kryszny.

Upadeśamryta

Istnieje nieograniczona liczba kuńdźa, gajów, jaskiń, lasów, jezior, rzek 
i wzgórz, gdzie Radha i Kryszna cieszyli się transcendentalnymi rozryw-
kami przepełnionymi bezgranicznie słodyczą małżeńskiej rasy. Jeśli chodzi 
o lasy na przykład, aćarjowie gaudija wajsznawa zidentyfikowali i nazwali sto
trzydzieści siedem przyjemnych lasów, z których dwanaście jest głównych. 
Z tych dwunastu głównych lasów Śrimati Radharani i Śri Kryszna fawo-
ryzowali las nazywany Wryndawaną, który wypełnili Swoimi miłosnymi 
rozrywkami. Domy Śrimati Radharani i Śri Kryszny, rzeka Jamuna,  Rasa-
-sthali, Wamśiwat, Sewa-kuńdźa, Nidhuwana, Imli-tala, Śringara-wata, 
Ich ulubiona góra – Giriradźa-Gowardhana – i Ich ulubione jeziora do 
kąpieli – Śjama-kunda i Radha-kunda, wszystkie są usytuowane w lesie 
Wryndawany!

Śri Giriradźa-Gowardhana – transcendentalny paw
„Lepszym od Mathury jest transcendentalny las Wryndawany z powodu 
rozrywek rasa-lila Kryszny. Lepszym od lasu Wryndawany jest Wzgórze 
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Gowardhana, ponieważ zostało podniesione przez boską rękę Śri Kryszny 
i było miejscem różnych miłosnych rozrywek”. (NOI, 9)

Zgodnie z opinią Śrila Wiśwanatha Ćakrawartiego Thakura, Wzgórze
Gowardhana pojawiło się w kształcie podobnym do pawia. W jednej 
z klasycznych póz paw zgina szyję, chowając głowę pod brzuch. Wzgórze 
Gowardhana stoi w tej „pawiej pozie”. Jeziora Śjama-kunda i Radha-kunda 
formują oczy Giri-Gowardhana, Dan Gati jest Jego długą szyją, Puńćari 
plecami i ogonem z piórami, a Mukharawinda Jego ustami.

Śri Giri-Gowardhana – najlepszy wielbiciel
Wradźa gopi gloryfikowane są w Wedach oraz przez Śri Krysznę i Śri 
Ćajntanję Mahaprabhu jako najlepsze wielbicielki Kryszny, ponieważ 
ofiarowują całkowite podporządkowanie, pozbawioną egoizmu służbę
u lotosowych stóp Kryszny. Lecz pokorne gopi same chwalą Giriradźa jako 
najlepszego wielbiciela: „Ze wszystkich wielbicieli to Giri-Gowardhana 
jest najlepsze! O moje przyjaciółki, wzgórze to dostarcza Krysznie, Balaramie 
oraz Ich cielętom, krowom i pasterzom wszystkich niezbędne rzeczy – wodę 
do picia, bardzo miękką trawę, jaskinie, owoce, kwiaty i warzywa. W ten 
sposób wzgórze ofiarowuje szacunek Panu. Dotykane przez lotosowe stopy
Kryszny i Balarama, Wzgórze Gowardhana wygląda niezwykle radośnie”. 
(ŚB 10.21.18)

Śri Giriradź odgrywa wiele ról w rozrywkach Kryszny. Jest przyjacielem 
Kryszny, obrońcą, ziemią do zabawy i zawsze dba o wszystkie potrzeby 
Kryszny. Jest świadkiem najbardziej intymnych, małżeńskich rozrywek 
Kryszny. Każde źdźbło trawy, każdy strumień, drzewo, pnącze i kwiat 
przygląda się nieograniczonym rozrywkom Kryszny.

Służenie Krysznie naturalnymi bogactwami
„Śrila Wiśwanath Ćakrawarti Thakur wymienia naturalne bogactwa, któ-
rymi Wzgórze Gowardhan służy Śri Krysznie: »Kryszna i Balaram piją 
pachnącą, chłodną wodę z wielu wodospadów na Gowardhanie i używają 
jej do mycia Swoich stóp i ust. Gowardhan oferuje smaczne napoje, takie 
jak miód i sok z mango. Gowardhan dostarcza także trawy, która jest 
miękka, pachnąca, delikatna i sprzyjająca dużemu przyrostowi krów, a także 
zwiększa produkcję mleka”.
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„W ten sposób trawa ta używana jest przez Krysznę do karmienia trans-
cendentalnych stad. Jest tam wiele jaskiń, gdzie Kryszna, Balaram i Ich 
przyjaciele bawią się, siedzą lub leżą. Takie jaskinie sprawiają przyjemność, 
gdy pogoda na zewnątrz jest zbyt gorąca lub zbyt zimna, lub gdy pada 
deszcz. Gowardhan zapewnia także delikatne korzenie jadalne, klejnoty do 
ozdabiania ciała, naturalne mineralne farbki do kolorowania ciała, płaskie 
miejsca do siedzenia oraz lampy i lustra w postaci smukłych kamieni, bły-
skotliwej wody i innych naturalnych substancji”. (ŚB 10.21.18, znaczenie)

We Wradźa-riti-ćintamani Śrila Wiśwanath Ćakrawarti Thakur daje
inny, żywy i poetycki opis służby Giri-Gowardhana. „Wzgórze Gowardhan 
jest jak flaga intensywnej słodyczy zatknięta w bogatej ziemi Wryndawany.
Jako król gór, Giriradź oferuje przyjemną i królewską służbę dla młodego 
księcia Wradźi. Skały na Wzgórzu Gowardhana to wiele rodzajów wspa-
niałych kamieni, które służą za trony, kanapy i inne rodzaje mebli dla Śri 
Kryszny – najwyższego monarchy wszystkich smaków nektaru. Piękne 
lasy i jaskinie na Wzgórzu Gowardhan są miejscami słodkich rozrywek 
Kryszny – każdy z nich doskonały dla Jego najbardziej pomyślnej ukochanej 
i dla Jego przyjaciół. Drzewa i winorośle ze Wzgórza Gowardhan służą Śri 
Krysznie, ofiarowując kwitnące gałęzie słodkich owoców i kwiatów wypeł-
nionych miodem, nektarem i pachnącym pyłkiem.

„Czerwone, cynobrowe, żółte i inne pigmenty ze Wzgórza Gowardhan 
dekorują transcendentalne ciało Śri Kryszny dla przyjemności Jego ukocha-
nych gopi. Piżmo zostawione przez sarny, jak również kunkuma, kamfora 
i aguru, naturalnie produkowane przez Wzgórze Gowardhan, perfumują 
słodkim zapachem transcendentalne ciało Śri Kryszny. Pawie tańczą entu-
zjastycznie, pszczoły i kukułki śpiewają melodyjnie, a wiele innych ptaków 
świergocze w rytmicznym akompaniamencie, gdy spoglądają na służbę 
wykonywaną dla Śri Hari przez najlepszego przyjaciela Kryszny, Wzgórze 
Gowardhan”.

Wzgórze Gowardhan jest Śri Kryszną
Choć Wzgórze Gowardhan służy bardzo wydajnie jako największy wielbiciel 
Kryszny, Giri-Gowardhan jest także bezpośrednią inkarnacją Najwyższego 
Pana. Śrila Raghunath Das Goswami otrzymał Gowardhana-śila i guńdźa-
-mala (naszyjnik z małych, czerwonych jagód) od Śri Ćajtanji i wielbił je, 
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jako nieróżne od Radhy-Kryszny. Dlatego Śri Giriradźa-pudźa może być 
spełniana w ten sam sposób, jak regularne wielbienie Bóstw Radhy i Kryszny. 
„Gdy wszystko zostało przygotowane” – powiedział Śrila Prabhupada 
– „Śri Kryszna przyjął wspaniałą, transcendentalną postać i oznajmił 
mieszkańcom Wryndawany, że On Sam jest Wzgórzem Gowardhan, by 
przekonać wielbicieli, że Wzgórze Gowardhan i Kryszna są identyczni. 
Tożsamość Kryszny i Wzgórza Gowardhan jest nadal poważana, a wielcy 
wielbiciele biorą skały ze Wzgórza Gowardhan i wielbią je dokładnie tak, 
ja wielbi się Bóstwo Kryszny w świątyni”. (ŚB 10.24.35, znaczenie)

Śri Kryszna w wiecznej formie jako Giriradźa-Gowardhana jest łaskawy 
i łatwy do zadowolenia przez codzienne ofiarowanie wody do picia z Jamuny,
ośmiu Tulasi mańdźari do objęcia Jego lotosowych stóp i odrobiny słodyczy 
mlecznych, jak sandeś. Sannjasini i „wielbiciele Wradźawasi” często mają 
Gowardhana-śila, ponieważ wielbienie ich jest proste, słodkie i wzniosłe.

Błogosławieństwa Śri Giriradźa-Gowardhana
Oto dlaczego Kryszna zamanifestował Siebie w postaci Gowardhana-śila. 
Jeśli ktoś otrzymuje możliwość służenia Giriradźa-Gowardhanowi, taka 
szczęśliwa dusza z pewnością osiągnie lotosowe stopy Radhy i Kryszny. 
Śri Ćajtanja Mahaprabhu dał Swojego Gowardhana-śila Raghunathowi 
Dasie Goswamiemu i poinstruował go, by wielbił Śri Giriradźa wodą 
z Gangesu, guńdźa-mala (które reprezentują Radharani) i Tulasi mańdźari. 
Ćajtanja Mahaprabhu zapewnił następnie Raghunatha Dasa Goswamiego, 
że przez wielbienie Giriradźa z pewnością osiągnie wieczną służbę dla 
Radhy i Kryszny. Zarówno wielbiciele neofici, jak i bramini otrzymają
niewyobrażalną łaskę wielbiąc Śri Gowardhana-śila.

Śri Gowardhana i Jamuna-Dewi posiadają ogromną i nieograniczoną 
możliwość do błogosławienia wielbicieli i nagradzania ich kryszna-premą. 
Dlatego powinniśmy modlić się do Giri-Gowardhana, by pomógł nam 
zwiększyć nasze przywiązanie do Jego uwielbionych obiektów adoracji – 
lotosowych stóp Radhy i Kryszny.

Rozrywki Śri Giri-Gowardhana
Śri Kryszna odegrał nieograniczoną liczbę transcendentalnych, miłosnych 
rozrywek z gopa i gopi na Wzgórzu Gowardhan i w Jego okolicach. Kilka 
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z tych rozrywek to tańce rasa w Ćandrasarowara, pobieranie opłat, rozrywki 
na łodzi w Manasi Gandze, święto annakuta, Gowardhana-pudźa i podnie-
sienie Giriradźa, przeprosiny Indry i abhiszek Kryszny w Gowinda-kunda.

Śri Kryszna podnosi Wzgórze Gowardhan
Śri Giriradź służył jako parasol osłaniający przyjaciół Kryszny, rodzinę, 
krowy i wszystkich mieszkańców Wradźi od ulewnego deszczu Indry 
i dewastujących piorunów. Sam Giriradź nie odczuwał żadnych niedogod-
ności z powodu ataku Indry. W rzeczywistości potężne, świecące pioruny 
Indry były jak małe ukłucia szpilką dla ogromnej formy Giri-Gowardhana, 
który doświadczał najwyższej ekstazy, będąc trzymanym na małym palcu 
lewej ręki Śri Kryszny.

„Paurnamasi powiedziała: «Serca wszystkich gopi płonęły od bólu na 
myśl, że Kryszna podtrzymywał ciężkie Wzgórze Gowardhan, a w tym 
samym czasie przepełniły się wspaniałym festiwalem szczęścia, widząc 
Swego ukochanego Krysznę dzień i noc. W ten sposób dwa przeciwstawne 
uczucia były równocześnie obecne w sercach gopi”. (UN)

„Śri Kryszna, pełen miłości do mieszkańców Wradźi i chętny, by ich 
chronić, z szacunkiem podniósł Wzgórze Gowardhan na siedem dni 
Swoją łaskawą dłonią. Jaskinie na Wzgórzu Gowardhan są wspaniale 
udekorowane cząstkami kunkumy pozostawionymi przez Radhę i Krysznę, 
gdy Ci zajęci byli transcendentalnymi rozrywkami. Niech Śri Gowardhan 
ochroni was pięknymi kamieniami szlachetnym”. (WWS)

Modlitwy do Śri Giri-Gowardhanadźi
Śrila Raghunath Das Goswami miał najbliższy związek z Gowardhanem. 
W Dźagannatha Puri rozpoczął wielbienie Giriradźa po otrzymaniu oso-
bistego Gowardhana-śila od Śri Ćajtanji. Wielbiąc Go, Raghunath Das 
Goswami w nastroju przyjmowania schronienia Śrimati Radharani nosił 
guńdźa-mala na swojej szyi. Po odejściu Mahaprabhu Śrila Raghunath Das 
Goswami przepełnił się bólem rozłąki. Udał się do świętej Wryndawany, 
by skończyć swoje życie skacząc ze Wzgórza Gowardhan. Przekonany do 
dalszego życia przez Śrila Rupę i Śrila Sanatanę Goswamich, Raghunath 
pozostał nad Radha-kunda przez czterdzieści jeden lat. Wykonywał inten-
sywny bhadźan, wielbił Gowardhana-śila, honorował Pana i wajsznawów 
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oraz opowiadał przez trzy godziny dziennie wszechatrakcyjne chwały Pana 
Gaurangi. W swojej Gowardhana-daśakam Śrila Raghunath Das Goswami 
wyjawia pragnienie swego serca.

„O Gowardhanie! Gdy Śri Radha wypowiedziała te słowa: «Moje drogie 
przyjaciółki, ta góra jest najlepszym wielbicielem Kryszny», wtedy wszystkie 
Wedy potwierdziły, że osiągnąłeś niezrównaną pozycję stania się znakiem 
tilaka na czole Wryndawany. Proszę, pozwól mi mieszkać blisko Ciebie”.

„O Gowardhanie! Z uczuciem i w sekrecie obejmujesz szyję Twojego 
drogiego przyjaciela, Śri Radha-kunda, miejsca, które jest bardzo drogie 
Tobie i Śri Hari. Proszę, pozwól mi mieszkać blisko Ciebie i pokaż mi tam 
intymne rozrywki młodzieńczej, Boskiej Pary”.

Śri Śri Śjama-kunda i Radha-kunda
„Lepszym od lasu Wryndawany jest Wzgórze Gowardhan, gdyż zostało 
podniesione przez boską dłoń Śri Kryszny i było miejscem Jego różnych, 
miłosnych rozrywek. A ponad wszystko najdoskonalsze Śri Radha-kunda 
jest najwyższe, ponieważ jest przepełnione ambrozją nektaru premy do 
Pana Gokuli, Śri Kryszny”. (NOI 9)

Wewnątrz całej Wradźa Mandali, Radha-kunda jest najwyższym miej-
scem rozrywek Radhy i Kryszny. Ćajtanja Mahaprabhu osobiście odkrył 
Radha-kunda i polecił Goswamim, by rozkopali je i rozwinęli dla korzyści 
gaudija wajsznawów. Po kąpieli w Śri Radha-kunda, które wtedy było zwykłą 
kałużą między polami ryżowymi, Mahaprabhu tak oto się modlił: „Ze 
wszystkich gopi Radharani jest najdroższa. Podobnie jezioro znane jako 
Radha-kunda jest bardzo drogie Panu, ponieważ jest najdroższe dla Śrimati 
Radharani. W wodzie tego jeziora Radharani zwykła bawić się codziennie 
i odbywała taniec rasa na jego brzegu. W rzeczywistości Pan Kryszna daje 
ekstatyczną miłość, równą tej, którą ma Śrimati Radharani, każdemu, kto 
wykąpie się w tym jeziorze nawet raz w życiu. Atrakcja Radha-kunda jest 
tak słodka, jak atrakcja Śrimati Radharani. Podobnie chwały kunda są tak 
wzniosłe, jak Śrimati Radharani”. (CC, MADHJA 18.6-12)

Pamiętając o rozrywkach Kryszny, Śri Ćajtanja Mahaprabhu tańczył 
ekstatycznie na brzegach Radha-kund, a następnie naznaczył Swe ciało 
tilakiem z tego jeziora.



Gowardhana i Radha-kunda

213

„Śri Radha-kunda opisane jest przez wielkich mędrców jako jezioro tak 
drogie Krysznie, jak Sama Radharani. W rzeczywistości miłość Kryszny do 
Radha-kunda i Śrimati Radharani jest z pewnością taka sama”. (NOI 11)

„Widząc te dwa jeziora, Radharani i Kryszna wierzą, że są w nich obecni. 
To tak, jakby bezpośrednio widzieli się tam. Mądrzy mówią, że zbliżając 
się do tych jezior, bezpośrednio zbliża się do Radhy i Kryszny”. (WRC)

Pojawienie się Śjama-kunda i Radha-kunda
Śrila Wiśwanath Ćakrawarti Thakur wyjaśnia z Puran pochodzenie Radha-
-kunda i Śjama-kunda w komentarzu do wersetu ze Śrimad-Bhagawatam 
10.36.16. Gopi powiedziały Śri Krysznie, by odpokutował za zabicie byka 
(Arisztasury) przez odwiedzenie i wykąpanie się we wszystkich świętych 
miejscach w trzech światach. Kryszna odpowiedział na to wciskając piętę 
Swej lotosowej stopy w ziemię i robiąc głęboką dziurę. Następnie Kryszna 
zwołał wszystkie święte miejsca i rzeki, które pojawiły się natychmiast wypeł-
niając zagłębienie swoimi wodami i tworząc staw do kąpieli – Śjama-kunda.

Po oczyszczającej kąpieli Kryszna wyśmiewał gopi żartobliwymi słowami. 
Śrimati Radharani i Jej przyjaciółki w odpowiedzi na to stworzyły własny 
staw, rozkopując głęboki odcisk zostawiony przez wielkie kopyta demona 
Arisztasury. Gdy Śri Kryszna zaproponował wypełnienie kunda Śri Radhy 
Jego wodami, Ona stanowczo odmówiła, podkreślając, że woda z Jego 
kunda była zanieczyszczona. Tworząc łańcuch gopi, Śri Radha zaaranżo-
wała zalewanie Swojego kunda wodą z Manasi Gangi, znajdującej się 
w odległości pięciu kilometrów.

Uosobione święte rzeki, które przyłączyły się do zalania kunda Kryszny, 
prosiły Radharani, by mogły wypełnić także Jej staw do kąpieli. Śrimati 
Radharani zgodziła się i w miesiącu Kartika, ósmego dnia ubywającego 
księżyca,  o godzinie 23:45, święte rzeki w Śjama-kunda przełamały odgra-
dzającą je tamę i błyskawicznie wypełniły Radha-kunda.

Kryszna powiedział do Radhy: „Będę zawsze kąpał się w Twoim jeziorze, 
które jest dla mnie tak drogie, jak Ty”.

Radharani odparła: „Ja także będę zawsze kąpać się w Twoim jeziorze, 
a każdy, kto wykąpie się w Śjama-kunda, stanie się Mi bardzo drogi”.

Śrila Wiśwanath Ćakrawarti daje obraz boskiego pojawienia się Śjama-
-kunda i Radha-kunda: „Myślę, że gdy Śrimati Radharani zobaczyła 
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Śri Krysznę, roztopiła się w ekstazie i tak przyjęła płynną formę wody 
w Radha-kunda. W ten sam sposób, gdy Kryszna zobaczył Radhę, także 
rozpłynął się w ekstazie i stał się wodami Śjama-kunda. W ten sposób te 
dwa jeziora noszą imiona i cechy Boskiej Pary”. (WRC)

Opis Radha-kunda
W Gowinda-lilamrycie Śrila Krysznadas Kawiradź daje szczegółowe wyja-
śnienie piękna i bogactwa Śjama-kunda i Radha-kunda. Ze wszystkich 
czterech stron Radha-kunda znajdują się schody z klejnotów, prowadzące 
do miejsc kąpieli – ghata – zbudowanych z kamieni szlachetnych, które 
upiększają brzegi wody. Po każdej stronie ghata są pary przecudnie udeko-
rowanych huśtawek zwisających z ukwieconych drzew mango, kadamba, 
bakula i ćampaka. Most z klejnotów łączy Radha-kunda z Śjama-kunda. 
Drzewa kalpa-wryksza otaczają wszystkie brzegi Radha-kunda i uginają 
się od ciężaru swoich przepysznie słodkich owoców i cudownie pachnących 
kwiatów oraz winorośli.

Unikalnie zaprojektowane platformy z klejnotów (nie ma dwóch takich 
samych), stoją na różnych poziomach, obejmując podstawę tych drzew. 
Radha i Kryszna zawsze cieszą się siedzeniem na tych wysadzanych klej-
notami podwyższeniach, które – jakby tego było mało – chłodzą latem, 
a ogrzewają zimą. Na wszystkich brzegach Radha-kunda usytuowane są 
kuńdźa (leśne gaje) aszta-sakhi i ich zwolenniczek. Pola drzew bananowych, 
umiejscowione za kuńdźa, obfitują w dojrzałe i niedojrzałe owoce oraz
w dające chłód liście. Za bananowcami znajdują się kwiatowe ogrody 
i owocowe sady, atrakcyjnie wtulające się w malowniczą scenerię.

W wybranych miejscach Radha-kunda otaczają chatki z klejnotów, gdzie 
Wrynda-Dewi przechowuje owoce, kwiaty i inne przedmioty potrzebne 
do niekończącej się masy spełnianych tu boskich rozrywek. Niezliczone 
leśne boginie (wana-dewi) asystują jej w utrzymaniu ścieżek, chatek, huśta-
wek, ghata i leśnych kuńdźa, gdzie Radha i Kryszna bawią się. Zanim Ra-
dharani i Kryszna spotkają się, wana-dewi przygotowują kwietne chatki 
z posłaniami z płatków lotosu, grube poduszki i oparcia, złote dzbany 
wypełnione miodem i inne przedmioty zapewniające Ich transcendentalną 
radość. Czerwone, białe, niebieskie i żółte lotosy ubarwiają jeziorko Radhy, 
a sączący się z nich pyłek i miód sprawia, że jezioro to jest słodkie i świeże.
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Zaraz naprzeciw ogrodów i sadów Radha-kunda znajduje się sześć lasów, 
w których panuje sześć pór roku. Radha i Kryszna mogą cieszyć się takim 
sezonem, jaki wybiorą. Papugi recytują słodką poezję opisującą przepyszne 
smaki rozrywek Śri Kryszny. Żurawie, gęsi, kaczki i łabędzie śpiewają 
dźwięcznie, figlując w wodzie i przy jej brzegu. Pawie, widząc zbliżającego się 
Krysznę i myląc Muralidhara z deszczową chmurą, rozpoczynają szalony 
taniec miłości. Bramy, baldachimy, huśtawki, platformy, podwórka i ścieżki 
z klejnotów są artystycznie ułożone z kolorowych i pachnących kwiatów. 
Te satysfakcjonujące widoki, dźwięki i zapachy, sprawiają wspaniałe, festi-
walowe otoczenie dla przyjemności Radhiki i Krysznaćandry.

Osiem głównych kuńdźa otaczających Radha-kunda
W ośmiu kierunkach otaczających Radha-kunda znajdują się kuńdźa naj-
droższych przyjaciółek Śri Radhy, aszta-sakhi. Każda gopi osobiście zapro-
jektowała i udekorowała swoje kuńdźa w celu dostarczenia bezkresnego 
szczęścia Boskiej Parze, Radzie i Krysznie. „Nieograniczenie piękna Śri 
Radha-kunda wypełniona jest wspaniałą miłością Boskiej Pary. Po każdej 
stronie są gaje przyjaciółek Radhy z brzęczącymi pszczołami”. (WRC)

Kuńdźa Lality – cała kuńdźa Lality ma kształt jednego dużego kwiatu 
lotosu, a radość z wszystkich pór roku może być tu odczuwana. Są tam 
podwyższenia ze złota, lazuru, szafirów, kryształów, rubinów, itd.W jednym
miejscu stoi sławna Padma-mandira (świątynia lotosowa) – trzypiętrowa 
konstrukcja z szesnastoma bogato urządzonymi pokojami na dwóch piętrach. 
Na najwyższym piętrze jest otwarta weranda, ukazująca panoramiczny 
widok Wradźi. Ściany na parterze przedstawiają wiele obrazów pokrytych 
klejnotami, opiewających rozrywki Kryszny, takie jak taniec rasa, święto 
huśtawek i zabicie różnych demonów, jak Putana i Arisztasura. Jest tam 
zadziwiająca huśtawka zaprojektowana tak, by osiem gopi mogło siedzieć 
na wprost Radhy i Kryszny, gdy Ci się huśtają. Doskonałe sakhi śpiewają 
melodyjne kirtany w czasie tych świąt huśtawek.

Kuńdźa Wiśakhi – ma cztery ogromne drzewa ćampaka w każdym rogu. 
Każde drzewo ma kwiaty różnego koloru: niebiesko-czarne, zielone, żółte, 
i czerwone. Wypukłe drzwi i łuki drzwiowe są pięknie zbudowane z nie-
zliczonych, kolorowych liści i kwiatów. Odurzone pszczoły – „strażnicy” – 
pilnują, żeby niechciane osoby nie weszły do środka.
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Kuńdźa Ćampakalaty – jest to „złoty gaj”, gdzie wszystko, od ziemi do 
ptaków na drzewach, ma złoty kolor. Gdy Radha nosi żółte ozdoby i ubra-
nia na Swym pięknym, złotym ciele, Kryszna nie może Jej dostrzec, gdy tu 
przebywa. Zawsze, gdy Dźatila przychodzi tu węszyć z nadzieją przyłapania 
Radhy i Kryszny, znajduje tylko Krysznę, choć Radha o złotej cerze siedzi 
naprzeciw Ukochanego. Radha i Kryszna często tu jadają, delektując się 
nektariańskimi daniami ze sławnej kuchni Ćampakalaty.

Kuńdźa Ćitry – ponieważ imię Ćitry oznacza „różnorodna i wspaniała”, 
wszystkie żywe istoty w jej kuńdźa posiadają takie cechy. Ptaki, pszczoły, 
drzewa i winorośle są wielokolorowe, różnokształtne, mieniące się barwami 
i wydające różne tony.

Kuńdźa Tungawidji – by zadowolić Krysznę, wszystkie drzewa, liście, 
kwiaty, ptaki, huśtawki, pawilony i podwyższenia w „purpurowym gaju” 
Tungawidji są czerwonego koloru, a ziemia wybrukowana jest rubinami.

Kuńdźa Indulekhi – wszystko w kuńdźa Indulekhi jest białe, zrobione 
z kamienia księżycowego i kryształu. Są tam białe chatki, podwyższenia, 
pawilony i posłania do rozrywek. Każdy gatunek kwiatu jest biały – mallika, 
lotos i jaśmin. Nawet liście na drzewach są białe. Są tam także białe papugi, 
gołębie i pszczoły, rozróżniane tylko poprzez dźwięk, jaki wydają. Gdy 
ktoś „zakłócający rozrywki”, jak teściowa Śri Radhy – Dźatila, wchodzi tu 
nocą, podczas pełni księżyca, nie może zobaczyć Radhy i Kryszny, którzy 
noszą białe ubrania i zlewają się z białą wspaniałością tej kuńdźa.

Kuńdźa Rangadewi – jest to ciemno-niebieska kuńdźa, która zwiększa 
pamięć Radhy o Śjamasundarze i atrakcję do Niego. Ponieważ ziemia, 
ławki, chatki, platformy i pawilony są wysadzane niebieskimi szafirami,
niechciani goście nie mogą znaleźć Radhy i Kryszny razem, ponieważ Śri 
Śjamasundar jest niewidoczny w pięknym wnętrzu tej kuńdźa.

Kuńdźa Sudewi – wszystko na tym boskim placu zabaw Radharani 
i Kryszny jest zielone. Chatki, drogi i podwyższenia przykryte są artysty-
cznymi wzorami z zielonych szmaragdów.

Kuńdźa Ananga-mańdźari – pośrodku Radha-kunda znajduje się 
oczarowująca umysł kuńdźa Ananga-mańdźari (młodszej siostry Śrimati 
Radharani), która wygląda jak unoszący się kwiat lotosu. Świątynia w tym 
gaju, w postaci wyspy, wysadzana jest drogocennymi szlachetnymi kamie-
niami, takimi jak: szmaragdy, rubiny i kamieniami księżycowymi, ma 
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kształt lotosu o szesnastu płatkach i połączona jest z kuńdźa Lality krysz-
tałową kładką.

Śjama-kunda
Śjama-kunda otacza osiem kuńdźa należących do prija-nama sakha (naj-
bliższych głównych przyjaciół pasterzy) Śri Kryszny, jak Madhumangala, 
Subala i Udźdźwala. Lecz w tym przypadku chłopcy podporządkowali 
swoje gaje ulubionym gopi Śri Kryszny. W północno-zachodnim brzegu 
Śjama-kunda znajduje się kuńdźa Subali, znane jako Manasa Pawana-ghata. 
Śri Radha i Jej sakhi kąpią się tu codziennie z wielką ochotą, ponieważ 
tamtejsza woda zawiera strumień miodu płynącego z lotosowych stóp 
Kryszny. Dlatego ta woda jest tak droga dla Radhy, jak Sam Kryszna.

Śrila Krysznadas Kawiradź podsumowuje opis Śjama-kunda i Radha-
-kunda w ten sposób: „Cały urok niewyobrażalnego, transcendentalnego 
piękna Radha-kunda może być postrzegany w swojej prawdziwej postaci 
(swarupa) przez tych, którzy są życzliwi dla rozrywek Radharani i Kryszny 
i przez sadhaków (praktykujących świadomość Kryszny). Lecz niewielbi-
ciele widzą je jedynie jako materialne miejsce”. (GL)

„Na brzegu Radha-kunda znajduje się wspaniały pawilon ze złota, pereł 
i drogocennych kamieni. W tym pawilonie Śri Śri Radha i Kryszna, nie 
zważając na całą resztę, cieszą się transcendentalnymi rozrywkami jak 
dwóch głównych ministrów Bóstwa transcendentalnej miłości, i radośnie 
namaszczają to królestwo miłości papką sandałową Swoich rozrywek. 
Wiecznie wielbię ten wspaniały gaj na brzegu Radha-kunda”. (WWS)

Kąpiel w Radha-kunda
tat premedam sakrid api sarah snatur awiszkaroti

Jeśli ktoś kąpie się tylko raz w świętych wodach Radha-kunda, wzrasta 
jego czysta miłość do Śri Kryszny. (NOI 11)

Śrila Prabhupada wspomina słowo „kąpiel” siedem razy w znaczeniu do 
tego wersetu. Choć rzadko istnieje sposobność przebywania w miejscu, ja-
kim jest Radha-kunda, aćarjowie ciągle podkreślają bezgraniczną wartość 
służenia Radha-kunda i kąpania się z szacunkiem w Jej wypełnionej premą, 
transcendentalnej wodzie.
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„Powiedziane jest, że wielbiciel w jednej chwili rozwinie czystą miłość do 
Kryszny śladami gopi, jeśli jeden raz weźmie kąpiel w Radha-kunda. Śrila 
Rupa Goswami podkreśla, że nawet jeśli ktoś nie może na stałe mieszkać 
nad brzegami Radha-kunda, powinien przynajmniej wykąpać się w tym 
jeziorze tyle razy, ile jest to możliwe. Jest to najważniejszy czynnik w wy-
pełnianiu służby oddania. W związku z tym Śrila Bhaktiwinod Thakur
pisze, że Śri Radha-kunda jest najwłaściwszym miejscem dla zaintereso-
wanych postępem w służbie oddania, podążających śladami przyjaciółek 
(sakhi) lub poufnych służek (mańdźari) Radharani”. (NOI 11, znaczenie)

W Digdarsini-tika do Hari-bhakti-wilasa Śrila Sanatana Goswami mówi: 
„Poprzez kąpiel w Radha-kunda każdy staje się bardzo drogi Krysznie”.

„Z powodu uprzejmości w stosunku do ludzi, by bezpośrednio mogli 
oni delektować się Ich słodyczą, Radha i Kryszna stali się tymi jeziorami. 
Jaśniejąc ze szczęścia, wielbiciele kąpią się w tych dwóch jeziorach. Myślę, 
że te dwa jeziora są miłością Boskiej Pary. Ci, którzy mają szczęście, kąpią 
się tam. Ponieważ kąpiel tam jest jak kąpiel w transcendentalnej miłości 
Radhy i Śjama, te dwa jeziorka noszą imię Boskiej Pary”. (WRC)

Każdego roku tysiące pielgrzymów gaudija wajsznawa zbiera się we 
Wryndawanie, świętując pojawienie się Radha-kunda wieczorną kąpielą. 
Padma Purana mówi: „Jeśli wykąpiesz się w Radha-kunda ósmego dnia 
ubywającego księżyca w Kartika, nazywanego bahulasztami, zadowalasz 
Śri Krysznę i stajesz się Mu drogi.

Modlitwy przed kąpielą w Radha-kunda
Po otrzymaniu pozwolenia na kąpiel i błogosławieństwa swojego mistrza 
duchowego, wielbiciel powinien najpierw okrążyć Śjama-kunda i Radha-
-kunda. Po złożeniu pełnych pokłonów i kilku wybranych modlitw, należy 
ostrożnie i z pełną czcią zanurzyć się w najświętszych wodach Radha-kunda. 
Można recytować następującą modlitwę, która była intonowana przez Śri 
Ćajtanję Mahaprabhu, zanim wykąpał się w Radha-kunda.

jatharadha-prija wisznos 
tasja kundam prijam tatha 

sarwa gopiszu sajwajka 
wisznor atlanta-wallabha 
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Śrimati Radharani jest najdroższa Krysznie, a Jej jezioro, znane jako 
Radha-kunda, jest Mu także bardzo drogie. Ze wszystkich gopi z pew-
nością Śrimati Radharani jest najbardziej ukochana.

Modlitwy do Śri Radha-kunda
„Wypełniona wieloma drzewami ćampaka, pięknymi, młodymi drzewami 
aśoka, drzewami mango, bakula, pnączami lawanga i madhawi,niezwykła 
okolica Radha-kunda i Śjama-kunda jest bardzo piękna i zadowala serce. 
Jest to najbardziej ulubione miejsce rozrywek Radhiki-Krysznaćandry. 
Zachwycający las Wryndawany, piękne Wzgórze Gowardhan i nektariań-
ska arena tańca rasa, nie mówiąc już o innych miejscach, nie są równe nawet 
jednej części z jednego atomu Radha-kunda i Śjama-kunda. Pozwól mi 
przyjąć schronienie tych dwóch jezior, które są droższe Śri Krysznie niż 
Jego powietrze życia”. (WWS)

„Kiedyż wspaniałe, cudowne i łaskawe fale z nektariańskiego oceanu sło-
dyczy, zalewające Wryndawanę najwspanialszym i przepięknym zapachem 
z najwspanialszego ze wszystkich miejsc jeziora, gdzie Śrimati Radharani 
cieszy się wspaniałymi rozrywkami, ozdobią moje usta swoimi chwałami?

„Pozwól mi przyjąć schronienie jeziora, które jest najwspanialszą ozdobą 
Wryndawany, gdzie dwie – jasna i ciemna – cudowne postaci szczęścia 
cieszą się tańcem nektaru czystych, miłosnych rozrywek i gdzie dotyk 
wody sprawia wspaniałą słodycz wzrastającą w sercu.

„Włosy na Jego ciele stają w ekstazie, Jego korona i kolczyki poruszają się, 
a flet przyłożony jest do pełnego księżyca Jego ust, gdy Madhawa chwali
cudowne, transcendentalne cechy Radha-kunda, które jest najwspanialszym 
klejnotem ozdabiającym koronę Śri Gowardhana, i które jest bardzo drogie 
królowej, która rządzi życiem ujmującego, lotosookiego Pana.

„Proszę, medytuj o jasnej i ciemnej, młodej Boskiej Parze, otoczonej przez 
Swoich przyjaciół i przepełnionej słodyczą, która zanurza sie w oceanie 
Radha-kunda, wzmagającym transcendentalne, miłosne pragnienia nie 
mające porównania”. (WM)

dźaja radhe, dźaja kryszna, dźaja wryndawan, 
śjama-kunda, radha-kunda, giri-gowardhana!
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Rozdział Szesnasty
Goswami i świątynie 

we Wryndawanie

We Wryndawanie Sześciu Goswamich 
płakało i szukało Radhy i Kryszny.

Śrila Prabhupada

„Gdy Śrila Sanatana Goswami przybył do Wryndawany, nie było tam 
świątyń. Miasto wyglądało jak puste pole. Śrila Sanatana Goswami usiadł 
nad brzegiem Jamuny. Po pewnym czasie stopniowo zbudował pierwszą 
świątynię; potem zostały wybudowane inne, a teraz miasto to pełne jest 
świątyń w liczbie około pięciu tysięcy”. (CC, ADI 7.160, znaczenie)

„Ze wszystkich świątyń we Wryndawanie dziewięćdziesiąt procent należy 
do gaudija wajsznawów (zwolenników nauk Śri Ćajtanji i Śri Nitjanandy).
Siedem z nich jest bardzo znanych”. (CC, ADI 5.323, znaczenie)

We Wryndawanie są tysiące świątyń, ponieważ praktycznie w każdym 
domu bóstwa rodzinnie wielbione są z miłością. Ulubione bóstwa miasta, 
Radha-Kryszna, zazwyczaj zajmują prywatny „pokój świątynny”, którego 
okno wychodzi na brukowaną alejkę z przodu domu. Swoim pięknym 
i życzliwym darśanem Radha i Kryszna oczyszczają przechodniów.

Poza tysiącami świątyń rodzinnych są tam setki formalnie ustanowio-
nych świątyń z zainstalowanymi Bóstwami i codziennym wielbieniem. 
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Siedem świątyń zbudowanych przez Goswamich z Wryndawany jest naj-
ważniejszych i – zgodnie ze Śrila Prabhupadem – powinny być regularnie 
odwiedzane przez zwolenników Ćajtanji Mahaprabhu. Siedem głównych 
świątyń to: świątynia Radha-Madana-Mohana – Sanatany Goswamiego, 
Radha-Gowindadźi – Rupy Goswamiego, Radha-Damodara – Śrila Dźiwy 
Goswamiego, Radha-Ramana – Śrila Gopala Bhatty Goswamiego, Radha-
-Gokulananda – Śrila Lokanatha Goswamiego, Radha-Gopinatha – Śrila 
Madhupandita Goswamiego i Radha-Śjamasundara – Śrila Śjamanandy 
Prabhu.

Powitanie Ganapatiego
Nad drzwiami wejściowymi w sześciu z siedmiu głównych świątyń Go-
swamich siedzi małe bóstwo Ganeśa, a w świątyni Radha-Gowinda bóstwo 
Ganeśa naturalnych rozmiarów błogosławi wszystkich, którzy wchodzą. 
Ganeś lub Ganapati – sławny z obdarowywania sukcesami finansowymi
– jest dobrze wykarmionym synem-słoniem Pana Śiwy. W przeciwieństwie 
do materialistycznych ludzi, wielbiciele jednak mają inny związek i podejście 
do Ganapatiego. „W piętnastym tekście Śri Brahma-samhity stwierdzone 
jest, że sam Ganapati wielbi lotosowe stopy Pana Nrysimhadewa, i w ten 
sposób stał się on pomyślny dla wielbicieli w oczyszczaniu z wszystkich 
przeszkód. Dlatego wszyscy wielbiciele powinni wielbić Ganapatiego”. 
(NOD, rozdz. 8)

Gdy wielbiciel zapytał, dlaczego poleca się wielbienie Ganeśa w Nektarze 
Oddania, Śrila Prabhupada odparł: „Ganapati jest także wielbicielem. Jego 
wielbienie nie jest wymagane, lecz czasem to robimy. Tak jak gopi wielbiły 
boginię Durgę, Katjajani, w celu otrzymania Kryszny za męża. Celem jest 
Kryszna. Podobnie możemy udać się do każdego półboga – dlaczego tylko 
do Ganapatiego? Do każdego. Lecz nasza modlitwa powinna być taka: 
«Proszę, daj nam Krysznę». Wtedy jest to właściwe”. (CN, tom 7)

Wzdłuż rzeki Jamuny, na granicy Mathura-Wryndawana, znajduje się 
ghata do kąpieli nazywane „Wignanaś”, co jest innym imieniem Ganeśa. Na 
pobliskim wzgórzu jest stare, mające pięć tysięcy lat bóstwo Ganeśa, które 
kiedyś wielbiły gopi, aby usunąć przeszkody w spotykaniu ukochanego Śri 
Kryszny. Manifestując Siebie w tej formie Ganeśa, Śri Kryszna przyjął 
wielbienie i modlitwy gopi. Po ujrzeniu bóstwa Śri Ganapatiego (a we 
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Wryndawanie są ich setki) wielbiciel może pamiętać tę transcendentalną 
lila Kryszny i gopi, a potem modlić się z uczuciem do Pana Ganeśa, by 
usunął wiele przeszkód i zanieczyszczeń, które blokują powódź naszej 
wiecznej miłości do Radhy i Kryszny.

Hanumandźi – czysty wielbiciel Pana Ramaćandry
Poza bóstwami Ganeśa wiele świątyń, takich jak Radha-Madana-Mohana 
i Radha-Gopinatha, posiada bóstwa Hanumana. Hanuman – najbardziej 
znany wielbiciel Pana Śri Ramaćandry posiadający ciało małpy – uważany 
jest za jedenastą część Rudry (Pana Śiwy), pojawił się jako syn Waju (boga 
wiatru) oraz Ańdźany, córki mędrca Gautamy Rysziego. Hanuman jest 
zwykle reprezentowany przez bazaltową rzeźbę, jedną ręką podtrzymuje 
górę, a w drugiej trzyma maczugę. Z powodu doskonałego podporządko-
wania i czystego nastroju służenia, Hanumandźi uważany jest za symbol 
dasja-bhawy. Bóstwa Hanumana zawsze pokryte są cienką warstwą jasno-
-pomarańczowego proszku sindura, który z uczuciem wcierany jest przez 
wielbicieli chętnych otrzymania błogosławieństw od Hanumana – wcielenia 
duchowej mocy.

„Następnego ranka, po wstaniu z łóżka, Ćajtanja Mahaprabhu odwiedził 
lokalną świątynię, w której było bóstwo Hanumana. Po złożeniu mu pokło-
nów Pan wyjechał do Południowych Indii. W prawie wszystkich miastach 
i wioskach Indii są świątynie Hanumana – wiecznego sługi Śri Ramaćandry. 
We Wryndawanie blisko świątyni Gowindadźi znajduje się nawet jego 
świątynia. Jako wieczny sługa Pana Ramaćandry Hanumandźi był wielbiony 
z szacunkiem przez wiele setek tysięcy lat. Tu nawet Ćajtanja Mahaprabhu 
na własnym przykładzie pokazuje, jak powinniśmy ofiarować nasz szacunek
Hanumanowi”. (CC, MADHJA 8.300, werset i znaczenie)

„Nie powinno się krytykować, ale złożyć pełen szacunku pokłon brami-
nowi, półbogom, Boskiej Osobie, Śri Wisznu, Panu Brahmie, bogu ognia, 
bogu słońca, przewodniemu Bóstwu tego świata, dziewięciu planetom 
i wielbicielom, którzy są już inicjowani”. (WP)

Ganeś i Hanumandźi są wielkimi wielbicielami, sługami Pana, którzy 
łaskawie pojawiają się we Wryndawanie, by pomóc wielbicielom w postępie 
w życiu duchowym. Łaskawie asystują wielbicielom, usuwając przeszkody 
na ścieżce duchowego zaawansowania i inspirują siłą oddania.
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Duchowy postęp zależy wielce od postawy wielbiciela, która wyraża się 
w jego zachowaniu. Wielbiciel ma zawsze pokorny nastrój, uważa siebie za 
niższego od trawy na ulicy. Podporządkowując się Śri Śjamasundarowi we 
wszystkich sytuacjach, wielbiciel zawsze uzależniony jest od ochrony 
Kryszny. Bhakta ożywia swą duszę łaską otrzymaną od Boskiej Pary, 
wielbicieli i półbogów. Widząc wszystkich i wszystko w swoim otoczeniu 
połączone z Śri Radhą i Śri Kryszną, wielbiciel wytrwale robi postęp 
w życiu duchowym. Dzień po dniu jego oryginalna, radosna miłość do Śri 
Kryszny rozwija się jak kwitnący kwiat lotosu, otwierający płatek po płatku 
przy wschodzącym słońcu.

Świątynna etykieta
Odwiedzanie i okrążanie świątyń Radhy i Kryszny stanowi jedną z dzie-
więciu form służby oddania, zwaną pada-sewanam (służenie lotosowym 
stopom Kryszny). Wchodząc do pokoju świątynnego wielbiciel powinien 
wydobyć z siebie jakiś dźwięk, intonując imiona Bóstwa przewodniego: 
„Dźaja Śri Śri Radha-Damodara ki dźaja! Śri Śri Kryszna-Balarama ki 
dźaja! Śri Śri Radha-Śjamasundara ki dźaja!”. Zasadniczo wajsznawowie 
Wradźawasi wolą jednak wołać imiona swoich ulubionych Radha-Kryszna: 
„Kiśora-kiśori ki dźaja! Pjari-lala ki dźaja! Śjama-Śjama ki dźaja! Dźaja Śri 
Radha-Damodara Bhagawan ki dźaja!”.

Skręcając w lewo po wejściu do pokoju świątynnego, powinno się z szacun-
kiem przejść obok Śrimati Tulasi-Dewi, trzymając ją po swojej prawej stronie. 
Kiedy tylko mijamy procesję Bóstw, wielbiciela, krowę, Tulasi-maharani lub 
jakąś starszą osobę, powinniśmy zawsze trzymać taką godną szacunku osobi-
stość po naszej prawej stronie, gdy nas mija. To wedyjskie prawo działa także 
w świecie duchowym, gdzie Śrimati Radharani trzyma uwielbionego Śri 
Krysznę po Swojej prawej stronie. Gdy Kryszna zjada prasadam ze starszym 
bratem, Śri Balaram siedzi po prawej stronie Kryszny.

Gdy odwiedzamy świątynię Kryszny lub świętą osobę, należy przynieść 
podarek z kwiatów, lakszmi, kadzideł, ogników do ghi, owoców, ziarna, 
warzyw, ghi, nowych ubrań, itd. Niektóre świątynie utrzymują metalowe 
tace, gdzie wierni codziennie rzucają marchew, kilka orzechów czy garść 
ziarna. „System jest taki, że każdy, kto przychodzi do świątyni, powinien 
przynieść coś do ofiarowania Bóstwu. To jest początek miłości – dawanie
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czegoś. Jeśli ja cię kocham, podaruję ci coś; a cokolwiek ty dasz mi, ja to 
przyjmę. Więc daj coś Krysznie i weź Jego instrukcje. Jeśli ludzie robią 
wysiłek, automatycznie stają się wielbicielami, kochankami Kryszny. To 
jest sukces w życiu”. (SPT 3.18.76)

Śrila Rupa Goswami wyjaśnia, że przychodząc przed Bóstwa można 
ofiarować swoje posłuszeństwo Radzie i Krysznie następującymi trzema
sposobami: 1) bardzo uczuciowo ofiarować modlitwy; 2) pokornie podpo-
rządkować się; 3) pragnąc jakiegoś doskonałego etapu. „W Padma Puranie 
jest stwierdzenie dotyczące uczuciowego podporządkowania wielbiciela 
modlącego się do Pana: «Mój Panie, wiem, że młode dziewczęta czują na-
turalną atrakcję do młodych chłopców i że młodzi chłopcy mają naturalną 
atrakcję do młodych dziewcząt. Modlę się u Twoich lotosowych stóp, by 
mój umysł został przyciągnięty do Ciebie w ten sam spontaniczny sposób”. 
(NOD, rozdz. 9)

Wielbiciele mogą recytować również „Modlitwy Gowinda” z Brahma-
-samhity podczas picia przepysznego darśanu oczyma oddania. Śrila Pra-
bhupada powiedział swoim zwolennikom, aby intonowali i medytowali 
o takiej modlitwie, czyniąc z tego „regularną, codzienną praktykę”. Dla 
przyjemności Bóstw Radha-Gowindadźi Śrila Prabhupada sam często 
śpiewał te stotry. „W Nrysimha Puranie jest takie stwierdzenie: «Każda 
osoba, która przychodzi przed Bóstwo Kryszny i zaczyna intonować różne 
modlitwy, jest natychmiast uwalniana od wszelkich reakcji grzesznych 
czynności i bez wątpienia staje się godna wejścia na Wajkunthalokę”. (NOD, 
rozdz. 9)

„Osoby, które przyciągane są do czystego oddania w świadomości Kryszny, 
i które z tego powodu udają się zobaczyć Bóstwa Wisznu w świątyni, 
z pewnością osiągną ulgę od wejścia do więzienia w łonie matki”. (HBS)

 „Uwarunkowana dusza krąży przez powtarzające się narodziny i śmierć 
z powodu swojej materialnej egzystencji, a to może zostać zneutralizowane 
jedynie dzięki okrążeniu Bóstwa w świątyni”. (NOD, rozdz. 9)

Trzy główne Bóstwa z Wryndawany
Bóstwa Madana-mohana, Gowindadźi i Gopinatha były jako pierwsze 
zainstalowane pięć tysięcy lat temu przez wielkiego wnuczka Śri Kryszny, 
Wadźranabhę. Rządząc Mathura-mandalą król Wadźranabha założył 
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wiele wiosek, które nazwał imionami różnych lila Kryszny. Instalując wiele 
Bóstw Kryszny i rozwijając wiele świętych miejsc kąpieli, kunda ( jezioro), 
przyczynił się wielce do zachowania transcendentalnej wagi Śri Wrynda-
wan Dham.

Trzy Bóstwa – Madana-mohana, Gowindadźi i Gopinatha, wielbione 
były przez wieki przez wielu czystych wielbicieli. Pięćset lat temu zamani-
festowały się przed Sześcioma Goswamimi z Wryndawany, którzy wybu-
dowali zdobne świątynie dla Ich służby i intensywnie pisali o Ich chwałach. 
„Bóstwa Wryndawany: Madana-mohana ze Śrimati Radharani, Gowin-
dadźi ze Śrimati Radharani i Gopinatha ze Śrimati Radharani, są życiem 
i duszą gaudija wajsznawów”. (CC, ANTJA 20.143)

„Każdy wielbi stopy Śri Gowindy, Gopinatha i Madana-mohana, którzy 
są źródłem wszystkiego w świętej Wryndawanie”. (BR)

„Madana-Gopala znany był jako Madana-mohana w tym świecie. Śriman 
Madana-Gopala istnieje także we Wryndawanie. Gopala mieszka tam 
wiecznie, jako chłopiec, a Gowinda-Dewa istnieje jako dojrzały, młody 
chłopak. W porównaniu tych dwóch postaci Gopinatha jest piękniejszy. 
Gopala jest spokojny, lecz skłonny do dumy, Gowinda jest spokojny i ma 
wielkie serce, a Gopinatha jest także spokojny oraz delikatny. Gopala ma 
szyję jak lew, Gowinda stoi w zgiętej w trzech miejscach postaci, a Gopinatha 
jest flirciarzem o szerokiej piersi”. (BR)

Sambandha, abhidheja i prajodźana
„Gdy Krysznadas Kawiradź mieszkał we Wryndawanie, nie było tam zbyt 
wiele świątyń. W tym czasie Madana-mohana, Gowindadźi i Gopinatha 
były trzema głównymi świątyniami. Jako mieszkaniec Wryndawany oka-
zywał szacunek Bóstwom w tych trzech świątyniach i prosił Boga o łaskę: 
«Mój postęp w życiu duchowym jest bardzo powolny, więc proszę o Twoją 
pomoc!».

„Bóstwa Madana-mohana po prostu ustanawiają relację, że «Ja (czyli 
wielbiciel) jestem Twoim wiecznym sługą». Ponieważ tego związku można 
uczyć się wielbiąc Madana-mohana wigraha, Śrila Krysznadas Kawiradź 
Goswami najpierw ustanowił swój związek z Nimi. Gdy to zostało doko-
nane, Krysznadas rozpoczął wielbienie funkcjonalnego Bóstwa, Gowindy, 
ponieważ z Gowindadźi istnieje akceptacja służby. Bóstwa Radha-Gowinda 



Goswami i świątynie we Wryndawanie

227

pokazują nam, jak służyć Śri Radzie i Śri Krysznie. Bóstwo Gopinatha jest 
Kryszną – panem i obrońcą gopi – i dlatego Krysznadas Kawiradź Goswami 
prosi o błogosławieństwa Pana Gopinatha: «Niech ten Gopinatha, Pan 
gopi, Kryszna, pobłogosławi was”. (TLC, wprowadzenie)

„Gowindadźi działa dokładnie tak, jak śiksza-guru. On jest oryginalnym 
nauczycielem, ponieważ daje nam instrukcje i możliwość służenia Mu. 
Diksza-guru jest osobistą manifestacją Śri Madana-mohana wigraha. Oba 
te Bóstwa wielbione są we Wryndawanie. Śrila Gopinatha jest ostateczną 
atrakcją w realizacji duchowej”. (CC, ADI 1.47, znaczenie)

„Gaudija wajsznawowie, którzy pochodzą ściśle z linii Śri Ćajtanji Maha-
prabhu, wielbią Bóstwa intonując transcendentalne dźwięki przeznaczone 
do rozwoju czyjegoś transcendentalnego związku z Najwyższym Panem 
(sambandha), odwzajemniania smaków wzajemnej atrakcji (abhidheja) 
i ostatecznie osiągnięcia pożądanego sukcesu w miłosnej służbie (prajodźana). 
Te trzy Bóstwa (Madana-mohana, Gowindadźi i Gopinatha) wielbione są 
na trzech różnych etapach czyjegoś rozwoju. Zwolennicy Ćajtanji Maha-
prabhu skrupulatnie podążają za tymi zasadami przybliżania się do Kryszny”. 
(CC, ADI 1.19, znaczenie)

Osiągając łaskę Bóstwa Radha-Madana-mohana i studiując pisma sam-
bandha-aćarji Śrila Sanatany Goswamiego, wielbiciel osiągnie sambandha-
-gjanę, czyli wiedzę o swojej duchowej tożsamości i wiecznym związku ze 
Śri Kryszną. Śrila Prabhupada stwierdza: „Bóstwa Sanatany Goswamiego, 
Madana-mohana, pomagają nam czynić postęp w świadomości Kryszny. 
W przestrzeganiu świadomości Kryszny naszym pierwszym obowiązkiem 
jest poznać Krysznę i nasz związek z Nim, czego możemy nauczyć się 
wielbiąc Madana-mohana wigraha”.

Abhidheja-aćarja – Śrila Rupa Goswami – jest nauczycielem nauki o służbie 
oddania, a jego Bóstwo Radha-Gowindadźi akceptuje służbę i daje inspi-
rację do zwiększania podporządkowania na ścieżce bhakti. Pisząc wiele 
książek Rupa Goswami łaskawie ustanowił naukowe podstawy o bhakti. 
„Każdy powinien czytać tę książkę, Nektar Oddania, uważnie, ponieważ 
wszystkie konkluzje o Królestwie Bhakti zawarte są w tej transcendentalnie 
drogocennej książce. Jest to esencja oświecających pism wedyjskich na temat 
świadomości Kryszny. Jeśli będziesz uważnie czytał Nektar Oddania, 
otrzymasz wszelkie przewodnictwo w kulcie bhakti”. (SPL 6.27.70)
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Praktykujący wielbiciele także medytują o Radzie-Gowindzie i o Ich 
niezliczonych gopi i mańdźari usytuowanych w centrum lotosu w Jogapitha, 
we Wryndawanie.

Bóstwem Gopinatha we Wryndawanie jest Kryszna, który jest Panem 
gopi, całkowicie podporządkowanych wielbicieli, wiecznie bawiących się 
w Jego radosnym tańcu rasa. Bóstwo Gopinatha reprezentuje prajodźana-
-tattwę (prawdę o ostatecznym celu życia – czystej miłości do Kryszny). 
Śrila Raghunath Das Goswami – uznawany za prajodźana-aćarję – przyj-
muje lotosowe stopy Śrila Rupy Goswamiego za swoją najwyższą aspirację. 
Tak oto objawia sposób osiągnięcia doskonałości w miłosnym związku ze 
Kryszną. Przez pokorne modlitwy i służbę dla Bóstwa Radha-Gopinatha, 
przez przyswajanie nauk i łaski Śrila Raghunatha Dasa Goswamiego, 
wielbiciel może bardzo szybko zrobić postęp w służbie oddania i ostatecznie 
osiągnąć cel życia – prema-bhakti.

Cechy Sześciu Goswamich
„W modlitwie Śriniwasa Aćarji do Sześciu Goswamich powiedziane jest, że 
porzucili oni materialne bogactwa ze służby w rządzie i książęcy status życia 
i udali się do Wryndawany, gdzie żyli jak zwykli żebracy chodzący po prośbie 
od drzwi do drzwi. Lecz byli tak bogaci w uczucia rozłąki gopi, że cieszyli się 
transcendentalną przyjemnością w każdej chwili”. (KB, rozdz 34)

„Można zapytać: «Jak można żyć po porzuceniu materialnych radości?». 
Goswami żyli zanurzając się w oceanie transcendentalnych rozrywek miło-
snych między Kryszną a gopi. Ponieważ było to cennym nabytkiem, mogli 
oni żyć bardzo spokojnie”. (TLK)

„W życiu duchowym powinno się starać unikać spania tak bardzo, jak 
jest to możliwe. Goswami z Wryndawany praktycznie w ogóle nie spali. 
Oczywiście trochę spali, ponieważ ciało wymaga snu, lecz spali tylko około 
dwóch godzin, a czasem jeszcze mniej. Zawsze zajęci byli duchowymi 
sprawami. Nidrahara wiharakadi-widźitau. Podążając w ślady Goswamich 
powinniśmy starać się zredukować spanie, jedzenie, życie płciowe i obronę”. 
(ŚB 5.14.20, znaczenie)

„Jak jest to wspomniane w Szad-goswami-stotrze: dhiradhira-dźana prijau. 
Sześciu Goswamich jest na równi drogich dla dhira (wielbicieli) i adhira 
(demonów). Pan Kryszna nie był zbyt przyjemny dla demonów, gdy był 



Goswami i świątynie we Wryndawanie

229

obecny we Wryndawanie, lecz Sześciu Goswamich było miłych dla demo-
nów, gdy żyli we Wryndawanie”. (ŚB 4.24.46, znaczenie)

Czynności Sześciu Goswamich
„Między różnymi obowiązkami w wyrzeczonym porządku życia Sześciu 
Goswamich z Wryndawany najważniejszym obowiązkiem, z którego się 
wywiązywali, było prowadzenie naukowych dyskusji między sobą w Sewa-
-kuńdźa, we Wryndawanie (miejsce, gdzie Śrila Dźiwa Goswami ustanowił 
świątynię Radha-Damodara i samadhi Śrila Rupy i Dźiwy Goswamich). 
Dla korzyści wszystkich w ludzkim społeczeństwie zostawili po sobie 
ogrom literatury o transcendentalnym znaczeniu”. (ŚB 2.2.25, znaczenie)

„I tak pozostali we Wryndawanie, aby wykonywać polecenia Śri Ćajtanji 
Mahaprabhu, kompilując i publikując różną literaturę wajsznawa”. (ŚB 
5.1.26, znaczenie)

Goswami uczą rozłąki ze Śri Kryszną
„Goswami nigdy nie powiedzieli: «Widziałem Krysznę». Mieszkając we 
Wryndawanie, będąc w dojrzałym etapie miłości do Boga, nieustannie 
płakali: «Gdzie jest Śrimati Radharani? Gdzie jest Lalita i Wiśakha i inne 
kobiety z Wradźi?». Rozpaczali także w ten sposób: «Gdzie jesteś Ty synu 
Nandy Maharadźa? Gdzie wszyscy jesteście?». W ten sposób poszukiwali 
Kryszny i nigdy, w żadnej chwili nie powiedzieli: «Ostatniej nocy widzia-
łem Śri Krysznę, jak tańczył z gopi».

„Takie oświadczenia nie są składane przez dojrzałych wielbicieli, lecz 
przez kogoś, kto traktuje te sprawy bardzo tanio. Niektórzy ludzie uważają, 
że Radha i Kryszna są tak tani, że mogą być oglądani każdej nocy. Ale nie 
to jest naukami Goswamich. Po wszystkich drogach Wryndawany Goswami 
płakali i szukali Radhy i Kryszny jak szaleńcy. Musimy podążać w ślady 
Goswamich i szukać Radhy i Kryszny w ten sposób. Wryndawana jest 
w naszym sercu i tam musimy szukać Kryszny.

„Śri Ćajtanja Mahaprabhu polecił ten proces wielbienia w separacji. 
Czując rozłąkę z Kryszną, Pan Ćajtanja Mahaprabhu rzucił się do morza. 
Czasem opuszczał Swój pokój i znikał pośród głębokiej nocy. Nikt nie 
wiedział, gdzie poszedł Śri Ćajtanja, a On przez cały czas poszukiwał 
Kryszny. Musimy odczuwać separację z Radhą i Kryszną. Im większą 
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czujemy rozłąkę, tym bardziej powinniśmy zrozumieć, że robimy postęp”. 
(EKC, rozdz. 8)

„Ćajtanja Mahaprabhu zewnętrznie odczuwał separację, lecz wewnętrznie 
czuł się połączony z Kryszną. W rzeczywistości my jesteśmy oddzieleni od 
Kryszny i powinniśmy płakać za Kryszną, tak jak robił to Śri Ćajtanja 
Mahaprabhu. Przez intensywne łkanie pewnego dnia możemy doświadczyć 
Śri Kryszny w separacji. W tej intensywnej rozłące w rzeczywistości spo-
tkamy Krysznę. Śrila Prabhupada powiedział nam, abyśmy intonowali 
Hare Kryszna w nastroju separacji, tak jak zagubione dziecko płacze za 
swoją matką.

Goswami byli zawsze głęboko zaabsorbowani intensywnym nastrojem 
rozłąki z Radhą i Kryszną. Płakali z całego serca, głośno wołając wszędzie, 
szukając, spoglądając, szalenie błagając o przelotne spojrzenie na piękne 
paznokcie u lotosowych stóp Radharani. W takim nastroju Goswami 
mieszkali i delektowali się Śri Wryndawan Dham. Musimy zrozumieć, że 
jeśli ktoś chce uczynić postęp w życiu duchowym, to musi się nauczyć 
płakać obfitymi łzami w rozłące. Powinniśmy rozwinąć taki intensywny
nastrój separacji. Bez takiego nastroju nie jest możliwe osiągnięcie miłosnej 
służby dla Radhy-Kryszny we Wryndawanie.

Osiągnięcie łaski Sześciu Goswamich
Łaska Sześciu Goswamich czeka na chętnego wielbiciela, który z niecier-
pliwością pragnie doskonałego etapu, podczas ciągłego, entuzjastycznego 
studiowania ich książek i poważnego przestrzegania służby oddania. Śrila 
Narottam Das Thakur poetycko pisze o otrzymywaniu łaski Goswamich.

rupa-raghunatha-pade hoibe akuti 
kabe hama budźabo se dźugala-piriti

Kiedy będę naprawdę spragniony, by zrozumienić literaturę daną przez 
Goswamich, wtedy będę w stanie pojąć transcendentalne i miłosne 
rozrywki  Radhy i Kryszny. (PRARTHANA)

„Bez analizowania literatury, takiej jak Bhakti-rasamryta-sindhu (Nektar 
Oddania), nie można zrozumieć, czym jest świadomość Kryszny”. (CN, tom 15)

„Jeśli przylgniemy do lotosowych stóp Sześciu Goswamich i będziemy 
modlić się o ich łaskę, wszelkie przeszkody zostaną usunięte, a transcen-
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dentalne pragnienie służby oddania dla Najwyższego Pana zostanie speł-
nione”. (CC, ANTJA 1.4, znaczenie)

„Gdy wielbiciel rozwija swoją miłość do Nitjanandy Prabhu, uwalniany 
jest od wszelkich przywiązań do świata materialnego i w tym czasie jest 
w stanie zrozumieć rozrywki Pana we Wryndawanie. W takiej sytuacji, 
gdy ktoś rozwija swoją miłość do Sześciu Goswamich, może zrozumieć 
miłość małżeńską między Radhą i Kryszną”. (CC, ADI 7.18, znaczenie)

Bracia Goswami – Śri Rupa i Śri Sanatana
Trzej bracia – Sanatana, Rupa i Anupama – zatopieni byli w bhawa-bhakti 
od wczesnego dzieciństwa. Pamiętając o Wryndawanie, zwykli bawić się 
w lasach drzew tamaryndowych, keli-kadamba i Tulasi, które otaczały ich 
dom rodzinny w Bengalu. Pośrodku tego lasu były dwa stawy, nazwane 
Radha-kunda i Śjama-kunda. W ten sposób byli ciągle zajęci pełnieniem 
służby dla Radhy i Kryszny.

Gdy Sanatana był jeszcze młody, miał niezwykły sen o chłopcu braminie, 
który dał mu Śrimad-Bhagawatam. Po otrzymaniu Śrimad-Bhagawatam 
włosy Sanatany zjeżyły się z ekstazy. Lecz gdy się zbudził, zobaczył, że 
Śrimad-Bhagawatam i chłopiec bramin znikli; Sanatana posmutniał. Tego 
ranka jednak, gdy Sanatana rozpoczął pudźę, Kryszna przebrany za chłopca 
bramina pojawił się przed nim i powiedział: „Weź to Śrimad-Bhagawatam 
ode Mnie, zawsze je studiuj, a cała doskonałość będzie twoja”.

Poza wszystkimi innymi pismami, Śri Sanatana wyjątkowo studiował 
Śrimad-Bhagawatam – esencję wszystkich pism duchowych. W Kryszna-
-lila stawa Sanatana powiedział: „O święte Bhagawata, jesteś moim jedynym 
towarzyszem, jedynym przyjacielem i guru. Jesteś moim największym 
skarbem, osobistym zbawcą, symbolem mojej największej fortuny, samą 
postacią ekstazy. Ofiarowuję tobie pokłony”.

Rupa i Sanatana byli utalentowanymi naukowcami, wytrenowanymi 
przez Widjawaćaspatiego – brata wielkiego Sarwabhaumy Bhattaćarji. 
Swoją główną siedzibę stworzyli w Ramakeli (potem stolica Bengalu). 
Z Bengalu i całych Indii wielu uczonych panditów i braminów przychodziło 
słuchać codziennych dyskusji o Śrimad-Bhagawatam Śri Rupy i Sanatany. 
Sławny ze studiów nad sanskrytem, nieugięty uczony przybył z Nawadwip 
do Ramakeli, aby służyć Rupie i Sanatanie. Wielu braminicznych uczonych 
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przybywało z Karnataki w Południowych Indiach. Mówi się, że w tym 
czasie Śri Sanatana napisał swój sławny komentarz do dziesiątego kanto 
Śrimad-Bhagawatam, zatytułowany Daśama-tippani.

Król Hussajn Szah – zarządca Bengalu – dowiedziawszy się o nadzwy-
czajnych kwalifikacjach Śri Rupy i Śri Sanatany, chciał ich mieć w swoim
rządzie. Z powodu strachu przed muzułmańskim królem zmuszeni byli 
przyjąć posady rządowe. W tym czasie przyjmowanie stanowisk w rządzie 
muzułmańskiego króla było popularne wśród Hindusów. Wielu wspania-
łych wielbicieli miało stanowiska pod dowództwem muzułmańskiego 
Szaha, np. Keśawa Wasu – jako komisarz policji, Gopinatha Wasu – jako 
sekretarz króla, Śri Mukunda Kawiradź –jako lekarz oraz Keśawa Ćatri 
– jako królewski dyplomata. Śri Sanatana i Śri Rupa służyli królowi jako 
premier i główny minister.

„Gdy Śri Ćajtanja Mahaprabhu odwiedził Ramakeli, spotkał dwóch 
braci i powiedział im: «Drogi Dabirze Kaso i Sakaro Malliko, obaj jesteście 
Moimi wiecznymi sługami. Od tego dnia waszymi imionami będą Rupa 
i Sanatana Goswami. Nie bójcie się niczego; narodziny po narodzinach 
byliście Moimi wiecznymi sługami. Jestem pewien, że Kryszna wkrótce 
was wyzwoli”. (LOS)

Goswami we Wryndawanie
Śri Ćajtanja nakazał Śrila Rupie i Śrila Sanatanie Goswamim przenieść się 
do Wryndawany i wypełniać tam cztery służby: 1) odkryć miejsca rozry-
wek Śri Kryszny; 2) instalować Bóstwa i aranżować Ich wielbienie; 3) pisać 
prace o bhakti; 4) propagować zasady życia w oddaniu. Śrila Bhaktiwinod 
Thakur wyjaśnia szczególne zadanie powierzone Goswamim: „Śrila Rupa
Goswami, bhakti-rasaćarja, był wyznaczony przez Śri Ćajtanję do napisania 
pracy o nauce rasa-tattwa. Śrila Sanatana Goswami został upełnomocniony 
do pisania o wajdhi-bhakti. Śri Ćajtanja Mahaprabhu polecił mu także 
wyjaśnienie ezoterycznych aspektów zamanifestowanych i ukrytych wradźa-
-lila Kryszny. Nitjananda Prabhu i Śrila Sanatana Goswami pobłogosławili 
i upełnomocnili Śrila Dźiwę Goswamiego do wytłumaczenia sambandhy, 
abhidheji i prajodźana-tattwy”. (JD)

„Po odejściu do Wryndawany, bracia Rupa i Sanatana nauczali o służbie 
oddania i odkryli wiele miejsc pielgrzymek. W szczególności zainicjowali 
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czczenie Śri Madana-mohana i Śri Gowindadźi. Przynieśli różne dzieła do 
Wryndawany i zebrali ich esencję, kompilując wiele pism o bhakti. W ten 
sposób wyzwolili wszystkich drani i upadłe dusze. Śrila Rupa Goswami, 
Śrila Sanatana Goswami oraz ich kuzyn (Śrila Dźiwa Goswami) mieszkali 
we Wryndawanie i publikowali wiele ważnych książek o służbie oddania, 
jak Bhakti-rasamryta-sindhu, Widagdha-madhawa, Laghu-bhagawatamryta, 
Hari-bhakti-wilasa, Brygad-bhagawatamryta, Szat-sandarbha i Gopala-ćampu”. 
(CC, MADHJA 1.32-45)

Goswami pokonali sen
„Bracia (Sanatana i Rupa) nie mieli stałej rezydencji. Przebywali pod 
drzewami – jedną noc pod jednym drzewem, a drugą pod kolejnym. Śrila 
Rupa i Śrila Sanatana Goswami błagali o trochę pożywienia w domach 
braminów. Porzucając wszelkie rodzaje materialnych przyjemności, brali 
tylko trochę suszonego chleba i prażonego grochu. Nosili jedynie naczynie 
na wodę i podarte ubrania. Zawsze intonowali Święte Imiona Kryszny 
i rozmawiali o Jego rozrywkach. Tańczyli także w wielkiej radości. Każdego 
dnia, przez prawie dwadzieścia cztery godziny na dobę, zajmowali się słu-
żeniem Panu. Zwykle spali półtorej godziny, a niekiedy, gdy bezustannie 
intonowali Święte Imiona, nie spali wcale. Czasami pisali transcendentalną 
literaturę o służbie oddania, a czasem słuchali o Śri Ćajtanij Mahaprabhu 
i spędzali swój czas na rozmyślaniach o Panu”. (CC, MADHJA 19.127-31)

Pokorni żebracy zaangażowani w bhadźan
„Goswami zaakceptowali najbiedniejszy sposób życia jako żebracy, lecz żyli 
bardzo szczęśliwie. W rzeczywistości byli bogaci, ponieważ bezustannie 
zanurzali się w oceanie miłosnych rozrywek gopi. Jeśli ktoś myśli po prostu 
o miłości gopi do Kryszny, nie jest stracony”. (POP, rozdz. 6)

„Śrila Rupa i Śrila Sanatana Goswami podróżowali po całej Wradźa 
Mandali, krótko przebywając w wielu różnych okolicach świętego dham. 
Drzemali odrobinę pod drzewem lub krzakiem. Jedli tyle, by utrzymać 
życie w swoich ciałach i nic ponad to: ćapati, trochę mąki groszkowej lub 
kubek świeżego mleka od Wradźawasich. Nigdy nie wymagali niczego dla 
swojego ciała, lecz bez przerwy poszukiwali więcej służby dla lotosowych 
stóp Radhy-Kryszny.
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„Wchodząc w służbę Śri Ćajtanji, zdecydowanie porzucili wielką potęgę, 
pozycję i bogactwa, by żyć we Wryndawanie jako pokorni żebracy zajęci 
bhadźanem. Nie można właściwie wykonywać bhadźanu dla Kryszny, do-
póki nie wyrzeknie się wszystkich przywiązań, zarówno wewnętrznie, jak 
i zewnętrznie, i nie przyjmie życia w prostocie i pokorze. W wiecznych lila 
Kryszny, Śrila Sanatana Goswami jest Rati-mańdźari, czasem nazywaną 
Tulasi; Śrila Rupa Goswami jest Rupą-mańdźari, a Śrila Dźiwa Goswami 
jest Wilasa-mańdźari.

„Gdy Śrila Rupa Goswami siedział w bhadźan-kutir pod Ter Kadamba 
i pisał o bólu rozłąki, który Śri Radha i Śri Kryszna czuli wzajemnie, liście 
spadały z drzewa, tak jak łzy płynące po twarzy pogrążonego w bólu. A gdy 
Śri Rupa pisał o ekstatycznie miłosnym połączeniu Radharani i Kryszny, 
przepełnione radością drzewo kadamba wypuszczało nowe liście i kwitnące 
kwiaty. Dzięki łasce czystego wajsznawy, jak Śrila Rupa Goswami, to 
drzewo kadamba mogło zrozumieć i docenić intymne i poufne tematy, 
które pozostają daleko poza naszym zrozumieniem”. (SWMP)

Śrila Prabhupada powiedział, że jeśli chce się zrozumieć znaczenie sann-
jasy, życia Goswamich, powinio się regularnie śpiewać Śri Śri Szad Goswami-
-asztakę (Modlitwę do Sześciu Goswamich) i głęboko medytować nad jej 
znaczeniem. Po kultywowaniu „świadomości Goswamich” wielbiciel powi-
nien zachowywać się na tyle, na ile jest to możliwe, zgodnie z doskonałymi 
naukami i idealnym przykładem Sześciu Goswamich z Wryndawany, 
i innych wiecznie wyzwolonych, czystych wielbicieli Śri Radhy i Śri Kryszny, 
jak założyciel-aćarja Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości 
Kryszny – Jego Boska Miłość A. C. Bhaktiwedanta Swami Prabhupada. 
Wszyscy gaudija wajsznawowie honorują Sześciu Goswamich i podążają 
za nimi, ponieważ „Śri Rupa Goswami i Śri Sanatana Goswami są najbar-
dziej wzniosłymi sługami Śri Radhy i Ćajtanji Mahaprabhu. Ci, którzy 
przywiązują się do ich służby, znani są jako rupanugowie”. (CC, MADHJA 
8.246, znaczenie)

Śrila Raghunath Das Goswami
„Śrila Raghunath Das Goswami był synem bardzo bogatego człowieka. 
Pięćset lat temu dochód jego ojca wynosił dwanaście lak rupii. Obecnie są 
to miliony rupii”. (SPT 89.75)
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„Od samego dzieciństwa Raghunath Das Goswami nie okazywał atrakcji 
do materialnego świata. Słuchanie o rozrywkach Kryszny z ust Haridasa 
Thakura pomogło mu w późniejszym otrzymaniu łaski od Śri Ćajtanji
w Śantipur. Niecierpliwiąc się co do przyłączenia się do Pana Gaurangi, 
Raghunath pewnego razu uciekł z domu. Widząc jego nieudane próby, 
Ćajtanja polecił mu: „Bądź cierpliwy. Żyj w domu i przyjmuj spotykające 
cię przyjemności w duchu wyrzeczenia. Okazuj światowe zaangażowanie, 
a wewnętrznie kultywuj intensywne przywiązanie do lotosowych stóp 
Kryszny. Dzięki Jego łasce wkrótce dołączysz do Mnie”.

„Raghunath Das Goswami był niespokojny i zawsze próbował chodzić 
za Ćajtanją Mahaprabhu. Był to jedyny syn w rodzinie. Jego ojciec myślał, 
że gdy będzie miał bardzo ładną żonę, zostanie przez nią przyciągnięty. 
Lecz on nie czuł do tego atrakcji. Nie wchodził nawet do domu, lecz wolał 
przebywać na zewnątrz. Nie miał smaku do wiśaja (zadowalania zmysłów), 
dlatego stał się Raghunathem Dasem Goswamim. Wcześniej był po prostu 
Raghunathem, lecz gdy dołączył do Śri Ćajtanji Mahaprabhu zaczął być 
Raghunathem Dasem Goswamim”. (SPT 89.75)

Manasi-sewa aćarja
Ostatecznie Śrila Raghunath Das Goswami przyłączył się do Śri Ćajtanji 
w Dźagannatha Puri i blisko przebywał z Nim przez szesnaście lat. Śrila 
Swarupa Damodara Goswami – instruujący mistrz duchowy Raghunatha 
Dasa Goswamiego – opracował następujące nauki podyktowane przez Śri 
Ćajtanję Mahaprabhu: „Nie słuchaj i nie rozmawiaj o światowych sprawach. 
Nie jedz wybornego jedzenia i nie noś fantazyjnych ubrań. Zawsze intonuj 
Święte Imię Kryszny, będąc wolnym od pragnienia okazywania ci honorów 
przez innych. W umyśle bez przerwy służ Radzie i Krysznie we Wradźi”.

„Śri Ćajtanja Mahaprabhu upełnomocnił Swarupę Damodara Prabhu” 
– powiedział Śrila Bhaktiwinod Thakur –„do misjonarskiej pracy napisania
rozprawy naukowej o rasa-tattwie i o metodzie jej praktykowania. W odpo-
wiedzi Raghunath Das Goswami opisał ezoteryczną metodę angażowania 
się w miłosną służbę dla Śri Śri Radhy-Kryszny”. (JD)

Śrila Raghunath Das Goswami spełniał manasi-sewa (pamiętanie Radhy 
i Kryszny w umyśle i mentalne służenie Ich codziennym, ekstatycznym 
miłosnym rozrywkom złożonym z ośmiu części w świecie duchowym).
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Mieszkaniec Radha-kunda
Mieszkając w Dźagannatha Puri Śrila Raghunath Das Goswami był świad-
kiem wielu ekstatycznych, transcendentalnych rozrywek Śri Ćajtanji. Zapa-
miętał także boskie notatki z pamiętnika Śri Swarupy Damodara, które stały 
się bezcenną podstawą do skompilowania przez Śrila Krysznadasa Kawiradźa 
Ćajtanja-ćaritamryty. Po odejściu Śri Ćajtanji, Śrila Raghunath Das Goswami 
przeniósł się do Wryndawany, gdzie spełniał przykładowy bhadźan przez 
czterdzieści jeden lat na brzegach Śjama-kunda i Radha-kunda. Żyjąc życiem 
ekstremalnie wyrzeczonym i oddanym, Raghunath Das Goswami inspirował 
wszystkich gaudija wajsznawów do osiągania niewzruszonej, czystej miłości 
do Gandharwiki-Giridhariego (Radhy-Kryszny).

„Raghunath Das Goswami przestrzegał zasad regulujących tak ściśle 
i rygorystycznie, że porównywane one były do linii na kamieniu. Tak jak 
taka linia nie może zostać zmazana w żadnej chwili, tak też zasady regulu-
jące Śrila Raghunatha Dasa Goswamiego nie mogły zostać zmienione pod 
żadnym względem”. (CC, ANTJA 6.310, znaczenie)

Codzienna sadhana Śrila Raghunatha Dasa Goswamiego zawierała into-
nowanie sześćdziesięciu czterech rund dźapa (sto tysięcy Świętych Imion), 
ofiarowywanie dwóch tysięcy pokłonów wajsznawom oraz obejmowanie
ich, a także składanie tysiąca pokłonów Panu, trzykrotną kąpiel w Radha-
-kunda, spełnianie manasi-sewa w duchowym ciele, wielbienie Gowardhana-
-śila, zjadanie tylko kilku kropli maślanki i odpoczynek przez jedynie pół-
torej godziny, a czasami wcale. Miejcie to na uwadze jednakże, że gdy 
wielki, wieczny towarzysz Kryszny odpoczywa, kontynuuje służbę dla 
swojego Pana wewnątrz, choć zewnętrznie wygląda na obojętnego. Przez 
dwadzieścia dwie i pół godziny dziennie Śrila Raghunath Das Goswami 
spełniał czystą służbę oddania. Zasadniczo – jak często powtarzał Śrila 
Prabhupada – „Śrila Raghunath Das Goswami porzucił jedzenie, towarzy-
stwo, spanie i obronę – nidra-hara-wihara, i był całkowicie zajęty służbą dla 
lotosowych stóp Radhy i Kryszny”. Wszelka chwała dla prajodźana-aćarji 
Śrila Raghunatha Dasa Goswamiego!

Jak się zbliżyć do Radha-kunda
„Śrila Raghunath Das Goswami pokazał nam, jak współdziałać z Radha-
-kunda. Sankhja purwaka nama gana natibhih. Okrążał Radha-kunda, 
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składając pokłony. To jest Radha-kunda. Nie tylko odliczał Święte Imiona, 
ale także składał pokłony setki razy dziennie, chodząc wkoło. Tak wiele 
wajragji (wyrzeczenia) spełniał Goswami. Najpierw zrób to tak, jak Śrila 
Raghunath Das Goswami – sankhja purwaka nama gana natibhih – potem 
można wykąpać się w Radha-kunda”. (SPT 78.76)

Śrila Raghunath Bhatta Goswami
„Śri Ćajtanja Mahaprabhu poprosił Raghunatha Bhattaćarję, aby się nie 
żenił, lecz został brahamćarinem, i aby ciągle czytał Śrimad-Bhagawatam”. 
(CC, ADI 10.155)

Raghunath Bhatta Goswami znany był jako kirtana-aćarja. Mieszkając 
krótko w Dźagannatha Puri, zadowolił Śri Ćajtanję nektariańskim goto-
waniem, pokorną postawą w służeniu i wspaniałym spełnianiem kirtanu. 
Podążając za prośbą Śri Ćajtanji, Raghunath Bhatta przeniósł się do 
Wryndawany i stał się bliskim przyjacielem Rupy Goswamiego, którego 
zadowolił recytacją każdego wersetu ze Śrimad-Bhagawatam na trzy różne, 
słodko brzmiące linie melodyczne.

Gdy tylko Śrila Raghunath Bhatta Goswami czytał Śrimad-Bhagawatam, 
wchodził w duchowy trans i przejmowały go doświadczenia miłości, piękna 
i słodyczy Śri Kryszny. Jego ciało manifestowało ekstatyczne symptomy, 
a jego oczy zalewała powódź łez kryszna-premy. „Nigdy nie mówił o non-
sensach lub o światowych sprawach, lecz zawsze zajmował się słuchaniem 
o Krysznie, przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. Śrila Raghunath 
Bhatta Goswami nie dbał nigdy o słuchanie znieważania wajsznawów. 
Nawet, jeśli były powody do krytyki, zwykł mówić, że ponieważ wszyscy 
wajsznawowie są zaangażowani w służbę dla Najwyższego Pana, nie ma za 
złe ich błędów”. (CC, ADI 10.158, znaczenie)

Śrila Raghunath Bhatta Goswami zadedykował siebie służbie Radhy-
-Gowindadźi we Wryndawanie. Na jego polecenie jeden z jego uczniów 
zbudował wspaniałą świątynię z czerwonego piaskowca dla Śri Śri Radhy-
-Gowindadźi. Mieszkał we Wryndawan Dham przez czterdzieści pięć lat 
zajmując się służbą dla Radhy-Gowindy i recytując Śrimad-Bhagawatam. 
Gdy zajęty był rozpamiętywaniem rozrywek Śri Kryszny, zakładał na szyję 
maha girlandę Tulasi i orzech betel od Śri Dźagannatha, przekazane przez 
Śri Ćajtanję Mahaprabhu. Ćajtanja Mahaprabhu szczególnie poinstruował 
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Raghunatha Bhattę Goswamiego, by nauczał o niezrównanej ważności 
i chwałach Śrimad-Bhagawatam. W wiecznych lila Radhy i Kryszny służy 
on jako Raga-mańdźari.

Śri Radha-ramandźi i Śrila Gopal Bhatta Goswami
Następujące sprawozdanie przekazane zostało przez syna Śri Wiśwam-
bhary Goswamiego – Śri Padmanabhę Goswamiego, który jest aktywnym 
sewaitą Śri Radha-Ramanadźi we Wryndawanie.

„Gdy Śri Ćajtanja Mahaprabhu podróżował po Południowych Indiach 
odwiedzając święte miejsca, odwiedził świątynię Śri Rangam. Śri Ćajtanja 
intonował i tańczył ekstatycznie przed Bóstwem Ranganathadźi. Wjenkata 
Bhatta, główny kapłan świątyni Śri Rangam, był głęboko poruszony miło-
ścią do Boga okazaną przez Śri Ćajtanję i zaprosił Pana, by Ten zamieszkał 
w jego domu przez okres ćaturmasji (czterech miesięcy pory deszczowej).

„Jako sannjasin Ćajtanja Mahaprabhu przyjął prośbę Wjenkaty Bhatty. 
W tym czasie Gopal Bhatta – syn Wjenkaty Bhatty – spełniał wiele służb 
dla Pana. Zadowolony szczerą służbą i oddaniem Gopala Bhatty, Ćajtanja 
Mahaprabhu inicjował go, nakazując mu przenieść się do Wryndawany po 
odejściu jego rodziców i spełniać tam bhadźan oraz pisać.

„W wieku trzydziestu lat Gopal Bhatta Goswami przybył do Wrynda-
wany i dowiedział się, że Śri Ćajtanja Mahaprabhu już tam był i powrócił 
właśnie do Dźagannatha Puri. Gopal Bhatta, smutny z tęsknoty za Śri 
Ćajtanją, nie mógł dołączyć do Pana w Puri, ponieważ został poproszony 
o pozostanie we Wryndawanie. Jednakże wszechwiedzący Bóg, Najwyższa 
Osoba, Śri Ćajtanja Mahaprabhu wysłał Swoją osobistą asanę i ubranie 
jako prezent dla Gopala Bhatty Goswamiego. Otrzymanie tych transcen-
dentalnych rzeczy bezpośrednio od Pana wielce zadowoliło Gopala Bhattę. 
Po odejściu Śri Ćajtanji Mahaprabhu Goswami poczuł wielką separację 
z Panem. By ożywić Swojego wielbiciela, Pan poinstruował Gopala Bhattę 
we śnie: «Jeśli chcesz Mój darśan, to udaj się na pielgrzymkę do Nepalu».

„W Nepalu Śrila Gopal Bhatta wykąpał się w sławnej rzece Gandaki. 
Zanurzając swoje naczynie w rzece zaskoczyło go to, że kilka śalagrama-
-śila weszło do jego naczynia. Wrzucił śila z powrotem do rzeki, lecz śila 
ponownie pojawiły się w naczyniu, gdy jeszcze raz je zanurzył. Po kolejnym 
opróżnieniu i napełnieniu naczynia Gopal Bhatta znalazł w nim dwanaście 
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śalagrama-śila. Uważając to za łaskę Pana, wziął wszystkie śila i powrócił 
do Wryndawany.

„Gopal Bhatta Goswami inicjował Gopinatha Dasa, brahmaćarina, który 
pełnił wszelkie służby dla niego. Pewnego dnia bogaty człowiek przybył do 
Wryndawany i ofiarował Goswamiemu różne ubrania i ozdoby dla jego
śalagramów. Jednak Gopal Bhatta nie mógł używać tych rzeczy dla swoich 
okrągłych Bóstw, więc poradził darczyńcy, aby dał te ozdoby komuś innemu. 
Wydarzenie to miało miejsce w nrysimha-ćaturdasi (dzień pojawienia się 
Śri Nrysimhy). Gopal Bhatta Goswami zajęty był rozpamiętywaniem, jak 
postać półczłowieka-półlwa Pana pojawiła się z filaru w pałacu demona
Hiranjakaśipu. Modlił się on: «O Panie, jesteś bardzo łaskawy i zawsze 
spełniasz pragnienia Swoich wielbicieli. Pragnę służyć Ci w Twojej pełnej 
formie. Potem Gopala Bhatta czytał nrysimha-lila ze Śrimad-Bhagawatam, 
intonował w ekstazie i upadł nieprzytomny. Budząc się następnego ranka 
odkrył, że jeden z jego dwunastu śalagramów – «Damodara-śila» – zama-
nifestował się w pięknej, zgiętej w trzech miejscach formie Radha-Ramana. 
Gopal Bhatta Goswami natychmiast poinformował o tym Śrila Rupę 
i Śrila Sanatanę Goswamich.

„Służąc Śri Radha-Ramanowi przez kilka lat, Gopal Bhatta poprosił 
swego ucznia, Gopinatha Dasa, by ożenił się i przejął odpowiedzialność za 
wielbienie. Gopinath Das jednak odmówił ożenku, a jego młodszy, żonaty 
brat przyjął tę służbę po inicjacji przez Gopala Bhattę na Damodara Dasa. 
Po odejściu Gopala Bhatty Goswamiego Damodara Dasa kontynuował 
wielbienie Radha-Ramandźi.

„Obecnie rodziny Goswamich wielbiące Śri Radha-Ramanadźi są ducho-
wymi potomkami Gopala Bhatty Goswamiego i przez łańcuch przodków 
połączeni są z Damodarem Dasem Goswamim, pierwszym sewaitą Bóstwa 
po Śri Gopalu Bhatcie Goswamim. Z powodu poważnego nastroju oddania 
oraz silnego duchowego i rodzinnego powiązania, rodziny Goswamich we 
Wryndawanie kontynuują ofiarowywanie pierwszej klasy wielbienia dla
Śri Radha-Ramandźi.

„Przed opuszczeniem Wryndawany w celu nauczania na Zachodzie, Śrila 
Prabhupada miał bardzo bliski związek przyjaźni ze Śri Wiśwambharą 
Goswamim, aćarją w linii od Gopala Bhatty Goswamiego. Śrila Prabhupada 
radził swoim uczniom, by uczyli się właściwego standardu w wielbieniu 
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Bóstw i etykiety wajsznawa od Świątyni Radharamana. Śrila Prabhupada 
często sam odwiedzał Świątynię Radharamana i był pod wielkim wrażeniem 
standardu wielbienia Bóstw”. (Śri Padmanabha Goswami)

„Gdy Śrila Gopal Bhatta Goswami przepełniony był kryszna-premą, Śri 
Radha-Ramana objawił się jako Sam Śri Gauranga”. (BR)

„Z powodu uczucia do Śrila Gopala Bhatty Goswamiego, Śrila Sanatana 
Goswami skompilował sławne Wajsznawa smryti zatytułowane Hari-bhakti-
-wilasa i opublikował to pod imieniem Śrila Gopala Bhatty Goswamiego”. 
(CC, ADI 10.105, znaczenie)

Śrila Gopal Bhatta Goswami przebywał przez czterdzieści pięć lat we 
Wryndawanie i z powodu wielkiej pokory poprosił Śrila Krysznadasa 
Kawiradźa, by ten nie wspominał jego imienia w Ćajtanja-ćaritamrycie. 
W wiecznych rozrywkach Radhy i Kryszny Gopal Bhatta Goswami służy 
jako Guna-mańdźari.

Śri Śri Radha-Damodara i Śrila Dźiwa Goswami
Znając pragnienie Śrila Dźiwy Goswamiego do posiadania Bóstwa, Rupa 
Goswami osobiście wyrzeźbił, zainstalował i ofiarował małe Bóstwo Śri
Kryszny zwane „Damodarem” swojemu uczniowi, Dźiwie Goswamiemu.

W młodości Dźiwa Goswami opanował sanskryt, a później udoskonalił 
wiedzę z filozofii wajsznawa pod łaskawą opieką Śrila Rupy i Śrila Sanatany 
Goswamich. Po ich odejściu Śrila Dźiwa Goswami stał się sampradaja-
-aćarją dla gaudija wajsznawów i dla całego świata kryszna-bhaktów. Śrila 
Dźiwa Goswami połączył i starannie skomentował prace swoich wujków 
– Śrila Rupy i Śrila Sanatany Goswamich. Co zdumiewające, napisał pół 
miliona wersetów w sanskrycie opartych na autentycznych pismach wedyj-
skich w celu ostatecznego udowodnienia, że filozofia i nauki Śri Ćajtanji
Mahaprabhu są esencją wedyjskiej mądrości i doskonałością religii.

Śrila Dźiwa Goswami był „największym filozofem, jakiego znał świat”,
a jednak pozostał bardzo pokorny. Był ekspertem we wszystkich praktycz-
nych czynnościach. Śrila Dźiwa Goswami zbudował bibliotekę, by zachować 
pisma Goswamich, nadzorował odkrywanie i rozwijanie Radha-kunda, 
osobiście zarządzał świątyniami i przewodził wielbieniu Radhy-Madana-
-mohana, Radhy-Gowindadźi, Radhy-Gopinatha i Radhy-Damodara. 
Zawsze, gdy wajsznawowie z Bengalu odwiedzali Wryndawanę, Śrila Dźiwa 
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Goswami aranżował wygodne warunki dla nich, dostarczał prasadam, 
a nawet oprowadzał ich wkoło Wradźa Mandali na parikramie.

Dźiwa Goswami nagrodził tytułami „Aćarja”, „Thakur” i „Śjamananda”
wielkich wielbicieli – Śriniwasa, Narottama Dasa i Duhkhi Krysznadasa. 
Bracia Ramaćandra i Gowinda uhonorowani zostali tytułem „Kawiradźa”.

Śrila Dźiwa Goswami przeżył trzy czwarte ze swojego osiemdziesięcio-
pięcioletniego życia we Wradźa Dham. Jego literacka płodność składała się 
z dwudziestu pięciu książek zawierających wiele z najbardziej znanych 
i ważnych prac o nauce służby oddania. Szat-sandarbha i Gopala-ćampu – 
dwie najsławniejsze prace Śrila Dźiwy Goswamiego – przyjmowane są za 
esencję całej literatury wedyjskiej. W wiecznych lila Radhy i Kryszny Śrila 
Dźiwa Goswami służy jako Śri Wilasa-mańdźari.

Radha-Gowinda Mandir – Jogapitha Wryndawany
Narada Muni powiedział: „We Wryndawanie świątynia Gowinda-Dewy 
otoczona jest przez oddanych wielbicieli. Chciałbym tam zamieszkać. 
O królu, w tym świecie Wryndawana jest duchową siedzibą Gowindy. 
Wrynda-Dewi i inne wielbicielki Śri Kryszny także tam są. Te wspaniałe 
dusze, które otrzymują darśan potężnego Gowindy we Wryndawanie, są 
najbardziej chwalebnymi osobami na świecie”. (SKP)

Położenie świątyni Śri Radha-Gowinda we Wryndawanie jest szczególne. 
Choć w zwykły sposób nie jest to dostrzegalne, świątynia ta stoi pośrodku 
Jogapitha – transcendentalnego miejsca spotkań Radhy i Kryszny – i jest 
miejscem Ich poufnych, duchowych rozrywek. W okolicy Jogapitha Radhy-
-Gowindy znajdują się Brahma-kunda, Gopiśwara, Wamśiwata i Jamuna. Na 
widocznym planie w tym miejscu znajdują się świątynie i Bóstwa oferujące 
darśan, błogosławieństwa, możliwość służenia i medytowania, by pomóc 
wielbicielowi osiągnąć czystą, miłosną służbę dla Radhy-Gowindy.

Jogapitha oznacza miejsce spotkań lub miejsce, gdzie wielbiciel może 
połączyć się z Kryszną i Jego wiecznymi towarzyszami. Znaczeniem połą-
czenia się jest podporządkowanie służby oddania dla przyjemności Śri 
Gowindy, a najdoskonalszy przykład bezinteresownego działania to Śri-
mati Radharani i gopi. Śri Śri Radha-Gowinda w Jogapitha są głównymi 
Bóstwami dla gaudija-wajsznawa-sampradaji, gdyż akceptują służbę wielbi-
cieli i inspirują wciąż wzrastające podporządkowanie i miłosne oddanie.
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Dla wielbicieli metoda i cel są te same. Celem życia jest prema-bhakti 
(czysta, ekstatyczna służba miłosna dla Radhy-Kryszny). Ta służba musi 
być wolna od materialnych wyznaczników i błędnych koncepcji. Ćajtanja 
Mahaprabhu nauczał o celu bhakti-jogi: gopi bhartuh pada kamalajor dasa 
dasanudasa. „Jestem tylko sługą sługi sługi Pana gopi, Śri Kryszny”. Służąc 
Radzie-Gowindzie na etapie praktycznym (sadhana-bhakti) osiąga się mi-
łosną służbę dla Radhy-Gopinatha na etapie doskonałości. Gaudija wajsz-
nawowie ciągle modlą się do Radhy-Gowindadźi: „O Radho-Gowindadźi, 
błagam Was, dajcie mi możliwość robienia jakiejś nieznacznej służby 
u Waszych boskich, lotosowych stóp. Jestem bezwartościowy i nic niezna-
czący, lecz proszę, dajcie mi Waszą łaskę”.

Podczas czytania następującego opisu piękna Jogapitha Radhy-Gowindy, 
nie powinniśmy zapomnieć o celu, jakim jest całkowite podporządkowanie 
się miłosnej służbie dla lotosowych stóp Śri Guru, Śri Gaurangi i Radhy-
-Gowindy. W rzeczywistości Jogapitha oznacza służenie, ponieważ tam 
postawa służenia przenika wszystko. Ziemia, drzewa, kwiaty, winorośle, 
owoce, sarny, ptaki, chatki z klejnotów, wiatr, Jamuna, mańdźari, gopi i Śri 
Radhika – wszystko i wszyscy istnieją w Jogapitha jedynie dla służenia 
i zadowolenia Śri Gowindy.

Literatura wedyjska, Pan Śiwa i wielcy aćarjowie gaudija wajsznawa, tacy 
jak Śrila Krysznadas Kawiradź Goswami, dają żywy opis Jogapitha we 
Wryndawanie. Śrila Rupa Goswami napisał jedną książkę, która wyjaśnia, 
jak medytować o Jogapitha, a niezliczeni artyści malowali tę scenę, by 
wspomóc wielbicieli w ich rozpamiętywaniu tego miejsca. W Śri Ćajtanja-
-ćaritamrycie Śrila Krysznadas Kawiradź krótko wspomina o Jogapitha 
w swojej Abhidhejadidewa-pranamie.

diwjad-wryndaranja-kalpa-drumadha 
śriman-ratnagara-simhasana-sthau 
śrimad-radha-śrila-gowinda-dewau 
presztalibhih sewjamanau smarami

W świątyni z klejnotów, we Wryndawanie, pod drzewem pragnień, 
siedzą na jaśniejącym tronie Śri Śri Radha-Gowinda otoczeni przez 
najbardziej poufnych towarzyszy. Ofiarowuję Im moje najpokorniejsze
pokłony.  (CC, ADI 1.16)
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Śrila Rupa Goswami wspomina o Jogapitha w Nektarze Oddania: „Drodzy 
przyjaciele, jeśli chcecie cieszyć się ze swoimi materialistycznymi przyja-
ciółmi, to nie odwiedzajcie miejsca w pobliżu Keśi-ghata. Nie patrzcie na 
Bóstwo Kryszny, znane jako Gowinda, gdy stoi atrakcyjnie w Swojej zgiętej 
w trzech miejscach postaci, słodko uśmiechając się i rzucając urzekające, 
długie spojrzenia, oraz trzymając Swój flet przy rubinowo czerwonych
ustach i nosząc koronę z pawich piór”.

Pan Śiwa opisuje Jogapitha Radhy-Gowindy
Śiwa powiedział do Parwati: „Gowinda istnieje wiecznie w Jogapitha we 
Wryndawanie i jest jedynym Jej Panem przez wszystkie cztery jugi. Syn 
Wradźendry, Gowinda-dewa, spełnia różne lila zgodnie ze Swoimi pra-
gnieniami. Światowe osoby widzą Go jako Bóstwo, lecz wielbiciele znają 
Go jako Gowindę. Jogapitha we Wryndawanie jest jednym z cudów na 
tym świecie. Piękno Gowindy w tym miejscu jest nieporównywalne.

„W centrum Wryndawany znajduje się miejsce udekorowane wieloma 
rodzajami pięknych drzew. Rozprzestrzenia się na wiele mil i jest siedzibą 
niebiańskiego szczęścia. Pszczoły bezustannie tam brzęczą, szalejąc od 
słodko pachnących kwiatów. To jest Siddhapitha – wieczne miejsce Śri 
Gowindy, które okryte jest przez siedem zasłon.

„Jest to najlepsze miejsce dla tych, którzy chcą słuchać. Jest tam podwyż-
szenie wysadzane klejnotami w świętym Hemapitha. A w jego centrum 
znajduje się jasne i piękne Jogapitha. To ośmiokątne pitha rozświetlone jest 
wieloma jasnymi obiektami. Stoi tam złoty tron ozdobiony jasnymi klejno-
tami, a na tronie znajduje się ośmiopłatkowy lotos. Śri Gowinda ułożył 
Swoje ulubione miejsce pośród pyłku tego lotosu, który przepełnia się 
nieograniczonym szczęściem.

„Jak mogę wystarczająco gloryfikować to miejsce? Modlę się do Gowindy,
który przebywa w tym lotosie i wielbiony jest przez Swoje ukochane gopi. On 
jest Wryndawana-nathem, Gokula-pati. Gowinda jest młodym, pięknym 
i najdroższym towarzyszem służek Wradźi”. (PADMA PURANA/BR)

Jogapitha opisane przez Śrila Krysznadasa Kawiradźa
Gdy Śri Kryszna, stojąc pięknie wygięty pod drzewem banjanowym, gra 
na Swoim słodko brzmiącym flecie, gopi biegną szybko do Wamśiwata, by 
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spotkać się z Nim na miłosne zabawy i taniec rasa na oświetlonych księży-
cowym blaskiem brzegach Jamuny. Miejsce to nazywa się Gowindasthali. 
Rzeka Jamuna, płynąc z północy, rozdziela się na dwie gałęzie płynące na 
wschód i zachód, przez co utrzymuje Jogapitha na swoich kolanach ramio-
nami tych dwóch odnóg. Jogapitha siedzi na szczycie Wryndawany, który 
stopniowo obniża się jak pochyłe plecy żółwia. Śrila Rupa Goswami poda-
je trochę inny opis, nakierowując wielbicieli na medytowanie o Jogapitha 
jako o lotosie o tysiącu płatków.

Jogapitha pełne jest różnych drzew, takich jak palmy kokosowe, banja-
nowce, bakula, tamala, bael, kalpadruma, paridźata, mandara i sandałowce. 
Jest tam wiele cudownych winorośli obejmujących te niezwykłe drzewa. 
Niektóre szczególne pnącza mogą spełnić wszelkie pragnienia Kryszny i gopi. 
Energie Pana – Śri, Bhu i Lila – są chętne do służenia Krysznie i z powodu 
swojej zgromadzonej pobożności na zawsze przebywają w Jogapitha w po-
staci pnączy Dźati, Dhatri i Śri Tulasi.

Jamunę wypełniają zarówno lotosy kwitnące nocą, jak i za dnia, trzciny 
i figlujące ryby oraz wodne ptaki. Przeróżne sarny, pawie, gołębie, papugi
i inne dzikie zwierzęta poruszają się i śpiewają atrakcyjnie. Cała Jogapitha 
upiększona jest przez kwitnące drzewa, każde otoczone przez podwyższenie 
z klejnotów o różnych kształtach i kolorach. Złote drzewa mają szafirowe
podwyższenia, diamentowe zaś rubinowe platformy. Drzewa z kamienia 
księżycowego mają platformy szmaragdowe. Te egzotyczne, transcenden-
talne drzewa dają owoce, które mają kształt wielkiego kosza z klejnotów 
spełniającego wszystkie pragnienia. Drzewa te także dostarczają ubrań, 
ozdób i zapachów dla Śri Kryszny i Jego przyjaciółek. Kwiaty na pnączach 
mają naturalny kształt girland.

Chatki z klejnotów w tej kuńdźa (altance leśnej) zapełnione są pachną-
cymi, kwiatowymi łożami, poduszkami i baldachimami. Obrazy zrobione 
z klejnotów wiszą na ścianach, a przyjemne przedmioty, jak czary do picia, 
naczynia z miodem i owocowym nektarem, zapachy, wachlarze, lustra 
i kosmetyki czekają, by służyć Boskiej Parze, Radhice-Krysznaćandrze. 
Kwitnące winorośla tworzą ściany w chatkach z klejnotów służących do 
rozrywek Śri Kryszny, a gęste listowie na gałęziach drzew formuje dach. 
Ulubione huśtawki z klejnotów Radhy i Kryszny przywiązane są do drzew 
pragnień i okryte są pięknymi materiałami i słodko pachnącymi kwiatami. 
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Przyjemne dźwięki i zabawne figle papug, pawi, kuropatw, kukułek, ćakor 
i ptaków ćataka przyciągają wszystkich.

Pośrodku tego wszystkiego, u podstawy drzewa pragnień, które otoczone 
jest platformą z klejnotów i schodami ze wszystkich stron oraz drzewem 
w każdym rogu, stoi wspaniała świątynia z klejnotów. Złoty tron o kształcie 
ośmiopłatkowego lotosu stoi w tej świątyni z klejnotów. Osiem kuńdźa 
wypełnionych drzewami pragnień, pnączami i małymi chatkami z klejnotów 
otacza tę świątynię w ośmiu kierunkach. Poza tymi ośmioma gajami 
z drzew pragnień jest szesnaście otaczających je pięknych gajów, a poza 
nimi są jeszcze trzydzieści dwa gaje, poza tymi sześćdziesiąt cztery gaje, 
itd., a każdy gaj jest dwa razy większy od poprzedniego.

Za tymi altankami są lasy bananowe, ogrody kwietne i mnóstwo sadów 
z uginającymi się od owoców drzewami. Na zewnątrz tych ogrodów 
Wrynda-Dewi i setki jej służek utrzymują chatki pełne przedmiotów słu-
żących do rozrywek. Poza nimi rosną niekończące się okręgi pokrytych 
pnączami drzew betelu i kokosa, które rozciągają się aż do rzeki Jamuny. 
Na brzegu Jamuny jest wiele kwiatowych kuńdźa z drzewami ćampaka, 
mango, aśoka, nipa, punnaga i bakula, których gałęzie zwisają nad rzeką.

Od wspaniałej świątyni z klejnotów w centrum odchodzą cztery ścieżki 
z klejnotów (każda w innym kierunku), obsadzone drzewami bakula, które 
rzucają cień i rozciągają się do Jamuny.

„Wysadzany klejnotami brzeg Brahma-kunda leży w północnym zakątku 
Jogapitha. Na północnym wschodzie od niego znajduje się wiecznie rado-
sny Gopiśwara Mahadewa, a na północy stoi sławne drzewo Wamśiwata 
nad brzegiem Jamuny, gdzie Kryszna wzywał gopi Swoim fletem”. (GL)

„Na południe od Brahma-kunda jest pawilon z klejnotów otoczony 
przez drzewa mandala. To najwyższe miejsce, Jogapitha, usytuowane jest 
w centrum tego pawilonu (obecnie stoi tu Świątynia Gowindadźi we 
Wryndawanie). Tu Kryszna jest w pełni oczarowany i adorowany miłością 
Wryndawaneśwari (Śri Radhy) i jest całkowicie pod Jej kontrolą”. (BR)

Osiem imion Jogapitha
„Osiem imion Jogapitha to Ćandrawalli-duradharsza, Radha-saubagja 
Mandir, Śri Ratna Mandapa, Śringara Mandapa, Saubagja Mandapa, 
Maha-madhurja Mandapa, Samradźja Mandapa oraz Surata Mandapa. 
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Ktokolwiek rano intonuje tych osiem imion Jogapitha, przyciągnie Śri 
Gowinda-Dewa i osiągnie miłosną służbę dla Niego”. (BR)

Łaska Radhy-Gowindadźi
„Poprzez odwiedzanie Bóstwa Gowindy we Wryndawanie każdy wznosi 
się w swoim pobożnym życiu”. (NOD, rozdz. 9)

„Kłaniam się lotosowym stopom Radhy, Bogini Jogapitha, która ze 
Swoimi wszystkimi wspaniałymi gestami i postawami zawsze przebywa 
z Gowindą”. (BR)

Świątynia Gopiśwara Mahadewa
Dźaja dźaja gopiśwara wryndawana-madź… Wszelka chwała, wszelka chwała 
Gopiśwara-Śiwie, który przebywa we Wryndawanie w celu chronienia 
świętego dhama”. (SWA)

Tysiące bóstw Śiwa-linga stoją wzdłuż Jamuny oraz przy wejściach do 
świątyń, przy kąpieliskach, miejscach rozrywek, u podstawy świętych 
drzew, przy małych, sąsiadujących grobowcach oraz przy dużych, staro-
dawnych świątyniach. Pan Śiwa, w postaci bóstwa Śiwa-linga, wielbiony 
jest wszędzie we Wryndawanie i Mathurze. Niektóre bóstwa Śiwa-linga są 
nowo zainstalowane przez entuzjastycznych wielbicieli, którzy stawiają je 
wszędzie, bez brania pod uwagę czasu, miejsca i okoliczności. Przykładowo 
wcześniej w jednej starej świątyni zadedykowanej wielbieniu jednego du-
żego Gowardhana-śila nagle pojawiło się małe Śiwa-linga, by dzielić ołtarz 
razem ze Śri Giriradźem. Poza tym jest wiele innych bóstw Śiwa-linga, 
które były czczone przez tysiące lat w sławnych i popularnych świątyniach. 
Pięć tysięcy lat temu niegodziwy król Mathury – Kamsa – modlił się do 
bóstwa Rangeśwara Śiwa-linga przed ostatnią oszukańczą walką, po czym 
niezwyciężeni Kryszna i Balaram zakończyli panowanie bezlitosnego króla. 
Cztery starożytne bóstwa Śiwa-linga zwane dik-palas (bóstwa strażnicy), 
ochraniały Mathurę z czterech stron przez ponad pięćdziesiąt wieków. 
Pippaleśwara chroni Wschód, Gokarneśwara chroni Północ, Bhuteśwara 
chroni zachód, a Rangeśwara południe.

W Śri Wryndawanie Pan Śiwa służy Radzie i Krysznie jako bóstwo-
-strażnik. Ochrania większość z Ich poufnych miejsc rozrywek, takich jak 
ziemie rasa-lila w Wamśiwat oraz ulubione jeziora do kąpieli Boskiej Pary, 
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Śri Śjama-kunda i Radha-kunda. Wielki wnuczek Kryszny, Wadźranabha, 
ustanowił wiele Śiwa-linga we Wryndawanie: Ćakaleśwara w Manasi 
Gandze, Nandiśwara w Nandagram, Kameśwara w Kamjawan i Gopiśwara 
w Wamśiwat.

Pojawienie się Gopiśwara
Pewnego razu Pan Śiwa zapragnął wziąć udział w zastrzeżonym tańcu 
rasa Kryszny, lecz jako mężczyzna nie mógł tam wejść. Podążając za suge-
stią Wrynda-Dewi, Pan Śiwa wykąpał się w Mana-sarowara, przemienił 
się w gopi i dołączył do tańca rasa. Zadowolony ze służby nowej gopi, Śri 
Kryszna dał jej imię Gopiśwara. Następnie Kryszna poprosił Śiwę, by ten 
chronił gopi, pilnując wejścia do tańca rasa. Obowiązkiem Pana Śiwy było 
nie wpuszczanie nikogo do tańca rasa, kto miał purusza-abhiman (nastrój 
cieszenia się). Dzięki łasce Gopiśwary wielbiciel może uwolnić się od ducha 
cieszenia się i otrzymać darśan boskiego tańca rasa Śri Kryszny.

Chwały Mahadewa
„Śiwa uczy poważnych wielbicieli Pana, jak praktykować odwiązywanie się 
od materialnego zadowalania. Śiwa jest bardzo wielki, a jego wyrzeczenie 
się materialnych radości jest idealnym przykładem tego, jak ktoś powinien 
być materialnie nieprzywiązany. Dlatego należy podążać w jego ślady i być 
odwiązanym od materii. Śiwa nazywany jest Mahadewą, czyli największym 
ze wszystkich półbogów i nie ma nikogo równego mu lub wspanialszego 
od niego w materialnym świecie”. (ŚB 3.14.26-29, znaczenie)

„Pan Śiwa, mistrz duchowy całego świata, wolny jest od wrogości, ma 
spokojną osobowość i jest zawsze zadowolony w sobie”. (ŚB 4.2.2)

Pan Śambhu (Śiwa) bez przerwy medytuje o Śri Śankarszanie i intonuje 
Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare. Pewnego razu Narada 
Muni, odwiedzając Górę Kajlasz, chwalił Pana Śiwę – „Pragniesz jedynie 
zadowolenia Śri Kryszny, a dostając twoją łaskę wielu innych także stało 
się drogimi Krysznie”. (BB)

Śri Ćajtanja Mahaprabhu i Pan Śiwa
Ktoś może docenić wzniosłą pozycję Pana Śiwy z tych cytatów, jednak 
może nadal nie rozumieć, jak odnosić się do bóstwa Pana Śiwy. Słuchanie 
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o zachowaniu Śri Ćajtanji Mahaprabhu względem Pana Śiwy rozjaśni ten 
punkt. Gdziekolwiek podróżował Ćajtanja Mahaprabhu, odwiedzał sławne 
świątynie Śiwy. Przebywając w Waranasi Śri Ćajtanja regularnie odwiedzał 
świątynię Wiśweśwara (Pana Śiwy).

Śrila Wryndawan Das Thakur opisuje wizytę Śri Ćajtanji w świątyni
Śiwy w Orissie: „Ożywiając się bogactwem i wpływem w świątyni Swojego 
drogiego wielbiciela (Śiwy), Śri Ćajtanja zaczął radośnie tańczyć. Ćajtanja 
Mahaprabhu zna chwalebny charakter Śiwy, ponieważ jest on ulubionym 
pomiędzy Jego wielbicielami. Jeśli ktoś nie szanuje Pana Śiwy nie podążając 
za przykładem Śri Ćajtanji, wtedy nie może być uważany za wajsznawę, 
a cały jego postęp duchowy zostaje unieważniony.

„Śri Ćajtanja powiedział, że nikt w żadnej chwili nie powinien krytyko-
wać lub umniejszać pozycji Jego energii zamanifestowanych w półbogach 
i boginiach. Okazując im właściwą miłość i szacunek, każdy umacnia 
swoje oddanie i miłość do Kryszny. Kryszna jest niezadowolony, jeśli Jego 
wielbiciele – półbogowie i boginie – są obrażani, i staje się bardzo zadowo-
lony, gdy wielbiony jest razem ze Swoimi energiami i towarzyszami”. (CB)

Honorowanie Pana Śiwy
„Wajsznawa nie jest wielbicielem Pana Śiwy czy Pana Brahmy, lecz jest 
zobowiązany ofiarowywać szacunek tak wysoko postawionym półbogom”.
(NOD, rozdz. 7)

W pełnym szacunku i pokory nastroju wielbiciel mieszkający we Wryn-
dawanie odwiedza różne świątynie Śiwy (szczególnie Gopiśwara Mandira). 
Poważnie modli się o łaskę Pana Śiwy, by kiedyś mógł pełnić czystą służbę 
oddania i wejść w radosne, wieczne rozrywki Śri Kryszny.

Sam Kryszna wynosi pozycję Pana Śiwy. „Posłuchaj Mnie, o Śiwo, jesteś 
dla Mnie tak cenny, jak Moje ciało. Ktoś, kto jest tobie drogi, jest jeszcze 
droższy dla Mnie. Zezwalam ci zostać we wszystkich Moich siedzibach. 
W rzeczywistości jesteś obrońcą i utrzymującym wszystkie dhama. Ktoś, 
kto twierdzi, że jest Moim wielbicielem, lecz nie szanuje ciebie, udaje jedy-
nie oddanie dla Mnie”. (SKP)

Śrila Prabhupada daje wiele oświecających stwierdzeń dotyczących ko-
rzyści i procedur wielbienia Śiwy. „Wielbiciel Kryszny nie znieważa Pana 
Śiwy, lecz wielbi go jako najbardziej wzniosłego wielbiciela Śri Kryszny. 
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Konsekwentnie, zawsze, gdy wielbiciel czci Pana Śiwę, modli się do niego, 
by móc osiągnąć łaskę Śri Kryszny i nie prosi o materialne korzyści”. (ŚB 
4.12.30, znaczenie)

„Gdy ktoś postrzega Pana Śiwę z oddaniem i szacunkiem, jego serce 
natychmiast się oczyszcza”. (ŚB 4.7.10, znaczenie)

„Wizyta wajsznawy w świątyni Śiwy różni się od wizyty niewielbiciela. 
Wajsznawa widzi Śiwę będącego równocześnie takim samym i różnym od 
Najwyższego Pana, jak jogurt i mleko. Prawda Absolutna, Bóg, jest wszyst-
kim, ale nie oznacza to, że wszystko jest Bogiem. Z tego powodu Ćajtanja 
Mahaprabhu i Jego zwolennicy odwiedzają świątynie wszystkich półbogów, 
lecz nie postrzegają ich tak, jak impersonaliści. Każdy powinien podążać 
śladami Śri Ćajtanji Mahaprabhu i odwiedzać wszystkie świątynie. (CC, 
MADHJA 9.360, znaczenie)

„Jest wiele przykładów wielbicieli wielbiących półbogów w celu otrzy-
mania błogosławieństw do służenia Krysznie. Gopi wielbiły półbogów, by 
osiągnąć Pana Krysznę, i podobnie Rukmini-Dewi w dniu Swego ślubu 
zaangażowała się w takie wielbienie półbogów, a Jej jedynym celem był 
Kryszna. Ofiarowanie całego szacunku półbogom tak, by dali możliwość
do służby oddania dla Śri Kryszny, nie jest sprzeczne z bhakti-margą. 
Wielbiciel Pana nie powinien źle interpretować zaleceń Bhagawad-gity 
przeciwko wielbieniu półbogów jako licencji do ich obrażania, którzy są 
bona fide wajsznawami”. (ŚB 11.2.47, znaczenie)

Najwyższy Pan powiedział: „Jak mogą ci, którzy nie okazują szacunku 
Mojemu najlepszemu wielbicielowi – Śiwie – stać się oddani Mnie?”. (AWP)

Kryszna powiedział do Judhisztiry: „Zarówno wielbiciel, który krytykuje 
Pana Śiwę i śiwaita, który krytykuje Mnie, idzie do piekła”. (BWP) Purany 
wyjaśniają, że obrażanie Pana Śiwy jest jednym z powodów trądu.

Odwiedzanie świątyni Gopiśwara Mahadewa
We Wryndawanie świątynia Gopiśwara Mahadewa zadedykowana jest 
rozrywce pojawienia się Pana Śiwy jako gopi, choć Śiwa reprezentowany jest 
tu w postaci bóstwa linga. Gopiśwara Mahadewa jest szczególnie ważny 
z powodu swojego bliskiego związku z madhurja-rasą Kryszny. Gopiśwara 
Mahadewa zawsze chroni święte Jogapitha Gowindy. „Gopi wielbią także 
Pana Śiwę we Wryndawanie, a Pan ciągle przebywa tam jako Gopiśwara. 
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Gopi jednakże modlą się, by Pan Śiwa pobłogosławił je, dając im Pana 
Krysznę na męża. Nie ma nic złego w wielbieniu półbogów pod warunkiem, 
że celem jest powrót do domu, do Boga”. (ŚB 4.30.38, znaczenie)

Jedynie dzięki łasce wielkich osobistości, takich jak Gopiśwara Mahadewa, 
wielbiciel może zacząć rozumieć i ostatecznie uczestniczyć w najwznio-
ślejszych i intymnych, transcendentalnych rozrywkach Radhy i Kryszny. 
Sambandha-aćarja Śrila Sanatana Goswami przebywał blisko z Panem 
Śiwą i codziennie miał darśan Gopiśwara. Będąc bardzo blisko z Panem 
Śiwą, Sanatana Goswami dostał jego pozwolenie i zawsze spełniał swój 
bhadźan w pobliżu świętego miejsca Pana Śiwy. Dzięki temu odczuwał 
jego ochronę. Na Wzgórzu Gowardhan Sanatana Goswami zatrzymał się 
blisko świątyni Śiwy w Ćakaleśwara. W Kamjawan przebywał w pobliżu 
Kameśwara i Śiwy, a we Wryndawanie Sanatana Goswami zatrzymał się 
przy Gopiśwarze. Podążając śladami Śrila Sanatany Goswamiego, poważny 
wielbiciel będzie regularnie odwiedzał Gopiśwara Mahadewa i modlił się 
o błogosławieństwo wiecznego służenia lotosowym stopom Śri Śri Radhy-
-Gopinatha we Wryndawanie.

„Śrila Raghunath Das Goswami mówi: «Pragnąc szybko osiągnąć skarb 
objęć Śri Kryszny, cudowne i uczuciowe gopi w oddaniu i radośnie wielbiły 
Pana Śiwę na brzegu Jamuny. Codziennie wielbię Gopiśwara-tirtha, gdzie 
gopi odprawiały swoje wielbienie”. (WWS)

Gopiśwara Mahadewa z pewnością obdarzy prezentem prema-bhakti 
chętnego i pokornego wielbiciela. Śrila Prabhupada potwierdza łaskawą 
naturę Pana Śiwy w tym znaczeniu: „Pan Śiwa jest wielbionym półbogiem, 
który nagradza podarkami proszących. Dlatego jego imię to Aśutosza, 
czyli ten, którego można bardzo łatwo zadowolić. Pan Śiwa nigdy nie od-
mawia nikomu żadnego rodzaju podarunku”. (ŚB 1.12.23, znaczenie)
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Rozdział Siedemnasty
Mieszkańcy Bhauma Wryndawany

Półbogowie na planetach niebiańskich mówią: „Jak wspaniałym jest to dla 
tych istot ludzkich, że narodziły się na ziemi Indii. Musiały one wypełniać 

pobożne czynności i wyrzeczenia w przeszłości lub Sam Bóg, Najwyższa Osoba, 
musiał być z nich zadowolony. W innym razie jak mogliby angażować się 

w służbę oddania na tak wiele sposobów? My, półbogowie, możemy jedynie 
aspirować do osiągnięcia ludzkich narodzin w Indiach, by pełnić służbę oddania, 

lecz tam takie ludzkie istoty już się tym zajmują”. 
Śrimad-Bhagawatam 5.19.21

Wspaniałe narodziny na szczególnej ziemi
Przed przystąpieniem do zrozumienia dzisiejszych mieszkańców Bhauma 
Wryndawany, najpierw należy docenić pozycję i rzadkie szczęście tych 
dusz, które rodzą się w punja-bhumi – pobożnym kraju Indii. Indywidual-
na dusza pojawia się w danej rodzinie i kraju zgodnie ze swoją przeszłą 
karmą i pod kontrolą półbogów, którzy są podlegli Krysznie. Bhagawad-
-gita stwierdza, że po cieszeniu się niebiańskimi przyjemnościami jogin, 
który nie odniósł sukcesu, rodzi się ponownie w bogatej rodzinie kupieckiej 
wielbicieli (6.41). Dlatego miliony wcześniejszych joginów narodziło się 
ponownie w Indiach, na ziemi dharmy (religii), w rodzinach oddanych 
Panu Krysznie, Panu Ramie lub Panu Wisznu.  „W Indiach całe masy ludzi 
są wajsznawami”. (SP/CN tom 13)
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Oczywiście osoba urodzona w elitarnej rodzinie, w Park Avenue w Nowym 
Jorku, może postrzegać narodziny w Indiach jako dalekie od pożądania. 
Patrząc obiektywnie – Indie są krajem trzeciego świata, ledwo nadążają za 
materialnym zaawansowaniem i osiągnięciami Ameryki czy Europy. Ale 
niebiańscy mieszkańcy, cieszący się niepojętym bogactwem i licznymi 
udogodnieniami, błagają o narodziny w Indiach. Jak jest to możliwe?

Śrila Prabhupada wiernie opisuje unikalne korzyści narodzin w Indiach. 
„Ludzka istota rodząca się na ziemi Indii ma szczególne przywileje rozwi-
jania świadomości Kryszny. W Indiach jest się naturalnie świadomym 
Kryszny i jeśli ktoś potem praktykuje świadomość Kryszny, dzięki łasce 
Pana może bardzo łatwo wrócić do domu, do Boga. Mieszkańcy innych 
miejsc niż Indie, mają możliwości do materialnych radości, ale nie mają tych 
samych udogodnień do podjęcia świadomości Kryszny. W Indiach wszyscy 
aćarjowie potwierdzili swoje doświadczenia w tym względzie, a Ćajtanja 
Mahaprabhu osobiście pojawił się, by nauczać ludzi Indii, jak rozwijać się 
w życiu duchowym i być skupionym na służbie oddania dla Pana.

„Tu łatwo jest spełniać sankirtana-jagję i dziewięć głównych metod oddania. 
Ma się tu także możliwość do odwiedzania różnych świętych miejsc, szcze-
gólnie miejsca pojawienia się Pana Ćajtanji – Nawadipy i Wryndawany, 
gdzie przebywa wielu czystych wielbicieli. Urodzeni w Indiach mają pełną 
możliwość studiowania instrukcji danych przez Krysznę w Bhagawad-gicie 
i w ten sposób mogą ostatecznie zadecydować, co robić w swojej ludzkiej 
formie życia, mianowicie podporządkować się Panu Śri Krysznie.

„Ze wszystkich punktów widzenia Indie są szczególnym krajem, gdzie 
można bardzo łatwo zrozumieć proces służby oddania i przyjąć go tak, by 
uczynić swoje życie sukcesem. Ziemia Indii jest tak wzniosła, że rodząc się 
tam, można potem udać się bezpośrednio do domu, z powrotem do Boga”. 
(ŚB 5.19.21-8, znaczenie) 

„Jest to prawo rodzących się w Indiach, oni są automatycznie świadomi 
Kryszny, automatycznie. Dlatego półbogowie pragną urodzić się w In-
diach”. (SPT 116.75) 

Najrzadsze szczęście – narodziny w Śri Wryndawanie
Jedna na pięć osób urodzonych na Ziemi rodzi się w Indiach, kraju religii. 
Tak jak pożądane są narodziny w Indiach, które są stosunkowo rzadkie 
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i są nagrodą za pobożne przeszłe życia, to narodziny we Wryndawanie są 
jeszcze rzadsze. Tylko jeden na dziesięć tysięcy hindusów otrzymuje skarb 
narodzenia się w Śri Wryndawanie. Podczas gdy półbogowie aspirują do 
przyszłych ludzkich narodzin w Indiach, wielcy wielbiciele Kryszny, jak 
Pan Śiwa, pragną urodzić się we Wryndawanie w każdej formie.

Po spełnianiu surowych wyrzeczeń przez wieki, by móc prosić o łaskę 
Kryszny, Śiwa otrzymał Jego darśan. Wtedy błagał Śri Krysznę: „Drogi 
Panie, proszę, pozwól mi stać się górą we Wryndawanie, bym otrzymał 
błogosławieństwo kurzu ze stóp Wradźa gopi. Lub pozwól mi być kamie-
niem na drodze, by te błogosławione dusze, które są zamiataczami świętego 
dham, i które są w ciągłym kontakcie z kurzem Wryndawany, ocierały 
swoje stopy o mnie, gdy zamiatają”.

Śrila Prabhupada wychwala mieszkańców Wryndawany: „Nawet, jeśli 
ludzie z Wryndawany nie wydają się być pobożni, są najszczęśliwsi, ponie-
waż mieszkają w kraju Kryszny. Dźaja, dźaja Wryndawana wasi jata dźana. 
«Wszelka chwała wszystkim mieszkańcom Wryndawany!». Każdy jest 
chwalebny! Nawet świnie. Większą fortuną są narodziny we Wryndawanie, 
niż w bogatej czy arystokratycznej rodzinie, gdyż w następnym życiu wraca 
się do Boga. Zarówno świnie i wielbiciele są wyzwoleni, bez dyskryminacji. 
Dopóki ktoś nie był wielbicielem w poprzednim życiu, nie może się tam 
urodzić. Może dostać ciało świni lub psa na kilka lat, lecz nie jest to wielkim 
utrudnieniem. Po prostu pozbędzie się swoich grzesznych reakcji”. (WD) 

Wradźawasi – tu i tam
W duchowym świecie, na Goloce Wryndawanie, Wradźawasi (mieszkańcy 
Wryndawany), są całkowicie wyzwolonymi osobistościami zajętymi spon-
taniczną, miłosną służbą dla Śri Radhy i Śri Kryszny. Ich ciała są zupełnie 
transcendentalne i składają się z wieczności, kompletnej wiedzy i eksta-
tycznego oddania. Ciągle pełnią zadowalającą służbę dla Radhy i Kryszny 
w miłosnym nastroju – jako przyjaciel, rodzic lub kochanek. Radość 
i szczęście przenikają atmosferę otoczoną przez służenie. Wryndawana 
jest wolna od strachu czy zmartwień, gryzących każdego w zanieczyszczo-
nym, materialnym świecie, rządzonym przez pożądanie i wyzysk. 

Mimo kolosalnych różnic, jest wiele podobieństw pomiędzy wiecznymi 
towarzyszami Kryszny na Goloce, a dzisiejszymi mieszkańcami Bhauma 
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Wryndawany. W obydwu królestwach Kryszna i krowy są w centrum życia. 
Stwierdzenia Śrila Prabhupady o transcendentalnym stylu życia i służbie 
Wradźawasich na Goloce Wryndawanie stwarzają podstawę do zrozu-
mienia Wradźawasich żyjących tu, w Bhauma Wryndawanie. 

„Mieszkańcy Wryndawany, Wradźawasi, są żyjącymi przykładami służby 
oddania. Ta idealna służba oddania z przywiązaniem i takim oddaniem 
może mieć miejsce tylko we Wradźabhumi, Wryndawanie”. (TLC, rozdz. 13)

„W sposób widoczny mieszkańcy Wryndawany – siedziby Pana Kryszny 
– są zwykłymi gospodarzami domowymi, zajętymi zwykłymi sprawami, 
takimi jak wypasanie krów, gotowanie, wychowywanie dzieci i spełnianie 
religijnych czynności. Jednakże wszystkie te czyny są głęboko połączone 
z miłosną służbą oddania dla Pana Kryszny. Mieszkańcy Wryndawany 
spełniają wszystkie czynności w czystej świadomości Kryszny i w ten spo-
sób żyją na najwznioślejszej platformie wyzwolonego życia.

„Nie należy źle rozumieć wzniosłej pozycji mieszkańców Wryndawany. 
Studiując nadzwyczajny status mieszkańców Wryndawany, możemy zoba-
czyć, że podstawową cechą ich życia jest czysta świadomość Kryszny. Pełnią 
miłosną służbę dla Pana bez śladu materialnego pragnienia lub umysłowej 
spekulacji”. (ŚB 10.14.36, znaczenie)

„Mieszkańcy Wryndawany byli zajęci ciężkim wysiłkiem codziennej 
pracy i z powodu tego wysiłku spali twardo w nocy. Więc praktycznie 
mieli bardzo mało czasu na oddanie, medytację czy na inne duchowe 
czynności. Lecz w rzeczywistości zaangażowani byli jedynie w najwyższe, 
duchowe zajęcia. Wszystko, co zostało zrobione przez nich, było uducho-
wione, gdyż wszystko było ściśle połączone z ich związkiem z Śri Kryszną. 
Centralnym punktem czynności był Kryszna i te tak zwane czynności 
materialnego świata przenikała duchowa energia”. (ŚB 2.7.31, znaczenie)

„Praktyką mieszkańców Wradźabhumi było komponowanie poezji 
o wydarzeniach, które odbyły się w lesie, gdy Kryszna spełniał Swoje różne 
rozrywki, zabijając asurów. Poetycko komponowali wszystkie historie, 
a potem o nich śpiewali”. (ŚB 10.11.53, znaczenie)

„Starsza kobieta we Wryndawanie, obecna w czasie rozrywek Kryszny, 
oznajmiła pewnego razu ze zdziwieniem: «Jak wspaniałe jest to, że Kryszna, 
który posiada serca wszystkich młodych dziewcząt z Wradźabhumi, może 
mówić językiem Wradźabhumi z gopi, podczas gdy w sanskrycie rozmawia 
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z półbogami, a językiem zwierząt może dyskutować z krowami i bawoła-
mi!”. (NOD, rozdz. 21) 

Śri Kryszna zostaje z nimi w szczęściu i w nieszczęściu
„Wielbiciele, tacy jak gopi, chłopcy pasterze, matka Jaśoda, Nanda Maharadź 
i inni mieszkańcy Wryndawany, nie potrzebują praktykować konwencjo-
nalnego procesu medytacji, by osiągnąć Boga, ponieważ Kryszna pozostaje 
z nimi w szczęściu i w nieszczęściu”. (ŚB 7.10.50, znaczenie)

„Mieszkańcy Wryndawany nie mają innych pragnień poza towarzystwem 
Kryszny. Wielbiciele z Wryndawany są także spontanicznymi kochankami. 
Oni nie przestrzegają zasad regulujących. Nie jest wymagane, by ściśle 
przestrzegali zasad regulujących, ponieważ są naturalnie dojrzali w trans-
cendentalnej miłości do Kryszny. Zasady regulujące wymagane są dla osób, 
które nie osiągnęły pozycji transcendentalnej miłości. Pan Brahma modli 
się do Kryszny, by dał mu szansę narodzenia się we Wryndawanie, aby 
mógł wznieść się do platformy spontanicznej miłości”. (KB, rozdz. 14)

Dzisiejsi mieszkańcy Wryndawany żyją bardzo prosto. Wielu z nich 
nadal orze pole za pomocą wołów i chroni krowy tak, jak ich przodkowie 
w czasach Kryszny. „Nawet teraz w wioskach indyjskich otaczających 
Wryndawanę wieśniacy żyją szczęśliwie i prosto, dając ochronę krowom. 
Przechowują starannie krowie łajno, suszą je i wykorzystują jako opał. 
Utrzymują wystarczające zapasy ziarna, a dzięki ochronie krów mają 
odpowiednie ilość mleka i produktów mlecznych, by rozwiązać wszystkie 
ekonomiczne problemy. Po prostu chroniąc krowy mieszkańcy wiosek żyją 
tak spokojnie. Nawet krowia uryna i łajno mają medyczną wartość”. (ŚB 
10.6.19, znaczenie)

Radhe! – pierwsze wymawiane słowo
Tak jak Śri Kryszna mówił specjalnym językiem Wradźabhumi z gopi, 
w wioskach otaczających dzisiejszy obszar Wryndawany mieszkańcy mówią 
unikalnym językiem zwanym wradźabhasa. Poetyzując rozrywki Kryszny, 
Jego wieczni towarzysze pamiętają Go, śpiewając podczas wypełniania 
codziennych obowiązków ubijania masła, gotowania słodyczy i wypasania 
krów. Brahma-samhita opisuje duchowy świat jako miejsce, gdzie każde 
słowo jest pieśnią.
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Dzisiejsza Bhauma Wryndawana jest nadal wypełniona słodkimi pie-
śniami gloryfikującymi zabawne czynności Śri Kryszny. Wesoło okrążając
Wryndawanę w ekadaszi, kolorowo ubrane grupy wiejskich dziewcząt 
śpiewają szczególną melodię wradźabhasa o „łapaniu tego niegrzecznego 
złodzieja masła”. Starszy bramin, ozdobiony kolczykami z sandałowca, 
spacerujący energicznie wzdłuż wąskiej ścieżki łączącej średniowieczne 
świątynie, śpiewa o tym „brahmaćarinie, który tańczy z cudzymi żonami”.

„Radhe” jest często pierwszym wypowiadanym słowem przez dziecko 
urodzone we Wradźi. Trzymane w ramionach kochającej matki to samo 
dziecko będzie okrążało Wzgórze Gowardhana (odległość czternastu mil), 
zanim zacznie chodzić, a pierwsze kroki postawi na parikramie wkoło 
świątyni Radha-Damodara. „We Wryndawanie mangala-arati zaczyna się 
o czwartej rano. Nagle słychać «dzyń, dzyń» – we wszystkich świątyniach. 
A ludzie biegną. Wszyscy zbierają się przed Bóstwem świątynnym. Przy-
chodzą setki ludzi”. (CN, tom III) 

Śri Kryszna jest guru Wradźawasich
Takie pobożne dusze rodzą się w kraju Radhy i Kryszny we Wryndawanie. 
Mogą intonować najbardziej pomyślne, transcendentalne imię Radhy 
i rozpocząć służbę oddania od dzieciństwa z powodu swoich osiągnięć 
z przeszłego życia. 

Nawet nie otrzymując formalnej, duchowej inicjacji w tym życiu, wielu 
Wradźawasich ma głębokie przywiązanie i spontaniczną atrakcję do Radhy 
i Kryszny. „Wszyscy mieszkańcy Wryndawany są wajsznawami. Wszyscy 
są pomyślni, ponieważ tak czy inaczej zawsze intonują Święte Imię Kryszny. 
Choć niektórzy z nich nie przestrzegają ściśle zasad i przepisów służby 
oddania, ogólnie rzecz biorąc są wielbicielami Kryszny i intonują Jego imię 
bezpośrednio lub pośrednio. Celowo lub bez celu, nawet jeśli przechodzą 
przez ulicę są wystarczająco szczęśliwi, by wymieniać powitania wypowia-
dając imię Radhy i Kryszny. W ten sposób – bezpośrednio lub pośrednio 
– jest to pomyślne. Mieszkańcy Wryndawany nie znają niczego poza 
wielbieniem Radhy i Kryszny”. (CC, ADI 5.232, znaczenie)

„Ludzie z Wryndawany nie potrzebują guru. Kryszna jest ich mistrzem 
duchowym”. Gdy pewien uczeń poprosił o wyjaśnienie tego oznajmienia, 
Śrila Prabhupada odparł: „Tak, oni mają doskonałego mistrza duchowego. 
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Ale wy możecie mieć mistrza duchowego i nie słuchać go. Więc jaka jest 
jego pozycja? Zatem upadli są ci, którzy robią nonsensowne rzeczy we 
Wryndawanie”. (PL V) 

„Inny uczeń zapytał, czy ludzie we Wryndawanie są wyzwoleni, nawet 
jeśli nie mają bona fide mistrza duchowego. «Tak – odparł Śrila Prabhupada 
– ponieważ Wryndawana jest bezpośrednio pod nadzorem Kryszny. 
Kryszna jest ich mistrzem duchowym»”. (WD) 

Śrila Prabhupada naucza Wradźawasich
Przed opuszczeniem Wryndawany, w listopadzie 1972 r., Śrila Prabhupada 
zwrócił się do swoich przyjaciół Wradźawasich na pożegnalnym przyjęciu 
w świątyni Radha-ramana: „Dzięki dobrej fortunie, dzięki pobożnym 
uczynkom w waszych przeszłych życiach, otrzymaliście towarzystwo 
Wryndawany. Teraz musicie zrozumieć prawdziwą atmosferę Wryndawany. 
Tak jak imię Kryszny jest identyczne z Kryszną, tak jest też z Jego rozryw-
kami, towarzyszami, świętym dham i akcesoriami. Wryndawana nie jest 
różna od Kryszny. Gdy Pan zstępuje, razem z Nim pojawia się Wryndawana.

„Musimy mieć na uwadze to, że atmosfera Wryndawany utrzymywana 
jest zgodnie ze standardami Rupy i Sanatany Goswamich. Nie pozwólcie 
wejść tu wpływowi Kali – zakazanemu seksowi, jedzeniu mięsa, odurzaniu 
i hazardowi. Utrzymujcie świadomość Kryszny i zmieńcie błędne myślenie, 
że «jestem Hindusem, Amerykaninem, braminem, brahmaćarinem, sannja-
sinem, kimkolwiek». We Wryndawanie jedyną tożsamością jest «bycie 
sługą Kryszny». Żyjcie z taką świadomością, a prawdziwa, czysta, wieczna 
Wryndawana, pełna szczęścia i wiedzy, będzie wasza”. (WD)

Choć Wradźawasi są szczęśliwi, duchowo zaawansowani i mogą wrócić 
do Boga w chwili śmierci, będą cierpieli za reakcje, jeśli upadną do grzesz-
nych czynności. Osobom, które zewnętrznie przestrzegają służby oddania, 
lecz w tym samym czasie oszukują przez wewnętrzne wykonywanie 
grzesznych czynności, dawana jest szansa stania się świnią lub psem we 
Wryndawanie. Z powodu reakcji grzesznych czynności otrzymują ciało 
zwierzęcia, ale dzięki dotykowi kurzu Wryndawany uwalniają się od 
grzesznych czynności i osiągają wyzwolenie. Te świnie i psy są także ważne. 
Nie są zwykłe. Otrzymanie ciała świni lub psa oznacza, że oczyścili się. Bez 
oczyszczenia się nikt nie może wejść do królestwa Boga”. (SPT 72/33) 
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We Wryndawanie jest wielu czystych wielbicieli
„W Wryndawanie jest wielu czystych wielbicieli, którzy nie mają innego 
pragnienia, jak pełnienie służby oddania”. (ŚB 5.19.25, znaczenie)

Poza prostymi i oddanymi rolnikami i wieśniakami we Wryndawanie 
oraz garścią grzeszników, jest tam wiele zadedykowanych i w pełni zaab-
sorbowanych czystych wielbicieli Radhy i Kryszny. Niektórzy czyści wiel-
biciele spełniają swój bhadźan i stale przebywają w swoich ulubionych 
miejscach rozrywek Radhy i Kryszny, takich jak Sewa-kundźa, Radha-
-kunda, Wzgórze Gowardhan, Warszana, Nandagrama, Sanket itd. Inni 
wielbiciele chodzą bez przerwy po całej Wradźa Mandali. Smakując smaki 
rasy w separacji, ekstatycznie służą Boskiej Parze – Radzie-Gowindadźi. 

Śrila Prabhupada jest czystym wielbicielem, przepełnionym prema-bhakti 
(czystą, ekstatyczną miłością) do Śri Radhy i Śri Kryszny. Jako wieczny 
mieszkaniec Goloki Wryndawany, objawia transcendentalny nastrój 
wzniosłych wielbicieli mieszkających we Wradźa Dham.

„Jest wielu wielbicieli Pana chodzących po Mathurze (Wryndawanie), 
którzy w ekstazie szukają Kryszny i jego towarzyszek z dzieciństwa, gopi. 
To nie jest tak, że tacy wielbiciele spotykają Krysznę twarzą w twarz na 
drodze. Lecz szczere poszukiwania Kryszny przez wielbiciela są tak dobre, 
jak oglądanie Go osobiście.

„Jak to się dzieje, nie może być wyjaśnione, lecz jest to doświadczane 
przez tych, którzy są czystymi wielbicielami Pana. Filozoficznie można
zrozumieć, że Pan Kryszna i pamiętanie o Nim jest na planie absolutnym, 
i że sama idea poszukiwania Go we Wryndawanie, w czystej świadomości 
Boga, daje więcej przyjemności wielbicielowi, niż oglądanie Kryszny twa-
rzą w twarz. Tacy wielbiciele Pana widzą Krysznę twarzą w twarz w każdej 
chwili, jak potwierdza to Brahma-samhita 5.38:

premańdźana-ććurita-bhakti-wiloćanena 
santah sadajwa hridajeszu wilokajanti 

jam śjamasundaram aćintja-guna-swarupam 
gowindam adi-puruszam tam aham bhadźami

Ci, którzy są w ekstazie miłości do Boga, Najwyższej Osoby, Śri Kryszny, 
widzą Go zawsze w swoich sercach z powodu miłości i służby oddania 
pełnionej dla Pana. (ŚB 3.1.24, znaczenie)
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Wielbiciel zapytał pewnego razu: „Co się dzieje w przyszłym życiu 
z Wradźawasi, którzy mieszkają teraz we Wryndawanie?”. Śrila Prabhupada 
odparł: „Jeśli nie popełniają żadnych grzesznych czynności, po prostu 
dzięki życiu we Wryndawanie powrócą do domu (do świata duchowego). 
Ciągłe pamiętanie o Krysznie, że to jest ziemia Kryszny, man-mana bhawa 
mad bhakto. To ich wyzwoli”. (CN, tom 19) 

Właściwe zachowanie w stosunku do Wradźawasich
Pięćset lat temu w Dźagannatha Puri Ćajtanja Mahaprabhu poinstruował 
Dźagadanandę Pandita, jak właściwie zachowywać się odwiedzając Śri 
Wryndawan Dham. Pan poradził, by zawsze przebywał z Jego bratem 
duchowym, Śrila Sanataną Goswamim, ofiarowywał pokłony wszystkim
wiodącym ludziom z Wryndawany, okazywał szacunek mieszkańcom 
Wryndawany z odległości, i aby nie obcował zbyt blisko z Wradźawasimi. 
(CC, ANTJA 13.36-40)

Nauki Pana Ćajtanji są równie istotne dziś i wielbiciele powinni podążać 
za nimi. Śrila Prabhupada wyjaśnia, że wielbiciele przestrzegający sadhana-
-bhakti (widhi marga) mogą źle zrozumieć Wradźawasich. „Mieszkańcy 
Wryndawany i Mathury są wielbicielami Kryszny w uczuciu rodzicielskim. 
Wielbiciele na platformie widhi-marga (regulujące zasady w oddaniu), 
mogą źle zrozumieć czynności tych, którzy są na platformie raga-marga 
(służba oddania w spontanicznej miłości). Dlatego Ćajtanja Mahaprabhu 
poinstruował Dźagadanandę Pandita, by nie przebywał z mieszkańcami 
Wryndawany, którzy byli spontanicznymi wielbicielami, ale także aby nie 
zaczął ich lekceważyć”. (CC, ANTJA 13.37, znaczenie)

Śrila Raghunath Das Goswami objawia swoją postawę względem miesz-
kańców Wryndawany. „Trawa, krzaki, insekty i inne stworzenia we Wradźi 
– wszystkie są bardzo drogie Krysznie. Asystują Mu w Jego rozrywkach. 
Są pełne transcendentalnego szczęścia. Pisma święte ciągle przypominają 
gorącą prośbę Pana Brahmy i innych, którzy chcieli zamieszkać we Wradźi. 
Z tego powodu kłaniam się i ofiarowuję swój szacunek wszystkim stwo-
rzeniom, które przebywają we Wradźi”. (WWS)

Powinniśmy zawsze szanować starsze osobistości i zawsze, kiedy to jest 
możliwe, służyć im z oddaniem i pokorą. Wradźawasi są definitywnie
wielbicielami, a Kryszna oznajmia w Adi Puranie: „Ktokolwiek twierdzi, że 
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jest Moim wielbicielem, nie jest Moim wielbicielem”. Jeden z największych 
aćarjów gaudija wajsznawa – Śrila Prabhodananda Saraswati Thakur – mówi:
„O sadhu, jeśli nie możesz natychmiast wyrzec się tego świata podobnego 
do snu, to dzień i noc medytuj o Wryndawanie. Wielb Króla i Królową 
Wryndawany, zawsze intonuj Ich Święte Imiona i zawsze słuchaj o Ich 
chwałach. Jedzeniem, ubraniami i innymi podarkami służ mieszkańcom 
Wryndawany”. (WM)

W Mathura-mahatmjam Śrila Rupa Goswami wyjaśnia nadzwyczajną 
pozycję mieszkańców Mathury i korzyści osiągane poprzez służenie im. 
Komentarze aćarjów pasują także do Wryndawany, a nawet bardziej, ponie-
waż Wryndawana jest najwyższym duchowym królestwem. 

„Czy to rolnik, zbój czy grzesznik, który odwrócił się od ścieżki religii – 
każdy mieszkaniec Mathury powinien być wielbiony. Jest reprezentantem 
Mojej własnej postaci. Ci, którzy zajmują się nieczystymi pracami miesz-
kając w Mathurze, są półbogami, którzy obdarzają błogosławieństwami, 
mimo iż pojawiają się w ludzkiej formie. Pobożność osiągnięta przez tych, 
którzy nawet w niewielkim stopniu pomagają mieszkańcom Mathury, nie 
będzie miała nigdy końca. Mieszkańcy Mathury są szczęśliwi, ich chwał 
nie można zliczyć.Wszyscy są czteroramiennymi mieszkańcami Wajkunthy. 
Ludzie, którzy wytykają błędy mieszkańcom Mathury, nie widzą swoich 
własnych, które przyniosą im tysiące narodzin i śmierci”. (MM) 

„Ja, który aspiruję do życia we Wryndawanie, modlę się, aby moje uszy 
stały się głuche na słuchanie o wadach mieszkańców Wryndawany, aby 
mój język stał się niemy i nie mówił o tym, i aby moja inteligencja była tępa 
w myśleniu o nich”. (WM)

Modlitwy do mieszkańców Wryndawany
„Głupcy myślą, że poruszające się i nieruchome stworzenia w duchowej 
Wryndawanie są uwarunkowanymi duszami, związanymi przez siły natury 
materialnej. My mówimy, że są oni godni wielbienia dla wszystkich i są 
źródłem nektaru skarbu czystej służby oddania dla Radhy-Muralidhara. 
Kto ma dom, ubrania i pożywienie w świętej Wryndawanie, jest pobożniej-
szy miliony razy więcej od innych. Staje się wyzwolony i wyzwala innych.

„Uważając wszystkich mieszkańców Wryndawany za starszych od siebie, 
ofiarowując im szacunek padając przed nimi jak kij, będąc wolnym od
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dumy, całkowicie pozbawionym pieniędzy i zawsze roniąc radosne łzy mi-
łości do Śri Śri Radhiki-Krysznaćandry, zamieszkaj w lesie Wryndawany. 
Z wielkim oddaniem kłaniam się przed najszczęśliwszą żywą istotą, która 
stała się insektem we Wryndawanie. Wielbicieli dowodzonych przez Pana 
Brahmę, którzy żyją w innych miejscach, nie uważam za ważniejszych od 
źdźbła trawy.

„Ofiarowując modlitwy każdemu, próbując zadowolić każdego, pokornie
skłaniając głowę przed wszystkimi i porzucając dumę, mieszkam na tej 
oczyszczającej ziemi Wryndawany. Ktoś, kto krzywdzi mieszkańców 
Wryndawany, będzie przez długi czas cierpiał w piekle. Modlę się, abym 
zawsze był oddany mieszkańcom Wryndawany”. (WM)

„Modlę się, bym dzięki łasce jej niepojętych mieszkańców mógł osiągnąć 
miejsce, które nosi pomyślne imiona Wryndawana, Gokula Dhama, Goszta 
i Wradźa”. (WRC)

„Kiedy, och, kiedy mój głupi umysł ostatecznie osiągnie to miejsce, by 
spocząć u lotosowych stóp Kryszny, odrzucając wszystkie inne medytacje? 
Kiedy wreszcie zrozumiem moją własną bezwartościowość? Nie ma duszy 
niższej ode mnie. Kiedy ofiaruję pełne szacunku pokłony wszystkim nie-
dotykalnym? Wznosząc modlitwy do nich będę pokornie błagał o kroplę 
oddania dla Śri Kryszny.

„Kiedyż wreszcie wykażę prawdziwe współczucie dla wszystkich żywych 
istot? Widząc degradację uwarunkowanych dusz, padnę na ziemię płacząc. 
Ciągle łkając, w smutku udam się do Wryndawany i przyjmę schronienie 
wajsznawy mieszkającego w siedzibie Wradźi. Stając przed jej mieszkań-
cem, chwycę jego dłonie i będę intensywnie pytał o wszystkie święte miejsca 
rozrywek Pana.

„Powiem: «O, mieszkańcu Wradźi! Proszę, okaż swą łaskę i miłosiernie 
pokaż mi, gdzie miały miejsce wszystkie rozrywki Hari!». Potem, z łaska-
wym sercem, ten mieszkaniec dham osobiście zabierze mnie do lasu. Powie: 
«Popatrz tam! Jest tam gaj kadamba, w którym zachwycający syn Maharadźa 
Nandy spełniał taniec rasa! Popatrz! Tu jest Nandagram, które jest rezy-
dencją duchowych rodziców Kryszny, Nandy i Jaśody. Popatrz! To tu Śri 
Balaram bawił się w Swoim tańcu rasa. Zobacz! Tutaj Kryszna ukradł 
ubrania wszystkim gopi, gdy się kąpały. Tylko spójrz! Tu demon Bakasura 
spotkał się ze swoim przeznaczeniem».
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„W ten sposób ujrzę wszystkie miejsca rozrywek we Wryndawanie moimi 
spragnionymi oczyma, w towarzystwie mieszkańców Wradźi. Jeśli kiedyś 
usłyszę dźwięk fletu nad brzegiem Jamuny, wówczas w ekstazie upadnę
nieprzytomny na ziemię. Intonując do moich uszu imiona «Kryszna! 
Kryszna!», wszechłaskawi mieszkańcy Wradźi nabiorą w dłonie wodę 
z Jamuny i napoją mnie. Słuchając transcendentalnej wibracji Świętego 
Imienia, powróci moja świadomość i będę dalej kontynuował spacerowanie 
w towarzystwie Wradźawasich.

„Kiedy, och, kiedy przyjdą te pomyślne dni? Błagając o odrobinę madhu-
kari będę chodził od drzwi do drzwi. Napełniając dłonie, napiję się wody 
z Jamuny. W nocy będę spał pod drzwiami najbliższej świątyni. Ostatecznie 
nadejdzie czas, gdy to materialne ciało stanie się smaczną ucztą dla stworzeń 
wodnych, kiedy zostanie wrzucone do Jamuny.

„Później, żyjąc wiecznie w duchowym ciele u stóp gopi w jej własnym 
gaju, ostatecznie będę służył mojemu wielkiemu skarbowi, Śri Krysznie. 
O, Dźahnawa-Dewi! Proszę, okaż mi teraz swoją bezprzyczynową łaskę! 
To wszystko, o co modli się dziś ten zdesperowany, bezwartościowy 
grzesznik”. (ŚRILA BHAKTIWINOD THAKUR/KKT)

„Rozrywki Śrimati Radharani i Kryszny jaśnieją nieporównywalnym 
blaskiem. Są uosobionym szczęściem, nieograniczonym i wszechpotężnym. 
Duchowy nastrój takich rozrywek nigdy nie jest kompletny bez gopi, oso-
bistych przyjaciółek Śri Kryszny. Bez gopi te rozrywki pomiędzy Radhą 
i Kryszną nie mogą być ożywione”. (CC, MADHJA 8.203)

„Nitja-prija gopi są transcendentalnymi rezerwuarami wiecznego piękna, 
biegłości, wszystkich duchowych cech i wspaniałego bogactwa intensywnej 
miłości do Kryszny”. (UN)

„Wielbię Gowindę, pierwotnego Pana, który przebywa w Swojej siedzibie, 
Goloce, z Radharani, która przypomina Jego własną, duchową postać, 
i która uosabia ekstatyczną moc (hladini). Ich towarzyszami są Jej powier-
niczki, ekspansje Jej ciała, przepełnione i nasycone wiecznie błogą, duchową 
miłosną rasą”. (BS)

„Wszystkie inne gopi pomagają zwiększać radość płynącą z rozrywek 
Kryszny z Radharani. Gopi działają jak instrument Ich wzajemnej radości”. 
(CC, ADI 4.217)
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Rozdział Osiemnasty
Mieszkając we Wryndawanie

sarwa tjadźi dźiwera kartawja kahan wasa? 
wradźa-bhumi wryndawan jahan lilarasa.

Śri Ćajtanja Mahaprabhu zapytał: „Gdzie żywa istota powinna za-
mieszkać, porzucając wszystkie inne miejsca?”. Ramananda Raja odparł: 
„W świętym miejscu znanym jako Wryndawana lub Wradźabhumi, 
gdzie Pan Kryszna spełniał taniec rasa”. (CC, MADHJA 8.254)

„Materialiści uważają Wryndawan Dham za nieczyste miasto, ponieważ 
jest tam wiele małp i psów, a wzdłuż brzegów Jamuny leżą śmieci. Jakiś 
czas temu materialistyczny człowiek zapytał mnie: «Dlaczego mieszkasz 
we Wryndawanie? Dlaczego wybrałeś takie brudne miejsce po wycofaniu 
się z życia rodzinnego?». Taka osoba nie może zrozumieć, że Wryndawan 
Dham jest zawsze reprezentacją oryginalnej Wryndawany.

„Aradjo bhagawan wradźeśa-tanajas tad-dhama wryndawanam – zgodnie 
z filozofią Śri Ćajtanji Mahaprabhu Pan Śri Kryszna i Jego siedziba,
Wryndawana, jest tak godna wielbienia, jak Pan Kryszna. Choć każdy 
mieszkający we Wryndawanie w taki czy inny sposób odnosi korzyść, to 
prawdziwa Wryndawana doceniana jest jedynie przez czystego wielbiciela. 
Potwierdza to Brahma-samhita, premańdźana-ććurita-bhakti-wiloćanena. 
Osoba, która ma oczyszczone oczy, może zobaczyć, że Śri Wryndawana 



Docenić Śri Wryndawan Dham

264

i oryginalna planeta Śri Goloka Wryndawana w świecie duchowym są 
identyczne”. (CC, MADHJA 16.281, znaczenie)

„Ponieważ Mathura i Wryndawana są wiecznie i blisko związane 
z Kryszną, mówi się, że Pan Kryszna nigdy nie opuszcza Wryndawany. 
Obecnie miejsce znane jako Wryndawana w dystrykcie Mathury ma nadal 
swoją pozycję transcendentalnego miejsca i z pewnością każdy, kto się tam 
udaje, staje się transcendentalnie oczyszczony”. (ŚB 10.1.28, znaczenie)

Śri Kryszna, Śri Ćajtanja Mahaprabhu, Sześciu Goswamich, aćarjowie 
gaudija wajsznawa i Śrila Prabhupada oznajmili, jak ogromną wartość ma 
pełnienie służby oddania podczas pobytu we Wryndawanie. Pewnego razu 
Śrila Prabhupada powiedział, że Majapur jest jego miejscem wielbienia, 
Bombaj jest jego biurem, a Wryndawana jest jego domem.

Kupiec może podróżować w dalekie strony, by sprzedać swój towar, lecz 
zawsze pamięta o swoim domu i czasami odwiedza go na krótko lub na 
dłuższy czas. Ostatecznie, po rozprowadzeniu dostatecznej ilości towaru, 
powraca do domu, by spędzić tam cały swój czas, ciesząc się swoimi naj-
bliższymi i najdroższymi towarzyszami. Podobnie, rozpowszechniając 
świadomość Kryszny, wielbiciel może tymczasowo przebywać z dala od 
swojego wiecznego domu, lecz zawsze, w głębi serca, pamięta o Wrynda-
wan Dham. I zawsze, kiedy jest to możliwe, przybywa do Wryndawany, 
służy Radzie i Krysznie, oczyszcza swoje serce i z każdą wizytą czuje coraz 
bardziej, że to jest jego dom. 

Gleba podporządkowanej służby
Ostatecznie wielbiciel staje się tak przyciągnięty i przywiązany do Śri 
Wryndawan Dham, że przeprowadza się tam na zawsze, by z miłością 
służyć Radhice-Krysznaćandrze. Doskonałością ludzkiego życia jest roz-
winięcie czystej, ekstatycznej miłości do Radhy i Kryszny w nastroju Ich 
wiecznych towarzyszy we Wradźa Dham, i powrót do domu, do Śri 
Wryndawany. Wryndawana jest prezentem od Śrila Rupy i Śrila Sanatany 
Goswamich, który Śrila Prabhupada podłożył pod roślinkę oddania każ-
dego ucznia. Bhakti-lata (roślinka oddania) rośnie i dobrze rozwija się na 
glebie podporządkowanej służby z Wryndawany. Gdy wielbiciel odżywia 
swą duchową roślinkę krystaliczną wodą czystego intonowania transcen-
dentalnych imion Kryszny, wspaniałe, przepyszne owoce miłości do Boga 
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pojawiają się. Ostatecznie wielbiciel wchodzi do wiecznego domu, do Śri 
Goloki Wryndawany, by na zawsze wielbić Śri Radhę i Śri Krysznę, oraz 
delektować się prema-bhakti-rasą.

Śrila Prabhupada dał mnóstwo inspirujących instrukcji o odwiedzaniu, 
służeniu, mieszkaniu, wycofywaniu się z życia domowego i umieraniu we 
Wryndawanie. Zgodnie z poleceniami swojego mistrza duchowego, każdy 
wielbiciel będzie indywidualnie aplikował nauki Śrila Prabhupady w celu 
najlepszego rozwoju swojej atrakcji, docenienia i przywiązania się do 
wiecznego, duchowego domu – Śri Wryndawan Dham. Dla niektórych 
wielbicieli będzie to oznaczało coroczną wizytę. Inni wielbiciele mogą 
spędzić kilka lat służąc we Wryndawanie. Wielbiciele osiągający pięćdzie-
siąty rok życia odsuną się od życia rodzinnego we Wryndawanie jako wa-
naprastowie, a poważnie chorzy mogą zamieszkać tam na kilka dni przed 
odejściem z tego świata.

Wryndawana – idealne miejsce
„Idealnym miejscem do przestrzegania świadomości Kryszny jest Wradźa-
bhumi lub Śri Wryndawana, gdzie ludzie mają naturalne inklinacje do 
kochania Kryszny, a Kryszna ma naturalne inklinacje do kochania ich”. 
(CC, MADHJA 4.95) 

„Gdy Kryszna przychodzi do materialnego świata, Jego ziemia pojawia 
się także. Wryndawany nie uważa się za istniejącą w świecie materialnym. 
Dlatego wielbiciele przyjmują schronienie Wryndawany w Indiach, gdyż 
uważana jest ona za replikę oryginalnej Wryndawany”. (TLC, rozdz. 20)

„Śrila Rupa Goswami tak opisał Wradźa Mandalę: «Pamiętam Pana tak 
pięknego, stojącego pomiędzy drzewami kadamba, na brzegu Jamuny, gdzie 
wiele ptaków ćwierka w ogrodach. Te wizje zawsze dają mi transcenden-
talne doświadczenie piękna i szczęścia. Miejsca w osiemdziesięciocztero-
milowym dystrykcie Wradźa Mandali są tak pięknie położne nad brzegami 
Jamuny, że każdy, kto tam się uda, nie będzie chciał nigdy wrócić do tego 
materialnego świata. Cechy udowadniają, że Śri Mathura i Śri Wryndawan 
położone są transcendentalnie. W innym przypadku nie byłoby możliwości 
rozbudzenia duchowych uczuć w tych miejscach. Takie transcendentalne 
uczucia pojawiają się natychmiast i niezawodnie po tym, gdy przybędzie się 
do Mathury lub Wryndawany”. (NOD, rozdz. 13)
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„Dzięki łasce Wisznu osiąga się rezydencję w Mathurze-Wryndawanie. 
Bez łaski Wisznu nie można zostać w Mathurze-Wryndawanie nawet na 
jedną chwilę”. (MM) 

„Święte miejsca jak Wryndawana, Hardwar, Prajag i Dźagannatha Puri 
są szczególnie przeznaczone do praktykowania miłosnej służby oddania. 
Wryndawana jest najbardziej wzniosłym i preferowanym miejscem dla 
wajsznawów, wielbicieli Pana Kryszny, którzy aspirują do powrotu do 
Boga”. (ŚB 5.8.31, znaczenie) 

Korzyść z odwiedzania Śri Wryndawany
Pewnego razu Kryszna zniknął przed gopi, a po powrocie Śrimati Radha-
rani błagała Go o trzy życzenia. „O Śjamo – powiedziała Radhika – proszę, 
obiecaj Mi, że zawsze pozostaniesz we Wradźi, lecz będziesz niewidoczny 
dla niewielbicieli. Proszę, nigdy nie rozczaruj wielbicieli przebywających 
we Wradźi z nadzieją osiągnięcia Twoich lotosowych stóp, podtrzymując 
swoje życia miłością dla Ciebie”. Trzecim życzeniem Radhy było to, by 
Kryszna stale obdarzał wielbicieli łaską i schronieniem Swoich lotosowych 
stóp. Śri Kryszna spełnił te trzy życzenia Radharani. „Jeśli przyjmiesz 
schronienie we Wryndawanie pod kontrolą Wryndawaneśwari, Śrimati 
Radharani, z pewnością wszystkie problemy twego życia będą rozwiązane”. 
(ŚB 4.8.24, znaczenie)

„W dham nie ma wpływu Kali-juga lub inne demony. Jeśli ktoś przyjmuje 
schronienie w takim dham, wielbienie Pana staje się bardzo łatwe i w rezul-
tacie czyni on szybki duchowy postęp. W rzeczywistości w Indiach można 
nadal udać się do Wryndawany lub podobnych miejsc, by bardzo szybko 
osiągnąć rezultaty duchowych czynności”. (ŚB 7.4.23, znaczenie) 

„Osiągnięcie transcendentalnej, miłosnej służby oddania dla Pana jest 
celem życia i może być bardzo łatwo dostępne dla tego, kto mieszka we 
Wryndawanie, nawet przez kilka sekund. W literaturze wedyjskiej jest 
także stwierdzone: «Jak wspaniałe jest to, że przebywając we Wryndawanie 
nawet przez jeden dzień, każdy może osiągnąć transcendentalną, miłosną 
postawę w stosunku do Boga, Najwyższej Osoby»”. (NOD, rozdz. 12) 

„W rzeczywistości, jeśli człowiek udaje się do Wryndawany, natychmiast 
poczuje rozłąkę z Kryszną, który spełniał takie miłe czynności, gdy był tam 
obecny”. (NOD, rozdz. 18)
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„Wyzwolenie jest wspaniałym rezultatem osiąganym w innych świętych 
miejscach, a służba oddania dla Śri Hari, o którą wyzwolone dusze się 
modlą, osiągana jest w Mathurze. Mieszkanie w Mathurze przez jeden 
dzień wytwarza autentyczne oddanie dla Śri Hari”. (MM) 

Śrila Rupa Goswami wychwala Wryndawanę mówiąc: „Wryndawana 
wypełniona jest wszelkim transcendentalnym szczęściem. Zupełnie niszczy 
największe grzechy i kończy wszelkie cierpienia. Samo mieszkanie tam 
nagradza wyzwoleniem”. (MM)

„Aćjutananda słyszał, jak Śrila Prahupada mówił, że bardziej świado-
mym Kryszny można stać się przez dwa dni we Wryndawanie, niż przez 
dziesięć lat w Ameryce”. (PL III) 

„Pięć rodzajów służby oddania: mieszkanie we Wryndawanie, wielbienie 
Bóstwa Pana, czytanie Śrimad-Bhagawatam, służenie wielbicielowi i into-
nowanie mantry Hare Kryszna – są tak silne, że niewielkie przywiązanie 
do jednego z tych pięciu może obudzić ekstazę w oddaniu nawet u neofity”.
(NOD, rozdz. 13) 

„Święte miejsca są tak położone, że każdy, kto tam się uda, automatycznie 
zostaje oczyszczony. Jest to prawdą szczególnie we Wryndawanie; każda 
osoba może tam pojechać, a nawet, gdy jest grzeszna, w jednej chwili spotka 
się z atmosferą życia duchowego i będzie automatycznie intonować imiona 
Kryszny i Radhy”. (ŚB 3.20.4, znaczenie) 

Korzyści z mieszkania w Śri Wryndawanie
„Jeśli ktoś po prostu uważa: «Przeniosę się do Wryndawany i zamieszkam 
tam», uwolni się od cyklu narodzin i śmierci”. (MM) 

Śrila Prabhupada powiedział: „Każdego dnia w moim dzieciństwie zasta-
nawiałem się: «Jak udać się do Wryndawany?». W tamtym czasie pociąg 
z dalekiej Kalkuty do Śri Wryndawan Dham kosztował jedynie cztery lub 
pięć rupii”. (PL I)

Wszystko we Wryndawan przypomina o Radzie i Krysznie. Po prostu 
mieszkając w tej transcendentalnej siedzibie, można poczuć codziennie 
wzrastającą atrakcję do słodkiej Boskiej Pary.

 „Efekt mieszkania we Wryndawanie nie może być przeceniony – powie-
dział Śrila Prabhupada – na każdym kroku jest ci przypominany Kryszna, 
a twoja duchowa siła wzrasta w związku z tym kontaktem”. (WD) 
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„Nawet, jeśli ktoś nie jest w stanie podróżować po okolicach Wryndawany 
z powodu zapomnienia o swoim związku z Bogiem, Najwyższą Osobą, 
może osiągnąć adekwatną możliwość, zatrzymując się we Wryndawanie 
i czerpiąc wszystkie duchowe korzyści dzięki łasce Sanatany Goswamiego”. 
(CC, ADI 1.47, znaczenie)

„Wielbiciel zapytał: «Czy służba spełniana we Wryndawanie ma szcze-
gólny efekt?». «Tak – odparł Śrila Prabhupada. – Jeśli wykonujesz tu jeden 
procent służby, jej efekt mnoży się stukrotnie. A jakąkolwiek obrazę popeł-
niasz we Wryndawanie, także pomnaża się stukrotnie. Największą obrazą 
we Wryndawanie jest spełnianie tu zakazanego seksu. Więc jest to bardzo 
ryzykowne. Tak jak hazardzista ma szansę do korzyści lub straty. To jest 
szczególna atmosfera Wryndawany. A ty nie możesz bawić się w chowanego 
z Kryszną. Słońce i księżyc są Jego oczami i jest On także w Twoim sercu. 
Kryszna wie o wszystkim. Kryszna wie nawet, co planujesz i o czym myślisz 
w swoim sercu. Więc nie możesz oszukać Kryszny”. (LSM)

„Kultywacja świadomości Kryszny we Wryndawanie jest najlepszym 
sposobem na wyzwolenie się z materialnego uwiązania, ponieważ we 
Wryndawanie każdy może automatycznie medytować o Krysznie. Wryn-
dawana posiada wiele świątyń i w jednej lub w kilku można oglądać postać 
Najwyższego Pana, Radhę-Krysznę lub Krysznę-Balaramę, i medytować 
o tej postaci. Kryszna i Jego siedziba, Wryndawana, nie są różne. Dlatego, 
jeśli ktoś tak czy inaczej otrzymuje możliwość zamieszkania we Wrynda-
wanie i jeśli nie udaje, lecz prosto żyje i koncentruje swój umysł na Krysznie, 
wyzwala się z materialnego uwiązania”. (ŚB 9.19.19, znaczenie)

„Śrila Rupa Goswami oznajmia: «Osoba przebywająca we Wryndawanie 
uwalnia się od wszystkich grzechów. Z każdym krokiem otrzymuje rezul-
taty udawania się do wszystkich innych świętych miejsc”. (MM) 

„Wrydawan Dham jest transcendentalnym miejscem, ponieważ Kryszna 
chodził często po tej ziemi. Mieszkańcy Wryndawany byli szczęśliwi, mo-
gąc patrzeć na te ślady tu i tam. Znaki te (lotosowe ślady stóp Kryszny) 
widoczne są dla wielbicieli, którzy otrzymali bezprzyczynową łaskę Boga, 
Najwyższej Osoby”. (ŚB 10.2.38, znaczenie) 
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We Wryndawanie polecane są krótkie wizyty
„Podróż Akrury do Wryndawany jest przykładowa. Ktoś, kto ma zamiar 
odwiedzić Wryndawanę, powinien podążać w idealne ślady Akrury i za-
wsze myśleć o rozrywkach i czynnościach Kryszny. Gdy tylko dotrze się 
do granic Wryndawany, powinno się natychmiast natrzeć całe swoje ciało 
tamtejszym kurzem, nie myśląc o swojej materialnej pozycji i prestiżu”. 
(KB, rozdz. 37)

Pięćset lat temu Śri Ćajtanja Mahaprabhu polecił Swojemu uczniowi, 
Dźagadanandzie Pandicie, by pozostał krótko we Wryndawanie i powrócił 
do Dźagannatha Puri. „W Amryta-prawaha-bhasja Śrila Bhaktiwinod 
Thakur radzi, aby unikać pozostawania we Wryndawanie przez bardzo
długi czas. Jak mówi powiedzenie: «Poufałość prowadzi do wzgardy». 
Zostając we Wryndawan przez wiele dni, moża przestać utrzymywać 
właściwy szacunek do jego mieszkańców. Dlatego ci, którzy nie osiągnęli 
spontanicznej miłości do Kryszny, nie powinni mieszkać we Wryndawanie 
długo. Lepsze są dla nich krótkie wizyty”. (CC, ANTJA 13.39 znaczenie)

„Zwykłym osobom radzi się odwiedzanie świętego miejsca, jak Wrynda-
wana, przez nie więcej jak trzy dni; w innym wypadku zaczną się obijać 
i powrócą do swoich grzesznych czynności. Śrila Prabhupada powiedział: 
«Lepiej jest przyjechać, oczyścić się i odjechać czwartego dnia. A najgorszą 
obrazą we Wryndawanie jest spełnianie tu nielegalnego seksu”. (PL IV) 

Wskazówki dla mieszkających we Wryndawanie
Każdy ze sławnych Sześciu Goswamich mieszkał przez około czterdzieści 
lat we Wryndawanie. Czas ten spędzali oni na pełnym zaangażowaniu 
w służbę oddania dla Radhy-Śjamasundara. Śrila Dźiwa Goswami miesz-
kał tam przez sześćdziesiąt pięć lat, a Bhugarbha Goswami, Lokanath 
Goswami i Gadadhar Goswami spędzili większość swego życia służąc we 
Wryndawanie. „Śrila Prabhupada powiedział, że szczególnie jego ucznio-
wie mieszkający we Wryndawanie powinni stać się rzeczywistymi goswa-
mimi, co oznacza odwiązanie od seksu, jedzenia i spania. Czy to gryhasta, 
czy sannjasin, powinni żyć prosto i wyrzeczenie, angażując się dwadzieścia 
cztery godziny na dobę w służbę dla Kryszny”. (PL V)

„Wryndawana jest dla paramahamsów – powiedział Śrila Prabhupada. 
– Nie można zobaczyć Wryndawany poprzez wiśaja (ducha materialnego). 
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Test polega na tym, jak bardzo pokonałeś jedzenie, spanie i łączenie się 
w pary. Nie myślcie, że możecie po prostu przyjechać do Wryndawany 
i zostać goswamimi. Ktoś, kto przychodzi do Wryndawany z materialnym 
nastawieniem, urodzi się jako pies lub małpa we Wryndawanie. To jest 
jego kara”. (PL IV)

„Sześciu Goswamich było wielkimi ministrami, lecz przyjechali do 
Wryndawany praktykować nidrahara wihara kadi widźitau: zwyciężyć 
spanie, jedzenie i łączenie się w pary. Jeśli przychodząc do Wryndawany 
pobłażamy sobie w ten sposób, to jaki jest pożytek z tej wizyty? Więc takie 
jest życie Śri Wryndawany. Musicie praktykować nidrahara wihara kadi. 
To jest wymagane”. (SPT 126.75)

Przeżywając większość życia we Wryndawanie, Sześciu Goswamich 
spędzało czas na intonowaniu, pisaniu, nauczaniu, czytaniu, pamiętaniu, 
śpiewaniu i poszukiwaniu wszędzie Radhy i Kryszny. Śrila Prabhupada 
ciągle podkreśla, że dłuższe przebywanie we Wryndawanie jest tylko dla 
poważnych, kontrolujących zmysły sadhaków (praktykujących), podążają-
cych za nastrojem Sześciu Goswamich. Zasadniczo Śrila Prabhupada 
podkreśla, że głównym celem wielbiciela jest podróżowanie poza Wrynda-
wanę i nauczanie świadomości Kryszny. Dedykując wszystko dla przyjem-
ności Kryszny, podporządkowany wielbiciel będzie zawsze żył ze świado-
mością Wryndawany, nawet, jeśli spełnia służbę gdzie indziej. Gdy Śrila 
Prabhupada nauczał w Nowym Jorku w 1966 roku, zwykł mówić: „Choć 
jestem w tym dużym mieście, w Nowym Jorku, w rzeczywistości nie ma 
mnie tu, gdyż ciągle myślę o Krysznie we Wryndawanie, dlatego zawsze 
jestem we Wryndawanie”.

„Bycie bhaktą nie oznacza jedynie noszenia tilaka i szat. Nie można być 
bhaktą, mając smak do materialnego zadowalania zmysłów. Prawdziwy 
bhakta nie chce zadowolić swoich zmysłów, lecz zmysły Kryszny. W du-
chowym świecie, Wryndawanie, wszyscy – Jaśoda i Nanda Maharadż, 
Śrimati Radharani, gopi, chłopcy pasterze – Sudama, Śridama, ziemia, 
woda, drzewa, ptaki – wszyscy próbują zadowolić Śri Krysznę. To jest 
znaczenie Wryndawany. Możemy zawsze przebywać we Wryndawanie, 
jeśli szalejemy za Kryszną. To jest nauką Śri Ćajtanji Mahaprabhu i to 
pokazał On Swoim własnym życiem”. (TLK) 
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Uważaj się za niekwalifikowanego i nie popełniaj obraz
Otrzymując bezprzyczynową łaskę guru, Nitjanandy, Ćajtanji Mahaprabhu, 
Sześciu Goswamich, Śri Balarama, Śri Kryszny, Wrynda-Dewi i królowej 
Wryndawany, Śrimati Radharani, można mieszkać we Wryndawan Dham. 
Należy uważać siebie za najbardziej upadłego, niekwalifikowanego i całko-
wicie nie zasługującego na rzadki przywilej mieszkania w Śri Wryndawan. 
Należy się ciągle zwiększać swoją służbę dla Śri Guru, wajsznawów, Wradźa 
Dham i Radhy-Kryszny.

Należy okazywać ogólny szacunek dla Wradźawasich, to znaczy dla ru-
chomych i nieruchomych szczęśliwych, żywych istot mieszkających we 
Wradźi. Doceniając powódź prawdziwego oddania, rozkwitającego spon-
tanicznie w sercach Wradźawasi wajsznawów, wielbiciel powinien modlić 
się o kurz z ich świętych stóp. Wradźawasi są prawdziwymi wielbicielami. 
W rzeczywistości kochają Radhę i Krysznę.

„Nie popełniaj tu obraz. Przyjmij to jako ćintamani-dham, Śri Krysznę. 
Powinniście przyjąć schronienie Gaura-Nitaj, oczyścić się w jedzeniu, 
spaniu i łączeniu w pary. Wtedy zobaczycie Wryndawanę”. (PL IV) 

„W świątyni Radha-Damodara w 1972 roku Śrila Prabhupada mówił 
do uczniów o szczególnych korzyściach mieszkania we Wryndawanie; lecz 
ostrzegł ich, by nie popełniali żadnych obraz. Jeśli jednak mieszkaniec 
Wryndawany popełni obrazę, może nadal otrzymać szczególne korzyści 
– pod warunkiem, że będzie trzymał się kurzu Wryndawany”. (PL V) 

Dziesięć obraz przeciw świętemu dham
Są obrazy, których należy unikać intonując Święte Imię Kryszny, służąc 
transcendentalnemu Bóstwu Kryszny i podczas wizyty lub mieszkania 
w świętej siedzibie Kryszny – Wryndawanie. Istnieje dziesięć obraz wzglę-
dem świętego dham Kryszny wymienionych w Arkana-paddhati – autory-
zowanym podręczniku do wielbienia Bóstw.
 1)  Okazywanie wzgardy lub brak szacunku dla guru, który objawia 

Wryndawan Dham.
 2)  Myślenie, że Wryndawan Dham jest tymczasowe.
 3)  Popełnianie przemocy w stosunku do Wradźawasiego (mieszkańca) 

lub pielgrzyma, lub myślenie, że są oni zwykłymi ludźmi.
 4)  Spełnianie zwykłych czynności podczas mieszkania we Wryndawan.
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 5)  Zarabianie na wielbieniu Bóstw i Hari-nama, i robienie z tego interesu.
 6)  Myślenie, że Wryndawan Dham należy do materialnego kraju 

lub prowincji jak Uttar Pradesz. Porównywanie Wryndawan Dham 
do świętego miejsca półbogów. Próby zmierzenia obszaru Wradźi. 

 7)  Popełnianie grzesznych czynów podczas pobytu 
we Wryndawan Dham.

 8) Uważanie Wryndawany i Nawadwipy za różne.
 9) Znieważanie śastr, które gloryfikują Wryndawan Dham.
10)  Nie posiadanie wiary i myślenie, że chwały Wryndawan Dham 

są wymyślone.

Opuść Wryndawanę – nie stań się małpą
„Jeśli ktoś idzie do Wryndawany, by zadowalać zmysły lub by zarabiać na 
utrzymanie, popełnia obrazę i jest przeklęty. Ktokolwiek tak czyni, musi 
ponieść karę, stając się w przyszłym życiu psem lub małpą we Wryndawan 
Dham. Po przyjęciu takiego ciała obrazoburca jest wyzwalany w następ-
nym życiu. Śrila Bhaktisiddhanta Thakur wspomina, że przebywanie we
Wryndawanie z wizją cieszenia się zadowalaniem zmysłów z pewnością 
poprowadzi tak zwanego wielbiciela do niższych gatunków”. (CC, MADHJA 
22.132, znaczenie)

Krytykując sahadźija, którzy mieszkają we Wryndawanie i pobłażają 
sobie w zakazanym seksie w imię duchowych czynności, Śrila Prabhupada 
gloryfikuje moc Śri Wryndawany:  „Wryndawana jest jedynym miejscem,
gdzie wszystkie te grzeszne osoby mogą oczyścić się, przyjmując narodziny 
w formie psa, świni i małpy. Mieszkając we Wryndawanie jako pies, świnia 
lub małpa żywa istota może zostać wzniesiona do duchowej platformy 
w następnym życiu”. (ŚB 4.29.14, znaczenie)

„Jeśli czyjś umysł jest zaagitowany materialnymi, pożądliwymi pragnie-
niami, nie powinien mieszkać we Wryndawan Dham i popełniać obrazy. 
Ponieważ życie z obrazami we Wryndawanie nie jest lepsze od życia małp 
i świń w takim miejscu. Wiele małp i świń mieszka we Wryndawanie 
i troszczy się o życie seksualne. Człowiek, który udał się do Wryndawany, 
lecz nadal pragnie seksu, powinien natychmiast opuścić to święte miejsce 
i zatrzymać swoją poważną obrazę u lotosowych stóp Pana”. (ŚB 9.19.19, 
znaczenie) 
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We Wryndawanie – słuchaj od czystych wielbicieli
„Kultywacja świadomości Kryszny możliwa jest tam, gdzie wielcy wielbi-
ciele mieszkają razem i ciągle angażują się w słuchanie i intonowanie 
o chwałach Pana. W świętym miejscu, jak Śri Wryndawana, jest wielu 
wielbicieli stale zaangażowanych w intonowanie i słuchanie o chwałach 
Pana. Jeśli ktoś otrzymuje szansę słuchania od czystych wielbicieli w takim 
miejscu, pozwalając stałej powodzi nektaru wypływać z ust takich czystych 
wielbicieli, wtedy kultywacja świadomości Kryszny stanie się bardzo łatwa”. 
(ŚB 4.29.40, znaczenie) 

„We Wryndawanie jest wielu naukowców i świętych osób. Zatem po-
winno się udawać do takich świętych miejsc nie tylko po to, by wykąpać się 
w świętej wodzie. Należy być na tyle inteligentnym, by znaleźć jakiegoś 
duchowo zaawansowanego człowieka mieszkającego tam i przyjąć od niego 
instrukcje, przez co odniesie się korzyść”. (PL III) 

Szczyt bhadźanu
„Dlatego jest naszym obowiązkiem, aby zawsze słuchać, intonować i myśleć 
o lotosowych stopach Pana, jak jest to w rzeczywistości czynione przez 
Wradźawasich, którzy zdecydowali się zawsze mieszkać we Wryndawanie 
i myśleć o lotosowych stopach Pana przez dwadzieścia cztery godziny na 
dobę”. (ŚB 10.2.38, znaczenie) 

„Powinniśmy być zdeterminowani i nie wracać ponownie do tego mate-
rialnego świata. Jest to bardzo proste i raczej nieskomplikowane. Musimy 
jedynie utrzymać myślenie o Krysznie; wtedy będziemy pewni, że nasze 
kolejne narodziny będą w niebie duchowym, na Goloce Wryndawanie, 
w królestwie Boga”. (POP, rozdz. 8)

„Czysty wielbiciel nie jest nigdy przywiązany do materialnej pozycji 
w tym materialnym świecie. Chce przebywać z Bogiem, Najwyższą Osobą, 
jak mieszkańcy Wryndawany – Śrimati Radharani, gopi, Nanda Maharadź 
i Jaśoda, przyjaciele i słudzy Kryszny. Pragnie on przebywać w atmosferze 
piękna Wryndawany Kryszny. Są to najwyższe ambicje wielbiciela Kryszny; 
chce on wrócić na Golokę Wryndawanę i przebywać tam z Panem, uczest-
nicząc w Jego wiecznych rozrywkach”. (ŚB 6.12.22, znaczenie)

„To jest bhadźana gaudija wajsznawy: he radhe wradźa-dewike ća lalite he 
nanda suno kutah. «Gdzie Wy jesteście?». Gaudija wajsznawowie nigdy nie 
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powiedzą: «Tak, my widzieliśmy». Musimy podążać za Goswamimi, by 
zrozumieć Śri Śri Radha-Kryszna tattwę. Bezpośrednio nie możemy Ich 
zrozumieć. Więc Rupa Goswami i inni Goswami nigdy nie mówili, że «we 
Wryndawanie zobaczyliśmy Radhę-Krysznę». Wipralambha, to jest gaudija 
wajsznawa, uczucie rozłąki: «Gdzie jest Kryszna? Gdzie jest Kryszna? 
Gdzie jest Kryszna?». To jest nauka Ćajtanji Mahaprabhu. To jest szczyt 
bhadźanu, gdy pojawia się płacz i pojawiają się potoki łez; a wszędzie do-
strzega się pustkę, będąc w rozłące z Gowindą. To jest najwyższy szczyt 
kryszna bhadźanu”. (ŚRILA PRABHUPADA, CN, tom 9) 

Musisz być chętny, by zobaczyć Śri Krysznę
„Gopi są kolejnym przykładem wielkiej chęci ujrzenia Śri Kryszny. Gopi 
przyszły do Kryszny zauroczone Jego pięknymi cechami. Były młodymi 
dziewczętami, a Kryszna był tak piękny. Nie ma porównania do oddania 
gopi, ponieważ kochały Krysznę całym sercem i duszą. Tak bardzo kochały 
Krysznę, że nie dbały o dobre imię lub szacunek, gdy wychodziły ciemną 
nocą. Flet Kryszny grał, a one wszystkie opuszczały domy. Ich ojcowie, 
bracia i mężowie, wszyscy pytali: «Dokąd idziecie? Gdzie idziecie w tak 
ciemną noc?». Lecz gopi się nie przejmowały. Ignorowały swoje dzieci, ro-
dziny – wszystko. Ich jedyną myślą było: «Musimy iść do Kryszny».

„Taka chęć jest wymagana. Musimy być bardzo, bardzo spragnieni, by 
zobaczyć Krysznę; wtedy możemy zobaczyć Boga. Czy jesteś pożądliwy, 
czy jesteś złodziejem lub mordercą, lub kimkolwiek innym – w taki czy 
inny sposób musisz rozwinąć takie chęci, takie pragnienie: «Muszę zoba-
czyć Krysznę». Wtedy ujrzysz Krysznę.

„Pierwszą rzeczą, jaką sprawdza Kryszna, to jak bardzo jesteś chętny, by 
Go ujrzeć. Kryszna odpowie. Lecz musisz pragnąć jedynie Kryszny. Można 
powiedzieć: «Och, chęci? Mam chęci». Ach… lecz nie jest to takie łatwe. 
Takie pragnienia nie mogą zostać osiągnięte nawet przez spełnianie pobo-
żnych czynności przez miliony narodzin. Taka chęć to ważna rzecz i może 
ona zostać rozbudzona jedynie w towarzystwie wielbicieli”. (JSD) 

Zdobywanie pragnienia służenia Śri Krysznie
Śrila Rupa Goswami oznajmia: tiszthan wradźe tad-anuragi dźananu gami. 
„W ten sposób powinno się mieszkać we Wradźi i służyć Krysznie pod 
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przewodnictwem wielbicieli. Powinno się podążać śladami ukochanych 
wielbicieli Pana, którzy są głęboko przywiązani do służby oddania dla 
Niego”. Śrila Prabhupada cytuje z Bhakti-rasamryta-sindhu Śrila Rupy 
Goswamiego (1.2.294): „Wielbiciel powinien zawsze przebywać w trans-
cendentalnym królestwie Wradźi i zawsze angażować się w krysznam 
smaram dźanam ćasja presztham – w pamiętanie Kryszny i Jego ukocha-
nych towarzyszy. Przez podążanie śladami takich towarzyszy i przez pod-
danie się ich wiecznemu przewodnictwu, każdy może zdobyć intensywne 
pragnienie do służenia Bogu, Najwyższej Osobie”.

„Ponownie Śrila Rupa Goswami stwierdza w Bhakti-rasamryta-sindhu 
(1.2.295): «W transcendentalnym królestwie Wradźa Dham powinno się 
służyć Najwyższemu Panu, Krysznie, z uczuciem podobnym do uczucia 
Jego towarzyszy, i powinno się przyjąć bezpośrednie przewodnictwo wy-
branego towarzysza Kryszny, podążając w jego ślady. Metoda ta jest odpo-
wiednia zarówno na etapie sadhana (widhi-marga), jak i sadhja (zrozumienie 
Boga), gdy ktoś jest siddha-puruszą – duchowo doskonałą duszą.

„Śrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur skomentował ten werset
z Nektaru Oddania: «Po rozwinięciu smaku do sadhana-bhakti (intonowania 
i pamiętania imienia, postaci, cech, rozrywek Kryszny, itd.) powinno się 
próbować zamieszkać we Wryndawanie i spędzać czas ciągle pamiętając 
imię, sławę, rozrywki i cechy Śri Kryszny, pod kierownictwem i ochroną 
doświadczonego wielbiciela. Jest to sedno i istota wszystkich instrukcji 
dotyczących kultu służby oddania”.

„Raganuga-bhakti, czyli spontaniczna służba oddania, może być spełniana 
w śanta-rasie, gdy ktoś aspiruje, aby być jak krowy Kryszny, kij lub flet
w Jego ręku, lub być kwiatami wokół Jego szyi. W dasja-rasie podąża się 
śladami sług, takich jak Ćitraka, Patraka lub Raktaka. W przyjacielskiej 
sakhja-rasie można stać się przyjacielem, takim jak Baladewa, Sudama lub 
Śridama. W watsalja-rasie, charakterystycznej dla uczucia rodzicielskiego, 
można stać się kimś takim, jak Nanda Maharadź i Jaśoda. W madhurja-
-rasie, charakterystycznej dla miłości małżeńskiej, można stać się podob-
nym Śrimati Radharani lub Jej przyjaciółkom, takim jak Lalita i jej służki 
– Rupa-mańdźari i Rati-mańdźari. To jest esencją wszystkich instrukcji 
w kwestii służby oddania”. (NOI 8, werset i znaczenie) 
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Samotny bhadźan – pracuj teraz, samadhi później
„Śrila Rupa Goswami nie dbał o swoją komfortową pozycję ministra; był 
szczęśliwy nawet mieszkając pod drzewem we Wryndawanie, służąc Bogu, 
Najwyższej Osobie”. (ŚB 10.2.24, znaczenie)

Sześciu Goswamich z Wryndawany wiodło surowe, skromne i przykła-
dowe życie czystego oddania dla Radhy i Kryszny. Ich umysły były w pełni 
zaabsorbowane transcendentalną, miłosną służbą dla intymnych, małżeń-
skich rozrywek Radhy-Kryszny. Zewnętrznie byli oni całkiem ubodzy. 
Wędrowali bez stałego miejsca pobytu przez Wradźę, która w tym czasie 
była gęstym lasem pełnym tygrysów. Bez strachu, siadając pod drzewami 
rozrywek Kryszny, pisali wielotomowe objaśnienia na temat filozofii gaudija 
wajsznawa: sambandhy, abhidheji i prajodźany. Wypełnione dokładnymi 
wersetami w sanskrycie i skomponowane z doskonałą, poetycką ekspresją, 
pisma Goswamich wyjaśniły wszystkie aspekty życia w oddaniu od śraddhy 
(wiary) do premy (ekstatycznej, czystej miłości do Kryszny). Czasem 
spełniali oni swój bhadźan razem. A innym razem siadali w samotności, 
w spokojnej i odosobnionej jaskini piętnaście stóp pod ziemią, gdzie zaj-
mowali się miłosną służbą dla Radhy i Kryszny.

Kontemplacyjne życie i samotny bhadźan są mocną częścią tradycji gau-
dija wajsznawa. Jednak niedojrzałe przyjęcie tak rygorystycznych praktyk 
jest odradzane. Energia iluzoryczna, maja, czeka zawsze, by złapać głupców 
i sfrustrować ich wymyślone koncepcje doskonałości. Poważny wielbiciel 
uważnie i ostrożnie postępuje w życiu duchowym, podążając za inteligent-
nymi wskazówkami śastr, sadhu i jego najbardziej łaskawego gurudewa. 
Śrila Prabhupada nie jest przeciw życiu w poważnej, odosobnionej służbie 
oddania; raczej bezpośrednio nas do tego zachęca. Radzi np. gryhastom 
(parom małżeńskim), by wycofali się z życia rodzinnego w wieku pięćdzie-
sięciu lat i przenieśli do Wryndawany w celu głębokiego zanurzenia się 
w oceanie zadedykowanego i podporządkowanego bhadźanu. Lecz dla in-
nych wielbicieli Śrila Prabhupada wyraźnie oznajmia, że mogą przyjąć ten 
duchowy styl życia jedynie po długim życiu intensywnego podróżowania 
i nauczania. A nawet wtedy jedynie po osiągnięciu dojrzałości w służbie 
oddania, co jest potwierdzone przez Śri Ćajtanję Mahaprabhu.

Śrila Prabhupada daje bezpośrednią poradę o odosobnionym bhadźanie 
z historii, w której Śri Ćajtanja Mahaprabhu ofiarowuje bhadźan-kutir 
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w Dźagannatha Puri dla sławnego namaćarji – Śrila Haridasa Thakura.
„Praktyka intonowania w odosobnieniu nie jest możliwa dla neofitów.
Wielbiciel neofita musi działać i pracować bardzo ciężko pod kontrolą
mistrza duchowego i musi nauczać kultu Ćajtanji Mahaprabhu. Najpierw 
należy stać się bardzo dojrzałym w oddaniu i dzięki temu otrzymać przy-
zwolenie Śri Ćajtanji Mahaprabhu.

„Zmysły są bardzo silne i jeśli wielbiciel neofita imituje Śrila Haridasa
Thakura, jego wrogowie (pożądanie, złość, chciwość, iluzja, szaleństwo
i zazdrość) zaniepokoją go i przeszkodzą mu. Mimo intonowania maha-
-mantry Hare Kryszna wielbiciel neofita będzie po prostu spał twardo.
Praca nauczania przeznaczona jest dla zaawansowanych wielbicieli, a gdy 
zaawansowany wielbiciel jest później wzniesiony w skali oddania, może 
wycofać się i intonować Hare Kryszna w odosobnionym miejscu”. (CC, 
MADHJA 11.176, znaczenie)

„Śrila Prabhupada powiedział kiedyś do swojej uczennicy, Gowindy 
Dasi: «Nauczaj, gdy jesteś młoda. Gdy zestarzejesz się, wyjedź do Śri 
Wryndawany i intonuj Hare Kryszna. Ale nie możesz wycofać się z życia, 
dopóki nie nauczałaś dostatecznie. Umysł będzie agitował. Jeśli nauczałaś, 
możesz wycofać się z życia i intonować Hare Kryszna – więc nauczaj tak 
dużo, jak jest to możliwe”. (PL V)

Subala, uczeń Śrila Prabhupada, sfrustrował się swą służbą nauczania 
i utrzymywania budowli świątyni Kryszna-Balaram. Chciał udać się w od-
osobnione miejsce we Wryndawanie na resztę swego życia i intonować, 
zamiast stać się w pełni nauczającym w ISKCON-ie. Choć Śrila Prabhupada 
odrzucił pomysł Subali co do odosobnionego bhadźanu, zaakceptował to, 
że można kontynuować mieszkanie we Wryndawanie i żywiołowo nauczać. 
Śrila Prabhupada powiedział Subali: „Lepiej jest spędzić nasze całe życie 
i umrzeć sprawiając, że choć jedna osoba stanie się świadoma Kryszny. 
Naszym celem jest to, by stać się tak zajętym nauczaniem świadomości 
Kryszny, czy to we Wryndawanie, czy gdzie indziej”. (PL V)

Wradźa Mandala Parikrama
Są trzy rodzaje tirtha parikrama: 1) okrążanie świątyni; 2) pańća-koś – 
przejście dziesięciu mil ścieżką wokół Wryndawany; 3) ćarausi-koś – przej-
ście stu sześćdziesięciu ośmiu mil wokół Wradźa Mandali. Gdy Ćajtanja 
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Mahaprahu podróżował po Wryndawanie, wykąpał się w dwudziestu 
czterech ważnych kąpieliskach wzdłuż Jamuny. Witając starego przyjaciela, 
krowy z uczuciem lizały Śri Ćajtanję, gdy odwiedzał dwanaście lasów 
Wradźi. Po objęciu drzew Śri Ćajtanja Mahaprabhu upadł nieprzytomny 
na ziemię w ekstazie, lecz dźwięk Hari-nama ożywił Go. Widząc Rasa-
-sthali, miejsce wspaniałego tańca rasa Radhy i Kryszny, Śri Ćajtanja po-
nownie mdlał z uniesienia. W ten sposób Śri Ćajtanja kontynuował Swój 
parikram po Wradźa Mandali.

Madhawendra Puri, Ćajtanja Mahaprabhu i wszyscy Goswami odwie-
dzający Wryndawanę wchodzili w stan wipralambha, intensywnej rozłąki 
z Radhą-Kryszną. W tym nastroju, czując wielką ekstazę i miłość do Boga, 
odwiedzili wszystkie święte miejsca pielgrzymek we Wradźa Mandali. 
Dlatego – podążając w ich ślady – nastrojem gaudija wajsznawów jest także 
płacz w intensywnej separacji. A taki płacz jest nektarem.

„Ziemia Wryndawany, dziecięce podwórko Pana, nadal istnieje i każdy, 
kto odwiedza te miejsca, odczuwa to samo transcendentalne szczęście, 
choć Kryszna nie jest fizycznie widoczny przed naszymi niedoskonałymi
oczyma. Pan Ćajtanja rozpoznał tę ziemię Pana jako identyczną z Panem 
i przez to godną wielbienia przez wielbiciela. Instrukcja ta przyjmowana 
jest przez zwolenników Pana Ćajtanji znanych jako gaudija wajsznawowie. 
Tysiące wielbicieli Kryszny nadal spaceruje po tych świętych miejscach we 
Wryndawanie i każdy z nich przygotowuje się do powrotu do domu, 
z powrotem do Boga”. (ŚB 3.2.27, znaczenie)

Program parikramowy Śrila Prabhupada
Robienie kirtanu podczas chodzenia na parikram we Wryndawanie jest 
bardzo efektywne z wielu powodów. Transcendentalna wibracja Świętych 
Imion Kryszny odciąga myśli od zewnętrznego i wewnętrznego otoczenia. 
Eter pozostaje czysty i w tak uświęconych warunkach wielbiciel może pić 
głęboki nektar opisów najsłodszych i satysfakcjonujących rozrywek Radhy 
i Kryszny. Sankirtan zadowala Wradźawasich, utrzymuje jedność grupy 
parikramowej i oprócz tego dostarcza smacznego nektaru dla wszystkich 
uczestników. Parikram z kirtanem jest tradycją dla wszystkich sampradaji 
wajsznawów, ale szczególnie symbolizuje gaudija wajsznawów. Jak we 
wszystkich praktykach oddania, Śrila Prabhupada powiedział nam o wła-



Mieszkając we Wryndawanie

279

ściwym sposobie spełniania parikramu po Wradźa Mandali. Podporządko-
wując się doskonałemu przykładowi Śrila Prabhupada, wielbiciel osiągnie 
najwyższy rezultat z okrążania Śri Wryndawan Dham.

„W listopadzie w 1971 roku Śrila Prabhupada zabrał swoich uczniów na 
pielgrzymkę do wielu ważnych świętych miejsc we Wryndawanie: Warszany, 
Radha-kunda i Wzgórza Gowardhan. Swoim doskonałym przykładem 
Śrila Prabhupada pokazał nam właściwe zachowanie podczas parikramu. 
W każdym świętym miejscu Śrila Prabhupada siadał, prowadził kirtan, 
przychodził przed Bóstwo i składał pokłony. Potem krótko opisywał roz-
rywki Kryszny związane z tym szczególnym miejscem”. (PL V) 

Począwszy od 1987 roku Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości 
Kryszny (ISKCON) organizuje coroczny parikram po Wradźa Mandali 
w czasie świętego miesiąca Kartika. Dokładnie przestrzegając wskazówek 
Śrila Prabhupady, grupa parikramowa ISKCON-u daje złotą możliwość dla 
każdego kryszna-bhakty, aby doświadczył transcendentalnej ekstazy okrą-
żając Śri Wryndawan Dham. 

Odwiedzając świątynie we Wryndawanie
Jednym z sześćdziesięciu czterech rodzajów służby oddania jest odwiedzanie 
świątyń Radhy i Kryszny. „Wielbiciel musi odwiedzać świątynię Wisznu 
przynajmniej raz lub dwa razy w ciągu dnia: rano i wieczorem. «We Wryn-
dawanie ściśle przestrzega się tego systemu. Wielbiciele w mieście idą 
każdego ranka i wieczora odwiedzić różne świątynie. W mieście Wrynda-
wanie jest około pięciu tysięcy świątyń. Oczywiście nie jest możliwym od-
wiedzenie wszystkich świątyń, ale jest przynajmniej tuzin bardzo dużych 
i ważnych świątyń, zapoczątkowanych przez Goswamich, które powinny 
być odwiedzane». Powinno się także okrążać cały obszar Wryndawany.

„Budynek świątynny powinien być okrążany przynajmniej trzy razy. 
Należy recytować znakomite modlitwy i pić ćaranamrytę Bóstw. Na Bó-
stwo należy patrzeć z wielkim oddaniem i modlić się do Niego o łaskę. 
Powinno się o Nim medytować i pamiętać. Dobrze jest wykonać jakąś 
dobrowolną służbę, ofiarowując kwiaty, girlandę, pożywienie lub pieniądze”.
(NOD, rozdz. 6)

Zgodnie z pismami wedyjskimi wszystkie okrążenia tych miejsc powinny 
odbywać się na boso. Śrila Sanatana Goswami mówi, że Kryszna nie nosi 
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butów we Wryndawanie. „Pan Kryszna pobłogosławił ziemię, chodząc po 
jej powierzchni Swoimi lotosowymi stopami. Pan nie nosił butów ani in-
nych tego typu rzeczy, lecz chodził na boso w lesie, wielce niepokojąc tym 
dziewczęta z Wryndawany, które bały się, że Jego miękkie, lotosowe stopy 
się pokaleczą”. (ŚB 10.15.1, znaczenie) 

„Śrila Sanatana Goswami komentuje to tak: «Ponieważ Pan Kryszna 
jest w rzeczywistości bogactwem wszystkich żywych istot, mieszkańcy lasu 
Wradźi starannie zachowują Jego odciski stóp jako wspaniałe skarby, jak 
ozdobę dla ziemi. W ten sposób żadne stworzenie we Wryndawanie nigdy 
nie depcze odcisków stóp Pana Kryszny”. (ŚB 10.16.18, znaczenie) 

Śrila Prabhupada zgada się: „W lila Kryszny są buty, ale nie ma ich w Jego 
rozrywkach we Wryndawanie”. (SPL 98.9.76)

Kąpiel w rzece Jamunie
W czasie dziewięcioletniego pobytu we Wryndawanie Śrila Prabhupada 
często kąpał się w Jamunie. „Regularnie kąpałem się w rzece Jamunie, gdy 
byłem we Wryndawanie”. (CN tom 13) 

„Jest wielu wielbicieli regularnie kąpiących się w Jamunie, a to oczyszcza 
wszelkie zanieczyszczenie materialnym światem”. (ŚB 5.18.31, znaczenie)

Gdy Śri Kryszna opuścił ten świat i udał się na Golokę Wryndawanę, 
zabrał całe widoczne, transcendentalne piękno i bogactwo Bhauma Wryn-
dawany z powrotem do świata duchowego. Jednak z powodu bezprzyczy-
nowej łaski, Bóg, Najwyższa Osoba, Śri Śjamasundar, zostawił za Sobą 
trzech potężnie oczyszczających towarzyszy, by błogosławić wiernych prema-
-bhakti: Śri Giriradźa (Wzgórze Gowardhan), rzekę Jamunę i Wradźa-
-radźa (kurz z Wryndawany). Inteligentni wielbiciele chętni do duchowego 
postępu będą ciągle przebywać i służyć tym trzem najbardziej szczodrym 
osobistościom. 

Bhawiśja Purana przepowiada, że rzeki Ganges i Jamuna znikną po 
dwudziestu pięciu tysiącach lat Kali-jugi. Z powodu intensywnej rozłąki 
ze Śri Śri Radhiką-Krysznaćandrą Śri Giriradź Gowardhan zatapia się 
w zapomnienie. Każdego roku wielka góra Wryndawany, Giri-Gowardhan, 
wchodzi w ziemię o kolejne dwanaście cali. Drodzy wielbiciele, proszę, nie 
zwlekajcie, lecz natychmiast wytarzajcie się w kurzu z Wryndawany, wyką-
pcie się w Jamunadźi i przejdźcie wkoło Śri Giri-Gowardhana na boso. 
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Kartika – miesiąc Radha-Damodara
Radharani nazywana jest czasem Kartika po Swojej matce, Kirttice lub 
Kirtidzie. W Bhagawad-gicie Śri Kryszna mówi: „Ze wszystkich miesięcy, 
jestem Margaśirsza” (listopad-grudzień). Ponieważ miesiąc Kartika (paź-
dziernik-listopad) poprzedza miesiąc Kryszny, Margaśirszę, uważany jest 
za reprezentanta Śrimati Radharani.

W Bhakti-rasamryta-sindhu Śrila Rupa Goswami odnosi się do wyrzeczeń 
podejmowanych w czasie Kartika jako uradź-wrata. Uradź jest imieniem 
wewnętrznej energii Śri Kryszny do spełniania rozrywek. Urdźeśwari, co 
oznacza kontrolerkę lub królową wszystkich śakti lub energii rozrywek, 
jest innym imieniem dla Śrimati Radharani. Dlatego, spełniając kartika-
-wrata lub uradź-wrata, gaudija wajsznawowie starają się zadowolić królową 
bhakti – Radharani – w celu osiągnięcia służby dla Niej i dla Kryszny.

Wszystkie dwanaście miesięcy noszą imiona Śri Kryszny. Na przykład 
miesiące od grudnia do marca nazywają się Keśawa, Narajana, Madhawa 
i Gowinda. Miesiąc Kartika jest popularnie znany jako miesiąc Damodara. 
Ponieważ w tym czasie Jaśoda ukarała swego syna, który kradł masło, 
i przewiązała Jego brzuch liną. W miesiącu Kartika miliony wajsznawów 
wielbią Damodara Krysznę lampkami z ghi i bhadźanami gloryfikującymi
Jego zabawne, dziecięce rozrywki wykradania jogurtu. 

Gaudija wajsznawowie także intensywnie wielbią Damodara w czasie 
Kartika, ale myślą o tym miesiącu jako o „miesiącu Radha-Damodara”. 
Pewnego razu Kryszna spóźnił się na spotkanie z Radhą. Radośnie udając 
karanie Swojego Prijadźi, Radha wzięła kilka kwitnących pnączy i przy-
wiązała ukochanego Krysznę do drzewa w leśnym kuńdźa. W ten sposób 
wielbiciel może pamiętać i kochać Boską Parę, Śri Śri Radhę-Damodara. 

Przestrzeganie Kartika-wrata
„Tak jak nie ma jugi równej Satja-judze, pisma równego Wedom i miejsca 

pielgrzymek równego Gangesowi, tak też nie ma miesiąca równego Kartika. 
Dlatego Kartika jest bardzo drogi wajsznawom i przestrzegają oni jego 
zasad z właściwym oddaniem”. (SKP) 

Kartika jest także nazywany Damodara – miesiącem Pana Hari. 
„Wszystkie święte miejsca, rzeki, strumienie i jeziora przebywają w okręgu 
Mathury w czasie Kartika. Wielbienie Kryszny we Wryndawanie w czasie 
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Kartika stawia kogoś na tej samej planecie, na której jest Śri Kryszna. 
Służąc raz Śri Damodarze w Mathurze (Wryndawanie) w czasie Kartika, 
można łatwo osiągnąć czystą służbę oddania dla Śri Hari. Tym, którzy 
właściwie kąpią się tam i wielbią Śri Damodara, Pan daje ich oryginalne, 
duchowe formy. Doskonałą pokutą oczyszczającą grzechy z całego życia 
jest wielbienie Śri Damodara w Mathurze w czasie Kartika”. (MM)

„Jest powiedziane, że tak, jak Kryszna jest drogi Swoim wielbicielom, tak 
też miesiąc, znany jako Damodara lub Kartika, jest także im drogi. Wielu 
wielbicieli udaje się do Mathury lub Wryndawany i zostaje tam w czasie 
tego miesiąca, by wykonywać służbę oddania w tym okresie. Nawet niepo-
ważne osoby, które przestrzegają służby oddania zgodnie z zasadami regu-
lującymi w czasie miesiąca Kartika w obrębie Mathury (lub Wryndawany), 
są łatwo nagradzane osobistą służbą dla Pana”. (NOD, rozdz. 12)

Wedy i aćarjowie wajsznawa zgadzają się, że wielbiciel powinien prze-
strzegać swojego ślubu Kartika we Wryndawanie, by otrzymać maksimum 
korzyści. By zadowolić Śri Krysznę i oczyścić życie, powinno przyjąć się 
następujące wyrzeczenia na cały miesiąc Kartika: powstrzymywać się od 
jedzenia ziarna (ryż, pszenica, fasola, dhal, itd.) lub przynajmniej odstawić 
swoje ulubione pożywienie; każdego dnia wstawać w okresie brahma-mu-
hurta, uczestniczyć w mangala-arati i kąpać się w Jamunie; ciągle intonować 
Święte Imiona Kryszny i czytać o Jego wspaniałych, transcendentalnych 
rozrywkach; codziennie ofiarowywać lampkę z ghi i śpiewać modlitwę 
Damodarasztakę dla przyjemności Radhy i Kryszny w świątyni; wielbić 
Śrimati Tulasi-dewi arati i modlitwami; codziennie okrążać świątynię 
Kryszny i Wryndawan Dham i dawać jałmużnę godnym wajsznawom.

Którego dnia w miesiącu Kartika Śri Kryszna rozbił gliniane naczynie 
i ukradł masło i jogurt matki Jaśody? „Zgodnie z Wajsznawa-toszani Śrila 
Sanatany Goswamiego wydarzenie rozbicia naczynia z jogurtem i związa-
nia przez matkę Jaśodę miało miejsce w dniu Dipawali lub Dipa-malika. 
Festiwal ten obchodzony jest wyśmienicie w miesiącu Kartika, z użyciem 
fajerwerków i świateł”. (ŚB 10.9.2, znaczenie) 

Post Bhiszma-pańćaka
Bhiszma-pańćaka jest specjalnym, pięciodniowym okresem do spełniania 
wyrzeczeń. Zaczyna się od ostatniego ekadaszi w miesiącu Kartika (Hari-
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bodhini ekadaszi) i kończy się w purnimę. Śri Kryszna osobiście podarował 
tych pięć dni Bhiszmadewie i powiedział mu: „Czysta służba oddania dla 
Mnie jest łatwo osiągalna, gdy przestrzega się tego ślubu w Mathurze-
-Wryndawanie w czasie Kartika”. Rozpocznij post w Haribodini ekadaszi 
pamiętając o Śri Bhiszmadewie. Pość od wszelkiego ziarna i fasoli, jedz 
tylko jeden posiłek dziennie (po zachodzie słońca) z owoców i warzyw. 
Najlepiej jest przyjmować tylko pańća-gawja przez ostatnich pięć dni. 
W czasie całego okresu postu wielbiciel powinien ciągle intonować Święte 
Imiona Kryszny, wielbić Radhę i Krysznę, wajsznawów, oraz dawać jał-
mużnę świątyniom i godnym tego wielbicielom. 

Przestrzeganie Dźanmasztami w Mathurze (Wryndawanie)
„W jednej chwili niszczone są grzechy z milionów narodzin osoby, która 
widzi Krysznę w Mathurze w czasie Dźanmasztami. Kryszna powiedział: 
«Osoba, która Mnie wielbi w czasie Dźanmasztami, uwalnia się od wszyst-
kich grzechów i udaje się do Mojej siedziby. Wszystkie wyrzeczenia są 
automatycznie spełnione i cała jałmużna jest automatycznie rozdana przez 
tego, kto udaje się do Mathury w czasie Dźanmasztami, kąpie się w Jamu-
nie w Wiśrama-ghata, wielbi Mnie i ogląda postać Mojego Bóstwa”. (MM) 

Wycofanie się z życia rodzinnego w Śri Wryndawan Dham
„Po pięćdziesiątym roku życia powinno się dobrowolnie porzucić życie 
rodzinne i pójść do lasu. Najlepszym lasem jest Wryndawana, gdzie nie 
trzeba żyć ze zwierzętami, ale można przebywać z Bogiem, Najwyższą 
Osobą, który nigdy nie opuszcza Wryndawany”. (ŚB 9.19.19, znaczenie) 

„W naszym ruchu świadomości Kryszny zapraszamy wszystkie starsze 
osoby z całego świata, by przybyły do Wryndawany i pozostały tam w wyrze-
czonym porządku życia, czyniąc postęp w duchowej świadomości, w świa-
domości Kryszny”. (ŚB 7.5.5, znaczenie) 

Umieranie we Wryndawanie
Jako ekspansja Balarama lub Nitjanandy, Wryndawan Dham jest bardzo 
współczujące i łaskawe dla wszystkich żywych istot. Ludzie, zwierzęta, in-
sekty i wszystkie żywe istoty są błogosławione, oczyszczone i duchowo 
wzniesione przez kontakt z łaskawym, transcendentalnym kurzem w Śri 



Docenić Śri Wryndawan Dham

284

Wryndawan Dham. Tak jak Balarama jest źródłem i obdarzającym nie-
skończoną duchową siłą, podobnie duchowa energia Wryndawan Dham 
wyzwala wszystkie szczęśliwe żywe istoty, które umierają w jej granicach.

Śrila Rupa Goswami wyjaśnia przeznaczenie tych, którzy umierają 
w Mathurze i Wryndawanie. „Ci, którzy umierają na obszarze Mathury 
i Wryndawany, stają się doskonali i osiągają najwyższe przeznaczenie. 
Głusi, głupi, ślepi, tępi i ci, którzy nie czynią wyrzeczeń i nie kontrolują 
zmysłów, ale umierają w Mathurze, udają się do pałacu Wisznu. Człowiek, 
robak, insekt, ćma lub ptak, który umiera w Mathurze, odradza się jako 
czteroramienny mieszkaniec świata duchowego. Śri Kryszna powiedział: 
«Piękna Wryndawana jest Moją transcendentalną siedzibą. Dzikie zwie-
rzęta, ptaki, drzewa, owady, robaki, ludzie i półbogowie, którzy są tu ze 
Mną – wszyscy, gdy umrą, udadzą się do Mojej siedziby”. (MM) 

Wryndawana zawsze nam pomaga
„Wryndawan Dham – dham oznacza «tam, gdzie przebywa Kryszna». 
Więc Wryndawana nie jest zanieczyszczona. Wryndawana zawsze nam 
pomaga. Każdy, kto przychodzi do Śri Wryndawany, otrzymuje pomoc 
natychmiast, nawet, jeśli jest przestępcą numer jeden. Lecz jeśli pozosta-
niemy w przestępczej mentalności we Wryndawanie, to będziemy musieli 
przyjąć kolejne narodziny i cierpieć. Potem wszystko będzie dobrze, osią-
gnie się wyzwolenie, gdyż wpływ Wryndawany zadziała. Śastry oznajmiają, 
że karma jest redukowana wielbicielowi – karmani nidhati kintu. Jeśli 
w innym miejscu grzeszymy, musimy przyjąć kolejne ciało i ewolucja znowu 
ma miejsce; ponownie, stopniowo otrzymujemy ludzkie ciało. I jeśli taka 
osoba jest wystarczająco inteligentna, użyje tego ciała, aby się wyzwolić.

„Lecz jeśli we Wryndawanie jesteś grzeszny, stajesz się psem lub świnią 
i wyzwalasz się w następnym życiu. Koło karmy jest zmniejszone, ale dla-
czego marnować czas, akceptując kolejne ciało jako pies czy świnia? Należy 
być bardzo ostrożnym”. (SPT 32.72) 

W drodze do Kryszny
Śrila Prabhupada dyskutuje o ponownych narodzinach w Indiach i dołą-
czeniu do podróżującego, transcendentalnego przedstawienia Kryszny. 
„Ci, którzy nie utrzymują przestrzegania zasad świadomości Kryszny, być 
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może będą musieli udać się do Indii w przyszłym życiu. Ci wielbiciele, 
którzy całkowicie wyzwalają się, rodzą się w takim wszechświecie, gdzie 
Kryszna ma Swoje rozrywki. Potem udają się do oryginalnej Wryndawany. 
W każdym wszechświecie jest Wryndawana”. (CN, tom 13)

„Każdy, kto wypełnia służbę oddania w Mathurze, Wryndawanie lub 
Nawadwip Dham, z pewnością wraca do domu, z powrotem do Boga, po 
porzuceniu swojego ciała”. (ŚB 10.1.28, znaczenie) 

W 1967 roku, w San Francisco, Śrila Prabhupada oznajmił: „Jeśli wajsznawa 
umiera we Wryndawanie, zapewniony jest o przyłączeniu się do Kryszny 
w świecie duchowym”. (PL III) 

„Jeśli pozostaniemy tu, we Wryndawanie, musimy wiedzieć, że mieszka-
my z Kryszną. Jak bardzo powinniśmy uważać, jak bardzo powinniśmy 
być ostrożni, jeśli w rzeczywistości zrozumiemy, czym jest dham. Dham 
jest także Kryszną. Jeśli w rzeczywistości mieszkasz we Wryndawanie 
z uwagą, nie popełniając żadnych obraz lub nie prowadząc grzesznego życia, 
to w tym życiu udasz się do Kryszny”. (SPT 48.72) 

Nawadwipa i Wryndawana nie są różne
„Narottam Das Thakur mówi: śri gauda mandala-bhumi jeba dźane ćinta-
mani tara haja wradźabhume wasa. Wradźabhumi odnosi się do Mathury-
-Wryndawany, a gauda mandala-bhumi zawiera Nawadwipę. Te dwa miejsca 
nie są różne. Dlatego każdy mieszkaniec Nawadwip Dham zna Krysznę 
i Śri Ćajtanję Mahaprabhu jako tę samą osobistość mieszkającą także we 
Wradźabhumi, Mathurze-Wryndawanie”. (ŚB 10.1.28, znaczenie)

W czasie porannego spaceru wielbiciel – wyrażając chęć zamieszkania 
we Wryndawanie – zapytał Śrila Prabhupada: „Czy jeśli wielbiciel myśli, 
że lubi Wryndawanę bardziej niż Majapur (Nawadwipę), jest to zły sposób 
myślenia?”. Śrila Prabhupada odparł: „Nie ma różnicy między Majapur 
a Wryndawaną”. (SPT 17.3.76) 

Świadomość Wryndawany
Tak jak Adwajta Aćarja powiedział o Ćajtanji Mahaprabhu: „Gdziekolwiek 
Ty jesteś, tam jest Wryndawana”, tak też Śrila Prabhupada nauczał swoim 
życiem i słowami, że wielbiciel powinien zawsze pozostawać we Wrynda-
wanie w swojej świadomości, nawet będąc fizycznie oddzielonym od tego
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świętego dham. Gdziekolwiek na świecie Śrila Prabhupada nauczał, obja-
wiał wszechatrakcyjne cechy Wryndawan Dham dzięki transcendentalnej 
mocy czystości i premy. Śrila Rupa Goswami wyjaśnia w Bhakti-rasamryta-
-sindhu, że powinno się myślami mieszkać we Wryndawanie i wypełniać 
służbę oddania, jeśli nie może się tam być fizycznie.

Jako wieczny mieszkaniec Śri Wryndawany, Śrila Prabhupada pewnego 
razu oznajmił: „Choć obecnie mieszkam w Ameryce, moje mieszkanie jest 
we Wryndawanie, ponieważ zawsze myślę o Krysznie. Choć mogę być 
w apartamencie w Nowym Jorku, moja świadomość jest tam, i jest to 
równie dobre, jak przebywanie tam”. (POP)

Bojąc się śmierci poza transcendentalnym wpływem świętego dham, 
wielu wajsznawów ślubuje, że nigdy nie opuści Śri Wryndawany. To przy-
wiązanie do Wryndawany jest przykładowe, lecz dla kogoś zajętego ciągłym 
pamiętaniem Kryszny powrót do Niego jest gwarantowany bez względu 
na to, gdzie umrze. Wieczna siedziba we Wryndawan Dham jest rzeczywi-
stością dla wielbiciela, który ciągle angażuje swoje myśli, uczucia, pragnie-
nia, słowa i czyny w czystą służbę oddania dla Śri Śri Radhy i Kryszny.

Śrila Narottam Das Thakur zwięźle mówi o osiągnięciu Wryndawany:
anande bolo hari bhadźa wryndawan, śri-guru-wajsznawa-pade madźajja 
man: „Intonuj imiona Śri Hari w ekstazie, czcij transcendentalne królestwo 
Wryndawany i zawsze pokornie służ lotosowym stopom Śri Guru 
i wszystkim wajsznawom”.

„Celem ludzkiego życia jest ofiarowanie czystej, ekstatycznej, miłosnej
służby oddania dla przyjemności Radharani i Śri Kryszny na Goloce 
Wryndawanie. Miłość zaczyna się od docenienia piękna i słodyczy Radhy 
i Kryszny oraz Ich radosnej, transcendentalnej siedziby Wryndawan. 

Prośba o służbę
Śrila Bhaktiwinod ofiarowuje tę pokorną, ale bardzo wzniosłą modlitwę
o intymną służbę dla Śri Śri Radhiki-Krysznaćandry we Wryndawanie: 
„O umyśle, powiedz mi, jak mogę osiągnąć ostateczne schronienie u loto-
sowych stóp Śri Śri Radhy-Kryszny? Ten najbardziej upadły sługa żył 
przez bardzo długi czas, pragnąc Tych lotosowych stóp. O Radhe, 
O Krysznaćandro, prawdziwe życie Waszego wielbiciela! Proszę, dajcie 
jałmużnę temu upadłemu grzesznikowi, czyniąc mnie oddanym Sobie. 
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Proszę, nie lekceważcie mnie, gdyż jestem pozbawiony oddania. Łaskawie 
poinstruujcie tego głupca. Wasz sługa jest chory od pragnienia do mate-
rialnego zadowalania zmysłów. Więc prosi Was, byście łaskawie dali mu 
sposobność asystowania w Waszych boskich, małżeńskich rozrywkach.

„To migoczące życie odchodzi, płynąc w oceanie czasu. Wiele, wiele dni 
minęło, a więcej już ich nie będzie. Teraz zastanawiam się, jak mogę do 
Ciebie wrócić, mój drogi Śri Kryszno! O Panie! Wiem, że jesteś najdroż-
szym przyjacielem upadłych dusz. W rzeczywistości jesteś prawdziwym 
oceanem współczucia.

„Jestem najbardziej nieszczęśliwy, ociągający się i niedoświadczony. Nie 
rozumiem nawet najmniejszej części oddania. Lecz dzięki cnocie Twoich 
dobrych cech, o mój Panie, uczyń mnie Swoim ukochanym, i w ten sposób 
zakończ wszystkie moje światowe nieszczęścia.

„Dając mi duchowe ciało w transcendentalnym królestwie Wryndawany, 
proszę, obdarz mnie nektarem służby dla Ciebie. W ten sposób stanę się 
szaleńczo odurzony czystą miłością, pijąc taką ambrozję sewy. Posłuchaj 
tylko tej pieśni o Twoich własnych, boskich cechach! Proszę zaangażuj 
mnie w spełnianie poufnych służb w kole boskiej rasa-mandali. Tak Bhak-
tiwinod, niegodny sługa Śri Lalita-sakhi, chwyta Twoje stopy pod jej 
przewodnictwem”. (KKT)

Modlitwy do Śri Wryndawan Dham
„I jaki jest pożytek z bogactw Wajkunthy, mimo że są boskie, jeśli nie ma 
tam Śri Radhy? Wolę, aby ta słodka nadzieja osiągnięcia rezydencji w Śri 
Wryndawanie zawsze była ze mną, nawet po milionach narodzin. 

„To, co jest w pełni postrzegane przez tych, którzy przemienili swoje 
serca w nastrój służek Śri Radhy. To, o czym nigdy nie można pomyśleć 
lub kontemplować w głębi serca bez bycia obdarzonym bezpośrednią łaską 
Śri Radhy. To, co zsyła esencję rasy z szerokiego oceanu ambrozji premy, 
nawet największemu z grzeszników… Niech ta unikalna, zaskakująca 
chwała Śri Wryndawan Dham, wybuchnie kwitnąco w moim sercu!” (RRS) 

Uwagi końcowe
Ta książka – Docenić Śri Wryndawan Dham – choć wypełniona jest błędami 
i słabościami upadłej duszy, usiłuje gloryfikować nieograniczone, duchowe
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królestwo i dać odrobinę zrozumienia naszego wiecznego, transcendental-
nego domu – Śri Wryndawan Dham – i naszych wiecznych Opiekunów: 
Śrimati Radharani i Śri Kryszny. Większa część tej książki prezentuje po 
prostu stwierdzenia doświadczonych aćarjów, których czyste oddanie dla 
Radhy i Kryszny dostarcza nam spojrzenia na nieograniczone piękno Śri 
Wryndawan Dham.

Raghunath Das Goswami pokazuje szczególną pozycję Wryndawany – 
jest ona niepojętą, transcendentalną ziemią, zawsze przepełnią wiecznie 
świeżymi i radosnymi rozrywkami Śri Śri Radhiki-Krysznaćandry. „Ani 
Pan Brahma, ani mędrzec Narada, Pan Śiwa czy wielcy wielbiciele prze-
pełnieni czystą miłością do Kryszny, nie są w stanie właściwie lub całkowi-
cie zrozumieć słodyczy ziemi Wradźi. Jedynie Śri Balaram i Jego matka 
Rohini, którzy przepełnieni są transcendentalną miłością, są w stanie zro-
zumieć ziemię Wradźi. Jak jest to możliwe, bym ja mógł opisać ziemię 
Wradźi? Dwie stopy Śri Rupa-mańdźari, która pełna jest miłości do Śri 
Kryszny, i która doskonale wielbi Śrimati Radharani, są jedynym celem 
mojego życia”. (WWS) 

dźaja, dźaja, radhe! dźaja, dźaja, śjama! 
dźaja, dźaja, śri wryndawana-dhama! 

pawana radhe tero nama! 
pawana śri wryndawana-dhama! 

śri śri gandharwika-giridhari dźajatah!

Ukończono w Waruthini Ekadaszi w 1991 roku, dzięki łasce Śri Śri Radhy-
-Damodara, Śrila Rupy Goswamiego, Śrila Dźiwy Goswamiego i mojego 
ukochanego gurudewa, Śrila Prabhupada.
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Prace Jego Boskiej Miłości A. C. Bhaktiwedanty Swamiego Prabhupady, 
wydane przez Bhaktiwedanta Book Trust w Los Angeles (USA)

BG Bhagawad-gita taka, jaką jest
BS Śri Brahma-samhita
CC Ćajtanja-ćaritamryta
CN Conversation Books of Śrila Prabhupada
DS Dialectic Spiritualism

EKC Elevation to Krsna Consciousness
ISO Śri Iśopaniszad
SD W stronę samopoznania
KB Kryszna, źródło wiecznej przyjemności
MG Krsna Consciousness: The Matchless Gift

NOD Nektar oddania (Bhakti-rasamryta-sindhu)
NOI Nektar instrukcji (Upadeśamryta)

PL Prabhupada-lilamryta
PQ Doskonałe pytania, doskonałe odpowiedzi

POP Path of Perfection
SB Śrimad-Bhagawatam

SPL Listy Śrila Prabhupada
SPT Nagrania Śrila Prabhupada (wykłady, spacery, rozmowy)
SSR Nauka samorealizacji
TLC Nauki Pana Ćajtanji
TLK Nauki Pana Kapili
TQK Nauki Królowej Kunti
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tłumaczenie Kuśakratha Dasa, Krsna Institute, Los Angeles
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MP Matsja Purana
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PP  Padma Purana
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Thakur, tłumaczenie Adwajta Dasa
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SKP Skanda Purana
SM  Stawa-mala, Śrila Rupa Goswami, tłumaczenie Kuśakratha 

Dasa, Krsna Institute, Los Angeles
STK  Śri Tulasi-kirtana, (z Pieśni wajsznawa aćarjów), 

BBT, Los Angeles
SWA Pieśni wajsznawa aćarjów, BBT, Los Angeles

SWMP  Śri Wradźa Mandala Parikrama, 
Śripada B. V. Narajana Maharadźa

UN Udźdźwala-nilamani, Śrila Rupa Goswami
WD Vrndavana Days, Hajagriwa Swami, Palace Books, USA
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WDA Wryndawana-asztakam, Śrila Rupa Goswami
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tłumaczenie Kuśakratha Dasa, Krsna Institute, Los Angeles
WS Waraha-samhita
WT Wajsznawa-toszani, Śrila Sanatana Goswami

WWS  Wradźa-wilasa-stawa, Śrila Raghunatha Dasa Goswami, 
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