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Canto 2
 Śri Vrindavana

Rozdział 15
Sri Radha-Krishna-premodyoga-varnana

Radha i Kryszna zakochują się.

Tekst 1.
çré-närada uväca

idaà mayä te kathitaà
     käliyasyäpi mardanam
çré-kåñëa-caritaà puëyaà

     kià bhüyaù çrotum icchasi

Śri Narada rzekł: Opowiedziałem ci już sekretną rozrywkę o tym jak 
Kryszna pokonał Kaliyę. O czym jeszcze pragniesz usłyszeć?

Tekst 2.
çré-bahuläçva uväca

çré-kåñëasya kathäà çrutvä
     bhaktas tåptià na yäti hi
yathämaraù sudhäà pitvä

     yathäliù padma-karëikäm

Śri Bahulaśva rzekł: Tak jak półbóg nigdy nie jest zmęczony piciem 
nektaru i jak pszczoła nigdy nie jest zmęczona piciem z lotosu, tak 
wielbiciel nigdy nie jest zmęczony słuchaniem rozrywek Śri Kryszny.

Tekst 3.
räsaà kartuà harau jäte
     çiçu-rüpe mahätmäni
bhäëòire deva-väg äha

     çré-rädhäà khinna-mänasäm
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Kiedy Pan Kryszna, Najwyższa Osoba Boga był dzieckiem a Śri Ra-
dha była nieszczęśliwa w Swym sercu gdyż tęskniła za tańcem rasa 
z Kryszną, w lesie Bhiiravana boski głos rzekł:

Tekst 4.
çocaà ma kuru kalyäëi

     våndäraëye manohare
manorathas te bhavitä

     çré-kåñëena mahätmanä

O przepiękna nie lamentuj. Twoje pragnienie, aby cieszyć się ze Śri 
Kryszną, Najwyższą Osobą Boga, będzie spełnione w przepięknym 
lesie Vrindavan.

Tekst 5.
itthaà deva-girä prokto

     manoratha-mahärëavaù
kathaà babhüva bhagavän
     våndäraëye manohare

Po tym jak boski głos wypowiedział te słowa, w jaki sposób Najwyż-
sza Osoba Boga, który jest oceanem spełnienia pragnień, przybył do 
wspaniałego lasu Vrindavan?

Tekst 6.
kathaà çré-rädhayä särdhaà
     räsa-kréòäà manoharäm

cakära våndakäraëye
     paripürëatamaù svayam

W jaki sposób w przepięknym lesie Vrindavan, Najwyższa Osoba 
Boga cieszył się rozrywką tańca rasa ze Śri Radhą?
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Tekst 7.
çré-närada uväca

sädhu påñöhaà tvayä räjan
     bhagavac-caritaà çubham

guptaà vadämi devaiç ca
     léläkhyänaà manoharam

Śri Narada rzekł: O królu, pytasz właściwie. Opowiem ci sekretną 
i pomyślną rozrywkę Pana, która jest nieznana nawet półbogom.

Tekst 8.
ekadä mukhya-sakhyau dve

      viçäkhä-lalite çubhe 
våñabhänor gåhaà präpya

     taà rädhäà jagmatü rahaù 

Pewnego dnia Jej dwie najbardziej zaufane przyjaciółki, piękna Lali-
ta i Visakha, przybyły do pałacu Maharaja Vrisabhanu i zbliżyły się 
do Radhy poufnie.

Tekst 9.
çré-sakhyäv ücatuù yaà cintayasi rädhe tvaà

     yad-guëaà vadasi svataù 
so ‘pi nityaà samäyäti

      våñabhänu-pure ‘rbhakaiù 

Przyjaciółki rzekły: Ten o którym medytujesz i ten którego cnoty 
wychwalasz, raz za razem z wieloma chłopcami przychodzi do pała-
cu Króla Vrisabhanu.

Tekst 10.
prekñaëéyas tvayä rädhe

       darçanéyo ‘ti-sundaraù  
paçcimäyäà niçéthinyäà
       go-cäraëa-vinirgataù 
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O Radho, wieczorem przychodzi z zachodu wracając z krowami. 
Powinnaś zobaczyć Go. Jest bardzo przystojny.

Tekst 11.
çré-rädhoväca

     likhitvä tasya citraà hi
       darçayäçu manoharam

  tarhi tat-prekñaëaà paçcät
       kariñyämi na saàçayaù 

Śri Radha rzekła: Narysujcie mi Jego obrazek. Będę Go wtedy wypa-
trywać z zachodu. Co do tego nie ma wątpliwości.

Tekst 12.
çré-närada uväca

     atha sakhyau vyalikhatäà
       citraà nia-çiçoù çubham
  nava-yauvana-mädhuryaà
       rädhäyai dadatus tvaram 

Dwie przyjaciółki narysowały obrazek, przystojnego i pełnego słody-
czy młodzieńca, syna Niy i dały go Radhdzie.

Tekst 13.
tad dåñövä harñitä rädhä
       kåñëa-darçana-lälasä
  citraà kare präpaçyanté
       suñväpänia-saìkulä 

Radha ujrzawszy obrazek stała się bardzo radosna. Trzymając go 
w rękach, spragniona widoku Kryszny, omdlała owładnięta szczę-
ściem.

Tekst 14.
dadarça kåñëaà bhavane çayänä

       ghana-prabhaà péta-paöaà dadhänam
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  bhäëòéra-deçe yamunäà sametya
       nåtyantam äräd våñabhänu-putré 

Gdy Radha, córka Vrisabhanu spała w swym domu, śniła, iż udała 
się nad Yamunę gdzie ujrzała Krysznę ciemnego jak monsunowa 
chmura, ubranego w żółty strój i tańczącego w lesie Bhiiravana.

Tekst 15.
tadaiva rädhä çayanät samutthitä

       parasya kåñëasya viyoga-vihvalä
  saïcintayanté kamanéya-rüpiëaà

       mene trilokéà tåëavad videha-räö 

O królu Videhy, kiedy Radha przebudziła się ze snu czuła ból rozłąki 
z Kryszną. Ciągle myśląc o jego pięknej formie, trzy światy stały się 
dla Niej jak pojedyncze źdźbło trawy.

Tekst 16.
tarhy ävrajantaà sva-vanäd vrajeçvaraà
       saìkoca-véthyäà våñabhänu-paööane

  gaväkñam etyäçu sakhé-pradarçitaà
       dåñövä tu murcchäà samaväpa sundaré 

Podeszła do okna gdzie dwie przyjaciółki wskazały Jej Krysznę. Wi-
dząc Go, mistrza Vrajy idącego wąską ścieżką z Jego własnego lasu 
do pałacu Króla Vrisabhanu, piekna Radha omdlała.

Tekst 17.
kåñëo ‘pi dåñövä våñabhänu-niinéà

       surüpa-kauçalya-yutäà guëäçrayäm
  kurvan mano rantum atéva mädhavo
       lélä-tanuù sa prayayau sva-miiram 

Spoglądając na piękną córke Vrisabhanu, Radhę, która jest schro-
nieniem wszystkich transcendentalnych cnót i decydując w Swoim 
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sercu, aby cieszyć się z Nią, żartobliwy Kryszna odszedł do swojego 
pałacu.

Tekst 18.
evaà tataù kåñëa-viyoga-vihvaläà

       prabhüta-käma-jvara-khinna-mänasäm
  samvékñya rädhäà våñabhänu-niinéà

       uväca väcaà lalitä sakhé varä 

Widząc Jej udrękę podczas nieobecności Kryszny i Jej serce torturo-
wane przez ogień miłości, piękna Lalita-sakhi przemówiła do Radhy, 
córki Vrisabhanu.

Tekst 19.
çré-lalitoväca

     kathaà tvaà vihvalä rädhe
       mürcchitäti-vyathäà gatä

  yadécchasi harià su-bhru
       tasmin snehaà dåòhaà kuru 

Śri Lalita rzekła: O Radho, dlaczego rozpaczasz? O pięknooka, jeśli 
życzysz sobie osiągnąć Krysznę, ofiaruj całą Swoją miłość Jemu.

Tekst 20.
lokasyäpi sukhaà sarvaà

       adhikåtyästi sämpratam
  duùkhägni-håt pradahati

       kumbhakärägni-vac chubhe 

O przepiękna, nawet teraz gdy odnalazłaś osobę która przynosi po-
myślność całemu światu, Twoje serce ciągle płonie jak ogień w garn-
carskim piecu.

21.
çré-närada uväca

     lalitäyäç ca lalitaà
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       vacaù çrutvä vrajeçvaré
  netre unmélya lalitäà

       präha gadgadayä girä 

Sri Narada rzekł: Słysząc pełen wdzięku głos Lality bogini Vrajy, 
Radha, otworzyła Swe oczy i przemówiła drżącym głosem.

Tekst 22.
çré-rädhoväca

     vrajälaìkära-caraëau
       na präptau yadi me kila

  kadäcid vigrahaà tarhi
       na hi svaà dhärayämy aham 

Sri Radha rzekła: Jeśli nie osiągnę Jego stóp, których ślady ozdabiają 
teraz ziemię Vrajy, nie będę mogła utrzymać Swego ciała przy życiu.

Tekst 23.
çré-närada uväca

     iti çrutvä vacas tasyä
       lalitä bhaya-vihvalä

  çré-kåñëa-pärçvaà prayayau
       kåñëä-tére manohare 

Śri Narada rzekł: Przestraszona tymi słowami Lalita udała się do 
Kryszny brzegiem pięknej Yamuny.

Tekst 24.
mädhavé-jäla-samyukte

       madhura-dhvani-saìkule
  kadamba-müle rahasi

       präha caikäkinaà harim 

Odnajdując Krysznę zupełnie samego pod drzewem kadamba 
w zacisznym miejscu ozdobionym siecią rozkwitających winogron 
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madhavi i wypełnionym słodkimi dźwiękami, Lalita przemówiła.

Tekst 25.
çré-lalitoväca

     yasmin dine ca te rüpaà
       rädhayä dåñöam adbhutam
  tad-dinät stambhatäà präptä

       putrikeva na väkti kim 

Śri Lalita rzekła: Od dnia, kiedy Radha po raz pierwszy ujrzała Twoją 
przepiękną formę jest w stanie oszołomienia. Jest jak marionetka bez 
ruchu i nawet nie odzywa się.

Tekst 26. i 27.
alaìkäras tv arcir iva

       vastraà bharja-rajo yathä
  sugihiù kaöuvad yasya

       miiraà nirjanaà vanam

     puñpaà bäëaà cira-bimbaà
       viña-kiam avehi bhoù

  tasyai siarçanaà dehi
       rädhayai duùkha-näçanam 

Musisz wiedzieć, że Jej ozdoby stały się oślepiające jak słońce, Jej szaty 
jak deszcz iskier, Jej pałac jak odludna pustynia, Jej kwiaty jak ostrza 
strzał a księżyc jak naczynie z trucizną. Proszę pozwól Radhdzie zo-
baczyć Cię, Twój widok zniszczy wszystkie Jej cierpienia.

Tekst 28.
te säkñiëaù kià viditaà na bhü-tale
       såjasy alaà päsi harasy atho jagat

  yadä samäno ‘si janeñu sarvatas
       tathäpi bhaktän bhajase pareçvara
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Ty widzisz wszystko. Czy jest coś, czego nie znasz na tym świecie? Ty 
stwarzasz, utrzymujesz i niszczysz wszechświat. O Najwyższy Panie, 
chociaż traktujesz wszystkich na równi, wielbisz Swoich wielbicieli.

Tekst 29.
çré-närada uväca

     iti çrutvä hariù säkñäl
       lalitaà lalitä-vacaù
  uväca bhagavän devo

       megha-gambhérayä girä 

Śri Narada rzekł: Słysząc pełne wdzięku słowa Laity, Kryszna Najwyż-
sza Osoba Boga przemówił słowami głębokimi jak grzmot.

Tekst 30.
çré-bhagavän uväca

     sarvaà hi bhävaà manasaù parasparaà
       na hy ekato bhämini jäyate tataù
  premaiva kartavyam ato mayi svataù

       premëä samänaà bhuvi nästi kiïcit 

Najwyższa Osoba Boga rzekł: Oboje czujemy tę miłość w Naszych 
sercach. O szlachetna dziewczyno, to nie jest tak, że tylko jedno z nas 
to czuje. Ona powinna kochać Mnie. Na tym świecie nie ma niczego, 
co mogłoby się równać miłości, którą Ona żywi do Mnie.

Tekst 31.
yathä hi bhäëòéravane manoratho

       babhüva tasyä hi tathä bhaviñyati
  ahaitukaà prema ca sadbhir äçritaà

       tac cäpi santaù kila nirguëaà viduù 

Pragnienie, które czuła w lesie Bhiiravana będzie spełnione. Świąto-
bliwi wielbiciele przyjmą schronienie w czystej niezmąconej miłości 
do Mnie, niedotkniętej materią.
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Tekst 32.
ye rädhikäyäà mayi keçave manäg 

      bhedaà na paçyanti hi dugdha-çauklavat
  ta eva me brahma-padaà prayänti tad
       ahaituka-sphurjita-bhakti-lakñaëäù  

Czyści wielbiciele, którzy nie widzą różnicy między Śri Radhą a Mną, 
Panem Kryszną, osiągają Moją duchową siedzibę, która jest czysta jak 
białe mleko.

Tekst 33.
ye rädhikäyäà mayi keçave harau

       kurvanti bhedaà ku-dhiyo janä bhuvi
  te käla-sütraà prapatanti duùkhitä

       rambhoru yävat kila cira-bhäskarau 

Głupcami są ci, którzy widzą różnicę pomiędzy Śri Radhą a Mną, Pa-
nem Kryszną. Takie osoby upadają w otchłań czasu. O dziewczyno 
o udach jak bananowe drzewa, są oni dręczeni tak długo jak istnieje 
słońce i księżyc.

Tekst 34.
çré-närada uväca 

    itthaà çrutvä vacaù kåtsnaà
       natvä taà lalitä sakhé
  rädhäà sametya rahasi
       präha prahasitänanä 

Śri Narada rzekł: Po usłyszeniu tych wszystkich słów i po złożeniu 
pokłonów Panu, Lalita-sakhi z twarzą pełną radości, zbliżyła się do 
Radhy w odosobnionym miejscu i przemówiła do Niej.

Tekst 35.
çré-lalitoväca

     tvam icchasi yathä kåñëaà
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       tathä tvaà madhusüdanaù
  yuvayor bheda-rahitaà

       tejas tv aikaà dvidhä janaiù 

Śri Lalita rzekła: Tak jak ty pragniesz Kryszny tak Kryszna pragnie 
Ciebie. Nie ma różnicy pomiędzy Wami. Jesteście Jednym. Tylko 
głupcy myślą, że jesteście dwojgiem.

Tekst 36.
tathäpi devi kåñëäya

       karma niñkäraëaà kuru
  yena te väïchitaà bhüyäd
       bhaktyä paramayä sati 

O Bogini, powinnaś służyć Krysznie bez żadnego innego pragnienia. 
O Świątobliwa dzięki służeniu Mu z wielkim oddaniem Twoje pra-
gnienie będzie spełnione.

Tekst  37
        çré-närada uväca

     iti çrutvä sakhé-väkyaà
       rädhä räseçvaré nåpa

  ciränanäà präha sakhéà
       sarva-dharma-vidäà varäm

 Śri Narada rzekł: Królu, po wysłuchaniu przyjaciółki, Radha, bogini 
tańca rasa, przemówiła do Ciranany, najlepszej znawczyni religii. 

Tekst 38
        çré-rädhoväca

     çré-kåñëasya prasannärthaà
       paraà saubhägya-vardhanam

  mahä-puëyaà väïchita-daà
       püjanaà vada kasyacit
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Sri Radha powiedziała: Proszę powiedz mi jaki rodzaj kultu mam 
wykonywać w celu zadowolenia Kryszny, osiągnięcia pomyślności, 
pobożności i spełnienia pragnień. 

Tekst 39
        tvayä bhadre dharma-çästraà
       gargäcärya-mukhäc chrutam

  tasmäd vrataà püjanaà vä
       brühi mahyaà mahä-mate

O piękna, osobiście  wysłuchałaś religijnych zaleceń z ust Garga Mu-
niego. O dziewczyno dobrego serca, powiedz mi jaki rodzaj wielbie-
nia powinnam wykonywać? 

Rozdział 16
Tulasi-pujana

Wielbienie Tulasi

Tekst 1.
çré-närada uväca     

rädhä-väkyaà tataù çrutvä
       räjan sarva-sakhé-varä

  ciränanä pratyuväca
       samvicärya kñaëaà hådi 

Śri Narada rzekł: Słysząc słowa Radharani i zamyślając się na chwilę 
w swym sercu, Ciranana, najlepsza ze wszystkich przyjaciółek rzekła.

Tekst 2.
çré-ciränanoväca

     paraà saubhägya-daà rädhe
       mahä-puëyaà vara-pradam
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  çré-kåñëasyäpi labdhy-arthaà
       tulasé-sevanaà matam 

Sri Ciranana rzekła: O Radho, służenie Tulasi daje najwyższą po-
bożność, najwyższy rodzaj bogactwa i najwyższe błogosławieństwo, 
towarzystwo Pana Kryszny.

Tekst 3.
dåñöä spåñöäthavä dhyatä
       kértitä namitä stutä
  ropitä siïcitä nityaà
       püjitä tulaséñöa-dä 

Powinnaś zawsze patrzeć na Tulasi, dotykać ją, pamiętać o niej, wy-
chwalać ją, składać jej pokłony, modlić się do niej, sadzić ją, podle-
wać i wielbić. Wtedy ona spełni Twoje pragnienia.

Tekst 4.
navadhä tulasé-bhaktià

       ye kurvanti dine dine
  yuga-koöi-sahasräëi

       te yänti sukåtaà çubhe 

Ci, którzy dzień po dniu służą Tulasi na te dziewięć sposobów osią-
gają rezultat pobożnych czynności spełnianych przez wiele tysięcy 
milionów yug.

Tekst 5 i 6.
yävac chäkhä-praçäkhäbhir

       béja-puñpa-dalaiù çubhaiù
  ropitä tulasé martyair

       vardhate vasudhä-tale

     teñäà vaàçeñu ye jätä
       ye bhaviñyanti ye gatäù 
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 ä-kalpa-yuga-sähasraà
       teñäà väso harer gåhe 

Osoba, która sadzi Tulasi wyzwala swoją rodzinę. Jak wiele gałęzi, 
gałązek, nasion, kwiatów i lisci będzie na Tulasi przez nią zasadzonej 
tylu przodków i potomków w jej rodzinie przez tysiące Kalpa-yug 
powróci do transcendentalnej siedziby Kryszny.

Tekst 7.
yat phalaà sarva-patreñu 
      sarva-puñpeñu rädhike

  tulasé-dalena caikena
       sarvadä präpyate tu tat  

O Radho, przez ofiarowanie Panu Krysznie jednego liścia Tulasi
osiąga się rezultat ofiarowania Mu każdego kwiatu i liścia, jakie
istnieją.

Tekst 8.
tulasé-prabhavair patrair

       yo naraù püjayed dharim
  lipyate na sa päpena

       padma-patram ivämbhasä 

Osoba, która ofiarowując listki Tulasi wielbi Pana Krysznę i jest nie-
dotykana przez grzech jak liść lotosu jest niedotykany przez wodę.

Tekst 9.
suvarëa-bhära-çatakaà

       rajataà yac-catur-guëam
  tat-phalaà samaväpnoti
       tulasé-vana-pälanät 

Przez ochronę lasu Tulasi osiąga się rezultat ofiarowania pobożnej jał-
mużny stu „bhara” złota lub czterystu „bhara” srebra.
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Tekst 10.
tulasé-känanaà rädhe

       gåhe yasyävatiñöhati
  tad-gåhaà tértha-rüpaà hi
       na yänti yama-kiìkaräù 

Dom, który znajduje się w lesie Tulasi jest sekretnym miejscem piel-
grzymek. Słudzy Yamaraja nie mają do niego wstępu.

Tekst 11.
sarva-päpa-haraà puëyaà
       kämadaà tulasé-vanam
  ropayanti naräù çreñöhäs

       te na paçyanti bhäskarim 

Ci, którzy sadzą sekretny las Tulasi, który spełnia pragnienia i usuwa 
wszystkie grzeszne reakcje są najlepszymi spośród ludzi. Takie osoby 
nigdy nie zobaczą Yamaraja.

Tekst 12.
ropanät pälanät sekäd

       darçanät sparçanän nåëäm
  tulasé dahate päpaà

       väì-manaù-käya-saïcitam 

Osobie, która sadzi Tulasi ochrania ją, podlewa, patrzy na nią lub do-
tyka, zostają spalone wszystkie reakcje grzesznych czynności popeł-
nionych ciałem, umysłem i słowami.

Tekst 13.
puñkarädyäni térthäni

       gaìgädyäù saritas tathä
  väsudevädayo devä

       vasanti tulasé-dale 
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Na jednym pojedynczym listku Tulasi zamieszkują święte miejsca na 
czele z Puskar, święte rzeki na czele z Gangą i bóstwa na czele z Pa-
nem Vasudevą.

Tekst 14.
tulasé-maïjaré-yukto 

      yas tu präëän vimuïcati
  yamo ‘pi nekñituà çakto

       yuktaà päpa-çatair api 

Nawet pomimo zanieczyszczenia setkami grzechów, osoba która do-
tyka Tulasi-manjari gdy opuści ciało nie zobaczy Yamaraja.

Tekst 15.
tulasé-kañöha-jaà yas tu 

      cianaà dhärayen naraù
  tad dehaà na spåçet päpaà
       kriyamäëam apéha yat 

Grzech nie dotyka ciała grzesznika posmarowanego Tulasi – papką.

Tekst 16.
tulasé-vipina-cchäyä

       yatra yatra bhavec chubhe
  tatra çräddhaà prakartavyaà
       pitåëäà dattam akñayam 

Gdziekolwiek jest piekny cień lasu Tulasi tam musi być ofiarowana
śradha. Także aksaya powinna być ofiarowana przodkom.

Tekst 17.
tulasyäù sakhi mähätmyaà 
      ädidevaç catur-mukhaù

  na samartho bhaved vaktuà
       yathä- devasya çärìgiëaù 
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O przyjaciółko, czterogłowy Brahma nie może opisać wszystkich 
chwał Pana Kryszny, który trzyma łuk sharnga. Nie może także opisać 
wszystkich chwał Tulasi.

Tekst 18.
çré-kåñëacira-caraëe

       tulaséà cianair yutam  
yo dadäti pumän stré vä

       yathoktaà phalam äpnuyät 

Mężczyzna lub kobieta, która ofiarowuje siałową papkę i Tulasi do
stop Krsnaciry otrzymuje rezultaty, jakie ci opisałam.

Tekst 19.
tulasé-sevanaà nityaà

       kuru tvaà gopa-kanyake
  çré-kåñëo vaçyatäà yäti

       yena vä sarvadaiva hi 

O gopi, służ Tulasi każdego dnia a wtedy Śri Kryszna zawsze będzie 
twoim pokornym sługą.

Tekst 20.
çré-närada uväca

     itthaà ciränanä-väkyaà
       çrutvä räseçvaré nåpa
  tulasé-sevanaà säkñäd

       ärebhe hari-toñaëam 

Śri Narada rzekł: O królu, po usłyszeniu słów Ciranany, Śri Radha, 
królowa tańca rasa, na polecenia i dla zadowolenia Pana Kryszny, za-
częła służyć Śri Tulasi.
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Teksty 21-25.
ketaké-vana-madhye ca

       çata-hastaà su-vartulam
  uccair hema-khacid-bhitti-

       padmaräga-taöaà çubham
     harid-dhéraka-muktänäà

       präkäreëa mahollasat
  sarvatas tolikä-yuktaà 

      cintämaëi-su-maëòitam
     hema-dhvaja-samayuktaà

       uttoraëa-viräjitam
  haimair vitänaiù parito

       vaijayantam iva sphurat
     etädåçaà çré-tulasé-

       miiraà su-manoharam
  tan-madhye tulaséà sthäpya 

      harit-pallava-çobhitam
     abhijin-näma-nakñatre 
      tat-seväà sä cakära ha  

samähütena gargeëa 
      diñöena vidhinä saté  

W czasie gwiazdy abhijit, świątobliwa Radha podążając za instrukcja-
mi Garga Muniego służyła pięknej Tulasi z wieloma zielonymi liśćmi, 
zabierając ją do lasu ketaki i stawiając w pięknej i wspaniałej świątyni 
chwalebnej niczym pałac Indry. Świątynia ta była okrągła i wysoka, 
wielkości stu „hasta”. Wewnątrz miała ściany ze złota i rubinów a ze-
wnętrzne ściany ze szmaragdów, diamentów i pereł. Przyozdobiona 
była klejnotami cintamani, bramy miała w kształcie łuków a flagi,
a zasłony były złote.

Tekst 26.
çré-kåñëa-toñaëärthäya 

      bhaktyä paramayä saté
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  iñu-pürëäà samärabhya
       caitra-pürëävadhi vratam 

Zaczynając w pełni księżyca w miesiącu Aśvina (wrzesień-paździer-
nik) i kończąc w pełni księżyca w miesiącu Caitra (marzec-kwiecień), 
dla zadowolenia Śri Kryszny, świątobliwa Radha podążała tym posta-
nowieniem (vrata) z wielkim oddaniem.

Tekst 27. i 28.

kåtvä nyasiïcad dugdhena   
    tathä cekñu-räsena vai 

 drakñayämra-raseëäpi    
   sitayä bahu-miñöayä  

   païcämåtena tulaséà    
   mäse mäse påthak påthak 
 udyäpana-samärambhaà 

      vaiçäkha-pratipad-dine 

Miesiąc po miesiącu podlewała Tulasi mlekiem, sokiem z trzciny 
cukrowej, sokiem z winogron, sokiem z mango, panciamritą i wielo-
ma rodzajami słodkich i orzeźwiających soków. W pierwszym dniu 
Vaisakha (kwiecień-maj) skończyła wypełniać Swoje postanowienia 
(vrata).

Tekst 29.
garga-diñöena vidhinä  

     våñabhänu-sutä nåpa 
 ñaö-païcäçattamair bhogair 

    brähmaëänäà dvi-lakñakam 

O królu, podążając instrukcjami Garga Muniego, córka Króla Vrisa-
bhanu, Radha, zadowoliła następnie dwieście tysięcy braminów wy-
dając wielką ucztę, na którą składało się pięćdziesiąt sześć potraw.
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Tekst 30.
santarpya vastra-bhüñädyair   
    dakñiëäà rädhikä dadau 

 divyänäà sthüla-muktänäà 
      lakña-bhäraà videha-räö 

O królu Videhy, nastepnie Radha ofiarowała w jałmużnie sto tysięcy
wspaniałych dużych pereł oraz wiele kosztownej odzieży i ozdób.

Tekst 31.
koöi-bhäraà suvarëaëaà  
     gargäcäryäya sä dadau 
 çata-bhäraà suvarëänäà  

     muktänäà ca tathaiva hi 
 bhaktyä paramayä rädhä  

     brähmaëe brähmaëe dadau 

Radha ofiarowała Garga Muniemu milion „bhara” złota. Z wielkim
oddaniem ofiarowała także sto „bhara” złota i perły każdemu z bra-
minów.

Tekst 32.
deva-dundubhayo nedur  

     nanåtuç cäpsaro-gaëäù 
 tan-miiropari suräù  

     puñpa-varñaà pracakrire 

Rozbrzmiewały bębny półbogów i tańczyły apsary. Półbogowie obsy-
pywali świątynię Tulasi deszczem kwiatów.

Tekst 33.
tadäviräsét tulasé hari-priyä    

   suvarëa-péöhopari çobhitäsanä 
 caturbhujä padma-paläça-vékñaëä    

   çyämä sphurad-dhema-kiréöa-kuëòalä 
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Wtedy pojawiła się Tulasi która jest bardzo droga Panu Krysznie, 
w przepięknej czteroramiennej formie na chwalebnym tronie na zło-
tym piedestale, z oczami jak płatki lotosu, w złotej koronie i z błysz-
czącymi kolczykami.

Tekst 34.
pétämbaräc chädita-sarpa-veëéà 

      srajaà dadhänaà nava-vaijayantém 
 khagät samuttérya ca raìga-vallé  

     cucumba rädhäà parirabhya bähubhiù 

Schodząc z nieba, Tulasi, piękna jak rozkwitająca winorośl, z cztere-
ma ramionami, objęła i ucałowała, Radhę która miała na sobie świeżą 
vaijayanti girlię i której warkocz ukryty był pod żółtym okryciem.

Tekst 35.
çré-tulasy uväca  

   ahaà prasannäsmi kalavaté-sute    
   tvad-bhakti-bhävena jitä nirantaram
  kåtaà ca loka-vyavahära-saìgrahät  

     tvayä vrataà bhämini sarvato-mukham 

Śri Tulasi rzekła: O córko Kalavati jestem z Ciebie zadowolona. Je-
stem wiecznie zniewoloną przez Twoje miłosne oddanie. O przepięk-
na, jeśli jesteś zwykłą ludzką istotą podążaj bardzo ostrożnie zgodnie 
z tym postanowieniem (vrata).

Tekst 36.
manorathas te sa-phalo ‘tra bhüyäd   

    buddhéndriyaiç citta-manobhir agrataù 
 sadänukülatvam alaà pateù paraà   
    saubhägyam evaà parikértanéyam 

Pragnienie, które czujesz w Swoim sercu, umyśle, inteligencji i zmy-
słach, będzie osiągnięte. Pan Kryszna będzie dla Ciebie łaskawy. Po-
myślność jest z Tobą.
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Tekst 37.
çré-närada uväca   

  evaà vadantéà tulaséà hari-priyäà   
    natvätha rädhä våñabhänu-niiné 
 pratyäha govinda-padäravindayor   

    bhaktir bhaven me viditä hy ahaituké  

Śri Narada rzekł: Tulasi, która wypowiedziała te słowa i która jest 
droga Panu Krysznie, Radha, córka Króla Vrisabhanu, pokłoniła się 
i rzekła: Czy mogłabym otrzymać czyste oddanie dla lotosowych stóp 
Pana Kryszny? 

Tekst 38.
tathästu coktä tulasé hari-priyä-   

    thäntardadhe maithila räja-sattama 
 tathaiva rädhä våñabhänu-niiné   

    prasanna-cittä sva-pure babhüva ha 

Mówiąc - „Więc niech tak się stanie” - ukochana Kryszny, Tulasi, znik-
nęła. O władco Mithili, najlepszy z królów, wtedy Radha, córka Króla 
Vrisabhanu szczęśliwa w sercu wróciła do domu.

Tekst 39.
çré-rädhikäkhyänäm idaà vicitraà  

     çåëoti yo bhakti-paraù påthivyäà 
 traivargya-bhävaà manasä sametya 

      räjaàs tato yäti naraù kåtärthatäm 

O królu, wielbiciel, który wysłucha tej wspaniałej historii Śri Radhy, 
osiąga najpierw trzy cele materialnego życia a następnie najwyższy 
duchowy cel życia.
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Rozdział 17
Sri-Radha-Krishna-sangama 
Spotkanie Radhy i Kryszny

Tekst 1.
rädhä-kåñëasya caritaà 

      çåëvanto me mano mune 
 na tåptià yäti çaradaù   

    paìkaje bhramaro yathä 

Śri Bahulaśva rzekł: O mędrcze, tak jak pszczoła nigdy nie jest znu-
dzona jesiennymi kwiatami lotosu tak mój umysł nigdy nie jest znu-
dzony słuchaniem rozrywek Radhy i Kryszny.

Tekst 2.
räseçvaryä kåñëa-patnyä    

   tulasé-sevane kåte 
 yad babhüva tato brahmaàs   
    tan me brühi tapo-dhana 

O braminie, którego bogactwem jest wyrzeczenie, proszę powiedz mi 
co zdarzyło się po tym jak żona Pana Kryszny, Radha, która jest kró-
lową tańca rasa, służyła Tulasi.

Tekst 3.
rädhikäyaç ca vijïäya   
    tulasé-sevane tapaù 

 prétià parékñin chré-kåñëo    
   våñabhänu-puraà yayau 

Śri Narada rzekł: Rozumiejąc wyrzeczenia jakie pełniła Radha w Jej 
służbie dla Tulasi i pragnąc skosztować Jej miłości, Śri Kryszna udał 
się do pałacu Króla Vrshabanu.
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Teksty 4. – 9.
adbhutaà gopikä-rüpaà  

     calan-jhaìkära-nüpuram 
 kiìkiëé-ghaëöikä-çabdaà  
     aìguléyaka-bhüñitam  
   ratna-kaìkana-keyüra-    
   mükta-hära-viräjitam 
 bälärkatä-taìka-lasat-   
    kabaré-päça-kauçalam   

  näsa-mauktikä-divyäbhaà   
    çyäma-kuntala-saìkulam 
 dhåtväsau våñabhänoç ca    

   miiraà siadarça ha  
   prakära-parikhä-yuktaà    
   catur-dvära-samanvitam 
 karéndraiù kajjaläkärair    
   dväri dväri manoharam   
  väyu-vegair mano-vegaiç    

   citra-varëais turaìgamaiù 
 hära-cämara-samyuktaà    
   prollasan-maëòapäjiram   

  gaväà gaëaiù sa-vatsaiç ca    
   våñair dharma-dhuriharaiù 

 gopälä yatra gäyante    
   vaàçé-vetra-dhärä nåpa 

O królu, przemieniając się w zadziwiająco piękną gopi, przyozdobio-
ną w dzwoniące obrączki przy stopach, dzwonki, pierścienie, branso-
letki, naramienniki, perłowe naszyjniki, z kolczykiem-perłą w nosie 
i z pięknymciemnym warkoczem jak miecz z blaskiem wschodzącego 
słońca, Kryszna spojrzał na przepiękny pałac króla Vrshabanu. Pałac 
ten otoczony był murami i fosą, miał cztery bramy, każda z nich była 
strzeżona przez królewskie słonie czrne jak kajjala. Było tam wiele 
kolorowych koni które potrafiły biegać tak szybko jak przemieszcza
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się wiatr lub myśl. Konie te przyozdobione były naszyjnikami i cza-
marami. Było tam wiele wspaniałych budynków, dziedzińców, krów, 
cieląt, świątobliwych byków i pasterzy którzy trzymając w dłoniach 
flety i kije śpiewali bardzo słodko.

Tekst 10.
våñabhänu-varasyaivaà    
   paçyan miira-kauçalam 
 mäyä-yuvati-veño ‘sau    

   tato hy antaù-puraà yayau 

Magicznie przemieniony, pojawiając się jako młoda dziewczyna, 
Kryszna spoglądał na chwały Króla Vrshabanu po czym wkroczył do 
części pałacu przeznaczonej dla kobiet.

Tekst 11.
yatra koöi-ravi-sphurjat-   

    kapäöa-stambha-paìktayaù 
 ratnäjireñu çobhante   

    lalanä-ratna-samyutäù

Było tam wiele kolumn i drzwi okazałych i wspaniałych jak million 
słońc, dziedzińce z klejnotów i kobiety błyszczące jak szlachetne ka-
mienie.

Tekst 12.
véëä-täla-mådaìgädén    

   vädayantyo manoharäù 
 puñpa-yañöi-samäyuktäù  

     gäyantyo rädhikä-guëam 

Piękne kobiety trzymały kwiaty, grały na vinach, kartalach, mrdan-
gach oraz innych instrumentach i śpiewały o chwałach Śri Radhy.
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Tekst 13.
tasminn antaù-pure divyaà       bhräjäc copavanaà mahat  daòimé-

-kunda-miära-       nimbünnata-drumävåtam 

Pomiędzy komnatami tego pałacu znajdował się duży, wspaniały 
ogród, pełen najlepszych drzew owocu granatu, drzew kunda, miara 
i nimbu.

Tekst 14.
ketaké-mälaté-våndair    

   mädhavébhir viräjitam 
 tatra rädhä-nikuïjo ‘sti   

    kalpa-våkña-sugihi-bhåt 

Było tam wiele ketaki, malati i winorośli madhavi. W tym miejscu 
znajdował się pachnący ogród Radhy a wieloma drzewami kalpa-
-vriksa.

Teksty15. – 17.
patanti yatra bhramarä   

    madhumattä nåpeçvara 
 gihäktaù çétalo väyur    

   mia-gämé vahaty alam  
   sahasra-dala-padmänäà   
    rajo vékñepayan muhuù
  puàs-kokiläù kokiläç ca     
  mayüräù sarasäù çukäù   

  küjante madhuraà nädaà   
    nikuïja-çikhareñu ca 
 puñpa-çayyä-sahasräëi   

    jala-kulyäù sahasraçaù 

W ogrodzie tym pełno było pszczół które latały jak szalone odużo-
ne miodem a pachnący, chłodny i łagodny powiew wiatru rozrzucał 
wiele tysięcy płatków kwiatu lotosu. Kukułki, pawie, żurawie i papugi 
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gawożyły słodko w zaroślach. O królu królów było tam tysiące kwia-
towych siedzeń i krętych strumieni.

Teksty  18 i 19
procchalanti sphurat-sphärä  

     yatra vai megha-miire 
 bälärka-kuëòala-dharäs    
   citra-vasträ varänanäù   

  vartante koöiço yatra   
    sakhyas tat-karma-kauçaläù  

tan-madhye rädhikä rajïé    
   bhramanté miiräjire 

Było tam wiele milionów lśniących i doskonale służacych gopi-przyja-
ciółek. Ich twarze były bardzo piękne, ich odzież cudownie kolorowa 
a ich kolczyki jak pojawiające się słońca w światyni chmur. Posrodku 
nich królowa Radha błąkała sie po pałacowym dziedzińcu.

Tekst 20
käçméra-paìka-samyukte   
    sükñma-vastra-viräjite 

 çiréña-puñpa-kñitija-   
    dalair ä-gulpha-pürake 

 mälaté-makariänäà  
     kñaradbhir bindubhir våte 

    
Ten wspaniały dziedziniec posmarowany był pastą z kunkumy, miał 
misterne zasłony a wypełniony był płatkami sirisa z kroplami miodu 
malati które sięgały kostek Radharani.

Tekst 21
koöi-cira-pratékäçä    

   tanvé komala-vigrahä 
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 çanaiù çanaiù päda-padmaà   
    calayanté ca komalam  

Tam smukła, delikatna Radha, chwalebna jak wiele milionów księży-
ców, kroczyła omdlale, stawiając Swoje delikatne lotosowe stopy.

     
Tekst 22

samägatäà täà maëi-miiräjire 
      dadarça rädhä våñabhänu-niiné

  yat-tejasä tal-lalanä-håta-tviño 
      jätäs tvaraà ciramaseva tärakäù 

Wtedy Radha, córka Króla Vrisabhanu ujrzała przebranego Krysznę 
wkraczającego na pałacowy dziedziniec. Jego wspaniałość zaćmiła 
wspaniałość innych dziewcząt jak ksieżyc zaćmiewa gwiazdy.

Tekst 23
vijïäya tad-gauravam uttamaà mahad

      utthäya dorbhyäà parirabhya rädhikä
  divyäsane sthäpya su-loka-rétyä

      jalädikaà cärhaëam ärabhac chubham 

Rozumiejąc przybyłego gościa, Radha objęła Kryszne swoimi ramio-
nami, posadziła Go na przepieknym tronie i wielbiła Go tak jak wielbi 
się bardzo ważną osobę.

Tekst 24
çré-rädhoväca 

    svägataà te sakhé çubhe 
      nämadheyaà vadäçu me 
 bhüri-bhägyaà mamaivädya 

      bhavatyägatayä svataù 



31

Śri Radha rzekła: Witaj przepiękna przyjaciółko. Proszę powiedz mi 
jak masz na imię. Los jest dziś dla mnie bardzo łaskawy ponieważ 
przybyłaś do Mnie.

Tekst 25
tvat-samänäà divya-rüpaà
       dåçyate na hi bhü-tale 

 yatra tvaà vartase su-bhru 
      pattanaà dhanyam eva tat 

Nie widziałam na tej ziemi nikogo tak wspaniałego jak ty. Dziewczyno 
o pięknych brwiach, miasto w którym żyjesz spotkała dobra fortuna. 

     
Tekst 26

vada devi sa-vistäraà  
     hetum ägamanasya ca 

mama yogyaà ca yat-käryaà 
      vaktavyaà tat tvayä khalu 

O bogini, proszę wyjaśnij mi jaki jest cel Twojej wizyty. Powiedz mi 
czym mogę ci służyć.

Tekst 27
kaöäkñeëa su-déptyä ca   

    vacasä su-smitena vai 
 gatyä kåtya çrépativad  

     dåçyate sämprataà mayä 

Widzę ze Twoja świetlista wspaniałość, ukośny rzut oka, Twoje słowa, 
Twój przyjemny uśmiech i Twoje pełne wdzięku gesty, wszystkie są 
jak u Pana Narayana, męza bogini fortuny.

Tekst 28
nityaà çubhe me milanärtham ävraja  
     na cet sva-saìketam alaà vidhehi 



32

 yenaiva saìgo vidhinä bhaved dhi   
    vidhir bhavatyä sa sadä vidheyaù 

O przepiękna, przychodż tu i spotykaj się ze Mną każdego dnia lub 
ustal miejsce mogłybyśmy się spotykać. Ułóż wszystko tak abyśmy 
mogły się zawsze widywać.

     
Tekst 29

ayi tvad-ätmäti-paraà priyo me 
      tvad-äkåtiù çré-vraja-räja-nianaù 

 yenaiva me devi håtaà tu cetas  
     tvayä nanändeva vadhür dadhämi tam 

Jesteś mi bardziej droga niż Ja sobie samej. Twoja figura jest jak kształ-
ty księcia Vrajy który zdobył Moje serce. Jestem tak szczęśliwa jakbym 
była z Nim.

Tekst 30
çré-närada uväca  

   evaà rädhä-vacaù çrutvä    
   mäyä-yuvati-veña-dhåk 
 uväca bhagavän kåñëo    

   rädhäà kamala-locanäm 

śri Narada rzekł: Po usłyszeniu słów Radhy, Pan Kryszna, który był 
magicznie przemieniony w młodą dziewczynę, przemówił do Radhy.

Tekst 31
çré-bhagavän uväca   

  rambhoru nia-nagare    
   nia-gehasya cottare 
 gokule vasatir me ‘sti   

    nämnähaà gopadevatä 
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Najwyższa Osoba Boga rzekł: O dziewczyno o udach pełnych wdzię-
ku jak bananowe drzewa. Mieszkam w Gokuli, na północ od pałacu 
Niy w Nianagara. Na imię mam Gopadevata. 

Tekst 32
tvad-rüpa-guëa-mädhuryaà  
     çrutaà me lalitä-mukhät 
 tad drañöuà caïcaläpäìgi 

      tvad-gåhe ‘haà samägatä 

Z ust Lality słyszałam o słodyczy Twojego piękna i cnót. Dziewczyno 
o niespokojnym spojrzeniu przyszłam do Twojego domu aby Cię uj-
rzeć.

Tekst 33
çrémal-laväìga-latikä-sphuöa-modinénäà 

      guïjä-nikuïja-madhupa-dhvani-kuïja-puïjam 
 dåñöaà çrutaà nava-navaà tava kaïja-netre 
      divyaà puriara-pure ‘pi na yat-samänam 

Dziewczyno o lotosowych oczach, jesteś kwiatem lotosu z zapachem 
kwiatów lavanga i brzęczeniem pszczół w zaroślach gunja. Nawet 
w mieście Indry nikt nigdy nie widział i nie słyszał o kimś podobnym 
do Ciebie.

     
Tekst 34

çré-närada uväca 
    evaà tayor melanaà tad
       babhüva mithileçvara  
prétià parasparaà kåtvä
       vane tatra virejatuù 

Śri Narad rzekł: O królu Mithili, właśnie taki sposób się spotkali. To 
właśnie w tym ogrodzie zakochali się.
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Tekst 35
hasantyau te ca gäyantyau  

     puñpa-kiuka-lélayä 
 paçyatyau vana-våkñäàç ca   

    ceratur maithileçvara 

O królu Mithili, roześmiani, rozśpiewani, bawiac się kulami zrobio-
nymi z kwiatów i spoglądając na siebie nawzajem kroczyli pomiędzy 
drzewami tego ogrodu.

Tekst 36
kalä-kauçala-sampannäà  

     rädhäà kamala-locanäm 
 girä madhurayä räjan 

      prähedaà gopadevatä 

Urzywając słodkich słów Gopadevata przemówiła do lotosookiej Ra-
dhy.

Tekst 37
çré-gopadevatoväca 

    düre vai nia-nagaraà 
      sihyä jätä vrajeçvari 
 prabhäte cägamiñyämi 

      tvat-sakäçaà na saàçayaù 

Sri Gopadevata rzekła: O królowo Vrajy, nadchodzi zachód słońca. 
Nianagara jest bardzo daleko. O wschodzie słońca powrócę do Cie-
bie. Co do tego nie ma wątpliwości.

Tekst 38
çré-närada uväca    

 çrutvä vacas tasya tu tad vrajeçvaré  
     nikñipya sadyo nayanämbu-santatim 
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 romäïca-harñodgama-bhäva-samvåtä  
     rambheva bhümau patitä marud-dhatä 

Śri Narada rzekł: Słysząc Jej słowa, Radha, królowa Vrajy zaczeła pła-
kać. Włosy zjeżyły się na Jej ciele i upadła na ziemię jak bananowe 
drzewo powalone przez wiatr.

Tekst 39
çaìkägatäs tatra sakhé-gaëäs tvaraà    

   su-véjayantyau vyajanair vyavasthitäù 
 çrékhaëòa-puñpa-drava-carcitäàçukäà   

    jagäda rädhäà nåpa gopadevatä 

O królu, Jej zmartwione przyjaciółki zaczęły Ją wachlować wieloma 
wachlarzami. Wtedy Gopadevata przemówiła do Radhy, której odziez 
posmarowana była papką siałową i nektarem z kwiatów.

Tekst 40
çré-gopadevatoväca 

    prabhäte ägamiñyämi  
     mä çokaà kuru rädhike 
 goç ca bhrätur go-rasasya  

     çapatho me na ced idam 

Śri Gopadevata rzekła: O wschodzie słońca powrócę. O Radho nie 
lamentuj. Jeśli nie pójdę złamię obietnicę. Obiecałam wydoić krowy 
Mojego brata.

Tekst 41

çré-närada uväca  
   evam uktvä haré rädhäà  
     samäçväsya nåpeçvara 

 mäyä-yuvati-veño ‘sau 
      yayau çré-nia-gokulam 
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Śri Narada rzekł: O królu królów, pocieszając Radhę tymi słowami, 
Pan Kryszna który był magicznie przemieniony w młodą kobietę udał 
się do Nia Gokuli.

Rozdział 18
Sri Krisnacira-darshana

Wizja Sri Kryszny

Tekst 1
çré-närada uväca 

    atha rätryäà vyatétäyäà 
      mäyä-yoñid-vapur hariù

  rädhä-duùkha-praçänty-arthaà 
      våñabhänor gåhaà yayau 

Śri Narada rzekł: Gdy noc przeminęła, Pan Kryszna ponownie, ma-
gicznie przemienił się w młodą kobietę i udał się do pałacu Króla Vri-
shabanu aby uspokoić zrospaczoną Radhe. 

Tekst 2
rädhä tam ägataà vékñya 
      samutthäyäti-harñitä  

dattäsanä vidhänena 
      püjayäm äsa maithila 

Widząc nadchodzącego Krysznę, Radha stała się bardzo radosna. 
Wstając ofiarowała Mu miejsce do siedzenia a następnie czciła go
zgodnie z obyczajami.
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Tekst 3

çré-rädhoväca 
    tvayä vinähaà niçi duùkhitäsaà

       tvayy ägatäyäà sakhi labdha-vastu-vat
  pürvaà hy apathyasya sukhaà yathä tato 

      duùkhaà tathä bhämini sat-prasaìgataù 

Śri Radha rzekła: W tę noc, bez Ciebie, byłam bardzo nieszczęśliwa.
O przyjaciółko, teraz kiedy przyszłaś jestem jak ktoś kto odnalazł naj-
większy skarb. O przepiękna, wpierw mnie uszczęśliwiasz a potem 
sprawiasz mi smutek.

Tekst 4
çré-närada uväca 

    iti çrutvätha tad-väkyaà 
      vimanä gopadevatä 

 na kiïcid üce çré-rädhäà 
      duùkhiteva vyavasthitä 

Śri Narada rzekł: Słysząc te słowa Gopadevata posmutniała, jakby 
zmarkotniała i nic nie odpowiedziała.

Tekst 5
vijïäya kheda-sampannäà 
      rädhikä gopadevatäm 
 sakhébhiù samvicäryätha  
     jagäda sneha-tat-parä 

Rozumiejąc że Gopadevata stała się nieszczęśliwa, Radha i Jej przyja-
ciółki rozważyły sytuację. Pełna przywiązania Radha rzekła.

Tekst 6
çré-rädhoväca  

   vimanäs tvaà kathaà bhadre
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       vada mäà gopadevate  mäträ bhärträ nanändrä vä  
     çvaçrä krodhena bhartsitä 

Śri Radha rzekła: O przepiękna, dlaczego jesteś nieszczęśliwa? O Go-
padevato, proszę powiedz Mi czy twoja matka, brat, siostra czy brato-
wa przemawiają do Ciebie gniewnymi słowami?   

Tekst 7
sapatné-kåta-doñeëa  

     sva-bhartur virahena vä 
 anyatra lagna-cittena 

      vimanäù kià manohare 

Czy inne żony obraziły Cię? Czy może ktoś oddzielił Cię od brata? 
A może masz jakieś zmartwienie w Swym sercu? O przepiękna, dla-
czego jesteś nieszczęśliwa?

Tekst 8
märga-khedena vä kaccid  
     vihvaläbhüd rujäthavä 
 çéghraà vada mahä-bhäge 

      svasya duùkhasya käraëam 

Czy jakiś kłopot pojawił się gdy szłaś tutaj? A może jesteś chora? 
O przepiękna, proszę powiedz Mi dlaczego jesteś nieszczęśliwa?

Tekst 9
kåñëa-bhaktam åte vipraà  
     yena kenäpi kutsitam 

 kathitaà te ‘tha rambhoru 
      tac-cikitsäà karomy aham 

Czy jakiś bramin który nie był wielbicielem Kryszny przemówił w zło-
ści do Ciebie? Dziewczyno o udach jak bananowe drzewa, opowiedz 
Mi wszystko a Ja wyleczę Twoje zmartwienia.
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Tekst 10
gajäçvädéni ratnäni  

     vasträëi ca dhanäni ca 
 miiräëi viciträëi 

      gåhäëa tvaà yadécchasi 

Jeśli sobie życzysz, proszę weź tak wiele jak chcesz słoni, koni, biżute-
ri, kosztownej odzieży, monet oraz wspaniałych pałaców

Tekst 11
dhanaà dattvä tanuà rakñet  

     tanuà dattvä trapaà vyadhät 
 dhanaà tanuà trapaà dadyän 

      mitra-käryärtham eva hi 
 dhanaà dattvä ca satataà 

      rakñet präëän nirantaram 

Rozdając bogactwo utrzymuje się innych. Dzieki utrzymywaniu in-
nych otrzymuje się skromność. Dla dobrobytu przyjaciół powinno się 
rozdawać swoje bogactwo a także utrzymywać siebie i swoją skrom-
ność. Przez ciągłe rozdawanie bogactwa utrzymuje się przy życiu 
swoich przyjaciół.

Tekst 12
yo mitratäà niñkapaöaà karoti 

      niñkäraëaà dhanyatamaù sa eva 
 vidhäya maitréà kapaöaà vidadhyät 

      taà lampaöaà hetu-paöaà naöaà dhik 

Chwalebny jest ten kto jest szczerym, bezinteresownym przyjacielem. 
Jesli ktoś nie jest szczery w swej przyjaźni jest oszustem lub aktorem. 
Do diabła z nim.
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Tekst 13
tasyäù prema-vacaù çrutvä 
      bhagavän gopadevatä 
 prahasann äha räjendra      
 çré-rädhäà kérti-niiném 

O królu, kiedy Pan Gopadevata usłyszał Jej słowa, pełne miłości, 
uśmiechnął się i przemówił do Radhy, córki Kirtidy.

Tekst 14
çré-gopadevatoväca  

   rädhe vrajan sänu-gires taöéñu 
      saìkoca-véthéñu manoharäsu 

 yäntéà svato mäà dadhi-vikrayärthaà 
      rurodha märge nava-nia-putraù

Sri Gopadevata rzekła: Kiedy szłam aby sprzedać trochę jogurtu za-
trzymał Mnie syn Niy Kryszna który kroczył zboczem wzgórza, pięk-
ną i wąską ścieżką.

Tekst 15
vaàçé-dharo vetra-karaù kare mäà 

      tvaraà gåhétvä prahasan vilajjaù 
 mahyaà karädäna-dhanäya dänaà 

      dehéti jalpan vipine rasajïaù 

Trzymając flet i kij w Swoich rękach, bezczelny zbój, schwycił Moje
ręce i śmiejąc się powiedział: A teraz musisz zapłacić Mi podatek. 
Mówiąc w ten sposób, doskonale się bawił w lesie.

Tekst 16

 tubhyaà na dasyämi kadäpi dänaà 
      svayambhuve gorasa-lampaöäya 
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 evaà mayokte vacane ‘tha bhäëòaà 
      nétvä viçérëé-kåtavän sa dadhnaù  

Kiedy powiedziałam: - Nigdy nic Ci nie zapłace ty rozpustniku, jesteś 
chciwy by dostać odemnie jogurt - On chwycił naczynie z jogutrem 
i rozbił je.

Tekst 17
bhäëòaà sa bhittvä dadhi kià ca pétvä 

      nétvottaréyaà mama ced uréyam 
 niéçvarädrer vidiçaà jagäma 

      tenäham äräd vimanäù sma jätä 

Po rozbiciu naczynia, wypił jogurt, złapał mnie za piersi i uciekł w kie-
runku wzgórza Niiśvara. Właśnie dlatego jestem nieszczęśliwa.

Tekst 18
jätyä sa gopaù kila kåñëa-varëo 

      ‘dhuné na véro na hi çéla-rüpaù 
 yasmiàs tvayä prema kåtaà su-çéle 

      tyajäçu nirmohanam adya kåñëam 

Chociaż z urodzenia jest On gopa dzisiaj stał się niskiej klasy śudrą. 
Nie jest On bohaterem i nie ma dobrego charakteru. O świątobliwa 
dziewczyno, pozbądż się złudzeń. Porzuć swą miłość do tego Krysz-
ny.

Tekst 19
itthaà sa-vairaà paruñaà vacas tac  
     chrutvä ca rädhä våñabhänu-niiné 

 su-vismitä väkya-pade sarasvaté-  
     padaà smayanté nijagäda täà prati

Zaskoczona Radha, córka Króla Vrisabhanu, słysząc te przykre dla 
uszu i pełne nienawiści słowa, uśmiechnęła się I przemówiła do Niej 
elokwentnie.
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Teksty  20 i 21
çré-rädhoväca 

    yat-präptaye vidhi-hara-pramukhäs tapanti 
      vahnau tapaù paramayä nija-yoga-rétyä 

 dattaù çukaù kapila äsurir aìgirä yat- 
      pädäravinda-makaria-rajaù spåçanti 

    taà kåñëam ädi-puruñaà paripürëa-devaà 
      lélävatäram ajam arti-haraà janänäm 

 bhü-bhüri-hära-bharaëäya satäà çubhäya 
      jätaà vinindasi kathaà sakhi durvinéte 

Sri Radha rzekła: Niemądra przyjaciółko, dlaczego krytykujesz Pana 
Krysznę który jest orginalnym i doskonałym Najwyższym Osobo-
wym Bogiem, który aby cieszyc się rozrywkami nosi brzemię tej pla-
nety. Pojawiając się na ziemi przyniósł pomyślność wszystkim wielbi-
cielom. Dla osiągnięcia Kryszny, Brahma, Siva i wszyscy półbogowie 
pełnią wielkie wyrzeczenia w yodze, Jego lotosowych stop dotykają 
Dattatreya, Sukadeva, Kapila, Asuri i Angira.

Tekst 22
gäù pälayanti satataà rajaso gaväà ca

       gaìgäà spåçanti na japanti gaväà su-nämnäm 
 prekñanty ahar-niçam alaà su-mukhaà gaväà ca 

      jätiù parä na viditä bhuvi gopa-jäteù 

Pasterze gopa chronią krowy. Bez dotykania wody biorą kąpiel w pyle 
unoszonym przez krowy. Intonują imiona krów. Dzień i noc ogladają 
przepiękne twarze krów.Na tej ziemi nie ma lepszych narodzin niż 
narodziny w rodzinie pasterzy.

Tekst 23
tat-kåñëa-varëa-vilasat-su-kaläà samékñya 

      tasmin vilagna-manasä su-sukhaà vihäya 
 unmatta-vad vrajati dhävanti nélakaëöho 

      bibhrat kaparda-viña-bhasma-kapäla-sarpän 
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Siva jedynie patrząc na ciemną karnację i niezwykłą urodę Kryszny 
przywiazuje się do Niego bezgranicznie. Odrzucając wszystkie zwy-
kłe przyjemności, zwiazuje włosy w kołtun, pije truciznę, pokrywa 
swe ciało popiołem i dekoruje wężami i czaszkami. A teraz chodzi 
i biega dookoła jak oszalały.

Tekst 24
svarloka-siddha-muni-yakña-marud-gaëänäà 
      päläù samasta-nara-kinnara-näga-näthäù 
 yat-päda-padmam aniçaà praëipatya bhaktyä 

      labdha-çriyaù kila balià pradaduù sma tasmai 

On jest obrońcą mieszkańców Svarloki, siddhów, munich, yakszów 
i marutów. On jest mistrzem wszystkich ludzi, kinnarów i nagów. 
Dzień i noc wielkie i chwalebne dusze z oddaniem kłaniają się Jego 
lotosowym stopom i wykonują ofiarowania.

Tekst 25
vatsägha-käliya-bakärjuna-dhenukänäà  

     äcakraväta-çakaöäsura-pütanänäm 
 eñäà vadhaù kim uta tasya yaço murärer 

      yaù koöiço ‘ëòa-nicayodbhava-näça-hetuù 

On pokonał Vatsasurę, Aghasure, Kaliyę, Bakasurę, drzewa arjuna,, 
Dhenukasurę, Trinavartę, Sakatasurę i Putanę! Jak wielkie są Jego 
chwały? On stwarza i niszczy wiele milionów wszechświatów!

Tekst 26
bhaktät priyo na viditaù puruñottamasya 

      çambhur vidhir na ca ramä na ca rauhiëeyaù 
 bhaktän anuvrajati bhakti-nibaddha-cittas 
      cüòä-maëiù sakala-loka-janasya kåñëaù 

Jemu, Najwyzszemu Osobowemu Bogu nikt nie jest bardziej drogi niż 
Jego wielbiciele. Nawet Śiva, Brahma, Laksmi ani też Balaram nie są 
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mu bardziej drodzy. Pan Kryszna jest klejnotem koronnym wszyst-
kich osobistości, Jego serce bije dzięki miłości wielbicieli, którym po-
kornie służy.

Tekst 27
gacchan nijaà janam anu prapunäti lokän 
      ävedayan hari-jane sva-rucià mahätmä 
 tasmäd atéva bhajatäà bhagavän mukundo

       muktià dadäti na kadäpi su-bhakti-yogam 

Podążając za Swoimi wielbicielami tu i tam oczyszcza wszystkie świa-
ty. Głośno deklaruje swoją miłość do wielbicieli. Tym którzy Go wiel-
bią, Pan Kryszna chętnie ofiarowuje wyzwolenie ale nie łatwo przy-
znaje czystą służbę oddania.

Tekst 28
 çré-gopadevatoväca   

  rädhe tvadéya-dhiñaëä dhiñaëaà hasanté  
     väëéà çrutià prakuçalena viòambayanté 

 aträgamiñyati yadätha hariù pareçaù 
      satyaà dadäti vacanaà tava devi manye 

Śri Gopadevata rzekła: O Radho, Twoja inteligencja ośmiesza Bricha-
spatiego a Twoje słowa sprytnie kpią z Ved. Jeśli Najwyzszy Osobo-
wy Bóg osobiście przyjdzie tu i potwierdzi Twoje słowa, tylko wtedy 
w nie uwierzę . 

Tekst 29
çré-rädhoväca   

  yathägamiñyati yadädya hariù pareçaù  
     kià kärayämi bhavatéà vada tarhi su-bhru 
 ced ägamo na hi bhaved vana-mälinaù svaà 

      sarvaà dhanaà ca bhavanaà na dadämi tubhyam 

Śri Radha rzekła: Dziewczyno o pięknych brwiach, powiedz Mi, jeśli 
Najwyższy Osobowy Bóg przyjdzie tu to co będzie z Tobą? Jeśli przyj-
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dzie tu Pan przyozdobiony leśną girlią nie będę w stanie ofiarować Ci
Mojego pałacu i wszystkich Moich bogactw.

Tekst 30
 çré-närada uväca 

    atha rädhä samutthäya 
      natvä çré-nia-nianam 
 upaviçyäsane dadhyau 

      dhyäna-stimita-locanä  

Śri Narada rzekł: Radha powstała, złożyła pokłon przed Kryszną 
i ofiarowała Mu miejsce do siedzenia, po czym zamknęła Swe oczy
w medytacji.

Teksty  31 i 32
utkaëöhitäà sveda-yuktäà 

      bäñpa-kaëöhéà priyäà hariù
  açru-pürëa-mukhéà vékñya 

      bibhrat svaà pauruñéà tanum  
   paçyanténäà sakhénäà ca
       sahasä bhakta-vatsalaù

  rädhäà präha prasannätmä 
      megha-gambhérayä girä 

Ujrzawszy Swą ukochaną spoconą i pełną tęsknoty, widzac Jej twarz 
wilgotną od łez które spływały w dół po Jej szyi, i widząc Jej przyja-
ciółki patrzące na to, Pan Kryszna który jest łaskawy dla Swych wiel-
bicieli, będąc zadowolonym w Swym sercu, nagle okazał swoją wła-
sną męską formę i przemówił do Niej głosem głebokim jak uderzenie 
pioruna.

Tekst 33
çré-kåñëa uväca  

   rambhoru candra-vadane vraja-sundaréçe
       rädhe priye navala-yauvana-mäna-çéle 
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 unmélya netram api paçya samägataà mäà 
      türëaà tvayä madhurayä ca giropahütam 

Śri Kryszna rzekł: O dziewczyno o udach jak bananowe dzrzewa, 
o dziewczyno której twarz jest jak księżyc, o królowo pięknych dziew-
cząt Vrajy, o Radho, o ukochana, o dziewczyno pełna wszystkich cnót 
miłości, otwórz Swoje oczy. Spójrz! Wezwany Twymi słodkimi słowa-
mi pojawiłem się.

Tekst 34
ägaccha kåñëa iti väkyam ataù çrutaà me 
      sadyo visåjya nija-gokula-gopa-våndam 

 vaàçé-vaöäc ca yamunä-nikaöät pradhävaàs 
      tvat-prétaye ‘tha lalane ‘tra samägato ‘smi 

Gdy usłyszałem jak rzekłaś O Kryszno, proszę przyjdż, zostawiłem 
pasterzy z Vamsivata na brzegu Yamuny i biegłem tu by Cię zadowo-
lić. O przepiękna oto jestem.

Tekst 35
mayy ägate sati gati gatä sakhi-rüpiëé  

     kä yakñyäsuré sura-vadhü kila kinnaré vä 
 mäyävaté chalayituà bhavatéà ca tasmäd  
     viçväsa eva na vidheya uraìga-patnyäm 

O świątobliwa, jestem tu. Żaden z yaksów, asurów, półbogów czy kin-
narów nawet z całą Moją magią nie byłby w stanie Cię oszukać. Nie 
uwierzyłabyś nawet im. Nie wierzysz żadnym wężowym boginiom.

Tekst 36
çré-närada uväca 

    atha rädhä harià dåñövä 
      natvä tat-päda-paìkajam 

 mudam äpa paraà räjan  
     sadyaù pürëa-manorathä 
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Śri Narada rzekł: O królu, Radha spojrzała na Krysznę i złożyła po-
kłon przed Jego lotosowymi stopami. Jej pragnienie spełniło się, była 
niezwykle szczęśliwa.

Tekst 37
evaà çré-kåñëacandrasya 
      caritäny adbhutäni ca 
 yaù çåëoti naro bhaktyä  

     sa kåtärtho bhaven naraù 

Osoba która z oddaniem słucha tych wspaniałych rozrywek Pana 
Krysznacandy osiąga najwyższy cel życia.
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