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Arunodaya-Kértan
Pieśni śpiewane o świcie

Pieśń pierwsza
(1)

udilo aruëa püraba-bhäge,
dwija-maëi gorä amani jäge,
bhakata-samüha loiyä säthe,

gelä nagara-bräje
Kiedy wschodni horyzont zabarwił się czerwienią obwieszczając wschód 
słońca, klejnot pomiędzy podwójnie narodzonymi braminami, Pan Goura-
sundara rozbudził się, zebrał wszystkich swych wielbicieli i wyruszył w po-
dróż po miastach i wioskach Nadii.

(2)
‘täthai täthai’ bäjalo khol,

ghana ghana tähe jhäjera rol,
preme dhala dhala sonära anga,

caraëe nüpura bäje
Mridangi rozbrzmiewały szybkim rytmem a duże cymbały wtórowały im 
do taktu. Lśniące złotą barwą ciało Pana Gaurangi przebiegały ekstatyczne 
dreszcze w uniesieniu miłości do Boga, tak że dzwonki u Jego stóp dźwię-
czały. 

(3)
mukunda mädhava yädava hari,
bolena bolo re vadana bhori’,
miche nida-baçe gelo re räti,

divasa çaréra-säje
Pan Czaitanja wzywał zebranych mieszkańców: wypełnijcie wasze usta 
Świętymi Imionami Mukunda, Madhawa, Jadawa, Hari! Spędzacie wasze 
noce na gnuśnym spaniu, a dni na przystrajaniu waszych ciał.

(4)
emana durlabha mänava-deho,
päiyä ki koro bhava nä keho,
ebe nä bhajile yaçodä-suta,

carame podibe läje
Oto otrzymaliście rzadki dar człowieczesstwa, czyżby was to nie obchodzi-
ło? Jeśli nie otworzycie teraz waszych serc dla ukochanego syna Matki Jasio-
dy, bezdenny żal czeka u kresu waszych dni.
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(5)
udita tapana hoile asta,

dina gelo boli’ hoibe byasta,
tabe keno ebe alasa hoy,

nä bhaja hrdoya-räje
Wschody i zachody słońca odmierzają przemijające dni. Czemu przemijają 
daremnie bez wielbienia Pana waszymi czynami w sercu?!

(6)
jévana anitya jänaha sär,

tähe nänä-vidha vipada-bhär,
nämäçraya kori’ jatane tumi,

thäkaha äpana käje
Możecie zrozumieć tę prostą prawdę – życie przemija i jest pełne trosk. Za-
tem rozważnie przyjmijcie schronienie Świętego Imienia ustanawiając słu-
żenie Mu jako wasz wieczny wybór. 

(7)
jévera kalyäna-sädhana-käm,
jagate äsi’ e madhura näm,
avidyä-timira-tapana-rüpe,

hrd-gagaëe viräje
Pragnąc obsypać błogosławiesstwami wszystkie żywe istoty, to słodkie Imię 
Kryszna zstąpiło do tego materialnego świata i świeci jak słońce na niebie 
serca, rozpraszając ciemność złudzenia.

(8)
krsëa-näma-sudhä koriyä pän,

judäo bhakativinoda-prän,
näma vinä kichu nähiko ära,

caudda-bhuvana-mäjhe

Dużymi łykami pijcie nektar Świętego Imienia Kryszny odżywiając szczę-
ściem duszę Bhaktiwinoda. Tylko Święte Imię, i nic innego, jest realne we 
wszystkich czternastu światach.

Pieśń druga
 [Vibhäsa]

(1)
jév jägo, jév jägo, gauracända bole
kota nidrä yäo mäyä-péçäcéra kole
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Obudź się śpiąca duszo! Obudź się ! Woła Pan Gauranga , „Spałeś tak długo 
na kolanach wiedźmy Maji”

(2)
bhajibo boliyä ese somsära-bhitore
bhuliyä rohile tumi avidyära bhore

Przyszedłeś w ten materialny świat mówiąc: „O mój Panie będę Cie czcił 
napewno” , ale zapomniawszy o tej obietnicy jesteś w wielkiej ignorancji.

(3)
tomäre loite ämi hoinu avatära

ämi vinä bandhu ära ke äche tomära
Zstąpiłem do tego świata, aby cię nawrócić. Oprócz mnie, kto jest twoim 
przyjacielem?

(4)
enechi ausadhi mäyä näçibäro lägi’

hari-näma mahä-mantra lao tumi mägi’
Przyniosłem lekarstwo, by zniszczyć iluzję Maji. Teraz proś o święte imię 
i weź je.

(5)
bhakativinoda prabhu-caraëe podiyä
sei hari-näma-mantra loilo mägiyä

Bhaktiwinoda upadł do lotosowych stop Pana Gourangi prosząc o święte 
imię, w ten sposób otrzymał tę potężną, oczyszczającą wibrację.

 Ärati-Kértan
Pieśni śpiewane w czasie ceremoni powitania Pana

-Cztery pieśni -

Pieśń pierwsza
Çré Surabhi-Kunje Çré Gaura-Govinda-ärati

Ceremonia czczenia Śri Gaura-Gowindy w Surabhi Kundża
(1)

bhäle gorä-gadädharer ärati nehäri
nadéyä-püraba-bhäve jäu bolihäri

Kiedy ujrzałem cudowne arati mojego Pana Goury i Gadadhara, wszedłem 
w nastrój Ich wcześniejszego pojawienia się w Nadii (Rozrywki Radhy 
i Kryszny we Wrindawan). To było nie do opisania.
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(2)
kalpataru-tale ratna-simhäsanopari

sabu sakhé-besöita kiçora-kiçoré
Siedząc pod drzewem pragnień na ozdobionym klejnotami tronie, wiecznie 
Młoda Para  jest otoczona przez Swoich wszystkich przyjaciół pasterzy.

(3)
puraöa-jadita kota maëi-gajamati

jhamaki’ jhamaki’ labhe prati-anga-jyotih
Radhika i Gowinda są ozdobieni wieloma błyszczącymi klejnotami i per-
łami misternie oprawionymi w złoto, które uwydatniają ujmujące piękno 
każdej części Ich transcendentalnych postaci.

(4)
néla nérada lägi’ vidyut-mälä

duhun anga mili’ çobhä bhuvana-ujälä
Spotkanie Ich postaci wytworzyło blask, który rozświetlił wszystkie światy 
i może być porównany do girlandy błyskawicy na ciemnej chmurze desz-
czowej.

(5)
çankha bäje, ghanöä bäje, bäje karatäla
madhura mrdanga bäje parama rasäla

Kiedy się spotkali rozbrzmiały melodyjne dźwięki muszli, dzwonków, kar-
tali oraz mridang. Ten kirtan jest słodyczą dla serca i nektarem dla ucha.

(6)
viçäkhädi sakhé-vrnda duhun guna gäowe
priya-narma-sakhé-gaëa cämara dhuläowe

Pasterki Wrindawany prowadzone przez Wiśakhę Dewi śpiewają chwały 
Boskiej Pary, podczas gdy najbardziej zaufane przyjaciółki chłodzą Ich wa-
chlarzami.

(7)
ananga manjaré cuyä-candana deowe
mälatéra mälä rüpa manjaré lägäowe

Mała Ananga Mandżari ofiarowuje Im pachnącą papkę sandałową a Rupa
Mandżari dekoruje Ich szyje girlandą z jaśminu.

(8)
panca-pradépe dhori’ karpüra-bäti

lalitä-sundaré kore jugala-ärati
Piękna Lalita wznosi okrężnym ruchem pięciopłomienny kaganek o zapa-
chu kamfory ofiarowując go w uniesieniu Boskiej Parze.



9

(9)
dewé-laksmé-çruti-gaëa dharaëé loöäowe

gopé-jana-adhikära raowata gäowe
Matka tego świata Parwati, Bogini Szczęścia Lakszmi i uosobione Wedy pła-
czą i tarzają się po ziemi w wielkim szczęściu, sławiąc dobry los pasterek 
Wrindawany.

(10)
bhakativinoda rohi’ surabhéki kunje
ärati-daraçane prema-sukha bhunje

Mając przed oczami tą piękną scenę Bhaktiwinoda żyje tą miłością i szczę-
ściem w Surabhi Kundża. 

Pieśń druga
Gaura-ärati

Ceremonia Czczenia Pana Gourangi

(1)
jaya jaya goräcänder äratiko çobhä
jähnavé-taöa-vane jaga-mana-lobhä

Niech rozbrzmiewa chwała tej pięknej ceremonii arati dla Pana Gouraczan-
dry w lesie nad brzegiem Jamuny. Ta celebracja Goura Arati uwodzi umysły 
wszystkich żywych istot.

(2)
daksiëe nitäi-cänd, väme gadädhara

nikaöe advaita, çréniväsa chatra-dhara
Po prawej stronie Pana Czeitani jest Nitiananda a po lewej Gadadhar. Przed 
Nim stoi Adweita, a Śriwas trzyma parasol nad głową Pana Czeitani.

(3)
bosiyäche goräcänd ratna-simhäsane
ärati korena brahmä-ädi deva-gaëe

Pan Gouraczandra zasiada na tronie ozdobionym klejnotami a półbogowie 
pod przewodnictwem Pana Brahmy celebrują ceremonię arati.

(4)
narahari-ädi kori’ cämara dhuläya

sanjaya-mukunda-väsu-ghos-ädi gäya
Dla Jego przyjemności Narahari i inni wachlują Go królewskim wachla-
rzem i czamarą, a Saddżaja, Mukunda i Wasu Gosz z innymi wielbicielami 
śpiewają słodko.
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(5)
çankha bäje ghaëöä bäje bäje karatäla
madhura mrdanga bäje parama rasäla

Rozbrzmiewają konchy, dzwonki i dźwięczą karatale, mridangi grają słod-
ko, a ich połączone, melodyjne dźwięki są ucztą dla ucha. 

(6)
bahu-koöi candra jini’ vadana ujjvala
gala-deçe vana-mälä kore jhalamala

Blask twarzy Pana Czeitani przewyższa miliony księżyców a girlanda z le-
śnych kwiatów lśni na Jego szyi.

(7)
çiva-çuka-närada preme gada-gada

bhakativinoda dekhe gorära sampada
Są tam Pan Sziwa, Śukadewa Goswami i Narada Muni. Ich głosy załamują 
się w uniesieniu transcendentalną miłością. Taki oto obraz chwał lśniącego 
złocistą poświatą księżyca Pana (Gouraczandry) przedstawia sobie Bhakti-
winoda.

Pieśń trzecia
Çré Yugala-ärati

Ceremonia Czczenia Boskiej Pary

(1)
jaya jaya rädhä-krsëa yugala-milana

ärati karowe lalitädi sakhé-gaëa
Wszelka chwała, wszelka chwała spotkaniu transcendentalnej pary Szri Ra-
dhiki i Kryszny, dla których przyjemności pasterki na czele z Lalitą ofiaro-
wują pomyślne parafenalia.

(2)
madana-mohana rüpa tri-bhanga-sundara
pétambara çikhi-puccha-cüdä-manohara

Piękna, wygięta w trzech miejscach postać Kryszny, który ubrany jest w żół-
te, jedwabne dhoti, a na głowie ma koronę zdobną pawim piórem, urzeka 
Kupidyna i zniewala umysł.

(3)
lalita-mädhava-väme brsabhänu-kanyä
sunéla-vasanä gauré rüpe gune dhanyä
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Po lewej stronie czarującego Pana Madhawy siedzi piękna córka Króla Wri-
szabhanu, ubrana w śliczne, granatowe sari. Jej cera jest koloru płynnego 
złota, a wszystkie Jej przymioty piękne i szlachetne.

(4)
nänä-vidha alankära kore jhalamala
hari-mano-vimohana vadana ujjvala

Jest Ona udekorowana rozlicznymi, olśniewającymi blaskiem ozdobami, 
a Jej twarz o niezrównanej urodzie oczarowuje umysł Pana Hari.

(5)
viçäkhädi sakhé-gaëa nänä räge gäya

priya-narma-sakhé jata cämara dhuläya
Wszystkie gopi na czele z Wiszaką śpiewają zachwycające bogactwem 
brzmienia pieśni, a najbardziej zaufane pasterki  wachlują Radhę i Krysznę.

6)
çré-rädhä-mädhava-pada-sarasija-äçe

bhakativinoda sakhé-pade sukhe bhäse
W nadziei na zdobycie lotosowych stóp Radhiki i Madhawy, Bhaktiwinoda 
pływa w oceanie szczęścia znajdującym się u stóp pasterek świętej Wradża.

Pieśń czwarta
Çré Surabhi-Kunjera Çré Bhoga-ärati

Ceremonia Ofiarowania Południowego Posiłku w Surabhi Kundża

(1)
bhaja bhakata-vatsala çré-gaurahari

çré-gaurahari sohi gosöha-bihäré,
nanda-yaçomaté-citta-häré

Czcij Pana Gourahari, który zawsze jest bardzo oddany Swoim wielbicie-
lom. Jest On samym Kryszną z Wrindawany, który skradł serca Nandy Ma-
haradża i Matki Jasiody.

(2)
belä ha’lo, dämodara, äiso ekhona

bhoga-mandire basi’ karoha bhojana
Matka Jasioda woła do Kryszny:” Mój drogi Damodaro, jest bardzo późno! 
Proszę przyjdź, usiądź w jadalni i zjedz obiad.”

(3)
nandera nideçe baise giri-vara-dhäré
baladeva-saha sakhä baise säri sari
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Pod opieką króla Nandy Ten, który nosił wzgórze Gowardhana wraz ze 
swym starszym bratem Baladewą i wszystkimi przyjaciółmi pasterzami sia-
dają w rzędach do posiłku.

(4)
çuktä-çäkädi bhäji nälitä kusmäëda

däli dälnä dugdha-tumbé dadhi mocä-khaëda
Serwowana jest im wyborna potrawa ze szpinaku, smakowite przystaw-
ki, surówka z młodych zielonych liści juty, dynia, kosze owoców, pyszne 
ciasteczka z soczewicy z kremem z odparowanego mleka. Następnie sok 
z trzciny cukrowej wygotowany z mlekiem, gęsty jogurt i wyśmienite potra-
wy warzywne ze szlachetnym dodatkiem bananowych kwiatów.

(5)
mudga-bodä mäsa-bodä roöikä ghrtänna

çaskulé pisöaka khér puli päyasänna
Dostają kwadratowe paszteciki z fasolki mung, omaszczone klarowanym 
masłem czapaty (podpłomyki) oraz wzbogacony tymże gee ryż. Następnie 
krągłe cukierki zrobione z mleka, cukru i sezamu, ciastka z mąki ryżowej, 
gęste wygotowane mleko, słodkie bułki i gotowane w słodzonym mleku klu-
seczki z ryżu.

(6)
karpüra amrta-keli rambhä khéra-sära
amrta rasäla, amla dvädaça prakära

Jest również słodki ryż co dzięki dodatkowi kamfory smakuje jak nektar, 
banany oraz ser, smakowity i delikatny, jak też soczyste owoce mango. Są 
również kwaśne sosy w dwunastu smakach z tamaryndy, limonek, cytryn, 
pomarańczy i grejpfrutów.

(7)
luci cini sarpuré läddu rasäbalé

bhojana korena krsëa ho’ye kutühalé
Są okrągłe w kształcie faworki posypane pudrem, ptysie ze śmietaną, blok 
z orzechami i ciasteczka grochowe gotowane wraz z ryżem w słodzonym, 
zagęszczonym mleku. Kryszna ochoczo dał całusa wszystkim tym potra-
wom.

(8)
rädhikära pakka anna vividha byanjana
parama änande krsëa korena bhojana

Kryszna odczuwa największy zachwyt i przyjemność, spożywając wszelkie 
potrawy, słodycze i wypieki przygotowane przez Radhikę.
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(9)
chale-bale läddu khäy çré-madhumangala

bagala bäjäy ära deya hari-bolo
Dowcipny przyjaciel Kryszny bramin Madhumangal podkrada słodkie kul-
ki (laddu) i z pełnymi ustami mówi: „dajcie mi więcej!Haribol!” po czym 
wydaje zabawny dźwięk klepiąc się pod pachami.

(10)
rädhikädi gaëe heri’ nayanera koëe

trpta ho’ye khäy krsëa yaçodä-bhavane
Ujrzawszy kącikami Swoich oczu Radhikę i Jej przyjaciółki, Kryszna z wiel-
kim zadowoleniem zjada obiad w domu Matki Jasiody.

(11)
bhojanänte piye krsëa suväsita bäri

sabe mukha praksäloy ho’ye säri säri
Po obiedzie Kryszna pije wodę o zapachu róży. Potem wszyscy jego przyja-
ciele płuczą usta.

(12)
hasta-mukha praksäliyä jata sakhä-gaëe

änande viçräma kore baladeva-sane
Po umyciu swoich rąk i ust chłopcy pasterze odpoczywają w wielkiej błogo-
ści z Panem Baladewą.

(13)
jambula rasäla äne tämbüla-masälä

tähä kheye krsëa-candra sukhe nidrä gelä
Dżambula i Rasala, słudzy Kryszny przygotowują orzech betel z fantazyjny-
mi przyprawami. Przeżuwając go pełen zadowolenia Kryszna idzie spać.

(14)
viçäläksa çikhi-puccha-cämara dhuläya
apürva çayyäya krsëa sukhe nidrä jäya

Kiedy Kryszna z zadowoleniem odpoczywa na zdobnym łożu, Jego sługa 
Wiczalakna chłodzi Go lekko falując wachlażem z pawich piór.

(15)
yaçomaté-äjnä pe’ye dhanisöhä-änéto

çré-krsëa-prasäda rädhä bhunje ho’ye préto
Z polecenia od Matki Jasiody, pasterka Dhaniszta przynosi jedzenie pozo-
stawione przez Krysznę na talerzu, a Radharani spożywa je z wielkim za-
chwytem.
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(16)
lalitädi sakhé-gaëa avaçesa päya

mane mane sukhe rädhä-krsëa-guëa gäya
Lalita i inne gopi dostają smakowitości pozostawione przez Radhę i z prze-
pełnionych radością serc opiewają chwały Radhy i Kryszny.

(17)
hari-lélä eka-mätra yähära pramoda
bhogärati gäy öhäkur bhakativinoda

Tak oto Bhaktiwinoda, którego jedyną radością są wspaniałe rozrywki Pana 
Hari, nuci tę Pieśń o ofiarowaniu posiłku (Bhoga- arati).

Prasäd-Seväya
W trakcie honorowania pożywienia ofiarowanego Panu

- Sześć pieśni –
Pierwsza Pieśń śpiewana przed uhonorowaniem uduchowionego 

przez ofiarowanie Krysznie pokarmu (prasadam).

- Pieśń pierwsza –
 (1)

bhäi-re!
çaréra avidyä-jäl,  jodendriya tähe käl,

jéve phele visaya-sägore
tä’ra madhye jihvä ati,  lobhamoy sudurmati,

tä’ke jetä kaöhina samsäre
O bracia! To ciało jest siecią ignorancji, a zmysły to śmiertelni wrogowie, 
którzy wtrącają duszę w otchłań materialnego zadawalania zmysłów.  Po-
między zmysłami język jest najbardziej nienasycony i nieokiełznany; bar-
dzo jest trudno pokonać język w tym świecie.

(2)
krsëa bado doyämoy,  koribäre jihvä jäy,

swa-prasäd-anna dilo bhäi
sei annämrta päo,  rädhä-krsëa-guna gäo,

preme däko caitanya-nitäi
O bracia! Bardzo łaskawy Pan Kryszna, po prostu by pomóc  nam okiełznać 
język pozostawia nam spożywany przez Niego i tak oto pobłogołąwiony 
pokarm! Proszę jedzcie to nektariańskie pożywienie i śpiewajcie chwały Śri 
Radhiki i Kryszny, wołając w miłości „Czeitania!Nitai!” 
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Dwie następne pieśni należy śpiewać podczas honorowania prasadam
Pieśń druga

 (1)
bhäi-re!

eka-dina çäntipure,  prabhu adwaitera ghare,
dui prabhu bhojane bosilo

çäk kori’ äswädana,  prabhu bole bhakta-gaëa,
ei çäk krsëa äswädilo

O bracia! Pewnego razu w domu Adweity w wiosce Szantipur, dwaj Pano-
wie: Czeitania i Nitiananda zasiedli do obiadu. Pan Czeitania smakując po-
trawy z zielonych liści, zwrócił się do zebranych wilbicieli, „Ten szpinak jest 
tak wyśmienity! Z pewnością Pan Kryszna go skosztował!”

(2)
heno çäk-äswädane,  krsëa-prema aise mane,

sei preme koro äswädana
jada-buddhi parihari’,  prasäd bhojana kori’,

‘hari hari’ bolo sarva jan
Kiedy się kosztuje takiego dania, miłość do Kryszny wzrasta w sercu. Z tą 
miłością należy spożywać ten pokarm. Porzucając wszystkie materialne 
koncepcje, karmiąc się wyłącznie tą łaską, wszyscy intonujcie „Hari! Hari.”
(więcej szczegółów tego zdarzenia znajdziesz w Czeitania Bhagawatam, An-
tja 4.234-299)

Pieśń trzecia

 (1)
bhäi-re!

çacér angane kabhu,  mädhavendra-puré prabhu,
prasädänna korena bhojan

khäite khäite tä’ra,  äilo prema sudurbär,
bole, çuno sannyäséra gaë

O bracia! Madhawendra Puri Prabhu czasami honorował prasadam na dzie-
dzińcu Matki Saczi. Podczas jedzenia przepełniał się widocznymi oznakami 
uniesienia miłością do Boga. Raz rzekł do towarzyszących mu ascetów:

(2)
mocä-ghanöa phula-badi,  däli-dälnä-caccadi,

çacé-mätä korilo randhan
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tä’ra çuddhä bhakti heri’,  bhojana korilo hari,
sudhä-sama e anna-byanjan

 „Matka Saczi ugotowała różne rodzaje prasadam, takie jak przysmak z kwia-
tów banana w gęstym sosie i nadzwyczajne potrawy z nasion strączkowych. 
Przygotowała kosze owoców, małe, kwadratowe ciasteczka, zagęszczone 
mleko i inne smakołyki. Pan Kryszna widząc jej czyste oddanie osobiście 
zjadł te wszystkie, podobne ambrozji dania.

(3)
yoge yogé päy jähä,  bhoge äj ha’be tähä,

‘hari’ boli’ khäo sabe bhäi
krsëaera prasäd-anna,  tri-jagat kore dhanya,

tripuräri näce jähä päi’
“O bracia! Wszystkie rezultaty, dostępne jedynie dla ściśle praktykujących 
joginów mistyków będą osiągnięte dzisiaj przez przyjęcie resztek pożywie-
nia Pana. Niech każdy przyjdzie i posili się tym błogosławionym pokarmem 
(prasadam) Pana Hari i wzywa Jego świętego imięnia! Trzy światy okryły się 
chwałą dzięki obecności pożywienia pozostawionego przez Krysznę. Nawet 
Pan Tripurari tańczył radośnie dostąpiwszy tej łaski!

Pieśń czwarta
Tę czwartą Pieśń należy śpiewać podczas jedzenia słodyczy ofiarowanych
Panu.

(1)
bhäi-re!

çré-caitanya nityänanda,  çréväsädi bhakta-vrnda,
gaurédäsa panditer ghare

luci, cini, khér, sär,  miöhäi, päyass ära,
piöhä-päna äsvädan kore

O bracia! Pan Czeitania, Nitiananda i Ich wielbiciele na czele ze Szriwasą 
Thakurem delektowali się różnorodnością duchowego pokarmu w domu
Gouridasa Pandita. Jedli purisy sporządzone z białej mąki i cukru, gęstą 
śmietanę, słodycze, słodki ryż oraz ciastka ze skondensowanym mlekiem.

(2)
mahäprabhu bhakta-gaëe,  parama-änanda-mane,

äjnä dilo korite bhojan
krsëaera prasäd-anna,  bhojane hoiyä dhanya,

‘krsëa’ boli’ däke sarva-jan
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W wielkiem szczęściu Czeitania Mahaprabhu polecił jeść wszystkim Swoim 
wielbicielom. Będąc pobłogosławionym dobrym losem spożywania prasa-
dam każdy głośno intonował - „Kryszna, Kryszna.”

Pieśń piąta
 Ta piąta Pieśń służy do śpiewania podczas honorowania khicuri

 (1)
bhäi-re!

eka-dina néläcale,  prasäd-sevana-käle,
mahäprabhu çré-krsëa-caitanya

bolilen bhakta-gaëe,  khecaränna çuddha-mane,
sevä kori’ hao äj dhanya

O bracia! Pewnego dnia w Dżaganath Puri w czasie przyjmowania prasa-
dam, Śri Kryszna Czeitania Mahaprabhu powiedział do wszystkich wielbi-
cieli, „Bądźcie dziś błogosławieni, honorując to danie Pana w czystym stanie 
umysłu.”

(2)
khecaränna piöhä-pänä,  apürva prasäda nänä,

jagannätha dilo tomä sabe
äkanöha bhojana kori’,  bolo mukhe ‘hari hari’,

avidyä-durita nähi robe
„Pan Dżagannath dał wam różnorodne nadzwyczajne i wspaniałe prasadam, 
dlatego jedzcie wszystko do czasu aż będziecie pełni po szyję i intonujcie 
„Hari! Hari!” W takiej atmosferze nie ma miejsca na ignorancję i grzech.

(3)
jagannätha-prasädänna,  virinci-çambhura mänya,

khäile prema hoibe udoy
emona durlabha dhana,  päiyächo sarva-jana,

jaya jaya jagannätha jay
„To prasadam Pana Dżaganatha jest czczone nawet przez Pana Brahmę 
i Sziwę. W trakcie jedzenia wzrasta w sercu miłość do Boga. Wszyscy z was 
dostąpili tego niespotykanego daru. Wszelka chwała Panu Wszechświata!”

Pieśń szósta
Ta szósta Pieśń jest przeznaczona do śpiewania w trakcie spożywania bala-

-bhoga Pana.
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 (1)
bhäi-re!

räma-krsëa gocäraëe,  jaibena düra vane,
eto cinti’ yaçodä-rohiné

khér, sär, chänä, nané,  du’jane khäowäno äni’,
vätsalye änanda mane gaëi’

O bracia! Matka Jasioda i Rohini tak myślały - „Dzisiaj nasi dwaj chłop-
cy Balarama i Kryszna pójdą doglądać Swoich krów do odległych lasów.” 
Z rodzicielskim wzruszeniem kontemplując to, przygotowywały wspaniałą 
ucztę dla Nich, składającą się ze skondensowanego, słodzonego mleka, gę-
stej śmietany, wyśmienitego twarogu i świeżego, żółtego masła.

(2)
vayasya räkhäla-gaëe,  khäy räma-krsëa-sane,

näce gäy änanda-antare
krsëaera prasäda khäy,  udara bhoriyä jäy,

‘ära deo’ ‘ära deo’ kore
Wszyscy przyjaciele pasterze zjedli obiad z Balaramą i Kryszną tańcząc 
i śpiewając w zachwycie. Zjedli resztki pożywienia Kryszny aż ich brzuchy 
były pełne i ciągle wołali - „Daj nam więcej!”

Çré Nagar-Kértan
Zbiorowe intonowanie w miejscach publicznych 

-Osiem pieśni-

Pieśń pierwsza
Äjnä-Öahal

Polecenie Pana, aby intonować w pochodzie przez miasto.

(1)
nadéyä-godrume nityänanda mahäjana

patiyäche näm-haööa jévera käraëa
W rejonie Nadii na wyspie Godruma wielkoduszny Pan Nitiananda otwo-
rzył rynek świętego imięnia w celu wybawienia upadłych dusz.

(2)
(çraddhävän jan he, çraddhävän jan he)

prabhura äjnäy, bhäi, mägi ei bhiksä
bolo ‘krsëa,’ bhajo krsëa, koro krsëa-çiksä
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O ludzie dobrej wiary! Z polecenia Pana Gourangi , bracia, prosze was o jed-
no, intonujcie - „Kryszna!”, czcijcie Go i wypełniajcie Jego instrukcje.

(3)
aparädha-çünya ho’ye loho krsëa-näm

krsëa mätä, krsëa pitä, krsëa dhana-prän
Starając się pozostać wolnym od obraz, po prostu weźcie święte imię Krysz-
ny. Kryszna jest matką, ojcem i skarbem życia każdego z was.

(4)
krsëaera samsära koro chädi’ anäcär

jéve doyä, krsëa-näm-sarva-dharma-sär
Porzucając niestosowne zachowania, wypełniajcie swe doczesne obowiązki 
w związku z Kryszną. Okazanie współczucia wszystkim upadłym duszom 
przez głośne intonowanie świętego imięnia Kryszny jest esencją każdej re-
ligii.

Wyjaśnienie do pieśni „W pochodzie z polecenia Pana” 
Bhaktiwinoda Thakura

Proza po bengalsku z szóstego rozdziału „Vaisëava-Siddhänta-Mälä”

(1)
nadéyä-godrume nityänanda mahäjan

patiyäche näm-haööa jéver käraë
W okręgu Nadii, na wyspie Godrumie, wielki duchem Pan Nityanan-
da wspaniałomyślnie otworzył rynek świętego Imienia, celem zbawienia 
wszystkich upadłych dusz.

Znaczenie Bhaktiwinoda Thakura
„Nadia”- oznacza Nawadwipa Dham, obszar złożony z dziewięciu wysp,
„Godrume”- z których jedna jest znana jako Godruma (w dzisiejszych cza-
sach rejon Gadigacza). „Nitjananda mahadżan” – Mahaprabhu okazał Swą 
łaskę żywym istotom dręczonym przez wiek obłudy nakłaniając Pana Ni-
tianandę do nauczania świętego imięnia (nam-praczar) od drzwi do drzwi; 
dlatego Nitiananda jest w istocie naczelnym szafarzem (Mula Mahadżan) 
podróżującego rynku Świętego Imienia (Nama Hatta) w Godrumie. Jak-
kolwiek wszyscy dystrybutorzy zatrudnieni na rynku Świętego Imienia są 
kompetentni, aby prowadzić obnośną promocję Świętego Imienia zaleconą 
przez Pana, ciągle wielka osobistość (mahadżan), który jest ich przywódcą, 
jest szczególnie upełnomocniony by spełniać te obowiązki i to w całkowicie 
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bezinteresowny sposób. Bardziej, niż ktokolwiek inny, Pan Nitiananda jak 
i Haridas Thakur, każdy z nich w swój niepowtarzalny sposób okrył chwałą
tę misję. Jeśli bowiem ktoś idzie na promocyjny obchód myśląc, że będzie 
zbierał w dotacji mleko i ryż, to nie jest to czysta forma agja tahal.

(2)
(çraddhävän jan he, çraddhävän jan he)

prabhur äjnäy, bhäi, mägi ei bhiksä
bolo ‘krsëa,’ bhajo krsëa, koro krsëa-çiksä

O wierni! O pełni wiary ludzie! Bracia, z polecenia Pana Gourangi proszę 
was o trzy rzeczy: intonujcie - „Kryszna!”, czcijcie Krysznę i uczcie innych 
o Krysznie.

Znaczenie Bhaktiwioda Thakura:
Rozprowadzający w terenie uderza w swoje kartale i nawołuje: „dobrzy 
ludzie, nie chcę prosić was o żadne doczesne rzeczy ani przysługi. Jedyną 
jałmużną, jakiej pragnę jest to, abyście wszyscy uszanowali polecenie Pana 
przez intonowanie imięnia Kryszna, czczenie Kryszny i nauczania innych 
o Nim. Po prostu wzywajcie prawdziwego imięnia Kryszny. W szczegól-
ności nie zadawalajcie się jedynie przebłyskiem świętego imięnia, ciągle 
przesłoniętego obrazami (namabhasa).  Intonujcie czysto duchowe święte 
imię Pana (śuddha nam). Ten przebłysk świętego imięnia może być dwóch 
rodzajów: przymglony obraz imięnia (chaya-namabhasa) lub odbicie imię-
nia (pratibimba-namabhasa). Ten pierwszy w naturalny sposób, stopniowo 
rozwidnia się do czystego intonowania, które obdarza całą boską doskona-
łością. Jest tak dlatego, że chociaż ktoś może być w ciemności ignorancji, 
to ciągle w swych pragnieniach nie jest oszołomiony materialnym syce-
niem zmysłów (bhoga) ani bezosobowym wyzwoleniem (moksza), które to 
pragnienia nie sprzyjają rozwojowi miłosnego powierzenia się Panu. Kie-
dy wielbiciele, którzy nie mają dużej wiedzy o duchowej prawdzie, przede 
wszystkim uporczywie próbują intonować w towarzystwie świętych osób 
(sadhu), poprzez siłe tego towarzystwa uczą się smakować świętego imięnia 
(nam rasa) i stopniowo są zdolni by wypowiadać czysto transcendentalne 
imię Pana (śuddha-nam). Wtedy również stają się bardzo szczęśliwi. 
Tym, którzy usiłują intonować święte imię a jednocześnie ciągle pragną cie-
szyć się owocami swoich wysiłków albo osiągnąć bezosobowe wyzwolenie, 
święte imię pojawia się jedynie jako odblask (zwany pratibimba-namabha-
sa). Te osoby łatwo osiągają od imięnia Pana, swoje znikome, upragnione 
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dobrodziejstwa, ale są niezdolne do osiągnięcia spełniającego wszystkie 
marzenia klejnotu czystego świętego imięnia (śudha-nam-cintamani). Tak 
jest, ponieważ nie są oni zdolni wyrzec się swoich zachcianek przeciwnych 
pełnieniu czystej miłosnej służby, w szczególności rzeczy powiązanych z fi-
zyczną przyjemnością i czczym błogostanem roztworzenia się w bezmiarze 
duchowości (bhoga i moksza). W szczególnych okolicznościach, przy du-
żym szczęściu, ktoś taki może stracić smak do wyzwolenia i zmysłowości 
poprzez łaskę wielbiciela lub bezpośrednio łaskę Pana, i tak będąc spójnym 
w swym sercu (akaitawa hridoy) przyjmuje schronienie w czystym świętym 
imięniu. Zdarza się to bardzo rzadko.
Ludzie dobrej wiary! Porzucenie pozorów (namabhasa) i rzeczywiste po-
wtarzanie czystego świętego imięnia (śudha nam) jest doprawdy jedynym 
prawdziwym dobrodziejstwem dla duszy. Proszę okażcie oddanie dla Pana 
Kryszny przez ciągłe śpiewanie i powtarzanie Jego Imienia. Śpiewajcie Mu 
sercem przez słuchanie o Nim (śrawana), wysławianie Go (kirtana), pa-
miętanie (smarana), pokorne posługi (sewana), kult świątynny (arczana), 
składanie modlitw (wandana), ofiarowanie się jako sługi (dasja), przyję-
cie Kryszny jako najbliższego przyjaciela (sakhja) oraz zaabsorbowanie się 
Nim bez reszty (atma niwedana). W zgodzie ze swoją naturą czyńcie to na 
drodze uregulowania (widhi-marg) lub spontaniczności (raga-marga). Je-
śli masz atrakcję (ruczi) by kroczyć drogą uświęconych duchową tradycją 
zasad (widhi-marga) to przyjmij stosowne instrukcje czczenia (bhadżn tat-
twa) u stóp mistrza duchowego i wznosząc się ponad wszystkie obrazy, któ-
re dręczą żywą istotę, proszę honoruj osobę Kryszny swą skoncentrowaną 
uwagą. A jeśli wypełnia cię przemożna chęć (lobha) podążania drogą swego 
serca (raga marga), to naśladuj swą miłością i charakterem kogoś spośród 
wiecznych mieszkańców Wradży i niech w harmonii z tym nastrojem twe 
serce pulsuje miłosnym klimatem Wradży (wradża-rasa-bhadżan). Będąc 
tak zaabsorbowanym, osiągnąwszy łaskę guru, który jest doświadczony 
w tym poufnym duchowym obszarze, ktoś taki staje się wiecznym rezyden-
tem Wradży budząc swoją duchową formę i osiąga ostateczne szczęście, naj-
wyższe dobro życia, służbę dla Kryszny.

 (3)
aparädha-çünya ho’ye loho krsëa-näm

krsëa mätä, krsëa pitä, krsëa dhana-präë
Starając się pozostać wolnym od obraz, po prostu weźcie święte imię Krysz-
ny. Kryszna jest matką, ojcem i skarbem życia każdego z was.
Słowo aparadha odnosi się do obraz przeciwko intonowaniu świętego imię-
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nia Pana wyszczególnionych w liczbie dziesięciu, jak następuje:
1. Zawiść wobec szczerego wielbiciela i zniesławienie go. 
2. Myślenie, że półbogowie jak Sziwa są najwyższymi kontrolerami, nieza-
leżnymi od Kryszny. Trzeba wiedzieć, że różni półbogowie są ekspansjami 
energi Kryszny (wibhuti); i w ten sposób uniknie się błędnego zrozumienia, 
że są różni od Kryszny, czy myślenia, że jest wielu bogów.
3. Lekceważenie nauczyciela duchowego (guru). Są dwa rodzaje duchowych 
nauczycieli: ten, który inicjuje do praktyki w tradycji duchowej (diksa guru) 
i ten, którego słowa są ważne dla duszy (sziksza guru). Należy mieć wiarę 
w słowa guru, uważać go za szczególne przejawienie Kryszny, jako że w swej 
naturze jest wiecznie drogi Krysznie i nieskazitelny (nitya-prema, śudha-
-tattwa).
4. Zniesławianie pism objawionych (śruti śastra). Śruti śastra to następu-
jące pisma: Wedy, Purany i księgi obowiązków religijnych (dharma-śastry) 
uzupełniające Wedy; święta księga Bhagawad-Gita, która przedstawia sobą 
ostateczną konkluzję (siddhanta) pism wedyjskich, Brahma- sutra, Szrimad 
Bhagawatam, które jest komentarzem (bhasya) do Brahma Sutry, rozwinię-
cia Wed w postaci przypowieści (itihasy) i różne podręczniki procedur ezo-
terycznych o naturze dobroci, i wreszcie wszelkie księgi duchowej miłości 
(bhakti- siastry) napisane przez wybitnych ludzi duchowego sukcesu (ma-
hadżanów), które są rozszerzonymi komentarzami do wszystkich wspomia-
nych pism. Należy mieć szczególną wiarę we wszystkie te pisma. 
5. Interpretowanie Imion Boga czy też mniemanie, że chwały Świętego Imie-
nia, tak jak opisują je święte pisma, są wyolbrzymione. 
6. Dopuszczanie się grzesznych czynności na mocy intonowania Świętego 
Imienia. Intonując Święte Imię Pana z wiarą, niszczy się przeszłe grzeszne 
reakcje i również ktoś taki nie ma więcej smaku by dalej oddawać się grzesz-
nym czynom. Ale jeśli ktoś ma ciągłe pragnienie by grzeszyć, w nadzei, że 
Święte Imię uchroni go przed reakcjami, to jest to poważne uchybienie. 
7. Chęć osiągnięcia doczesnej pomyślności (bhoga) czy zbawienia od do-
czesnych cierpień (moksza) w wyniku intonowania Swiętego Imienia, uwa-
żanie Go za podobne pobożnym czynnościom takim jak rytuały religijne 
(dharma), przestrzeganie ślubowanych pokut (wrata), czy asceza (tjaga).
8. Wciskanie świętego Imienia ludziom pozbawionym wiary, czy tym, którzy 
są przeciwni lub niechętni, aby o nim słuchać. Nauka intonowania Świętego 
Imienia nie powinna być kierowana do tych, których wiara nie jest rozbu-
dzona. Chwały Świętego Imienia należy wyjawić tylko osobie, która może 
rozwinąć w nie wiarę. 
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9. Nie posiadanie wiary czy smaku nawet po wysłuchaniu chwał Świętego 
Imienia. 
10. Utrzymywanie poczucia materialnej tożsamości  i chciwości pomimo 
intonowania Świętego Imienia. Kiedy ktoś uważa się za materialne ciało 
i dalej rozwija tę opartą na ciele fałszywą tożsamość, wyobraża sobie, że 
przedmioty materialne są jego własnością i przywiązuje się do nich, będzie 
w naturalny sposób poniżał Święte Imię, nie rozumiejąc duchowej natury, 
tak celu (sadhja) jak i praktyki intonowania (sadhana).

Ludzie dobrej wiary! Pozostając wolnymi od tych uchybień, czcijcie Krysz-
nę. Tylko Kryszna jest dla żywej istoty matką, ojcem, potomkiem, bogac-
twem, mężem i skarbem życia. Żywa istota (jiwa) jest duchowym promie-
niem, Kryszna jest duchowym słońcem, a materialny świat jest więzieniem 
dla duszy (jiwy). Zaprawdę rozrywki Kryszny, które dzieją się poza tym do-
czesnym łez padołem, są dla każdego z was prawdziwym skarbem, który 
warto odszukać.

(4)
krsëera samsära koro chädi’ anäcär

jéve doyä, krsëa-näm-sarva-dharma-sär
Porzucając niestosowne zachowania, niech każdy z was wypełnia swe do-
czesne obowiązki w związku z Kryszną. Okazywanie współczucia wszyst-
kim upadłym duszom przez głośne intonowanie świętego imięnia Kryszny 
jest esencją każdej religii.

 
Znaczenie Bhaktiwinoda Thakura

O pełna wiary duszo! Odwróciłaś się od Kryszny przeżywając bolesne do-
świadczenie tak zwanego szczęścia i nieszczęścia w królestwie złudzenia. 
Nie odpowiada ci ta sytuacja. Tak długo jak jesteś przywiązana do toczą-
cego się koła karmy, w wyniku twej błędnej niechęci do Kryszny, przyjmij 
proszę jedną duchową radę. Jeśli pociąga cię ścieżka pozytywnego wykorzy-
stania materialnej sytuacji (prawriti) przyjmij rolę głowy rodziny, niewinne-
go studenta lub pustelnika. A jeśli czujesz atrakcję do usunięcia się z nurtu 
materialnych spraw (niwritti) zostań wyrzeczonym wędrownym mędrcem. 
Ale w jakiejkolwiek sytuacji się znajdziesz, proszę porzuć wszelki występek, 
ofiarowując swe ciało, żonę, dzieci i dorobek Panu Krysznie.
Żyjąc w świecie Kryszny, działaj nasycając zmysły i umysł wspomnieniem 
Kryszny, i z sercem oczyszczonym z podyktowanej zazdrością niechęci 
krocz ścieżką życia. Nektar pełnej życzliwości służby ofiarowanej Krysznie



24

będzie stawał się coraz bardziej skondensowany aż przełamie tamy twoich 
dwóch ciał, fizycznego i subtelnego, budząc na nowo twą wieczną duchową
tożsamość. 
Wszystko co następuje należy do kategorii niekorzystnych czynności wyko-
nywanych indywidualnie lub zbiorowo: złodziejstwo, kłamliwość, oszuki-
wanie, wrogość, pożądanie, zadawanie fizycznego bólu, przewrotna polityka
itd.. Porzucając to wszystko, żyj po bożemu w świecie Kryszny. Podsumowu-
jąc, okazuj łaskę wszystkim żywym istotom, żyjąc w czysty sposób i intonu-
jąc Święte Imię Kryszny. Nie ma żadnej różnicy między imięniem Kryszny 
a samym Kryszną. Przez łaskę świętego imięnia, Kryszna w formie Swojego 
Imienia, postaci, pięknych przymiotów i rozrywek będzie osobiście odsła-
niał się twoim duchowym oczom. Doprawdy w ciągu kilku dni ujawni się 
w twoją przepełnioną duchową świadomością postać (chit-swarupa) pływa-
jąc na falach oceanu upojnej miłości do Kryszny (Kryszna- prema).

- Inny związany tematycznie esej Bhaktiwinoda Thakura, proza w Bengali
(3 rozdział Waisznawa Siddhanta Mala)

Çré-Çré-Godruma-Candrer Äjnä
Boskie polecenie Tego, który jaśnieje niczym księżyc nad Godrumą.

apära-rasa-payonidhi akhila-rasämrta-mürti gauda-jana-citta-cakora-su-
dhäkara çré-çré-çacé-nandana mahäprabhu

 
Śri Czeitania Mahaprabhu jest oceanem bezgranicznego, duchowego sma-
ku i ucieleśnieniem wszystkich ekstatycznych nastrojów, jest niczym obda-
rzający ambrozją księżyc, który przyciąga podobne ptakom czakora umysły 
wielbicieli z Bengalu, jest drogim synem Matki Saczi… pewnego dnia okazał 
swoją łaskę wszystkim stworzonym istotom wydając następujące polecenie 
Nitianandzie Prabhu i Haridasowi Thakurze, które jest zapisane w Czeitania
Bhagawata,Madhja-Lila(13.8-10):

çuno çuno nityänanda, çuno haridäs
sarvatra ämär äjnä koroho prakäç

prati ghare ghare giyä koro ei bhiksä
bolo ‘krsëa’, bhajo krsëa, koro krsëa-çiksä

ihä bai är nä bolibä, boläibä
dina-avasäne äsi’ ämäre kohibä
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„Drogi Nitianando, drogi Haridaso! Posłuchajcie mnie” Sprawcie, by moje 
polecenie znali wszyscy! Chodżcie od domu do domu i nawołujcie wszyst-
kich mieszkańców: „proszę intonujcie imiona Kryszny, czcijcie Go i na-
uczajcie innych aby przestrzegali nauk Kryszny. Mówcie tylko o tym i na-
kłaniajcie innych by robili to samo.”

Aby wykonać to polecenie Nitiananda Prabhu i Haridas Thakura z pomo-
cą innych wielbicieli odwiedzali dom po domu nauczając chwał Świętego 
Imienia. W sekwencji „bolo Kryszna, bhadżo Kryszna, koro Kryszna-szik-
sza”  są trzy wyrażne polecenia. Znaczenie „bolo Kryszna” jest następujące: 
„żywa istoto, zawsze intonuj Święte Imię Kryszny”. „Bhadżo Kryszna”” zna-
czy „żywa istoto, spraw by kwiat Świętego Imienia rozkwitł, rozwijając płat-
ki formy Kryszny, Jego cech i rozrywek i ciesz się tym podobnym do kwiatu 
Świętym Imieniem. Natomiast znaczenie polecenia „koro Kryszna-sziksza” 
jest takie: „bhaktowie Kryszny! Przepełnijcie się realizacją odnośnie procesu 
intonowania, uwewnętrznienia przesłania tej praktyki oraz płynącej z niej 
słodyczy w sercu (sambandha-abhidheya-prayojana) i rozkoszujcie się 
miłosnym smakiem, który jest miodnym nektarem tego kwiatu (Świętego 
Imienia).” W tym rozdziale dam wyjaśnienie w odniesieniu do pierwszego 
polecenia. W kolejnych rozdziałach postaram się szczegółowo wytłumaczyć 
drugie i trzecie polecenie.
Istotą polecenia Mahaprabhu jest, aby każdy nieustannie intonował Święte 
Imię. Nieustannie intonuj Święte Imię, nie znaczy, że ludzie mają zaprzestać 
czynności fizycznych, wypełniania obowiązków rodzinnych i wzajemnych
związków. Zaniechanie troski o ciało, spowoduje zniszczenie ciała. Zatem 
jak, w związku z powyższym, należy zaabsorbować się  intonowaniem Świę-
tego Imienia? Jako że Pan dał ludzkości polecenie by nieustannie koncen-
trować się na świętym imięniu, zatem rzeczywistym znaczeniem jest, żeby 
każdy, czy to żyjący w rodzinie, czy mnich, asceta czy uczeń, duchowy czy 
administracyjny przywódca społeczeństwa, biznesmen czy robotnik, lub 
nawet z marginesu społecznego (grihastha,  sannyasin, wanaprastha, brah-
maczarin; bramin, kszatriya, waiśya, śudra, mleccha), bez względu na po-
chodzenie społeczne należy pozostać na własnej pozycjii i intonować Święte 
Imię. W istocie to jest jedyne znaczenie. Jest ważne, żeby szczęśliwie pozo-
stać w swojej naturalnej sytuacji życiowej, ponieważ to pozwala spokojnie, 
zdrowo i długo żyć w tym ciele. Utrzymanie ciała oznacza interakcje z in-
nymi. Jest bardzo istotne, aby były one przepełnione czystością i wolne od 
niepokoju, a będą bardzo pomyślne.
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kohena prabhur äjnä däkiyä däkiyä
“bolo ‘krsëa’, bhajo krsëa, loho krsëa näm
krsëa mätä, krsëa pitä, krsëa dhana-präë

tomä sabä lägiyä krsëer avatär
heno krsëa bhaja, saba chädo anäcär”

Nitiananda i Haridas powtarzali polecenie Pana wzywając każdego: „Into-
nuj Imiona Kryszny, czcij Go i przyjmij Imiona Kryszny od innych. Kryszna 
jest twoją matką i ojcem oraz bogactwem twojego życia. On pojawił się dla 
twojego dobra, więc proszę czcij miłosiernego Krysznę i porzuć wszystkie 
grzeszne czynności.” 

(Çré Caitanya Bhägavata, Madhya 13.82-84)
Po otrzymaniu instrukcji nauczania świętego imięnia, Nitiananda Prabhu 
i Haridas Thakur wędrowali od wioski do wioski, z domu do domu i ob-
wieszczali: - „Żywe istoty! Pan Kryszna jest w istocie życiem waszego życia, 
a Jego Imię jest skarbem waszego życia. Wszystkich was proszę nieustannie 
rozmyślajcie o Świętym Imieniu. Tak oto będąc Nim pochłoniętym, jedy-
ną inną rzeczą, o którą należy zadbać, jest to, aby grzeszne zachowania nie 
kalały waszych czynności służących utrzymaniu ciała i domu. Te grzeszne 
zachowania obejmują: mówienie nieprawdy, złodziejstwo, rozpustę, krzyw-
dzenie innych, zabijanie jakiejkolwiek żywej istoty, brak szacunku dla star-
szych i przełożonych i tak dalej. Nitiananda Prabhu osobiście wyjaśnił, co to 

są grzeszne działania (anäcär) w Czeitania Bhagawata, Antia (5.685-686)

çuno dvija, jateka pätaka kaili tui
är jadi nä koris, saba nimu mui

para-himsä, däkä-curi, saba anäcär
chädo giyä ihä tumi, nä koriho är

 „O bramini! Dopuściliście się wielu grzesznych uczynków. Jeśli powstrzy-
macie się od dalszego grzeszenia, wybaczę wam. Krzywdzenie innych, kra-
dzierze, wszystko to są grzeszne czynności. Teraz porzućcie te grzeszne 
uczynki i nie wracajcie do nich więcej.”
Przekazując instrukcję angażowania się w intonowanie Świętych Imion, Pan 
Nitiananda powiedział czego unikać – bezbożnych działań (anäcär), dopeł-
nieniem tego jest pozytywne zalecenie angażowania się w pomyślne czyn-
ności (sadäcär): 
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 (5.687-688)
dharma pathe giyä tumi loho harinäm

tabe tumi anyere koribä pariträë
jata saba dasyu cora däkiyä äniyä

dharma-pathe sabäre laoyäo tumi giyä

„Wstępując na ścieżkę prawości (dharmy), intonuj święte imię Pana Hari. 
Wtedy również wybawisz innych. Teraz idź i zwołaj wszystkich złodziei 
i kryminalistów, tylu ilu możesz; zgromadź ich razem i spowoduj, aby oni 
też wstąpili na ścieżkę prawości”.
Nitiananda Prabhu powiedział - „Porzućcie ścieżkę bezbożności (adharma) 
od razu i na zawsze. Nie postępujcie więcej w grzeszny sposób. Jakkolwiek, 
odstępując od grzesznego życia nie żyjcie beztrosko, ale raczej ochoczo skie-
rujcie swe kroki na ścieżkę prawości (dharmy).”
Zasady prawości (dharmy) są opisane w Śrimad Bhagawatam (7.11.8-12):

satyam dayä tapah çaucam titikseksä çamo damah
ahimsä brahmacaryan ca tyägah svädhyäya ärjjavam

santosah samadrk-sevä grämyehoparamah çanaih
nrëäm viparyayeheksä maunam ätma-vimarçanam

annädyädeh samvibhägo bhütebhyaç ca yathärhatah
tesv ätma-devatä-buddhih sutaräm nrsu päëdava

çravaëam kértanan cäsya smaraëam mahatäm gateh
sevejyävanatir däsyam sakhyam ätma-samarpaëam
nrëäm ayam paro dharmah sarvesäm samudährtah

trimçal-laksaëavän räjan sarvätmä yena tusyati

Narada rzekł - „O Judisztiro! Następujące trzydzieści cnót (religijnych obo-
wiązków) powinno być kultywowane przez tego kto osiągnął ludzką formę 
życia: prawdomówność, współczucie, pobożne wyrzeczenia, czystość, tole-
rancja, umiejętność rozróżnienia co jest właściwe a co nie jest, opanowanie 
umysłu i zmysłów, łagodność, celibat, umiejętność wyrzeczenia się - do-
broczynność, studiowanie Wed, prostota, zadowolenie, służenie świętym 
którzy widzą wszystkich na równi, stopniowe wyrzekanie się doczesnego 
życia rodzinnego, świadomość upadłego stanu dusz w świecie materialnym, 
powściąganie się od bezużytecznych rozmów na błache tematy, poszukiwa-
nie prawdziwej tożsamości różnej od materialnego ciała, rozdawanie ziar-
na i innej żywności właściwym osobom, widzenie wszystkich w związku z  



28

Kryszną, a szczególnie tych w ludzkiej formie, słuchanie tematów dotyczą-
cych Pana Hari, głoszenie chwał Pana, pamiętanie Go, wykonywanie służby, 
wielbienie, składanie modlitw, ofiarowanie się jako sługa, zostanie przyja-
cielem Pana i ofiarowanie Mu całego siebie. O Królu, obowiązkiem ludzkiej
istoty jest rozwinąć te cechy dla satysfakcji Najwyższego Pana, który jest 
Duszą nas wszystkich.”
Bracia! Aby przeżyć dobrze to życie, proszę rozwiscie pragnienie okazywa-
nia tych cnót, które składają się na prawość. Bądźcie w tym szczerzy i bezu-
stannie pochłonięci Świętym Imieniem, oto moja jedyna rada dla was.

Pieśń druga ( Święte Imię)
 (1)

gäy gorä madhur sware
hare krsëa hare krsëa krsëa krsëa hare hare
hare räma hare räma räma räma hare hare

Pan Gourasundara śpiewa bardzo słodkim głosem – Hare Kryszna, Hare 
Kryszna, Kryszna Kryszna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama 
Rama, Hare Hare.

(2)
grhe thäko, vane thäko, sadä ‘hari’ bole’ däko,

sukhe duhkhe bhulo nä’ko, vadane hari-näm koro re
Czy żyjesz w domu rodzinnym, czy samotnie w lesie jako wyrzeczony 
mnich, nieustannie intonuj i wołaj „Hari! Hari!” Będąc w stanie szczęścia 
czy rozpaczy, pamiętaj o intonowaniu, wypełnij swoje usta Świętym Imie-
niem.

(3)
mäyä-jäle baddha ho’ye, ächo miche käja lo’ye,

ekhona cetana pe’ye, ‘rädhä-mädhava’ näm bolo re
Jesteś spętany siecią iluzji i zmuszany do daremnego trudu. Osiągnąwszy 
pełną świadomość w ludzkiej formie życia, proszę intonuj imiona „Radha-
-Madhawy!”

(4)
jévana hoilo çesa, na bhajile hrsékeça

bhaktivinodopadeça, ekbär näm-rase mäto re
Twoje życie może skończyć się w każdej chwili, a ty nie zrobiłeś nic dla Pana 
Zmysłów (Hrsékeça). Przyjmij radę Bhaktiwinody, choć raz posmakuj nek-
taru Świętego Imienia!
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(Çré-Näma)
Pieśń 3

(1)
ekbär bhävo mane,

äçä-baçe bhrami’ hethä pä’be ki sukha jévane
ke tumi, kothäy chile, ki korite hethä ele,

kibä käj kore’ gele, jä’be kothä çaréra-patane
Pomyśl o tym chociaż raz, kiedy błądzisz po świecie w pogoni za material-
nymi pragnieniami, jakie szczęście daje ci to doczesne życie? Kim jesteś? 
Skąd przybyłeś? Jak tu się dostałeś? Czego dokonałeś? Dokąd pójdziesz 
w chwili śmierci, gdy opuścisz to ciało?

(2)
keno sukha, duhkha, bhoy, ahamtä-mamatä-moy,

tuccha jay-paräjay, krodha-himsä, dvesa anya-jane
bhakativinoda koy, kori’ gorä-padäçroy,

cid-änanda-rasa-moy hao rädhä-krsëa-näma-gäne
Jaki jest pożytek z doczesnego szczęścia, zmartwień i strachu, które pocho-
dzą z egoizmu „ja” i „moje”? Jakie znaczenie ma nieistotne zwycięztwo czy 
porażka, gniew, przemoc i zazdrość względem innych żywych istot? Bhak-
tiwinoda rzecze: „przyjmij schronienie lotosowych stóp Pana Gourasunda-
ry i śpiewaj imiona Radhy i Kryszny a wypełnisz się bogactwem nastrojów 
duchowej szczęśliwości.”

Pieśń czwarta (Çré-Näma)
(1)

‘rädhä-krsna’ bol bol bolo re sobäi
(ei) çikhä diyä,  sab nadéyä,

phirche nece’ gaura-nitäi
(miche) mäyär boçe,  jäccho bhese’,

khäccho häbudubu, bhäi
„Niech każdy intonuje Radha-Kryszna!” Pan Czeitania i Pan Nitiananda 
tańczą w całym obszarze Nadii, ofiarowując wszystkim tę naukę. Bracia!
Niepotrzebnie cierpicie w złudzeniu unosząc się na jego falach, czasami wy-
nurzacie się a czasami pogrążacie się w tym oceanie iluzji.

(2)
(jév) krsëa-däs,  e viçväs,
korle to’ är duhkha näi

(krsëa) bolbe jabe,  pulak ha’be,
jhorbe änkhi, boli täi
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Jeśli masz tę wiarę, że dusza jest wiecznym sługą Kryszny, wtedy nie dotknie 
cię już więcej cierpienie. Kiedy będziesz intonować święte imię Kryszny, 
twoje ciało będzie drżeć w zachwycie a twoje oczy będą ronić łzy miłości do 
Boga. Mówię ci!

(3)
(‘rädhä) krsëa’ bolo,  sange calo,

ei-mätra bhiksä cäi
(jay) sakal vipod,  bhaktivinod,

bole, jakhon o-näm gäi
Intonuj Radha Kryszna i zawsze przebywaj w towarzystwie wielbicieli. To 
jedyna prośba jaką do was kieruje. Bhaktiwinoda mówi: „każde niebezpie-
czeństwo odchodzi, gdy śpiewam Święte Imię Pana.”

Pieśń piąta (Çré-Näma)
(refren) gäy goräcänd jéver tore

hare krsëa hare

(refren) Pan Gouraczandra śpiewa dla wyzwolenia tę mantrę

(1)
hare krsëa hare krsëa krsëa krsëa hare hare,

hare krsëa hare
hare räma hare räma räma räma hare hare

hare krsëa hare
Hare Kryszna, Hare Kryszna, Kryszna Kryszna / Hare Hare, Hare Rama, 
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.

(2)
ekbär bol rasanä uccaih-sware

(bolo) nandera nandan,  yaçoda-jévan,
çré-rädhä-ramaë, prema-bhare

Napełnij się miłością i głośno wypowiedz chociaż raz wszystkie imiona 
Kryszny: „Nanda-nandana! Jasioda-dziwana! Śri Radha-ramana!”

(3)
(bol) çré-madhusüdan,  gopé-präna-dhana,

muralé-vadana, nrtya kore’
(bol) agha-nisüdan,  pütanä-ghätana,

brahma-vimohana, ürdhva-kare
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Tańcząc ze wzniesionymi ramionami, intonuj: „Sri Madhusudana! Gopi-
-prana-dhana! Murali-wandana! Agha-nisudana! Putana-ghatana! Brah-
ma-wimohana!” (O pogromco Madhu! Skarbie życia pasterek! Leśny wirtu-
ozie fletu! Ty, który zgładziłeś Aghę i Putanę oraz wprawiłeś w oszołomienie
Brahmę inżyniera światów!)

Pieśń szósta (Çré-Näma)

(1)
anga-upänga-astra-pärsada sange
näco-i bhäva-mürati gorä range

Pan Gouranga, uosobienie ekstatycznej miłości do Boga tańczy w towarzy-
stwie swoich kompletnych oraz częściowych przejawies, ze Swoimi boskimi 
symbolami potęgi i z osobistymi towarzyszami.

(2)
gäota kali-yuga-pävana näm

bhrama-i çacé-suta nadéyä dhäm
Syn Matki Saczi wędruje przez ziemię Nadii tak oto śpiewając święte imiona 
Kryszny, które wyzwalają wszystkie stworzenia żyjące w wieku Kali:

(3)
(hare) haraye namah krsna yädaväya namah

gopäla govinda räma çré-madhusüdana
“O Panie Hari! Pokłony Tobie, który jesteś Kryszną, najlepszym z Yadu, pa-
sterzem krów, dzięki któremu są one szczęśliwe, najwyższym odbiorcą przy-
jemności i błogosławionym pogromcą demona Madhu.”

Pieśń siódma (Çré-Näma)
 (refren): Hare Krsëa Hare

(1)
    nitäi ki näm eneche re

(nitäi) näm eneche,  nämer häöe,
çraddhä-mülye näm diteche re

Co za cudowne imię przyniósł Pan Nitiananda! Nitai rozdaje je na Rynku 
Świętego Imienia wyłącznie za cenę twojej wiary!

(2)
hare krsëa hare krsëa krsëa krsëa hare hare re
hare räma hare räma räma räma hare hare re
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Hare Kryszna, Hare Kryszna, Kryszna Kryszna, Hare Hare / Hare Rama, 
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare!

(3)
(nitäi) jévera daçä,  malina dekhe’,

näm eneche braja theke re
e näm çiva jape panca-mukhe re

(madhur e harinäm)
e näm brahmä jape catur-mukhe re

(madhur e harinäm)
e näm närada jape vénä-yantre re

(madhur e harinäm)
e nämäbase ajämila vaikuëöhe gelo re

e näm bolte bolte braje calo re
(bhaktivinoda bole)

Widząc żałosne warunki upadłych dusz w tym świecie, Nitiananda osobi-
ście przyniósł święte imię z transcendentalnego królestwa Wradży! Pan Szi-
wa swoimi pięcioma ustami intonuje to święte imię! To imię jest takie słod-
kie! A Pan Brahma intonuje je swoimi czterema ustami! To święte imię jest 
tak słodkie! Narada Muni grając na swojej winie intonuje święte imię! To 
święte imię jest takie słodkie! Jedynie poprzez mgliste odbicie tego świętego 
imięnia grzeszny Adżamila udał się na Waikuntalokę! Dlatego Bhaktiwino-
da mówi, „Śpiewając ciągle to święte imię, udaj się od razu do królestwa 
Wradży! To święte imię jest takie słodkie!”

Pieśń ósma
[Ta Pieśń jest śpiewana podczas okrążania świętej ziemi Nawadwipy]

 (Çré-Näma)
(refren)  ‘hari’ bole’ modera gaura elo

 (refren) Nasz Pan Goura przybył intonując “Hari! Hari!”

(1)
elo re gauränga-cända preme elothelo
nitäi-adwaita-sange godrume paçilo

Włosy Pan Gouraczandry były rozwiane, jakby był obłąkany, z powodu eks-
tatycznej miłości do Boga i wspólnie z Panem Nitianandą i Adweita Aczarią 
wkroczył na teren Godrumy. 
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(2)
sankértana-rase mete näm biläilo

nämera häöe ese preme jagat bhäsäilo
Będąc głęboko zaabsorbowanym upajającym nastrojem sankirtanu, rozda-
wał Święte Imię. Przybywszy na Rynek Świętego Imienia, spowodował, że 
cały wszechświat pływał w ekstatycznej miłości do Boga.

(3)
godruma-bäsér äj duhkha düre gelo
bhakta-vrnda-sange äsi’ häöa jägäilo

Wszelkie nieszczęścia mieszkańców Godruma-dwipa odeszły dzisiaj daleko. 
Pan Gouranga przybywszy tutaj ze Swoimi wielbicielami, sprawił, że Rynek 
Świętego Imienia zagościł w Godrumie.

(4)
nadéyä bhramite gorä elo nämer häöe
gaura elo häöe, sange nitäi elo häöe

Wędrując po całej krainie Nadii, Pan Goura przybył na Rynek Świętego 
Imienia wraz z Nitaiem.

(5)
näce mätoyärä nitäi godrumera mäöhe

jagat mätäy nitäi premera mälasäöe
Oszalały w ekstazie Pan Nitiananda tańczył na polach Godrumy. Z powodu 
uniesienia miłością do Boga, poruszał Swoimi silnymi ramionami niczym 
zapaśnik rzucający wyzwanie i w ten sposób przepełnił wrzechświat eksta-
zą.

(6)
 (torä dekhe’ jä’ re)

adwaitädi bhakta-vrnda näce ghäöe ghäöe
paläya duranta kali podiyä bibhräöe

(Wszyscy proszę pójdźcie i zobaczcie!) Waisznawowie na czele z Adweitą 
Aczarią tańczą wzdłuż brzegów Gangesu przy wszystkich miejscach świętej 
kąpieli! Widząc to, podła osoba Kali czuje się bardzo zagrożona i ucieka ra-
tując swoje życie.

(7)
ki sukhe bhäsilo jéva goräcänder näöe
dekhiyä çuniyä päsandér buka phäöe

W jakim nieopisanym szczęściu znajdowały wszystkie żywe istoty kiedy 
Pan Gouranga tańczył? Widząc i słysząc o takich przeżyciach serca ateistów 
zmieniały się.
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 Çréman Mahäprabhur Çata-Näma
Sto Imion Śri Czeitani Mahaprabhu

-4 pieśni-

Pieśń pierwsza
 (refren)  nadéyä-nagare nitäi nece’ nece’ gäy re

 (refren) W miastach i wioskach regionu Nadii, Pan Nitiananda ekstatycz-
nie tańczy i śpiewa te imiona Śri Czeitani Mahaprabhu:

Część pierwsza
(1)

jagannätha-suta mahäprabhu viçvambhara
mäyäpur-çaçé navadvépa-sudhäkara

Pan Czeitania jest umiłowanym synem Dżaganathy Miśry. Mahaprabhu jest 
wielkim mistrzem i utrzymuje cały świat. Jest lśniącym księżycem Majapur 
i źródłem szczęścia całej Nawadwipy.

(2)
çacé-suta gaurahari nimäi-sundara

rädhä-bhäva-känti-äcchädita naöabara
Jest On umiłowanym synem Mamy Saczi i jest Panem Hari, którego cera jest 
koloru czystego złota. Jako, że był urodzony pod drzewem Nim nazywany 
jest Nimai-sundara (piękny Nimai). Jest okryty uczuciem i blaskiem Śrimati 
Radharani i jest najlepszym tancerzem ze wszystkich.

(3)
nämänanda capala bälaka mätr-bhakta

brahmända-vadana tarké kautukänurakta
Ożywia się słysząc święte imię Pana Hari. W swoich chłopięcych rozryw-
kach jest śmiały i zwinny oraz jest oddany Swojej matce. Manifestuje nie-
ograniczony wszechświat w Swoich ustach, jest wielkim logikiem oraz lubi 
żartować i robić psikusy.

Część druga
 (4)

vidyärthi-udupa caura-dvayera mohana
tairthika-sarvasva grämya-bälikä-krédana

Jest jaśniejącym księżycem wśród uczonych studentów i oszołomił dwóch 
złodziei, którzy próbowali ukraść Mu klejnoty kiedy był małym dzieckiem. 
Jest w centrum zainteresowania wszystkich filozofów, ale żartuje i droczy się
z prostymi dziewczętami z Nadii.
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(5)
laksmé-prati bora-dätä uddhata bälaka

çré-çacéra pati-putra-çoka-nibäraka
On jest błogosławieństwem Lakszmi-priji (Jego pierwszej żony). Jest On 
bardzo psotny jako dziecko i rozwiewa smutek matki Saczi, który Ona od-
czuwała po utracie swojego męża Dżagannatha i pierwszego syna Wiśwa-
rupy.

(6)
laksmé-pati pürva-deça-sarva-kleça-hara
digvijayi-darpa-häré visnu-priyeçwara

On jest Panem i mężem Lakszmi-priji. Przez Swój ruch sankirtana uśmie-
rzył wszelkie cierpienie w Bengalu. Zniszczył dumę wędrownego mędrca 
imięniem Keszawa Kaszmiri, którego pokonał w dyspucie i jest ukochanym 
Panem Wisznu-priji (Swojej drugiej żony).

Część trzecia
 (7)

ärya-dharma-päla pitr-gayä pinda-dätä
puré-çisya madhväcärya-sampradäya-pätä

Jest On obrońcą ponadczasowej religii (sanatana-dharmy) i spełnił ofiarę
w świętym mieście Gaja po odejściu śwego ojca Dżaganathy Miśry. Został 
uczniem Iśwary Puriego i jest podporą Madhawaczarja Sampradaji.

(8)
krsëa-nämonmatta krsëa-tattva-adhyäpaka
näma-sankértana-yuga-dharma-pravartaka

Staje się odurzony do szaleństwa kosztując świętego imięnia Kryszny i jest 
profesorem nauki świadomości Kryszny. W ten sposób dał początek religii 
tego wieku, wspólnemu intonowaniu Świętego Imienia (nama-sankirtana).

(9)
adwaita-bändhava çréniväsa-grha-dhana

nityänanda-präna gadädharera jévana
Jest przyjacielem Adweita Aczarii, skarbem ogniska domowego Śriwasa 
Thakury, życiem i duszą Nitianandy Prabhu i źródłem życia Gadadhary
Pandity.

Część czwarta
 (10)

antardwépa-çaçadhara sémanta-vijaya
godruma-bihäré madhyadwépa-léläçraya
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Jest On księżycem Antardwipy i triumfem Samantadwipy. Czerpie przyjem-
ność wędrując i dokazując na wyspie Godruma oraz jest źródłem przygód 
w Madhjadwipie.

(11)
koladwépa-pati rtudwépa-maheçwara

jahnu-modadruma-rudradwépera éçwara
Jest Panem Koladwipy, wielkim kontrolerem Ritudwipy i stwórcą Dżahnu-
dwipy, Modadrumadwipy i Rudradwipy.

(12)
nava-khanda-ranganätha jähnavé-jévana

jagäi-mädhäi-ädi durvrtta-täraëa
Jest Najwyższym Panem dziewięciu wysp Nawadwipy, które są sceną Jego 
wspaniałych rozrywek. Jest życiem rzeki Gangi i jest wybawcą wszelkiego 
rodzaju łotrów i drani poczynając od Dżagaja i Madhaja.

Część piąta
 (13)

nagara-kértana-simha käjé-uddhäraëa
çuddha-näma-pracäraka bhaktärti-haraëa

Jest lwem w kirtanie i wybawcą Chand Kaziego. Naucza jak czysto intono-
wać święte imię i uśmierza zmartwienia Swoich wielbicieli.

(14)
näräyané-krpä-sindhu jévera niyantä

adhama-paduyä-dandé bhakta-dosa-hantä
Dla Narajani jest oceanem łaski (matki Śrila Wrindawana dasa Thakura)
i kieruje czynnościami wszystkich dusz. Skarcił upadłych studentów, któ-
rzy skrytykowali Jego intonowanie „gopi! gopi!” i niszczy grzechy Swoich 
wielbicieli.

(15)
çré-krsëa-caitanya-candra bhäraté-täraëa

parivraja-çiromaëi utkala-pävana
Został wyświęcony jako mnich (sanniasin) i przyjął imię Śri Kryszna Cze-
itania. Jaśnieje pięknem niczym księżyc w pełni. To On zbawił Swojego 
sanniasa-guru Keszawa Bharati i jest koronnym klejnotem wędrownych na-
uczycieli i wybawcą regionu Orissy.

Część szósta
 (16)

ambu-linga-bhuvaneça-kapoteça-pati
khér-cora-gopäla-darçana-sukhé yati
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On jest mistrzem Pana Sziwy, znanego w trzech różnych miejscach kultu 
jako Ambu-linga, Bhuwaneśwara i Kapoteśwara (te miejsca były odwiedzo-
ne przez Pana Czeitanię po drodze do Dżagannath Puri). Jako sannjasin 
sprawił radość w Orissie bóstwom Kszira-czora Gopinatha (Gopinath zło-
dziej skondensowanego mleka) i Sakszi Gopala (Gopal świadek).

(17)
nirdandi-sannyäsé särvabhauma-krpämoya
swänanda-äswädänandé sarva-sukhäçroya

Został sanniasinem bez dandy (gdyż Pan Nitiananda złamał ją w trzech czę-
ściach i wyrzucił do rzeki Bhargi) oraz jest pełen miłosierdzia dla Sarwa-
bhaumy Bhataczarii. Doznaje ekstazy doświadczając Siebie Samego w for-
mie Kryszny i jest skarbnicą szczęścia dla całego wszechświata.

(18)
puraöa-sundara väsudeva-träna-kartä

rämänanda-sakhä bhaööa-kula-kleça-hartä
Jest piękny i promienny niczym stopione złoto i uratował trędowatego Wa-
sudewę. Jest serdecznym przyjacielem Ramananda Raji i rozproszył wszel-
kie troski w rodzinie Wjenkata Bhatty.

Część siódma

(19)
bauddha-jain-mäyävädi-kutarka-khandana
daksina-pävana bhakti-grantha-uddhäraëa

Obalił ateistyczne argumenty Buddystów, Dżainistów i Majawadich, wy-
zwalając Południowe Indie i odkrył wzniosłe dzieła duchowej literatury 
Kryszna-karnamrity i Brahma-samhity.

(20)
äläla-darçanänandé rathägra-nartaka
gajapati-träna devänanda-uddhäraka

Przejawił ekstazę przed bóstwem Alalanatha i tańczył przed wozem Dżaga-
natha w czasie festiwalu Ratha-jatry. Wyzwolił króla Pratapa-Rudrę i zbawił 
Dewananda Panditę.

(21)
kuliyä-prakäçe dusöa paduyära träna

rüpa-sanäntana-bandhu sarva-jéva-präna
Pojawiając się w Kuliji zbawił aroganckich studentów. Jest przyjacielem 
Rupy i Sanatany Goswamiego oraz życiem wszystkich dusz.
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Część ósma
 (22)

brndäbanänanda-mürti balabhadra-sangé
yavana-uddhäré bhaööa-ballabhera rangé

Jest uosobieniem szczęścia w transcendentalnym królestwie Wrindawany, 
jest towarzyszem i przyjacielem Balabhadry Bhataczarii. Wracając z Wrin-
dawany wyzwolił wielu Mahometan i bardzo tęskni do poufnych rozmów 
z Wallabha Bhattą.

(23)
käçébäsi-sannyäsé-uddhäré prema-dätä
markaöa-vairägé-dandé ä-candäla-trätä

Wyzwolił społeczność sanniasinów Majawadi w mieście Kaszi. To On jest 
szafarzem miłości do Boga. Skarcił fałszywych, podobnych małpom asce-
tów i jest dobroczyńcą wszystkich, włączając najniższe klasy ludzi.

(24)
bhaktera gaurava-käré bhakta-präna-dhana

haridäsa-raghunätha-swarüpa-jévana
Wysławia Swoich wielbicieli i jest najwyższym dobrem ich życia. Jest każ-
dym tchnieniem wielbicieli takich jak Haridas Thakur, Raghunath Das Go-
swami i Swarupa Damodara.

(25)
nadéyä-nagare nitäi nece’ nece’ gäy re
bhakativinoda tä’r pode ranga-päy re

W miastach i wioskach Nadii, Pan Nitiananda nieustannie tańczy w eks-
tazie, śpiewając te boskie imiona, a Bhaktiwinoda pada do Jego różowych, 
lotosowych stóp!

Pieśń druga
 (1)

jaya godruma-pati gorä
nitäi-jévana,  advaitera dhana,

vrndävana-bhäva-vibhorä
gadädhara-präna,  çréväsa-çaraëa,

krsëa-bhakta-mänasa-corä
Wszelka chwała Panu Gourandze nauczycielowi Godrumy! On jest samym 
życiem Pana Nitianandy, bogactwem Śri Adweity i zawsze jest przepełniony 
ekstatycznym nastrojem Wrindawany. Jest każdym oddechem Gadadhara 
Pandity, schronieniem Śriwasa Pandity. To On skradł serca i umysły wszyst-
kich wielbicieli Pana Kryszny.
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Pieśń trzecia
 (1)

kali-yuga-pävana viçvambhara
gauda-citta-gagaëa-çaçadhara

kértana-vidhätä,  para-prema-dätä,
çacé-suta puraöa-sundara

Pan Wiśwambhara jest wybawcą w wieku Kali, jest księżycem w pełni na 
niebie serca mieszkańców Bengalu i zapoczątkował zbiorowe intonowanie. 
Obdarza uduchowioną, pełną uniesienia miłością i jest ukochanym synem 
Matki Saczi, a Jego cera jest koloru czystego złota.

Pieśń czwarta
(1)

krsëa-caitanya advaita prabhu nityänanda
gadädhara çréniväsa muräri mukunda

svarüpa-rüpa-sanätana-puré-rämänanda
(Proszę intonujcie te święte imiona Pana i Jego osobistych towarzyszy): 
Kryszna-Czeitania, Adweita, Prabhu Nitiananda, Gadadhara, Śriniwasa, 
Murari, Mukunda, Swarupa, Rupa, Sanatana, Puri i Ramananda.

Çré Krsëaer Vimçottara-Çata-Näm
Sto dwadzieścia Imion Kryszny

- Sześć pieśni –

Pieśń pierwsza
 (Refren:) nagare nagare gorä gäy

(Refren:) Od wioski do wioski Pan Goura śpiewa te imiona Śri Kryszny:

Część 1
(1)

yaçomaté-stanya-päyé çré-nanda-nandana
indra-néla-maëi braja-janera jévana

Kryszna jest dzieckiem, które żywi się mlekiem z piersi Matki Jasiody. Jest 
synem Nandy Maharadża, jest ciemno niebieski jak szafir (indra-nila) i jest
życiem mieszkańców Wradży.

(2)
çré-gokula-niçäcaré-pütanä-ghätana

dusöa-trnävarta-hantä çakaöa-bhanjana
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On zabił w Gokuli wiedźmę Putanę oraz nikczemnego demona Trinawartę 
w postaci trąby powietrznej i roztrzaskał wóz pod postacią którego ukrył się 
demon Śakatasura.

(3)
navanéta-cora dadhi-haraëa-kuçala

yamala-arjuna-bhanjé govinda gopäla

On lubi kraść masło i jest doświadczonym złodziejem jogurtu. Złamał dwa 
drzewa ardżuna i jako chłopiec pasterz sprawia zawsze przyjemność kro-
wom i zawsze jest gotów ich bronić.

Część druga
 (4)

dämodara brndäbana-go-vatsa-räkhäla
vatsäsuräntaka hari nija-jana-päla

Jest tak niesforny, że Jego matka przywiązała Go sznurem wpół. On, który 
jest kochającym opiekunem krów i cieląt Wrindawany, zniszczył demona 
Watsasurę, który ukrył się pod postacią cielaka. Usuwa wszelkie zło i chroni 
Swoich wielbicieli.

(5)
baka-çatru agha-hantä brahma-vimohana

dhenuka-näçana krsëa käliya-damana
Jest wrogiem demona Bakasury, który przyjął formę bociana, jest pogrom-
cą węża – demona Aghasury i wprawia w oszołomnienie Pana Brahmę.  
Zgładził  Dhenakasurę - demona w skórze osła, jest On wszechatrakcyjny 
i ujarzmił węża Kaliję.

(6)
pétämbara çikhi-piccha-dhäré venu-dhara

bhändéra-känana-lélä dävänala-hara
On przyodziewa żółte, jedwabne dhoti, nosi pawie pióra na Swych włosach 
i zawsze ma ze Sobą flet. Doświadcza przygód w lesie Bhandira i połyka le-
śny ogień aby ocalić mieszkańców Wradży.

Część trzecia
 (7)

naöabara guhäcara çarata-bihäré
vallabé-vallabha deva gopé-vastra-häré

Jest najlepszym z tancerzy, wędruje po jaskiniach Wzgórza Gowardhana, 
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a jesienną porą doświadcza przyjemności miłosnych zabaw. Jest ukocha-
nym niezamężnych pasterek, Najwyższym Panem ze wszystkich i to On 
ukradł ubrania gopi.

(8)
yajna-patné-gaëa-prati karunära sindhu

govardhana-dhrk mädhava braja-bäsé-bandhu
Jest oceanem łaski dla żon braminów spełniających ofiary, to On podtrzy-
muje Wzgórze Gowardhana, jest mężem bogini fortuny i najdroższym 
przyjacielem mieszkańców Wradży.

(9)
indra-darpa-häré nanda-raksitä mukunda
çré-gopé-vallabha rasa-kréda pürnänanda

Zniszczył dumę Indry i ochronił Swojego ojca Nandę Maharadża. On obda-
rza wyzwoleniem, jest ukochanym niezamężnych pasterek Wradży, raduje 
się tascem rasa i jest skarbnicą wszelkiego szczęścia.

Część czwarta

 (10)
çré-rädhä-vallabha rädhä-mädhava sundara

lalitä-viçäkhä-ädi sakhé-präneçwara
Jest ukochanym Śrimati Radharani, wiosną Jej życia i jest bardzo przystojny. 
Jest Panem życia wszystkich Jej towarzyszek (sakhi) z Wrindawany, na czele 
z Lalitą i Wisiakhą.

(11)
nava-jaladhara-känti madana-mohana

vana-mälé smera-mukha gopé-präna-dhana
Posiada piękną cerę koloru świeżej chmury deszczowej, wprawia w osłupie-
nie Kupidyna i zawsze jest przyozdobiony świeżą girlandą z leśnych kwia-
tów. Jego twarz jest pełna słodkich uśmiechów i jest On bogactwem życia 
wszystkich młodych, niezamężnych pasterek z Wradży.

(12)
tri-bhangé muralé-dhara jamunä-nägara
rädhä-kunda-ranga-netä rasera sägara

Jego ciało o pięknej postawie jest zgięte w trzech miejscach i nosi On flet
zwany murali. Jest ukochanym rzeki Jamuny i wiedzie prym we wszystkich 
rozgrywkach miłosnych nad Radha Kunda oraz jest oceanem smaków słod-
kiego, dojrzałego oddania.
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Część piąta
(13)

candrävalé-präna-nätha kautukäbhiläsé
rädhä-mäna-sulampaöa milana-prayäsé

Jest Panem życia Czandrawali, lubi żartować i płatać figle. Jest nieustannie
zaintrygowany nastrojami Swojej ukochanej Radhiki, która udaje dąsy. Za-
wsze dąży do spotkania z Nią.

(14)
mänasa-gangära däné prasüna-taskara
gopé-saha haöha-käré braja-baneçwara

Ofiarował jezioro Manasa Ganga mieszkańcom Wrindawany i jest złodzie-
jem w pełni rozwiniętych kwiatów. Postępuje bardzo zuchwale względem 
dziewcząt z Wrindawany, niedbając o dobre zwyczaje i jest Panem lasów 
Wradża-mandala.

(15)
gokula-sampad gopa-duhkha-niväraëa

durmada-damana bhakta-santäpa-haraëa

Jest bogactwem Gokuli i chroni od niedoli chłopców pasterzy. On poskra-
mia fałszywą dumę i uśmierza wszelkie cierpienia Swoich wielbicieli.

Część szósta
 (16)

sudarçana-mocana çré-çankha-cüdäntaka
rämänuja çyäma-cända muralé-vädaka

Jest zbawcą półboga Sudarszany i przyczyną śmierci demona Szankaczuda. 
Jest młodszym bratem Pana Baladewy (Ramy). Chociaż jest koloru ciemnej 
chmury, jaśnieje niczym księżyc na niebie Wrindawany, kiedy gra na flecie
murali.

(17)
gopé-géta-çrotä madhu-südana muräri
arisöa-ghätaka rädhä-kundädi-bihäré

Słucha pełnych oddania pieśni gopi i unicestwił demona Madhu. Jest wro-
giem demona Mury, zabójcą demona Aritrasury, który ukrył się pod posta-
cią byka. Z przyjemnością oddaje się pełnym miłości zabawom w wodach 
Radha Kunda i innych miejscach Wradży.
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(18)
vyomäntaka padma-netra keçi-nisüdana

ranga-kréda kamsa-hantä malla-praharaëa
Zgładził podniebnego demona Wyomasurę, Jego oczy mają kształt płatków 
lotosu i jest zabójcą demona Keśi, który wcielił się w konia. On, który uwiel-
bia swawolę zgładził Króla Kamsę i rozgromił jego zapaśników Czanurę 
i Musztikę.

Część siódma
(19)

vasudeva-suta vrsëai-vamça-kérti-dhvaja
déna-nätha mathureça devaké-garbha-ja

Jest ukochanym synem Wasudewy i symbolem sławy dynastii Wriszni. Jest 
Panem upadłych dusz, królem Mathuty i może się wydawać, że przyjął na-
rodziny z łona Dewaki.

(20)
kubjä-krpämoya visnu çauri näräyana

dwärakeça naraka-ghna çré-yadu-nandana
Jest dobroczyńcą garbatej dziewczyny Kubdży. On, który utrzymuje wszel-
kie stworzenie, jest synem Wasudewy i schronieniem wszystkich dusz, Pa-
nem Dwaraki, zabójcą demona Narakasury i ukochanym potomkiem dy-
nastii Jadu.

(21)
çré-rukminé-känta satyä-pati sura-päla
pändava-bändhava çiçupälädira käla

On który chroni pobożnych jest ukochanym Rukmini i mężem Satji. Jest 
ukochanym przyjacielem pięciu braci Pandawów i przyczyną śmierci Sisiu-
pali i innych demonicznych królów.

Część ósma
 (22)

jagadéça janärdana keçavärta-träna
sarva-avatära-béja viçvera nidäna

Pan Wszechświata, który utrzymuje wszelkie żywe stworzenie, przynosi ulgę 
od wszelkiej niedoli, a jego włosy są bardzo piękne. Ten, który jest pierwot-
nym nasieniem wszystkich swoich różnorodnych inkarnacji jest źródłem 
wszystkich światów. 



44

(23)
mäyeçwara yogeçwara brahma-tejädhära
sarvätmära ätmä prabhu prakrtira pära

Jest Panem Iluzji Uosobionej, mistrzem mocy mistycznych i właścicielem 
duchowych mocy braminów. Jest Duszą wszystkich dusz, Najwyższym Pa-
nem I mistrzem, bytem przeciwnej strony oceanu materialnej natury.

(24)
patita-pävana jagannätha sarveçwara
brndäbana-candra sarva-rasera äkara

Kryszna, który jest Panem wszelkiego stworzenia troszczy się o rozwój upa-
dłych dusz. On jest księżycem na niebie Wrindawany i pierwotnym źródłem 
wszystkich odcieni duchowej miłości. 

(25)
nagare nagare gorä gäy
bhakativinoda tachu päy

Bhaktiwinoda jest u stóp Pana Gourangi, który tak oto śpiewa imiona 
Kryszny:

Pieśń druga
 (1)

krsëa govinda hare
gopé-vallabha çaure

O Kryszna! Gowinda! Hari! Gopi-wallaba śouri!
(2)

çréniväsa, dämodara, çré-räma, muräre
nanda-nandana, mädhava, nrsimha, kamsäre

O Śriniwasa! Damodara! Śri Rama! Murari! Nanda-nandana! Madawa! Nri-
simha! Kamsare!

Pieśń trzecia
 (1)

rädhä-vallabha, mädhava, çré-pati, mukunda
gopénätha, madana-mohana, räsa-rasänanda

ananga-sukhada-kunja-bihäré govinda
Kryszna jest ukochanym Radhy, słodyczą wiosennego miodu, mężem 
Lakszmi przyznającym wyzwolenie i Panem gopi. Wprawia w zakłopotanie 
Kupidyna i delektuje się upojnym nastrojem tańca rasa. Raduje się miłosny-
mi zabawami w zagajniku Radha Kunda i jest przyjemnością dla krów.
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Pieśń czwarta

 (1)
rädhä-mädhava kunja-bihäré

gopé-jana-vallabha giri-vara-dhäré
yaçodä-nandana,  braja-jana-ranjana,

yämuna-téra-vana-cäré
Kryszna jest ukochanym Radhy. Doświadcza wielu miłosnych przygód 
w gajach Wrindawany. Jest ukochanym niezamężnych pasterek z Wradży, 
podniósł wielkie wzgórze Gowardhana, jest ukochanym synem Matki Ja-
siody i źródłem uniesienia mieszkańców Wradży oraz przechadza się lasami 
wzdłuż brzegów rzeki Jamuny.

Pieśń piąta

 (1)
rädhä-vallabha,  rädhä-vinoda

rädhä-mädhava,  rädhä-pramoda
Kryszna jest ukochanym Radhy, Jej przyjemnością, wiosną Jej życia i Jej za-
chwytem.

(2)
rädhä-ramaëa,  rädhä-nätha,

rädhä-varaëämoda
rädhä-rasika,  rädhä-känta,

rädhä-milana-moda
Kryszna jest Panem serca Radhy, Jej ukochanym, zachwyca Go widok Jej 
pięknej cery, delektuje się wszystkim co jest z Nią związane, a spotkanie 
z Nią przepełnia Go radością.

Pieśń szósta

 (1)
jaya yaçodä-nandana krsëa gopäla govinda
jaya madana-mohana hare ananta mukunda

Wszelka chwała Krysznie synowi Matki Jasiody, chłopcu pasterzowi, który 
sprawia przyjemność krowom! Wszelka chwała dla zwycięscy Kupidyna, 
Pana Hari, który usuwa wszelką niepomyślność, który jest nieograniczony 
i przyznaje wyzwolenie!
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(2)
jaya acyuta mädhava räm brndäbana-candra
jaya muralé-vadana çyäma gopé-janänanda

Wszelka chwała nieomylnemu Panu, mężowi bogini fortuny, który jest 
najwyższym odbiorcą przyjemności i księżycem na niebie Wrindawany! 
Wszelka chwała Krysznie, który zawsze trzyma flet w Swoich ustach, który
jest koloru ciemno niebieskiej chmury deszczowej i jest źródłem szczęścia 
gopi!

Çré Näm-Kértan
Intonowanie Świętych Imion

- Pięć pieśni-

Pieśń pierwsza [Vibhäsa]
(1)

yaçomaté-nandana,  vraja-vara-nägara,
gokula-ranjana käna

gopé-paräna-dhana,  madana-manohara,
käliya-damana-vidhäna

Pan Kryszna jest ukochanym synem Matki Jasiody, wielką miłością miesz-
kańców Wradży i zachwytem Gokuli. Poufnie jest nazywany Kana i jest 
bogactwem życia gopi. Podbił umysł samego Kupidyna i poskromił węża 
Kaliję.

(2)
amala harinäm amiya-viläsa

vipina-purandara,  navéna nägara-vara,
vamçé-vadana suväsa

Te czyste, święte imiona Pana Hari są pełne słodkich, nektariańskich rozry-
wek. On Jest władcą lasów Wrindawany i najprzedniejszym spośród mło-
dzieńców. Zawsze gra na Swoim flecie i ubiera się bardzo wybornie.

(3)
braja-jana-pälana,  asura-kula-näçana,

nanda-godhana-räkhowälä
govinda mädhava,  navanéta-taskara,

sundara nanda-gopälä
Kryszna chroni mieszkańców Wradży i unicestwia różne, demoniczne dy-
nastie. Jest opiekunem krów Nandy Maharadża, sprawiającym im przyjem-
ność, mężem bogini fortuny i złodziejem masła.
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(4)
jämuna-taöa-cara,  gopé-vasana-hara,

räsa-rasika, krpämoya
çré-rädhä-vallabha,  brndäbana-naöabara,

bhakativinod-äçraya
Kryszna wędruje wzdłuż brzegów rzeki Jamuny, kradnie ubrania młodych 
panien Wradży i zachwyca się bogactwem nastrojów tańca rasa. Jest bardzo 
miłosierny, jest ukochanym Śrimati Radharani, wielkim tascerzem Wrinda-
wany i schronieniem Bhaktiwinody.

Pieśń druga

 (1)
‘doyäl nitäi caitanya’ bole’ näc re ämär man

näc re ämär man, näc re ämära man
Kiedy intonuję święte imiona „Dajal Nitai Czeitania!” mój umysł tańczy! 
Mój umysł tańczy! Mój umył tańczy!

(2)
(emon, doyäl to näi he, mär kheye prema dey)

(ore) aparädha düre jäbe, päbe prema-dhan
(o näme aparädha-vicära to näi he)

(takhon) krsëa-näme ruci ha’be, ghucibe bandhan
Nie znajdziecie nigdzie tak łaskawej osoby jak Nitiananda Prabhu! On zo-
stał uderzony przez Dżagaja i Madhaja i mimo tego dał im miłość do Boga! 
Kiedy znikną wasze obrazy osiągniecie skarb miłości do Boga! Jednak 
względem tych imion Czeitania, Nitai, obrazy nie są brane pod uwagę. Raz 
osiągnąwszy smak do świętego imięnia Kryszna, niewola w tym świecie do-
biegnie końca.

(3)
(krsëa-näme anuräg to ha’be he)

(takhon) anäyäse saphal ha’be jévera jévan
(krsëa-rati vinä jévan to miche he)

(ese) brndäbane rädhä-çyämer pa’be daraçan
(gaura-krpä ha’le he)

Kiedy żywa istota przywiązuje się do świętego imięnia Kryszny,  życie jej 
z łatwością stanie się sukcesem! Bez atrakcji do Kryszny jest ono po prostu 
bezużyteczne ! Z końcem życia, jeśli otrzymałeś łaskę Pana Goury objawią 
ci się Radha i Śyama we Wrindawan!
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Pieśń trzecia

 (1)
‘hari’ bolo, ‘hari’ bolo, ‘hari’ bolo, bhäi re

harinäm äniyäche gauränga-nitäi re
(modera duhkha dekhe’ re)

Bracia, intonujcie - „Hari!” Intonujcie - „Hari”, „Hari!” Panowie Gouranga 
i Nitiananda przynieśli święte imię! (Widząc naszą niedolę!)

(2)
harinäm vinä jéver anya dhana näi-re

harinäme çuddha ha’lo jagäi-mädhäi re
(bado päpé chilo re)

Dla duszy nie ma nic bardziej cennego jak święte imię! Poprzez wpływ świę-
tego imięnia nawet Dżagaj i Madhaj zostali oczyszczeni! (Obaj byli wielce 
grzesznymi osobami!)

(3)
miche mäyä-baddha ho’ye jévan käöäi re

(‘ämi, ämär’ bole’ re)
äçä-vaçe ghure’ ghure’ är kothä jäi re

(äçär çesa näi re)
Przeżyłem swoje życie bez sensu związany przez iluzję! (Zawsze mówiąc „ja” 
i „moje”!) Wędrowałem przez nie pod kontrolą doczesnych pragnień – do-
kąd mam się teraz udać? (Nie ma końca materialnym pragnieniom!)

(4)
‘hari’ bole’ deo bhäi äçär mukhe chäi re

(niräça to’ sukho re)
bhoga-moksa-vänchä chädi’ harinäm gäi re

(çuddha-sattva ho’ye re)
Bracia, intonujcie - „Hari” - patrząc materialnym pragnieniom prosto 
w oczy! (Wolność od doczesnych pragnień jest podstawą prawdziwego 
szczęścia!) Porzucając wszelkie pragnienia ziemnskich przyjemności i wy-
zwolenia, intonujcie święte imiona Najwyższego Pana! (Stając się czystym 
i usytuowanym w transcendencji!)

(5)
näce’ jeo nämer gune o sab phala päi re

(tuccha phale prayäs chede’ re)
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vinod bole jäi lo’ye nämer bäläi re
(nämer bäläi chede’ re)

Tańczę w ekstazie z powodu mocy i boskości świętego imięnia i tak oto osią-
gam również te rezultaty! (Porzuciwszy wszelkie wysiłki osiągnięcia zniko-
mych materialnych rezultatów!) Bhaktiwinoda mówi - „Pokonuję wszelkie 
przeszkody by czysto intonować Święte Imie! (Porzucam wszelkie obrazy 
wobec Świętego Imienia!)”

Pieśń czwarta
 (1)

bolo hari bolo (3 razy)
maner änande, bhäi, bolo hari bolo

bolo hari bolo (3 razy)
janame janame sukhe bolo hari bolo

Intonujcie święte imię Hari! O bracia, intonujcie święte imię Hari z radością 
w umyśle! Intonujcie imiona Hari! Życie po życiu intonujcie w szczęściu 
imię Hari!

(2)
bolo hari bolo (3 razy)

mänava-janma pe’ye, bhäi, bolo hari bolo
bolo hari bolo (3 razy)

sukhe thäko, duhkhe thäko, bolo hari bolo
Intonujcie imię Hari! Bracia, otrzymaliście ludzkie narodziny, więc teraz 
intonujcie imię Hari! Intonujcie imię Hari! Czy jesteście w szczęściu czy 
w niedoli, intonujcie święte imię Hari!

(3)
bolo hari bolo (3 razy)

sampade wipade, bhäi, bolo hari bolo
bolo hari bolo (3 razy)

grhe thäko, vane thäko, bolo hari bolo
krsëaera samsäre thäki’ bolo hari bolo

Intonujcie imię Hari! Bracia, w pomyślności czy w biedzie, intonujcie święte 
imię Hari! Intonujcie imię Hari! Czy żyjecie w domu czy w lesie, intonujcie 
imię Hari! Przebywając w tym materialnym świecie dla korzyści Kryszny, 
intonujcie imię Hari!

(4)
bolo hari bolo (3 razy)

asat-sanga chädi’, bhäi, bolo hari bolo
bolo hari bolo (3 razy)
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vaisnava-caraëe podi’ bolo hari bolo
Intonujcie imię Hari! Bracia, porzućcie towarzystwo niepobożnych ludzi 
i intonujcie imię Hari! Intonujcie imię Hari! Padając do stóp Waisznawów, 
intonujcie imiona Hari!

(5)
bolo hari bolo (3 razy)

gaura-nityänanda bolo (3 razy)
gaura-gadädhara bolo (3 razy)

gaura-advaita bolo (3 razy)
Intonujcie imię Hari! Intonujcie imiona Goura i Nitiananda! Intonujcie 
imiona Goura i Gadadhara! Intonujcie imiona Goura i Adweita!

Pieśń piąta
 (1)

(hare) haraye namah krsëa yädaväya namah
yädaväya mädhaväya keçaväya namah
gopäla govinda räm çré-madhusüdan

rädhä-govinda bolo (4 razy)
Ofiarowuję pełne szacunku pokłony Hari, Najwyższej Osobie Boga, Krysz-
nie, potomkowi dynastii Jadu, mężowi bogini fortuny i zabójcy demona Ke-
szi, opiekunowi krów, najwyższemu odbiorcowi przyjemności i pogromcy 
demona Madhu. Intonujcie święte imiona - „Radha-Gowinda!”

(2)
govinda govinda govinda bolo

rädhä-govinda bolo (4 razy)
guru-krpä jale näçi’ visaya-anala

rädhä-govinda bolo (4 razy)
Intonujcie - „Gowinda! Gowinda! Gowinda! Intonujcie - „Radha-Gowin-
da!” Teraz kiedy woda łaski mistrza duchowego ugasiła płonący ogień ma-
terialnej egzystencji, intonujcie - „Radha-Gowinda!”

(3)
krsëaete arpiyä deha-gehädi sakal

rädhä-govinda bolo (4 razy)
ananya-bhävete citta koriyä saral

rädhä-govinda bolo (4 razy)
Ofiarowując ciało, dom, rodzinę i wszystko Krysznie, intonujcie  - „Radha-
-Gowinda!” Z niezachwianą determinacją, będąc szczerym i prostym w ser-
cu, intonujcie - „Radha-Gowinda!”
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(4)
rüpänuga vaisëavera piyä pada-jal

rädhä-govinda bolo (4 razy)
däça aparädha tyaji’ bhukti-mukti-phal

rädhä-govinda bolo (4 razy)

Pijąc wodę, która obmyła stopy waisznawów podążających śladami Śrila 
Rupy Goswamiego, intonujcie - „Radha-Gowinda!” Porzucając dziesięć ob-
raz wobec świętego imięnia, podobnie jak nęcące owoce materialnych przy-
jemności i wyzwolenia, intonujcie - „Radha-Gowinda!’

(5)
sakhéra caraëa-reëu koriyä sambal

rädhä-govinda bolo (4 razy)
swarüpete braja-bäse hoiyä çétal

rädhä-govinda bolo (4 razy)
Przyjmując jako jedyną pomoc kurz z lotosowych stóp Gopi, intonujcie 
- „Radha-Gowinda!” Mieszkając we Wradży w swojej duchowej formie, 
w poczuciu szczęścia, intonujcie - „Radha-Gowinda!”

 Çreyo-Nirëaya
Przywołanie pomyślności duchowej

- Pięć pieśni –

Pieśń pierwsza
 (1)

krsëa-bhakti vinä kabhu nähi phalodoy
miche sab dharmädharma jéver upädhimoy

Nie ma korzyści w życiu pozbawionym miłosnej służby dla Kryszny. Dlate-
go tak zwana religijność i bezbożność żywej istoty, oszołomionej przez fał-
szywe, doczesne tytuły jest po prostu bezużyteczna.

(2)
yoga-yäga-tapo-dhyän, sannyäsädi brahma-jnän,

nänä-kända-rüpe jéver bandhana-käraëa hoy
Mistycyzm, składanie wedyjskich ofiar, surowa asceza, medytacja, wyrze-
czenie się świata i kultywowanie wiedzy o bezosobowym Absolucie – cho-
ciaż pojawiają się pod postacią różnych ścieżek duchowych – wszystkie 
przyczyniają się do dalszego pobytu duszy w tym świecie.
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(3)
vinoder väkya dharo, nänä kända tyäg koro,
nirupädhi krsëa-preme hrdoye deho äçroy

Proszę rozważ radę Bhaktiwinoda: - Porzuć te wszystkie różne ścieżki i pie-
lęgnuj czystą miłość do Kryszny ukrytą w sercu, gdyż tylko to wyrasta po-
nad doczesność.

Pieśń druga
 (1)

är keno mäyä-jäle poditecho, jéva-mén
nähi jäno baddha ho’ye ro’be tumi ciro-din

O podobna rybie duszo, dlaczego wpadłaś w sieć Maji (iluzji)? Ciągle nie 
rozumiesz, że będąc wplątaną w tę sieć pozostaniesz w tym materialnym 
świecie na długi, długi czas.

(2)
ati tuccha bhoga-äçe, bandé ho’ye mäyä-päçe

rohile vikrta-bhäve dandya jathä parädhén
Wpadłszy w pułapkę Maji z powodu pragnienia nadzwyczaj błachych przy-
jemności, jesteś jakby nie sobą, dotknięta chorobą duszy i pozwalasz się ka-
rać jako jej sługa.

(3)
ekhona bhakati-bale, krsëa-prema-sindhu-jale

krédä kori’ anäyäse thäko tumi krsëaädhéna
Teraz, na mocy czystego oddania, pływaj i figluj swobodnie w oceanie du-
chowej miłości do Kryszny i zawsze bądź gotów coś dla Niego zrobić oraz 
polegaj na Nim!

Pieśń trzecia
 (1)

périti sac-cid-änande rüpavaté näré
dayä-dharma-ädi guna alankära sab tähäri

Zamiłowanie do natury wieczności, wiedzy i szczęścia jest jak bardzo pięk-
na kobieta, której ozdobą są wszelkie dobre cechy z łaskawością i religijno-
ścią na czele.

(2)
jnäna tä’r paööa-çäöé, yoga-gandha-paripäöé
e sabe çobhitä saté kore krsëa-mana curi

Boska, czysta wiedza jest jej jedwabnym sari, a praktyka jogi służby oddania 
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jest jej pięknym zapachem. Ozdobiona tymi cechami, ta piękna, czysta ko-
bieta uwodzi umysł samego Kryszny.

(3)
rüpa vinä alankäre, kibä çobhä e-samsäre

périti-vihéna gune krsëae nä tusite päri
Czy ktoś pozbawiony piękna jest uważany za atrakcyjnego, nawet jeśli nosi 
wspaniałe ozdoby? Podobnie, ktoś kto posiada dobre cechy jak miłosierdzie 
i religijność nie jest w stanie zadowolić Pana Kryszny jeśli Go nie kocha.

(4)
vänaréra alankära, çobhä nähi hoy tä’ra

krsëa-prem vinä tathä gune nä ädara kori
Tak jak nie ma piękna w ozdobie noszonej przez małpę, podobnie nie cenię 
zbytnio cech takich jak miłosierdzie i religijność jeśli są pozbawione miłości 
do Kryszny.

Pieśń czwarta
(1)

‘niräkär niräkär’, koriyä cétkär
keno sädhaker çänti bhängo, bhäi, bär bär

Bracia, dokazując, że - „Najwyższy Pan jest bezpostaciowy, Absolutna Praw-
da jest pustką!” Dlaczego z takim uporem staracie się zakłócić spokój Wa-
isznawów?

(2)
tumi jä’ bujhecho bhälo, täi lo’ye koto käl,
bhakti vinä phalodoy tarke nähi, jäno sär

Akceptując tą impersonalną filozofię, którą uważacie za bardzo zaawanso-
waną, po prostu tracicie tak wiele czasu. Należy zrozumieć tę istotną praw-
dę: - bez oddania dla Najwyższego Pana nie ma faktycznej korzyści z pospo-
litych, czczych rozważań.

(3)
sämänya tarkera bale, bhakti nähi äsvädile,

janama hoilo brthä, nä korile suvicär
Wasze narodziny jako ludzkich istot są bezużyteczne. Mimo, że jesteście 
postrzegani jako wielcy filozofowie, w tym względzie wnioskujecie błędnie.
Z powodu suchej logiki i jałowych dysput nie zaznaliście szczęścia czystego 
oddania dla Najwyższego Pana.

(4)
rüpäçraye krsëa bhaji’, jadi hari-preme maji,

tä’ ho’le alabhya, bhäi, ki koribe bolo är
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Kiedy czczę Krysznę przyjmując schronienie Śrila Rupy Goswamiego, głę-
boko zanurzam się w miłości do Boga. Bracia, wy nie jesteście w stanie tego 
zrobić. Co macie więcej do powiedzenia?

Pieśń piąta
 (1)

keno är koro dvesa, videçi-jana-bhajane
bhajanera linga nänä, nänä deçe nänä jane

Dlaczego ciągle jest wam nieznośne, że Pan jest czczony przez ludzi wszyst-
kich krajów? Istnieje wiele autentycznych sposobów wielbienia Boga, odpo-
wiednio do obyczajów różnych ludzi żyjących w różnych państwach.

(2)
keho mukta-kacche bhaje, keho häöu gädi’ püje
keho vä nayana mudi’ thäke brahma-ärädhäne

Niektórzy ludzie czczą Pana niestarannie i beztrosko, inni klękają przed 
Nim, a jeszcze inni w ciszy zamykają oczy wielbiąc Jego bezosobowy aspekt 
(Brahamana).

(3)
keho yogäsane püje, keho sankértane maje
sakale bhajiche sei eka-mätra krsëa-dhane

Są ludzie którzy czczą Go różnymi pozycjami jogi, a niektórzy zanurzają się 
w zbiorowym intonowaniu świętych imion Pana, ale wszyscy z nich czczą 
ten jeden, jedyny najwyższy skarb - Pana Śri Krysznę.

(4)
ataeva bhrätr-bhäve, thäko sabe su-sadbhäve
hari-bhakti sädho sadä, e jévane vä maraëe

Dlatego powinniście odnieść się do tego w braterskim nastroju i jednoczyć 
się w duchowej przyjaźni. Zawsze praktykujcie służbę oddania dla Pana 
Hari w obliczu życia czy śmierci.

 Bhajan-Gétä
Pieśni służące czczeniu

-  Dwie pieśni -

Pieśń pierwsza
 (1)

bhaja re bhaja re ämär mana ati manda
(bhajan vinä gati näi re)
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(bhaja) braja-bane rädhä-krsëa-caraëäravinda
(jnäna-karma parihari’ re)

(bhaja) (braja-bane rädhä-krsëa)
Mój drogi umyśle, o jakże jesteś niedorzeczny! Po prostu czcij lotosowe sto-
py Radhy i Kryszny w lesie Wradży - bez tego nie ma kwestii duchowego 
postępu! Po prostu czcij lotosowe stopy Radhy i Kryszny w lesie Wradży - 
a porzuć wszelką spekulatywną wiedzę i materialne czynności!

(2)
(bhaja) gaura-gadädharädwaita guru-nityänanda

(gaura-krsëae abheda jene’ re)
(guru krsëa-presöha jene’ re)

(smara) çréniväs, haridäs, muräri, mukunda
(gaura-preme smara, smara re)

(smara) (çréniväs haridäse)
Po prostu czcij Gourę, Gadadhara, Adweitę i Pana Nitianandę, orginalne-
go mistrza duchowego! Wiedząc, że Pan Goura i Pan Kryszna są tożsami, 
a mistrz duchowy jest bardzo drogi Krysznie! Pamiętaj drogich towarzyszy 
Pana Czeitanii mianowicie - Śriwasa Thakura, Haridasa Thakura, Murari
Guptę i Mukunda Dattę! W głębokiej miłości do Pana Goury, powinieneś 
pamiętać, po prostu pamiętać! Pamiętaj dwie wielkie osobistości Śriwasa 
Thakura i Haridasa Thakura!

(3)
(smara) rüpa-sanätana-jéva-raghunätha-dvandva

(krsëa-bhajan jadi korbe re)
(rüpa-sanätane smara)

(smara) räghava-gopäla-bhaööa swarüpa-rämänanda
(krsëa-prema jadi cäo re)

(swarüpa-rämänande smara)
Po prostu pamiętaj Śri Rupę Goswamiego, Sanatana, Dżiwę oraz dwóch 
Raghunatów! (Och, jeśli jesteś zaangażowany w czczenie Pana Kryszny!) 
(Po prostu pamiętaj dwie wielkie dusze Śri Rupe Goswamiego i Sanatana 
Goswamiego!) Pamiętaj Raghawa Panditę, Gopala Bhatta Goswamiego, 
Swarupe Damodara Goswamiego i Ramananda Raja! (Och, jeśli naprawdę 
szukasz miłości do Kryszny!) (Pamiętaj Swarupa Damodara Goswamiego 
i Ramananda Raję!)

(4)
(smara) gosöhi-saha karëapüra, sena çivänanda

(ajasra smara, smara re)
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(gosöhi-saha karnapüre)
(smara) rüpänuga sädhu-jana bhajana-änanda

(braje bäs jadi cäo re)
(rüpänuga sädhu smara)

Pamiętaj o Śrila Kawi Karnapurze i wszystkich członkach jego rodziny, 
szczególnie jego ojca, Siwananda Senę! (Och, zawsze pamiętaj!) (Śri Kawi 
Karnapurę i jego rodzinę!) Pamiętaj o wszystkich Świętych osobach, które 
podążają ścieżką Śrila Rupy Goswamiego i którzy są zaabsorbowani rado-
śnie w bhadżan! (Och, jeśli rzeczywiście chcesz przebywać na ziemi Wra-
dży!) (Po prostu pamiętaj o sadhu, którzy podążają za Śrila Rupa Goswa-
mim!)

Pieśń druga

 (1)
bhävo nä bhävo nä, mana, tumi ati dusöa

(visaya-vise ächo he)
käma-krodha-lobha-moha-madädi-ävisöa

(ripur baçe ächo he)
Mój drogi umyśle, nie pomyślałeś o tym! Nie pomyślałeś o tym! Jesteś bar-
dzo niegodziwy! Jesteś głęboko zatopiony w truciźnie zadawalania zmy-
słów!) Jesteś owładnięty pożądaniem, gniewem, chciwością, złudzeniem, 
szaleństwem i tak dalej! Jesteś w niewoli wroga!)

(2)
asad-värtä-bhukti-mukti-pipäsä-äkrsöa

(asat-kathä bhälo läge he)
pratisöhäçä-kuöinäöi-çaöhatädi-pisöa

(sarala to’ ho’le nä he)
ghireche tomäre, bhäi, e sab arisöa

(e sab to’ çatru he)
Jesteś spragniony słuchania czczych wiadomości, szukania materialnych 
obiektów na swój zmysłowy użytek oraz poszukiwania zbawienia! Myślisz, 
że ta paplanina brzmi tak miło! Prześladuje cię pragnienie sławy, obłuda 
i nieuczciwe poczynania! Nie jesteś zbyt szczery i bezpośredni! Drogi bra-
cie, otaczają cię te wszystkie niepomyślne znaki śmierci! To naprawdę twoi 
śmiertelni wrogowie!)

(3)
e sab nä chede’ kise pä’be rädhä-krsëa

(jatane chädo, chädo he)
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sädhu-sanga vinä är kothä tava isöa
(sädhu-sanga koro, koro he)

vaisëava-caraëe maja, ghucibe anisöa
(ek-bär bheve’ dekho he)

Jeśli nie porzucisz tych wszystkich rzeczy, to jak osiągniesz Radhę i Krysznę? 
Postaraj się je porzucić, po prostu porzuć je! Gdzie prócz towarzystwa świę-
tych osób odnajdziesz swe prawdziwe dobro? Trzymaj się tego towarzystwa 
świętych wielbicieli! Przylgnij do lotosowych stóp Waisznawów i wszelkie 
niechciane rzeczy znikną! Po prostu pomyśl o tym choć raz, zastanów się!

Prema-Dhvani
Pieśń miłości

premse koho çré krsëa-caitanya-nityänanda-
advaita-gadädhara-çréväsa-pandita ké jaya!

çré antardvépa mäyäpura, sémanta, godruma, 
madhyadvépa, koladvépa, rtudvépa,

jahnudvépa, modadruma, rudradvépätmaka çré navadvépa-dhäma ké jaya!
çré rädhä-krsëa-gopa-gopé-go-govardhana-
vrndävana-rädhä-kunda-yamunäjé ké jaya!

çré tulasé-devé ké jaya!
çré gangäjé ké jaya!

çré surabhi-kunja ké jaya!
çré näm haööa ké jaya!

çré bhakti-devé ké jaya!
çré gäyaka, çrotä, bhakta-vrnda ké jaya!

(pare säsöänga-dandavat - upadnij w pokłonie prosto niczym kij,  ośmioma 
częściami ciała dotykając ziemi)

Çré Nämäsöaka

Osiem pieśni gloryfikujących Święte Imię (Bengalskie pieśni oparte na „Na-
masztace” Śrila Rupy Goswamiego napisanej w sanskrycie)

Pieśń pierwsza [Lalita-Ekatälä & Daçakuçé]

(1)
çré-rüpa-vadane çré-çacé-kumär
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swa-näm-mahimä koralo pracär
Przez usta Śrila Rupy Goswamiego, syn Matki Saczi nauczał chwał Swojego 
własnego wspaniałego świętego imięnia.

(2)
jo näm, so hari-kachu nähi bheda

so näm satya-miti gäyati veda
Nie ma różnicy pomiędzy tym świętym imięniem Pana Hari a Samym Pa-
nem. Pisma wedyjskie opiewają chwały świętego imięnia Pana.

[Daçakuçé]
(3)

sabu upanisada,  ratna-mälä-dyuti,
jhakamaki’ caraëa-samépe

mangala-ärati,  koro-i anuksana,
dvi-gunita-panca-pradépe

Wszystkie Upaniszady są niczym naszyjnik olśniewająco pięknych klejno-
tów błyszczących u lotosowych stóp świętego imięnia. Te klejnoty wiedzy 
wedyjskiej bezustannie ofiarowują Imieniu czczenie kagankiem jaśniejącym
dwoma rzędami po pięć ogników.

(4)
caudda bhuvana mäha,  deva-nara-dänava,

bhäga jänkara balavän
näma-rasa-péyusa,  pibo-i anuksana,

chodata karama-geyän
We wszystkich czternastu światach, obdarzeni błogosławieństwem losu pół-
bogowie, ludzie i demony, bezustannie piją nektar bogactwa rozkosznych 
smaków Świętego Imienia, pozostawiając na uboczu wszelkie prace dla re-
zultatów oraz intelektualne poszukiwania wiedzy.

(5)
nitya-mukta punah,  näma-upäsana,

satata koro-i säma-gäne
goloke baiöhata,  gäowe nirantara,

näma-viraha nähi jäne
Wiecznie wyzwolone dusze żyjące w świecie duchowym zawsze czczą świę-
te imię pięknie skomponowanymi hymnami i przebywając w Goloka Wrin-
dawanie nieustannie Je intonują. Tęsknota rozdzielenia z ukochanym Imie-
niem jest im więc nieznana.
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(6)
sabu-rasa-äkara,  ‘hari’ iti dvy-aksara,

sabu-bhäve koralun äçroy
näma caraëe pa’di,  bhaktivinoda kohe,

tuwä pade mägahun niloy
Dwie sylaby Ha-ri są kopalnią bogactwa dojrzałych smaków duchowej mi-
łości. Wszelkie uniesienie duchową przyjemnością przyjęło schronienie 
w tych sylabach. Upadając do lotosowych stóp świętego imięnia, Bhaktiwi-
noda wypowiada te słowa:  - „O Harinam, modlę się o zamieszkanie u Two-
ich lotosowych stóp.”

Pieśń druga

 [Lalita-Daçakuçé]
(1)

jaya jaya harinäm,  cidänandämrta-dhäm,
para-tattva aksara-äkär

nija-jane krpä kori’,  näma-rüpe avatari’,
jéve doyä korile apär

Chwała, wszelka chwała świętemu imięniu Pana, siedzibie nieśmiertelnego, 
transcendentalnego szczęścia! Najwyższa Prawda Absolutna, który posiada 
wieczną formę świętej sylaby, zstąpił w formie świętego imięnia. W ten spo-
sób okazał łaskę Swoim wielbicielom i bezgraniczne współczucie upadłym 
duszom.

(2)
jaya ‘hari’, ‘krsëa’, ‘räm’,  jaga-jana-suviçräm,

sarva-jana-mänasa-ranjana
muni-vrnda nirantar,  je nämera samädar,

kori’ gäy bhoriyä vadana
Wszelka chwała Najwyższej Osobie Boga, który jest nazywany różnymi 
imionami takimi jak Hari, Kryszna i Rama! Jest On pomyślnym schro-
nieniem dla wszystkich żywych istot we wszechświecie i zachwyca umysły 
wszystkich dusz. Roztropni mędrcy stale odnoszą się z nabożnym szacun-
kiem do Jego świętego imięnia i ciągle je śpiewają wypełniając swoje usta 
tym dźwiękiem.

(3)
ohe krsëa-nämäksar,  tumi sarva-çakti-dhar,

jévera kalyäna-vitaraëe
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tomä vinä bhava-sindhu,  uddhärite nähi bandhu,
äsiyächo jéva-uddhäraëe

O Panie Kryszno pod postacią sylab Imienia posiadasz wszystkie najwyższe 
moce i obdarzasz czystą pomyślnością żywe istoty! Poza Tobą nie ma przy-
jaciela, który uwolniłby nas z oceanu materialnej egzystencji. Przyszedłeś by 
oswobodzić wszystkie dusze, które do niego spadły.

(4)
äche täpa jéve jata,  tumi saba koro hata,

heläya tomäre eka-bär
däke jadi kono jan,  ho’ye dén akincan,

nähi dekhi’ anya pratikär

W tym świecie jest wystarczająco dużo smutku i cierpienia dla wszystkich 
dusz. O Harinam, jeśli ktoś choć raz wezwie Ciebie, skromnie i w pokorze, 
nic nie posiadając i nie widząc żadnego innego lekarstwa, które może przy-
nieść mu ulgę,  Ty z łatwością rozproszysz wszelki jego smutek.

(5)
tava svalpa-sphürti päy,  ugra-täpa düre jäy,

linga-bhanga hoy anäyäse
bhakativinoda koy,  jaya hari-näma jay,

pade’ thäki tuwä pada-äçe

Nawet jeśli ktoś dostrzeże niewyraźny przebłysk Twej rzeczywistej natury, 
wtedy wszelkie najsroższe niedole odchodzą daleko, w rzeczy samej sama 
istota cierpienia jest starta w pył. Bhaktiwinoda rzecze: - „Chwała, wszelka 
chwała tobie Święte Imię Boga! O Harinam, ciągle i od nowa upadam na 
ziemię w nadziej i pochwycenia Twych lotosowych stóp!”

Pieśń trzecia
 [Vibhäsa-Ekatälä]

(1)
viçve udita,  näma-tapan,

avidyä-vinäça lägi’
chodata saba,  mäyä-vibhava,

sädhu tähe anurägé
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Świetliste słońce transcendentalnego, świętego imięnia Pana pojawiło 
się w materialnym świecie aby rozjaśnić ciemność ignorancji. Odsuwając 
wszystkie doczesne ponęty, święte dusze pielęgnują jedynie serdeczne przy-
wiązanie do tego imięnia.

(2)
hari-näma-prabhäkara,  avidyä-timira-hara,

tomär mahimä kebä jäne
ke heno pandita-jan,  tomära mähätmya-gaë,

uccaih-sware sakala bäkhäne
Słońce świętego imięnia rozprasza ciemność ignorancji. O Harinam, któż 
prawdziwie zna Twoją wielkość? Jaki rodzaj uczonych jest w stanie głośno 
wyśpiewać bogactwo Twych chwał?

(3)
tomära äbhäs pahilohi bhäy
e bhava-timira kavalita-präy

O święte imię, od pierwszej chwili, gdy ktoś dostrzeże zaledwie przebłysk 
Twojego wschodu na horyzoncie serca, ponura ciemność tego łez padołu 
jest prawie całkiem unicestwiona.

(4)
acire timira näçiyä prajnän

tattvändha-nayane korena vidhän
Szybko rozpraszając jakąkolwiek pozostałą ciemność, rozświetlasz mądro-
ścią nasze ślepe duchowo oczy.

(5)
sei to’ prajnän viçuddha bhakati

upajäy hari-visayiné mati
To duchowe światło wspomaga wzrost czystego oddania w sercu, z którego 
rodzi się zrozumienie kochającej natury Boga.

(6)
e adbhuta-lélä satata tomär

bhakativinoda jäniyäche sär
Oto Twoja wspaniała ponadczasowa przygoda, a Bhaktiwinoda zrozumiał 
jej sens.

Pieśń czwarta
 [Lalita-Daçakuçé]

(1)
jnäné jnäna-yoge,  koriyä jatane,

brahmera säksät kore
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brahma-säksätkär,  apraräbdha karma,
sampürna jnänete hare

Uczona osoba, usiłująca praktykować giana-jogę, osiąga stopniowo bez-
pośrednią percepcję Najwyższego Brahmana. To doświadczenie Brahma-
na obdarza go w pełni kompletną transcendentalną wiedzą, a ona usuwa 
wszystkie reakcje karmiczne nagromadzone w poprzednich żywotach, któ-
re jeszcze nie zaowocowały.

abu to’ prärabdha,  nähi hoy ksoy,
phala-bhoga binä kabhu

brahma-bhüta jéva,  phala-bhoga lägi’,
janama-maraëa labhu

Jednakże przez ślad realizacji Brahmana, czyjeś reakcje karmiczne, które 
właśnie wydają owoc, nie wyczerpują się dopóki ktoś rzeczywiście nie od-
cierpi tych reakcje. Zatem pomimo kontaktu z Wiecznością (doświadczenia 
Brahmana), ta osoba musi odbierać reakcje karmy i być uwikłaną w cykl 
narodzin i śmierci.

(3)
kintu ohe näma,  tava sphürti ha’le,

ekänté janera äro
prärabdhäprärabdha,  kichu nähi thäke,

vede gäya bäro bäro
Ale, O Święte Imie, kiedy Ty pojawiasz się na języku Swojego niezachwiane-
go wielbiciela, jego wszystkie grzeszne reakcje przeszłego i obecnego życia 
są kompletnie zniszczone. Ta prawda jest opiewana przez Wedy raz po raz.

(4)
tomära udaye,  jévera hrdoya,

sampürna çodhita hoy
karma-jnäna-bandha,  saba düre jäya,

anäyäse bhava-ksoy
O Święte Imie, kiedy wschodzisz w sercu żywej istoty, ono zostaje całkowi-
cie oczyszczone. Jarzmo materialistycznych czynności i intelektualnej wie-
dzy zostaje zrzucone i uwarunkowany byt duszy dobiega końca bez żadnych 
trudności.

(5)
bhakativinoda,  bähu tule’ koy,

nämera niçäna dharo
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näma-dankä-dhvani,  koriyä jäibe,
bheöibe muralédharo

Bhaktiwinoda unosi swoje ramiona wołając: - „Niosąc sztandar ze świętym 
imięniem bij mocno w bęben świętego imięnia. W ten sposób z pewnością 
Najwyższy Muralidhara, mistrz gry na flecie, zechce cię usłyszeć!”

Pieśń piąta
 [Lalita-Vibhäsa-Ekatälä]

(1)
harinäm, tuwä aneka swarüp

yaçodä-nandana,  änanda-vardhana,
nanda-tanaya rasa-küp

O Imię Boże, przejawiasz się w wielu formach, takich jak „ukochany syn 
Matki Jasiody”, „Ten, który powiększa szczęście”, „syn Nandy” czy „skarbiec 
nastrojów transcendentalnej miłości”.

(2)
pütanä-ghätana,  trnävarta-hana,

çakaöa-bhanjana gopäl
muralé-vadana,  agha-baka-mardana,

govardhana-dhäré räkhäl
Tyś zgładził demony Putanę i Trinawarty, Ty roztrzaskałeś wóz i jesteś opie-
kunem krów, mistrzem gry na magicznym flecie murali, pogromcą demo-
nów Aghy i Baki, Ty podniosłeś wzgórze Gowardhana i jesteś pasterzem.

(3)
keçé-mardana,  brahma-vimohana,

surapati-darpa-vinäçé
arisöa-pätana,  gopé-vimohana,

jamunä-pulina-viläsé
Jesteś znany jako zwycięsca demona Keszi i Ten, który wprawił w oszoło-
mienie Pana Brahmę oraz zniszczył dumę Indry, króla niebios. Zgładziłeś 
demona Arihę, oczarowałeś młode pasterki i lubisz podchody nad brzegami 
Jamuny.

(4)
rädhikä-ranjana,  räsa-rasäyana,

rädhä-kunda-kunja-bihäré
räma, krsëa, hari,  mädhava, narahari,

matsyädi-gaëa-avatäré
Wprawiasz w zachwyt Śri Radhikę, napełniasz taniec rasa nektarem życia 
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i swawolisz w lasach opodal Radha Kundy. Jesteś skarbnicą przyjemności, 
wszechatrakcyjną Osobą, tym, który usuwa wszelką niepomyślność, jesteś 
mężem bogini fortuny, Ty wcieliłeś się w boską postać człowieka-lwa i jesteś 
źródłem wszystkich innych inkarnacji takich jak np. inkarnacja Ryby.

(5)
govinda, vämana,  çré-madhusüdana,

yädava-candra, vanamälé
käliya-çätana,  gokula-ranjana,

rädhä-bhajana-sukha-çälé
Zwą Cię tym, który sprawia przyjemność krowom, przyjąłeś inkarnację kar-
ła bramina i jesteś dostojnym pogromcą demona Madhu. Jesteś księżycem 
dynastii Jadu i zawsze nosisz girlandy ze świeżych leśnych kwiatów. Skarci-
łeś węża Kaliję i wprawiasz w zachwyt Gokulę. Z przyjemnością ofiarowu-
jesz się jako wielbiciel Śrimati Radharani.

(6)
ityädika näm,  swarüpe prakäm,

bäduk mora rati räge
rüpa-swarüpa-pada,  jäni’ nija sampada,

bhaktivinoda dhori’ mage
O Harinam, odpowiednio do Twojej słodkiej woli przejawiasz się we wszyst-
kich tych formach i również wielu innych. Proszę, niech mój zachwyt i mi-
łość do nich wzrasta coraz bardziej. Bhaktiwinoda poznaje swój bezcenny 
skarb i chwyta lotosowe stopy Rupy Goswamiego i Swarupy Damodara Go-
swamiego w trakcie ofiarowywania tych modlitw.

Pieśń szósta
 [Vibhäsa-Jhänphi, Lophä]

(1)
väcya o väcaka-dui swarüp tomär

väcya-tava çré-vigraha cid-änandäkär
O Panie, posiadasz dwa rodzaje transcendentalnych form. Jedne są  nazy-
wane i opisywane (waczja), podczas gdy drugimi są same te imiona czy 
określenia (waczaka). I tak Twoja piękna postać, pełna transcendentalnej 
wiedzy i szczęścia jest opisywana.

(2)
väcaka swarüp tava ‘çré-krsëaädi’ näm
varna-rüpé sarva-jéva-änanda-viçräm
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Natomiast Twoje święte imiona, takie jak Kryszna i inne należą do drugiego 
rodzaju . Tak oto pojawiasz się w transcendentalnej formie wibracji dźwię-
kowej i w Tobie zawiera się szczęście wszystkich dusz.

(3)
ei dui swarüpe tava ananta prakäç
doyä kori’ deya jéve tomära viläs

Twoje niezliczone manifestacje przejawiają się w tych dwóch formach. 
Przepełniając się współczuciem i łaską wspólnie przyciągają upadłe dusze 
do Twoich boskich rozrywek. 

(4)
kintu jäniyächi nätha väcaka-swarüp

väcyäpeksä doyamoy, ei aparüp
Ale odnośnie tych Twoich dwu form, o Panie, rozumiem, że forma Imienia 
jest nawet bardziej miłosierna i tak oto uważam Twoje święte imię za naj-
wspanialsze.

(5)
näma nämé bheda näi, vedera vacan
tabu näma-nämé ho’te adhika korun

Wedy stwierdzają, że nie ma różnicy między świętym imięniem Pana i Nim 
Samym, ale wciąż święte imię jest bardziej łaskawe niż Pan Osobiście.

(6)
krsëae-aparädhi jadi näme çraddhä kori’

präna bhori’ däke näm-’rama, krsëa, hari’,
Jeśli ktoś obraził osobę Pana Kryszny, ale ma szczerą wiarę w święte imię 
i woła z całego swego serca i duszy - „Rama!””Kryszna!””Hari!”...

(7)
aparädha düre jäy, änanda-sägare
bhäse sei anäyäse rasera päthäre

… to wszystkie popełnione obrazy zostają wymazane i może bez przeszkód 
unosić się na falach oceanu duchowego szczęścia z całym bogactwem jego 
smaków.

(8)
vigraha-swarüp väcye aparädha kori’
çuddha-nämäçraye sei aparädhe tori’

Ktoś może dopuszczać się obraz wobec transcendentalnej postaci Pana, ale 
jeśli jest chroniony  czystością świętego imięnia, przekracza te obrazy.

(9)
bhakativinoda mäge çré-rüpa-caraëe
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väcaka-swarüp näme rati anuksane
U lotosowych stóp Śrila Rupy Goswamiego, Bhaktiwinoda prosi o nie-
zmienne, pełne miłości przywiązanie do boskiego, świętego imięnia Naj-
wyższego Pana.

Pieśń ósma [Lalita Jhinjhiöa-Ekatälä]
(1)

ohe harinäm, tava mahimä apär
tava pade nati ämi kori bär bär

O święte imię! Twoje chwały są nieograniczone! Dlatego nieustannie padam 
do Twych lotosowych stóp.

(2)
gokuler mahotsava änanda-sägar!

tomär caraëe padi’ hoiyä kätar
Ty jesteś świętem Gokuli i oceanem szczęścia! Padam do Twych lotosowych 
stóp, gdyż niepokój przepełnia moje udręczone serce.

(3)
tumi krsëa, pürna-vapu, rasera nidän
tava pade podi’ tava guna kori gän

Ty jesteś Kryszną, którego boska postać jest doskonała i pełna w sobie. 
W Tobie biorą swój początek wszelkie dojrzałe smaki duchowej miłości. Pa-
dając do Twych lotosowych stóp opiewam Twoje niezrównane przymioty.

(4)
je kore tomär pade ekänta äçroy
tä’r ärti-räçi näç koroha niçcoy

Ty raz na zawsze obracasz w niwecz ogrom bolączek osoby, która przyjmuje 
wyłączne schronienie Twoich świętych stóp.

(5)
sarva aparädha tumi näça koro tä’r
näma-aparädhävadhi näçaho tähär

W Twej obecności znikają wszelkie obrazy, które popełniła, nawet wobec 
Imienia (nama-aparadha - dziesięć obraz popełnianych przy intonowaniu 
świętego imięnia).

(6)
sarva-dosa dhauta kori’ tähära hrdoy-
simhäsane baiso tumi parama äçroy

Usuwając wszelkie zanieczyszczenia takiej osoby, Ty będąc najwyższym 
schronieniem zasiadasz na tronie jej serca.



67

(7)
ati-ramya cid-ghana-änanda-mürtimän
‘raso vai sah’ boli’ veda kore tuwä gän

O święte Imię, jesteś czarujące i piękne, uosabiasz ostateczną wiedzę i naj-
bardziej intensywne szczęście. Opiewając Cię Wedy mówią - „Najwyższa 
Osoba Boga jest w istocie uosobieniem wszelkich odcieni transcendental-
nych uczuć.

(8)
bhaktivinoda rüpa-goswämé-caraëe

mägaye sarvadä näma-sphürti sarva-ksane
U lotosowych stóp Śrila Rupy Goswamiego, Bhaktiwinoda nieustannie bła-
ga, aby w każdej chwili święte imię było mu bezpośrednio objawione.

Pieśń ósma
 [Mangala-Vibhäsa-Ekatälä]

(1)
närada muni,  bäjäya véëä,
‘rädhikä-ramana’ -näme
näma amani,  udita hoya,

bhakata-géta-säme
Kiedy wielka dusza Narada Muni gra na strunach swojej winy, to święte 
imię Radhika -Ramana zstępuje i natychmiast jest obecne wśród  intonują-
cych wielbicieli Pana.

(2)
amiya-dhärä,  barise ghana,

çravana-yugale giyä
bhakata-jana,  saghane näce,

bhoriyä äpana hiyä
Niczym chmura monsunowa, święte imię zalewa ich uszy czystym nekta-
rem. Wszyscy wielbiciele z powodu wielkiego uniesienia tańczą radośnie 
czując spełnienie w sercach.

(3)
mädhuré-püra,  asabo paçi’,

mätäya jagata-jane
keho vä kände,  keho vä näce,

keho mäte mane mane
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Wszyscy mieszkascy wszechświata odchodzą od zmysłów dostając się pod 
ten upojny prysznic boskiej słodyczy. Niektórzy ludzie płaczą, inni tańczą 
a jeszcze inni przeżywają fascynację wewnątrz swych serc.

(4)
panca-vadana,  närade dhori’,

premera saghana rol
kamaläsana,  näciyä bole,

‘bolo bolo hari bolo’
Sziwa, Pan o pięciu twarzach, obejmuje mędrca Naradę i uniesiony radością 
wydaje głośne okrzyki, tymczasem dostojny Pan Brahma bez opamiętania 
tańczy w ekstazie nawołując: „Haribol! Wszyscy intonujcie imiona Hari!”

(5)
sahasränana,  parama-sukhe,

‘hari hari’ boli’ gäy
näma-prabhäve,  mätilo viçva,

näma-rasa sabe päy
W niewypowiedzianym szczęściu tysiąc licy Ananta Szesza wyśpiewuje ty-
siącem swych ust - „Hari! Hari!” Pod wpływem transcendentalnej wibracji 
imięnia, cały wszechświat staje się szalony w zachwycie, gdyż każdy delek-
tuje się bogactwem smaków w świętym imięniu.

(6)
çré-krsëa-näma,  rasane sphuri’,

pürä’lo ämära äça
çré-rüpa-pade,  yäcaye ihä,

bhakativinoda-däsa
Święte imię Szri Kryszny spełnia wszystkie moje pragnienia manifestując się 
na ustach wszystkich. Bhaktiwinoda, pokorny sługa Pana, modli się u stóp 
Śri Rupy Goswamiego by intonowanie Imienia Boga zawsze trwało w ten 
sposób.

Çré Rädhäsöaka
Osiem modlitw gloryfikujących Śrimati Radharani

- Dziewięć Pieśni – 

Pieśń pierwsza
 (1)

rädhikä-caraëa-padma,  sakala çreyera sadma,
jatane je nähi ärädhilo
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rädhä-padmänkita dhäma,  brndäbana jär näma,
tähä je nä äçroy korilo

Ten kto nie wielbił starannie lotosowych stóp Śrimati Radharani, które są 
siedzibą wszelkiej pomyślności; i nie przyjął schronienia transcendentalnej 
siedziby Wrindawan, którego ozdobą jest cudowny kwiat lotosu imieniem 
Radha, …

(2)
rädhikä-bhäva-gambhér,  citta jebä mahädhér,

gaëa-sanga nä koilo jévane
kemone se çyämänanda,  rasa-sindhu-snänänanda,

labhibe bujhoha eka-mane
 …ktoś kto w tym życiu nie przebywał w towarzystwie wielbicieli Radhi-
ki, którzy są pełni mądrości i głębokiego oddania dla Radhy, jak taka oso-
ba kiedykolwiek doświadczy błogości kąpieli w oceanie duchowych uczuć 
Pana Śyama? Proszę rozważcie to z najwyższą uwagą.

(3)
rädhikä ujjvala-raser äcärya

rädhä-mädhava-çuddha-prem vicärya
Śrimati Radhika całą sobą daje przykład niezrównanej w swym bogactwie 
i głębi miłości małżeńskiej. Tę najczystszą miłość pomiędzy Radhą i Ma-
dhawą warto kontemplować i dyskutować.

(4)
je dharilo rädhä-pada parama jatane
se pailo krsëa-pada amülya-ratane

Ten, kto z wielką uwagą pochwycił lotosowe stopy Radhy ten osiągnie bez-
cenne klejnoty lotosowych stóp Kryszny.

(5)
rädhä-pada vinä kabhu krsëa nähi mile

rädhär däsér krsëa sarva-vede bole
Bez schronienia się u lotosowych stóp Radhy, nie można nigdy spotkać oso-
biście Kryszny. Wedyjskie pisma oznajmiają, że Kryszna jest własnością słu-
żebnic Śri Radhy.

(6)
chodata dhana-jan,  kalatra-suta-mita,

chodata karama geyän
rädhä-pada-pankaja,  madhurata sevan,

bhakativinoda paramän
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Rezygnacja z bogactwa, zwolenników, żony, synów i przyjaciół, porzucenie 
materialistycznych zajęć oraz wiedzy intelektualnej, zabsorbowanie słody-
czą służenia lotosowym stopom Śrimati Radharani – oto przekonania Bhak-
tiwinoda.

Pieśń druga
(1)

virajär päre çuddha-paravyoma-dhäm
tad upari çré-gokula-brndäraëya näm

Po drugiej stronie rzeki Wiradża znajduje się nieskazitelne niebo duchowe. 
Ponad tym wolnym od niepokoju królestwem (Waikuntha) położona jest 
boska siedziba Śri Goloka Wrindawana.

(2)
brndäbana cintämaëi,  cid-änanda-ratna-khani,

cinmoy apürva-daraçan
tahi mäjhe camatkär,  krsëa vanaspati sär,

néla-maëi tamäla jemon
Ziemię Wrindawany tworzą uduchowione klejnoty i dlatego jest porów-
nywana do kopalni świadomych i szczęśliwych kamieni filozoficznych. Ta
przeniknięta duchową świadomością i płynącym z dojrzałej, czystej, inten-
sywnej miłości szczęściem rzeczywistość jest cudownym i nie do opisania 
doświadczeniem.W miejscu tym najbardziej zapierająca dech jest obecność 
Pana Kryszny, porównywanego do królewskiego drzewa tamala o głębokiej 
barwie ciemnego szafiru.

(3)
tähe eka svarna-mayé,  latä sarva-dhäma-jayé,

uthiyäche parama-pävanä
hlädiné-çaktir sär,  ‘mahäbhäva’ näm jär,

tribhuvana-mohana-mohiné

To ciemne, prawie czarne drzewo zostało spowite przez pięknej urody ro-
ślinę pnącą, która zdobywa wszystkie duchowe wymiary wypełniając je nie-
skazitelnym szczęściem i łaską. Zwą ją Mahabhawa bo jest samą istotą naj-
wyższej energii przyjemności. To ona urzeka Krysznę, którym zauroczone 
są trzy światy.

(4)
rädhä-näme paricita,  tusiyä govinda-cita,

viräjaye parama änande
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sei latä-patra-phul,  lalitädi sakhé-kul,
sabe mili’ vrkse drdha bändhe

Jej imię jest Radha, tak oplatając to drzewo jaśnieje niezrównanym szczę-
ściem, bezustannie zajęta sprawianiem radości sercu Gowindy. Liście 
i kwiaty tego pnącza tworzy grono Jej przyjaciółek na czele z Lalitą. Wszyst-
kie wespół oplatają czarnawe drzewo w mocnym uścisku.

(5)
latär paraçe praphulla tamäl

latä chädi’ nähi rahe kono käl
Drzewo tamala rozkwita tam, gdzie dotknie go to pnącze, a będąc pozba-
wionym tego uścisku, nie może dłużej żyć.

(6)
tamäla chadiyä latä nähi vänce

se latä milan sadä-käla yäce
Pnącze nigdy nie pragnie opuściś towarzystwa drzewa tamala; pnącze bezu-

stannie tęskni za tym połączeniem.
(7)

bhakativinoda milan dohär
nä cähe kakhona vinä kichu är

Oprócz spotkania tych dwojga, Bhaktiwinoda nie pragnie niczego, niczego 
więcej.

Pieśń trzecia
 (1)

ramaëé-çiromaëi,  brsabhänu-nandiné,
néla-vasana-paridhäna

chinna-puraöa jini’,  varna-vikäçiné,
baddha-kabaré hari-präna

Ukochana córka Króla Wriszabhanu jest klejnotem koronnym wszystkich 
młodych kobiet. Lubi ubierać się na niebiesko. Jej promieniejąca cera jest 
bardzo piękna i blaskiem pokonuje złoto. Jej włosy są starannie upięte we 
wspaniałe loki. Ona jest życiem i duszą Pana Kryszny.

(2)
äbharaëa-mandita,  hari-rasa-pandita,

tilaka-çusobhita-bhälä
kanculikäcchäditä,  stana-maëi-manditä,

kajjala-nayané rasälä
Jest Ona kunsztownie ozdobiona klejnotami i wielce obeznana z nauką Ha-
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ri-rasa, a Jej czoło upiększa gustowny wzór z tilaku. Piersi okrywa wspaniały 
zdobny drogocennymi kamieniami gorset, a Jej oczy zaznaczone są czarną 
kredką. W ten sposób pojawia się jako uosobiona rozkosz.

(3)
sakala tyajiyä se rädhä-caraëe

däsé ho’ye bhaja parama-jatane
Porzuć wszystko i bądź służebnicą lotosowych stóp Radhy. Czcij Ją i służ Jej 
z wielką starannością i uwagą.

(4)
saundarya-kirana dekhiyä jänhär

rati-gauré-lélä garva-parihär
Ujrzawszy jaśniejące promienie Jej nieskazitelnego piękna, boginie Rati, 
Gouri i Lela porzucają całą swoją dumę.

(5)
çacé-laksmé-satya saubhägya bolane

paräjita hoy jänhära caraëe
Pomyślność przypisana boginiom Saczi, Lakszmi i Satji jest całkowicie po-
konana w obecności stóp Radhy.

(6)
krsëa-vaçékäre candrävalé-ädi

paräjay mäne hoiyä vivädé
Grupa rywalizujących gopi na czele z Czandrawali zmuszona jest uznać swą 
klęskę przed Radharani, ponieważ tylko Ona kontroluje Krysznę. Dlatego 
one zawsze się dąsają i są kłótliwe.

(7)
hari-dayita rädhä-caraëa prayäsé
bhakativinoda çré-godruma-bäsé

Bhaktiwinoda, mieszkaniec Śri Godruma, zawsze zabiega o lotosowe stopy 
Radhy, ukochanej Pana Hari.

Pieśń czwarta
 (1)

rasika nägaré- gaëa-çiromaëi,
krsëa-preme sarahamsé

brsabhänu-räja,  çuddha kalpa-ballé,
sarva-laksmé-gaëa-amçé

Śrimati Radharani jest klejnotem koronnym wszystkich powabnych mło-
dych panien, które doznają przyjemności kosztując transcendentalnych 
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uczuć. Ona jest pięknym łabędziem na wodach miłości do Kryszny, speł-
niającym życzenia, transcendentalnym pnączem na drzewie dynastii króla 
Wriszabhanu i orginalnym źródłem wszystkich bogis fortuny.

(2)
rakta paööa-vastra,  nitamba-upari,

ksudra ghanöi dule tä’y
kuca-yugopari,  duli’ muktä-mälä,

citta-häré çobhä päy
Na biodrach nosi jedwabną, czerwoną tkaninę, na której kołyszą się drobne 
dzwoneczki, a na Jej piersiach porusza się śliczny naszyjnik z pereł. Zatem 
wygląda tak uroczo, że urzeka serce każdego, kto ją zobaczy.

(3)
sarasija-vara-karnikä-samän,

atiçoy käntimaté
kaiçora amrta,  tärunya-karpür,

miçra-smitädharä saté
Jej cielesny blask jest wyjątkowo promienny, jak złoty okółek najpiękniej-
szego kwiatu lotosu. Jej słodko uśmiechające się usta manifestują ambrozje 
wieku młodziesczego zmieszaną z nutą kamfory. Ona jest całkowicie odda-
na Panu Krysznie.

(4)
banänte ägata,  braja-pati-suta,

parama-cancala-bare
heri’ çankäkula,  nayana-bhangite,

ädarete stava kore
Widząc, że wielce figlarny syn Nandy przybył z krowami z pastwisk na
obrzeżach  lasu Wrindawany, reaguje poruszeniem i z miłością ofiarowuje
Mu modlitwy ruchami oczu.

(5)
brajera mahilä-gaëera parän,

yaçomaté-priya-pätré
lalita lalitä-snehete praphulla-

çarérä lalita-gätré
Śrimati Radharani jest życiem i duszą wszystkich starszych kobiet z Wradży, 
a szczególnie droga jest matce Jasiodzie. W promieniach uczucia ujmującej 
Lality, ciało Radhy w pełni rozkwita niczym lotos, ujawniając w ten sposób 
Swoje piękno i wdzięk.
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(6)
viçäkhära sane,  bana-phula tuli’,

gänthe vaijayanté mälä
sakala-çreyasé,  krsëa-vaksah-sthita,

parama-preyasé bälä
Wraz z Wiszakhą Radha zbiera leśne kwiaty, z których robią girlandę dla 
Kryszny. Radha jest dobrze życzącą wszystkim i zawsze znajduje się na pier-
si Pana, będąc najbardziej ukochaną przyjaciółką Kryszny.

(7)
snigdha venu-rave,  druta-gati jäi’,

kunje peye naöa-bare
hasita-nayané,  namra-mukhé saté,

karna kandüyana kore
Słysząc miękki dźwięk fletu, szybko i niepostrzeżenie przemierza gaje znaj-
dując w ustronnej altance najprzedniejszego spośród tancerzy Wradży, cno-
tliwa Radha ze śmiejącymi oczami, nieśmiało opuszcza Swój wzrok niespo-
kojnie pociera Swoje ucho.

(8)
sparçiyä kamala,  väyu su-çétala,

kore jabe kunda-néra
nidäghe tathäy,  nija-gaëa saha,

tusaya gokula-véra
Kiedy niosąca woń kwiatów lotosu chłodzi wody Radha-kundy, wtedy 
w tych chłodzących, dających ulgę od upałów lata wodach, Radha wraz ze 
wszystkimi Swoimi przyjaciółkami zadawala bohatera Gokuli.

(9)
bhakativinoda,  rüpa-raghunäthe,

kohaye caraëa dhori’
heno rädhä-däsya,  sudhéra-sampad,

kabe dibe krpä kori’
Bhaktiwinoda chwytając lotosowe stopy Rupy i Raghunata, zwraca się do 
nich, „Kiedy obdarzycie mnie swoją łaską i dacie mi podobną, wieczną służ-
bę dla Radhy, służba dla Niej jest bogactwem prawdziwie mądrych.”

Pieśń piąta
 (1)

mahäbhäva-cintämaëi,  udbhävita tanu-khäni,
sakhé-pati-sajjä prabhävaté
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kärunya-tärunya är,  lävanya-amrta-dhär,
tähe snätä laksmé-jayé saté

Transcendentalna powierzchowność Śrimati Radharani pojawiła się z klej-
notu najintensywniejszych duchowych uniesień (mahabhawa-cintamani). 
Ona jest skarbem przywódcy zaufanych pasterek (sakhi) i promienieje 
mocą nadprzyrodzonej świetności. Swoją pierwszą kąpiel bierze w nekta-
rze współczucia, drugą w nektarze młodości a trzecią w nektarze cielesnego 
blasku. Tak oto poskramia nawet urodę bogini fortuny jednak wyróżnia się 
szczerą niewinnością.

(2)
lajjä paööa-vastra jär,  saundarya kunkuma-sär,

kasturé-citrita kalevara
kampäçru-pulaka-ranga,  stambha-sveda-svara-bhanga,

jädyonmäda nava-ratna-dhara
Przywdziewa jedwabne sari skromności, a czoło dekoruje czerwoną kropką 
wdzięku. Jej ciało jest zdobione obrazami kreślonymi wonnym piżmem, nosi 
naszyjnik wysadzany świeżo zebranymi klejnotami ekstazy: łzami lśniącymi 
w oczach, słodkim dreszczem, co jeży włosy na ciele, kroplami potu, niewy-
raźnymi zgłoskami załamującego się głosu, transcendentną nieobecnością 
co bezruchem ciało spowija, by naraz niepojętą zda się obłąkaną ekspresją 
rozbłysnąć.

(3)
panca-vimçati guna,  phula-mälä su-çobhana,

dhérädhéra bhäva-paööa-väsä
pihita-mäna-dhammillä,  saubhägya-tilakojvalä,

krsëa-näma-yaçah karnolläsä
Śri Radha jest bardzo piękna poprzez noszenie kwiecistej girlandy nawle-
czonej Jej dwudziestu pięcioma nadprzyrodzonymi przymiotami, jest Ona 
przyodziana w dwuczęściowy jedwabny kombinezon pełnych powściągli-
wości jak i ekscentrycznych ekstaz emocjonalnych. Skrywane wzburzenie 
to Jej niesforne loki ułożone w zgrabną fryzurę, a Jej czoło jaśnieje tilakiem 
wszechpomyślnego losu. Imię i chwały Kryszny są klejnotem Jej uszu.

(4)
räga-tämbülita osöha,  kauöilya-kajjala-spasöa,

smita-karpürita narma-çélä
kérti-yaça-antahpure,  garva-khaööopari sphure,

dulita prema-vaicittya-mälä
Usta Śrimati Radharani czerwienieją od żucia betelu, a czarny kontur tajem-
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niczego sprytu jest makijażem Jej oczu. Jej uśmiech jest niczym czarowna 
słodycz z nutą kamfory, przepada żartować. Siedzi na łożu godności w pa-
łacu sławy i chwały, a girlanda niepojętych przemian ekstatycznej miłości 
kołysze się na Jej szyi.

(5)
pranaya-rosa-kanculé- pihita stana-yugmakä,

candrä-jayé kacchapé raviné
sakhé-dwaya-skandhe,  lélä-karämbujärpana-çélä,

çyämä çyämämrta-vitaraëé
Jej piersi pokrywa suknia pełnego czułej miłości wzburzenia. Lutnia 
w kształcie żółwia rozbrzmiewa w Jej dłoniach by obwieścić zwycięstwo nad 
Jej rywalką Czandrawali. Radha lubi  ufnie kłaść Swe podobne kwiatowi 
lotosu ręce na ramiona Swoich dwóch przyjaciółek. Jej młodzieńcza postać 
jest smukła i pełna wdzięku. Tylko Ona rozdziela nektar Pana Śyamasun-
dary. 

(6)
e heno rädhikä-pada,  tomäder su-sampada,

dante trëa yäce tava päy
e bhaktivinoda dén,  rädhä-däsyämrta-kana,

rüpa raghunätha! deho täy
Rupo i Raghunatho! Waszym wielkim skarbem są lotosowe stopy tej oto 
Radhiki. Bhaktiwinoda, który jest bardzo upadły i skromny, modli się u wa-
szych lotosowych stóp ze źdźbłem słomy w ustach. Proszę obdarzcie mnie 
kroplą nektaru wiecznej służby dla Śrimati Radharani!

Pieśń szósta
 (1)

baraja-bipinejamunä-küle
manca manoharaçobhita phule

W gajach Wradży nad brzegami Jamuny są piękne strojne kwieciem trony.
(2)

banaspati-latätusaye änkhi
tad upari kotodäkaye päkhé

Pnącza i drzewa owocowe przynoszą spokój i błogie zadowolenie oczom 
a śpiew ptaków rozbrzmiewa słodko.

(3)
malaya anilavahaye dhére

ali-kula madhu-lobheye phire
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Wietrzyk od wzgórz Malaja orzeźwia łagodnym powiewem, a roje trzmieli 
latają odurzone zapachem miodnych kwiatów.

(4)
bäsantéra räkäudupa tadä
kaumudé bitoreädare sadä

Wiosenny księżyc w pełni, dając wytchnienie od upału, rozpościera swą 
pełną miłości i szacunku poświatę.

(5)
emata samayerasika-bara

ärambhilo räsamuralé-dhara
Na ten czas wirtuoz gry na flecie oraz delektowania się szczęściem rozpoczął
Swój taniec rasa.

(6)
çata-koöé gopémäjhete hari

rädhä-saha näceänanda kori
Otoczony milionami dziewcząt pasterek Pan Hari , w wielkim szczęściu, 
prowadzi do tańca Radhę.

(7)
mädhava-mohinégäiyä géta

harilo sakalajagata-cita
Ona, która urzeka Madhawę śpiewa czarujące pieśni przyciągające umysły 
we wszystkich w trzech światach.

(8)
sthävara-jangamamohilä saté
häräolo candrä- valéra mati

Wszystkie poruszające się jak i nieruchome istoty są oczarowane nieskazi-
telną Radhą, która pokonała dumę Czandrawali.

(9)
mathiyä baraja-kiçora-man
antarita hoyrädhä takhon

Urzekłszy umysł pierwszego młodziesca Wradży, Radha nagle znikła.
(10)

bhakativinodaparamäda gaëe
räsa bhängalo (äji)rädhä vihane

W tym Bhaktiwinoda przeczuwa jakąś katastrofę – taniec rasa zatrzymuje 
się po zniknięciu Radhy.
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Pieśń siódma
 (11)

çata-koöi gopémädhava-man
räkhite närilokori’ jatan

Pomimo swych starań miliony pasterek nie są w stanie sprawić przyjemno-
ści sercu Madhawy.

(12)
venu-géte däkerädhikä-näm

‘eso eso rädhe!’däkoye çyäm
Melodia fletu wzywa imięnia Radhiki, „Przybądź tu o Radho!” nawołuje
Śyam pośród ciemnej nocy.

(13)
bhängiyä çré-räsa-mandala tabe

rädhä-anvesanecalaye jabe
Taniec rasa zatrzymuje się, a Śyama udaje się na poszukiwanie ukochanej 
Radhy.

(14)
‘dekhä diyä rädhe!räkhoha prän!’

boliyä kändayekänane kän
„O Radho! Proszę ukaż się! Łaskawie pozwól mi żyć!”, przez łzy nawołuje 
po lesie.

(15)
nirjana känanerädhäre dhori’

miliyä paränjudäya hari
Kiedy w ustronnym zagajniku Radha wpada w Jego objęcia, Pan Hari do-
znaje ukojenia, jakby samo życie Mu wróciło.

(16)
bole, ‘tunhu vinäkähära räsa?
tunhu lägi’ morbaraja-bäsa’

Zciszonym głosem mówi: „Czymże jest taniec rasa bez Ciebie? Tylko z Two-
jego powodu mieszkam we Wradży.”

(17)
e heno rädhikä-caraëa-tale
bhakativinodakändiyä bole

U lotosowych stóp samej Radhiki Bhaktiwinoda prosi ze łzami w oczach.
(18)

‘tuwä gaëa-mäjheämäre gaëi’
kinkoré koriyärakho apani’
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„Policz i mnie pośród Swych osobistych towarzyszy; czyniąc mnie Twą 
służką weź mnie na własność!”

Pieśń ósma

 (1)
rädha-bhajane jadi mati nähi bhelä

krsëa-bhajana tava akäraëa gelä
Jeśli nie pojawia się w tobie pragnienie, by wielbić Śrimati Radharani, to 
twoje tak zwane czczenie Kryszny jest zupełnie bez sensu.

(2)
ätapa-rohita süraya nähi jäni

rädhä-virahita mädhava nähi mäni
Tak jak bez światła nie wiedziałbym o słońcu, tak i nie dbam o wzgląd  
Kryszny bez Radhy.

(3)
kevala mädhava püjaye so ajnäné
rädhä anädara koro-i abhimäné

Niedoskonały w swej wiedzy jest ten, kto czci jedynie Madhawę i lekceważy 
Radhę, jest po prostu próżny i nadęty.

(4)
kabanhi nähi korobi tänkor sanga
citte icchasi jadi braja-rasa-ranga

Nie powinieneś nigdy kolegować się z kimś takim, jeśli w ogóle masz w swym 
sercu pragnienie by wziąć udział w wiecznych podchodach we Wradży.

(5)
rädhikä-däsé jadi hoy abhimän
çéghra-i mila-i taba gokula-kän

Jeśli natomiast ktoś uważa się za pokorną służkę Radhiki, to taka osoba bar-
dzo szybko spotka Pana Gokuli.

(6)
brahmä, çiva, närada, çruti, näräyané

rädhikä-pada-raja püjaye mäni’
Pan Brahma, Pan Sziwa, Narada Muni, uosobione Wedy, Lakszmi dewi 
wszyscy oni poważają i czczą kurz z lotosowych stóp Radhiki.

(7)
umä, ramä, satyä, çacé, candrä, rukminé

rädha-avatära sabe,-ämnäya-väné
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Wedyjskie pisma oświadczają, że boginie Uma, Rama, Satja, Saczi, Czandra 
i Rukmini wszystkie są przejawieniami Śrimati Radharani.

(8)
heno rädhä-paricaryä jänkara dhan
bhakativinoda tä’r mägaye caraë

Bhaktiwinoda, którego jedynym skarbem jest służba dla Radhy, pokornie 
błaga o Jej lotosowe stopy. 

Pariçisöa

Uzupełniający Poemat
(1)

bhojana-lälase,  rasane ämär,
çunoha vidhäna mor

çré-näma-yugala-räga-sudhä-rasa,
khäiyä thäkoha bhor

O mój języku, który jesteś pochłonięty pragnieniem smakowania mate-
rialnych przyjemności, proszę posłuchaj moich wskazówek. Bądź zawsze 
głęboko zaabsorbowany kosztowaniem nektariańskich miłosnych smaków 
wspaniałych imion boskiej pary Radhy i Kryszny.

(2)
nava-sundar péyüsa rädhikä-näm
ati-misöa manohar tarpana-dhäm

Imię Radhiki jest zawsze świeże i urocze, to czysta ambrozja. Jest zachwyca-
jące bez reszty i jest miejscem, gdzie mieszka ostateczne szczęście.

(3)
krsëa-näm madhurädbhuta gädha dugdhe

atéva jatane koro miçrita lubdhe
Z wielką uwagą i ochotą należy połączyć świeże, soczyste imię Radhiki ze 
wspaniałym słodkim zagęszczonym mlekiem imięnia Kryszny.

(4)
surabhi räga hima ramya tanhi äni’

aharaha pän koroha sukha jäni’
Przypraw to jeszcze bukietem miłosnych uczuć, jednako posilnych, jak 
i lekką przyjemnością pulsujących smaków. Żyw się tym nektarem za dnia 
i nocą, a poznasz, czym jest prawdziwe szczęście.
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(5)
nähi rabe rasane präkrta pipäsä
adbhuta rasa tuwä püräobo äçä

Nie pozostanie już dłużej na języku głód doczesnych smaków, jako że to 
wspaniałe transcendentalne doznanie spełni twe wszystkie pragnienia.

(6)
däsa-raghunätha-pade bhaktivinod
jäco-i rädhä-krsëa-näma pramod

Bhaktiwinoda prosi u lotosowych stóp Raghunatha dasa Goswamiego 
o uniesienie zachwytem przy słuchaniu intonowania boskich imion Radhy 
i Kryszny.

Çré Çiksäsöaka

Osiem Modlitw o Boskie Instrukcje
(Pieśń bengalska oparta na sanskryckiej Sikszasztace 

Śri Czeitani Mahaprabhu)

Pieśń pierwsza [Jhänphi-Lophä]
(1)

péta-varaëa kali-pävana gorä
gäoyäi aichana bhäva-vibhorä

Jaśniejący złotym blaskiem Pan Gouranga, wybawca upadłych dusz tego 
wieku kłótni i obłudy, śpiewa w duchowym uniesieniu: 

(2)
citta-darpana-parimärjana-käré
krsëa-kértana jaya citta bihäré

Wszelka chwała intonowaniu świętych imion Kryszny! Ono gruntownie 
oczyszcza zwierciadło serca i odżywia zachwytem duszę.

(3)
helä-bhava-däva-nirväpana-vrtti
krsëa-kértana jaya kleça-nivrtti

Wszelka chwała intonowaniu świętego imięnia Kryszny! Ono gasi potworny 
pożar w lasie materialnej egzystencji, usuwając wszelkie udręki tego świata.

(4)
çreyah-kumuda-vidhu-jyotsnä-prakäç

krsëa-kértana jaya bhakti-viläs
Wszelka chwała intonowaniu świętego imięnia Kryszny! Pojawia się ono 
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w sercu niczym księżyc, rozsiewa swe chłodzące światło, które sprawia, że 
zakwita biały lotos dobrego losu. To intonowanie jest przygodą powierzenia 
się Panu w miłości!

(5)
viçuddha-vidyä-vadhü jévana-rüp
krsëa-kértana jaya siddha-swarüp

Wszelka chwała intonowaniu świętego imięnia Kryszny! Można je porów-
nać do młodej panny, prostej i niewinnej, oddanej najczystszej duchowej 
mądrości. To intonowanie przynosi doskonałość bycia w pełni sobą (sid-
dha-swarup).

(6)
änanda-payo-nidhi-vardhana-kérti
krsëa-kértana jaya plävana-mürti

Wszelka chwała intonowaniu świętego imięnia Kryszny! W Jego rytm oce-
an niezmierzonej duchowej przyjemności kołysze się, wzbiera i występuje 
z brzegów, zalewając powodzią miłości do Boga.

(7)
pade pade péyüsa-swäda-pradätä
krsëa-kértana jaya prema-vidhätä

Wszelka chwała intonowaniu świętego imięnia Kryszny! Ono odżywia i da-
je smak na każdym kroku drogi, aby doprowadzić do pełni uniesienia mi-
łością do Boga.

(8)
bhaktivinoda-swätma-snapana-vidhän

krsëa-kértana jaya prema-nidän

Wszelka chwała intonowaniu świętego imięnia Kryszny! Ono obmywa 
ożywczą kąpielą duszę Bhaktiwinoda. Intonowanie to jest skarbnicą miłości 
do Boga.

Pieśń druga

(1)
tunhu doyä-sägara tärayite präëé

näm aneka tuwä çikhäoli äni’
O Panie, jesteś oceanem łaski. Ty sprowadziłeś Twoje niezliczone święte 
imiona do tego świata i nauczyłeś ich intonowania upadłe dusze, aby je wy-
zwolić.
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(2)
sakala çakati dei näme tohärä

grahane räkholi nähi käla-vicärä
Swoje wszystkie moce umieściłeś w Twych imionach nie ustanowiłeś żad-
nych ograniczes dla ich intonowania ze względu na czas i miejsce.

(3)
çré-näma-cintämaëi tohäri samänä

viçve biläoli karunä-nidänä
Twoje boskie święte imię, będąc tożsame z Tobą jest jak kamień filozoficzny.
Rozprzestrzeniłeś Je w całym stworzeniu i to jest esencją Twojej łaski.

(4)
tuwä doyä aichana parama udärä

atiçoy manda nätha! bhäga hämärä
Oto Twe miłosierdzie i niezrównana wspaniałomyślność! O Panie, ode mnie 
dobry los odwrócił się zupełnie.

(5)
nähi janamalo näme anuräga mor
bhakativinoda-citta duhkhe vibhor

Moja atrakcja do świętego imięnia nigdy nie dorównała, nie zbliżyła się do 
Twej łaskawości, dlatego serce Bhaktiwinoda ogarnia smutek.

Pieśń trzecia

 (1)
çré-krsëa-kértane jadi mänasa tohär
parama jatane tähi labho adhikär

Jeśli twój umysł jest pochłonięty rozsławianiem cech Pana Kryszny (Kryszna 
kirtana), wtedy i cechy twego charakteru staną się w pełni uduchowione.

(2)
trnädhika héna, déna, akincana chär
äpane mänobi sadä chädi’ ahankär

Należy porzucić fałszywą dumę i będąc bardziej pokornym niż źdźbło trawy 
uznać się za pozbawionego kompetencji nędzarza.

(3)
vrksa-sama ksamä-guna korobi sädhan

prati-himsä tyaji’ anye korobi pälan
Trzeba praktykować wybaczanie i być tolerancyjnym jak drzewo oraz po-
rzucić wszelką przemoc wobec innych stworzeń. Należy im pomagać.
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(4)
jévana-nirvähe äne udvega nä dibe
para-upakäre nija-sukha päsaribe

Na swej drodze życia nie powinieneś niepokoić innych, ale raczej czynić im 
dobro, zapominając o swym oddzielnym szczęściu.

(5)
hoile-o sarva-gune guné mahäçoy

pratisöhäçä chädi koro amani hrdoy
Stając się w ten sposób wielką duszą, posiadłszy wszelkie dobre cechy, na-
leży porzucić wszelkie pragnienie sławy i honorów i uczynić swe serce po-
kornym.

(6)
krsëa-adhisöhäna sarva-jive jäni’ sadä
korobi sammäna sabe ädare sarvadä

Wiedząc, że Pan Kryszna rezyduje we wszystkich żywych stworzeniach, na-
leży konsekwentnie mieć i okazywać szacunek dla wszelkiego życia.

(7)
dainya, doyä, anye mäna, pratisöhä-varjan

cäri gune guné hoi’ koroha kértan
Rozwinąwszy cztery cechy: pokorę, łaskawość, szacunek dla innych i wyrze-
czenie się własnego prestiżu – ktoś staje się pełen cnót. W takim stanie może 
śpiewać chwały Najwyższego Pana.

(8)
bhakativinoda kändi’, bole prabhu-päy

heno adhikära kabe dibe he ämäy
Ze łzami w oczach Bhaktiwinoda składa u lotosowych stóp Pana taką mo-
dlitwę: „O Panie, kiedy wreszcie z Twą pomocą te cnoty staną się moim 
udziałem?”

Pieśń czwarta
 [Jhänphi-Lophä]

(1)
prabhu tava pada-yuge mora nivedan

nähi mägi deha-sukha, vidyä, dhana, jan
O Panie! Zwracam się do Twoich lotosowych stóp. Nie proszę Cię o zmysło-
we przyjemności, erudycję, bogactwo czy o zwolenników.

(2)
nähi mägi swarga, ära moksa nähi mägi
nä kori prärthanä kono vibhütira lägi’
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Nie proszę Cię o siedzibę na niebiasskich planetach, czy o wyzwolenie z do-
czesnej egzystencji, ani o zdobycie mocy mistycznych.

(3)
nija-karma-guna-dose je je janma päi
janme janme jeno tava näma-guna gäi

Gdziekolwiek narodzę się z powodu moich przeszłych działań w tym świe-
cie, modlę się abym mógł wysławiać święte przymioty Twojego imięnia ży-
cie po życiu.

(4)
ei mätra äçä mama tomär caraëe

ahoituké bhakti hrde jäge anuksane
To jest moje jedyne pragnienie, o Panie i przedkładam je u Twoich lotoso-
wych stóp: Niech niemotywowane oddanie dla Ciebie może budzi się coraz 
bardziej w moim sercu.

(5)
visaye je préti ebe ächaye ämär

sei-mata préti hauk caraëe tomär
Tak bardzo jak teraz jestem pochłonięty ziemskimi sprawami, modlę się, 
abym rozwinął podobny poziom przywiązania do Twoich świętych stóp.

(6)
vipade sampade tähä thäkuk sama-bhäve
dine dine vrddhi hauk nämera prabhäve

Modlę się, aby moja miłość do Ciebie pozostała niezachwiana zarówno 
w nieszczęściu jak i w pomyślności. Oraz żeby wzrastała każdego dnia dzię-
ki sile i wpływowi Twojego świętego imięnia.

(7)
paçu-paksi ho’ye thäki swarge vä niroye

tava bhakti rahu bhaktivinoda-hrdoye
Czy będę żył w piekle czy w niebie, jako ptak czy zwierz, niech oddanie dla 
Ciebie pozostanie na zawsze w sercu Bhaktiwinoda.

Pieśń piąta
 (1)

anädi’ karama-phale,  podi’ bhavärnava-jale,
toribäre nä dekhi upäy

e-visaya-halähale,  divä-niçi hiyä jwale,
mana kabhu sukha nähi päy

W wyniku moich nie mających początku samolubnych działań, upadłem 
w ocean materialnej egzystencji i nie widzę możliwości wyzwolenia się z te-
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go wielkiego oceanu nieświadomości. Dniami i nocami moje serce płonie 
od jadu materialnych czynności i z tego powodu mój umysł nigdy nie znaj-
duje żadnego prawdziwego szczęścia.

(2)
äçä-päça-çata-çata,  kleça deya avirata,

pravrtti-ürmira tähe khelä
käma-krodha-ädi choy,  bäöapäde deya bhoy,

avasäna hoilo äsi’ belä
Spętany jestem setkami pragnień, które nieustannie mnie dręczą, niczym 
pętla na szyji. W tym oceanie niewiedzy miotają mną coraz większe fale 
materialnych skłonności. Jest wielu złodziei i innych drani, spośród których 
wyróżnia się sześciu: pożądanie, złość, zawiść, chciwość, złudzenie i szales-
stwo. Oni powodują wielki strach i tak oto moje życie dobiega końca.

(3)
jnäna-karma-öhaga dui,  more pratäréya loi,

avaçese phele sindhu-jale
e heno samaye, bandhu,  tumi krsëa krpä-sindhu,

krpä kori’ tolo more bale
Dwaj główni rabusie mianowicie wiedza intelektualna i praca dla owoców 
wykiwali mnie i orżnęli, po czym wyrzucili do oceanu niedoli. W tej sytu-
acji, mój drogi Kryszno, jesteś moim jedynym przyjacielem. Jesteś oceanem 
łaskawości. Proszę bądź tak dobry i dzięki Swej sile wydobądź mnie z tej 
sytuacji cierpienia.

(4)
patita-kinkore dhori’,  päda-padma-dhuli kori’,

deho bhaktivinode äçroy
ämi tava nitya-däs,  bhuliyä mäyära päç,

baddha ho’ye ächi doyämoy
Pochwyć tego upadłego sługę i umieść go jako drobinę kurzu na twoich lo-
tosowych stopach, łaskawie udziel schronienia Bhaktiwinodzie. O najbar-
dziej miłosierny Panie! W rzeczywistości jestem Twoim wiecznym sługą, ale 
zapominając o tym wpadłem w sidła złudzenia (mayi).

Pieśń szósta
 [Choöa-Daçakuçé-Lophä]

(1)
aparädha-phale mama,  citta bhelo vajra-sama,

tuwä näme nä labhe vikär
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hatäç hoiye, hari,  tava näm ucca kori’,
boro duhkhe däki bär bär

O Panie Hari, w wyniku obraz popełnionych przeze mnie w poprzednich 
życiach, moje serce stało się twarde jak piorun i nie odczuwa zmian podczas 
intonowania Twoich świętych imion. O Panie, teraz w całkowitej rozpaczy, 
głośno śpiewam Twoje imię i udręczony wołam Cię raz po raz.

(2)
déna doyämoy karunä-nidän

bhäva-bindhu dei räkhoha parän
O Panie któż jest współczującym dla upadłych dusz! O źródło wszelkiej ła-
ski! Proszę daj mi kroplę duchowego wzruszenia i ocal moje życie!

(3)
kabe tuwä näma-uccaraëe mor
nayane jharabo dara dara lor

Kiedy łzy kapiące z moich oczu popłyną nieprzerwanym strumieniem przy 
wymawianiu Twojego imięnia?

(4)
gad-gada-swara kanöhe upajabo
mukhe bola ädha ädha bähiräbo

Kiedy mój głos załamie się ze wzruszenia ściskającego gardło a zniekształ-
cone z powodu uniesienia słowa wypłyną z moich ust?

(5)
pulake bharabo çaréra hämära

sweda-kampa-stambha habe bära bära
Kiedy moje ciało wypełni się ekstatycznym zachwytem i kiedy będę drżeć, 
oblewać się potem i raz po raz odchodzić od zmysłów?

(6)
vivarna-çarére häräobun jnäna

näma-samäçraye dharobun parän
Kiedy pod wpływem duchowych uniesies moje blade ciało straci przytom-
ność? I kiedy całe moje życie powierzę schronieniu Twojego świętego imię-
nia?

(7)
milabo hämära kiye aiche din
ro-owe bhaktivinoda mati hén

Ze łzami w oczach, ten pozbawiony wszelkiej inteligencji Bhaktiwinoda, 
szlocha: „O Panie, czyż mogę doczekać się kiedyś takiej chwili?”
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Pieśń siódma [Jhänphi-Lophä]
(1)

gäite gäite näma ki daçä hoilo
‘krsëa-nitya-däsa mui’ hrdoye sphurilo

W jakim byłem stanie po wielokrotnym intonowaniu świętego imięnia? 
Zrozumienie, że jestem wiecznym sługą Kryszny spontanicznie pojawio się 
w moim sercu.

(2)
jäniläm mäyä-päçe e jada-jagate

govinda-virahe duhkha päi nänä-mate
Dotarło do mnie, że byłem sidłach iluzji Maji, że dałem się złapać w pułap-
kę w tym nudnym doczesnym świecie i oto doświadczam niedoli na różne 
sposoby z powodu oddzielenia od Pana Gowindy.

(3)
är je samsära mor nähi läge bhälo
kähä jäi’ krsëa heri-e cintä viçälo

Ponadto, zrozumiałem, że nie lubię tej ziemskiej egzystencji, a moją główną 
troską było to „dokąd mogę się udać by zobaczyć Krysznę?” 

(4)
kändite kändite mor änkhi-variçoy
varsä-dhärä heno cakse hoilo udoy

Płakałem ciągle, a łzy lały się z moich oczu, pojawiając się niczym potoki 
deszczu podczas monsunu.

(5)
nimese hoilo mora çata-yuga-sam
govinda-viraha är sahite aksam

Nie byłem w stanie dłużej znosić oddzielenia od Pana Gowindy, a wyczeki-
wanie czasu odejścia dłużyło się niczym sto wieków.

[Daçakuçé]
(6)

çünya dharä-tala,  caudike dekhiye,
paräna udäsa hoy

ki kori, ki kori,  sthira nähi hoy,
jévana nähiko roy

Gdy rozglądam się dokoła, wszystko na powierzchni ziemi wydaje się być 
pozbawione treści i nawet w samym swym oddechu czuje pustkę. Co ja tu 
robię? Czuję niepokój, że w tym ciele życie przecieka mi przez palce.
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(7)
braja-bäsé-gaë,  mora präna räkho,

dekhäo çré-rädhä-näthe
bhakativinoda,  minati mäniyä,

laohe tähäre säthe
O mieszkascy świętej Wradży! Proszę ocalcie moje życie i ukażcie mi Pana 
Śri Radhy! Wysłuchajcie modlitwy Bhaktiwinoda i dajcie mu Jego towarzy-
stwo!

[Eka-tälä]
(8)

çré-krsëa-viraha är sahite nä päri
parän chädite är din dui cäri

Nie jestem w stanie dłużej znosić tego oddzielenia od mojego Pana Kryszny 
i jestem gotów na dniach rozstać się z mym życiem.

[Daçakuçé]
(1)

gäite govinda-näm,  upajilo bhäva-gräm,
dekhiläm jamunära küle

brsabhänu-sutä-sange,  çyäma-naöa-bara range,
bänçaré bäjäya népa-müle

Gdy nawoływałem imięnia Gowindy, cały orszak ekstatycznych uczuć po-
jawił się na dziedzińcu mojego serca… i ujrzałem króla tancerzy, Śyama-
sundara, stojącego na brzegu Jamuny w towarzystwie córki Maharadża 
Wriszabhanu. Z wielką radością grał On na Swoim flecie oparty o drzewo
kadamba.

(2)
dekhiyä yugala-dhana,  asthira hoilo mana,

jnäna-härä hoinu takhon
koto-ksane nähi jäni,  jnäna-labha hoilo mäni,

ära nähi bhelo daraçan

Widok Najwyższej Pary, największego skarbu Wradży, porwał mój umysł 
i straciłem świadomość. Nie wiem jak długo byłem nieprzytomny, ale kiedy 
się ocknąłem nie widziałem już Radhy i Kryszny.
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Jhänphi-Lophä
(1)

sakhi go, kemate dharibo parän
nimesa hoilo yugera samän

O najdroższa przyjaciółko! Jak mogę żyć? Krótka chwila dłuży mi się ni-
czym wieki.

[Daçakuçé]
(2)

çrävanera dhärä,  änkhi-varisoy,
çünya bhelo dharä-tala

govinda-virahe,  präna nähi rohe,
kemone väncibo bolo

Łzy płyną z moich oczu jak potoki deszczu w sierpniu (pora monsunu), 
a oblicze ziemi stało się zupełnie puste i bez wyrazu. W oddzieleniu od Go-
windy nie mogę przetrwać…powiedz mi proszę jak mogę żyć?

(3)
bhakativinoda,  asthira hoiyä,

punah nämäçraya kori’
däke rädhä-nätha,  diyä daraçan,

präna räkho, nähe mari
Bhaktiwinoda stał się bardzo niespokojny i znów przyjął schronienie świę-
tego imięnia, wołając, „O Panie Radhy! Wysłuchaj mnie, proszę ocal moje 
życia! Jedynie dzięki Twojej łasce mogę nie zginąć!”

Pieśń ósma
 [Daçakuçé]

(1)
bandhu-gaë! çunoha vacana mor
bhävete vibhora,  thäkiye jakhon,

dekhä deya citta-cor
Drodzy przyjaciele! Proszę posłuchajcie. Kiedy Ten co skradł moje serce po-
jawia się przede mną, odchodzę od zmysłów w ekstazie.

(2)
vicaksana kori’,  dekhite cähile,

hoy änkhi-agocara
punah nähi dekhi’,  kändaye parän,

duhkhera nähi thäke or
Kiedy kombinuję żeby podejść bliżej, aby Go zobaczyć, On nagle znika. 
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Wtedy, nie widząc Go, moja dusza wpada znów w rozpacz i nie ma granic 
nieszczęściu, które czuję.

(3)
jagatera bandhu sei kabhu more loy sätha

jathä tathä rakhu more ämära sei präna-nätha
Czasami ten przyjaciel całego świata przyjmuje mnie jako jednego ze Swo-
ich; ale bez względu jak zechce mnie traktować, ciągle jest Panem mojego 
życia.

(4)
darçana-änanda-däne,  sukha deya mora präne,

bole more pranaya-vacan
punah adarçana diyä,  dagdha kore mora hiyä,

präne mora märe präna-dhan
Pozwalając mi, ku mej radości, być blisko Siebie, daje mojej duszy szczęście, 
i wypowiada do mnie słowa pełne miłości. To znów Jego nieobecność zada-
je płonący ból memu sercu i On, który jest skarbem mojego życia uniesz-
częśliwia moją duszę.

(5)
jähe tä’r sukha hoy, sei sukha mama

nija sukhe-duhkhe mor sarvadä-i sama
Cokolwiek jest Jego szczęściem, jest także moim. Dlatego nie dbam o swoje 
oddzielne szczęście czy boleść –  są jednakowe pod każdym względem.

(6)
bhakativinoda,  samyoge, viyoge,

tähe jäne präneçvara
tä’ra sukhe sukhé,  sei präna-näth,

se kabhu nä hoy para
W spotkaniu czy rozłące, Bhaktiwinoda wie, że jedynie Kryszna jest Panem 
jego życia i jedynie szczęście Kryszny czyni go szczęśliwym. On jest Panem 
duszy Bhaktiwinoda, który nigdy nie będzie w stanie spojrzeć na Niego bez-
namiętnie.

[Daçakuçé]
(1)

yoga-péöhopari-sthita,  asöa-sakhé-suvesöita,
brndäraëye kadamba-känane

rädhä-saha vamçé-dhäré,  viçva-jana-citta-häré,
präna mor tänhära caraëe

W Joga Pitha, otoczony przez osiem głównych gopi, w gaju drzew kadamba 
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we Wrindawanie, stoi On ze Swoją ukochaną Radhą, trzyma flet i kradnie
serca wszystkich żywych istot we wszechświecie – składam moje życie u Ich 
lotosowych stóp.

(2)
sakhé-äjnä-mata kori donhära sevan
pälya-däsé sadä bhävi donhära caraë

W oparciu o wskazówki bardziej zaufanej i doświadczonej przyjaciółki (sa-
khi), wykonuję służbę dla Boskiej Pary. Zawsze uważam się za zależną służ-
kę lotosowych stóp Boskiej Pary.

(3)
kabhu krpä kori,  mama hasta dhori’,

madhura vacana bole
tämbüla loiyä,  khäy dui jane,

mälä loya kutühale
Czasami, będąc niezwykle łaskawą, ona trzyma mnie za rękę i mówi do mnie 
słodkimi słowami. Po czym bierze przygotowane przeze mnie orzechy betel 
i podaje Im dwojgu, z lubością przyjmuje też kwietne girlandy dla Nich.

(4)
adarçana hoy kakhon ki chale
nä dekhiyä donhe hiyä jwale

Czasami podstępem znikają Oni sprzed moich oczu. Gdy nie widzę Boskiej 
Pary Wradży moje serce płonie w bólu.

(5)
jekhäne sekhäne,  thäkuka du’jane,

ämi to’ caraëa-däsé
milane änanda,  virahe jätanä,

sakala samäna bäsi
Gdziekolwiek są Ci dwoje i ja z pewnością jestem jako pokorna służka u Ich 
stóp. Radość spotkania Ich i cierpienie rozłąki z Nimi są dla mnie tym sa-
mym.

(6)
rädhä-krsëa präna mor jévane maraëe

more räkhi’ märi’ sukhe thäkuka du’jane
W życiu, czy w śmierci Radha i Kryszna są tchnieniem mej duszy. Niech 
będą zawsze szczęśliwi, czy zechcą mnie chronić, czy zabić.

(7)
bhakativinoda,  äna nähi jäne,

podi’ nija-sakhé-päy
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rädhikära gaëe,  thäkiyä satata,
yugala-caraëa cäy

Bhaktiwinoda nie wie nic poza tym. Padając do lotosowych stóp sakhi, któ-
rej służy i pozostając na zawsze pośród przyjaciółek Śri Radhiki, on tylko 
modli się o lotosowe stopy Boskiej Pary Wradży. Tak oto Śrila Sadcitandana 
Bhaktiwinoda Thakura  kończy swą Gitawali

nrtya-géta-samäpti-käle

Kiedy śpiewy i tańce konkludują:

jaya çré godruma-candra gorä-cända ké jaya
jaya prema-dätä çré nityänanda ké jaya!

jaya çré çäntipura-nätha ké jaya!
jaya çré gadädhara pandita goswämé ké jaya!

jaya çré çréväsädi bhakta-vrnda ké jaya!
jaya çré navadvépa-dhäma ké jaya!

jaya çré näma-haööa ké jaya!
jaya çré çrotr-varga ké jaya!

çré çré näm haööera parimärjjaka jhädudär
déna-héna çré kedäranäth bhaktivinoda

Podpisano,  Zamiatacz Rynku Świętego Imienia, skromny i bez środków do 
życia Kedaranath Bhaktiwinoda
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