
PIEŚNI I MANTRY WAISZNAWA 
 
 

Standardowe Modlitwy 
 

Pranama mantry 
Radhe Syamasundar 
Sri sri Gurv-astaka 

Sri sri Sad-gosvamy-astaka 
Sri sri Siksastaka  

 
 

Pieśni Śrila Bhaktivinoda Thakura  
 

Arunodaya-kirtana  
Bhoga-arati 
Gopinatha 

Sri Nama-kirtana 
Jaya Radha-Madhava 

Kabe ha'be bolo 
Ohe! Vaisnava Thakura 

Manasa deha geha 
Radha-Krsna bol 

Gurudeva 
Suddha-bhakata 
Vibhavari Sesa 
Ki jani ki bale 

amara jivan sada pape rata 
Nama-kirtana 

 
 

Pieśni Narottama dasa Thakura 
 

Ista-deve vijnapti 
Lalasamayi Prarthana 

Manah-siksa 
Nama-sankirtana 

Sakhi-vrnde vijnapti 
Saparsada-bhagavad-viraha-janita-vilapa 

Savarana-sri-gaura-mahima 
Savarana-sri-gaura-pada-padme Prarthana 

Sri Rupa Manjari pada 
 
 

Pieśni innych wielbicieli 
 

Sri-vraja-dhama-mahimamrta 
Bhajahu re mana Sri Nanda-nandana 



Jaya Radha-Krsna giti 
Sri Damodarastaka 

Sri Sri Gaura-Nityanander daya 
Sri Radhika-stava 

Sri-Dasavatara-stotra 
Sri Guru-parampara 
Sri Nrsimha pranama 

Sri Tulasi pranama 
Sri Tulasi-kirtana 

Sri Tulasipradaksina mantra 
 
 

Indeks 
 

Bhaja bhakata vatsala 
Bhajahu re mana 

Ceto darpana marjanam 
Ei-baro karuna koro 

Gauranga' bolite habe 
Gaurangera duti pada 

Gay gora madhur sware 
Gopinatha 

Gurudeva! Krpa-bindu diya 
Hari haraye namah Krsna 

Hari Hari! bifale 
Jaya Jaya gouracander arotika 

Jaya Radha Madhava 
Jaya Radhe jaya Krsna 
Je anilo prema-dhana 

Jiv jago 
Kabe habe bolo 

Krsna hoite catur-mukha 
Krsnotkirtana-gana-nartana-parau 

Manasa deho geho 
Namaste Narasimhaya 

Namamisvaram sac-cid-ananda-rupam 
Namo namah tulasi 
Nitai-pada-kamala 

Ohe! Vaisnava Thakura 
Parama koruna 

Pralaya-payodhi-jale 
Radha-Krsna' bol 

Radha-Krsna prana mora 
Radhe jaya jaya madhava-dayite 

Samsara-davanala-lidha-loka 
Sarira avidya jal 

Sri-Guru-carana-padma 
Sri-Krsna-Caitanya prabhu 



Sri-Rupa-manjari-pada 
Suddha bhakata 

Udilo aruna 
Vibhavari sesa 

Yasomati-nandana 
 
 
 

Śpiewnik Vaisnavów 
 

Guru pranama 
 

om ajnana-timirandhasya jnananjana-salakaya 
caksur unmilitam yena tasmai sri-gurave namah 

 
Składam pełne szacunku pokłony mojemu mistrzowi duchowemu, który światłem wiedzy rozproszył 

otaczającą mnie ciemność ignorancji. 
 
 

Sri Rupa pranama  
 

sri-caitanya-mano-'bhistam sthapitam yena bhu-tale 
svayam rupah kada mahyam dadati sva-padantikam 

 
Kiedy, Śrila Rupa Gosvami Prabhupada, który ustanowił w tym materialnym świecie misję mającą 

spełnić pragnienie Pana Caitanyi, da mi schronienie u swoich lotosowych stóp? 
 
 

Mangalacarana 
 

vande 'ham sri-guroh sri-yuta-pada-kamalam 
sri-gurun vaisnavams ca 

sri-rupam sagrajatam saha-gana-raghunathanvitam 
tam sa-jivam 

sadvaitam savadhutam parijana-sahitam  
krsna-caitanya-devam 

sri-radha-krsna-padan saha-gana-lalita-sri-visakhanvitams ca 
 

Składam moje pełne szacunku pokłony lotosowym stopom mojego mistrza duchowego i wszystkim 
innym nauczycielom na ścieżce służby oddania. Składam moje pełne szacunku pokłony wszystkim 

Vaisnavom i sześciu Gosvamim, Śrila Rupie Gosvamiemu, Śrila Sanatanie Gosvamiemu, 
Raghunatha dasie Gosvamiemu, Jivie Gosvamiemu i ich towarzyszom. Składam moje pełne 

szacunku pokłony Śri Advaicie Acaryi Prabhu, Śri Nityanandzie Prabhu, Śri Caitanyi Mahaprabhu i 
wszystkim Jego wielbicielom, którym przewodzi Śrivasa Thakura. Składam moje pełne szacunku 
pokłony lotosowym stopom Pana Krsny, Śrimati Radharani i wszystkim gopi, którym przewodzą 

Lalita i Viśakha. 
 
 



Srila Prabhupada pranati  
 

nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu-tale 
srimate bhaktivedanta-svamin iti namine 

 
namas te sarasvate deve gaura-vani-pracarine 

nirvisesa-sunyavadi-pascatya-desa-tarine 
 

Składam moje pełne szacunku pokłony Jego Boskiej Miłości A.C. Bhaktivedancie Swamiemu 
Prabhupadzie, który jest bardzo drogi Panu Krsnie, przyjąwszy schronienie u Jego lotosowych stóp. 

Składamy pełne szacunku pokłony tobie, o mistrzu duchowy, sługo Sarasvatiego Gosvamiego. 
Łaskawie nauczasz przekazu Pana Caitanyi i wyzwalasz zachodnie kraje, które przepełnione są 

impersonalizmem i filozofią pustki. 
 
 

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati pranati  
 

nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu-tale 
srimate bhaktisiddhanta-sarasvatiti namine 

 
sri-varsabhanavi-devi-dayitaya krpabdhaye 

krsna-sambandha-vijnana-dayine prabhave namah 
 

madhuryojjvala-premadhya-sri-rupanuga-bhaktida- 
sri-gaura-karuna-sakti-vigrahaya namo 'stu te  

 
namas te gaura-vani-sri-murtaye dina-tarine 

rupanuga-viruddhapasiddhanta-dhvanta-harine 
  

Składam moje pełne szacunku pokłony Jego Boskiej Miłości Bhaktisiddhcncie Sarasvatiemu, który 
jest bardzo drogi Panu Krsnie, przyjąwszy schronienie u Jego lotosowych stóp. 

Składam moje pełne szacunku pokłony Śri Varszabhanavi-devi-dayita dasie (inne imię Śrila 
Bhaktisiddhanty Sarasvatiego), który jest ulubiencem Śrimati Radharani, oceanem transcendentalnej 

łaski i przekazuje naukę o Krsnie. 
Składam moje pełne szacunku pokłony tobie, uosobiona energio łaski Pana Caitanyi. Rozdajesz 

służbę oddania, która jest wzbogacona małżenską miłością Radhy i Krsny, będącą dokładnie w linii 
Śrila Rupa Gosvamiego. 

Składam moje pełne szacunku pokłony tobie, który jesteś uosobieniem nauk Pana Caitanyi. Jesteś 
wybawcą upadłych dusz. Nie tolerujesz żadnego stwierdzenia przeciwnego naukom o służbie 

oddania wygłoszonym przez Śrila Rupa Gosvamiego. 
 
 

Srila Gaurakisora pranati 
 

namo gaura-kisoraya saksad-vairagya-murtaye 
vipralambha-rasambhode padambujaya te namah 

  
Składam moje pełne szacunku pokłony Gaurakiśora dasie Babajiemu Maharajy (mistrzowi 



duchowemu Bhaktisiddhanty Sarasvatiego), który jest uosobieniem wyrzeczenia. Zawsze pogrążony 
jest w nastroju rozłąki i intensywnej miłości do Krsny. 

 
 

Srila Bhaktivinoda Pranati 
 

namo bhaktivinodaya sac-cid-ananda-namine 
gaura-sakti-svarupaya rupanuga-varaya te 

 
Składam moje pełne szacunku pokłony Saccidananda Bhaktivinodzie, który jest transcendentalną 

energią Caitanyi Mahaprabhu. Jest ścisłym zwolennikiem Gosvamich, którym przewodzi Śrila Rupa. 
 
 

Srila Jagannatha Pranati 
 

gauravirbhava-bhumes tvam nirdesta saj-jana-priyah 
vaisnava-sarvabhaumah sri-jagannathaya te namah 

 
Składam moje pełne szacunku pokłony Jagannatha dasie Babajiemu, który szanowany jest przez całą 

społeczność Vaisnavów i który odkrył miejsce pojawienia się Pana Caitanyi. 
 
 

Sri Vaisnava pranama 
 

vancha-kalpa-tarubhyas ca krpa-sindhubhya eva ca 
patitanam pavanebhyo vaisnavebhyo namo namah 

 
Składam moje pełne szacunku pokłony wszystkim Vaisnavom, wielbicielom Pana. Niczym drzewa 

pragnien mogą spełnić pragnienia wszystkich i są pełni współczucia dla upadłych, uwarunkowanych 
dusz. 

 
 

Sri Gauranga Pranama  
 

namo maha-vadanyaya krsna-prema-pradaya te 
krsnaya krsna-caitanya-namne gaura-tvise namah 

  
O najbardziej szczodra inkarnacjo! Jesteś Samym Krsną, który pojawił się jako Śri Krsna Caitanya 
Mahaprabhu. Przyjąłeś złoty kolor Śrimati Radharani i wszędzie rozdajesz czystą miłość do Krsny. 

Składamy Ci pełne szacunku pokłony. 
 
 

Sri Panca-tattva Pranama 
 

panca-tattvatmakam krsnam bhakta-rupa-svarupakam 
bhaktavataram bhaktakhyam namami bhakta-saktikam 

 
Składam moje pokłony Najwyższemu Panu, Krsnie, który nie jest różny od swoich cech w postaci 



wielbiciela, inkarnacji oddania, manifestacji oddania, czystego wielbiciela i energii oddania. 
 
 

Sri Krsna Pranama 
 

he krsna karuna-sindho dina-bandho jagat-pate 
gopesa gopika-kanta radha-kanta namo 'stu te 

 
O mój drogi Krsno, oceanie łaski, jesteś przyjacielem strapionych i źródłem stworzenia. Jesteś 

panem pasterzy oraz kochankiem gopi,a szczególnie Radharani. Składam Ci moje pełne szacunku 
pokłony. 

 
 

Sambandhadhideva pranama 
 

jayatam suratau pangor mama manda-mater gati 
mat-sarvasva-padambhojau radha-madana-mohanau 

 
Chwała dla wszechłaskawych Radhy i Madana-mohany! Jestem ułomny i nierozsądny, a jednak są 

moimi przewodnikami. Ich lotosowe stopy są dla mnie wszystkim. 
 
 

Abhidheyadhideva pranama 
 

divyad-vrndaranya-kalpa-drumadhah 
srimad-ratnagara-simhasana-sthau 
srimad-radha-srila-govinda-devau 

presthalibhih sevyamanau smarami  
  

W świątyni z klejnotów we Vrindavanie, pod drzewem pragnien, Śri Sri Radha-Govinda siedzą na 
świetlistym tronie, zaś Ich najbardziej zaufani towarzysze służą Im z oddaniem. Składam Im moje 

pokorne pokłony. 
 
 

Prayojanadhideva Pranama 
 

sriman rasa-rasarambhi vamsi-vata-tata-sthitah 
karsan venu-svanair gopir gopinathah sriye 'stu nah 

 
Śri Gopinatha, od którego pochodzi transcendentalny smak tanca rasa, stoi nad brzegiem Vamśivata i 

przyciąga uwagę pasterek gopi dźwiękiem Swojego sławnego fletu. Oby obdarzyli nas swoim 
błogosławienstwem. 

 
 

Sri Radha Pranama 
 

tapta-kancana-gaurangi radhe vrndavanesvari 
vrsabhanu-sute devi pranamami hari-priye 



 
Ofiarowuję mój szacunek Radharani, Królowej Vrindavany, której cera ma kolor stopionego złota. 

Jesteś córką Króla Vriszabhanu i jesteś bardzo droga Panu Krsnie. 
 
 

Panca-tattva maha-mantra  
 

(jaya) sri-krsna-caitanya prabhu nityananda  
 sri-advaita gadadhara srivasadi-gaura-bhakta-vrinda  

 
Śri   Caitanyi   Mahaprabhu   zawsze  towarzyszy  Jego  pełna ekspansja  Śri  Nityananda  Prabhu, 

Jego inkarnacja Śri Advaita Prabhu,  Jego  wewnętrzna  moc  Śri  Gadadhara  Prabhu,  i  Jego 
pośrednia  moc  Śrivasa  Prabhu. Znajduje się On pośrodku, jako Najwyższa Boska  Osoba. Należy 

wiedzieć, że Śri Caitanyi  Mahaprabhu  zawsze  towarzyszą  te  pozostałe  tattvy. Dlatego  nasze 
 pokłony dla Śri Caitanyi Mahaprabhu będą kompletne, gdy będziemy intonować:  śri krsna-caitanya 

 prabhu  nityananda  śri-advaita gadadhara  śrivasadi-gaura-bhakta-vrnda. Jako nauczyciele ruchu 
świadomości   Krsny,   najpierw  składamy  nasze  pokłony  Śri Caitanyi Mahaprabhu przez 

intonowanie tej mantry Panca-tattva; potem  mówimy:  Hare  Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare 
Hare/ Hare  Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jest dziesięć obraz, które możemy popełnić 

intonując maha-mantrę Hare Krsna, ale nie mają one znaczeniaprzy intonowaniu  mantry  Panca-
tattva, mianowicie: śri-krsna-caitanya prabhunityananda śri-advaita gadadhara śrivasadi-gaura-bhakta-vrnda. Śri 

CaitanyaMahaprabhu jest znany, jako maha-vadanyavatara, najbardziej wspaniałomyślną inkarnacją, 
gdyż nie zważa na obrazy upadłych dusz. Dlatego, by odnieść pełną korzyść z intonowania maha-
mantry (Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, 

Hare Hare), musimy najpierw przyjąć schronienie w Śri Caitanyi  Mahaprabhu,  nauczyć  się mantry 
Panca-tattva, i wtedy intonować  maha-mantrę  Hare  Krsna.  To przyniesie bardzo dobry rezultat.  

 
 

Maha-mantra Hare Krsna  
 

Hare Krsna Hare Krsna 
Hrsna Krsna Hare Hare 
Hare Rama Hare Rama 
Rama Rama Hare Hare 

 
OBJAŚNIENIE Jego Boskiej Miłości A.C. Bhaktivedanty Swamiego Prabhupady 

Transcendentalna  wibracja  wywoływana przez intonowanie Hare Krsna, Hare Krsna, Krsn Krsna, 
Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama  Rama,  Hare  Hare jest  wzniosłą  metodą ożywienia 

naszej świadomości  Krsny. Jako żywe, duchowe istoty wszyscy jesteśmy bytami  oryginalnie 
 świadomymi  Krsny,  ale  teraz  z  powodu obcowania  z  materią  od niepamiętnych czasów, nasza 
świadomość jeat  skażona  materialną  atmosferą.  Materialna  atmosfera,  w której  teraz  żyjemy, 
 nazywa się maya, czyli "złudzenie". Maya znaczy  "to, czego nie ma". A czym jest to złudzenie? 

Polega ono na tym, że wszyscy próbujemy być panami materialnej natury, podczasgdy w 
rzeczywistości jesteśmy pod naciskiem jej surowych praw. Gdy sługa sztuczniepróbuje naśladować 
wszechpotężnego pana,  nazywa się to złudzeniem. Zgodnie z tym wypaczonym pojęciem życia, 
wszyscy próbujemy eksploatować zasoby materialnej natury, ale wrzeczywistości coraz bardziej 

wplątujemy się w jej zawiłości. Dlatego, mimo iż ciężko walczymy,by pokonać naturę, jesteśmy na 
zawsze  od niej  zczależni.  Tę  złudną walkę przeciw materialnej naturze  można  natychmiast 



 przerwać ożywiając naszą świadomość Krsny Świadomość  Krsny  nie  jest  sztucznym  narzucaniem 
czegoś umysłowi;  ta  świadomość  jest oryginalną energią żywej istoty. Podczas   słuchania 

 transcendentalnej  wibracji  ta  świadomość  
ożywa. Duchowe autorytety polecają ten proces dla obecnego wieku. Również  dzięki  praktyce 

 można  odczuć,  że przez intonowanie   tej   maha-mantry,   czyli   Wielkiej  Modlitwy  o Wyzwolenie, 
  można  od  razu  poczuć  transcendentalną  ekstazę płynącą  z platformy duchowej. A gdy ktoś 

faktycznie posiada  duchowe  zrozumienie  -  przekraczając  poziomy zmysłów,  umysłu,  i 
 inteligencji  -  sytuuje się  na  planie transcendentalnym.  To intonowanie Hare Krsna,Hare Krsna, 

Krsna Krsna,  Hare  Hare/  Hare  Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare 
pochodzi bezpośrednio z platformy duchowej i w ten sposób wibracja ta przekracza  wszystkie 

 niższe  warstwy świadomości  -  mianowicie  zmysłową,  umysłową i intelektualną. W celu 
intonowania nie  trzeba  rozumieć  języka  mantry, ani nieistnieje potrzeba umysłowej spekulacji lub 

jakiegokolwiek intelektualnego przystosowania.   Z tego względu, każdy może  wziąć  udział  w 
 intonowaniu,  bez żadnych wcześniejszych kwalifikacji, i tanczyć w ekstazie. Widzieliśmy  to w 

praktyce. Nawet dziecko może wziąć udział  
intonowaniu lub  nawet pies może to zrobić. Oczywiście, komuś kto jest zbyt uwikłany w życie 

standardowego poziomu zajmie trochę więcej czasu, ale nawet taki pogrążony  w  materialnymżyciu 
człowiek, zostanie bardzo szybko wyniesiony  na  duchową  płaszczyznę. Największy wpływ na 
słuchaczy ma intonowanie tej mantry przez czystego wielbiciela. Dlatego też po to by otrzymać 
natychmiastowy efekt, należy jej słuchać z ust czystego wielbiciela Pana. Na   ile   to   możliwe, 

  należy   unikać   intonowania  z  ust niewielbicieli.   Mleko   dotknięte  jadem   węża  ma  trujące 
działanie. Słowo  Hara jest formą zwracania się do energii Pana, a słowa Krsna  i  Rama  są  formą 

 zwracania się do samego Pana. Zarówno Krsna,  jak  i  Ramaznaczy "najwyższa przyjemność", a Hara 
jest najwyższą  energią przyjemności Pana, wwołaczu odmieniającą się Hare.  Najwyższa  energia 

 przyjemności Pana pomaga nam osiągnąć  
Pana.Energia  materialna,  zwana  mayą, jest również jedną z wielu energii  Pana.  A  my,  żywe  istoty, 

 jesteśmy  także energią - marginalną  energią  Pana.  Kiedy  energia  wyższa  styka  się zenergią 
  niższą   powstaje   sprzeczna   sytuacja;   ale  kiedy wyższa-marginalna  energia  spotyka się  z 

 wyższą energią, zwaną Hara,  żywa  istota  znajduje się w swoim szczęśliwym,normalnym stanie. Te 
  trzy   słowa,   mianowicie   Hare,  Krsna,  i  Rama,  są transcendentalnymi  nasionami  maha-mantry. 

Jej intonowanie jest duchowym  wołaniem  do  Pana  i Jego energii, Hary, o opiekę nad 
uwarunkowaną  duszą.  To  intonowanie jest dokładniejak szczery płacz dziecka za matką. Matka 
Hara pomaga wielbicielowi zdobyć łaskę najwyższego  ojca,  Hari,  czyli Krsny, i Pan objawia się 
wielbicielowi, który szczerze intonuje tę mantrę.Dlatego   żaden  środek  duchowej  realizacji  nie 

 jest  tak efektywny  w tym wieku, jak intonowanie maha-mantry: Hare Krsna, Hare  Krsna,  Krsna 
Krsna, Hare Hare/ HareRama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.  

(Śri Hari-bhakti-vilasa 2.16.198) 
 
 

Sri sri Gurv-astaka  
Srila Visvanatha Cakravarti Thakura 

  
Śrila Viśvanatha Cakravarti Thakura, który pojawił się w połowie siedemnastego  wieku, jestwielkim 

mistrzem duchowym w świadomym Krsny  łancuchu  guru  i  uczniów. Mówi on:"Kto z wielką 
uwagą, głośno recytuje tę piękną modlitwę do mistrza duchowego w czasie brahma-muhurty, ten w 

chwili swej śmierci osiąga bezpośrednią służbę dla Krsny, Pana Vrindavany,".  
 

(1) 



samsara-davanala-lidha-loka- 
tranaya karunya-ghanaghanatvam 
praptasya kalyana-gunarnavasya 
vande guroh sri-caranaravindam 

(2) 
mahaprabhoh kirtana-nrtya-gita- 
vaditra-madyan-manaso rasena 

romanca-kampasru-taranga-bhajo 
vande guroh sri-caranaravindam 

(3) 
sri-vigraharadhana-nitya-nana- 

srngara-tan-mandira-marjanadau 
yuktasya bhaktams ca niyunjato 'pi 

vande guroh sri-caranaravindam 
(4) 

catur-vidha-sri-bhagavat-prasada- 
svadv-anna-trptan hari-bhakta-sanghan 

krtvaiva trptim bhajatah sadaiva 
vande guroh sri-caranaravindam 

(5) 
sri-radhika-madhavayor apara- 

madhurya-lila-guna-rupa-namnam 
prati-ksanasvadana-lolupasya 

vande guroh sri-caranaravindam 
(6) 

nikunja-yuno rati-keli siddhyai 
ya yalibhir yuktir apeksaniya 

tatrati-daksyad ati-vallabhasya 
vande guroh sri-caranaravindam 

(7) 
saksad-dharitvena samasta-sastrair 
uktas tatha bhavyata eva sadbhih 
kintu prabhor yah priya eva tasya 
vande guroh sri-caranaravindam  

(8) 
yasya prasadad bhagavat-prasado 
yasyaprasadan na gatih kuto 'pi 

dhyayan stuvams tasya yasas tri-sandhyam 
vande guroh sri-caranaravindam 

 
1) Mistrz duchowy otrzymuje błogosławienstwo z oceanu łaski. Tak jak chmura gasi płonący las 

deszczem, tak mistrz duchowy wyzwala cierpiących ludzi przez ugaszenie ognia materialnej 
egzystencji. Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony lotosowym stopom takiego mistrza 

duchowego, który jest oceanem pomyślnych cech. 
2) Intonując święte imię, tancząc w ekstazie, śpiewając i grając na instrumentach muzycznych, 

mistrz duchowy zawsze zadowolony jest z ruchu sankirtana Pana Caitanyi Mahaprabhu. Ponieważ w 
swoim umyśle delektuje się smakiem czystej służby oddania, czasami jego włosy się jeżą, czuje 

drżenie swojego ciała, a łzy płyną falami z jego oczu. Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony 



lotosowym stopom takiego mistrza duchowego. 
3) Mistrz duchowy jest zawsze zaangażowany w świątynne czczenie Śri Śri Radhy i Krsny. 

Angażuje w to wielbienie również swoich uczniów. Ubierają Bóstwa w piękne szaty i ornamenty, 
sprzątają Ich świątynie i wykonują inne czynności wielbiące Pana. Ofiarowuję moje pełne szacunku 

pokłony lotosowym stopom takiego mistrza duchowego. 
4) Mistrz duchowy zawsze ofiarowuje Krsnie cztery rodzaje smacznego pożywienia (do lizania, 
żucia, picia i ssania). Gdy mistrz duchowy widzi, że wielbiciele są usatysfakcjonowani jedząc bhagavat-
prasada, także jest zadowolony. Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony lotosowym stopom takiego 

mistrza duchowego. 
5) Mistrz duchowy zawsze chętnie słucha i śpiewa o niekonczących się, małżenskich 
rozrywkach Radhiki i Madhavy, Ich cechach, imionach i formach. Mistrz duchowy pragnie 

rozkoszować się nimi w każdej chwili. Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony lotosowym stopom 
takiego mistrza duchowego. 

6) Mistrz duchowy jest niezastąpiony, ponieważ jest ekspertem w asystowaniu gopi, które za 
każdym razem stwarzają w gajach Vrindavany różnorodne, radosne przygotowania, aby udoskonalać 

miłość małżenską Radhy i Krsny. Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony lotosowym stopom 
takiego mistrza duchowego. 

7) Mistrz duchowy powinien być szanowany tak bardzo jak Najwyższy Pan, ponieważ jest 
najbardziej zaufanym sługą Pana. Jest to potwierdzone we wszystkich pismach objawionych i 

przyjęte przez wszystkie autorytety. Dlatego ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony lotosowym 
stopom takiego mistrza duchowego, który jest autentycznym reprezentantem Śri Hari (Krsny). 

8) Dzięki łasce mistrza duchowego można osiągnąć błogosławienstwo Krsny. Bez miłosierdzia 
mistrza duchowego nie można uczynić żadnego postępu. Dlatego powinienem zawsze pamiętać i 
wysławiać mistrza duchowego. Przynajmniej trzy razy dziennie powinienem ofiarować moje pełne 

szacunku pokłony lotosowym stopom mojego mistrza duchowego. 
 
 

Sri sri Sad-gosvamy-astaka  
Srinivasa acarya 

 
(1) 

krsnotkirtana-gana-nartana-parau premamrtambho-nidhi 
dhiradhira-jana-priyau priya-karau nirmatsarau pujitau 

sri-caitanya-krpa-bharau bhuvi bhuvo bharavahantarakau 
vande rupa-sanatanau raghu-yugau sri-jiva-gopalakau 

(2) 
 nana-sastra-vicaranaika-nipunau sad-dharma-samsthapakau 

lokanam hita-karinau tri-bhuvane manyau saranyakarau 
radha-krsna-padaravinda-bhajananandena mattalikau 
vande rupa-sanatanau raghu-yugau sri-jiva-gopalakau 

(3) 
sri-gauranga-gunanuvarnana-vidhau sraddha-samrddhy-anvitau 

papottapa-nikrntanau tanu-bhrtam govinda-ganamrtaih 
anandambudhi-vardhanaika-nipunau kaivalya-nistarakau 

vande rupa-sanatanau raghu-yugau sri-jiva-gopalakau 
(4) 

 tyaktva turnam asesa-mandala-pati-srenim sada tuccha-vat 
bhutva dina-ganesakau karunaya kaupina-kanthasritau 



gopi-bhava-rasamrtabdhi-lahari-kallola-magnau muhur 
vande rupa-sanatanau raghu-yugau sri-jiva-gopalakau 

(5) 
 kujat-kokila-hamsa-sarasa-ganakirne mayurakule 

nana-ratna-nibaddha-mula-vitapa-sri-yukta-vrndavane 
radha-krsnam ahar-nisam prabhajatau jivarthadau yau muda 

vande rupa-sanatanau raghu-yugau sri-jiva-gopalakau 
(6) 

 sankhya-purvaka-nama-gana-natibhih kalavasani-krtau 
nidrahara-viharakadi-vijitau catyanta-dinau ca yau 

radha-krsna-guna-smrter madhurimanandena sammohitau 
vande rupa-sanatanau raghu-yugau sri-jiva-gopalakau  

(7) 
 radha-kunda-tate kalinda-tanaya-tire ca vamsivate 

premonmada-vasad asesa-dasaya grastau pramattau sada 
gayantau ca kada harer guna-varam bhavabhibhutau muda 

vande rupa-sanatanau raghu-yugau sri-jiva-gopalakau 
(8) 

 he radhe! vraja devike! ca lalite! he nanda-suno! kutah 
sri-govardhana-kalpa-padapa-tale kalindi-vane kutah 
ghosantav iti sarvatovraja-pure khedair maha-vihvalau 
vande rupa-sanatanau raghu-yugau sri-jiva-gopalakau  

 
1) Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony sześciu Gosvamim, mianowicie: Śri Rupie 

Gosvamiemu, Śri Sanatanie Gosvamiemu, Śri Raghunatha Bhatcie Gosvamiemu, Śri Raghunatha 
dasie Gosvamiemu, Śri Jivie Gosvamiemu i Śri Gopala Bhatcie Gosvamiemu, którzy zawsze angażują 
się w intonowanie świętego imienia Krsny i tanczenie. Są jakby oceanem miłości do Boga i znani są 

zarówno łagodnym jak i łotrom, ponieważ nie są zazdrośni o nikogo. Cokolwiek czynią — 
zadowalają każdego. Mając błogosławienstwo Pana Caitanyi angażują się w działalność misyjną, aby 

wyzwolić wszystkie uwarunkowane dusze w tym materialnym świecie. 
2) Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony sześciu Gosvamim, mianowicie: Śri Rupie 

Gosvamiemu, Śri Sanatanie Gosvamiemu, Śri Raghunatha Bhatcie Gosvamiemu, Śri Raghunatha 
dasie Gosvamiemu, Śri Jivie Gosvamiemu i Śri Gopala Bhatcie Gosvamiemu, którzy są prawdziwymi 
ekspertami w badaniu wszystkich pism objawionych w celu ustanowienia wiecznych zasad religijnych 
dla korzyści wszystkich ludzkich istot. Dlatego są szanowani we wszystkich trzech światach i warto 

przyjąć w nich schronienie, ponieważ są pochłonięci nastrojem gopi i pełnią transcen-dentalną, 
miłosną służbę dla Radhy i Krsny. 

3)Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony Śri Rupie Gosvamiemu, Śri Sanatanie Gosvamiemu, Śri 
Raghunatha Bhatcie Gosvamiemu, Śri Raghunatha dasie Gosvamiemu, Śri Jivie Gosvamiemu i Śri 

Gopala Bhatcie Gosvamiemu, którzy najpełniej zrozumieli Pana Caitanyę i dlatego doskonale opisują 
Jego transcendentalne cechy. Potrafią oczyścić wszystkie uwarunkowane dusze z reakcji ich 

grzesnych czynności, kąpiąc je w transcendentalnych pieśniach o Govindzie. Dlatego są w stanie 
znacznie poszerzyć granice oceanu transcendentalnej rozkoszy, a także ochronić żywe istoty przed 

impersonalnie rozumianym wyzwoleniem. 
4) Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony sześciu Gosvamim, mianowicie: Śri Rupie 

Gosvamiemu, Śri Sanatanie Gosvamiemu, Śri Raghunatha Bhatcie Gosvamiemu, Śri Raghunatha 
dasie Gosvamiemu, Śri Jivie Gosvamiemu i Śri Gopala Bhatcie Gosvamiemu, którzy porzucili 

arystokratyczne towarzystwo jako rzecz bez znaczenia. Uważając siebie za żebraków, których celem 



jest wyzwolenie biednych, uwarunkowanych dusz, noszą jedynie przepaski biodrowe, ale zawsze 
pogrążeni są w ekstatycznym oceanie miłości gopi do Krsny i nieprzerwanie kąpią się w falach tegoż 

oceanu. 
5) Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony sześciu Gosvamim, mianowicie: Śri Rupie 

Gosvamiemu, Śri Sanatanie Gosvamiemu, Śri Raghunatha Bhatcie Gosvamiemu, Śri Raghunatha 
dasie Gosvamiemu, Śri Jivie Gosvamiemu i Śri Gopala Bhatcie Gosvamiemu, którzy zawsze 

angażowali się w wielbienie Radha-Krsny w transcendentalnej krainie Vrindavany, gdzie rosną piękne 
drzewa pełne owoców i kwiaty, w korze-niach których znaleźć można wszystkie wartościowe 

klejnoty. Gosvami są najbardziej kompetentni, by obdarzać żywe istoty największym 
dobrodziejstwem, celem życia. 

6) Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony sześciu Gosvamim, mianowicie: Śri Rupie 
Gosvamiemu, Śri Sanatanie Gosvamiemu, Śri Raghunatha Bhatcie Gosvamiemu, Śri Raghunatha 
dasie Gosvamiemu, Śri Jivie Gosvamiemu i Śri Gopala Bhatcie Gosvamiemu którzy wykorzystali 

swoje wartościowe życia, intonując święte imiona Pana i składając pokłony w wyznaczony i 
uregulowany sposób.Wykonując te czynności oddania przezwyciężyli nadmiar jedzenia i spania, 

zawsze pozostając łagodnymi i pokornymi. Byli oczarowani wspominaniem transcendentalnych cech 
Pana. 

7) Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony sześciu Gosvamim, mianowicie: Śri Rupie 
Gosvamiemu, Śri Sanatanie Gosvamiemu, Śri Raghunatha Bhatcie Gosvamiemu, Śri Raghunatha 

dasie Gosvamiemu, Śri Jivie Gosvamiemu i Śri Gopala Bhatcie Gosvamiemu, którzy czasami 
przebywając nad brzegiem jeziora Radha-kunda albo brzegach Yamuny, a czasami w Vamśivacie, 
przepełnieni ekstazą miłości do Krsny, wyglądali jak szalency.Przejawiając różne transcendentalne 

symptomy w swoich ciałach, byli zatopieni w ekstazie świadomości Krsny. 
8) Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony sześciu Gosvamim, mianowicie: Śri Rupie 

Gosvamiemu, Śri Sanatanie Gosvamiemu, Śri Raghunatha Bhatcie Gosvamiemu, Śri Raghunatha 
dasie Gosvamiemu, Śri Jivie Gosvamiemu i Śri Gopala Bhatcie Gosvamiemu, którzy bardzo głośno 
intonowali w całej Vrindavanie, wykrzykując, "Królowo Vrindavany, Radharani! O Lalito! O synu 

Nandy Maharajy! Gdzie teraz wszyscy jesteście? Czyżby na wzgórzu Govardhana, czy też pod 
drzewami nad brzegiem Yamuny? Gdzie?" Taki był ich nastrój w świadomości Krsny. 

 
 

Sri sri Siksastaka 
 

Pan Caitanya polecił Swym uczniom pisać książki na temat nauki o Krsnie,  które  to  zadanie Jego 
 zwolennicy wypełniają po dziś dzien.  Właściwie, opracowania i opisy filozofii głoszonej przez Pana 
 Caitanyę  są najbardziej obszerne, ścisłe i spójne dzięki systemowi  sukcesji  uczniów. Chociaż  Pan 
 Caitanya  za  młodu szeroko wsławił się jako uczony, pozostawił po Sobie tylko osiem wersetów, 

 zwanych  Śiksastaka. Te wersety jasno określają Jego misję  i  nauki.  Poniżej  zamieszczono 
 tłumaczenie tych wysoce wartościowych modlitw. 

 
(1) 

ceto-darpana-marjanam bhava-maha-davagni-nirvapanam 
sreyah-kairava-candrika-vitaranam vidya-vadhu-jivanam 

anandambudhi-vardhanam prati-padam purnamrtasvadanam 
sarvatma-snapanam param vijayate sri-krsna-sankirtanam 

(2) 
namnam akari bahudha nija-sarva-saktis 

tatrarpita niyamitah smarane na kalah 



etadrsi tava krpa bhagavan mamapi 
durdaivam idrsam ihajani nanuragah 

(3) 
trnad api sunicena 
taror api sahisnuna 
amanina manadena 

kirtaniyah sada harih 
(4) 

na dhanam na janam na sundarim 
kavitam va jagad-isa kamaye 
mama janmani janmanisvare 

bhavatad bhaktir ahaituki tvayi 
(5) 

ayi nanda-tanuja kinkaram 
patitam mam visame bhavambudhau 

krpaya tava pada-pankaja- 
sthita-dhuli-sadrsam vicintaya 

(6) 
nayanam galad-asru-dharaya 

vadanam gadgada-ruddaya gira 
pulakair nicitam vapuh kada 

tava nama-grahane bhavisyati  
(7) 

yugayitam nimesena 
caksusa pravrsayitam 

sunyayitam jagat sarvam 
govinda-virahena me 

(8) 
aslisya va pada-ratam pinastu mam 
adarsanan marma-hatam karotu va 
yatha tatha va vidadhatu lampato 

mat-prana-nathas tu sa eva naparah 
 

1) Chwała Ruchowi sankirtana Śri Krsny, który oczyszcza serce z wszelkiego brudu 
nagromadzonego przez lata i gasi ogien uwarunkowanego życia powtarzających się narodzin i 

śmierci. Ten ruch sankirtana jest największym błogosławienstwem dla ludzkości, ponieważ szerzy 
promienie księżyca miłosierdzia. Jest życiem całej transcendentalnej wiedzy. Powiększa ocean 

transcendentalnej rozkoszy i daje nam możność zasmakowania w pełni nektaru, którego jesteśmy 
zawsze spragnieni. 

2) O mój Panie, samo Twoje święte imię może obdarzyć wszystkie żywe istoty wszelkim 
błogosławienstwem, a masz setki i miliony takich imion jak Krsna i Govinda. W tych 

transcendentalnych imionach umieściłeś wszystkie Swoje transcendentalne energie. I nie ma nawet 
surowych reguł odnośnie intonowania tych imion. O mój Panie, z dobroci dla nas ułatwiłeś nam 

zbliżenie się do Ciebie przez intonowanie Twoich świętych imiona, ale ja jestem tak nieszczęśliwy, że 
nie czuję żadnej atrakcji do nich. 

3) Święte Imię Pana należy intonować w pokornym stanie umysłu, uważając się za niższego od 
słomy na ulicy; powinno się być bardziej tolerancyjnym niż drzewo, wolnym od wszelkiego poczucia 
fałszywego prestiżu i powinno się być gotowym do ofiarowania pełnego szacunku innym. W takim 



stanie umysłu można intonować święte imię Pana bez przerwy. 
4) O wszechmocny Panie, nie ma we mnie pragnienia, aby gromadzić bogactwo, nie pragnę też 
pięknych kobiet, ani nie chcę żadnych zwolenników. Chcę jedynie bezprzyczynowej służby oddania 

dla Ciebie narodziny po narodzinach. 
5) O synu Nandy Maharajy (Krsno), jestem Twoim wiecznym sługą, jednak w jakiś 

niewytłumaczalny sposób upadłem w ten ocean narodzin i śmierci. Proszę zabierz mnie z tego 
oceanu śmierci i umieść mnie jako jeden z atomów u Twoich lotosowych stóp. 

6) O mój Panie, kiedy Moje oczy ozdobi nieprzerwany strumien łez miłości w czasie 
intonowania Twojego imienia? Kiedy mój głos załamie się ze wzruszenia i kiedy włosy na mym ciele 

zjeżą się podczas recytacji Twojego imienia? 
7) O Govindo! Czując rozłąkę z Tobą, jedna chwila jest dla mnie jak dwanaście lat albo i więcej. 

Łzy płyną z moich oczu jak potoki deszczu, a kiedy Ciebie nie ma przy mnie, świat jest dla mnie 
kompletną pustką. 

8) Wiem, że tylko Krsna jest Moim Panem i pozostanie nim, nawet gdyby zgniótł mnie w 
Swoim uścisku, czy złamał moje serce nie pojawiając się przede mną. Może zrobić cokolwiek, 

ponieważ jest Moim uwielbionym Panem w każdych warunkach. 
 
 

Pieśni Śrila Bhaktivinoda Thakury 
 

Arunodaya-kirtana 
Pieśn kirtanowa z Gita - Vali śpiewana o świcie  

 
(1)  

udilo aruna puraba-bhage, 
dwija-mani gora amani jage, 
bhakata-samuha loiya sathe, 

gela nagara-braje 
(2) 

'tathai tathai' bajalo khol, 
ghana ghana tahe jhajera rol, 

preme dhala dhala sonara anga 
carane nupura baje 

(3) 
mukunda madhava yadava hari, 

bolena bolo re vadana bhori, 
miche nida-base gelo re rati, 

divasa sarira-saje 
(4) 

emana durlabha manava-deho, 
aiya ki koro bhava na keho, 
ebe na bhajile yasoda-suta, 

carame poribe laje 
(5) 

udita tapana hoile asta,  
dina gelo boli' hoibe byasta, 

tabe keno ebe alasa hoy, 
na bhaja hrdoya-raje 



(6) 
jivana anitya janaha sar,  

tahe nana-vidha vipada-bhar,  
namasraya kori' jatane tumi,  

thakaha apana kaje 
(7) 

jivera kalyana-sadhana-kam,  
jagate asi' e madhura nam,  
avidya-timira-tapana-rupe,  

hrd-gagane biraje 
(8) 

krsna-nama-sudha koriya pan,  
jurao bhakativinoda-pran,  

nama bina kichu nahiko aro,  
caudda-bhuvana-majhe  

 
1) Kiedy horyzont rozjaśnił się promieniami wschodzącego słonca, klejnot pośród podwójnie 
urodzonych, Pan Gauranga, obudził się i wyruszył przez pola, wioski i miasta zabierając ze Sobą 

Swoich wielbicieli.  
2) Mrydangi dudniły dźwiękiem "tathai, tathai", a jhajas (duże metalowe kartale) grały 

rytmicznie. Złocisty Pan Gaurasundara tanczył w ekstatycznej prema, a dzwoneczki u Jego stóp 
dźwięczały.  

3) Wszyscy bhaktowie intonowali imiona: Mukunda, Madhava, Yadava i Hari, wypełniając swoje 
usta tymi wibracjami. Ogłaszali ciągle jeszcze śpiącym ludziom, "Marnujecie wasze noce 

bezużytecznie śpiąc, a dni dekorując swoje ciała!" 
4) Osiągnęliście rzadką formę, jaką jest ludzkie ciało lecz wcale nie dbacie o ten dar. Nie 

służycie ukochanemu dziecku Yaśody i powoli zaczynacie umierać, marnując swoje ostatnie dni. 
5) Z każdym wschodem i zachodem słonca, dzien odchodzi i jest stracony. A więc dlaczego 

pozostajecie bezczynni i nie służycie Panu serca? 
6) To tymczasowe życie jest pełne różnorodnych nieszczęść. Dlatego przyjmijcie schronienie 

świętego imienia, jako wasze jedyne zajęcie. 
7) Święte imię pojawiło się jak wschodzące słonce po to, by przeniknąć ciemność ignorancji i 

pobłogosławić serce każdego. 
8) Po prostu pijcie czysty nektar świętego imienia. Poza nim nie ma nic we wszystkich 

czternastu światach, co warto by było posiadać.To święte imię przepełnia duszę Śri Bhaktivinoda 
Thakura.  

 
 

Jiv jago, jiv jago  
 

(1) 
jiv jago, jiv jago, gauracandra bole 
kota nidra jao maya-pisacira kole 

(2) 
bhajibo boliya ese samsara-bhitare 
bhuliya rohile tumi avidyara bhare 

(3) 
tomare loite ami hoinu avatara 



ami bina bandhu ara ke ache tomara 
(4) 

,enechi ausadhi maya nasibaro lagi' 
hari-nama maha-mantra lao tumi magi' 

(5) 
bhakativinoda prabhu-carane pariya 
sei hari-nama-mantra loilo magiya  

  
1) Pan Gauranga woła, — "Obudźcie się śpiące dusze! Obudźcie się śpiące dusze! Jak długo 

będziecie spać na kolanach wiedźmy zwanej mayą? 
2) Zapomnieliście o sztuce służby oddania oraz zgubiliście się w tym świecie narodzin i śmierci.  
3) Przyszedłem tylko po to, by was ocalić; poza Mną nie znajdziecie żadnych przyjaciół w tym 

świecie. 
4) Przyniosłem lekarstwo, które zniszczy chorobę iluzji, na którą cierpicie.Przyjmijcie tą hari-
nama maha-mantrę: Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare, / Hare Rama, Hare Rama, 

Rama Rama, Hare Hare".  
5) Śrila Bhaktivinoda Thakura mówi: — "Padam do stóp Pana, przyjąwszy tą maha-mantrę". 

 
 

Bhoga-arati 
 

 Pieśn z Gitavali śpiewana w domu Thakura Bhaktivinody, w Surabhi - kunja, w Godrumie  
 

(1) 
bhaja bhakata-vatsala sri-gaurahari 

sri-gaurahari sohi gostha-bihari,  
nanda-jasomati-citta-hari 

(2) 
bela ho'lo, damodara, aisa ekhano 

bhoga-mandire bosi' koraho bhojana 
(3) 

nandera nidese baise giri-bara-dhari 
baladeva-saha sakha baise sari sari 

(4) 
sukta-sakadi bhaji nalita kusmanda 

dali dalna dugdha-tumbi dadhi moca-khanda 
(5) 

mudga-bora masa-bora rotika ghrtanna 
saskuli pistaka khir puli payasanna 

(6) 
karpura amrta — keli rambha khira-sara 

amrta rasala, amla dwadasa prakara 
(7) 

luci cini sarpuri laddu rasabali 
bhojana korena krsna ho'ye kutuhali  

(8) 
radhikara pakka anna vividha byanjana 
parama anande krsna korena bhojana 



(9) 
chale-bale laddu khay sri-madhumangala 

bagala bajay ara deya hari-bolo 
(10) 

radhikadi gane heri' nayanera kone 
trpta ho'ye khay krsna jasoda-bhavane 

(11) 
bhojanante piye krsna subasita bari 

sabe mukha prakhaloy ho'ye sari sari 
(12) 

hasta-mukha prahaliya jata sakha-gane 
anande bisrama kore baladeva-sane 

(13) 
jambula rasala ane tambula-masala 

taha kheye krsna-candra sukhe nidra gela 
(14) 

bisalakha sikhi-puccha-camara dhulaya 
apurba sayyaya krsna sukhe nidra jaya 

(15) 
yasomati-ajna pe'ye dhanistha-anito 

sri-krsna-prasada radha bhunje ho'ye prito 
(16) 

lalitadi sakhi-gana avasesa paya 
mane mane sukhe radha-krsna-guna gaya 

(17) 
hari-lila ek-matra jahara pramoda 

bhogarati gay thakur bhakativinoda 
 

1) Po prostu wielbij Śri Gaurahari, który jest zawsze czuły wobec swoich wielbicieli. To ten sam 
Najwyższy Osobowy Bóg, Krsna, który bawił się na pastwiskach Vrajy i skradł serca Nandy i 

Yaśody. 
2) Matka Yaśoda woła do Krsny: "Mój drogi Damodaro, już późno. Proszę przyjdź tu 

natychmiast, usiądź w jadalni i zjedz Swój obiad". 
3) Na polecenie Nandy Maharajy, Krsna (który podniósł Wzgórze Govardhana) siada, a potem 

wszyscy chłopcy pasterze, wraz ze starszym bratem Krsny, Śri Baladevą, siadają w rzędach.  
4) Wtedy zostaje im podana uczta, na którą składają się: śukta i różne rodzaje zielonolistnych 

warzyw, następnie smaczne, smażone potrawy i sałatka przygotowana z zielonych liści juty. Dostają 
także dynie, wiadra z owocami; małe, kwadratowe ciastka przyrządzone z soczewicy i zagęszczonego 

mleka; gęsty jogurt, dynię gotowaną w mleku oraz potrawy z kwiatu bananowca.  
5) Następnie dostają smażone przekąski z mung dahlu i urad dahlu; capati oraz ryż z ghee. 

Potem jest kolej na słodycze zrobione z mleka, cukru i sezamu; ciastka z mąki ryżowej; 
skondensowane mleko; ciastka moczone w mleku i słodki ryż.  

6) Jest jeszcze inny słodki ryż, smaczny jak nektar z powodu dodania do niego kamfory. Są 
banany i wyśmienity ser. Kolejno pojawia się dwanaście rodzajów kwaśnych potraw z tamaryndy, 

limek, cytryn, pomaranczy i granatów. 
7) Są tam purisy zrobione z białej mąki i cukru; purisy wypełnione kremem; laddu i potrawy z 

dahlu gotowane w słodzonym ryżu. Krsna ochoczo zjada wszystko.  
8) W wielkiej ekstazie i z radością Krsna zjada ryż, warzywa przyprawiane curry, słodycze i 



słodkie wypieki przygotowane przez Śrimati Radharani.  
9) Wesoły bramin, przyjaciel Krsny, Madhumangala, który uwielbia laddu, zdobywa je na 
wszelkie sposoby. Zajadając się laddu wykrzykuje: – "Haribol! Haribol!" i klepie się dłonmi pod 

pachami wydając przy tym śmiesne dźwięki.  
10) Spoglądając ukradkiem na Radharani i Jej przyjaciółki, Krsna je z wielką satysfakcją w domu 

matki Yaśody.  
11) Po obiedzie Krsna wypija napój z wody różanej. Nastepnie wszyscy chłopcy stojąc w rzędach 

płuczą swoje usta.  
12) Po umyciu ust i rąk, chłopcy odpoczywają w towarzystwie Pana Balaramy pogrążeni w 

błogostanie.  
13) Następnie dwóch chłopców pasterzy, Jambula i Rasala przynoszą Krsnie pan z orzechów 

betelu, wyszukanych przypraw i areki. Po zjedzeniu tego panu, zadowolony Krsnacandra kładzie się 
spać.  

14) Podczas gdy Krsna szczęśliwie odpoczywa na wspaniałej sofie, Jego sługa Viśalaksza 
wachluje Go wachlarzem z pawich piór.  

15) Na prośbę matki Yasody, gopi Dhanistha zanosi resztki pożywienia, pozostawionego przez 
Krsnę, Śrimati Radharani, która zjada je z wielką rozkoszą.  

16) Potem Lalita-devi i inne gopi otrzymują resztki pożywienia i wewnątrz swoich serc opiewają z 
radością chwały Radharani i Krsny.  

17) Thakura Bhaktivinoda, którego jedyną radością są rozrywki Pana Hari, śpiewa tę pieśn 
Bhoga-arati. 

 
 

Gaura-arati 
 

(1) 
(kiba!) jaya jaya goracander aratiko sobha 

jahnavi-tata-vane jaga-mana-lobha 
gauranger arotik sobha 
jaga-jana-mana-lobha 

(2) 
dakhine nitaicand, bame gadadhara 

nikate advaita, srinivasa chatra-dhara 
(3) 

vasiyache goracand ratna-simhasane 
arati korena brahma-adi deva-gane 

(4) 
narahari-adi kori' camara dhulaya 

sanjaya-mukunda-vasu-ghos-adi gaya 
(5) 

sankha baje ghanta baje baje karatala 
madhura mrdanga baje parama rasala 

sankha baje ghanta baje 
madhur madhur madhur baje 

(6) 
bahu-koti candra jini' vadana ujjvala 
gala-dese vana-mala kore jhalamala 

(7) 



siva-suka-narada preme gada-gada 
bhakativinoda dekhe gorara sampada 

 
1) Wszelka chwała, wszelka chwała dla pięknej ceremonii arati Pana Caitanyi. Ta Gaura-arati 
odbywa się w gaju na brzegach Jahnavi (Ganges) i przyciąga umysły wszystkich żywych istot we 

wszechświecie.  
2) Po prawej stronie Pana Caitanyi znajduje się Pan Nityananda, a po lewej Śri Gadadhara. 

Nieopodal stoi Śri Advaita, a Śrivasa Thakura trzyma parasol nad głową Pana Caitanyi.  
3) Pan Caitanya zasiadł na tronie z klejnotów, a półbogowie pod przewodnictwem Pana 

Brahmy prowadzą ceremonię arati.  
4) Narahari Sarakara oraz inni towarzysze Pana Caitanyi wachlują Go camarami, a wielbiciele, 

którym przewodzą Sanjaya Pandita, Mukunda Datta, i Vasu Ghosza śpiewają słodki kirtan.  
5) Rozbrzmiewają konchy, dzwonki i kartale, i mridangi grają bardzo słodko. Melodia kirtanu 

jest niezwykle ujmująca, i słuchanie jej sprawia nadzwyczajną rozkosz.  
6) Blask emanujący z twarzy Pana Caitanyi przewyższa blask niezliczonych milionów księżyców, 

a wokół Jego szyi jaśnieje girlanda z leśnych kwiatów. 
7)  Pan Śiva, Śukadeva Gosvami i Narada Muni nie są w stanie wydobyć z siebie głosu wskutek 

ekstazy transcendentalnej miłości. Taką oto wizję chwał Pana Śri Caitanyi prezentuje Thakura 
Bhaktivinoda 

 
 

Gopinatha 
(z Kalyana - kalpataru) 

  
Część I 

(1) 
gopinatha, mama nivedana suno 
visayi durjana, sada kama-rata,  

kichu nahi mora guna  
(2) 

gopinatha, amara bharasa tumi 
tomara carane, loinu sarana,  

tomara kinkora ami 
(3) 

gopinatha, kemone sodhibe more 
na jani bhakati, karme jada-mati,  

porechi somsara-ghore 
(4) 

gopinatha, sakali tomara maya 
nahi mama bolo, jnana sunirmala,  

svadhina nahe e kaya  
(5) 

gopinatha, niyata carane sthana 
mage e pamara, kandiya kandiya,  

korohe karuna dana  
(6) 

gopinatha, tumi to' sakali paro 
durjane tarite, tomara sakati,  



ke ache papira aro 
(7) 

gopinatha, tumi krpa-parabara 
jivera karane, asiya prapance,  

lila koile suvistara 
(8) 

gopinatha, ami ki dose dosi 
asura sakala, pailo carana,  

vinoda thakilo bosi' 
 

1) O Gopinatha, Panie gopi, proszę wysłuchaj mojej prośby. Jestem niegodziwym materialistą, 
ciągle oddanym ziemskim pragnieniom i nieposiadającym żadnych dobrych cech.  

2) O Gopinatha, jedynie Ty jesteś moją nadzieją i dlatego przyjąłem schronienie u Twych 
lotosowych stóp. Jestem teraz Twoim wiecznym sługą. 

3) O Gopinatha, jak zdołasz mnie oczyścić? Nie wiem czym jest oddanie, a mój materialistyczny 
umysł jest pochłonięty pracą dla korzyści. Upadłem w tą ciemną i niebezpieczną ziemską egzystencję.  

4) O Gopinatha, wszystko tutaj jest Twoją iluzoryczną energią. Nie mam siły ani 
transcendentalnej wiedzy, a moje ciało podlega materialnej naturze.  

5) O Gopinatha, ten grzesnik, który bezustannie płacze, błaga o wieczne miejsce u Twych 
boskich stóp. Proszę obdarz go Swoją łaską.  

6) O Gopinatha, możesz uczynić cokolwiek zechcesz i dlatego zdołasz wyzwolić wszystkich 
grzesników. A któż jest większym ode mnie grzesnikiem?  

7) O Gopinatha, jesteś oceanem łaski. Przyszedłeś do tego zjawiskowego świata, by 
rozprzestrzenić Swoje boskie rozrywki dla korzyści upadłych dusz.  

8)  O Gopinatha, jestem tak grzesny, że chociaż wszystkie demony osiągnęły Twoje lotosowe 
stopy, Bhaktivinoda pozostał w ziemskiej egzystencji. 

 
Część II 

(1) 
gopinatha, ghucao samsara-jvala 

avidya-jatana, aro nahi sahe,  
janama-marana-mala 

(2) 
gopinatha, ami to' kamera dasa 
visaya-basana, jagiche hrdoye,  

phadiche karama phasa 
(3) 

gopinatha, kabe va jagibo ami 
kama-rupa ari, dure teyagibo,  

hrdoye sphuribe tumi  
 (4) 

gopinatha, ami to' tomara jana 
tomare chariya, samsara bhajinu,  

bhuliya apana-dhana  
(5) 

gopinatha, tumi to' sakali jano 
apanara jane, dandiya ekhano,  

sri-carane deho sthano 



(6) 
gopinatha, ei ki vicara taba 

vimukha dekhiya, charo nija-jane,  
na koro' karuna-laba  

 (7) 
gopinatha, ami to murakha ati 

kise bhalo hoya, kabhu na bujhinu,  
tai heno mama gati  

(8) 
gopinatha, tumi to' pandita-bara 

mudhera mangala, tumi anvesibe,  
e dase na bhavo' para 

 
1) O Gopinatha, proszę usun męki egzystencji materialnej. Nie mogę dłużej tolerować bólu 

ignorancji i powtarzających się narodzin i śmierci. 
2) O Gopinatha, jestem naprawdę sługą pożądania. Ziemskie pragnienia budzą się w moim 

sercu, i w ten sposób pętla pracy dla korzyści zaczyna się zaciskać.  
3) O Gopinatha, kiedyż się obudzę i będę mógł porzucić tego wroga, jakim jest pożądanie, a 

kiedy Ty pojawisz się w moim sercu?  
4) O Gopinatha, jestem Twoim wielbicielem, ale porzuciwszy Cię, wielbiłem ten materialny 

świat i dlatego zapomniałem o moim prawdziwym skarbie.  
5) O Gopinatha, wiesz wszystko. Teraz, gdy ukarałeś swojego sługę, proszę daj mu miejsce u 

Twoich lotosowych stóp.  
6) O Gopinatha, czy taki jest Twój wyrok, że widząc moją awersję do Ciebie opuścisz swojego 

sługę i nie okażesz mu nawet odrobiny łaski?  
7) O Gopinatha, z pewnością jestem bardzo głupi i nigdy nie wiedziałem, co jest dla mnie 

dobre. Dlatego jestem w takim stanie.  
8) O Gopinatha, jesteś zaprawdę najmądrzejszą osobą. Proszę znajdź jakiś sposób, aby 

sprowadzić pomyślność na tego głupca i proszę nie uważaj tego sługi za straconego. 
  

Część III 
(1) 

gopinatha, amara upaya nai 
tumi krpa kori', amara loile,  

samsare uddhara pai  
(2) 

gopinatha, porechi mayara phere 
dhana dara suta, ghireche amare,  

kamete rekheche jere 
(3) 

gopinatha, mana ye pagala mora 
na mane sasana, sada acetana,  

visaye ro'yeche ghora 
(4) 

gopinatha, hara ye menechi ami 
aneka jatana, hoilo bifala,  

ekhano bharasa tumi 
(5) 



gopinatha, kemone hoibe gati 
prabala indriya, bosi-bhuta mana,  

na chare visaya-rati  
 (6) 

gopinatha, hrdoye bosiya mora 
manake samiya, laha nija pane,  

ghucibe vipada ghora 
(7) 

gopinatha, anatha dekhiya more 
tumi hrsikesa, hrsika damiya, 

 taro'he samsrti-ghore 
(8) 

gopinatha, galaya legeche phasa 
krpa-asi dhori', bandhana chediya,  

vinode koroho dasa 
 

1) O Gopinatha, nie mam szczęścia, ale jeśli przyjmiesz mnie wtedy osiągnę wyzwolenie z tego 
świata. 

2) O Gopinatha, wpadłem w niebezpieczne rejony materialnej iluzji. Zostałem otoczony przez 
bogactwo, żonę i synów i osłabiło mnie pożądanie.  

3) O Gopinatha, mój umysł jest szalony i nie dba o żaden autorytet. Jest zawsze nieprzytomny i 
tkwi w ciemnej studni ziemskich spraw.  

4) O Gopinatha, przyznaję się do porażki. Wszystkie moje wysiłki były daremne. Teraz jesteś 
moją jedyną nadzieją.  

5) O Gopinatha, jak mogę zrobić jakikolwiek postęp, jeśli mój umysł jest pod kontrolą 
potężnych zmysłów i nie porzuca swojego przywiązania do materializmu?  

6) O Gopinatha, gdy zamieszkasz w głębi mojego serca i pokonasz mój umysł, proszę zabierz 
mnie do Siebie. W ten sposób znikną strasne niebezpieczenstwa tego świata.  

7) O Gopinatha, jesteś Hrisikeśą, Panem zmysłów. Widząc mnie tak bezradnego, proszę, weź 
pod kontrolę moje zmysły i wyzwól mnie z tej ciemnej i niebezpiecznej ziemskiej egzystencji.  

8) O Gopinatha, pętla materializmu zacisnęła się na mojej szyi. Chwyć miecz Swojej łaski i 
przetnij więzy, czyniąc tego Bhaktivinoda Twoim pokornym sługą. 

 
 

Sri Nama-kirtana  
Intonowanie świętych imion 

(z Gitavali) 
 

(1) 
yasomati-nandana, braja-baro-nagara, 

gokula-ranjana kana 
gopi-parana-dhana, madana-manohara,  

kaliya-damana-vidhana  
(2) 

amala harinam amiya-vilasa 
vipina-purandara, navina nagara-bora,  

vamsi-vadana suvasa 
 (3) 



braja-jana-palana, asura-kula-nasana,  
nanda-godhana-rakhovala 

govinda madhava, navanita-taskara,  
sundara nanda-gopala  

(4) 
yamuna-tata-cara, gopi-basana-hara,  

rasa-rasika, krpamoya 
sri-radha-vallabha, vrndavana-natabara,  

bhakativinod-asraya 
 

1) Pan Krsna jest ukochanym synem matki Yaśody; transcendentalnym kochankiem w krainie 
Vrajy; rozkoszą Gokuli; Kana (przezwisko Krsny); bogactwem życia gopi. Oszałamia umysł nawet 

samego Kupidyna i karze węża Kaliyę.  
2) Te czyste, święte imiona Pana Hari są pełne słodkich, nektarianskich rozrywek. Krsna jest 
Panem dwunastu lasów Vrajy, jest wiecznie młody i jest najlepszym kochankiem. Zawsze gra na 

flecie i jest wspaniale ubrany.  
3) Krsna jest obroncą mieszkanców Vrajy, pogromcą różnych demonicznych dynastii, stróżem i 

opiekunem krów Nandy Maharajy; dostarcza przyjemności krowom, ziemi i duchowym zmysłom; 
jest mężem bogini fortuny; złodziejem masła; i pięknym chłopcem-pasterzem Nandy Maharajy.  
4) Krsna przechadza się wzdłuż brzegów rzeki Yamuny. Raz skradł ubrania pasterek Vrajy, 
które się tam kąpały. Rozkoszuje się tancem rasa; jest bardzo łaskawy; jest ukochanym Śrimati 

Radharani; największym tancerzem Vrindavany; oraz schronieniem i jedyną ostoją Thakury 
Bhaktivinoda. 

 
 

Jaya Radha-Madhava 
 

(jaya) radha-madhava (jaya) kunja-bihari 
(jaya) gopi-jana-vallabha (jaya) giri-vara-dhari 

(jaya) yasoda-nandana, (jaya) braja-jana-ranjana,  
(jaya) jamuna-tira-vana-cari 

 
(Śrila  Prabhupada  bardzo lubił tę pieśn i śpiewał ją tuż przed swymi  wykładami.  W Allahabadzie i 

Gorakhpurze Śrila Prabhupada wpadł w trans po odśpiewaniu pierwszych dwu linijek pieśni, i po 
jakimś czasie powrócił do zewnętrznej świadomości i powiedział: "teraz  po prostu  śpiewajcie  Hare 
 Krsna".  Śrila  Prabhupada powiedział,  że  ta  pieśn  jest "obrazem Vrindavany. Jest w niej wszystko 

 -  Śrimati Radharani, Vrindavana, Govardhana, Yaśoda i  
wszyscy chłopcy-pasterze.") 

Krsna jest ukochanym Radhy. Objawia wiele miłosnych rozrywek w gajach Vrindavany. Jest 
kochankiem pasterek Vrajy i tym, który podniósł wielkie wzgórze Govardhana. Jest ukochanym 

synem matki Yaśody, sprawia radość mieszkancom Vrajy i wędruje po lasach wzdłuż brzegów rzeki 
Yamuny. 

 
 

Kabe ha be bolo  
 

(1) 
kabe ha'be bolo se-dina amar 



(amar) aparadha ghuci', suddha name ruci,  
krpa-bale ha'be hrdoye sancar 

(2) 
trnadhika hina, kabe nije mani',  

sahisnuta-guna hrdoyete ani' 
sakale manada, apani amani,  
ho'ye asvadibo nama-rasa-sar 

(3) 
dhana jana ara, kobita-sundari 
bolibo na cahi deho-sukha-kari 

janme-janme dao, ohe gaurahari!  
ahaituki bhakti carane tomar 

(4) 
(kabe) korite sri-krsna- nama uccarana 

pulakita deho gadgada bacana 
baibarnya-bepathu ha'be sanghatana,  

nirantara netre ba'be asru-dhar 
 (5) 

kabe navadvipe, suradhuni-tate 
gaura-nityananda boli' niskapate 

naciya gaiya, beraibo chute,  
batulera praya chariya bica 

(6) 
kabe nityananda, more kori' doya,  

charaibe mora visayera maya 
diya more nija-caranera chaya 

namera hatete dibe adhikar 
(7) 

kinibo, lutibo, hari-nama-rasa,  
nama-rase mati' hoibo bibasa 
rasera rasika-carana parasa,  
koriya mojibo rase anibar 

(8) 
kabe jibe doya, hoibe udoya,  

nija-sukha bhuli' sudina-hrdoya 
bhakativinoda, koriya binoya,  
sri-ajna-tahala koribe pracar 

 
1) Kiedy, ach kiedy nadejdzie ten dzien? Kiedy znikną moje obrazy, wzrośnie smak do świętego 

imienia, kiedy w moim sercu zabłyśnie Twoja łaska, kiedy, ach kiedy nadejdzie ten dzien? 
2) Niższy od źdźbła trawy, bardziej tolerancyjny niż drzewo, kiedy mój umysł osiągnie te cechy? 

Gdy będę okazywał szacunek każdemu i nie pragnął go dla siebie, wtedy będę rozkoszował się 
wspaniałym nektarem imienia. Kiedy, ach kiedy nadejdzie ten dzien? 

3) Wielkie bogactwo czy zwolennicy, kobiece piękno. Nie będę dbał o nie, ani o wygody dla 
mojego ciała. Narodziny po narodzinach daj mi, Panie Caitanyo, bezprzyczynową służbę dla Twych 

boskich stóp. Kiedy, ach kiedy nadejdzie ten dzien? 
4) Kiedy będę krzyczał Krsna, Krsna, Krsna, mając zdławiony głos i drżące ciało? Kiedy będę 
się trząsł cały, stracę barwę ciała i łzy popłyną z moich oczu? Kiedy, ach kiedy nadejdzie ten dzien? 



5) Kiedy w Navadvipie wzdłuż brzegu Gangesu, krzycząc Gaura-Nityananda jako oddana 
dusza, tancząc, śpiewając, biegając we wszystkich kierunkach, kiedy stanę się na wpół obłąkany? 

Kiedy, ach kiedy nadejdzie ten dzien? 
6) Kiedy Pan Nityananda obdarzy mnie łaską i kiedy odrzucę świat mayi? Daj mi cien Twoich 
lotosowych stóp i daj mi prawo nauczania świętego imienia. Kiedy, ach kiedy nadejdzie ten dzien? 

7) Wyżebram, pożyczę albo ukradnę nektar świętego imienia. Z jego powodu nie będę w stanie 
się nawet poruszyć. Och! Ty, który czerpiesz przyjemność z nektaru tego imienia, Kiedy aż po kres 

czasu dotknę Twoich lotosowych stóp? Kiedy, ach kiedy nadejdzie ten dzien? 
8) Kiedy pojawi się współczucie dla wszystkich istot, i kiedy zapomnę o swoich wygodach, 

Teraz wyruszę, by głosić Twój wspaniały przekaz — pokornie modli się Bhaktivinoda. Kiedy, ach 
kiedy nadejdzie ten dzien? 

 
 

Ohe!, Vaisnava thakura  
 

(1) 
ohe, vaisnava thakura, doyara sagara,  

e dase koruna kori' 
diya pada-chaya, sodho he amaya,  

tomara carana dhori 
(2) 

 chaya bega domi', chaya dosa sodhi',  
chaya guna deho' dase 

chaya sat-sanga, deho' he amare,  
boshechi sangera ase 

(3) 
 ekaki amara, nahi paya bala,  

hari-nama-sankirtane 
tumi krpa kori', sraddha-bindu diya,  

deho' krsna-nama-dhane 
(4)  

krsna se tomara, krsna dite paro,  
tomara sakati ache 

ami to' kangala, 'krsna' 'krsna' boli',  
dhai tava pache pache  

 
1) O czcigodny Vaisnavo, oceanie łaski, bądź miłosierny dla swojego sługi. Ofiaruj mi cien 

twoich lotosowych stóp i oczyść mnie. Trzymam się twoich lotosowych stóp. 
2) Naucz mnie kontrolować sześć namiętności; skoryguj sześć moich wad; obdarz mnie 

sześcioma zaletami i ofiaruj mi sześć rodzajów świętego towarzystwa.*)  
3) Nie mam siły, aby samodzielnie kontynuować sankirtana świętego imienia Hari. Proszę 

pobłogosław mnie, dając mi chociaż jedną kroplę wiary, dzięki której osiągnę wielki skarb świętego 
imienia Krsny. 

4) Krsna jest twój; masz moc, by mi Go dać. Po prostu biegnę za tobą krzycząc: "Krsna ! 
Krsna".  

 
*) Sześć namiętności dotyczy: słów, umysłu, gniewu, języka, żołądka i genitaliów; sześć wad to 

przejadanie się, przywiązanie do rzeczy materialnych, niezdolność do przestrzegania zasad 



regulujących, zadowalanie zmysłów, bezużyteczne rozmowy i nieczyste nawyki. Sześć zalet to 
entuzjazm w praktykowaniu służby oddania, mocna wiara w proces służby oddania, silne pragnienie 
osiągnięcia prema-bhakti, życzliwy nastrój służenia, unikanie niewielbicieli i docenienie towarzystwa 
wielbicieli. Sześć sposobów obcowania to udawanie się do zgromadzenia wielbicieli, zapraszanie 

wielbicieli do swego domu, dyskutowanie i słuchanie tematów dotyczących służby oddania, 
przyjmowanie maha-prasada od wielbicieli i ofiarowywanie im maha-prasada. 

 
 

Manasa Deha Geha 
(z Saranagati) 

 
(1) 

 manasa, deho, geho, jo kichu mor 
arpilu tuva pade, nanda-kisor!  

(2) 
sampade vipade, jivane-marane 

day mama gela, tuva o-pada barane 
(3) 

 marobi rakhobi — jo iccha tohara 
nitya-dasa prati tuva adhikara 

(4) 
janmaobi moe iccha jadi tor 

bhakta-grhe jani janma hau mor 
(5) 

kita-janma hau jatha tuva das 
bahir-mukha brahma-janme nahi as 

(6) 
bhukti-mukti-sprha vihina je bhakta 

labhaite tako sanga anurakta  
 (7) 

janaka, janani, dayita, tanay 
prabhu, guru, pati — tuhu sarva-moy 

(8) 
bhakativinoda kohe, suno kana!  

radha-natha! tuhu hamara parana 
 

1) Umysł, ciało i rodzina, cokolwiek może należeć do mnie, podporządkowałem Twoim 
lotosowym stopom, o młodzienczy synu Nandy. 

2) W szczęściu czy nieszczęściu, za życia czy w chwili śmierci, wszelkie moje trudności zniknęły 
dzięki temu, że wybrałem Twoje lotosowe stopy jako moje jedyne schronienie. 

3) Zabij mnie lub obron, zgodnie z Swoją wolą, bowiem jesteś panem Twojego wiecznego sługi. 
4) Jeśli Twoją wolą jest, bym się ponownie narodził, to niech to nastąpi w domu Twojego 

wielbiciela. 
5) Mogę narodzić się nawet jako robak, jeśli tylko pozostanę Twoim wielbicielem. Nie pragnę 

zostać Brahmą, który miałby darzyć Cię awersją. 
6) Tęsknię za towarzystwem takiego wielbiciela, który jest całkowicie pozbawiony wszelkich 

pragnien ziemskich uciech czy wyzwolenia. 
7) Ojcem, matką, kochankiem, synem, Panem, nauczycielem i mężem; Ty jesteś dla mnie 



wszystkim.  
8) Thakura Bhaktivinoda oznajmia: "O Kano, proszę usłysz mnie! O panie Radhy, jesteś moim 

życiem i duszą!" 
 
 

Radha-krsna bol  
(z Gitavali) 

 
(1) 

'radha-krsna' bol bol bolo re sobai 
(ei) sikha diya, sab nadiya 
phirche nece' gaura-nitai 

(2) 
(miche) mayar bose, jaccho bhese' 

khaccho habudubu, bhai  
(3) 

(jiv) krsna-das, e bisvas,  
korle to' ar duhkho nai 

(4) 
(krsna) bolbe jabe, pulak ha'be 

jhorbe ankhi, boli tai  
(5) 

('radha) krsna' bolo, sange calo,  
ei-matra bhikha cai 

(6) 
(jay) sakal'bipod bhaktivinod 

bole, jakhon o-nam gai 
 

1) Intonujcie, intonujcie "Radha-Krsna!". Niech każdy intonuje. Pan Caitanya i Pan Nityananda 
przyszli tancząc w całej Nadii, nauczali wszystkich. Intonujcie, intonujcie "Radha-Krsna!". Niech 

każdy intonuje.  
2)Wpadliście w wir bezsensownego działania i toniecie coraz bardziej. Intonujcie, intonujcie "Radha-

Krsna!" Niech każdy intonuje. 
3) Jeśli po prostu zrozumiecie, że każda dusza jest wiecznym sługą Krsny nie doznacie więcej 

żadnych trosk  
4)Intonujcie święte imię Krsny.Wasze ciała przeszyje transcendentalny dreszcz ekstazy, a wasze oczy 

wypełnią łzy. Intonujcie, intonujcie "Radha-Krsna!". Niech każdy intonuje.  
5) Po prostu intonujcie "Radha-Krsna" i przyłączcie się do nas. To nasza jedyna prośba. 

Intonujcie, intonujcie "Radha-Krsna!". Niech każdy intonuje. 
6)Thakura Bhaktivinoda mówi: "Gdy intonuje się święte imię Pana, znikają wszelkie 
niebezpieczenstwa". Intonujcie, intonujcie "Radha-Krsna!". Niech każdy intonuje. 

 
 

Sri Nama (z Gitavali) 
 

(1) 
gaya gora madhur sware 

hare krsna, hare krsna, krsna krsna, hare hare 



hare rama, hare rama, rama rama, hare hare.  
(2) 

grhe thako, vane thako, sada 'hari' bole' dako,  
sukhe duhkhe bhulo na'ko, vadane hari-nam koro re  

(3) 
maya-jale baddha ho'ye, acho miche kaja lo'ye,  

ekhona cetana pe'ye, 'radha-madhav' nam bolo re  
(4) 

jivana hoilo sesa, na bhajile hrsikesa 
bhaktivinodopadesa, ekbar nam-rase mato re 

 
1) Pan Gaurasundara śpiewa bardzo słodkim głosem: Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, 

Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.  
2) Bez względu na to, czy jesteś gospodarzem domu, czy sannyasinem, bezustannie intonuj "Hari! 
Hari!" Nie zapominaj o tym intonowaniu, bez względu na to, czy jesteś szczęśliwy czy nie. Po prostu 

wypełnij swoje usta hari-nama.  
3) Jesteś wplątany w sieć mayi i zmuszony trudzić się bezowocnie. Teraz w ludzkiej formie życia 

osiągnąłeś pełną świadomość, więc intonuj imiona Radhy i Madhavy.  
4) Twoje życie może zakonczyć się w każdym momencie, a nie służysz Panu zmysłów, 

Hrisikeśy. Przyjmij tą radę Bhaktivinoda Thakury: "Chociaż raz skosztuj nektaru świętego imienia!"  
 
 

Gurudeva 
(z Saranagati)  

 
(1) 

gurudev, krpa-bindu diya, koro' ei dase,  
trnapekha ati hina 

sakala sahane, bala diya koro',  
nija-mane sprha-hina 

(2) 
sakale sammana korite sakati,  

deho' natha! jathajatha 
tabe to' gaibo, hari-nama-sukhe,  

aparadha ha'be hata  
(3) 

kabe heno krpa, labhiya e jana,  
krtartha hoibe, natha!  

sakti-buddhi-hina, ami ati dina,  
koro' more atma-satha  

(4) 
jogyata-vicare, kichu nahi pai,  

tomara karuna — sara 
karuna na hoile, kandiya kandiya,  

prana na rakhibo ara  
   

Gurudeva, daj swemu słudze chociaż jedną kroplę łaski. Jestem niższy od źdźbła trawy. Okaż mi 
wszelką pomoc. Daj mi siłę. Obym stał się takim jakim Ty, bez materialnych pragnien czy aspiracji.  



Ofiarowuję Ci pełen szacunek, gdyż wtedy mogę posiąść moc, by poznać Ciebie dokładnie. Potem, 
dzięki intonowaniu świętego imienia w wielkiej ekstazie, znikną wszystkie moje obrazy. 

Kiedyż ta łaska spłynie na tego, który jest słaby i pozbawiony inteligencji? Pozwól mi być ze Sobą. 
Jeśli mi się przyjrzysz, nie znajdziesz u mnie żadnych zalet. Składam się jedynie z Twojej łaski. Jeśli 
nie będziesz dla mnie łaskawy, będę mógł tylko płakać i nie będę w stanie utrzymać się przy życiu.  

 
 

Suddha-bhakata 
(z Saranagati) 

 
(1) 

suddha-bhakata-carana-renu,  
bhajana-anukula 

bhakata-seva, parama-siddhi,  
prema-latikara mula 

(2) 
madhava-tithi, bhakti-janani,  

jatane palana kori 
krsna-basati, basati boli',  

parama adare bori 
(3) 

gaur amara, je-saba sthane,  
koralo bhramana range 

se-saba sthana, heribo ami,  
pranayi-bhakata-sange 

(4) 
mrdanga-badya, sunite mana,  

abasara sada jace 
gaura-bihita, kirtana suni',  

anande hrdoya nace 
(5) 

jugala-murti, dekhiya mora,  
parama-ananda hoya 

prasada-seba korite hoya,  
sakala prapanca jaya 

(6) 
je-dina grhe, bhajana dekhi,  

grhete goloka bhaya 
carana-sidhu, dekhiya ganga,  

sukha sa sima paya 
(7) 

tulasi dekhi', juraya prana 
madhava-tosani jani' 

gaura-priya, saka-sevane,  
jivana sarthaka mani  

(8) 
bhakativinoda, krsna-bhajane,  

anukula paya jaha 



prati-dibase, parama-sukhe,  
svikara koroye taha  

 
1) Kurz z lotosowych stóp czystych wielbicieli, entuzjastyczna służba oddania i służba dla 

czystych wielbicieli najwyższego porządku są korzeniami roślinki oddania.  
2) Święte dni takie, jak Ekadasi i Janmastami są matką oddania dla tych bhaktów, którzy je 

szanują. Niech święte miejsca rozrywek Krsny będą miejscami mojej czci i niech mi błogosławią. 
3) Obym mógł zawsze odwiedzać wszystkie święte miejsca, związane z rozrywkami Pana 

Caitanyi i Jego wielbicieli.  
4) Kiedy słyszę dźwięk mridangi w moim sercu, zawsze pragnę przyłączyć się do kirtanu; a gdy 

słyszę autentyczne pieśni opisujące rozrywki Pana Caitanyi, moje serce tanczy w ekstazie. 
5) Kiedykolwiek widzę transcendentalne Śri-vigraha Radha-Krsny ogarnia mnie radość, ponieważ 

przez przyjmowanie prasada Ich Wysokości, możemy pokonać materialne elementy. 
6) Pewnego razu wykonując służbę oddania, zobaczyłem, że mój dom przemienił się w Goloka 
Vrindavanę. Gdy przyjmuję caranamritę Bóstw, widzę wody świętego Gangesu wypływające ze stóp 

Pana Visnu, i moja rozkosz nie znajduje granic. 
7) Patrzę na drzewko Tulasi i moje serce się raduje, a Pan Madhava (Krsna) także jest 

zadowolony. Gdy spożywam ulubione prasada Pana Caitanyi, jest to doświadczeniem nowego życia. 
(Pan Caitanya uwielbiał potrawy z zielonych warzyw - szak.W innej pieśni opisane są zdumiewające 

efekty spożywania tego rodzaju prasada. 
8) Bhaktivinoda konczy stwierdzeniem: "Ktokolwiek osiąga etap entuzjazmu dla tych praktyk 

oddania, będzie wyjątkowo radosny, gdziekolwiek by nie był". 
 
 

Vibhavari Sesa 
 

(1) 
vibhavari sesa, aloka-pravesa,  

nidra chari utho jiva 
bolo hari hari mukunda murari,  

rama krsna hayagriva 
(2) 

nrsimha vamana, sri-madhusudana,  
brajendra-nandana syama 

putana-ghatana, kaitabha-satana,  
jaya dasarathi-rama 

(3) 
yasoda dulala, govinda-gopala,  

vrndavana purandara 
gopi-priya-jana, radhika-ramana,  

bhuvana-sundara-bara 
(4) 

ravanantakara, makhana-taskara,  
gopi-jana-vastra-hari 

brajera rakhala, gopa-vrnda-pala,  
citta-hari bamsi-dhari 

(5) 
yogindra-bandana, sri-nanda-nandana 



braja-jana-bhaya-hari 
navina nirada, rupa manohara,  

mohana-bamsi-bihari  
 (6) 

yasoda-nandana, kamsa-nisudana,  
nikunja-rasa-vilasi 

kadamba-kanana, rasa-parayana,  
vrnda-vipina-nivasi  

(7) 
ananda-vardhana, prema-niketana,  

phula-sara-jojaka kama 
gopangana-gana, citta-vinodana,  

samasta-guna-gana-dhama 
(8) 

yamuna-jivana, keli-parayana,  
manasa-candra-cakora 

nama-sudha-rasa, gao krsna-jasa,  
rakho vacana mana mora 

 
1) Noc się konczy i światło brzasku się wkrada. O jivo, duszo, wstan i porzuć swój sen. Intonuj 

święte imiona Pana Hari, który obdarza wyzwoleniem; jest wrogiem demona Mury; najwyższym 
odbiorcą przyjemności; wszechatrakcyjnym i inkarnacją z głową konia, Hayagrivy.  

2) Pan Hari (Krsna) inkarnował jako pół-człowiek, pół-lew, Nrisimha. Pojawił się jako bramin-
karzeł o imieniu Upendra i jest zabójcą demona Madhu. Jest On ukochanym synem króla Vrajy, 
Nandy Maharaja i ma czarnawą cerę. Jest zabójcą wiedźmy Putany i demona Kaitabhy. Wszelka 

chwała Panu Hari, który pojawił się jako Pan Rama, syn króla Daśarathy.  
3) Jest ukochanym dzieckiem matki Yaśody; Tym, który dostarcza przyjemności krowom, ziemi 

i duchowym zmysłom; jest opiekunem krów. Jest Panem lasu Vrindavany; ukochanym gopi, 
kochankiem Radhiki i najpiękniejszą osobowością we wszystkich światach.  

4) Jako Ramacandra skrócił żywot demonicznego króla Ravany; jako Krsna ukradł starszym 
gopi masło, a młodszym skradł ubrania, kiedy te kąpały się w Yamunie. Jest chłopcem-pasterzem 

Vrajy i opiekunem chłopców-pasterzy. Włada sercami wszystkich i zawsze trzyma flet.  
5) Pan Krsna jest wielbiony przez najlepszych z yoginów i jest synem Nandy. Usuwa wszelki 

strach mieszkanców Vrajy. Ma ciało koloru świeżej deszczowej chmury Jego forma jest czarująca. 
Gdy przechadza się tu i tam, grając na Swoim flecie, wygląda bardzo uroczo.  

6) Jest synem Yaśody i zabójcą króla Kamsy, bawi się w tancu rasa pośród gajów Vrajy. Krsna 
tanczy ten taniec rasa pod drzewami kadamba i rezyduje w lasach Vrindavany.  

7) Zwiększa ekstazę Swoich wielbicieli. Jest źródłem wszelkiej miłości i jest transcendentalnym 
Kupidynem, który używa swoich kwiecistych strzał, aby wzmóc miłosne pragnienia gopi. Jest 

przyjemnością serc gopi i siedzibą wszystkich cudownych cech.  
8) Pan Krsna jest życiem rzeki Yamuny. Zawsze pochłaniają Go miłosne rozrywki, jest 

księżycem umysłów gopi, które są niczym ptaki cakora, utrzymujące się przy życiu jedynie dzięki 
blaskowi księżyca. O umyśle, wysluchaj tych słów i śpiewaj chwały Śri Krsny w formie tych świętych 

imion, które są pełne nektarianskich smaków.  
 
 

Prasada-sevaya 
 



(1) 
bhai-re  

 sarira abidya-jal, jodendriya tahe kal,  
jive phele visaya-sagore 

ta'ra madhye jihva ati, lobhamoy sudurmati,  
ta'ke jeta kathina samsare  

(2) 
krsna baro doyamoy, koribare jihva jay,  

sva-prasad-anna dila bhai 
sei annamrta pao, radha-krsna-guna gao,  

preme dako caitanya-nitai  
  

O Panie! To materialne ciało jest siedliskiem ignorancji, a zmysły są siecią ścieżek wiodących ku 
śmierci. Upadliśmy w jakiś sposób w ten ocean materialnej przyjemności zmysłowej, a ze wszystkich 

zmysłów język jest najbardziej nienasycony i trudny do opanowania. Bardzo trudno jest pokonać 
język w tym świecie. Ale Ty, drogi Krsno, jesteś dla nas bardzo łaskawy. Dałeś nam to wspaniałe 

prasada, aby pomóc nam pokonać język. Zatem przyjmujemy to prasada do syta i wychwalamy Was Śri 
Śri Radho i Krsno — i z miłością wołamy o pomoc Pana Caitanyi i Nityanandy. 

 
 

Ki jani' ki' bale 
 

ki jani ki bale tomara dhamete 
hainu saranagata 

tumi dayamaya patita-pavana 
patita tarane rata 

 
bharasa amara eimatra natha 

tumi ta' karunamaya 
tava dayapatra nahi mora sama 

avasya ghucave bhaya 
 

amare tarite kaharo sakati 
abani-bhitare nahi 

dayala thakura! ghosana tomara 
adhama pamara trahi 

 
sakala chadiya asiachi ami 

tomara carane, natha!  
ami nitya-dasa tumi palayita 

tumi gopta jagannatha 
 

tomara sakala ami matra dasa 
amore taribe tumi 

tomara carana karinu varana 
amara nahi to ami 

 
bhaktivinoda kandiya sarana 



la'yeche tomara paye 
ksami' aparadha name ruci diya 

palana karahe taya 
 

Nie wiem, cóż to za dobry los spowodował, że przyjąłem schronienie w Twoim dhama (duchowa 
siedziba Pana). Jesteś najmiłosierniejszym wybawcą upadłych dusz. Dlatego próbujesz ocalić również 

i mnie. 
Moją jedyną nadzieją, mój Panie, jest Twoja łaska. Nikt nie wymaga Twej łaski tak bardzo jak ja. 

Dlatego sprawisz, że całkowicie zniknie wszelki mój strach. 
Nikt w tym świecie nie jest w stanie mnie wyzwolić. A Ty jednak, mój Panie orzekłeś, że wyzwolisz 

upadłych niegodziwców. 
Przychodząc do Twoich lotosowych stóp, mój Panie, zostawiłem wszystko za sobą. Jestem Twoim 

wiecznym sługą, Ty zaś jesteś Najwyższym Opiekunem i Panem Wszechświata. 
Wszystko należy do Ciebie. Ja zaś jestem po prostu Twoim sługą, dlatego mnie wyzwolisz. Przyjąłem 

schronienie Twoich lotosowych stóp i dłużej nie należę do siebie. 
Ze łzami w oczach Bhaktivinoda przyjął schronienie Twoich lotosowych stóp. Proszę ocal go 

wybaczając mu jego obrazy i daj mu smak świętego imienia. 
 
 

Amara jivan sada pape rata 
 

amare jivana sada pape rata 
nahiko punyera lesa 

parere udvega diyachi ye kato 
diyachi jivere klesa 

 
nija sukha lagi pape nahi dari 

daya-hina svartha-para 
para-sukhe duhkhi sada mithya-bhasi 

para duhkha sukhakara 
 

asesa kamana hrdi majhe mora 
krodhi dambha parayana 

madamatta sada visaye mohita 
himsa-garva vibhusana 

 
nidralasya hata sukarje virata 

akarye udyogi ami 
pratistha lagiya sathya acarana 

lobha-hata sada kami 
 

e hena durjana sajjana varjita 
aparadhi nirantara 

subha-karya-sunya sadanartha manah 
nana duhkhe jara jara 

 
vardhakye ekhana upaya vihina 

ta 'te dina akincana 



bhaktivinoda prabhura carane 
kare duhkha nivedana 

 
Jest to pieśn z Śaranagati Śrila Bhaktivinoda Thakury. Śaranagati oznacza podporządkowanie się. 

Podporządkowanie się Krsnie ma sześć aspektów. Pierwszym z nich jest daniya czyli pokora. Dopóki 
nie jest się pokornym, dopóty nie można się w pełni podporządkować. 

Przyjmując rolę zwykłej żywej istoty Śrila Bhaktivinoda Thakura mówi: "Przez całe życie 
angażowałem się w grzesne czynności, nie ma ani śladu jakiegokolwiek pobożnego działania. 

Zaniepokoiłem tak wiele osób i przysporzyłem im tak wiele cierpienia. 
Nie wahałem się grzeszyć byle tylko czuć się szczęśliwy. Całkowicie wyzbyłem się miłosierdzia i 
stałem się kompletnym grzesnikiem. Byłem bardzo smutny, gdy widziałem, że inni się cieszą, ale 

cieszyłem się kiedy cierpieli. Byłem też notorycznym kłamcą. 
Serce moje wypełniały nieograniczone pragnienia, zawsze byłem zły i arogancki. Zawsze byłem 

zaślepiony dumą i oszołomiony przez obiekty zmysłowe, a jednocześnie ozdabiały mnie zazdrość i 
pycha. 

Zawsze byłem leniwy i ospały. Nigdy nie interesowały mnie dobre uczynki. Jednakże byłem wielce 
entuzjastyczny, do robienia czegoś złego. Dla zdobycia rozgłosu zawsze działałem podstępnie, 

przepełniony chciwością i pożądaniem. 
Święte osoby odrzuciły tak niegodziwą duszę, która wszystkich obrażała i nie ma dobrych uczynków 
na swoim koncie, a której umysł zawsze był pochłonięty piekielnymi myślami. Dlatego dotknęły ją 

różnorodne nieszczęścia.Teraz na starość stała się bezsilna, a ponadto biedna. Bhaktivinoda pada do 
stóp Pana ubolewając nad tym faktem." 

 
 

Nama-kirtana 
 

kali-kukkura-kadana jadi cao he 
 

kali-yuga-pavana kali-bhoya-nasana 
sri-saci-nandana gao he 

 
gadadhara-madana nita'yer prana-dhana 

advaiter prabhujita gora 
 

nimani bisvambhar srinivas-isvar 
bhakta-samuha-cita-cora 

 
nadiya-sasadhar mayapura-isvar 

nama-pravartana sura 
 

grhi-jana-siksaka nyasi-kula-nayaka 
madhava radha-bhava-pura 

 
sarvabhauma-sodhana gajapati-tarana 

ramananda-posana vira 
 

rupananda-vardhana sanatana-palana 
haridasa-modana dhira 



 
braja-rasa bhavana dusta-mata-satana 

kapati vighatana kama 
 

suddha-bhakta-palana suska-jnana tadana 
chala-bhakti-dusana rama 

 
Jeśli pragniesz uwolnić się spod wpływu Kali, który przypomina psa, po prostu śpiewaj chwały 
pięknego syna Matki Śaci, Jest On Zbawicielem Kali-yugi, niszczy wszelki strach spowodowany 

wiekiem kłótni. Swoim imieniem doprowadza do szału Śri Gadadharę, jest skarbnicą życia dla Śri 
Nityanandy Prabhu, a także najczcigodniejszą osobą dla Sri Advaity Prabhu. Jego matka nazywa Go 
pieszczotliwie Nimai, gdyż urodził się pod drzewem nim, zaś dziadek nazywa Go Viśvambhara. Jest 
jedynym Panem dla Śrinivasa Pandity i włada sercami wszystkich zebranych wielbicieli. Pan Caitanya 
jest księżycem ponad Nadiyą, Panem Śri Mayapur-dhama oraz boskim głosicielem Swego własnego 

imienia. Jest nauczycielem dla grihastów i bohaterem tych, którzy przyjęli sannyasę. Jest mężem 
Bogini Fortuny i jest przepełniony ekstatycznymi nastrojami i uczuciami wyrażanymi przez Śrimati 

Radharani. Pan Caitanya nawrócił i oczyścił Sarvabhauma Bhattacaryę oraz wyzwolił Króla 
Prataparudrę. Jest źródłem pokarmu dla Ramanandy Rayi i wielkim bohaterem. Zwiększa ekstazę u 

Śrila Rupy Goswamiego, jest opiekunem Śrila Sanatany Goswamiego, jest źródłem radości dla 
Haridasa Thakura i jest bardzo poważny. Pan Caitanya medytuje o wszystkich transcendentalnych 

smakach Vraja-dhama, niszczy jakąkolwiek szkodliwą i grzesną mentalność. Poprzez Swoją 
bezprzyczynową łaskę usuwa wulgarne pożądanie podstępnych i nieszczerych dusz. Opiekuje się 
czystymi wielbicielami i jest przeciwnikiem suchej wiedzy spekulatywnej. Niszczy pretensjonalne i 

fałszywe oddanie oraz jest źródłem wszelkiej przyjemności. 
 
 
 

Pieśni Narottama dasa Thakury 
 
 

Ista-deve vijnapti 
 

(1) 
hari! hari! bifale janama gonainu 

manusya-janama paiya, radha-krsna na bhajiya 
janiya suniya bisa khainu  

(2) 
golokera prema-dhana, hari-nama-sankirtana,  

rati na janmilo kene tay 
samsara-bisanale, diba-nisi hiya jvale,  

juraite na koinu upay 
(3) 

brajendra-nandana jei, saci-suta hoilo sei,  
balarama hoilo nitai 

dina-hina jata chilo, hari-name uddharilo,  
tara saksi jagai madhai  

(4) 
ha ha prabhu nanda-suta, vrsabhanu-suta-juta,  



koruna karoho ei-baro 
narottama-dasa koy, na theliho ranga pay,  

toma bine ke ache amara 
 

1) O Panie Hari, zmarnowałem swoje życie. Osiągnąwszy ludzkie narodziny umyślnie piłem 
truciznę, nie wielbiąc Radhy i Krsny.  

2) Skarb boskiej miłości z Goloka Vrindavany zstąpił do tego świata w formie zbiorowego 
intonowania świętych imion Pana Hari. Dlaczego atrakcja do tego intonowania nigdy się u mnie nie 

pojawiła? Dzien i noc trucizna materializmu wypala moje serce, a ja nie próbowałem się od niej 
uwolnić w żaden sposób.  

3) Pan Krsna, który jest synem króla Vrajy, stał się synem Śaci (Panem Caitanyą), a Balarama 
narodził się jako Nitai. Święte imię wyzwoliło wszystkie grzesne i niegodziwe dusze. Dowodem tego 

są dwaj grzesnicy, Jagai i Madhai.  
4) O Panie Krsno, synu Nandy, towarzyszu córki Vrisabhanu, proszę okaż mi łaskę. Narottama 
dasa mówi: "O Panie, proszę nie odpychaj mnie od Swych czerwonawych lotosowych stóp, bo kogo, 

poza Tobą, mogę kochać ?"  
 
 

Lalasamayi Prarthana  
 

(1) 
'gauranga' bolite habe pulaka-sarira 
'hari hari' bolite nayane ba'be nira 

(2) 
ara kabe nitai-cander koruna hoibe 

samsara-basana mora kabe tuccha ha'be  
(3) 

visaya chariya kabe suddha ha'be mana 
kabe hama herabo sri-brndabana 

(4) 
rupa-raghunatha-pade hoibe akuti 
kabe hama bujhabo se jugala-piriti  

(5) 
rupa-raghunatha-pade rahu mora asa 
prarthana koroye sada narottama-dasa 

  
Objaśnienie Jego Boskiej Miłości A. C. Bhaktivedanty Swamiego Prabhupady 

Tę pieśn śpiewał Narottama dasa Thakura, wielki wielbiciel i acarya w Gaudiya Vaisnava-sampradayi, 
sukcesji uczniów zstępującej od Pana Caitanyi. Narottama dasa Thakura napisał wiele pieśni, które 

zostały uznane przez wszystkich Vaisnavów za autorytatywne. Śpiewał te pieśni w prostym, 
bengalskim języku, ale ich głęboka treść jest bardzo wzniosła. W tej pieśni mówi on: 'gauranga' bolite 
habe pulaka sarira - ten osiągnął doskonałość intonowania, którego ciało natychmiast drży, gdy tylko 

zaczyna intonować imię Pana Gaurangi. Tego stanu nie należy imitować, ale Narottama dasa Thakura 
pyta: "Kiedy przyjdzie ta pomyślna chwila, gdy moje ciało będzie drżało na dźwięk imienia Pana 

Gaurangi.A następnie - hari hari bolite nayane ba'be nira: - kiedy pojawią się łzy w moich oczach podczas 
intonowania Hare Krsna. Następnie mówi: - ara kabe nitai- cander koruna hoibe. Wszyscy prosimy Pana 
Nityanandę o łaskę. Nityananda jest oryginalnym mistrzem duchowym, a wiec musimy zbliżyć się do 
Gaurangi, Pana Caitanyi, poprzez łaskę Pana Nityanandy. A jakie symptomy wykazuje osoba, która 



osiągnęła bezprzyczynową łaskę Pana Nityanandy? Narottama dasa Thakura mówi, że osoba taka 
wyróżnia się tym, że nie ma więcej materialnych pragnien. Zwrotka druga - samsara-basana - znaczy 
pragnienie materialnego szczęścia" i Narottama dasa zastanawia się, kiedy stanie się ono nieistotne. 

Oczywiście, jak długo posiadamy ciało jesteśmy zmuszeni przyjmować tak wiele materialnych rzeczy, 
ale nie powinniśmy tego robić w duchu zadowalania zmysłów, a jedynie by utrzymać ciało i duszę 

razem. Narottama dasa mówi dalej: rupa-raghunatha-pade hoibe akuti: "Kiedy będę studiował z ochotą i 
zapałem, książki napisane przez sześciu Gosvamich?" Akuti oznacza "zapał". Rupa Gosvami jest 

ojcem służby oddania, ponieważ napisał książkę zatytułowaną Bhakti-rasamrita-sindhu, w której zawarł 
cenne wskazówki dotyczące służby oddania. Te tematy są także dyskutowane w Caitanya-caritamricie i 

w innych książkach. Daliśmy streszczenie tych wskazówek w naszej książce Nauki Pana Caitanyi (Złoty 
Avatara). Należy poznać miłosne rozrywki Radha-Krsny poprzez nauki sześciu Gosvamich. 

Narottama dasa Thakura instruuje nas byśmy nie próbowali zrozumieć małżenskiej miłości Radha-
Krsny własnymi siłami. Powinniśmy starać się zrozumieć tą yugala-piriti (miłość małżenską), pod 

kierunkiem sześciu Gosvamich. Tak długo jak umysł zbytnio pochłaniają materialistycze myśli, nie 
można wejść do królestwa Vrindavany. Ale Narottama dasa Thakura mówi:visaya chariya kabe śuddha 
ha'be mana - "Gdy mój umysł będzie w pełni oczyszczony, wolny od materialnych trosk i pragnien, 
wtedy będę w stanie poznać Vrindavanę i miłość małżenskRadhy i Krsny. To będzie sukcesem w 

moim życiu duchowym".  
 
 

Manah-siksa 
 

(1) 
nitai-pada-kamala, koti-candra-susitala,  

je chayay jagata juray 
heno nitai bine bhai, radha-krsna paite nai,  

drdha kori' dharo nitair pay 
(2) 

se sambandha nahi ja'r, brtha janma gelo ta'r,  
sei pasu boro duracar 

nitai na bolilo mukhe, majilo samsara-sukhe,  
vidya-kule ki koribe tar 

(3) 
ahankare m ta hoiya, nitai-pada pasariya,  

asatyere satya kori mani 
nitaiyer koruna habe, braje radha-krsna pabe,  

dharo nitai-carana du'khani 
(4) 

nitaiyer carana satya, tahara sevaka nitya,  
nitai-pada sada koro asa 

narottama boro dukhi, nitai more koro sukhi,  
rakho ranga-caranera pasa 

 
Objaśnienia Jego Boskiej Miłości A. C. Bhaktivedanty Swamiego Prabhupady 

Tę bardzo piękną pieśn śpiewał Narottama dasa Thakura. Wskazuje w niej, że nitai-pada, lotosowe 
stopy Pana Nityanandy (kamala oznacza "lotosowe", a pada oznacza "stopy") są schronieniem, gdzie 
znajdziesz kojący blask, nie jednego, a milionów księżyców. Spróbujmy tylko sobie wyobrazić moc 
kojącego blasku milionów księżyców. W tym materialnym świecie (jagat), który zmierza do piekła, 



zawsze pali się intensywny ogien i każdy tutaj zmaga się ciężko nie znajdując spokoju. Dlatego, jeśli 
świat pragnie prawdziwego pokoju, powinien przyjąć schronienie u lotosowych stóp Pana 

Nityanandy, które chłodzą niczym blask miliona księżyców. Juraya znaczy "ulga". Jeśli ktoś naprawdę 
pragnie ulgi w walce o egzystencję i pragnie zgasić gorejący ogien materialnego cierpienia, Narottama 

dasa Thakura radzi, "przyjmij schronienie Pana Nityanandy".  
 Jaki będzie rezultat przyjęcia schronienia lotosowych stóp Pana Nityanandy? Mówi on: heno 

nitai bine bhai. Dopóki nie przyjmie się schronienia w cieniu lotosowych stóp Pana Nityanandy i 
później: radha-krsna-paite nai dopóty bardzo trudno będzie zbliżyć się do Radha-Krsny. Celem tego 

ruchu świadomości Krsny jest umożliwienie nam zbliżenia się do Radha-Krsny i towarzyszenie 
Najwyższemu Panu w Jego wzniosłym tancu przyjemności. Narottama dasa Thakura wyjawia, że jeśli 

ktoś naprawdę pragnie przyłączyć się do tanecznej grupy Radhy i Krsny, to należy przyjąć 
schronienie lotosowych stóp Pana Nityanandy.Następnie mówi: se sambandha nahi ja'r, brtha janma gelo 

ta'r - każdy kto nie ma związku z Nitynandą, zmarnował swoje ludzkie narodziny. Także w innej 
pieśni, Narottama dasa oznajmia: hari hari bifale janama gonainu - każdy, kto nie zbliża się do Radha-

Krsny poprzez relację z Nityanandą, po prostu zmarnował swoje życie. Britha znaczy " 
bezużyteczny", janma oznacza "życie", ta'r znaczy "jego" a sambandha oznacza "relacja". Każdy kto nie 
rozwija związku z Nityanandą po prostu marnuje błogosławienstwo ludzkiej formy życia. Dlaczego? 

Sei pasu boro duracar. Sei znaczy "ten", paśu znaczy "zwierzę" a duracar znaczy "niewłaściwie 
zachowujący się" lub "najgorzej zachowujący się". Bez wzniesienia się do świadomości Krsny przez 
łaskę Pana Caitanyi i Nityanandy, życie jest zwyczajnie marnowane na wykorzystywanie zwierzęcych 

skłonności do zadowalania zmysłów. Narottama dasa stwierdza, że zwykłe zwierzęta można 
poskromić, ale kiedy istota ludzka ulega zezwierzęceniu, to staje się najbardziej przerażającą, 

ponieważ jej nie można ujarzmić. Zwyczajne koty i psy, czy nawet tygrys, można oswoić, ale kiedy 
człowiek podąża własną drogą i odrzuca odpowiednie dla ludzkiej formy życia zajęcia w świadomości 

Krsny, jego wyższa inteligencja będzie zwyczajnie roztwoniona. Ustanowienie prawa nie zmieni 
złodzieja w uczciwego człowieka – ponieważ jego serce jest zanieczyszczone. Każdy widzi, że rząd 
karze kryminalistów, i również pisma święte mówią o karze w piekle. Lecz mimo to demoniczne 

osoby nie przestają łamać prawa. A cóż takiego robią? nitai na bolilo mukhe. Ponieważ nie wiedzą, kim 
jest Nityananda, nigdy nie wypowiadają imion Pana Nityanandy i Pana Caitanyi. Majilo znaczy "staje 
się pochłonięty". Pochłania ich tak zwane materialne szczęście. Nie dbają o to, kim jest Pan Caitanya 

i Pan Nityananda i dlatego pogrążają się w materialnej egzystencji.Vidya-kule ki koribe tar. Jeśli ktoś 
nie ma relacji z Panem Nityanandą i nie przychodzi do świadomości Krsny, jego vidya, czyli tak 

zwane wykształcenie, i kula, czyli narodziny w arystokratycznej rodzinie czy narodzie, nie ocalą go. 
Bez względu na to, czy urodził się w wielkiej rodzinie czy narodzie, czy też ma wysokie 

wykształcenie, prawa natury zadziałają, i w momencie śmierci skonczy się jego praca i otrzyma 
następne ciało stosownie właśnie do skutków tej pracy. Dlaczego te ludzkie zwierzęta postępują w 

taki sposób? Ahankare matta hoiya, nitai-pada pasariya. Są szaleni z powodu fałszywej koncepcji 
cielesnego życia i dlatego zapomnieli o swoim wiecznym związku z Nityanandą później: radha-krsna-
paite nai. Takie osoby przyjmują iluzoryczną energię za prawdziwą. Asatyere satya kori mani. Asatyere 

odnosi się do tego, co nie jest rzeczywiste, innymi słowy jest to maya. Maya oznacza coś, co nie 
istnieje trwale, ale jest jedynie tymczasową iluzją. Osoby, które nie maja kontaktu z Nityanandą 

przyjmują to iluzoryczne ciało za rzeczywistość. Narottama dasa Thakura stwierdza następnie, nitaiyer 
koruna habe, braje radha-krsna pabe. Jeśli rzeczywiście pragniesz osiągnąć towarzystwo Radha-Krsny, 

musisz najpierw zdobyć łaskę Pana Nityanandy. Jeśli będzie łaskawy dla ciebie, wtedy będziesz mógł 
zbliżyć się do Radha-Krsny—dharo nitai-carana du'khani. Narottama dasa radzi, by mocno trzymać się 

lotosowych stóp Pana Nityanandy. 
Następnie zaś mówi, nitai-carana satya. Nie powinno się błędnie myśleć, że lotosowe stopy Nityanandy 
mogą okazać się czymś w rodzaju mayi, czyli iluzji. Dlatego Narottama dasa potwierdza, nitai-carana 



satya: lotosowe stopy Nityanandy nie są iluzją; one są faktem. Tahara sevaka nitya: osoba, która 
angażuje się w transcendentalną, miłosną służbę dla Nityanandy jest także transcendentalna. Jeśli 

ktoś angażuje się w transcendentalna, miłosną służbę dla Nityanandy w świadomości Krsny, 
natychmiast osiąga swoją transcendentalną pozycję na duchowej platformie, która jest wieczna i 

pełna szczęścia.         Dlatego radzi: zawsze 
próbuj złapać lotosowe stopy Pana Nityanandy.Narottama boro dukhi Narottama dasa Thakura, acarya, 

gra rolę osoby nieszczęśliwej, w rzeczywistości reprezentując nas. Mówi, "Mój drogi Panie, jestem 
bardzo nieszczęśliwy. Nitai more koro sukhi. Dlatego modlę się do Pana Nityanandy, by uczynił mnie 

szczęśliwym. Rakho ranga-caranera pasa. Proszę trzymaj mnie w kąciku Twoich lotosowych stóp".  
 
 

Nama-sankirtana 
 

(1) 
hari haraye namah krsna yadavaya namah 

yadavaya madhavaya kesavaya namah  
(2) 

gopala govinda rama sri-madhusudana 
giridhari gopinatha madana-mohana  

(3) 
sri-caitanya-nityananda sri-advaita-sita 

hari guru vaisnava bhagavata gita  
(4) 

sri-rupa sanatana bhatta-raghunath 
sri-jiva gopala-bhatta dasa-raghunath 

(5) 
ei chay gosair kori carana vandan 

jaha hoite bighna-nas abhista-puran 
(6) 

ei chay gosai jar — mui tar das 
ta-sabara pada-renu mora panca-gras 

 (7) 
tadera carana-sebi-bhakta-sane bas 

janame janame hoy ei abhilas 
(8) 

ei chay gosai jabe braje koila bas 
radha-krsna-nitya-lila korila prakas 

(9) 
anande bolo hari bhaja vrndavan 

sri-guru-vaisnava-pade majaiya man  
(10) 

sri-guru-vaisnava-pada-padma kori as 
nama-sankirtana kohe narottama das  

 
Objaśnienie Jego Boskiej Miłości A.C. Bhaktivedanty Swamiego Prabhupady 

Ta pieśn Śrila Narottama dasa Thakura jest bardzo sławna wśród wielbicieli w Bengalu i Orissie. 
Kiedy Pan Caitanya powrócił z Gayi, gdzie dostał inicjację od Śri Iśvary Puriego, całkowicie zatracił 
się w wierze. Jego studenci gramatyki nigdy wcześniej nie znali Go takim. Zamiast nauczania zwykłej 



gramatyki, Pan Caitanya wyjaśniał każde zdanie w taki sposób, że każde sanskryckie słowo i każda 
litera wskazywała na Krsnę. Później, ten rodzaj gramatyki został rozwinięty przez Śrila Jivę 

Gosvamiego w książce zatytułowanej: Hari-namamrita vyakarana (Gramatyka Nektaru i Imienia Śri 
Hari). Ale studenci Pana Caitanyi myśląc, że ich nauczyciel oszalał, nacierali Jego głowę olejem 

Visnu, gdyż ten olej schładza umysł. W koncu zapytali Go: "Mówisz, że wszystko oznacza Krsnę i 
ostatecznie powinniśmy zawsze intonować imiona Krsny. Więc jak mielibyśmy to robić?" Wtedy Pan 
Caitanya, klaszcząc w ręce, zaczął śpiewać imiona Krsny i tak rozpoczął Swój ruch nama sankirtana. 
Imiona, które wtedy zaśpiewał to pierwsze dwie linijki tej pieśni; Narottama dasa Thakura, a także 

inni, umieścili te imiona na początku swoich prac, by zachować te wydarzenia w pamięci wszystkich.  
Narottama dasa Thakura intonuje imiona Pana Caitanyi, Nityanandy, Śri Advaity i Sity (małżonki 

Pana Advaity). Ponieważ Pan Hari, mistrz duchowy, a także Śrimad Bhagavad-gita znajdują się na tej 
samej transcendentalnej platformie, ofiarowuje się im taki sam szacunek. Następnie Śrila Narottama 

dasa intonuje imiona sześciu Gosvamich. "Ofiarowuję moje pokłony u ich stóp, które niszczą 
cierpienie nagromadzone przez wiele długich lat. Jestem sługą tych sześciu Gosvamich, a kurz z ich 

lotosowych stóp jest pięcioma rodzajami mojego pożywienia. Służenie ich lotosowym stopom i 
przebywanie w towarzystwie bhaktów są moimi jedynymi zajęciami, narodziny po narodzinach". W 

czasie swojego pobytu we Vrindavanie sześciu Gosvamich objawiło wieczne, transcendentalne 
rozrywki Śri Śri Radha-Krsny. Przed pojawieniem się Pana Caitanyi, dokładna lokalizacja miejsc 
rozrywek Pana Krsny nie była znana, dlatego Pan Caitanya polecił Gosvamim, aby odszukali te 

święte miejsca i zbudowali tam świątynie. Świątynia Śri Radha-Damodara jest położona niedaleko 
miejsca, gdzie odbywał się taniec rasa. Śrila Rupa Gosvami i inni Gosvami zbierali się tam i 

dyskutowali na temat swoich prac literackich, które naukowo wyjaśniały najdoskonalsze rozrywki Śri-
Śri Radha-Krsny. Narottama dasa Thakura mówi, "W wielkiej ekstazie wykrzykuj imiona Pan Hari i 
służ prawdziwemu, transcendentalnemu mistrzowi i wielbicielom". Konczy słowami, "Pokładając 
całą nadzieję w lotosowych stopach mojego guru i świętych Vaisnavach, Narottama dasa śpiewa 

sankirtana Pana Hari: "Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, 
Rama Rama, Hare Hare".  

 
 

Sakhi-vrnde vijnapti  
Modlitwa do Sakhi (z Prarthana) 

 
(1) 

radha-krsna prana mora jugala-kisora 
jivane marane gati aro nahi mora 

 (2) 
kalindira kule keli-kadambera vana 
ratana-bedira upara bosabo du'jana 

(3) 
syama-gauri-ange dibo candanera gandha 
amara dhulabo kabe heri mukha-candra  

(4) 
gathiya malatir mala dibo dohara gale 

adhare tuliya dibo karpura-tambule  
(5) 

lalita visakha-adi jata sakhi-vrnda 
ajnaya koribo seba caranaravinda 

(6) 



sri-krsna-caitanya- prabhur daser anudasa 
seva abhilasa kore narottama-dasa  

 
1) Ta boska para, Śri Radha i Krsna, jest moim życiem i duszą. W czasie życia czy w chwili 

śmierci nie mam innego schronienia poza Nimi.  
2) W lesie małych drzew kadamba nad brzegiem Yamuny, posadzę tę boską parę na tronie, 

zrobionym z błyszczących klejnotów.  
3) Namaszczę Ich ciemną i jasną postać, papką sandałową pachnącą cuyą i powachluję Im 

camarą. Ach, kiedy zobaczę Ich księżycowi podobne twarze?  
4) Po zrobieniu girland z kwiatów malati, założę je Im na szyje i ofiaruję Ich lotosowym ustom 

tambulę pachnącą kamforą.  
5) Za pozwoleniem wszystkich sakhich, którym przewodzą Lalita i Viśakha, będę służył 

lotosowym stopom Radhy i Krsny.  
6) Narottama dasa, sługa sługi Śri Krsny Caitanyi Prabhu, tęskni za służbą dla tej boskiej pary.  

 
 

Saparsada-bhagavad-viraha-janita-vilapa 
Lament z powodu rozłąki z Panem i Jego towarzyszami 

(z Prarthana) 
 

(1) 
je anilo prema-dhana koruna pracur 

heno prabhu kotha gela acarya-thakur  
(2) 

kaha mora svarup rupa kaha sanatan 
kaha dasa raghunatha patita-pavan 

(3) 
kaha mora bhatta-juga kaha kaviraj 

eka-kale kotha gela gora nata-raj  
(4) 

pasane kutibo matha anale pasibo 
gauranga gunera nidhi kotha gele pabo 

(5) 
se-saba sangira sange je koilo bilas 

se-sanga na paiya kandde narottama das 
 

1) Przyniósł skarb boskiej miłości i przepełniało go współczucie i miłosierdzie – gdzie odeszła 
taka osoba jak Śrinivasa Acarya?  

2) Gdzie są moi Svarupa Damodara i Rupa Gosvami? Gdzie jest Sanatana? Gdzie jest 
Raghunatha dasa, zbawiciel upadłych?  

3) Gdzie są moi Raghunatha Bhatta i Gopala Bhatta, i gdzie jest Krsnadasa Kaviraja? Dokąd 
niespodziewanie odszedł wielki tancerz, Pan Gauranga?  

4) Roztrzaskam swoją głowę o kamien i wejdę w ogien. Gdzież znajdę Pana Gaurangę, źródło 
wszelkich cudownych cech?  

5) Nie mogąc osiągnąć towarzystwa Pana Gaurangi, ani wszystkich tych wielbicieli, z którymi 
odbywał On Swoje rozrywki, Narottama dasa po prostu płacze. 

 
 



Savarana-Sri-gaura-mahima 
 

(1) 
gaurangera duti pada, jar dhana sampada,  

se jane bhakati-rasa-sar 
gaurangera madhura-lila, jar karne pravesila,  

hrdoya nirmala bhelo tar  
(2) 

je gaurangera nama loy, tara hoy premodoy,  
tare mui jai bolihari 

gauranga-gunete jhure, nitya-lila tare sphure,  
se jana bhakati-adhikari  

 (3) 
gaurangera sangi-gane, nitya-siddha kori' mane,  

se jay brajendra-suta-pas 
sri-gauda-mandala-bhumi, jeba jane cintamani,  

tara hoy braja-bhume bas  
(4) 

gaura-prema-rasarnave, se tarange jeba dube,  
se radha-madhava-antaranga 

grhe ba vanete thake, 'ha gauranga' bo'le dake,  
narottama mage tara sanga  

 
Objaśnienie Jego Boskiej Miłości A.C. Bhaktivedanty Swamiego Prabhupady 

Pieśnią tą Narottama dasa Thakura sławi wspaniałość Pana Caitanyi. Gauranga odnosi się do Pana 
Caitanyi, który ma jasną cerę. Ktoś, kto posiada jasną cerę nazywany jest gaura, a ponieważ Pan 

Caitanya miał bardzo jasną cerę, dosłownie koloru stopionego złota, był także nazywany 
Gaurasundara. Narottama dasa Thakura mówi: gaurangera duti pada, jar dhana sampada, se jane bhakati-
rasa-sar. Każdy, kto przyjął dwie lotosowe stopy Pana Caitanyi może, zrozumieć prawdziwą istotę 
służby oddania. Służba oddania jest bardzo trudna. Jakiś zwykły człowiek nie może jej zrozumieć. 

Jak oznajmia Bhagavad-gita: "spośród wielu tysięcy osób, które próbują osiągnąć doskonałość życia 
ludzkiego, jedynie kilku osiąga ją w rzeczywistości i realizuje jaźn. A spośród wielu tysięcy takich 

samozrealizowanych osób, może tylko jedna jest w stanie zrozumieć Krsnę." Jak można, bez 
zrozumienia Krsny, zaangażować się w służbę dla Niego? Dlatego służba dla Krsny nie jest zwykłą 

rzeczą. Ale na szczęście, jeśli ktoś podąża śladami Pana Caitanyi ścieżką procesu prostego 
intonowania Hare Krsna, może bardzo łatwo zrozumieć, czym jest służba oddania. Dlatego 

Narottama dasa Thakura mówi, że należy przyjąć schronienie Pana Caitanyi i podążać w Jego ślady, 
gdyż wtedy można zrozumieć istotę służby oddania.  

Rozrywki Pana Caitanyi są bardzo przyjemne. Podstawowe zasady ruchu Pana Caitanyi Mahaprabhu 
to intonowanie, tanczenie i jedzenie krsna-prasada. Swoją główną siedzibą uczynił Jagannatha Puri, 

gdzie tanczył, intonował, a potem nalegał, by rozdawać wielbicielom prasada. Każdego dnia 
przychodziły setki ludzi, by intonować i tanczyć z Panem Caitanyą. Gospodarz świątyni, król Orissy, 
Maharaja Prataparudra, wydał polecenie osobom pracującym w świątyni, aby dostarczali wielbicielom 
Pana Caitanyi, tyle prasada, ile zapragną. Dlatego Jego rozrywki są bardzo przyjemne: śpiewaj, tancz i 
jedz prasada. Jeśli kogoś urzekły rozrywkiPana Caitanyi, intonowanie, tanczenie i spożywanie prasada, 
jego serce zostanie oczyszczone z wszelkich brudów. Serce każdego, kto przyłączy się do tego ruchu 

śpiewania, tanczenia i jedzenia krsna-prasada, z pewnością zostanie oczyszczone z wszelkich 
materialnych nieczystości. Narottama dasa Thakura zauważa bardzo trafnie: gaurangera madhura-lila, jar 



karne pravasila, hrdoya nirmala bhelo tar - jeśli ktoś pragnie oczyścić swoje serce, musi przyłączyć się do 
ruchu Pana Caitanyi –do ruchu świadomości Krsny.  

Pan Caitanya jest tak wspaniały, że osoba, która przyjmuje święte imię Gaurasundary, Śri Krsny 
Caitanyi, natychmiast rozwija miłość do Boga. Z reguły bhaktowie najpierw intonują Śri-krsna-

caitanya, prabhu nityananda, ponieważ podstawowym procesem oczyszczania serca jest przywołanie 
łaski Pana Caitanyi, Pana Nityanandy i Ich towarzyszy. Lila znaczy "rozrywki". Bez towarzystwa nie 

ma kwestii rozrywek, tak więc Caitanya Mahaprabhu zawsze otoczony jest przez Swoich towarzyszy - 
Nityanandę, Advaitę, Gadadhara, Śrivasę i wielu innych wielbicieli. Tar znaczy "jego", hoy znaczy "jest 
pod wpływem", a premodoy odnosi się do rozwinięcia miłości do Boga. Po prostu intonując śri-krsna-

caitanya prabhu nityananda, natychmiast rozwijamy miłość do Boga. Takiej osobie Narottama dasa 
Thakura mówi "Brawo!"popierając ją w intonowaniu imienia Pana Caitanyi i tanczeniu. Podobnie, 

gdy klaszczemy, mówimy "Brawo!" tak i On mówi: jai bolihari "Wspaniale, wyśmienicie!" 
Następnie mówi: gauranga-gunete jhure, nitya-lila tare sphure- jeśli ktoś docenia rozrywki Pana Caitanyi i 
odczuwa ekstazę, a czasami płacze, ten proces natychmiast pomoże mu zrozumieć rozrywki Radha-
Krsny, które nazywane są nitya-lila. Miłosny pomiędzy Radha-Krsny nie jest czymś tymczasowym. 

Tu, w tym materialnym świecie, widzimy tzw. miłość między chłopcami, a dziewczętami, ale jest ona 
tymczasowa. Trwa przez kilka miesięcy, kilka lat lub być może trochę dłużej. Ale jeśli ktoś pragnie 
trwałej miłości, musi przyłączyć się do rozrywek Radha-Krsny. Po prostu przez docenienie ruchu 
Pana Caitanyi, można natychmiast zrozumieć wieczne rozrywki Radha-Krsny. Kto potrafi ogarnąć 
transcendentalne, wieczne rozrywki Radha-Krsny, osiąga stan najwyższej doskonałości w służbie 

oddania. 
Następny wiersz mówi: gaurangera sangi gane, nitya siddha kori'mane. Sangi-gane znaczy "towarzysze". Pan 
Caitanya jest zawsze w towarzystwie; nigdy nie jest sam. Nigdy nie widzimy obrazów samego Pana 
Caitanyi. Musi tam być przynajmniej Pan Nityananda czy Gadadhara Pandita. W rzeczywistości, 

gdziekolwiek przebywał Pan Caitanya, tam gromadziło się wiele tysięcy wielbicieli. Tacy wielbiciele, a 
zwłaszcza Jego najbliżsi, zaufani towarzysze byli nitya-siddha. W linii oddania są trzy rodzaje 
doskonałych wielbicieli. Jeden nazywany jest sadhana-siddha. Odnosi się to do osoby, która w 
nieugięty sposób stosowała zasady regulujące i w ten sposób osiągnęła stan doskonałości. 

Osiągnięcie stanu doskonałości przez przestrzeganie zasad regulujących nazywane jest sadhana-siddha. 
Innym rodzajem wielbiciela jest kripa-siddha. Chociaż mógł nie przestrzegać zasad regulujących 

bardzo ściśle, ale dzięki swojej postawie służenia został szczególnie pobłogosławiony przez mistrza 
duchowego bądź Krsnę. Natychmiast osiągnął stan doskonałości. Nitya-siddha oznacza tego, który 

nigdy nie był zanieczyszczony przez materialną naturę. Ci sadhana-siddha i kripa-siddha ulegli 
przynajmniej raz zanieczyszczeniu naturą materialną, zaś nitya-siddha nigdy nie wchodzą w kontakt z 
naturą materialną. Wszyscy towarzysze Caitanyi Mahaprabhu są nitya-siddha, czyli wiecznie doskonali. 
Nityananda Prabhu jest Balaramą, bezpośrednią ekspansją Krsny; Advaita Prabhu jest Maha-Visnu 

(jest także visnu-tattvą); Gadadhara Prabhu jest ekspansją Radharani; a Śrivasa Thakura jest 
inkarnacją Narady. Są oni nitya-siddha, czyli wiecznie doskonali. Nigdy nie byli niedoskonali. Nie mieli 

nigdy kontaktu z materialnym zanieczyszczeniem. Powinniśmy zrozumieć, że tak jak Pan Caitanya 
Mahaprabhu, czyli sam Krsna, jest transcendentalny, podobnie jego osobiści towarzysze są także 
nitya-siddha, czyli wiecznie transcendentalni. Se jay brajendra-suta-pas. Brajendra-suta znaczy Krsna. Po 

prostu przyjmując to, że towarzysze Pana Caitanyi są wiecznie wyzwoleni, można zostać natychmiast 
promowanym do transcendentalnej siedziby Pana Krsny.  

Sri-gauda-mandala-bhumi. Gauda znaczy Bengal Zachodni. Pan Caitanya pojawił się w Zachodnim 
Bengalu, Navadvipie i zwłaszcza tą część kraju owładnął ruchem sankirtana. Ta część kraju jest 

szczególne ważna, ponieważ nie jest różna od Vrindavany. Jest tak doskonała jak Vrindavana. Życie 
we Vrindavanie i życie w Navadvipie są tym samym. Narottama dasa Thakura mówi: jeba jane 
cintamani. Cintamani znaczy transcendentalna siedziba.Tara hoy braja-bhume bas. Jeśli po prostu 



zrozumiesz, że Navadvipa nie jest różna od Vrindavany, wtedy rzeczywiście mieszkasz we 
Vrindavanie. Nie należy myśleć, że taka osoba żyje w Bengalu czy w jakimś kraju; miejsca, w których 

Pan Caitanya odbywał Swoje rozrywki są równie doskonałe jak Vrindavana.  
Rozdawanie miłości do Boga przez Pana Caitanyę zostało porównane do oceanu (rasa-arnava). 

Jakiego rodzaju jest to ocean? Nie słony, którego wody nie można skosztować. Woda tego oceanu 
jest tak smakowita, że nawet jeśli wypijemy jedną kroplę, będziemy pragnąć jej coraz więcej. Nie jest 
to zwykła oceaniczna woda, której nie można pić ze smakiem, choćby to była kropla. Dlatego też 

nazywa się rasarnava. Ocean ten poruszają fale, nie jest nieruchomy; ani bezosobowy, ani pusty. I tak 
jak ocean zawsze tanczy z falami, podobnie transcendentalny ocean miłości do Krsny, przedstawiony 

przez Pana Caitanyę, pokrywają niezliczone fale. Słychać nieustanny szum. Należy zanurzyć się 
głęboko w tym oceanie. Jeśli znamy ten sekret i zawołamy: "Niech zanurzę się głęboko w tym 

oceanie transcendentalnego, miłosnego ruchu zapoczątkowanego przez Pana Caitanyę", natychmiast 
stajemy się jednym z zaufanych wielbicieli Radhy i Krsny. 

Dlatego Narottama dasa Thakura, podsumowuje tę pieśn słowami: grhe ba vanete thake,'ha gauranga' 
bo'le dake. Nie trzeba być proszącym o jałmużnę mnichem, czy też porzucać swojej rodziny i 

społeczenstwa. Możesz pozostać tam, gdzie ci odpowiada, czy to jako gospodarz domu, brahmacarin, 
vanaprastha, czy też jako sannyasin. Vanaprasthowie i sannyasini powinni żyć w oddaleniu od miast. Vanete 

znaczy "las". W dawnych czasach, ci, którzy rozwijali duchową świadomość mieszkali w lesie, by 
uwolnić się od niepokojów miejskiego życia. Teraz jednak nie jest to możliwe. W tym wieku nikt nie 
może udać się do lasu. To wymaga praktyki, a nikt nie się uczył takiego stylu życia. Dlatego na ogół 
poleca się mieszkać ze swoimi przyjaciółmi, żoną i dziećmi. Nie ma to większego znaczenia Należy 

jednak podjąć proces świadomości Krsny - tak, jak zaprezentował go Pan Caitanya.Nie jest to trudne. 
To, co rzeczywiście należy zrobić, to przyjąć ten ruch Pana Caitanyi – śpiewanie, tanczenie i 

spożywanie krsna-prasada. Nawet jeśli mamy rodzinę. Można po prostu usiąść, intonować Hare 
Krsna, pięknie tanczyć, a następnie spożyć krsna-prasada. Każdy może to robić. Ci, którzy wyrzekli się 

tego świata, sannyasini, także mogą to robić; nie ma przeszkód. Dlatego Narottama dasa Thakura 
mówi, że nie ma znaczenia, czy ktoś jest brahmacarinem, grihasthą, czy sannyasinem. "Jeśli przyjąłeś takie 

zasady życia, pragnę twojego towarzystwa, ponieważ jesteś wielbicielem Pana Caitanyi". W ten 
sposób Narottama dasa Thakura konczy tę pieśn.  

 
 

Savarana-Sri-gaura-pada-padme Prarthana 
Modlitwa do lotosowych stóp Sri Gaurangi 

 
(1) 

sri-krsna-caitanya prabhu doya koro more 
toma bina ke dayalu jagat-samsare 

(2) 
patita-pavana-hetu tava avatara 

mo sama patita prabhu na paibe ara 
(3) 

ha ha prabhu nityananda premananda sukhi 
krpabalokana koro ami boro duhkhi 

(4) 
doya koro sita-pati advaita gosai 
tava krpa-bale pai caitanya-nitai  

(5) 
ha ha svarup, sanatana, rupa, raghunatha 



bhatta-juga, sri-jiva, ha prabhu lokanatha 
(6) 

doya koro sri-acarya prabhu srinivasa 
ramacandra-sanga mage narottama-dasa 

 
Tę pieśn ułożył Narottama dasa Thakura. Modli się do Pana Caitanyi: "Mój drogi Panie, proszę bądź 
dla mnie łaskawy, gdyż któż może być bardziej miłosierny we wszystkich trzech światach niż Ty?". 
Rzeczywiście jest to faktem. Nie tylko Narottama dasa Thakura, ale także Rupa Gosvami modlił się 
do Pana Caitanyi w ten sposób. Podczas pierwszego spotkania Pana Caitanyi i Rupy Gosvamiego w 

Prayag (Allahabad), Śrila Rupa Gosvami powiedział, "Mój drogi Panie, jesteś najbardziej 
wspaniałomyślną ze wszystkich inkarnacji, ponieważ rozdajesz miłość do Krsny." Kiedy Krsna 

osobiście był tutaj, prosił nas o podporządkowanie się, lecz nie rozdawał Siebie tak łatwo. Stawiał 
warunki – Najpierw podporządkuj się". Ale Pan Caitanya, chociaż jest Samym Krsną, nie stawia 

takich warunków. Po prostu : "Weź miłość do Krsny". Dlatego Pan Caitanya jest uznany za 
najbardziej wspaniałomyślną inkarnację. Narottama dasa Thakura mówi: "Proszę bądź dla mnie 

łaskawy. Jesteś tak wspaniałomyślny, ponieważ widząc upadłe dusze tego wieku bardzo im 
współczujesz, ale powinieneś również wiedzieć, że ja jestem najbardziej upadły." Nikt nie upadł niżej 

ode mnie. Patita-pavana-hetu tava avatara.Twoja inkarnacja ma właśnie nawrócić upadłe, 
uwarunkowane dusze, ale zapewniam Cię, że nie znajdziesz bardziej upadłej duszy, niż ja. Dlatego 
mam pierwszenstwo".Następnie modli się do Pana Nityanandy: Ha ha prabhu nityananda, premananda 

sukhi. Mój drogi Panie Nityanando, zawsze radujesz się duchowym szczęściem. Przyszedłem do 
Ciebie, ponieważ zawsze wyglądasz na bardzo szczęśliwego, a jestem najbardziej nieszczęśliwy. Jeśli 
łaskawie spojrzysz na mnie, może także stanę się szczęśliwy". Potem Narottama dasa Thakura modli 

się do Advaity Prabhu: doya koro sita-pati advaita gosai: Mój drogi Advaito Prabhu, mężu Sity (Żona 
Advaity Prabhu nosiła imię Sita., dlatego czasami nazywany jest sita-pati.) jesteś taki łaskawy. Proszę 

bądź łaskawy dla mnie. Jeśli Ty będziesz dla mnie łaskawy, to Pan Caitanya i Pan Nityananda w 
naturalny sposób będą także mi łaskawi." W rzeczywistości, to Advaita Prabhu zaprosił Pana 

Caitanyę do tego świata. Kiedy Advaita Prabhu spostrzegł, że wszystkie upadłe dusze pochłanięte są 
zadowalaniem zmysłów, a nie świadomością Krsny, poczuł wielkie współczucie dla nich, a 

jednocześnie czuł się niezdolny do nawrócenia ich wszystkich. Dlatego modlił się do Pana Krsny: 
"Proszę przyjdź osobiście. Bez Twojej obecności nie jest możliwe wyzwolenie tych upadłych dusz." 
W ten sposób, w odpowiedzi na Jego zaproszenie pojawił się Pan Caitanya. Dlatego Narottama dasa 
Thakura modli się do Advaity Prabhu, "Jeśli ty okażesz mi Swoja przychylność, także Pan Caitanya i 
Pan Nityananda będą dla mnie łaskawi". Następnie modli się do Gosvamich: ha ha svarup, sanatana, 

rupa, raghunatha... Svarup odnosi się do osobistego sekretarza Pana Caitanyi, Svarupa Damodara, który 
przebywał zawsze z Caitanyą Mahaprabhu i natychmiast organizował wszystko, czego zapragnął Pan 

Caitanya Mahaprabhu. Dwaj osobiści służący, Svarupa Damodara i Govinda, stale przebywali z 
Panem Caitanyą. Dlatego Narottama Thakura modli się także do Svarupa Damodary, a następnie do 

sześciu Gosvamich, kolejnych uczniów Pana Caitanyi: Śri Rupy Gosvamiego, Śri Sanatany 
Gosvamiego, Śri Bhatta Raghunathy Gosvamiego, Śri Gopala Bhatty Gosvamiego, Śri Jivy 

Gosvamiego i Śri Raghunatha dasa Gosvamiego. Pan Caitanya polecił tym sześciu Gosvamim, aby 
rozprzestrzenili ten ruch świadomości Krsny. Narottama dasa Thakura modli się także o ich łaskę. 
Po sześciu Gosvamich następnym acaryą był Śrinivasavncarya. W rzeczywistości, Narottama dasa 
Thakura był w sukcesji uczniów, następcą Śrinivasa ncaryi prawie mu współczesnym, a osobistym 

przyjacielem Narottama dasa Thakury był Ramacandra Cakravarti. Dlatego modli się, "Zawsze 
pragnę towarzystwa Ramacandry". Pragnie towarzystwa wielbiciela. Cały proces polega na tym, że 
zawsze powinniśmy modlić się o łaskę wyższych acaryów i mieć towarzystwo czystych wielbicieli. 

Wtedy łatwiejszym będzie uczynienie postępu w świadomości Krsny i osiągnięcie łaski Pana Caitanyi 



i Pana Krsny . Takie jest sedno i treść tej pieśni śpiewanej przez Narottama dasa Thakurę.  
 
 

Sri Guru-vandana 
 Wielbienie Śri Guru  

 
(1) 

sri-guru-carana-padma, kevala-bhakati-sadma 
bando mui savadhana mate 

jahara prasade bhai, e bhava toriya jai,  
krsna-prapti hoy jaha ha'te 

(2) 
guru-mukha-padma-vakya, cittete koriya aikya,  

ar na koriho mane asa 
sri-guru-carane rati, ei se uttama-gati,  

je prasade pure sarva asa  
(3) 

cakhu-dan dilo jei, janme janme prabhu sei,  
divya-jnan hrde prokasito 

prema-bhakti jaha hoite, avidya vinasa jate,  
vede gay jahara carito 

(4) 
sri-guru karuna-sindhu, adhama janara bandhu,  

lokanath lokera jivana 
ha ha prabhu koro doya, deho more pada-chaya,  

ebe jasa ghusuk tribhuvana 
(prabhupada patita-pavana) 

(dua pade loila sarana)  
 

1) Lotosowe stopy naszego mistrza duchowego są jedyną drogą, którą możemy dojść do czystej 
służby oddania. Skłaniam się do Jego lotosowych stóp z wielka czcią i bojaźnią. Dzięki jego łasce 

można przekroczyć ten ocean materialnych nieszczęść i osiągnąć łaskę Krsny.  
2) Moim jedynym pragnieniem jest oczyszczenie mojej świadomości słowami emanującymi z 

jego lotosowych ust. Przywiązanie do jego lotosowych stóp jest doskonałością, która spełnia 
wszystkie pragnienia.  

3) Mistrz duchowy otwiera moje niewidzące oczy i wypełnia moje serce transcendentalną 
wiedzą. Jest moim Panem narodziny po narodzinach. Od niego emanuje ekstatyczna prema i dzięki 

niemu ignorancja jest zniszczona. Pisma wedyjskie opiewają jego charakter.  
4) Nasz mistrz duchowy jest oceanem łaski, przyjacielem biednych oraz panem i mistrzem 

wielbicieli. O mistrzu! Bądź łaskawy dla mnie i daj mi cien Twoich lotosowych stóp. Twoja sława jest 
szerzona we wszystkich trzech światach. Szukam schronienia u twoich lotosowych stóp (Śrila 

Prabhupada wyzwolicielu upadłych dusz!)  
 
  

Sri Rupa Manjari pada 
 

(1) 
sri-rupa-manjari-pada, sei mora sampada,  



sei mor bhajana-pujana 
(2) 

sei mora prana-dhana, sei mora abharana,  
sei mor jivanera jivana 

(3) 
sei mora rasa-nidhi, sei mora vancha-siddhi,  

sei mor vedera dharama 
(4) 

sei brata, sei tapa, sei mora mantra-japa,  
sei mor dharama-karama 

 (5) 
anukula ha'be vidhi, se pade hoibe siddhi,  

nirakhibo e dui nayane  
(6) 

se-rupa madhuri-rasi, prana-kuvalaya sasi,  
praphullita habe nisi-dine 

(7) 
tuva adarsana-ahi, garale jaralo dehi,  

ciro-dina tapita jivana  
(8) 

ha ha rupa koro doya, deho more pada-chaya,  
narottama loilo sarana 

  
1) Lotosowe stopy Śri Rupy Manjari są moim skarbem, moją służbą oddania i obiektem mojego 

uwielbienia. 
2) Nadają sens mojemu życiu i są jego wewnętrzną siłą.  

3) Są szczytem rasy, są godną osiągnięcia doskonałością. Dla mnie są prawem wedyjskich pism.  
4) Są znaczeniem wszelkich moich postów i pokut oraz cichego wypowiadania mantr. Są 

podstawą religii i działania.  
5) Przez oczyszczający proces pomyślnej służby oddania można osiągnąć doskonałość i 

zdolność widzenia swoimi oczami.  
6) Transcendentalna postać Śri Rupy Manjari świeci w moim sercu niczym księżyc, dlatego moje 

serce błyszczy i bije. Innymi słowy, zwykły księżyc rozświetla noc, a jego blask oświetla różne 
obiekty; ale księżycowy blask Śri Rupy Manjari w sercu czyni je zdolnym do odbicia tego światła w 

kierunku nieba duchowego. Ten księżyc świeci nie tylko w nocy, ale i w dzien.  
7) Twoja nieobecność przed moimi oczami jest jak dawka silnej trucizny i dlatego będę cierpiał 

do konca mojego życia.  
8) Narottama dasa Thakura oznajmia: "Proszę okaż swoją łaskę i daj mi cien twoich lotosowych 

stóp".  
 
 
 

Pieśni innych wielbicieli 
 
 

Sri Vraja-dhama-mahimamrta 
(Nektar chwał Vraja-dhamy) 

 



(1) 
jaya radhe, jaya krsna, jaya vrndavan 

sri-govinda, gopinatha, madana-mohan 
(2) 

syama-kunda, radha-kunda, giri-govardhan 
kalindi jamuna jaya, jaya mahavan 

(3) 
kesi-ghata, bamsi-bata, dvadasa-kanan 
jaha saba lila koilo sri-nanda-nandan 

(4) 
sri-nanda-yasoda jaya, jaya gopa-gan 
sridamadi jaya, jaya dhenu-vatsa-gan 

(5) 
jaya vrsabhanu, jaya kirtida sundari 
jaya paurnamasi, jaya abhira-nagari 

(6) 
jaya jaya gopisvara vrndavana-majh 
jaya jaya krsna-sakha batu dvija-raj 

(7) 
jaya rama-ghata, jaya rohini-nandan 

jaya jaya vrndavana-basi jata jan 
(8) 

jaya dvija-patni, jaya naga-kanya-gan 
bhaktite jahara pailo govinda-caran 

(9) 
sri-rasa-mandala jaya, jaya radha-syam 

jaya jaya rasa-lila sarva-manoram 
(10) 

jaya jayojjvala-rasa sarva-rasa-sar 
parakiya-bhave jaha brajete pracar 

(11) 
sri-jahnava-pada-padma koriya smaran 
dina krsna-dasa kohe nama-sankirtan  

  
1) Wszelka chwała Radha i Krsnie i boskiemu lasowi Vrindavany. Wszelka chwała trzem 

przewodnim Bóstwom Vrindavany: Śri Govindzie, Gopinacie, Madana-mohanie.  
2) Wszelka chwała Śyama-kundzie, Radha-kundzie, Wzgórzu Govardhana i rzece Yamunie 
(Kalindi). Wszelka chwała wielkiemu lasowi Mahavana, gdzie Krsna i Balarama ukazali wszystkie 

Swoje dziecięce rozrywki.  
3) Wszelka chwała Keśi-ghata, gdzie Krsna zabił demona Keśi. Wszelka chwała drzewu 

Vamśivata, pod które Krsna zwabił wszystkie gopi Swoją grą na flecie. Chwała wszystkim dwunastu 
lasom Vrajy. W tych miejscach syn Nandy, Śri Krsna, odbywał wszystkie Swoje rozrywki.  

4) Wszelka chwała boskim rodzicom Krsny, Nandzie i Yaśodzie. Wszelka chwała chłopcom 
pasterzom, którym przewodzi Śridama, starszy brat Śrimati Radharani i Ananga Manjari. Wszelka 

chwała krowom i cielętom Vrajy.  
5) Wszelka chwała boskim rodzicom Radhy, Vrisssssabhanu i pięknej Kirtidzie. Wszelka chwała 
Paurnamasi, matce Sandipani Muniego, babce Madhumangala i Nandimukhi, i ulubionej uczennicy 

Devarisziego Narady. Wszelka chwała młodym pasterkom Vrajy.  



6) Wszelka chwała, wszelka chwała Gopiśvara Śivie, który zamieszkuje we Vrindavanie, aby 
chronić to święte miejsce. Wszelka chwała, wszelka chwała zabawnemu braminowi, przyjacielowi 

Krsny, Madhumangali..  
7) Wszelka chwała Rama-ghata, gdzie Pan Balarama odbywał Swój taniec rasa. Wszelka chwała 

Panu Balaramie, synowi Rohini. Wszelka chwała, wszelka chwała wszystkim mieszkancom 
Vrindavany.  

8) Wszelka chwała żonom dumnych, wedyjskich braminów. Wszelka chwała żonom węża 
Kaliyi, które dzięki czystemu oddaniu osiągnęły lotosowe stopy Pana Govindy.  

9) Wszelka chwała miejscu, w którym Śri Krsna wykonywał taniec rasa. Wszelka chwała dla 
Radhy i Śyamy. Wszelka chwała, wszelka chwała boskiemu tancu rasa, który jest najpiękniejszą ze 

wszystkich rozrywek Pana Krsny.  
10) Wszelka chwała, wszelka chwała nastrojowi wspanialej miłości madhurya, która jest 

najwspanialszą z wszystkich ras i którą Śri Krsna we Vrajy w formie boskiej parakiya-bhava (miłości 
kochanków).  

11) Pamiętając lotosowe stopy małżonki Pana Nityanandy, Śri Jahnava Devi, ten upadły i 
skromny sługa Krsny śpiewa sankirtana świętego imienia.  

 
 

Bhajahu re mana sri Nanda-nandana  
(Govinda dasa Kaviraja) 

 
(1) 

bhajahu re mana sri-nanda-nandana- 
abhaya-caranaravinda re 

durlabha manava-janama sat-sange 
taroho e bhava-sindhu re 

(2) 
sita atapa bata barisana 

e dina jamini jagi re 
biphale sevinu krpana durajana 

capala sukha-laba lagi' re  
(3) 

e dhana, yaubana, putra, parijana 
ithe ki ache paratiti re 

kamala-dala-jala, jivana talamala 
bhajahu hari-pada niti re 

(4) 
sravana, kirtana, smarana, vandana,  

pada-sevana, dasya re 
pujana, sakhi-jana, atma-nivedana 

govinda-dasa-abhilasa re  
 

1) O umyśle, po prostu czcij lotosowe stopy syna Nandy, które czynią każdego nieustraszonym. 
Osiągnąwszy tą rzadką ludzką formę życia, przekrocz ocean materialnej egzystencji dzięki 

towarzystwu świętych osób.  
2) Tak w dzien jak i w nocy nie mogę zasnąć, cierpiąc z powodu gorąca i zimna, wiatru i 
deszczu. Dla odrobiny migoczącego szczęścia bezużytecznie służyłem marnym i nikczemnym 

ludziom.  



3) Czy jest jakaś gwarancja prawdziwego szczęścia w całym czyimś bogactwie, młodości, synach 
i członkach rodziny? To życie jest tak niepewne jak kropla wody na płatku lotosu; dlatego zawsze 

powinieneś służyć i czcić boskie stopy Pana Hari.  
4) Słuchając i śpiewając o chwałach Pana Hari, nieustanne pamiętając o Nim i ofiarowując Mu 

modlitwy, służąc lotosowym stopom Pana, będąc sługą Najwyższego Pana, czcząc Go poprzez 
ofiarowywanie Mu kwiatów, kadzideł itd, służąc Mu jako przyjaciel i w pełni oddając się Panu. Jest to 

wielkim pragnieniem i tęsknotą Govindy dasa, aby zaangażować się w te dziewięć procesów bhakti. 
 
 

Jaya Radha-krsna Giti 
 

 (1) 
jaya radha-madhava radha-madhava radhe 

(jayadever prana-dhana he) 
(2) 

jaya radha-madana-gopal radha-madana-gopal radhe 
(sita-nather prana-dhana he) 

(3) 
jaya radha-govinda radha-govinda radhe 

(rupa gosvamir prana-dhana he) 
(4) 

jaya radha-madana-mohan radha-madana-mohan radhe 
(sanataner prana-dhana he) 

(5) 
jaya radha-gopinatha radha-gopinatha radhe 

(madhu panditer prana-dhana he) 
(6) 

jaya radha-damodara radha-damodara radhe 
(jiv gosvamir prana-dhana he) 

(7) 
jaya radha-ramana radha-ramana radhe 

(gopal bhatter prana-dhana he) 
(8) 

jaya radha-vinoda radha-vinoda radhe 
(lokanather prana-dhana he) 

(9) 
jaya radha-gokulananda radha-gokulananda radhe 

(visvanather prana-dhana he) 
(10) 

jaya radha-giridhari radha-giridhari radhe 
(das gosvamir prana-dhana he) 

(11) 
jaya radha-syamasundar radha-syamasundar radhe 

(syamanander prana-dhana he) 
(12) 

jaya radha-banka-bihari radha-banka-bihari radhe 
(haridaser prana-dhana he) 

(13) 



jaya radha-kanta radha-kanta radhe 
(vakresvarer prana-dhana he) 

(14) 
jaya gandharvika-giridhari gandharvika-giridhari radhe 

(sarasvatir prana-dhana he) 
 

1) Wszelka chwała dla Radhy i Madhavy, będących skarbem w sercu Jayadevy Gosvamiego!  
2)  Wszelka chwała dla Radhy i Madana-gopala, będących skarbem w sercu Advaity 

Acaryi!  
3) Wszelka chwała dla Radhy i Govindy, będących skarbem w sercu Rupy Gosvamiego ! 

4) Wszelka chwała dla Radhy i Madana-mohana, będących skarbem w sercu Sanatany 
Gosvamiego!  

5) Wszelka chwała dla Radhy i Gopinatha, będących skarbem w sercu Madhu Pandity! 
6) Wszelka chwała dla Radhy i Damodary, będących skarbem w sercu Jivy Gosvamiego!  

7) Wszelka chwała dla Radha-ramany, będących skarbem w sercu Gopala Bhatty Gosvamiego!  
8) Wszelka chwała dla Radha-vinody, będących skarbem w sercu Lokanatha Gosvamiego!  

9) Wszelka chwała dla Radhy i Gokulanandy, będących skarbem w sercu Viśvanathy 
Cakravartiego Thakury!  

10) Wszelka chwała dla Radhy i Giridhariego, będących skarbem w sercu Raghunatha dasy 
Gosvamiego!  

11) Wszelka chwała dla Radhy i Śyamasundary, będących skarbem w sercu Śyamanandy 
Gosvamiego!  

12) Wszelka chwała dla Radhy i Banka-vihari, będących skarbem w sercu Haridasy Swamiego!  
13) Wszelka chwała dla Radha-kanty, będących skarbem w sercu Vakreśvara Pandity!  

14) Wszelka chwała dla Gandharvika i Giridhari, będących skarbem w sercu śri Bhaktisiddhanty 
Sarasvatiego Thakury! 

 
 

Sri Damodarastaka 
(znaleziona    w   Padma   puranie   Krsny   Dvaipayany   Vyasy, wypowiedziana  przez  Satyavratę 

 Muniego  w  rozmowie z Naradą Munim i Śaunaką Rsim) "W  miesiącu  Kartika należy  czcić  Pana 
 Damodarę i recytować modlitwę   znaną,   jako   Damodarastaka,przyciągającą Pana Damodara i 

wypowiedzianą przez Satyavratę Muniego.    
  (Śri Hari- bhakti-vilasa 2.16.198) 

 
(1) 

 namamisvaram sac-cid-ananda-rupam 
 lasat-kundalam gokule bhrajamanam 
yasoda-bhiyolukhalad dhavamanam 
paramrstam atyantato drutya gopya  

(2) 
rudantam muhur netra-yugmam mrjantam 

karambhoja-yugmena satanka-netram 
muhuh svasa-kampa-trirekhanka-kantha- 

sthita-graivam-damodaram bhakti-baddham 
(3) 

itidrk sva-lilabhir ananda-kunde 
sva-ghosam nimajjantam akhyapayantam 



tadiyesita-jnesu bhaktair jitatvam 
punah prematas tam satavrtti vande  

(4) 
varam deva moksam na moksavadhim va 

na canyam vrne 'ham varesad apiha 
idam te vapur natha gopala-balam 

sada me manasy avirastam kim anyaih  
(5) 

idam te mukhambhojam atyanta-nilair 
vrtam kuntalaih snigdha-raktais ca gopya 
muhus cumbitam bimba-raktadharam me 

manasy avirastam alam laksa-labhaih  
(6) 

namo deva damodarananta visno 
prasida prabho duhkha-jalabdhi-magnam 

krpa-drsti-vrstyati-dinam batanu- 
grhanesa mam ajnam edhy aksi-drsyah 

(7) 
kuveratmajau baddha-murtyaiva yadvat 
tvaya mocitau bhakti-bhajau krtau ca 

tatha prema-bhaktim svakam me prayaccha 
na mokse graho me 'sti damodareha  

(8) 
namas te 'stu damne sphurad-dipti-dhamne 

tvadiyodarayatha visvasya dhamne 
namo radhikayai tvadiya- priyayai 

namo 'nanta-lilaya devaya tubhyam  
   

1) Ofiarowuję moje pokorne pokłony Najwyższemu Panu, który jest ucieleśnieniem wieczności, 
wiedzy i szczęścia, którego kolczyki w kształcie rekinów kołyszą się tam i z powrotem, który lśni 

przepięknym blaskiem w boskim królestwie Gokuli, który szybko pragnie skryć się za drewnianym 
moździeżem bojąc się matki Yaśody (ponieważ rozbił garnek z jogurtem, który Jego matka 

przeznaczyła na masło, a potem zabrał masło przechowywane w garnku zwisającym u sufitu) i 
zostaje złapany przez nią, ponieważ matka Yaśoda biegła szybciej. Temu Najwyższemu Panu Śri 

Damodarze ofiarowuję moje pokorne pokłony.  
2) Widząc kij do ubijania masła w rękach Swojej matki, płacze trąc swoje oczy Swoimi 

lotosowymi dłonmi. Jego oczy wypełnia strach, a perłowy naszyjnik na Jego szyi naznaczonej trzema 
liniami jak u konchy, trzęsie się od przyspieszonego oddechu spowodowanego płaczem. Temu 

Najwyższem Panu, Śri Damodarze, którego brzucha nie wiążą liny, ale czysta miłość Jego matki, 
ofiarowuję moje pokorne pokłony.  

3) Takimi dziecięcymi rozrywkami Pan pogrąża mieszkanców Gokuli w wirze ekstazy, a Jego 
wielbiciele pochłonięci wiedzą o Jego najwyższym majestacie i bogactwie dowiadują się, że jest On 

pokonywany jedynie przez tych, których czysta, miłość jest całkowicie poza ogólnie przyjętą 
koncepcją szacunku czy bojaźni. Z wielką miłością ponownie składam Panu Damodarze moje 

pokłony setki, setki razy.  
4) O Panie, chociaż jesteś w stanie obdarzyć każdym rodzajem błogosławienstwa, nie modlę się 

do Ciebie ani o bezosobowe wyzwolenie, ani o najwyższe wyzwolenie czyli wieczne życie na 
Vaikunthach, ani o żadne inne dobrodziejstwo (które może zostać osiągnięte przez wykonywanie 



dziewięciu procesów bhakti). O Panie, po prostu pragnę, aby ta forma – Bala Gopala z Vrindavany – 
była zawsze obecna w moim sercu, bo czyż mogę mieć pożytek z jakiegokolwiek innego 

dobrodziejstwa?  
5) O Panie, Twoją lotosową twarz, otoczona czarnymi z czerwonym odcieniem, miękkimi 

lokami całuje ciągle matka Yaśoda, a Twoje usta czerwienieją jak owoc bimby. Niech ten piękny obraz 
Twojej lotosowej twarzy zawsze będzie obecny w moim sercu. Tysiące, tysiące innych 

błogosławienstw nie mają dla mnie żadnej wartości.  
6) O Najwyższy Panie, składam Ci moje pokłony. O Damodaro! O Ananto! O Visnu! O 
mistrzu! O mój Panie, bądź ze mnie zadowolony. Swoim łaskawym spojrzeniem wyzwól tego 

biednego, bezmyślnego głupca, który tonie w oceanie ziemskich cierpien i ukaż się jego oczom.  
7) O Panie Damodaro, w Swojej dziecięcej postaci (przywiązany snurem do drewnianego 

moździeża) wyzwoliłeś od klątwy Narady dwóch synów Kuvery, Manigrivę i Nalakuvarę, którzy stali 
się Twoimi wielkimi wielbicielami. W ten sam sposób, proszę daj mi Twoja własną prema-bhakti, gdyż 

tęsknię jedynie za nią, nie pragnąc żadnego rodzaju wyzwolenia.  
8) O Panie Damodaro, najpierw składam moje pokłony snurowi o diamentowym blasku, który 
przewiązuje Twój brzuch. Następnie Jemu, który jest siedzibą całego wszechświata, ofiarowuję moje 
pokłony. Pokornie skłaniam się przed Twoją najukochanszą Śrimati Radharani i ofiarowuję wszystkie 

moje pokłony Tobie, Najwyższemu Panu, który ukazujesz niekonczące się rozrywki. 
 
 

Sri sri Gaura-Nityanander daya 
Locana dasa Thakura 

 
(1) 

parama koruna, pahu dui jana,  
nitai gauracandra 

saba avatara- sara siromani,  
kevala ananda-kanda 

(2) 
bhajo bhajo bhai, caitanya nitai,  

sudrdha bisvasa kori' 
visaya chariya, se rase majiya,  

mukhe bolo hari hari 
(3) 

dekho ore bhai, tri-bhuvane nai,  
emona doyala data 

pasu pakhi jhure, pasana vidare,  
suni' jara guna-gatha 

(4) 
samsare majiya, rohili poriya,  

se pade nahilo asa 
apana karama, bhunjaye samana,  

kahoye locana-dasa 
 

Tę pieśn śpiewa Locana dasa Thakura. Pahu znaczy "Pan," a dui jana znaczy "dwóch". Locana dasa 
Thakura oświadcza, że dwaj Panowie, Nitai-Gauracandra – Pan Nitai i Pan Caitanya – są bardzo 

łaskawi (parama koruna). Avatara znaczy "inkarnacja," a saba znaczy "wszystko". Są istotą wszystkich 
inkarnacji. Szczególną cechą tych inkarnacji jest to, że podążanie wyznaczoną przez Nich drogą 



samorealizacji jest po prostu radosne, ponieważ polega na śpiewaniu i tanczeniu. Jest wiele inkarnacji, 
takich jak Rama czy nawet Krsna, który nauczał Bhagavad-gity, która wymaga wiedzy i zrozumienia. 

Ale Pan Caitanya i Nityananda wprowadzili proces, który jest po prostu radosny – tylko śpiewaj i 
tancz. Dlatego Locana dasa zaprasza każdego: "Mój drogi bracie, proszę cię byś czcił Pana Caitanyę i 
Nityanandę z mocną wiarą i przekonaniem." Nie myśl, że to intonowanie i taniec nie doprowadzi cię 
do upragnionego celu. Doprowadzi. Pan Caitanya Mahaprabhu zapewnia, że dzięki temu procesowi 
każdy osiągnie wszelką doskonałość. Dlatego należy intonować z mocną wiarą i przekonaniem. Ale 

czym jest ten proces? Opisany jest słowami viśaya chariya, se rase majiya. Jeśli dzięki niemu chcesz 
zostać świadomym Krsny, musisz porzucić angażowanie się w zadowalanie zmysłów. To jedyne 

ograniczenie. Jeśli porzucisz zadowalanie zmysłów, możesz być pewnym osiągnięcia upragnionego 
celu. Mukhe bolo hari hari: trzeba jedynie intonować, "Hare Krsna! Hari Hari!" bez materialnej 

motywacji. Locana dasa Thakura mówi, "Mój drogi bracie, po prostu spróbuj i sprawdź to. W trzech 
światach nie ma nikogo równego Panu Caitanyi czy Panu Nityanandzie. Ich miłosierdzie jest tak 

wspaniała, że nawet ptaki i zwierzęta płaczą, a co dopiero mówić o ludzkich istotach". Faktem jest, 
że gdy Pan Caitanya przemierzał las Jharikhanda, tygrysy, słonie, węże, sarny i wszystkie pozostałe 

zwierzęta przyłączyły się do Niego w intonowaniu Hare Krsna. Jest to tak wspaniałe, że każdy może 
się dołączyć. Nawet zwierzęta, co dopiero mówić o ludzkich istotach. Oczywiście nie jest możliwe, 

by zwykły człowiek zachęcił zwierzęta do intonowania, ale jeśli Caitanya Mahaprabhu potrafił 
zainspirować zwierzęta, to my przynajmniej możemy zachęcać ludzi do przyjęcia tej ścieżki 

intonowania mantry Hare Krsna. Jest to tak wspaniałe, że nawet człowiek o najtwardszym sercu 
zmięknie. Pasana znaczy "kamien". Jest to tak wspaniałe, że nawet kamien zmięknie. Ale Locana dasa 

Thakura ubolewa, że jest w sidłach zadowalania zmysłów. Mówi : "Mój drogi umyśle, zostałeś w 
sidłach zadowalania zmysłów i nie czujesz atrakcji do intonowania Hare Krsna. Skoro nie masz 

atrakcji do Pana Caitanyi i Pana Nityanandy, to cóż mogę powiedzieć? Mogę jedynie myśleć o moim 
nieszczęściu. Yamaraja, zarządca śmiercią, karze mnie w ten sposób, nie pozwalając rozwinąć atrakcji 

do tego ruchu".  
 
 

Sri Radhika-stava 
Srila Rupa Gosvami  

 
REFREN 

radhe jaya jaya madhava-dayite 
gokula-taruni-mandala-mahite 

 
(1) 

damodara-rati-vardhana-vese 
hari-niskuta-vrnda-vipinese 

(2) 
vrsabhanudadhi-nava-sasi-lekhe 
lalita-sakhi guna-ramita-visakhe 

(3) 
karunam kuru mayi karuna-bharite 

sanaka-sanatana-varnita-carite 
 

(refren) O Radho! Ukochana Madhavy! O Ty, którą czczą wszystkie młode dziewczęta Gokuli!  
1-3) Która ubierasz się tak, by spotęgować miłość Pana Damodary i Jego przywiązanie do Ciebie! O 

królowo Vrindavany, która jesteś lasem rozkoszy Pana Hari! O nowy księżycu, który wzeszedł z 



oceanu króla Vrisabhanu! O przyjaciółko Lality ! O Ty, której cudowne cechy życzliwości, łaskawości 
i wierności Krsnie uczyniły Viśakhę wierną służką! O Ty, którą przepełnia współczucie! Której 

boskie cechy opiewają wielcy mędrcy Sanaka i Sanatana. O Radho, proszę bądź łaskawa dla mnie!  
 
 

Jayadeva Gosvami 
Sri-Dasavatara-stotra (z Gita-govindy) 

 
(1) 

pralaya-payodhi-jale dhrtavan asi vedam 
vihita-vihitra-caritram akhedam 

kesava dhrta-mina-sarira jaya jagadisa hare 
(2) 

ksitir iha vipulatare tisthati tava prsthe 
dharani-dharana-kina-cakra-garisthe 

kesava dhrta-kurma-sarira jaya jagadisa hare  
(3) 

vasati dasana-sikhare dharani tava lagna 
sasini kalanka-kaleva nimagna 

kesava dhrta-sukara-rupa jaya jagadisa hare 
(4) 

tava kara-kamala-vare nakham adbhuta-srngam 
dalita-hiranyakasipu-tanu-bhrngam 

kesava dhrta-narahari-rupa jaya jagadisa hare 
 (5) 

chalayasi vikramane balim adbhuta-vamana 
pada-nakha-nira-janita-jana-pavana 

kesava dhrta-vamana-rupa jaya jagadisa hare  
(6) 

ksatriya-rudhira-maye jagad-apagata-papam 
snapayasi payasi samita-bhava-tapam 

kesava dhrta-bhrgupati-rupa jaya jagadisa hare  
(7) 

vitarasi diksu rane dik-pati-kamaniyam 
dasa-mukha-mauli-balim ramaniyam 

kesava dhrta-rama-sarira jaya jagadisa hare  
(8) 

vahasi vapusi visade vasanam jaladabham 
hala-hati-bhiti-milita-yamunabham 

kesava dhrta-haladhara-rupa jaya jagadisa hare  
 (9) 

nindasi yajna-vidher ahaha sruti-jatam 
sadaya-hrdaya darsita-pasu-ghatam 

kesava dhrta-buddha-sarira jaya jagadisa hare 
(10) 

mleccha-nivaha-nidhane kalayasi karavalam 
dhumaketum iva kim api karalam 

kesava dhrta-kalki-sarira jaya jagadisa hare 



 (11) 
sri-jayadeva-kaver idam uditam udaram 

srnu sukha-dam subha-dam bhava-saram 
kesava dhrta-dasa-vidha-rupa jaya jagadisa hare  

 vedan uddharate jaganti vahate bhu-golam udbibhrate 
daityam darayate balim chalayate ksatra-ksayam kurvate 

paulastyam jayate halam kalayate karunyam atanvate 
mlecchan murchayate dasakrti-krte krsnaya tubhyam namah 

 
1) O Keśavo! Panie wszechświata! Panie Hari, który przybrałeś formę ryby! Wszelka chwała 

Tobie! W formie olbrzymiej ryby służyłeś za łódź po prostu po to, by ochronić Wedy, które tonęły w 
burzliwym oceanie zniszczenia.  

2) O Keśavo! Panie wszechświata! Panie Hari, który przybrałeś formę żółwia! Wszelka chwała 
Tobie! Wielka góra Mandara spoczywa na Twoim gigantycznym grzbiecie boskiego żółwia służąc za 
oś do ubijania oceanu mleka. Od podtrzymywania tej olbrzymiej góry powstało na Twoim grzbiecie 

wgłębienie przypominające bliznę, która stała się najbardziej chwalebną.  
3) O Keśavo! Panie wszechświata! Panie Hari, który przybrałeś formę dzika! Wszelka chwała 
Tobie! Ziemia, która pogrążyła się w oceanie Garbhodaka w dolnej części wszechświata, spoczywa 

nieruchomo na czubku Twojego kła niczym plamka na księżycu.  
4) O Keśavo! Panie wszechświata! Panie Hari, który przybrałeś formę pół-człowieka, pół-lwa! 

Wszelka chwała Tobie! Podobnie jak bez trudu można zgnieść palcami osę, tak cudowne, ostre 
paznokcie Twoich pięknych, lotosowych dłoni rozerwały na kawałki ciało, przypominającego osę, 

demona Hiranyakaśipu.  
5) O Keśavo! Panie wszechświata! Panie Hari, który przybrałeś formę karła-bramina! Wszelka 
chwała Tobie! O cudowny karle, Swoimi potężnymi krokami zwodzisz króla Bali, a wodą Gangesu, 

która wypływa z paznokci Twoich lotosowych stóp, wyzwalasz wszystkie żywe istoty przebywające w 
tym świecie.  

6) O Keśavo! Panie wszechświata! Panie Hari, który przybrałeś formę Bhrighupatiego 
(Paraśuramy)! Wszelka chwała Tobie! Na Kurukszetra skąpałeś ziemię rzekami krwi zabijając 

demonicznych kszatriyów. Gładzisz grzechy tego świata i dzięki Tobie ludzie zostają uwolnieni od 
buchającego ognia egzystencji materialnej.  

7) O Keśavo! Panie wszechświata! Panie Hari, który przybrałeś formę Ramacandry! Wszelka 
chwała Tobie! W bitwie o Lankę zabiłeś dziesięciogłowego demona Ravanę. Jego głowy ofiarowałeś, 

bóstwom dziesięciu kierunków pod wodzą Indry. Ta chwila była długo oczekiwana, gdyż wszyscy 
byli bardzo dręczeni przez tego potwora.  

8) O Keśavo! Panie wszechświata! Panie Hari, który przybrałeś formę Balaramy,który włada 
sochą ! Wszelka chwała Tobie! Twoje jaskrawe, białe ciało okrywają stroje koloru świeżej, niebieskiej 
chmury deszczowej. Te ubiory przypominają kolorem ciemny odcien Rzeki Yamuny, która bardzo 

obawia się uderzenia Twojego lemiesza.  
9) O Keśavo! Panie wszechświata! Panie Hari, który przybrałeś formę Buddhy! Wszelka chwała 
Tobie, Buddho o współczującym sercu. Głośno sprzeciwiałeś się zabijaniu biednych zwierząt, które 

wykonywano według zasad wedyjskiej ofiary. 
10) O Keśavo! Panie wszechświata! Panie Hari, który przybrałeś formę Kalki! Wszelka chwała 
Tobie! Pojawiasz się jak kometa, trzymając w ręku straszliwy miecz, aby unicestwić niegodziwych 

barbarzynców pod koniec wieku Kali.  
11) O Keśavo! Panie wszechświata! Panie Hari, który przybrałeś te dziesięć różnych form 

inkarnacji! Wszelka chwała Tobie! Słuchacze, proszę posłuchajcie tego najwspanialszego hymnu 
poety Jayadevy, który nagradza szczęściem, obdarza pomyślnością i jest najlepszą rzeczą w tym 



ciemnym świecie.  
12) Panie Krsno, ofiarowuję moje pokłony Tobie, który pojawiasz się w formach tych dziesięciu 

inkarnacji. W formie Matsyi ratujesz Wedy a jako Kurma dźwigasz na Swoim grzbiecie Wzgórze 
Mandara. Jako Varaha, Swoimi kłami podnosisz Ziemię, w formie Narasimhy rozdzierasz pierś 
demona Hiranyakaśipu. W formie Vamany oszukujesz króla demonów, Bali, zabierając mu cały 

wszechświat, prosząc go tylko o trzy kroki ziemi. Jako Paraśurama uśmiercasz wszystkich 
niegodziwych kszatryów, a jako Ramacandra pokonujesz króla rakszasów, Ravanę. W formie 

Balaramy nosisz sochę, którą pokonujesz niegodziwców i którą ciągniesz ku Sobie rzekę Yamunę. 
Jako Pan Buddha okazujesz współczucie wszystkim istotom cierpiącym w tym świecie, a na koncu 

Kali-yugi pojawiasz się jako Kalki, by oszołomić mlecchów (zdegradowaną, niską klasę ludzi).  
 
 

(Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Prabhupada) 
Sri Guru-parampara 

 
(1) 

krsna hoite catur-mukha, hoy krsna-sevonmukha,  
brahma hoite naradera mati 

narada hoite vyasa, madhva kohe vyasa-dasa,  
purnaprajna padmanabha gati 

(2) 
nrhari madhva-bamse, aksobhya paramahamse,  

sisya boli' angikara kore 
aksobhyera sisya jaya- tirtha name paricaya,  

tara dasye jnanasindhu tore  
 (3) 

taha hoite dayanidhi, tara dasa vidyanidhi,  
rajendra hoilo taha ha'te 

tahara kinkora jayadharma name paricaya,  
parampara jano bhalo mate 

(4) 
jayadharma-dasye khyati, sri purusottama-jati,  

ta ha'te brahmanya-tirtha suri 
vyasatirtha tara dasa, laksmipati vyasa-dasa,  

taha ha'te madhavendra puri  
(5) 

madhavendra puri-bara, sisya-bara sri-isvara,  
nityananda, sri-adwaita vibhu 

isvara-purike dhanya, korilen sri-caitanya,  
jagad-guru gaura mahaprabhu 

(6) 
mahaprabhu sri-caitanya, radha-krsna nahe anya,  

rupanuga janera jivana 
visvambhara priyankara, sri-svarupa damodara,  

sri-gosvami rupa-sanatana 
(7) 

rupa-priya mahajana, jiva, raghunatha hana,  
tara priya kavi krsnadasa 



krsnadasa-priya-bara, narottama seva-para,  
jara pada visvanatha-asa 

(8) 
visvanatha-bhakta-satha, baladeva jagannatha,  

tara priya sri-bhaktivinoda 
maha-bhagavata-bara, sri-gaurakisora-bara,  

hari-bhajanete ja'ra moda 
(9) 

ihara paramahamsa, gaurangera nija-bamsa,  
tadera carane mama gati 

ami seba-udasina, namete tridandi dina,  
sri-bhakatisiddhanta sarasvati 

(10)  
sri-varsabhanavi-bara, sada sevya-seva-para,  

tahara dayita-dasa-nama 
tara pradhan pracarako, sri-bhaktivedanta namo,  

patita-janete doya-dhama 
 

1) Na początku stworzenia Najwyższy Pan Śri Krsna przekazał naukę o służbie oddania 
czterogłowemu Brahmie. Następnie Brahma przekazał tę boską naukę Devarisi Naradzie. Wielki 

mędrzec Krsna Dvaipayana Vyasa, który został upełnomocniony do skompilowania literatury 
wedyjskiej, został uczniem Devariszi Narady. Założyciel szkoły śuddha-dvaita filozofii wedanty, który 
w trzynastym wieku odwiedził Vyasadevę w Badarikaśramie, by uczyć się od niego filozofii Vedanty, 
Śripada Madhvacarya, uważa siebie za sługę Krsny Dvaipayany Vyasy. Purnaprajna Tirtha [Madhva] 

jest guru i wyłącznym schronieniem Padmanabha Tirthy.  
2) Dwaj inni główni uczniowie Madhvy to Nrihari Tirtha i Madhava Tirtha. Madhava Tirtha 

przyjął na ucznia wielkiego paramahamsę Aksobhya Tirthę. Główny uczen Aksobhyi Tirthy jest znany 
jako Jayatirtha. Jayatirtha służył swojemu uczniowi Jnanasindhu.  

3) Dayanidhi otrzymał naukę o służbie oddania od Jnanasindhu, a sługą Dayanidhi był 
Vidyanidhi (Vidyadhiraja Tirtha). Rajendra Tirtha został uczniem Vidyadhiraja Tirthy. Sługa Rajendry 

Tirthy znany był jako Jayadharma, albo Vijayadhvaja Tirtha. W ten sposób należy prawidłowo 
rozumieć tę sukcesję uczniów.  

4) Wielki sannyasi Śri Purusottama Tirtha otrzymał swą wiedzę, służąc swojemu guru, 
Vijayadhvajy Tirthcie (Jayadharmie). Głównym uczniem Purusottamy Tirthy był Subrahmanya 
Tirtha. Jego sługą był wielki Vyasatirtha (Vyasa Raya). Sługą Vyasatirthy był Laksmipati Tirtha, 

którego uczniem był Madhavendra Puri Gosvami.  
5) Głównym uczniem Madhavendry Puriego był Iśvara Puri, a dwóch innych było sławnymi 

inkarnacjami Boga– Śri Nityananda i Advaita Acarya. Śri Caitanya Mahaprabhu, duchowy nauczyciel 
wszystkich światów, obdarzył Iśvarę Puriego wielkim szczęściem przyjmując go na Swojego mistrza 

duchowego.  
6) Śri Caitanya Mahaprabhu nie jest różny od Śri Śri Radha-Krsny i jest życiem tych Vaisnavów, 

którzy podążają za Śrila Rupą Gosvamim. Śri Svarupa Damodara Gosvami, Rupa Gosvami i 
Sanatana Gosvami dostarczali wielkiej radości Viśvambharze – Śri Caitanyi.  

7) Wielkie dusze, Jiva Gosvami i Raghunatha dasa Gosvami, byli bardzo drodzy Rupie 
Gosvamiemu. Jiva Gosvami był uczniem Rupy Gosvamiego, a Raghunatha dasa Gosvami –uczniem 

Yadunandany Acaryi, ucznia Advaity ncaryi. Rupa i Sanatana uważali Raghunatha dasa za ich 
trzeciego brata. Ukochanym studentem Raghunatha dasy Gosvamiego był Krsnadasa Kaviraja 
Gosvami. Krsnadasa Kaviraja był zaufanym przyjacielem Lokanatha Gosvamiego. Wspólnie 



mieszkali we Vrindavanie i zawsze dyskutowali na tematy dotyczące Krsny. Lokanatha Gosvami, 
uczen Gadadhara Pandity, miał tylko jednego ucznia, któremu było na imię Narottama dasa. 

Narottama dasa zawsze był zaangażowany w służbę dla swojego guru i jego zaufanego przyjaciela. 
Tym sposobem stał się bardzo drogi Krsnadasie Kavirajy Gosvamiemu. Służenie stopom Narottama 
dasa Thakury było jedynym pragnieniem Viśvanatha Cakravarti Thakury, który był czwartym acaryą 

w sukcesji uczniów od Narottamy dasa.  
8) Viśvanatha Cakravarti Thakura był śiksa-guru (instruującym mistrzem duchowym) dla 

Baladevy Vidyabhusany, któremu wyjawił nauki Śrimad-Bhagavatam. Jagannatha dasa Babaji był 
bardzo wybitnym acaryą po Śri Baladevie Vidyabhusanie i był ukochanym śiksza-guru Śri 

Bhaktivinoda Thakury. Zaufanym przyjacielem i towarzyszem Bhaktivinoda Thakury był wzniosły 
maha-bhagavata Śri Gaurakiśora dasa Babaji, którego jedyną rozkoszą był hari-bhajana.  

9) Ci wszyscy wielcy święci Vaisnavowie są paramahamsami, czyli wielbicielami najwyższej klasy i 
wszyscy są częścią duchowej rodziny Pana Gaurangi. Ich święte stopy są moim schronieniem. Tak 
naprawdę nie interesuje mnie służba oddania, i jestem biednym i skromnym tridandi sannyasinem o 

imieniu Śri Bhaktisiddhanta Sarasvati.  
Ponieważ ta pieśn została skomponowana przez Śri Bhaktisiddhantę Sarasvati Thakurę, umieścił on 

swoje imię na koncu pieśni, jak to jest w zwyczaju u poetów Vaisnava. W celu gloryfikowania Śri 
Bhaktisiddhanty Sarasvatiego Thakury i jego ukochanego ucznia Śri A.C.Bhaktivedanty Svamiego 

Prabhupady, jako mistrzów duchowych w linii Śri Caitanyadevy, została dodana następująca zwrotka, 
która może być śpiewana zamiast dziewiątej zwrotki tej pieśni.  

10) Sławny Śri Varsabhanavi- devi dayita dasa (Bhaktisiddhanta Sarasvati) zawsze zaangażowany 
jest w służbę dla swojego mistrza duchowego, Śrila Gaurakiśory dasa Babajiego. Jego 

najsławniejszym uczniem jest Śri A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, który rozszerzył przekaz 
Pana Caitanyi na cały świat, dlatego jest źródłem łaski i współczucia dla wszystkich upadłych dusz.  

 
 

Sri Nrsimha Pranama 
 

(1) 
namas te narasimhaya 
prahladahlada-dayine 

hiranyakasipor vaksah- 
sila-tanka-nakhalaye 

(2) 
ito nrsimhah parato nrsimho 
yato yato yami tato nrsimhah 

bahir nrsimho hrdaye nrsimho 
nrsimham adim saranam prapadye  

 
 

Modlitwa do Pana Nrsimhadevy 
(Jayadeva Goswami ze Śri Dasavatara - stotra) 

 
tava kara-kamala-vare nakham adbhuta-srngam 

dalita-hiranyakasipu-tanu-bhrngam 
kesava dhrta-narahari-rupa jaya jagadisa hare 

 
1) Ofiarowuje moje pokłony Panu Nrsimhadevie, który sprawia radość Prahladzie Maharajy, 



którego paznokcie na kamiennej piersi demona Hiranyakaśipu przypominają dłuta .  
2) Pan Nrsimha jest tu, a także tam. Gdziekolwiek pójdę, tam jest Pan Nrsimha. Jest w sercu, 
jak i poza nim. Podporządkowuję się Panu Nrsimhadevie, źródłu wszystkich rzeczy i najwyższemu 

schronieniu.  
O Keśavo! Panie wszechświata! Panie Hari, który przybrałeś formę pół-człowieka pół-lwa! Wszelka 

chwała Tobie! Podobnie jak bez trudu można zgnieść palcami osę, tak cudowne, ostre paznokcie 
Twoich pięknych, lotosowych dłoni rozerwały na kawałki ciało, przypominającego osę, demona 

Hiranyakaśipu. 
 
 

Sri Tulasi Pranama 
 

 vrndayai tulasi-devyai priyayai kesavasya ca 
krsna-bhakti-prade devi satyavatyai namo namah 

 
Ofiarowuję moje wielokrotne pokłony Vrindzie, Śrimati Tulasi Devi, która jest bardzo droga Panu 

Keśavie. O bogini, obdarzasz służbą oddania dla Krsny i posiadasz najwyższą prawdę.  
 
 

Sri Tulasi-kirtana 
(Narottama dasa Thakura) 

 
(1) 

namo namah tulasi, krsna-preyasi 
radha-krsna-seva pabo ei abhilasi 

(2) 
ye tomara sarana loy, tara vancha purna hoy 

krpa kori' koro tare vrndavana-vasi 
(3) 

mora ei abhilas, vilas kunje dio vas 
nayane heribo sada jugala-rupa-rasi 

(4) 
ei nivedana dhara, sakhir anugata koro 

seva-adhikara diye koro nija dasi 
(5) 

dina krsna-dase koy, ei jena mora hoy 
sri-radha-govinda-preme sada jena bhasi 

 
1) O Tulasi, ukochana Krsny, raz za razem kłaniam się przed tobą. Pragnę osiągnąć służbę dla 

Śri Śri Radha-Krsny.  
2) Ktokolwiek przyjmuje twoje schronienie spełnia swoje pragnienia. Obdarzając go swoją 

łaską, czynisz go mieszkancem Vrindavany.  
3) Pragnę, abyś także mi dała możliwość przebywania gajach Śri Vrindavana-dhama. W ten 

sposób, zawsze będę mógł oglądać piękne rozrywki Radhy i Krsny.  
4) Błagam cię, uczyn mnie uczniem pasterek Vrajy. Proszę obdarz mnie przywilejem służby 

oddania i uczyn mnie swoją służką.  
5) Ten upadły i skromny sługa Krsny modli się: "Obym zawsze mógł pływać w miłości do Śri 

Radhy i Govindy".  



 
 

Sri Tulasi pradaksina mantra 
 

yani kani ca papani brahma-hatyadikani ca 
tani tani pranasyanti pradaksinah pade pade 

 
Przez okrążanie Śrimati Tulasi Devi, z każdym krokiem niszczone są wszystkie grzechy, które 

mogliśmy kiedykolwiek popełnić, nawet grzech zabicia bramina. 


