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Dedykacja 

 

Seria tych książek jest dedykowana Jego Boskiej Miłości A. C. 
Bhaktivedancie Swāmīemu Prabhupādowi, który przyjmując 
polecenie swojego mistrza duchowego za swoje życie i duszę, 
na całym świecie tak wspaniale zaprezentował nauki sześciu 
Gosvāmīch, włączywszy także te Śrīla Sanātany Gosvāmīego i 
Śrīla Gopāla Bhaṭṭy Gosvāmīego dotyczące procesu acana 
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Podziękowania 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 Członkowie GBC Deity Worship Research Group chcą 
podziękować wielu wielbicielom, którzy udzielili nam mądrych i 
przemyślanych rad umożliwiających powstanie tej książki. 
Szczególnie chcemy podziękować następującym wielbicielom za 
ich łaskawą asystę w tworzeniu tej książki: 

Edycja języka angielskiego: Drāvida Dāsa; Kṛṣṇa-rūpā Dāsī 

Edycja sanskrytu: Gopipāranadhana Dāsa, Ajā Dāsa 

Porady: Suhotra Swāmā; Bhakta-rūpa Dāsa 

Praca artystyczna: Pada-sevanam Dāsa (projekt okładki); Gaura-
prāṇa Dāsa; Gopavṛndapāla Dāsa; Nara-Kṛṣṇa Dāsa; Marudāpa 
Dāsa; Bhakta Gary Snyder; Bhaktin Anamarija; Bhakta Vadim; 
Bhaktin Żana 

Pomoc przy komputerze: Govinda Dāsa; Dharmarāja Dasa 

Repro: Mahānidhi Dāsa 

Skład: Navanītikā Dāsī 

Korekta: Kṛṣṇa-rūpā Dāsī; Purūravā Dāsa 

Indeks: Grahila Dāsa 

 

 Jesteśmy wdzięczni całej społeczności ISKCON-u za zachętę i 
cierpliwe czekanie na ukazanie się tego tomu. Dziękujemy także 
Bhaktivedanta Swami Gurukula Village i Bhaktivedanta Research 
Institute w Māyāpur za dostarczenie nam udogodnień, dzięki 
którym mogliśmy napisać tę książkę, północno-europejskiemu BBT 
za sfinansowanie produkcji książki i szeroko rozumianą pomoc 
oraz australijskiemu BBT za sfinansowanie druku. 
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 GBC Deity Worship Research Group składa się z następujących 
członków: 

H.H. Jayapatāka Swāmī 
H.H. Bhānu Swāmī 
H.H. Bhaktividyā-pūrṇa Swāmī 
H.G. Jananivāsa Dāsā 
H.G. Atma-tattva Dāsa 
H.G. Aṣṭaratha Dāsa 
H.G. Kṛṣṇa-kṣetra Dāsa (koordynator) 

 

 Członkowie Deity Worship Research Group czekają na wszelkie 
sugestie, jak polepszyć przyszłe wydanie tego tomu, jak również 
na wszelkie pytania odnośnie tematu tej książki. Proszę, piszcie do 
koordynatora grupy, Kṛṣṇa-kṣetry Dāsa, na ten adres: 

Nava-Jīyaḍa-Nṛsiṁha-Kṣetra   

Zielberg 20, D-94118 Jandelsbrunn, Germany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gdy wielbiciel z całego swojego serca i duszy służy Kṛṣṇie, 
ubiera Go we wspaniałe szaty i daje Mu kwiaty, Kṛṣṇa się 
uśmiecha. Jeśli chociaż raz sprawisz, żeby Kṛṣṇa się uśmiechnął z 
twojego powodu, cel twojego życia zostanie spełniony.  

(Śrīla Prabhupāda w czasie wykładu z Bhāgavatam 3.25.12, 12 
listopada 1974 r.)  
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Śrī Guru praṇāma 

oṁ ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā 

cakṣur unmīlitaṁ yena tasmai śrī-gurave namaḥ 

Ofiarowuję pełne szacunku pokłony mojemu mistrzowi 
duchowemu, który za pomocą pochodni wiedzy, otworzył moje 

oczy zaślepione ciemnością ignorancji. 

Śrī Rūpa praṇāma 

śri-caitanya-mano ‘bhīṣṭaṁ sthāpitaṁ yena bhū-tale 

svayaṁ rūpaḥ kadā mahyaṁ dadāti sva-padāntikam 

Kiedy Śrīla Rūpa Gosvāmī Prabhupāda, który ustanowił w tym 
materialnym świecie misję spełniającą pragnienia Pana Caitanyi, 

da mi schronienie u swoich lotosowych stóp? 

Maṅgalācaraṇa 

vande ‘haṁ śri-guroḥ śri-yuta-pada-kamalaṁ śri-gurūn 
vaiṣṇavāṁś ca 

śri-rūpaṁ sāgrajātaṁ saha-gaṇa-raghunāthānvitaṁ taṁ sa-jīvam 

sādvaitaṁ sāvadhūtaṁ parijana-sahitaṁ kṛṣṇa-caitanya-devaṁ 

śri-rādhā-kṛṣṇa-pādān saha-gaṇa-lalitā-śri-viśākhānvitāṁś ca 

Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony lotosowym stopom 
mojego mistrza duchowego i wszystkich innych nauczycieli na 

ścieżce służby oddania. Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony 
wszystkim Vaiṣṇavom, a także Sześciu Gosvāmīm, włączywszy 

Śrīla Rūpę Gosvāmīego, Śrīla Sanātanę Gosvāmīego, Ragunātha 
Dāsa Gosvāmīego, Jīvę Gosvāmīego i ich towarzyszy. Ofiarowuję 

moje pełne szacunku pokłony Śrī Advaicie Ācāryi Prabhu, Śrī 
Nityānandzie Prabhu, Śrī Caitanyi Mahāprabhu i wszystkim Jego 
wielbicielom na czele ze Śrīvāsem Thākurem. Ofiarowuję moje 
pełne szacunku pokłony lotosowym stopom Pana Kṛṣṇy, Śrīmati 

Rādhārāṇī oraz wszystkim gopī, na czele z Lalitą  i Viśākhą. 

Śrīla Prabhupāda praṇām 

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale 

śrīmate bhaktivedanta-svāmin iti nāmine 
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namas te sārasvate deve gaura-vāṇī-pracāriṇe 

nirviśeṣa-śūnyavādi-pāścātya-deśa-tāriṇe 

Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony Jego Boskiej Miłości A.C. 
Bhaktivedancie Swamiemu Prabhupādowi, który jest bardzo drogi 

Panu Kṛṣṇie, przyjąwszy schronienie u Jego lotosowych stóp. 

Składamy nasze pełne szacunku pokłony Tobie, o mistrzu 
duchowy, sługo Sarasvatīego Gosvāmīego. Łaskawie nauczasz 

przekazu Pana Caitanyadevy i wyzwalasz zachodnie kraje, które są 
przepełnione impersonalizmem i filozofią pustki. 

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī praṇām 

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale 

śrīmate bhaktisiddhānta-sarasvatīti nāmine 

śrī-vārṣabhānavī-devī-dayitāya kṛpābdhaye 

kṛṣṇa-sambandha-vijñāna-dāyine prabhave namaḥ 

mādhuryojjvala-premāḍhya-śrī-rūpānuga-bhaktida- 

śri-gaura-karuṇā-śakti-vigrahāya namo ‘stu te 

namas te gaura-vāṇī-śri-mūrtaye dīna-tāriṇe 

rūpānuga-viruddhāpa-siddhānta-dhvānta-hāriṇe 

Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony Jego Boskiej Miłości 
Bhaktisiddhāncie Sarasvatīemu, który jest bardzo drogi Panu 

Kṛṣṇie, przyjąwszy schronienie u Jego lotosowych stóp. 

Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony Śrī Vārṣabhānavī-devī-
dayita dāsowi [inne imię Śrīla Bhaktisiddhānty Sarasvatīego], który 
jest obdarzony łaską przez Śrīmatī Rādhārāṇī, i który jest oceanem 

transcendentalnej łaski, a także nauczycielem wiedzy o Kṛṣṇie. 

Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony Tobie, uosobiona 
energio łaski Śrī Caitanyi. Rozdajesz służbę oddania wzbogaconą 

małżeńską miłością Śrī Rādhy i Kṛṣṇy, pochodzącą dokładnie z linii 
przekazu Śrīla Rūpy Gosvāmīego. 

Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony Tobie, który jesteś 
uosobieniem nauk Pana Caitanyi. Jesteś wybawcą upadłych dusz. 

Nie tolerujesz żadnego stwierdzenia, które byłoby przeciwne 
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naukom o służbie oddania głoszonym przez Śrīla Rūpę 
Gosvāmīego. 

Śrīla Gaurakiśora praṇām 

namo gaura-kiśorāya sākṣād-vairāgya-mūrtaye 

vipralmbha-rasāmbhode pādāmbujāya te namaḥ 

Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony Gaurakiśorze dāsowi 
Bābājīemu Mahārājowi [mistrzowi duchowemu Bhaktisiddhānty 
Sarasvatīego], który jest uosobieniem wyrzeczenia. Zawsze jest 

pogrążony w uczuciu rozłąki i intensywnej miłości do Kṛṣṇy. 

Śrīla Bhaktivinoda praṇām 

namo bhaktivinodāya sac-cid-ānanda-nāmine 

gaura-śakti-svarūpāya rūpānuga-varāya te 

Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony Saccidānandzie 
Bhaktivinodzie, który jest transcendentalną energią Caitanyi 
Mahāprabhu. Jest on ścisłym uczniem Gosvāmīch, którym 

przewodzi Śrīla Rūpa. 

Śrīla Jagannātha praṇām 

gaurāvirbhāva-bhūmes tvaṁ nirdeṣṭā saj-jana-priyaḥ 

vaiṣṇava-sārvabhaumaḥ śri-jagannāthāya te namaḥ 

Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony Jagannāthowi dāsowi 
Bābājīemu, który jest szanowany przez całą społeczność 

Vaiṣṇavów, i który odkrył miejsce pojawienia się Pana Caitanyi. 

Śrī Vaiṣṇava praṇām 

vāñchā-kalpa-tarubhyaś ca kṛpā-sindhubhya eva ca 

patitānāṁ pāvanebhyo vaiṣṇavebhyo namo namaḥ 

Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony wszystkim Vaiṣṇavom, 
wielbicielom Pana. Są oni niczym drzewa pragnień, spełniają 
pragnienia wszystkich i są pełni współczucia dla upadłych, 

uwarunkowanych dusz. 

Śrī Pańca-tattva praṇām 

pańca-tattvātmakaṁ kṛṣṇaṁ bhakta-rūpa-svarūpakam 

bhaktāvatāraṁ bhaktākhyaṁ namāmi bhakta-śaktikam 
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Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony Najwyższemu Panu, 
Kṛṣṇie, który jest nieróżny od Swoich cech jako wielbiciel, 

inkarnacja oddania, manifestacja oddania, czysty wielbiciel i 
energia oddania. 

Śrī Nityānanda praṇām 

saṇkarṣaṇaḥ kāraṇa-toya-śāyī 

garbhoda-śāyī ca payobdhi-śāyī 

śeṣaś ca yasyāṁśa-kalāḥ sa nityā- 

nandākhya-rāmaḥ śaraṇaṁ mamāstu 

Niech Śrī Nityānanda Rāma będzie obiektem mojej nieprzerwanej 
medytacji. Saṅkarṣana, Śeṣa Nāga i Viṣṇu, którzy leżą na Oceanie 

Kāraṇa i Garbha, a także na oceanie mleka, są Jego pełnymi 
częściami i częściami Jego pełnych części. 

Śrī Gaurāṅga praṇām 

namo mahā-vadānyāya kṛṣṇa-prema-pradāya te 

kṛṣṇāya kṛṣṇa-caitanya-nāmne gaura-tviṣe namaḥ 

O najmiłosierniejsza inkarnacjo! Jesteś Samym Kṛṣṇą, który 
pojawił się jako Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu. Przyjąłeś złotą 
karnację Śrīmatī Rādhārāṇī i szeroko rozdajesz czystą miłość do 

Kṛṣṇy. Ofiarowujemy Tobie nasze pełne szacunku pokłony. 

Śrī Baladeva praṇām 

namas te halāgraha namas te muṣalāyudha 

namas te revatī-kānta namas te bhakta-vatsala 

namas te dharaṇī-dhara namas te balanāṁ śreṣṭha 

pralambāre namas te ‘stu ehi maṁ kṛṣṇa-pūrvaja 

Pokłony Tobie, który trzymasz sochę. Pokłony Tobie, który 
walczysz maczugą. Pokłony Tobie, o ukochany Revatī. Pokłony 
Tobie, który łaskawie błogosławisz Swoich wielbicieli. Pokłony 
Tobie, który utrzymujesz Ziemię. Pokłony Tobie, o najlepszy 

pośród silnych. Pokłony Tobie, o wrogu Pralamby. Proszę, przyjdź 
do mnie, starszy bracie Kṛṣṇy. 

Śrī Kṛṣṇa praṇām 

he kṛṣṇa karuṇa sindho dīna-bandho jagat-pate 
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gopeśa gopīkā-kānta rādhā-kānta namo ‘stu te 

O mój drogi Kṛṣṇo, oceanie łaski, jesteś przyjacielem wszystkich 
nieszczęśliwych i źródłem stworzenia. Jesteś Panem pasterzy i 

kochankiem gopī, szczególnie Rādhārāṇī. Ofiarowuję Tobie moje 
pełne szacunku pokłony. 

Sambandhādhideva praṇām 

jayatāṁ suratau paṅgor mama manda-mater gatī 

mat-sarvasva-padāmbhojau rādhā-madana-mohanau 

Chwała wszechmiłosiernym Rādzie i Madana-mohanowi! Jestem 
kulawy i zwiedziony, a mimo to ciągle są Oni moimi 

przewodnikami, a Ich lotosowe stopy są dla mnie wszystkim. 

Abhidheyādhideva praṇām 

dīvyad-vṛndāraṇya-kalpa-drumādhaḥ 

śrimad-ratnāgāra-siṁhāsana-sthau 

śrīmad-rādhā-śrīla-govinda-devau 

preṣṭhālībhiḥ sevyamānau smarāmi 

We Vṛndāvanie, w świątyni z klejnotów, pod drzewem pragniem, 
na promieniejącym tronie siedzą Śrī Śrī Rādhā-Govinda, którym 
służą Ich najbardziej zaufani towarzysze. Ofiarowuję Im moje 

pokorne pokłony. 

Prayojanādhideva praṇām 

śrimān rāsa-rasārambhī vaṁśī-vaṭa-taṭa-sthitaḥ 

karṣan veṇu-svanair gopīr gopīnāthaḥ śriye ‘stu naḥ 

Śrī Śrīla Gopīnātha, który zapoczątkował transcendentalny smak 
tańca rāsa, stoi na brzegu w Vaṁśīvaṭa i przyciąga uwagę 

pasterek za pomocą dźwięku Swojego uświęconego fletu. Niechaj 
wszyscy Oni obdarzą nas Swoimi błogosławieństwami. 

Śrī Rādhā praṇām 

tapta-kāńcana-gaurāṅgi rādhe vṛndāvaneśvari 

vṛṣabhānu-sute devi praṇamāmi hari-priye 
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Ofiarowuję moje wyrazy szacunku Rādhārāṇī, której karnacja 
przypomina topione złoto, i która jest Królową Vṛndāvany. Jesteś 

córką Króla Vṛṣabhānu i jesteś bardzo droga Panu Kṛṣṇie. 

Pańca-tattva Mahā-mantra 

(jaya) śri-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda 

śri-advaita gadādhara śrivāsādi-gaura-bhakta-vṛnda 

Hare Kṛṣṇa Mahā-mantra 

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare 

hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare 
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WSTĘP 

 

Zaraz po założeniu ruchu świadomości Kṛṣṇy Śrīla Prabhupāda 
zapoczątkował proces wielbienia Bóstw jako nieodłączny aspekt 
tego nowo narodzonego towarzystwa. Tak jak w pełni dostarczył 
przekaz Pana Kṛṣṇy, tak samo w pełni zaprezentował on instrukcje 
odnośnie wielbienia Bóstw‚ widząc w tym praktyczny sposób 
zastosowania podstawowej zasady świadomości Kṛṣṇy—
mianowicie ofiarowania wszystkiego Kṛṣṇie. 

 Śrīla Prabhupāda pragnął, aby czczenie Bóstw w ISKCON-ie 
odpowiadało pewnym określonym standardom: 

Niedługo wyślę wam zbiór instrukcji o czczeniu Bóstw, 
możecie wydrukować go po angielsku i rozprowadzić. 
Książka ta będzie zatytułowana: „Metoda wielbienia”. [list 
od Śrīla Prabhupāda, 13 marca 1971 r.] 

 Co więcej, Śrīla Prabhupāda chciał, aby poziom wielbienia 
Bóstw w ISKCON-ie był bardzo wysoki, w przeciwieństwie do wielu 
świątyñ w Indiach, gdzie standardy były zaniżane. Śrīla 
Prabhupāda napisał: 

Odnośnie wielbienia Bóstw, standard wielbienia musi być 
utrzymywany na bardzo wysokim poziomie we wszystkich 
ośrodkach ISKCON-u. Nie powinno być w ogóle kwestii 
obniżania go, ale raczej powinno się podwyższać jakość i 
bogactwo naszych ofiarowañ arcana. [list od Śrīla 
Prabhupāda, 18 listopada 1971 r.] 

 Dlatego wielbiciele nie powinni czcić Bóstwa kapryśnie, ale 
zgodnie z instrukcjami mistrza duchowego. Tylko w ten sposób 
Kṛṣṇa będzie zadowolony, a ruch świadomości Kṛṣṇy będzie się 
rozwijał. W innym przypadku efekt będzie niszczący: 

Największym niebezpieczeñstwem dla naszego ruchu 
będzie stworzenie przez nas nowego, własnego procesu 
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wielbienia Bóstw. [list od Śrīla Prabhupāda, 4 stycznia 1973 
r.] 

Wielbienie Bóstw powinno być przeprowadzane w taki 
sposób, jak za mojej obecności. Powinniście doglądać, aby 
był utrzymywany tak samo wysoki standard i żeby nie było 
miejsca na nieuregulowanie. Nieuregulowanie oznacza 
nieprzestrzeganie ustanowionego rozkładu. [list od Śrīla 
Prabhupāda, 13 listopada 1970 r.] 

 Wydaje się, że w większości przypadków Śrīla Prabhupāda był 
zadowolony, gdy wielbiciele po prostu z wiarą przestrzegali jego 
poleceñ. W ten sposób Kṛṣṇa dawał im inteligencję, aby mogli Mu 
dobrze służyć. 

Zaprosiłem Krysznę, więc nie obrażajcie Go lekceważącym 
zachowaniem. Wprowadziłem ten system wielbienia Bóstw 
wśród niewierzących, ateistów, mleccha i yavana, więc 
modlę się do Kryszny: „Proszę Cię, abyś przyszedł, i 
ponieważ znajdujesz się w ich sercach, proszę, daj im 
inteligencję, aby mogli Ci służyć nie narażając Ciebie na 
niewygody.” Wprowadziłem ten system wśród mleccha i 
yavana, wśród najniższych i upadłych, a ciągle odnosi on 
pełen sukces. [list od Śrīla Prabhupāda, 10 listopada 75 r.] 

 Pan Caitanya wraz z Sześcioma Gosvāmīmi polecił system 
wielbienia Bóstw, który Śrīla Prabhupāda wprowadził w ISKCON-ie. 
Ten system wielbienia Bóstw jest znany jako pañcarātrika. Śrīla 
Prabhupāda zademonstrował, że te zasady mogą być przyjęte 
przez wszystkich Vaiṣnavów, bez względu na ich pochodzenie. 

System pañcarātrika zawiera najbardziej autoryzowane 
zalecenia, jak spełniać transcendentalną służbę oddania. 
Jest on zarówno praktyczny, jak i stosowny dla tego wieku 
kłótni. Pañcarātra w tym wieku jest ważniejsza niż 
Vedānta. [Śrīmad-Bhāgavatam 1.5.38, znaczenie] 

 Vaiṣṇavowie przyjmują 108 tekstów Pañcarātry jako autorytet 
w kwestii inicjacji, codziennych obowiązków, wielbienia Bóstw, 
zachowania, charakteru wielbicieli, instalacji Bóstw i budowy 
świątyñ. Śrīla Sanātana Gosvāmī i Śrīla Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī na 
polecenie Śrī Caitanyi Mahāprabhu ułożyli książkę o standardach 
Vaiṣṇavów. Książka ta nosi tytuł Hari-bhakti-vilāsa i opiera się na 
Pañcarātrze i wielu innych tekstach. Wszyscy autoryzowani 
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zwolennicy Pana Caitanyi przyjmują Hari-bhakti-vilāsa za autorytet 
w sprawach arcana, czyli wielbienia Bóstw. 

Wielbiciele, którzy z prawdziwą wiarą i miłością angażują 
się w służbę oddania, są inspirowani przez Boga, 
Najwyższą Osobę. Vaiṣṇavowie nigdy nie przejmują się 
rytualistycznymi smārta-braminami. Dlatego też Śrīla 
Sanātana Gosvāmī napisał Hari-bhakti-vilāsa, aby 
poprowadzić Vaiṣṇavów, którzy nigdy nie przestrzegają 
nakazów smārta-vidhi. [Bhāg. 8.20.14, znaczenie] 

 Śrīla Prabhupāda ustanowił wielbienie Bóstw na całym świecie 
jako nieodłączną część Ruchu Świadomości Kṛṣṇy. Jeśli ten ruch, 
dzięki łasce Pana Caitanyi, ciągle będzie się rozszerzał, któregoś 
dnia ta planeta zmieni się w Vaikuṇṭhę—duchową siedzibę, gdzie 
w każdym mieście i wiosce wielbiciele codziennie będą wielbić 
Bóstwa Kṛṣṇy i intonować Jego święte imiona. 

 Książka ta, będąca pracą zleconą i zatwierdzoną przez GBC 
(ciało zarządzające Międzynarodowym Towarzystwem 
Świadomości Kryszny), jest pierwszym z serii podręczników 
zatytułowanych Pañcarātra-Pradīpa (‘Blask Pañcarātry’), 
napisanym dla członków Towarzystwa. Druga część będzie 
opisywała naimittika-sevā, czyli okazjonalne wielbienie, włączając 
w to festiwale, instalację Bóstw i inne powiązane z tym tematy. 

 Książka ta została opublikowana przez ISKCON GBC PRESS, 
które to wydawnictwo w imieniu Governing Body Commission of 
Krishna Consciousness wydaje autoryzowane przez nie książki, 
podręczniki i broszury. 
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Rozdział 1 

Przygotowania do wielbienia  

Abhigamana i Upādāna 

 

 Jak wspomnieliśmy we Wprowadzeniu, wielbienie Bóstw jest 
czymś więcej niż tylko ofiarowywaniem Panu różnych 
przedmiotów‚ czyli upacāra, w określonej kolejności. Proces ten 
pociąga za sobą czynności pomagające ciału i umysłowi w 
asystowaniu raczej, niż w stawaniu na drodze naturalnemu 
potokowi oddania dla Pana manifestującego się w czasie 
ofiarowywania upacāra. Śrīla Prabhupāda pisze: 

Czczenie Bóstw jest równoznaczne z byciem bardzo, 
bardzo czystym. Powinniście próbować kąpać się dwa razy 
dziennie. Nie powinno się zbliżać do Bóstw bez uprzedniej 
kąpieli i założenia czystych ubrań po wypróżnieniu się, itd. 
Zęby powinny być myte po każdym posiłku, paznokcie 
czyste i krótko obcięte. Powinniście się upewnić, czy macie 
czyste ręce, zanim dotkniecie czegokolwiek na ołtarzu czy 
też Bóstw. Każdego dnia porządnie sprzątajcie pokój 
Bóstw, ołtarz i podłogę. Polerujcie parafernalia po każdym 
arati. . . .  Chodzi o to, aby panowała jak największa 
czystość — to zadowoli Kṛṣṇę. [list od Śrīla Prabhupādy, 20 
marca 1970 r.] 

 Na początku tego rozdziału zostały opisane sposoby 
oczyszczania ciała i umysłu, które sprawiają, że możemy odnieść 
sukces zadowalając Pana ofiarowywaniem upacāra. Późniejsza 
część rozdziału przedstawia wybór i przygotowywanie upacāra do 
ofiarowania. 
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Poranne obowiązki i pamiętanie o Najwyższym Panu 

(prātaḥ-smṛti-kṛtya lub abhigamana) 

 

 Pan Caitanya nakazał Sanātanie Gosvāmiemu, by opisał różne 
czynności, które powinno się wykonać przed obudzeniem Pana: 

Rano wielbiciel powinien umyć zęby, wykąpać się, 
ofiarować modlitwy Panu i pokłony mistrzowi duchowemu. 
Powinien służyć mistrzowi duchowemu i namalować w 
dwunastu miejscach na ciele urdhva-puṇḍra (tilaka). Za 
pomocą pieczątki powinien umieścić na swoim ciele święte 
imiona lub symbole Pana, takie jak dysk lub maczuga. 
Następnie powinieneś opisać w jaki sposób wielbiciel 
dekoruje ciało przy użyciu gopī-candana, nosi korale na 
szyi, zbiera listki z drzewek tulasī, czyści swoje ubrania i 
ołtarz, sprząta swój własny dom lub mieszkanie, udaje się 
do świątyni i dzwoni dzwoneczkiem, aby przywołać uwagę 
Pana Kṛṣṇy. [Cc. Madhya 24.332-3] 

 Celem spełniania powyższych zasad dotyczących wstawania, 
oczyszczania ust i całego ciała, wiązania śikhy, kąpieli, ubierania i 
dekorowania ciała, jest zminimalizowanie otępiającego działania 
snu, który mimo iż konieczny dla utrzymania zdrowia, jest 
przyczyną fizycznej jak i mentalnej nieczystości. Nie są to rytuały 
czy reguły dla samych reguł (smarta w negatywnym znaczeniu), 
raczej są to funkcjonalne zasady dla wszystkich ludzi. 

Wstawanie i pamiętanie o Panu 

 Sam Pan Kṛṣṇa ustanowił przykład, jak należy wstawać i 
spełniać wczesno-poranne obowiązki, nazywane nitya-krīya: 

Pan Kṛṣṇa wstawał z łóżka, gdy tylko nadeszła brāhma-
muhūrta. . . .Zaraz po wstaniu z łóżka Pan płukał usta, mył 
ręce, stopy i siadał do medytacji o sobie samym. Nie 
znaczy to jednak, że my też mamy siadać i medytować o 
sobie samym. My musimy medytować o Kṛṣṇie, o Rādzie i 
Kṛṣṇie. Na tym polega prawdziwa medytacja. . . .Po 
medytacji, wczesnym rankiem, Pan miał w zwyczaju kąpać 
się w czystej, uświęconej wodzie. Przebierał się potem w 
świeże szaty, zarzucał na ramiona czadar i przystępował do 
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codziennych obrzędów religijnych. Jego obowiązki religijne 
były rozliczne, najpierw jednak składał ofiary w świętym 
ogniu i bezgłośnie intonował mantrę Gāyatrī. Pan Kṛṣṇa, 
doskonały pan domu, spełniał sumiennie wszystkie 
obrzędy religijne zalecane osobom żyjącym z rodziną. 
Kiedy nad wschodnim horyzontem ukazywało się słońce, 
Pan ofiarowywał pewną przepisaną modlitwę bogu słońca. 
[Kṛṣṇa — źródło wiecznej przyjemności, „Codzienne zajęcia 
Pana Kṛṣṇy”] 

 Wczesne wstawanie i natychmiastowe oczyszczanie ciała i 
umysłu jest ważne dla zachowania zdrowia i uregulowania.  Po 
sześciu godzinach zwolnionego tempa pracy i odnowieniu sił 
ludzkie ciało naturalnie ponownie ożywia się przed wschodem 
słońca. Następnie, tak samo jak natychmiast musimy się wykąpać, 
by pozbyć się nieczystości nagromadzonych w ciele jak i 
wydalonych przez ciało w czasie snu, musimy też uwolnić się od 
subtelnych zanieczyszczeń spowodowanych przez negatywne 
odczucia pojawiające się w formie snów — pożądliwe pragnienia, 
obawy i przywiązania — poprzez pamiętanie o Panu i intonowanie 
o Jego chwałach. 

Czas wstawania z łóżka 

 Śrīla Prabhupāda pisze: 

Odcinek czasu wcześnie rano, półtora godziny przed 
wschodem słońca, jest nazywany brāhma-muhūrtą. W tym 
czasie polecane jest wykonywanie czynności duchowych. 
Duchowe zajęcia wykonywane wcześnie rano przynoszą 
większy efekt niż w czasie reszty dnia. [Bhāg. 3.20.46, 

znaczenie] 

Budzenie się i intonowanie 

 Śrīla Prabhupāda pisze: 

Powinno się obudzić wcześnie rano (w czasie znanym jako 
brāhma-muhūrta) i natychmiast intonować mantrę Hare 
Kṛṣṇa, a przynajmniej ‘Kṛṣṇa, Kṛṣṇa, Kṛṣṇa.’ W ten sposób 

                                                           
 Pūjārī  odpowiedzialni za budzenie Bóstw powinni wstać wystarczająco wcześnie, by zdążyć 
się należycie oczyścić. Wbieganie do świątyni w ostatniej chwili, by obudzić Pana, nie stwarza 
właściwego nastroju wymaganego dla tej służby. 
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powinno się pamiętać o Kṛṣṇie. Można także intonować 
pewne śloki czy modlitwy. Gdy ktoś je intonuje, wszystko 
staje się pomyślne i można pokonać wpływ materialnych 
cech. W rzeczywistości należy intonować i pamiętać o Panu 
przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, lub tyle, ile to 
jest możliwe. [Cc. Madhya 24.331, znaczenie] 

 Sārvabhauma Bhaṭṭācārya pokazał, jak należy intonować po 
obudzeniu się: 

Gdy Sārvabhauma Bhaṭṭācārya wstał z łóżka, wyraźnie 
wołał ‘Kṛṣṇa, Kṛṣṇa.’ Pan Caitanya był bardzo z niego 
zadowolony, słysząc jak intonuje święte imię. [Cc. Madhya 
6.220] 

Ofiarowywanie pokłonów mistrzowi duchowemu (guru 
praṇāma) 

 Po obudzeniu się i zakończeniu intonowania imienia Pana, okaż 
szacunek swojemu mistrzowi duchowemu i Panu, ofiarowując 
praṇāma, czyli pokłony, wraz z modlitwami. 

 Ofiarowując pokłony skupiamy się na celu, czyli 
podporządkowaniu naszego życia poleceniu mistrza duchowego i 
służbie dla Kṛṣṇy. Skupienie się na pozytywnym celu odsuwa na 
bok wszelkie natarczywe, negatywne myśli. 

Wypróżnianie się i oczyszczanie przed kąpielą (mala-mūtra-
tyāga i Śauca) oraz mycie zębów (danta-dhāvana) 

 Śrīla Prabhupāda pisze: 

Prātaḥ-kṛtya oznacza, że wielbiciel powinien się regularnie 
wypróżniać, a następnie oczyszczać poprzez kąpiel. 
Powinno się wypłukać jamę ustną (ācamana) i umyć 
zęby (danta-dhāvana). Można to zrobić zarówno gałązką, 
jak i szczoteczką do zębów — cokolwiek jest dostępne. To 
ma oczyścić usta. Następnie wielbiciel powinien się 
wykąpać. [Cc. Madhya 24.331, znaczenie]  

 Szczegółowe zasady odnośnie tych czynności znajdziesz w 
Uzupełnieniu, na stronach     . 
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Kosmyk włosów (sikhā) 

 W kulturze wedyjskiej, gdy ktoś przechodził cūda-karaṇa-
saṁskārę (ceremonię obcinania włosów) i upanayanę (wedyjską 
inicjację), musiał zgolić głowę, pozostawiając kosmyk włosów 
zwany śikhą. Posiadanie sikhy jest niezbędne przy spełnianiu 
wszelkiego rodzaju yajñi. Dlatego według tradycji Indii wszyscy 
bramini‚ zarówno Vaiṣṇava jak i inni, mają śikhy. 

 Chociaż wydaje się, że w Źāstrach nie ma żadnych wskazówek 
odnośnie rozmiaru śikhy, Gauḍīya Vaiṣṇavowie tradycyjnie noszą 
śikhy o szerokości śladu kopytka cielęcia, w przeliczeniu ok. 1.5 
cala (5-6 cm). Śrīla Prabhupāda wspomniał o tym w rozmowie z 
jednym ze swoich uczniów na Hawajach: ”Szerokość powinna 
wynosić półtora cala — nie więcej. Szersza oznacza inną 
sampradāyę. . . . I powinno się ją nosić związaną.” (6 maja, 1972 
r., Hawaje;  Śrīla Prabhupāda Līlāmṛta ) 

 Śikhā może mieć jakąkolwiek długość, ale powinna być mocno 

związana i rozwiązywana tylko wtedy, gdy się ją myje,czyści czy 

smaruje olejem. Także w czasie snu, ceremonii pogrzebowej czy 
też żałoby, powinno się mieć rozwiązaną śikhę. Ponieważ 
rozwiązana sikhā jest oznaką śmierci w rodzinie, bardzo 
niepomyślne jest wypełnianie codziennych obowiązków z 
rozwiązaną śikhą. Jest także powiedziane, że gdy ktoś chodzi z 
rozwiązaną śikhą, jego ciało słabnie. 

 W czasie związywania śikhy po kąpieli intonuj mantrę Hare 
Kṛṣṇa, albo, jeśli otrzymałeś drugą inicjację, cicho intonuj Brahma-
gāyatrī (pierwszą linijkę Gāyatrī). Śikhā nie powinna być zaplatana 
w warkocz (tradycyjnie tylko kobiety zaplataja swoje włosy), nie 
powinna  zwisać luźno, jeśli jest długa, ani też nie powinna być 
rozczochrana. 

                                                           
 Hari-bhakti-vilāsa poleca, aby członkowie wyższych klas zawiązywali sikhę nawet przed 

ostatnim etapem kąpieli. Szczególnie odnosi się to do kąpieli w rzece czy jeziorze, w tym 
przypadku rozwiązana sikhā jest uważana jako oznaka kogoś niskiej klasy i brak szacunku dla 
świętej ceremonii kąpieli. Można ją związać do kąpieli w bardzo prosty sposób, a po kąpieli 
zawiązać ją ponownie, tym razem dokładniej. 
 Naturalnie, jeśli jest zbyt krótka, żeby ją związać, można ją pozostawić rozwiązaną, ale nie 

powinna być rozczochrana. 



Sześćdziesiąt cztrey elementy wielbienia 21 

Kąpiel (snāna)  

 Po wstaniu, wypróżnieniu się i odpowiednim oczyszczeniu, 
powinno się umyć zęby, a następnie wykąpać. W opisie codziennej 
kąpieli w znajdują się cytaty z Kātyāyana-smṛti, Dakṣa-smṛti, KāŹi-
khaṇḍa, Mahābhārata, Padma Purāṇa, Viṣṇu Purāṇa, Nārada 
Pańcarātra i Gautamīya-tantra.  

 Kūrma Purāṇa oznajmia, że bez wypełnienia prātaḥ-snāna 
(kąpieli przed wschodem słońca), jest się nieczystym i nie można 
spełniać żadnych codziennych zajęć przepisanych dla istot 
ludzkich, takich jak japa, homa i wielbienie Bóstw. Jeśli ktoś je, 
zanim się wykąpie, jest powiedziane, że je tylko śmieci, ponieważ 
wszystko, czego dotyka, staje się tak nieczyste, jak on sam. 
Padma Purāṇa oznajmia, że kto się nie kąpie rano, jest 
odpowiednim kandydatem do cierpienia w piekle. Prātaḥ-snāna 
jest obowiązkowa dla każdego, za wyjątkiem tych, którzy są 
chorzy. W kulturze wedyjskiej kąpiel jest uważana za czynność 
uświęconą, której powinna towarzyszyć medytacja o Panu i 
recytacja modlitw.  

Korzyści wynikające z wczesno-porannej kąpieli 

 Pisma opiewają korzyści wypływające z chłodnej, porannej 
kąpieli. Taka kąpiel oczyści nawet grzesznika, ponieważ ma moc 
zmywania wszelkich zewnętrznych i wewnętrznych zanieczyszczeń. 
Podczas gdy ciepła kąpiel oczyszcza ciało fizyczne, zimna kąpiel 
ożywia ciało subtelne, usuwając wpływ snu, jak również złych, 
nieżyczliwych osób. Zimna kąpiel daje siłę, wrażliwość, długie 
życie, blask cielesny i czystość. Chłodna, poranna kąpiel zwiększa 
wiedzę i determinację, a także zapewnia spokój umysłu. Usuwa 
nieszczęście, lament, degradację i złe myśli. Czyli pokrótce, usuwa 
wszelkie złe efekty snu. 

 W nocy wszystkie otwory ciała wypełniają się produktami 
ubocznymi, które są cały czas produkowane. Poranna kąpiel 
najefektywniej usuwa ten cały brud, tak więc ciało może 
rozpocząć swoje codzienne zajęcia będąc odświeżone. W ten 
sposób wczesna, poranna kąpiel gwarantuje pozytywne fizyczne, 
mentalne i duchowe efekty, i dlatego jest tak bardzo 
gloryfikowana w pismach.  
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Rodzaje kąpieli 

 Jest siedem rodzajów kąpieli: pārthiva-snāna (używając ziemi); 
vāruṇa-snāna (przy użyciu wody); āgneya-snāna (przy użyciu 
popiołu z areny ofiarnej); vāyavya-snāna (przez kontakt z 
powietrzem wypełnionym kurzem wzniesionym przez krowy); 
divya-snāna (lekka kąpiel w deszczu padającym w czasie, gdy 
świeci słońce); mantra-snāna (intonowanie odpowiednich 
wersetów wraz z jednoczesnym pokrapianiem siebie wodą); 
mānasika-snāna (medytowanie o Viṣṇu). Korzystając z różnych 
elementów, wszystkie te kąpiele oczyszczają ciało. Jakkolwiek 
codzienną kąpielą jest zazwyczaj vāruṇa-snāna. 

Kąpiel w umyśle (mānasika-snāna) 

 Mānasika-snāna oznacza pamiętanie o Panu Viṣṇu. Manu 
stwierdza, że najlepszą kąpielą jest mānasika-snāna. Pamiętanie o 
Viṣṇu jest najpotężniejszym sposobem zniszczenia wszelkiego 
rodzaju grzechów, co potwierdza Hari-bhakti-vilāsa:  

                 (oṁ) apavitraḥ pavitro vā sarvāvasthāṁ gato ‘pi vā  
                 yaḥ smaret puṇḍarīkākṣaṁ sa bāhyābhyantarah 
śuciḥ 

Ktokolwiek czysty, czy nieczysty, nawet jeśli przeszedł 
wszelkie stany materialnego życia, jeśli może pamiętać o 
lotosookim Kṛṣṇie, natychmiast staje się czysty zewnętrznie 
i wewnętrznie. [Hari-bhakti-vilāsa 3.47; cytat z Garuḍa 
Purāṇy] 

 Dlatego wszystkim rodzajom kąpieli musi towarzyszyć kąpiel w 
umyśle, wtedy można osiągnąć wewnętrzną czystość, która 
udoskonala czystość zewnętrzną. Istotą wewnętrznej czystości jest 
pamiętanie o Bogu, Najwyższej Osobie.  

Kąpiel w wodzie (vāruṇa-snāna) 

 Wczesno-poranną kąpiel normalnie powinna stanowić kąpiel w 
wodzie. Jest ona powszechnie stosowana dla oczyszczenia.  

Źródło wody do kąpieli 

 Różne źródła wody mają różną moc oczyszczającą. Stąd 
gradacja wód w zależności od źródła. Zamieszczamy tutaj listę 
różnego rodzaju źródeł wody, zaczynając od najlepszych, aby 
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umożliwić odpowiedni wybór. Najlepiej kąpać się w Yamunie lub 
Gaṅdze; później w innych świętych rzekach; w tīrtha (tak jak np. 
ocean w Jagannātha Pūrī); w dowolnej rzece; kanale; stawie; 
jeziorze; wodospadzie; w wodzie ze studni, lub w jakiejkolwiek 
innej, czystej wodzie. Zgodnie z tradycją domostwa były 
umieszczane w pobliżu ghāṭa do kąpieli nad rzeką czy jeziorem, 
albo zawierały swoje własne, prywatne jeziorka, gdyż kąpiel była 
ważną częścią codziennego życia. Ale w obecnych czasach 
kąpiemy się tam, gdzie tylko jest dogodne źródło czystej wody.  

Zasady dotyczące kąpieli   

 Nie kąp się nago. Załóż kaupīny albo kawałek materiału 
z paskiem z tyłu założonym do wewnątrz  (kaccha). 
Okazuje to szacunek osobie wody i oznacza, że uznaje się 
kąpiel za świętą czynność. Powinno się szczególnie 
uważnie przestrzegać tej zasady w kąpiąc się w rzece, czy 
innym publicznym miejscu. 

 Gṛhasthowie powinni mieć na sobie dwie szaty w czasie 
kąpieli. (Poza kaupīnami powinni mieć drugi kawałek 
materiału, zazwyczaj zawinięty wokół bioder.) 
Brahmacārīni i sannyāsīni w czasie kąpieli powinni mieć 
przynajmniej kaupīny. 

 Nie kąp się wtedy, gdy nie jest to konieczne. Trzy razy 
dziennie plus po każdorazowym zanieczyszczeniu się 
powinno wystarczyć.  

 Nie kąp się w nieczystej wodzie. 

 Jeśli musisz się wypróżnić, zrób to przed kąpielą. W 
innym przypadku będziesz jak  słoń, który kończy 

kąpiel obrzucając swoje ciało kurzem. 

 Po kąpieli nie potrząsaj włosami w celu osuszenia ich i 
nie strzepuj wody ze swoich szat i nóg. 

                                                           
 W pewnych okolicznościach można uniknąć kąpieli po wypróżnieniu się. Na przykład gdy jest 

tylko bardzo zimna woda i może to doprowadzić do choroby (szczególnie zimą), albo w czasie 
podróży, gdy nie ma możliwości wykąpania się. W takich przypadkach powinno się wypełnić, 
na tyle, na ile to jest możliwe, czynności śauca (zobacz Uzupełnienie, str. ) i wykonać 
mānasika-snāna. Ale w  żadnych okolicznościach po wypróżnieniu się nie można wejść do 
kuchni czy pokoju Bóstw bez uprzedniej kąpieli. 
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 Po kąpieli nie wmasowuj olejku w ciało. (Olejek na ciele 
jest uważany za nieczysty, dlatego jeśli jest to 
potrzebne, powinieneś go wmasować przed kąpielą.) 

 Wyżmij odzienie, w którym się kąpałeś i osusz ciało 
innym, czystym materiałem; wycieranie się odzieniem, 
w którym się kąpało, ponownie zanieczyszcza ciało. 
Jednak gdy wypłuczesz i wykręcisz to odzienie, możesz 
się nim wytrzeć i nie zanieczyścisz się wtedy. Po kąpieli 
wytrzyj się czystym kawałkiem materiału; nie wycieraj 
ciała rękoma, brudnymi rzeczami czy brzegiem mokrego 
materiału, który masz na sobie. Materiał, którym się 
wycierasz, powinien być prany po każdym użyciu. 

 Alternatywne metody kąpieli  

 Są to inne metody kąpieli, które mogą być stosowane zamiast 
kąpieli w zimnej wodzie: 

 Jeśli trudno jest się wykąpać w zimnej wodzie z powodu 
kiepskiego zdrowia, można wziąć ciepłą kąpiel. Chociaż 
taka kąpiel rano także oczyszcza ciało, nie ma jednak 
takiej samej wartości, jak kąpiel w chłodnej wodzie, jeśli 
ktoś spełnia vrata. W związku z tym powinno się unikać 
ciepłej kąpieli w dzień urodzin syna, w saṅkrānti (dzień, 
w którym znaki zodiaku przechodzą z jednego w drugi), 
a także w czasie zaćmienia słońca lub księżyca. 

 Jeśli nawet ciepła kąpiel nie jest możliwa, wykąp się bez 
moczenia głowy, albo po prostu wytrzyj ciało za pomocą 
czystej, zmoczonej szmatki. Jeśli nie jest to możliwe, 
przynajmniej zastosuj kąpiel z mantr (zobacz 
Uzupełnienie, str. ), a także kąpiel w umyśle. 

 Jeśli chodzi o kobiety, to w trakcie codziennej kąpieli nie 
muszą one zanurzać głowy w wodzie i moczyć włosów. 
Jednakże po comiesięcznym okresie nieczystości muszą 
one wykąpać się całe.  

 Częstość kąpania się 

 Śrīla Prabhupāda pisze: 

W rzeczywistości gṛhasthowie i vānaprasthowie powinni się 
kąpać dwa razy dziennie (prātar-madhyaḥnayoḥ snānaṁ 
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vānaprastha-gṛhasthayoḥ). Sannyāsīn powinien kąpać się 
trzy razy, a brahmacārīn może się wykąpać tylko raz w 
ciągu dnia. Kiedykolwiek nie ma możliwości, aby wykąpać 
się w wodzie, można się wykąpać poprzez intonowanie 
mantry Hare Kṛṣṇa. [Cc. Madhya 24.331, znaczenie] 

 Jeśli nie jesteś w stanie kąpać się dwa albo trzy razy dziennie, 
powinieneś wykąpać się przynajmniej raz, wcześnie rano. Dlatego 
też wczesna, poranna kąpiel jest obowiązkowa dla każdego.  

Inne okazje, przy których jest zalecana Vāruṇa-snāna 

 Poza takimi okazjami jak poranek, południe czy wieczór, należy 
wykąpać się po następujących czynnościach: mycie zębów; 
golenie się; obcinanie paznokci; stosunek seksualny; wizyta w 
krematorium; dotknięcie kobiety, która ma miesiączkę lub właśnie 
urodziła dziecko; dotknięcie nagiej osoby, osoby niosącej martwe 
ciało albo grzesznej osoby. Poza oczywistym, higienicznym 
znaczeniem takiej kąpieli, przywraca ona także równowagę 
subtelnym funkcjom ciała zachwianym przez uprzednie 
wydarzenia. 

Czas, w którym nie można się kąpać 

 Kąpiel jest zakazana w ciągu sześciu środkowych godzin nocy 
(jeśli czyjeś ciało miałoby się niepotrzebnie oziębić), a także po 
posiłku, gdyż zakłóciłaby ona przebieg procesów trawiennych. 

 Generalnie nie ma potrzeby, aby kąpać się od razu po pūjy‚ 
yajñi, festiwalu, wizyty w tīrtha, czy innych pomyślnych 
wydarzeniach, a także po spotkaniu z przyjaciółmi. (Na przykład, 
nawet gdy ktoś dotknie caṇḍāli w czasie ślubu, festwalu czy yajñi, 
lub też w pobliżu świątyni, nie musi się kąpać.) 

Strój Vaiṣṇavy (vastra-paridhāna) 

Pierwszą zasadą odnośnie stroju jest to, że nigdy nie powinno 
się być nagim! Śrīla Prabhupāda pisze: 

Zakrywanie dolnej części ciała jest zasadą ludzkiej 
cywilizacji, i gdy mężczyźni i kobiety zapominają o tym, 
degradują się. [Kṛṣṇa — źródło wiecznej przyjemności, 
„Wyzwolenie Nalakūvery i Maṇigrīvy”] 
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 Mężczyźni powinni nosić kaupīny, a także inne odzienie na 
dolnej i górnej części ciała; zakrywanie tylko dolnej części ciała nie 
jest właściwe. W czasie pełnienia pūjy prawe ramię powinno być 
odkryte; tak więc chādar powinien zwisać z obu stron szyi, być 
przerzucony prze lewe ramię otaczając prawe, albo obwiązany 
wokół pasa. Hari-nāma chādar można nosić tylko powyżej pasa; w 
innym przypadku istnieje prawdopodobieństwo obrażenia świętego 

imienia przez siedzenie na nim.  

 Jest nawet zalecenie, aby mężczyźni nie nosili żadnego rodzaju 
ubrań na górnej części ciała, gdy wchodzą do świątyni, by 
zobaczyć Pana. Śrīla Prabhupāda cytuje z tantr jak następuje: 

Każdy (mężczyzna), który ofiarowuje szacunek i pokłony 
Bóstwu, gdy jednocześnie ma odzienie na górnej części 
ciała, będzie potępiony i będzie się rodził jako trędowaty 
przez siedem żyć. [Cc. Antya 12.37, znaczenie] 

 W Południowych Indiach nadal przestrzegają tej zasady. W 
świątyni w Trivandrum nie pozwala się mężczyznom wejść do 
świątyni zobaczyć Bóstwo, jeśli uprzednio nie zdejmą swoich 
koszulek. Pūjārī noszą chādary zawinięte wokół pasa. Jednak w 
Północnych Indiach nie przestrzega się tej zasady zbyt ściśle. 
Chociaż nie wszyscy mężczyźni muszą  jej przestrzegać, mogą to 
robić pūjārī zdejmując na chwilę chādar w czasie ofiarowywania 
pokłonów, zanim wejdą do pokoju Bóstw, by rozpocząć swoją 
służbę. 

 Zalecanym standardem dla mężczyzn jest nienoszenie na 
ołtarzu rzeczy, które zostały uszyte. I znowu, w Północnych 
Indiach nie przestrzega się tego zbyt ściśle. W wielu świątyniach 
można zobaczyć pūjārīch noszących kurty czy nawet koszulki, gdy 
pogoda nie jest zbyt dobra. W celu uniknięcia noszenia szytych 
ubrań (i zachorowania, gdy jest brzydka pogoda) pūjārī mogą 
nosić więcej niż jeden chādar zrobiony z surowego jedwabiu albo 
wełny.  

                                                           
 Ubrania wykonane z hari-nāma (materiał, na którym wydrukowano święte imię), powinny 

być ograniczone jedynie do chādar noszonych tylko w  świątyni, pokoju Bóstw albo w czasie 
japa, yajńi albo hari-nāma saṅkī rtana. Wielbiciel nie powinien używać rzeczy uszytych z 
materiału hari-nāma, jeśli święte imię zostało pocięte w procesie szycia. Także, chociaż nie 
ma przeciwwskazań, aby nosić koszulki z nadrukowanymi zdjęciami Bóstw albo Vaiṣṇavów, 
takie reprezentacje powinno się uszanować nie wchodząc w nich do nieczystych miejsc, takich 
jak toaleta.  
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 W czasie wielbienia Bóstw i gotowania kobiety powinny być 
ubrane w sārī  i mieć zakryte głowy. Nie powinny się perfumować, 
włosy powinny mieć przedzielone pośrodku głowy i zaplecione w 
warkocz albo związane.  

Nieczyste i nieodpowiednie ubrania 

 Wielbiciel nie powinien nosić brudnych ubrań, szczególnie 
podczas gotowania i wielbienia Bóstw. Używane ubrania, które nie 
zostały wyprane i wysuszone, są uważane za nieczyste. Ubrania 
noszone w czasie snu, oddawania moczu lub kału, czy też w czasie 
stosunku seksualnego, są także nieczyste. Ubrania, które weszły w 
kontakt z czymś nieczystym, jak np. wino, mięso, krew, martwe 
ciało, czy kobieta w czasie menstruacji, również stają się 
nieczyste. Ubrania prane w publicznych pralniach, a także takie, 
które, chociaż wyprane, mimo to są zniszczone, też są nieczyste i 
dlatego nieodpowiednie do noszenia w czasie wielbienia Bóstw. 

 W czasie wielbienia Bóstw nie powinno się nosić następujących 
rodzajów odzieży: jaskrawie kolorowych ubrań (odnosi się to do 
mężczyzn), ubrań, które są mokre, ubrań, które są zbyt długie lub 
zbyt krótkie, by je odpowiednio założyć, sfastrygowanych czy 
zeszytych ubrań (dla mężczyzn), podartych, zaplamionych olejem 
czy trwale zabrudzonych ubrań, ubrań, które są przypalone lub 
pogryzione przez zwierzęta czy owady. Jakkolwiek można wiele 
razy zakładać jedwabne ubrania bez prania ich, pod warunkiem, 
że nie miały kontaktu z niczym nieczystym, czy też nie były 
noszone w nieczystych miejscach. 

 Najlepszy do noszenia w czasie pūjy jest surowy jedwab matkā 
(ahiṁsa). Jest też powiedziane, że wełna owcza jest zawsze 
czysta, ale mimo to w czasie wielbienia Bóstw nie powinno się 
nosić rzeczy z kiepskiego rodzaju wełny, ponieważ jej oddzielające 
się włókna mogą spaść na parafernalia Bóstw. Jednakże można 
nosić rzeczy z bardzo dobrej jakości wełny, która się nie filcuje. W 
tym przypadku owe wełniane rzeczy powinny być noszone tylko 
podczas pūjy. Podczas wielbienia Bóstw nie powinno się nosić 
syntetycznej odzieży. 

Kolor ubrania 

 W tradycji Gauḍīya Vaiṣṇava brahmacārīni i sannyāsīni, jak 
również vānaprasthowie nie mieszkający wraz ze swoimi żonami, 
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noszą rzeczy w kolorze szafranu. Gṛhasthowie i vānaprasthowie 
żyjący ze swoimi żonami mogą nosić białe lub żółte ubrania. Jest 
to także popularne, że nieinicjowani brahmacārīni czy też 
nieożenieni „kawalerzy” noszą białe rzeczy, ponieważ szafran jest 
zarezerwowany dla osób wyrzeczonych. W dniach festiwali pūjārī 
mogą nosić jaskrawe dhotī i chādary w szczególnych kolorach.  

 W pokoju Bóstw nie powinno się nosić skarpetek. (Jeśli jest 
zimno, w czasie robienia pūjy na podłodze można rozłożyć maty z 
trawy lub jakiś materiał.) 

 Po ubraniu się powinno się zrobić prosty ācamana. 

Utożsamianie się z byciem Vaiṣṇavą  (vaiṣṇava-cihnā) 

 W Caitanya-caritāmṛta (Madhya 24.333) jest powiedziane:  

Następnie powinieneś opisać, jak należy dekorować swoje 
ciało za pomocą gopī-candana, nosić koraliki na szyi. . . . 

 A w Nektarze Oddania znajdujemy następujący ustęp: 

Osoby, które noszą koraliki tulasī na szyi, znaczą 
dwanaście miejsc na swoim ciele jako świątynie Viṣṇu za 
pomocą reprezentacji Jego symboli [cztery symbole 
trzymane w czterech rękach przez Pana Viṣṇu — koncha, 
maczuga, dysk i lotos], i które na swoich czołach mają 
viṣṇu-tilaka, są w tym świecie uważane za wielbicieli Viṣṇu. 
Ich obecność oczyszcza cały świat, a gdziekolwiek by nie 
pozostawali, sprawiają, że to miejsce staje się tak dobre 
jak Vaikuṇṭha. [Nektar Oddania, rozdział dziewiąty; cytat z 
Padma Purāṇy] 

Oznaczanie ciała za pomocą Viṣṇu-tilaka (ūrdhva-puṇḍra) 

 Śrīla Prabhupāda opisuje chwały tilaka w poniższym znaczeniu 
do wersetu ze Śrīmad-Bhāgavatam: 

W Kali-yudze trudno jest zdobyć złoto lub ozdoby z 
klejnotów, ale dwanaście znaków tilaka na ciele jest 
wystarczającą i pomyślną ozdobą oczyszczającą 
ciało. [Bhāg. 4.12.28, znaczenie] 

 W następujących listach Śrīla Prabhupāda wyjaśnia: 
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Jeśli chodzi o wasz strój, nie jest on materialny. Ale wiecie, 
że każdy żołnierz nosi odpowiedni mundur zgodnie z 
etykietą i zasadami armii. Dlatego armia świadomości 
Kṛṣṇy musi mieć we wszelkich okolicznościach 
przynajmniej tilaka na czole. Aby wykonać swoją pracę 
żołnierze noszą swoje mundury; podobnie nie powinno być 
sprzeciwu jeśli chodzi o noszenie tilaka na czole, ponieważ 
jest to istotne. [list od Śrīla Prabhupādy, 3 sierpnia 1996r.] 

Wszyscy z was za wyjątkiem sannyāsīnów mogą się 
ubierać jak porządni amerykańscy dżentelmeni, ale 

powinno się nosić tilaka, itd., tak jak o tym wspominałem. 
[list od Śrīla Prabhupādy, 11 października 1967r.] 

 Po założeniu czystego odzienia usiądź na czystym āsanie 
(najlepiej na macie z trawy kuśa) i nanieś ūrdhva-puṇḍra, czyli 
viṣṇu-tilaka na dwanaście części ciała. Nie powinno się malować 
tilaka w łazience. 

 Słowo tilaka odnosi się do znaków namalowanych na ciele przy 
użyciu różnych substancji. ¶rdhva-puṇḍra odnosi się do dwóch 
pionowych linii umieszczonych na czole i innych częściach ciała, 
wskazujących na podporządkowanie Panu Viṣṇu. Padma Purāṇa i 
Yajur Veda stwierdzają, że ūrdhva-puṇḍra symbolizuje lotosowe 
stopy Viṣṇu. Dwanaście części ciała, na których malujemy znaki 
ūrdhva-puṇḍra, nie są przypadkowymi punktami. Są to wrażliwe 
punkty, które łatwo wchłaniają duchową energię nagromadzoną 
przez recytowanie imion Viṣṇu i mentalne umieszczanie Pana 
Viṣṇu w tych miejscach.  

 Padma Purāṇa stwierdza także, że naniesienie ūrdhva-puṇḍra 
musi obowiązkowo poprzedzać yajñę, rozdawanie jałmużny, 
wypełnianie wyrzeczeń, studia nad Vedami, rytuały sandhyā (takie 
jak intonowanie Gāyatrī, czy japa), czy przed wszelkimi innymi 

                                                           
 W świątyni wielbiciele wolą unikać noszenia niepokojących koszulek, bluzek czy kurtek z 

nadrukowanymi bezsensownymi sloganami lub reklamami, ponieważ mogą one zakłócić 
atmosferę oddania. Podobnie, o ile to tylko możliwe, unikają także noszenia spodni i innych 
zachodnich strojów w świątyni. Także, jeśli ktoś musi nosić w świątyni czapkę w ochronie 
przed zimnem, powinna być ona funkcjonalna, nie za bardzo dekoracyjna czy niepokojąca. 
Poza świątynią możemy nosić takie ubrania, jaki są wymagane do wypełnienia naszej służby. 
Ale ciągle powinniśmy się starać wyglądać jak dżentelmeni i damy — innymi słowy 
powinniśmy być zadbani i czyści. W każdym przypadku Śrīla Prabhupāda podkreślał ważność 
noszenia tilaka Vaiṣṇavy. Powinniśmy oswoić się z tym, że publicznie utożsamiamy się jako 
Vaiṣṇavowie, gdy tylko to jest możliwe.  
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duchowymi czynnościami. Osoba nie nosząca ūrdhva-puṇḍra jest 
nie lepsza niż martwe ciało, a ten, kto nosi poziome znaki — w ten 
sposób niszcząc świątynię Viṣṇu w formie pionowych linii — udaje 
się do piekła. Padma Purāṇa poleca, aby każdy, kto ujrzał taką 
osobę, oczyścił się, na przykład przez spojrzenie na słońce czy 
nawet kąpiel w rzece lub jeziorze razem z całym ubraniem. 

 Natomiast ujrzenie kogoś noszącego tilaka jest bardzo 
pomyślne. W Padma Purāṇie Pan Śiva mówi do Pārvatī, że ten, kto 
zobaczy bramina Vaiṣṇavę noszącego znak tilaka, jest uwolniony 
od wszelkich grzechów, a jeśli z oddaniem pamięta imię tego 
Vaiṣṇavy, osiąga taki rezultat, jak gdyby rozdał w jałmużnie 
wszystko, co posiada. W Brahmāṇḍa Purāṇie Pan oznajmia, 
„Nawet jeśli ktoś urodził się jako caṇḍāla, czyli zjadacz psów, jeśli 
w czasie śmierci nosi viṣṇu-tilaka, bez względu na to, gdzie 
umiera, wsiada na samolot z Vaikuṇṭhy i leci do Mojej siedziby. 
Jeśli ktoś zaprasza do swojego domu Vaiṣṇavę noszącego tilaka i 
nakarmi go, wyzwalam z piekła dwadzieścia pokoleń rodziny tego 
człowieka.” 

 Jeśli wielbiciel maluje znaki Pana i intonuje Jego imiona, Pan 
jest z niego zadowolony i zamieszkuje w nim. W ten sposób 
materialne ciało staje się uświęconą świątynią Pana. W 
Brahmāṇḍa Purāṇie znajduje się stwierdzenie, że wielbiciel, który 
maluje tilaka z wielką uwagą w tym samym czasie patrząc na 
swoje odbicie w lustrze lub na powierzchni wody, udaje się do 
najwyższej siedziby Pana.  

 Tilaka maluje się w dwunastu miejscach na ciele — to znaczy 
na czole, pępku, sercu, gardle, po obu bokach brzucha, na obu 
ramionach i barkach, z tyłu szyi i na dole pleców. Malowanie tilaka 
w tych miejscach i recytowanie imion Viṣṇu uświęca i dedykuje 
ciało służbie dla Pana. 

 Hari-bhakti-vilāsa wspomina, że ūrdhva-puṇḍra może się różnić 
kształtem, kolorem i materiałem, z którego jest wykonany w 
zależności od sampradāyi, ale inne cechy są wspólne. Nie 
powinien być krzywy, nieregularny, niewycentrowany, brudny czy 
brzydko pachnący. Na czole środkowa część tilaka pomiędzy 
obiema liniami powinna przebiegać od miejsca pomiędzy brwiami 
do linii włosów. Na dole obie linie powinny być połączone. Listek 
powinien być długi na trzy czwarte nosa. Jest powiedziane, że Pan 



Sześćdziesiąt cztrey elementy wielbienia 31 

Viṣṇu przebywa w środkowej części, Brahmā w lewej, a Śiva w 
prawej.  

Materiał, z którego można zrobić tilaka 

 Popiół, który jest w sile ignorancji, a także czerwony candana 
(drzewo sandałowe), będące w sile pasji, nie powinny być 
używane na tilaka. Można użyć ziemię, będącą w sile dobroci. 
Pisma szczególnie chwalą gopī-candana, specjalną ziemię z 
Dvāraki. Jest ona tak czysta, że nawet zabójca krów czy podobnie 
grzeszna osoba może uwolnić się od swoich grzechów jedynie 
dotykając jej. Skanda Purāṇa stwierdza, że osoba, która ma w 
swoim domu tulasī, konchę, Źālagrāma-Źilā, dvārakā-cakrę i gopī-
candana, nie musi się obawiać upadku do piekła. Garuḍa Purāṇa 
zapewnia, że nawet jeśli ktoś w czasie pełnienia rytualnych zajęć 
nie używa właściwych mantr albo zaniedba wypełnianie ceremonii 

śrāddha, jeśli nosi gopī-candana, ciągle otrzymuje trwałe korzyści 

płynące z tych czynności. Padma Purāṇa cytuje Yamarāję, który 
twierdzi, że gopī-candana i ziemia z podnóża roślinki tulasī są 
najlepszymi materiałami na tilaka. Jeśli żadna z tych substancji nie 
jest dostępna, jak mówi Padma Purāṇa, można wykorzystać ziemię 
ze szczytu góry, brzegu rzeki, jeziora, podnóża drzewa bilva, 
brzegu morza, mrowiska, a szczególnie ze świętych miejsc 
pielgrzymek, takich jak Śrī Raṅgam, Veṅkata-gīrī, Kūrma-kṣetra, 
Varāha-kṣetra, Narasiṁha-tīrtha, Dvārakā albo Prayāga. Podążając 
śladami Pana Caitanyi można także zrobić tilaka z błota z Rādhā-
kuṇḍa we Vṛndāvanie. Do robienia tilaka można również 
wykorzystać candana, które najpierw było ofiarowane Bóstwu. 
Jeśli niedostępne są żadne z powyższych materiałów, można 
namalować tilaka caraṇāmṛtą — wodą od Bóstw, a jeśli nawet ona 
nie jest dostępna, można użyć zwykłej wody. 

Oznaczanie ciała symbolami i imionami Viṣṇu (mudrā-
dharaṇa) 

 Mudrā oznacza symbol. Mudrā-dharaṇa odnosi się do noszenia 
na ciele różnych znaków reprezentujących symbole Pana, np. 
konchę albo dysk. W niektórych sampradāyach robi się znaki mudr 
na stałe lub na jakiś czas, przykładając gorące, metalowe pieczątki 

                                                           
 Śrīla Prabhupāda poradził wielbicielom w Nowym Jorku, aby próbowali nie rozlewać 
płynnego gopī -candana , w czasie gdy mieszali go na dłoni: „Nie traćcie go, jest taki 
wspaniały.” 
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na różne części ciała w czasie inicjacji lub w dvādaŹī-tīthī na 
początku cāturmāsya-vrāta. Jednakże Gauḍīya Vaiṣṇavowie 
nanoszą symbole Viṣṇu używając gopī-candana . Za pomocą gopī-
candana można także napisać lub nanieść pieczątką imiona Pana 
na różne miejsca na ciele (na czole lub piersi). Jest to często 
spotykane wśród Gauḍīya Vaiṣṇavów. 

Koraliki tulasī (tulasī-kaṇṭhī-mālā) 

 Tak samo jak ūrdhva-puṇḍra, koraliki na szyi są znakiem 
podporządkowania Panu i dlatego osoba nosząca je jest Mu droga. 
Ale jeśli ktoś nosi koraliki tulasī na szyi tylko po to, by imitować 
Vaiṣṇavów, a nie po to, by poważnie próbować podporządkować 
się Panu — taka osoba popełnia obrazę. Niektórzy wielbiciele w 
czasie wykonywania pūjy, spełniania japa czy innych świętych 
zajęć noszą także innego rodzaju pomyślne mālā — zrobione z 
drewna tulasī, nasion lotosu, lin z rathy Pana Jagannātha, albo 
jedwabne pavitra. Powinny być one jednak zdejmowane na czas 
kąpieli czy opuszczania świątyni lub domu. Kaṇṭhī-mālā można 
nosić cały czas, jako że chronią one przed złymi snami, 
wypadkami, napadami z bronią w ręku a także sługami Yamarājy. 
Zobaczywszy tulasī-mālā Yamadūci odlatują jak liście porwane 
przez wiatr.  

Picie wody w celu oczyszczenia (ācamana) 

 W Śrīmad-Bhāgavatam znajdujemy oznajmienie: 

Gopī najpierw zrobiły ācamana pijąc trochę wody z prawej 
dłoni. Oczyściły swoje ciała i ręce za pomocą nyāsa-
mantry, a później tą samą mantrą oczyściły ciało dziecka. 
[Bhāg. 10.6.21] 

 ācamana, czyli picie wody, jest sposobem na oczyszczenie. Tak 
jak zanurzanie ciała w wodzie oczyszcza fizyczne i subtelne ciało, 
podobnie picie wody dotkniętej mantrami spełnia podobne 
funkcje. Dlatego też kiedy jest wymagane oczyszczenie, a nie ma 
udogodnień do wzięcia kąpieli, poleca się zrobić ācamana. 

 Zasadniczo proces wypełniania ācamanu wygląda następująco: 
Patrząc na wodę znajdującą się w twojej prawej dłoni zaintonuj 
mantrę w jej kierunku i wypij tę wodę. Następnie, recytując inne 
mantry, oczyść swoje zmysły dotykając różnych miejsc na górnej 
części ciała. Główna procedura jest taka sama we 



Sześćdziesiąt cztrey elementy wielbienia 33 

wszystkich ācamanach. Różne mogą być mantry intonowane w 
czasie picia wody. Tak więc istnieją ācamany Vaidic, Paurāṇic, 
Śaivite, Tantric i Vaiṣṇava występujące odpowiednio w różnych 
ceremoniach.  

 Określając zasady dla ācamanu Vaiṣṇava Hari-bhakti-vilāsa 
cytuje Kāśi-khaṇḍę, Yājñavālkya-smṛti, Bharadvāja-smṛti, Kūrma 
Purāṇę i Viṣṇu Purāṇę. Zasady te można streścić w następujący 
sposób: 

 Wielbiciel powinien robić ācamana, aby osiągnąć fizyczną i 
umysłową czystość wymaganą do wykonywania takich duchowych 
czynności, jak malowanie tilaka, intonowanie Gāyatrī i japa, 
spełnianie pūjy i homy, przestrzeganie vrata, przyjmowanie 
prasāda, czytanie czy recytowanie Źāstr lub mantr i medytacja. 

Poleca się także zrobić go po wstaniu z łóżka, kąpieli, ubieraniu, 
dotknięciu ust, jedzeniu, wejściu do nieczystego miejsca, pluciu 
czy kaszleniu, wypowiedzeniu niewłaściwych słów, dotknięciu 
czegoś nieczystego i powrocie z podróży. Powinno się zrobić 
podwójny ācamana przed spełnianiem homa, intonowaniem 
Gāyatrī, wielbieniem, jedzeniem i rozdawaniem jałmużny, jak 
również po wejściu na teren krematorium i dotknięciu caṇḍālī. 

 Miejsce, w którym robi się ācamana powinno być czyste, to 
znaczy wolne od włosów, kości, popiołu czy innych, nieczystych 
rzeczy. 

 Woda powinna być chłodna, świeża, bez bąbelków, bez 
nieświeżego zapachu i smaku. Nie powinna być dotknięta przez 
paznokcie, włosy, czy inne, nieczyste rzeczy. Nie powinno się 
używać wody deszczowej, będącej w sile pasji.  

 Z powodu szacunku dla duchowych czynności, nie powinno się 
spełniać ācamanu z zakrytą głową czy gardłem; bez założonych 
świętych nici (w przypadku mężczyzn); z rozwiązaną śikhą; bez 
założonych kaupīn czy innego odzienia; bez uprzedniego 

                                                           
 Gauḍīya Vaiṣṇavowie zazwyczaj spełniają ācamana przed wykonywaniem wyżej 

wspomnianych duchowych zajęć. Rzadziej natomiast robią go po wspomnianych czynnościach 
dotyczących ciała, chyba że zaraz po nich ktoś zamierza przystąpić do zajęć duchowych. 
Wielbiciele zajmujący się wielbieniem Bóstw powinni znać te zasady, aby móc utrzymać 
właściwy standard czystości. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w Uzupełnieniu 
do Części Pierwszej. 
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oczyszczenia rąk i stóp; w butach; na stojąco; siedząc na butach 
czy też mając odkryte kolana lub stopy. 

Intonowanie mantry Gāyatrī (Gāyatrī japa) 

 W Śrīmad-Bhāgavatam (11.27.11) Pan Kṛṣṇa udziela instrukcji 
Uddhavie: 

Skupiając na Mnie swój umysł, wielbiciel powinien Mnie 
czcić poprzez spełnianie swoich różnych, przepisanych 
obowiązków, takich jak intonowanie mantry Gāyatrī o 
trzech porach dnia. Spełnianie takich obowiązków jest 
zalecane przez Vedy i może oczyścić z reakcji uprzednich 
czynów. 

 Wielbiciele, którzy utrzymali inicjację bramińską, codziennie 
recytują mantry Gāyatrī — Brahma-Gāyatrī i Pańcarātrika-Gāyatrī 
— w trzech przejściowych momentach  (sandhyā) w ciągu dnia, 
mianowicie o wschodzie słońca, w południe i o zachodzie słońca. 
(Brahma-Gāyatrī  znana także jako Sūrya-Gāyatrī, jest pierwszą w 
serii mantr intonowanych przez wielbicieli z drugą inicjacją.) 
Chociaż Pan Caitanya podkreślał słuchanie i intonowanie świętego 
imienia jako pierwszorzędną zasadę sādhany, pokazał Swoim 
własnym przykładem, że ten, kto jest zainteresowany duchowym 
postępem, musi przyjąć inicjację Vaiṣṇava (pańcarātrika). W tym 
czasie wielbiciel otrzymuje mantry, które pogłębiają jego 
oczyszczenie, pomagając ujarzmić niespokojny umysł; oraz mantry 
wykorzystywane przy wielbieniu Bóstw. W ten sposób zarówno 
intonowanie świętego imienia jak i mantr pańcarātrika 
otrzymanych od autoryzowanego guru są fundamentalnymi 
zasadami ruchu Pana Caitanyi. Inicjacja wedyjska (upanayana-
saṁskāra), w czasie której otrzymuje się mantrę, z kilku powodów 
nie odgrywa decydującej roli w Gauḍīya-sampradāyi. Jednakże 
Bhakti-siddhānta Sarasvatī Thākura wprowadził wedyjską dikṣa-
saṁskārę zgodnie z filozofią pańcarātrika, udowadniającą że 
inicjowany Vaiṣṇava jest nawet bardziej kwalifikowany niż bramin. 
Dlatego wraz z inicjacją przekazywał mantry wedyjskie (Brahma-
Gāyatrī). W ten sposób dawał swoim uczniom wedyjską inicjację. 
Śrīla Prabhupāda, podążając śladami swojego mistrza duchowego, 
także połączył wedyjską inicjację i inicjację pańcarātrika. Wszyscy 
Vaiṣṇavowie, którzy dostają tę inicjację (mantra-dikṣa), są 
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zobowiązani do intonowania mantr Gāyatrī otrzymanych od 
mistrza duchowego, trzy razy dziennie przez resztę życia. 

 Intonowanie mantr jest duchową praktyką, która będzie 
wypełniana każdego dnia przez całe życie, więc powinno się 
pragnąć intonować je czysto, bez obraz. Przed intonowaniem 
mantr można przygotować się spełniając ācamana, prokṣaṇa i 
bhūta-śuddhi. Pomoże to w koncentracji. 

 Jeśli ktoś nie intonuje mantr Gāyatrī we właściwym czasie, 
uważa się, że popełnia on obrazy wobec Gāyatrī-devī, uosobienia 

wszystkich sandhyā. Mimo to nie jest wymagana ekstremalna 

punktualność odpowiednio do wschodów i zachodów słońca, 
szczególnie w krajach najbardziej wysuniętych na północ i 
południe. Pūjārī powinni intonować Gāyatrī rano przed podjęciem 
jakiejkolwiek służby związanej z wielbieniem Bóstw; inni mogą 
intonować przed rozpoczęciem darŚana-āratī. Jeśli rano ominiesz 
intonowanie Gāyatrī, powinieneś w południe wymantrować 
podwójnie. Południową Gāyatrī powinno się wyintonować w czasie 
pomiędzy przyjmowaniem przez Bóstwa  południowego 
ofiarowania, a chwilą położenia Ich na popołudniowy odpoczynek. 
Jeśli nie wymantrujesz zarówno porannej, jak i południowej 
Gāyatrī, powinieneś wymantrować trzy Gāyatrī w czasie 
wieczornego sandhyā. Wieczorna Gāyatrī powinna być intonowana 
nie później, niż Bóstwa zostaną położone spać. Jeśli jakieś 
nadzwyczajne okoliczności utrudniają ci wymantrowanie Gāyatrī w 
skupieniu lub w ogóle to uniemożliwiają, powinieneś dyskretnie 
dostosować swój normalny rozkład dnia, aby w spokoju 
wyintonować Gāyatrī japa.  

 Gāyatrī powinno się intonować w czystym i spokojnym miejscu, 
najlepiej przy Bóstwach. (Oczywiście nie będzie to możliwe 
wcześnie rano przed obudzeniem Bóstw, ale jest to możliwe w 
południe i wieczorem.) Śrīla Prabhupāda pisze: 

Bardzo ważne jest, aby wielbiciel wielbił formę Pana, a nie 
tylko medytował o niej w swoim umyśle intonując mantry 

                                                           
 Śrīla Bhaktivinoda µhākura zaznacza, że gdy ktoś jest zaangażowany w gloryfikowanie Pana 

i minie właściwy czas na recytowanie Gāyatrī , nie jest obrazą niewymantrowanie na czas, 
ponieważ taka gloryfikacja jest istotą Gāyatrī  japa. Mimo to wielbiciel powinien nadrobić 
intonowanie we właściwym czasie.  
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otrzymane od mistrza duchowego. [Bhāg. 4.8.56, 
znaczenie] 

 Śāstry polecają bycie zwróconym twarzą na wschód w czasie 
porannego i południowego sandhyā, a na północ w czasie 
wieczornego. Odnosi się to szczególnie do sytuacji, gdy jest się na 
zewnątrz budynku, albo gdy w zasięgu wzroku nie ma żadnej 
świątyni ani Bóstwa. Ale gdy jest się w obecności Bóstwa, lub ma 
się zdjęcie mistrza duchowego, naturalnie zwracanie się w stronę 
tych osób będzie ważniejsze niż umieszczanie się w sposób 
odpowiedni do różnych stron świata. (W czasie spełniania 
ceremonii często przyjmuje się, że Bóstwa znajdują się na 
wschodzie).  

 Można też intonować mantrę Gāyatrī stojąc po kolana lub po 
pas w rzece, albo też siedząc lub stojąc na brzegu rzeki. Staraj się 
unikać intonowania jej w jadącym pojeździe, gdyż duże jest wtedy 
prawdopodobieństwo bycia rozkojarzonym; nie powinieneś także 
intonować siedząc na łóżku, ponieważ jest ono zawsze 
zanieczyszczone. Z powodu szacunku nie powinieneś intonować 
będąc zwrócony tyłem do świątyni, rzeki, ognia lub drzewa 
figowego. Powinieneś być właściwie wykąpany i ubrany, z 
namalowanym tilakiem Vaiṣṇavy i związaną śikhą. W czasie 
intonowania ręce okryj swoim wierzchnim odzieniem, mantruj 
cicho. Chociaż noszenie czy trzymanie nici upavīta nie jest 
nierozłączne z intonowaniem mantr Gāyatrī, tradycyjnie Gauḍīya 
Vaiṣṇavowie w czasie recytowania mantr zawijają nić wokół 
prawego kciuka dwa i pół raza. Śrīla Prabhupāda także tego 
przestrzegał. 

 Powinieneś wiedzieć, co znaczą mantry, które intonujesz. 
Powinieneś skupić się na ich intonowaniu i nie angażować się 
jednocześnie w inne zajęcia, jak np. rozmowa, spoglądanie tu i 
tam, czy też chodzenie w tą i z powrotem. Unikaj ziewania, 
przysypiania, drapania się albo wydmuchiwania nosa. Jeśli w 
czasie twojego intonowania wchodzi jakaś ważna osoba, np. 
starszy Vaiṣṇava, powinieneś przerwać swoje Gāyatrī japa, 
odpowiednio przywitać tę osobę i później, za jej przyzwoleniem, 
powrócić do intonowania. 

Nić bramińska (yajñopavīta lub upavīta)  

 Śrīla Prabhupāda pisze: 
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Święta nić jest znakiem, że dana osoba jest kompetentna, 
by studiować Wedy pod nadzorem ācāryi, czyli bona fide 
mistrza duchowego. . . . Mistrz duchowy przyjmuje na 
swojego ucznia jedynie szczerego poszukiwacza i daje mu 
świętą nić. [Bhāg. 1.2.3, znaczenie] 

 Upavīta daje się kwalifikowanej osobie, która otrzymuje 
wedyjską mantrę Gāyatrī. Oznacza ona, że dana osoba przyjęła 
mistrza duchowego i jest kwalifikowana, by studiować Wedy. W 
nagłej potrzebie reprezentuje ona także odzienie górnej części 
ciała, jeśli wielbiciel musi spełnić jakąś ceremonię, a nie ma na 
sobie górnego odzienia. Zgodnie z tradycją kobiety nie noszą 
upavīta. W zamian mąż w imieniu żony nosi dodatkowe trzy 
sznurki w swojej upavīta. 

 Utrzymuj swoją upavīta w czystości piorąc ją codziennie w 
czasie kąpieli; nie zdejmuj jej, ale natrzyj ją mydłem i pocieraj 
między dłońmi. W czasie wypróżniania nić powinna być zawinięta 
wokół prawego ucha. (Ponieważ w prawym uchu są obecne święte 
tīrtha, nić, która jest owinięta wokół niego, pozostaje czysta, 
nawet gdy reszta ciała się zanieczyszcza.) Po zakończeniu śauca 
można umieścić nić na jej normalnym miejscu. Nie powinno się 

nigdy nie mieć jej na sobie.  

Czyszczenie i dekorowanie świątyni (mandira-mārjana) 

 W jedenastej Pieśni Pan podał Uddhavie szczegółowe instrukcje 
odnośnie mandira-mārjana: 

Powinno się uważać siebie za Mojego pokornego i 
pozbawionego dwulicowości sługę, i dlatego powinno się 
pomagać w sprzątaniu świątyni, która jest Moim domem. 
Najpierw powinno się porządnie zamieść i zetrzeć kurze, a 
następnie umyć ją wodą i krowim łajnem. Gdy świątynia 
zostanie osuszona, należy ją spryskać pachnącą wodą i 
udekorować za pomocą maṇḍal. W ten sposób powinien 
postępować Mój sługa. [Bhāg. 11.11.39]   

                                                           
 W czasie golenia głowy lub robienia masażu przy użyciu olejku upavī ta można obwiązać 

wokół pasa. W czasie spełniania zajęć duchowych powinna ona zwisać od lewego barku w dół 
aż do prawego boku. Chociaż niektórzy Vaiṣṇavowie twierdzą, że nie jest to do końca 
właściwe, jednak wśród Gauḍī ya Vaiṣṇavów przyjęło się to jako zwyczaj, aby w czasie 
wypełniania zwykłych obowiązków albo w czasie pływania zawiązywać upavī ta raz wokół 
szyi, aby nie spadała. Najlepiej nie używać jej do noszenia kluczy czy też innych rzeczy. 
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 Obszar świątyni (sala kīrtanowa) powinien być czyszczony 
przynajmniej raz w ciągu dnia za pomocą wody lub wody 
zmieszanej z krowim łajnem. Najlepiej gdyby to miało miejsce 
przed maṅgala-āratī. 

 Szczególnie w czasie festiwali świątynia powinna być 
udekorowana kwiatami i liśćmi, a jeśli to możliwe, także wzorami z 
mąki ryżowej ułożonymi na podłodze. W Południowych Indiach 
nadal istnieje zwyczaj, że codziennie rano kobiety rysują takie 
wzory, zarówno w świątyniach jak i przy wejściu do prywatnych 
domów i chat. Wzory takie nie tylko są dekoracyjne, ale przede 
wszystkim funkcjonalne, bowiem geometryczne wzory odstraszają 
niekorzystne wibracje powodowane przez złe osoby, a także 
zapewniają pomyślność. 

 

Przygotowywanie rzeczy potrzebnych do wielbienia  

(upādāna) 

 

 Przed rozpoczęciem wielbienia przygotuj wszystkie potrzebne 
rzeczy. Ta część będzie traktować o przedmiotach i substancjach 
wymaganych do spełniania upacāra, a także o sposobach ich 
oczyszczania.  

Przedmioty potrzebne w czasie wielbienia (dravya) 

Koncha (Śaṅkha) 

 Śaṅkha uosabia moc, czystość i piękno, reprezentuje także 
mokṣę. Będąc wiecznym towarzyszem Pana, jest ona godna czci. 
W wodzie mieszczącej się w konsze przebywają wszystkie tīrtha 
świata. Samo widzenie lub dotykanie konchy niszczy wszelkie 
grzechy. Z reguły Pana kąpie się wodą z konchy, używa się jej 
także do ofiarowywania padya, arghya i ācamana. Śaṅkhę 
umieszcza się  zawsze na trójnożnym stojaczku. 

Dzwoneczek (ghaṇṭā) 

 Dźwięk dzwoneczka uosabia wszelką muzykę. Jeśli nie ma 
instrumentów, by poprowadzić kīrtana, powinno się po prostu 
dzwonić dzwoneczkiem, gdyż sam ten dźwięk jest drogi Panu. 
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Dlatego też przed rozpoczęciem wielbienia Pana powinno się 
wielbić dzwoneczek do pūjy, jako że ten przedmiot jest bardzo Mu 
drogi. Do wielu czynności przeprowadzanych w czasie wielbienia 

Pana niezbędny jest dzwoneczek z uchwytem. 

 Śāstry oznajmiają, że ten, kto w czasie wielbienia Pana dzwoni 
dzwoneczkiem z symbolem Garuḍy albo cakry Pana, osiąga 
wyzwolenie od powtarzających się narodzin i śmierci. 

Naczynia (pātrāṇi) 

 Naczynia do ācamana i padya, jak również pātra do 
przechowywania gandha, kwiatów i listków tulasī mogą być 
wykonane z różnych materiałów i różnić się kolorami, a także 
kształtami (np. mogą mieć kształt lotosu). Można używać naczyń 
zrobionych z miedzi, złota, srebra, brązu, nierdzewnej stali, gliny, 
kamienia, drewna (np. skorupy orzecha kokosowego) lub 
mosiądzu. W Varāha Purāṇie znajduje się stwierdzenie, że 
najlepsze są naczyni miedziane: „Są one najczystsze wśród 
czystych, uosabiają wszelką pomyślność.” Podczas gdy naczynia 
zrobione ze złota i srebra są z pewnością czyste, miedziane 
naczynie nie tylko jest czyste, ale również oczyszcza wodę, która 
się w nim znajduje. Pan oznajmia w Varāha Purāṇie (cytowane w 
Hari-bhakti-vilāsa):  

Bardziej zadowalają Mnie naczynia miedziane niż te 
zrobione ze złota, srebra czy brązu. 

 Niemniej jednak w miedzianych pojemnikach nie powinno się 
przechowywać żadnych kwaśnych substancji, takich jak jogurt czy 
sok z cytryny. Dlatego madhuparkę najlepiej jest trzymać w 
naczyniach ze srebra.  

 Pātry do padya, arghya i ācamanu powinny mieć łyżeczki. Jeśli 
zamiast  powyższych substancji (włączywszy madhuparkę) 
ofiarowujesz jedynie czystą wodę, możesz wykorzystać tylko jedno 
naczynie do tych wszystkich czynności. Zazwyczaj do tego celu 
wykorzystuje się naczynie zwane pańca-pātra. 

                                                           
 W czasie dzwonienia dzwoneczek trzyma się najczęściej w lewej ręce. Gdy nie jest używany, 

zawsze powinien się znajdować na tacy; jest to āsana dzwoneczka. Dzwoneczkiem powinno 
się dzwonić w czasie ofiarowywania āratī , padya i arghya, jak również kąpania Bóstw i 
ofiarowywania bhoga. Można także dzwonić nim w czasie ofiarowywania innych elementów 
wielbienia, jeśli jest to praktyczne (tzn., gdy do ofiarowania tych rzeczy nie potrzebujesz obu 
rąk, jak np. przy ofiarowaniu ubrań czy ozdób).  
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 Snāna-pātra (naczynie wykorzystywane przy kąpieli Bóstw) 
powinna być zrobiona z miedzi, mosiądzu lub brązu. W czasie 
ceremonii kąpieli można umieścić Pana na liściach aśvattha, 
liściach z drzewa bananowego lub liściach lotosu. Najlepszego 
rodzaju snāna-pātrą (zwaną także snāna-vedi) jest taka, która z 
jednej strony ma długą rynienkę pozwalającą caraṇāmṛcie 
swobodnie spływać do innego naczynia. Jeśli nie ma takiej 
rynienki, można opróżnić naczynie przelewając caraṇāmṛtę do 
innego pojemnika po wykąpaniu i osuszeniu Bóstwa.  

 Aby mieć pod ręką wodę do kąpania, a także do innych celów, 
wypełnij duży, zakryty pojemnik (kālasa albo loṭā), najlepiej 
zrobiony z miedzi, i w czasie wielbienia trzymaj go w pobliżu. Inny, 
pusty zbiornik (visarjanīya-pātra), może służyć jako miejsce, gdzie 
odkłada się wszystko to, co już zostało ofiarowane. Można też 
trzymać w pobliżu inne naczynie z dzióbkiem lub też łyżeczką 
(hasta-prakṣālana-pātra), aby umyć sobie ręce w czasie pūjy.  

 Inne pātry, stojaczki do dhūpa i dhīpa (kadzidełek i lampek) 
mogą być wykonane z mosiądzu, brązu, srebra, miedzi lub gliny. 

 Naivedya-pātra, talerz, na którym ofiarowuje się bhoga, może 
być złoty, srebrny, miedziany, zrobiony z brązu, gliny, drewna 
palāŚa, albo liścia lotosu. Chociaż Źāstry nie wspominają o tym, 
można także używać talerza ze stali nierdzewnej. Unikaj używania 
aluminium, kiedy tylko jest to możliwe. Śāstry opisują trzy 

standardowe rozmiary talerzy: najmniejszy ma dwanaście palców 

średnicy (dziewięć do dziesięciu cali, czyli ok. dwudziestu dwóch 
centymetrów), średni dwadzieścia cztery palce, ale najlepszy jest 
taki, który ma trzydzieści sześć palców średnicy. 

Składniki używane w czasie wielbienia 

Padya 

 Padya, woda do mycia lotosowych stóp Pana, zgodnie z 
tradycją zawiera cztery elementy: płatki lotosu, listki tulasī, trawę 
darbha i Źyāma-dhānya (ziarno). Zamiennie można po prostu do 
świeżej wody dodać trochę wody różanej lub płatki róż. 

                                                           
 Słowo „palec” odnosi się do szerokości palca. Talerz, na którym ofiarowuje się owoce pod 

koniec porannej pūjy może mieć mniej niż dwanaście palców. 
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Arghya 

 W jej skład mogą wchodzić kwiaty, biały ryż, jęczmień, sezam, 
trawa darbha, końcówki kuśa, nasiona białej gorczycy i gandha 
(papka sandałowa)  —  wszystko to jest wymieszane z wodą. 
Może też składać się z jogurtu, mleka, białego ryżu, końcówek 
kuśa, jęczmienia, sezamu i nasion białej gorczycy  —  również 
zmieszanych z wodą. Zamiast tego można po prostu do świeżej 
wody dodać papkę sandałową. Woda używana do arghya-upacāra 
może być zarówno wodą samānya-arghya jak i viśeṣa-arghya. 

Ācamana 

 ācamana, woda do oczyszczania poprzez picie, może zawierać 
zmieloną gałkę muszkatołową, zmielone goździki i zapach z jagód 
kakkola, co sprawia, że staje się ona odświeżająca dla ust. 

Madhuparka 

 Madhuparka składająca się z pomyślnych substancji takich jak 
krowie mleko, jogurt, ghee, miód i cukier, jest podawana bardzo 
szanowanym osobom w celu odświeżenia się. Można także 
ofiarować mieszankę jogurtu, miodu i ghee. Jeśli miód nie jest 
dostępny, można go zastąpić guḍa (ciemnym cukrem); jeśli nie 
masz ghee, możesz je zastąpić prasowanym ryżem, a zamiast 
jogurtu możesz użyć mleka. Zgodnie z pewnymi autorytetami 
madhuparka powinna się składać z czterech części miodu i po 
jednej części z pozostałych substancji. 

Olejki (taila) 

 W niektórych świątyniach pūjārī ofiarowywują różne olejki 
stosownie do pory roku. Na przykład pūjārī  we Vṛndāvanie 
zazwyczaj w czasie lata ofiarowywują rūh khuś, w czasie pory 
deszczowej kadamba i różany, w czasie jesieni jaśminowy, a zimą 
hinā (mirta). Unikaj ofiarowywania sztucznych olejków, które 
zawierają nieczyste chemikalia, jak np. alkohol. 

Substancje potrzebne do kąpieli  

 Podstawową substancją potrzebną do kąpieli jest czysta woda, 
co do której jednak istnieją pewne wymagania. Nie zbieraj wody 
nocą ani nie dotykaj jej paznokciami. Podamy tu kolejność wód 
pod względem ich jakości. Najlepsza do kąpieli Bóstw jest woda z 
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Gaṅgi albo Yamuny, następnie z innych tīrtha, z rzeki, która 
wpływa bezpośrednio do oceanu, z innej rzeki, z naturalnego 
strumienia, jeziora czy stawu, ze zbiornika zrobionego przez 
człowieka, woda ze studni i ostatecznie woda z naczynia (która 
stała w naczyniu przynajmniej kilka godzin). Podgrzej wodę, aby 
była przyjemna do kąpania, w zależności od temperatury — gdy 
jest ciepło, woda powinna być zimniejsza, a gdy jest zimno — 
cieplejsza. 

 Dodając różne inne składniki można stworzyć wiele rodzajów 
wody do kąpania Bóstwa. W ten sposób, szczególnie praktykując 
wystawne wielbienie, można kąpać Pana w wodzie z kwiatami, 
perfumowanej wodzie, wodzie z mantrami, wodzie kuśa, wodzie z 
tīrtha, wodzie z tulasī, wodzie z klejnotami, złotej wodzie, wodzie 
sarvauṣadhi (zawierającej murā, jatāmāṁsī, vacā, kuṣṭha, śailaja 
(żywicę), turmerik, dāruharidrā, śaṭhī, campaka i mustā), wodzie z 
orzecha kokosowego, wodzie kamforowej albo bananowej. Można 
także kąpać Pana we wszelkiego rodzaju sokach owocowych.  

Miękkie ręczniki do wycierania (aṅga-vastra) 

 Ręczniki do wycierania Pana, jak również chusteczki 
ofiarowywane w czasie āratī, powinny być zrobione z bawełny lub 
czystego jedwabiu. Na ręczniki lepiej nadaje się bawełna, 
ponieważ bardziej wchłania wodę i można ją często prać. 

Ubrania dla Pana (vastra) 

 Powinno się ubierać górną i dolną część ciała Pana. Ubrania 
powinny być trwałe, miękkie (niedrapiące), czyste, niepodarte, 
nigdy nie noszone przez innych, pachnące i różnokolorowe. Pisma 
zezwalają na różne lokalne style w ubieraniu Pana, ale tradycyjny 
sposób ubierania, jak również gotowania, jest Mu bardzo drogi. 

 Pisma nie mówią wiele o kolorach ubrania w zależności od 
różnych dni, ale w różnych świątyniach (na przykład w świątyni w 
Jagannātha Purī) tradycyjnie ubiera się Pana w różne kolory 
zgodnie z dniem i porą roku.  W wielu świątyniach we Vṛndāvanie 
ubiera się Bóstwa w kolory odpowiadające klejnotom związanym z 
planetą zarządzającą danym dniem tygodnia: kolor złoty 
(odpowiadający złotu) i czerwony (odpowiadający rubinowi) w 
niedzielę, biały albo srebrny (perła) w poniedziałek, czerwony albo 
różowy (koral) we wtorek, zielony (szmaragd) w środę, żółty lub 
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pomarańczowy (żółty szafir) w czwartek, biały, srebrny, złoty, 
wielokolorowy lub jakikolwiek kolor (diament) w piątek i 
purpurowy, niebieski albo czarny (niebieski szafir) w sobotę. 

 Można przestrzegać tego planu ubierania Bóstw, ale nie jest to 
bardzo istotne. Jak pisze Śrīla Prabhupāda, „Możecie stosować 
różne kolory, zależy to od waszego planu.” (list od Śrīla 
Prabhupādy, 16 stycznia 1970 r.) 

 Dozwolone są syntetyczne materiały, ale najlepsze są materiały 
naturalne, takie jak jedwab czy bawełna. 

 Bóstwa powinny być ubierane stosownie do pory roku — ciepłe 
ubrania, gdy jest zimno i lekkie, gdy jest gorąco. Ubieranie Bóstw 
w zależności od pory roku jest bardzo popularne w tradycyjnych 
świątyniach we Vṛndāvanie. 

 Śrīla Prabhupāda był niezadowolony, gdy wielbiciele nie ubierali 
Bóstw stosownie do panującej pogody: 

Nie jest to dobre, że Bóstwa nie są ubrane wystarczająco 
ciepło, gdy panuje brzydka pogoda. [list od Śrīla 
Prabhupādy, 7 listopada 1975 r.] 

Listki i kwiatki tulasī 

 Jeśli świeże listki tulasī nie są dostępne, do ofiarowania bhoga i 
położenia na lotosowych stopach Pana można użyć wysuszonych 
listków. Jeśli w ogóle nie ma listków tulasī , w czasie pūjy można 
dotknąć ciało Pana kawałkiem drewna tulasī, tak jakby 
ofiarowywało Mu się tulasī, a przed ofiarowaniem Panu posiłku 
można spryskać pożywienie wodą zawierającą zmielone drewno 
tulasī. Jeśli nawet ono nie jest dostępne, powinieneś intonować 
imię Tulasī-devī i w czasie wielbienia medytować o jej obecności. 

Ozdoby 

 Ponieważ szlachetne metale i kamienie przyciągają złodziei, 
Śrīla Prabhupada polecił wielbicielom dekorować Bóstwa sztuczną 
biżuterią. Niemniej jednak generalnie można używać kamieni 
półszlachetnych i srebra, jeśli zapewni się właściwą ochronę 
Bóstwom i Ich parafernaliom. 

                                                           
 W Ekādaśī  ubiera się często kolor czerwony albo różowy; w pūrṇimę (pełnię księżyca), biały 

albo srebrny. 
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Papka sandałowa 

 Gandha może składać się z papki sandałowej z odrobiną aguru 
(aloesu) i kamfory, albo też można zmieszać dwie części piżma, 
cztery części papki sandałowej, trzy części kuṅkumy i jedną 

kamfory. Można także dodać mielone drewno tulasī.  

Kwiaty 

 Hari-bhakti-vilāsa poświęca cały rozdział tematowi kwiatów. Są 
one bardzo istotnym elementem w wielbieniu Bóstw, dlatego 
powinniśmy dbać o to, by ofiarowywać Bóstwom jak najlepsze 
kwiaty. Idealne rozwiązanie jest takie, że Bóstwa powinny mieć 
Swój własny ogród z kwiatami, aby miały ich pełno, przynajmniej 
w sprzyjających porach roku.  

 Jeśli kwiaty są niedostępne, można ofiarować liście (szczególnie 
listki tulasī, liście jambu, mango, āmalakī, śamī i tamāla) albo 
świeżo wyrośnięte źdźbła trawy. Jeśli nawet one nie są dostępne, 
można je zastąpić czystą wodą. 

 Śrīla Prabhupada pisze: 

Nie ma kwestii, aby używać papierowych [albo] 
plastikowych owoców i kwiatów w wielbieniu Bóstw. Jeśli 
nie ma żadnych świeżych owoców i kwiatów, można 
udekorować [ołtarz] świeżymi liśćmi. Widzieliście w 
naszych świątyniach, nigdzie nie używamy takich rzeczy. . . 
.Nie jesteśmy zainteresowani dekorowaniem; interesuje 
nas służba oddania, która zadowala zmysły Kṛṣṇy. 
Oczywiście ołtarz powinien być udekorowany, co sprawia, 
że świątynia wygląda bogato, a to zadowala Kṛṣṇę. Poza 
świątynią można wykorzystywać plastikowe dekoracje. Ale 
nie w celu wielbienia. Aby przeprowadzać codzienne 
wielbienie potrzebne są świeże owoce, kwiaty i liście. [list 
od Śrīla Prabhupādy, 26 grudnia 1971 r.] 

Kṛṣṇa przebywa w wiejskiej atmosferze Vṛndāvany i jest 
On miłośnikiem kwiatów. Próbujcie zwiększyć ilość 
kwiatów, na tyle, na ile jest to możliwe. [list od Śrīla 
Prabhupādy, 13 czerwca 1970 r.] 

                                                           
 Do malowania znaków tilaka na czarnych, marmurowych Bóstwach można używać wodnych 

farb; jednak na białych Bóstwach z marmuru takie farbki mogą pozostawić trwałe ślady. 



Sześćdziesiąt cztrey elementy wielbienia 45 

Kadzidła (dhūpa) 

 Kadzidła mogą być bardzo rozmaite. Obecnie popularne jest 
ofiarowywanie kadzidełek w formie patyczków (agarbaṭṭī), gdyż 
wygodnie się je zapala i ofiarowywuje. W ścisłym tego słowa 
znaczeniu można być pewnym, że wszystkie kadzidełka, które się 
kupuje, zawierają nieczyste substancje — chemikalia, a nawet 
możliwe, że także składniki pochodzenia zwierzęcego. Nawet 
kadzidełka „czyste drzewo sandałowe” najprawdopodobniej są 
syntetyczne. Te nieczystości nie sprawiają, że kadzideł nie można 
ofiarować, tak samo, jak ofiarowuje się sztuczną biżuterię. 
Niemniej jednak wyższym standardem byłoby ofiarowywanie tylko 
zupełnie czystych kadzideł, bez domieszki chemikaliów. Idealnym 
przypadkiem byłoby, gdyby samemu mieszało się różne pachnące 
substancje i formowało z nich patyczki lub spalało na kawałkach 
węgla służących do tego celu, które można dostać w sklepie. 
Następujące składniki mogą być wymieszane w różnych 
proporcjach: frankincense (także rzadko dostępny w czystej 
formie), kamfora, cukier palmowy, miód, proszek z drewna 
sandałowego, krowie łajno; a także przyprawy jak kozieradka, 
kolendra, kminek, imbir, cynamon, goździki i kardamon. Można 
uformować małe, chropowate kulki, jako substancji łączącej 
używając mąki z uprażonego na sucho ryżu lub jęczmienia. Należy 
wmieszać w nie składniki znajdujące się na powyższej liście, dodać 
trochę ghee, by wszystko dało się ulepić; następnie należy 
wysuszyć te kulki. Przed ofiarowaniem można zamoczyć te kulki w 
oleju gorczycowym, następnie położyć je na płonącym węgielku 
lub kawałku wysuszonego krowiego łajna. 

Lampki (dhīpa) 

 Lampki z ghee, które ofiarowuje się w czasie āratī, mogą się 
bardzo różnić pod względem kształtu i rozmiaru. Standardowa 
liczba ogników ofiarowywana w czasie pełnego āratī wynosi pięć 
(pańca-dīpa); w szczególnych sytuacjach można ofiarować lampki 
z większą ilością ogników, albo też kolejno ofiarować pięć 
osobnych lampek (jest to inne znaczenie pańca-dīpa). Można także 
zrobić lampkę z płaskiego, metalowego talerza, układając na nim 
wzdłuż jednego brzegu ogniki nasączone ghee. Można też na 
środku talerza umieścić kamforę. Do niektórych lamp potrzebne są 
długie ogniki wykonane z pasm bawełny owiniętych wokół rdzenia 
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zrobionego z trawy kuśa. Lampki są wykonane ze srebra, brązu, 
miedzi, a czasami także z gliny. 

 Techniki robienia ogników nasączonych ghee, które palą się 
właściwie — są nasączone odpowiednią ilością ghee i palą się do 
samego końca — należy nauczyć się od eksperta. 

Ofiarowywanie pożywienia (naivedya) 

 Śrīla Prabhupāda pisze: 

Jeśli chodzi o pożywienie, wszystkie składniki powinny być 
pierwszej klasy. Powinien być pierwszej klasy ryż, dāl, 
owoce, słodki ryż, warzywa i cała różnorodność pożywienia 
do ssania, picia i żucia. Całe pożywienie ofiarowywane 
Bóstwom powinno być nadzwyczaj wyborne. [Cc. Madhya 
24.334, znaczenie] 

Niedozwolone pożywienie 

 W skład niedozwolonego pożywienia wchodzi mięso, ryby, 
jajka, rośliny cebulowate, grzyby, czosnek, masūr-dāl (czerwone 

strączkowe), przypalony ryż, biały bakłażan, marihuana, citron, 
soki z drzew (jeśli wcześniej nie były ugotowane), produkty z 

mleka bawołu i kozy, a także solone mleko. Nie powinno się 
także ofiarowywać Bóstwom pożywienia z puszek lub mrożonek, 
najlepiej też unikać ofiarowywania potraw zawierających 
niezdrowe substancje, jak np. drożdże i biały cukier. 

 Śrīla Prabhupāda komentuje: 

Mrożonki są wstrętne. Nigdy ich nie jem . . . .Wszystko jest 
po prostu zgniłe. W Indiach raczej suszy się warzywa i 
przechowywuje je. Są one bardzo smaczne. [rozmowa ze 
Śrīla Prabhupādem, Vṛndāvana, 3 listopada 1976 r.] 

Jeśli chodzi o pikle z ogórków: Na tyle, na ile to możliwe, 
nie powinniśmy ofiarowywać Bóstwom rzeczy 
przygotowanych przez niewielbicieli. Możemy przyjąć od 
nich surowe owoce, ziarno, czy inne surowe produkty. Jeśli 
chodzi o gotowanie, powinni być do tego dopuszczeni tylko 
inicjowani wielbiciele. A poza tym, ocet nie jest zbyt dobry; 

                                                           
 Citrus medica, zastępujący cytrynę i limkę. 
 Dozwolone są słone potrawy, jak np. zupy, które zawierają mleko. 
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jest w sile ignorancji, ciemności, to okropne pożywienie. 
[list od Śrīla Prabhupādy, 24 marca 1969 r.] 

Odnośnie używania w świątyni kwaśnej śmietany, powinno 
to być natychmiast zaprzestane. Nie powinno się 
ofiarowywać Bóstwom niczego, co zostało kupione w 
sklepie. Rzeczy zrobione przez karmitów nie powinny być 
ofiarowane Rādhā-Kṛṣṇie. Jeśli chodzi o lody, gdy sami 
możecie je zrobić, jest to w porządku, ale w innym 
przypadku nie. [list od Śrīla Prabhupādy, 6 kwietnia 1976] 

Niepolerowany ryż, który wygląda jak ryż brązowy jest w 
porządku. . . . Mniejsza z tym, czy polerowany, czy nie, ale 

nie można używać ryżu preparowanego [ryż siddha]. 
Preparowany ryż jest uważany za nieczysty. Ryż pieczony 
na słońcu (atapa) jest w porządku. [list od Śrīla 
Prabhupādy, 17 października, 1967 r.] 

Nie można ofiarowywać soji. [osobista instrukcja udzielona 
Hṛdayānandzie dāsowi Gosvāmiemu przez Śrīla 
Prabhupāda] 

Odnośnie kupowania różnych produktów w sklepie, są one 
uważane za oczyszczone, kiedy za nie płacimy. Jest to 
generalna zasada. Ale gdy wiemy, że coś jest nieczyste, 
powinniśmy tego unikać. Jeśli jednak bezwiednie zdarzy się 
coś takiego kupić, nie jest to nasza wina. Niemniej jednak 
powinno się unikać podejrzanych rzeczy. [list od Śrīla 
Prabhupādy, 21 października 1968 r.] 

Ponieważ obrazą jest ofiarowywanie Kṛṣṇie czegokolwiek, czego 
On nie przyjmie, powinno się być nadzwyczaj ostrożnym, aby 
nie ofiarowywać (ani nie jeść) czegokolwiek, co budzi jakieś 
wątpliwości.  

Produkty, które nadają się do ofiarowania 

Hari-bhakti-vilāsa wymienia niektóre produkty, które mogą być 
ofiarowane: bilva, āmalakī, daktyle, orzechy kokosowe, owoce 
jack, winogrona, owoce tāla, korzenie lotosu, warzywa liściaste, 
produkty z krowiego mleka, potrawy z ziarna, ghee i cukier. 

                                                           
 Preparowany ryż jest także znany jako ryż parowany. 
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 Ziarno, a szczególnie ryż, zawsze powinno być ofiarowywane 
wraz z ghee. Ryż bez ghee jest uważany za demoniczny. Pan jest 
zadowolony, gdy ofiarowywuje się Mu potrawy z ghee, cukru, 
jogurtu, guḍa (cukru palmowego) i miodu; dania z ciecierzycy, 
dāle, zupy (mokre sabjī), różnorodne ciastka i inne rzeczy, które 
można lizać, żuć, ssać i pić. 

 Można także ofiarowywać różnorodne napoje, jak np. sok z 
trzciny cukrowej, napoje z jogurtu, posłodzoną wodę z cytryną, 
wodę o aromacie cynamonu, kamfory albo kardamonu, a także 
napoje z owoców o różnorodnych zapachach i kolorach. 

 Wiele wersetów w Caitanya-caritāmṛcie opisuje potrawy, które 
zadowalają Kṛṣṇę. Cytujemy tutaj fragment z Antya-līli, opisujący 
co towarzysze Pana Caitanyi przygotowali dla Niego:      

Ofiarowali (Jemu) ostre potrawy przyprawione czarnym 
pieprzem, potrawy słodko-kwaśne, imbir, potrawy słone, 
limki, mleko, jogurt, ser, dwa czy cztery rodzaje szpinaku, 
zupę z gorzkiego melona [śukta], bakłażany wymieszane z 
kwiatami nimba, a także usmażoną paṭolę. [Cc. Antya 
10.135-136] 

 W jednym z listów Śrīla Prabhupāda opisał pożywienie w sile 
dobroci i sposób, w jaki powinno się je podać Panu: 

Pożywienie w sile dobroci to pszenica, ryż, rośliny 
strączkowe (fasola i groch), cukier, miód, masło, wszystkie 
produkty mleczne, warzywa, owoce, kwiaty i zboża. To 
pożywienie może być ofiarowane w dowolnej formie, ale 
powinno być przygotowane przy użyciu inteligencji 
wielbiciela. [list od Śrīla Prabhupādy, 13 listopada 1968 r.] 

 W swoim komentarzu do Caitanya-caritāmṛty Śrīla Prabhupāda 
opisuje najlepszy ryż, jaki można ofiarować Bóstwu: 

W Indiach śukla-cāval (biały ryż) nazywa się także ātapa-
cāval, co oznacza, że ryż ten nie był gotowany przed 
wyłuskaniem. Inny ryż, zwany siddha-cāval (brązowy ryż) 
przed wyłuskaniem jest gotowany. Do ofiarowania Bóstwu 
wymagany jest pierwszej klasy wspaniały biały ryż. [Cc. 
Antya 2.103, znaczenie] 

 Wielbiciel może ofiarowywać autoryzowane pożywienie, 
włączywszy w to przysmaki znane w danym rejonie, czy też 
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szczególnie doceniane przez niego lub jego rodzinę. W swoim 
komentarzu do śloki stwierdzającej, że można ofiarowywać swoje 
ulubione potrawy lub przysmaki lubiane na danym obszarze, 
Sanātana Gosvāmī pisze, że oznacza to, że nawet chociaż 
większość ludzi może nie lubić pewnego pożywienia, jeżeli dana 
osoba je lubi, może je ofiarować. Ale odnosi się to tylko do 
pożywienia dozwolonego w pismach, a nie do zakazanych rzeczy. 
Dlatego też nawet jeśli ktoś lubi zakazane rzeczy, nie może ich 
ofiarować Panu. I dlatego nie może ich zjeść. Nie można także 
ofiarowywać dozwolonego pożywienia, jeśli jest ono bez smaku, 
nie nadające się do jedzenia, nieczyste z jakiegokolwiek powodu, 
albo jedzone przez owady, zwierzęta czy ludzi. 

 Jeśli nie ma nic, co możnaby ofiarować, wystarczy ofiarować 
sam owoc. Nawet jeśli nie ma owoców, można ofiarować jadalne 
zioła. A gdy nawet one są niedostępne, można ofiarować czystą 
wodę jednocześnie medytując, że ofiarowuje się bardzo wystawne 
pożywienie. Jeśli nawet woda nie jest dostępna, powinno się 
przynajmniej w umyśle ofiarować bhoga. 

Rozmiar ofiarowania dla Pana  

 W swoim komentarzu do Caitanya-caritāmṛty Śrīla Prabhupāda 
pisze: 

Kṛṣṇa nie jest głodny tak jak zwykła ludzka istota; niemniej 
jednak ukazuje się, jakby był głodny i dlatego może zjeść 
wszystko i cokolwiek, bez względu na ilość. Filozofia 
dotycząca jedzenia przez Kṛṣṇę może zostać zrozumiana za 
pomocą naszych duchowych zmysłów. [Cc. Madhya 4.77, 
znaczenie] 

 A w pewnym liście Śrīla Prabhupāda pisze: 

Odnośnie ofiarowywania prasadam Bóstwom, powinno się 
nakładać na talerz ilość, która wystarczyłaby, aby jeden 
człowiek mógł się najeść. To prasadam na talerzu powinno 
być ofiarowane Bóstwu, a nie cały garnek. Reszta 
pożywienia może pozostać w piekarniku, aby pozostała 

                                                           
 Kṛṣṇa lubi takie potrawy jak ryż, dāl, capātī , sabjī , pakauṛy i słodki ryż, jeśli są one 
właściwie ugotowane. Osoba, która uważa się za wielbiciela Kṛṣṇy, będzie chciała ofiarować 
Mu to, co On lubi. Ale nadal, jeśli uważasz, że lokalne potrawy są pierwszej klasy i dlatego 
myślisz, że smakowałyby Kṛṣṇie, możesz je ofiarować Panu. Zasadą jest to, aby zadowalać 
zmysły Kṛṣṇy, a nie swoje własne. 
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ciepła do czasu, gdy będą ją honorować i przyjmować 

wielbiciele. [list od Śrīla Prabhupādy, 14 lutego 1969r.] 

 W Australii Śrīla Prabhupāda poinstruował wielbicieli, aby 
ofiarowywali  taką porcję bhoga, jaką mógłby zjeść głodny, 
szesnastoletni chłopiec. Wymienił on także liczbę purīsów, jaką 
powinno się ofiarowywać w czasie ostatniego wieczornego 
ofiarowania bhoga: na talerzu Kṛṣṇy powinno się znaleźć sześć 
dużych, osiem średnich, albo szesnaście małych purīsów. 

Standardy kuchenne 

 Tak samo jak musimy wybrać czyste, doskonałe pożywienie, 
aby ofiarować je Kṛṣṇie, musimy również przygotować je w czysty 
sposób. Aby przygotować pożywienie dla Pana, należy 
skrupulatnie przestrzegać zasad czystości i szczególnie bardzo 
dbać, aby potrawy były gotowane we właściwy sposób, z właściwą 
świadomością, tak aby Pan przyjął ofiarowanie. 

 Ponieważ świadomość osoby przygotowującej pożywienie 
przenika do niego — szczególnie jeśli ktoś gotuje na ogniu — 
gotowanie dla Bóstw jest zastrzeżone dla wielbicieli z inicjacją 
bramińską. Jeśli ktoś wykazuje bramińskie cechy, takie jak 
czystość zewnętrzna i wewnętrzna, a także stałość — i dlatego 
wydaje się być kwalifikowany, aby gotować dla Bóstw — może być 
właściwe, aby zwrócił się do swojego mistrza duchowego z prośbą 
o drugą inicjację.  

 Śrīla Prabhupāda podkreśla, że dla Bóstw powinni gotować 
tylko bramini. Pisze: 

Odnośnie gotowania, osoba nie będąca braminem może 
asystować, ale nie może gotować. [list od Śrīla 
Prabhupādy, 24 listopada 1974 r.] 

Powinieneś pilnować, aby jedynie wielbiciele z drugą 
inicjacją zajmowali się Bóstwami i gotowali dla Nich. [list 
od Śrīla Prabhupādy, 19 grudnia 1974 r.] 

Na tyle, na ile to możliwe, nieinicjowani wielbiciele nie 
powinni wchodzić do kuchni czy pokoju Bóstw. Mogą 

                                                           
 Pewne potrawy nie powinny być odgrzewane, ponieważ to zmniejsza możliwość strawienia 
ich i może być przyczyną choroby. ṇyur-veda potępia odgrzewanie ryżu, sabjī , ghee, oleju i 
lekarstw. 
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pomagać na zewnątrz. Dbaj o nich, aby stali się czystymi 
wielbicielami. [list od Śrīla Prabhupādy, 4 kwietnia 1971 r.] 

Dopóki ktoś nie jest inicjowany, nie może gotować. Aby 
wielbić Bóstwa trzeba być w pełni uczniem. Nie ma kwestii, 
aby osoby z zewnątrz gotowały w świątyni w New Delhi. 
[list od Śrīla Prabhupādy, 11 lipca 1976 r.] 

     Hari-bhakti-vilāsa podkreśla tę kwestię: 

Pożywienie (szczególnie ziarno), które jest gotowane przez 
nie-Vaiṣṇavów czy grzesznych ludzi, albo które nie zostało 
ofiarowane Viṣṇu, jest tym samym co mięso psa. 

 Powinno się jasno zrozumieć zasady czystości — jak osoba czy 
jakiś przedmiot zanieczyszcza się, jak nieczystość się przenosi i jak 
można ją usunąć (zobacz Uzupełnienie, strony        ).  

 Świadomość kucharza przenika do pożywienia i dlatego 
powinniśmy pragnąć być świadomi Kṛṣṇy, gdy jesteśmy w kuchni. 
Kuchnia, w której przygotowywuje się pożywienie dla Pana, jest 
przedłużeniem pokoju Bóstw, w którym One jedzą. Tak więc w 
obu miejscach powinno się utrzymywać ten sam, wysoki standard 
czystości. 

 Śrīla Prabhupāda podkreśla, że wielbiciele zawsze powinni 
utrzymywać najściślejsze standardy czystości. Pisze on: 

Chodzi głównie o to, że kiedy ofiarowuje się Panu 
prasadam, wszystko powinno być podane i przygotowane z 
wielkim szacunkiem i w czystości. W Jagannath Puri Pan je 
pięćdziesiąt sześć razy dziennie. Tak więc Pan może jeść 
tyle razy, ile razy możecie Mu coś ofiarować. Ale ważne 
jest to, że wszystko powinno być ofiarowane z szacunkiem 
i oddaniem . . . pożywienie, które zostało ofiarowane, 
nigdy nie powinno być wkładane do lodówki razem z 
nieofiarowanymi rzeczami, albo też wnoszone z powrotem 
do kuchni. . . . Lodówka powinna być zawsze czysta. . . . 
Jeśli zostało jakieś pożywienie, powinno być trzymane 
osobno; powinna być osobna lodówka gdzieś poza kuchnią 
i nie powinno się w niej trzymać żadnych nieofiarowanych 
rzeczy. Taka specjalna lodówka na pozostałości prasadam. 
Nigdy nie powinno się jeść w kuchni; jest wyznaczone 
miejsce do jedzenia, dlaczego ktoś miałby jeść w kuchni? 
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Kuchnia powinna być uważana za tak dobrą, jak pokój 
Pana i nikt nie powinien chodzić po kuchni w butach. Nie 
powinno się wąchać i smakować pożywienia 
przeznaczonego dla Pana. Rozmowy w kuchni powinny 
dotyczyć jedynie przygotowywania posiłku lub rozrywek 
Pana, a brudne naczynia (te, które zostały wzięte z kuchni 
i z których się jadło) nie powinny być z powrotem 
wnoszone do kuchni (ale jeśli nie ma innego miejsca, w 
którym można je umyć, należy je włożyć do zlewu i 
natychmiast umyć), przed rozpoczęciem przygotowywania 
prasadam powinno się umyć ręce i w ten sposób wszystko 
będzie przygotowane w bardzo czysty sposób. Co za 
trudności w przestrzeganiu tych zasad? Są to bardzo 
proste reguły i należy ich przestrzegać. Należy być 
przygotowanym, aby przestrzegać zasad dla Kryszny. W 
innym przypadku gdzie jest dowód, że Go kochamy? 
Zasady te nie są trudne do przestrzegania. [list od Śrīla 
Prabhupādy, 16 czerwca 1968 r.] 

 Wielką obrazą wobec Bóstw jest pozwolenie, aby 
przechowywane pożywienie zaczęło gnić, zanim wykorzysta się je 
do ofiarowania. Kucharze powinni wiedzieć, co jest dostępne i 
używać to, podczas gdy jest jeszcze świeże. Śrīla Prabhupāda 
pisze: 

Proszę, sprawdzajcie, czy w kuchni nic się nie marnuje. 
[list od Śrīla Prabhupādy, 10 listopada 1975 r.] 

Jeśli w czasie gotowania coś spadnie na podłogę, jeśli jest 
to coś surowego, może być umyte i nadaje się do 
ofiarowania. Ale jeśli jest to już ugotowane i nie można 
tego umyć, nie powinno się tego ofiarowywać, ale można 
to zjeść, aby się nie zmarnowało. [list od Śrīla Prabhupādy, 
15 lutego 1968] 

Zasady dotyczące kuchni 

Ubranie obowiązujące w kuchni 

 Zakryj głowę, aby nie pozwolić żadnemu włosowi wpaść 
do naczynia z pożywieniem. Jeśli w ofiarowaniu dla Pana 
znajdzie się choć jeden włos, jest to uważane za wielką 
obrazę. 
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 Nie noś w kuchni rzeczy zrobionych z wełny. 

 Wszystkie ubrania muszą być czyste — to znaczy nie 
mogły być noszone w łazience, w czasie jedzenia lub 
spania, albo poza terenem świątynnym. 

Czystość osobista 

 Powinieneś być świeżo wykąpany i mieć namalowany 
tilak, a także założone korale na szyi. 

 Gdy tylko wejdziesz do kuchni, umyj ręce i myj je za 
każdym razem, jeśli dotkniesz swojej twarzy, ust czy 
włosów, albo jeśli kichniesz, albo kaszlniesz (po zakryciu 
ust ręką — miejmy nadzieję). 

Czystość pożywienia 

 Po zebraniu wszystkich składników potrzebnych do 
gotowania umyj wszystkie warzywa i owoce, a także 
wszystko inne, co można umyć. 

 Jeśli coś, co można umyć, spadnie na podłogę, umyj to; 
a jeśli nie można tego umyć, odrzuć. Wyrzucaj wszystko, 
co spadło na twoje stopy, czy można to umyć, czy też nie. 

 Kucharz powinien przykrywać wszystkie potrawy, gdy 
tylko są one gotowe. Jeśli jakieś zwierzę zobaczy jakąś 
potrawę, musi ona być odrzucona. Nikt poza kucharzem i 
pūjārīm nie powinien widzieć nieofiarowanego pożywienia. 

 Ekipa kuchenna powinna przykrywać ghee używane do 
smażenia, gdy nie jest ono używane. Stare ghee powinno 
być regularnie zastępowane nowym. 

 Doglądaj, aby wszystkie składniki były właściwie 
przechowywane w zamkniętych pojemnikach. 

Czystość kuchni i naczyń 

 Wielbiciele służący w kuchni powinni regularnie ją 
sprzątać, włączywszy także palniki, piece i lodówki. (Zaleca 
się regularne czyszczenie krowim łajnem.) 

 Sprzątający powinni wyszorować garnki zaraz po ich 
użyciu (im szybciej się to zacznie robić, tym jest to 
łatwiejsze). 
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 Nie powinno się jeść ani pić w kuchni; nikt też nie 
powinien pić z kranu ani pluć do zlewu. 

 Przynajmniej raz dziennie usuwaj z kuchni wszystkie 
śmieci. 

 Nie przechowywuj ani nie homikuj prasāda w kuchni. Po 
ofiarowaniu i umyciu naczyń do ofiarowania jak najszybciej 
wynieś z kuchni całe prasāda. 

Utrzymywanie właściwej świadomości 

 Zapewnij sobie wystarczającą ilość czasu, aby 
przygotować ofiarowanie w dobrej świadomości. „Co nagle 
to po diable.” 

 Rozmowy powinno się ograniczać do kṛṣṇa-kathā. 

 Nie puszczaj muzyki we współczesnym stylu. Właściwe 
są nagrania tradycyjnych bhajanów i kīrtanów. 

 Na tyle, na ile to możliwe, powinno się unikać 
jednoczesnej obecności w kuchni mężczyzn i kobiet. 

 Generalnie powinno się pozwalać wchodzić do kuchni tylko 
Vaiṣṇavom, ponieważ tylko przeszkoleni wielbiciele są w stanie 
właściwie zrozumieć i przestrzegać te zasady. 

 Jeśli to możliwe, powinno się smażyć jedynie w ghee. Ghee 
używane do smażenia powinno być regularnie wymieniane. (W 
idealnym przypadku ghee i oleje powinny być używane tylko raz, 
gdyż każde ponowne ich podgrzewanie sprawia, że stają się ciężej 
strawne. Doskonały kucharz zużyje minimalną ilość ghee do 
smażenia, a resztę doda do halavy lub ryżu.) Jeśli ghee nie jest 
dostępne lub nie może być zrobione, można używać olejów, takich 
jak olej kokosowy, gorczycowy, słonecznikowy czy z orzeszków 
ziemnych. 

Naczynia kuchenne 

 Na tyle, na ile to możliwe, powinno się unikać używania 
plastikowych naczyń i narzędzi. Przyprawy najlepiej się 
przechowuje w pojemnikach z porcelany lub gliny, można je także 
trzymać w naczyniach z mosiądzu lub nierdzewnej stali. 
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 Najlepsze garnki to te zrobione z kamienia. Garnki z gliny 
(używane tylko raz) są idealne do gotowania ryżu. Jeśli garnki z 
brązu i miedzi nie są pokryte w środku cyną, nie powinno się ich 
używać do przyrządzania żadnych kwaśnych rzeczy (na przykład 
potraw zawierających pomidory czy jogurt), są one jednak bardzo 
dobre do przyrządzania innych potraw. Hartowana stal, jeśli nie 
jest zardzewiała, może być używana do smażenia, ale nigdy do 
gotowania; można używać stali nierdzewnej, chociaż nie jest ona 
zbyt wysokiej klasy. Kucharze powinni unikać garnków z 
aluminium (są one raczej trujące), a także naczyń emaliowanych, 
gdyż kawałek emalii może odprysnąć i w ten sposób zanieczyścić 
ofiarowanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 2 
Sześćdziesiąt cztery elementy wielbienia 

 

 Hari-bhakti-vilāsa wymienia sześćdziesiąt cztery upacāra 
stosowane w czasie codziennego wielbienia Bóstw. Upacāra są to 
różne przedmioty bądź służby ofiarowywane Panu w czasie 
wielbienia. W tym rozdziale zaprezentujemy sześćdziesiąt cztery 
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upacāra, wymieniając je w kolejności zgodnej z dziennym 

rozkładem służby. Kiedy to będzie potrzebne, zwięźle wyjaśnimy 
funkcje różnych upacāra i wspomnimy o generalnych zasadach 
rządzących ofiarowywaniem danego przedmiotu. Szczegółowe 
zasady dotyczące ofiarowywania upacāra znajdziesz w trzecim i 
czwartym rozdziale, a także w Uzupełnieniu. 

 Wśród sześćdziesięciu czterech upacāra rozróżnia się szesnaście 
podstawowych (ṣoḍaŹopacāra) ofiarowywanych w czasie porannej 
pūjy. Większość z szesnastu podstawowych elementów jest 
ofiarowywana kilka razy w ciągu dnia na różne sposoby, a 
niektóre z nich mają swoje odpowiedniki, które mogą być 
ofiarowywane wraz z podstawowym elementem. W ten sposób 
lista upacāra rozszerza się z szesnastu pozycji aż do 
sześćdziesięciu czterech. Śrīla Sanātana Gosvāmī zaznacza, że 
można ofiarowywać nawet więcej elementów, niekoniecznie 
wymienionych w Hari-bhakti-vilāsa. Szczególnie odnosi się to do 
festiwali. Dlatego też wielbienie Bóstw nie jest ograniczone do 
sześćdziesięciu czterech punktów. Nie oczekuje się, że we 
wszystkich świątyniach będzie się codziennie ofiarowywało 
wszystkie sześćdziesiąt cztery upacāra, ale tam, gdzie jest 
przynajmniej jeden pūjārī zaangażowany w pełnym wymiarze 
czasu, możliwe jest ofiarowywanie większości z nich. Jak pisze 
Śrīla Prabhupāda: „Czasami nie jest możliwe, by zdobyć wszystkie 
sześćdziesiąt cztery składniki; dlatego polecamy, aby wszystkie 
one były dostępne przynajmniej w dniu instalacji. Gdy [Bóstwo] 
Pana zostanie zainstalowane, wielbienie za pomocą sześćdziesięciu 
czterech elementów powinno być utrzymywane na tyle, na ile to 
możliwe” (Cc. Madhya 24.334, znaczenie). 

                                                           
 W znaczeniu do Caitanya-caritāmṛta, Madhya-lī lā  24.334, Śrīla Prabhupāda załączył listę 

upacāra, na której kolejność odrobinę różni się od tej podanej w Hari-bhakti-vilāsa. W tym 
podręczniku podajemy listę z Hari-bhakti-vilāsa, gdyż przedstawia ona dzienny rozkład służby 
z dokładną kolejnością ofiarowań. Możemy tutaj także zaznaczyć, że pierwsza książka o 
wielbieniu Bóstw w ISKCON-ie zatytułowana „Doskonałość wielbienia Bóstw” zawierała 
wersety i znaczenia z dwudziestego czwartego rozdziału Caitanya-caritāmṛta, Madhya-lī lā, 
opisującego instrukcje Pana Caitanyi przekazane Sanātanie Gosvāmī emu, by ten zamieścił je 
w swojej Hari-bhakti-vilāsa. W 1974 roku Śrīla Prabhupāda chciał, aby wielbiciele 
rozprowadzili „Doskonałość wielbienia Bóstw” we wszystkich świątyniach, z prośbą, aby 
zawarte w niej instrukcje były tam stosowane w czasie wielbienia Bóstw.  
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Szesnaście podstawowych upacāra (ṣoḍaśopacāra-pūjā) 

 W czasie porannej pūjy głównym Bóstwom powinno się 
ofiarowywać przynajmniej szesnaście podstawowych upacāra, 
szczególnie jeśli te Bóstwa znajdują się w świątyni otwartej dla 
gości. Innym Bóstwom (dodatkowym Bóstwom w świątyni lub 
osobistym Bóstwom w domu) w czasie porannego wielbienia 
można ofiarowywać dwanaście, dziesięć, albo pięć upacāra, w 

zależności od możliwości i czasu. W czasie różnego rodzaju 
wstępnego wielbienia, jak na przykład oddawanie czci strażnikom 
pokoju Bóstw, parafernaliom takim jak dzwoneczek, czy siedzibie 
Pana (pīṭha-pūjā), pūjārī zazwyczaj ofiarowywują jedynie dwa lub 
trzy upacāra. 

                                                           
 Jeśli jest obecny śālagrāma-śilā, główne Bóstwa mogą otrzymać wielbienie za Jego 

pośrednictwem. W podobny sposób, jeśli obecne są duże, marmurowe Bóstwa jak również 
małe, metalowe przedstawiające te same osoby, małe Bóstwa nie muszą być codziennie 
kąpane. Jednakże powinny być codziennie czyszczone za pomocą mokrej szmatki, a także 
ubierane i dekorowane wraz z dużymi Bóstwami. Mimo iż nie muszą być One codziennie 
kąpane, gdy zamiast tego kąpie się Śālagrāma-Śilā, metalowe Bóstwa powinno się czyścić i 
kąpać raz w tygodniu, albo przynajmniej w każde EkādaŹī . Śrīla Prabhupāda polecał, aby, 
jeśli tylko czas na to pozwala, codziennie czyścić przynajmniej widzialne części Bóstw—Ich 
twarze, ręce i stopy.  
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Jedyną upacāra, która musi być ofiarowana, wraz z innymi 
elementami lub bez nich, jest bhakti.  

Sześćdziesiąt cztery upacāra 

 Lista sześćdziesięciu czterech upacāra zaczyna się od służb dla 
Bóstw wykonywanych wcześnie rano, włączywszy budzenie Pana, 
ofiarowywanie pokłonów i ofiarowywanie maṅgala-āratī. Czynności 
te są zwane jāgaraṇa-sevā. Zamieszczamy tutaj listę 
sześćdziesięciu czterech elementów wielbienia wraz z 
odpowiednimi objaśnieniami. 

Budzenie Pana (jāgaraṇa-sevā) 

 [1] Budzenie Pana poprzez intonowanie Wed, stuti i innych 
wersetów przy akompaniamencie instrumentów muzycznych, aby 
w ten sposób posłusznie ofiarować siebie samego przed wejściem 
do pokoju Bóstw i wykonaniem pūjy (veda-ghoṣanā-vīnādi-
vādyair vandī-stavair prabodhanam) 

 Zgodnie z tradycją, w wielkich świątyniach wielbiciele, aby 
obudzić Pana, intonują wedyjskie wersety. W południowych 
Indiach w świątyni VeṅkaṭeŹvara wielbiciele intonują 
Veṅkaṭeśvara-suprabhatā, hymn, którego jedynym 
przeznaczeniem jest budzenie Pana. Powinno się przynajmniej 
zadzwonić dzwoneczkiem, aby zwrócić uwagę Pana i pokazać, że 
chce się Mu ofiarować służbę.  

 W Caitanya-caritāmṛta Śrīla Prabhupāda podkreśla, jak ważny 
jest dzwoneczek wiszący przy wejściu do świątyni. Goście  mogą 
nim zadzwonić wchodząc do domu Pana, co daje im również 
sposobność ofiarowania Panu pierwszego elementu wielbienia: 

Przed pokojem Bóstw musi wisieć duży dzwonek, aby 
każdy, kto wchodzi do środka, mógł nim zadzwonić. Jest to 
nazywane prabhodhana, czyli posłusznym ofiarowaniem 
Panu siebie samego. Jest to pierwszy element [wielbienia 
Bóstw]. [Cc. Madhya 24.334, znaczenie] 

 [2] Intonowanie „jaya” po ujrzeniu Bóstwa (jaya-śabda) 

 Śrīla Prabhupāda pisze: 

Odwiedzający powinien intonować jaya Śrī Rādhā-Govinda 
albo jaya Śrī Rādhā-Mādhava wraz z jednoczesnym 
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pociągnięciem dzwoneczka. Za każdym razem należy 
używać słowa jaya. Powinno się od razu ofiarować Panu 
pokłony padając jak kij. [Caitanya-caritāmṛta, Madhya 
4.334, znaczenie] 

 [3] Ofiarowywanie pokłonów (namaskāra) 

 Wcześnie rano, a szczególnie po obudzeniu Bóstw, powinieneś 
ofiarować Im pokłony, jako że w śāstrach jest powiedziane, że nie 
powinno się niepokoić Pana ofiarowując Mu pokłony w czasie Jego 
odpoczynku lub kąpieli. (Ani też, jeśli chodzi o ścisłość, nie 
powinno się w tym czasie okrążać Pana.) Także składaj pokłony 
na zewnątrz pokoju Bóstw, nigdy wewnątrz, ponieważ zalecane 
jest ofiarowywanie pokłonów z szacownej odległości. Wewnątrz 
pokoju Bóstw możesz ofiarować praṇāma ze złożonymi dłońmi 
(praṇāma-mudrā), wykorzystując mantry a także umysł. 

Aṣṭaṅga-praṇāma i pańcāṅga-praṇāma 

 Śrīla Prabhupāda pisze: 

Słowo daṇḍa znaczy kij lub kłoda. Kij lub kłoda padają 
prosto; podobnie wielbiciel, który ofiarowuje pokłony 
wyższej osobie za pomocą wszystkich ośmiu aṅga (części) 
ciała, spełnia to, co nazywane jest daṇḍavat. Czasami 
jedynie mówimy o daṇḍavatach, ale w rzeczywistości nie 
padamy. Bowiem daṇḍavat oznacza padnięcie jak kłoda 
przed kimś wyższym. [Cc. Madhya 1.67, znaczenie] 

 Hari-bhakti-vilāsa wyjaśnia, jak powinno się ofiarowywać 
daṇḍavat-praṇāma: Składaj pokłony za pomocą ośmiu aṅga—
stóp, kolan, piersi, rąk, głowy, wzroku, umysłu i słów. Dwoma 

stopami, kolanami, piersią, rękoma i głową dotykaj ziemi, wzrok 
spuść na dół, przymknij oczy do połowy i recytuj modlitwę 
jednocześnie medytując, że twoja głowa znajduje się pod 
lotosowymi stopami Pana. 

 Aby wykonać pańcāṅga-praṇāma, złóż pokłony za pomocą 
pięciu aṅga—kolan, ramion, głowy, intelektu i słów. (Pierś nie 
dotyka ziemi.) Obrazą jest ofiarowywanie pokłonów używając tylko 
jednej ręki—to znaczy z jedną rękę wyciągniętą przed głową, w 
czasie gdy w drugiej trzyma się nad podłogą woreczek z koralami 

                                                           
 Dłonie powinny być wyciągnięte przed głową, nie obok głowy czy piersi.  
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lub jakąś inną świętą rzecz. Zanim ofiarujesz pokłony, odłóż 
wszystko, co trzymasz. 

 Mężczyźni mogą spełniać oba rodzaje praṇāma, ale kobiety 
tradycyjnie wypełniają tylko pańcāṅga-praṇāma, jako że ich piersi 
nie powinny dotykać ziemi. Podkreślając ważność praṇāma, Hari-
bhakti-vilāsa stwierdza, że w czasie ofiarowywania praṇāma 
powinno się paść na ziemię przynajmniej cztery razy. 

 Nie ma zbyt wielu zaleceń odnośnie kierunku, w którym 
powinno się zwracać w czasie ofiarowywania praṇāma w różnych 
okolicznościach. Generalną zasadą jest zwracanie się w stronę 
osoby, którą chcesz uhonorować. W świątyni, gdzie rozumie się, 
że naprzeciwko Bóstw stoi Garuḍa, śāstry zalecają ofiarowywanie 
praṇāma kierując się do Bóstw lewym bokiem, aby nie wyciągać 
stóp w stronę Garuḍy (albo, w przypadku wielu świątyń ISKCON-u, 
Śrīla Prabhupāda). W czasie ofiarowywania pokłonów najpierw 
intonuj praṇāma-mantrę do swojego mistrza duchowego, potem 
do Śrīla Prabhupāda (jeśli jest inna), następnie praṇāma-mantry 
do Bóstw obecnych na ołtarzu.  

 Śāstry stwierdzają, że do pokoju Bóstw powinno się wchodzić w 
pokornym nastroju, lekko kłaniając się i stawiając najpierw prawą 
stopę. Kiedykolwiek wchodzi się do pokoju Bóstw aby podjąć 
służbę, należy uczynić jakiś dźwięk—pukając, klaszcząc w dłonie 
albo dzwoniąc dzwoneczkiem. Nie jest konieczne, aby powtarzać 
to za każdym razem, gdy wchodzi się na ołtarz w ciągu pełnienia 
służby, ale na początku powinno się to zrobić.  

 [4] Ofiarowywanie maṅgala-āratī  (ārātrika) 

 Śrīla Prabhupāda pisze: 

W świątyni musi być regularnie spełniane maṅgala-āratī, 
wcześnie rano, półtora godziny przed wschodem słońca. 

[Cc. Madhya 14.334, znaczenie] 

                                                           
 W tym podręczniku będziemy używać popularniejszego słowa āratī  (w bengali i hindi) 
zamiast sanskryckiego ārātrika. 
 Rozważywszy różnice pomiędzy strefami czasowymi, położeniem geograficznym i porami 

roku, w świątyniach maṅgala-āratī  powinno się zaczynać nie wcześniej niż o 4:00 rano i nie 
później niż o 5:00—oczywiście zakładając, że sąsiedzi nie będą się żalić na hałas o tak 
wczesnej porze! 



Sześćdziesiąt cztrey elementy wielbienia 62 

 W Nektarze Oddania (streszczonym studium nad Bhakti-
rasāmṛta-sindhu) Śrīla Prabhupāda jeszcze bardziej podkreśla 
korzyści płynące z widzenia spełnianego āratī. Pisze on: 

W Skanda Purāṇie znajduje się następujący opis rezultatów 
osiąganych poprzez ujrzenie āratī (wielbienia) spełnianego 
dla Bóstwa: ‘Jeśli w czasie āratī ktoś zobaczy twarz Pana, 
może zostać uwolniony od wszelkich grzesznych reakcji 
pochodzących z wielu tysięcy, a nawet milionów 
poprzednich żyć. Wybacza mu się nawet zabicie bramina 
czy inne niedozwolone czynności.’ [Nektar Oddania, 
rozdział 9] 

 Aratī jest także nazywane nīrājāna albo dṛṣṭi, co oznacza 
wachlowanie przed kimś pomyślnymi substancjami w celu 
rozproszenia niepomyślnych wpływów czy elementów, jako sposób 
ochrony. Różne ofiarowywane substancje, które reprezentują 
materialne elementy w ich czystej formie, a także odpowiadające 
im obiekty zmysłowe (np. dźwięk, forma, dotyk, itd.), są pomyślne 
i oczyszczające. Dlatego wszystkie ceremonie āratī ofiarowywane 
Panu są pomyślne (maṅgala), ale pierwsze āratī w ciągu dnia, to 
ofiarowywane wcześnie rano, jest uważane za szczególnie 
pomyślne dla wszystkich uczestników.  

 Maṅgala-āratī (pierwsze w ciągu dnia) powinno być pełnym 
āratī, gdzie ofiarowuje się kadzidło, lampkę, wodę, chusteczkę, 
kwiaty i cāmarę. Gdy jest ciepła pogoda, można także 
ofiarowywać wachlarz. 

 Przed maṅgala-āratī powinno się ofiarować słodycze z mleka. 

Wstępne czynności oczyszczające (pūrvāṅga-karma) 

 Zanim rozpocznie się wielbienie głównego Bóstwa szesnastoma 
podstawowymi upacāra, powinno się spełnić pewnego rodzaju 
wstępne czynności oczyszczające, a także wstępne wielbienie. Po 
ich opisaniu będziemy kontynuować opis następnych upacāra 
począwszy od numeru piątego, (który jest równoznaczny z 
numerem pierwszym spośród szesnastu podstawowych upacāra). 

Poświęcenie wody do oczyszczania (samānya-arghya i viśeṣa-arghya) 

 Woda jest ważnym elementem w wielbieniu. Nie tylko fizycznie 
oczyszcza wiele rzeczy, ale gdy jest uświęcona mantrą Bóstwa, 
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nieróżną od Samego Bóstwa, zyskuje duchową moc. Woda 
uświęcona w ten sposób jest wykorzystywana do prokṣaṇa 
(pokrapiania w celu oczyszczenia) miejsca, różnych substancji i 
samej wielbiącej osoby. Jest to proces często stosowany we 
wszelkiego rodzaju pūjāch, i różne podręczniki do pūjy podają 
podobne metody, jak w prosty sposób zrobić samānya-arghya, 
czyli czystą wodę mająca ogólne zastosowanie. Zwykle dokonuje 
się tego na początku wielbienia, aby była ona potem dostępna.  

 Przed podjęciem pełnego wielbienia głównego Bóstwa można 
przygotować inną arghya, zwaną viśeṣa-arghya (specjalna 
arghya). Viśeṣa-arghya, do której jest przywoływane Bóstwo, a 
następnie w niej wielbione, jest wykorzystywana do ostatecznego 
uduchowienia miejsca, przedmiotów i jaźni. Arghya ta jest także 
umieszczana w oddzielnym naczyniu, w którym mogą się 
znajdować różne inne pomyślne substancje, i może być 
ofiarowana Panu jako arghya-upacāra. Viśeṣa-arghya generalnie 
przywoływuje się w konsze, tak więc proces ten jest często 
nazywany śaṅkha-sthāpana. W prostym procesie wielbienia można 
używać samānya-arghya zarówno jako samānya- jak i viśeṣa-
arghya.  

Przygotowywanie siedzenia (āsana-shtāpana) 

 āsana oznacza „pozycję siedzącą,” jak również „siedzenie.” Aby 
spełnić pūję (inną niż āratī) musisz usiąść, ponieważ w takiej pozie 
można się łatwiej skoncentrować. Polecane są pozycje padma-
āsana i svastikā-āsana, nogi powinny być przykryte ubraniem. 
Kiedy spełniasz pūję, powinieneś siedzieć na āsanie. Siedzenie na 
gołej podłodze w czasie spełniania pūjy jest sevā-aparādhą, 
obrazą w wielbieniu Bóstw. W Źāstrach znajduje się oznajmienie, 
że āsany z drewna, kamienia, ziemi, bambusu i trawy innej niż 
kuśa mogą ściągnąć chorobę, biedę i smutek. āsany z trawy kuśa, 
jedwabiu i wełny są najbardziej odpowiednie do Vaiṣṇava arcana. 

Przygotowywanie przyrządów i przedmiotów potrzebnych do 
wielbienia (pātra-shtāpana) 

 Przygotuj wszelkie substancje, które mają być ofiarowane, jak 
również różne naczynia i inne rzeczy, abyś nie musiał się ruszać ze 
swojej āsany i przerywać medytacji, a także wielbienia. Zatroszcz 
się także, aby ofiarowane rzeczy nie dotykały nieofiarowanych. 
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Jeśli to ma miejsce, te nieofiarowane rzeczy nie mogą zostać 
potem ofiarowane Panu.  

Proszenie o błogosławieństwa mistrza duchowego i poprzednich 
ācāryów (guru-paṅkti-namaskāra) 

 Zawsze przed zaczęciem wielbienia musimy przywołać 
błogosławieństwa naszego mistrza duchowego i całej sampradāyi; 
powinniśmy zawsze pamiętać, że jedynie asystujemy mistrzowi 
duchowemu i sukcesji uczniów w wielbieniu Pana. Dlatego przed 
podjęciem dalszych czynności należy ze złożonymi dłońmi 
(praṇāma-mudrā) w umyśle złożyć pokłony guru i guru-paramparā 
intonując praṇāma-mantry. 

Oczyszczanie rąk, kwiatów i innych przedmiotów (kara-śuddhi, puṣpa-
śuddhi i dravya-śuddhi) 

 Gdy już usiądziesz na āsanie i wszystkie parafernalia będziesz 
miał w zasięgu ręki, powinieneś oczyścić ręce. Gdy spełnia się 
uświęcone uczynki brudnymi rękoma, wszystko się zanieczyści. 
Możesz oczyścić ręce płucząc je wodą lub wcierając w nie 
canadana. Gdy oczyścisz ręce, możesz zabrać się do oczyszczania 
innych rzeczy. 

 Kwiaty oczyszcza się przez prokṣaṇa (pokrapianie ich samānya-
arghya), mudry, i mantry. 

 Różne przedmioty uduchawia się poprzez intonowanie nad nimi 
mūla-mantry do Bóstw, przez wykonanie prokṣaṇa z samānya-
arghya (która jest także uświęcona mantrą Bóstw) i poprzez 
mudry. 

                                                           
 W czasie wystawnego wielbienia mudry mogą być stosowane dowolnie. Mudrā oznacza taki 
układ rąk, który sprawia Panu przyjemność. Mudry pomagają wielbicielowi skupić swój umysł 
na Panu. W wielbieniu Viṣṇu stosuje się dwadzieścia cztery mudry. Niektóre reprezentują 
Jego bronie i zbroje, a inne mają funkcjonalne znaczenie, np. cakra-mudrā służy do ochrony, 
a dhenu-mudrā do robienia amṛta. Kṛṣṇie jest szczególnie drogich pięć mudr—mianowicie 
veṇu, vana-mālā, bilva, śrī vatsa i kaustubha; pūjārī  może je pokazywać Panu przed 
rozpoczęciem wielbienia. Są także mudry odpowiadające szesnastu upacāra: w czasie 
ofiarowywania każdej z nich wielbiciel może zrobić odpowiednią mudrę. (Upacāra-mudr nie 
pokazuje się w czasie wielbienia Rādhā-Kṛṣṇy, ale można to robić w czasie wielbienia 
śālagrāma-śilā albo Pana Nṛsiṁhy.) Rysunki i wyjaśnienia mudr znajdują się w Uzupełnieniu 
na stronach . 
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Oczyszczanie elementów materialnego ciała (bhūta-śuddhi) 

 Bhūta-śuddhi oznacza „oczyszczanie cielesnych elementów 
(bhūta).” Materialne ciało jest wypełnione grzesznymi 
pragnieniami. W rzeczywistości samą przyczyną materialnego ciała 
są grzeszne pragnienia. W takim stanie nie można wielbić Pana 
czy nawet zbliżyć się do Niego. Jak stwierdzają śāstry, nādevo 
devaṁ arcayet: „Nie będąc na poziomie devy [tzn. w czystym 
stanie] nie można wielbić Pana.” 

 Proces, który oczyszcza nas z materialnej świadomości i 
rozbudza w nas świadomość naszego duchowego ciała, jest 
nazywany śuddhi. Hari-bhakti-vilāsa stwierdza: 

Proces oczyszczania ciała zrobionego z bhūta [ziemia, 
woda, ogień, powietrze i eter] poprzez obcowanie z 
transcendentalnym Panem jest nazywany bhūta-śuddhi. 

 Bhūta-śuddhi jest niezbędnym krokiem wspomnianym we 
wszystkich podręcznikach do pūjy. Stosowany we wszelkiego 
rodzaju pūjy, japa i medytacji jest spełniany przez wielbicieli na 
wszystkich etapach zaawansowania. 

 Bhūta-śuddhi można wykonywać na dwa sposoby: pierwszy z 
nich jest skomplikowaną, systematyczną metodą uwalniania się od 
ciężkich, materialnych elementów ciała i zastępowania ich nowymi 
i ożywionymi, ostatecznie osiągając oczyszczoną świadomość; 
drugi sposób, najczęściej wybierany przez wielbicieli Kṛṣṇy, polega 
na pamiętaniu, że jest się wiecznym sługą Kṛṣṇy, i dlatego jest się 
zupełnie duchowym i czystym. Gdy jest się utwierdzonym w takiej  
świadomości, ciało automatycznie oczyszcza się. 

 W Bhagavad-gīcie (18.54) Pan Kṛṣṇa podsumowuje cechy 
osoby usytuowanej w duchowej świadomości (brahma-bhūta): 

                brahma-bhūtaḥ prasannātmā na śocati na kāṅkṣati 
                samaḥ sarveṣu bhūteṣu mad-bhaktiṁ labhate parām 

Kto jest usytuowany w taki transcendentalny sposób, od 
razu realizuje Najwyższego Brahmana i staje się w pełni 
radosny. Nigdy nie lamentuje, ani niczego nie pragnie. Jest 
jednakowo ustosunkowany wobec każdej żywej istoty. W 
tym stanie osiąga czystą służbę oddania dla Mnie. [Bg. 
18.54]     
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Wstępne wielbienie 

Wielbienie mistrza duchowego (guru-pūjā) 

 Każdą sesję wielbienia należy zacząć czczeniem mistrza 
duchowego. Dzięki temu wielbiciel otrzymuje łaskę mistrza 
duchowego (kṛpa-śākti), która jest pierwszym i najważniejszym 
krokiem w zwracaniu się do Pana. Jedynie poprzez zadowolenie 
mistrza duchowego i osiągnięcie jego łaski, a także zwrócenie się 
do niego jako via medium, możemy cokolwiek ofiarować Panu. 
Pisma pańcarātrika mocno podkreślają tę kwestię: 

Kto najpierw wielbi mistrza duchowego, a później Mnie 
[Bhagavāna], osiąga doskonałość. W innym wypadku 
czyjeś wielbienie jest bezowocne. [Hari-bhakti-vilāsa 
4.334] 

Kto wielbi kogoś innego przed guru, osiąga jedynie 
nieszczęście. Jego czczenie jest bezużyteczne. [Hari-bhakti-
vilāsa 4.345] 

Najpierw powinno się przyjść przed oblicze swojego 
mistrza duchowego, ofiarować mu pokłony, ofiarować mu 
jakiś prezent, a następnie wielbić z oddaniem. Następnie, 
osiągnąwszy jego łaskę, powinno się wielbić Najwyższego 
Pana. [Hari-bhakti-vilāsa] 

 Możesz wielbić mistrza duchowego w formie zdjęcia, mūrti, 
yantry (diagramu z wypisanymi mantrami), ghaṭa 
(zainstalowanego naczynia z wodą), możesz też wielbić buty 
mistrza duchowego, które są uważane za nieróżne od niego. 
Generalnie czci się zdjęcie lub mūrti. Zdjęcie mistrza duchowego 
powinno ukazywać jego pełną formę. 

 Śrīla Bhaktivinoda Thākura poleca wielbienie mistrza 
duchowego szesnastoma upacāra, ale jeśli nie jest to praktyczne, 
można go czcić dwunastoma, dziesięcioma, czy pięcioma upacāra, 
w zależności od możliwości i okoliczności. Jeśli to możliwe, 
powinieneś spełniać czczenie za pomocą rzeczywistych 
przedmiotów; jeśli nie, jako substytuty możesz ofiarować kwiaty z 
candana albo czystą wodę‚ w tym samym czasie intonując 
odpowiednie mantry (wskazówki na ten temat znajdują się w 
Uzupełnieniu na stronie Jeśli nie jest to możliwe, powinieneś 
przynajmniej wielbić mistrza duchowego przeprowadzając 
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mānasa-pūję (czczenie w umyśle).Zakończ wielbienie i poproś 
mistrza duchowego, aby pozwolił ci służyć Panu.  

Wielbienie Pana Caitanyi (gaurāṅga-pūjā) 

 Przed rozpoczęciem wielbienia Rādhy i Kṛṣṇy zwolennicy Pana 
Caitanyi najpierw wielbią Pana Caitanyę, gdyż tylko poprzez Niego 
możemy mieć nadzieję, że zbliżymy się do służby dla Rādhā-

Kṛṣṇy. Możesz spełniać pūję szesnastoma, dwunastoma, 

dziesięcioma albo pięcioma składnikami (tak jak w guru-pūjy), 
albo też tyloma, ile to możliwe, z dodatkiem substytutów (zobacz 
Uzupełnienie, str. ). Czczenie Pana Caitanyi powinno zakończyć się 
praṇāmą i proszeniem Go o łaskę, abyśmy mogli wielbić Rādhā-
Kṛṣṇę.  

 Śrīla Prabhupāda pisze o istocie wielbienia Gaura-Nitaī: 

Przez służenie Gaura-Nityānandzie można uwolnić się od 
uwikłania materialnej egzystencji i w ten sposób osiągnąć 
kwalifikacje do wielbienia Bóstw Rādhā-Kṛṣṇa. [Cc. 8.31, 
znaczenie]  

Medytacja (dhyāna) 

 W Śrīmad-Bhāgavatam (3.28.18) Pan Kapiladeva udziela Swojej 
matce instrukcji na temat medytacji: 

Dlatego powinno się medytować o Bogu, Najwyższej 
Osobie, i o Jego wielbicielach. Powinno się skupić umysł 
medytując o wiecznej formie Pana.  

 Dhyāna oznacza koncentrację umysłu na Panu, Jego 
towarzyszach, parafernaliach, rozrywkach i Jego siedzibie. W 
czczeniu Bóstw obiektem medytacji jest wielbione Bóstwo. Umysł 
oczyszcza się poprzez bhūta-śuddhi  i później uduchawia się 
poprzez koncentrację na formie i rozrywkach Pana. Forma Pana w 

                                                           
 Te zalecenia odnoszą się także do wstępnego wielbienia Pana Caitanyi. 
 Oczywiście w świątyniach, gdzie głównymi Bóstwami są Gaura-Nitāi, nie ma potrzeby 

spełniania wstępnego wielbienia Pana Caitanyi, ponieważ będzie Mu ofiarowane pełne 
wielbienie wraz z Panem Nityānandą. W świątyniach, gdzie znajdują się Gaura-Nitāi, ale 
głównymi Bóstwami są Rādhā-Kṛṣṇa albo Jagannātha, powinno się najpierw wielbić Pana 
Caitanyę (albo Gaura-Nitāi, czy też całą  Pańca-tattvę) w formie obrazka. Jeśli jeden pūjārī  
wielbi wszystkie Bóstwa, powinien zacząć od Gaura-Nitāi, dopiero potem czcić Rādhā-Kṛṣṇę. 
Jeśli główne Bóstwa przyjmują służbę za pośrednictwem Śālagrāma-Śilā (jak to zostało 
wyjaśnione na stronie w Uzupełnieniu), pūjārī  powinien najpierw przeprowadzić wstępne 
czczenie Pana Caitanyi w formie obrazka, a dopiero później wielbić Śālagrāma-Śilā. 
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umyśle jest uważana za mūrti (Bóstwo) Pana i jest nieróżna od 
Samego Pana, a umysł wielbiącego jest pīṭha, czyli świętym 
ołtarzem Pana. 

 Forma Pana, o której się medytuje, powinna odpowiadać 
autoryzowanym opisom z autentycznych śāstr. Niektóre 
podręczniki do pūjy zawierają wersety opisujące wielbione Bóstwa 
i można te wersety intonować w czasie medytacji. Jednakże  
ważnym elementem nie jest intonowanie sanskrytu, ale forma 
Pana, którą dany opis przywołuje w umyśle. Dlatego też, jeśli 
odkryjesz, że intonowanie tłumaczenia oryginalnych sanskryckich 
wersetów w twoim własnym języku bardziej sprzyja wizualizacji 
formy Pana w umyśle, powinieneś zastosować to w praktyce. 

Wewnętrzne wielbienie (mānasa-pūjā) 

 Po medytowaniu o formie Pana powinieneś zaangażować swój 
umysł w wielbienie tej formy. Dhyāna stanowi przygotowanie do 
mānasa-pūjy; podczas gdy dhyāna jest bierna, mānasa-pūjā jest 
aktywna. Wszystkie rzeczy, które ofiarowujesz zewnętrznie, 
powinieneś także z pełnym oddaniem i uwagą ofiarować 

wewnętrznie. Także, podczas gdy rzeczy ofiarowane zewnętrznie 
mogą być bardzo skromne z powodu niewielkich możliwości, w 
czasie pełnienia mānasa-pūjy można wielbić Pana w bardzo 
bogaty sposób. (Zajrzyj do dziesiątego rozdziału Nektaru Oddania, 
gdzie znajduje się historia o wielbicielu, braminie, który sparzył 
sobie palec w czasie ofiarowywania w umyśle słodkiego ryżu.) 
Mānasa-pūjā jest kulminacyjnym punktem dhyāny. Śāstry 
zaznaczają, że w przypadku osoby praktykującej sādhana-bhakti 
sama pūjā za pomocą parafernaliów jest nieefektywna, jeśli nie 
towarzyszy jej mānasa-pūjā. Pūjā spełniana za pomocą 
parafernaliów, ale bez jednoczesnej mānasa-pūjy, może być 
przyczyną obraz popełnianych przez neofitów, gdyż mają oni 
tendencję, aby widzieć Bóstwo jako materialny obiekt. Dlatego też 
mānasa-pūjā, albo antar-yoga, jest zasadniczym elementem we 
wszelkiego rodzaju wielbieniu Bóstw. Wzniosłe dusze (szczególnie 
sannyāsīni, który zawsze podróżują) często przeprowadzają 

                                                           
 Mānasa-pūjā powinna zawierać taką samą liczbę ofiarowywanych przedmiotów, albo nawet 

więcej, niż zewnętrzne ofiarowanie, nigdy mniej. W ten sposób, gdy wielbimy Pana za 
pomocą szesnastu elementów, mānasa-pūjā powinna także zawierać ich szesnaście.  
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jedynie ten rodzaj czczenia, czego przykład znajdziemy w 
następującym ustępie z Caitanya-caritāmṛta: 

Gdy Śrī Nṛsiṁhānanda Brahmacārī usłyszał, że Pan 
Caitanya zamierza wybrać się do Vṛndāvany, był bardzo 
zadowolony i w swoim umyśle zaczął dekorować drogę, 
która tam prowadziła. Najpierw medytował o szerokiej 
drodze zaczynającej się w miasteczku Kuliyā. Udekorował 
ją klejnotami, na których następnie ułożył warstwę 
kwiatów bez łodyg. W umyśle ozdobił dwie strony drogi 
drzewami kwiatowymi bakula, a na okolicznych terenach 
rozmieścił duchowe jeziora. Na ich brzegach znajdowały 
się miejsca do kąpieli zbudowane z klejnotów, a w wodzie 
pływały kwitnące lotosy. Było tam wiele ćwierkających 
ptaków, a woda przypominała nektar. Nad całą drogą 
przelatywały chłodne bryzy niosące aromat różnorodnych 
kwiatów. Zbudował swoją drogę aż do Kānāi NāṭaŹālā. Nie 
mógł jednak w swoim umyśle poprowadzić dalej tej 
budowy. Nṛsiṁhānanda Brahmacārī nie rozumiał, dlaczego 
nie może jej ukończyć, dlatego też był całkowicie 
zdumiony. Następnie z wielką pewnością oznajmił 
wielbicielom, że tym razem Pan Caitanya nie przyjdzie do 
Vṛndāvany. [Cc. Madhya 1.155-161] 

 Zarówno dhyāna, jak i mānasa-pūję spełnia się nie tylko dla 
głównego Bóstwa, ale także dla Pana Caitanyi i mistrza 
duchowego w czasie wstępnego wielbienia. 

 

Główne wielbienie 

Przyjęcie Pana 

 [5] Zaproszenie Pana przez ofiarowanie Mu siedzenia (āsana) i 1 

zapewnienie Mu wygody (svāgata) 2 

 āsana oznacza sytuację czy też otoczenie, w którym ofiarowuje 
się Panu pewien typ wielbienia. Pana otaczają Jego towarzysze, 
którzy ofiarowywują Mu różne służby, a wśród tych towarzyszy 
jest nasz własny mistrz duchowy. Skoro to dzięki niemu uczeń 
otrzymuje pozwolenie, aby służyć Panu, powinno się rozumieć, że 
jedna āsana jest miejscem przeznaczonym dla mistrza 
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duchowego, w którym pełni on służbę dla Pana. Śrīla Prabhupāda 
wyjaśnia w Caitanya-caritāmṛta (Madhya 24.334, znaczenie): 

Przed ołtarzem powinna się znajdować āsana, czyli miejsce 
do siedzenia. Jest ona przeznaczona dla mistrza 
duchowego. Uczeń przynosi wszystko mistrzowi 
duchowemu, a ten ofiarowuje to Bogu, Najwyższej Osobie.  

 Powinno się także ofiarować Panu āsanę jako część 
ṣoḍaŹopacāra-pūjy; zazwyczaj robi się to umieszczając kwiaty albo 
płatki kwiatów w miejscu, gdzie Pan będzie stał w czasie 
przyjmowania padya, arghya, itd., przed ceremonią kąpieli. 

 Svāgata oznacza „przywitanie” i „zapewnienie 
wygody.” Powinieneś spytać Pana, czy jest Mu wygodnie, a 
następnie z uczuciem medytować o wspaniałym przywitaniu Go i 
zadowoleniu. Śrīla Prabhupāda wyjaśnia: 

Vṛndāvana oznacza, że każdy jest zajęty zapewnianiem 
wygody Kṛṣṇie. To jest Vṛndāvana. Nic dla własnej 
wygody. Cała Vṛndāvana jest zaangażowana w ten sposób, 
począwszy od Matki Yāṣody, Nāndy Mahārāja, młodych 
gopī i chłopców pasterzy; to jest Vṛndāvana. Kṛṣṇa jest w 
centrum. Im bardziej zajmujemy się tym, aby zapewnić 
wygody Kṛṣṇie, tym bardziej staje się to celem naszego 
życia. W ten sposób możemy osiągnąć wyzwolenie. 
[Transcendentalny Pamiętnik napisany przez Hari-Śauriego 
Dāsa] 

 Po ofiarowaniu Panu siedzenia i powitaniu Go zdejmij Jego 
nocne ubrania, a następnie załóż Mu gāmchę. Idealnie by było, 
gdyby gāmchā pozostała na Bóstwie w czasie czyszczenia, 
polerowania (w przypadku Bóstw z metalu) i kąpania, i została 
zdjęta w czasie osuszania Pana. Wtedy należy Mu ofiarować suchą 
gāmchę. (Zarówno ręcznik do wycierania, jak i sucha gāmchā  są 
nazywane aṅga-vastra, dwudziestym drugim upacāra.) 

 [6] Ofiarowywanie gałązki do czyszczenia zębów (danta-kāṣṭhā 
albo danta-dhāvana) 

 Śrīla Prabhupāda pisze: 

                                                           
 Svāgata, drugi element na liście szesnastu upacāra, nie jest wymieniony jako oddzielny 

element na liście sześćdziesięciu czterech upacāra. 
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Po maṅgala-āratī Bóstwo chce umyć Sobie zęby, dlatego 

należy Mu ofiarować gałązkę. [Cc. Madhya 24.334, 
znaczenie]  

 Możesz ofiarować Panu taką samą gałązkę, jakiej sam używasz. 
Możesz także w tym samym czasie ofiarować skrobaczkę do 
języka. 

 [7] Mycie stóp Pana (padya) 

 Ofiarowywanie padya, arghya, i madhuparki jest tradycyjnym, 
wedyjskim sposobem witania króla, czy też innego 
dystyngowanego gościa. W miejsce tych substancji często 
ofiarowuje się czystą wodę. Można do niej włożyć listki tulasī i 
ofiarować ją myśląc o brakującym elemencie. 

 Możesz ofiarować padya przed i po tym, jak Kṛṣṇa je, jako 
przyjęcie po ofiarowaniu āsany, po obudzeniu Pana i przed 
położeniem Go spać. 

 [8] Ofiarowywanie arghya jako znak przywitania i okazania 
szacunku (arghya) 

 Arghya jest mieszanką pomyślnych substancji ofiarowywaną 
ponad, albo dotykaną do głowy uhonorowanego gościa jako część 
jego przyjmowania. Dosłowne ofiarowanie komuś arghya pociąga 
za sobą skropienie nią czyjejś głowy lub też danie jej do ręki tej 
osobie, by sama mogła pokropić sobie głowę. Dlatego jest 
powiedziane, że ofiarowuje się arghya „do rąk.” Oba te sposoby są 
do przyjęcia, chociaż ofiarowanie do rąk jest lepsze, ponieważ 
uważa się, że w ten sposób okazuje się większy szacunek. W 
czasie ofiarowywania arghya powinno się dzwonić dzwoneczkiem 
trzymanym w lewej ręce. 

 [9] Ofiarowanie wody do oczyszczania poprzez picie (ācamana) 

 ācamana może być ofiarowany przed i po ofiarowaniu 
pożywienia, po wykąpaniu i ubraniu Pana, a także po założeniu Mu 
upavīta. 

 [10] Ofiarowanie madhuparki, a następnie wody do oczyszczania 
poprzez picie (madhuparka i punar-ācamana) 

                                                           
 Można także ofiarować Panu danta-kāṣṭhā zaraz po obudzeniu Pana, przed rozpoczęciem 

maṅgala-āratī . 
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 Niektóre źródła podają, że madhuparkę należy ofiarowywać w 
kubeczku do prawej ręki Pana, aby w ten sposób mógł ją przyjąć.  

 Po madhuparce znowu ofiaruj ācamana. (Na standardowej 
liście szesnastu upacāra ācamana ofiarowany po madhuparce jest 
policzony jako osobny upacāra.) 

Kąpanie Pana (snānā) 

 [11] Ofiarowywanie Panu butów, aby mógł On udać się do 
miejsca kąpieli (pādukā albo pādukārpaṇa) 

 Śrīla Prabhupāda pisze: 

Powinno się umieścić przed Panem drewniane buty. 
[Caitanya-caritāmṛta, Madhya 24.334, znaczenie]  

 Można ofiarować buty, kiedy tylko Pan przemieszcza się z 
jednego miejsca do drugiego, pokazując je przez chwilę, zanim 
przemieści się Bóstwo. Po przyjęciu Pana (składającego się z 
elementów od 5-tego do 10-tego) zaprasza się Pana do 
specjalnego obszaru przeznaczonego do kąpieli. 

 [12] Czyszczenie ciała Pana (aṅga-mārjana) 

 Zanim przejdziesz do czyszczenia ciała Pana za pomocą wody i 
miękkiej szmatki, usuń wszystkie stare kwiaty, candana, itd. 
Metalowe Bóstwa można teraz wyczyścić za pomocą pasty 
zrobionej z rozdrobnionego gopī-candana z dodatkiem świeżego 

soku z cytryny albo wody, a następnie wytrzeć miękką szmatką 
przed przystąpieniem do właściwej kąpieli. (Jeśli Bóstwo nie jest 
wodoodporne, po prostu przetrzyj Pana suchą szmatką.) 

 [13] Wcieranie pachnących olejków w ciało Pana (abhyāṅga) 

 Przed kąpielą można natrzeć ciało Pana pachnącymi olejkami. 

To ofiarowanie jest szczególnie pomyślne w czasie Ekādaśī. 

 Sanātana Gosvāmī wspomina, że olejkiem powinno się 
masować szczególnie głowę Pana. 

                                                           
 Cytrynowy sok z butelek zawiera różne nieczystości i dlatego nie może być przyjęty. 
Niektórzy wielbiciele do czyszczenia Bóstw  używają także pasty z nieobranych migdałów. 
 Najwłaściwszym czasem, aby ofiarować Panu perfumowane olejki, jest moment tuż przed 

Jego kąpielą (a nie zaraz po maṅgala-āratī  w czasie modlitw do Pana Nṛsiṁhadevy). 
Dodatkowo można także ofiarować olejek po ubraniu Pana, zraszając nim Jego twarz i ręce. 
Możesz także zrosić ubrania i posłanie Pana. 
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 Olejki prasāda, które zostały ofiarowane na patyczku owiniętym 
kawałkiem bawełny, mogą być rozprowadzane po powitaniu 
Bóstw. 

 [14] Usuwanie olejku z ciała Pana (udvartana) 

 W swoim komentarzu do Caitanya-caritāmṛta (Madhya 24.334, 
znaczenie) Śrīla Prabhupāda wspomina o używaniu mokrej gąbki 
w celu usunięcia nadmiaru olejku z Bóstwa. Lepsze może być 
używanie do tego celu miękkiego bawełnianego ręcznika, jako że 
prawdziwa gąbka jest morskim zwierzęciem, a sztuczna jest po 
prostu kawałkiem plastyku. Masaż ciała za pomocą olejku przed 
wzięciem kąpieli jest kosmetycznym zabiegiem, gdyż oczyszcza on 
pory skóry. Po masażu, jeszcze przed kąpielą, usuwa się nadmiar 
olejku. 

 [15] Kąpanie Pana w wodzie z kwiatami (snāna) 

 Jak zostało napisane w Caitanya-caritāmṛta: 

Powinno się kąpać Pana w wodzie, w której przez jakiś 
czas były moczone ładnie pachnące kwiaty. [Caitanya-
caritāmṛta, Madhya 24.334, znaczenie] 

Pańcāmṛta-snāna 1 

 Pańcāmṛta-snāna zazwyczaj nie ofiarowuje się Bóstwu 
codziennie, ale powinno się ją ofiarować każdego dnia Śalagrāma-
śilā, przynajmniej w świątyni. Najlepiej każdą z substancji 
wchodzących w skład pańcāmṛty polewać Bóstwo używając 
konchy. Płynne substancje nie powinny być ani zbyt zimne, ani 
zbyt gorące. Następujące pięć elementów (16-20) wchodzi w skład 
pańcāmṛta-snāna. 

 

 [16] Kąpanie Pana w mleku ( kṣīra-snāna) 

 Jeśli jest zimno na dworze, lekko podgrzej mleko. 

 [17] Kąpanie Pana w jogurcie (dadhi-snāna) 

 Rozmieszaj jogurt, aby łatwo można było go wylewać. 

 [18] Kąpanie Pana w ghee (ghṛta-snāna) 

 Podgrzej ghee, aby było płynne, ale niezbyt gorące. 
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 [19] Kąpanie Pana w miodzie (madhu-snāna) 

 Można wymieszać miód z wodą, aby był bardziej płynny. 

 [20] Kąpanie Pana w cukrze (sitā-snāna) 

 Rozpuść cukier albo guḍa w wodzie, a później tą słodką wodą 
polewaj Bóstwo. 

 Po wykąpaniu Pana w pańcāmṛcie możesz usunąć ghee 
wcierając w ciało Pana zmielony jęczmień albo pszenną mąkę, a 
następnie umyć Go ciepłą wodą. Do usuwania brudu z trudno 
osiągalnych części ciała Bóstwa można użyć szczoteczki z włosia z 
krowiego ogona lub włókien z orzecha kokosowego. Wykąpawszy 
Pana w ciepłej wodzie, wykąp Go także chłodną wodą (jeśli 
pogoda na to pozwala). 

Kąpanie Pana w wodzie (jāla-snāna) 

 [21] Kąpanie Pana w wodzie uświęconej mantrami (mantra-puta-
jala) 

 Technicznie termin ‘woda uświęcona mantrami’ oznacza wodę, 
nad którą intonowało się pewne wedyjskie hymny i bīja-mantry 
Bóstw. Można także intonować mantry w czasie kąpieli. W 
komentarzu do Caitanya-caritāmṛta (Madhya 24.334, znaczenie) 
Śrīla Prabhupāda pisze: 

Myj Bóstwo wodą i intonuj tę mantrę: 

cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa- 
   lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam 
lakṣmī-sahasra-Śata-sambhrama-sevyamānaṁ 
   govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi 

 W czasie kąpania Bóstw powinieneś intonować wersety z 
Brahma-saṁhity, a dodatkowo możesz też intonować wersety ze 
Śrīmad-Bhāgavatam, Bhagavad-gīty, Viṣṇu-sahasra-nāma, Puruṣa-
sūkty i innych autoryzowanych pism. W tym czasie właściwe jest, 
szczególnie przy wystawnym wielbieniu, aby wielbiciele 
towarzyszyli grając na instrumentach muzycznych, spełniając 
kīrtana, dzwoniąc dzwonami, dmąc w konchy czy też puszczając 
odpowiednie nagrania muzyki lub intonowania mantr. 

 [22] Wycieranie ciała Pana miękkim, suchym ręcznikiem (aṅga-
vastra) 
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 W Caitanya-caritāmṛta (Madhya 24.334, znaczenie) znajduje się 
oznajmienie: „Całe ciało [Bóstwa] powinno osuszać się  
ręcznikiem. 

 Wszelkie rzeczy z materiału używane do osuszania Pana i 
ofiarowywania Mu āratī powinny być prane po każdym użyciu i 
suszone w czystym miejscu, z dala od wszelkich możliwych źródeł 
nieczystości. 

Ubieranie i wielbienie Pana 

 [23] Ubieranie Pana (vastra) 

 Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja opisuje instalację Bóstwa Gopāla 
dokonaną przez Mādhavendrę Purīego: „Gdy ciało Bóstwa zostało 
oczyszczone, ubrano Go wspaniale w nowe szaty. Następnie na 
ciele Bóstwa umieszczono papkę sandałową, girlandy z tulasī i 
inne girlandy z pachnących kwiatów.” (Cc. Madhya 4.63) 

 Śrīla Prabhupāda podał wiele wskazówek odnośnie wielbienia 
Bóstw i dekorowania świątyni. Zamieszczamy tutaj kilka takich 
instrukcji: 

Kryszna musi mieć pawie piórko.[list od Śrīla Prabhupāda, 
8 czerwca 1975 r.] 

                                                           
 
gdyż mimo iż nie jest On różny od Samego Kṛṣṇy (jak to objawił w pewnych prywatnych lī lā), 
generalnie przejawia nastrój Śrīmatī  Rādhāraṇī , najwznioślejszej służki Kṛṣṇy. Z tego 
powodu w świątyniach Gauḍī ya Vaiṣṇavów zazwyczaj nie ozdabia się Pana Caitanyi pawim 

pióskiem—unikalnym symbolem Kṛṣṇy. Jednakże istnieją dostateczne dowody na to, że Śrīla 
Prabhupāda nigdy nie potępił ozdabiania Bóstwa Pana Caitanyi w świątyniach ISKCON-u za 
pomocą pawiego piórka. Wielu wielbicieli uważa, że ten fakt wskazuje na to, że dla 
powodzenia światowej misji nauczania Śrīla Prabhupāda ustalił, że najlepiej jest podkreślać, 
że Pan Caitanya jest Samym Kṛṣṇą, aby Jego Bóstwo było wielbione z pełną czcią i 
szacunkiem, jaki należy się Bogu, Najwyższej Osobie. Jest to jasne, że intencją Śrīla 
Prabhupāda nie było zachęcenie wielbicieli do przejęcia błędnych koncepcji propagowanych 
przez apasampradāyę gaurāṅga-nāgarī , jako że w swoim komentarzu do Caitanya-caritāmṛta 
wyraźnie potępił ich czynności. Nie jest też logiczne powiedzenie, że przez wskazanie 
supremacji Pana Caitanyi przez ozdobienie Go pawim piórkiem, przyjmuje się filozofię 
gaurāṅga-nāgarī . Uznając zasadę, że ācārya może ustanawiać szczegóły dotyczące wielbienia 
Bóstw, które instaluje, wielu wielbicieli czuje, że właściwe jest kontynuowanie ofiarowywania 
Panu Caitanyi pawiego piórka, jak to było robione za czasów bezpośredniej obecności Śrīla 
Prabhupāda, i że robienie tego nie jest sprzeczne z zasadami Gauḍīya Vaiṣṇavów. Jednakże, 
jeśli autorytety świątynne wolą, aby nie ozdabiać Pana Caitanyi pawim piórkiem, czy to ze 
względu na nauczenie, czy też inne sprawy, mogą przestrzegać bengalskiej tradycji. Mimo to, 
rozpoznając wewnętrzną jakość ‘okazyjnych’ prywatnych līlā Pana Caitanyi, w których ujawnił, 
że jest On svāyaṁ bhagavan Śrī  Kṛṣṇa, nikt nie powinien uważać, że jest to ‘złe,’ by wskazać 
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Dekoracja powinna być tak atrakcyjna, że gdy ludzie 
zobaczą Jagannatha, zupełnie zapomną o atrakcyjności 
Mayi. Na tym polega proces strojenia Jagannatha. Nasze 
oczy są przyciągane do piękna Mayi, ale jeśli zostaną 
przyciągnięte przez piękno Kryszny albo Jagannatha, nie 
będzie więcej możliwości, aby być przyciągniętym przez 
Mayę. [list od Śrīla Prabhupāda, 7 czerwca 1968 r.] 

Kryszna, który pojawia się w naszych świątyniach, jest w 
wieku kaiśora, a strój, który przedstawiłem, jest 
odpowiedni dla tego wieku. W naszych świątyniach Bóstwa 
Radha i Kryszna są wielbione jak Lakszmi Narayana, z 
przepychem Ich Boskiej Pary z Dvaraki. Wielbienie Radha-
Kryszna w takiej formie, jak pojawiają się we Vrindavanie 
jest przeznaczone dla bardzo zaawansowanych osób. [list 
od Śrīla Prabhupāda, 16 stycznia 1970 r.] 

Właściwym sposobem ubierania Jagannatha jest 
zakładanie Mu stroju króla ksatryi. Nie ma ograniczenia, 
jeśli chodzi o bogactwo, które możesz Mu ofiarować. [list 
od Śrīla Prabhupāda, 19 lutego 1973] 

Wszyscy [członkowie Panca-tattvy] powinni nosić koraliki 
tulasi kanthi, nie mniej niż dwa, trzy, albo cztery sznurki, 
albo tak jak mój Guru Maharaj, który zwykł nosić pięć 
sznurkówī Tylko Pan Caitanya i Pan Nityananda powinni 
nosić korony i hełmy. [list od Śrīla Prabhupāda, 20 
listopada 1971 r.] 

Czy stopy Śrīmatī Rādhārāṇī powinny być 
pokazywane? Odpowiedź brzmi: nie, nigdy nie powinny być 
widoczne. Jednakże stopy Kryszny powinny być odsłonięte. 
[list od Śrīla Prabhupāda, 4 stycznia 1975 r.] 

 Wielbiciele zazwyczaj używają szpilek do upinania odzienia 
Pana. Powinno się to jednak robić ostrożnie, aby nie zadawać 

                                                                                                                                                      

na ten fakt dekorując Jego formę Bóstwa pawim piórkiem, które jest emblematem Pana 
Kṛṣṇy. 
    Czasami znajdujemy opisy, w których Śrīmatī  Rādhārāṇī  jest przedstawiona z piórkiem 
pawiej samiczki we włosach. 
    Śrīla Prabhupāda polecił, aby Kṛṣṇa zawsze miał pawie piórko, dzwoneczki u kostek i 
zawsze nosił flet.  
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Panu bólu. Często używa się cienkich nici do podwieszania ubrań 
Bóstw; taka nitka powinna być na tyle niewidoczna, na ile to 
możliwe: Pan nie powinien wyglądać jak lalka na sznurkach. Także 
nie powinno się pokazywać nitek swobodnie zwisających z 
siṁhāsanu.  

 [24] Ofiarowywanie nici Gāyatrī (upavīta) 

 Z pewnością powinno się ofiarować Panu Jego świętą nić zanim 
ubierze się Mu górne odzienie. Nić powinna się składać z 
dziewięciu sznurków z białej lub żółtej bawełny czy też jedwabiu. 
Może też zawierać trzy sznurki z bawełny lub jedwabiu, trzy ze 
srebra i trzy ze złota. Można teraz udekorować czoło Pana za 

pomocą tilaka. Możesz także za pomocą ūrdhva-puṇḍra tilaka 
oznaczyć ramiona, boki i gardło Bóstwa. Dodatkowo możesz także 
namalować dekoracyjne znaki tilaka na czole, policzkach, 
ramionach, dłoniach i stopach Pana. Tilaka może być zmieszany z 
naturalnymi barwnikami, takimi jak turmerik albo kuṅkuma, jak 
również z wodnymi farbkami i powinno się go nanosić tępym 
złotym lub srebrnym pręcikiem lub też gałązką z roślinki tulasī. 

 [25] Ponowne ofiarowanie ācamanu po ubraniu Pana (punar-
ācamana) 

 W kulturze wedyjskiej po ubraniu robi się ācamana w celu 
oczyszczenia. 

 [26] Nanoszenie gandha wraz z listkami tulasī na stopy Pana 
(anulepana) 

 Śrīla Prabhupāda pisze: „Ładnie pachnące olejki, jak np. płynna 
papka sandałowa, powinny być rozsmarowywane na całym ciele 
[Bóstwa].” (Cc. Madhya 24.334, znaczenie) 

 Gandha odnosi się do papki sandałowej, która może być 
wymieszana z innymi substancjami. Można nanosić ją na całe ciało 

                                                           
 Nie używajcie wyciągniętej dłoni Śrīmatī  Rādhārāṇī  do trzymania szpilek w czasie ubierania 

Bóstw! 
 Słowo tilaka odnosi się do wszelkich pomyślnych dekoracji namalowanych na ciele, a jednym 

z nich jest znak ūrdhva-puṇḍra noszony przez Pana i Jego wielbicieli. Jako Gauḍī ya 
Vaiṣṇavowie dekorujemy Kṛṣṇę za pomocą Gauḍī ya Vaiṣṇava ūrdhva-puṇḍra, mianowicie 
dwóch cienkich pionowych linii złączonych u dołu i uwieńczonych listkiem o kształcie listka 
tulasī . Zgodnie z tradycją Śrīmatī  Rādhārāṇī  nosi na Swoim czole tylko czerwone sindūra, a 
nie znak ūrdhva-puṇḍra (zobacz w rozmowach ze Śrīla Prabhupādem, Tokio, 22 kwietnia 
1972 r.). 
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Pana, albo na Jego stopy, serce i czoło. Po naniesieniu gandhy 
możesz wachlować Pana, aby zwiększyć chłodzący efekt. Można 
nanosić gandhę za pomocą środkowego i serdecznego palca, lub 
też kciuka złączonego z małym palcem. 

 Nigdy nie smaruj czoła Pana papką sandałową, kamforą, czy 
inną chłodzącą substancją, jeśli na dworze jest zimno, chociaż 
możesz namalować wzorki za pomocą papki sandałowej i 
wykorzystać ją do przyczepienia listków tulasī do Jego lotosowych 
stóp. 

Listki i kwiatki tulasī 

 Teraz powinieneś ofiarować listki tulasī lotosowym stopom 
Pana. 

 Wśród wszystkich artykułów ofiarowywanych Panu tulasī jest 
najbardziej chwalebna. Z pewnością, wielbiciel może doskonale 
wielbić Pana jedynie przez ofiarowywanie Mu czystej wody i 
listków tulasī.  

 Możesz ofiarować listki tulasī jedynie Bóstwom viṣṇu-tattvy, 
lecz możesz je także umieścić w prawej ręce mistrza duchowego i 
Śrīmatī Rādhārāṇī, aby mogli je ofiarować Panu. Możesz także 
położyć listki tulasī na pożywieniu ofiarowanym mistrzowi 
duchowemu i Śrīmatī Rādhārāṇī, ze zrozumieniem, że ofiarują oni 
to pożywienie Kṛṣṇie, zanim sami je przyjmą. 

 Zarówno Garuḍa Purāṇa jak i Bṛhan-nāradīya Purāṇa 
stwierdzają, że listki tulasī zawsze muszą się znajdować na 
naivedya, pożywieniu, które się ofiarowywuje: „Bez tulasī, nawet 
jeśli coś wykonuje się jako pūję, kąpiel czy ofiarowanie pożywienia 
i napoju dla Pana, nie może być to uważane za prawdziwą pūję, 
kąpiel czy ofiarowanie. Pan nie przyjmuje żadnego wielbienia, 
pożywienia, napoju, czy czegokolwiek innego, jeśli nie ma tulasī.” 

 Jeśli jest wystarczająca ilość listków, można ofiarować Panu 
girlandę z tulasī. Można także dodawać listki i mañjarī (kwiatki) 
tulasī  do girland z kwiatów. 

 [27] Dekorowanie Pana biżuterią (alaṅkāra) 

 W Caitanya-caritāmṛta znajduje się stwierdzenie: „Na ciele 
powinno się umieszczać wszelkiego rodzaju ozdoby i korony.” (Cc. 
Madhya 24.334, znaczenie) 
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 Gdy robisz āratī, zawsze przed rozsunięciem zasłon sprawdź, 
czy wszystkie ozdoby Bóstw są na właściwym miejscu—
szczególnie korony i kolczyki. 

 Gdy zdejmujesz ozdoby przyczepione za pomocą plasteliny lub 
pszczelego wosku, zadbaj także o to, by usunąć resztki tej 
substancji z ciała Bóstwa. 

 [28] Ofiarowywanie Panu kwiatów (vicitra-divya-puṣpa) 

 Gdy ofiarowuje się pojedyncze kwiaty, należy uważać, aby były 
one odwrócone główką w górę, jednakże ta zasada nie jest 
stosowana, gdy ofiarowuje się wiele kwiatów. Kiedykolwiek 
przenosi się Bóstwo, najpierw należy ofiarować Mu buty, a później, 
jako akt posłuszeństwa, ofiaruj puṣpāñjali (kwiaty ofiarowywane 
pomiędzy złożonymi dłońmi). Puṣpāñjali można ofiarować do 
głowy, serca, pępka, lotosowych stóp i całego ciała Bóstwa. 

 Możesz ofiarować girlandy zarówno w tym momencie, jak i w 
czasie ubierania i przystrajania Bóstw—w zależności od tego, co 
jest wygodniejsze. Świeże girlandy z kwiatów bardzo zadowalają 
Pana. W Nektarze Oddania Śrīla Prabhupāda pisze: 

Kṛṣṇa zwykł nosić na szyi girlandę vaijayantī. Jest ona 
zrobiona z kwiatów o przynajmniej pięciu kolorach. Taka 
girlanda zawsze była wystarczająco długa, by dotknąć 
kolan lub stóp Kṛṣṇy. Poza tą girlandą z kwiatów 
Kṛṣṇa miał także inne girlandy—czasami dekorowały one 
Jego głowę, czasami wisiały wokół szyi i piersiī Czasami 
Kṛṣṇę nazywa się imieniem vana-mālī. Vana oznacza ‘las,’ a 
mālī ‘ogrodnik,’ tak więc vana-mālī odnosi się do tego, 
który przystraja różne części Swojego ciała kwiatami i 
girlandami z kwiatów. Kṛṣṇa ubierał się w ten sposób nie 
tylko we Vṛndāvanie, ale także na polu bitewnym 
Kurukṣetra. [Nektar Oddania, rozdział 26] 

 [29] Ofiarowywanie kadzidełka (dhūpa) 

 W swoim Nektarze Oddania Śrīla Prabhupāda pisze: 

‘Gdy wielbiciele wąchają wspaniały zapach kadzidełka 
ofiarowanego Bóstwu, zostają wyleczeni z trujących 
efektów materialnego zanieczyszczenia, tak jak można 
zostać wyleczonym od ugryzienia jadowitego węża za 
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pomocą przepisanych leczniczych ziół.’ [Nektar Oddania, 
rozdział 9, cytat z Hari-bhakti-sudhodaya] 

 Poza ustalonymi āratī można ofiarowywać kadzidełka o każdej 
porze dnia. Jednakże nie zapalaj kadzidełka w czasie 
ofiarowywania bhoga, gdyż zapach pożywienia jest ważnym 
elementem w odbieraniu przyjemności pochodzącej z jedzenia, nie 
powinien zostać on zatem zagłuszony przez zapach kadzidełka. 
Gdy Pan już przyjmie Swój posiłek, możesz ofiarować Mu 
kadzidełko (szczególnie jako część āratī). O różnych porach dnia 
możesz ofiarowywać różne kadzidełka. 

 [30] Ofiarowywanie lampek (dīpa) 

 Ofiarowywanie lampek Bóstwu jest wielce pomyślne, zarówno 
dla ofiarowującego, jak i dla osób przyglądających się temu. 
Ofiarowywanie lampki jest uważane za główny element ceremonii 
āratī. 

 Można ofiarować lampkę z kamfory jako pojedynczą dīpa, 
zanim ofiaruje się lampkę z ghee. Szczególnie odnosi się to do 
południowego āratī. Zazwyczaj używa się sztucznej kamfory, jako 
że naturalna jest bardzo droga.  

 [31] Pokonywanie niepomyślnych wpływów spowodowanych 
przez spojrzenia złych osób (dṛṣṭi-apasaraṇa) 

 W komentarzu do Caitanya-caritāmṛta Śrīla Prabhupāda pisze: 

Powinno się zawsze podejmować środki ostrożności, aby 
demony i ateiści nie mogli zranić ciała Pana. [Cc. Madhya 
24.334, znaczenie] 

 W celu usunięcia niekorzystnych wpływów Hari-bhakti-vilāsa 
poleca wykonać trzykrotne okrążenia konchą nad głową Bóstwa. 
Można także (zwłaszcza w czasie specjalnych ceremonii, jak np. 
ābhiṣeka) wykonywać okrężne ruchy przed Bóstwem za pomocą 
substancji składającej się z nasion gorczycy, soli i liści nīm. 

 W ogólniejszym znaczeniu, jak wspomina Śrīla Prabhupāda, 
powinniśmy podjąć wszelkie środki bezpieczeństwa, aby chronić 
Bóstwa. Zaleca się szczególnie założenie metalowych krat, aby 
chroniły one Bóstwa przed skrzywdzeniem, gdy nie są One 
pilnowane. W pokoju Bóstw powinna także znajdować się gaśnica 
lub koc przeciwpożarowy w zasięgu ręki pūjārīego. 
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 [32] Ofiarowywanie pożywienia (naivedya) 

Przygotowywanie pożywienia 

 Przygotowywanie pożywienia dla Pana i przyjmowanie resztek 
prasāda są bardzo ważnymi aspektami świadomości Kṛṣṇy, jak 
wskazują następujące cytaty: 

Śrī Caitanya Mahāprabhu był zadowolony widząc, jak 
wspaniale przygotowano tak duże ilości różnorodnego 
pożywienia dla Kṛṣṇy. W rzeczywistości wszelkiego rodzaju 
prasāda jest przygotowywane dla Kṛṣṇy, a nie dla ludzi, 
jednakże wielbiciele z wielką przyjemnością przyjmują 
resztki prasāda. [Cc. Madhya 3.64, znaczenie] 

Śrī Caitanya Mahāprabhu autoryzował wszystkie metody 
zastosowane w trakcie gotowania i ofiarowania pożywienia 
Kṛṣṇie. Był On tak zadowolony, że powiedział, ‘Mówię 
szczerze, osobiście wezmę lotosowe stopy każdego, kto 
może ofiarować takie wspaniałe pożywienie Kṛṣṇie i będę 
kładł te stopy na Mojej głowie narodziny po narodzinach.’ 
[Cc. Madhya 3.65] 

Ze wspaniałości przygotowań Mādhavandra Purī 
wywnioskował, że było tam ofiarowywane jedynie 
najlepsze pożywienie. [Cc. Madhya 4.114] 

 Wielbiciele powinni stać się tak doskonałymi kucharzami, aby 
ofiarowywać Bóstwom tylko pożywienie pierwszej klasy. „Jeśli 
masz jakieś wątpliwości, nie ofiarowywuj.” Prostym sprawdzianem 
jest zadanie sobie pytania: „Czy ofiarowałbym to mojemu 
mistrzowi duchowemu, gdyby był osobiście tu obecny?.” Jeśli 
wiesz, że jakaś potrawa nie nadaje się do ofiarowania, gdyż jest 
spalona lub przesolona, nie powinieneś jej ofiarowywać Bóstwom 
ani mistrzowi duchowemu. 

Metoda ofiarowywania 

 Następujący fragment Caitanya-caritāmṛta opisuje aranżacje 
poczynione w celu ofiarowania uczty Panu: 

Całe przygotowane pożywienie zostało podzielone na trzy 
równe części. Jedna z nich została ułożona na talerzu Pana 
Kṛṣṇy. Spośród tych trzech części jedna została 
umieszczona na metalowym talerzu, a pozostałe dwie na 
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liściach bananowców. Liście te nie były przedzielone na pół 
i zostały one wzięte z drzewa bananowego, które miało 
przynajmniej trzydzieści dwie kiście bananów. Te dwa 
talerze były wspaniale napełnione wszelkiego rodzaju 
pożywieniem, które opisujemy poniżej. [Cc. Madhya 3.42-
43] 

Śrīla Prabhupāda dalej opisuje: 

Radzi się, aby pożywienie, które ma być ofiarowane 
Bóstwu, zostało zakryte w czasie przenoszenia z kuchni do 
pokoju Bóstw. Dzięki temu inni nie będą go widzieli. Osoby 
nieprzyzwyczajone do przestrzegania regulujących zasad 
oddania mogą pragnąć zjeść to pożywienie, co jest obrazą. 
Dlatego nikt nie powinien nawet mieć szansy, aby je 
widzieć. Jednakże, gdy pożywienie zostanie wniesione 

przed Bóstwo, powinno być odkryte. [Cc. Madhya 4.124, 
znaczenie] 

 W następujących cytatach została zilustrowana istotna pozycja 
mistrza duchowego w ofiarowaniu dla Bóstwa: 

Aby ofiarować prasadam wystarczą po prostu modlitwy do 
Mistrza Duchowego. Proces polega na tym, że wszystko 
ofiarowywuje się Mistrzowi Duchowemu, a on 
ofiarowywuje to pożywienie Panu. Gdy coś jest ofiarowane 
Mistrzowi Duchowemu, on natychmiast ofiarowuje to Panu. 
Na tym polega system, a ponieważ jesteśmy podłączeni do 
systemu parampara, naszym obowiązkiem jest 
przechodzenie przez właściwy kanał—mianowicie najpierw 
Mistrz Duchowy, potem Pan Caitanya, a potem Kryszna. 
Więc gdy intonujemy modlitwy, robimy to, Bande ham Śri 
Guruī i stopniowo dochodzimy do Goswamich, potem do 
Pana Caitanyi, a następnie do Radhy i Kryszny. Jest to 
system modlenia się. Ale gdy ofiarowywujemy prasadam 
Mistrzowi Duchowemu, którego zdjęcie znajduje się na 
ołtarzu, znaczy to, że on zatroszczy się, aby ofiarować to 

                                                           
 W czasie ofiarowywania bhoga powinieneś uważać, abyś sam nie zapragnął cieszyć się nim. 

Idealny przykład żałowania za wykazanie takich myśli przedstawił Śrīla Mādhavendra Purī  w 
związku z Kṣī ra-corā Gopī nāthem: „Taki paramahaṁsa jak Mādhavendra Purī  jest zawsze 
zadowolony pełniąc miłosną służbę dla Pana. Materialny głód i pragnienie nie mogą zakłócić 
jego czynności. Gdy zapragnął posmakować trochę słodkiego ryżu ofiarowywanego Bóstwu, 
uznał, że popełnił obrazę pragnąc zjeść to, co było ofiarowywane Panu.” (Cc. Madhya 4.124) 
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pożywienie Panu. Dlatego wszystko staje się kompletne 
jedynie dzięki intonowaniu modlitwy do Mistrza 
Duchowego. [list od Śrīla Prabhupāda, 28 maja 1968 r.] 

Tak, możecie intonować modlitwę do mistrza duchowego 
trzy razy, a także modlitwę Namo Brahmanyaī trzy razy. 
Możecie także, po modlitwach do mistrza duchowego, 
ofiarować modlitwy Panu Caitanyi mówiąc „namo maha-
vadanyaya, itd.” trzy razy, a później trzykrotnie powtórzyć 
modlitwę do Kṛṣṇy [namo brahmanya-devaya]. [list od  
Śrīla Prabhupāda, 22 marca 1968 r.] 

Cokolwiek jest ofiarowywane Bóstwu, przechodzi to przez 
Mistrza Duchowego. Mistrz Duchowy ofiarowywuje to Panu 
Caitanyi, a Pan Caitanya Krysznie. Później Radha i Kryszna 
albo Jagannath jedzą, potem je Caitanya Mahaprabhu, 
potem Mistrz Duchowy, i w ten sposób staje się to 
Mahaprasadam. Więc gdy coś ofiarowywujecie, myślcie w 
ten sposób i intonujcie mantrę Gayatri, wtedy wszystko 
stanie się kompletne. Na koniec zadzwońcie 
dzwoneczkiem, zabierzcie tacę i wytrzyjcie miejsce, gdzie 
był trzymany talerz. [list od Śrīla Prabhupāda, 16 czerwca 
1969 r.] 

 W tych listach Śrīla Prabhupāda opisał podstawowe czynności 
towarzyszące ofiarowywaniu pożywienia. W bardziej wystawnym 
wielbieniu można wzmocnić świadomość bycia sługą mistrza 
duchowego poprzez ofiarowywanie Panu dodatkowej służby. Na 
przykład, ponieważ obecność subtelnych żywych istot lub też 
błędów w przygotowywaniu potraw może spowodować 
zanieczyszczenie ofiarowania, można zastosować pewne procesy 
oczyszczające, uduchawiające i chroniące pożywienie, zanim 
zostanie ono ofiarowane Panu. Robi się to za pomocą prokṣaṇa  
(pokropienia wodą), mantr, mudr i medytacji. Zwyczajem jest 
także zawołanie Pana siedzącego na Swoim tronie, aby udał się do 
miejsca przeznaczonego do przyjmowania pożywienia, i 
ofiarowanie Mu siedzenia i wody do mycia stóp, rąk i ust. 
Następnie można ofiarować Panu naivedya intonując Jego mūla-
mantrę. Po posiłku znowu można ofiarować Panu wodę do mycia 
stóp, rąk i ust. 
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Czas trwania ofiarowania 

 Śrīla Prabhupāda podaje szczegółowe instrukcje, jak zadowolić 
Pana. Pisze on: 

Pozostaw talerz Kryszny na 15-20 minut, albo więcej, nie 
dłużej jednak niż na pół godziny. [list od Śrīla Prabhupāda, 
25 stycznia 1968 r.] 

 W odróżnieniu od pozostałych ofiarowań bhoga, naivedya 
ofiarowywane w czasie porannego wielbienia jako piętnasty 
upacāra, jest zazwyczaj zostawiana Panu na bardzo krótko. W 
czasie tego ofiarowania możesz pozostać w obecności Pana 
intonując mantry Gāyatrī (z zamkniętymi oczami), w czasie gdy 
Pan je.  

 [33] Ofiarowywanie przypraw (mukha-vāsa) 

 Możesz ofiarowywać aromatyczne przyprawy, jak np. anyż, 
koper, kardamon czy goździki, jak również kandyzowany imbir, 
kryształki cukru i suszone płatki róż. Z przypraw tych można 
tworzyć różne mieszanki. 

 [34] Ofiarowywanie betelu (tāmbūla) 

 Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja w Caitanya-caritāmṛta opisuje 
cudowny sposób, w jaki służono Bóstwu Gopāla: 

Najpierw ofiarowano Bóstwu rozmaite pożywienie, 
następnie pachnącą wodę do picia w nowych naczyniach, a 
później wodę do mycia ust. Ofiarowano też  pān 
wymieszany z różnorodnymi przyprawami. Po ostatnim 
ofiarowaniu tāmbūla i pānu spełniono bhoga-āratī. Na 
koniec każdy ofiarował różne modlitwy, a następnie 
pokłony, padając płasko przed Bóstwem w pełnym 
podporządkowaniu. [Cc. Madhya 4.65-66] 

 Tāmbūla jest mieszaniną orzechów betel i pān. Jest wiele 
przepisów mówiących, jak ją przygotować. Na nieszczęście w 
większości zachodnich krajów nie jest dostępny właściwy gatunek 
liści betelu. Zazwyczaj pozostałe składniki można znaleźć w 
sklepach indyjskich, które mogą także na specjalne żądanie 
dostarczyć wymaganych liści. 

 Teraz można ofiarować prasāda Pana Jego towarzyszom 
począwszy od naszego własnego mistrza duchowego. 
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 [35] Ofiarowanie Panu miejsca do odpoczynku (divya-Śayyā) 

 Można ofiarować Panu wygodne posłanie albo łóżko, aby mógł 
się na nim zrelaksować, jak opisuje to Śrīla Prabhupāda: „We 
właściwym czasie powinno się poczynić aranżacje, aby Pan mógł 
odpocząć w łóżku.” (Cc. Madhya 24.334, znaczenie) 

 Elementy od 35-go do 38-go mogą się odnosić zarówno do 
porannej pūjy przed darŚana-āratī, jak i popołudniowego 
wielbienia. Po południu, w dodatku do wymienionych elementów, 
możesz ofiarować świeże ubrania i dodatkowe ozdoby. 
Wspomniane tutaj posłanie może się także odnosić do 
paryaṅkāsany, czyli āsany, z której Pan udziela darśanu w czasie 

dnia. Wtedy rozumie się, że Pan relaksuje się leżąc na posłaniu, 

czyli paryaṅka. 

 [36] Układanie włosów Pana (keśa-prasādhana) 

 W swoim komentarzu do Caitanya-caritāmṛta Śrīla Prabhupāda 
pisze: „Powinno się czesać i dekorować włosy Pana.” (Cc. Madhya 
24.334, znaczenie) 

 Włosy Śrīmatī Rādhārāṇī i innych sakhī zawsze powinny być 
zaplecione w warkocze, nigdy nie powinny być rozpuszczone. 
Czasami ich warkocze mogą być pokazywane z przodu. 

 Generalnie używa się peruk zrobionych ze sztucznego włosia. 

 Małe metalowe Bóstwa nie muszą mieć peruczek; z 
odpowiednimi koronami i kolczykami, często najlepiej wyglądają 
bez peruczek. 

 [37] Ofiarowywanie różnych kolorowych szat, pasów, turbanów, 
szali itp. (divya-vastra) 

 Jest wiele opisów Pana Kṛṣṇy i sposobu, w jaki się ubierał. 
Można skorzystać z takich opisów, jak również ze stylów ubierania 
i ozdabiania Bóstw z różnych świątyń. Ubieranie i ozdabianie 
Bóstw jest oczywiście sztuką samą w sobie i najlepiej uczyć się jej 
od ekspertów.  

 [38[ Ofiarowywanie Panu korony (mukuṭam mahat) 

 Śrīla Prabhupāda pisze w Nektarze Oddania: 

                                                           
 Na stronie     Uzupełnienia znajduje się opis różnych āsan. 
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Chełm, kolczyki, naszyjnik, cztery rodzaje szat, ozdoby na 
głowie, pierścienie na palcach, dzwoneczki u stóp i flet—są 
to różne części stroju Kṛṣṇy. [Nektar Oddania, rozdział 26] 

 Można ofiarować jedną koronę rano, a inną po południu lub 
wieczorem; w bardzo wystawnym wielbieniu Bóstw ubiór i sposób 
ozdabiania Pana może zmieniać się w ciągu dnia z prostego w 
bardzo bogaty.  

 Jeśli korona czy jakaś inna ozdoba ześlizgnie się w czasie 
darśanu, najlepiej zasłonić kurtynę, zanim się ją poprawi. Małe 
poprawki na ołtarzu, ale nie bezpośrednio na Bóstwie, mogą 
zostać dokonane przy odsłoniętym ołtarzu. 

 [39] Powtórne ofiarowanie gandha i ozdabianie ciała Pana 
malunkami z tilaka (divya-gandhānulepa) 

 Kiedykolwiek jest to wygodne—zazwyczaj po ofiarowaniu 
prasāda Pana Jego towarzyszom—przed porannym darśanem 
możesz namalować na ciele Pana wzory z candana. 

 [40] Ofiarowywanie Kaustubha i innych wspaniałych klejnotów 
(kaustubhādi-vibhuṣaṇa) 

 Upacāra nr 38 głównie odnosi się do ozdób metalowych, jak 
naramienniki i korony, podczas gdy upacāra nr 40 odnosi się do 
biżuterii, w której skład wchodzą kamienie. Może się to odnosić 
np. do wisiorków. 

 [41] Ofiarowywanie różnorodnych kwiatów i girland (vicītra-
divya-puṣpa) 

 Wraz z girlandami z kwiatów, możesz także ofiarowywać Panu 
girlandę z tulasī. 

 Po południu, po obudzeniu i ubraniu Pana, możesz przystroić 
Go świeżymi girlandami i ozdobnymi kwiatami. 

Czynności końcowe 

 Następujące czynności kończące pūję mogą być uważane za 
aspekty praṇāmy, szesnastego elementu ṣoḍaśopacāra-pūjy. 

 [42] Ofiarowywanie āratī (maṅgala-ārātrika) 

 Przed wykąpaniem Pana ofiarowywujemy Mu maṅgala-
āratī (czwarty element). Po kąpieli znowu ofiarowywujemy Mu 
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dhūpa i dīpa (elementy 29 i 30). Teraz, po ubraniu i przystrojeniu 
Pana dodatkowymi szatami i ozdobami, w wystawnym wielbieniu 
możesz znowu wielbić Go ofiarowywując āratī. Jednakże 
wypełniając codzienne wielbienie, generalnie ofiarowywuje się tę 
czynność, a także czynności od 44 do 47 w formie medytacji.  

 [43] Ofiarowywanie lustra (darpa albo ādarśa) 

 Zanim Pan udzieli darśanu i pokaże się publiczności, dla Jego 
przyjemności powinieneś przez chwilę potrzymać przed Nim lustro 
tak, aby mógł zobaczyć, czy jest właściwie ubrany. Lustro powinno 
być trzymane prosto, bez machania nim, jakby było lampką z 
ghee! W czasie wystawnego wielbienia można ofiarować lustro 
jeszcze raz w czasie darśanu, zaraz przed rozpoczęciem 
ofiarowywania āratī. 

 [44] Zabieranie Bóstwa do specjalnej maṇḍapy (sukhayānena 
maṇḍapāgamanotsava) 

 W czasie bardzo wystawnego wielbienia, lub też w czasie 
festiwalu, można przenieść małe Bóstwa na palankinie do 
specjalnej altanki, w której można Im ofiarować bhoga i āratī. 

 [45] Przyniesienie Pana z powrotem na tron (siṁhāsanopaveśa) 

 Oczywiście po ofiarowaniu Bóstwom bhoga i āratī w altance, 
powinno się Je z powrotem przynieść do świątyni. Podróży w 
jedną, jak i w drugą stronę, powinien towarzyszyć kīrtan, dęcie w 
konchy i wachlowanie cāmarami. 

 [46] Ponowne wielbienie Pana za pomocą padya, itd. 
(pādyādyaiḥ punar-arcana) 

 W wystawnym wielbieniu, kiedykolwiek Pan, aby przyjąć 
służbę, przenosi się z jednego miejsca w inne, możesz rozpocząć 
tę służbę ofiarowaniem padya, arghya i ācamanu. W jeszcze 
wystawniejszym wielbieniu można dodać madhuparkę i punar-
ācamana. 

 [47] Ofiarowywanie Panu kadzidła i innych przedmiotów, a 
następnie ofiarowanie następnego posiłku (punar-dhūpādy-
arpaṇa, uttama-naivedya) 

 Przed odsłonięciem zasłony w czasie darśana-āratī upewnij się 
ostatecznie, czy wszystko jest we właściwym miejscu na ołtarzu—
że obrazki przedstawiające guru-paramparā są ułożone w 
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odpowiedniej kolejności, że na ołtarzu nie zostały poduszeczki ze 
szpilkami, itd. Możesz to zrobić w czasie ofiarowywania lustra. 

Ołtarz 

 Siṁhāsana, czyli ołtarz, może różnić się kształtem i rozmiarem, 
w zależności od ilości, rodzaju Bóstw i rozmiaru pokoju Bóstw. 
Ponieważ siṁhāsana jest āsaną, czyli miejscem pobytu Pana, 
powinien być atrakcyjny i trzymany w absolutnej czystości. Jeśli 
siṁhāsana ma dach, powinno się go regularnie czyścić na górze. 
Jeśli nie ma dachu, nad Bóstwami powinien być przynajmniej 
parasol, albo jakiś baldachim z materiału. Powinno się uczynić 
jakąś aranżację, aby Bóstwa mogły być odosobnione od 
publiczności. Jeśli pokój świątynny jest zbyt mały, aby można było 
zaaranżować osobne pomieszczenie z drzwiami, można powiesić 
kurtynę służącą do tego celu. Jeśli świątynia jest zbyt mała, aby to 
zrobić, można wkomponować kurtynę we wzór siṁhāsanu. W 
związku z tym Śrīla Prabhupāda pisze: 

Ołtarz powinien być zrobiony w taki sposób, aby można 
było go zasłonić, w czasie gdy Radha i Kryszna 
odpoczywają. [list od Śrīla Prabhupāda, 6 maja 1968 r.] 

 Na ołtarzu powinny się znajdować obrazki przedstawiające 
guru-paramparā, począwszy od Założyciela-Ācāryi—Śrīla 
Prabhupāda, następnie (od lewej do prawej patrząc z przodu 

ołtarza) powinny stać obrazki Śrīla Bhaktisiddhānty Sarasvatīego 
Thākura, Śrīla Gaurakiśory dāsā Bābājīego i Śrīla Bhaktivinoda 
Thākura. Najlepiej, gdyby włączeni zostali także Śrīla Jagannātha 
dāsā Bābājī i sześciu Gosvāmīch. Jeśli w pokoju Bóstw znajduje się 
więcej ołtarzy, wymagane jest, aby obrazki guru-paramparā były 
tylko na jednym z nich. Powinny być także obecne obrazki Pana 
Nṛsiṁhadevy i Pańca-tattvy. Zdjęcie guru pūjārīego, który wielbi 
Bóstwo, musi być na ołtarzu w czasie pūjy. Po zakończeniu 
wielbienia pūjārī powinien odłożyć to zdjęcie na bok, w miejsce 
niewidoczne dla innych. (Oczywiście nie odnosi się to do uczniów 
Śrīla Prabhupāda.) 

 W czasie festiwali na ołtarzu lub pobliskim stoliczku można 
postawić obrazek związany z danym świętem. Na przykład w dniu 
pojawienia się Rāmānujācāryi lub Madhvācāryi można postawić ich 

                                                           
 Tak zostało ustalone przez Śrīla Prabhupāda. 
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zdjęcia, a w Varāha Mahā-dvādaśī można umieścić obrazek 
Varāhadevy. 

 Można ozdobić ołtarz drewnianymi, metalowymi lub glinianymi 
figurkami pomyślnych zwierząt, jak krowy, pawie i słonie. Z tyłu za 
Bóstwami może znajdować się ozdobna tkanina lub pomalowane 
tło, odpowiednie do ubioru Bóstw. Na ołtarzu mogą również być 
porozkładane książki Śrīla Prabhupāda będące literackimi 
inkarnacjami Boga. Przynajmniej w czasie darśana-āratī powinna 
być tam także obecna roślinka tulasī, jedna albo więcej. Może stać 
na ołtarzu bądź na stojaczku obok niego. Jeśli na ołtarzu stoi 
zegar dla pūjārīego, nie powinien zbytnio rzucać się w oczy. Koło 
każdego Bóstwa powinien stać kubeczek z wodą do picia z 
przykryciem z metalu lub tkaniny. 

 Na ołtarzu lub naokoło niego możesz umieścić stojące lub 
wiszące lampki z ghee. Chociaż można je zastąpić świecami, te nie 
są uważane ani za zbyt czyste, ani za zbyt wysokiej klasy. W 
pobliżu pūjārīego (z lewej strony ołtarza) powinna się znajdować 
przynajmniej jedna lampka z ghee, która powinna być zapalana w 
czasie każdego āratī. Od tej lampki możesz zapalać kadzidełka i 

lampki, które ofiarowywujesz Panu. Najlepiej do zapalania dīpa 
ofiarowywanej w czasie āratī używać cienkiego patyczka 
owiniętego bawełną i nasączonego ghee. Jeśli można tego 
uniknąć, w wielbieniu nie powinno się używać ognia pochodzącego 
bezpośrednio z zapałek lub zapalniczki. 

 

Dodatkowe uwagi odnośnie ołtarza 

 Na ołtarzu z Bóstwami Śrī Śrī Gaura-Nitāi, obok Bóstw lub na 
ścianie z boku ołtarza, może znajdować się obrazek Pańca-tattvy. 
W świątyni, gdzie nie ma Bóstw Rādhā-Kṛṣṇa, na ołtarzu Śrī Śrī 
Gaura-Nitāi lub Pańca-tattvy można postawić zdjęcie takowych 
Bóstw (zazwyczaj z najbliższej świątyni Rādhā-Kṛṣṇy). W 

                                                           
 W tradycyjnych świątyniach pańcarātrika znajdują się lampki, którym nigdy nie pozwala się 

zgasnąć (akhaṇḍa-dī pa). Ten ogień jest tam zainstalowany, tak samo jak instaluje się 
Bóstwo, i wyłącznie za jego pomocą rozpala się wszelki ogień potrzebny do wielbienia i 
gotowania dla Bóstw. W pokoju Bóstw zawsze powinno się trzymać gaśnicę lub koc 
przeciwpożarowy. Powinny one znajdować się w niewidocznym miejscu, ale zawsze być pod 
ręką. Kuchnia powinna być podobnie wyposażona. 
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niektórych świątyniach zamiast zdjęcia Pana Nṛsiṁhaḍevy znajdują 
się małe Bóstwa Lakṣmī-Nṛsiṁha lub Prahlāda-Nṛsiṁha. 

 Jeśli bezpośrednio nad ołtarzem znajduje się jakiś pokój, 
powinno się poczynić odpowiednie aranżacje, aby przynajmniej 
nad samym ołtarzem nie przechodziły żadne osoby czy też nie 
stały żadne użytkowe sprzęty. Na podłodze ponad Bóstwami 
można umieścić doniczki z roślinami, ogrodzenie lub kopułę. Także 
łazienki powinny znajdować się tak daleko od pokoju Bóstw i 
kuchni, jak to tylko możliwe. 

 Zdjęcia guru powinny pokazywać ich pełną formę, nie tylko 
głowę czy górną część ciała. Zdjęcia, które są wielbione na 
ołtarzu, powinny być darzone całym szacunkiem, nawet gdy w 
danej chwili nie znajdują się na ołtarzu. Gdy są poza ołtarzem, 
powinny być przechowywane w odpowiedni sposób, tzn. nie 
powinno się ich trzymać z innymi zdjęciami lub magazynować w 
jakiejś stercie różnorodnych przedmiotów. Najlepiej trzymać je w 
pionowej pozycji na półce czy stoliku w pokoju Bóstw, jednak nie 
w widocznym miejscu. 

 Jeśli chodzi o dodatkowe zdjęcia stawiane na ołtarzu z powodu 
różnych okazji, powinno się je ograniczać do ācāryów należących 
do czterech Vaiṣṇava sampradāyi i avatārów wymienionych w 
Śrīmad-Bhāgavatam. W pewne szczególne dni na osobnym stoliku 
obok ołtarza lub w innym miejscu świątyni można ustawić zdjęcia 
jakichś świętych szanowanych na danym terenie, powinno to się 
jednak dziać za przyzwoleniem autorytetów świątynnych.  

 Odnośnie konch na ołtarzu: lewoskrętne muszle nie muszą być 
wcale konchami Lakṣmī, które są wyjątkowo rzadkie. Nawet jeśli 
jest obecna autentyczna koncha Lakṣmī., nie ma potrzeby 
ofiarowywania jej żadnego szczególnego wielbienia, szczególnie w 
świątyniach, gdzie wielbi się Bóstwa Rādhā-Kṛṣṇa. Wielbienie 
Śrīmatī Rādhārāṇī—źródła Lakṣmī—zawiera w sobie wielbienie 
Lakṣmī. Większość lewoskrętnych muszli, które można dzisiaj 
nabyć, to tak zwane „Błyszczące muszle”. Mimo iż nie są to 
dokładnie konchy używane w procesie wielbienia, w wielu 
świątyniach w Indiach uznaje się je za poprawne substytuty 
prawdziwych konch, przynajmniej jeśli chodzi o kąpanie Bóstw. 
Jednakże nie ma potrzeby, aby takie „konchy” kłaść na ołtarzu.  



Sześćdziesiąt cztrey elementy wielbienia 91 

 [48] Ofiarowywanie betelu, a następnie spełnianie mahā-āratī 
(divya-tāmbūla-mahā-nīrājana) 

 W tym czasie Pan udziela głównego porannego darśanu i 
znowu ofiarowywuje się Mu āratī, zazwyczaj krótkie, zawierające 
dhūpa, puṣpa i cāmarę, albo dīpa i cāmarę, lub też samą cāmarę. 
Przed odsłonięciem kurtyny przed darśanem i āratī, pūjārī 
powinien trzy razy zadąć w konchę stojąc poza pokojem Bóstw, 
tak jak robi się to przed każdym āratī. 

 Śrīla Prabhupāda  udzielił instrukcji, że w tym czasie wielbiciele 
powinni odtwarzać nagranie Govindam ādi-puruṣam z płyty 
Goddess of Fortune. 

 Jak już to zostało uprzednio wspomniane (w paragrafie 43), w 
wystawnym wielbieniu‚ przed ofiarowaniem āratī znowu możesz 
ofiarować lustro. 

 [49] Ofiarowywanie cāmary, wachlarza i parasola (cāmara-, 
vyajana-, i chātra-sevā) 

 Śrīmad-Bhāgavatam opisuje upacāra, jakie ofiarowali Panu 
Rāmacandrze Jego towarzysze: 

O królu, Pan Bharata przyniósł drewniane buty Pana 
Rāmacandry, Sugrīva i Vibhīṣaṇa przynieśli miotełkę i 
wyborny wachlarz, Hanumān przyniósł biały parasol, 
Śatrughna przyniósł łuk i dwa kołczany, Sītādevi przyniosła 
naczynie zawierające wodę ze świętych miejsc. Aṅgada 
przyniósł miecz, a Jāmbavān, Król jakṣów, przyniósł złotą 
tarczę. [Bhāg. 9.10.42-43] 

 Cāmarę z ogona jaka i wachlarz z pawich piór, czy jakiś inny 
wachlarz, ofiarowywuje się pod koniec ceremonii āratī. Są one 
aspektami królewskiej służby, przy czym cāmara służy do 
odganiania much, a wachlarz oczywiście ma na celu wywołać efekt 
chłodzący. W niektórych świątyniach w Indiach znajduje się 
pewnego rodzaju mechaniczny wachlarz nad głową Bóstwa, 
połączony ze sznurem zwisającym w sali darśanowej, co pozwala 
odwiedzającym służyć Panu wachlując Go. 

 [50] Śpiewanie (gītā) 

 W Caitanya-caritāmṛta Śrīla Prabhupāda pisze:  
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Powinno się śpiewać mantrę Hare Kṛṣṇa i inne 

autoryzowane pieśni. [Cc. Madhya 24.334, znaczenie]  

 Nektar Oddania opisuje chwały gloryfikowania Pana za pomocą 
śpiewu: 

Bramin, który bezustannie angażuje się w śpiewanie o 
chwałach Pana, z pewnością wznosi się na tę samą 
planetę, na której przebywa Bóg, Najwyższa Osoba. Pan 
Kṛṣṇa docenia to śpiewanie nawet bardziej niż modlitwy 
ofiarowywane przez Pana Śivę. [Nektar Oddania, rozdział 
9; cytat z Liṅga Purāṇy] 

 [51] Granie na instrumentach (vādya) 

 Jak powinno się nauczyć dobrze gotować, aby zadowolić Pana, 
tak samo powinno się pragnąć posiąść przynajmniej podstawowe 
umiejętności grania na takich muzycznych instrumentach jak 
mṛdaṅga i karatāle. W niektórych świątyniach (na przykład w 
świątyni Rādhā-ramaṇa we Vṛndāvanie) wielbiciele-muzycy 
regularnie wieczorem grają klasyczną indyjską muzykę w celu 
zadowolenia Pana. 

 [52] Tańczenie (nartana) 

 Śrīla Prabhupāda pisze: 

W Dvārakā-māhātmya jest opisane, jak Pan Kṛṣṇa mówi o 
ważności tańczenia przed Bóstwem: ‘Osoba będąca w 
radosnym nastroju, czująca głębokie uniesienie oddania, w 
czasie gdy tańczy przede Mną, i która objawia różne cechy 
cielesnej ekspresji, może spalić wszystkie grzeszne reakcje 
nagromadzone w ciągu wielu, wielu tysięcy lat.’ [Nektar 
Oddania, rozdział 9] 

 W tym samym rozdziale Nektaru Oddania znajduje się 
stwierdzenie wypowiedziane przez Nāradę: 

‘Z ciała osoby, która klaszcze w ręce i tańczy przed 
Bóstwem, objawiając ekstazę, odlatują wszelkie ptaki 
grzesznych czynności.’ Tak jak przez klaskanie w dłonie 
można sprawić, aby ptaki zaczęły odlatywać, podobnie 

                                                           
 W rozdziale szóstym tego tomu zostały spisane standardowe pieśni śpiewane w świątyni o 
różnych porach dnia. Główną pieśnią jest mahā-mantra Hare Kṛṣṇa, poprzedzana przez 
mantrę do Pańca-tattvy. 
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poprzez tańczenie i klaskanie w dłonie przed Bóstwem 
Kṛṣṇy można przegonić ptaki wszelkich grzesznych 
czynności siedzące na naszym ciele. 

 Chociaż nie jest obrazą tańczenie w kółeczko przed Bóstwami, 
powinno się zwrócić uwagę na to, by nie odwracać się do Nich 
plecami. Musimy pamiętać, że tańczymy dla Ich przyjemności. 
Szczególnie wtedy, gdy ma miejsce ceremonia āratī, uwaga 
wielbicieli powinna być  skoncentrowana na Bóstwach. Należy 
także dyskretnie kontrolować entuzjastyczny taniec przed 
Bóstwami: Należy unikać dzikiego kręcenia się w kółko, które 
może być niebezpieczne dla Bóstw! 

 [53] Okrążanie Bóstw (pradākṣiṇa) 

Osoba, która okrąża Bóstwo Viṣṇu, może pokonać cykl 
powtarzających się narodzin i śmierci w tym materialnym 
świecie. [Nektar Oddania, rozdział 9; cytat z Hari-bhakti-
sudhodaya] 

 Okrążanie kogoś zgodnie z ruchem wskazówek zegara, w ten 
sposób będąc skierowanym prawym bokiem w stronę tej osoby, 
jest sposobem okazywania szacunku. Okrążając Pana w ten 
sposób, wielbimy Go całym swoim ciałem. Nie powinno się okrążać 
kogoś innego przed Bóstwami, ani też nie powinno się okrążać 
Bóstwa tylko raz. Jako część pūjy powinno się okrążać Pana 
przynajmniej trzy razy. 

 [54] Ofiarowywanie pokłonów (aṣṭaṅga-praṇāma) 

 Śrīla Prabhupāda pisze: 

W Nāradīya Purāṇie znajduje się stwierdzenie odnoszące 
się do składania pokłonów i ofiarowywania szacunku 
Bóstwu. Jest tam powiedziane, ‘Osoba, która spełniła 
wielką rytualistyczną ofiarę i osoba, która pokłoniła się 
przed Panem, nie mogą być uważane za równe.’ Osoba, 
która spełniła wiele ogromnych ofiar, osiągnie rezultaty 
swoich pobożnych czynności, ale gdy jej konto się 
wyczerpie, musi znowu narodzić się na tej ziemskiej 
planecie: jednakże ten, kto choć raz ofiarował swój 
szacunek, kłaniając się przed Bóstwem, nie wróci do tego 
świata, ponieważ uda się bezpośrednio do siedziby Kṛṣṇy. 
[Nektar Oddania, rozdział 9] 
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 Nṛsiṁha Purāṇa w następujący sposób gloryfikuje 
ofiarowywanie Panu praṇāma: 

Spośród wszystkich yajñī praṇāma jest najlepsza. Przez 
ofiarowanie jednej  praṇāmy żywa istota oczyszcza się i 
osiąga Pana. 

 Ofiarowanie szacunku poprzez zniżanie swego ciał do podłogi 
nazywa się praṇāma. Jako wyraz pełnego podporządkowania Panu 
i ofiarowanie swojej głowy u Jego lotosowych stóp, stanowi ona 
właściwe zakończenie wielbienia. Na liście szesnastu upacāra 
jest ona policzona jako szesnasta. W szerszym znaczeniu można 
uważać, że recytacja stuti czy stava, pradākṣiṇa (okrążanie), 
intonowanie mūla-mantry Bóstw i Gāyatrī, jak również karmārpaṇa 
(ofiarowanie swoich czynów) i atma-samarpaṇa (ofiarowanie 
siebie samego) zawiera się w praṇāma. W rzeczywistości cały dział 
zatytułowany „Czynności końcowe” może być uważany za 
rozszerzenie praṇāma upacāra. Podczas gdy wszystkie inne 
upacāra (za wyjątkiem svāgata, czyli ofiarowywania powitania) są 
fizycznymi elementami, praṇāma upacāra jest ofiarowaniem Panu 
jaźni.  

 Wielbienie rozpoczyna się od praṇāma (#3) i kończy praṇāma. 
Śrīla Prabhupāda pisze: 

Jeśli chodzi o kłanianie się Bóstwom w czasie wielbienia, 
powinno się złożyć Im pokłon przed otwarciem drzwi. 
Następnie powinno się zapalić światło i znowu złożyć 
pokłon. Nie ma żadnego ograniczenia, jeśli chodzi o 
składanie pokłonów. Można to robić tyle razy, ile jest się w 
stanie. [list od Śrīla Prabhupāda, 21 lutego 1969 r.] 

 [55] Recytacja wersetów (stuti) 

 W komentarzu do Caitanya-caritāmṛta Śrīla Prabhupāda pisze: 
„Powinno się ofiarowywać lotosowym stopom Pana różnego 
rodzaju modlitwy i hymny.” 

 W Nektarze Oddania Śrīla Prabhupāda wyjaśnia znaczenie 
recytowania wybranych modlitw: 

Według wielkich uczonych cała Bhagavad-gītā zawiera 
wiele autoryzowanych modlitw, szczególnie w jedenastym 
rozdziale, gdzie Arjuna modli się do kosmicznej formy 
Pana. Podobnie w Gautamīya-tantra wszystkie wersety są 
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nazwane modlitwami. W Śrīmad-Bhāgavatam znajdują się 
setki modlitw do Pana. Tak więc wielbiciel powinien wybrać 
niektóre z tych modlitw i recytować je. W Skanda Purāṇie 
opisane są chwały tych modlitw: ‘Wielbiciele, których języki 
są zawsze udekorowane modlitwami do Pana Kṛṣṇy, są 
zawsze darzeni szacunkiem nawet przez wielkich świętych i 
mędrców, a w rzeczywistości są oni nawet wielbieni przez 
półbogów.”īW Nṛsiṁha Purāṇīe znajduje się stwierdzenie: 
‘Każdy, kto udaje się przed Bóstwo Pana Kṛṣny i zaczyna 
intonować różne modlitwy, zostaje natychmiast wyzwolony 
z wszelkich reakcji grzesznych czynności i bez wątpienia 
osiąga kwalifikacje, aby udać się na Vaikuṇṭhalokę.’ 
[Nektar Oddania, rozdział 9] 

 Po zaangażowaniu swojego ciała w służbę dla Pana, wielbiciel 
wykorzystuje pośrednictwo dźwięku i narzędzie swojego języka do 
wielbienia Pana, najpierw intonując ciche japa, następnie głośno, 
poprzez kīrtana (gloryfikowanie imion, cech i czynności Pana). 
Japa odnosi się do cichego intonowania mūla-mantr i Gāyatrī 
mantr do Bóstw (dziesięć razy każda) otrzymanych od mistrza 
duchowego. Powinno się pragnąć zrealizować, że te mantry nie są 
różne od Bóstw, które się wielbi. Powinno się prawidłowo usiąść 
na āsanie, spełnić ācamana i zakryć prawą dłoń na czas 
intonowania. (Nie powinno się liczyć intonowanych mantr na 
palcach prawej ręki na widoku innych.) W czasie głośnego 
intonowania (stuti) można recytować wersety z Wed, Purāṇ, 
Pańcarātry czy innych autoryzowanych pism Vaiṣṇavów 
chwalących Bóstwo. Można także recytować te wersety w swoim 
rodzimym języku. Hari-bhakti-vilāsa wspomina recytowanie 
Bhagavad-gīty, Viṣṇu-sahasra-nāma i Stava-rāja z Gautamīya-
tantry. Śrīla Bhaktivinoda Thākura poleca, aby wielbiciele 
intonowali Padya-pańcaka i Vijñapti-pańcaka. W tym czasie 
możesz także ofiarować Panu swoje własne modlitwy. 

 [56] Dotykanie lotosowych stóp Pana (mūrdhni Śri caranābjayoḥ 
sthāpana) 

 Śrīla Prabhupāda pisze w komentarzu do Caitanya-caritāmṛta: 

Powinno się dotykać lotosowych stóp Pana swoją głową. 
Może to nie być możliwe dla każdego, ale przynajmniej 
pūjārī powinien to robić. [Cc. Madhya 24.334, znaczenie] 
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 Ofiarowawszy wszystkie swoje czynności, powinieneś ofiarować 
Panu siebie samego. Pełne podporządkowanie się i ofiarowanie się 
Panu jest ostatnim aktem wielbienia i celem, który pragniemy 
osiągnąć za pomocą procesu pūjy. 

 W niektórych tradycyjnych świątyniach, szczególnie w 
Południowych Indiach, zwyczajem jest dotykanie głów osób 
uczestniczących w darśanie za pomocą Śaṭhāri. Śaṭhāri jest 
reprezentacją lotosowych stóp Pana. Ma kształt dzwonu i z reguły 
jest zrobiona z miedzi, srebra lub złota. Wielbi się ją wraz z 
głównym Bóstwem. 

 [57] Honorowanie caraṇāmṛty i kwiatów prasāda (tīrtha-
nirmālya-dharaṇa) 

 Skanda Purāṇa opisuje czynności, które zniwelują nawet grzech 
zabicia bramina: 

Przyjęcie wody z konchy, służby oddania dla Viṣṇu, resztek 
kwiatów od Pana, wody po Jego kąpieli, resztek papki 
sandałowej i kadzidełek zniszczy nawet reakcje grzechu 
zabicia bramina. 

 Nirmālya odnosi się do girland, kwiatów, candana, wody po 
kąpieli i listków tulasī ofiarowanych Panu przez pūjārīego w czasie 
pūjy. Gdy pūjā dobiegnie końca, wielbiciele powinni uhonorować 

te ofiarowane rzeczy jako łaskę Pana dotykając nimi swoich głów. 

Celem pūjy jest zadowolenie Pana; a przez zadowolenie Pana 
otrzymuje się Jego łaskę. Łaskę Pana w formie Bóstw otrzymuje 
się szczególnie w postaci nirmālya. Nie powinno się znieważać 
nirmālya depcząc po nim czy pozostawiając w nieczystym miejscu. 
Po oddaniu właściwego szacunku nirmālya, takim jak kwiaty i 
girlandy, można je razem zebrać i wrzucić do rzeki, jeziora lub 
oceanu. 

                                                           
 Wielbiciele honorują ofiarowane girlandy z kwiatów dotykając nimi do czoła, nosząc je na 
szyi i wąchając. Ofiarowane girlandy z tulasī  honorują poprzez dotykanie nimi do czoła i 
wąchanie ich, ale nie noszą ich na szyi. Innym rodzajem nirmālya są używane ubrania Bóstw. 
Powinno się szanować takie ubrania od Bóstw, które otrzymało się jako prasāda. Możemy 
honorować takie prasāda trzymając je razem z innymi godnymi czci parafernaliami, czy też 
nawet oprawiając je w ramki z szybą i wieszając na ścianie jak obrazy czy fotografie. Można 
także je nosić, ale ściśle mówiąc najlepiej nie ciąć ich i nie szyć z nich czegoś innego, jak jest 
to szeroko praktykowanym zwyczajem. Jeśli chce się je pociąć i uszyć coś innego, powinny to 
być jedynie rzeczy ściśle związane ze służbą oddania. Do przyjęcia są woreczki na korale i 
kostiumy dla dziecięcych teatrów (jeśli przedstawienie ma służyć gloryfikowaniu Pana!) 
Powinno się unikać noszenia materiału prasāda  poniżej pasa. 
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Picie wody po kąpieli Viṣṇu jest wystarczająco potężne, aby 
zniszczyć efekty miliona grzechów, takich jak zabicie 
innych żywych istot. Jednakże osoba, która sprawi, że 
chociaż jedna kropla świętej wody od kąpieli spadnie na 
ziemię, musi cierpieć efekty ośmiu milionów takich 
grzechów. [Hari-bhakti-vilāsa] 

 Aby tego uniknąć, w czasie przyjmowania mahā-prasāda, 
kwiatów nirmālya, listków i mañjarī tulasī czy caraṇāmṛty, trzymaj 
swoją lewą rękę pod prawą. Po wypiciu caraṇāmṛty nie trzeba myć 
ręki, ponieważ caraṇāmṛtā oczyszcza usta, które dlatego nie 
zanieczyszczają dłoni. Agastya-saṁhitā stwierdza: „Woda, która 
obmyła lotosowe stopy Pana Viṣṇu albo czystego Vaiṣṇavy, jest 
równa połączonym wodom ze wszystkich miejsc pielgrzymek. Po 
wypiciu takiej caraṇāmṛty nie trzeba robić ācamanu, ani też myć 
rąk i ust.” Jednak gdy po wypiciu caraṇāmṛty zamierzasz dotykać 
Źāstr czy innych godnych czci przedmiotów, powinieneś opłukać 
ręce wodą. 

 [58] Przyjmowanie resztek pożywienia Pana (ucchiṣṭa-bhojana) 

 Jak jest to często praktykowane w wielu świątyniach w Indiach, 
czasami po darśana-āratī pūjārī rozdaje wielbicielom małe 
kawałeczki prasāda bezpośrednio z pomieszczenia, gdzie znajduje 
się ołtarz. Wielbiciele natychmiast zjadają to pożywienie, 
przesuwając się jedynie na bok świątyni, aby nie jeść 
bezpośrednio przed Bóstwami.  

Wielbienie południowe, popołudniowe i wieczorne  

 Ofiarowania bhoga i āratī o różnych porach dnia są skrótami 
porannej śoḍaśopacāra-pūjy (wielbienia przy użyciu szesnastu 
elementów). 

 W czasie wystawnego wielbienia w południe można 
ofiarowywać dvādaśopacāra lub daśopacāra-pūję (dziesięć 
upacāra) włączywszy normalne ofiarowanie bhoga i āratī. Po 
południu można przebrać Pana w świeże szaty.  

Wieczorna służba (Śayana-sevā) 

 Jeśli to możliwe, przed położeniem Pana na spoczynek powinno 
się Go przebrać w nocne ubranka. W niektórych świątyniach 
zmienia się ubrania przed ostatnim wieczornym ofiarowaniem 
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bhoga i āratī. We Vṛndāvanie Śrīla Prabhupāda poinstruował 
wielbicieli, aby nie przebierali Bóstw przed ostatnim āratī, aby 
odwiedzający mogli zobaczyć Bóstwa w pełni udekorowane. 
Stosowanie tej instrukcji jest dowolne w świątyniach, gdzie o tej 
porze przychodzi bardzo niewielu gości lub nie przychodzi nikt. 

 [59] Siedzenie u stóp Pana w gotowości do służenia 
(pādasevoddeśopaveśanam) 

 Śrīla Prabhupāda pisze: „Powinno się usiąść przed Panem i 
myśleć, że masuje się Jego stopy.” (Cc. Madhya 24.334, 
znaczenie) 

 [60] Przygotowywanie łóżka Pana  

 Przygotuj Panu wygodne łóżko używając miękkich tkanin, 
kwiatów i słodko pachnących sproszkowanych substancji. Śrīla 
Prabhupāda pisze: „Zanim Pan położy się spać, powinno się 
przystroić Jego łóżko kwiatami.” (Cc. Madhya 24.334, znaczenie) 

 [61] Ofiarowanie Panu swoich rąk, a także butów Pana przed 
zabraniem Go do łóżka (hasta-pradāna) 

 Kiedykolwiek przemieszczasz Bóstwo, najpierw uczyń gest za 
pomocą złączonych dłoni (spody dłoni powinny być odwrócone do 
góry) wskazując kierunek, w którym chcesz Go zabrać. Powinno 
się przenosić małe, metalowe lub drewniane Bóstwa, ale nigdy 
duże, marmurowe. 

 [62] Przyjmowanie Pana z wielkim przepychem w Jego łóżku 
(Śayana-sthānāgama-mahotsava) 

 Śrīla Prabhupāda pisze: „Powinno się umieścić Bóstwo w Jego 
łóżku.” (Cc. Madhya 24.334, znaczenie) 

 Należy przenosić Bóstwa z największą uwagą i szacunkiem. W 
większości przypadków najlepiej trzymać ciało Bóstwa prawą ręką, 
a podstawę lewą. Zanim zaczniesz przenosić Pana, upewnij się, 
czy miejsce, w którym chcesz Go umieścić, jest czyste. 

 [63] Mycie, a następnie osuszanie stóp Pana i ofiarowywanie 
gandha, kwiatów, betelu, zagęszczonego mleka i wachlarza 
(pāda-kṣālana i śayyopaveśa-nīrājanotsava) 

 Śrīla Prabhupāda pisze: „Powinno się umyć stopy Pana, a 
następnie posadzić Go na łóżku.” (Cc. Madhya 24.334, znaczenie) 
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 Gandha, kwiaty i zagęszczone mleko ofiarowywuje się Panu 
przed umieszczeniem Go w łóżku. Gdy Pan już jest w łóżku, 
ofiarowywuje się Mu betel i wachluje się Go (wachluje się tylko 
wtedy, gdy jest ciepło). 

 [64] Kładzenie Pana do łóżka i masowanie Jego lotosowych stóp 
(Źeṣa-paryaṅka i pāda-saṁvahana) 

 Caitanya-caritāmṛta oznajmia: „Powinno się położyć Pana do 
łóżka i masować Jego stopy.” (Cc. Madhya 24.334, znaczenie) 

 W Caitanya-caritāmṛta jest opisane wielbienie Pana przez 
ṇdvaita ṇcāryę: „Po tym, gdy spełniono āratī dla Bóstw w świątyni, 
Pan Kṛṣṇa został położony na spoczynek.” (Cc. Madhya 3.59) 

 Śrīla Prabhupāda także opisuje: 

Jeśli chodzi o kładzenie Bóstwa do łóżka, jeśli Bóstwo jest 
duże i ciężkie, nie jest możliwe codzienne przenoszenie Go. 
Lepiej, gdy kładzie się do łóżka małe Bóstwo, które także 
jest wielbione. Powinno się intonować tę mantrę: āgaccha 
śayana-sthānaṁ priyābhiḥ saha keśava. ‘O Keśavo, 
łaskawie przyjdź do łóżka wraz ze Śrīmatī Rādhārāṇī’ (Hari-
bhakti-vilāsa 11.40). Bóstwo powinno się kłaść w łóżku 
wraz ze Śrīmatī Rādhārāṇī, co powinno być wskazane przez 
przyniesienie drewnianych butów z ołtarza i postawienie 
ich obok łóżka. Gdy Bóstwo zostanie już położone, 
powinno się masować Jego stopy. Przed położeniem 
Bóstwa powinno się Mu ofiarować kubek mleka z cukrem. 

Gdy Pan wypije to zagęszczone mleko, Bóstwo powinno 

być położone i powinno się Mu ofiarować orzechy betel i 
przyprawy do żucia. [Cc. Madhya 24.334, znaczenie]  

 Ułóż poduszki i posłanie w ten sposób, aby uzupełnić różnicę 
wynikającą z większej szerokości podstawy Bóstwa, aby Pan leżał 
w pozycji poziomej, a Jego głowa i stopy znajdowały się na tym 
samym poziomie.  

                                                           
 Po ofiarowaniu powinno się wynieść to zagęszczone mleko (ghana-dugdha); nie pozostawiaj 
go na noc w pokoju Bóstw. Powinno się także wynieść miskę z caraṇāmṛtą a także miskę z 
wodą do mycia rąk, które po  zostawały w świątyni w ciągu dnia. 
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Rozdział 3 

Uproszczony proces wielbienia Bóstw 

 

 W wielu świątyniach ISKCON-u i ośrodkach nāma-hāṭṭa wielbi 
się Bóstwa w uproszczony sposób. W małych świątyniach, gdzie 
znajduje się tylko kilku wielbicieli, albo gdy głównymi Bóstwami są 
Gaura-Nitāi, albo gdy przestrzega się standardu domowego, nie 
jest możliwe przeprowadzanie pełnego programu porannego 
każdego dnia. Z tego powodu może być właściwe, by wielbić 
Bóstwa zgodnie z uproszczonym procesem opisanym w tym 
rozdziale. 

 Nawet w świątyni, gdzie główne Bóstwa są wielbione w bardziej 
wystawny sposób, metoda wielbienia pozostałych Bóstw może być 
uproszczona. Na przykład w świątyni, gdzie znajdują się Bóstwa 
Rādhā-Kṛṣṇa, Gaura-Nitāi i Jagannātha, właściwe będzie 
stosowanie prostszych metod kąpieli dla Gaura-Nitāi i Jagannātha‚ 
niż dla Rādhā-Kṛṣṇy. W ten sposób można zachęcać innych 
wielbicieli, którzy nie są wyszkolonymi pūjārīmi, aby zaangażowali 
się w wielbienie Bóstw bez uczucia zobowiązania do nauczenia się 
tak wielu różnych rzeczy. (Powinniśmy tutaj wspomnieć—jak 
zostało to zaznaczone we Wprowadzeniu—że nie należy kapryśnie 
zmieniać standardów wielbienia Bóstw. Wszelkie ustalenia, których 
dokonuje się w danej świątyni, korzystając ze wskazówek 
zawartych w tej książce, powinny być zatwierdzone przez 
autorytety świątynne i włączone do opisu standardów 
świątynnych, tak aby zawsze można było się do nich odnieść.) 
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 Przyjmuje się, że wielbienie Bóstw w domu będzie także raczej 
uproszczone—do standardu pełnienia służby, który domownicy 
rzeczywiście są w stanie utrzymać. Rozdział ten zawiera 
wskazówki odnośnie wielbienia Bóstw w domu, zamieszczony jest 
w nim także „minimalny standard” wymagany dla takiego 
wielbienia. 

 Podsumowując, w tym rozdziale opisaliśmy dwa poziomy 
uproszczonego wielbienia Bóstw stosowane w przypadkach, które 
właśnie opisaliśmy. Jest proces nieco uproszczony i bardzo 
uproszczony. „Bardzo uproszczony” proces (który zostanie opisany 
jako pierwszy) jest przeznaczony do wielbienia Bóstw w domu i 
jako przykład podajemy wielbienie Gaura-Nitāi. Kończymy rozdział 
„nieco uproszczonym” procesem przeznaczonym dla świątyñ, 
stosując przykład wielbienia Jagannātha jako głównego Bóstwa. 

 

Wielbienie Bóstw w domu 

 W tradycyjnym wedyjskim społeczeñstwie niemal wszyscy 
bramini w jakiś sposób angażowali się w wielbienie Bóstw. 
Większość gṛhasthów miała w domu przynajmniej śalagrāma-śilā, 
któremu ofiarowywali bhoga i wielbienie. Często także pełnili 
służbę w jednej z dużych, publicznych świątyñ, co było częścią ich 
bramiñskich obowiązków i zawierało też takie czynności jak 
uczenie innych, a także spełnianie yajñi. W tradycji Gauḍīya 
Vaiṣṇava wielu towarzyszy Pana Caitanyi będących gṛhasthami 
miało w swoich domach Bóstwa i regularnie Je wielbiło. Podobnie 
w Międzynarodowym Towarzystwie Świadomości Kryszny wielu 
wielbicieli wielbi Bóstwa w swoich domach. 

 Pewne wstępne rozważania przed podjęciem wielbienia 
Bóstw w domu 

 Śrīla Prabhupāda pisze: 

Myślę, że najlepiej byłoby, gdyby każdy skupił swoją 
uwagę na Bóstwach w świątyni i w ten sposób wielbienie w 

                                                           
 Takie wielbienia było przekazywane z pokolenia na pokolenie; w ten sposób członkowie 

rodziny czcili Bóstwa z wielką uwagą. Jeśli planujesz mieć takie rodzinne Bóstwo, powinieneś 
rozważyć, czy możesz zapewnić to, że przyszłe pokolenia będą kontynuowały to wielbienie! 
Nie oczekuj, że świątynia przejmie odpowiedzialność za Bóstwa, których twoi potomkowie czy 
inne zaufane osoby nie będą w stanie właściwie utrzymać. 
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świątyni byłoby wspaniale wspomagane. Oczywiście, jeśli 
świątynia jest zbyt daleko lub ktoś nie jest w stanie 

udawać się do niejī jest to inna rzecz, ale jeśli świątynia 
znajduje się w łatwo dostępnym miejscu, jest to najlepszy 
program. [list od Śrīla Prabhupāda, 30 maja 1969 r.]  

 Tak samo jak przed podjęciem wielbienia Bóstw w świątyni 
konieczne są błogosławieństwa mistrza duchowego, podobnie 
uzyskanie takich błogosławieństw jest także potrzebne przed 
podjęciem wielbienia Bóstw w domu. W tradycyjnym procesie 
inicjacji pañcarātrika mistrz duchowy daje uczniowi Bóstwo, które 
ten powinien wielbić, a także wymagane mantry pañcarātrika. W 
Międzynarodowym Towarzystwie Świadomości Kryszny 
przestrzegamy tej zasady i dlatego Śrīla Prabhupāda, Założyciel-
ṇcārya ISKCON-u, daje wszystkim wielbicielom Bóstwa świątynne, 
które powinni oni wielbić. Jeśli mistrz duchowy zezwala uczniowi 
na wielbienie własnego Bóstwa, ten powinien rozumieć, że jego 
osobiste Bóstwo jest ekspansją Bóstwa świątynnego, z którym 
wielbiciel jest związany poprzez przynależność do danej świątyni i 
wykonywaną służbę. Pan jest tak łaskawy, że zgadza się pojawić 
nawet w domu wielbiciela i przyjmuje wielbienie ofiarowywane Mu 
przez członków rodziny tego wielbiciela, zamieniając jego dom w 
świątynię. Jednakże gospodarz powinien być uważny, by nie 
nadużyć łaski mistrza duchowego i Pana przez lekceważenie 
służby dla publicznej świątyni i zamieszkujących ją Bóstw, pod 
pretekstem wielbienia tego samego Pana u siebie w domu. 

 Czy wielbi się Bóstwo w świątyni, czy też w domu—czy nawet 
pod drzewem—powinno się rozumieć, że Bóstwo jest tożsame z 
Panem. Wielbiciel umocniony w takim przekonaniu powinien 
pragnąć przestrzegać poleceñ mistrza duchowego, unikać obraz i 
zadowalać Pana. Śrīla Prabhupāda pisze: 

Musimy wiedzieć, że Kryszna jest obecny i dlatego musimy 
być uważni w naszym postępowaniu, rozmowach i 

                                                           
 Jeśli nie jesteś w stanie odwiedzać otwartej dla wszystkich świątyni przynajmniej raz 

dziennie, masz uzasadniony powód, aby ustanowić wielbienie Bóstwa w domu. Ale nawet w 
takim przypadku powinieneś bardzo starać się odwiedzać świątynię tak często, jak to możliwe, 
aby zobaczyć Bóstwa, przebywać z wielbicielami i spełniać jakąś służbę w świątyni. Śrīla 
Sanātana Gosvāmī  pisze w swojej Dig-darṣini-ṭikā (11.63): „Gdziekolwiek, zgodnie z 
zasadami wedyjskimi, zostało zainstalowane Bóstwo Najwyższego Pana, nawet jeśli trudno się 
tam udać, to należy iść tam zobaczyć Pana i wielbić Go.”  
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zachowaniu, tak jakbyśmy byli bezpośrednio obecni przed 
Kryszną. [list od Śrīla Prabhupāda, 6 maja 1968 r.] 

Ołtarz Guru-Gaurāṅgi i tulasī-sevā: wielbienie proste i wzniosłe 

 Śrīla Prabhupāda bardzo często polecał swoim uczniom 
wielbienie obrazka Pañca-tattvy (Pana Caitanyi i Jego czterech 
głównych towarzyszy) razem z obrazkami przedstawiającymi 
mistrzów duchowych. Śrīla Prabhupāda pisze w związku z 
otwieraniem nowych świątyñ: 

W nowo otwartych świątyniach powinny się znajdować 
obrazki Panca-tattvy i acaryów. Dopóki nie będzie 
wystarczającej ilości doświadczonych wielbicieli, nie 
będziemy instalować Bóstw Radha-Kryszny czy 
Jagannatha. [list od Śrīla Prabhupāda, 22 czerwca 1970 r.] 

 W innym liście Śrīla Prabhupāda pisze: 

Jeśli brakuje takich kwalifikowanych pujarich, każdy 
ośrodek powinien być zadowolony wielbiąc jedynie zdjęcie 
Panca-tattvy Pana Caitanyi przez spełnianie sankirtanu. 
[list od Śrīla Prabhupāda, 1 czerwca 1970 r.] 

 Każdy może utrzymać prosty, ale wzniosły standard wielbienia 
w domu obrazka Pañca-tattvy i mistrzów duchowych. Jeśli dokona 
się pewnych zmian, można przestrzegać tych samych wskazówek, 
które podajemy w tym podręczniku dla wielbienia 
trójwymiarowych Bóstw. Chociaż fizycznie nie można ubierać ani 
przystrajać form Pana na obrazku, można Panu ofiarowywać 
bhoga, spełniać dla Niego āratī i kīrtana, a także ofiarowywać 
pokłony, tak samo jak robi się to w przypadku Jego 
trójwymiarowego mūrti. 

 Jeśli jest się w stanie właściwie opiekować roślinką tulasī, 
można ją trzymać w domu i wielbić, wysiewając ją z nasion, które 
zazwyczaj można zdobyć w pobliskiej świątyni. Obecność Tulasī-
devī w domu jest bardzo pomyślna, jest to fakt znany milionom 
gospodarzy w Indiach. Jeśli każdego ranka po prostu ofiarowuje 
się jej kadzidełko, lampkę i kwiatek śpiewając tulasī-pūjā-kīrtana‚ 
Kṛṣṇa staje się bardzo zadowolony i w ten sposób czyni się szybki 
duchowy postęp. 
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Gṛhasthowie powinni spełniać arcana 

 Jak instruuje Śrīmad-Bhāgavatam, arcana jest szczególnie 
polecane dla gṛhasthów: 

Jest to najpomyślniejsza ścieżka dla religijnego, podwójnie 
narodzonego gṛhasthy—bez egoizmu wielbić Osobę Boga 
za pomocą bogactw zdobytych w uczciwy sposób. [Bhāg. 
10.84.37] 

 Jeśli gṛhastha nie jest w stanie utrzymać takiego 
bezinteresownego wielbienia, powinien dawać w dotacji potrzebne 
rzeczy osobie, która je spełnia, i w ten sposób osiągnie on połowę 
rezultatów takiego wielbienia. Jeśli nie jest on w stanie dotować 
takiego czczenia, powinien uczestniczyć w darśanie Bóstwa w 
czasie āratī i w ten sposób osiągnąć korzyści płynące z wielbienia 
Bóstw. 

 Śrīla Prabhupāda opisuje wysoki standard wielbienia Bóstw dla 
gṛhasthy: 

Ścieżka wielbienia Bóstw jest szczególnie polecana dla 
wielbicieli żyjących w związkach małżeñskich. Na tyle, na 
ile to możliwe, każdy gospodarz powinien, pod 
przewodnictwem mistrza duchowego, zainstalować Bóstwo 
Viṣṇu, szczególnie w takich formach jak Rādhā-Kṛṣṇa, albo 

Lakṣmī-Nārāyaṇa, czy też jakichkolwiek innych formach 
Pana, jak Nṛsiṁha, Varāha, Gaura-Nitāi, Matsya, Kūrma, 
śalagrāma-śilā i wielu innych formach Viṣṇu, jak 
Trivikrama, Keśava, Acyuta, Vāsudeva, Nārāyaṇa i 
Dāmodara, jak jest to polecane przez vaiṣnava-tantry i 
Purāny. Rodzina tego wielbiciele powinna wykonywać 
wielbienie ściśle przestrzegając wskazówek i zasad 
regulujących arcana-vidhi. Każdy członek rodziny liczący 
sobie powyżej dwunastu lat powinien być inicjowany przez 
autoryzowanego mistrza duchowego, a wszyscy 
domownicy powinni angażować się w służbę dla Pana, 
począwszy od rana (od 4 rano), a skończywszy wieczorem 

                                                           
 Generalnie wielbiciele nie powinni czcić w domu Bóstw Rādhā-Kṛṣṇa, dopóki nie będą w 
stanie utrzymać wysokiego standardu służby w czasie dnia, jak opisuje to powyższe 
znaczenie. Jednakże Gaura-Nitāi zaakceptują prostszy standard. Chociaż można także wielbić 
w domu Bóstwo Jagannātha stosując prosty standard, powinno się próbować regularnie 
ofiarowywać Panu Jagannāthowi bogate bhoga, gdyż w Jagannātha Purī  jest On wielbiony 
wieloma ofiarowaniami bhoga. 
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(o 10 wieczorem), spełniając maṅgala-ārātrika, nīrājana, 
arcana, pūję, kīrtana, śṛṅgāra, bhoga-vaikāli, sandhyā-
ārātrika, pāṭha, bhoga (wieczorem), śayana-ārātrika, itd. 
Zaangażowanie się w takie wielbienie Bóstwa pod 
przewodnictwem autoryzowanego mistrza duchowego 
bardzo pomoże gṛhasthom oczyścić całą swoją egzystencję 
i uczynić szybki postęp w duchowej wiedzy. [Bhāg. 2.3.22, 
znaczenie] 

 Śrīla Prabhupāda często podkreśla, jak ważne jest dla 
gṛhasthów wielbienie Pana  tak bogato i tak szczerze, jak jest to 
tylko możliwe: 

Ścieżka wielbienia Bóstw jest szczególnie polecana dla 
wielbicieli w aśramie gṛhastha, którzy mają wiele 
materialnych posiadłości. Bogaty gospodarz, który nie 
angażuje swoich ciężko zarobionych pieniędzy w służbę dla 
Pana, jest nazywany skąpcem. Nie powinno się angażować 
opłacanych braminów w wielbienie Bóstwī Wielbienie 
Bóstw w świątyni powinno być wykonywane szczególnie 
przez gṛhasthów. Gṛhasthowie z reguły angażują się w 
materialne czynności, dlatego jeśli nie zaangażują się w 
wielbienie Bóstw, ich upadek jest pewny. Wielbiciel, który 
w pewnych okolicznościach nie jest w stanie zaangażować 
się w wielbienie Bóstw, powinien przynajmniej widzieć 
wielbienie i w ten sposób także może odnieść sukces. 
Szczególnym celem wielbienia Bóstw jest to, aby być 
zawsze czystym. Wielbiciele gṛhasthowie powinni być 
prawdziwymi przykładami czystości. [Bhāg. 7.5.24] 

Różnica pomiędzy wielbieniem Bóstw w świątyni i w domu 

 We wprowadzeniu do Arcanā-Paddhati opublikowanej przez 
brata duchowego i sanyāsa-guru Śrīla Prabhupāda, Keśavę 
Mahārāja z Devānanda Gauḍīya Maṭha, znajduje się wyjaśnienie 
dwóch różnych sposobów wielbienia Bóstw—wielbienie Bóstw w 
domu i w świątyni. Jest tam napisane: 

Bhakty-aṅga-arcana, czyli wielbienie Najwyższego Pana 
jako służba oddania, może być dwóch rodzajów. Wielbienie 
śalagrāma-śilā, govardhana-śilā, czy innych form Pana, 
spełniane przez gṛhasthów w ich domach jest pierwszym 
rodzajem, a czczenie formalnie zainstalowanych form Pana 
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w świątyni jest drugim. Pierwszy z tych sposobów 
wielbienia spełnia się za pomocą składników odpowiednich 
do możliwości gṛhasthy, i dlatego jest to zmniejszona, czy 
też skrócona służba. Wielbienie drugiego rodzaju to 
czczenie Pana jako króla, z wszelkim dostojeñstwem i 
szacunkiem. W takiej królewskiej służbie wymagane jest 
regularne wielbienie; w innym przypadku pojawiają się 
grzeszne reakcjeī Gṛhasthowie i ci, którzy porzucili swój 
dom, ale kontynuują przeprowadzanie prostego wielbienia 
Bóstw, są w stanie ofiarowywać Panu tyle pożywienia, ile 
jest wymagane dla ich rodzin, towarzyszących Vaiṣṇavów, 
albo gości, którzy ich odwiedzają. Ale w królewskiej służbie 
dla Bóstwa wszystko musi być uregulowane. 
[Wprowadzenie do Arcanā-Paddhati, B.P. Keśava 
Mahārāja] 

Minimalny standard dla wielbienia Bóstw w domu 

 W jednym z listów Śrīla Prabhupāda podaje proste instrukcje 
dotyczące wielbienia: 

On może wielbić Gaura-Nitāi w swoim domu. 
Najważniejszym elementem w wielbieniu 
przeprowadzanym przez nich jest intonowanie mantry Hare 
Kryszna. Mogą mieć przynajmniej jedno aratrika i 
ofiarowywać Bóstwom wszelkie pożywienie, które 
przygotowywują. [list od Śrīla Prabhupāda, 15 lutego 1975 
r.] 

 W innym liście Śrīla Prabhupāda pisze: 

Jeśli chodzi o dbanie zarówno o Bóstwa jak i twoją rodzinę, 
powinieneś robić obie te rzeczy jednocześnie, ale 
ważniejsze jest wielbienie Bóstw. Tak jak zabiegana 
gospodyni, która zawsze ma na głowie pełno spraw 
domowych, mimo to jednak dba o to, by ładnie się ubrać, 
uczesać, itd. Więc obie te rzeczy idą w parze. Tak, 
przynajmniej raz dziennie, rano, powinno się zmieniać 
ubrania Bóstw. Jeśli Bóstwa są małe, jak wynika to z 
fotografii, można Je na noc kłaść do łóżka. Zanim pójdą 
spać, można Im założyć nocne koszule. Jest to bardzo 
dobre. Jeśli wystarczy czasu i możliwości, można to 
wprowadzić w życie. Jeśli chodzi o kąpanie, potrzebne są 



Uzupełnienie -  Wystawne wielbienie Bóstw 107 

do tego dwie ręce i jeden język. Lewą ręką dzwoñ 
dzwoneczkiem i jednocześnie prawą polewaj wodą. Intonuj 
Hare Kryszna, Cintamani, Govinda Jaya Jaya, itd. [list od 
Śrīla Prabhupāda, 1 maja 1971 r.] 

Czystość i uregulowanie 

 Wielbiciel może wielbić Bóstwa w domu w bardzo prosty 
sposób, odpowiednio do swoich możliwości. Jednakże powinien 
utrzymywać wysoki standard czystości, przestrzegając na tyle, na 
ile jest to możliwe, instrukcji zawartych w tym podręczniku. 

 Chociaż nie oczekuje się, że wielbienie w domu będzie 
przebiegało zgodnie ze ścisłym rozkładem, tak jak w świątyni, ale 
im bardziej uregulowane jest wielbienie Bóstw, tym bardziej staje 
się znaczące i zadowalające. 

Dzieci a wielbienie Bóstw 

 Gṛhasthowie, którzy wielbią Bóstwa w domu, mają wielką 
okazję, aby wychować swoje dzieci w atmosferze praktycznej 
służby oddania dla Pana. Powinno się zachęcać dzieci, by 
przyjmowały schronienie w Panu przez składanie pokłonów, 
intonowanie, tañczenie i pełnienie różnorodnej służby. Można je 
także zachęcać, aby ofiarowywały Panu, cokolwiek otrzymują, tak 
jak np. nowe ubranka. Jeśli dziecko coś namaluje, lub wykona 
jakąś inną artystyczną rzecz, można je nakłonić, by pokazało to 
Bóstwom. W ten sposób dziecko może rozwinąć naturalną atrakcję 
i przywiązanie dla Pana w Jego formie  Bóstw. 

 Powinno się uczyć dzieci szacunku dla Bóstw. Śrīla Prabhupāda 
pisze: 

Nie powinno się dawać Jagannatha małym dzieciom, 
ponieważ nie będą o Niego właściwie dbać i popełnią dużo 
obraz. [list od Śrīla Prabhupāda, 30 marca 1969 r.] 

Wielbienia Bóstw można się uczyć od dziesiątego roku 
życia. Młodsze dzieci mogą towarzyszyć. Mogą się uczyć, 
jak składać pokłony, jak tañczyć i śpiewać, jak robić 
girlandy, czyścić przybory do aratrika, itdī Są to wszystko 
różne elementy wielbienia Bóstw. [list od Śrīla Prabhupāda, 
1 maja 1971 r.] 
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 Młodzi wielbiciele, którzy zostali właściwie wyszkoleni i 
zachęceni, mogą stać się doskonałymi pūjārīmi z powodu 
przywiązania, które rozwinęli do Kṛṣṇy poprzez regularny kontakt z 
Bóstwami Pana we wczesnym dzieciñstwie. 

Podróże a wielbienie Bóstw 

 Wielbiciel, który podejmuje wielbienie Bóstw w domu, powinien 
podjąć zobowiązanie podobne do tego, jakie podejmuje się, jeśli 
chodzi o dbanie o dziecko. Chociaż mogą pojawić się trudności, 
które przeszkodzą w regularnej służbie, powinno się mieć to same 
poczucie obowiązku, aby uczynić niezbędne aranżacje dla Bóstw, 
jakie ma się w stosunku do własnych dzieci. Jeśli wielbiciel, który 
wielbi w domu Bóstwa, musi gdzieś pojechać, musi zadbać o to, 
by wielbienie było kontynuowane, biorąc Bóstwa ze sobą, lub 
zostawiając je pod odpowiednią opieką w domu, lub gdzie indziej. 
Jeśli w domu nie zostaje nikt, kto mógłby wielbić Bóstwa w czasie 
nieobecności gospodarza, powinien znaleŹć inną kwalifikowaną 
osobę, aby to robiła, ale generalnie powinien to robić gospodarz 
lub też członkowie jego rodziny. Gṛhastha nie powinien oczekiwać, 
że świątynia, z którą jest związany, pomoże mu utrzymać 
wielbienie jego domowych Bóstw. A także, gdy podróżuje wraz z 
Bóstwami i przebywa w świątyni, powinien przeprowadzać swoje 
wielbienie w taki sposób, by nie narażać na niewygody wielbicieli, 
którzy tam mieszkają. 

 

Czynności wykonywane w czasie wielbienia Bóstw w domu 

 

 Zamieszczamy tutaj opis prostego sposobu wielbienia Bóstw w 
domu, stosując jako przykład wielbienie Śrī Śrī Gaura-Nitāi. Jeśli 
zastosuje się drobne zmiany, można przestrzegać tych instrukcji 
wielbiąc inne Bóstwa, albo Pañca-tattvę w formie obrazka. W 
podrozdziale tym zamieszczamy bardzo niewiele szczegółów, lub 
nie zamieszczamy ich wcale. Jeśli to potrzebne, szczegóły 
dotyczące danego procesu można znaleŹć w dalszej części tego 
rozdziału i w rozdziale 4-tym. 
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Budzenie Bóstw 

1. Po wzięciu kąpieli, ubraniu się, namalowaniu tilaka i zrobieniu 
ācamanu, ofiaruj pokłony swojemu mistrzowi duchowemu.  

2. Dzwoniąc jednocześnie dzwoneczkiem zawołaj  jaya śrī śrī 
gaura-nitāi! i zapal światło na ołtarzu. 

3. Dzwoniąc dzwoneczkiem dotknij stóp swojego mistrza 
duchowego (na zdjęciu) i poproś go, by wstał z łóżka; 
następnie dotknij stóp Gaura-Nitāi i poproś Ich, by też wstali z 
łóżka. (Jeśli Bóstwa nie są fizycznie kładzione do łóżek, pokaż 
tak, jakby odpoczywały w łóżkach i teraz z nich wstają.) 

4. Ofiaruj lub medytuj o ofiarowaniu Ich Wysokościom wody do 
ācamanu. Jeśli to możliwe, ofiaruj także słodycze: 

Ofiarowywanie bhoga 

1. Na talerzu, który jest zarezerwowany do wyłącznego użytku 
Pana, ładnie ułóż wszystkie potrawy bhoga. Zrób ācamana i 
złóż pokłony swojemu mistrzowi duchowemu. Połóż talerz z 
ofiarowaniem przed Bóstwami, bezpośrednio na ołtarzu lub też 
na stoliczku przed ołtarzem. Spraw, żeby Pan mógł zjeść w 
odosobnionym miejscu, możesz na przykład zasłonić ołtarz.  

2. Prawą ręką oczyść bhoga skrapiając je lekko wodą z pañca-
pātry i jednocześnie intonując mahā-mantrę. 

3. Siedząc na āsanie przed ołtarzem i dzwoniąc dzwoneczkiem, 
trzy razy recytuj modlitwy do swojego mistrza duchowego, 
prosząc go o pozwolenie, aby mu towarzyszyć w służbie dla 
Pana: 

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale 
śrīmate [imię mistrza duchowego] iti nāmine  

Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony [imię mistrza 
duchowego], który jest bardzo drogi Panu Kṛṣṇie, 
przyjąwszy schronienie u Jego lotosowych stóp. 

Trzykrotnie intonuj następującą modlitwę do Pana Caitanyi, 
prosząc Go o łaskę: 

namo mahā-vadānyāya kṛṣṇa-prema-pradāya te 
kṛṣṇāya kṛṣṇa-caitanya-nāmne gaura-tviṣe namaḥ 
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O najmiłosierniejsza inkarnacjo! Jesteś Samym Kṛṣṇą, 
który pojawił się jako Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu. 
Przyjąłeś złotą karnację Śrīmatī Rādhārāṇī i szeroko 
rozdajesz czystą miłość do Kṛṣṇy. Ofiarowujemy Tobie 
nasze pełne szacunku pokłony. [Cc. Madhya 19.53] 

Trzykrotnie intonuj następującą modlitwę, ofiarowując 
szacunek Panu Kṛṣṇie: 

namo-brahmaṇya-devāya go-brāhmaṇa-hitāya ca 
jagad-dhitāya kṛṣṇāya govindāya namo namaḥ 

Ciągle i od nowa ofiarowuję moje pokłony Panu Kṛṣṇie, 
który jest zawsze wielbiony przez kwalifikowanych 
braminów i jest im bardzo drogi. Zawsze troszczy się o 
dobrobyt krów, braminów i całego wszechświata, a także 
sprawia przyjemność krowom, ziemi i zmysłom. [Viṣṇu 
Purāṇa] 

4. Opuść pokój na dziesięć, minut pozwalając zjeść Panu i Jego 
towarzyszom (włączywszy twojego mistrza duchowego i 
poprzednich ācāryów). W tym czasie intonuj mantry Gāyatrī do 
swojego mistrza duchowego i Pana Caitanyi (trzecia i piąta 
mantra otrzymana od mistrza duchowego). PóŹniej możesz 
intonować mantrę Hare Kṛṣṇa  i inne pieśni Vaiṣṇavów. 

5. Wejdź ponownie do pokoju, klaszcząc trzykrotnie w dłonie. 
Zabierz talerz, modląc się, aby Pan i Jego towarzysze byli w 
pełni zadowoleni z twojej służby. 

 Chociaż nie oczekuje się, aby wielbienie przeprowadzane w 
domu było zupełnie punktualne, najlepiej utrzymywać na tyle 
uregulowany rozkład służby, na ile to możliwe. Jakiekolwiek 
pożywienie ktoś przygotowuje, musi być ono ofiarowane 
Bóstwom, tak więc liczba ofiarowañ może być różna; jednakże 
powinno się ustalić liczbę ofiarowañ w czasie dnia (np. śniadanie, 
obiad i kolacja) i dostosowywać do tego gotowanie. 

Codzienna służba 

 Przynajmniej raz dziennie powinno się wielbić Bóstwa za 
pomocą āratī i kīrtanu, najlepiej dwa razy—rano i wieczorem. Jeśli 
jest to możliwe, zaraz po południowym ofiarowaniu bhoga 
powinno się także ofiarowywać dhūpa-āratī.  
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Poranne wielbienie 

 Jednym z najprostszych sposobów wielbienia Pana jest 
ofiarowywanie Mu każdego elementu w umyśle jednocześnie 
ofiarowywując łyżeczkę wody z pañca-pātry, a następnie wlewając 
ją do osobnego pojemnika. (Dalsze wyjaśnienia dotyczące 
wielbienia przy pomocy zastępczych przedmiotów znajdują się w 
Uzupełnieniu na stronie 260.) Możesz robić to bez użycia mantr, 
po prostu prosząc Pana, by przyjął każdą rzecz. Ten rodzaj 
wielbienia należy spełniać rano. 

 Jeśli nie jesteś w stanie każdego dnia fizycznie kąpać Bóstw, 
powinieneś to robić regularnie—przynajmniej raz na dwa tygodnie 
(na przykład w Ekādaśī ), szczególnie gdy są to metalowe Bóstwa, 
które wymagają polerowania. W tym czasie przy wielbieniu Bóstw 
najlepiej używać autentycznych parafernaliów, ubrać Je, ofiarować 
Im kwiaty, itd. 

 Podstawowa procedura wielbienia Gaura-Nitāi wygląda 
następująco: 

1. ZgromadŹ wszystkie wymagane rzeczy i ułóż je tak, aby były 
uporządkowane i łatwo dostępne w czasie wielbienia. Upewnij 
się, że masz wszystko, czego potrzebujesz, abyś nie musiał 
przerywać wielbienia, by po coś pójść. 

2. UsiądŹ na āsanie i zrób ācamana; następnie wodą z pañca-
pātry lekko pokrop siebie, miejsce wielbienia i parafernalia, 
jednocześnie intonując mantrę Hare Kṛṣṇa. 

3. Ofiaruj wielbienie swojemu mistrzowi duchowemu w 
następujący sposób: Dzwoniąc dzwoneczkiem za pomocą lewej 
ręki ofiaruj do jego lotosowych stóp kwiaty zanurzone w papce 
sandałowej. Poproś go o błogosławieństwa, aby móc wielbić 
Gaura-Nitāi. Następnie cicho intonuj mantry Gāyatrī otrzymane 
od guru. 

4. Ofiaruj Gaura-Nitāi swoje wielbienie w następujący sposób: 

 Za pomocą gestów rąk zaproś Ich Wysokości do miejsca kąpieli, 
zdejmij Im ubrania, wyczyść miękką szmatką i załóż Im 
gāmche. Jeśli Bóstwa są zrobione z metalu, wypoleruj Je za 
pomocą szmatki i pasty z migdałów lub sproszkowanego gopī-
candana zmieszanego z sokiem z cytryny. Omijaj oczy i inne 
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miejsca, gdzie naniesiona jest farba. Za pomocą miękkiej 
szmatki zetrzyj gopī-candana lub pastę migdałową. 

 Dzwoniąc dzwoneczkiem przy użyciu lewej ręki, wylej na 
Bóstwa wodę z konchy trzymanej w prawej ręce. Napełnij 
konchę przynajmniej trzy razy. W czasie kąpania Bóstw intonuj 
modlitwy z Brahma-saṁhity: 

cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa- 
   lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam 
lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ 
   govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi 

Wielbię Govindę, oryginalnego Pana i pierwszego przodka, 
który pasie krowy spełniające wszystkie pragnienia wśród 
pałaców zbudowanych z duchowych klejnotów i 
otoczonych milionami drzew pragnień. Setki i tysiące bogiń 
szczęścia lakṣmī, czy też gopī, służą Mu zawsze z wielkim 
szacunkiem i uczuciem. 

veṇuṁ kvanantam aravinda-dalāyatākṣaṁ 
   barhāvataṁsam asitāmbuda-sundarāṅgam 
kandarpa-koṭi-kamanīya-viśeṣa-śobhaṁ  
  govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi  

Wielbię Govindę, oryginalnego Pana, który jest ekspertem 
w grze na Swoim flecie, którego oczy przypominają płatki 
kwitnącego lotosu, a głowa jest ozdobiona pawim 
piórkiem. Jego piękna postać zabarwiona jest kolorem 
niebieskiej chmury, a niespotykana słodycz urzeka miliony 
Kupidynów.  

 Wysusz Bóstwa ręcznikami, ubierz Je i ofiaruj Im ozdoby i 
girlandy. 

 Dzwoniąc dzwoneczkiem ofiaruj lotosowym stopom Bóstw 
umoczone w candana kwiaty i listki tulasī (jeśli są dostępne); 
następnie ofiaruj kadzidło i lampkę z ghee lub kamfory. 

 Dzwoniąc dzwoneczkiem  i intonując modlitwy do ofiarowanie 
bhoga (jak opisaliśmy powyżej), ofiaruj owoce i/albo słodycze, 
a także wodę do picia. 

 Ofiaruj pokłony i poproś o przebaczenie za obrazy, które 
mogłeś popełnić w czasie wielbienia. 
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 Na koniec wynieś wszystkie parafernalia używane w czasie 
wielbienia. Możesz teraz ofiarować proste darśana-āratī, w 
którego skład wchodzi kadzidło, kwiaty i cāmara—albo po 
prostu cāmara—jednocześnie odtwarzając nagranie pieśni 
Govindam. 

Służba wykonywana w ciągu dnia 

 Możesz ofiarować śniadanie, obiad i kolację w ten sam sposób, 
jak zostało opisane na stronie 109. Po obiedzie (po którym, jeśli to 
możliwe, można ofiarować dhūpa-āratī) powinno się położyć 
Bóstwa spać, przynajmniej poprzez medytację. Po południu 
powinno się Je odizolować od publiczności. (Jeśli Bóstwa znajdują 
się w głównym pokoju, w którym mają miejsce różne rodzinne 
zajęcia, może zaistnieć potrzeba, aby zasłonić Je także o innych 
porach dnia. Gdy Bóstwa są odsłonięte, musisz być pewien, że 
okazuje się Im należyty szacunek.) 

Kładzenie Bóstw na nocny spoczynek 

1. Ofiaruj pokłony swojemu mistrzowi duchowemu i zrób 
ācamana. 

2. Zmieñ ubranka Bóstw na ubrania do spania, a przynajmniej 
zdejmij Ich ozdoby i girlandy. 

3. Przygotuj łóżka Bóstw i zaproś Bóstwa, by odpoczęły. Połóż Je 
w łóżeczkach i pokaż, jakbyś masował Ich stopy. 

4. Na koniec ofiaruj pokłony i zgaś światło. 

 

Sposób uproszczonego wielbienia Pana w świątyni 

 

 Przedstawiamy tutaj uproszczoną metodę wielbienia, w której 
przestrzegane są zasady pañcarātrika-vidhi i ofiarowywuje się 
parafernalia według standardowej listy sześćdziesięciu czterech 
elementów przy użyciu minimalnej ilości sanskryckich mantr. 
Systemu tego można przestrzegać w świątyniach, gdzie znajdują 
się minimalne udogodnienia dla wielbienia Bóstw, w ośrodkach 
nāma-haṭṭa i w domu. Ostatnia część tego działu przedstawia 
prostą metodę wielbienia Pana Jagannātha. 
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 Przestrzegaj wszystkich zasad utrzymywania czystości ciała 
podanych w pierwszym rozdziale, a także w Uzupełnieniu (#4), jak 
również zasad dotyczących czystości parafernaliów i miejsca 
wielbienia. Przestrzegaj ściśle także zasad kuchennych i utrzymuj 
zasadę systematycznosci. Chociaż możesz mieć minimalne 
udogodnienia do wielbienia, jeśli wielbisz Bóstwa ze ścisłą 
regularnością, łatwo będzie ci utrzymać duchową atmosferę w 
domu czy świątyni. 

 Przestrzeganie prayoga (metody „krok po kroku”) wymaga 
wstępnego wielbienia mistrza duchowego i Pana Caitanyi za 
pomocą pięciu składników, a także pełnego wielbienia Pana 
szesnastoma elementami. Jeśli wielbisz Bóstwa Gaura-Nitāi, pomiñ 
wstępne wielbienie Pana Caitanyi pięcioma elementami; gdy 
poczynisz pewne zmiany (na przykład ofiarowując odpowiednie 
modlitwy Panu Caitanyi i Panu Nityānandzie), możesz wielbić 
Gaura-Nitāi czy inne Bóstwa używając metody podanej dla Pana 
Jagannātha. 

 W tym procesie używa się minimalnej ilości sanskrytu, w 
zamian stosując tłumaczenia sanskryckich mantr, które możesz 
znaleŹć w czwartym rozdziale. Jeśli wolisz, możesz używać tej 
uproszczonej metody intonując mantry w sanskrycie. 

 W bezpośredni sposób nie kąp Bóstw zrobionych z drewna czy 
innego niszczącego się materiału, włączywszy marmur; raczej 
wylej wodę z konchy przed Bóstwami do naczynia, w którym się Je 
kąpie. Nie musisz polerować metalowych Bóstw przed kąpielą 
każdego dnia, ale powinieneś robić to regularnie—przynajmniej co 
dwa tygodnie, na przykład w Ekādaśī. 

Wczesno-poranna służba (jāgaraṇa-sevā) 

Wejście do pokoju Bóstw (praveśa) 

Wymagane parafernalia 

 Powinny być obecne następujące przedmioty: 

1) mały dzwonek na talerzyku; 

2) pañca-pātra ze świeżą wodą i łyżeczką; 

3) zapalniczka do zapalenia stojących lamp; 

4) āsana, na której możesz usiąść. 
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Przed wejściem do pokoju Bóstw 

 Zrób prosty ācamana (sadhārana ācamana): 

 UsiądŹ na āsanie; małą łyżeczką weŹ trochę wody z ācamana-
pātry i spryskaj nią swoje dłonie i stopy. 

 Intonuj oṁ keśavāya namaḥ; wypij wodę z brāhma-tīrtha 
(podstawy kciuka) swojej prawej ręki. 

 Intonuj oṁ nārāyaṇāya namaḥ; wypij wodę z brāhma-tīrtha 
swojej prawej ręki. 

 Intonuj oṁ mādhavāya namaḥ; wypij wodę z brāhma-tīrtha 
swojej prawej ręki. Oczyść rękę (po dotknięciu jej ustami) 
kilkoma kroplami wody z ācamana-pātry, odrzuć tę wodę na 
bok. 

 Ofiaruj pokłony swojemu mistrzowi duchowemu poza pokojem 
Bóstw, recytując modlitwy praṇāma i proś go o 
błogosławieństwa, aby wielbić Pana: 

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale 
śrīmate [imię mistrza duchowego] iti nāmine 

Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony [imię mistrza 
duchowego], który jest bardzo drogi Panu Kṛṣṇie, 
przyjąwszy schronienie u Jego lotosowych stóp. 

Wejście do pokoju Bóstw 

 Zanim wejdziesz do pokoju Bóstw, uprzedź o tym Pana jakimś 
dźwiękiem, klaszcząc w dłonie, dzwoniąc dzwoneczkiem, albo 
pukając do drzwi pokoju Bóstw. Otwórz drzwi, zapal światło i w 
radosnym nastroju intonuj imiona Bóstw: 

jaya śrī śrī guru-gaurāṅga, 
jagannātha-baladeva-subhadrā, 
rādhā-[imię Kṛṣṇy]-ki jaya! 

 WejdŹ do pokoju Bóstw, najpierw stawiając prawą stopę, zapal 
lampki i światło. Oczyść ręce kilkoma kroplami wody z pañca-
pātry. 
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Budzenie mistrza duchowego i Bóstw 

 Dzwoniąc małym dzwoneczkiem lewą ręką, podejdŹ do łóżka 
swojego mistrza duchowego, delikatnie dotknij jego stóp i 
poproś go, aby wstał z łóżka: 

O wszechmiłosierny mistrzu duchowy, proszę wstañ 
z łóżka. 

 W podobny sposób podejdź do łóżek Gaura-Nitāi, dotknij Ich 
lotosowych stóp i poproś Bóstwa, by wstały z łóżek: 

O Panie Nityānando, proszę wstañ i porzuć Swój 
boski sen. Na rynku świętego imienia rozdajesz to 
boskie imię, prosząc jedynie o czyjąś wiarę jako 
zapłatę.  

O Panie Gaurāṅgo, proszę wstañ ze snu i 
pobłogosław trzy światy Twoim pomyślnym 
spojrzeniem.  

 Następnie podejdŹ do łóżka Pana Jagannātha, Pana Balarāmy i 
Śrīmatī Subhadry, dotknij Ich lotosowych stóp i poproś, by 
wstali: 

O Panie Jagannātha i Panie Baladevo, proszę, 
porzućcie Swój sen i wstañcie. O Śrīmatī Subhadro, 
droga matko wszechświata, proszę wstañ i obdarz 
nas szczęściem.  

 PóŹniej podejdŹ do łóżka Rādhy i Kṛṣṇy, dotknij Ich lotosowych 
stóp i poproś, by wstali: 

O Panie, O synu Devakī, o Panie wszechświata, 
proszę, porzuć Swój sen, jako że nastał świt. O 
Panie wszechświatów, Ty, który zwiększasz 
szczęście Yaśody, Gokuli, pasterzy i krów, proszę 
wstañ z łóżka wraz ze Śrī Rādhiką, jako że nadszedł 
poranek. 

 W następujący sposób możesz poprosić o wstanie inne Bóstwa 
Viṣṇu: 

O Govindo, O Parameśvaro, o ukochany Lakṣmī, 
proszę, wstañ i obdarz szczęściem wszystkie trzy 
światy. 
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 Do innych Bóstw po prostu powiedz, „Proszę, wstañcie” i podaj 
imię Bóstwa. 

Możesz teraz ustawić na ołtarzu wszystkie małe Bóstwa znajdujące 
się w łóżkach. Jeśli są tylko duże Bóstwa, medytuj, że Je budzisz i 
prowadzisz z łóżek na ołtarz. Ponownie nałóż korony, turbany, 
chādary, albo szale będące częścią nocnego ubrania Bóstw. 

 Po usunięciu wszelkich kwiatów i girland pozostałych z 
poprzedniego dnia oczyść podłogę w pokoju Bóstw, a następnie 

umyj ręce. 

 

Ofiarowywanie pożywienia (bhoga-arpaṇa) 

 W przypadku mniejszych ofiarowañ, takich jak to przed 
maṅgala-āratī i popołudniowe ofiarowanie owoców, możesz 
zastosować prostą metodę bhoga-arpaṇa. Jednakże w przypadku 
głównych ofiarowañ, takich jak śniadanie, czy posiłek południowy, 
zastosuj bardziej skomplikowaną metodę. Możesz też przestrzegać 
tego procesu wobec wszystkich ofiarowañ w ciągu dnia. 

Wymagane parafernalia 

 Powinny być obecne następujące przedmioty: 

1) mały dzwoneczek na talerzyku; 

2) pañca-pātra ze świeżą wodą i łyżeczką; 

3) dzbanek z dzióbkiem i przykrywką wypełniony wodą; 

4) visarjanīya-pātra (naczynie na zużyte rzeczy); 

5) płatki kwiatów (niekoniecznie); 

6) jakieś udogodnienie pozwalające na umieszczenie talerza 
(lub talerzy) w pokoju Bóstw—najlepiej niski stolik; 

7) āsana dla mistrza duchowego i Bóstw; 

8) ofiarowanie z bhoga; 

9) zapalniczka do zapalenia stojących lamp; 

10) āsana, na której możesz usiąść. 

                                                           
 Girlandy ofiarowane poprzedniego wieczora i listki tulasī  ofiarowane poprzedniego dnia 
mogą pozostać na Bóstwach w czasie maṅgala-āratī  następnego ranka. 
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Czynności wstępne 

 Poza pokojem Bóstw zrób ācamana i ofiaruj pokłony mistrzowi 
duchowemu oraz Bóstwom intonując modlitwy praṇāma. 

 Zwróć uwagę Pana poprzez jakiś dŹwięk, klaszcząc w dłonie, 
dzwoniąc dzwoneczkiem albo pukając do drzwi pokoju Bóstw. 
WejdŹ do pokoju Bóstw jednocześnie intonując imiona Bóstw. 

 Oczyść miejsce do ofiarowania, umyj ręce, przygotuj miejsce do 
jedzenia (stoliczki, poduszki, itd.) i przetrzyj ściereczką stoliki. 

 Dzwoniąc dzwoneczkiem przywołaj uwagę swojego mistrza 
duchowego, ofiarowując kilka płatków kwiatów do jego stóp i 
poproś go o pozwolenie, aby służyć Bóstwom. (Jeśli to 
konieczne, zastąp płatki kwiatów wodą z pañca-pātry, przybliż 
łyżeczkę z wodą do zdjęcia mistrza duchowego, a następnie 
wlej ją do visarjanīya-pātry. Możesz także po prostu ofiarować 
mu płatki kwiatów w umyśle.) 

 Ofiaruj mistrzowi duchowemu miejsce do siedzenia (āsana). 

Oczyszczanie bhoga 

 Przynieś talerz (lub talerze) z bhoga i umieść je na stoliku 
(stolikach). Za pomocą prawej ręki spryskaj każdy talerz 
kilkoma kroplami wody, jako prokṣaṇa. 

 Połóż listki tulasī na wszystkich talerzach (włączywszy talerz 
twojego mistrza duchowego, Śrīmatī Subhadry i Śrīmatī 
Rādhārāṇī, jako że najpierw ofiarują oni swoje talerze Kṛṣṇie, 
zanim sami przyjmą ich zawartość). Jeśli to możliwe, umieść 
listek tulasī na każdej potrawie. 

Zapraszanie Pana, by przyjął posiłek 

 Dzwoniąc dzwoneczkiem zwróć uwagę Ich Wysokości, 
ofiarowując kilka płatków kwiatów Ich lotosowym stopom we 
wstępującej kolejności. Poproś Je, by przyjęły twoją służbę. 
(Jeśli to konieczne, zastąp płatki kwiatów wodą z pañca-
pātry, lub po prostu ofiaruj Im płatki kwiatów w umyśle.) 

 Jeśli nie ma mat czy poduszek na āsany, połóż kilka płatków 
kwiatów obok talerzy Bóstw jako āsany, także we wstępującej 
kolejności. Gestami rąk wskaż Im siedzenia, zapraszając Je, by 
zjadły Swój posiłek. 
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 Siedząc na  āsanie i dzwoniąc dzwoneczkiem przy użyciu lewej 
ręki, ofiaruj padya i ācamana z pañca-pātry swojemu mistrzowi 
duchowemu i każdemu z Bóstw, począwszy od Pana Caitanyi i 
Jego towarzyszy, a skończywszy na Kṛṣṇie i Jego towarzyszach. 
W czasie, gdy to robisz, intonuj: 

Moje drogie Wysokości [Gaura-Nitāi, Rādhā-Kṛṣṇa, itd.], 
proszę, przyjmijcie tę wodę do mycia stóp. 

Moje drogie Wysokości [Gaura-Nitāi, Rādhā-Kṛṣṇa, itd.], 
proszę, przyjmijcie ten ācamana. 

 Wylewaj każdą łyżeczkę ofiarowanej wody padya i ācamanīya 
do visarjanīya-pātry. 

Ofiarowanie bhoga 

 Ofiaruj bhoga i wodę do picia każdemu Bóstwu, wskazując 
gestem ręki talerz (lub talerze) i mówiąc: 

Moje drogie Wysokości [Gaura-Nitāi, Jagannātha-
Baladeva-Subhadrā, itd.], proszę, przyjmijcie to 
ofiarowanie ze wspaniałego pożywienia. 

Moje drogie Wysokości [Gaura-Nitāi, Jagannātha-
Baladeva-Subhadrā, itd.], proszę, przyjmijcie ten 
napój. 

 Dzwoniąc dzwoneczkiem, trzykrotnie intonuj modlitwę (czy też 
modlitwy) do swojego mistrza duchowego, błagając go o 
pozwolenie, aby mu towarzyszyć w służeniu Bóstwom: 

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale 
śrīmate [imię mistrza duchowego] iti nāmine  

Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony [imię mistrza 
duchowego], który jest bardzo drogi Panu Kṛṣṇie, 
przyjąwszy schronienie u Jego lotosowych stóp. 

 Trzykrotnie intonuj następującą modlitwę do Pana Caitanyi, 
prosząc Go o łaskę: 

namo mahā-vadānyāya kṛṣṇa-prema-pradāya te 
kṛṣṇāya kṛṣṇa-caitanya-nāmne gaura-tviṣe namaḥ 

O najmiłosierniejsza inkarnacjo! Jesteś Samym Kṛṣṇą, 
który pojawił się jako Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu. 
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Przyjąłeś złotą karnację Śrīmatī Rādhārāṇī i szeroko 
rozdajesz czystą miłość do Kṛṣṇy. Ofiarowujemy Tobie 
nasze pełne szacunku pokłony. [Cc. Madhya 19.53] 

 Trzykrotnie intonuj następującą modlitwę, ofiarowując szacunek 
Panu Kṛṣṇie: 

namo-brahmaṇya-devāya go-brāhmaṇa-hitāya ca 
jagad-dhitāya kṛṣṇāya govindāya namo namaḥ 

Ciągle i od nowa ofiarowuję moje pokłony Panu Kṛṣṇie, 
który jest zawsze wielbiony przez kwalifikowanych 
braminów i jest im bardzo drogi. Zawsze troszczy się o 
dobrobyt krów, braminów i całego wszechświata, a także 
sprawia przyjemność krowom, ziemi i zmysłom. [Viṣṇu 
Purāṇa] 

 Opuść pokój Bóstw i intonuj mantry Gāyatrī. Możesz w tym 
czasie intonować wszystkie mantry otrzymane od guru. 

Medytuj o tym, że Pan je. W czasie, gdy Pan je, możesz 
intonować różne wersety wybrane przez ciebie, lub też „Bhoga-
āratī” Śrīla Bhaktivinoda Thākura (szczególnie w czasie 
śniadania i południowego ofiarowania).  

 Po pewnym czasie (z reguły piętnaście lub dwadzieścia minut 
podczas śniadania, południowego i wieczornego posiłku, a pięć 
lub dziesięć minut podczas ofiarowania bālya-bhoga zaraz przed 
maṅgala-āratī), ponownie wejdŹ do pokoju Bóstw pukając, 
klaszcząc w dłonie, lub dzwoniąc dzwoneczkiem. 

Po posiłku Pana 

 Siedząc na āsanīe i dzwoniąc dzwoneczkiem przy użyciu lewej 
ręki, ofiaruj każdemu Bóstwu wodę na hasta-mukha-prakṣalana, 
padya i ācamana. Zacznij od głównego Bóstwa i nie omijaj 
żadnej z osób, którym ofiarowałeś talerz z bhoga Jednocześnie 
intonuj:  

Moje drogie Wysokości [Gaura-Nitāi, Jagannātha-
Baladeva-Subhadrā, itd.], proszę, przyjmijcie tę wodę 
do mycia rąk i twarzy. 

                                                           
 W czasie krótkich ofiarowañ możesz po prostu intonować brahma-gāyatri (pierwszą z 
siedmiu mantr otrzymanych od guru), albo gopāla-mantrę (szóstą z siedmiu mantr). 
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Moje drogie Wysokości [Gaura-Nitāi, Jagannātha-
Baladeva-Subhadrā, itd.], proszę, przyjmijcie tę wodę 
do mycia stóp.  

Moje drogie Wysokości [Gaura-Nitāi, Jagannātha-
Baladeva-Subhadrā, itd.], proszę, przyjmijcie ten 
ācamana. 

 Medytuj, że odprowadzasz Bóstwa z powrotem na ołtarz, 
wskazując drogę gestem rąk 

Ofiarowywanie prasādam towarzyszom Pana 

Ofiaruj resztki prasādam twojemu mistrzowi duchowemu i 
towarzyszom Pana. W czasie kiedy to robisz, mów:                                                                                              

Mój drogi Guru Mahārāja, proszę, przyjmij to mahā-
prasāda. 

O towarzysze Pana, proszę, przyjmijcie to mahā-
prasāda.  

 Na koniec usuń talerze i oczyść miejsce przyjmowania posiłku. 
Umyj ręce i poza pokojem Bóstw ofiaruj pokłony swojemu 
mistrzowi duchowemu i Bóstwom. 

Ceremonia āratī 

 Wyjaśnienie, jak należy spełniać āratī, znajdziesz na stronie    . 

Główne wielbienie szesnastoma elementami 

(ṣoḍaśopacāra-pūjā) 

Przygotowania do wielbienia (pūrvāṅga-karma) 

Wymagane parafernalia 

Aby uniknąć przerywania wielbienia, przed jego rozpoczęciem 
upewnij się, że masz pod ręką następujące przedmioty: 

1) Mały dzwoneczek na talerzyku; 

2) pañca-pātra ze świeżą wodą i łyżeczką; 

3) dzbanek z dzióbkiem i przykrywką wypełniony wodą; 

4) visarjanīya-pātra (naczynie na zużyte rzeczy); 
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5) (jeśli będziesz polerował metalowe Bóstwa) pasta z migdałów, 
lub sproszkowany gopī-candana zmieszany z sokiem z cytryny; 
wata lub miękka szmatka do polerowania; miękka ściereczka 
do starcia olejku; 

6) taila (pachnący olejek); 

7) koncha do wody na stojaczku; 

8) snāna-pātrā (naczynie do kąpieli); 

9) lustro, które ustawia się wewnątrz snāna-pātry (dowolnie: jeśli 
kąpie się drewniane Bóstwa poprzez medytację); 

10) pojemnik na caraṇāmrtę; 

11) ręcznik lub gāmchā (szata zakładana przed ubieraniem) dla 
każdego Bóstwa; 

12) ubrania, bielizna i szpilki; 

13) ozdoby i substancja do przyklejania ich (wosk pszczeli albo 
specjalny rodzaj plasteliny); 

14) gandha (papka sandałowa); 

15) kwiaty i girlandy z kwiatów; 

16) listki i mañjarī (kwiatki) tulasī ; 

17) kadzidełka i lampka z ghee lub kamfory; 

18) naivedya (owoce i/albo słodycze); 

19) zdjęcie twojego mistrza duchowego i naczynie na ofiarowania 
dla niego; 

20) obrazek Pana Caitanyi albo Pañca-tattvy i naczynie na 
ofiarowania. (Omiñ to, jeśli wielbisz Bóstwa Gaura-Nitāi); 

21) ten podręcznik, albo jakieś inne spisane prayoga oparte na 
tym podręczniku, jeśli to potrzebne. 

 Poza pokojem Bóstw zrób ācamana i złóż pokłon swojemu 
mistrzowi duchowemu. 

 W pokoju Bóstw oczyść miejsce, w którym będziesz 
przeprowadzać wielbienie i umieść āsanę w odpowiednim 
miejscu. Myśląc o swoim mistrzu duchowym siadającym na 
āsanie, by zacząć wielbić Pana, usiądŹ na swojej własnej 
āsanie. 
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Przygotowywanie rzeczy potrzebnych do wielbienia (pātra-sthāpana) 

 Ułóż przedmioty w taki sposób, byś mógł łatwo po nie sięgnąć, 
nie dotykając ofiarowanymi rzeczami przedmiotów 
nieofiarowanych. 

 Umieść dzwoneczek na talerzu po swojej lewej stronie, a także 
połóż konchę do kąpieli na stojaczku tak, abyś mógł ją łatwo 
podnosić i odkładać kilka razy. 

 W zasięgu ręki powinieneś mieć naczynie z wodą, kwiaty, 
candana i listki tulasī. 

 Do visarjanīya-pātry wlewaj ofiarowane ācamana i arghya, 
możesz także wlewać te płyny do naczynia do kąpieli (snāna-
pātry), jeśli ma ono rynienkę. Możesz także wykorzystać drugą 
visarjanīya-pātrę do odkładania ofiarowanych płatków kwiatów, 
bawełnianych wacików, itd. 

 Ręczniki do wycierania powinny być umieszczone na tacy, 
stoliku lub ołtarzu, a nie na  kolanach lub bezpośrednio na 
podłodze. 

Proszenie o błogosławieństwa mistrza duchowego i poprzednich 
ācāryów (guru-paṅkti-namaskāra) 

 Przyciągnij uwagę mistrza duchowego umieszczając przed nim 
kwiaty (puṣpāñjali). Następnie, medytując o służbie twojego 
mistrza duchowego dla poprzednich ācāryów, pokaż praṇāma-
mudrę (złożone dłonie) i módl się o błogosławieństwa ācāryów, 
abyś mógł im towarzyszyć w służbie dla Pana: 

Mój drogi mistrzu duchowy, który dajesz owoc 
najwyższego szczęścia—szczęścia miłości do 
Boga—proszę, zaangażuj mnie w pełną szczęścia 
służbę dla Śrī Kṛṣṇy, który dostarcza szczęście 
ziemi Vrajy. 

 Następnie intonuj: 

jaya śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda 
śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-

vṛnda 

Wszelka chwała Śrī Kṛṣṇie Caitanyi Mahāprabhu, Śrī 
Nityānandzie Prabhu, Śrī Advaicie Prabhu, Śrī 
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Gadādharze, Śrī Śrīvāsowi i wszystkim wielbicielom Pana 
Caitanyi. 

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare 
     hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare 

Oczyszczanie rąk, parafernaliów i siebie samego (kara-
śuddhi, dravya-śuddhi i ātma-śuddhi) 

 Umyj ręce wodą z naczynia lub posmaruj je lekko candana. 

 Zrób prokṣaṇa skrapiając lekko wszystkie parafernalia wodą z 
pañca-pātry, intonując jednocześnie mahā-mantrę. 

 Zrób prokṣaṇa skrapiając lekko siebie wodą z pañca-pātry, 
intonując jednocześnie mahā-mantrę. 

Oczyszczanie elementów ciała poprzez utożsamianie siebie z 
wiecznym sługą sługi Pana Kṛṣṇy (bhūta-śuddhi) 

 Recytuj następującą modlitwę, jednocześnie medytując o jej 
znaczeniu: 

Z natury jestem wiecznym sługą Kṛṣṇy, ale na moje 
nieszczęście z powodu bycia wrogim wobec Niego 
od niepamiętnych czasów, utożsamiałem się z 
ciałem. Bez przerwy wędrowałem w cyklu narodzin 
i śmierci po tym materialnym świecie‚ cierpiąc z 
powodu palącego bólu zadawanego przez trojakie 
nieszczęścia. Teraz, w rezultacie jakiegoś 
niewyobrażalnego szczęścia, dzięki łasce mojego 
mistrza duchowego, wiem, że jestem wiecznym 
sługą Kṛṣṇy i że jestem nieskończenie małą 
duchową istotą zupełnie różną od fizycznego i 
subtelnego ciała. Teraz, wypełniając polecenie 
mojego mistrza duchowego i podążając w jego 
ślady, osiągnąłem szczęście i mogę służyć jego 
lotosowym stopom, a także lotosowym stopom 
Pana Caitanyi Mahāprabhu i Śrī Śrī Rādhā-
Śyāmasundary [lub imiona Bóstw, które wielbisz]. 
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Wstępne wielbienie 

Wielbienie mistrza duchowego (guru-pūjā) 

 Przed rozpoczęciem czczenia głównego Bóstwa wielbij swojego 
mistrza duchowego: Najpierw medytuj o nim, znajdującym się 
w Navadvīpa u lotosowych stóp Pañca-tattvy, i pamiętaj o jego 
duchowych cechach i czynnościach. 

 Następnie intonuj prema-dhvani do mistrza duchowego (jaya 
oṁ viṣṇupāda [imię twojego mistrza duchowego] kī jaya). 

 PóŹniej przeprowadŹ  mānasa-pūję medytując o ofiarowaniu 
swojemu mistrzowi duchowemu candana, kwiatów, kadzidełka, 
lampek i odświeżającego mahā-prasāda. 

 Następnie, dzwoniąc dzwoneczkiem za pomocą lewej ręki, 
ofiaruj swojemu mistrzowi duchowemu pięć upacāra, używając 
płatków kwiatów lub wody z pañca-pātry dla każdego z nich, po 
czym umieść je w pojemniku stojącym przed zdjęciem mistrza 
duchowego. Po ofiarowaniu każdego przedmiotu oczyść swoją 
prawą rękę kilkoma kroplami wody z pañca-pātry: 

 Za pomocą płatku kwiatu umoczonego w candana posmaruj 
głowę, ręce i stopy mistrza duchowego mówiąc: „Mój drogi 
Guru Mahārāja, proszę przyjmij ten candana.” 

 Ofiaruj płatki zanurzone w candana lotosowym stopom 
twojego mistrza duchowego mówiąc: „Mój drogi Guru 
Mahārāja, proszę przyjmij to ofiarowanie z kwiatów.” 

 Możesz teraz do prawej ręki mistrza duchowego włożyć listki 
tulasī, aby ofiarował je Panu. 

 Ofiaruj kadzidło jednocześnie mówiąc: „Mój drogi Guru 
Mahārāja, proszę przyjmij to kadzidło.” 

 Ofiaruj lampkę mówiąc: „Mój drogi Guru Mahārāja, proszę 
przyjmij tę lampkę.” 

 Ofiaruj swojemu mistrzowi duchowemu kṛṣṇa-mahā-prasāda 
mówiąc: „Mój drogi Guru Mahārāja, proszę przyjmij to 
kṛṣṇa-mahā-prasāda.” 

 Teraz cicho intonuj guru-mūla-mantrę i guru-gāyatrī (drugą i 
trzecią mantrę otrzymaną od guru) każdą z nich po dziesięć 
razy. 
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 Złóż pokłon intonując następujące wersety: 

oṁ ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā 
cakṣur unmīlitaṁ yena tasmai śrī-gurave namaḥ 

Ofiarowuję pełne szacunku pokłony mojemu mistrzowi 
duchowemu, który za pomocą pochodni wiedzy otworzył 
moje oczy zaślepione ciemnością ignorancji. 

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale 
śrīmate [imię mistrza duchowego] iti nāmine  

Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony [imię mistrza 
duchowego], który jest bardzo drogi Panu Kṛṣṇie, 
przyjąwszy schronienie u Jego lotosowych stóp. 

Wielbienie Pana Caitanyi (gaurāṅga-pūjā) 

 Jeśli spełniasz wielbienie Pana Caitanyi jako wstępne czczenie 
przed rozpoczęciem pūjy do Rādhā-Kṛṣṇy albo Pana Jagannātha, 
możesz wielbić obrazek Pana Caitanyi w bardzo prosty sposób, jak 
opisaliśmy to poniżej. Jeśli wielbisz Bóstwa Gaura-Nitāi, 
powinieneś robić to, na tyle, na ile to możliwe, używając 
prawdziwych upacāra i ofiarować ich szesnaście, tak jakbyś wielbił 
Pana Jagannātha. 

 Medytuj o Navadvīpa-dhāma, transcendentalnym miejscu 
rozrywek Pana, i intonuj: 

Chwalę święte Navadvīpa-dhāma, które będąc 
nieróżne od Śrī Vṛndāvany, jest zupełnie odmienne 
od tego materialnego świata złożonego z trzech 
systemów planetarnych. Rozmieszczone na 
pięknych brzegach Gangesu i okryte cudownymi 
gajami i ogrodami, Navadvīpa wygląda jak górna 
część skorupy gigantycznego żółwia. To święte 
dhāma jest zapełnione wieloma wspaniałymi 
pałacami zrobionymi ze złota i pokrytymi 
świecącymi klejnotami, a w budynkach tych w 
nastroju ekstatycznej miłości zawsze spełnia się 
kṛṣṇa-saṅkīrtana. 

 Następnie medytuj o transcendentalnej formie Pana Caitanyi 
otoczonej Jego wiecznymi towarzyszami i intonuj: 
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Wielbię Śrī Caitanyę Mahāprabhu, któremu służą 
wszyscy Jego wielbiciele i towarzysze, którego 
włosy są związane za pomocą sznurów pereł, i 
którego księżycowa twarz nosi nektar Jego 
delikatnego uśmiechu. Jego piękne, złote ciało jest 
przystrojone ślicznymi szatami, posmarowane 
papką sandałową i papką z aguru, a także 
ozdobione girlandami i różnorodnymi świecącymi 
klejnotami. Jest On nadzwyczaj czarujący, bardzo 
pochłonięty radością wynikającą ze słodkiego 
nastroju tañca, a Jego ubranie przewyższa swoją 
wspaniałością nawet szaty Kupidyna. 

 PrzeprowadŹ mānasa-pūję medytując o ofiarowaniu Panu 
Caitanyi candana, kwiatów, kadzidła, lampek i odświeżającego 
pożywienia. 

 Następnie, dzwoniąc dzwoneczkiem za pomocą lewej ręki, 
ofiaruj Panu Caitanyi pięć upacāra używając płatków kwiatów 
lub wody z pañca-pātry dla każdego z nich, po czym umieść je 
w pojemniku stojącym przed obrazkiem Pana Caitanyi. Po 
ofiarowaniu każdego przedmiotu oczyść swoją prawą rękę 
kilkoma kroplami wody z pañca-pātry: 

 Za pomocą płatku kwiatu umoczonego w candana posmaruj 
głowę, ręce i stopy Pana Caitanyi mówiąc:  

O Panie Caitanyo, proszę, przyjmij ten candana. 

 Ofiaruj płatki zanurzone w candana lotosowym stopom Pana 
Caitanyi mówiąc: 

O Panie Caitanyo, proszę, przyjmij to ofiarowanie z 
kwiatów. 

 Możesz teraz położyć listki tulasī na Jego lotosowych stopach 
przyklejając je za pomocą candana. 

 Ofiaruj kadzidło jednocześnie mówiąc:  

O Panie Caitanyo, proszę, przyjmij to kadzidło. 

 Ofiaruj lampkę mówiąc: 

O Panie Caitanyo, proszę, przyjmij tę lampkę. 

 Ofiaruj Panu Caitanyi kṛṣṇa-mahā-prasāda mówiąc: 
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O Panie Caitanyo, proszę, przyjmij to kṛṣṇa-mahā-
prasāda. 

 Teraz cicho intonuj gaura-mūla-mantrę i gaura-gāyatrī (czwartą 
i piątą mantrę otrzymaną od guru) po dziesięć razy każdą z 
nich. 

 Następnie intonuj: 

jaya śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda 
śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-

vṛnda 

Wszelka chwała Śrī Kṛṣṇie Caitanyi Mahāprabhu, Śrī 
Nityānandzie Prabhu, Śrī Advaicie Prabhu, Śrī 
Gadādharze, Śrī Śrīvāsowi i wszystkim wielbicielom Pana 
Caitanyi. 

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare 
     hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare 

Wielbienie Pana Jagannātha 

 

 Rozpocznij wielbienie od medytacji o formie Pana mówiąc: 

Zamieszkując na brzegu wielkiego oceanu w 
wielkim pałacu umieszczonym na krysztale 
brylantu, złotym Wzgórzu Nīlācala, wraz ze Swym 
potężnym bratem Bala-bhadrą i siostrą Subhadrą, 
która stoi pomiędzy Nimi, Pan Jagannātha obdarza 
wszystkie pobożne dusze możliwością pełnienie 
służby oddania. Niechaj Ten Jagannātha Svāmī 
będzie widoczny moim oczom. 

Pan jest oceanem łaski i jest On tak piękny, jak rząd 
czarnawych, deszczowych chmur. Jest On składnicą 
szczęścia dla Lakṣmī i Sarasvatī, a Jego twarz 
przypomina nieskazitelny, w pełni rozkwitnięty 
kwiat lotosu. Wielbiony jest przez najlepszych 
półbogów i mędrców, a Jego chwały są opiewane 
przez Upaniṣady. Niech ten Jagannātha  Svāmī 
będzie widoczny moim oczom.  [ze Śrī 
Jagannāthāṣṭaki; pełen tekst znajdziesz na stronie     
Uzupełnienia] 
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Wielbienie w umyśle 

 Medytuj o ofiarowaniu Panu szesnastu upacāra. (Wyjaśnienie 
na ten temat znajdziesz na stronie   ). 

Wielbienie za pomocą rzeczywistych przedmiotów 

 Ofiaruj każdą rzecz najpierw Panu Jagannāthowi, potem Panu 
Baladevie, a następnie Śrīmatī Subhadrze. (Jeśli wielbisz Gaura-
Nitāi, każdą rzecz ofiaruj najpierw Panu Caitanyi, a następnie Panu 
Nityānandzie. Możesz także najpierw wypełnić pełne wielbienie 
Pana Caitanyi, a następnie Pana Nityānandy.) 

 Dzwoniąc dzwoneczkiem trzymanym w lewej ręce, ofiaruj płatki 
kwiatów (puṣpāñjali) do lotosowych stóp Ich Wysokości, 
przyciągając Ich uwagę. 

 1. Āsana 

 Ofiaruj Ich Wysokościom buty, gestem dłoni zaproś Ich do 
miejsca wielbienia, a następnie każdemu z Nich ofiaruj āsanę, 
mówiąc: 

O Panie Jagannātha, Panie Baladevo i Śrīmatī 
 Subhadro, proszę, przyjmijcie te āsany. 

 2. Svāgata 

 Ze złożonymi dłoñmi zaproś Ich Wysokości i spraw, by czuli się 
wygodnie, mówiąc: 

O Panie Jagannātha, Panie Baladevo i Śrīmatī 
 Subhadro, proszę, czujcie się wygodnie. 

 3. Padya 

 Ofiaruj wodę padya do mycia lotosowych stóp Ich Wysokości, 
mówiąc: 

O Panie Jagannātha, Panie Baladevo i Śrīmatī 
 Subhadro, proszę, przyjmijcie tę wodę do mycia 
stóp. 

 4. Arghya 

 Ofiaruj Ich Wysokościom arghya do rąk, tak aby mogli użyć jej 
do spryskania Swoich głów. Jednocześnie mów: 
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O Panie Jagannātha, Panie Baladevo i Śrīmatī 
 Subhadro, proszę, przyjmijcie tę wodę arghya. 

 5. ācamana 

 Ofiaruj Ich Wysokościom wodę do oczyszczania poprzez picie, 
mówiąc: 

O Panie Jagannātha, Panie Baladevo i Śrīmatī 
 Subhadro, proszę, przyjmijcie tę wodę ācamanīya 
do oczyszczania poprzez picie. 

 6. Madhuparka 

 Ofiaruj Ich Wysokościom kubeczki z madhuparką, mówiąc: 

O Panie Jagannātha, Panie Baladevo i Śrīmatī 
 Subhadro, proszę, przyjmijcie tę madhuparkę. 

 7. Punar-ācamana 

 Znowu ofiaruj wodę do oczyszczania poprzez picie, mówiąc: 

O Panie Jagannātha, Panie Baladevo i Śrīmatī 
 Subhadro, proszę, przyjmijcie tę wodę ācamanīya 
do oczyszczania poprzez picie. 

 8. Snāna 

 Mūrti-śuddhi: Zdejmij ubrania z Bóstw i oczyść Ich Wysokości 
za pomocą miękkiego, suchego ręcznika. Następnie zawiñ Ich w 
gāmche lub ręczniki. 

 Ofiaruj Im buty i za pomocą gestu rąk zaprowadŹ Ich do 
miejsca kąpieli, snāna-pātry. Umieść Ich zaraz za snāna-pātrą, 
albo, jeśli Bóstwa są duże, umieść snāna-pātrę przed Nimi. 

 Ofiaruj każdemu z Bóstw bawełniany wacik namoczony 
pachnącym olejkiem, medytując, że masujesz Ich tym olejkiem. 
(Potem odłóż te waciki na bok, mogą one zostać rozdane 
zebranym wielbicielom po darśana-āratī.) Ofiarowywując wacik 
z olejkiem mów: 

O Panie Jagannātha, Panie Baladevo i Śrīmatī 
 Subhadro, proszę, przyjdŹcie, by przyjąć masaż z 
olejkiem i wziąć kąpiel. 

 Teraz wykąp Bóstwa w następujący sposób (metoda ta jest 
znana jako darpana-snānīya-dhyāna): 
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 Napełnij konchę wodą i trzymając lustro przed Bóstwami, by 
były w nim widoczne, wylej wodę na lustro, albo też trochę 
przed nim, tak by woda spływała do snāna-pātry. Jednocześnie 
medytuj o tym, że bezpośrednio kąpiesz Ich Wysokości. 
Napełnij i opróżnij konchę przynajmniej trzy razy. W czasie, gdy 
kąpiesz Bóstwa, dzwoñ dzwoneczkiem używając lewej ręki i 
intonuj modlitwy z Brahma-saṁhity i inne odpowiednie 
modlitwy: 

cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa- 
   lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam 
lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ 
   govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi 

Wielbię Govindę, oryginalnego Pana, pierwszego przodka, 
który pasie krowy spełniające wszystkie pragnienia wśród 
pałaców zbudowanych z duchowych klejnotów i 
otoczonych milionami drzew pragnień. Setki i tysiące bogiń 
szczęścia lakṣmī, czy też gopī, służą Mu zawsze z wielkim 
szacunkiem i uczuciem. 

veṇuṁ kvanantam aravinda-dalāyatākṣaṁ 
   barhāvataṁsam asitāmbuda-sundarāṅgam 
kandarpa-koṭi-kamanīya-viśeṣa-śobhaṁ  
  govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi  

Wielbię Govindę, oryginalnego Pana, który jest ekspertem 
w grze na Swoim flecie, którego oczy przypominają płatki 
kwitnącego lotosu, a głowa jest ozdobiona pawim 
piórkiem. Jego piękna postać zabarwiona jest kolorem 
niebieskiej chmury, a niespotykana słodycz urzeka miliony 
Kupidynów.  

ālola-candraka-lasad-vanamālya-vaṁśī- 
   ratnāṇgadaṁ praṇaya-keli-kalā-vilāsam 
śyāmaṁ tri-bhaṅga-lalitaṁ niyata-prakāśaṁ 
   govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi 

Wielbię Govindę, oryginalnego Pana, wokół którego szyi 
kołysze się girlanda z kwiatów upiększona księżycowym 
naszyjnikiem. Jego obie ręce udekorowane są fletem i 
ozdobami z klejnotów. Zawsze czerpie On przyjemność z 
miłosnych rozrywek i wiecznie manifestuje Swą wdzięczną, 
trójzgiętą formę Śyāmasundary. 
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 Następnie weź ręcznik dla każdego Bóstwa i przez medytację 
wytrzyj Ich Wysokości. 

 9. Vastra 

 Ofiaruj Ich Wysokościom szaty, mówiąc: 

O Panie Jagannātha, Panie Baladevo i Śrīmatī 
 Subhadro, proszę, przyjmijcie te piękne stroje. 

 W umyśle ofiaruj Panu Jagannāthowi i Panu Baladevie upavīta i 
tilaka, zanim założysz Im górne odzienie. Po ubraniu Śrīmatī 
Subhadry w umyśle ofiaruj Jej kuṅkumę na czoło. 

 10. Ābharaṇa 

 Ofiaruj Ich Wysokościom ozdoby i udekoruj Ich. Następnie w 
umyśle uczesz, ułóż i przystrój Ich włosy. Girlandy możesz 
ofiarować teraz, albo po ofiarowaniu kwiatów (zobacz poniżej). 
W czasie spełniania tej służby intonuj: 

O Panie Jagannātha, Panie Baladevo i Śrīmatī 
 Subhadro, proszę, przyjmijcie te piękne ozdoby; 
proszę, pozwólcie mi ułożyć Wasze włosy. 

 11. Gandha 

 W umyśle posmaruj Ich Wysokości za pomocą candana 
wymieszanego z różnymi zapachami, w zależności od pory roku. 
Posmaruj Ich głowy, ręce i lotosowe stopy, jednocześnie 
pokazując każdemu Bóstwu kwiat umoczony w candana, a 
następnie wyrzucając go. W międzyczasie mów: 

O Panie Jagannātha, Panie Baladevo i Śrīmatī 
 Subhadro, proszę, przyjmijcie to odświeżające 
candana. 

 12. Puṣpa 

 Dzwoniąc dzwoneczkiem, ofiaruj do lotosowych stóp Ich 
Wysokości umoczone w candana pachnące kwiaty lub płatki 
kwiatów. W międzyczasie mów: 

O Panie Jagannātha, Panie Baladevo i Śrīmatī 
 Subhadro, proszę, przyjmijcie te pachnące kwiaty 
ofiarowane do Waszych lotosowych stóp. 
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 Ofiaruj umoczone w candana listki i mañjarī tulasī do 
lotosowych stóp Pana Jagannātha i Pana Baladevy, 
jednocześnie mówiąc: 

O Panie Jagannātha i Panie Baladevo, proszę, 
przyjmijcie te świeże listki tulasī i mañjarī 
ofiarowane Waszym lotosowym stopom. 

 Ofiaruj Ich Wysokościom girlandy. (Możesz także ofiarować 
girlandy w czasie ofiarowywania ozdób, albo po ofiarowaniu 
naivedya.) W czasie ofiarowywania girland mów: 

O Panie Jagannātha, Panie Baladevo i 
Śrīmatī Subhadro, proszę, przyjmijcie te świeże 
girlandy. 

 13. Dhūpa 

 Ofiaruj Ich Wysokościom kadzidło, jednocześnie dzwoniąc 
dzwoneczkiem i mówiąc: 

O Panie Jagannātha, Panie Baladevo i Śrīmatī 
Subhadro, proszę, przyjmijcie to ofiarowanie z 
kadzideł. 

 14. Dīpa 

 Ofiaruj Ich Wysokościom lampkę z ghee lub kamfory, 
jednocześnie dzwoniąc dzwoneczkiem i mówiąc: 

O Panie Jagannātha, Panie Baladevo i Śrīmatī 
Subhadro, proszę, przyjmijcie tę świecącą lampkę. 

 15. Naivedya 

 Oczyść bhoga za pomocą prokṣaṇa i umieść na nim listki tulasī. 

 Ofiaruj wodę padya do mycia lotosowych stóp Ich Wysokości. 

 Ofiaruj Ich Wysokościom ācamana. 

 Ofiaruj Ich Wysokościom owoce i/albo słodycze, a także wodę 
do picia i mów jednocześnie: 

O Panie Jagannātha, Panie Baladevo i Śrīmatī 
Subhadro, proszę, przyjmijcie te owoce. 

 Prosząc mistrza duchowego, aby pozwolił ci asystować w swojej 
służbie, a także błagając Pana Caitanyę i Pana Kṛṣṇę o 
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błogosławieństwa, trzykrotnie zaintonuj następujące modlitwy, 
jednocześnie dzwoniąc dzwoneczkiem: 

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale 
śrīmate [imię mistrza duchowego] iti nāmine  

Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony [imię mistrza 
duchowego], który jest bardzo drogi Panu Kṛṣṇie, 
przyjąwszy schronienie u Jego lotosowych stóp. 

namo mahā-vadānyāya kṛṣṇa-prema-pradāya te 
kṛṣṇāya kṛṣṇa-caitanya-nāmne gaura-tviṣe namaḥ 

O najmiłosierniejsza inkarnacjo! Jesteś Samym Kṛṣṇą, 
który pojawił się jako Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu. 
Przyjąłeś złotą karnację Śrīmatī Rādhārāṇī i szeroko 
rozdajesz czystą miłość do Kṛṣṇy. Ofiarowujemy Tobie 
nasze pełne szacunku pokłony. 

namo-brahmaṇya-devāya go-brāhmaṇa-hitāya ca 
jagad-dhitāya kṛṣṇāya govindāya namo namaḥ 

Ciągle i od nowa ofiarowuję moje pokłony Panu Kṛṣṇie, 
który jest zawsze wielbiony przez kwalifikowanych 
braminów i jest im bardzo drogi. Zawsze troszczy się o 
dobrobyt krów, braminów i całego wszechświata, a także 
sprawia przyjemność krowom, ziemi i zmysłom. 

 Czekaj od dwóch do pięciu minut (możesz pozostać w pokoju 
Bóstw, siedząc z zamkniętymi oczami i medytując o tym, że Pan 
cieszy się tym posiłkiem, albo możesz wyjść). Następnie znowu 
ofiaruj ācamana. 

 Ofiaruj girlandy z kwiatów (jeśli nie zostały ofiarowane już 
poprzednio). 

 Dzwoniąc dzwoneczkiem, ofiaruj kwiaty lotosowym stopom Ich 
Wysokości; kwiaty te reprezentują wszelkie dodatkowe rzeczy, 
które mogłyby Im sprawić przyjemność. 

 Na koniec ofiaruj mahā-prasāda od Pana Jagannātha swojemu 
mistrzowi duchowemu i Panu Caitanyi, mówiąc jednocześnie: 

O Guru Mahārāja, proszę, przyjmij to jagannātha-
mahā-prasāda. O Panie Caitanyo, proszę, przyjmij 
to jagannātha-mahā-prasāda. 
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 16. Praṇāma 

 Po cichu intonuj gopāla-mantrę i kāma-gāyatrī, po dziesięć razy 
każdą. 

 Intonuj odpowiednie wersety ku chwale Pana, na przykład 
Jagannāthāṣṭakę. 

 Poproś o wybaczenie obraz, jakie mogłeś popełnić w czasie 
wielbienia, mówiąc: 

Niech wszystkie niedociągnięcia w przestrzeganiu 
zasad wielbienia i spełnianego przez nas procesu, 
zostaną zlikwidowane dzięki łasce Kṛṣṇy i Jego 
wielbicieli. Pamiętam teraz o Kṛṣṇie, aby zniszczyć 
błędy, które mogłem popełnić. [Sat-kriyā-sāra-dīpikā] 

 Następnie intonuj: 

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare 
     hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare 

Darśana-āratī 

 Przed odsłonięciem zasłon do darśana-āratī usuń wszelkie 
niepotrzebne przedmioty, zamieć podłogę naokoło ołtarza, zapal 
stojące lub wiszące lampki z ghee lub olejem i (po umyciu rąk) 
ofiaruj Ich Wysokościom lustro, by mogły się przejrzeć. Uważnie 
sprawdŹ, czy wszystko jest na swoim miejscu, i czy nic zbędnego 
(np. poduszeczki ze szpilkami) nie zostało na ołtarzu. Sprawdź czy 
ozdoby Bóstw—szczególnie korony i kolczyki—są na miejscu. 

 Ofiaruj dhūpa-āratī z kadzidłem, kwiatami, cāmarą i 
wachlarzem (jeśli jest ciepła pogoda). 

Praṇāma 

Ofiaruj pokłony, intonując następującą mantrę: 

namo-brahmaṇya-devāya go-brāhmaṇa-hitāya ca 
jagad-dhitāya kṛṣṇāya govindāya namo namaḥ 

Ciągle i od nowa ofiarowuję moje pokłony Panu Kṛṣṇie, 
który jest zawsze wielbiony przez kwalifikowanych 
braminów i jest im bardzo drogi. Zawsze troszczy się o 
dobrobyt krów, braminów i całego wszechświata, a także 
sprawia przyjemność krowom, ziemi i zmysłom. 
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 Opis służby po darśana-āratī i w czasie reszty dnia znajdziesz 
na stronach . 

Mūrti Śrīla Prabhupāda 

 Zgodnie z tradycją wybitni ācāryowie wielbieni są w formie 
trójwymiarowego mūrti i Śrīla Prabhupāda zgodził się na wielbienia 
jego własnego mūrti. W świątyni wszyscy zebrani wielbiciele 
powinni każdego dnia wielbić mūrti Śrīla Prabhupāda za pomocą 

candana, kwiatów, girland, āratī i kīrtanu, śpiewając Śrī Guru 
Vandana Narottama dāsa Thākura. Śrīla Prabhupāda wyjaśnił, że 
jego mūrti można oddawać szacunek tak samo, jak jego zdjęciu 
na vyāsāsanie, z tym, że mūrti można ubierać. Nie oczekuje się, że 
będzie się ofiarowywało wszystkie upacāra, jak w czasie 
regularnego wielbienia Bóstw. 

 Pūjārī powinien codziennie ubierać Śrīla Prabhupāda w świeże 
ubrania odpowiednio do klimatu: ciepłe ubrania, gdy jest zimno, i 
lekkie, gdy jest ciepło. Ubrania dla Śrīla Prabhupāda powinny być 
szyte w stylu, w którym ubierał się jako sannyāsīn. Jeśli jest to 
możliwe, powinno się przebierać go za zasłoną i powinien to robić 
wielbiciel, który jest śuci, to znaczy, że jest wystarczająco czysty, 

by wejść do pokoju Bóstw. Po zdjęciu ubrañ ze Śrīla Prabhupāda i 
przed założeniem nowych, pūjārī powinien dokładnie przetrzeć 
mūrti lekko zmoczoną szmatką. Należy być bardzo uważnym i 
pełnym szacunku, szczególnie gdy się podnosi i przenosi mūrti. W 
tym czasie powinno się także wyczyścić vyāsāsana. Wieczorem 
pūjārī powinien usunąć wszystkie girlandy i papkę sandałową, a 
jeśli noc jest chłodna, powinien owinąć Śrīla Prabhupāda ciepłym 
chādarem. (Wieczorem należy także wynieść ze świątyni 
caraṇāmṛtę od Bóstw i wodę pozostałą po myciu rąk po 
honorowaniu caraṇāmṛty.) 

 Najlepiej, gdyby nad vyāsāsanem znajdowało się jakieś okrycie, 
na przykład parasol albo baldachim. Jeśli na ołtarzu znajduje się 
małe, metalowe mūrti Śrīla Prabhupāda, pūjārī powinien 
ofiarowywać mu standardowe wielbienie za pomocą upacāra, 
włączywszy regularne polerowanie i kąpanie. 

                                                           
 Gdy wielbimy mistrza duchowego, ofiarowujemy kwiaty do jego stóp, a nie do rąk. 
 Inicjowany, czy też nie, każdy wielbiciel, który intonuje szesnaście rund mantry Hare Kṛṣṇa i 

przestrzega czterech zasad regulujących, może wykonać tę służbę, jeśli pozwolą mu na to 
autorytety świątynne i jeżeli jest odpowiednio czysty. 
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Rozdział 4 

Standardowy proces wielbienia Bóstw  

arcanā-paddhati 

 

 Jest to zasadniczy standard wielbienia, którego można 
przestrzegać w świątyniach, gdzie znajdują się zadedykowani 
pūjārī i są dobre udogodnienia do wielbienia Bóstw. 

 Jeśli wolisz, możesz zastąpić mantry sanskryckie ich 
tłumaczeniem (większość z nich zamieszczamy tutaj), stosując 
metodę opisaną w rozdziale trzecim: ‘Uproszczony proces 
wielbienia Bóstw.’ 

 W tym rozdziale opisujemy wielbienie Rādhā-Kṛṣṇa jako 
głównych Bóstw. Proces codziennego wielbienia wszystkich Bóstw 
jest zasadniczo jednakowy, szczególnie na poziomie vaidhi-bhakti. 
Dlatego też można zastosować metody opisane tutaj lub w trzecim 
rozdziale, odpowiednio zmieniając dhyāna-mantrę, mūla-mantrę, 
praṇāma-mantrę i stuti. 

Przygotowania do wielbienia i Budzenie Pana 

Budzenie i pamiętanie Pana 

 Po obudzeniu się intonuj mantrę Hare Kṛṣṇa, albo przynajmniej 
‘Kṛṣṇa, Kṛṣṇa, Kṛṣṇa.’ 

 Ofiaruj pokłony swojemu mistrzowi duchowemu, intonując 
modlitwy praṇāma: 

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale 
śrīmate [imię mistrza duchowego] iti nāmine  



Uzupełnienie -  Wystawne wielbienie Bóstw 138 

 Następnie możesz ofiarować Panu następujące modlitwy: 

prātaḥ prabodhito viṣṇo hṛṣīkeśena yat tvayā 
yad yat karayasīśāna tat karomi tavājñayā 

O Viṣṇu, O Iśāna, O Hṛṣīkeśa, obudziliście mnie i teraz 
jestem gotowy, by zrobić to, czego dzisiaj pragniecie. 
[Viṣṇu-dharmottara, cytatowane w Hari-bhakti-vilāsa 3.91] 

 Zanim wstaniesz, możesz się modlić do Matki Ziemi: 

samudra-vasane devi parvata-stana-maṇḍite 
viṣṇu-patni namas tubhyaṁ pāda-sparśaṁ 
kṣamasva me 

O Matko Ziemio, Pokornie ofiarowuję Ci moje pokłony. 
Jesteś żoną Pana Viṣṇu i rezydencją oceanów, a góry są 
twoimi ozdobami. Proszę wybacz mi, że chodzę po Tobie. 

 Wstañ i zwiñ swoje posłanie. 

 Hari-bhakti-vilāsa poleca kilka wersetów, które można 
intonować zaraz po obudzeniu się, by gloryfikować Pana i pokonać 
wpływ złych snów. Następujący werset wypowiedziany przez 
Śukadevę Gosvāmīego jest szczególnie faworyzowany przez 
zwolenników Pana Caitanyi: 

jayati jana-nivāso devakī-janma-vādo 
   yadu-vara-pariṣat svair dorbhir asyann adharmam 
sthira-cara-vṛjina-ghnaḥ susmita-śrī-mukhena 
   vraja-pura-vanitānāṁ vardhayan kāma-devam 

Pan Śrī Kṛṣṇa jest znany jako Jana-nivāsa, ostateczne 
schronienie wszystkich żywych istot. Jest On także 
sławiony jako Devakī-nandana i Yaśodā-nandana, syn 
Devakī i Yaśody. Jest On przewodnikiem dynastii Yadu, a 
Swymi potężnymi rękami zabija wszystko to, co 
niepomyślne, jak również wszelkich niepobożnych ludzi. 
Poprzez Swoją obecność niszczy wszelkie rzeczy 
niepomyślne dla żywych istot, zarówno poruszających się, 
jak i nieruchomych. Jego szczęśliwa, uśmiechnięta twarz 
zawsze zwiększa pożądliwe pragnienia gopī z Vṛndāvany. 
Niech będzie On pełen chwały i szczęścia! [Śrīmad-
Bhāgavatam 10.90.48] 
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Kąpanie się i ubieranie 

 Umyj zęby, oczyść język i wypłucz usta. Jeśli zamierzasz się 
ogolić, zrób to teraz, przed kąpielą. 

 Z nicią upavīta owiniętą wokół ucha, oddaj mocz i wypróżnij się, 
a także oczyść się (śauca). (Szczegóły znajdziesz w 
Uzupełnieniu, #4.) 

 Gdy zaczniesz się kąpać, możesz recytować następującą 
mantrę: 

(oṁ) apavitraḥ pavitro vā sarvāvasthāṁ gato ‘pi vā  
  yaḥ smaret puṇḍarīkākṣaṁ sa bāhyābhyantarah 
śuciḥ 

Ktokolwiek czysty, czy nieczysty, nawet jeśli przeszedł 
wszelkie stany materialnego życia, jeśli może pamiętać o 
lotosookim Kṛṣṇie, natychmiast staje się czysty zewnętrznie 
i wewnętrznie. [Hari-bhakti-vilāsa 3.47; cytat z Garuḍa 
Purāṇy] 

 Po osuszeniu ciała wypłucz ręcznik albo gāmchę, której 
używałeś. 

 UsiądŹ i zwiąż śikhę, jednocześnie raz intonując mantrę 
brahma-gāyatrī. 

 Nałóż świeże ubrania i w następujący sposób zrób ācamana: 

 UsiądŹ na āsanie i małą łyżeczką nabierz trochę wody 
z ācamana-pātry, spryskaj nią swoje ręce i stopy. 

 Intonuj oṁ keśavāya namaḥ i wypij wodę z brāma-tīrtha 
(podstawy kciuka) prawej ręki. 

 Intonuj oṁ nārāyaṇāya namaḥ i wypij wodę z brāma-tīrtha 
prawej ręki. 

 Intonuj oṁ mādhavāya namaḥ i wypij wodę z brāma-tīrtha 
prawej ręki. 

Nanoszenie ūrdhva-puṇḍra-tilaka 

 W czasie rozrabiania gopī-candana w lewej dłoni, intonuj 
następujące modlitwy; po czym, w czasie gdy malujesz tilaka i 
wymywasz jego środkową część, intonuj imię odpowiedniej formy 
Pana (zobacz poniżej). 
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 Można także intonować każdą linię z podanych niżej wersetów 
w czasie malowania tilaka na określonym miejscu ciała. Po każdej 
linijce wersetu w czasie gdy wymywasz przestrzeń na środku 
(gdzie przebywa Pan), intonuj imię odpowiedniej formy Pana. 
(Przykładowo: Intonuj lalāte keśavaṁ dhyāyen i nanoś tilaka na 
czole; następnie intonuj oṁ keśavāya namaḥ i wymyj środkową 
część tilaka.) 

 

 
 

lalāte keśavaṁ dhyāyen 
   nārāyaṇam athodare 
 vakṣaḥ-sthale mādhavaṁ tu 
   govindaṁ kaṇṭha-kūpake 

oṁ keśavāya namaḥ 
 oṁ nārāyaṇāya namaḥ 
 oṁ mādhavāya namaḥ 
 oṁ govindāya namaḥ 

(czoło) 
(brzuch) 
(pierś) 
(zagłębienie w okolicy gardła) 

 

viṣṇuṁ ca dakṣiṇe kakṣau 
   bāhau ca madhusūdanam 
trivikramaṁ kandhare tu 
   vāmanaṁ vāma-pārśvake 
 

oṁ viṣnave namaḥ  
oṁ madhusūdanāya namaḥ  
oṁ trivikramāya namaḥ  
oṁ vāmanāya namaḥ 

(prawy bok)  

(prawy bark)  

(prawe ramię)  
(lewy bok) 

śrīdharaṁ vāma-bāhau tu 
   hṛṣīkeśaṁ tu kandhare 
pṛṣṭhe ca padmanābhaṁ ca 
   kātyaṁ dāmodaraṁ nyaset 

oṁ śrīdharāya namaḥ 
oṁ hṛṣīkeśāya namaḥ  
oṁ padmanābhāya namaḥ  
oṁ dāmodarāya namaḥ 

(lewy bark) 

(lewe ramię) 
(góra pleców) 

(dół pleców) 

 

Gdy ktoś maluje na swym czole znak tilaka, musi pamiętać 
o Keśavie. Gdy maluje tilaka na brzuchu, powinien 
pamiętać o ¦ārāyaṇie. Gdy maluje tilaka na piersi, powinien 
pamiętać o Mādhavie, a u podstawy szyi—o Govindzie. Gdy 
naznacza się prawy bok, należy pamiętać o Panu Viṣṇu, a 
prawy bark—o Madhusūdanie. O Trivikramie należy 
pamiętać naznaczając prawę ramię, a o Vāmanie w czasie 
naznaczania lewego boku. Gdy maluje się lewy bark, 
trzeba pamiętać o Śrīdharze, a gdy lewe ramię—o 
Hṛṣīkeśy. W czasie naznaczania pleców powinno się 
pamiętać o Panu Padmanābha i Dāmodarze. [Caitanya-
caritāmṛta, Madhya 20.202, znaczenie] 
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 Miejsce, gdzie znajduje się śikhā, nie oznacza się tilakiem; 
raczej po umyciu prawej ręki wciera się pozostałą wodę w śikhę i 
jednocześnie intonuje oṁ vāsudevāya namaḥ. 

Picie wody w celu oczyszczenia (vaiṣṇava-ācamana) 

 Rób zawsze ācamana przed wejściem do pokoju Bóstw w celu 
wielbienia Pana. 

 UsiądŹ na odpowiednim siedzeniu (āsanie). (Jeśli nie ma 
āsany, uklęknij na prawym kolanie tak, by dotykało ono podłogi, a 
lewa stopa leżała płasko na podłodze.) 

 Za pomocą wypełnionej wodą ācamana-pātry oczyść obie ręce, 
skrapiając je wodą; trzymając łyżeczkę od ācamanu w lewej ręce, 
wlej kilka kropli wody do prawej dłoni. Patrząc na wodę intonuj 

odpowiednią mantrę, a następnie cicho wypij wodę z podstawy 
kciuka (brāhma-tīrtha). Podstawowy ācamana składa się z trzech 
pierwszych stopni opisanych poniżej. Jeśli czas i okoliczności na to 
pozwalają, możesz zrobić pełen ācamana: 

 Intonuj oṁ keśavāya namaḥ i wypij wodę z brāhma-tīrtha 
swojej prawej ręki. 

 Intonuj oṁ nārāyaṇāya namaḥ i wypij wodę z brāhma-tīrtha 
swojej prawej ręki. 

 Intonuj oṁ mādhavāya namaḥ i wypij wodę z brāhma-tīrtha 
swojej prawej ręki. 

 Intonuj oṁ govindāya namaḥ i pokrop wodą swoją prawą 
rękę. 

 Intonuj oṁ viṣnave namaḥ i pokrop wodą swoją lewą rękę. 

 Intonuj oṁ madhusūdanāya namaḥ i palcami prawej ręki 
dotknij swojego prawego policzka. 

                                                           
 Śāstry polecają pozycje siedzące padma-āsana i svastika-āsana. Powinno się być 

skierowanym twarzą w stronę wschodu lub północy. Padmāsana: UsiądŹ za skrzyżowanymi 
nogami i obie stopy połóż na przeciwległych udach. Svastikāsana: UsiądŹ za skrzyżowanymi 
nogami i skrzyżuj kostki, tak by każda stopa znajdowała się między udem i łydką drugiej nogi. 
Kolana powinny leżeć na podłodze. 
 Przeciwnie do zwyczaju praktykowanego w Bengalu, w czasie robienia ācamanu nie 

powinno się trzymać nici w dłoni czy też obwiązywać jej wokół kciuka, gdyż zostanie ona 
zanieczyszczona ustami. 
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 Intonuj oṁ trivikramāya namaḥ i palcami prawej ręki dotknij 
swojego lewego policzka. 

 Intonuj oṁ vāmanāya namaḥ i podstawą prawego kciuka 
dotknij miejsca nad górną wargą. 

 Intonuj oṁ śrīdharāya namaḥ i podstawą prawego kciuka 
dotknij miejsca pod dolną wargą. 

 Intonuj oṁ hṛṣīkeśāya namaḥ i spryskaj wodą obie ręce. 

 Intonuj oṁ padmanābhāya namaḥ i spryskaj wodą swoje 
stopy. 

 Intonuj oṁ dāmodarāya namaḥ i spryskaj wodą czubek 
swojej głowy. 

 W czasie intonowania następujących mantr wykonuj 
odpowiednie ruchy dłoñmi: 

 Intonuj oṁ vāsudevāya namaḥ i dotknij palcami prawej dłoni 
górną i dolną wargę. 

 Intonuj oṁ saṅkarṣaṇāya namaḥ i za pomocą kciuka i palca 
wskazującego prawej ręki dotknij prawego nozdrza. 

 Intonuj oṁ pradyumnāya namaḥ i za pomocą kciuka i palca 
wskazującego prawej ręki dotknij lewego nozdrza. 

 Intonuj oṁ aniruddhāya namaḥ i za pomocą prawego kciuka 
i serdecznego palca dotknij prawego oka. 

 Intonuj oṁ puruṣottamāya namaḥ i za pomocą prawego 
kciuka i serdecznego palca dotknij lewego oka. 

 Intonuj oṁ adhokṣajāya namaḥ i za pomocą kciuka i palca 
wskazującego prawej ręki dotknij prawego ucha. 

 Intonuj oṁ nṛsiṁhāya namaḥ i za pomocą kciuka i palca 
wskazującego prawej ręki dotknij lewego ucha. 

 Intonuj oṁ acyutāya namaḥ i za pomocą kciuka i małego 
palca prawej ręki dotknij swojego pępka. 

 Intonuj oṁ janārdanāya namaḥ i dotknij swojego serca 
prawą dłonią. 

 Intonuj oṁ upendrāya namaḥ i wszystkimi koniuszkami 
palców prawej ręki dotknij swoją głowę.  
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 Intonuj oṁ haraye namaḥ i wszystkimi koniuszkami palców 
lewej ręki dotknij swojego prawego barku. 

 Intonuj oṁ kṛṣṇāya namaḥ i wszystkimi koniuszkami palców 
prawej ręki dotknij swojego lewego barku. 

 Teraz intonuj następującą mantrę z Rg Vedy jednocześnie 
pokazując praṇāma-mūdrę (dłonie złożone razem naprzeciwko 
serca): 

(oṁ) tad viṣṇoḥ paramaṁ padaṁ 
sadā paśyanti sūrayaḥ 
divīva cakṣur-ātatam 
tad viprāso vipanyavo 
jāgṛvaṁ saḥ samindhate 
viṣṇor yat paramaṁ padam 

Tak jak zwykli ludzie widzą promienie słoñca na niebie, tak 
mądrzy i uczeni wielbiciele zawsze widzą najwyższą 
siedzibę Pana Viṣṇu. Ponieważ ci bardzo chwalebni i 
duchowo rozbudzeni bramini widzą tę siedzibę, mogą ją 
także objawić innym. [Rg Vedā Saṁhitā] 

Przywoływanie podstawowej wody arghya (samānya-arghya-
sthāpana) 

 Zanim rozpoczniesz wielbienie, przywołaj samānya-arghya. 
Będziesz potrzebował jej do oczyszczania poprzez prokṣaṇa i do 
ofiarowywania różnych zastępczych upacāra w czasie wielbienia 
różnych osób przed rozpoczęciem wielbienia głównego Bóstwa. 
Świeżą samānya-arghya powinno się przywoływać przynajmniej 
dwa razy dziennie, rano i po południu. 

 Zauważ, że mudry wspomniane w Pierwszym Tomie są 
dowolne. Na stronie w Uzupełnieniu znajdują się wyjaśnienia i 
rysunki mudr. 

 Przygotuj pustą pañca-pātrę i napełnij ją świeżą wodą. Po 
wylaniu kilku kropli wody z ācamana-pātry lub dzbanka z 
dzióbkiem na palce prawej ręki, oczyść pañca-pātrę poprzez 
prokṣaṇa: 

 Intonując oṁ astrāya phaṭ spryskaj pañca-pātrę wodą. 

 Nad pañca-pātrą zrób cakra-mudrę, gālinī-mudrę, a następnie 
dhenu-mudrę (lub surabhi-mudrę). 
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 Przywołaj Gaṅgę i inne święte rzeki pokazując aṅkuśa-mudrę i 
intonując: 

gaṅge ca yamune caiva godāvari sarasvati 
narmade sindho kāveri jale ‘smin sannidhiṁ kuru 

Niech woda ze świętych rzek: Gaṅgi, Yamuny, Godāvarī, 
Sarasvatī, Narmady, Sindhu i Kāverī łaskawie 
zamanifestuje swą obecność. 

 Następnie przywołaj do wody bīja-sylabę oṁ, intonując ją cicho 
osiem razy, jednocześnie pokazując nad pañca-pātrą bījākṣara-
mudrę. Po czym zrób nad pañca-pātrą matsya-mudrę. 

Intonowanie Gāyatrī (gāyatrī-japa) 

 Intonuj mantry Gāyatrī z wielką koncentracją siedząc na āsanie 
lub stojąc. (Przed intonowaniem mantr Gāyatrī możesz spełnić 
dodatkowe czynności oczyszczające, mianowicie dig-bandhana i 
bhūta-śuddhi. Opis bhūta-śuddhi znajduje się na stronie    , a 
dig-bandhana w Uzupełnieniu na stronie   .) 

 

Wczesno-poranna służba (jāgaraṇa-sevā) 

Wejście do pokoju Bóstw (praveśa) 

Wymagane parafernalia 

 Upewnij się, że obecne są następujące przedmioty: 

1) mały dzwonek na talerzyku; 

2) pañca-pātra z wodą samānya-arghya (zobacz na stronie    ); 

3) dzbanek z dzióbkiem i przykrywką wypełniony ciepłą wodą; 

4) visarjanīya-pātra (pojemnik na zużyte rzeczy); 

5) gałązka do czyszczenia zębów dla każdego Bóstwa; 

6) skrobaczki do języków (najlepiej srebrne) dla każdego Bóstwa; 

7) czyste ręczniki do wytarcia rąk, ust i stóp każdego Bóstwa; 

8) płatki kwiatów i listki tulasī; 

9) zapalniczka do zapalenia stojących lamp; 

10) āsana, na której możesz usiąść. 
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Przed wejściem do pokoju Bóstw 

 Poza pokojem Bóstw usiądŹ na āsanie i zrób ācamana. (Zobacz 
strona    .) 

 Ofiaruj pokłony swojemu mistrzowi duchowemu, mówiąc do 
niego modlitwy praṇāma i prosząc o błogosławieństwa, aby 
właściwie spełnianiać zajęcia w ciągu dnia: 

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale 
śrīmate [imię mistrza duchowego] iti nāmine  

Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony [imię mistrza 
duchowego], który jest bardzo drogi Panu Kṛṣṇie, 
przyjąwszy schronienie u Jego lotosowych stóp. 

 Dzwoniąc dzwoneczkiem przed pokojem Bóstw, możesz 
intonować następujące wersety, medytując o budzeniu Pana i 
prosząc o Jego łaskę: 

so ‘sāv adabhra-karuṇo bhagavān vivṛddha- 
   prema-smitena nayanāmburuhaṁ vijṛmbhan 
utthāya viśva-vijayāya ca no viṣādaṁ 
    mādhvyā girāpanayatāt puruṣaḥ purāṇaḥ 

Pan, który jest najwyższy i najstarszy z wszystkich, jest 
nieograniczenie miłosierny. Pragnę, aby z uśmiechem 
obdarzył mnie On Swoim błogosławieństwem, patrząc na 
mnie po otwarciu Swoich lotosowych oczu. Może On 
wznieść całe kosmiczne stworzenie i usunąć nasz smutek, 
łaskawie wypowiadając Swoje instrukcje. [Śrīmad-
Bhāgavatam 3.9.25] 

deva prapannārti-hara prasādaṁ kuru keśava 
avalokana-dānena bhūyo māṁ parayācyuta 

O Keśavo, nieomylny Panie, Ty, który usuwasz cierpienia 
podporządkowanych dusz! Proszę, obdarz mnie Swoją 
łaską, znowu nagradzając mnie Swoim transcendentalnym 
spojrzeniem. 

jaya jaya kṛpamaya jagatera nātha 
sarva jagatere koro śubha-dṛṣṭī-pāta 
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Wszelka chwała, wszelka chwała miłosiernemu Panu 
wszechświata! O Panie, proszę obdarz trzy światy Swoim 
łaskawym spojrzeniem. 

Wejście do pokoju Bóstw 

 Zanim wejdziesz do pokoju Bóstw, uprzedŹ o tym Pana jakimś 
dŹwiękiem, czy to klaszcząc w dłonie, dzwoniąc dzwoneczkiem, 
albo pukając do drzwi pokoju Bóstw. Otwórz drzwi, zapal 
światło i w radosnym nastroju intonuj imiona Bóstw: 

jaya śrī śrī guru-gaurāṅga, 
jagannātha-baladeva-subhadrā, 
rādhā-[imię Kṛṣṇy]-ki jaya! 

 WejdŹ do pokoju Bóstw, najpierw stawiając prawą stopę, zapal 
lampki i światło. Oczyść ręce kilkoma kroplami wody z pañca-
pātry. 

Budzenie mistrza duchowego i Bóstw 

 Dzwoniąc małym dzwoneczkiem lewą ręką, podejdŹ do łóżka 
swojego mistrza duchowego, dotknij jego lotosowe stopy swoją 
prawą ręką i intonuj: 

uttiṣṭhottiṣṭha śrī-guro tyaja nidrāṁ kṛpā-maya 

O wszechmiłosierny mistrzu duchowy, proszę wstañ ze snu. 

 Następnie przenieś buty swojego mistrza duchowego z łóżka do 
siṁhāsanu (ołtarza), jednocześnie medytując, że wstaje on z 
łóżka, by otrzymać twoją służbę. 

 W podobny sposób obudŹ Bóstwa: 

 PodejdŹ do łóżka Pana Nityānandy, dotknij Jego lotosowych 
stóp i intonuj: 

uttiṣṭha jāhnaveṣvara yoga-nidrāṁ tyaja prabho 
nāmno haṭṭe divya-nāmaṁ su-śraddhārthaṁ 
vitarasi 

O Panie Nityānando, Panie Jāhnavy proszę wstañ i porzuć 
Swój boski sen. Na rynku świętego imienia rozdajesz to 
boskie imię, prosząc jedynie o wiarę jako zapłatę.  

 PodejdŹ do łóżka Pana Caitanyi, dotknij Jego lotosowych stóp i 
intonuj: 
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uttiṣṭhottiṣṭha gaurāṇga jahi nidrāṁ mahāprabho 
śubha-dṛṣṭi-pradānena trailokya-maṅgalaṁ kuru 

O Panie Gaurāṅgo, proszę wstañ ze snu i pobłogosław trzy 
światy Swoim pomyślnym spojrzeniem. 

 Następnie podejdŹ do łóżka Pana Jagannātha, Pana Balarāmy i 
Śrīmatī Subhadry, dotknij Ich lotosowych stóp i poproś, by 
wstali: 

tyaja nidrāṁ jagan-nātha śrī-baladevottiṣṭha ca 
jagan-mātar ca subhadre uttiṣṭhottiṣṭha śubha-de 

O Panie Jagannātha i Panie Baladevo, proszę, porzućcie 
Swój sen i wstañcie. O Śrīmatī Subhadro, droga matko 
wszechświata, proszę wstañ i obdarz nas dobrą fortuną.  

 PóŹniej podejdŹ do łóżka Rādhy i Kṛṣṇy, dotknij Ich lotosowych 
stóp i intonuj: 

īśvara śrī-hare kṛṣṇa devakī-nandana prabho 
nidrām muñca jagan-nātha prabhāta-samayo 
bhavet 

O Najwyższy Kontrolerze, o Panie Hari, o Kṛṣṇo, o synu 
Devakī, o Mistrzu, o Panie wszechświata, proszę, porzuć 
Swój sen, jako że nastał świt.  

go-gopa-gokulānanda yaśodā-nanda-vardhana 
uttiṣṭha rādhayā sārdhaṁ prātar āsīj jagat-pate 

O Panie wszechświatów, O szczęście Gokuli, pasterzy i 
krów, Ty, który zadowalasz serca Yaśody i Nandy, proszę 
wstañ z łóżka wraz ze Śrī Rādhiką, jako że nadszedł 
poranek. 

 W następujący sposób możesz poprosić o wstanie inne Bóstwa 
viṣṇu-tattvy: 

uttiṣṭhottiṣṭha govinda uttiṣṭha parameśvara 
uttiṣṭha kamalā-kānta trailokyaṁ maṅgalaṁ kuru 

O Govindo, O Parameśvaro, o ukochany Lakṣmī, proszę, 
wstañ i obdarz szczęściem wszystkie trzy światy.  

 Do innych Bóstw po prostu powiedz uttiṣṭhottiṣṭha, „Proszę, 
wstañcie,” i podaj imię Bóstwa. 
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 Możesz teraz ustawić na ołtarzu wszystkie małe Bóstwa 
znajdujące się w łóżkach. Jeśli są tylko duże Bóstwa, medytuj, że 
Je budzisz i prowadzisz z łóżek na ołtarz.  

 Ponownie nałóż korony, turbany, chādary, albo szale będące 
częścią nocnego ubrania Ich Wysokości. 

 Po usunięciu wszelkich pozostałych kwiatów i girland oczyść 

podłogę w pokoju Bóstw, a następnie umyj ręce. 

Ofiarowywanie wczesno-porannych parafernaliów 

 Intonując następujące mantry, ofiaruj odpowiednie przedmioty, 
jeśli są one dostępne; w innym przypadku zastąp je wodą 
samānya-arghya z pañca-pātry: 

 Intonuj īdam ācamanīyam i guru-mūla-mantrę, po czym 
ofiaruj wodę do oczyszczania; wlej ją do visarjanīya-pātry;  

 Intonuj eṣa danta-kāṣṭhaḥ i guru-mūla-mantrę, po czym 
ofiaruj gałązkę do czyszczenia zębów; 

 Intonuj idaṁ jihvollekhanam i guru-mūla-mantrę, po czym 
ofiaruj skrobaczkę do języka; 

 Intonuj idaṁ hasta-mukha-prakṣālanam i guru-mūla-
mantrę, po czym ofiaruj wodę do mycia rąk i twarzy; 

 Intonuj idam ācamanīyam i guru-mūla-mantrę, po czym 
ofiaruj wodę do oczyszczania poprzez picie; 

 Intonuj idaṁ vastram i guru-mūla-mantrę, a następnie osusz 
ręce i twarz mistrza duchowego ręcznikiem. 

 Teraz ofiaruj te same przedmioty Nityānandzie Prabhu, Caitanyi 
Mahāprabhu, Śrīmatī Subhadrze, Panu Baladevie, Panu 
Jagannāthowi, Śrīmatī Rādhārāṇī i Panu Kṛṣṇie, każdemu po kolei 
(w powyższej kolejności), intonując odpowiednie mūla-mantry. 

 Na koniec możesz ofiarować listki tulasī stopom Pana Kṛṣṇy i 
Pana Caitanyi (a także innym Bóstwom viṣṇu-tattvy), 
jednocześnie intonując: 

                                                           
 Girlandy ofiarowane poprzedniego wieczora i listki tulasī  ofiarowane poprzedniego dnia 
mogą pozostać na Bóstwach w czasie maṅgala-āratī  następnego ranka. 
 Opis mūla-mantr i upacāra-mantr znajduje się na stronach        . 
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 etat tulasī-patram (albo, jeśli ofiarowuje się kilka listków, 
etāni tulasī-patrāni) i mūla-mantrę. 

 Teraz, gdy Bóstwa zostały obudzone, możesz ofiarować Im 
pokłony na zewnątrz pokoju Bóstw. 

Ofiarowywanie pożywienia (bhoga-arpaṇa) 

 Jest tu opisany standardowy sposób ofiarowywanie pożywienia 
Bóstwom, który może być stosowany przy różnych ofiarowaniach 
w ciągu dnia. Opis uproszczonego standardu znajduje się na 
stronie    . W niektórych świątyniach lepiej jest stosować prostszą 
metodę w czasie wczesnego porannego ofiarowania (bālya-bhoga) 
przed maṅgala-āratī, ofiarowania popołudniowego (vaikālika-
bhoga) i póŹno-wieczornego (rātri-kālīna-bhoga). Wystawniejszy 
sposób ofiarowywania może być stosowany w czasie 
ofiarowywania śniadania, południowego ofiarowania (rāja-bhoga) i 
ofiarowania wczesno-wieczornego. 

Wymagane parafernalia 

 Upewnij się, czy obecne są następujące przedmioty: 

1) mały dzwoneczek na talerzyku; 

2) pañca-pātra ze świeżą wodą i łyżeczką; 

3) dzbanek z dzióbkiem i przykrywką wypełniony wodą; 

4) woda padya i ācamanīya, każda w miseczce (pātra) z 
łyżeczką; 

5) visarjanīya-pātra (naczynie na zużyte rzeczy); 

6) jakieś udogodnienie pozwalające na umieszczenie talerza 
(lub talerzy) w pokoju Bóstw—najlepiej na niskim stoliku; 

7) āsany dla mistrza duchowego i Bóstw; 

8) ofiarowanie z bhoga; 

9) płatki kwiatów i listki tulasī; 

10)zapalniczka do zapalenia stojących lamp; 

11) āsana, na której możesz usiąść. 
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Czynności wstępne 

 Poza pokojem Bóstw zrób ācamana i ofiaruj pokłony mistrzowi 
duchowemu oraz Bóstwom, intonując modlitwy praṇāma. 

 WejdŹ do pokoju Bóstw po uprzednim zaklaskaniu w dłonie lub 
zapukaniu do drzwi pokoju Bóstw, jednocześnie intonuj imiona 
Bóstw. 

 Oczyść miejsce do ofiarowania, przygotuj miejsce do jedzenia 
(stoliczki, poduszki, itd.) i przetrzyj ściereczką stoliki i umyj 
ręce. 

 Intonuj eṣa puṣpāñjaliḥ i guru-mūla-mantrę, po czym 
przywołaj uwagę swojego mistrza duchowego ofiarowując kilka 
płatków kwiatów do jego stóp i poproś go o pozwolenie, aby 
służyć Bóstwom. (Jeśli to konieczne, zastąp płatki kwiatów 
wodą samānya-arghya z pañca-pātry.) Następnie intonuj: 

śrī-guro paramānanda premānanda phala-prada 
vrajānanda-pradānanda-sevāyāṁ māṁ niyojaya 

Mój drogi mistrzu duchowy, który obdarzasz owocem 
najwyższego szczęścia—szczęściem miłości do Boga—
proszę, zaangażuj mnie w pełną szczęścia służbę dla Śrī 
Kṛṣṇy, który obdarza szczęściem ziemię Vrajy. 

 Intonuj idam āsanam i guru-mūla-mantrę, a następnie ofiaruj 
mistrzowi duchowemu miejsce do siedzenia (āsana). 

Oczyszczanie bhoga 

 Przynieś talerz (lub talerze) z bhoga i umieść je na stoliku 
(stolikach). Za pomocą prawej ręki lekko spryskaj każdy talerz 
kilkoma kroplami samānya-arghya i zaintonuj oṁ astrāya 
phaṭ, jeden raz dla każdego talerza. 

 Następnie pokazując bījākṣara-mudrę, intonuj mūla-mantrę do 
każdego z Bóstw osiem razy nad odpowiednim talerzem: Nad 
każdym talerzem trzymaj swoją lewą dłoñ nad prawą (spodem 
do dołu) i odliczaj intonowane mūla-mantry na palcach prawej 
ręki, tak jak w czasie intonowania Gāyatrī. (Ilustracje mudr 
znajdują się w Uzupełnieniu na stronie    .) (Jeśli jeden talerz 
jest przeznaczony dla więcej niż jednego z Bóstw, intonuj nad 
nim mūla-mantrę do każdego z głównych Bóstw znajdujących 
się w tej grupie. Na przykład, gdy ofiarowujesz bhoga Panu 
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Jagannāthowi, Śrīmatī Subhadrze i Panu Balarāmie na jednym 
talerzu, intonuj klīṁ kṛṣṇāya namaḥ. Jeśli wszystkie Bóstwa 
dzielą się jednym talerzem, intonuj mūla-mantrę do głównego 
Bóstwa.) 

 Połóż listki tulasī na wszystkich talerzach. (Możesz położyć listki 
tulasī na talerzu swojego mistrza duchowego i Śrīmatī 
Rādhārāṇī, jako że najpierw ofiarują oni swoje talerze Kṛṣṇie, 
zanim sami przyjmą ich zawartość). Jeśli to możliwe, umieść 
listek tulasī na każdej potrawie. 

Zaproszenie Pana, aby przyjął posiłek 

 Dzwoniąc dzwoneczkiem zwróć uwagę Ich Wysokości 
ofiarowując kilka płatków kwiatów Ich lotosowym stopom we 
wstępującej kolejności i jednocześnie intonuj eṣa puṣpāñjaliḥ, 
a także mūla-mantrę do każdego Bóstwa. 

 Jeśli nie ma mat czy poduszek, które mogłyby służyć 
jako āsany, połóż kilka płatków kwiatów obok talerzy Bóstw 
jako āsany, także we wstępującej kolejności. Zaproś Bóstwa, by 
zjadły Swój posiłek, intonując idam āsanam i mūla-mantrę do 
każdego z Bóstw. 

 Siedząc na  āsanie i dzwoniąc dzwoneczkiem za pomocą lewej 
ręki, ofiaruj padya i ācamana swojemu mistrzowi duchowemu i 
każdemu z Bóstw, począwszy od Pana Caitanyi i Jego 
towarzyszy, a skończywszy na Kṛṣṇie i Jego towarzyszach. W 
czasie, gdy to robisz, intonuj: 

etat padyam i mūla-mantrę do każdego Bóstwa; 

idam ācamanīyam i mūla-mantrę do każdego Bóstwa. 

 Wylewaj każdą łyżeczkę ofiarowanej wody padya i ācamanīya 
do visarjanīya-pātry. 

Ofiarowywanie bhoga 

 Ofiaruj bhoga i wodę do picia każdemu Bóstwu, wskazując 
gestem ręki talerz (lub talerze) i mówiąc: 

idaṁ naivedyam i mūla-mantrę do każdego Bóstwa; 

idaṁ pānīyam i mūla-mantrę do każdego Bóstwa. 
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 Albo też, w czasie bālya-bhoga i popołudniowego ofiarowania, 
możesz intonować idaṁ miṣṭānna-pānīyādikaṁ sarvam (owoce, 
słodycze, napoje, itd.) i mūla-mantrę do każdego Bóstwa, a w 
czasie ofiarowywania śniadania, południowego i wieczornego 
posiłku możesz intonować idam anna-vyañjana-pānīyādikaṁ 
sarvam (ziarno, warzywa i napoje, itd.) 

 Dzwoniąc dzwoneczkiem, trzykrotnie intonuj modlitwę (czy też 
modlitwy) do swojego mistrza duchowego, prosząc go o 
pozwolenie, aby mu asystować w służeniu Bóstwom: 

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale 
śrīmate [imię mistrza duchowego] iti nāmine  

Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony [imię mistrza 
duchowego], który jest bardzo drogi Panu Kṛṣṇie, 
przyjąwszy schronienie u Jego lotosowych stóp. 

 Trzykrotnie intonuj następującą modlitwę do Pana Caitanyi, 
prosząc Go o łaskę: 

namo mahā-vadānyāya kṛṣṇa-prema-pradāya te 
kṛṣṇāya kṛṣṇa-caitanya-nāmne gaura-tviṣe namaḥ 

O najmiłosierniejsza inkarnacjo! Jesteś Samym Kṛṣṇą, 
który pojawił się jako Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu. 
Przyjąłeś złotą karnację Śrīmatī Rādhārāṇī i szeroko 
rozdajesz czystą miłość do Kṛṣṇy. Ofiarowujemy Tobie 
nasze pełne szacunku pokłony. [Cc. Madhya 19.53] 

 Trzykrotnie intonuj następującą modlitwę, ofiarowując szacunek 
Panu Kṛṣṇie: 

namo-brahmaṇya-devāya go-brāhmaṇa-hitāya ca 
jagad-dhitāya kṛṣṇāya govindāya namo namaḥ 

Ciągle i od nowa ofiarowuję moje pokłony Panu Kṛṣṇie, 
który jest zawsze wielbiony przez kwalifikowanych 
braminów i jest im bardzo drogi. Zawsze troszczy się o 
dobrobyt krów, braminów i całego wszechświata, a także 
dostarcza przyjemność krowom, ziemi i zmysłom. [Viṣṇu 
Purāṇa] 
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 Opuść pokój Bóstw i intonuj mantry Gāyatrī. Możesz w tym 

czasie intonować wszystkie mantry otrzymane od guru. 
Medytuj o tym, że Pan je. W czasie, gdy Pan je, możesz 
intonować różne wersety w zależności od twojego wyboru, lub 
też pieśñ Bhoga-āratī Śrīla Bhaktivinoda Thākura, szczególnie w 
czasie śniadania i południowego ofiarowania (słowa tej pieśni 
znajdują się na stronie    ). 

 Po pewnym czasie (z reguły piętnaście lub dwadzieścia minut 
na śniadanie, południowy i wieczorny posiłek, a pięć lub 
dziesięć minut na ofiarowanie bālya-bhoga zaraz przed 
maṅgala-āratī), ponownie wejdŹ do pokoju Bóstw pukając, 
klaszcząc w dłonie lub dzwoniąc dzwoneczkiem.  

Po posiłku Pana 

 Siedząc na āsanīe i dzwoniąc dzwoneczkiem przy użyciu lewej 
ręki, ofiaruj wodę. Zacznij od głównego Bóstwa i nie omijaj 
żadnej z osób, którym ofiarowałeś talerz z bhoga. Intonuj: 

 idaṁ hasta-mūkha-prakṣālaṇam i mūla-mantrę do każdego 
Bóstwa, po czym ofiaruj wodę do mycia rąk i twarzy; 

 etat padyam i mūla-mantrę do każdego Bóstwa; 

 idam ācamanīyam i mūla-mantrę do każdego Bóstwa. 

 Medytując o tym, że odprowadzasz Pana z powrotem na ołtarz, 
intonuj: 

 idam āsanam i mūla-mantrę do każdego Bóstwa. 

 Intonuj: 

 idaṁ tāmbūlam i mūla-mantrę do każdego Bóstwa, następnie 
ofiaruj każdemu Bóstwu tāmbūlam (betel). 

Ofiarowywanie prasāda towarzyszom Pana 

Ofiaruj resztki prasāda Pana swojemu mistrzowi duchowemu, Śrīla 

Prabhupādowi i towarzyszom Pana używając następujących 

mantr: 
                                                           
 W czasie krótkich ofiarowañ możesz po prostu intonować brahma-gāyatri (pierwszą z 
siedmiu mantr otrzymanych od guru), albo gopāla-mantrę (szóstą z siedmiu mantr). 
 Jak wyjaśniliśmy na stronie   , bardzo ważne jest wielbienie mistrza duchowego przed 

rozpoczęciem wielbienia Pana. Co więcej, nie tylko bezpośredni uczniowie, ale wszyscy 
członkowie ISKCON-u powinni ofiarowywać pokłony i cześć Śrīla Prabhupādowi jako 
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īdaṁ mahā-prasādam i guru-mūla-mantrę; 

īdaṁ mahā-prasādam oṁ ISKCON-saṁsthāpakācāryāya 
namaḥ; 

īdaṁ mahā-prasādam oṁ sāṅgopāṇgāstra-pārṣadebhyo 
namaḥ. 

 Ostatecznie usuń talerze i oczyść miejsce przyjmowania posiłku. 
Umyj ręce i poza pokojem Bóstw ofiaruj pranāmy swojemu 
mistrzowi duchowemu i Bóstwom. 

Ceremonia āratī 

 Za każdym planowym ofiarowaniem bhoga powinno podążać 
āratī. Za wyjątkiem kīrtanu, ofiarowywanie āratī jest jedyną 
regularną, codziennie wykonywaną publicznie czynnością w 
wielbieniu Bóstw. 

Wymagane przedmioty:  

 Upewnij się, czy obecne są następujące rzeczy: 

 Podczas wszystkich āratī: 

1) dzwoneczek na talerzyku; 

2) pañca-pātra zawierająca wodę samānya-arghya (lub po 
prostu świeżą wodę) i łyżeczkę; 

3) koncha (do dęcia) z loṭą wypełnioną wodą do oczyszczenia 
konchy; 

4) pojemnik na wodę po oczyszczeniu konchy (zaraz przy 
pokoju Bóstw, w pokoju świątynnym).  

Dodatkowo, w czasie pełnych āratī: 

5) stojaczek na kadzidełka z odpowiednią liczbą kadzidełek; 

6) lampka z kamforą (w czasie południowego āratī); 

7) lampka z ghee z odpowiednią ilością ogników (przynajmniej 
pięć); 

                                                                                                                                                      

Założycielowi-ācāryi Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kṛṣṇy i ṣikṣa-guru 
wszystkich wielbicieli z ISKCON-u. Poza wielbieniem w czasie guru-pūjy wielbiciele powinni 
także honorować go koñczywszy ofiarowanie bhoga poprzez ofiarowanie prasāda Pana zaraz 
po ofiarowaniu go własnemu mistrzowi duchowemu. Podobnie w czasie spełniania āratī  
powinno się zaprezentować Śrīla Prabhupādowi każdą rzecz po zaprezentowaniu jej 
własnemu mistrzowi duchowemu. 
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8) koncha na wodę arghya (ze stojaczkiem); 

9) dzbanek z dzióbkiem i przykrywką wypełniony wodą (na 
wodę arghya, która ma być ofiarowana w konsze); 

10) mała visarjanīya-pātra (naczynie na zużyte rzeczy) na 
ofiarowaną arghya; 

11) chusteczka; 

12) kwiaty na talerzu; 

13) cāmara (miotełka z ogonu jaka); 

14) wachlarz z pawich piór (tylko w czasie ciepłej pogody). 

W czasie dhūpa-āratī: 

1) stojaczek na kadzidełka z odpowiednią liczbą kadzidełek; 

2) kwiaty na talerzu; 

3) cāmara; 

4) wachlarz z pawich piór (tylko w czasie ciepłej pogody). 

Wstępne czynności przed āratī 

  Przed pokojem Bóstw, po spełnieniu ācamanu (jeśli jeszcze go 
nie zrobiłeś przed wykonywaniem poprzednich czynności), 
ofiaruj pokłony swojemu mistrzowi duchowemu, prosząc go, by 
pozwolił ci towarzyszyć w wielbieniu. 

 Przygotuj samānya-arghya, jeśli jeszcze nie jest przygotowana, 
a jeśli stosujesz uproszczoną metodę wielbienia, jak w Rozdziale 
3, zadbaj, by nie zabrakło pañca-pātry ze świeżą wodą i 
łyżeczką. 

 Po oczyszczeniu miejsca, gdzie będą położone parafernalia do 
āratī (na małym stoliczku, podłodze, albo, jeśli pozwala na to 
przestrzeń, na samym ołtarzu), przynieś tacę z parafernaliami i 
ułóż je w kolejności ofiarowywania. 

 Możesz teraz zapalić stojącą lub wiszącą lampę z olejem lub 
ghee służącą do zapalania kadzideł i lampek do āratī.  

                                                           
 Najlepiej nie używać ofiarowanych kadzidełek do zapalania lampek. Także najlepiej nie 

odpalać lampek z ghee bezpośrednio od ognia stojącej lub wiszącej lampy. W zamian można 
wykorzystać nieofiarowane kadzidełko lub cienki, drewniany patyczek, czy też ŹdŹbło trawy 
kuśa owinięte bawełną i zanurzone w ghee; powinno mieć ono długość rozstawu palców 
dłoni. Po zapaleniu lampki z ghee do ofiarowania zgaś patyczek, szybko zanurzając palący się 
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Proszenie Pana, by przyjął āratī (puṣpāñjali) 

 Dzwoniąc, dzwoneczkiem ofiaruj płatki kwiatów lotosowym 
stopom swojego mistrza duchowego, a następnie do lotosowym 
stopom każdego Bóstwa, prosząc Je, by przyjęły ceremonię 
āratī. Kolejność ofiarowywania powinna być następująca: twój 
mistrz duchowy, Śrīla Prabhupāda, Pan Nityānanda, Pan 
Caitanya, Śrīmatī Subhadrā, Pan Baladeva, Pan Jagannātha, 
Śrīmatī Rādhārāṇī i Pan Kṛṣṇa . W czasie ofiarowywania płatków 
intonuj eṣa puṣpāñjaliḥ i mūla-mantrę do każdego Bóstwa. 
Albo, jeśli stosujesz uproszczoną metodę wielbienia, po prostu 
powiedz: „Proszę, przyjmijcie te kwiaty jako akt 
podporządkowania.” (Jeśli to konieczne, zastąp płatki kwiatów 
wodą z pañca-pātry przybliżając łyżeczkę wody w stronę 
każdego z Bóstw, a następnie wylewając tę wodę do 
visarjanīya-pātry; czy też po prostu ofiaruj Im płatki kwiatów w 
umyśle.) 

 Ponownie dzwoniąc dzwoneczkiem, otwórz drzwi od pokoju 
Bóstw. Następnie wynieś konchę i loṭę z wodą z pokoju Bóstw 
(bez dzwoneczka), zadmij trzy razy w konchę, wypłucz ją nad 
naczyniem przeznaczonym do tego celu, po czym wnieś konchę 
i loṭę z powrotem do środka. (Możesz umieścić konchę w 
pozycji pionowej na szczycie loṭy.) Następnie oczyść sobie ręce 
wodą z pañca-pātry i dzwoniąc dzwoneczkiem, rozsuñ zasłony. 

 W czasie ceremonii āratī wielbiciele w świątyni powinni 
prowadzić kīrtana. Jeśli, na nieszczęście, nie ma w świątyni 
nikogo, kto mógłby śpiewać, pūjārī robiący āratī może sam 
śpiewać, czy też włączyć nagranie kīrtanu. 

Oczyszczanie upacāra 

 Przed ofiarowaniem każdego upacāra oczyść swoją prawą rękę 
oraz upacāra, poprzez pokropienie wodą z pañca-pātry.  Każde 
upacāra możesz oczyścić na dwa sposoby: 1) umieść kilka kropli 
wody na swojej prawej dłoni, a następnie pojedynczym ruchem 

                                                                                                                                                      

koniec w ghee lub oleju stojącej czy wiszącej lampy. (Możesz zapalić kadzidełka do 

ofiarowania w czasie āratī  przed ofiarowaniem puṣpāñjali.) 
  Świece są raczej niskiej klasy zastępstwem lamp z ghee lub olejem (np. kokosowym, 
sezamowym czy gorczycowym). Jeśli to możliwe, unikaj używania na ołtarzu świec, ale jeśli 
nie można zdobyć oleju do lamp, postaraj się o świece z wosku pszczelego. Generalnie 
powinno się traktować ogieñ z wielką ostrożnością, by uniknąć nieszczęścia. W pokoju Bóstw i 
kuchni powinny znajdować się gaśnice i koce przeciwpożarowe. 
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lekko strzepnij ją nad upacāra, aby woda spadała z koniuszków 
palców; albo 2) weŹ łyżeczkę w prawą dłoñ i pokrop upacāra 
bezpośrednio za pomocą łyżeczki. W zależności od wyboru, w obu 
przypadkach możesz następnie wykonać cakra-, dhenu- (albo 
surabhi-) i matsya-mudrę nad każdym przedmiotem, w celu 
subtelniejszego oczyszczenia i ochrony.  

Proces ofiarowywania 

 Stojąc na āsanie i dzwoniąc dzwoneczkiem, najpierw 
zaprezentuj kadzidło swojemu mistrzowi duchowemu, robiąc 
nim trzy lub siedem okręgów, następnie w podobny sposób 
zaprezentuj je Śrīla Prabhupādowi i Panu Caitanyi. 

 Podczas āratī parafernalia powinno się ofiarowywać wdzięcznie, 
w medytacyjnym nastroju. Nie powinno się tego robić ani zbyt 
wolno, ani zbyt szybko, ani też w pokazowy sposób, lecz jak 
pokorny sługa mistrza duchowego i zebranych Vaiṣṇavów. Stój po 
lewej stronie ołtarza (patrząc od strony pokoju świątynnego)—nie 
bądŹ całkowicie schowany, ani też nie stwarzaj niepokoju swoją 
obecnością. 

 Dla wielbicieli, którzy nie są bezpośrednimi uczniami Śrīla 
Prabhupāda: Wraz z własnym mistrzem duchowym wielbiciele z 
ISKCON-u wielbią Jego Boską Miłość A.C. Bhaktivedāntę 
Swamīego Prabhupāda, zarówno jako Założyciela-ṇcāryę ISKCON-
u, jak i śikṣa-guru wszystkich wielbicieli. Poza wielbieniem Śrīla 
Prabhupāda w czasie guru-pūjy wielbiciele powinni także 
honorować go przez prezentowanie mu przedmiotów 
ofiarowywanych w czasie āratī zaraz po zaprezentowaniu ich 
własnemu mistrzowi duchowemu. 

 Następnie, ze świadomością, że ofiarowujesz wszystko w 
imieniu swojego mistrza duchowego‚ z błogosławieństwami Śrīla 
Prabhupāda i Pana Caitanyi, ofiaruj dany przedmiot robiąc 
pełną ilość okręgów (lista znajduje się niżej) przed głównym 
Bóstwem.  

 Po ofiarowaniu kadzidła głównemu Bóstwu, ofiaruj je jako 
prasāda towarzyszom Pana w zstępującej kolejności, a także 
guru-paramparā—od osób starszych do młodszych. Można to 
zrobić wykonując przed każdą osobą trzy lub siedem okrążeñ, w 
zależności od czasu. (Niektóre podręczniki wspominają, że gdy 
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ofiarowywane przedmioty są prasāda, nie powinno się ich 
ofiarowywać komuś poniżej pasa.) 

 Następnie ofiaruj kadzidło zebranym Vaiṣṇavom jako 
prasāda Pana i Jego towarzyszy (jeden lub trzy okręgi). 

 Pozostałe rzeczy ofiaruj w podobny sposób. W czasie 
ofiarowywania każdego upacāra cicho wypowiedz nazwę 
danego przedmiotu i odpowiednią mūla-mantrę do Bóstwa, 
które wielbisz. Albo, gdy stosujesz uproszczoną metodę, po 
prostu powiedz każdej osobie: „Proszę, przyjmij to ofiarowanie 
z [kadzidła, lampek, itd.].” 

 Ofiarowanych rzeczy nie powinno się mieszać z 
nieofiarowanymi. Możesz umieścić ofiarowane przedmioty z 
powrotem na tacy, na której zostały przyniesione, pod 
warunkiem, że nie ma tam już żadnych nieofiarowanych rzeczy. 

Jak ofiarowywać każdy przedmiot 

 Wszystkie przedmioty, za wyjątkiem cāmary i wachlarza, 
ofiarowuj wykonując okrężne ruchy zgodne z kierunkiem 
wskazówek zegara, jednocześnie dzwoniąc dzwoneczkiem za 
pomocą lewej ręki (ponad  wysokością pasa), skupiając swoją 
uwagę na Bóstwach. 

 Kadzidło: zrób siedem okrążeñ dookoła całego ciała Pana. 

 Lampka (lampki): ofiaruj do lotosowych stóp, wykonując 
cztery okręgi, dwa okręgi do pępka i trzy do twarzy Pana; 
następnie ofiaruj do całego ciała Pana, robiąc siedem okręgów. 

 Arghya w konsze: ofiaruj do głowy Pana wykonując trzy 
okręgi i siedem do całego ciała. Następnie odlej małą ilość 
ofiarowanej arghya do visarjanīya-pātry (małego pojemnika), 
zanim zaczniesz ofiarowywać ją następnej osobie. (ṇratī-
arghya: czysta lub pachnąca woda.) 

 Chusteczka: ofiaruj do całego ciała Pana wykonując siedem 
okręgów. 

 Kwiaty: ofiaruj do całego ciała Pana robiąc siedem okręgów. 

                                                           
 Kadzidła, arghya, chusteczka i kwiaty można ofiarowywać, robiąc mniejszą ilość okrążeñ, 

jeśli jest mało czasu. Głównym przedmiotem ofiarowywanym w czasie āratī  jest lampka, dla 
której ṣāstry podają określoną liczbę okrążeñ. Z zasady dana ilość okrążeñ wykonywanych w 
czasie ofiarowywania każdego przedmiotu nie jest uważana za bezwzględną. 
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 Cāmara: wachluj Pana odpowiednią ilość razy.  

 Wachlarz: wachluj Pana odpowiednią ilość razy. 

 Można przekazać lampkę zebranym wielbicielom zaraz po 
ofiarowaniu jej Bóstwom; w wielu świątyniach jest zwyczajem, że, 
w celu uniknięcia rozproszenia w czasie āratī, wodę arghya i 
kwiaty rozprowadza się pod koniec āratī, po zadęciu w konchę.  

Upacāra-mantry stosowane w czasie āratī 

 Każdemu przedmiotowi odpowiadają następujące mantry: 

Kadzidło: eṣa dhūpaḥ i mūla-mantra. 

Lampki z kamfory i ghee: eṣa dīpaḥ i mūla-mantra. 

Woda w konsze: idam arghyam i mūla-mantra. 

Chusteczka: idaṁ vastram i mūla-mantra. 

Kwiaty: etāni puṣpāni (idaṁ puṣpam, jeśli ofiarowywuje się 
pojedynczy kwiat) i mūla-mantra. 

Cāmara: eṣā cāmara-sevā i mūla-mantra. 

Wachlarz: eṣa vyajana-sevā i mūla-mantra. 

Zakończenie āratī 

 Pełne āratī, włączywszy wachlowanie i trzykrotne dęcie w 
konchę przed i po āratī, może trwać do dwudziestu pięciu minut; 
czas trwania krótkiego āratī (ofiarowywanie kadzidła, kwiatów i 
cāmary) może wynosić od pięciu do ośmiu minut. 

                                                           
 Spróbuj tak odmierzyć czas potrzebny do ofiarowania każdego upacāra, byś mógł 

wdzięcznie ofiarowywać cāmarę i wachlarz dobrą ilość razy (nie za dużo i nie za mało) przed 
zakoñczeniem āratī . 
 W tradycyjnych świątyniach najpierw zanosi się lampkę Garuḍzie, który stoi z tyłu świątyni. 

W świątyniach ISKCON-u najpierw zanosi się lampkę Śrīla Prabhupādowi, Założycielowi-ācāryi 
ISKCON-u, gdyż jest on vaiṣṇava-ṣreṣṭha, przewodnikiem zebranych Vaiṣṇavów. Po krótkim 
trzymaniu lampki przed Śrīla Prabhupādem, tak, by mógł dotknąć ognia (nie powinno się 
zataczać lampką okrążeñ, tak jak w czasie āratī ), powinno się przynieść lampkę zebranym 
Vaiṣṇavom w kolejności zgodnej ze starszeñstwem. (Kobiety, które właśnie przechodzą przez 

swój comiesięczny okres nieczystości, nie powinny dotykać lampki.) Osoba roznosząca 
ofiarowaną lampkę do dotknięcia zebranym wielbicielom powinna być uważna, jeśli chodzi o 
starszeñstwo; jednakże sami wielbiciele nie powinni być nadmiernie wrażliwi, jeśli zostaną 
pominięci. Lampka nie jest po to, by okazywać nam szacunek i honor, ale to raczej my 
powinniśmy jej ofiarowywać szacunek poprzez szybkie dotknięcie ognia dwiema dłoñmi, a 
następnie szybkie dotknięcie do czoła, gdyż jest ona prasāda Pana. 
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 Po zakończeniu trzy razy zadmij w konchę przed pokojem 
Bóstw, tak jak na początku āratī. Następnie rozprowadź arghya 
i ofiarowane kwiaty wśród zebranych wielbicieli. 

 Intonuj mantry prema-dhvani, jeśli wielbiciel prowadzący 
kīrtana, czy ktoś inny tego nie robi. 

 Następnie ze złożonymi dłoñmi cicho ofiaruj modlitwy praṇāma 
swojemu mistrzowi duchowemu i Ich Wysokościom. 

 Następnie wynieś przedmioty do āratī z pokoju Bóstw, wyczyść 
miejsce, gdzie stały, a także same przedmioty, i na koniec poza 
pokojem Bóstw ofiaruj daṇḍavat-praṇāmy (pokłony). 

 

Główne wielbienie szesnastoma elementami 
 

(ṣoḍaśopacāra-pūjā) 

Przygotowania do wielbienia (pūrvāṅga-karma) 

Wymagane parafernalia 

Aby uniknąć przerywania wielbienia, przed jego rozpoczęciem 
upewnij się, że masz pod ręką następujące przedmioty: 

1) mały dzwoneczek na talerzyku; 

2) pañca-pātra z wodą samānya-arghya; 

3) dzbanek z dzióbkiem i przykrywką wypełniony wodą; 

4) visarjanīya-pātra (naczynie na zużyte rzeczy); 

5) pojemniki na padya, arghya, ācamana i madhuparkę;  

6) tailam (pachnący olejek); 

7) (jeśli będziesz polerował metalowe Bóstwa) pasta z migdałów, 
lub sproszkowany gopī-candana zmieszany z sokiem z cytryny; 
bawełniane watki lub miękka szmatka do polerowania; miękka 
ściereczka do starcia olejku; 

8) koncha do wody na stojaczku; 

9) snāna-pātra (naczynie do kąpieli); 
                                                           
 Możesz przygotować je oddzielnie, lub ofiarować wodę z pañca-pātry jako substytut za 

wszystkie cztery. 
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10) pojemnik na caraṇāmrtę; 

11) ręcznik lub gāmchā (szata zakładana przed ubieraniem) dla 
każdego Bóstwa; 

12) ubrania, bielizna i szpilki; 

13) ozdoby i substancja do przyklejania ich (wosk pszczeli albo 
specjalny rodzaj plasteliny); 

14) gopī-candana (albo normalny candana) i kuṅkuma, a także 
patyczek z tulasī‚ lub mały, złoty czy też srebrny pręcik, a 
także farbki—do malowania Bóstw; 

15) gandha (papka sandałowa); 

16) kwiaty i girlandy z kwiatów; 

17) listki i mañjarī (kwiatki) tulasī; 

18) kadzidełka i lampka z ghee lub kamforą (po jednym zestawie 
do wielbienia mistrza duchowego, Pana Caitanyi i głównych 
Bóstw); 

19) naivedya zawierające owoce i/albo słodycze (jeden talerz dla 
mistrza duchowego, jeden dla Pana Caitanyi i jeden dla 
głównych Bóstw);  

20) zdjęcie twojego mistrza duchowego i naczynie na ofiarowania 
dla niego; 

21) obrazek Pana Caitanyi (albo Pañca-tattvy) i naczynie na 
ofiarowania, jeśli wielbisz Bóstwa Rādhā-Kṛṣṇa; 

22) ten podręcznik, albo jakieś inne zapisane prayoga oparte na 
tym podręczniku, jeśli to potrzebne; 

23) zapalniczka lub stojąca lampa z zapalonym ognikiem. 

 Poza pokojem Bóstw zrób ācamana i złóż pokłon swojemu 
mistrzowi duchowemu. 

Przygotowywanie miejsca do wielbienia (āsana-sthāpana) 

 W pokoju Bóstw oczyść miejsce, w którym będziesz 
przeprowadŹ wielbienie, umyj ręce, umieść āsanę w 
odpowiednim miejscu i klęcząc ze złożonymi dłoñmi (praṇāma-
mudrā) intonuj: 

pṛthvi tvayā dhṛtā lokā devi tvaṁ viṣṇunā dhṛtā 
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tvaṁ ca dhāraya māṁ nityaṁ pavitraṁ cāsanaṁ 
kuru 

O Matko Ziemio, o bogini, utrzymujesz ludzi całego świata, 
a Pan utrzymuje Ciebie; proszę, bądŹ dziś miłosierna i 
utrzymuj mnie, gdy tu siedzę, by wielbić Pana. 

 Myśląc o tym, że twój mistrz duchowy siada na āsanie, aby 
zacząć wielbienie, usiądŹ na własnej āsanie. 

Przygotowywanie rzeczy potrzebnych do wielbienia (pātra-sthāpana) 

 Ułóż przedmioty w taki sposób, byś mógł łatwo po nie sięgnąć, 
nie dotykając rzeczami ofiarowanymi przedmiotów 
nieofiarowanych. 

 Umieść dzwoneczek na talerzu po swojej lewej stronie, a także 
połóż konchę do kąpieli na stojaczku, abyś mógł kilka razy 
łatwo ją podnosić i odkładać. 

 W zasięgu ręki powinieneś mieć naczynie z wodą, kwiaty, 
candana i listki tulasī. 

 Do visarjanīya-pātry wlewaj ofiarowane ācamana i arghya, 
możesz także wlewać te płyny do naczynia do kąpieli (snāna-
pātry), jeśli ma ono rynienkę. Możesz także wykorzystać drugą 
visarjanīya-pātrę do odkładania ofiarowanych płatków kwiatów, 
bawełnianych wacików, itd. 

 Ręczniki do wycierania powinny być umieszczone na tacy, 
stoliku lub ołtarzu, a nie na  kolanach lub bezpośrednio na 
podłodze. 

Proszenie o błogosławieństwa mistrza duchowego i poprzednich 
ācāryów (guru-paṅkti-namaskāra) 

 Przyciągnij uwagę mistrza duchowego umieszczając przed nim 
kwiaty (puṣpāñjali). Następnie, medytując o służbie twojego 
mistrza duchowego dla poprzednich ācāryów, pokaż praṇāma-
mudrę (złożone dłonie) i intonuj: 

śrī-guro paramānanda premānanda phala-prada 
vrajānanda-pradānanda-sevāyāṁ māṁ niyojaya 

Mój drogi mistrzu duchowy, który dajesz owoc 
najwyższego szczęścia—szczęścia miłości do Boga—
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proszę, zaangażuj mnie w pełną szczęścia służbę dla Śrī 
Kṛṣṇy, który dostarcza szczęście ziemi Vrajy. 

jaya śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda 
śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-

vṛnda 

Wszelka chwała Śrī Kṛṣṇie Caitanyi Mahāprabhu, Śrī 
Nityānandzie Prabhu, Śrī Advaicie Prabhu, Śrī 
Gadādharze, Śrī Śrīvāsowi i wszystkim wielbicielom Pana 
Caitanyi. 

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare 
     hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare 

 Oczyszczanie rąk (kara-śuddhi) 

 Umyj ręce wodą z naczynia lub posmaruj je lekko candana. 

Oczyszczanie kwiatów (puṣpa-śuddhi)  

 Zrób prokṣaṇa, skrapiając lekko wodą samānya-arghya, 
intonując jednocześnie oṁ astrāya phaṭ. 

 Zrób cakra- i dhenu-mudrę nad kwiatami. 

 Dotykając kwiatów palcami prawej ręki ułożonymi w bījākṣara-
mudrę, intonuj: 

oṁ puṣpe puṣpe mahā-puṣpe su-puṣpe puṣpa-
sambhave 
puṣpe cayavākīrṇe ca huṁ phaṭ svāhā 

O kwiaty, wielkie i pomyślne kwiaty, które pojawiły się z 
pączkującej rośliny, bądŹcie oczyszczone. 

 Następnie zrób matsya-mudrę nad kwiatami. 

 Oczyszczanie parafernaliów (dravya-śuddhi) 

 Zrób prokṣaṇa, skrapiając lekko wszystkie parafernalia wodą 
samānya-arghya, intonując jednocześnie oṁ astrāya phaṭ . 

 Zrób cakra- i dhenu-mudrę nad parafernaliami. 

 Cicho osiem razy intonuj klīṁ-bīja, jednocześnie robiąc nad 
parafernaliami bījākṣara-mudrę. 

 Następnie zrób matsya-mudrę nad parafernaliami. 
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Oczyszczanie siebie samego (ātma-śuddhi) 

 Zrób prokṣaṇa, skrapiając lekko siebie wodą samānya-arghya, 
intonując jednocześnie jeden raz gopāla-mantrę (szóstą mantrę 
otrzymaną od guru). 

Oczyszczanie elementów ciała poprzez utożsamianie się jako wieczny 
sługa sługi Pana Kṛṣṇy (bhūta-śuddhi) 

 Recytuj następującą modlitwę, jednocześnie medytując o jej 
znaczeniu: 

 

Z natury jestem wiecznym sługą Kṛṣṇy, ale na moje 
nieszczęście, z powodu bycia wrogim wobec Niego 
od niepamiętnych czasów, utożsamiałem się z 
ciałem. Bez przerwy wędrowałem w cyklu narodzin 
i śmierci po tym materialnym świecie‚ cierpiąc z 
powodu palącego bólu zadawanego przez trojakie 
nieszczęścia. Teraz, w rezultacie jakiegoś 
niewyobrażalnego szczęścia, dzięki łasce mojego 
mistrza duchowego, wiem, że jestem wiecznym 
sługą Kṛṣṇy i że jestem nieskończenie małą 
duchową istotą zupełnie różną od fizycznego i 
subtelnego ciała. Teraz, wypełniając polecenie 
mojego mistrza duchowego i podążając w jego 
ślady, osiągnąłem wielkie szczęście i mogę służyć 
jego lotosowym stopom, a także lotosowym stopom 
Pana Caitanyi Mahāprabhu i Śrī Śrī Rādhā-
Śyāmasundara [lub imiona Bóstw, które wielbisz]. 

 

nāhaṁ vipro na ca nara-patir nāpi vaiśyo na śūdro 
nāhaṁ varṇī na ca gṛha-patir na vana-stho yatir vā 

kintuprodyan-nikhila-paramānanda 
pūrṇāmṛtābdher 

gopī-bhartuḥ pada-kamalayor dāsa dāsānudāsaḥ 
 

Nie jestem braminem, ani kṣatriyą, ani też vaiśyą czy 
śūdrą. Nie jestem brahmacārīnem, gṛhasthą, vānaprasthą, 
czy sannyāsīnem. Utożsamiam siebie ze sługą sługi 
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lotosowych stóp Pana Śrī Kṛṣṇy, który utrzymuje gopī. Jest 
On jak ocean nektaru i jest przyczyną wszechstronnego, 
duchowego szczęścia. Istnieje zawsze w pełni blasku. 
[Padyāvalī 74, cytowane w Caitanya-caritāmṛta, Madhya 
13.80] 

Wstępne wielbienie 

Wielbienie dzwoneczka Pana (ghaṇṭā-pūjā) 

 Ofiarowując dzwoneczkowi płatki kwiatów zanurzone w 
candana, intonuj: 

ete gandha-puṣpe oṁ jaya-dhvani-mantra-matāḥ svāhā 

 Teraz przyklej płatek kwiatu do dzwoneczka za pomocą 
candana. Zadzwoñ trochę dzwoneczkiem, trzymając go w lewej 
ręce i umieść go ponownie na talerzu, cały czas myśląc o nim 
jako o słudze Pana. Następnie intonuj: 

sarva-vādya-mayi ghaṇṭe deva-devasya vallabhe 
tvāṁ vinā naiva sarveṣāṁ śubhaṁ bhavati śobhane 

O piękny dzwoneczku, tak drogi Kṛṣṇie, Bogu bogów, 
uosabiasz słodkie dŹwięki wszelkiej muzyki. Bez Ciebie 
nigdzie nie ma pomyślności. 

Wielbienie konchy do kąpieli Pana (śaṅkha-pūjā) 

 W czasie ofiarowywania kwiatów i candana konsze do kąpieli 
Pana, intonuj: 

ete gandha-puṣpe 
oṁ huṁ huṁ huṁ namaḥ mahā-śaṅkhāya svāhā 

Wielbienie mistrza duchowego (guru-pūjā) 

 Przed podjęciem wielbienia głównego Bóstwa czcij mistrza 
duchowego. Jeśli wielbisz mistrza duchowego w formie zdjęcia, 
możesz ofiarowywać wszystkie elementy zastępując je płatkami 
kwiatów zanurzonymi w candana i/lub wodą samānya-arghya z 
pañca-pātry. Możesz umieścić te przedmioty w naczyniu 
znajdującym się przed zdjęciem. Jeśli wielbisz mūrti 
(trójwymiarową formę) mistrza duchowego, na tyle, na ile to 
możliwe, powinieneś ofiarowywać rzeczywiste produkty. Jeśli nie 
można kąpać mūrti, możesz wykąpać je poprzez medytacją, 
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jednocześnie wylewając wodę z konchy do kąpieli do jego snāna-
pātry. Jeśli wielbisz parama-guru czy poprzednich mistrzów 
duchowych, możesz wykorzystać tę samą metodę, intonując 
odpowiednie mūla-mantry i praṇāma-mantry. 

Medytacja o formie mistrza duchowego (dhyāna) 

 Najpierw medytuj o miejscu, w którym znajduje się mistrz 
duchowy: 

W Yogapīṭha w Śrī Māyāpur, duchowej siedzibie 
Navadvīpa, Pan Gaurasundara siedzi na tronie z klejnotów. 
Po Jego prawej stronie znajduje się Pan Nityānanda, a po 
lewej Śrī Gadādhara. Na przeciwko, ze złożonymi dłoñmi, 
stoi Śrī Advaita i Śrīvasa Thākura, który trzyma parasol nad 
głową Pana Caitanyi. Na zrobionej z klejnotów platformie 
mieszczącej się poniżej tronu Pana Gaurāṅgi, siedzi mój 
mistrz duchowy. 

 Intonując następującą mantrę, medytuj o formie swojego 
mistrza duchowego i pamiętaj o jego cechach i czynnościach: 

prātaḥ śrīman-navadvīpe dvi-netraṁ dvi-bhujaṁ 
gurum 
varābhaya-pradaṁ śāntaṁ smaret tan-nāma-
pūrvakam 

Rano powinno się pamiętać mistrza duchowego, który 
znajduje się w Śrī Navadvīpa, ma dwoje oczu, dwie ręce, 
jest spokojny i obdarza wszelkimi błogosławieństwami i 
odwagą, gdy intonuje się jego imię. 

Następnie intonuj prema-dhvani do swojego mistrza duchowego 
(jaya oṁ viṣṇupāda [imię twojego mistrza duchowego] kī 
jaya). 

Wielbienie mistrza duchowego w umyśle (mānasa-pūjā) 

 Medytuj o ofiarowaniu szesnastu, dziesięciu albo pięciu upacāra 
swojemu mistrzowi duchowemu. 

Wielbienie mistrza duchowego za pomocą przedmiotów (bāhya-pūjā) 

 Dzwoniąc dzwoneczkiem trzymanym w lewej ręce, ofiaruj 
swojemu mistrzowi duchowemu szesnaście upacāra, używając 
płatków kwiatów lub samānya-arghya za każdy z nich, a następnie 
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umieść je w naczyniu stojącym przed zdjęciem. Po ofiarowaniu 
każdego przedmiotu oczyść swoją rękę kilkoma kroplami wody z 
pañca-pātry: 

1. Intonuj idam āsanam i guru-mūla-mantrę, po czym za 
pomocą gestu ręki ofiaruj āsanę swojemu mistrzowi 
duchowemu, by mógł na niej usiąść. 

2. Intonuj svāgataṁ su-svāgataṁ i guru-mūla-mantrę, po czym 
ze złożonymi dłoñmi przywitaj mistrza duchowego i zadbaj o 
jego wygodę. 

3. Intonuj etat padyam i guru-mūla-mantrę, po czym ofiaruj 
swojemu mistrzowi duchowemu wodę do mycia lotosowych 
stóp. 

4. Intonuj idam arghyam i guru-mūla-mantrę, po czym ofiaruj 
arghya do rąk swojego mistrza duchowego, aby mógł spryskać 
nią sobie głowę. 

5. Intonuj idam ācamanīyam i guru-mūla-mantrę, po czym 
ofiaruj swojemu mistrzowi duchowemu wodę do oczyszczania 
poprzez picie. 

6. Intonuj eṣa madhuparkaḥ i guru-mūla-mantrę, i ofiaruj kubek 
madhuparki swojemu mistrzowi duchowemu. 

7. Intonuj idaṁ punar-ācamanīyam i guru-mūla-mantrę, i 
ponownie ofiaruj swojemu mistrzowi duchowemu wodę do 
oczyszczania poprzez picie. 

8. Intonuj idaṁ snānīyam i guru-mūla-mantrę, i wykąp swojego 
mistrza duchowego.  

9. Intonuj idaṁ vastram i guru-mūla-mantrę, po czym ofiaruj 
swojemu mistrzowi duchowemu ubranie i ubierz go. 

10.  Intonuj imānī ābharaṇāni i guru-mūla-mantrę, i ofiaruj 
rzeczy używane przez mistrza duchowego, takie jak okulary czy 
daṇḍa. 

11.  Intonuj eṣa gandha i guru-mūla-mantrę, po czym ofiaruj 
gandha lotosowym stopom mistrza duchowego, używając do 
tego płatku kwiata. 

12.  Intonuj etāni puṣpāni i guru-mūla-mantrę, po czym ofiaruj 
lotosowym stopom swojego mistrza duchowego kwiaty 
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umoczone w candana. Następnie możesz umieścić listki tulasī w 
prawej ręce mistrza duchowego, aby mógł je ofiarować 
Panu. W tym samym czasie możesz też ofiarować girlandę z 
kwiatów. 

13.  Intonuj eṣa dhūpaḥ i guru-mūla-mantrę, po czym ofiaruj 
kadzidło. 

14.  Intonuj eṣa dīpaḥ i guru-mūla-mantrę, po czym ofiaruj 
lampkę. 

15.  Intonuj idaṁ naivedyam i guru-mūla-mantrę, i ofiaruj 
swojemu mistrzowi duchowemu mahā-prasāda, a następnie 
ācamana (wodę do oczyszczania poprzez picie).  

 Intonuj idaṁ sarvam i guru-mūla-mantrę, a następnie ofiaruj 
kwiaty lotosowym stopom swojego mistrza duchowego; kwiaty 
te reprezentują wszelkie inne rzeczy, które mogłyby mu sprawić 
przyjemność. 

16.  Ofiaruj szacunek, gloryfikację i pokłony (praṇāma): 

 Cicho intonuj guru-mūla-mantrę  i guru-gāyatrī (drugą i trzecią 
mantrę otrzymaną od guru) każdą po dziesięć razy. 

Guru-stuti 

 Gloryfikuj mistrza duchowego intonując następujący werset: 

tvaṁ gopikā vṛṣaraves tanayāntike ‘si 
  sevādhikāriṇi guro nija-pāda-padme 
dāsyaṁ pradāya kuru māṁ vraja-kānane śrī- 
  rādhāṅghri-sevana-rase sukhinīṁ sukhābdhau 

O ukochany mistrzu duchowy, zawsze znajdujesz się w 
towarzystwie pasterki Rādhy, córki Króla Vṛṣabhānu. 
Proszę, obdarz mnie służbą dla twoich lotosowych stóp, 
które są właścicielami służby oddania. Proszę, umieść mnie 
w oceanie radości, obdarzając mnie szczęściem płynącym 
ze smaku służby dla lotosowych stóp Śrī Rādhy w gajach 
Vraja-dhāmy. 

Guru-praṇāma 

 Ofiaruj pokłony intonując następujące wersety: 

oṁ ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā 
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cakṣur unmīlitaṁ yena tasmai śrī-gurave namaḥ 

Ofiarowuję pełne szacunku pokłony mojemu mistrzowi 
duchowemu, który za pomocą pochodni wiedzy otworzył 
moje oczy zaślepione ciemnością ignorancji. 

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale 
śrīmate [imię mistrza duchowego] iti nāmine  

Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony [imię mistrza 
duchowego], który jest bardzo drogi Panu Kṛṣṇie, 
przyjąwszy schronienie u Jego lotosowych stóp. 

jaya śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda 
śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda 

Wszelka chwała Śrī Kṛṣṇie Caitanyi Mahāprabhu, Śrī 
Nityānandzie Prabhu, Śrī Advaicie Prabhu, Śrī Gadādharze, 
Śrī Śrīvāsowi i wszystkim wielbicielom Pana Caitanyi. 

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare 
     hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare 

(Więcej modlitw, które można ofiarowywać w czasie guru-pūjy, 
znajdziesz w Uzupełnieniu na stronach    .) 

Wielbienie Pana Caitanyi (gaurāṅga-pūjā) 
 Jeśli twoje wielbienie Pana Caitanyi ma miejsce przed 
czczeniem Rādhā-Kṛṣṇy, możesz w prostszy sposób wielbić obrazek 
Pana Caitanyi, zgodnie z postępowaniem podanym poniżej. Jednakże 
jeśli wielbisz Bóstwa Gaura-Nitāi, powinieneś, wtedy kiedy jest to 
możliwe, czcić Je używając rzeczywistych upacāra. Kiedy wielbisz 
Gaura-Nitāi, ofiarowuj każdy przedmiot Panu Caitanyi, intonując 
gaura-mūla-mantrę, a Panu Nityānandzie, intonując mūla-mantrę do 
Niego. Dhyāna-mantrę i praṇāma-mantrę do Nityānandy Prabhu 
możesz znaleŹć w Uzupełnieniu na stronach       . 

Medytacja o Navadvīpa-dhāma (navadvīpa-dhyāna) 

 Intonuj następujący werset i medytuj o Navadvīpa-dhāma, 
transcendentalnym miejscu rozrywek Pana: 

svardhunyāś cāru-tīre sphuritam ati-bṛhat-kūrma-
pṛṣthābha-gātraṁ 
  ramyārāmāvṛtaṁ san-maṇi-kanaka-mahā-sadma-
saṅghaiḥ parītam 
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nityaṁ pratyālayodyat-praṇaya-bhara-lasat-kṛṣṇa-
saṅkīrtanāḍhyaṁ 
  śrī-vṛndāṭavy-abhinnaṁ tri-jagad-anupamaṁ śrī-
navadvīpam īḍe 

Chwalę święte Navadvīpa-dhāma, które będąc nieróżne od 
Śrī Vṛndāvany, jest zupełnie odmienne od tego 
materialnego świata złożonego z trzech systemów 
planetarnych. Rozmieszczone na pięknych brzegach 
Gangesu i okryte cudownymi gajami i ogrodami, Navadvīpa 
wygląda jak górna część skorupy gigantycznego żółwia. To 
święte dhāma jest zapełnione wieloma wspaniałymi 
pałacami zrobionymi ze złota i pokrytymi świecącymi 
klejnotami, a w budynkach tych w nastroju ekstatycznej 
miłości zawsze spełnia się kṛṣṇa-saṅkīrtana. 

Medytacja o formie Pana Caitanyi (gaurāṅa-dhyāna) 

 Intonuj następujący werset i medytuj o transcendentalnej 
formie Pana Caitanyi otoczonej Jego wiecznymi towarzyszami: 

śrīman-mauktika-dāma-baddha-cikuraṁ su-smera-
candrānanaṁ 

śrī-khaṇḍāguru-cāru-citra-vāsanaṁ srag-divya-
bhūṣāñcitam 

nṛtyāveśa-rasānumoda-madhuraṁ kandarpa-
veśojjvalaṁ 

caitanyaṁ kanaka-dyutiṁ nija-janaiḥ 
saṁsevyamānaṁ bhaje 

Wielbię Śrī Caitanyę Mahāprabhu, któremu służą wszyscy 
Jego wielbiciele i towarzysze, którego włosy są związane za 
pomocą sznurów pereł, i którego księżycowa twarz nosi 
nektar Jego delikatnego uśmiechu. Jego piękne, złote ciało 
jest przystrojone ślicznymi szatami, posmarowane papką 
sandałową i papką z aguru, a także ozdobione girlandami i 
różnorodnymi świecącymi klejnotami. Jest On nadzwyczaj 
czarujący, bardzo pochłonięty radością wynikającą ze 
słodkiego nastroju tañca, a Jego ubranie przewyższa 
swoim bogactwem nawet szaty Kupidyna. 
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Wielbienie Pana Caitanyi w umyśle (mānasa-pūjā) 

 Medytuj o ofiarowaniu Panu Caitanyi szesnastu, dziesięciu lub 
pięciu upacāra. 

Wielbienie Pana Caitanyi za pomocą przedmiotów (bāhya-
pūjā) 

 Dzwoniąc dzwoneczkiem, używając lewej ręki, ofiaruj Panu 
Caitanyi szesnaście upacāra, w zastępstwie których ofiarowuj 
płatki kwiatów lub wodę samānya-arghya z pañca-pātry, 
umieszczając je póŹniej w naczyniu znajdującym się naprzeciw 
obrazka Pana Caitanyi. Po ofiarowaniu każdego z przedmiotów 
oczyść swoją prawą rękę kilkoma kroplami wody z pañca-pātry: 

1. Intonuj idam āsanam i gaura-mūla-mantrę, po czym ofiaruj 
Panu Caitanyi āsanę do siedzenia. (ZaprowadŹ Go do siedzenia  
za pomocą gestów rąk.) 

2. Intonuj svāgataṁ su-svāgatam i gaura-mūla-mantrę, i ze 
złożonymi dłoñmi przywitaj Pana Caitanyę i zapewnij Mu 
wygodę. 

3. Intonuj etat padyam i gaura-mūla-mantrę, po czym ofiaruj 
Panu Caitanyi wodę do mycia lotosowych stóp.  

4. Intonuj idam arghyam i gaura-mūla-mantrę, a następnie 
ofiaruj arghya do rąk Pana Caitanyi, aby mógł ją Sobie spryskać 
na głowę. 

5. Intonuj idam ācamanīyam i gaura-mūla-mantrę, po czym 
ofiaruj Panu Caitanyi wodę do oczyszczania poprzez picie. 

6. Intonuj eṣa madhuparkaḥ i gaura-mūla-mantrę, i 
ofiaruj kubek madhuparki Panu Caitanyi. 

7. Intonuj idaṁ punar-ācamanīyam i gaura-mūla-mantrę, i 
ponownie ofiaruj Panu Caitanyi wodę do oczyszczania poprzez 
picie. 

8. Intonuj idaṁ snānīyam i gaura-mūla-mantrę, i wykąp Panu 
Caitanyę. 

9. Intonuj idaṁ vastram i gaura-mūla-mantrę, po czym ofiaruj 
Panu Caitanyi ubranie i ubierz Go. 

10.  Intonuj imāni ābharaṇāni i gaura-mūla-mantrę, i ofiaruj 
Panu Caitanyi ozdoby. 
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11.  Intonuj eṣa gandhaḥ i gaura-mūla-mantrę, po czym ofiaruj 
gandha lotosowym stopom Pana Caitanyi. 

12.  Intonuj etāni puṣpāni i gaura-mūla-mantrę, po czym ofiaruj 
lotosowym stopom Pana Caitanyi kwiaty umoczone w candana. 
Następnie ofiaruj Jego lotosowym stopom listki tulasī. W tym 
samym czasie możesz też ofiarować girlandę z kwiatów. 

13.  Intonuj eṣa dhūpaḥ i gaura-mūla-mantrę, po czym ofiaruj 
Panu Caitanyi kadzidło. 

14.  Intonuj eṣa dīpaḥ i gaura-mūla-mantrę, po czym ofiaruj Panu 
Caitanyi lampkę. 

15.  Intonuj idaṁ naivedyam i gaura-mūla-mantrę, i ofiaruj Panu 
Caitanyi bhoga, a następnie ācamana. 

  Intonuj idaṁ sarvam i gaura-mūla-mantrę, i ofiaruj Panu 
Caitanyi kwiaty; reprezentują one wszelkie inne rzeczy, które 
mogłyby Mu sprawić przyjemność. 

16.  Ofiaruj szacunek, gloryfikację i pokłony (praṇāma): 

 Cicho intonuj gaura-mūla-mantrę i gaura-gāyatrī  (czwartą i 
piątą mantrę otrzymaną od guru) każdą po dziesięć 
razy. Następnie intonuj poniższy werset: 

anarpita-carīṁ cirāt karuṇayāvatīrṇaḥ kalau 
samarpayitum unnatojjvala-rasāṁ sva-bhakti-

śriyam 
hariḥ puraṭa-sundara-dyuti-kadamba-sandīpitaḥ 
sadā hṛdaya-kandare sphuratu vaḥ śacīnandanaḥ 

Niech Pan Caitanya, który jest znany jako syn Śrīmatī 
Śacīdevī, będzie transcendentalnie usytuowany w 
najgłębszym zakątku twego serca. Jaśniejąc blaskiem 
topionego złota, z powody Swej bezprzyczynowej łaski 
zstąpił w tym wieku Kali, aby obdarzać tym, czego nie 
oferowała wcześniej żadna inna inkarnacja: 
najwznioślejszym smakiem służby oddania, miłością 
małżeñską. [Caitanya-caritāmṛta, ṇdi 1.4] 

jaya śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda 
śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-
vṛnda 
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Wszelka chwała Śrī Kṛṣṇie Caitanyi Mahāprabhu, Śrī 
Nityānandzie Prabhu, Śrī Advaicie Prabhu, Śrī Gadādharze, 
Śrī Śrīvāsowi i wszystkim wielbicielom Pana Caitanyi. 

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare 
     hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare  

(Więcej modlitw, które mogłyby być ofiarowane podczas 
Gaurāṅga-pūjy, znajdziesz w Uzupełnieniu na stronie       .) 

Wielbienie Głównego Bóstwa / Rādhā-Kṛṣṇa pūjā 

 Następujący proces odnosi się do jednoczesnego wielbienia 
Rādhā-Kṛṣṇy. Jeśli wielbisz jakąś inną (lub inne) formę Pana, 
przestrzegaj tego samego procesu, ale odpowiednio zmieñ mūla-
mantry Bóstw wymawiane po intonowaniu nazwy ofiarowywanego 
upacāra; zastosuj także odpowiednie dhyāna- i praṇāma-mantry 
dla tych Bóstw. (Zobacz „Dodatkowe wersety” w Uzupełnieniu na 
stronach        .) 

Medytacja i wielbienie Rādhā-Kṛṣṇy w umyśle 

Medytacja o Vṛndāvana-dhāmie (vṛndāvana-dhyāna) 

 Medytuj o Vṛndāvanie, jednocześnie intonując następujący 
werset: 

tato vṛndāvanaṁ dhyāyet paramānanda-
vardhanam 

sarvartu-kusumopetaṁ patatri-gāna-nāditam 

bhramad-bhramara-jhaṅkāra-mukharī-kṛta-diṅ-
mukham 

kālindī-jala-kallola-saṅgī-māruta-sevitam 

nānā-puṣpa-latā-baddha-vṛkṣa-ṣaṇḍaiś ca 
maṇḍitam 

kamalotpala-kahlāra-dhūli-dhusaritāntaram 

tan-madhye ratna-bhūmiṁ ca sūryāyuta-sama-
prabham 

tatra kalpa-tarūdyanaṁ niyataṁ prema-varṣiṇam 

māṇikya-śikhārālambi tan-madhye maṇi-
maṇḍapam 

nānā-ratna-gaṇaiś citraṁ sarvartu-suvirājitam 
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nānā-ratna-lasac-citra-vitānair upaśobhitam 
ratna-toraṇa-gopura-maṇikyācchādanānvitam 

koṭi-sūrya-samābhāsaṁ vimuktaṁ sat-taraṅgakaiḥ 
tan-madhye ratna-khacitaṁ svarṇa-siṁhāsanaṁ 

mahat 
kamalotpala-kahlāra-dhūli-dhūsaritāntaram 

Vṛndāvana-dhāma jest siedzibą zawsze zwiększającej się 
radości. Na tej transcendentalnej ziemi rosną kwiaty i 
owoce wszelkich pór roku, a różnorodne ptaki wypełniają 
ją swoim słodkim śpiewem. Chłodne powiewy wiatru, a 
także woda Yamuny, jeszcze bardziej uszlachetniają 
atmosferę, a ze wszystkich stron słychać brzęczenie 
pszczół. Vṛndāvana jest ozdobiona spełniającymi 
pragnienia drzewami, obejmowana przez wielką 
różnorodność kwitnącej roślinności, a jej boskie piękno jest 
udekorowane pyłkiem czerwonych, niebieskich i białych 
lotosów. Ziemia zrobiona jest z klejnotów świecących 
blaskiem dziesięciu milionów słoñc, które wzeszły 
jednocześnie na niebie. Na tej ziemi znajduje się ogród z 
drzewami pragnień zawsze rozdającymi boską miłość, a w 
tym ogrodzie mieści się świątynia pokryta klejnotami, z 
kopułą z rubinów. Cała pokryta różnorodnymi szlachetnymi 
kamieniami, świątynia jaśniejąco świeci o każdej porze 
roku. Jest ona upiększona jaskrawymi baldachimami 
pobłyskującymi różnorodnymi klejnotami, materiałami 
pokrytymi rubinami, jak również bramami i arkadami 
wysadzanymi klejnotami. Świątynia ta świeci blaskiem 
milionów słoñc i jest wiecznie wolna od sześciu fali 
materialnych nieszczęść. Wewnątrz znajduje się wielki, 
złoty, wysadzany klejnotami tron. W ten sposób powinno 
się medytować o Vṛndāvana-dhāmie, boskiej siedzibie 
Najwyższego Pana. [Gautamīya-tantra 4] 

Medytacja o formie Rādhā-Kṛṣṇy (rādhā-kṛṣṇa-dhyāna) 

 Intonuj następujący werset i medytuj o Rādzie i Kṛṣṇie 
siedzących na tronie we Vṛndāvanie:  

                                                           
 W Uzupełnieniu na stronie  znajduje się bardziej rozszerzona dhyāna stosowana w 

wielbieniu Rādhā-Kṛṣṇy, opisana w Hari-bhakti-vilāsa. 



Uzupełnienie -  Wystawne wielbienie Bóstw 175 

dīvyad-vṛndāraṇya-kalpa-drumādhaḥ 
   śrīmad-ratnāgāra-siṁhāsana-sthau 
śrī-śrī-rādhā-śrīla-govinda-devau 
   preṣṭhālībhiḥ sevyamānau smarāmi 

We Vṛndāvanie, w świątyni z klejnotów, pod drzewem 
pragnień, na złotym tronie siedzą Śrī Śrī Rādhā-Govinda, 
którym służą Ich najbardziej zaufani towarzysze. 
Ofiarowuję Im moje pokorne pokłony. [Cc.ṇdi. 1.16] 

Wielbienie Rādhā-Kṛṣṇy w umyśle (mānasa-pūjā) 

 Medytuj o ofiarowaniu Rādhā-Kṛṣṇie szesnastu upacāra. 

Przywoływanie viśeṣa-arghya (viśeṣa-arghya-sthāpana) 

 Umieść konchę na stojaczku i wypełnij ją świeżą wodą z 
dzbanka. Po wylaniu kilku kropel wody z dzbanka na palce 
swojej prawej ręki oczyść konchę poprzez prokṣaṇa: 

Intonując oṁ astrāya phaṭ, spryskaj konchę wodą. 

 Nad konchą zrób cakra-mudrę, gālinī-mudrę, a następnie 
dhenu-mudrę (lub surabhi-mudrę). 

 Przywołaj Gaṅgę i inne święte rzeki, pokazując aṅkuśa-mudrę i 
intonując: 

gaṅge ca yamune caiva godāvari sarasvati 
narmade sindho kāveri jale ‘smin sannidhiṁ kuru 

Niech woda ze świętych rzek: Gaṅgi, Yamuny, Godāvarī, 
Sarasvatī, Narmady, Sindhu i Kāverī łaskawie 
zamanifestuje swą obecność. 

 Następnie przywołaj do wody mūla-mantrę lub Gāyatrī do 
głównego Bóstwa, intonując ją osiem razy i jednocześnie 
pokazując nad konchą bījākṣara-mudrę. Po czym zrób matsya-
mudrę. 

Wielbienie Bóstwa w viśeṣa-arghya 

 Intonuj ete gandha-puṣpe i mūla-mantrę do głównego 
Bóstwa i ofiaruj płatki kwiatów i candana Panu w viśeṣa-arghya.  
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(Inna możliwość: Przywołaj i wielbij viśeṣa-arghya w dzbanku 
z wodą, a następnie wlej ją do konchy do kąpieli, a także 

naczyñ do padya, arghya i ācamanu.) 

 Następnie wlej z konchy część wody viśeṣa-arghya do pañca-
pātry, w ten sposób zmieniając znajdującą się w niej samānya-
arghya w viśeṣa-arghya. 

 Na koniec za pomocą łyżeczki wylej trochę wody viśeṣa-arghya 
z pañca-pātry na swoją prawą rękę i spryskaj nią siebie i 
parafernalia, jednocześnie intonując mūla-mantrę do głównego 
Bóstwa, które wielbisz. 

Wielbienie siedzenia Pana (pīṭha-pūjā) 

 Za pomocą candana narysuj w snāna-pātrze maṇḍalę w 
kształcie lotosu z ośmioma płatkami. 

 Napisz kāma-bīja (klīṁ) na środku maṇḍali. 

 Medytując o świętym dhāma i swoim mistrzu duchowym, ofiaruj 
pīṭha płatki kwiatów zanurzone w candana. 

Wielbienie Rādhā-Kṛṣṇy za pomocą przedmiotów (bāhya-pūjā) 

 (W tym czasie możesz dowolnie pokazywać pięć mudr, które są 
drogie Kṛṣṇie, mianowicie śrīvatsa, kaustubha, bilva, vanamālā i 
veṇu. Objaśnienie znajduje się w Uzupełnieniu na stronach          
.) 

 Ofiarowuj każdą rzecz najpierw Kṛṣṇie, a potem Śrīmatī 
Rādhārāṇī. 

 Intonuj eṣa puṣpāñjaliḥ i rādhā-kṛṣṇa-mūla-mantrę, po czym 
ofiaruj płatki kwiatów lotosowym stopom Ich Wysokości. 

 1. Āsana 

 Intonuj ime pāduke i rādhā-kṛṣṇa-mūla-mantrę, po czym 
ofiaruj Ich Wysokościom buty. 

                                                           
 Jeśli używasz oddzielnych naczyñ do padya, arghya (traktowanej jako upacāra) i ācamanu, 

w których to naczyniach znajdują się specjalne substancje, wlej wodę z dzbanka do tych pātr. 
Trzecią możliwością jest przywołanie viṣeṣa-arghya oddzielnie w każdej pātrze przestrzegając 
tego samego procesu. 



Uzupełnienie -  Wystawne wielbienie Bóstw 177 

 Intonuj idam āsanam i rādhā-kṛṣṇa-mūla-mantrę, po czym 
ofiaruj Ich Wysokościom āsanę. ZaprowadŹ Ich do siedzenia za 
pomocą gestów rąk. 

 2. Svāgata 

 Intonuj svāgataṁ su-svāgatam i rādhā-kṛṣṇa-mūla-mantrę, i 
ze złożonymi dłoñmi przywitaj Ich Wysokości i zapewnij Im 
wygodę. 

 3. Padya 

 Intonuj etat padyam i rādhā-kṛṣṇa-mūla-mantrę, i ofiaruj 
wodę padya do mycia lotosowych stóp Ich Wysokości. 

 4. Arghya 

 Intonuj idam arghyam i rādhā-kṛṣṇa-mūla-mantrę, i 
ofiaruj arghya do rąk Ich Wysokości, by mogli ją Sobie spryskać 
głowy. 

 5. Ācamana 

 Intonuj idam ācamanīyam i rādhā-kṛṣṇa-mūla-mantrę, po 
czym ofiaruj Ich Wysokościom wodę do oczyszczania poprzez 
picie. 

 6. Madhuparka 

 Intonuj eṣa madhuparkaḥ i rādhā-kṛṣṇa-mūla-mantrę, i 
ofiaruj kubki madhuparki Ich Wysokościom. 

 7. Punar-ācamana 

 Intonuj idaṁ punar-ācamanīyam i rādhā-kṛṣṇa-mūla-
mantrę, i ponownie ofiaruj  Ich Wysokościom wodę do 
oczyszczania poprzez picie. 

 8. Snāna 

 Mūrti-śuddhi: Zdejmij ubrania Bóstw i oczyść Ich Wysokości za 
pomocą miękkiej szmatki lub gąbki zamoczonej w ciepłej 
wodzie, zetrzyj candana, listki tulasī, itd. Następnie zawiąż Im 
gāmche lub ręczniki. 

 Intonuj ime pāduke i rādhā-kṛṣṇa-mūla-mantrę, po czym 
ofiaruj Ich Wysokościom buty i zaprowadŹ Ich do miejsca 
kąpieli zwanego snāna-pātra. 



Uzupełnienie -  Wystawne wielbienie Bóstw 178 

 Intonuj idaṁ sugandha-tailam i rādhā-kṛṣṇa-mūla-mantrę, a 
następnie masuj Ich Wysokości za pomocą pachnącego olejku. 

 Jeśli Bóstwa są zrobione z metalu, wypoleruj Je pastą z gopī-
candana lub migdałów. Najpierw wcieraj ją w całe Ich ciała przy 
użyciu miękkiej szmatki (omijając oczy i pomalowane miejsca), po 
czym zetrzyj pastę miękką ściereczką. 

 Intonuj idaṁ snānīyam i rādhā-kṛṣṇa-mūla-mantrę, po czym 
wykąp Ich Wysokości polewając Ich wodą z konchy 
(wypełniając konchę wodą przynajmniej trzy razy), 
jednocześnie dzwoniąc dzwoneczkiem i intonując modlitwy 
Govinda z Brahma-saṁhity oraz inne odpowiednie modlitwy. 
(Jeśli Bóstwa nie są zrobione z wodoodpornego materiału, 
wypełnij snāna poprzez darpaṇa-snānīya-dhyāna: trzymaj lustro 
(lub dobrze wypolerowany srebrny talerz)  przed Bóstwami, by 
były w nim widoczne i wylej wodę przed lustrem, medytując 
jednocześnie o tym, że bezpośrednio kąpiesz Ich Wysokości.) 

cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa- 
   lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam 
lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ 
   govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi 

Wielbię Govindę, oryginalnego Pana i pierwszego przodka, 
który pasie krowy spełniające wszystkie pragnienia wśród 
pałaców zbudowanych z duchowych klejnotów i 
otoczonych milionami drzew pragnień. Setki i tysiące bogiń 
szczęścia lakṣmī, czy też gopī, służą Mu zawsze z wielkim 
szacunkiem i uczuciem. 

veṇuṁ kvanantam aravinda-dalāyatākṣaṁ 
   barhāvataṁsam asitāmbuda-sundarāṅgam 
kandarpa-koṭi-kamanīya-viśeṣa-śobhaṁ  
  govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi  

Wielbię Govindę, oryginalnego Pana, który jest ekspertem 
w grze na Swoim flecie, którego oczy przypominają płatki 
kwitnącego lotosu, a głowa jest ozdobiona pawim 
piórkiem. Jego piękna postać zabarwiona jest kolorem 
niebieskiej chmury, a niespotykana słodycz urzeka miliony 
Kupidynów.  



Uzupełnienie -  Wystawne wielbienie Bóstw 179 

 Intonuj idam aṅga-vastram i rādhā-kṛṣna-mūla-mantrę‚ po 
czym osusz Ich Wysokości miękkimi ręcznikami. 

 Intonuj idam ācamanīyam i rādhā-kṛṣna-mūla-mantrę, i 
ofiaruj Ich Wysokościom ācamana. 

 9. Vastra 

 Intonuj idaṁ vastram i rādhā-kṛṣna-mūla-mantrę‚ po czym 
ofiaruj Ich Wysokościom świeże ubrania. 

 Ofiaruj Kṛṣṇie upavīta, wodę do oczyszczania poprzez picie i 
ūrdhva-puṇḍra-tilaka, zanim nałożysz Mu górne odzienie. W 
tym czasie odpowiednio intonuj: 

idam upavītam i kṛṣna-mūla-mantrę; 

idam ācamanīyam i kṛṣna-mūla-mantrę; 

idaṁ tilakam i kṛṣna-mūla-mantrę. 

 (Ofiarowując tilaka, możesz także intonować imiona Viṣṇu, tak 
jak wtedy, gdy malujesz go sobie samemu: oṁ keśavāya namaḥ w 
czasie malowania tilaka na czole, itd.) 

 Intonuj idaṁ kuṅkumam i naznacz kuṅkumą czoło Śrīmatī 
Rādhārāṇī. 

 Intonuj idam ācamanīyam i rādhā-kṛṣna-mūla-mantrę‚ i 
ofiaruj Ich Wysokościom ācamana. 

 10. Ābharaṇa 

 Intonuj imāni ābharaṇāni i rādhā-kṛṣna-mūla-mantrę‚ i ofiaruj 
Ich Wysokościom ozdoby. 

 Intonuj idaṁ kaṅkaṇam i rādhā-kṛṣna-mūla-mantrę‚ i uczesz, 
ułóż i udekoruj Ich włosy. Możesz ofiarować girlandy albo teraz, 
albo po ofiarowaniu kwiatów (zobacz poniżej). 

 11. Gandha 

 Intonuj eṣa gandha i rādhā-kṛṣna-mūla-mantrę‚ po czym 
ofiaruj lotosowym stopom, rękom i głowom Ich Wysokości 
candana wymieszany z różnymi zapachami, zależnie od pory 
roku. 

 12. Puṣpa 
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 Intonuj etāni puṣpāni i rādhā-kṛṣna-mūla-mantrę‚ po czym 
ofiaruj pachnące kwiaty lub płatki kwiatów zanurzone w 
candana lotosowym stopom Ich Wysokości, jednocześnie 
dzwoniąc dzwoneczkiem. W tym czasie możesz też ofiarować 
dodatkowe kwiaty do ozdoby. 

 Intonuj etat tulasī-patram (jeśli ofiarowujesz jeden listek) 
albo etāni tulasī-patrāṇi (jeśli ofiarowujesz więcej listków) i 
kṛṣna-mūla-mantrę, a następnie ofiaruj listki tulasī i mañjarī 
wraz z candana lotosowym stopom Kṛṣṇy. 

 Umieść listek tulasī w prawej ręce Śrīmatī Rādhārāṇī, aby mogła 
go ofiarować Kṛṣṇie. 

 Intonuj imāni mālyāni i rādhā-kṛṣna-mūla-mantrę‚ po czym 
ofiaruj Ich Wysokościom girlandy z kwiatów. (Możesz także 
ofiarować girlandy w czasie ofiarowywania ozdób, albo po 
ofiarowaniu naivedya.) 

 13. Dhūpa  

 Intonuj eṣa dhūpaḥ i rādhā-kṛṣna-mūla-mantrę‚ następnie 
ofiaruj Ich Wysokościom kadzidło, dzwoniąc jednocześnie 
dzwoneczkiem. 

 14. Dīpa 

 Intonuj eṣa dīpaḥ i rādhā-kṛṣna-mūla-mantrę‚ a następnie 
ofiaruj Ich Wysokościom lampkę z ghee lub kamforą, dzwoniąc 
jednocześnie dzwoneczkiem. 

 15. Naivedya 

 (Możesz także ofiarowywać naivedya w wystawniejszy sposób, 
który opisujemy w Uzupełnieniu na stronie   .) 

 Oczyść bhoga poprzez prokṣaṇa i połóż na nim listki tulasī. 

 Intonuj etat padyam i rādhā-kṛṣṇa-mūla-mantrę, i ofiaruj 
wodę padya do mycia lotosowych stóp Ich Wysokości. 

 Intonuj idam ācamanīyam i rādhā-kṛṣṇa-mūla-mantrę, po 
czym ofiaruj Ich Wysokościom wodę do oczyszczania poprzez 
picie. 

 Intonuj idaṁ naivedyam i rādhā-kṛṣṇa-mūla-mantrę, po czym 
ofiaruj Ich Wysokościom owoce i/albo słodycze. 
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 Intonuj idaṁ pānīyam i rādhā-kṛṣṇa-mūla-mantrę, po czym 
ofiaruj Ich Wysokościom wodę do picia. 

 Prosząc mistrza duchowego, aby pozwolił ci asystować w swojej 
służbie, a także Pana Caitanyę i Pana Kṛṣṇę o 
błogosławieństwa, intonuj trzykrotnie następujące modlitwy, 
dzwoniąc jednocześnie dzwoneczkiem: 

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale 
śrīmate [imię mistrza duchowego] iti nāmine  

Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony [imię mistrza 
duchowego], który jest bardzo drogi Panu Kṛṣṇie, 
przyjąwszy schronienie u Jego lotosowych stóp. 

namo mahā-vadānyāya kṛṣṇa-prema-pradāya te 
kṛṣṇāya kṛṣṇa-caitanya-nāmne gaura-tviṣe namaḥ 

O najmiłosierniejsza inkarnacjo! Jesteś Samym Kṛṣṇą, 
który pojawił się jako Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu. 
Przyjąłeś złotą karnację Śrīmatī Rādhārāṇī i szeroko 
rozdajesz czystą miłość do Kṛṣṇy. Ofiarowujemy Tobie 
nasze pełne szacunku pokłony.  

namo-brahmaṇya-devāya go-brāhmaṇa-hitāya ca 
jagad-dhitāya kṛṣṇāya govindāya namo namaḥ 

Ciągle i od nowa ofiarowuję moje pokłony Panu Kṛṣṇie, 
który jest zawsze wielbiony przez kwalifikowanych 
braminów i jest im bardzo drogi. Zawsze troszczy się o 
dobrobyt krów, braminów i całego wszechświata, a także 
sprawia przyjemność krowom, ziemi i zmysłom. 

 Czekaj od dwóch do pięciu minut (pozostając w pozycji 
siedzącej z zamkniętymi oczami i medytując o tym, jak Pan 
cieszy się posiłkiem, lub wychodząc z pokoju Bóstw). 

 Intonuj īdaṁ hasta-mukha-prakṣālanam i rādhā-kṛṣṇa-
mūla-mantrę, i ofiaruj wodę do mycia rąk i twarzy. 

 Intonuj etat padyam i rādhā-kṛṣṇa-mūla-mantrę, następnie 
idam ācamanīyam i rādhā-kṛṣṇa-mūla-mantrę, po czym 
ofiaruj Ich Wysokościom wodę padya i wodę do oczyszczania 
poprzez picie. 
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 Intonuj imāni mālyāni i rādhā-kṛṣṇa-mūla-mantrę, i ofiaruj 
Ich Wysokościom girlandy z kwiatów (jeśli nie zostały już 
ofiarowane wcześniej). 

 Intonuj idaṁ mukha-vāsam i rādhā-kṛṣṇa-mūla-mantrę, po 
czym ofiaruj Ich Wysokościom przyprawy do żucia. 

 Intonuj idaṁ tāmbūlam i rādhā-kṛṣṇa-mūla-mantrę, po czym 
ofiaruj orzechy betel Ich Wysokościom. 

 Zadzwoñ dzwoneczkiem i intonuj idaṁ sarvam i rādhā-kṛṣṇa-
mūla-mantrę, po czym ofiaruj kwiaty lotosowym stopom Ich 
Wysokości. Kwiaty te reprezentują wszelkie dodatkowe rzeczy, 
które mogłyby zadowolić Ich Wysokości. 

 16. Praṇāma 

 Ofiaruj szacunek, gloryfikację i pokłony: 

Ciche intonowanie mantr (mantra-japa) 

 Cicho intonuj gopāla-mantrę i kama-gāyatrī-mantrę, po dziesięć 
razy każdą. 

 Jeśli czas na to pozwala, możesz wielbić parafernalia Pana i 
Jego towarzyszy za pomocą kwiatów i papki sandałowej, ofiarować 
im mahā-prasāda, a także ofiarować Rādhā-Kṛṣṇie dodatkowe 
parafernalia: 

Wielbienie osobistych parafernaliów Pana (upāṅga-pūjā) 

 Intonuj ete gandha-puṣpe oṁ śrī-mukha-veṇave namaḥ i 
ofiaruj gandha-puṣpa (kwiaty zanurzone w candana) fletowi 
Pana, umieszczając następnie te kwiaty u lotosowych stóp Pana 
Kṛṣṇy. 

 Intonuj ete gandha-puṣpe oṁ vakṣasi vana-mālāyai 
namaḥ i ofiaruj gandha-puṣpa kwiatowej girlandzie Pana 
spoczywającej na Jego piersi. Następnie połóż te kwiaty u 
lotosowych stóp Pana Kṛṣṇy. 

 Intonuj ete gandha-puṣpe oṁ dakṣa-stanorddhe 
śrīvatsāya namaḥ i ofiaruj gandha-puṣpa znakowi Śrīvatsā do 
prawej strony piersi Pana. Następnie połóż te kwiaty u 
lotosowych stóp Pana. 
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 Intonuj ete gandha-puṣpe oṁ savya-stanorddhe 
kaustubhāya namaḥ i ofiaruj gandha-puṣpa klejntowi 
Kaustubha do lewej strony piersi Pana. Następnie połóż te 
kwiaty u Jego lotosowych stóp. 

Wielbienie towarzyszy Rādhā-Kṛṣṇy (āvaraṇa-pūjā) 

 Intonuj ete gandha-puṣpe śrī-lalitādi-sakhībhyo namaḥ i 
ofiaruj gandha-puṣpa sakhīm, zaczynając od Lality-devī. Jeśli 
nie ma obecnych żadnych mūrti przedstawiających sakhī, 
umieść płatki kwiatów po lewej i prawej stronie Rādhā-Kṛṣṇy. 

 Intonuj ete gandha-puṣpe nanda-yaśodādibhyo namaḥ i 
ofiaruj gandha-puṣpa zwierzchnikom Pana, zaczynając od 
Nandy i Yaśody. Umieść płatki kwiatów koło Kṛṣṇy. 

 Wielbiąc sakhów, zaczynając od Subali, intonuj ete gandha-
puṣpe śrī-subalādi-mitrebhyo namaḥ i ofiaruj im gandha-
puṣpa. Umieść płatki kwiatów koło Kṛṣṇy. 

 Wielbiąc cielęta, krowy, byki, lasy, leśne zwierzęta i ptaki 
Vṛndāvany, intonuj ete gandha-puṣpe vatsa-go-vṛṣabha-
vanya-mṛga-pakṣibhyo namaḥ i ofiaruj im gandha-puṣpa. 
Umieść płatki kwiatów koło Rādhy i Kṛṣṇy. 

 Wielbiąc wszystkich mieszkañców Vṛndāvany, intonuj ete 
gandha-puṣpe oṁ sarva-vrajavāsibhyo namaḥ i ofiaruj im 
gandha-puṣpa. Umieść płatki kwiatów koło Rādhy i Kṛṣṇy. 

 Wielbiąc półbogów, zaczynając od Brahmy, intonuj ete 
gandha-puṣpe brahmādi-devebhyo namaḥ i ofiaruj im 
gandha-puṣpa. Umieść płatki kwiatów koło Rādhy i Kṛṣṇy. 

 Aby wielbić wszystkich Vaiṣṇavów, intonuj ete gandha-
puṣpe oṁ sarva-vaiṣṇavebhyo namaḥ i ofiaruj im gandha-
puṣpa. Umieść płatki kwiatów koło Rādhy i Kṛṣṇy. 

 Aby wielbić wszystkie Vaiṣṇavī, intonuj ete gandha-puṣpe oṁ 
sarva-vaiṣṇavībhyo namaḥ i ofiaruj im gandha-puṣpa. 
Umieść płatki kwiatów koło Rādhy i Kṛṣṇy. 

Ofiarowywanie mahā-prasāda 

 Możesz teraz w następujący sposób ofiarować mahā-prasāda 
towarzyszom Pana: 
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 Przez krótki czas pozostaw naivedya-prasāda i nirmālya od 
Bóstw przed zdjęciem lub mūrti swojego mistrza duchowego i 
intonuj idaṁ mahā-prasādam nirmālyādikam i guru-mūla-
mantrę, po czym ofiaruj mu naivedya-prasāda (ofiarowane 
pożywienie) i nirmālya (ofiarowane kwiaty, itd.). 

 Przez krótki czas pozostaw naivedya-prasāda i nirmālya od 
Bóstw przed obrazkiem lub mūrti Pana Caitanyi i intonuj idaṁ 
mahā-prasādam nirmālyādikam i gaura-mūla-mantrę, po 
czym ofiaruj Mu naivedya-prasāda i nirmālya. 

 Medytując o obecności towarzyszy Kṛṣṇy z Vṛndāvany, intonuj 
idaṁ mahā-prasādam nirmālyādikam oṁ sarva-
vrajavāsibhyo namaḥ i ofiaruj im naivedya-prasāda i 
nirmālya od Rādhy i Kṛṣṇy. 

 Intonuj idaṁ mahā-prasādam nirmālyādikam oṁ sarva-
vaiṣṇavebhyo namaḥ i ofiaruj naivedya-prasāda i 
nirmālya wszystkim Vaiṣṇavom. 

Ofiarowywanie dodatkowych przedmiotów 

 (W zależności od wyboru możesz to robić po darśana-āratī, jak 
również po spełnieniu stuti, karma-samarpaṇa, ātma-samarpaṇa i 
aparādha-śodhana.) 

 Intonuj eṣa puṣpāñjaliḥ i rādhā-kṛṣṇa-mūla-mantrę, po czym 
zbliż się do Bóstw ofiarowując płatki kwiatów Ich lotosowym 
stopom. 

 Intonuj imānī ābharaṇāni i rādhā-kṛṣna-mūla-mantrę‚  a 
także ime mālye i rādhā-kṛṣṇa-mūla-mantrę, po czym ofiaruj 
dodatkowe ozdoby i girlandy z kwiatów. 

 Intonuj eṣa gandhaḥ i rādhā-kṛṣna-mūla-mantrę‚ po czym za 
pomocą małego pędzelka lub srebrnego pręcika umoczonego w 
candana namaluj wzory na ciałach Ich Wysokości. 

 W tym czasie poprzez medytację możesz ofiarować baldachim, 
parasolkę, flagi i pādukā (buty), przeprowadzając Bóstwa do 
maṇḍapy (specjalnego, przykrytego wzniesienia, gdzie 
przyjmuje się gości). 
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Modlitwy do Rādhā-Kṛṣny (stuti) 

Pādya-pañcaka 

saṁsāra-sāgarān nātha putra-mitra-gṛhāṅganāt 
goptārau me yuvām eva prapanna-bhaya-
bhañjanau  

O Rādhā-Kṛṣno, jesteście moimi obroñcami przed oceanem 
materialnej egzystencji wypełnionym synami, przyjaciółmi, 
domostwem i ziemią. Dlatego jesteście znani jako 
niszczyciele strachu tych, którzy się Wam podporządkowali. 

yo ‘haṁ mamāsti yat kiñcid iha loke paratra ca 
tat sarvaṁ bhavato ‘dyaiva caraṇeṣu samarpitam 

O Wasze Wysokości, ofiarowuję teraz u Waszych 
lotosowych stóp samego siebie i cokolwiek posiadam w 
tym świecie i w następnym.  

aham apy aparādhānām ālayas tyakta-sādhanaḥ 
agatiś ca tato nāthau bhavantau me parā gatiḥ 

O Wasze Wysokości, z pewnością jestem siedzibą wielu 
obraz i jestem zupełnie pozbawiony wszelkiego oddania. 
Ani nie mam też żadnego schronienia czy pomocy. Dlatego 
uważam Was za mój ostateczny cel. 

tavāsmi rādhikā-nātha karmaṇā manasā girā 
kṛṣṇa-kānte tavaivāsmi yuvām eva gatir mama 

śaraṇaṁ vāṁ prapanno ‘smi karuṇā-nikarākarau 
prasādaṁ kuru dāsyaṁ bho mayi duṣṭe ‘parādhini 

Jestem Twój, o Panie Śrīmatī Rādhārāṇī, tak samo jak 
moje czyny, umysł i słowa. O Śrīmatī Rādhārāṇī, ukochana 
Śrī Kṛṣṇy, należę tylko do Ciebie. O Rādho i Kṛṣno, o 
oceanie miłosierdzia, jesteście moim jedynym 
schronieniem i dlatego chronię się u Was. Chociaż jestem 
takim upadłym obrazoburcą, proszę, bądŹcie dla mnie 
łaskawi i uczyñcie mnie Waszym sługą. 

Vijñapti-pañcaka 

mat-samo nāsti pāpātmā nāparādhī ca kaścana 
parihāre ‘pi lajjā me kiṁ bruve puruṣottama 
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yuvatīnāṁ yathā yūni yūnām ca yuvatau yathā 
mano ‘bhiramate tadvan mano me ramatāṁ tvayi 

O Pusuṣottamo, nie ma grzesznika tak złego, jak ja. Jak 
można opisać mój wstyd? Tak jak umysły młodych kobiet 
znajdują przyjemność w młodych mężczyznach, a umysły 
młodych mężczyzn w młodych kobietach, tak samo, 
proszę, łaskawie pozwól, aby mój umysł szukał 
przyjemności w Tobie jedynie. 

bhūmau skhalita-pādānāṁ bhūmir evāvalambanam 
tvayi jātāparādhānāṁ tvam eva śaraṇaṁ prabho 

Tak jak ziemia jest jedynym punktem oparcia dla tych, 
których stopy się poślizgnęły, tak tylko Ty jesteś 
schronieniem dla tych, którzy Ciebie obrazili. 

govinda-vallabhe rādhe prārthaye tvām ahaṁ sadā 
tvadīyam iti jānātu govindo māṁ tvayā saha 

O Śrīmatī Rādhārāṇī, ukochana Pana Govindy, taka jest 
moja prośba: razem z Panem Govindą uważajcie mnie za 
jednego z Waszych sług. 

rādhe vṛndāvanādhīśe karuṇāmṛta-vāhini 
kṛpayā nija-pādābja-dāsyaṁ mahyaṁ pradīyatām 

O Śrīmatī Rādhārāṇī, królowo Vṛndāvany. Jesteś rzeką, w 
której płynie nektar łaski. Proszę, bądŹ dla mnie łaskawa i 
daj mi odrobinę służby dla Twoich lotosowych stóp. 

Ofiarowywanie Panu swoich czynności (karma-samarpaṇa) 

 Ofiaruj Panu wszystkie swoje czynności, recytując tę mantrę 
napisaną prozą i/albo jej tłumaczenie: 

itaḥ pūrvaṁ praṇa-buddhi-dharmādhikārato 
jāgrat- 
svapna-suṣupty-avasthāsu manasā vācā karmanā 
hastābhyāṁ padbhyām udareṇa śiśnā yat smṛtaṁ 
yad 
uktaṁ yat kṛtaṁ tat sarvaṁ śrī-kṛṣṇārpaṇaṁ 
bhavatu 
svāhā. māṁ madīyaṁ ca sakalaṁ haraye 
samarpayāmi. 
oṁ tat sat. 
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Jako żywa istota obdarzona życiem, inteligencją, ciałem i 
mocą rozróżniania między dobrym i złym, ofiarowuję 
wszystko to, co pomyślałem w moim umyśle, 
powiedziałem za pomocą słów i zrobiłem moimi rękami, 
stopami, żołądkiem i genitaliami w czasie rozbudzenia, snu 
i głębokiego snu. Ofiarowuję Panu siebie i wszystko to, co 
posiadam. 

Ofiarowanie Panu samego siebie (ātma-samarpaṇa) 

 Ofiaruj siebie Panu, recytując następujący werset: 

ahaṁ bhagavato ‘ṁśo ‘smi sadā dāso ‘smi sarvathā 
tvat-kṛpāpekṣako nityam ity ātmānaṁ samarpaye 

O Panie, ofiarowuję Tobie siebie w pełnym 
podporządkowaniu, zawsze modląc się o Twoją łaskę i 
wiecznie uważając się za cząsteczkę Ciebie. 

Błaganie o przebaczenie obraz (aparādha-śodhana) 

aṅga-hīnaṁ kriyā-hīnaṁ vidhi-hīnaṁ cayād bhavet 
astu tat sarvam acchidraṁ kṛṣṇa- kārṣṇa-
prasādataḥ 

yat kiñcid vaiguṇyaṁ jātaṁ tad doṣa-prasamānasya 
śrī-kṛṣna-smaraṇaṁ karomi 

Niech wszystkie niedociągnięcia w przestrzeganiu zasad 
wielbienia i spełnianiu czynności wielbienia, zostaną nam 
wybaczone dzięki łasce Kṛṣṇy i Jego wielbicieli. Pamiętam 
teraz o Kṛṣṇie, aby zniwelować efekty błędów, które 
mogłem popełnić. [Sat-kriyā-sāra-dīpikā] 

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare 
hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare 

Darśana-āratī 

 Przed odsłonięciem zasłon usuń wszelkie niepotrzebne 
przedmioty, zamieć podłogę naokoło ołtarza, zapal stojące lub 
wiszące lampki z ghee lub olejem i (po umyciu rąk) ofiaruj Ich 
Wysokościom lustro, by mogły się przejrzeć, jednocześnie 
intonuj eṣa darpaḥ i rādha-kṛṣṇa-mūla-mantrę. Uważnie 
sprawdŹ, czy wszystko jest na swoim miejscu, i czy nic 
zbędnego (np. poduszeczki ze szpilkami) nie zostało na ołtarzu. 
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(Do wyboru: Jako część wystawnego wielbienia lustro może 
być ofiarowane drugi raz po odsłonięciu zasłon i przed 
ofiarowaniem āratī. 

 Ofiaruj dhūpa-āratī z kadzidłem, kwiatami, cāmarą i wachlarzem 
(jeśli jest ciepła pogoda). Możesz również zapalić kadzidło (jak 
na przykład frankincense, które zapala się na specjalnym 
węgielku) i ofiarować lampkę z kamfory, a następnie cāmarę i 
wachlarz (jeśli jest ciepła pogoda). 

Okrążanie (pradakṣiṇa) 

 Wielbiciele powinni trzykrotnie okrążać Bóstwa wraz z kīrtanem. 
(W świątyniach, gdzie nie jest to możliwe, przynajmniej 
powinien mieć miejsce entuzjastyczny kīrtan przed Bóstwami.) 

Pokłony (praṇāma) 

 Zgodnie z zasadami ofiaruj aṣṭāṅga-praṇāma swojemu 
mistrzowi duchowemu i Bóstwom, jednocześnie recytując 
modlitwy: 

he kṛṣṇa karuṇā sindho dīna-bandho jagat-pate 
gopeśa gopīkā-kānta rādhā-kānta namo ‘stu te 

O mój drogi Kṛṣṇo, oceanie łaski, jesteś przyjacielem 
wszystkich nieszczęśliwych i Źródłem stworzenia. Jesteś 
Panem pasterzy i kochankiem gopī, szczególnie Rādhārāṇī. 
Ofiarowuję Tobie moje pełne szacunku pokłony. 

tapta-kāñcana-gaurāṅgi rādhe vṛndāvaneśvari 
vṛṣabhānu-sute devi praṇamāmi hari-priye 

Ofiarowuję mój szacunek Rādhārāṇī, której karnacja 
przypomina topione złoto, i która jest Królową Vṛndāvany. 
Jesteś córką Króla Vṛṣabhānu i jesteś bardzo droga Panu 
Kṛṣṇie. 

Przyjmowanie resztek po Panu (nirmālya-grahaṇa) 

 Pūjārī (albo jego pomocnik) powinien rozdać caraṇāmṛtę 
wielbicielom, którzy w czasie picia jej i umieszczania na swoich 
głowach mogą intonować następujący werset: 

śrī-rādhā-kṛṣṇa-pādodakaṁ prema-bhakti-daṁ 
mudā 
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bhakti-bhāreṇa vai pītvā śirasā dhārayāmy aham 

Woda z lotosowych stóp Śrī Śrī Rādhy i Kṛṣṇy obdarza 
czystym oddaniem dla Nich. Po wypiciu tej wody, z wielką 
radością i oddaniem umieszczam ją sobie na głowie. 

 Możesz teraz rozdać wielbicielom prasāda girlandy, kwiaty, 
candana i olejki (jeśli były ofiarowane jako taila na 
bawełnianych wacikach)‚ a oni powinni dotknąć tymi rzeczami 
do swoich głów mówiąc „jaya mahā-prasādam.” 

 Na tym kończy się opis głównego, porannego wielbienia 
spełnianego za pomocą szesnastu upacāra, których ekspansje 
zawierają większość z sześćdziesięciu czterech upacāra. 

 Przez pozostałą część dnia ofiarowuje się niektóre upacāra 
regularnie po kilka razy jako część ofiarowania bhoga i āratī. 
Pozostałe z sześćdziesięciu czterech upacāra ofiarowywuje się 
wieczorem, kładąc Pana spać. 

 Układanie Pana do snu (śayana-sevā) 

Aby położyć Pana spać, będziesz potrzebować następujących 
rzeczy: 

1) mały dzwoneczek na talerzyku; 

2) pañca-pātra z wodą samānya-arghya; 

3) naczynie padya z wodą; 

4) łóżka Bóstw; 

5) nocne ubrania Bóstw; ściereczki do starcia dekoracyjnych 
wzorów z tilaka; 

6) płatki kwiatów; 

7) miseczka z zagęszczonym mlekiem dla każdego z Bóstw; 

8) kubeczek z wodą dla każdego Bóstwa; 

9) tāmbūla. 

 Po południu (zaraz po rāja-bhoga-āratī i wieczorem (po śayana-
āratī)) połóż Bóstwa spać. Po południu nie musisz ofiarowywać 
padya, zagęszczonego mleka, wody do picia, tāmbūla i puṣpāñjali, 
ale powinieneś zdjąć korony i girlandy (przynajmniej z małych 



Uzupełnienie -  Wystawne wielbienie Bóstw 190 

Bóstw, które będą umieszczone w łóżkach). Wieczorem zmieñ 
Bóstwom ubrania. 

 Jeśli są tylko duże Bóstwa, ofiaruj Im małe łóżeczka, 
odprowadŹ je do łóżek poprzez medytację i ofiaruj Im służbę w 
taki sam sposób, jak ofiarowałbyś ją małym Bóstwom. Jeśli jest 
obecny śālagrama-śilā, możesz spełnić dla Niego śayana-sevā 
kładąc Go do łóżka w imieniu dużych Bóstw. 

 Poza pokojem Bóstw zrób ācamana i ofiaruj pokłony swojemu 
mistrzowi duchowemu. Następnie wnieś do pokoju Bóstw 
potrzebne w czasie spełniania śayana-sevā przedmioty‚ takie jak 
tāmbūla, kwiaty, talerze Bóstw z zagęszczonym mlekiem i 
kubeczki z wodą dla wszystkich Bóstw. Padya-pātra i 
visarjanīya-pātra powinny już być w pokoju Bóstw. 

 Umieść łóżeczka dla wszystkich Bóstw przed lub obok ołtarza—
na podłodze lub niskim stoliczku. (Jeśli w pokoju Bóstw są 
komary lub muchy, nad łóżkami zawieś moskitierę.) Odsuñ 
kołdrę i możesz umieścić w łóżku płatki kwiatów, fizycznie lub 
przez medytację.  

 UsiądŹ na āsanie i medytuj, że siedzisz u stóp głównego Bóstwa 
w gotowości, by ofiarować mu różnego rodzaju służbę. Na noc 
zdejmij girlandy, biżuterię i zewnętrzne odzienie (pozostawiając 
bieliznę), zetrzyj wzory z tilaka lekko zwilżoną ściereczką i 
ubierz Ich Wysokości w nocne ubrania. 

 Następnie, intonując poniższą mantrę (do Rādhā-Kṛṣṇy), zaproś 
Ich Wysokości, aby udali się na spoczynek:   

āgaccha śayana-sthānaṁ priyābhiḥ saha keśava 
divya-puṣpātya-śayyāyāṁ sukhaṁ vihara mādhava 

Teraz, o Keśavo, wraz ze Swą ukochaną Śrīmatī Rādhārāṇī 
i Jej przyjaciółkami, wejdŹ do łóżka pokrytego 
transcendentalnymi, aromatycznymi kwiatami. Teraz 
szczęśliwie ciesz się Swoimi rozrywkami, o Mādhavo. 

 Przynieś buty Ich Wysokości z ołtarza do łóżka, myśląc, że 
odprowadzasz Bóstwa do Ich miejsca spoczynku. Umieść buty 

                                                           
 Możesz to zrobić przed ostatnim ofiarowaniem i āratī , chociaż Śrīla Prabhupāda wolał—

szczególnie w dużych świątyniach, gdzie odwiedzający goście mogą widzieć Bóstwa w czasie 
ostatniego āratī —aby Bóstwa pozostały w Swoich dziennych ubraniach aż do zakoñczenia 
ṣayana-āratī . 
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koło łóżka na małej matce lub poduszeczce; następnie 
przyprowadŹ Bóstwa do łóżek. (Najlepiej najpierw umieścić 
Bóstwa na niskim stoliczku obok łóżka, gdzie mogą otrzymać 
następujące przedmioty czci. Jeśli nie jest to możliwe, wykonaj 
te czynności poprzez medytację.) 

 UsiądŹ przed Ich Wysokościami i ofiaruj następujące 
przedmioty, jednocześnie dzwoniąc dzwoneczkiem i intonując 
odpowiednie mantry: 

 Intonuj etat padyam i rādha-kṛṣṇa-mūla-mantrę, po czym 
ofiaruj wodę padya do mycia lotosowych stóp Ich Wysokości. 

 Intonuj idam ācamanīyam i rādhā-kṛṣṇa-mūla-mantrę, po 
czym ofiaruj Ich Wysokościom wodę do oczyszczania poprzez 
picie. 

 Intonuj idaṁ ghana-dugdham i rādhā-kṛṣṇa-mūla-
mantrę, po czym ofiaruj Ich Wysokościom słodkie, zagęszczone 
mleko. 

 Intonuj idaṁ pānīyam i rādhā-kṛṣṇa-mūla-mantrę, po czym 
ofiaruj Ich Wysokościom wodę do picia. 

 Intonuj idaṁ hasta-mukha-prakṣālanam i rādhā-kṛṣṇa-
mūla-mantrę, po czym ofiaruj Ich Wysokościom wodę do 
oczyszczenia rąk i twarzy. 

 Intonuj eṣa puṣpāñjaliḥ i rādhā-kṛṣṇa-mūla-mantrę, po czym 
ofiaruj kwiaty lotosowym stopom Ich Wysokości. 

 Teraz umieść Bóstwa w łóżkach i intonuj idaṁ 
tāmbūlam i rādhā-kṛṣṇa-mūla-mantrę, po czym ofiaruj Ich 
Wysokościom tāmbūla, a następnie masuj Ich lotosowe stopy. 

 Następnie przykryj Bóstwa kołdrą odpowiednio do temperatury 
panującej w danym pomieszczeniu. Włóż flet Kṛṣṇy pod Jego 
poduszkę. 

 Przestrzegaj tego samego procesu kładąc spać Pana Kṛṣṇę i 
Balarāmę, Pana Jagannātha, Pana Caitanyę i Pana Nityānandę, 
zmieniając odpowiednio mūla-mantry i śayana-mantry: 

 Do Kṛṣṇa-Balarāmy intonuj następujący werset: 

śayyām āgacchataṁ kṛṣṇa yaśodānanda-vardhana 



Uzupełnienie -  Wystawne wielbienie Bóstw 192 

śayyām āgacchataṁ rāma patitaṁ māṁ dayāṁ 
kuru 

O Kṛṣṇo, o Źródło szczęścia Matki Yaśody, proszę, przyjdŹ 
teraz do Swojego łóżka. O Panie Balarāmo, proszę, przyjdŹ 
do Swojego łóżka i obdarz mnie łaską, choć jestem niski i 
upadły. 

 Do Pana Jagannātha, Pana Balarāmy i Śrīmatī Subhadry intonuj 
następującą modlitwę: 

āgaccha śayana-sthānam agrajeṇa hy adhokṣaja 
āgaccha nija-śayyāṁ ca subhadre me dayāṁ kuru 

O Panie Jagannātha, proszę przyjdŹ ze Swym bratem 
Balarāmą do Waszych łóżek. O Matko Subhadro, proszę 
przyjdŹ do Swojego miejsca spoczynku i łaskawie obdarz 
mnie łaską. 

 Do Pana Gaurāṅgi intonuj następujący werset: 

āgaccha viśrama-sthānaṁ sva-ganaiḥ saha 
gaurāṅga 
kṣaṇaṁ viśramya sukhena līlayā vihara prabho 

O Panie Gaurāṅgo, proszę, przyjdŹ do Swojego miejsca 
spoczynku wraz ze Swymi towarzyszami. O Panie, spocznij 
wygodnie na chwilę, ciesząc się Swoimi rozrywkami. 

 Do Pana Nityānandy intonuj następującą modlitwę: 

āgaccha śayana-sthānam nityānanda jagad-guro 
tava rūpe mahā-viṣṇor anante śayanaṁ kuru 

O mistrzu duchowy całego wszechświata, Panie 
Nityānando, proszę, przyjdŹ do Swojego miejsca 
spoczynku. W Swojej formie jako Mahā-Viṣṇu spocznij, 
proszę, na tysiącgłowym wężu znanym jako Śeṣa. 

 Następnie możesz intonować następujące modlitwy: 

sādhu vāsādhu vā karma yad yad ācaritaṁ mayā 
tat sarvaṁ bhagavan viṣṇo gṛhānārādhanaṁ param 

apāṁ samīpe śayanāsane gṛhe 
  divā ca rātrau ca yathā ca gacchata 
yad asti kiñcit sukṛtaṁ kṛtaṁ mayā 
  janārdanas tena kṛtena tuṣyatu 
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O Panie, proszę, przyjmij wszystko to, co wykonałem, czy 
było to pełne czy niepełne, tak jakby było to wielbienie 
najlepszego rodzaju. O Panie Janārdana, jeśli spełniłem 
jakieś pobożne uczynki, proszę, bądŹ zadowolony z tego, 
co zrobiłem w czasie dnia lub nocy, siedząc czy poruszając 
się, w domu czy na zewnątrz. 

 Stosuj tę samą metodę, gdy kładziesz spać swojego mistrza 
duchowego, intonuj guru-mūla-mantrę i następującą modlitwę: 

āgaccha śayana-sthānaṁ sva-ganaiḥ saha śrī-guro 

O mistrzu duchowy, proszę przyjdŹ do swojego miejsca 
spoczynku wraz ze swoimi towarzyszami. 

 Do innych Bóstw intonuj: āgaccha śayana-sthānaṁ sva-
ganaiḥ saha i imię Bóstwa. 

 Zgaś światło, cicho wyjdŹ z pokoju, zamknij drzwi i ofiaruj 
praṇāma swojemu mistrzowi duchowemu i wszystkim Ich 
Wysokościom. Na noc pūjārī lub jego pomocnik powinien 
uważnie schować biżuterię, ozdoby i ubrania Pana we 
właściwym miejscu przechowywania, okazując im szacunek jako 
parafernaliom Pana. 

Mūla-mantry 

 Poniżej podane są standardowe mūla-mantry do Bóstw 
wielbionych w ISKCON-ie. Powinni je intonować tylko wielbiciele 
inicjowani przez bona fide mistrza duchowego do intonowania 
pañcarātrika Gāyatrī mantr. W Uzupełnieniu na stronie     znajduje 
się głębsze wyjaśnienie znaczenia mantr wykorzystywanych w 
wielbieniu Bóstw. 

Guru: druga z siedmiu mantr otrzymanych od guru 
Poprzedni guru: oṁ parama-gurave namaḥ 
Poprzedni guru: oṁ paratpara-gurave namaḥ 
Poprzedni guru: oṁ parameṣṭhi-gurave namaḥ 
Vaiṣṇavowie: oṁ sarva-vaiṣṇavebhyo namaḥ 
Pan Caitanya: czwarta z siedmiu mantr otrzymanych od 
guru 
Pan Niyānanda: klīiṁ nityānandāya namaḥ 
                   albo klīṁ devī-jāhnavā-vallabhāya namaḥ 
Advaita ṇcārya: klīṁ advaitāya namaḥ 
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Śrī Gadādhara: śrīṁ gadādharāya namaḥ 
Śrī Śrīvāsa: śrīṁ śrīvāsāya namaḥ 
Pan Kṛṣṇa, Pan Jagannātha, Govardhana-śilā i Dvāraka-
śilā: gopāla mantra, czyli szósta z siedmiu mantr 
otrzymanych od guru albo klīṁ kṛṣṇāya namaḥ 
Śrīmatī Raḍhārāṇī: śrīṁ rāṁ rādhikāyai svāhā 
                        albo śrīṁ rādhāyai namaḥ 
Rādhā-Kṛṣṇa: śrīṁ klīṁ rādhā-kṛṣṇābhyaṁ namaḥ 
Lalitā-Viśākhā: śrīṁ śrīṁ lalitā-viśākhābhyāṁ namaḥ 
Wszystkie gopī: oṁ sarva-sakhībhyo namaḥ 
Śrīmatī Tulasī-devī: oṁ tulasyai namaḥ 
Pan Balarāma: klīṁ balarāmāya namaḥ 
Śrīmatī Subhadrā: śrīṁ subhadrāyai namaḥ 
Śrī Sudaṛśana: oṁ sudarśanāya namaḥ 
Pan Rāmacandra: klīṁ rāmāya namaḥ 
                      albo rām rāmāya namaḥ 
Śrīmatī Sītā: śrīṁ sītāyai svāhā albo śrīṁ sītāyai namaḥ 
Sītā-Rāma: śrīṁ rāṁ sītā-rāmābhyāṁ namaḥ 
Śrī Lakṣmaṇa: klīṁ saṅkarṣaṇāya namaḥ 
                 albo laṁ lakṣmanāya namaḥ 
Śrī Hanumān: huṁ hanumate namaḥ 
Viṣṇu Śalagrāma-śilā: oṁ namo bhagavate vāsudevāya 
   albo oṁ namo nārāyaṇāya 
Pan Nṛsiṁha: klīṁ nṛsiṁhāya namaḥ 
albo kṣrauṁ nṛsiṁhāya namaḥ 
Lakṣṁī-Nṛsiṁha: śrīṁ klīṁ lakṣmī-nṛsiṁhābhyāṁ namaḥ 
albo śrīṁ kṣrauṁ lakṣmī-nṛsiṁhābhyāṁ namaḥ 
Prahlāda: praṁ prahlādāya namaḥ 
Prahlāda-Nṛsiṁha: praṁ klīṁ prahlāda-nṛsiṁhādhyāṁ 
namaḥ 
albo praṁ kṣrauṁ prahlāda-nṛsiṁhabhyāṁ namaḥ 

 Wszystkie mūla-mantry do Bóstw viṣnu-tattva mogą zawierać 
bīja sylabę klīṁ, ponieważ Bóstwa te są ekspansjami Kṛṣṇy. Jeśli 
wielbisz Bóstwo, które nie jest viṣnu-mūrti i nie ma szczególnej 
mūla-mantry, po prostu intonuj oṁ, imię Bóstwa w formie 
celownika, a następnie namaḥ. Na przykład mūla-mantra do 
chłopca pasterza o imieniu Subala brzmiałaby oṁ subalāya 
namaḥ. Można także wziąć pierwszą sylabę imienia danej osoby i 
dodać anusvārę, by uformować bīja. Na przykład: praṁ 
prahlādāya namaḥ. 



Uzupełnienie -  Wystawne wielbienie Bóstw 195 

 Uwaga: Jeśli przez pewien czas już wielbiłeś dane Bóstwo 
używają mūla-mantry innej niż te spisane powyżej, możesz 
kontynuować używanie tej mantry. 

Nazwy upacāra 

 Gdy ofiarowujesz jakieś przedmioty czy wykonujesz pewną 
służbę, wypowiedz nazwę tego przedmiotu czy służby, a następnie 
mūla-mantrę do Bóstwa, które czcisz. Jest to okazanie szacunku i 
przyciąga uwagę Pana do przedmiotu, który jest mu 
ofiarowywany, czy też pełnionej właśnie służby. 

 W systemie wielbienia Bengali Gauḍīya, nazwa danego upacāra 
w liczbie pojedynczej jest poprzedzana sanskryckim słowem 
oznaczającym „ten,” które zmienia się w zależności od rodzaju 
słowa oznaczającego dany upacāra: etat albo idaṁ odnosi się do 
rodzaju nijakiego (etat padyam, idam ācamanīyam); eṣa do 
rodzaju męskiego (eṣa gandha, eṣa dīpaḥ); a eṣā do żeñskiego 
(eṣā gaṅgā-mṛttikā). Jeśli dany przedmiot występuje w liczbie 
mnogiej, poprzedza go wyraz etāni w rodzaju nijakim (etāni 
puṣpāni), ete w rodzaju męskim i etā w żeñskim. Jeśli przedmioty 
są dwa, poprzedza je wyraz ete jeśli jest to rodzaj nijaki lub żeñski 
(ete gandha-puṣpe), i etau w rodzaju męskim. Główne upacāra 
noszą następujące nazwy: 

eṣa puṣpāñjaliḥ (płatki kwiatów) 
ime pāduke (buty) 
idam āsanam (siedzenie) 
etat padyam  (woda do mycia stóp) 
idam arghyam (woda arghya) 
idam ācamanīyam (woda do oczyszczania poprzez picie) 
eṣa madhuparkaḥ (napój madhuparka) 
idaṁ punar-ācamanīyam (drugi ācamana) 
idaṁ sugandha-tailam (pachnący olejek) 
idaṁ snānīyam (kąpiel) 
idaṁ vastram (ubrania) 
idam upavītam (święta nić) 
idaṁ tilakam (tilaka) 
idam ābharaṇam lub w liczbie mnogiej imāni ābharaṇāni (ozdoby) 
eṣa gandhaḥ (papka sandałowa wymieszana z pachnącymi 
substancjami) 
ete gandha-puṣpe (kwiaty z papką sandałową) 
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etat tulasī-patram lub w liczbie mnogiej etāni tulasī-patrāni (listki 
tulasī) 
idaṁ sagandha puṣpam lub w liczbie mnogiej etāni sagandha 
puṣpāni (pachnące kwiaty) 
idaṁ mālyam lub w liczbie mnogiej imāni mālyāni (girlandy) 
eṣa dhūpaḥ (kadzidło) 
eṣa dīpaḥ (lampki) 
idaṁ naivedyam (pożywienie) 
idaṁ pānīyam (napój) 
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Rozdział 5 

Kultywacja służby oddania 

Aspekty svādhyāya, sādhany i sad-ācāra 

 

 Ostatecznym aspektem pañcāṅga-pūjy jest svādhyāya, co 
dosłownie oznacza „studia nad tożsamością.” (We wprowadzeniu 
do Tomu Pierwszego znajduje się krótki opis pañcāṅga-pūjy.) 
Naturalnie prowadzą one do zaangażowania się w różnego rodzaju 
służby, poprzez wykonywanie których wielbiciel rozwija właściwy 
nastrój pokory i wysoki standard czystości. Dzięki służeniu 
świętemu imieniu, Vaiṣṇavom, gościom, prasāda, tulasī, śāstrom i 
świętemu dhāma, można rozwinąć szacunek dla Pana, Jego 
towarzyszy i parafernaliów, Vaiṣṇavów, półbogów i wszystkich 
żywych istot. Ten nastrój służenia jest odżywiany przez wielbienie 
Bóstw, dzięki któremu wielbiciel rozwija wiarę w Pana jako swego 
obroñcę i utrzymującego, i w ten sposób uwalnia swój umysł od 
egoistycznych zainteresowañ, a także zdobywa inspirację, aby z 
właściwym nastawieniem i uwagą służyć świętemu imieniu, 
Vaiṣṇavom, itd. Co więcej, svādhyāya odżywia sad-ācāra 
(właściwe zachowanie) i cztery podstawowe procesy sādhany inne 
niż wielbienie Bóstw, które znajdują się na liście sześćdziesięciu 
czterech czynności służby oddania, a mianowicie obcowanie z 
wielbicielami, słuchanie Śrīmad-Bhāgavatam, intonowanie 
świętego imienia i mieszkanie w świętym miejscu (zobacz Nektar 
Oddania, rozdział 6). Jedynie wtedy, gdy wielbiciel spełnia 
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wszystkie te czynności, jego arcana jest rzeczywiście pełne i w 
pełni zadowala ono Pana. 

Służenie świętemu imieniu (nāma-sevā) 

 W Swojej Śikṣāṣṭace Pan Caitanya Mahāprabhu opisuje 
wielkoduszność świętego imienia: 

nāmnām akāri bahudhā nija-sarva-śaktis 
tatrārpitā niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ 
etādṛśī tava kṛpā bhagavan mamāpi 
durdaivam īdṛśam ihājani nānurāgaḥ 

Mój Panie, o Boże, Najwyższa Osobo, w Twoim świętym 
imieniu znajduje się wszelkie szczęście żywych istot i 
dlatego masz wiele imion, takich jak Kṛṣṇa i Govinda, za 
których pośrednictwem rozszerzasz się. W tych imionach 
umieściłeś Swoje wszystkie energie i nie ma nawet 
żadnych ścisłych reguł dotyczących pamiętania ich. Mój 
drogi Panie, mimo iż obdarzasz taką łaską upadłe, 
uwarunkowane dusze, łaskawie nauczając je o Swoich 
świętych imionach, ja jestem tak nieszczęśliwy, że 
popełniam obrazy w czasie intonowania i dlatego nie 
rozwijam przywiązania do intonowania. [Śrī Śikṣāṣṭaka 2] 

 Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja opisuje rozmowę, jak miała miejsce 
między Sārvabhaumą Bhaṭṭācāryą a Śrī Caitanyą Mahāprabhu: 
„Następnie Bhaṭṭācārya spytał Caitanyę Mahāprabhu: ‘Jaka 
czynność jest najważniejsza w wypełnianiu służby oddania?’ Pan 
odpowiedział, że najważniejsze jest intonowanie świętego imienia 
Pana.” (Cc. Madhya 6.241) 

 Mimo iż intonowanie świętego imienia Pana jest jedną z pięciu 
głównych czynności służby oddania w tym wieku Kali, możemy 
również uważać je za aspekt svādhyāya, jeden z pięciu elementów 
arcana. Jako że książka ta ma do czynienia z zasadami 
regulującymi opisanymi w pañcarātrikī-vidhi, ograniczymy naszą 
rozprawę na temat nāma-sevā do wytyczenia praktycznych 
instrukcji, które mogą pomóc uniknąć obraz w czasie intonowania, 
szczególnie w czasie intonowania japa. 
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Intonowanie Hare Kṛṣṇa na koralach (nāma-japa) 

 Zawarte w pismach zasady dotyczące intonowania japa 
odnoszą się szczególnie do intonowania mantr Gāyatrī. Natomiast 
działanie świętego imienia nie jest zależne od takich zasad. 
Jednakże, jako że wiele z tych zasad jest pomocnych w 
koncentrowaniu się na mantrze, można zastosować je w czasie 
intonowanie świętego imienia, aby skupić swój umysł na Kṛṣṇie i 
uniknąć obraz w stosunku do świętego imienia. Śrīla Prabhupāda 
stwierdza: 

Jednakże jeśli chodzi o mahā-mantrę Hare Kṛṣṇa, można ją 
intonować w każdym miejscu i o każdym czasie, i bardzo 
szybko przyniesie to rezultat. Mimo to nawet w czasie 
intonowanie mantry Hare Kṛṣṇa można przestrzegać 
pewnych zasad. Gdy się siedzi i intonuje, powinno się 
trzymać proste plecy, co może pomóc w intonowaniu; w 
przeciwnym wypadku może wystąpić uczucie senności. 
[Bhāg. 7.15.31, znaczenie] 

Odliczanie japa 

 W następującym ustępie z Caitanya-caritāmṛta (Antya 3.137, 
znaczenie) Śrīla Prabhupāda opisuje, w jaki sposób uczy swoich 
uczniów, aby zrobili postęp w życiu duchowym: 

W naszym ruchu świadomości Kṛṣṇy uczymy studentów, 
aby bez przerwy intonowali mantrę Hare Kṛṣṇa na 
koralach. Nawet ci, którzy nie przywykli do tego, otrzymują 
radę, aby intonować przynajmniej szesnaście rund na 
swoich koralach, tak by mogli się tego nauczyć. Śrī 
Caitanya Mahāprabhu polecił: 

tṛnād api su-nīcena taror iva sahiṣṇunā 
amāninā māna-dena kīrtanīyaḥ sadā hariḥ 

‘Święte imię Pana powinno się intonować w pokornym 
stanie umysłu, uważając się za niższego od ŹdŹbła trawy 
na ulicy. Powinno się być bardziej tolerancyjnym niż 
drzewo, pozbawionym wszelkiego poczucia fałszywego 
prestiżu i powinno się być gotowym do ofiarowania 
wszelkiego szacunku innym. W takim stanie umysłu można 
intonować święte imię Pana bez przerwy.’ Sadā znaczy 
‘zawsze.’ Haridāsa Thākura  mówi: nirantara nāma lao: 
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‘Intonuj mantrę Hare Kṛṣṇa bez przerwy.’ [Cc. Antya 3.137, 
znaczenie] 

 Śrīla Prabhupāda wyjaśnia, że w intonowaniu świętego imienia 
Pana nie ma ograniczeñ. Pisze on: 

Nawet gdy spacerujesz, możesz cicho intonować Hare 
Kryszna, Hare Kryszna, czy gdy jedziesz autobusem, też 
możesz intonować. Gdy wykonujesz jakąś pracę za pomocą 
swoich rąk i gdy udajesz się na spoczynek, też możesz 
intonować. Możesz intonować nawet w łazience w czasie 
kąpieli. W ten sposób nie ma ograniczeñ wobec 
intonowania Świętego Imienia Boga, Kryszny, i Jego 
Energii, Hary. W interesie tym nie ma żadnej straty, ale za 
to jest wielka korzyść, którą jest transcendentalna 
realizacja. [list od Śrīla Prabhupāda, 22 kwietnia 1970 r.] 

 Powinno się nanizać swoje korale (najlepiej zrobione z drewna 
tulasī lub  nīm) na bawełniany sznurek i po każdym koraliku 
zawiązać supełek. Powinien być także jeden dodatkowy koralik 
zwany koralikiem Kṛṣṇa lub Meru, którego nie przekracza się w 
czasie intonowania. Z jednej strony pomiędzy ósmym a 
dziewiątym koralikiem, licząc od koralika Meru powinno się 
zawiązać krótką, splecioną nić, która oznacza pierwszych osiem 
korali reprezentujących osiem głównych gopī. Po przewleczeniu 
korali można spełnić mālā-saṁskārę, która polega na umyciu japa-
mālā w pañca-gavya (w pięciu produktach pochodzących od 
krowy: mleku, jogurcie, ghee, łajnie i urynie). Następnie powinno 
się ofiarować mālā Bóstwu. 

 Gauḍīya Vaiṣṇavowie intonują na swoich koralach używając 
kciuka i środkowego palca prawej dłoni. W czasie intonowania 
zasłoñ swoją rękę i korale, trzymając je w woreczku. (Nie jest to 
konieczne, aby w czasie intonowania zakrywać woreczek 
chādarem, jak myślą niektórzy Vaiṣṇavowie w Indiach.) Starajcie 
się unikać sytuacji, gdy korale wypadają wam z rąk—zazwyczaj 
jest to znak nieuwagi lub zasypiania! 

 Wielbieciele w Międzynarodowym Towarzystwie Świadomości 
Kryszny, którzy otrzymują inicjację od autoryzowanego mistrza 
duchowego, ślubują intonować każdego dnia przynajmniej 
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szesnaście rund (na mālā składających się ze 108 korali). Śrīla 

Prabhupāda ostrzega: „Jeśli ktoś nie jest w stanie wyintonować 
stałej, przepisanej liczby rund, powinien być uważany za 
dotkniętego chorobą w życiu duchowym” (Cc. Antya 11.23, 
znaczenie). W pewnym liście pisze on: „Każdy powinien ściśle 
przestrzegać zasady intonowania szesnastu rund dziennie. Jeśli 
ktoś jest bardzo zajęty wykonywaniem innych, świadomych Kṛṣṇy 
zajęć i nie jest w stanie wypełnić przepisanej liczby rund, powinien 
nadrobić to następnego dnia, ograniczając jedzenie i spanie, czy 
też inne czynności związane z zadowalaniem zmysłów” (list od 
Śrīla Prabhupāda, 11 paŹdziernika 1969 r.). „16 rund to minimum, 
jakie wyznaczyłem dla moich uczniów, i powinni oni intonować 
przynajmniej tyle. W rzeczywistości powinno się intonować przez 
cały czas.” (list od Śrīla Prabhupāda, 25 czerwca 1974 r.) 

 Jako że intonowanie świętego imienia przywodzi ciebie w 
bezpośredni kontakt z Panem, w czasie intonowania powinieneś 
być czysty i odpowiednio ubrany, powinieneś mieć kaṇṭhī-mālā 
założone wokół szyi i namalowany tilaka Vaiṣṇavy. Powinieneś 
także regularnie prać swój woreczek na korale. 

 Trzymaj swoje korale do intonowania z wielkim szacunkiem i 
zawsze miej je czyste. Unikaj dotykania ich brudnymi rękoma, tzn. 
rękoma, które nie zostały umyte po jedzeniu, wypróżnianiu się czy 
dotykaniu nieczystych rzeczy, takich jak usta, stopy czy prywatne 
części ciała. Na tyle, na ile to możliwe, unikaj wnoszenia korali do 
toalety. Jeśli przypadkiem źle potraktujesz swoje korale, możesz 
dotknąć nimi do czoła i modlić się o wybaczenie. 

Pozycja, miejsce i czas 

 Śrīla Prabhupāda był bardzo ścisły w kwestii odpowiedniej 
pozycji wielbicieli w czasie intonowania. Przy pewnej okazji, gdy 

                                                           

 Powinno się intonować przepisaną ilość rund w jak najkorzystniejszych warunkach, na tyle, 

na ile możliwe, przestrzegając zamieszczonych tu wskazówek dotyczących czystości, używania 
japa-mālā, itd. W innym czasie—na przykład w czasie podróży czy spełniania różnych służb—

można być mniej ścisłym. Główną zasadą jest to, że powinno się intonować tak wiele, jak to 
jest możliwe, najlepiej dwadzieścia cztery godziny na dobę. Jeśli na przykład musisz 
skorzystać z pomocy mechanicznego licznika w czasie intonowania dodatkowych „rund” w 
okolicznościach, w których trudno jest się w pełni skoncentrować, możesz to zrobić. Ale 
szczególnie w czasie intonowania minimalnej ilości rund przepisanej przez guru, na tyle, na ile 
to możliwe, powinno się zadbać o wszystkie szczegóły, które pomagają dobrze intonować. 



Uzupełnienie -  Wystawne wielbienie Bóstw 202 

intonował japa wraz z grupą wielbicieli, zwrócił się do jednego z 
nich ze słowami: „UsiądŹ właściwe!” 

 W czasie intonowania japa powinieneś siedzieć w siadzie 
skrzyżnym, mieć wyprostowane plecy i przykryte nogi. Nogi nie 
powinny być wyciągnięte. Nie kładŹ się w czasie intonowania japa. 
Jest także polecane, by siedzieć na āsanie. 

 Powinieneś intonować japa przed Bóstwem Pana Kṛṣṇy lub 
Viṣṇu, w świątyni Pana (czy innym miejscu, w którym jest On 
wielbiony), przed świętą roślinką tulasī, lub też na brzegu świętej 
rzeki, takiej jak Ganges. 

 Intonuj raczej w dobrze oświetlonych miejscach niż ciemnych, 
raczej w świętych, niż nieczystych (takich jak krematorium). 

 Najlepszym czasem do intonowania jest wczesny poranek. Jeśli 
wcześnie rano masz inną służbę do spełnienia, zaplanuj 
mantrowanie swoich rund tak wcześnie, jak to możliwe, zaraz po 
spełnieniu innych obowiązków. 

 W związku z tym Śrīla Prabhupāda pisze: 

Powinno się intonować japa wcześnie rano, najlepiej w 
czasie brahma-muhurta, i z pełną koncentracją. 
Koncentrujcie się w pełni na dŹwięku mantry, uważnie 
wymawiając każde imię, i stopniowo tempo intonowania 
naturalnie się zwiększy. Nie martwcie się zbytnio o to, by 
szybko intonować; najważniejsze jest słuchanie. [list od 
Śrīla Prabhupāda, 6 stycznia 1972 r.] 

Uwaga w czasie intonowania 

 Próbuj powściągnąć swój umysł od obiektów zmysłów, 
koncentruj się wyłącznie na mantrze, medytuj o znaczeniu mantry 
i pozostañ z dala od niepokoju wywołanego innymi myślami czy 
zewnętrznymi sytuacjami. Dzięki pełnej oddania koncentracji na 
sylabach świętego imienia, krok po kroku będziesz doświadczał 
formę, cechy i rozrywki Pana. 

Dziesięć obraz wobec świętego imienia 

 W Padma Purāṇie w następujący sposób zostało opisanych 
dziesięć obraz wobec świętego imienia; zostały one również 
zacytowane w Caitanya-caritāmṛta (Ādi 8.24, znaczenie): 



Uzupełnienie -  Wystawne wielbienie Bóstw 203 

satāṁ nindā nāmnaḥ paramam aparādhaṁ vitanute 
yataḥ khyātiṁ yātaṁ katham u sahate tad vigarihāṁ  
śivasya śrī-viṣṇor ya iha guṇa-nāmādi-sakalaṁ 
dhiyā bhinnaṁ paśyet sa khalu hari-nāmāhita-karaḥ 

1. Znieważanie wielkich, świętych osób, które nauczają chwał 
mahā-mantry Hare Kṛṣṇa, jest najgorszą obrazą wobec lotosowych 
stóp świętego imienia. Nāma-prabhu, który jest tożsamy z Kṛṣṇą, 
nigdy nie będzie tolerował takich obraŹliwych działañ, nawet jeśli 
spełnia je osoba uchodząca za wielkiego wielbiciela. 

2. W tym materialnym świecie święte imię Viṣṇu jest 
wszechpomyślne. Imię, forma, cechy i rozrywki Viṣṇu są 
transcendentalną, absolutną wiedzą. Dlatego gdy ktoś usiłuje 
oddzielić Absolutną Osobę Boga od Jego imienia lub 
transcendentalnej formy, cech i rozrywek, myśląc, że są 
materialne, popełnia obrazę. Podobnie, myślenie, że imiona 
półbogów, takich jak Pan Śiva, są równie dobre jak imię Pana 
Viṣṇu, jest także obrazą. 

guror avajñā śruti-śāstra-nindanaṁ 
tathārtha-vādo hari-nāmni kalpanam 
nāmno balād yasya hi pāpa-buddhir 
na vidyate tasya yamair hi śuddhiḥ 

3. Obrazą jest uważanie mistrza duchowego za materialną osobę i 
dlatego zazdroszczenie jego wzniosłej pozycji. 

4. Obrazą jest znieważanie literatury wedyjskiej, takiej jak cztery 
Wedy i Purāṇy. 

5. Obrazą jest uważanie chwał świętego imienia za przesadę. 

6. Obrazą jest uważanie świętego imienia Pana za wyobrażenie. 

7. Największą obrazą wobec lotosowych stóp świętego imienia jest 
myślenie, że ponieważ intonowanie świętego imienia może 
pokonać wszelkie grzeszne reakcje, dlatego można grzeszyć i 
jednocześnie intonować święte imię, aby zneutralizować reakcje. 
Ten, kto myśli w ten sposób, nie może oczyścić się poprzez żaden 
proces kontroli zmysłów i ciężkich pokut, ani też poprzez 
różnorodne kary Yamarāja. 

dharma-vrata-tyāga-hutādi-sarva- 
śubha-kriyā-sāmyam api pramādaḥ     
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aśraddadhāne vimukhe ’py aśṛṇvati 
yaś copadeśaḥ śiva-nāmāparādhaḥ 

8. Obrazą jest uważanie intonowania świętego imienia za równe 
spełnianiu zwykłych, religijnych ceremonii czy też ofiar ogniowych, 
wypełnianiu surowych ślubów lub praktykowaniu wyrzeczenia, 
których to celem jest osiągnięcie materialnej pomyślności. 

9. Obrazą jest nauczanie o chwałach świętego imienia wśród tych, 
którzy nie chcą słuchać, ateistów, albo tych, którzy nie posiadają 
wiary w intonowanie świętego imienia. 

śrutvāpi nāma-māhātmyaṁ yaḥ prīti-rahito ‘dhamaḥ 
ahaṁ-mamādi-paramo nāmni so ’py aparādha-kṛt 

10. Jeśli ktoś usłyszał o chwałach duchowego świętego imienia 
Pana, lecz mimo to pozostaje pod wpływem materialistycznej 
koncepcji życia, myśląc: „Jestem tym ciałem i wszystko, co należy 
do tego ciała, jest moje,” i w ten sposób nie wykazuje szacunku i 
miłości wobec świętego imienia, jest to obraza. 

Wielbienie Tulasī-devī (tulasī-sevā) 

Chwały tulasī 

 W Nektarze Oddania znajdujemy następujący ustęp 
gloryfikujący Tulasī-devī: 

‘Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony drzewku tulasī, 
które może natychmiast zniszczyć olbrzymią liczbę 
grzesznych czynności. Jedynie dzięki widzeniu czy 
dotykaniu tego drzewka można wyzwolić się od wszelkiego 
nieszczęścia i chorób. Jedynie dzięki ofiarowaniu pokłonów 
i podlaniu wodą drzewka tulasī można uwolnić się od 
strachu przed zesłaniem przed sąd Yamarāja (króla 
śmierci, który karze grzeszników). Jeśli ktoś wysiewa 
drzewko tulasī, z pewnością osiąga oddanie dla Pana 
Kṛṣṇy. A gdy z oddaniem ofiarowywuje się lotosowym 
stopom Kṛṣṇy listki tulasī, w pełni rozwija się miłość do 
Boga.’ [Skanda Purāṇa, cytowane w Nektarze Oddania, 
rozdział 11.] 

 Tulasī jest gloryfikowana przez Purāṇy i Pañcarātrę: Celem 
stworzenia tulasī przez Pana Viṣṇu w czasie ubijania oceanu mleka 
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było wzniesienie dusz tego materialnego świata. Tulasī jest 
droższa Panu niż Lakṣmī, jako że podjęła ona surowe wyrzeczenia 
i wielbiła Pana z pełną miłością, aby mieć Go za męża, a Pan 
spełnił jej pragnienie. 

 Nikt nie jest lepszym odbiorcą jałmużny niż vipra, nic nie jest 
lepszym prezentem niż krowy, nie ma lepszego tīrtha niż Ganges, 
ani lepszego liścia niż listek tulasī. To, co można osiągnąć poprzez 
ofiarowanie Panu wszelkiego rodzaju kwiatów i liści, można także 
osiągnąć poprzez ofiarowanie tylko jednego listka tulasī. 
Ofiarowanie kwiatów zrobionych ze złota, klejnotów i pereł nie 
równa się ofiarowaniu listków tulasī. 

 Poprzez ofiarowanie Panu listków tulasī wielbiciel uwalnia się od 
grzechów nagromadzonych w ciągu jednego koṭi (dziesięciu 
milionów) żyć. Gdy wielbiciel ofiarowuje tulasī do głowy Pana, 
wszystkie jego nie niegodne wspomnienia i nieodkryte grzechy są 
niszczone. Poprzez spryskanie domu Pana wodą przy użyciu listka 
tulasī można uwolnić się od wszystkich wielkich grzechów. Osoba, 
która w czasie śmierci ma owoc āmalakī lub listki tulasī w swoich 
ustach, na swojej głowie czy ciele, ma zagwarantowane, że nie 
będzie cierpieć w piekle. 

Wielbienie tulasī 

 Rano po maṅgala-āratī (i najlepiej także wieczorem, przed 
sandhyā-āratī) wszyscy zebrani wielbiciele powinni uczestniczyć w 
wielbieniu tulasī i okrążać Śrīmatī Tulasī-devī. Najpierw 
ofiarowujemy Tulasī-devī pokłony, trzykrotnie wymawiając tulasī-
praṇāma-mantrę: 

(oṁ) vṛndāyai tulasī-devyai priyāyai keśavasya ca 
viṣṇu-bhakti-prade devi satyavatyai namo namaḥ 

Ofiarowuję moje powtórne pokłony Vṛndzie, Śrīmatī Tulasī-
devī, która jest bardzo droga Panu Keśavie. O bogini, 
obdarzasz służbą oddania dla Kṛṣṇy i jesteś w posiadaniu 
najwyższej prawdy. 

 Następnie śpiewamy tulasī-pūjā-kīrtana, podczas gdy jeden z 
wielbicieli ofiarowuje Tulasī-devī āratī składające się z kadzidła, 
lampki z ghee i kwiatów. W czasie ofiarowywania tych 
przedmiotów wielbiciel powinien stać na macie i dzwonić 
dzwoneczkiem za pomocą lewej ręki. Po tym, jak każdy z 
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przedmiotów zostanie ofiarowany Tulasī-devī, można go 
rozprowadzić wśród obecnych wielbicieli.  

 Po zakończeniu śpiewania pieśni zebrani Vaiṣṇavowie powinni 
okrążać Tulasī-devī przynajmniej cztery razy i ofiarować jej wodę 
poprzez podlewanie ziemi kilkoma kroplami (jedynie w czasie 
porannego wielbienia, wieczorem już nie). W czasie okrążania 
śpiewamy: 

yāni kāni ca pāpāni brahma-hatyādikāni ca 
tāni tāni praṇaśyanti pradakṣiṇaḥ pade pade 

Gdy ktoś okrąża Śrīmatī Tulasī-devī, niszczone są wszystkie 
grzechy, które mógł on popełnić, nawet tak ciężkie, jak 
zabicie bramina. 

 Uwaga: W czasie przenoszenia doniczki z roślinką tulasī 
najlepiej uhonorować ją, niosąc ją na głowie. Jeśli roślinka jest 
zbyt duża, powinieneś nieść ją przed sobą. Najlepiej także, by 
stoliczek, na którym stawia się roślinkę tulasī, był na tyle wysoki, 
by podstawa roślinki znajdowała się powyżej pasa wielbiciela 
ofiarowującego āratī. Co więcej, najlepiej gdyby wielbiciel 
ofiarowujący tulasī āratī był ubrany jak do służby w pokoju Bóstw. 
Najlepiej wielbić prawdziwą roślinkę tulasī, ale jeśli jej utrzymanie 
nie jest możliwe, można wielbić zdjęcie roślinki tulasī poprzez 
ofiarowywanie pokłonów, kīrtana, āratī i okrążanie. Jest to także 
tradycją, aby honorować Tulasī-devī, trzymając ją w czasie 
wykładu z Bhāgavatam na stoliczku obok osoby dającej wykład. 

Dodatkowa tulasī-pūjā 

 Po wykonaniu innych obowiąków związanych z porannym 
wielbieniem Bóstw możesz spełnić następujące wielbienie Tulasī-
devī. Jeśli nie jest to możliwe, możesz wielbić ją póŹniej rano. 
(Powinieneś być tak czysty, jak do służby w pokoju Bóstw.) 

 Upewnij się, że masz następujące przedmioty potrzebne przy 
wielbieniu tulasī: 

1) pañca-pātra z wodą; 
2) arghya (która była ofiarowana Kṛṣṇie) w konsze lub innym 

naczyniu; 
3) kwiat (y); 
4) candana; 
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5) caraṇāmṛta od Bóstw; 
6) kwiaty lub girlandy prasāda; 
7) pojemnik do zbierania listków tulasī. 

 Proces wygląda w następujący sposób: 

 1. Najpierw recytuj poniższą modlitwę: 

nirmitā tvaṁ purā devair arcitā tvaṁ surāsuraiḥ 
tulasi hara me ‘vidyāṁ pūjāṁ gṛhṇa namo ‘stu te 

O Śrīmatī Tulasī-devī, poprzednio byłaś stworzona przez 
półbogów i wielbiona zarówno przez nich jak i przez 
demony. O Śrīmatī Tulasī-devī, łaskawie zabierz moją 
ignorancję i przyjmij moje wielbienie. Raz za razem 
ofiarowuję Ci moje pokorne pokłony. 

 2. Następnie, prawą ręką spryskując Śrīmatī Tulasī-devī wodą z 
pañca-pātry, którą trzymasz w lewej ręce, intonuj następującą 
mantrę: 

(oṁ) govinda-vallabhāṁ devīṁ bhakta-caitanya-
kāriṇīm 
snāpayāmi jagad-dhātrīṁ kṛṣṇa-bhakti-pradāyinīm 

Kąpię boginię Tulasī-devī, która jest bardzo droga 
Govindzie, która jest matką wszechświata, która daje życie 
wszystkim wielbicielom i która obdarza oddaniem dla Pana 
Kṛṣṇy. 

 3. W czasie wylewania na ziemię arghya z konchy czy innego 
naczynia, intonuj: 

śriyaḥ śriye śriyāvāse nityaṁ śrīdharaṁ sat-kṛte 
bhaktyā dattaṁ mayā devi arghyaṁ gṛhṇa namo 
‘stu te 

O bogini Tulasī, ofiarowuję Tobie moje pokłony. Jesteś 
schronieniem i miejscem pobytu wszelkiego piękna i 
bogactwa. Jesteś wielbiona nawet przez Najwyższego 
Pana. O Tulasī, proszę, przyjmij tę arghya, którą 
ofiarowuję z oddaniem. 

 4. Następnie intonując odpowiednie mantry ofiaruj następujące 
przedmioty: 

idaṁ sagandha-puṣpam oṁ tulasyai namaḥ 
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 Ofiaruj Tulasī-devī kwiatek z papką sandałową. 

idaṁ śrī-kṛṣṇa-caraṇāmṛtam oṁ tulasyai namaḥ 

 Ofiaruj Tulasī-devī wodę pozostała po kąpieli Pana. 

idaṁ mahā-prasāda-nirmālyādikaṁ sarvaṁ oṁ tulasyai 
namaḥ 

 Ofiaruj Tulasī-devī girlandy i kwiaty ofiarowane Panu.  

idam ācamanīyam oṁ tulasyai namaḥ 

 Ofiaruj Tulasī-devī ācamana. 

 5. Następnie zaśpiewaj poniższy werset opiewający chwały 
Tulasī-devī: 

mahā-prasāda-jananī sarva-saubhāgya-vardhinī 
ādhi-vyādhi-hare nityaṁ tulasī tvaṁ namo ‘stu te 

O Śrīmatī Tulasī-devī, ofiarowuję Ci moje powtórne 
pokłony, matko mahā-prasāda. Zwiększasz szczęście 
wszystkich i usuwasz wszelkie choroby i niepokój. 

 6. Ofiaruj teraz pokłony Tulasī-devī, intonując tulasī-praṇāma-
mantrę: 

(oṁ) vṛndāyai tulasī-devyai priyāyai keśavasya ca 
viṣṇu-bhakti-prade devi satyavatyai namo namaḥ 

Ofiarowuję moje powtórne pokłony Vṛndzie, Śrīmatī Tulasī-
devī, która jest bardzo droga Panu Keśavie. O bogini, 
obdarzasz służbą oddania dla Kṛṣṇy i jesteś w posiadaniu 
najwyższej prawdy. 

 7. Przy pomocy prawej ręki ostrożnie zrywaj listki i delikatne 
mañjarī tulasī wraz z ogonkami—po jednym na raz—i jednocześnie 
powtarzaj tulasī-cayana-mantrę: 

(oṁ) tulasy amṛta-janmāsi sadā tvaṁ keśava-priyā 
keśavārthaṁ cinomi tvāṁ vara-dā bhava śobhane 

                                                           
 W celu uniknięcia wszelkich możliwych szkód, które mogą spowodować robaki czy pasożyty 

przyciągnięte do rozkładających się kwiatów czy składników caraṇāmṛty, usuñ kwiaty zaraz po 
ofiarowaniu ich Tulasī -devī  i unikaj wlewania caraṇāmṛty do ziemi u jej stóp; raczej ofiaruj 
Tulasī -devī  caraṇāmṛtę za pomocą łyżeczki, a następnie wylej ją do jakiegoś naczynia. 
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O Tulasī, urodziłaś się z nektaru. Zawsze jesteś bardzo 
droga Panu Keśavie. Teraz, aby wielbić Pana Keśavę, 
zbieram twoje listki i mañjarī. Proszę, pobłogosław mnie. 

 Zwróć szczególną uwagę, aby unikać zadawania Śrīmatī Tulasī-
devī jakiegokolwiek bólu. Zrywaj jej liście prawą ręką i 
jednocześnie trzymaj gałązkę w lewej, uważając, by jej nie 
złamać. Nie odcinaj listków z roślinki nożyczkami czy nożem. Gdy 
skończysz, intonuj kṣamā-prārthanā-mantrę, prosząc o 
wybaczenie: 

cayanodbhava-duḥkhaṁ ca yad hṛdi tava vartate 
tat kṣamasva jagan-mātaḥ vṛndā-devi namo ‘stu te 

O Tulasī-devī, ofiarowuję Tobie moje pełne szacunku 
pokłony. £askawie wybacz mi, jeśli zadałem Ci ból, 
zrywając twoje listki i mañjarī, o matko wszechświata. 

 Nie zrywaj listków rano przed świtem, ani wieczorem po 
zmierzchu, ani także w Dvādaśī-tīthi, dzieñ następujący po 
Ekādaśī. Nawet gdy listki tulasī są wyschnięte, jako że zostały 
zerwane poprzedniego dnia albo rano, mimo to można ich użyć do 
wielbienia Bóstw. 

Służba dla pism (śāstra-sevā) 

 W skład służby dla pism wchodzi wielbienie, studiowanie, 
słuchanie, recytowanie i nauczanie przekazu pism. 

Definicja i potrzeba przestrzegania zaleceń śāstr 

 Śrīla Rūpa Gosvāmī stwierdza: 

śruti smṛti-purāṇādi-paṇcarātra-vidhiṁ vinā 
aikāntikī harer bhaktir utpātāyaiva kalpate 

Służba oddania dla Pana, która lekceważy autentyczną 
literaturę wedyjską, taką jak Upaniṣady, Purāṇy i Nārada-
pañcarātra, jest jedynie niepotrzebnym zakłóceniem w 
społeczeñstwie. [Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.101] 

Wielbienie śāstr 

W jednym z wykładów Śrīla Prabhupāda powiedział: 

Brahma-saṁhitā nie była dostępna, ale gdy Caitanya 
Mahāprabhu podróżował po południowych Indiach, znalazł 
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jeden tekst Brahma-saṁhity ręcznie spisany na palmowych 
liściach i przepisał go. Poprzednio nie było druku. 
Wszystkie te ważne śāstry, cała literatura wedyjska była 
przechowywana w formie rękopisów. ‘Ja przepisuję z 
twojej książki, a mój przyjaciel z mojej.” Wyglądało to w 
ten sposób. Ci, którzy byli zainteresowaniī Ta literatura nie 
była taka tania. Jedynie bardzo kwalifikowani bramini mieli 
ręcznie pisane egzemplarze, które wielbili jako świątynne 
Bóstwo. Nie było to dostępne wszędzie. Teraz druk 
sprawił, że stało się to znacznie tañsze. Ale zawsze 
powinniśmy rozumieć, że grantha, czyli pisma, powinny 
być wielbione jako Bóg. Są one dŹwiękową inkarnacją 
Boga. Nie powinno się lekceważyć Bhāgavatam lub Gīty i 
traktować ich jak zwykłe książki. Tak jak opiekujecie się 
Bóstwami, podobnie powinniście opiekować się książkami. 
[wykład Śrīla Prabhupāda ze Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.37, 
6 grudnia 1974 r., Bombaj] 

 Tak jak wielbisz Bóstwo za pomocą różnych upacāra, możesz 
również wielbić śāstry, a szczególnie Śrīmad-Bhāgavatam i 
Bhagavad-gītę, ofiarowując im różne upacāra lub āratī. Następnie 
możesz okrążać śāstry i ofiarowywać im pokłony, modląc się do 
swojego mistrza duchowego i Śrīla Vyāsadevy, abyś mógł być 
oświecony przez słuchanie śāstr. 

 W czasie czytania i dawania wykładu trzymaj śāstrę, którą 
czytasz, na odpowiednim stojaczku powyżej poziomu, na którym 
siedzisz. Możesz przykryć stojaczek jedwabnym, wykończonym jāri 
materiałem, aby w ten sposób okazać szacunek śāstrze. 

Studiowanie śāstr 

 W Bhagavad-gīcie (16.24) Pan Kṛṣṇa mówi: 

Z pism świętych należy się dowiedzieć, co jest 
obowiązkiem, a co nim nie jest. Znając takie zasady i 
nakazy, należy działać w taki sposób, aby stopniowo się 
wznosić. 

 A w swoich listach Śrīla Prabhupāda pisze: 

Odnośnie moich książek, każdy powinien je czytać. Ja 
także je czytam. Każdy powinien być zaangażowany przez 
24 godziny. Jest to główna zasada. O tym, jak wiele 
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powinno się czytać, a jak wiele wypełniać inną służbę, 
każdy wielbiciel powinien zadecydować sam. Powinno się 
ograniczyć jedzenie i spanie—nie powinno się Źle 
wykorzystywać nawet jednej chwili. [list od Śrīla 
Prabhupāda, 15 lutego 1975 r.] 

Twoim pierwszoplanowym zajęciem powinno być 
upewnianie się, że każdy z wielbicieli w twojej strefie 
zarządzania regularnie czyta naszą literaturę i poważnie 
omawia opisane w niej tematy z różnych punktów 
widzenia, i że w taki czy inny sposób przyswaja tę wiedzę o 
filozofii świadomości Kṛṣṇy. Jeśli wszyscy zostaną w pełni 
wykształceni w naszej filozofii i jeśli zdobędą całą tę 
wiedzę, i będą studiować ją z różnych punktów widzenia, 
wtedy bardzo łatwo będzie im spełniać tapasyę, czyli 
wyrzeczenie, i w ten sposób zrobią postęp w świadomości 
Kṛṣṇy. [list od Śrīla Prabhupāda, 16 czerwca 1972 r.] 

 Poprzez studiowanie śāstr rozwijamy nasz duchowy wzrok. 
Hari-bhakti-vilāsa porównuje śruti i smṛti do dwóch oczu vipry, 
czyli uczonego bramina. Jeśli jesteśmy ignorantami odnośnie 
jednego lub obu z nich, wówczas jesteśmy ślepi na jedno lub 
dwoje oczu. Poprzez studiowanie śāstr rozwijamy naszą duchową 
inteligencję—możemy właściwie działać i osądzać wszystkie 
sytuacje zgodnie z tym, co jest korzystne dla służby oddania. 
Jednocześnie unikamy pułapki niyamāgraha—powierzchownego 
przestrzegania zasad regulujących bez zrozumienia ich celu, lub 
też lekceważenia zasad regulujących, które powinniśmy 
przestrzegać, myśląc, że przysparzają kłopotu. 

Słuchanie śāstr 

 Słuchanie śāstr—a szczególnie Śrīmad-Bhāgavatam—jest 
jednym z pięciu głównych zajęć sādhana-bhakti polecanych przez 
Pana Caitanyę. Dlatego też każdy wielbiciel musi wykonywać to 
regularnie i w posłusznym nastroju. Należy słuchać z pełną 
koncentracją i uwagą, a także być aktywnie zainteresowanym 
zrozumieniem i rozkoszowaniem się przekazem śāstr. Aby to 
osiągnąć, można zadawać mówcy pokorne pytania, gdy jest się o 
to proszonym. Jak pisze Śrīla Prabhupāda: 

Ci, którzy słuchają Bhāgavatam, mogą zadawać mówcy 
pytania, aby jasno zrozumieć znaczenie, ale nie powinno 
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się tego robić w wyzywającym nastroju. Należy zadawać 
pytania z wielkim szacunkiem dla mówcy i dla omawianego 
tematu. [Bhāg. 1.1.5, znaczenie] 

Recytowanie śāstr 

 Ten, kto jest na stałe zaangażowany w wielbienie Bóstw, 
powinien wykorzystać nadarzającą się okazję, aby recytować 
śāstry i robić z nich wykłady dla zebranych Vaiṣṇavów. Szczególnie 
zaś inicjowani bramini powinni znać śāstry i być w stanie podzielić 
się wiedzą na ich temat w ożywiający sposób.  

 Wielbiciele powinni także nauczyć się właściwie wymawiać 
sanskryckie wersety, które intonują. Śrīla Prabhupāda przy kilku 
okazjach poprawił wielbicieli, którzy intonowali sanskryt w 
niewłaściwy sposób. 

Nauczanie przekazu śāstr 

 Ruch świadomości Kṛṣṇy jest misją nauczania i dlatego wszyscy 
członkowie tego Towarzystwa są zobowiązani do wzięcia 
bezpośredniego udziału w nauczaniu—szczególnie poprzez 
rozprowadzanie książek Założyciela-Ācāryi tego Towarzystwa, Śrīla 
Prabhupāda. Jest to zasadniczy aspekt śāstra-sevā, jako że daje 
on uwarunkowanym duszom okazję do słuchania przekazu śāstr, 
co ostatecznie prowadzi ich do punktu podporządkowania się Panu 
i służenia Mu. Musimy mieć na uwadze, że nauczanie na 
podstawie śāstr będzie efektywne tylko na tyle, na ile nasze życie 
będzie przykładem przestrzegania wskazówek śāstr. Za pomocą 
sad-ācāra (właściwego zachowania) można ofiarować Panu 
upacāra (przedmioty kultu), a także zaangażować się w 
pracāra (nauczanie), aby zainspirować innych do podjęcia sad-
ācāra i służby oddania. 

Służenie i honorowanie prasāda  
(prasāda-sevā) 

 Śrī Gurv-aṣṭaka (4) stwierdza: „Mistrz duchowy zawsze 
ofiarowuje cztery rodzaje wyśmienitego pożywienia (do lizania, 
żucia, picia i ssania). Gdy mistrz duchowy widzi, że wielbiciele są 
zadowoleni, jedząc bhagavat-prasāda, on także jest zadowolony. 
Ofiaro oje pełne szacunku pokłony lotosowym stopom takiego 
mistrza duchowego.” 
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 Zasadniczą częścią wielbienia Bóstw jest ofiarowywanie Panu 
pierwszej klasy pożywienia, którego resztki stają się prasāda, czyli 
łaską Pana. Po tym, gdy Pan przyjmie ofiarowanie, pozostałości 
powinny zostać rozdane w pierwszym rzędzie bezpośrednim 
towarzyszom Pana i mistrzowi duchowemu, następnie wszystkim 
Vaiṣṇavom i gościom. 

 Sposób serwowania i przyjmowania prasāda to dwa ważne 
tematy w kulturze Vaiṣṇava. Kṛṣṇa i mistrz duchowy są zadowoleni 
nie tylko wtedy, gdy pożywienie jest właściwie ugotowane i 
ofiarowane, ale także gdy powstałe prasāda jest zgrabnie 
rozdawane i przyjmowane z szacunkiem. Śrīla Prabhupāda wyrażał 
wielką troskę, by prasāda było najwyższej jakości, a wielbiciele i 
goście „obficie” nakarmieni. Ustanowił on Niedzielną Ucztę Miłości 
jako nierozłączną część każdego programu w świątyni; jego 
zamiarem było to, aby każdemu—wszystkim wielbicielom i osobom 
postronnym—dać nektariañski smak świadomości Kṛṣṇy.  

 W swoich znaczeniach do Śrīmad-Bhāgavatam Śrīla Prabhupāda 
pisze: „Powinno się wykazywać swoje współczucie dla 
pogrążonych w ignorancji żywych istot poprzez rozprowadzanie 
prasāda. Dystrybucja prasāda wśród mas pogrążonych w 
ignorancji ludzi jest zasadniczym zajęciem osób czyniących 
ofiarowania dla Osoby Boga.” (Bhāg. 3.29.24, znaczenie)  

W naszym ruchu saṅkīrtana, czy też ruchu Hare Kṛṣṇa, 
ofiarowywujemy bogate prasāda Bóstwu, a potem to samo 
prasāda rozprowadzamy wśród braminów, Vaiṣṇavów, a 
następnie wśród ogółu ludzi. [Bhāg. 7.14.17, znaczenie] 

 A w swoim komentarzu do Caitanya-caritāmṛta pisze on: 

Ludzie, którzy przyszli zobaczyć Bóstwo Gopāla, przynieśli 
do ofiarowania Bóstwu wszelkiego rodzaju pożywienie. 
Całe pożywienie, które mieli, ułożyli w stos, po czym udali 
się przed Bóstwo nie tylko po to, aby samemu przyjąć 
prasāda, ale aby rozdać je innym. Ruch świadomości Kṛṣṇy 
entuzjastycznie stosuje tę praktykę przygotowywania 
pożywienia, ofiarowywania go Bóstwu i rozprowadzania go 
wśród ludzi. [Cc. Madhya 4,93, znaczenie] 
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Serwowanie prasāda 

 W idealnym przypadku prasāda powinno być nakładane przez 
inicjowanych Vaiṣṇavów. Powinno się być czystym w umyśle, 
ciele, zwyczajach i ubraniu, i powinno się spełniać swoje 
obowiązki szybko, cicho i efektywnie. Na tyle, na ile to możliwe, 
powinno się unikać głośnych rozmów i powodowania 
rozpraszającego hałasu. 

 Dopilnuj, aby wszystkie potrawy, które powinny być podawane 
na gorąco, rzeczywiście były gorące (ale nie odgrzewane po 
tym, jak zdążyły ostygnąć!) i że wszystkie potrawy, które mają 
być nakładane, są obecne lub przybędą w odpowiednim czasie 
na miejsce. Powinieneś znać właściwą kolejność nakładania 
różnych potraw (zobacz poniżej „Kolejność, w jakiej powinno się 
nakładać pożywienie”). 

 Ani ty, ani też przyrządy do nakładania, nie powinny dotykać 
talerzy ani rąk jedzących osób, jako że zanieczyszcza to 
zarówno ciebie, jak i ten przyrząd. Jeśli coś takiego się 
przydarzy, umyj swoje ręce jak i dany przyrząd, zanim będziesz 
kontynuował nakładanie. Delikatnie upuszczaj prasāda na wolny 
fragment talerza (a nie, na przykład, na sól). Nie nakładaj 
prasāda bezpośrednio do rąk jedzącej osoby, chyba że nie 
rozdajesz posiłku, ale na przykład kawałeczki mahā-prasāda.  

 Za wyjątkiem rozlewania wody (czy innego napoju), lub 
rozdawania słodyczy czy suchego pożywienia, powinieneś 
serwować prasāda za pomocą łyżki. Używaj do tego celu tylko 
prawej ręki i nie dotykaj nią niczego nieczystego (swoich ust, 
stóp, włosów, czy niższych części ciała). Nie powinieneś też 
ziewać, kichać ani pluć. Naczynia do serwowania nie powinny 
dotykać niczyich stóp.  

 Można nakładać potrawy w małych ilościach, ale gdy gość 
skończy jeść daną potrawę, powinieneś być gotowy, aby dać 
mu dokładkę. BądŹ hojny i nakładaj gościom tyle, ile pragną. 
Nigdy nie powinno się zostawiać gościa z pustym talerzem, za 
wyjątkiem końca posiłku. Ty, czy też osoba towarzysząca 
gościowi, możecie opisywać cudowne cechy danej potrawy, w 
ten sposób zachęcając gościa, by zjadł więcej. Wszystkie osoby 
siedzące w jednej grupie powinny otrzymać tę samą potrawę, 
nikomu nie powinno się ofiarowywać czegoś, czego nie daje się 
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innym osobom siedzącym razem z nim. Ci, którzy mają 
specjalną dietę, powinni jeść osobno. Jeśli w grupie są dzieci, 
powinno się im nałożyć w pierwszej kolejności. 

Kolejność, w jakiej powinno się nakładać pożywienie 

 Gdy Gauḍīya Vaiṣṇavowie nakładają prasāda, zaczynają główny 
posiłek od gorzkich potraw, takich jak śukta i szpinak. Następnie 
podają dāl i przystawki (takie jak pakauṛy lub smażone ziemniaki). 
Następnie nakładają inne warzywne potrawy (sabjī), od lżejszych 
do bogatszych, i od mokrych do suchych. PóŹniej ponownie 
nakładają bogatsze sabjī, po nich następują raity i czatneje. Na 
koniec rozdają słodycze, zaczynając od mniej słodkich, a kończąc 
na bardziej. Ryż i capātī powinny być rozdawane od samego 
początku posiłku i powinny być donoszone w miarę potrzeb, aż do 
czasu, gdy osoby honorujące prasāda skończą jeść wszystkie sabjī. 
Jeśli to możliwe, capātī powinno się podawać na gorąco. (Zobacz 
Uzupełnienie, strona , gdzie znajdują się szczegóły dotyczące 
serwowania posiłku w stylu Gujarati.) 

Honorowanie prasāda 

 W czasie przyjmowania posiłku powinieneś być czysty, mieć 
umyte ręce, stopy i usta. Śikhā powinna być związana, głowa 
odkryta (w przypadku mężczyzn), a stopy bose. 

 Powinieneś jeść w czystym, obszernym, spokojnym miejscu. 
Jeśli to możliwe, unikaj jedzenia w samochodzie. Nie jedz w czasie 
sandhyā (o wschodzie słoñca, w południe i o zachodzie), przed 
kąpielą lub spełnianiem Gāyatrī japa czy porannego wielbienia 
Bóstw. Nie jedz także, zanim pożywienie z poprzedniego posiłku 
nie zostanie strawione.  

 W czasie jedzenia miej skrzyżowane nogi, a nie wyciągnięte, i 
nie trzymaj talerza na kolanach. ṇyur-veda poleca, aby w czasie 
posiłku siedzieć na podłodze (na āsanie) ze skrzyżowanymi 
nogami, co ułatwia trawienie. Jednakże każdy, kto ma ponad 
pięćdziesiąt lat, może jeść siedząc przy stoliku. 

 Jeśli w czasie, gdy jesz prasāda, ktoś wchodzi do pokoju, 
natychmiast zaproś go, by usiadł i też zjadł. 
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Ofiarowywanie szacunku prasāda 

 W swojej Caitanya-caritāmṛta (Antya 11.20, znaczenie) Śrīla 
Prabhupāda pisze: 

Mahā-prasāda nie jest różne od Kṛṣṇy. Dlatego powinno się 
nie jeść, ale honorować mahā-prasāda. Zostało tutaj 
powiedziane, karila vandana—[Haridāsa Thākura] 
ofiarował modlitwy. W czasie przyjmowania mahā-prasāda 
nie powinno się go traktować jak zwykłe pożywienie. 
Prasāda oznacza ‘łaska.’ Powinno się uważać mahā-
prasāda za łaskę Kṛṣṇy.  

 Przed rozpoczęciem posiłku powinno się spojrzeć na prasāda i 
ofiarować mu swój szacunek, pamiętając, że jest ono łaską Pana. 
Śrīla Prabhupāda pisze: „Nikt nie jest w stanie działać niezależnie i 
dlatego powinno się zawsze szukać przyzwolenia Pana, aby 
działać, jeść lub mówić, i dzięki błogosławieństwu Pana wszystko, 
co robi wielbiciel, znajduje się poza zasięgiem czterech wad 
typowych dla uwarunkowanej duszy.” (Bhāg. 2.4.11, znaczenie) 

 Powinieneś gloryfikować prasāda Pana, intonując poniższe 
modlitwy: 

mahā-prasāde govinde nāma-brahmaṇi vaiṣṇave 
svalpa-puṇya-vatāṁ rājan viśvāso naiva jāyate 

 O królu, u tych osób, które spełniły bardzo niewiele pobożnych 
czynności, nigdy nie powstaje wiara w mahā-prasāda, Śrī Govindę, 
święte imię i Vaiṣṇavów. [Mahābhārata] 

Prasāda-sevā 
 Dzięki intonowaniu poniższej modlitwy (pochodzącej z Gītāvali 
Śrīla Bhaktivinoda Thākura), można przyjąć prasāda w nastroju 
służenia, a nie zadowalania zmysłów: 

bhāi-re! 
śarīra abidyā-jāl, joḍendriya tāhe kāl, 
jībe phele biṣaya-sāgore 
tā’ ra madhye jihvā ati, lobhamoy sudurmati, 
tā ‘ke jetā kaṭhina soṁsāre 
kṛṣṇa baṛo doyāmoy, karibāre jihvā jay, 
svā-prasād-anna dilo bhāi 
sei annāmṛta khāo, rādhā-kṛṣṇa-guṇa gāo, 
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preme ḍāko caitanya-nitāi 

O bracia! To materialne ciało jest kawałkiem ignorancji, a 
zmysły są siecią ścieżek wiodących do śmierci. W taki czy 
inny sposób upadliśmy w ten ocean materialnej 
przyjemności zmysłowej, a spośród wszystkich zmysłów 
język jest najbardziej chciwy i nieokiełznany. W tym 
świecie bardzo trudno jest pokonać język, ale Ty, drogi 
Kṛṣṇo, jesteś dla nas bardzo łaskawy. Dałeś nam to 
wspaniałe prasāda, aby pomóc nam pokonać język; 
dlatego przyjmujmy to prasāda do pełnej satysfakcji i 
chwalmy Ich Wysokości Śrī Śrī Rādhę i Kṛṣṇę, i w miłości 
wołajmy o pomoc Pana Caitanyę i Prabhu Nityānandę. 

 Zasady dotyczące jedzenia i picia 

 Kiedy dwie lub więcej osób jedzą razem prasāda, nie powinny 
omawiać materialnych spraw. Rozmowa powinna być lekka i 
związana ze świadomością Kṛṣṇy lub gloryfikowaniem prasāda. 
Jeśli wielbiciele są w stanie skupić uwagę, jeden z nich, który 
akurat w tym czasie nie je, może w czasie posiłku na głos czytać z 
śāstr. W czasie jedzenia lub picia nie wydawaj niepokojących 
odgłosów, ani nie szukaj błędów w smaku prasāda. 

 Do dotykania i wkładania pożywienia do ust używaj jedynie 
palców prawej ręki. Polecane jest jedzenie palcami, ponieważ 
proces trawienia rozpoczyna się już w momencie, gdy palce 
wyczuwają dotykane pożywienie. 

 Lewą rękę powinno się używać jedynie do podnoszenia kubka, i 
to tylko wtedy, gdy wlewa się wodę do ust nie dotykając kubka 
ustami. Potrawy w dużych kawałkach, jak capātī i purī, odrywaj 
palcami prawej ręki, a następnie wkładaj do ust małe kawałeczki. 
Nie jedz dużych kawałków pożywienia poprzez wkładanie ich do 
ust i odgryzanie zębami. 

 Następujące wskazówki dotyczą picia wody: Gdy masz czystą 
prawą rękę (przed posiłkiem), trzymaj nią kubek i wlewaj wodę do 
ust, nie dotykając nimi naczynia. W czasie posiłku twoja prawa 
ręka dotyka ust, tak więc powinieneś wziąć kubek w lewą rękę i 
wlewać wodę do ust, nie dotykając nimi kubka. Jeśli woda z kubka 
nie leci we właściwy sposób, trzymaj go w prawej ręce i pij 
dotykając go ustami. 
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Ilość pożywienia 

 Przejadanie się jest przyczyną choroby i skraca życie. Hamuje 
także postęp duchowy, skłania do grzechu i czyni kogoś obiektem 
krytycyzmu. 

 Śrīla Prabhupāda pisze: 

W Kali-yudze czas życia jest skracany nie tyle z powodu 
niewystarczającej ilości pożywienia, ale z powodu 
nieuregulowanych zwyczajów. Dzięki wyrobieniu w sobie 
nawyku regularnego jedzenia prostego pożywienia, każdy 
człowiek może zachować zdrowie. Nadmierne jedzenia, 
nadmierne zadowalanie zmysłów, nadmierne poleganie na 
czyjejś łasce i sztuczny standard życia, zmniejszają 
witalność ludzkiej energii. Dlatego długość życia ulega 
skróceniu. [Bhāg. 1.1.10, znaczenie] 

Czasami okazuje się, że inicjowana osoba w imię 
przyjmowania prasāda je bardzo wystawne pożywienie. Z 
powodu swojego poprzedniego grzesznego życia ulega 
atrakcji Kupidyna i chciwie je dobre pożywienie. Jasno 
można zauważyć, że gdy neofita w świadomości Kṛṣṇy je 
zbyt wiele, upada. [Bhāg. 4.26.13, znaczenie] 

 Najlepiej jeść tyle, aby połowa żołądka była wypełniona 
pożywieniem, jedna czwarta wodą, a pozostała część powietrzem. 

Po posiłku 

 Właściwe jest, aby po posiłku, zanim wszyscy wstaną, 
intonować prema-dhvani (zobacz strona ). Po skończeniu posiłku 
w oczekiwaniu, aż inni skończą, można głośno intonować różne 
śloki i modlitwy gloryfikujące Pana. 

 Z powodu szacunku dla innych, którzy ciągle jeszcze jedzą, 
wszystkie osoby siedzące w rzędzie powinny czekać ze wstaniem 
na innych z tego samego rzędu. Zasada ta ma na celu stworzenie 
atmosfery pełnego szacunku obcowania ze sobą w czasie 
przyjmowania prasāda; ofiarowywanie i przyjmowanie prasāda są 
dwoma z sześciu rodzajów wymiany miłości pomiędzy 
wielbicielami (zobacz Upadeśāmṛta 4) i dlatego powinniśmy 
zwrócić uwagę na to, by stworzyć atmosferę sprzyjającą 
życzliwemu towarzystwu. Nie oczekuje się, że ta zasada stanie się 
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ważniejsza od konieczności szerzenia misji nauczania. W 
codziennym świątynnym życiu lub podróżującym programie nikt 
nie powinien czuć się skrępowany tą zasadą, jeśli zakłócałaby ona 
jego zajęcia związane z nauczaniem. Ale przynajmniej w czasie 
uczty powinno się zwrócić na to uwagę. 

 Poprzez jedzenie stajesz się zanieczyszczony; dlatego przed 
podjęciem jakichkolwiek innych działañ po posiłku powinieneś się 
oczyścić. Po wstaniu bezzwłocznie umyj ręce, następnie 
przynajmniej trzy razy wypłucz usta i umyj stopy. 

 Nie śpij, ani też nie wykonuj żadnej ciężkiej pracy bezpośrednio 
po posiłku. Powinieneś zachować spokojny stan umysłu, tak jak w 
czasie posiłku, pamiętając o Panu, intonując Jego imiona i 
rozmawiając o Jego rozrywkach. 

Zanieczyszczone i niezanieczyszczone resztki 

 W swoich listach Śrīla Prabhupāda pisze: 

Odnośnie resztek prasada, zawsze powinno się je 
przyjmować, jeśli nie są zepsute lub nie zostały dotknięte 
przez chore osoby. Nigdy nie powinniśmy marnować 
prasada Kryszny. Najlepiej jest gotować tylko tyle, ile jest 
potrzebne, a następnie dać każdemu tylko tyle, ile chceī W 
ten sposób nic się nie marnuje, a wszyscy są zadowoleni. 
[list od Śrīla Prabhupāda, 27 listopada 1971 r.] 

Możecie nie być na tyle zaawansowani, aby traktować 
pozostałości po karmich jako prasada. Nie powinno się 
nakładać karmim zbyt wiele, aby nic się nie zmarnowało. 
[list od Śrīla Prabhupāda, 4 sierpnia 1975 r.] 

 Po posiłku miejsce, w którym się jadło, musi zostać 
natychmiast oczyszczone za pomocą wody, jako że stało się ono 
nieczyste. 

 Śrīla Prabhupāda pisze: 

Pierwszą rzeczą jest to, że powinniście wszystko 
utrzymywać w zupełnej czystości. Jest to pierwszoplanowy 
interes. Każdy pokój powinien być tak czysty, jak lustro. 
Pokój, gdzie przyjmuje się prasada, powinien być 
sprzątnięty od razu po jedzeniu; w innym przypadku 
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zaprasza się szczury. [list od Śrīla Prabhupāda, 20 
paŹdziernika 1973 r.] 

 Podczas gdy nāma-sevā, tulasī-sevā, śāstra-sevā i prasāda-sevā 
są spełniane codziennie (nitya), następujące trzy rodzaje służby, 
mianowicie vaiṣṇava-sevā, atithi-sevā i dhāma-sevā są spełniane 
albo codziennie, albo też od czasu do czasu (naimittika). 

Służenie Vaiṣṇavom (vaiṣṇava-sevā) 

 Pan Śiva opisuje chwały służenia Vaiṣṇavom: 

ārādhanānāṁ sarveśāṁ viṣṇor ārādhanaṁ param 
tasmāt parataraṁ devi tadīyānāṁ samarcanam 

Moja droga Devī, mimo iż Wedy wspominają o wielbieniu 
półbogów, najwznioślejsze jest wielbienie Pana Viṣṇu i 
ostatecznie jes to ono polecane. Jednakże ponad 
wielbieniem Pana Viṣṇu znajduje się służenie Vaiṣṇavom, 
którzy są związani z Panem Viṣṇu. [Padma Purāṇa, 
cytowane w Laghu-bhāgavatāmṛta] 

Potrzeba towarzystwa wielbicieli 

 Śrī Caitanya Mahāprabhu podkreśla ważność towarzystwa 
wielbicieli: 

Przyczyną służby oddania jest towarzystwo 
zaawansowanych wielbicieli. Nawet gdy czyjaś uśpiona 
miłość do Kṛṣṇy już się budzi, mimo to towarzystwo 
wielbicieli ciągle jest najważniejsze. [Cc. Madhya 22.83] 

 Mędrcy z Naimiṣāraṇya omawiają dalej ten temat: 

Wartość chwilowego obcowania z wielbicielem Pana nie 
może być porównana z osiągnięciem niebiañskich planet 
czy wyzwoleniem z materii, a co tu mówić o światowych 
błogosławieństwach, które są dla tych, których 
przeznaczeniem jest śmierć. [Bhāg. 1.18.13] 

 Śrīla Prabhupāda pisze: 

Śrīla Jīva Gosvāmī w swoich założeniach w Bhakti-
sandarbha (202) stwierdził, że czysta służba oddania jest 
celem czystych Vaiṣṇavów i że musi być ona spełniana w 
towarzystwie innych wielbicieli. Dzięki obcowaniu z 
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wielbicielami Pana Kṛṣṇy można rozwinąć świadomy Kṛṣṇy 
sposób czucia i w ten sposób stać się skłonnym do 
pełnienia miłosnej służby dla Pana. Jest to proces zbliżania 
się do Pana poprzez stopniowe docenianie w służbie 
oddania. Jeśli ktoś pragnie niemotywowanej służby 
oddania, musi obcować z wielbicielami Śrī Kṛṣṇy, jako że 
jedynie dzięki takiemu obcowaniu uwarunkowana dusza 
może osiągnąć smak do transcendentalnej miłości i w ten 
sposób odnowić swój wieczny związek z Bogiem 
zamanifestowany w szczególny sposób zgodnie z jednym z 
transcendentalnych nastrojów (rasa), który jest jej 
wiecznie przynależny. [Cc. ṇdi 1.35, znaczenie] 

 Świątynia Pana jest miejscem, w którym Vaiṣṇavowie zbierają 
się i wielbią razem Bóstwo. Tak jak powinieneś służyć świętemu 
imieniu i słuchać Śrīmad-Bhāgavatam w towarzystwie wielbicieli, 
tak samo w ich towarzystwie powinieneś wielbić Bóstwo, jako że 
Pan czerpie przyjemność, widząc jak wielbiciele współpracują ze 
sobą w służbie dla Niego.  

Konsekwencje unikania towarzystwa wielbicieli 

 W następującym znaczeniu Śrīla Prabhupāda ostrzega nas 
przed towarzystwem niewielbicieli: 

¯ywa istota jest zwierzęciem społecznym i jeśli porzuca 
towarzystwo czystych wielbicieli, musi obcować z 
niewielbicielami (asat-saṅga). Poprzez kontakt z 
niewielbicielami i angażowanie się w czynności nie 
związane ze służbą oddania, tak zwany dojrzały wielbiciel 
pada ofiarą obrazy szalonego słonia. Cokolwiek zdążyło 
wyrosnąć, szybko zostaje wyrwane przez popełnienie takiej 
obrazy. Dlatego powinno się być bardzo ostrożnym i 
chronić roślinkę, otaczając ją płotem—którym jest 
przestrzeganie zasad regulujących i obcowanie z czystymi 
wielbicielami. [Cc. Madhya 19.157, znaczenie] 

 Aby właściwie wielbić Pana w Jego formie Bóstwa, trzeba mieć 
regularny kontakt z Vaiṣṇavami. Unikanie wielbicieli świadczy o 

                                                           
 W wystawnej pūjy, takiej jak ofiarowywanie różnego rodzaju służby ṣālagrāma-ṣilā, jest 

miejsce dla dwóch, trzech, czy nawet czterech wielbicieli, którzy mogą wielbić razem to samo 
Bóstwo. Każdy wielbiciel koncentruje się na określonych aspektach służby. Będzie to opisane 
w następnym tomie tego podręcznika. 
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mentalności trzymania się z dala od interesu Pana. Śrīla 
Prabhupāda opisuje to w następujący sposób: „Separatysta to 
osoba, która widzi swój interes jako różny od interesu 
Najwyższego Pana. Mieszani wielbiciele, czyli ci zanieczyszczeni 
siłami pasji i ignorancji, myślą, że interesem Najwyższego Pana 
jest spełnianie życzeñ wielbiciela; wielbiciel taki jest 
zainteresowany, aby wyciągnąć od Pana tyle, ile to tylko możliwe, 
dla zadowalania swoich własnych zmysłów. Jest to 
separatystyczna mentalność” (Bhāg. 3.29.9, znaczenie). 
Szczególnie zaś wielbiciele, którzy wielbią Bóstwo w domu, jako że 
regularnie nie mogą odwiedzać świątyni, muszą strzec się przed 
taką mentalnością, która nie zadowala Pana. 

Poprzez wielbienie Bóstw rozwija się cechy Vaiṣṇavy 

 W swojej Caitanya-caritāmṛta (Madhya 22.75) Śrīla Kṛṣṇadāsa 
Kavirāja Gosvāmī mówi: „Vaiṣṇavą jest osoba, która rozwinęła 
wszystkie dobre, duchowe cechy. Wszystkie dobre cechy Kṛṣṇy 
stopniowo rozwijają się w Jego wielbicielach.” 

 A w Śrīmad-Bhāgavatam (5.18.12) Prahlāda Mahārāja mówi: 

W osobie, która ma niezłomną, pełną oddania wiarę w 
Kṛṣṇę, stale manifestują się wszystkie dobre cechy Kṛṣṇy i 
półbogów. Jednakże ten, kto nie ma oddania dla Boga, 
Najwyższej Osoby, nie ma żadnych dobrych cech, 
ponieważ poprzez materialną spekulację zaangażowany 
jest w materialne działanie, które jest zewnętrzną cechą 
Pana. [cytat z Cc. Madhya 22.76] 

 Pan Kapila w następujący sposób opisuje wielbicieli: 
„Symptomami sādhu jest to, że jest on tolerancyjny, miłosierny i 
przyjacielski wobec wszystkich żywych istot. Nie ma on wrogów, 
jest spokojny, działa zgodnie z pismami, a wszystkie jego cechy są 
wzniosłe.” (Bhāg. 3.25.21) 

 Wielbiciel, który właściwie wielbi Bóstwo, naturalnie rozwija 
bramiñskie cechy, które z kolei pomagają mu rozwinąć 
dwadzieścia sześć cech Vaiṣṇavy. (Zobacz Cc. Madhya 22.78-80, 
gdzie są wymienione te cechy.) 

 W związku z tym Śrīla Prabhupāda pisze: 
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Jestem bardzo zadowolony, słysząc o praktycznych 
rezultatach wielbienia Bóstw manifestujących się w twoim 
zachowaniuī Wielbienie Bóstw jest praktyczną 
demonstracją idei, a słuchanie od Mistrza Duchowego jest 
jej ożywieniem. Świadomość Kryszny jest tak wspaniała, że 
każdy, kto otrzymał choć odrobinę jej smaku, musi 
odczuwać różnicę pomiędzy swoim poprzednim i obecnym 
życiem. [list od Śrīla Prabhupāda, 27 grudnia 1968 r.] 

 Caitanya-caritāmṛta (Madhya 13.139) w następujący sposób 
opisuje rezultat czczenia Bóstw: 

Wielbiciel, który jest ciągle zaangażowany w wielbienie 
Bóstwa zgodnie z zasadami regulującymi podanymi w 
śāstrach i otrzymanymi od mistrza duchowego, stopniowo 
doświadcza, że znajduje się w bezpośrednim kontakcie z 
Bogiem, Najwyższą Osobą. W ten sposób traci wszelkie 
zainteresowanie tzw. medytacją, praktykowaniem yogi i 
umysłową spekulacją. 

Dwie kategorie Vaiṣṇavów 

 Vaiṣṇavę odróżnia się od osoby nie będącej Vaiṣṇavą po jego 
obojętności względem wszystkiego, co nie jest związane z Panem 
Kṛṣṇą czy też służbą dla Niego. Im bardziej wielbiciel rozwija tę 
cechę, tym bardziej jest zaawansowany. 

 W swojej Śrī Caitanya-śikṣāmṛta (3.2) Śrīla Bhaktivinoda 
Thākura opisuje wielbicieli znajdujących się na różnych poziomach. 
ZwięŹle mówiąc, istnieją dwie kategorie Vaiṣṇavów, mianowicie 
zwykli Vaiṣṇavowie i Vaiṣṇavowie usytuowani transcendentalnie. 
Zwykli Vaiṣṇavowie dzielą się na trzy klasy: ci, którzy wierzą w 
filozofię świadomości Kṛṣṇy, ale nie praktykują jej ściśle, ci, którzy 
przyjmują znaki Vaiṣṇavy i szanują Vaiṣṇavów, ale sami ściśle nie 
praktykują, i ci, którzy urodzili się w rodzinach Vaiṣṇavów i noszą 
znaki Vaiṣṇavy, ale nie praktykują ściśle. W Indiach łatwo można 
znaleŹć przykłady tych trzech klas zwykłych Vaiṣṇavów. Mogą oni 
wznieść się poprzez kontakt z prawdziwymi Vaiṣṇavami. 

Trzy kategorie Vaiṣṇavów usytuowanych transcendentalnie 

 Transcendentalnie usytuowani Vaiṣṇavowie należą do jednej z 
trzech kategorii w zależności od ich zaawansowania w intonowaniu 
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świętego imienia, stopnia wiary i realizacji Boga, Najwyższej 
Osoby. 

 1. Zaawansowanie w intonowaniu: W Caitanya-caritāmṛta 
(Madhya 16.72) Pan Caitanya definiuje podstawowe cechy 
charakteryzujące madhyama-adhikārī: 

Osoba, która zawsze intonuje święte imię Pana, powinna 
być uważana za [zaawansowanego] Vaiṣṇavę i twoim 
obowiązkiem jest służenie jej lotosowym stopom. 

 Cytując Śrīla Bhaktisiddhāntę Sarasvatīego w znaczeniu do tego 
wersetu, Śrīla Prabhupāda pisze: 

Wielbiciel neofita po prostu próbuje intonować święte imię, 
podczas gdy zaawansowany wielbiciel przywykł do takiego 
intonowania i czerpie z niego przyjemność. Taki 
zaawansowany wielbiciel jest nazywany madhyama-
bhāgavata, co wskazuje na fakt, iż osiągnął on pośredni 
stan pomiędzy byciem neofitą a doskonałym wielbicielem. 

 Dwa wersety dalej Pan Caitanya opisuje uttama-adhikārī: 

Pierwszej klasy Vaiṣṇava to osoba, której sama obecność 
sprawia, że inni intonują święte imię Kṛṣṇy. 

 2. Zaawansowanie w wierze: Śrīla Rūpa Gosvāmī wyróżnia 
trzy etapy zaawansowania w kwestii stopnia rozwoju wiary: 

Osoba, której wiara nie jest zbyt silna, która po prostu 
zaczyna, powinna być uważana za wielbiciela neofitę. 
[Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.19, cytowane w Cc. Madhya 
22.70] 

Ten, kto zbyt dobrze nie zna argumentów z pism, ale ma 
silną wiarę, jest uważany za wielbiciela na etapie 
przejściowym, czyli wielbiciela drugiej klasy. [Brs. 1.2.18, 
cytowane w Cc. Madhya 22.68] 

Ten, kto jest ekspertem w logice i zrozumieniu pism 
objawionych, i kto ma zawsze silne przekonanie i głęboką 
wiarę, która nie jest ślepa, powinien być uważany za 
najwznioślejszego wielbiciela w służbie oddania. [Brs. 
1.2.17, cytowane w Cc. Madhya 22.66] 
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 3. Zaawansowanie w realizacji Kṛṣṇy: W Śrīmad-
Bhāgavatam (11.2.47) znajduje się opis wielbicieli trzeciej, drugiej 
i pierwszej klasy pod względem ich realizacji Kṛṣṇy: 

Prākṛta, czyli materialistyczny wielbiciel, nie studiuje śāstr 
w celu ich zrozumienia i nie próbuje poznać rzeczywistego 
standardu czystej służby oddania. W konsekwencji nie 
okazuje właściwego szacunku zaawansowanym 
wielbicielom. Może jednakże przestrzegać zasad 
regulujących, których nauczył się od swojego mistrza 
duchowego lub swojej rodziny wielbiącej Bóstwo. Należy 
uważać, że znajduje się on na materialnej platformie, 
mimo iż próbuje uczynić postęp w służbie oddania. Taka 
osoba jest bhakta-prāya [wielbicielem neofitą], albo też 
bhaktābhāsa, jako że jest trochę oświecona filozofią 
Vaiṣṇava. Jednakże ten, kto nie okazuje właściwego 
szacunku wielbicielom i innym osobom, jest znany jako 
materialistyczny wielbiciel. [Bhāg. 11.2.47, cytowane w Cc. 
Madhya 22.74] 

Wielbiciel drugiej klasy, czyli znajdujący się na pośrednim 
etapie, okazuje miłość wobec Boga, Najwyższej Osoby, jest 
przyjacielski wobec wszystkich wielbicieli i bardzo 
miłosierny dla neofitów i ludzi w ignorancji. Lekceważy on 
tych, którzy są wrodzy służbie oddania. [Bhāg. 11.2.46, 
cytowane w Cc. Madhya 22.73] 

Osoba zaawansowana w służbie oddania wewnątrz 
wszystkich widzi duszę dusz, Boga, Najwyższą Osobę, Śrī 
Kṛṣṇę. W konsekwencji zawsze postrzega formę 
Najwyższego Osobowego Boga jako przyczynę wszystkich 
przyczyn i rozumie, że wszystko mieści się w Nim. [Bhāg. 
11.2.45, cytowane w Cc. Madhya 22.72] 

Trzy rodzaje towarzystwa Vaiṣṇavów 

 To, jak ktoś obcuje z innymi Vaiṣṇavami, będzie zależało od 
jego własnego poziomu zaawansowania i poziomu zaawansowania 
innych. Vaiṣṇava jest zawsze ostrożny, by nie przecenić swojego 
własnego zaawansowania, ani też nie zaniżyć zaawansowania 
innych Vaiṣṇavów.  
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Sposób obcowania wielbicieli neofitów  
(kaniṣṭha-adhikārī) 

 Jako że nie mogą oni powiedzieć, którzy wielbiciele są 
zaawansowani, a którzy nie, neofici muszą po prostu przyjąć 
schronienie swojego mistrza duchowego i z wiarą przestrzegać 
zasad regulujących, najlepiej jak potrafią, ucząc się od mistrza 
duchowego, w jaki sposób szanować wszystkich Vaiṣṇavów. Dzięki 
łasce mistrza duchowego neofita może wznieść się do pośredniego 
etapu. 

Sposób obcowania wielbicieli na etapie pośrednim  
(madhyama-adhikārī) 

 Wielbiciel na pośrednim etapie potrafi rozróżnić pomiędzy 
różnymi rodzajami wielbicieli. Dlatego też, jak jest to wspomniane 
w poniższym wersecie z Bhāgavatam, odnosi się do nich we 
właściwy sposób, aby zrobić postęp w sādhana-bhakti. Mniej 
zaawansowanym wielbicielom powinien okazywać współczucie; 
przyjaŹnić się z wielbicielami równymi sobie; a osobom bardziej 
zaawansowanym okazywać wszelki szacunek i służbę, i posłusznie 
słuchać ich instrukcji. Unika on niewielbicieli. 

Czysty wielbiciel powinien spełniać służbę oddania 
okazując największy szacunek mistrzowi duchowemu i 
ācāryom. Powinien współczuć biednym i przyjaŹnić się z 
osobami, które są mu równe, a wszystkie jego działania 
powinny być spełniane w uregulowany sposób i powinien 
kontrolować zmysły. [Bhāg. 3.29.17] 

 Śrīla Prabhupāda pisze: 

Radzi się, aby zaawansowany wielbiciel był tolerancyjny; 
okazywał pełną łaskę osobom, które są w ignorancji, lub 
które są niewinne. Nauczający wielbiciel powinien 
okazywać łaskę niewinnym osobom, które może wznieść 
do służby oddaniaī Jeśli chodzi o traktowanie wielbicieli, 
którzy są mu równi, powinien się z nimi przyjaŹnić. 
Powinien widzieć każdą żywą istotę jako cząstkę 
Najwyższego Panaī Święta osoba jest zawsze tolerancyjna i 
miłosierna, jest przyjacielem każdego, nigdy nie jest wroga 
wobec nikogo i jest spokojna. [Bhāg. 4.11.13, znaczenie] 
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 W ten sposób madhyama-adhikārī powinien szanować 
szczerych, ale mniej zaawansowanych wielbicieli i udzielać im 
instrukcji odnośnie służby oddania. Z innymi wielbicielami 
znajdującymi się na pośrednim etapie—równymi jemu—powinien 
mieszkać, przyjmować prasāda, intonować święte imiona Pana i 
dzielić się swoimi realizacjami na temat świadomości Kṛṣṇy. 
Powinien być zawsze prostolinijny, pełen szacunku i przyjazny. 

 Obcując z zaawansowanym Vaiṣṇavą, wielbiciel na pośrednim 
etapie powinien z wielkim szacunkiem ofiarowywać mu wszelkiego 
rodzaju służbę i wielbić go, jak najlepiej potrafi. I co 
najważniejsze, w towarzystwie zaawansowanego wielbiciela 
powinno się praktykować śravaṇa—jedną z aṅga służby oddania—
czyli bardzo uważne słuchanie, gdy mówi on na temat Śrīmad-
Bhāgavatam. 

 Nektar Instrukcji (5) głębiej obrazuje te kwestie: 

Powinno się w umyśle szanować wielbiciela, który intonuje 
święte imiona Pana Kṛṣṇy [kaniṣṭha-adhikārī], ofiarowywać 
pokorne pokłony wielbicielowi, który otrzymał duchową 
inicjację i jest zaangażowany w wielbienie Bóstwa 
[madhyama-adhikārī] i obcować, a także z wiarą służyć 
czystemu wielbicielowi, który jest zaawansowany w 
nieskalanej służbie oddania, i którego serce jest zupełnie 
pozbawione skłonności do krytykowania innych [uttama-
adhikārī]. 

Sposób obcowania zaawansowanych wielbicieli 
(uttama-adhikārī) 

 Jako że czyści wielbiciele są ponad sādhana-bhakti, nie 
potrzebują przestrzegać powyższych zasad oddawania szacunku. 
Mimo to z natury czysty wielbiciel widzi wszystkich jako wielbicieli 
Pana i dlatego wewnątrz szanuje wszystkich. Dla praktycznych 
celów może zewnętrznie czynić rozróżnienia między wielbicielami i 
niewielbicielami. 

Służba dla Vaiṣṇavów 

 Istnieją cztery podstawowe rodzaje służenia Vaiṣṇavom: 
ofiarowywanie siedzenia (przyjęcie), mycie im stóp (ofiarowywanie 
szacunku), słuchanie od nich (obcowanie) i asystowanie im w 
jakikolwiek sposób (praktyczna służba). Wielbiciel powinien 
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ofiarowywać te służby swojemu mistrzowi duchowemu i podobnie 
zaawansowanym Vaiṣṇavom. 

 Transcendentalnie usytuowany Vaiṣṇava jest najbardziej 
zaawansowany w wiedzy duchowej i dlatego najbardziej zasługuje 
na szacunek, przyjęcie, służbę i wielbienie, niezależnie od swojej 
varṇy, āśramu, wieku, czy też innych zewnętrznych uwarunkowañ. 
Służenie Vaiṣṇavie jest najważniejszą aṅga służby oddania i jest 
aktywnym czynnikiem sādhu-saṅgi, czyli obcowania z 
wielbicielami. 

Ofiarowywanie szacunku Vaiṣṇavom 

 W Caitanya-caritāmṛta (Madhya 15.111, znaczenie) Pan 
Caitanya podaje definicję Vaiṣṇavy, a także to, w jaki sposób 
powinniśmy z nim postępować: 

Następnie Śrī Caitanya Mahāprabhu udzielił ostatecznej 
rady, ‘Ten, kto intonuje mantrę Hare Kṛṣṇa, powinien być 
przyjęty za Vaiṣṇavę; dlatego powinniście mu ofiarowywać 
pełen szacunek.’ 

Znaczenie: W swojej Upadeśāmṛta Śrīla Rūpa Gosvāmī 
stwierdza: kṛṣṇeti yasya giri taṁ manasādriyeta dīkṣāsti 
cet. Zaawansowany wielbiciel powinien szanować osobę, 
która otrzymała inicjację od autoryzowanego mistrza 
duchowego i znajduje się na transcendentalnej platformie, 
intonując święte imiona z wiarą i szacunkiem, oraz 
przestrzegając poleceñ mistrza duchowego. Śrīla 
Bhaktivinoda Thākura komentuje, że służenie Vaiṣṇavom 
jest szczególnie ważne dla osób żyjących w małżeñstwie. 
Nie jest ważne, czy Vaiṣṇava jest odpowiednio inicjowany, 
czy też nie. Można być inicjowanym, a mimo to 
pozostawać zanieczyszczonym filozofią Māyāvāda, lecz 
osoba, która bez obraz intonuje święte imiona Pana, nie 
będzie podlegała takiemu zanieczyszczeniu. Właściwie 
inicjowany Vaiṣṇava może być niedoskonały, ale ten, kto 
bez obraz intonuje święte imiona Pana, jest 
wszechdoskonałyī Obowiązkiem osoby żyjącej w 
małżeñstwie jest ofiarowanie szacunku takiemu czystemu 
Vaiṣṇavie. 
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 Śrīla Prabhupāda podkreśla ważność okazywania Vaiṣṇavom 
odpowiedniego szacunku: 

Ogół ludzi musi bardzo uważnie honorować święte osoby. 
Jest polecane, że gdy tylko zobaczy się Vaiṣṇavę, czy też 
nawet sannyāsīna, powinno się natychmiast ofiarować 

szacunek takiemu świętemu człowiekowi. Jeśli ktoś 
zapomni ofiarować w ten sposób szacunek, powinien 
pościć przez cały ten dzieñ. Jest to wedyjski nakaz. Trzeba 
być nadzwyczaj ostrożnym, by ustrzec się przed 
popełnianiem obraz u lotosowych stóp wielbiciela, czy 
świętej osoby. [Bhāg. 9.9.6, znaczenie] 

 Wszystkim Vaiṣṇavom, nawet tym zaliczającym się do zwykłej 
kategorii, powinno się okazywać szacunek. Jednakże w zależności 
od zaawansowania przyjmowanego wielbiciela szacunek ten może 
być okazany w mniej lub bardziej wystawny sposób. (Zobacz ustęp 
„Przyjmowanie gości” na stronie ). Zatem powinieneś ofiarowywać 
uprzejme słowa i zewnętrzny szacunek Vaiṣṇavom, którzy są 
najmniej zaawansowani, ale możesz unikać ich towarzystwa. 

 Pan Kapila szerzej wyjaśnia tę kwestię: 

Nawet jeśli ktoś jest Vaiṣṇavą, jeśli nie ma on dobrego 
charakteru, powinno się unikać jego towarzystwa, mimo iż 
można ofiarować mu szacunek należny Vaiṣṇavie. Każdy, 
kto przyjmuje Viṣṇu za Boga, Najwyższą Osobę, jest 
uważany za Vaiṣṇavę, ale oczekuje się, że rozwinie on 
wszelkie dobre cechy półbogów. [Bhāg. 3.29.16] 

 Innym rodzajom Vaiṣṇavów powinieneś przynajmniej we 
właściwy sposób ofiarować szczery szacunek i okazać przyjaŹñ: 

                                                           

 Czasami powinniśmy powstrzymać się przed fizycznym ofiarowaniem pokłonów Vaiṣṇavie, 

jako że może to postawić go w niewygodnej sytuacji. Bṛhan-nāradīya Purāṇa zakazuje 
ofiarowywania Vaiṣṇavie pokłonów w czasie, gdy się on kąpie, zbiera drewno na ofiarę, zrywa 
kwiaty, niesie wodę, albo honoruje prasāda. Jeśli znajdujesz się w stanie nieczystości—na 
przykład jeśli jesz, kąpiesz się, czy masz na sobie buty, lub też masz okrytą głowę—nie 

powinieneś ani ofiarowywać, ani też fizycznie przyjmować pokłonów. Jednakże nie ma 
zakazu, aby ofiarować szacunek w umyśle; później powinieneś wykorzystać następną okazją i 
ofiarować pokłony fizycznie. Zasady te odnoszą się do ofiarowywania szacunku wszystkim 
wyżej stojącym osobom, czy są one Vaiṣṇavami, czy też nie. Inną kwestią jest to, że wyższej 
osobie powinniśmy ofiarować pokłony dwa razy, mianowicie najpierw, gdy ją widzimy, i 
ponownie, gdy ona widzi nas. 
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Gdy spotyka się dwóch Vaiṣṇavów, powinni oni sobie 
bezzwłocznie złożyć pokłony, jako że oboje powinni 
pamiętać, że wewnątrz nich obu przebywa Viṣṇu. [Tejo-
draviṇa Pañcarātra] 

Gdy uczona osoba wstaje lub też ofiarowuje pokłony na 
przywitanie, ofiarowuje szacunek Nadduszy, która znajduje 
się wewnątrz każdego serca. Dlatego wśród Vaiṣṇavów 
zauważa się, że nawet gdy uczeñ ofiarowuje pokłony 
swojemu mistrzowi duchowemu, mistrz duchowy 
natychmiast odpowiada pokłonami, ponieważ 
ofiarowywane są one nie ciału, lecz Nadduszy. [Bhāg. 
4.3.22, znaczenie] 

Przez dwanaście lat Pan nie przyjmie pūjy od osoby, która 
po ujrzeniu wielbiciela Pana nie zbliżyła się do niego i nie 
ofiarowała należytego szacunku. [Skanda Purāṇa] 

Wielbiciel Pana nie wymaga szacunku od nikogo, ale 
gdziekolwiek się udaje, jest szanowany przez każdego na 
całym świecie. [Bhāg. 4.9.47] 

Ujrzawszy wielbiciela przybywającego z odległego miejsca, 
należy zbliżyć się do niego, objąć go, przedstawić 
Vaiṣṇavom i sprawić, by czuł się wygodnie. [Bṛhan-
nāradīya Purāṇa] 

Ten,  kto widzi wielbiciela Pana znajdującego się w wielkich 
kłopotach i niepokoju, ale nie udziela mu pomocy, 
powoduje niezadowolenie Pana. [Hari-bhakti-vilāsa] 

 Skanda Purāṇa ostrzega osoby żyjące z rodzinami przed 
lekceważeniem wielbicieli przychodzących do ich domów: 

Jeśli ktoś zaniedba właściwie powitać Vaiṣṇavę, który 
przybył do jego domu, dom ten staje się podobny 
krematorium, którego unikają przodkowie. Nie ma 
większego grzesznika niż ten, kto nie powita, odpowiednio 
do swoich możliwości, Vaiṣṇavy przybywającego z 
odległego miejsca. 

 Pan Kṛṣṇa dostarcza najlepszego przykładu, jak należy 
przyjmować Vaiṣṇavów: 
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Kṛṣṇa jest Bogiem, Najwyższą Osobą, wielbionym nawet 
przez Nāradę, ale mimo tego, gdy tylko ujrzał, że Nārada 
wchodzi do pałacu, natychmiast zerwał się z łóżka Rukmini 
i powstał, by go uszanować. Pan Kṛṣṇa jest nauczycielem 
całego świata i, aby poinstruować wszystkich, jak należy 
szanować takie święte osoby, jak Nārada Muni, pokłonił 
się, dotykając Swoim hełmem ziemi. Nie tylko Kṛṣṇa się 
pokłonił, ale także dotknął stóp Nārady i ze złożonymi 
dłoñmi poprosił go, by ten usiadł na Jego krześleī Gdy 
umył stopy mędrca Nārady i wodą po myciu spryskał swą 
głowę, ten nie sprzeciwiał się, dobrze wiedząc, że Pan 
uczynił to w celu nauczenia wszystkich, jak należy 

szanować święte osoby.  [Kṛṣṇa—śródło wiecznej 
przyjemności, ’Wielki mędrzec Nārada odwiedza różne 
domy Pana Kṛṣṇy’] 

Sposób przyjmowania Vaiṣṇavów 

 W książce „Kṛṣṇa—śródło wiecznej przyjemności” znajdujemy 
następujący opis tego, jak należy przyjmować wielbicieli: 

Gdy tylko przybyli mędrcy i asceci, wszyscy królowieī 
natychmiast powstali ze swoich siedzeñ i ofiarowali im 
szacunek, kłaniając się tym szanowanym w całym 
wszechświecie mędrcom. Następnie właściwie przywitano 
mędrców, ofiarowując im siedzenia i wodę do mycia stóp. 
Podarowano im smaczne owoce, girlandy z kwiatów, 
kadzidła i papkę sandałową, a wszyscy królowie, na czele z 
Kṛṣṇą i Balarāmą, wielbili mędrców zgodnie z wedyjskimi 
zasadami. [Kṛṣṇa—śródło wiecznej przyjemności, 
‘Vasudeva spełnia ceremonie ofiarne’] 

 Powinieneś zwrócić szczególną uwagę na przyjmowanie 
starszych Vaiṣṇavów, sannyāsīnów, a szczególnie swojego mistrza 

                                                           
 Można by zapytać: „A co, jeśli ktoś chce dotknąć moich stóp? Jak powinienem zadziałać?” W 

jednym z listów Śrīla Prabhupāda odpowiedział na to często zadawane pytanie w następujący 
sposób: „To, że nie pozwalasz nikomu dotykać twoich stóp—jest bardzo dobrym nastrojem—
ale jeśli ktoś nalega, aby dotknąć twoich stóp, i nie ma sposobu, aby tego uniknąć, możesz 
jedynie pamiętać poprzednich Acaryów i Mistrzów Duchowych, i przyjąć to, a następnie 
ofiarować namaskara ze złożonymi dłoñmi. Taka jest etykieta Vaiṣṇavy.” (list od Śrīla 
Prabhupāda, 4 kwietnia 1970 r.) 
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duchowego. Zanim przybędzie jakiś gość-Vaiṣṇava, powinno się 

przygotować dla niego miejsce do mieszkania, wysprzątać je i 
dostarczyć potrzebne rzeczy (takie jak pañca-pātra [naczynie do 
ācamanu], lustro, tilaka, woda do picia i świeża pościel). Jeśli jest 
to możliwe, dostarcz komplet książek Śrīla Prabhupāda. Można 
także przygotować jakieś kadzidła, stojaczek i zapałki lub 
zapalniczkę. Pokój gościa można udekorować wazonami z 
kwiatami, obrazkami związanymi z Kṛṣṇą, itd.  

 Gdy przybywa gość-Vaiṣṇava, powinieneś wyjść go przywitać, 
najlepiej z kīrtanem, girlandami i papką sandałową (chyba że na 
zewnątrz jest zimno). Powinieneś ofiarować pokłony i przyjemne 
słowa, a następnie zaprowadzić go do siedzenia, gdzie możesz 
umyć mu stopy. Jeśli przyjmujesz mistrza duchowego, możesz mu 
ofiarować czczenie (za jego zgodą) poprzez ofiarowanie mu āratī, 
kwiatów do stóp i składanie pokłonów. Powinieneś być 
przygotowany, aby od razu podać gościowi prasāda, ale 
powinieneś spytać, czy gość najpierw chciałby się wykąpać i 
odpocząć przed przyjęciem prasāda. Kiedy jest to na miejscu, 
powinieneś przedstawić gościa mieszkañcom świątyni lub domu i 
spytać, czy jest jakaś służba, którą mógłbyś spełnić. 

 Możesz także spytać gościa, jak długo zamierza zostać, 
zwracając uwagę, aby nie sprawić wrażenia, że nie możesz się 
doczekać jego wyjazdu. Raczej powinieneś zachęcać swojego 
szanownego gościa, aby został dłużej, niż planował. Każda 
świątynia czy społeczność Vaiṣṇavów będzie miała trochę inną 
politykę odnośnie zakwaterowania odwiedzających Vaiṣṇavów w 
zależności od długości planowanej wizyty, starszeñstwa Vaiṣṇavy, 
jego planów odnośnie uczestnictwa w zajęciach świątyni, itd. We 
właściwym czasie autorytet świątynny powinien delikatnie 
przedstawić lokalną politykę wobec odwiedzających Vaiṣṇavów, 
tak by nie powstały żadne nieporozumienia prowadzące do 
vaiṣṇava-aparādha. Wskazówki, do których powinien się stosować 

                                                           

 W czasie przyjmowania swojego mistrza duchowego nie lekceważ jego braci i sióstr 

duchowych. Ze swojej strony mistrz duchowy powinien nauczyć swojego ucznia, aby 
szanował i służył Vaiṣṇavom, szczególnie zaś braciom i siostrom duchowym mistrza 
duchowego. Jak Śrīla Jī va Gosvāmī  wyjaśnia w swojej Bhakti-sandarbha-ṭī kā (714): „Jest to 
pomyślne dla ucznia, jeśli na polecenie swojego mistrza duchowego i bez przerywania służby 
dla niego, służy on innym szanowanym Vaiṣṇavom. Jeśli nie przestrzega tej zasady, staje się 
obrazobórcą.” 
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gość, znajdują się na końcu kolejnego podrozdziału 
zatytułowanego „Przyjmowanie gości.” 

Przyjmowanie gości (atithi-sevā) 

 Poniższa narracja ze Śrīmad-Bhāgavatam (9.21, streszczenie 
rozdziału i teksty 10-13) ilustruje, jak ważne jest właściwe 
przyjmowanie gości: 

[Streszczenie:] Pewnego razu, po tym jak Król Rantideva 
pościł przez czterdzieści osiem dni, nie pijąc nawet wody, 
zostało mu przyniesione wspaniałe pożywienie 
przygotowane przy użyciu ghee. Gdy miał właśnie zacząć 
jeść, pojawił się przed nim gość bramin. Rantideva nie 
zjadł pożywienia, ale ofiarował jego część braminowi. Gdy 
bramin już odszedł i Rantideva szykował się do zjedzenia 
pozostałego pożywienia, pojawił się przed nim śūdra. 
Rantideva podzielił się więc z nim swoim pożywieniem. I 
znowu, gdy miał już zjeść pozostałe pożywienie, przyszedł 
inny gość. Rantideva dał całe pożywienie temu gościowi. 

[Tekst:] Została już tylko woda do picia i było jej tylko tyle, 
co dla jednej osoby, ale gdy król miał ją wypić, pojawił się 
przed nim caṇḍāla i powiedział, ‘O królu, chociaż jestem 
tak nisko urodzony, proszę, daj mi łaskawie trochę wody 
do picia.’ Zasmucony żałosnymi słowami caṇḍāli Mahārāja 
Rantideva wypowiedział następujące, nektariañskie słowa: 
‘Nie modlę się do Boga, Najwyższej Osoby, o osiem 
doskonałości yogi mistycznej, ani też o wyzwolenie z 
powtarzających się narodzin i śmierci. Pragnę jedynie 
pozostać wśród wszystkich żywych istot i cierpieć wszelkie 
nieszczęścia w ich imieniu, tak by mogły być one 
uwolnione od cierpienia. Poprzez ofiarowanie wody temu 
biednemu caṇḍāli, który walczy o przetrwanie, zostałem 
uwolniony od wszelkiego głodu, pragnienia, trudu, drżenia 
ciała, przygnębienia, nieszczęścia, lamentu i złudzenia.’ 

 Świątynia Pana, czy otwarta dla publiczności, czy też nie, 
powinna być miejscem, gdzie odwiedzający mogą, na tyle, na ile 
to możliwe, mieć okazję do wzięcia udziału w zajęciach 
świątynnych. W Międzynarodowym Towarzystwie Świadomości 
Kryszny bardzo ważne jest przyjmowanie gości, jako że 
Towarzystwo to stanowi misję nauczania. Jako zwolennicy Śrīla 
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Prabhupāda, Założyciela-Ācāryi ISKCON-u, powinniśmy uważać 
każdego gościa w świątyni za jego gościa. Właściwe potraktowanie 
gościa odwiedzającego świątynię może sprawić, że gość będzie 
regularnie przychodził, a ostatecznie stanie się wielbicielem Kṛṣṇy. 
Natomiast niewłaściwe potraktowanie może sprawić, że dana 
osoba nigdy już nie przyjdzie do świątyni. 

 Sanskryckie słowo atithi oznacza „nie planowany.” 
„Nieplanowany,” czy też nieoczekiwany gość jest uważany za 
reprezentanta Najwyższego Pana, jako że jego niezapowiedziane 
przybycie jest sprawdzianem, jaki Pan stawia swojemu 
wielbicielowi, chcąc się przekonać, czy Jego wielbiciel jest gotowy 
służyć Mu w każdej sytuacji. Z tym zrozumieniem powinniśmy 
zapewnić gościowi pełną gościnność. 

 Ludzie w ogólności, zaproszeni goście, członkowie 
wspomagający, ważne osobistości, odwiedzający Vaiṣṇavowie, czy 
też krewni Vaiṣṇavów—wszyscy oni powinni być traktowani w taki 
sposób, aby czuli się wygodnie i chcieli wrócić. Prosta zasada 
mówi, że powinniśmy traktować gości w taki sposób, w jaki sami 
chcielibyśmy być traktowani. 

 Odnośnie tego, jak powinniśmy witać nie-Vaiṣṇavów, Śrīla 
Prabhupāda napisał: „Jeśli karmi jest przyjacielem, przywitaj go, 
po prostu mówiąc Hare Kryszna i złożonymi dłoñmi dotykając 
czoła. Jeśli jest on starszym krewnym, powiedz Hare Kryszna i 
pokłoñ się przed nim do ziemi. Taka powinna być etykieta w 
naszych związkach ze społeczeñstwem.” (list od Śrīla Prabhupāda, 
16 czerwca 1969 r.) 

 Każdy wielbiciel powinien się nauczyć, jak zajmować się 
gośćmi, ale wielbiciele świątynni, którzy regularnie wielbią Bóstwo, 
powinni być w tym szczególnymi ekspertami, jako że bezpośrednio 
reprezentują oni Właściciela świątyni. Nawet najbogatsze, 
pierwszej klasy wielbienie Bóstw nie przyciągnie gościa, jeśli 
mieszkañcy świątyni będą go lekceważyć. 

 Mimo iż Vaiṣṇava może być nieoczekiwanym gościem, dla 
jasności wyłączymy Vaiṣṇavów z kategorii atithi-sevā, za to 
przypisując ich to vaiṣṇava-sevā, jako że Vaiṣṇavom powinno się 
okazać szczególne względy, czy są oni nieoczekiwanymi gośćmi, 
czy też nie. Termin atithi-sevā może odnosić się do przyjmowania 
gości innych niż Vaiṣṇavowie, jednakże zasady stosowane przy 
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przyjmowaniu nieoczekiwanych gości odnoszą się także do 
przyjmowania Vaiṣṇavów, którzy przybyli niezapowiedzianie. 

 Właściwe przyjmowanie gości jest szczególnym obowiązkiem 
gṛhasthy. Jeśli gṛhastha nie przyjmie ciepło niespodziewanego 
gościa, bez względu na to, kim by ten nie był, popełnia on wielki 
grzech. Jak stwierdza Śrīmad-Bhāgavatam (8.16.7): „Domy, z 
których [niezaproszeni] goście wychodzą, nie otrzymawszy 
przyjęcia chociażby odrobiną wody, są niczym dziury w polu 
zamieszkane przez szakale.” A w Caitanya-caritāmṛta (Madhya 
3.41, znaczenie) Śrīla Prabhupāda pisze: „Zgodnie z wedyjskimi 
zasadami, w domu gospodarzy zawsze musi być jakiś gość. W 
moim dzieciñstwie widziałem, jak mój ojciec przyjmował 
przynajmniej czterech gości dziennie, a w tamtych czasach nie 
zarabiał zbyt wiele. Niemniej jednak nie było trudności, aby 
ofiarować prasāda przynajmniej czterem gościom dziennie.” 

 Jednakże nie tylko gṛhasthowie, ale każdy, w każdym āśramie i 
varṇie, powinien odpowiednio przyjmować gości. Sam Pan 
Caitanya ustanawia przykład: 

Po tym, jak wszyscy skończyli posiłek i umyli stopy oraz 
ręce, Śrī Caitanya Mahāprabhu [jako sannyāsīn] osobiście 
ozdobił wszystkich girlandami i papką sandałową. [Cc. 
Madhya 11.210] 

 To, jak wystawnie możesz przywitać gościa, będzie zależało od 
środków, którymi dysponujesz: 

W Indiach jest zwyczajem, że nawet zwykłej osobie 
ofiarowuje się szklankę wody, jeśli odwiedzi kogoś 
niespodziewanie i nie jest się w stanie ofiarować jej 
pożywienia. Jeśli nie ma wody, można ofiarować miejsce 
do siedzenia, nawet jeśli jest to tylko słomiana mata. A 
jeśli ktoś nawet nie ma słomianej maty, może natychmiast 
sprzątnąć podłogę i poprosić gościa, by ten usiadł. 
Przypuśćmy, że gospodarz nie może uczynić nawet tego, 
wtedy ze złożonymi dłoñmi może przywitać gościa, 
mówiąc: ‘Witam.’ A jeśli nie jest w stanie zrobić nawet 
tego, wtedy powinno mu być bardzo przykro z powodu 
żałosnej sytuacji, w której się znajduje, i powinien 
ofiarować pokłony wraz ze swą rodziną, żoną i dziećmi. 
[Bhāg. 4.22.10, znaczenie] 
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 Głównym elementem w przyjmowaniu gości jest ofiarowanie 
właściwego szacunku i wygód, włączywszy w to pożywienie i 
wodę, miejsce do siedzenia, miłe słowa, służbę dla zapewnienia 
gościowi komfortu (na przykład przygotowanie udogodnieñ do 
kąpieli) i miejsce do spoczynku. Kiedy przybywa twój gość, 
powinieneś wyjść go przywitać, a gdy wyjeżdża, powinieneś mu 
towarzyszyć, przynajmniej do granicy posiadłości czy podwórka. 

Ofiarowywanie gościom szacunku 

 Nawet wroga powinno się traktować z szacunkiem, gdy 
przychodzi do twojego domu jako gość: 

Prawo dotyczące przyjmowania gości zapisane w księgach 
wedyjskich zasad mówi, że nawet gdy przyjmuje się w 
domu wroga, powinno się go darzyć wszelkim szacunkiem. 
Nie powinno się dać mu powodu, aby myślał, że przyszedł 
do tego domu jako wróg. [Bhāg. 1.18.27, znaczenie] 

 Powinieneś szanować gościa odpowiednio do jego pozycji 
określonej przez bogactwo, wiek i związek z tobą, jako krewnym, 
przez varṇę (bramin, kṣatriya, itd.) i przez wiedzę (nauczyciel, 
mistrz duchowy). 

 Śrīla Prabhupāda instruuje nas, jak odnosić się do krewnych, 
szczególnie tych nieprzychylnych do świadomości Kṛṣṇy: 

Ojciec i matka powinni otrzymać należyty szacunek 
zgodnie ze społecznym obyczajem, ale nie można 
przyjmować ich niepobożnych instrukcji. Najlepiej, aby 
uniknąć nieporozumienia, pozostać cicho, nie 
potwierdzając ani nie negując ich instrukcji. [list od Śrīla 
Prabhupāda, 29 marca 1968 r.] 

Musisz traktować swojego ojca z takim samym szacunkiem 
jak mnie; nawet jeśli jesteś czasami traktowany w zły 
sposób, powinieneś to tolerować. Powinieneś podążać za 
przykładem Prahlada Maharajaī Nigdy nie zgodzisz się z 
demonicznymi zasadami swojego ojca, ale mimo to próbuj 
mu służyć tak wiernie, jak dobry, posłuszny syn. [list od 
Śrīla Prabhupāda, 22 listopada 1968 r.] 

 Zgodnie z pañcarātrika-vidhi można okazać szacunek poprzez 
(1) wstanie ze swojego siedzenia w czasie, gdy nadrzędna osoba 
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się zbliża (pratyutthāna), (2) przedstawienie się i ofiarowanie 
powitania (abhivādana), (3) ofiarowanie pokłonów za pomocą 
pięciu lub ośmiu części ciała (zobacz strona ) i dotknięcie stóp 
nadrzędnej osoby skrzyżowanymi rękoma (tzn. prawą ręką do 
prawej stopy, lewą do lewej) (praṇāma, namaskāra) (4) 

ofiarowanie prostego lub wystawnego wielbienia (pūjā) i (5) 
ofiarowanie prezentów, takich jak ubrania, złoto, pieniądze albo 
ziarno (dāna). 

 Zazwyczaj starszych, rodziców i nauczycieli respektuje się 
powstając z siedzenia, przedstawiając się i ofiarowując pokłony. 
Wielbienie i ofiarowywanie prezentów są zarezerwowane dla 
mistrza duchowego lub na specjalne okazje, takie jak ślub lub 
ofiara. 

Właściwe zachowanie jako gość 

 W Caitanya-caritāmṛta (Madhya 8.49, znaczenie) Śrīla 
Prabhupāda ostrzega nas przed przyjmowaniem zaproszeñ bez 
czynienia rozróżnieñ (szczególnie jeśli wiąże się z tym 
przyjmowanie pożywienia): 

Śrī Caitanya Mahāprabhu przyjął zaproszenie bramina 
Vaiṣṇavy. Nawet gdy ktoś jest braminem i ściśle 
przestrzega zasad kultury bramiñskiej, jeśli nie jest 
wielbicielem i zwolennikiem Śrī Caitanyi Mahāprabhu, nie 
powinno się przyjmować jego zaproszenia. Obecnie ludzie 
tak się zdegradowali, że nie przestrzegają nawet zasad 
wedyjskich, nie mówiąc już o zasadach Vaiṣṇava. Jedzą 
wszystko, cokolwiek im smakuje, i dlatego członkowie 
ruchu świadomości Kṛṣṇy powinni być bardzo ostrożni w 
kwestii przyjmowania zaproszeñ. 

 Gość Vaiṣṇava powinien się zachowywać w idealny sposób, bez 
względu na to, czy jego gospodarzem jest inny Vaiṣṇava, czy też 
osoba dobrze Vaiṣṇavom życząca. Poniżej zamieszczamy kilka 
ogólnie przyjętych punktów etykiety obowiązujących Vaiṣṇavów 
jako gości: 

                                                           
 Możesz wielbić gościa za pomocą dwóch artykułów—papki sandałowej i kwiatów lub girland, 

lub też siedzenia i wody do mycia stóp—albo też możesz ofiarować pięć, dziesięć, lub 
szesnaście upacāra (zobacz wykaz na stronie ). 
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1. Jeśli jesteś proszonym gościem, nie powinieneś nadmiernie 
przedłużać wizyty, np. jeśli jesteś zaproszony na posiłek, możesz 
odpocząć chwilę po posiłku, co wpływa dobrze na trawienie, ale 
nie powinieneś obciążać gospodarza, zostając i rozmawiając przez 
kilka godzin, chyba że jesteś o to proszony. 

2. Nie przyprowadzaj swoich własnych gości na mocy zaproszenia. 
Jeśli chcesz zaprosić innych gości, poproś o zgodę gospodarza. 

3. Jeśli gospodarz zgadza się, abyś skorzystał z telefonu, faksu czy 
innych tego typu udogodnieñ, zaofiaruj pokrycie poniesionych 
kosztów. 

4. Gdy planujesz odwiedzić przyjaciela czy krewnego bez 
zaproszenia, spróbuj powiadomić swojego gospodarza, kiedy 
zamierzasz przybyć i jak długo zamierzasz zostać. 

5. Jeśli nie byłeś zaproszony lub nie poinformowałeś gospodarza o 
swojej wizycie, unikaj przybywania w okolicy południa lub 
wczesnego popołudnia, kiedy zarówno Bóstwa, jak i wielbiciele 
zazwyczaj odpoczywają po posiłku. 

6. Jeśli przebywasz w czyimś domu przez kilka dni, właściwe jest 
ofiarowanie jego mieszkañców jakichś drobnych prezentów, jako 
dowód wdzięczności. (Śrīla Prabhupāda uczynił tak po kilkudniowej 
wizycie u jednego z członków wspomagających w Bombaju.) 

Służba dla świętego dhāma (dhāma-sevā) 

 Powinieneś służyć takim świętym miejscom, jak Mathurā, 
Vṛndāvana, Purī, czy też Dvārakā (siedzibom Pana), a także 
brzegowi Yamuny i Gangesu. Są to miejsca, w których przebywa 
Pan i w których spełnia cudowne rozrywki. Dhāma jest 
manifestacją mocy sat (sandhinī-śakti), czyli energii objawiającej 
wieczne istnienie i pomaga w pojawianiu się i rozrywkach Pana. 
Dhāma, które znajduje się pod nadzorem Pana Balarāmy, 
oczyszcza upadłe dusze. 

Rodzaje służby dla dhāma 

 Służba dla świętego dhāma składa się ze słuchania o dhāma, 
pamiętania dhāma, wychwalania go, pragnienia, by je odwiedzić, 
obserwowania go z daleka, zbliżania się do niego, okrążania go, 
dotykania go, przyjmowania go jako swoje schronienie, 
naprawiania, upiększania i sprzątania go. Spośród tych form 
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dhāma-sevā przebywanie w Mathurā-maṇḍala jest jedną z 
najważniejszych aṅga służby oddania, jak stwierdził to Śrīla Rūpa 
Gosvāmī.  

 Jeśli jesteś wystarczająco szczęśliwy i czysty, by na stałe 
mieszkać w świętym dhāma, codziennie będziesz spełniał wiele 
aspektów sevā (nitya-dhāma-kriyā), a jeśli nie mieszkasz na stałe 
w dhāma, służba w postaci obserwowania dhāma z daleka, 
zbliżania się do niego, okrążania go, przyjmowania go za swoje 
schronienie, a także naprawiania, upiększania i sprzątania go, 
będzie raczej okazjonalna. Jednakże nawet jeśli nie mieszkasz w 
dhāma, możesz codziennie słuchać o nim, gloryfikować je, a także 
pragnąć w nim zamieszkać. 

Zasady, których powinno się przestrzegać w świętym dhāma 

 W książce Kṛṣṇa—śródło wiecznej przyjemności Śrīla 
Prabhupāda pisze: 

Pielgrzymi [przybywający do dhāma] kąpią się, wielbią 
Bóstwo i rozdają jałmużnę; poleca się im także pościć 
przez jeden dzieñ. Powinni udać się do miejsca 
pielgrzymek i pozostać w nim przynajmniej przez trzy dni. 
Pierwszy dzieñ powinni pościć, a w nocy mogą wypić 
trochę wody, jako że nie przerywa ona postu. [Kṛṣṇa—
śródło wiecznej przyjemności: „Wyzwolenie Vidyādhary”] 

 W swojej Caitanya-caritāmṛta Śrīla Prabhupāda pisze: 

Ci, którzy nie osiągnęli stanu spontanicznej miłości do 
Kṛṣṇy, nie powinni mieszkać we Vṛndāvanie zbyt długi 
czas. Lepiej, aby udawali się tam na krótko. Powinno się 
także unikać chodzenia po Wzgórzu Govardhana, aby 
zobaczyć Bóstwo Gopāla. [Cc. Antya 13.39, znaczenie] 

 Świątynni pūjārī powinni być szczególnie zainteresowani 
odwiedzaniem świętego dhāma i zobaczeniem obecnych tam 
Bóstw. Kiedykolwiek odwiedza się świątynię lub jakąś świętą 
osobę, powinno się wziąć ze sobą coś do ofiarowania—kwiaty, 
pieniądze, kadzidła, perfumy, ogniki z ghee, owoce, surowe 
ziarno, warzywa, ghee, nowe ubrania, itd. Powszechnym 
zwyczajem jest to, że w świątyniach znajdują się specjalne 
pojemniki albo kosze na takie ofiarowania. Jak opisuje Śrīla 
Prabhupāda: 
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System jest taki, że każdy, kto przychodzi do świątyni, 
przynosi cośī do ofiarowania Bóstwuī Jest to początek 
miłościī, gdy coś dajeszī Jeśli kocham ciebie, muszę ci coś 
dać; a cokolwiek ty mi dasz, ja to przyjmę. Zatem daj coś 
Kṛṣṇie i przyjmij od Niego instrukcje. Jeśli ktoś korzysta z 
tego, automatycznie staje się wielbicielem, kochankiem 
Kṛṣṇy. Jest to sukces życia. [list od Śrīla Prabhupāda, 18 
marca 1976 r.] 

Śrīla Prabhupāda szczególnie polecał odwiedzanie siedmiu 
głównych świątyñ we Vṛndāvanie, które zostały założone przez 
sześciu Gosvāmīch, bezpośrednich towarzyszy Pana Caitanyi. W 
Bengalu także znajduje się wiele świątyñ założonych przez 
towarzyszy Pana Caitanyi. 

 Powinieneś odwiedzać te świątynie w towarzystwie 
zaawansowanych Vaiṣṇavów, których instrukcje i towarzystwo 
pomogą ci odnieść pełną korzyść z wizyty. Śrīmad-Bhāgavatam 
przestrzega przed niebezpieczeñstwem powierzchownej 
pielgrzymki: 

Ludzka istota, która utożsamia ciało złożone z trzech 
elementów z jaźnią, która uważa uboczne produkty ciała za 
swoich krewnych, ziemię swoich narodzin za godną czci i 
która udaje się do miejsc pielgrzymek po to, by się 
wykąpać, a nie by spotkać osoby o transcendentalnej 
wiedzy, jest uważana za nie lepszą od krowy lub osła. 
[Bhāg. 10. 84. 13] 

 A Śrīla Prabhupāda pisze w Śrīmad-Bhāgavatam (2.3.22, 
znaczenie): 

Nie powinno się odwiedzać tych wszystkich uświęconych 
miejsc pielgrzymek i świątyñ z pragnieniem oglądania 
pięknych widoków, ale należy udawać się do takich świątyñ 
i uświęconych miejsc, które stały się nieśmiertelne dzięki 
transcendentalnym rozrywkom Pana i przyjąć tam 
przewodnictwo właściwych osób, które posiadają wiedzę. 
Nazywa się to anuvraja. Anu oznacza podążać. Dlatego 
więc najlepiej jest przestrzegać instrukcji mistrza 
duchowego, nawet w trakcie odwiedzania świątyñ i 
świętych miejsc pielgrzymek. 
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 Jako pielgrzymi musimy zrozumieć, że wizyta w świętym dhāma 
nie stanowi wakacji od służby oddania. Raczej służba oddania 
spełniana w świętym dhāma zapewnia stu- lub tysiąckrotną 
korzyść w porównaniu do służby spełnianej poza świętym dhāma. 

Okrążanie świętego dhāma 

 Zasady dotyczące okrążania świętego dhāma określają, gdzie 
należy rozpocząć okrążanie, w jakiej kolejności odwiedzać różne 
święte miejsca, jak osiągnąć łaskę towarzyszy Pana w 
poszczególnych miejscach dhāma, itd. Zasady takie są różne w 
różnych miejscach; powinno się szukać szczegółów w 
autoryzowanych książkach. 

Ofiarowywanie pokłonów świętemu dhāma 

 Powinno się ofiarować pokłony po wejściu do świętego dhāma. 
Śrīla Prabhupāda pisze w książce Kṛṣṇa—Źródło wiecznej 
przyjemności: 

Z powodu niezwykłej radości spowodowanej ujrzeniem 
kurzu dotkniętego lotosowymi stopami Kṛṣṇy, Akrūra upadł 
płasko na twarz i zaczął tarzać się po ziemi. Podróż Akrūry 
do Vṛndāvany jest godna do naśladowania. Ten, kto 
zamierza odwiedzić Vṛndāvanę, powinien podążać w ślady 
Akrūry i zawsze myśleć o rozrywkach i czynnościach Pana. 
Gdy tylko osiąga się granice Vṛndāvany, powinno się 
natychmiast posmarować swoje ciało jej kurzem, nie 
myśląc o swojej materialnej pozycji i prestiżu. [Kṛṣṇa—
Źródło wiecznej przyjemności: „Akrūra przybywa do 
Vṛndāvany”] 

Obrazy, których należy unikać w świętym dhāma 

 Śrīla Bhaktivinoda Thākura wymienia dziesięć obraz wobec 
świętego dhāma, których musimy skrupulatnie unikać, aby 
osiągnąć pełną korzyść z pielgrzymki lub mieszkania w świętym 
dhāma: 

1. Znieważanie mistrza duchowego, który objawia święte dhāma 
swojemu uczniowi. 

2. Myślenie, że święte dhāma jest tymczasowe. 
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3. Używanie przemocy wobec jakiegokolwiek mieszkañca świętego 
dhāma, czy też pielgrzyma, który tam się udaje, lub też myślenie, 

że są to zwykłe osoby.  

4. Spełnianie materialnych czynności w czasie przebywania w 
świętym dhāma. 

5. Zarabianie pieniędzy poprzez skomercjalizowane wielbienie 
Bóstw i saṅkīrtana w świętym dhāma. 

6. Myślenie, że święte dhāma należy do jakiegoś ziemskiego kraju 
czy prowincji, takiej jak Bengal; myślenie, że dhāma Pana jest 
równe ze świętym miejscem związanym z jakimś półbogiem, czy 
też próbowanie zmierzenia obszaru świętego dhāma. 

7. Popełnianie grzesznych czynności w czasie przebywania w 
świętym dhāma. 

8. Uważanie Vṛndāvany za różną od Navadvīpa. 

9. Znieważanie śāstr, które wychwalają święte dhāma. 

10. Nie posiadanie wiary i myślenie, że chwały świętego dhāma są 
wyobrażeniem. 

 

 

 

 

 

                                                           
 Śrīla Prabhupāda pisze: „Wszyscy mieszkañcy Vṛndāvany są Vaiṣṇavami. Są oni 

wszechpomyślni, ponieważ w taki czy inny sposób, zawsze intonują święte imiona Kṛṣṇy” (Cc. 
ṇdi 5.232, znaczenie). 
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UZUPEŁNIENIE 1 

Proces wielbienia Bóstw 
 

 

 

 

 

 

 

Śrīmad-Bhāgavatam, Pieśñ 11, Rozdział 27 

 

 

 Pan Kṛṣṇa  podsumowuje proces wielbienia Bóstw w 27 
rozdziale, 11 pieśni Śrīmad-Bhāgavatam. Fakt, że taki opis 
znajduje się w Bhāgavatam, wskazuje na to, że bhāgavata-vidhi 
uzupełnia pañcarātrika-vidhi. W tej części zamieścimy teksty z 
dwudziestego siódmego rozdziału wraz z wyjaśniającymi 
notatkami, które pomogą powiązać opis wielbienia podany przez 
Kṛṣṇę z czynnościami opisanymi w tym podręczniku, a także z 
pewnymi ogólnymi koncepcjami pañcarātrika-vidhi. Niektóre z tych 
notatek są bardziej techniczne niż znaczenia zawarte w owym 
rozdziale Bhāgavatam i służą jako uzupełnienie tych znaczeñ, a nie 
jako ich zastąpienie. Inne są bardziej ogólne i wykazują, w jaki 
sposób filozofia świadomości Kṛṣṇy jest wypełniana poprzez różne 
procesy zawarte w wielbieniu Bóstw. Mimo iż w celu 
zaoszczędzenia miejsca nie zamieszczamy tutaj znaczeñ do 
tekstów z 27 rozdziału Bhāgavatam, każdy kto używa ten 
podręcznik, powinien je uważnie przeczytać. I jeszcze jedna 
uwaga: Nie niepokójcie się pewnymi różnicami w kolejności 
wypełniania pewnych czynności, które możecie zauważyć 
porównując ten rozdział z naszą listą sześćdziesięciu czterech 
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upacāra opisaną w Hari-bhakti-vilāsa i umieszczoną w drugim 
rozdziale pierwszego tomu tego podręcznika. Jako wielbiciele Pana 
Caitanyi Mahāprabhu w szczegółach stosujemy instrukcje Pana 
Kṛṣṇy odnośnie wielbienia Bóstw poprzez przestrzeganie instrukcji 
Gosvāmīch spisanych w Hari-bhakti-vilāsa. 

Tekst 1: Śrī Uddhava powiedział: Mój drogi Panie, o mistrzu 
wielbicieli, proszę, wyjaśnij mi przepisaną metodę wielbienia Ciebie 
w Twojej formie Bóstwa. Jakie są kwalifikacje wielbicieli 
oddających cześć Bóstwu, na jakiej podstawie ustanawia się takie 
wielbienie i jaka jest metoda wielbienia? 

Wyjaśnienie: Procesu wielbienia Bóstw można się nauczyć 
poprzez sukcesję uczniów, od mistrza duchowego i jego 
reprezentantów. Mistrz duchowy najpierw musi rozpoznać, czy 
uczeñ jest kwalifikowany, by być dobrym pūjārīm. Jeśli jakiś 
wielbiciel jest zaangażowany w wielbienie Bóstw tylko dlatego, że 
nie ma nikogo innego, kto mógłby wykonywać tę służbę, wówczas 
istnieje niebezpieczeñstwo, że będzie on popełniał obrazy, za które 
częściową odpowiedzialność przejmą osoby, które zaangażowały 
go w tę służbę.  

Tekst 2: Wszyscy wielcy mędrcy raz za razem podają, że takie 
wielbienie przynosi największą korzyść dostępną w ludzkim życiu. 
Jest to opinia Nārady Muniego, wielkiego Vyāsadevy i mojego 
własnego mistrza duchowego, Bṛhaspatiego. 

Znaczenie: Pierwsze dwa wersety wspominają o filozoficznym 
aspekcie Pañcarātra-śāstr znanym jako saṁhitā. Saṁhitā ma do 
czynienia z większością filozoficznych doktryn zawartych w 
Bhāgavatam, a szczególnie skupia się na kwestii, że forma Bóstwa 
Pana jest nieróżna od oryginalnej formy Pana ze świata 
duchowego. Zgodnie z tekstami Pañcarātry Bóg, Najwyższa 
Osoba, pojawia się w pięciu formach: para jest oryginalną formą 
Pana w świecie duchowym, Goloka Vṛndāvanie; vyūha to czterech 
„oficerów”—ekspansji Pana—Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna, i 
Aniruddha; vibhava są to dwadzieścia cztery ekspansje Nārāyaṇa 
zamieszkujące planety Vaikuṇṭha; antaryāmī przebywa w sercu 
każdej żywej istoty jako Paramātmā; i arcā-vigraha, która jest 
formą Bóstwa Pana pojawiającą się w tym materialnym świecie, by 
przyjmować wielbienie. Arcā-vigraha zawiera w sobie pozostałe 
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cztery formy i dlatego posiada wszelkie moce Boga, Najwyższej 
Osoby. 

 W swoim znaczeniu do Śrīmad-Bhāgavatam (3.25.35) Śrīla 
Prabhupāda zwięŹle wyjaśnia znaczenie arcā-vigraha: 

Māyāvādī i ateiści postrzegają formy Bóstw Pana w 
świątyni jako bożki, ale wielbiciele nie czczą bożków. 
Wielbią bezpośrednio Osobę Boga w Jego inkarnacji arcā. 
Arcā odnosi się do formy, którą jesteśmy w stanie wielbić 
w naszym obecnym stanie uwarunkowania. W 
rzeczywistości w naszym obecnym stanie nie możemy 
zobaczyć Boga w Jego duchowej formie, jako że nasze 
materialne oczy i inne zmysły nie są w stanie dostrzec 
duchowej formy. Nie jesteśmy nawet w stanie zobaczyć 
duchowej formy indywidualnej duszy. Gdy ktoś umiera, nie 
widzimy, jak jego duchowa forma opuszcza ciało. Taka jest 
ułomność naszych materialnych zmysłów. Abyśmy mogli 
dostrzec Pana za pomocą naszych materialnych zmysłów, 
przyjmuje On dogodną formę, która jest nazywana arcā-
vigraha. Ta arcā-vigraha, czasami nazywana inkarnacją 
arcā, nie jest różna od Pana. Tak jak Bóg, Najwyższa 
Osoba, przyjmuje różne inkarnacje, tak samo przybiera On 
formy zrobione z materii—gliny, drewna, metalu i 
klejnotów. 

Jest wiele wskazówek w śāstrach odnośnie rzeźbienia form 
Pana. Te formy nie są materialne. Jeśli Bóg jest 
wszechprzenikający, znajduje się On także w materialnych 
elementach. Odnośnie tego nie ma wątpliwości. Ale ateiści 
myślą w inny sposób. Chociaż nauczają, że wszystko jest 
Bogiem, gdy udają się do świątyni i widzą formę Pana, 
zaprzeczają, jakoby był to Bóg. Zgodnie z ich teorią 
wszystko jest Bogiem. Tak więc dlaczego Bóstwo Nim nie 
jest? W rzeczywistości nie mają koncepcji Boga. Jednakże 
wielbiciele mają inną wizję; ich oczy są posmarowane 
miłością do Boga. Gdy tylko widzą Oni Pana w Jego 
różnych formach, napełniają się miłością, ponieważ nie 
widzą różnicy pomiędzy Panem a Jego formą w świątyni, w 
przeciwieństwie do ateistów. Uśmiechnięta twarz Bóstwa w 
świątyni jest postrzegana przez wielbicieli jako 
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transcendentalna i duchowa, a dekoracja ciała Pana jest 
przez nich bardzo doceniana.  

Obowiązkiem mistrza duchowego jest uczenie, w jaki 
sposób ozdabiać Bóstwo w świątyni, jak czyścić świątynię i 
jak wielbić Bóstwo. Istnieją różne procesy i zasady, których 
przestrzega się w świątyniach Viṣṇu i wielbiciele udają się 
tam, aby zobaczyć Bóstwo, vigraha, i w duchowy sposób 
cieszyć się Jego formą, jako że Bóstwa są 
łaskawe. Wielbiciele otwierają swoje umysły przed 
Bóstwami i w wielu wypadkach Bóstwa odpowiadają. Ale 
trzeba być naprawdę zaawansowanym wielbicielem, by być 
w stanie rozmawiać z Najwyższym Panem. Czasami Pan 
przekazuje wielbicielowi informacje poprzez sen. Takich 
wymian uczuć między Bóstwem i wielbicielem nie są w 
stanie zrozumieć ateiści, ale wielbiciel w rzeczywistości 
cieszy się nimi. Kapila Muni wyjaśnia, w jaki sposób 
wielbiciele postrzegają udekorowane ciało i twarz Bóstwa, i 
w jaki sposób rozmawiają z Nim w służbie oddania. 

Tekst 3-4: O najbardziej wspaniałomyślny Panie, początkowo 
instrukcje dotyczące tego procesu wielbienia Bóstw wyemanowały 
z Twoich lotosowych ust. Następnie zostały wypowiedziane przez 
Pana Brahmę do jego synów na czele z Bhṛgu, i przez Pana Śivę 
do jego żony, Pārvatī. Proces ten jest przyjmowany przez 
wszystkie społeczne i duchowe porządki i jest dla nich właściwy. 
Dlatego uważam wielbienie Ciebie w Twojej formie Bóstwa za 
najkorzystniejszą z wszelkich duchowych praktyk, nawet dla kobiet 
i śūdrów. 

Wyjaśnienie: Pañcarātra została pierwotnie wypowiedziana przez 
Samego Pana. Stopniowo, w miarę przekazywania jej przez 
sukcesję uczniów, liczba uznawanych tekstów Pañcarātry wzrosła 
do 108. 

 W przeciwieństwie do ściślejszego wedyjskiego systemu 
wielbienia, wielbienie na sposób pañcarātrika jest bardzo liberalne, 
jako że pozwala każdemu z każdego porządku społecznego na 
wielbienie Bóstwa, pod warunkiem, że wielbiciel został 
odpowiednio inicjowany przez autentycznego mistrza duchowego 
do intonowania mantr pañcarātrika. Jak wyjaśnia to Śrīla 
Prabhupāda: 
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Transcendentalną formę duchowego szczęścia i wiedzy 
można doświadczyć tylko duchowymi zmysłami, które 
można odnowić poprzez intonowanie świętych mantr, czyli 
transcendentalnych dŹwiękowych reprezentacji. Taki 
dŹwięk powinno się otrzymać za pomocą przezroczystego 
przewodnictwa autoryzowanego mistrza duchowego, a 
także intonowanie takie powinno być przeprowadzane pod 
kierownictwem mistrza duchowego. Stopniowo poprowadzi 
nas to bliżej Pana. Metoda ta polecana jest przez system 
pañcarātrika, który jest zarówno rozpoznany jak i 
autoryzowany. [Bhāg. 1.5.38, znaczenie] 

 Inicjacja jest uważana za drugie narodziny, jako że zmienia ona 
czyjeś istnienie. Jak stwierdza Hari-bhakti-vilāsa: 

yathā kāñcanatāṁ yāti kāṁsyaṁ rasa-vidhānataḥ 
tathā dīkṣā-vidhānena dvijatvaṁ jāyate nṛṇām 

Tak jak brąz dzwonowy jest zmieniany w złoto gdy zmiesza 
się go z rtęcią poprzez alchemiczny proces, tak samo ten, 
kto jest właściwie wytrenowany i inicjowany przez 
autoryzowanego mistrza duchowego, natychmiast staje się 
braminem. 

Rezultaty wielbienie Bóstwa (arcana-phala) 

 W czwartym wersecie Uddhava mówi do Pana: „Uważam 
wielbienie Ciebie w Twojej formie Bóstwa za najkorzystniejszą z 
wszelkich duchowych praktyk.” Jest wiele korzyści wypływających 
z wielbienia Bóstw, jak to opisuje Śrīla Prabhupāda. Następujące 
cytaty opisują niektóre rezultaty, jakie osiągają ci, którzy wielbią 
Bóstwo: 

Arcana-siddhi 

Jeśli ktoś osiąga doskonałość w wielbieniu Bóstw, 
nazywane jest to Arcana Siddhi. Arcana Siddhi oznacza, że 
po prostu poprzez wielbienie Bóstwa wraca się do Boga, 
zaraz po skończeniu tego życia. [list od Śrīla Prabhupāda, 
18 marca 1969 r.] 
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Rozwijanie miłości do Kṛṣṇy 

Jeśli będziesz kontynuować swoją służbę dla Radhy i 
Kryszny zgodnie z zalecanymi zasadami, twoja miłość do 
Kryszny będzie się coraz bardziej zwiększać; dzięki łasce 
Kryszny możesz to zobaczyć w praktyceī Przestrzegamy 
przepisanej metody wielbienia świątynnego, jako że jest to 
efektywny program rozwijania najwyższej doskonałości 
czystej miłości do Kryszny. [list od Śrīla Prabhupāda, 16 
stycznia 1970 r.] 

Spokój i entuzjazm 

Bóstwo powinno być wspaniale wielbione, ubierane, 
karmione, itd. Działając w taki sposób, zawsze będziesz 
spokojny i ożywiony. [list od Śrīla Prabhupāda, 8 lipca 1976 
r.] 

Nauczanie świadomości Kṛṣṇy 

Tak wielu ludzi przychodzi do świątyni w New Delhi z 
powodu wspaniałego wielbienia Bóstw. To bardzo dobrze. 
Utrzymujcie dobry standard wielbienia Bóstw. [list od Śrīla 
Prabhupāda, 11 lipca 1976 r.] 

Dowód szczerej służby 

Bóstwo jest dowodem szczerej służby. [list od Śrīla 
Prabhupāda, 10 listopada 1975 r.] 

Mieszkanie na Vaikuṇṭhach 

Tak więc już jesteśmy na Vaikuṇṭhach, uczestnicząc w 
zajęciach świątynnych. [list od Śrīla Prabhupāda, 6 
listopada 1974 r.] 

Automatyczne myślenie o Kṛṣṇie 

Wprowadziliśmy wielbienie Bóstwa w naszych świątyniach, 
abyśmy przez cały dzieñ mogli automatycznie myśleć o 
Krysznie. Jest On taki łaskawy. [list od Śrīla Prabhupāda, 7 
paŹdziernika 1974 r.] 
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Utrzymanie czystości zdrowia, umysłu i inteligencji 

Poprzez wspaniałe wielbienie Bóstw można być bardzo 
czystym w kwestii zdrowia, umysłu i inteligencji. [list od 
Śrīla Prabhupāda, 4 listopada 1973 r.] 

Pokonania pożądania 

Pokonania pożądania jest innym procesem. Powinieneś 
podjąć wielbienie Bóstwa. Kryszna jest Madan Mohanī 
Jestem pewien, że ten proces, wspomagany przez 
regularne intonowanie, zabije Pana Pożądanie, jest to 
gwarantowane. [list od Śrīla Prabhupāda, 7 paŹdziernika 
1968 r.] 

Upiększenie serca i odczuwanie transcendentalnego szczęścia 

Jestem zadowolony, że tak wspaniale dekorujecie 
świątynię, a im bardziej będziecie ją dekorować, tym 
bardziej wasze serce będzie stawało się piękniejsze. 
Przykładem tego jest to, że im bardziej ozdabia się 
oryginalną rzecz, automatycznie tym bardziej jej odbicie 
jest ozdobione. Tak więc nasze serce jest odbiciem 
Oryginalnej Świadomości, Kryszny, a im bardziej Kryszna i 
Jego parafernalia będą udekorowane, tym bardziej będzie 
się to odbijało w naszych sercach i tym większe 
transcendentalne szczęście będziemy czuli. [list od Śrīla 
Prabhupāda, 27 października 1969 r.] 

Przyprowadzanie Yavana i Mleccha do duchowego życia 

Nauczający w ruchu świadomości Kṛṣṇy rzeczywiście 
doświadczyli, że nawet yavana i mleccha podejmują życie 
duchowe na mocy pañcarātrika-vidhi Nārady Muniego. Gdy 
ludzkość będzie przestrzegać procesu sukcesji uczniów, jak 
jest to polecane przez Caitanyę Mahāprabhu, każdy na 
świecie odniesie duchową korzyść. [Bhāg. 4.27.26, 
znaczenie] 

Czerpanie bezpośredniej inspiracji 

Jest to jeden z powodów, dla których Uddhava otrzymał 
poradę, aby udać się do Badarikāśrama, gdzie Pan jest 
osobiście reprezentowany przez Bóstwo Nara-Nārāyaṇa. 
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Ten, kto jest duchowo zaawansowany, może otrzymać 
bezpośrednią inspirację od Bóstwa w świątyni i w ten 
sposób wielbiciel Pana zawsze przyjmuje schronienie w 
uznawanej świątyni Pana, aby dzięki łasce Pana czynić 
dostrzegalny postęp w transcendentalnej wiedzy. [Bhāg. 
3.4.30, znaczenie] 

Studiowanie wszystkich Wed 

Uznaje się, że każdy, kto angażuje się w wielbienie Bóstwa, 
czyli formy Pana w świątyni, studiuje Wedy 24 godziny na 
dobę. Jedynie poprzez ozdabianie Bóstw Pana, Rādhy i 
Kṛṣṇy, w świątyni, bardzo dokładnie studiuje się zalecenia 
Wed. Nawet wielbiciel neofita, który jedynie angażuje się  
w wielbienie Bóstwa, znajduje się w bezpośrednim 
kontakcie ze znaczeniem wiedzy wedyjskiej. Jak 
potwierdza to Bhagavad-gītā (15.15), vedaiś ca sarvair 
aham eva vedyaḥ: celem Wed jest zrozumienie Jego, 
Kṛṣṇy. Ten kto wielbi Kṛṣṇę i bezpośrednio Mu służy, 
zrozumiał prawdy Wed. [Bhāg. 4.7.46] 

Wolność od ubóstwa 

Wielbimy Lakṣmī (Rādhārāṇī) wraz z Nārāyaṇem (Kṛṣṇą). 
Zbieramy pieniądze z różnych Źródeł, ale te pieniądze nie 
należą do nikogo innego, jak do Rādhy i Kṛṣṇy (Lakṣmī-
Nārāyaṇa). Jeśli pieniądze są wykorzystywane w służbie 
dla Lakṣmī-Nārāyaṇa, wielbiciel automatycznie żyje w 
bogaty sposób. [Bhāg. 5.14.24, znaczenie]                      

Tekst 5: O lotosooki, o Najwyższy Panie wszystkich panów we 
wszechświecie, proszę, objaśnij Swemu oddanemu słudze ten 
sposób na wyzwolenie się z więzów działania. 

Wyjaśnienie: Aby osiągnąć czystą służbę oddania, należy być 
wolnym od więzów działania w celu osiągnięcia korzyści. Poprzez 
uregulowane wielbienie Bóstw łatwo można to osiągnąć, jak 
zapewniają następujące cytaty: 

Wyzwolenie bez podejmowania oddzielnego wysiłku 

Po ujrzeniu czarujących form Pana, tak uśmiechniętych i 
atrakcyjnych, i usłyszeniu Jego przyjemnych słów, czysty 
wielbiciel prawie że traci świadomość wszystkich innych 
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rzeczy. Jego zmysły są wolne od wszelkich innych zajęć, i 
absorbuje się on zupełnie służbą oddania. W ten sposób, 
mimo braku takich pragnień, osiąga on wyzwolenie bez 
dodatkowego wysiłku. [Bhāg. 3.25.36] 

Niezauważalne wyzwolenie: Impersonaliści stają się wielbicielami 

Są trzy rodzaje wielbicieli—pierwszej klasy, drugiej klasy i 
trzeciej klasy. Nawet wielbiciele trzeciej klasy są 
wyzwolonymi duszami. W tym wersecie zostało 
wyjaśnione, że chociaż nie posiadają oni wiedzy, jedynie 
poprzez patrzenie na piękną dekorację Bóstwa w świątyni 
absorbują się oni myślami o Panu i tracą zainteresowanie 
innymi sprawami. Jedynie poprzez umocnienie się w 
świadomości Kṛṣṇy i zaangażowanie swoich zmysłów w 
służbę oddania, w niezauważalny sposób osiąga się 
wyzwolenieī Nawet wielbiciel trzeciej klasy—który nie jest 
zaawansowany w wiedzy o Absolutnej Prawdzie, ale 
jedynie ofiarowywuje pokłony z wielkim oddaniem, myśli o 
Panu, widzi Pana w świątyni i przynosi kwiaty i owoce do 
ofiarowania Bóstwu w świątyni—osiąga mimowolne 
wyzwolenie. Śraddhayānvitāḥ:  wielbiciele z wielkim 
oddaniem ofiarowują Bóstwu szacunek i różne przedmioty. 
Bóstwa Rādha i Kṛṣṇa, Lakṣmī i Nārāyaṇa, Sītā i Rāma, są 
dla wielbicieli bardzo atrakcyjne, do tego stopnia, że gdy 
widzą oni udekorowaną postać Pana w świątyni, stają się 
w pełni zaabsorbowani myślami o Panu. Jest to stan 
wyzwolenia. Innymi słowy, zostało tutaj potwierdzone, że 
nawet wielbiciel trzeciej klasy znajduje się na 
transcendentalnej pozycji i jest ponad tymi, którzy usiłują 
osiągnąć wyzwolenie poprzez spekulację i inne metody. 
Nawet wielcy impersonaliści, jak Śukadeva Gosvāmī i 
czterej Kumārowie, zostali przyciągnięci przez piękno 
Bóstw w świątyni, ozdoby, aromat tulasī ofiarowanej Panu, 
i stali się wielbicielami. Nawet chociaż byli w stanie 
wyzwolonym, zamiast pozostać impersonalistami zostali 
przyciągnięci przez piękno Pana i stali się wielbicielami. 
[Bhāg. 3.25.36, znaczenie] 
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Poprzez dotykanie ciała Bóstwa otrzymuje się duchowe ciało 

Arcanā-paddhati, czyli codzienne wielbienia Bóstw, 
umożliwia dotykanie ciała Boga, Najwyższej Osoby i w ten 
sposób daje okazję osiągnięcia niezwykłego szczęścia 
poprzez otrzymanie ciała duchowego i powrót do Boga. Nie 
tylko przez dotykanie ciała Najwyższego Pana, ale także 
słuchanie o Jego rozrywkach, intonowanie o Jego 
chwałach, dotykanie Jego stóp i ofiarowywanie 
wielbienia—innymi słowy poprzez służenie Panu w taki czy 
inny sposób—można oczyścić się z materialnego 
zanieczyszczenia. Taki jest rezultat dotykania Najwyższego 
Pana. [Bhāg. 8.4.6, znaczenie] 

Tekst 6: Bóg, Najwyższa Osoba, powiedział: Mój drogi Uddhavo, 
nie ma końca niezliczonym wedyjskim wskazówkom dotyczącym 
wielbienia Bóstw; tak więc zwięŹle wyjaśnię ci ten temat, krok po 
kroku. 

Wyjaśnienie: Śrīla Rūpa Gosvāmī rozróżnia pomiędzy zasadami a 
szczegółami odnośnie wypełniania służby oddania. W powyższym 
wersecie „niezliczone wedyjskie wskazówki” oznaczają różne 
szczegóły dotyczące procesu wielbienia Bóstw. W tym 
rozdziale Śrīmad-Bhāgavatam Pan Kṛṣṇa podkreśla zasady 
wielbienia; autoryzowane metody ucieleśniające te zasady mogą 
się bardzo różnić. Właściwe zrozumienie zasad umożliwia 
odpowiednie zastosowanie szczegółów w różnych sytuacjach. 
Możemy tutaj dodać, że Śrīla Jīva Gosvāmī szeroko omawia 
filozofię wielbienia Bóstw w swojej Bhakti-sandarbha, która 
wkrótce zostanie opublikowana przez Bhaktivedanta Book Trust. 

Tekst 7: Powinno się uważnie Mnie wielbić, wybierając jedną z 
trzech metod, poprzez które przyjmuję ofiary: wedyjską, 
tantryczną lub mieszaną. 

Wyjaśnienie: Pañcarātrika-vidhi jest połączeniem wedyjskich i 
tantrycznych sposobów wielbienia: stosuje te aspekty wielbienia 
wedyjskiego, które odnoszą się wyłącznie do wielbienia Viṣṇu, a 
także te aspekty tantry, które są sāttvika. W porównaniu z 
wielbieniem z tantr, w wedyjskim systemie czczenia zasadniczo 
stosuje się mniej mantr, ale za to dłuższych, a także prostszych, a 
procedury są prostsze i bardziej zrozumiałe. Wedyjskie mantry są 
brane bezpośrednio z czterech wedyjskich saṁhit (¬g, Sāma, 
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Yajur i Atharva), podczas gdy tantryczne mantry bierze się z tantra 
āgama (uzupełnienia Wed), które zostały wyszukane przez 
różnych ṛṣich z części Wed zwanych brāhmaṇami i āraṇyakami. 
Hari-bhakti-vilāsa skompilowana przez Śrīla Gopāla Bhaṭtę 
Gosvāmīego i wydana przez Śrīla Sanātanę Gosvāmīego, jest 
autorytatywnym streszczeniem pañcarātrika-vidhi dla Gauḍīya 
Vaiṣṇavów. Zawiera ona cytaty z ponad dwustu śāstr —
wedyjskich, tantrycznych i pañcarātrika. 

Gosvāmī preferują oczyszczające procesy według metod 
pañcarātrika niż według wedyjskich rytuałów. System 
pañcarātrika działa także w odniesieniu do klasy śūdrów, 
czyli przypuszczalnie do całej populacji Kali-yugi, i jest to 
proces odpowiedni dla tego wieku i czasu. [Bhāg. 1.12.13, 
znaczenie] 

 Często do literatury pañcarātra, jak również do systemu 
wielbienia zgodnego z pañcarātrika, używa się określenia 
‘Vaiṣṇava-tantra.’ 

Tekst 8: Teraz proszę, wiernie słuchaj, jak będę wyjaśniał, w jaki 
sposób ktoś, kto osiągnął status podwójnie narodzonego, 
powinien wielbić Mnie z oddaniem zgodnie z odpowiednimi 
wedyjskimi nakazami. 

Wyjaśnienie: Hari-bhakti-vilāsa wyczerpująco opisuje 
kwalifikacje, jakie należy posiadać, by osiągnąć status osoby 
podwójnie narodzonej. Należy otrzymać właściwą inicjację od 
autoryzowanego mistrza duchowego i być przeszkolonym w sad-
ācāra—właściwym zachowaniu Vaiṣṇavy—zanim można podjąć 
wielbienie Bóstw. Odpowiedzialnością mistrza duchowego jest 
wytrenowanie ucznia we wszystkich aspektach świadomości Kṛṣṇy, 
tak by mógł on wielbić Bóstwa we właściwym nastroju. Ze swojej 
strony uczeñ musi szczerze zadawać pytania mistrzowi 
duchowemu odnośnie tego, jak działać we właściwy sposób i jak 
wielbić Bóstwo w sposób zadowalający Pana. 

Tekst 9: Osoba podwójnie urodzona powinna wielbić Mnie, 
swojego godnego czci Pana, bez dwulicowości ofiarowywując 
odpowiednie przedmioty w miłosnym oddaniu Mojej formie 
Bóstwa, albo w Mojej formie pojawiającej się na ziemi, w ogniu, 
słoñcu, wodzie czy w samym sercu wielbiciela. 
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Wyjaśnienie: Można wielbić Pana w różnorodnych formach i 
elementach, i istnieją odpowiednie przedmioty do ofiarowywania 
dla każdego z nich. Wyrzeczeni sannyāsīni często wielbią Pana na 
ziemi, rysując na niej yantry, intonując różne mantry i ofiarowując 
wodę i kwiaty. Można wielbić Pana w formie ognia przez spełnianie 
ofiar ogniowych, szczególnie pañcarātrika nitya-homa, czyli 
codziennych ofiar ogniowych spełnianych w bardzo dużych 
świątyniach. Można wielbić Pana w formie słoñca poprzez 
intonowanie mantry Brahma-gāyatrī i poprzez ofiarowywanie 
arghya. Wielbienie Pana w formie wody spełnia się poprzez 
tarpaṇa (ofiarowywanie oblacji z wody stojąc w świętej rzece lub 
jeziorze) albo poprzez wielbienie Go w odpowiednim naczyniu 
(kalaśa) za pomocą upacāra. Można wielbić Pana znajdującego się 
wewnątrz naszego własnego serca poprzez spełnianie mānasa-
pūjy, „wielbienia w umyśle.” Ale spośród tych wszystkich metod, 
wielbienie formy Bóstwa Pana jest uważane za najlepsze, gdyż w 
tej formie Pan najszybciej obdarza Swoją łaską i najszybciej 
objawia Swoje atrakcyjne cechy, a także dlatego, że wielbiciel 
może spełniać najbardziej różnorodne czynności w służbie dla 
Bóstwa i wszystkie one są łatwe do wykonania.  

Tekst 10: [Wielbiciel] powinien najpierw oczyścić swoje ciało 
poprzez umycie zębów i wykąpanie się. Następnie powinien 
oczyścić się po raz drugi, smarując swoje ciało ziemią i intonując 
zarówno wedyjskie jak i tantryczne mantry. 

Wyjaśnienie: Naniesienie ziemi na ciało może być rozumiane na 
dwa sposoby: 1) pṛthvī-snāna: po zmoczeniu ciała i przed 
ostatnim wypłukaniem go smaruje się ciało za pomocą błota, 
używając go jako mydła; 2) ūrdhva-puṇḍra: naniesienie znaków 
tilaka na ciele. Malowanie tilaka jest uważane za drugie 
oczyszczenie po kąpieli. 

Tekst 11: Skupiając na Mnie swój umysł, wielbiciel powinien Mnie 
czcić poprzez spełnianie swoich różnych, przepisanych 
obowiązków, takich jak intonowanie mantry Gāyatrī o trzech 
porach dnia. Spełnianie takich obowiązków jest zalecane przez 
Wedy i może oczyścić z reakcji uprzednich czynów. 

Wyjaśnienie: Ten werset, jak i poprzedni, zawierają streszczenie 
abhigamana, pierwszej części pañcāṅga-pūjy, czyli wielbienia 
poprzez pięć aspektów. 
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Tekst 12: Uważa się, że forma Bóstwa Pana może być zrobiona z 
ośmiu materiałów—kamienia, drewna, metalu, ziemi, malunku, 
piasku, umysłu i klejnotów.  

Wyjaśnienie: Te różne materiały różnią się trwałością, co należy 
wziąć pod uwagę, gdy wybiera się materiał, z którego będą 
zrobione Bóstwa, które zamierza się zainstalować i wielbić. W 
dodatku do wyżej wspomnianych materiałów,  Śrīla Prabhupāda 
autoryzował sztuczne tworzywa do robienia Bóstw. Na 
nieszczęścia niektóre z tych sztucznych tworzyw, z których 
zrobiono Bóstwa w ISKCON-ie okazały się mniej trwałe, niż 
początkowo przypuszczano. 

Wielbienie obrazków  

Jednym z ośmiu rodzajów Bóstw jest dwu-wymiarowy, malowany 

obrazek. Wielbiciel może czcić mūrti w formie obrazka za pomocą 
różnych upacāra, tak samo jak wielbi się trójwymiarowe mūrti, 
chociaż pūjārī nie może fizycznie wykąpać ani ubrać mūrti w 
formie obrazka. Jednakże może on spełniać wielbienie w prosty 
lub wystawny sposób, jak jest to opisane w 3 i 4 rozdziale 
Pierwszego Tomu. Szczególnie w małych świątyniach i domach 
wielbiciele mogą spełniać wielbienie obrazka Pañca-tattvy, a w 
świątyniach przygotowujących się do zainstalowanie Bóstw 
wielbiciele mogą czcić taki obrazek, przygotowując się i 
„praktykując” w oczekiwaniu na pełne wielbienie Bóstw. 

Tekst 13: Forma Bóstwa Pana, który jest schronieniem 
wszystkich żywych istot, może zostać ustanowiona na dwa 
sposoby: tymczasowo lub na stałe. Ale stałego Bóstwa, gdy raz 
zostało przywołane, nigdy nie można odesłać, Mój drogi Uddhavo. 

Wyjaśnienie: Bóstwa zrobione z trwałych substancji są dwóch 
rodzajów: umocowane i ruchome. W umocowanych formach 
przywołuje się Pana raz i nie jest wymagane avāhana 
(przywoływanie obecności) w czasie każdej pūjy. W niektórych 
ruchomych mūrti podobnie przywoływuje się Pana raz. W tych 
formach, które są przywoływane tymczasowo, pūjārī musi 
przywoływać Pana przed każdym wielbieniem. Zasadniczo 
Vaiṣṇavowie stosują to tylko w przypadku funkcjonalnych Bóstw, 
które są wielbione przy jakichś szczególnych okazjach. Czasami, z 

                                                           
 Oryginalne, ręcznie malowane obrazki są lepsze niż fotografie Bóstw czy obrazów. 
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okazji jakiegoś festiwalu, formuje się mūrti z jakichś nietrwałych 
substancji, jak glina, piasek, krowie łajno, papka sandałowa, mąka 
ryżowa, ciemny cukier albo masło. Na przykład w czasie 
Govardhana-pūjy, zgodnie ze zwyczajem Vrajavāsī lepią mūrti 
Girirāja z krowiego łajna. (Dalsze szczegóły zamieścimy w Drugim 
Tomie tego podręcznika.) 

 Śalagrāma-śilā nie wymagają instalacji, jako że są One wieczną 
siedzibą Pana. Jednakże wielbiciele często wolą formę mūrti Pana, 
ponieważ jest ona bardzo atrakcyjna dla zmysłów i pomaga im 
doświadczyć transcendentalnego piękna wiecznej formy Pana, a 
także inspiruje ich do pełnienia służby. Okazyjnie można uważać 
śalagrāma-śilā za pewnego rodzaju Bóstwa maṇi-mayī, czyli 
Bóstwa zrobione z klejnotów—jeden z ośmiu rodzajów Bóstw 
wspomnianych w tym wersecie. 

Małe, przenośne Bóstwa:  

 Ponieważ małe, metalowe formy Pana są wygodne w wielbieniu 
wszystkimi upacāra, z reguły w świątyniach instaluje się jedno 
duże, nieruchome mūrti, a także jedno, lub więcej, małych 
przedstawiających tę samą formę, które uważa się za tożsame z 
dużą, nieruchomą formą. Podczas gdy duże Bóstwa mogą być 
wystawnie ubierane i ozdabiane, małe, metalowe Bóstwa i 
śalagrāma-śilā w Ich imieniu przyjmują wielbienie, które jest 
trudne do przeprowadzenia w przypadku dużych form—mianowicie 
kąpanie, ofiarowywanie pożywienia, kładzenie na spoczynek i 
wynoszenie Ich Wysokości na zewnątrz w czasie szczególnych 
festiwali. Jeśli są dwa, lub więcej, takich małych mūrti, każde z 
nich może być wielbione w poszczególny sposób: jedno mūrti 
może być kąpane, a także przyjmować związane z tym upacāra, 
drugie może być brane na procesję czy też huśtane w czasie 
Jhulana-yātry, a jeszcze inne może po prostu przyjmować 
pożywienie, itd. 

Standardy wielbienia: 

 Jak już omówiliśmy we Wprowadzeniu to Pierwszego Tomu, 
standard wielbienia musi być zależny od rodzaju zainstalowanego 
Bóstwa—czy jest to główne Bóstwo w świątyni, Bóstwo wielbione 
w określony sposób albo w czasie szczególnych festiwali, Bóstwo 
wielbione w czasie wszystkich festiwali albo Bóstwo domowe. Ale 
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we wszystkich przypadkach czyjeś czczenie potwierdza obecność 
Pana w Bóstwie. Dlatego cały proces wielbienia Bóstw musi 
przebiegać pod przewodnictwem mistrza duchowego, który 
instaluje Bóstwo albo autoryzuje Jego instalację, prosi Pana, aby 
pojawił się i przyjął wielbienie uczniów pod jego przewodnictwem 
lub przewodnictwem jego reprezentantów zgodnie ze standardami 
ustanowionymi dla tego określonego Bóstwa. 

Instalacja Bóstw 

 Ceremonia instalacji Bóstw dokonywana przez mistrza 
duchowego może być bardzo prosta lub bardzo wystawna, zależy 
to od różnych rzeczy, ale w każdym przypadku należy pamiętać, że 
Pan jest teraz obecny w Bóstwie. Dlatego zawsze powinno się 
wielbić Bóstwo przynajmniej zgodnie ze standardem ustalonym w 
czasie instalacji. Nawet jeśli Bóstwo ma być wielbione tylko raz w 
roku (jak może być w przypadku Bóstw Jagannātha 
przeznaczonych na Ratha-yātrę), powinno się ustalić, czy taki 
festiwal można przeprowadzać każdego roku i jakiego rodzaju 
służbę będzie się w tym czasie ofiarowywało Bóstwu. Jeśli 
instalowane Bóstwo jest przeznaczone dla podróżującej grupy 
nauczającej, ci, którzy będą wielbić Bóstwo, powinni zadecydować, 
w jaki sposób będą wielbić Bóstwo w różnych warunkach, które 

mogą się pojawić. Wszystkie takie standardy powinny być 
spisane, aby można się było do nich odnosić.  

Tekst 14: Bóstwo, które jest przywołane tymczasowo, może być 
dowolnie przywoływane i odwoływane, ale te dwie rzeczy można 
robić tylko wtedy, gdy Bóstwo jest rozmieszczone na ziemi. 
Powinno się kąpać Bóstwa, za wyjątkiem tych, które są zrobione z 
gliny, malunku lub drewna, w tym przypadku powinno się Je 
dokładnie oczyścić bez wody. 

Wyjaśnienie: Dokładne czyszczenie Bóstwa zrobionego z 
drewna, gliny, itd., jest uważane za proces mūrti-śuddhi, czyli 
oczyszczanie Bóstwa przed kąpielą. Gdy Bóstwo jest zrobione z 
nietrwałego materiału, powinno się najpierw dokładnie Je wytrzeć 
lekko wilgotną szmatką, a następnie można Je wykąpać wylewając 

                                                           
 W rzeczywistości mogą się nadarzyć różne okoliczności, gdy nie będzie to możliwe, by 

wielbić podróżujące Bóstwa zgodnie z normalnym standardem. W takich przypadkach pūjārī  
powinien mieć jakąś alternatywę, taką jak wielbienie Bóstw w formie obrazka, czy też w 
ostateczności spełnienie mānasa-pūjy, czyli wielbienie Pana w umyśle. 
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wodę z konchy do naczynia przeznaczonego do kąpieli i 
umieszczonego przed Panem. Robiąc to, pūjārī powinien dzwonić 
dzwoneczkiem i intonować wersety, takie jak Brahma-saṁhitā. 
Może także umieścić przed Bóstwami małe lustro w naczyniu do 
kąpieli, aby mógł widzieć odbicia Bóstw, które są nieróżne od 
Pana. W ten sposób kąpie się Bóstwa Jagannātha. 

Tekst 15: Powinno się wielbić Mnie w Mojej formie Bóstw, 
ofiarowując najwspanialsze parafernalia. Ale wielbiciel, który jest 
zupełnie wolny od materialnych pragnień, może wielbić Mnie 
czymkolwiek, co może zdobyć, a wewnątrz swego serca może 
Mnie wielbić parafernaliami ofiarowywanymi w umyśle. 

Wyjaśnienie: Wielbienie w otwartych świątyniach spełnia się 
zawsze, przynajmniej zewnętrznie, na poziomie vaidhī-bhakti. 
Nawet wielbiciel znajdujący się na poziomie spontanicznego 
oddania, powinien przestrzegać wszystkich świątynnych zasad w 
czasie wielbienia Bóstwa w świątyni. 

Parafernalia 

Na tyle, na ile to możliwe, w otwartych świątyniach pūjārī powinni 
się starać zdobyć pierwszej klasy parafernalia do ofiarowania 
Panu. Jest to bardzo ważne. Najwyższy Pan jest najwyższym 
odbiorcą przyjemności, i aby zwiększyć to zrozumienie wielbiciele 
mogą podjąć trud, by zapewnić Panu najwyższą jakość 
ofiarowania. Idealnym tego przykładem jest Rāghava Paṇḍita, 
który zdobył wysoką pochwałę od Pana Caitanyi za swoją szczerą 
służbę dla Bóstwa: 

Wybieranie przedmiotów potrzebnych w wielbieniu: czysta służba 
oddania Rāghavy Paṇḍita  

Następnie Śrī Caitanya Mahāprabhu poinformował 
wszystkich: ‘Posłuchajcie tylko o czystej służbie oddania, 
którą Rāghava Paṇḍita pełnił dla Kṛṣṇy. Zaprawdę, służba 
Rāghavy Paṇḍita jest w najwyższym stopniu czysta i 
doskonała. Posłuchajcie tylko, jak ofiarowywał kokosy—
pomijając już inne artykuły. Cena orzechów kokosowych 
wynosi pięć gaṇḍ za sztukę. Chociaż Rāghava Paṇḍita ma 
już setki drzew i miliony owoców, nadal bardzo pragnie 
poznać miejsce, gdzie można zdobyć słodkie orzechy 
kokosowe. Z wielkim wysiłkiem gromadzi orzechy 
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kokosowe z miejsca odległego o dwadzieścia mil i za każdy 
z nich daje cztery paṇy. Każdego dnie strzyże się pięć do 
siedmiu orzechów kokosowych i wkłada się do wody, by 
były chłodne. Gdy nadchodzi czas ofiarowania bhoga, 
orzechy kokosowe ponownie strzyże się i czyści. A po 
zrobieniu w nich dziurek ofiarowuje się je Panu Kṛṣṇie. Pan 
Kṛṣṇa  zwykł pić sok z tych orzechów kokosowych i czasem 
zostawiał je bez soku. Innym znowu razem orzechy 
kokosowe były napełnione sokiem. Gdy Rāghava Paṇḍita 
widział, że sok z orzechów kokosowych został wypity, był 
bardzo zadowolony. Wtedy rozbijał owoc, wyjmował 
miąższ i umieszczał go na innym talerzu. Po ofiarowaniu 
miąższu medytował za drzwiami świątyni. A tymczasem 
Pan Kṛṣṇa, zjadłszy miąższ, zostawiał pusty talerz. Czasami 
po zjedzeniu miąższu Kṛṣṇa ponownie napełniał talerz 
nowym miąższem. W ten sposób zwiększa się wiara 
Rāghavy Paṇḍita i pływa on w oceanie miłości. Pewnego 
dnia zdarzyło się, że dziesięć orzechów kokosowych 
ostrzyżono właściwie i sługa przyniósł je do ofiarowania 
Bóstwu. Było już póŹno, gdy je przyniesiono, dlatego 
pozostało niewiele czasu na ofiarowanie. Sługa, trzymając 
naczynie z orzechami, zatrzymał się w drzwiach. Wtedy 
Rāghava Paṇḍita zobaczył, że sługa dotknął sufitu nad 
drzwiami, a potem tą samą ręką dotknął orzechów. 
Wówczas Rāghava Paṇḍita powiedział: ‘Ludzie zawsze 
wchodzą i wychodzą tymi drzwiami. Pył z ich stóp unosi się 
ku górze i osiada na suficie. Po dotknięciu sufitu nad 
drzwiami dotknąłeś orzechów. Teraz są zanieczyszczone i 
nie nadają się do ofiarowania Kṛṣṇie.’ Taką służbę oddania 
pełnił Rāghava Paṇḍita. Nie przyjął orzechów kokosowych, 
tylko wyrzucił je za mur. Jego służba jest oparta wyłącznie 
na czystej miłości i podbija cały świat. Potem Rāghava 
Paṇḍita kazał zebrać, oczyścić i ostrzyc inne orzechy 
kokosowe i z wielką uwagą ofiarował je Bóstwu do 
jedzenia. W ten sposób zgromadził z odległych wiosek 
wyśmienite banany, mango, pomarañcze, chleb 
świętojañski i wszelkie najlepszej jakości owoce, o których 
usłyszał. Wszystkie te owoce sprowadzono z odległych 
miejsc i kupowano za wysoką cenę. Po przygotowaniu ich z 
wielką troską i czystością, Rāghava Paṇḍita ofiarowywał je 
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Bóstwu. W ten sposób, z wielką troską i uwagą, Rāghava 
Paṇḍita przygotowywał: szpinak i inne warzywa, 
rzodkiewki, owoce, sprasowany ryż, mączkę ryżową oraz 
słodycze. Z wielką uwagą przyrządzał ciastka, słodki ryż, 
zagęszczone mleko i wszystko inne. Również gotowano w 
czystych warunkach, tak więc pożywienie było wyśmienite i 
smaczne. Rāghava Paṇḍita ofiarowywał też wszelkiego 
rodzaju marynaty, takie jak kaśamdi. Ofiarowywał różne 
perfumy, szaty, ozdoby i wszystko, co najlepsze. Tak oto 
Rāghava Paṇḍita służył Panu w niezrównany sposób. 
Wszyscy byli zadowoleni na sam jego widok. [Cc. Madhya 
15.69-91] 

Substytuty różnych przedmiotów potrzebnych w czasie wielbienia 

 W swoim komentarzu do Bhāgavatam Śrīla Prabhupāda pisze: 

Rozumiemy, że deśa-kāla oznacza ‘odpowiednio do czasu i 
miejsca.’ [Takie rzeczy dla Bóstw] jak kwiaty, girlandy, 
owoce i warzywa powinny być zbierane w zależności od 
miejsca i od ich dostępności. [Bhāg. 4.8.55, znaczenie] 

 Jeśli brakuje ci jakiegoś przedmiotu lub przedmiotów do 
wielbienia Pana, możesz zastąpić je kwiatami, surowym białym 
ryżem, jęczmieniem, listkami albo czystą wodą. (Najłatwiejszymi 
do zdobycia i najpowszechniej stosowanymi substytutami są woda 
i płatki kwiatów.) Gdy nadchodzi czas ofiarowania brakującego 
przedmiotu, wypowiedz mantrę, którą się intonuje w czasie 
ofiarowywania tej rzeczy i, medytując o ofiarowywaniu 
rzeczywistej rzeczy, ofiaruj substytut (wodę, itd.). Następnie 
umieść wodę albo płatki kwiatów w specjalnie przygotowanym do 
tego celu naczyniu (visarjanīya-pātra). W ten sposób nawet 
najbiedniejsza osoba, która posiada tylko kilka naczyñ, kwiatów i 
czystą wodę, może wielbić Pana z pełnym bogactwem za pomocą 
mantr, medytacji i oddania, i otrzymać największą łaskę od Pana. 
Dalsza uwaga: Nawet jeśli nie brakuje jakiegoś przedmiotu, 
możesz medytować, że ofiarowujesz więcej tych rzeczy i lepszej 
jakości. Na przykład, gdy brak kwiatów zmusi cię, abyś ofiarował 
tylko jeden—być może nawet niezbyt dobrej jakości— kwiat 
podczas āratī, w czasie ofiarowywania możesz medytować, że 
ofiarowujesz Panu cały talerz pełen pachnących róż. Taka 
medytacja nigdy nie idzie na marne! 
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Teksty 16-17: W wielbieniu świątynnego Bóstwa, Mój drogi 
Uddhavo, kąpanie i ozdabianie są najbardziej zadowalającymi 
ofiarowaniami. Jeśli chodzi o Bóstwo narysowane na świętej ziemi, 
najdroższy jest Mu proces tattva-vinyāsa. Oblacje z sezamu i 
jęczmienia zamoczonych w ghee są najlepszym ofiarowaniem dla 
ognia ofiarnego, podczas gdy wielbienie składające się z 
upasthāna i arghya jest najlepsze w przypadku oddawania czci 
słoñcu. Powinno się wielbić Mnie w formie wody przez 
ofiarowywanie samej wody. W rzeczywistości cokolwiek ofiarowuje 
Mi Mój wielbiciel—nawet jeśli jest to odrobina wody—jest to dla 
mnie najdroższe. 

Wyjaśnienie: Szczególnie w przypadku wielbienia Bóstwa w 
otwartej świątyni, Pan nie będzie zadowolony samym oddaniem 
pūjārīego; raczej wielbiciele muszą wykazać swoje oddanie 
poprzez bardzo aktywne starania, by ofiarować wspaniałe rzeczy, 
jak zostało to wspomniane w powyższym wersecie. Śrīla 
Prabhupāda wymienił pięć głównych przedmiotów, które można 
ofiarować Bóstwu dla Jego satysfakcji: pierwszej klasy pachnidła, 
kwiaty, pożywienie, ubrania i ozdoby. Jak bardzo proste czy 
wystawne nie byłoby wielbienie w danej świątyni, należy 
szczególnie zadbać o to, aby te parafernalia pięciu rodzajów 
odpowiadały bardzo wysokiemu standardowi. Zasadniczo 
wielbienie Bóstw w domu będzie mniej bogate niż w świątyni, ale 
w obu przypadkach należy wszystko ofiarowywać z oddaniem. 
Teksty 15-18 mają do czynienia z tematem upādāna, czyli 
zbierania i gromadzenia przedmiotów potrzebnych do wielbienia. 

Tekst 18: Nawet bardzo bogate ofiarowanie nie zadowoli Mnie, 
jeśli będzie ofiarowane przez niewielbicieli. Ale będę zadowolony 
nawet nieznacznym ofiarowaniem z pachnącego olejku, kadzidła, 
kwiatów i smacznego pożywienia, które ofiarowuje z miłością Mój 
wielbiciel. 

Wyjaśnienie: Aby wspomóc rozwój  właściwego nastroju w 
wielbieniu Bóstw, powinno się czytać, słuchać i pamiętać rozrywki, 
w których Pan przyjmuje jakieś ofiarowanie od Swojego wielbiciela 
(dobre przykłady można znaleŹć w książce Kṛṣṇa—śródło wiecznej 
przyjemności: „Wyzwolenie żon braminów, którzy spełniali ofiary,” 
a także „Pobłogosławienie bramina Sudāmy przez Pana Kṛṣṇę”). W 
poniższej modlitwie ze Stava-mālā Śrīla Rūpa Gosvāmī we 
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właściwy sposób wyraża nastrój oddania, który powinno się 
wykazywać w czasie ofiarowywania czegoś Panu: 

O wrogu demona Mury, tak jak w wielkim szczęściu 
przyjąłeś pożywienie od żon braminów z Mathury, skórki 
banana od Vidury, masło, jogurt i mleko od krów z obszaru 
Vrajy, garstkę łamanego ryżu od Swojego przyjaciela 
Sudāmy, mleko z piersi Matki Yaśody i słodycze ofiarowane 
z miłością przez gopī z Vrajy, proszę, przyjmij mój podarek 
z tą samą przyjemnością. 

Tekst 19: Po oczyszczeniu się i zebraniu potrzebnych 
przedmiotów, wielbiciel powinien przygotować sobie siedzenie z 
trawy kuśa, której koniuszki powinny być skierowane na wschód 
albo północ, albo też, jeśli Bóstwo jest umieszczone w stałym 
miejscu, powinno się usiąść z twarzą w stronę Bóstwa.  

Wyjaśnienie: Ruchome Bóstwo w czasie kąpieli powinno być 
zwrócone twarzą na zachód lub południe, albo też w takim 
kierunku, by pūjārī był odwrócony twarzą w stronę głównego, 
nieruchomego Bóstwa. 

Tekst 20: Wielbiciel powinien uświęcić różne części swojego ciała 
poprzez dotykanie ich i intonowanie mantr. Powinien zrobić to 
samo dla Mojej formy Bóstwa, a swoimi rękoma powinien usunąć 
stare kwiaty i pozostałości poprzednich ofiarowañ. Powinien w 
odpowiedni sposób przygotować uświęcone naczynie i naczynie 
zawierające wodę do kropienia. 

Wyjaśnienie: Tekst 19 i 20 opisują ātma-śuddhi (oczyszczanie 
siebie samego), upādāna (zbieranie rzeczy potrzebnych w czasie 
wielbienia), āsana-sthāpana (przygotowywanie siedzenia), nyāsa 
(umieszczanie mantr na różnych częściach ciała), mūrti-śuddhi 
(oczyszczanie Bóstwa przed kąpielą), ghaṭa-sthāpana albo kalaśa-
sthāpana (przygotowywanie uświęconego naczynia do wielbienia 
albo kąpania Bóstwa) i samānya-arghya, czy też prokṣaṇīya-pātra-
sthāpana (przygotowywanie naczynia z wodą używanego do 
oczyszczania poprzez pokrapianie). 

āsana jako umiejscowienie w czasie wielbienia 

 Czasami ofiarowywanie upacāra jest podzielone na grupy w 
zależności od zmian położenia Bóstwa czy sytuacji w trakcie 
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wielbienia. Poniżej zamieszczamy listę tych grup, z których każda 
jest określona w pañcarātra-śāstrach jako āsana. 

1) Mantrāsana: Podejmuje się Pana za pomocą āsany, svāgata, 
padya, arghya, ācamanu, madhuparki i punar-ācamanu. W tej 
āsanie ofiarowywuje się również końcowe czynności, takie jak 
intonowanie mūla-mantra-japa, ofiarowywanie Panu modlitw, 
proszenie o wybaczenie obraz, okrążanie i pokłony. Mantrāsana 
jest podstawową āsaną, do której Bóstwo powraca kilka razy w 
czasie wystawnego wielbienia. 

2) Snānāsana: Ofiarowuje się Panu buty i prowadzi Go do miejsca 
kąpieli, gdzie ofiarowuje się Mu gałązkę do czyszczenia zębów i 
skrobaczkę do języka (jeśli nie zostały one ofiarowane zaraz po 
obudzeniu). W tym czasie wmasowuje się w Jego ciało olejek, 
kąpie się Go, wyciera, ofiarowuje gāmchę (bawełniany ręcznik) i 
ācamana. 

3) Alaṅkārāsana: Ponownie ofiarowuje się Panu buty i prowadzi do 
alaṅkārāsany, gdzie otrzymuje On ubrania, upavīta, ozdoby, papkę 
sandałową, ozdoby z kwiatów i girlandy, kadzidła i lampki. (Pūjārī 
może medytować, że ofiarowuje różnorodne, piękne buty, 
odpowiednio do każdej okazji.) 

4) Yātrāsana: Po udekorowaniu Pana, może On udać się na 
zewnątrz świątyni na procesję w palankinie. Czasami wykonuje się 
to poprzez medytację. 

5) Bhogāsana.: Ponownie ofiarowuje się Panu buty i prowadzi do 
bhogāsany, gdzie ofiarowuje się Mu āsanę, wodę do mycia rąk i 
ust, padya, ācamana, arghya i wodę do rąk. Potem otrzymuje On 
posiłek, wodę do picia, wodę do mycia rąk, ust i stóp, ācamana i 
ostatecznie tāmbūla. 

6) Paryaṅkāsana: Pan udziela darśanu znajdując się w 
paryaṅkāsanie. Paryaṅka oznacza „posłanie.” Oznacza to, że Pan 
relaksuje się przyjmując różne ofiarowania od odwiedzających 
wielbicieli. 

7) Śayanāsana: Umieszczanie Pana w łóżku, by udał się na 
spoczynek, nazywane jest śayanāsana. 

 W wystawnym wielbieniu przed ofiarowaniem przedmiotów 
charakterystycznych dla danej āsany zazwyczaj ofiarowywuje się 
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Panu pierwszych pięć elementów ṣoḍaśopacāra: āsana, svāgata, 
padya, arghya i ācamana. 

Nyāsa 

 Nyāsa odnosi się do umieszczania dŹwięków lub części mantr 
na różnych częściach ciała. Istnieją dwa rodzaje nyāsa: w jednym 
stosuje się cząsteczki dŹwięku—alfabetyczne dŹwięki (mātṛkā) lub 
sylaby występujące w mantrach Gāyatrī—a w drugim stosuje się 
imiona Pana, Jego towarzyszek, energii i towarzyszy. Celem nyāsa 
jest oczyszczenie i uduchowienie ciała. Podczas gdy bhūta-śuddhi 
(w vaidhī-bhakti), jak wyjaśnialiśmy w Pierwszym Tomie, 
pierwszym rozdziale, stwarza jedynie czystość ciała, nyāsa, 
poprzez umieszczanie dŹwięku na ciele, stwarza stan 
uduchowienia, czyniąc ciało jakościowo tożsame z ciałem Pana. 
Śrīla Rūpa Gosvāmī wspomina, że nyāsa są charakterystycznym 
elementem arcana (wielbienia Bóstw w nastroju vaidhī-bhakti). W 
części dotyczącej wielbienia są podane dwa rodzaje nyāsa: kara-
nyāsa, odnosząca się do rąk, a także aṅga-nyāsa, dotycząca 
całego ciała. Pūjārī może spełniać oba te rodzaje po wielbieniu 
mistrza duchowego i Pana Caitanyi, a przed wielbieniem Kṛṣṇy. 

 Zazwyczaj spełnia się nyāsa dla Bóstwa w czasie instalacji. Gdy 
instaluje się Pana w ghaṭa (uświęconym naczyniu) albo viśeṣa-
arghya (specjalnej arghya, gdzie instaluje się Bóstwo), wielbiciel 
może spełnić nyāsa w taki sam sposób, jak zrobiłby to dla siebie 
(zobacz wyjaśnienie do tekstu 49). Szczególnie poleca się 
spełnianie nyāsa pūjārīemu, który będzie dokonywał jakiejkolwiek 
instalacji—czy to uświęconych naczyñ, viśeṣa-arghya, czy też 
Bóstw.  

Tekst 21: Następnie za pomocą wody z naczynia powinno się 
spryskać miejsce, gdzie będzie wielbione Bóstwo, ofiarowania, 
które będą sprezentowane, a także swoje własne ciało. Potem 
powinno się ozdobić różnymi pomyślnymi substancjami trzy 
naczynia wypełnione wodą.  

Wyjaśnienie: Werset ten wspomina o oczyszczaniu miejsca 
(sthāna-śuddhi), parafernaliów (dravya-śuddhi) i siebie samego 
(ātma-śuddhi) poprzez spryskanie (prokṣana). Słowa tais taiḥ w 
oryginalnym sanskryckim znaczeniu („te, które są dostępne”) 
sugerują, że pūjārī nie musi być nadmiernie zaniepokojony, jeśli 
nie ma jakiegoś przedmiotu potrzebnego do ofiarowania. Można 



Uzupełnienie -  Wystawne wielbienie Bóstw 265 

zastąpić nieosiągalny przedmiot czymś, co jest dostępne, 
medytując, że się ofiarowuje ten poprzedni. (Zobacz strona 260 w 
tym rozdziale.) 

Tekst 22: Wielbiciel powinien oczyścić te trzy naczynia. Powinien 
uświęcić naczynie z wodą do mycia stóp Pana, intonując hṛdayāya 
namaḥ, naczynie z wodą do arghya intonując śirase svāhā, a 
pojemnik z wodą do mycia ust Pana poprzez intonowanie śikhāyai 
vaṣaṭ. Powinno się także intonować mantrę Gāyatrī dla każdego z 
trzech naczyñ. 

Wyjaśnienie: Werset ten podaje zwięzły opis pātra-sthāpana, 
czyli przygotowywania przedmiotów do wielbienia. W Tomie 
Pierwszym na stronie 162 znajduje się dokładny opis tego 
procesu. 

Tekst 23: Wielbiciel powinien medytować o Mojej subtelnej 
formie—która to mieści się w jego ciele, oczyszczonym teraz za 
pomocą powietrza i ognia—o formie, która jest Źródłem 
wszystkich żywych istot. Tę formę Pana postrzegają 
samozrealizowani mędrcy w ostatniej części wibracji świętej sylaby 
oṁ. 

Wyjaśnienie: Werset ten odnosi się do oczyszczania poprzez 
prāṇāyāmę i bhūta-śuddhi. Jak zostało tutaj wspomniane, w 
prāṇāyāmie można zastosować oṁ bīja, albo, jak zaleca Sanātana 
Gosvāmī, kāma-bīja. Gauḍīya Vaiṣṇavowie stosują metodę bhūta-
śuddhi, w której medytuje się o swojej pozycji jako wiecznego 
sługi sługi Pana. Bhūta-śuddhi może zostać poprzedzona dig-
bandhana i vahni-prakāra, co dosłownie oznacza „zamknięcie 
dziesięciu kierunków” i „otoczenie [wielbiciela] subtelnym ogniem.” 
Czynności te, w których korzysta się z dŹwięku, mantry i 
medytacji, budują ochronny mur wokół wielbiciela, który pomaga 
mu zachować koncentrację podczas wielbienia. 

 Umysł, szczególnie gdy jest zaniepokojony, może ulegać 
wpływom różnych subtelnych, negatywnych osób. Ale osoba, 
która jest wystarczająco umocniona w oddaniu, nie podlega takim 
wpływom, dlatego powyższe metody są dla niej dowolne. (Opis 
tych procesów znajduje się na stronie .) 

 Ten werset, jak i poprzednie cztery, odnoszą się do sześciu 
rodzajów oczyszczenia wymaganych w trakcie wielbienia Bóstw. 
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Na stronie  znajduje się opis sześciu rodzajów czystości (ṣaḍ-
śuddhi). 

Tekst 24: Wielbiciel postrzega Nadduszę, której obecność 
wypełnia jego ciało, w formie stosownej do swojej realizacji. W 
ten sposób wielbiciel wielbi Pana najlepiej, jak może, i staje się 
Nim w pełni pochłonięty. Poprzez dotykanie różnych części ciała 
Bóstwa i intonowanie odpowiednich mantr, wielbiciel powinien 
zaprosić Nadduszę do przyłączenia się do formy Bóstwa, a 
następnie powinien Ją wielbić.  

Wyjaśnienie: Wersety 23 i 24 opisują citta-śuddhi (oczyszczenie 
świadomości), dhyānę (medytację o formie Pana) i mānasa-pūję 
(wielbienie w umyśle). Werset 24 opisuje avāhana—
przywoływanie Bóstwa z wewnątrz własnego serca. Zazwyczaj nie 
robi się tego w przypadku Bóstw zainstalowanych na stałe. 
Jednakże przywołuje się Pana do tymczasowych Bóstw, do arghya 
(viśeṣa-arghya znana także jako dhāna-arghya), do wody do 
kąpieli Bóstwa i do ognia w czasie yajñy. Za pomocą medytacji, 
mantr i mudr zaprasza się Pana do upragnionego miejsca i 
ofiarowuje ochronę poprzez nyāsa—dotykanie różnych części 
Bóstwa i intonowanie mantr. Opis tego procesu znajduje się na 
stronach . 

Kṛṣṇa-dhyāna: medytacja o transcendentalnej formie Kṛṣṇy 

 Pan Śiva modli się: „Mój drogi Panie, pragnę widzieć Ciebie 
dokładnie w tej formie, w której wielbią Ciebie Twoi bardzo drodzy 
wielbiciele. Masz wiele innych form, ale chciałbym widzieć tę, 
która jest szczególnie ulubiona przez wielbicieli. Proszę, bądŹ 
łaskawy i pokaż mi ją, jako że tylko ta forma czczona przez 
wielbicieli może zupełnie zadowolić wszystkie wymagania 
zmysłów.” (Bhāg. 4.24.44) 

 W swojej Bhakti-sandarbha Śrīla Jīva Gosvāmī zaznacza, że ta 
dhyāna powinna dotyczyć formy Pana, która znajduje się w Jego 
wiecznej siedzibie, a nie—jak w przypadku yoginów—formy Pana 
wewnątrz serca. 

 Zamieszczamy tutaj tłumaczenie rozszerzonej medytacji o 
Kṛṣṇie z Hari-bhakti-vilāsa. W wystawnym wielbieniu Rādhā-Kṛṣṇy 
można spełnić tę dhyānę przed mānasa-pūją: 
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Czysta ziemia Vṛndāvany jest chłodzona obecnością drzew, 
których czułe gałęzie są obciążone garściami świeżych 
pączków i najatrakcyjniejszych kwiatów. Drzewa te 
opływają miodem i są przepełniane niebiañskimi 
zapachami, a ich pnie są owinięte winoroślami ozdobionymi 
garstkami nowych kwiatów.  

Serce Vṛndāvany rozbrzmiewa buczeniem brzęczących 
pszczół, które przyleciały, by rozkoszować się nektarem 
kwitnących kwiatów, a także odgłosami wydawanymi przez 
gołębie, papugi, sārikā i kukułki. Wszędzie tam tañczą 
pawie.  

Vṛndāvanie służy miękka, wygładzająca bryza, niosąca 
lekką mgiełkę z kropli rozbijających się fal Yamuny. Bryza 
ta, niosąca pyłek w pełni rozkwitniętych lotosów, zabawnie 
targa ubraniami gopī, których umysły zostały poruszone 
tęsknotą za swoim Panem. 

Na środku Vṛndāvany, niczym wieża stoi drzewo kalpa-
vṛkṣa, które spełnia wszystkie pragnienia. Jego gałęzie są z 
koralu, liście z szafirów, bukiety kwiatów z diamentów i 
pereł, a owoce z rubinów. Służą mu uosobione pory roku i 
dlatego produkuje na raz wszystkie rodzaje kwiatów. 

U podstawy obdarzającego nektarem drzewa kalpa-vṛkṣa 
znajduje się teren, który świeci tak jasno, jak słoñce 
wschodzące ponad łañcuchem gór z czystego złota. 
Pobłyskując klejnotami i świecąc wzgórzami złotego 
piasku, miejsce to jest zupełnie wolne od fal lamentu, 
złudzenia, starości, śmierci, głodu i pragnienia. 

Na wysadzanej klejnotami podłodze znajduje się 
przecudowna āsana w formie lotosu o ośmiu płatkach 
lekko zabarwionych kolorem świtu. W środku, jaśniejący 
jak wschodzące słoñce, w wygodnej pozie siedzi Pan 
Mukunda. 

Jaśnieje On niczym błyszczący, ciemny szafir, czarny jak 
grafit, ciemny jak góra monsunowych chmur, delikatny jak 
niebieski lotos. Na Jego czarnych włosach, które są grube, 
gładkie i ułożone w loki, znajduje się pobłyskujące pawie 
piórko. 
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Na Jego głowie spoczywają ozdoby z kwitnących kwiatów 
pārijāta odwiedzane przez brzęczące pszczoły, a na uszach 
ma świeże kwiaty. Na  środku czoła, w otoczeniu loków 
włosów, pomiędzy dwoma długimi, podobnymi do pnączy 
brwiami, jaśnieje pionowymi liniami jasno żółty tilaka. 
Twarz Pana Mukundy świeci jak nieskazitelny księżyc w 
porze jesieni, a oczy są szerokie niczym płatki lotosu. Jego 
lustrzane policzki jaśnieją promieniami wysadzanych 
klejnotami kolczyków w kształcie rekinów. Jego piękny nos 
wdzięcznie zadziera się ku górze, a czuły uśmiech, 
przypominający księżyc, jaśmin i kwiat mandāra, rozświetla 
wszystkie Jego cechy. 

Wokół Jego szyi, podobnej do konchy, przebiega rząd 
koralowych kwiatów i młodych liści, a od Jego ramion aż 
do stóp ciągnie się girlanda z kwiatów kalpa-vṛkṣa 
otoczonych gromadą brzęczących, zatoksykowanych 
pszczół. Na Jego szerokiej piersi spoczywa promienny 
sznur pereł przypominający konstelację gwiazd; świecący 
jak słoñce na niebie klejnot Kaustubha; a także Jego znak 
rozpoznawczy, Śrīvatsa. 

Ramiona ma wysokie, dobrze zbudowane ręce sięgają 
kolan, a brzuch Jego jest lekko naznaczony i wzniesiony, z 
głębokim pępkiem na środku. Od Jego pępka w górę 
ciągnie cię delikatna linia czarnych włosów. Jest 
udekorowany naramiennikami, bransoletami, naszyjnikami, 
dzwoneczkami u stóp, sznurami i złotym pasem 
wysadzanym klejnotami. Na różnych częściach Jego ciała 
namalowane są różne wzory. Wokół pasa ma zawinięty 
żółty kawałek szaty. 

Ma On piękne uda i kolana, czarujące kostki u stóp, a 
stopy gładsze niż wypolerowana skorupa żółwia. Paznokcie 
u stóp błyszczą niczym lustra z rubinów, a palce są niczym 
liście z klejnotów. Na różowych dłoniach i stopach znajdują 
się przepiękne znaki przedstawiające rybę, przyrząd do 
kierowania słoniem, cakrę, flagę, lotos, piorun i ziarno 
jęczmienia. Jego ciało, łączące wszelkie najwspanialsze 
elementy piękna, pokonuje fizyczną atrakcję Kupidyna, 
boga miłości. 
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Śrī Kṛṣṇa jest oceanem nieograniczonego szczęścia. Z Jego 
fletu—który osiągnął doskonałość poprzez obcowanie z 
Jego lotosową twarzą—wydobywają się transcendentalne 
rāgi, gdy w prosty sposób porusza palcami. Słysząc te rāgi 
wszystkie stworzenia, a także ich potomstwo, są 
przyciągnięte i nieruchomieją, a ich serca się topią. 

Śrī Kṛṣṇa jest otoczony krowami z długimi, wysmukłymi 
ogonami. Podchodzą do Niego chwiejnym krokiem, gdyż 
ich wymiona są pełne mleka. Ich oczy przyklejają się do 
lotosowej twarzy Pana, podczas gdy do połowy przeżute, 
delikatne ŹdŹbła trawy, pozostają nieruchome na 
koniuszkach ich zębów. Nowonarodzone cielęta pozostają 
nieruchome, a ich piękno zwiększa mleczna piana 
skapująca z ich małych pyszczków i ząbków, którymi z 
takim zapałem ssały pełne wymiona. Nastawiają swoje 
małe uszy, by usłyszeć głębokie, czarujące dŹwięki Jego 
fletu. Starsze cielęta, które wokół szyi mają zawinięte 
kolorowe kapy, a z ich miękkich głów wynurzają się małe 
rogi, podnoszą swoje ogony, popychają się nawzajem, 
zabawnie galopują w tę i z powrotem, a ostatecznie 
zbierają się wokół Pana. Masywne byki, obciążone 
olbrzymimi garbami, głęboko zniżają się i leniwie 
podchodzą do Niego. Ale gdy płynny nektar z fletu spływa 
do ich wzniesionych uszu, rozszerzają nozdrza i podnoszą 
głowy. 

Chłopcy pasterze, podobni do Kṛṣṇy jeśli chodzi o 
charakter, szczęśliwą naturę, wiek, zajęcia i ubranie, 
słodko wygrywają niskie melodie na swoich fletach i 
vīṇāch. Śpiewają  oni wdzięczne melodie i doskonale 
tañczą z wyciągniętymi ramionami. Podchodzą do Niego 
małe dzieci, z których ust wypływają łamane słowa. Na ich 
szyjach wiszą tygrysie pazury, a dzwoneczki 
przymocowane do kostek i grubych brzuszków radośnie 
podzwaniają. Na przód, w gotowości by służyć Panu, 
wyszły atrakcyjne pasterki, których kibicie oznaczone są 
trzema liniami. Kołyszą się z powodu ciężaru swoich 
szerokich, ciężkich bioder, a ich głowy kłonią się spod 
obfitych warkoczy. Na drzewach pragnień ich ciał 
umoczych nektarem z Jego fletu pojawia się gęsia skórka 
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niczym kwiaty na kwitnących winoroślach. Ocean premy w 
sercach gopī rozszerza się z powodu podobnego do 
księżyca uśmiechu syna Nandy, a chlapanie tych 
poruszonych fal premy objawia się jako krople potu na 
ciałach zapracowanych gopī.  

Spod Swych długich, wygiętych w łuki brwi, strzela On 
ostrymi spojrzeniami—strumieniem śmiercionośnych strzał 
miłości, które trafiają w czułe punkty opanowania gopī. 
Zaniepokojone lecz nieposłuszne, próbują one 
powstrzymać bolesne drżenie, które zaczyna dotykać 
wszystkie części ich ciał. Ale chętne, by pić nektar 
nieporównywalnej postaci Kṛṣṇy, z na wpół zamkniętymi, 
zawstydzonymi oczami sekretnie spoglądają na Niego i w 
ten sposób nadal pływają w strumieniach premy.  

Brzęczące pszczoły otaczają gopī, chętne aby pić miód 
spływający z kwiatów, które wypadły z ich rozluŹnionych 
warkoczy. Z powodu swojego silnego szaleñstwa gopī 
używają niezrozumiałych, czułych słów, a dzwoneczki u ich 
talii dzwonią z powodu ich niemożliwego do kontrolowania 
drżenia. Ich świetne, jedwabne szaty, poluŹnione teraz na 
skutek ciężkiego oddechu gopī, odsłaniają części ich 
świetlistych ciał. Miękki odgłos ich niepewnych kroków 
miesza się z uderzeniami wysadzanych klejnotami 
bransolet na nogach i rozchodzi się z echem na wszystkie 
strony. Ich usta drżą, kolczyki błyskają, a oczy, otoczone 
wdzięcznymi powiekami, z powodu wstydu zostają na wpół 
zamknięte. Zakłócenie oddechu powoduje, że ich różowe 
usta zaczynają ciemnieć. W swoich delikatnych, 
romantycznych rękach, trzymają różne prezenty dla 
swojego Pana, któremu zawsze służą. 

Pan, Źródło przyjemności, jest ozdobiony girlandą w pełni 
rozkwitniętych, niebieskich lotosów w formie ciemnych, 
niespokojnych oczu gopī, które zatrzymują się na 
Nim. Oczy te, niczym girlanda spragnionych miłości 
pszczół, w szalony sposób piją płynny miód Jego 
wszechatrakcyjnej twarzy. 

Gopa, gopī i krowy pozostają w pewnej odległości, podczas 
gdy devatowie, na czele z Brahmą, Śivą i Indrą, recytują 
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wersety, aby osiągnąć materialne bogactwo (artha). Po 
prawej stronie stoją zebrani muni, pragnący spełnić 
zalecenia literatury wedyjskiej dotyczące dharmy. Za nimi, 
w stanie samādhi, stoji Sanaka i inni yogīndrowie pragnący 
wyzwolenia (mokṣa). Po lewej stronie stoją Yakṣowie, 
Siddhowie, Gandharvowie, Vidyādharowie i Cāraṇowie 
wraz ze swymi żonami, a także Kinnarowie i najlepsze 
Apsary. W przypływie kāma (przyjemności) śpiewają, 
tañczą i grają na muzycznych instrumentach. 

Na niebie pojawia się Nārada Muni, który jest biały niczym 
koncha, świeci jak księżyc, jak jaśmin i błyskawica. Zdobią 
go matowe loki czerwonawych włosów. Znając konkluzje 
wszystkich pism, służy lotosowym stopom Kṛṣṇy z 
niezłomnym oddaniem, porzuciwszy wszystkie materialne 
przyjemności. Zadowala on Pana, grając na swojej vīṇie, 
która stwarza cudowne melodie ułożone w zgrabne rāgi. 

Teksty 25-26: Wielbiciel powinien sobie najpierw wyobrazić, że 
Moje siedzenie jest udekorowane bóstwami uosabiającymi 
obowiązki religijne, wiedzą, wyrzeczeniem, bogactwem, a także 
Moimi dziewięcioma duchowymi energiami. Powinien myśleć o 
siedzeniu dla Pana jako lotosie o ośmiu płatkach, który jaśnieje z 
powodu szafranowych pręcików wewnątrz okółka. Następnie, 
przestrzegając zasad regulujących zarówno Wed, jak i tantr, 
powinien on ofiarować Mi wodę do mycia stóp, wodę do mycia 
ust, arghya i inne elementy wielbienia. Dzięki temu procesowi 
osiąga on zarówno materialne przyjemności, jak i wyzwolenie. 

Wyjaśnienie: Werset 25 opisuje pīṭhā-pūję, czyli wielbienie 
miejsca, w którym przebywa Pan wraz ze Swymi towarzyszami. 
Aby spełnić pīṭhā-pūję, najpierw należy narysować lotos o ośmiu 
płatkach za pomocą papki sandałowej wewnątrz snāna-pātry, 
miejsca, w którym kąpie się Bóstwo. Następnie, używając do tego 
celu płatków kwiatów i mantr, wielbi się różnych towarzyszy i 
energie Pana w różnych częściach lotosu. Jako że proces ten jest 
raczej wystawny, nie oczekuje się, że pūjārī będzie codziennie 
spełniał go ze wszystkimi szczegółami. Można jednakże przyjąć 
radę, której Pan Kṛṣṇa  udziela tutaj odnośnie medytacji 
przeprowadzanej przed wielbieniem Pana parafernaliami. 
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 Werset 26 opisuje ofiarowywanie upacāra przed kąpielą Bóstw. 
Kiedykolwiek przenosi się Bóstwo z jednej āsany (pozycji, w której 
Pan przyjmuje czczenie) do drugiej, można ofiarować Mu 
padya (wodę do mycia stóp), arghya (pomyślne substancje 
ofiarowywane szanowanemu gościowi) i ācamana (wodę do 
oczyszczania). Powtórne ofiarowywanie tych i innych upacāra 
znajdujących się na liście sześćdziesięciu czterech upacāra, odnosi 
się do zmian āsan w ciągu dnia. 

Uwaga na temat ācamanu 

 Wyrażenie „woda do mycia ust” nie jest technicznie właściwe. 
ācamana (lub ācamanīya) odnosi się raczej do picia małymi łykami 
wraz z jednoczesnym intonowaniem mantr. Tak jak wielbiciel robi 
ācamana dla oczyszczenia przed i po pewnych czynnościach, 
podobnie Pan wykonuje ācamana dla tego samego celu. Woda do 
mycia ust (mukha-prakṣālaṇa) po jedzeniu jest uważana za część 
naivedya upacāra. W rozszerzonym procesie wielbienia może być 
ona ofiarowywana oddzielnie. 

Tekst 27: Po kolei powinno się wielbić dysk Sudarśana należący 
do Pana, Jego konchę Pāñcajanya, maczugę, miecz, łuk, strzały, 
sochę, broñ muṣala, klejnot Kaustubha, girlandę z kwiatów i 
kosmyk włosów Śrīvatsa na Jego piersi. 

Tekst 28: Powinno się wielbić towarzyszy Pana, takich jak Nanda, 
Sunanda, Garuḍa, Pracaṇḍa i Caṇḍa, Mahābala i Bala, Kumuda i 
Kumudekṣaṇa. 

Wyjaśnienie: Świątynia jest repliką duchowej siedziby Pana, 
której wygląd i rozmiary są określone w pismach. Pałac na 
Vaikuṇṭhach ma cztery bramy strzeżone przez cztery pary 
strażników. U wejścia są także obecni towarzysze i energie Pana. 
Aby osiągnąć dostęp do Pana, wielbiciel musi najpierw otrzymać 
łaskę strażników i towarzyszy Pana poprzez wielbienie ich. W ten 
sposób wielbiciel rozpoznaje, że bez łaski towarzyszy Pana 
niemożliwe jest zbliżenie się do Pana. Śrīmad-Bhāgavatam 
 (5.12.12) rozszerza tę kwestię: 

Mój drogi Królu Rahūgaṇo, dopóki nie otrzyma się 
możliwości, by posmarować całe ciało kurzem z lotosowych 
stóp wielkich wielbicieli, nie można doświadczyć Prawdy 
Absolutnej. Nie można jej doświadczyć jedynie poprzez 
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przestrzeganie celibatu (brahmacāryi), ścisłe 
przestrzeganie zasad dotyczących życia z rodziną, 
porzucenie domu jako vānaprastha, przyjęcie sannyāsy, 
czy też podejmowanie surowych pokut poprzez zanurzanie 
się w lodowatej wodzie zimą, czy też otaczanie się 
gorącym ogniem i piekącym żarem słonecznym w lecie. 
Jest wiele innych procesów zrozumienia Absolutnej 
Prawdy, ale w rzeczywistości jest ona objawiana tylko tym, 
którzy osiągnęli łaskę wielkiego wielbiciela. 

 Chociaż obecnie struktury świątyñ nie przypominają opisów 
śāstr, to ponieważ Pan jest obecny w świątyni, Jego siedziba jest 
także obecna, mimo że nie widzimy jej. Dlatego też wielbiciele 
mogą wielbić strażników i towarzyszy Pana. Często dokonuje się 
tego poprzez medytację po wejściu do pokoju Bóstw i zajęciu 
miejsca na āsanie. Gdy pūjārī wchodzi do pokoju Bóstw pierwszy 
raz w ciągu dnia, powinien pamiętać o towarzyszach Pana i prosić 
ich o pozwolenie na wejście i spełnienie służby dla Pana. 

Tekst 29: Ofiarowaniami takimi jak prokṣaṇa powinno się wielbić 
Durgę, Vināyakę, Vyāsę, Viṣvaksenę, mistrza duchowego i różnych 
półbogów. Wszystkie te osobistości powinny znajdować się we 
właściwych miejscach, zwracając się twarzą w stronę Bóstwa 
Pana. 

Wyjaśnienie: Rozpoznawszy, że Pan nigdy nie jest sam i że 
można Go zadowolić jedynie wtedy, gdy najpierw okaże się 
szacunek Jego wielbicielom, pūjārī może po prostu pamiętać o 
wszystkich parafernaliach i osobistościach opisanych w wersetach 
27-29, w czasie gdy rozpoczyna wielbić Bóstwo. Gdy wielbi się 
Rādhā-Kṛṣṇę, zamiast pamiętania o mieszkañcach Vaikuṇṭhy 
wspomnianych w tych wersetach zaleca się pamiętać o 
towarzyszach Pana z Goloka Vṛndāvany i o mahājanach. 
Najważniejsze jest pamiętanie o mistrzu duchowym, który jest 
sumą wszystkich półbogów. Śrīla Jīva Gosvāmī odnosi się do tego 
wersetu w swojej Bhakti-sandarbha, wskazując na to, że 
półbogowie, o których tam mowa, nie są w rzeczywistości 
półbogami z tego materialnego świata, ale wiecznymi 
towarzyszami Pana na Vaikuṇṭhach posiadającymi takie same 
imiona, jak materialni półbogowie. Dlatego ‘półbogowie’ z 
Vaikuṇṭhy są godni czci jako czyści wielbiciele Pana. 
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Teksty 30-31: Wielbiciel powinien każdego dnia kąpać Bóstwo, w 
tak bogaty sposób, jak może. Powinien używać wody 
perfumowanej papką sandałową, korzeniem uśīra, kamforą, 
kuṅkumą i aguru. Powinien także intonować różne wedyjskie 
hymny, takie jak anuvāka znane jako Svarṇa-gharma, 
Mahāpuruṣa-vidyā, Puruṣa-sūkta i różne pieśni z Sāma Wedy, 
takie jak Rājana i Rohiṇya.  

Wyjaśnienie: Jest wiele ziół, które można wykorzystać do 
nadania zapachu wodzie do kąpieli Pana i zostaną one opisane w 
Drugim Tomie tego podręcznika. Zazwyczaj pūjārī dodają kilka 
kropli wody różanej lub parę pachnących płatków do wody do 
kąpieli. W czasie wielbienia Bóstwa śalagrāma-śilā wielbiciele 
najczęściej intonują modlitwę Puruṣa-sūkta (opis tego procesu 
znajduje się na stronie ). Śrīla Prabhupāda polecił, aby w czasie 
kąpieli Bóstw pūjārī intonowali także modlitwy z Brahma-saṁhity 
(modlitwy te znajdują się na stronie ). 

Tekst 32: Mój wielbiciel powinien pięknie dekorować Mnie 
szatami, nicią bramiñską, różnymi ozdobami, znakami z tilaka i 
girlandami, a także powinien smarować Moje ciało pachnącymi 
olejkami, wszystko w przepisany sposób. 

Wyjaśnienie: Wyrażenie „pachnące olejki” tutaj i w następnym 
wersecie odnosi się szczególnie do gandha, czyli papki sandałowej 
zmieszanej z różnymi substancjami. Może to także oznaczać 
zapachy ofiarowywane na bawełnianych wacikach, albo też 
wkładane do ubrania Bóstwa. Stwierdzenie Pana, że powinno Mu 
się ofiarowywać „wszystko w przepisany sposób” (yathā ucitam), 
sugeruje, że szczegóły podane przez śāstry, takie jak metoda 
oczyszczania i wykorzystywania mantr, powinny być stosowane na 
tyle, na ile to możliwe, a także z właściwym zrozumieniem ich 
znaczenia. 

 Po wykąpaniu Pana pūjārī może ofiarować te przedmioty w 
czasie, gdy Pan znajduje się w alaṅkārāsanie, āsanie do 
ubierania. Jeśli znajdują się zarówno duże, jak i małe Bóstwa tych 
samych osobistości (na przykład Rādhā-Kṛṣṇa, Gaura-Nitāi albo 
Jagannātha), w czasie gdy małe Bóstwa są kąpane, duże mogą 
być jednocześnie ubierane przez drugiego pūjārīego. Jako że Pan 
jest nieograniczony, bez problemu może przyjmować wszelkiego 
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rodzaju służby w tym samym czasie i od nieskończenie wielu 
wielbicieli. 

Tekst 33: Wielbiciel powinien z pełną wiarą dostarczać Mi wodę 
do mycia stóp i ust, pachnące olejki, kwiaty i niepołamane ziarno, 
a także kadzidła, lampki i inne przedmioty. 

Wyjaśnienie: „Niepołamane ziarno,” czyli akṣata, odnosi się z 
reguły do niegotowanego ryżu wymieszanego z kuṅkumą lub 
turmerikiem w przypadku Bóstw Viṣṇu innych niż Kṛṣṇa, który woli 
czysty, biały ryż. Zazwyczaj akṣata ofiarowuje się poprzez rzucenie 
szczypty na lotosowe stopy Bóstwa z jednoczesnym intonowaniem 
Jego 16 lub 108 imion (poprzedzając każde imię oṁ, następnie 
intonując imię w formie celownika, a następnie dodając namaḥ). 
W świątyniach w Indiach pūjārī często wykonują to jako formę 
wielbienia w imieniu odwiedzającego gościa. Można także wielbić 
różnych towarzyszy Pana (takich jak ci wspomnieni w tekście 29) 
za pomocą akṣata z jednoczesnym intonowaniem ich imion. 

Kwiaty, które można i których nie można ofiarować 

Śāstry stwierdzają, że Pan jest bardziej zadowolony z ofiarowania 
pierwszej klasy kwiatów, niż z ofiarowania klejnotów i złota. 
Dlatego należy poświęcić sporo uwagi, by zapewnić odpowiednie 
kwiaty. Można ofiarowywać kwiaty o słodkim zapachu, szczególnie 
gdy są białe lub żółte. Jeśli są one niedostępne, można ofiarować 
kwiaty bez zapachu lub o ciemnym kolorze, jeśli nie mają tych 
dyskwalifikacji, które opiszemy poniżej. 

 Hari-bhakti-vilāsa szczególnie chwali następujące kwiaty (w 
miarę możliwości staraliśmy się zidentyfikować ich łaciñskie lub 
miejscowe nazwy): jāti (jaśmin: Jasminum grandiflorum), 
czerwone i białe lotosy, mālatī (jaśmin), kadamba (Nauclea 
cadamba), kwiaty mango, mallikā (jaśmin kwitnący nocą), 
podwójny jaśmin (Linum usitatissimum), mādhavī (wiosenny 
kwiat: Gaertnera racemosa), campaka (Michelia campaka), 
frangipani (pewien rodzaj magnolii), aśoka (Jonesia asoka roxb.), 
karṇikāra (Pterospiternum acerfolium, Cassia fistula, albo kāṇiyār), 
jhiṇṭikā (Balena cristata), karavī (Celosia cristata, roślina 
asafetida), yūthikā (Jasminum auriculatum), mandāra (różnorodne 
białe Calotropis gigantea), pāṭala (Bignonia suaveolens), bakula 
(Mimusops elengi), tila (Sesamum indicum), japa (chiñska róża), 
bilva (Aegle marmelos, bel, albo drewniane jabłko), białe kuṭaja, 
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ketakī (Pandanus odoratissimus), pītaka (Odina pennata; szafran), 
tagara (Tabernoemontana coronaria, księżycowy promieñ, czy też 
kwiat woskowy), palāśa (Butea frondosa) i kumuda (biała lilia 
wodna). 

 Hari-bhakti-vilāsa podaje następującą listę kwiatów, których nie 
można ofiarować: kwiaty, które są podarte, stare lub wyschnięte 
(za wyjątkiem lotosu, campaki, tulasī, āgatsyi i bakuli); kwiaty 
zgniłe albo zarobaczone, czy też nadgryzione przez owady; kwiaty, 
które spadły na ziemię (za wyjątkiem bakuli); kwiaty, które 
brzydko pachną lub kwiaty bez zapachu (za wyjątkiem kuśa); 
kwiaty z ciernistych roślin (chyba że są pachnące i jasno 
zabarwione, chociaż jeśli chodzi o różę, do przyjęcia są wszystkie 
kolory); pączki kwiatów (za wyjątkiem jaśminu); kwiaty, na 
których znajdują się nieczyste substancje, jak np. włosy; kwiaty z 
cmentarza; kwiaty, które dotknęły czegoś nieczystego, np. zwłok; 
kwiaty trzymane w czasie ofiarowywania praṇāma; kwiaty 
zbierane lub trzymane lewą ręką; kwiaty zbierane w dolną część 
ubrania; kwiaty, które zostały umieszczone na głowie lub uchu, 
albo które dotknęły niższej części ciała; kwiaty wąchane przez 
kogoś; kwiaty myte przez zanurzenie w wodzie (które w ten 
sposób tracą zapach i plamią wszystko, czego dotykają); kwiaty 
zebrane w czasie najgorętszej części dnia lub w nocy; kwiaty 
zebrane w taki sposób, który wymagał łamania gałęzi lub 
wyrywania rośliny z korzeniami; kwiaty arka i dhustura. Nie 
powinno się także używać kradzionych kwiatów lub 
perfumowanych olejkami lub innymi substancjami. 

Tekst 34: Zgodnie ze swoimi możliwościami wielbiciel powinien 
ofiarowywać Mi cukier candy, słodki ryż, ghee, śaṣkulī (ciasteczka 
z mąki ryżowej), āpūpa (różne słodkie ciasteczka), modaka 
(ugotowane kluseczki z mąki ryżowej wypełnione słodkim 
orzechem kokosowym i cukrem), saṁyāva (pszenne ciasteczka 
zrobione z ghee i mleka, pokryte cukrem i przyprawami), jogurt, 
warzywne zupy i inne smaczne potrawy. 

Wyjaśnienie: Jak jest to opisane w pieśni Bhaktivinoda Thākura, 
pt. Bhoga-āratī, Pan Kṛṣṇa i jego przyjaciele pasterze cieszą się 
wielką różnorodnością potraw, którymi póŹniej, jako prasāda, 
rozkoszuje się Śrīmatī Rādhārāṇī i jej towarzyszki. W świątyniach 
Gauḍīya Vaiṣṇava zazwyczaj ofiarowuje się jeden talerz z 
pożywieniem dla Kṛṣṇy, który póŹniej ofiarowuje się Rādhārāṇī 
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jako prasāda Kṛṣṇy. Jednakże Śrīla Prabhupāda powiedział, że 
można jednocześnie ofiarowywać osobne talerze dla Kṛṣṇy i 
Rādhārāṇī. Ofiarowując oddzielne talerze pūjārī powinien 
rozumieć, że Rādhārāṇī ofiarowuje najpierw swój talerz Kṛṣṇie i je 
tylko wtedy, gdy Pan zakończy przyjmować Swój posiłek. Zamiast 
ofiarowywać dwa oddzielne talerze, można ofiarować jeden wielki, 
na którym znajduje się tak bogate ofiarowanie, jak to możliwe. W 
każdym razie, czy ofiarowywuje się jeden, czy też wiele talerzy, 
wielbiciel przeprowadzający ofiarowanie powinien zrozumieć, że 
ofiarowuje to wszystko swojemu mistrzowi duchowemu, który 
poprzez guru-paramparā ofiaruje bhoga Panu Caitanyi, Panu 
Kṛṣṇie i Ich towarzyszom. Dlatego w czasie ofiarowywania bhoga 
powinno się intonować praṇāma-mantry do mistrza duchowego, 
Pana Caitanyi i Pana Kṛṣṇy, modląc się, by przyjęli Oni nasze 
nieznaczne ofiarowanie. 

Tekst 35: Na specjalne okazje, a jeśli to możliwe, to nawet 
codziennie, powinno się masować Bóstwo maścią, pokazywać Mu 
lustro, ofiarowywać eukaliptusowe patyczki do mycia zębów, 
kąpać w pięciu rodzajach nektaru, ofiarowywać różnorodne bogate 
pożywienie i zapewnić rozrywkę poprzez śpiewanie przed Nim i 
tañczenie. 

Wyjaśnienie: Wielbiciel może ofiarowywać różne przedmioty 
królewskiego wielbienia, jak zostały one wyżej wymienione. Można 
je ofiarowywać przy szczególnych okazjach, jeśli nie jest to 
możliwe każdego dnia. Jak wspomniano w znaczeniu do tego 
wersetu, Śrīla Śrīdhara Svāmī poleca Ekādaśī jako odpowiedni 
dzieñ do specjalnego wielbienia Bóstw. Na przykład, w każde 
Ekādaśī pūjārī może ofiarowywać pañcāmṛta-snāna, a także 
intonować dodatkowe wersety na zakończenie porannego 
wielbienia (być może po darśana-āratī). Albo też przedmioty, które 
na codzieñ są ofiarowywane tylko za pomocą mantry i płatków 
kwiatów lub wody, w czasie Ekādaśī mogą być ofiarowywane w 
bezpośredni sposób, na przykład można ofiarować gałązkę do 
czyszczenia zębów (danta-dhāva) lub orzechy betel. Podobnie 
można udekorować łóżko Pana przy użyciu kwiatów, co zostało 
opisane jako sześćdziesiąta spośród sześćdziesięciu czterech 
upacāra. 
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 Maść wspomniana w tym wersecie może oznaczać pastę z 
nasion sezamu, którą wciera się w Bóstwo, aby oczyścić Je przed 
kąpielą. 

Tekst 36: Wielbiciel powinien spełniać ofiary ogniowe na arenie 
skonstruowanej zgodnie ze wskazaniami pism. Powinien 
wykorzystać do tego święty pas, zagłębienie ofiarne i ołtarne 
wzniesienie. Rozniecając ofiarny ogieñ, wielbiciel powinien 
rozpalać go, układając drewno własnymi rękoma. 

Wyjaśnienie: W swojej Sat-kriyā-sāra-dīpikā Gopāla Bhaṭṭa 
Gosvāmī podaje szczegółowy opis, jak należy skonstruować arenę 
ofiary ogniowej i jak spełnić taką ofiarę. Szczegóły te zamieścimy 
w Drugim Tomie tego podręcznika. Tutaj, w Jedenastej Pieśni 
Śrīmad-Bhāgavatam, wersety 36-41 zwięŹle opisują, jak należy 
spełnić nitya-homa, czyli ofiarę ogniową spełnianą codziennie jako 
uwieñczenie wielbienia Bóstw. W wielkich świątyniach, takich jak 
Tirupati, Śrī Raṅgam i Śrī Māyāpur Candrodaya Mandir wielbiciele 
codziennie spełniają homa dla zadowolenia Pana. W małych 
świątyniach można spełniać proste homa jako aspekt 
szczególnego wielbienia, w takie dni, jak Ekādaśī albo festiwale. 

Tekst 37: Po rozłożeniu na ziemi trawy kuśa i spryskaniu jej 
wodą, powinno się, zgodnie z zasadami, spełnić rytuał anvādhāna. 
Następnie powinno się przygotować przedmioty, które będą 
ofiarowane jako oblacje i uświęcić je wodą z naczynia do 
pokrapiania. Wielbiciel powinien następnie medytować o Mnie, 
jako znajdującym się wewnątrz ognia. 

Wyjaśnienie: Poleca się tu wielbicielowi, by medytował o Panu 
znajdującym się wewnątrz ognia. Śrīla Jīva Gosvāmī wyjaśnia, że 
nie powinno się medytować o oryginalnej formie Kṛṣṇy jako 
znajdującej się wewnątrz ognia, lecz raczej o cesze Paramātmy. 
Kiedykolwiek wielbiciel myśli o Kṛṣṇie, myśli o delikatnej formie 
Pana z Vṛndāvany—ta forma nigdy nie powinna się znaleŹć w 
płonącym ogniu! 

Teksty 38-41: Inteligentny wielbiciel powinien medytować o tej 
formie Pana, której kolor przypomina stopione złoto, którego 
cztery ręce są ozdobione konchą, dyskiem, maczugą i kwiatem 
lotosu, i który jest zawsze spokojny i ubrany w szaty koloru 
pręcików wewnątrz kwiatu lotosu. Jego hełm, bransolety, pas i 
wspaniałe naramienniki błyszczą świetliście. Na Jego piersi 
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znajduje się symbol Śrīvatsa, jak również promieniejący klejnot 
Kaustubha i girlanda z leśnych kwiatów. Wielbiciel powinien 
następnie czcić tego Pana przez wkładanie do ognia kawałków 
drewna umoczonego w ghee. Powinien on spełnić rytuał āghāra, 
który polega na ofiarowaniu ogniowi różnych przedmiotów 
umoczonych w ghee. Następnie powinien ofiarować szesnastu 
półbogom, poczynając od Yamarājy, oblację zwaną sviṣṭi-kṛt, 
recytować podstawowe mantry do każdego z bóstw i szesnaście 
linijek hymnu Puruṣa-sūkta. Wlewając oblację po każdej linijce 
Puruṣa-sūkty, powinien intonować mantrę odnoszącą się do 
poszczególnego bóstwa. 

Wyjaśnienie: Forma spełniania homa przypomina sposób 
wielbienia Bóstwa: kapłan zbiera przedmioty wymagane do tego 
procesu (upādāna), oczyszcza teren (sthāna-śuddhi) i przywołuje 
Pana do ognia (āvāhana). Przywoławszy Pana wielbiciel następnie 
medytuje (dhyāna) o Jego formie i ostatecznie czci Go przy użyciu 
szesnastu składników w formie szesnastu mantr z hymnu Puruṣa-
sūkta. 

Tekst 42: Po oddaniu czci Panu w formie ognia ofiarnego, 
wielbiciel powinien ofiarować pokłony osobistym towarzyszom 
Pana, a następnie powinien im zaprezentować ofiarowania. 
Następnie powinien w ciszy intonować mūla-mantrę do Bóstwa 
Pana, pamiętając Absolutną Prawdę jako Najwyższą Osobę, 
Nārāyaṇa. 

Wyjaśnienie: Werset ten odnosi się zarówno do zakończenia 
yajñy, jak też do zakończenia porannego wielbienia Bóstw. 
Kończąc ofiarę powinno się spełnić mūla-mantra-homa; a kończąc 
wielbić Bóstwo powinno się intonować mūla-mantrę i Gāyatrī 
mantrę do wielbionego Bóstwa. Wielbienie towarzyszy Pana, które 
zostało wspomniane w tym wersecie, jest spełniane poprzez 
vaiṣṇava-homa w czasie yajñy i przez āvaraṇa-pūję‚ a także 
ofiarowanie mahā-prasāda towarzyszom Pana w trakcie wielbienia 
Bóstwa. 

Zakończenie wielbienia za pomocą mūla-mantr i mantr Gāyatrī 

 Gdy wielbiciel czci swojego mistrza duchowego, w czasie, gdy 
kończy wielbienie, powinien intonować guru-mūla-mantrę i guru-
gāyatrī mantrę (drugą i trzecią mantrę otrzymaną od guru). Gdy 
wielbi Pana Caitanyę lub zarówno Pana Caitanyę i Nityānandę, 
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powinien zakończyć wielbienie gaura-mūla mantrą  i gaura-gāyatrī 
(czwarta i piąta mantra otrzymana od guru). Wielbienie Rādhā-
Kṛṣṇy należy kończyć intonowaniem gopāla-mantry i kāma-gāyatrī 
(szósta i siódma mantra otrzymana od guru). Jeśli chodzi o 
wielbienie innych Bóstw Viṣṇu-tattva, powinno się intonować 
odpowiednie mūla-mantry (mūla-mantry do innych Bóstw 
znajdziesz w Pierwszym Tomie na stronie ) i kāma-gāyatrī (albo 
gaura-mūla mantrę w przypadku towarzyszy Pana Caitanyi). W 
przypadku członków guru-paramparā innych niż nasz własny 
mistrz duchowy, powinno się po prostu intonować guru-mūla-
mantrę i guru-gāyatrī. 

Tekst 43: Ponownie [wielbiciel] powinien ofiarować Bóstwu wodę 
do mycia ust, a resztki pożywienia Pana powinien dać Viṣvaksenie. 
Następnie powinien ofiarować Bóstwu pachnące perfumy do ust, a 
także przygotowany orzech betel. 

Wyjaśnienie: Po ofiarowaniu pożywienia wielbiciel powinien 
ofiarować Bóstwu ācamana. Według Parāśary Muniego ācamana 
składa się z padya, arghya i ācamanu. „Pachnące perfumy” 
oznaczają mukha-vāsa, czyli aromatyczne przyprawy, takie jak 
anyż i kardamon, które odświeżają usta. 

Tekst 44: Śpiewając wraz z innymi, głośno intonując i tañcząc, 
odgrywając Moje transcendentalne rozrywki, słuchając i 
opowiadając historie o Mnie, wielbiciel powinien przez jakiś czas 
zaabsorbować się tym radosnym nastrojem. 

Wyjaśnienie: Gdy Pan już zakończy przyjmowanie wielbienia w 
odosobnieniu, udziela Swojego darśanu wszystkim wielbicielom i 
innym zebranym osobom, którzy następnie mają możliwość 
zaangażowania się w ofiarowywanie czci, szczególnie poprzez 
opisane powyżej czynności. Jak zalecił Śrīla Prabhupāda, darśana-
āratī powinno się odbywać w akompaniamencie nagrania pieśni 
Govindam z Brahma-saṁhity. Wielbiciele mogą śpiewać razem z 
nagraniem, a pod koniec utworu, od razu lub też póŹniej, po 
kīrtanie, powinni ofiarować Bóstwom pokłony przed rozpoczęciem 
guru-pūjy do Śrīla Prabhupāda. Po guru-pūjy wielbiciele powinni 
słuchać przekazu Śrīmad-Bhāgavatam (mat-kathā śrāvayan 
sŽṇvan—„słuchanie i opowiadanie historii o Mnie”). W szczególne 
dni wielbiciele mogą odgrywać przedstawienia teatralne dla 
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przyjemności Bóstw, jeśli są one przygotowane ze smakiem i z 
intencją służenia Panu. 

Teksty 45-46: Wielbiciel powinien ofiarowywać Panu hołd za 
pomocą wszelkiego rodzaju hymnów i modlitw, zarówno z Purāṇ i 
innych starożytnych pism, jak również wynikających z tradycji. 
Modląc się: ‘O Panie, proszę, bądŹ dla mnie łaskawy!’ powinien 
paść płasko jak kij ofiarowując pokłony. Umieściwszy swą głowę u 
stóp Bóstwa, powinien następnie wstać i ze złożonymi dłoñmi 
modlić się: ‘O mój Panie, proszę, ochroñ mnie, który 
podporządkowuję się Tobie. Najbardziej obawiam się tego oceanu 
materialnej egzystencji, gdy tak stoję w ustach śmierci.’ 

Wyjaśnienie: Te dwa wersety opisują stuti, czyli ofiarowywanie 
modlitw, i atmā-samarpaṇa, czyli ofiarowywanie siebie samego i 
swojego działania w pełnym podporządkowaniu. Chociaż 
ofiarowywanie modlitw może być uważane za rodzaj służby 
oddania oddzielny od wielbienia Bóstw, jak zostało to wyliczone 
wśród dziewięciu rodzajów służby oddanie (vandana), ponieważ 
jednak adresatem tych modlitw jest z reguły Pan w formie Bóstwa, 
ofiarowywanie modlitw jest ściśle powiązane z wielbieniem Bóstw. 
Jakąkolwiek modlitwę by się Panu nie ofiarowywało, to 
najważniejszym jej elementem jest prośba o Jego łaskę (prasīda 
bhagavan), jako że wielbiciel rozpoznaje, że tylko dzięki łasce 
Pana (poprzez łaskę mistrza duchowego) jego służba zostanie 
przyjęta. Dlatego też wraz z formalnie ofiarowywanymi, 
tradycyjnymi modlitwami, powinno się ofiarowywać modlitwę z 
serca. (Zobacz Nektar Oddania, rozdział dziewiąty: 
„Posłuszeñstwo” i „Recytowanie słynnych modlitw.”) 

Tekst 47: Modląc się w ten sposób, wielbiciel powinien z pełnym 
szacunkiem umieścić na swej głowie resztki, które mu ofiarowuję. 
A jeśli to określone Bóstwo pod koniec wielbienia zostanie 
odwołane, należy tego dokonać, a wielbiciel ponownie powinien 
umieścić światło obecności Bóstwa w świetle lotosu znajdującego 
się wewnątrz swego serca. 

Wyjaśnienie: Werset ten odnosi się do nirmālya-grahaṇa, czyli 
przyjmowania po Panu resztek kwiatów, listków tulasī i 
caraṇāmṛty. Wielbiciele są bardzo chętni, aby otrzymać takie 
resztki i odnoszą się do nich z wielkim szacunkiem, znając ich moc 
oczyszczającą. (Zobacz Nektar Oddania, rozdział dziewiąty: „Picie 
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caraṇāmṛty”i „Wąchanie kadzideł i kwiatów ofiarowanych 
Bóstwu.”) Po oddaniu szacunku resztkom od Bóstw w postaci 
kwiatów wielbiciel powinien usunąć je poprzez wrzucenie do 
zbiornika wodnego, takiego jak rzeka, jezioro czy ocean. 

 Zazwyczaj Vaiṣṇavowie nie „odwołują” Bóstwa pod koniec 
wielbienia; jednakże w procesie wielbienia tymczasowej formy, 
takiej jak forma Girirāja zrobiona z krowiego łajna z okazji 
Govardhana-pūjy, można to stosować, medytując, że Pan 
bezpiecznie powraca na Swoje miejsce w sercu, zanim forma, w 
której był wielbiony, ulegnie zniszczeniu. 

Tekst 48: Kiedykolwiek ktoś rozwija wiarę we Mnie—w Mojej 
formie Bóstwa lub w innych autoryzowanych manifestacjach—
powinien wielbić Mnie w tej formie. Z pewnością istnieję zarówno 
we wszystkich stworzonych istotach, jak i oddzielnie, w Mojej 
oryginalnej formie, ponieważ jestem Duszą Najwyższą 
wszystkiego. 

Wyjaśnienie: Odnosząc się do znaczenia tego wersetu, 
powinniśmy zauważyć, że drugiej klasy wielbiciel, który rozwinął 
wiarę w Bóstwo jako nieróżne od Pana, nie powinien, stając się 
„solidnie umocnionym w społeczności Vaiṣṇavów,” myśleć, że 
teraz ma już za sobą początkowy etap służby oddania i dlatego 
może porzucić wielbienia Bóstw. Pan Caitanya, działając jako 
doskonały wielbiciel, zademonstrował nastrój idealnego 
nauczającego świadomości Kṛṣṇy, odwiedzając liczne świątynie w 
trakcie Swoich podróży. W dodatku większość Jego towarzyszy, 
którzy mieszkali z rodzinami, mieli Bóstwa, którym służyli przez 
całe swoje życie. W rzeczywistości ruch saṅkīrtana Śrī Caitanyi 
Mahāprabhu jest doskonałym uzupełnieniem wielbienia Bóstw, 
jako że w wieku Kali głównym procesem zadowolenia Pana jest 
zbiorowe intonowanie Jego świętych imion. W ten sposób zasady 
bhāgavata-vidhi dotyczące nauczania świadomości Kṛṣṇy i 
pañcarātrika-vidhi odnośnie wielbienia Bóstw, uzupełniają się 
nawzajem w zbiorowym intonowaniu chwał Pana w obecności 
Pana w Jego formie Bóstwa. 

Tekst 49: Wielbiąc Mnie różnymi metodami przepisanymi w 
Wedach i tantrach, można otrzymać ode Mnie upragnioną 
doskonałość, zarówno w tym życiu, jak i następnym. 
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Wyjaśnienie: Ten, jak i poprzedni werset, podkreślają ważność 
wiary w proces wielbienia Bóstw. Posiadając silną wiarę, że Pan 
jest obecny w formie Bóstwa i przestrzegając przepisanych metod 
wielbienia, można osiągnąć wszelką doskonałość. 

 Wszystkie metody wielbienia przepisane w Wedach i tantrach 
składają się z cyklu oczyszczania, uduchawiania, przywoływania i 
wielbienia. Krótkie streszczenie tego wzoru może pomóc rozbudzić 
docenienie metodycznych aspektów wielbienia Bóstw: 

Oczyszczanie, uduchowianie, przywoływanie i wielbienie 

 Pan jest w najwyższym stopniu czysty i w pełnie duchowy. Aby 
osiągnąć odpowiednie kwalifikacje, by zbliżyć się do Pana, przed 
rozpoczęciem służby dla Niego należy spełnić czynności 
oczyszczania (usuwania materialnych zanieczyszczeñ) i 
uduchowiania (przywoływania duchowej tożsamości) miejsca 
wielbienia, przedmiotów i substancji używanych w trakcie 
wielbienia i nas samych, którzy przeprowadzamy wielbienie. Co 
więcej, po uduchowieniu pewnych substancji—takich jak viṣeśa-
arghya—jest także proces, aby przywołać Pana do tych substancji. 
Ostatecznie spełniamy samo wielbienie, nie tylko Pana, ale także 
Jego parafernalii i towarzyszy, za pomocą różnych przedmiotów 
(upacāra). Oczyszczanie, uduchowianie, przywoływanie i 
wielbienie spełnia się różnymi metodami i w różnych połączeniach, 
wykorzystując materialne elementy, zmysły, umysł i inteligencję. 
Czy wykonujemy te czynności w wystawny, czy też prosty sposób, 
cel jest ten sam—pamiętanie o Panu i zadowolenie Go naszą 
służbą.  

 Zamieszczamy poniżej krótką analizę metod oczyszczania, 
uduchowiania, przywoływania i wielbienia przedmiotów, która 
może być szczególnie przydatna w trakcie wystawnego wielbienia 
Bóstw: 

 Oczyszczanie różnych przedmiotów i substancji używanych w 
czasie wielbienia przede wszystkim wymaga usunięcia 
niepomyślnych, subtelnych wpływów i zanieczyszczenia poprzez 
prokṣaṇa (pokropienie oczyszczoną wodą), intonowanie mantry 
(oṁ astrāya phaṭ) i pokazywanie mudry (cakra-mudrā). W celu 
usunięcia niewielkich, nieznanych zanieczyszczeñ z płynów, można 
dodatkowo pokazać gālinī-mudrę (filtr). Następnie można pokazać 
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dhenu-mudrę (krowa), aby przemienić substancję używaną w 
czasie wielbienia w nektar (amṛta). 

 Można uduchowić dany przedmiot lub substancję poprzez ciche 
intonowanie bīja-mantry (mantry nasienia) do Bóstw, które się 
wielbi, jednocześnie pokazując nad uduchowianym przedmiotem 
bījākṣara-mudrę, cały czas medytując, że bīja-mantra wchodzi do 
niego. 

 Do przywołania potrzebna jest instalacja—poproszenie Pana, by 
stał się obecny w danej substancji (szczególnie w viśeṣa-arghya i 
ogniu w czasie yajñy). Za pomocą mantr i mudr prosi się Pana, by 
stał się obecny, błaga się Go, by przyszedł bliżej, by można było 
pełnić służbę dla Niego, przywoływuje się Jego formę i 
ofiarowywuje ochronę poprzez proces nyāsa, proszenie Pana, by 
był szczęśliwy i dał Swoje błogosławieństwa. 

 Wielbienie zawiera ofiarowywanie Panu szesnastu, dwunastu, 
dziesięciu, pięciu, trzech, dwóch, czy nawet jednego przedmiotu, 
w zależności od czyichś możliwości. Przedmioty wielbienia można 
podzielić na cztery grupy. Pierwsza z nich dotyczy podejmowania i 
zawiera pierwszych siedem spośród szesnastu przedmiotów 
(āsana, svāgata, padya, arghya, ācamana, madhuparka i punar-
ācamana). Druga grupa jest związana z kąpaniem i ubieraniem 
(snāna, vastra i alaṅkāra—zwana także ābharaṇa). Trzecia grupa 
zawiera przedmioty od jedenastego do piętnastego (gandha, 
puṣpa, dhūpa, dīpa i naivedya) i szczególnie dotyczy samego 
wielbienia. Ostatnia grupa, praṇāma, ma do czynienia z 
ofiarowywaniem różnych modlitw, wielbieniem towarzyszy Pana, 
błaganiem Pana o wybaczenie obraz i podporządkowaniem 
wszystkiego w służbie dla Pana.  

 W wielbieniu można używać prawdziwych artykułów 
(chusteczek, kadzideł, lampek, itd.), bądŹ ich substytutów—wody, 
kwiatów lub akṣata (surowego ryżu), czy też połączenia ich 
wszystkich. W czasie ofiarowywania tych substytutów powinno się 
medytować, że ofiarowuje się rzeczywiste przedmioty. 

 We wszystkich tych procesach możemy rozpoznać trzy 
podstawowe zasady służby oddania, mianowicie sevaka (osoba 
ofiarowująca służbę), sevā (sama służba) i sevya (osoba 
przyjmująca służbę). Gdy wielbiciel (sevaka) znajduje się w stanie 
czystej świadomości, może zaangażować wszystko we właściwy 
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sposób w służbę dla Pana (sevā) i w ten sposób wypełnić 
rzeczywisty cel służby—zadowolenie Boga, Najwyższej Osoby 
(sevya). 

Tekst 50: Wielbiciel powinien w pełniejszy sposób zainstalować 
Moje Bóstwo, budując świątynię wraz z pięknymi ogrodami. 
Ogrody powinny znajdować się w pobliżu świątyni i w ten sposób 
dostarczać świeżych kwiatów potrzebnych do regularnego 
wielbienia i służyć jako miejsce na specjalne procesje Bóstw i 
festiwale z okazji świąt. 

Wyjaśnienie: Świątynia Pana powinna być „solidnie” (dṛḍha) 
zbudowana, jako że jednym z sześćdziesięciu czterech elementów 
wielbienia jest zapewnienie Panu należytej ochrony. Należy 
przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności, by zapewnić 
bezpieczeñstwo Panu i wielbicielom. Autorytety świątynne powinny 
szczególnie zważać na niebezpieczeñstwo ognia i ataku 
demonicznych osób, a wielbiciele powinni być gotowi chronić 
Bóstwa, narażając swoje życie. 

 Zanim Bóstwo zostanie zainstalowane, wielbiciele 
odpowiedzialni za zarządzanie świątynią muszą się upewnić, że 
będzie wystarczająca ilość pieniędzy, by utrzymać Bóstwa. Jeśli nie 
ma możliwości, by założyć ogród z kwiatami dla Bóstw, powinno 
się przynajmniej poczynić wszelkie starania, by utrzymać ogród z 
tulasī, jako że Pana najbardziej zadowala ofiarowywanie listków 
tulasī. 

Tekst 51: Ten, kto ofiarowuje Bóstwu dary z ziemi, targów, miast 
i wiosek, aby regularne, codzienne wielbienie i szczególne 
festiwale mogły być kontynuowane, osiągnie bogactwo równe 
Mojemu. 

Wyjaśnienie: Poprzednio było to standardem, że królowie 
budowali duże świątynie, dedykowali ziemię, targowiska i miasta 
dla służby Bóstwom. W miarę postępu Kali-yugi takie czynności na 
nieszczęście przeszły już do historii; niemniej jednak jest to 
możliwe, aby założyć jakiś fundusz dla Bóstw—na przykład wpłacić 
większą sumę pieniędzy na konto w banku, a póŹniej wypłacać 
odsetki i przeznaczać je na utrzymanie wielbienia. Często, 
szczególnie w Indiach, wielbiciele zarządzający świątynią 
przyjmują dotacje wynoszące określoną sumę pieniędzy, a 
następnie spełnia się wielbienie w imieniu dotującej osoby. W tym 
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celu w świątyni umieszcza się listę z wypisanymi elementami 
wielbienia i odpowiednimi sumami, tak by odwiedzający mogli ją 
zobaczyć i dotacje wpłaca się jednemu z wielbicieli 
reprezentującuch świątynię.  

Teksty 52-53: Poprzez zainstalowanie Bóstwa Pana można stać 
się panem całej ziemi, przez wybudowanie świątyni Pana zarządcą 
trzech światów, przez wielbienie i służenie Bóstwu można się udać 
na planetę Pana Brahmy, a dzięki spełnianiu tych wszystkich 
trzech czynności osiąga się transcendentalną formą, taką jak Moja. 
Ale ten, kto angażuje się w służbę oddania, nie zważając na 
rezultaty, osiąga Mnie Samego. W ten sposób każdy, kto czci Mnie 
zgodnie z procesem, który opisałem, ostatecznie osiągnie czystą 
służbę oddania dla Mnie. 

Wyjaśnienie: Nie każdy jest w stanie zaangażować się w 
wielbienie Bóstw bez żadnych ukrytych motywacji, ale Pan 
zachęca każdego do wzięcia udziału w wielbieniu Go w jakikolwiek 
z możliwych sposobów i w ten sposób oczyszczenia się. Ale ci, 
którzy są zaangażowani jako słudzy Bóstwa w świątyni, powinni 
jasno widzieć w swoim umyśle cel wielbienia Bóstw i w ten sposób 
uniknąć oszołomienia powierzchownymi korzyściami. Można 
zauważyć, że pełno-wymiarowe wielbienie Bóstw nie jest zbyt 
popularną służbą, jako że zazwyczaj jest to „niedoceniane 
zajęcie.” Innymi słowy, osoby, które są zaangażowane w 
wielbienie Bóstw, mogą odczuwać, że inni wielbiciele nie doceniają 
wystarczająco służby wielbienia Bóstw. Ale kwalifikowany pūjārī, 
który w stały sposób pełni tę służbę, nie zważając na rezultaty, 
może rozpoznać, że Pan jest osobiście obecny w Swojej formie 
Bóstwa i w ten sposób może być w pełni usatysfakcjonowany. 
Rozumie on, że ta służba jest nierozłączną częścią misji nauczania 
Śrī Caitanyi Mahāprabhu.  

Teksty 54-55: Każdy, kto kradnie własność półbogów lub 
braminów, niezależnie od tego, czy była ona poprzednio 
podarowana im przez niego lub kogoś innego, musi żyć jako robak 
w odchodach przez sto milionów lat. Nie tylko ten, kto dokonał 
kradzieży, ale także osoba, która mu asystowała, która namówiła 
go do tego, lub nawet jedynie to zaaprobowała, także musi 
ponieść część reakcji w swoim następnym życiu. Odpowiednio do 
stopnia uczestnictwa musi cierpieć określone reakcje. 
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Wyjaśnienie: Pan Kṛṣṇa kończy Swoje instrukcje odnośnie 
wielbienia Bóstw poważnym ostrzeżeniem: nikomu nie jest 
wybaczane, jeśli przywłaszczy sobie coś, co jest przeznaczone dla 
służby dla Pana lub Jego autoryzowanych przedstawicieli. Spośród 
wielu obraz, które można popełnić w trakcie wielbienia Bóstw, ta 
jest z pewnością jedną z najpoważniejszych. Zakazane jest także 
wykorzystywanie parafernaliów używanych do wielbienia Bóstw w 
innym celu. Pan Kṛṣṇa instruuje Uddhavę: 

Wielbiciel nigdy nie powinien chwalić swojej służby 
oddania; wtedy jego służba nie będzie przyczyną fałszywej 
dumy. Nie powinno się używać lampek, które się Mi 
ofiarowywuje, do innego celu, jedynie dlatego, że istnieje 
potrzeba oświetlania. Podobnie nie powinno się Mi 
ofiarowywać niczego, co uprzednio zostało ofiarowane 
innym lub używane przez nich. [Bhāg. 11.11.40-41] 

 Powinno się unikać obraz w wielbieniu Bóstw, które są 
wymienione w ósmym rozdziale Nektaru Oddania. Poniżej 
zamieszczamy tę samą listę, zmieniamy jedynie kolejność obraz, 
przyporządkowując je czterem kategoriom, jak zostało to opisane 
w Padma Purāṇie: 1) brak czystości; 2) brak szacunku; 3) brak 
wysiłku; 4) i brak wiary. Chociaż wszystkie obrazy można by 
zaliczyć do kategorii braku szacunku, dla jasności przytaczamy ten 
podział. W poniższej liście zamieściliśmy pewne krótkie objaśnienia 
poszczególnych obraz, gdy było to konieczne. Większość z nich 
jest oczywista i łatwo zrozumiała dla wyszkolonego Vaiṣṇavy, 
jednakże niektóre z nich mogą wydawać się niejasne lub 
niejednoznaczne. Ale dzięki zrozumieniu generalnych zasad z 
pewnością można uniknąć popełniania obraz w stosunku do 
Bóstw. 

 Można popełniać obrazy ciałem, umysłem i słowami, a unikać 
ich głównie poprzez kontrolowanie sześciu impulsów (impulsu 
mowy, umysłu, gniewu, języka, brzucha i genitaliów). Wielbiciel 
jest zawsze ostrożny, by unikać wszelkich obraz, pamiętając, że 
Kṛṣṇa jest osobiście obecny w Swojej formie Bóstwa. Jako że Pan 
jest w najwyższym stopniu czysty, sevaka nie może zbliżyć się do 
Niego w nieczystym stanie. Jako że Pan jest wszechatrakcyjny, 
wielbiciel nie powinien ubierać się, działać lub mówić w taki 
sposób, by przyciągać uwagę innych do siebie. Wielbiciel zawsze 
znajduje się na pozycji sługi, a Kṛṣṇa jest zawsze najwyższym 
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mistrzem, tak więc wielbiciel powinien zawsze podejmować 
wszelkie wysiłki, by zadowolić Pana odpowiednim wielbieniem. 
Jako że wszelki postęp w służbie oddania zależy od wiary w 
mistrza duchowego i Kṛṣṇę, wielbiciel nie powinien pragnąć 
angażować się w żadne czynności, które mogłyby zakłócić jego 
wiarę.  

Sevā aparādha—obrazy, których należy unikać 

 W swoim Śrīmad-Bhāgavatam (4.24.59, znaczenie) Śrīla 
Prabhupāda pisze: 

Powinno się poddawać procesowi bhakti-yogi poprzez 
unikanie dziesięciu obraz, które można popełnić, intonując 
mahā-mantrę i sześćdziesięciu czterech obraz w trakcie 
wielbienia Bóstw. Gdy wielbiciel ściśle przestrzega zasad 
regulujących, Bhaktidevī jest z niego bardzo zadowolona i 
wtedy nie jest on nigdy niepokojony przez zewnętrzne 
rzeczyī Gdy czyjeś serce jest oczyszczone dzięki 
towarzystwu wielbicieli i unikaniu obraz wobec intonowania 
i wielbienia Pana, Pan objawia Swoje transcendentalne 
imię, formę i czynności. 

Obrazy wynikające z braku czystości ciała i umysłu 

 1. Nie powinno się wchodzić do świątyni bez uprzedniego 
umycia rąk i stóp. 

 2. Nie powinno się zapominać o dokładnym, codziennym myciu 
zębów. 

 3. Nie powinno się wchodzić do pokoju Bóstw lub dotykać ciała 
Bóstw, wysmarowawszy uprzednio całe ciało olejem. 

 4. Nie powinno się dotykać Bóstwa, jeśli się nie dokończyło 
kąpieli. 

 5. Nie powinno się dotykać kobiety w czasie trwania jej 
menstruacji. 

 6. Nie powinno się wchodzić do świątyni bezpośrednio po 
stosunku seksualnym. 

 7. Nie powinno się wchodzić do świątyni po dotknięciu 
martwego ciała. 
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 8. Nie powinno się wchodzić do świątyni po ujrzeniu martwego 
ciała. 

 9. Nie powinno się wchodzić do świątyni po wizycie w 
krematorium. 

 10. Nie powinno się wchodzić do świątyni w nieczystym stanie. 
(„Zgodnie z pismami wedyjskimi, jeśli w rodzinie ktoś umiera, cała 
rodzina staje się nieczysta na jakiś czas, zależnie od statusu. Na 
przykład, jeśli jest to rodzina braminów, okres nieczystości trwa 
dwanaście dni, u kṣatriyów i vaiśyów piętnaście, a u śūdrów 
trzydzieści.”) [Każde niepokojące lub zanieczyszczające zdarzenie 
pozostawia w umyśle przez pewien czas wrażenie. Dopóki to 
wrażenie nie zniknie w pełni, nie powinno się przychodzić do 
Bóstwa, by nie przenieść tego złego wrażenia na Nie. W ten 
sposób można rozumieć obrazy od 6 do 10.] 

 11. Gdy wielbiciel się poci, nie powinien angażować się w 
wielbienie Bóstwa. [Odnosi się to do wielbienia wykonywanego 
przez pūjārīego w bezpośrednim kontakcie z Bóstwem. Oczywiście, 
jeśli gorąca pogoda spowoduje, że nie można uniknąć pocenia się, 
powinno się kontynuować wielbienie Bóstwa. Wielbienie nie 
powinno być przerywane.] 

 12. Nie powinno się oddawać moczu i kału będąc 
zaangażowanym w wielbienie Bóstw. [Powinno się być ściśle 
uregulowanym w zwyczajach jedzenia, aby odpowiadanie na zew 
natury nie zmuszało nas do przerywania wielbienia Bóstwa. Jeśli 
wielbienie musi zostać przerwane i nie da się tego uniknąć, pūjārī 
powinien w umyśle prosić Pana o zgodę na przerwanie wielbienia, 
a po powrocie błagać Pana o przebaczenie. W czasie kąpania 
Bóstw powinno się szczególnie unikać wszelkich przerw.] 

 13. Nie powinno się kąpać Bóstw wodą, która była dotykana 
paznokciami lub palcami. 

 14. Nie powinno się być gniewnym w świątyni. [Oczywiście, 
jeśli Bóstwa lub wielbiciele zostali zaatakowani lub postraszeni, za 
wszelką cenę powinniśmy okazać gniew, robiąc wszystko, co w 
naszej mocy, by ochronić Bóstwa i wielbicieli!] 
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Obrazy wynikające z braku szacunku 

 15. Nie powinno się bekać przed Bóstwami. („Tak więc oznacza 
to, że dopóki w pełni nie strawiło się pożywienia, nie powinno się 
wchodzić do świątyni” [Nektar Oddania, rozdział 8].) 

 16. Nie powinno się wjeżdżać do świątyni samochodem czy na 
palankinie, ani też wchodzić w butach. [Nie jest to do końca 
właściwe, aby rodzic wnosił do sali kīrtanowej przed Bóstwami 
swoje małe dziecko, które siedzi mu na ramionach i nogami 
obejmuje szyję. Jest to tak, jakby dziecko jechało jakimś 
pojazdem! Jeśli to konieczne, należy trzymać małe dzieci na 
rękach. Oczywiście, gdy ktoś jest kulawy, czy też jest inwalidą, nie 
jest obrazą wjechanie do świątyni na wózku inwalidzkim.] 

 17. Nie powinno się unikać składania pokłonów przed 
Bóstwami. [Powinno się ofiarowywać pokłony podwójnie, zarówno 
Bóstwom jak i szanowanym osobom, takim jak mistrz duchowy 
czy sannyāsīn: raz z daleka, gdy po raz pierwszy widzi się godną 
szacunku osobę, i ponownie z bliska, gdy ta osoba widzi nas. 
Nawet jeśli widzi się Bóstwa, znajdując się poza budynkiem 
świątynnym, należy natychmiast ofiarować pokłony.] 

 18. Nie powinno się składać pokłonów za pomocą tylko jednej 
ręki. [Gdy kłaniamy się przed kimś, powinniśmy w umyśle dotknąć 
stóp tej osoby naszymi rękoma. Autentyczny szacunek wymaga 
dotknięcia stóp obiema rękoma. Dlatego też, jeśli się coś niesie, 
najpierw powinno się to odłożyć w odpowiednie miejsce, a 
następnie ofiarować pokłony.] 

 19. Nie powinno się nikogo okrążać przed Bóstwem. („Proces 
okrążania świątyni polega na tym, aby zacząć od strony świątyni 
znajdującej się po prawej ręce Bóstwa i iść naokoło. Powinno się 
to wykonywać na zewnątrz budynku świątynnego przynajmniej 
trzy razy dziennie” [Nektar Oddania, rozdział 8].) [Wskazówka ta 
odnosi się do okazywania komuś szczególnego szacunku przez 
okrążanie tej osoby przed Panem. Przestrzegając tego zakazu, 
okrążamy Tulasī-devī, gdy Bóstwa są zasłonięte. Nie jest obrazą 
tañczenie przed Bóstwem w kręgach, jeśli robi się to dla 
przyjemności Bóstwa—i jeśli Bóstwo nie znajduje się w 
niebezpieczeñstwie spowodowanym dzikim tañcem!] 

 20. Nie powinno się wyciągać nóg przed Bóstwem. 
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 21. Nie powinno się siedzieć przed Bóstwem trzymając się 
rękoma za kostki, łokcie czy kolana. [Najlepiej siedzieć ze 
skrzyżowanymi nogami w pozycji lotosu (padmāsana) lub w jakiejś 
podobnej pozycji. Osoba, która nie jest w stanie tego zrobić, może 
usiąść na krześle, ale powinna siedzieć z boku świątyni, by nie 
niepokoić innych wielbicieli.]  

 22. Nie powinno się leżeć przed Bóstwem Kṛṣṇy. 

 23. Nie powinno się jeść prasāda przed Bóstwem. [Jeśli chodzi 
o mały kawałeczek mahā-prasāda, które jest rozdawane przez 
pūjārīego z ołtarza, można go od razu uhonorować i zjeść—nie 
bezpośrednio przed Bóstwem, ale raczej na boku. Nie powinno się 
przyjmować przed Bóstwem żadnego posiłku.]  

 24. Nie powinno się przed Bóstwem żuć betelu. 

 25. Nie powinno się przed Bóstwem puszczać wiatrów. 

 26. Nie powinno się także puszczać wiatrów w świątyni. 

 27. Nie powinno się siedzieć plecami skierowanymi w stronę 
Bóstwa. [Nie powinno się także stać plecami w stronę Bóstwa. 
Śrīla Prabhupāda okazał się w tej kwestii bardzo stanowczy, 
przynajmniej w jednej sytuacji, która przydarzyła się w Māyāpur. 
Zalecenie to odnosi się do świątyni tylko wtedy, gdy Bóstwa są 
odsłonięte. Na tyle, na ile to możliwe, pūjārī w pokoju Bóstw 
powinni unikać odwracania się plecami do Bóstw w czasie 
spełniania służby.] 

 28. Nie powinno się dawać jałmużny żebrakom przed 
Bóstwami. [W czasie rozdawania jałmużny żebrakom z reguły 
występuje tendencje, aby widzieć siebie jako przyjaciela 
wszystkich żywych istot—jest to mentalność, której nie powinno 
się okazywać w obecności Bóstw.] 

 29. W czasie wielbienia nie powinno się przerywać milczenia. 
[W czasie odwiedzania świątyni gṛhasthowie powinni upewnić się, 
że ich małe dzieci nie będą przeszkadzać wielbicielom w obecności 
Bóstw. Gdy jednak ktoś omawia kṛṣṇa-kathā, intonuje japa albo 
spełnia kīrtana: „milczenie” obowiązujące w świątyni nie jest 
przerywane. 
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 30. Przed Bóstwami nie powinno się rozmawiać z innymi. 
[Instrukcja ta odnosi się szczególnie do uprawiania prajalpy w 
czasie, gdy przebiega wielbienie.] 

 31. Nie powinno się nikogo wychwalać przed Bóstwami. 

 32. Nie powinno się bardzo głośno mówić przed Bóstwami. 

 33. Nie powinno się płakać ani szlochać przed Bóstwami. 

 34. Nie powinno się mówić do innych w ostry sposób przed 
Bóstwami. 

 35. Nie powinno się przed Bóstwami nikogo karcić. 

 36. Nie powinno się używać brzydkich wyrazów przed 
Bóstwami. 

 37. Nie powinno się podejmować ślubu w imieniu Boga. 
[Wielbiciele podejmują przed Bóstwami śluby, że będą wypełniać 
vrata, przestrzegać poleceñ mistrza duchowego (np. w czasie 
inicjacji), albo przyjmą odpowiedzialność (np. ceremonia 
małżeñska). Nie powinno się podejmować ślubu, że będzie się 
praktykować jakieś wyrzeczenia lub zwiększy sādhanę, jeśli nie 
będzie się w stanie tego wypełnić; ani też nie powinno się 
podejmować przed Bóstwami żadnego ślubu, poprzez wypełnianie 
którego chce się osiągnąć jakiś materialny cel, czy jakieś korzyści 
związane z zarządzaniem.] 

 38. Nie powinno się kłócić ani walczyć przed Bóstwem. 

 39. Nie powinno się przechwalać przed Bóstwem. 

 40. Nie powinno się przed Bóstwem nosić futrzanego odzienia. 

 41. Nie powinno się wchodzić do świątyni mając na sobie 
czerwone lub niebieskie ubrania, lub rzeczy, które nie są wyprane. 
[Wielbiciel powinien unikać noszenia czegokolwiek, co przyciąga 
uwagę innych do niego, zamiast do Bóstwa. Generalnie powinno 
się unikać noszenia w pokoju Bóstw jaskrawych ubrañ. Co więcej, 
jest powiedziane, że ciemnoniebieski kolor jest ulubiony przez 
Śrīmatī Rādhārāṇī, a czerwony przez Kṛṣṇę. W ich obecności nie 
jest zatem zbyt właściwe noszenie tych kolorów, szczególnie 
bezpośrednio w pokoju Bóstw.]  

 42. Nie powinno się dekorować czoła tilakiem złożonym z 
trzech linii. 
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 43. Nie powinno się wielbić Bóstwa w obecności niewielbiciela. 
[Gdy Bóstwo udaje się na procesję, obdarza łaską wszystkich 
obecnych. W tym czasie jest Ono wielbione bez żadnych 
ograniczeñ. Jednakże, gdy Pan jest w świątyni, jest On czczony 
przez wielbicieli. Goście, którzy przychodzą do świątyni, mogą 
obejrzeć ceremonię āratī, ale pozostałe aspekty wielbienia muszą 
być wykonywane po zasłonięciu kurtyny.] 

Obrazy wynikające z braku wysiłku 

 44. Nie powinno się zaniedbywać wielbienia Bóstwa 
odpowiednio do swoich możliwości. [„W Bhagavad-gīcie znajduje 
się oznajmienie, że Pan jest zadowolony, gdy wielbiciel ofiarowuje 
mu nawet liść czy trochę wody. Ta zasada ustalona przez Pana 
jest możliwa do zastosowania wszędzie, nawet przez 
najbiedniejszego człowieka. Ale nie oznacza to, że osoba, która 
ma wystarczające możliwości, by wielbić Pana bardzo wystawnie, 
taże powinna przyjąć tę metodę i próbować zadowolić Pana, 
ofiarowując Mu wodę i liść. Jeśli ma wystarczające środki, powinna 
ofiarować wspaniałe ozdoby, kwiaty i pożywienie, a także 
wypełniać wszelkie ceremonie. Nie jest tak, że powinno się 
próbować zadowolić Najwyższego Pana odrobiną wody i liściem, a 
wszystkie pieniądze wydawać na zadowalanie zmysłów.” [Nektar 
Oddania, rozdział 8]) 

 45. Nie powinno się zaniedbywać obchodzenia różnych festiwali 
dla przyjemności Boga, Najwyższej Osoby, takich jak Janmāṣṭamī i 
Ratha-yātrā. [W publicznie otwartej świątyni ogłaszanie dat 
nadchodzących festiwali świątynnych jest odpowiedzialnością 
głównego pūjārīego. Powinien on także wraz z odpowiednimi 
autorytetami świątynnymi zaplanować taki festiwal, rezerwując 
wystarczającą ilość czasu na konieczne przygotowania.] 

 46. Nie powinno się ofiarowywać kadzidła bez ofiarowywania 
kwiatów. [Generalną zasadą jest to, że pūjārī powinien spełniać 
wielbienie wszystkimi standardowymi parafernaliami. Pūjārī może 
zapalić w świątyni kadzidło o każdym czasie, ale gdy robi to w 
czasie āratī, powinien również ofiarować kwiaty.] 

 47. Nie powinno się zaniedbywać ofiarowywania świeżych 
owoców i ziarna, odpowiednio do pory roku. [W społecznościach 
farmowych wszelkie świeżo zebrane plony powinny najpierw 
zostać ofiarowane Bóstwu. W miarę rozwoju społeczności 
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farmowej, mieszkañcy mogą ustanowić standard, że Bóstwom 
będzie się ofiarowywać jedynie owoce, warzywa i ziarno, które 
zostało wyhodowane na ich własnej ziemi lub dane w dotacji przez 
gości. Chociaż może to oznaczać, że pewne rzeczy—takie jak ryż 
albo mango (w przypadku północnych krajów)—będą rzadko 
dostępne do ofiarowania Bóstwu, z pewnością będzie Ono bardzo 
zadowolone z produktów wyhodowanych przez wielbicieli, 
jakkolwiek proste by one nie były.] 

 48. Nie powinno się cicho ofiarowywać pokłonów mistrzowi 
duchowemu, czyli innymi słowy, powinno się głośno recytować 
modlitwy do mistrza duchowego w czasie ofiarowywania 
pokłonów. 

 49. W obecności mistrza duchowego nie powinno się 
zaniedbywać ofiarowania jakiejś pochwały. [Tak jak we wszelkich 
innych okolicznościach, powinniśmy pamiętać, że nasz mistrz 
duchowy jest również obecny, gdy wielbimy Bóstwa, i że działamy 
jako jego asystenci pomagający w służbie dla Pana.] 

 50. Nie powinno się zaniedbywać ścisłego przestrzegania zasad 
regulujących dotyczących wielbienia Bóstwa. [Aby przestrzegać 
tych zasad regulujących dotyczących wielbienia Bóstw, trzeba 
sobie, oczywiście, zadać trochę trudu, aby je poznać. Musimy 
także uważać na tendencję do pobłażania sobie w przestrzeganiu 
tych zasad, szczególnie usprawiedliwiając się „praktycznością.”] 

 51.  Nie powinno się wchodzić do świątyni Pana, nie uczyniwszy 
przedtem żadnego dŹwięku. 

 52. Nie powinno się dotykać Bóstwa w ciemnym pomieszczeniu. 
[Pūjārī nie powinni uzależniać się od elektryczności w kwestii 
oświetlenia pokoju Bóstw. Zgodnie z tradycją świątynie były 
oświetlane jedynie lampami z ghee lub oleju. Z pewnością, można 
używać elektrycznego oświetlenia, ale nie jest konieczne, by 
wystawiać Bóstwo na bardzo mocne światło. Jeśli pokój Bóstw jest 
dokładnie oświetlony nieco przyciemnionym, elektrycznym 
światłem wraz z kilkoma lampami z ghee lub olejem, tworzy się 
bardzo przyjemna atmosfera. Jeśli jest dostępna wystarczająca 
ilość lamp z ghee lub olejem, w pewnych porach na darśana, jak 
na przykład w czasie maṅgala-āratī lub wieczornego śayana-āratī, 
można zupełnie wyeliminować elektryczne światło. 
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 53. Nie powinno się wielbić Pana siedząc na gołej podłodze; 
należy przygotować odpowiednie miejsce do siedzenia, np. mały 
dywanik. 

 54. Nie powinno się ofiarowywać bezużytecznych kwiatów, 
które nie mają żadnego zapachu. 

 55. Nie powinno się ofiarowywać kwiatów, które były trzymane 
w nieczystym naczyniu. 

 56. Nie powinno się ofiarowywać pożywienia, które zostało 
przygotowane przez nie-Vaiṣṇavę. 

 57. Nie powinno się ofiarowywać Bóstwu żadnego pożywienia, 
które widziały psy, czy inne niższe zwierzęta. 

Obrazy wynikające z braku wiary 

 58. Nie powinno się jeść niczego, co nie zostało uprzednio 
ofiarowane Kṛṣṇie. 

 59. Po ugotowaniu pożywienia, nie powinno się go nikomu 
rozdawać, zanim nie zostanie najpierw ofiarowane Bóstwu. [Śrīla 
Prabhupāda nie chciał, aby w czasie wielkich festiwali goście 
musieli czekać na prasāda. Dlatego też, aby przyspieszyć 
dystrybucję prasāda, autoryzował, że gdy gotuje się wielkie ilości 
pożywienia, tylko pierwsza partia danej potrawy musi być 
ofiarowana Bóstwu. Następne partie automatycznie są uważane za 
ofiarowane.] 

 60. Nie powinno się wyśmiewać półbogów przed Bóstwami. 
[Zobacz Nektar Oddania, rozdział 7: „Półbogowie.”] 

 61. Nie powinno się okazywać braku szacunku wobec nauk z 
pism dotyczących supremacji Pana. [Ta wskazówka jest 
wyjaśniona w Hari-nāma-cintāmaṇi Bhaktivinoda Thākura.]  

 62. Nie powinno się wprowadzać żadnych sprzecznych pism. 
[W ISKCON-ie książki Śrīla Prabhupāda są ostatecznymi, 
autorytatywnymi księgami. Jeśli przedstawia się dowody z innych 
pism, należy to robić jedynie w taki sposób, by stanowiły one 
wspierające uzupełnienie do nauk Założyciela-Ācāryi ISKCON-u, 
Śrīla Prabhupāda.] 

 63. Nie powinno się palić marihuany, czyli gañjy. 
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 64. Nie powinno się zażywać opium, czy podobnych używek. 
[To, co jest oczywiste dla Vaiṣṇavów, nie koniecznie musi być 
oczywiste dla każdego, szczególnie w tym zdegradowanym wieku. 
Powinno się zachęcać wszystkie osoby, które odwiedzają świątynię 
Kṛṣṇy, aby dowiedziały się o tych obrazach i w ten sposób zaczęły 
ich unikać, co pozwoli im wynieść z wizyty w świątyni jak 
najwięcej korzyści.] 

 Mimo iż czasami rozróżniamy między „stopniami łaskawości” 
różnych Bóstw (na przykład, czasami słyszymy, że Gaura-Nitāi są 
„bardziej łaskawe” niż Rādhā-Kṛṣṇa), nie powinno się myśleć, że te 
różnice dają komuś pozwolenie na popełnianie obraz. Wszystkie 
Bóstwa Pana są w równym stopniu godne czci—i dlatego 
jednakowo zasługują na właściwe traktowanie. 

Pokonywanie obraz popełnionych w trakcie wielbienia 

 Śrīla Prabhupāda pisze: 

Jest to sposób na sprawdzenie standardu wykonanej 
służby. Jeśli widzimy, że Bóstwa wydają się być w bardzo 
zadowolonym nastroju, możemy być pewni, że nasza 
służba zadowala Pana. Wszędzie powinniśmy widzieć 
Bóstwa w takim nastroju. Gdy tylko widzimy, że Bóstwa są 
w innym nastroju, natychmiast musimy zrozumieć, że coś z 
nami nie w porządku. [list od Śrīla Prabhupāda, 27 maja 
1970 r.] 

 Jeśli ktoś nieumyślnie obraża Bóstwa, powinien szczerze modlić 
się do nich o przebaczenie i podjąć kroki, by w przyszłości unikać 
popełniania tych obraz. Następujący werset przedstawia właściwy 
nastrój: 

aparādha-sahasrāni kriyante ‘har-niśam mayā 
dāso ‘ham iti māṁ matvā kṣamasva madhusūdana 

Popełniam tysiące obraz dniem i nocą, o Madhusūdano. Ale 
proszę, myśl o mnie, jako o Swoim słudze, i łaskawie mi je 
wybacz. 

 Śāstry polecają pewne czynności prāyaścitta (pokuty), aby 
uwolnić się od skutków obraz popełnionych w czasie wielbienia: 
można przeczytać rozdział z Bhagavad-gīty, intonować Viṣṇu-
sahasra-nāma-stotram, ofiarować modlitwy do Tulasī-devī, albo 
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posiać roślinkę tulasī. Innym sposobem na uwolnienie się od 
skutków obraz popełnionych w czasie wielbienia, jest czczenie 
śālagrāma-śilā. Zasadniczą kwestią tych czynności jest pamiętanie, 
że jest się sługą Pana. 

 

 

 

 

 

UZUPEŁNIENIE 2 

Wystawne wielbienie Bóstw 

 

 Tam, gdzie obecni są stali, entuzjastyczni i dobrze wyszkoleni 
pūjārī, może być możliwe, a także korzystne, aby ustanowić 
wystawny standard wielbienia, zwłaszcza jeśli chodzi o główne 
Bóstwo, a nawet bardziej w przypadku śālagrāma-śilā. 
„Wystawny” standard wielbienia zawiera ofiarowywanie 
większości, jeśli nie wszystkich, sześćdziesięciu czterech upacāra, 
a także kilku dodatkowych przedmiotów, które zadowalają Pana. 
Może on także zawierać wystawniejsze przygotowanie do 
wielbienia (pūrvāṅga-karma), intonowanie większej ilości mantr i 
stuti, robienie mudr i ofiarowywanie bogatszych przedmiotów, niż 
ma to miejsce w ogólnie stosowanym standardzie.  

 Ponownie, jak już wspomnieliśmy we Wprowadzeniu do 
Pierwszego Tomu, powinniśmy zauważyć, że „wystawniejszy” 
standard wielbienia Bóstw nie koniecznie musi być „lepszy” czy 
„wyższy.” Kṛṣṇa jest zainteresowany jakością służby i oddania, a 
nie stopniem jej skomplikowania. Niemniej jednak w świątyniach, 
gdzie są możliwości, by utrzymać dobrą jakość służby, można 
zwiększyć służbę ofiarowywaną Bóstwom. Jest wiele sposobów, na 
które można zwiększyć służbę dla Bóstw, a jednym z nich jest 
uważne ofiarowywanie Im wystawniejszego wielbienia. Znowu 
powinniśmy tutaj podkreślić—jak już wcześniej wspomnieliśmy—że 
nie powinno się zwiększać (ani zmniejszać) standardu wielbienia 
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Bóstw w kapryśny sposób. Jakiekolwiek zmiany, zgodne z 
instrukcjami przedstawionymi w tej książce, pragnie się 
wprowadzić w danej świątyni, powinny być one przyjęte przez 
autorytety świątynne i włączone do dokumentu opisującego 
świątynne standardy, aby można się było do nich w przyszłości 
odnosić.  

 

Wielbienie śālagrāma-śilā 

 Śrīla Prabhupāda poleca wielbienie śālagrāma-śilā wielbicielom 
z ISKCON-u, którzy są w stanie wykonywać tę służbę w stały i 
uważny sposób: 

Śālagrāma-śilā powinny być wielbione przy użyciu tulasī 
wszędzie tam, gdzie jest dostateczna ilość listków tulasī. 
Wielbienie śālagrāma-śilā powinno być wprowadzone we 
wszystkich świątyniach ISKCON-u. Śālagrāma-śilā jest 
formą łaski Pana. Wielbienie Bóstwa sześćdziesięcioma 
czterema elementami może być trudnym zajęciem, ale Pan 
stał się taki mały, że każdy w świątyni może uważnie 
przeprowadzać Jego wielbienie, spełniając te wszystkie 
czynności dla śālagrāma-śilā. [C.c. Madhya-līlā 24.336, 
znaczenie] 

 Pan wiecznie przebywa w formie śālagrāma-śilā i dlatego nie 
potrzeba żadnej ceremonii instalacji. Skanda Purāṇa stwierdza: 

Do wielbienia śālagrāma-śilā nie potrzeba ceremonii 
pratiṣṭhā [instalacji]. Gdy rozpoczyna się czczenie 
śālagrāma, powinno się jedynie ofiarować specjalne, 
wystawne wielbienie. [Skanda Purāṇa cytowana w Hari-
bhakti-vilāsa] 

 Skanda Purāṇa szerzej opisuje szczególne chwały śālagrāma-
śilā: 

Pan przebywa w wielu godnych czci formach, ale spośród 
nich wszystkich najlepsza jest forma śālagrāma-śilā. 
[Skanda Purāṇa cytowana w Hari-bhakti-vilāsa] 

 Mimo że za pomocą oznak (szczególnie cakr) można 
zidentyfikować śālagrāma-śilā jako określoną formę Viṣṇu, można 
także wielbić Go jako wybraną przez siebie formę Pana, jako że 
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wszystkie formy przebywają w śālagrāma-śilā. Można wielbić 
śālagrāma-śilā oddzielnie lub wraz z formami mūrti. Można także 
ofiarować śālagrāma-śilā poranną kąpiel w imieniu świątynnych 
Bóstw, podczas gdy girlandy, ozdoby, itd. można ofiarować 
Bóstwom.  

 Hari-bhakti-vilāsa poleca, żeby wielbić śālagrāma-śilā wraz z 
dvārakā-śilā. Odpowiedni dvārakā-śilā powinien być biały, okrągły 
lub kwadratowy, niepołamany, bez dziur i z wyraŹnie 
uformowanymi cakrami. 

 Wielbiciel, który ma dwa śālagrāma-śilā, powinien wielbić Je 
oddzielnie, aby uniknąć bycia rozproszonym: 

Wielbienie dwóch śālagrāma-śilā lub dwóch dvārakā-śilā na 
raz powoduje zaniepokojenie w umyśle. [Mantra-tantra-
prakāśa, cytowane w Hari-bhakti-vilāsa] 

 Jeśli jednak ktoś ma trzy, lub więcej śālagrāma-śilā, może 
wielbić Je jednocześnie. W takim przypadku powinien on ofiarować 
pełne czczenie tylko jednemu śilā, znanemu jako pradhāna-śilā; 
wszystkie pozostałe powinny być kąpane wraz z pradhāna-śilā, 
należy Im także ofiarować tulasī, candana i kwiaty. 

 Niektórzy wielbiciele wielbią śālagrāma-śilā póŹnym porankiem, 
po ofiarowaniu czczenia innym Bóstwom. W takim przypadku 
powinno się zakończyć to wielbienie najpóŹniej w południe. Nie 

powinno się także jeść przed wypełnianiem wielbienia. Śāstry 
ostrzegają, że osoba, która je przed spełnieniem swojej porannej 
śālagrāma-śilā pūjy, jest skazana, by żyć jako caṇḍāla przez resztę 
tego dnia Brahmy. 

 W wielbieniu śālagrāma-śilā powinno się przestrzegać tej samej 
podstawowej procedury, co przy wielbieniu Pana w formie 
Bóstwa. Można jednak rozszerzyć szesnaście podstawowych 
upacāra, dołączając dodatkowe upacāra. Te dowolne procedury 
zezwalają na wystawniejsze wielbienie zgodne z listą 

                                                           
 Jeśli w danej świątyni ṣālagrāma-ṣilā znajduje się na ołtarzu, najlepiej gdy ten sam pūjārī  
wielbi Go każdego dnia, wykonując to jako swoją stałą służbę. Jako że kobiety co miesiąc 
stają się nieczyste i musiałyby w tym czasie przekazywać tę służbę komuś innemu, generalnie 
ṣāstry nie zachęcają ich do wielbienia ṣālagrāma-ṣilā, a szczególnie świątynnego ṣālagrāma-
ṣilā. Śrīla Prabhupāda jednak oznajmił, że jeśli mąż, który wielbi w domu ṣālagrāma-ṣilā jako 
osobiste Bóstwo, któregoś dnia zachoruje, jego żona lub syn mogą go zastąpić w tej służbie. 
 Jeśli to konieczne, przed wielbieniem można napić się wody. 



Uzupełnienie -  Wystawne wielbienie Bóstw 300 

sześćdziesięciu czterech upacāra. W ten sposób w świątyni 
śālagrāma-śilā może otrzymywać pełne wielbienie w imieniu 
głównych Bóstw. Zazwyczaj ofiarowuje się dodatkowe upacāra za 
pomocą substytutów w formie płatków kwiatów lub wody viśeṣa-
arghya. 

 W czasie ofiarowywania każdego z głównych szesnastu upacāra 
do śālagrāma-śilā możesz intonować werset z Puruṣa-
sukty. Puruṣa-suktā jest wedyjskim hymnem, który intonuje się w 
czasie wielbienia Pana Viṣṇu i opisuje ona Pana jako uosobienie 
procesu ofiarnego. Najlepiej intonować Puruṣa-suktę wraz z svarą 
i sāmą, czyli właściwym akcentem i rytmem. Należy się tego 
nauczyć od eksperta. W uproszczonej śālagrāma-śilā pūjy należy 
po prostu intonować pierwszy werset Puruṣa-sukty.  

 Wielbiąc świątynne śālagrāma-śilā, możesz korzystać zarówno z 
mūla-mantry używanej dla głównego Bóstwa, jak i gopāla-mantry 
(szóstej z siedmiu mantr otrzymanych od guru), czy też mūla-
mantry do Vāsudevy (oṁ namo bhagavate vāsudevāya lub oṁ 
namo nārāyaṇāya). 

Charakterystyczne cechy Śālagrāma-śilā 

 Śālagrāma-śilā są bezpośrednimi formami Pana, które pojawiają 
się w rzece Kāli-gaṇḍakī w Himalajach, w dzisiejszym Nepalu. 

 Śilā, które najczęściej wybiera się do wielbienia, są małe, 
okrągłe, błyszczące, z pīṭha, czyli płaską powierzchnią, która służy 
jako podstawa. Najbardziej nadają się One do dekorowania za 
pomocą korony i tilaka, i są najbardziej zadawalające w czasie 
darśanu. Ale jeśli takie śālagrāma-śilā nie są dostępne, można 
wielbić inne autentyczne śālagrāma-śilā. 

 Jako że Pan jest bezpośrednio obecny w śālagrāma-śilā, obrazą 
jest kupowanie lub sprzedawanie Ich, lub uważanie, że mają 
błędy. 

Ten, kto wycenia śālagrāma-śilā, kto sprzedaje śālagrāma-
śilā i ten, kto zgadza się kupić śālagrāma-śilā za taką 
ustaloną cenę, jak również ten, kto ocenia Je pod 
względem dobrych cech czy błędów—wszyscy oni udają się 
do piekła, gdzie przebywają aż do ostatecznego 
zniszczenia. [Viṣṇu-dharmottara, cytowane w Hari-bhakti-
vilāsa] 
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Mimo iż śālagrāma-śilā może być połamany, obtłuczony czy 
odpęknięty, należy uważać, że jest On bez skazy. Myślenie 
o śālagrāma-śilā w kategorii bardziej i mniej doskonałych 
jest dla osób, których wielbienie jest motywowane 
pragnieniem osiągnięcia korzyści. [Brahmā Purāṇa, 
cytowane w Hari-bhakti-vilāsa] 

 

Proces wystawnego wielbienia Pana 

 Możesz stosować tę rozszerzoną metodę, wielbiąc śālagrāma-
śilā czy inne Bóstwa. Wielbiąc śālagrāma-śilā, powinieneś 

intonować odpowiedni werset z Puruṣa-sūkty, ofiarowując każde 
upacāra. Jeśli wielbisz inne Bóstwa, omiñ wersety z Puruṣa-sūkty. 

 A także, jeśli wielbisz Rādhā-Kṛṣṇę, omiñ upacāra mudry. 

 W tej części znajdują się dodatkowe wstępne czynności 
(purvāṅga-karma), które wzmacniają zasady czystości, 
uduchawiania i wielbienia opisane na stronie 283 w tym 
Uzupełnieniu. 

Przygotowanie do wielbienia (pūrvāṅga-karma) 

Wymagane parafernalia 

 Aby uniknąć przerywania wielbienia, przed rozpoczęciem 
upewnij się, czy masz następujące przedmioty: 

1) mały dzwoneczek na talerzyku; 

2) pañca-pātra z wodą samānya-arghya; 

3) dzbanek z dzióbkiem i przykrywką wypełniony wodą; 

4) visarjanīya-pātra (naczynie na zużyte rzeczy); 

5) pojemniki na padya, arghya, ācamana i madhuparkę;  

6) miękka szmatka do oczyszczania Bóstw; 

7) taila (pachnący olejek); 

                                                           
 Śālagrāma-ṣilā można także wielbić w mniej wystawny sposób, stosując „standardowy 

proces” opisany w Pierwszym Tomie. Lub też można wykonywać część opisanych tutaj 
wystawniejszych czynności, jak np. viṣeṣa-arghya-sthāpana lub bhoga-arpana, zgodnie ze 
„standardowym procesem.” 
 Oczywiście, możesz intonować wersety z Puruṣa-sūkty, jeśli wielbisz Pana Nṛsiˆhadevę. 
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8) koncha do wody na stojaczku; 

9) snāna-pātrā (naczynie do kąpieli); 

10) (jeśli do kąpieli będziesz używał pañcāmṛty) pięć małych 
naczyñ; jedno z mlekiem, jedno z jogurtem, jedno z ghee, 
jedno z miodem i jedno z posłodzoną wodą; 

11) pojemnik na caraṇāmrtę; 

12) ręcznik; 

13) kawałek materiału do trzymania śilā; 

14) mały pojemnik na ghee albo taila (do masowania śilā po 
kąpieli); 

15) ubrania (prosty, wykończony pasem kawałek materiału do 
położenia pod śilā może służyć jako dhotī; drugi kawałek 
materiału można umieścić z tyłu jako chādar); 

16) ozdoby (dla śālagrāma-śilā: nić upavīta; jeden lub dwa 
naszyjniki, szczególnie perły, czyli guñja-mālā, korona); 

17) gopī-candana (albo normalny candana), a także patyczek z 
tulasī‚ lub mały, złoty czy też srebrny pręcik, lub pędzelek—do 
malowania wzorów z tilaka; 

18) gandha (papka sandałowa); 

19) kwiaty i girlandy z kwiatów; 

20) listki i kwiatki (mañjarī) tulasī, a także, jeśli to możliwe, 
girlanda z tulasī; 

21) małe naczynie z nasionami gorczycy i/albo listkami nīm 
(dowolnie, używane przy dṛṣṭy-apasaraṇa); 

22) kadzidełka i lampki z ghee lub kamforą (po jednym zestawie 
do wielbienia mistrza duchowego, Pana Caitanyi i śālagrāma-
śilā), lampka lub zapalniczka do ich zapalania; 

23) naivedya (owoce i/albo słodycze; jeden talerz dla mistrza 
duchowego, jeden dla Pana Caitanyi i jeden dla śālagrāma-
śilā);  

24) zdjęcie twojego mistrza duchowego i naczynie na ofiarowania 
dla niego; 



Uzupełnienie -  Wystawne wielbienie Bóstw 303 

25) obrazek Pana Caitanyi (albo Pañca-tattvy) i naczynie na 
ofiarowania; 

26) ten podręcznik, albo jakieś inne zapisane prayoga oparte na 
tym podręczniku, jeśli to potrzebne; 

Ofiarowywanie pokłonów (guru-pranāma) 

 Ofiaruj pokłony swojemu mistrzowi duchowemu, jednocześnie 
intonując jego modlitwę (modlitwy) praṇāma. 

Picie wody dla oczyszczenia (vaiṣṇava-ācamana) i przywoływanie 
samānya-arghya (samānya-arghya-sthāpana) 

 Spełnij ācamana, jak zostało to opisane w Pierwszym Tomie 
(strona ). 

 Przywołaj samānya-arghya, jak zostało to opisane w Pierwszym 
Tomie (strona ). 

Wejście do pokoju Bóstw (praveśa) 

 Wielbij strażników i towarzyszy Pana za pomocą kwiatów lub 
płatków kwiatów, albo też zastąp je samānya-arghya: 

ete gandha-puṣpe oṁ dvārapālebhyoḥ namaḥ 
ete gandha-puṣpe oṁ parṣadebhyoḥ namaḥ 

 WejdŹ do pokoju Bóstw zgodnie z opisem zawartym w 
Pierwszym Tomie (strona ). 

Pokonywanie niepomyślnych wpływów (bhūta-nivāraṇa) 

 Intonuj poniższą mantrę: 

(oṁ) apagacchantu te bhūtā ye bhūtā bhuvi 
saṁsthitāḥ 
ye bhūta-vighna-kartāras te gacchanty ājñayā 
hareḥ 

Niechaj wszystkie niepomyślne, subtelne istoty, które 
mogą zakłócić naszą służbę, odejdą na polecenie Pana. 

 Intonuj oṁ astrāya phaṭ i trzykrotnie stuknij swoją lewą piętą 
w ziemię, by odpędzić subtelne istoty znajdujące się w ziemi. 
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 Intonując mūla-mantrę do głównego Bóstwa, które będziesz 
wielbić, kącikami oczu groŹnie spoglądaj ponad parafernaliami i w 
górę. To odgoni subtelne żywe istoty z wyższych sfer. 

 Intonuj oṁ astrāya phaṭ i pstryknij palcami swojej prawej ręki 
nad swoją głową w dziesięć stron (wschód, południowy wschód, 
południe, południowy zachód, itd., w górę i w dół), aby 

zamknąć dziesięć kierunków. Jest to nazywane dig-bandhana. 

Ustanawianie miejsca wielbienia (āsana-sthāpana) 

 Intonuj oṁ astrāya phaṭ i oczyść podłogę poprzez prokṣaṇa. 

 Za pomocą wody lub candana narysuj na podłodze maṇḍalę w 
kształcie trójkąta równobocznego (podstawą do ciebie), używaj 
do tego zgięcia środkowego palca prawej ręki. 

 Czcij maṇḍalę płatkami kwiatów i candana, jednocześnie 
intonując: 

ete gandha-puṣpe 
oṁ ādhāra-śaktaye namaḥ 
oṁ anantāya namaḥ 
oṁ kūrmāya namaḥ 

 Umieść āsanę na maṇḍali. 

 Dotykając āsany, intonuj viniyoga (‘opisującą’ ) mantrę: 

(oṁ) āsana-mantrasya meru-pṛṣṭha ṛṣiḥ 
sutalaṁ chandaḥ 
kūrmo devatā 
āsanābhimantraṇe viniyogaḥ 

 Składając dłonie w praṇāma-mudrę, intonuj: 

                                                           
 Alternatywna metoda dla tej i dla poprzedniej czynności: 1) Intonuj oˆ astrāya phaṭ i pokaż 

cakra-mudrę (klaszcząc, gdy składasz razem dłonie) najpierw w dół (do Oceanu Garbhodaka), 
a następnie w górę (do rzeki Virajy). 2) Intonuj oˆ sarṅgāya sasārāya huˆ phaṭ namaƒ (albo 
oˆ sahasra rā huˆ phaṭ) dziesięć razy, jednocześnie rzucając płatki kwiatów w dziesięciu 
kierunkach. 
 Maṇḍala jest to symetryczny wzór, który zazwyczaj definiuje położenie jednej lub większej 

liczby osób, które mają być wielbione. 
 Wedyjskie mantry, takie jak pṛthvi tvayāī , są zawsze poprzedzane viniyoga mantrą, która 

wyjawia imię ṛṣiego—mędrca, który zabezpieczył i wyjawił mantrę, devatā—Bóstwo 
przywoływane przez tę mantrę i chanda—rytm mantry, oraz cel mantry. Celem tego systemu 
jest zagwarantowanie, by intonujący rozumiał znaczenie, funkcję, dziedzictwo i właściwy 
sposób intonowania mantry. W tym przypadku ṛṣim jest Meru-pṛṣṭha, devatą jest Kūrma, a 
metrum jest znane jako sutala. 
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pṛthvi tvayā dhṛtā lokā devī tvaṁ viṣṇunā dhṛtā 
tvaṁ ca dharāya māṁ nityaṁ pavitraṁ cāsanaṁ 
kuru 

O Matko Ziemio, o bogini, utrzymujesz wszystkich ludzi 
świata, a Pan Viṣṇu utrzymuje Ciebie; proszę, cały czas 
dawaj mi swoje wsparcie i dostarcz mi czystego siedzenia, 
na którym będę mógł siedzieć w czasie wielbienia Pana. 

 Za pomocą wody (lub też samego zgięcia środkowego palca) 
narysuj na āsanie trójkąt (zwrócony w stronę przeciwną do 
twojej), a następnie wielbij tę maṇḍalę za pomocą płatków 
kwiatów i candana, jednocześnie intonując: ete gandha-
puṣpe oṁ ādhāra-śaktaye namaḥ, oṁ kamalāsanāya 
namaḥ. 

 Po wyobrażeniu sobie, że twój mistrz duchowy usiadł na swojej 
āsanie, usiądŹ na swojej āsanie. 

Przygotowywanie przedmiotów potrzebnych do wielbienia (pātra-
sthāpana) 

 Przygotuj przedmioty potrzebne do wielbienia, jak to zostało 
opisane w Pierwszym Tomie na stronie . 

Proszenie mistrza duchowego i poprzednich ācāryów o 
błogosławieństwa (guru-paṅkti-namaskāra) 

 Przyciągnij uwagę swojego mistrza duchowego, umieszczając 
przed nim kwiaty (puṣpāñjali) i jednocześnie intonując eṣa 
puṣpāñjaliḥ i guru-mūla-mantrę. Następnie, medytując o 
służbie, jaką pełni twój mistrz duchowy dla poprzednich 
ācāryów, pokaż praṇāma-mudrę (złożone dłonie) i intonuj: 

śrī-guro paramānanda premānanda phala-prada 
vrajānanda-pradānanda-sevāyāṁ māṁ niyojaya 

Mój drogi mistrzu duchowy, który dajesz owoc 
najwyższego szczęścia—szczęścia miłości do Boga—
proszę, zaangażuj mnie w pełną szczęścia służbę dla Śrī 
Kṛṣṇy, który dostarcza szczęścia ziemi Vrajy. 

 Dowolne: Intonuj Guru-paramparā praṇāma (Tom I, strona ). 

 Intonuj: 
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jaya śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda 
śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-

vṛnda 

Wszelka chwała Śrī Kṛṣṇie Caitanyi Mahāprabhu, Śrī 
Nityānandzie Prabhu, Śrī Advaicie Prabhu, Śrī 
Gadādharze, Śrī Śrīvāsowi i wszystkim wielbicielom Pana 
Caitanyi. 

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare 
     hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare 

 Oczyszczanie rąk (kara-śuddhi) 

 Umyj ręce wodą z naczynia i/lub oczyść je, smarując je lekko 
candana. 

Oczyszczanie kwiatów (puṣpa-śuddhi)  

 Intonuj oṁ astrāya phaṭ i pokrop kwiaty wodą samānya-
arghya. Następnie zrób cakra- i dhenu-mudrę nad kwiatami. 
(Rysunki przedstawiające mudry znajdują się na stronie .) 

 Dotykając kwiatów palcami prawej ręki ułożonymi w bījākṣara-
mudrę, intonuj: 

oṁ puṣpe puṣpe mahā-puṣpe su-puṣpe puṣpa-
sambhave 
puṣpe cāyavākīrṇe ca huṁ phaṭ svāhā 

O kwiaty, wielkie i pomyślne kwiaty, które pojawiły się z 
pączkującej rośliny, bądŹcie oczyszczone. 

 Następnie zrób matsya-mudrę nad kwiatami. 

 Oczyszczanie parafernaliów (dravya-śuddhi) 

 Intonuj oṁ astrāya phaṭ i pokrop wszystkie parafernalia wodą 
samānya-arghya. Następnie zrób cakra- i dhenu-mudrę nad 
parafernaliami. 

 Cicho intonuj kāma-bīja (klīṁ) osiem razy‚ jednocześnie robiąc 
nad parafernaliami bījākṣara-mudrę. 
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Oczyszczanie siebie samego (ātma-śuddhi) 

 Zrób prokṣaṇa, lekko skrapiając siebie wodą samānya-arghya, 
intonując jednocześnie jeden raz gopāla-mantrę (szóstą mantrę 
otrzymaną od guru). 

Zapewnianie sobie ochrony przed subtelnymi wpływami (dig-
bandhana) 

 Intonuj oṁ astrāya phaṭ i trzykrotnie uderz lewą dłonią o 
prawy palec wskazujący i środkowy. Gdy to robisz, podnieś 
ręce. 

 Zrób cakra-mudrę, a następnie pstryknij palcami swojej prawej 
ręki w dziesięciu kierunkach, począwszy od wschodu i okrążając 

w stronę zgodną z kierunkiem wskazówek zegara.  

Zapewnianie sobie ochrony poprzez ognisty mur (vahni-prakāra) 

 Intonuj agni-bīja (raṁ) i medytuj o murze z ognia, który 
przebiega wokół ciebie i nad twoją głową, chroniąc pokój Bóstw 
przed wszelkimi złymi wpływami. Jednocześnie zrób agni-
bījākṣara-mudrę. Aby zrobić tę mudrę, wyprostuj swój prawy 
palec wskazujący, pozostałe palce zaciśnij w pięść wokół kciuka 
i prawą ręką zatocz okrąg nad swoją głową zgodnie z 
kierunkiem wskazówek zegara. 

Oczyszczanie elementów ciała poprzez utożsamianie się jako wieczny 
sługa sługi Pana Kṛṣṇy (bhūta-śuddhi) 

 Recytuj następującą modlitwę, jednocześnie medytując o jej 
znaczeniu: 

Z natury jestem wiecznym sługą Kṛṣṇy, ale na moje 
nieszczęście, z powodu bycia wrogim wobec Niego 
od niepamiętnych czasów, utożsamiałem się z 
ciałem i bez przerwy wędrowałem w cyklu narodzin 
i śmierci po tym materialnym świecie‚ cierpiąc z 
powodu palącego bólu zadawanego przez trojakie 
nieszczęścia. Teraz, w rezultacie jakiegoś 

                                                           
 Można także wykonać tę i poprzednią czynność w inny sposób: 1) Trzykrotnie pstryknij 

palcami prawej ręki—raz w okolicach prawego kolana, raz w pobliżu prawego ramienia i raz 
nad głową. Następnie raz uderz prawym palcem wskazującym i środkowym o lewą dłoñ. 2) 
Pstryknij palcami prawej ręki w dziesięciu kierunkach, a następnie zrób cakra-mudrę, 
medytując o ochronnej cakrze, która cię okrąża. 
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niewyobrażalnego szczęścia, dzięki łasce mojego 
mistrza duchowego, wiem, że jestem wiecznym 
sługą Kṛṣṇy i że jestem nieskończenie małą 
duchową istotą zupełnie różną od fizycznego i 
subtelnego ciała. Teraz, wypełniając polecenie 
mojego mistrza duchowego i podążając w jego 
ślady, osiągnąłem wielkie szczęście i mogę służyć 
jego lotosowym stopom, a także lotosowym stopom 
Pana Caitanyi Mahāprabhu i Śrī Śrī Rādhā-
Śyāmasundary [lub imiona Bóstw, które wielbisz]. 

nāhaṁ vipro na ca nara-patir nāpi vaiśyo na śūdro 
   nāhaṁ varṇī na ca gṛha-patir na vanastho yatir vā 
kintu prodyan-nikhila-paramānanda-
pūrṇāmṛtābdher 
   gopī-bhartuḥ pada-kamalayor dāsa-dāsānudāsaḥ 

Nie jestem braminem, ani kṣatriyą, ani też vaiśyą czy 
śūdrą. Nie jestem brahmacārīnem, gṛhasthą, vānaprasthą, 
czy sannyāsīnem. Utożsamiam siebie ze sługą sługi 
lotosowych stóp Pana Śrī Kṛṣṇy, który utrzymuje gopī. Jest 
On jak ocean nektaru i jest przyczyną wszechstronnego 
duchowego szczęścia. Istnieje zawsze w pełni blasku. 
[Padyāvalī 74] 

divyaṁ śrī-hari-maṇdirāḍhya-tilakaṁ kaṇṭhaṁ 
sumālānvitam 
  vakṣaḥ śrī-hari-nāma-varṇa-subhagaṁ śrī-
khaṇḍa-liptaṁ punaḥ 
pūtaṁ sūkṣmaṁ navāmbaraṁ vimalatāṁ nityaṁ 
vahantīṁ tanuṁ 
  dhyāyet śrī-guru-pāda-padma-nikaṭe sevotsukaṁ 
cātmanaḥ 

Powinno się medytować, że jest się usytuowanym u stóp 
swojego mistrza duchowego, że na swoim czystym ciele 
ma się ubrane piękne, nowe szaty i jest się 
przyozdobionym cudownym tilakiem, a pierś ma się 
naznaczoną świętym imieniem i papką sandałową, a na 
szyi nosi się girlandę. 
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Wstępne wielbienie 

Wielbienie dzwoneczka Pana (ghaṇṭā-pūjā) 

 Ofiarowując dzwoneczkowi płatki kwiatów zanurzone w 
candana, intonuj: 

ete gandha-puṣpe oṁ jaya-dhvani-mantra-matāḥ svāhā 

 Teraz przyklej płatek kwiatu do dzwoneczka za pomocą 
candana. Zadzwoñ trochę dzwoneczkiem, trzymając go w lewej 
ręce i umieść go ponownie na talerzu, cały czas myśląc o nim 
jako o słudze Pana. Następnie intonuj: 

sarva-vadya-mayi ghaṇṭe deva-devasya vallabhe 
tvāṁ vinā naiva sarveṣāṁ śubhaṁ bhavati śobhane 

O piękny dzwoneczku, tak drogi Śrī Kṛṣṇie, Bogu bogów, 
uosabiasz słodkie dŹwięki wszelkiej muzyki. Bez Ciebie 
nigdzie nie ma pomyślności. 

Wielbienie konchy do kąpieli Pana (śaṅkha-pūjā) 

 W czasie ofiarowywania kwiatów i candana konsze do kąpieli 
Pana, intonuj: 

ete gandha-puṣpe 
oṁ huṁ huṁ huṁ namaḥ mahā-śaṅkhāya svāhā 

 Intonuj następujące stuti: 

tvaṁ purā sāgarotpanno viṣṇunā vidhṛtaḥ kare 
mānitaḥ sarva-devaiś ca pāñcajanya namo ‘stu te 

O Pāñcajanyo, składam pokłony tobie, która narodziłaś się 
z oceanu! Dawno temu Pan Viṣṇu wziął cię do Swej ręki i 
dlatego szanują ciebie wszyscy półbogowie. 

tava nādena jīmutā vitrāsyanti surāsuraḥ 
śaśāṅkāyuta-dīptābha pāñcajanya namo ‘stu te 

O Pāñcajanyo, składam pokłony tobie, która świecisz jasno 
niczym księżyc! Twój ryczący głos sprawia, że góry, 
chmury, półbogowie i demony trzęsą się ze strachu. 

garbhā devāri-nārīṇāṁ vilayante sahasradhā 
tava nādena pātāle pāñcajanya namo ‘stu te 
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O Pāñcajanyo, składam tobie pokłony! Twój ryczący 
głos rozdziera na tysiące części łona żon demonów 
zamieszkujących niższe planety. 

 

Wielbienie mistrza duchowego (guru-pūjā) 

Zobacz wcześniejsze rozdziały 

Wielbienie Pana Caitanyi (gaurāṅga-pūjā) 

Zobacz wcześniejsze rozdziały 

Wielbienie śālagrāma-śilā 

Medytacja o formie Pana (dhyāna) 

 Intonuj dhyāna-mantrę do Bóstwa, które wielbisz i medytuj o 
Jego formie. W czasie dhyāna o Panu ¦ārāyaṇie w trakcie 
wielbienia śālagrāma-śilā, intonuj poniższą mantrę: 

(oṁ) dhyeyaḥ sadā savitṛ-maṇḍala-madhyā-vartī 
  nārāyaṇaḥ sarasijāsana-sanniviṣṭaḥ 
keyūra-vān kanaka-kuṇḍala-vān kirīṭī 
  harir hiraṇmaya-vapur dhṛta-śaṅkha-cakraḥ 

Pan Nārāyaṇa siedzi na lotosowym āsanie wewnątrz globu 
słonecznego. Na Swoim złotym ciele ma koronę, złote 
kolczyki i naramienniki, a w rękach trzyma Swoją konchę i 
broñ w postaci dysku. Wszystkie te przedmioty sprawiają, 
że jest On nawet bardziej atrakcyjny. Powinno się zawsze 
w ten sposób medytować o Panu. 

Wielbienie Pana w umyśle (mānasa-pūjā) 

 W umyśle czcij Pana za pomocą szesnastu, czy nawet więcej 
upacāra. 

Uduchawianie zmysłów poprzez nyāsa (kara-nyāsa i aṅga-nyāsa) 

 Zrób nyāsa-mudrę i raz intonuj gopāla-mantrę. 
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kara-nyāsa 

 Intonuj klīm aṅguṣṭhābhyāṁ namaḥ i przeciągnij palcami 
wskazującymi wzdłuż kciuków, poczynając od podstaw, a 
kończąc na czubkach. 

 Intonuj kṛṣṇāya tarjanībhyāṁ svāhā i  przeciągnij swoimi 
kciukami wzdłuż palców wskazujących, poczynając od podstaw, 
a kończąc na czubkach. 

 Intonuj govindāya madhyamābhyāṁ vaṣaṭ i przeciągnij 
swoimi kciukami wzdłuż środkowych palców, poczynając od 
podstaw, a kończąc na czubkach. 

 Intonuj gopījana anamikābhyāṁ huṁ i przeciągnij swoimi 
kciukami wzdłuż serdecznych palców, poczynając od podstaw, a 
kończąc na czubkach. 

 Intonuj vallabhāya kaniṣṭhikābhyāṁ vauṣaṭ i przeciągnij 
swoimi kciukami wzdłuż małych palców, poczynając od 
podstaw, a kończąc na czubkach. 

 Intonuj svāhā astrāya kara-tala-kara-pṛṣṭhābhyāṁ phaṭ i 
dotknij spodem swojej prawej dłoni do tyłu lewej dłoni, a 
następnie spodem lewej dłoni do tyłu prawej. 

aṅga-nyāsa 

 Intonuj klīṁ hṛdayāya namaḥ i dotknij swojego serca prawą 
dłonią. 

 Intonuj kṛṣṇāya śirase svāhā i dotknij czubka swojej głowy 
koniuszkami palców prawej ręki. 

 Intonuj govindāya śikhāyai vaṣaṭ i dotknij swojej śikhy 
prawą pięścią, tak by kciuk był zwrócony w dół w stronę szyi. 

 Intonuj gopījana kavacāya huṁ i dotknij góry swojego 
lewego ramienia koniuszkami palców prawej ręki i góry 
prawego ramienia koniuszkami palców lewej ręki. 

 Intonuj vallabhāya netrābhyāṁ vauṣaṭ i dotknij swoich 
powiek środkowym i wskazującym palcem prawej ręki. 

 Intonuj svāhā astrāya phaṭ i trzykrotnie pstryknij palcami 
prawej ręki, trzykrotnie okrążając nimi głowę zgodnie z 
kierunkiem wskazówek zegara. 
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 Zrób cakra-mudrę, klaszcząc gdy składasz razem dłonie. 

 Robiąc pranāma-mudrę, możesz intonować: 

sarvapādhi-vinirmuktaṁ tat-pararvene nirmalam 

hṛṣīkena hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate 

Bhakti, czyli służba oddania, oznacza zaangażowanie 
wszystkich naszych zmysłów w służbę dla Pana, 
Najwyższego Osobowego Boga, właściciela wszystkich 
zmysłów. Gdy dusza spełnia służbę dla Najwyższego, 
manifestują się dwa uboczne efekty: uwalnia się ona od 
materialnych desygnatów oraz oczyszczają się jej zmysły, 
jedynie dzięki zaangażowaniu ich w służbę dla Pana. 
[Nārada Pañcarātra, cytowane w Cc. Madhya 19.170] 

Przywoływanie viśeṣa-arghya (viśeṣa-arghya-sthāpana) 

 Zamieszczamy tutaj opis rozszerzonego procesu przywoływania 
viśeṣa-arghya. Jeśli tylko jedna koncha jest dostępna i jest ona 
zarezerwowana do kąpieli Pana, wtedy na viśeṣa-arghya powinno 
się przeznaczyć pojemnik zrobiony ze złota, srebra, miedzi lub 
gliny. Można także wykorzystać tę samą konchę i po ofiarowaniu 
arghya-upacāra wykorzystać ją do kąpieli. Albo też, jeśli masz 
dwie lub trzy różne konchy, możesz przeznaczyć jedną do viśeṣa-
arghya, drugą do kąpania, a trzecią do viloma-arghya. Ta -
prayoga opisuje przywoływanie viśeṣa-arghya w konsze. 

Określenie miejsca na konchę 

 Za pomocą wody z samānya-arghya pātry lub candana narysuj 
mały trójkąt równoboczny, którego jeden z kątów wskazuje 
kierunek odwrotny do miejsca, w którym siedzisz. W podobny 
sposób narysuj koło wokół trójkąta, a następnie kwadrat wokół 
koła. 

Oczyszczanie i instalowanie stojaczka i konchy 

 Intonuj oṁ astrāya phaṭ i spryskaj stojaczek wodą samānya-
arghya. 

 Intonuj oṁ ādhāra-śaktaye namaḥ i umieść stojaczek 
wewnątrz maṇḍali. 

                                                           
 Opis viloma-arghya znajduje się na stronie . 
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 Intonuj oṁ astrāya phaṭ i spryskaj konchę wodą samānya-
arghya. Umieść konchę na stojaczku. 

 Intonuj oṁ hṛdayāya namaḥ i włóż do konchy płatki kwiatów 
i candana. 

 Intonuj oṁ śirase svāhā i wlej wodę z dzbanka do konchy. 

 Nad konchą zrób cakra-mudrę, gālinī-mudrę, a następnie 
dhenu-mudrę. 

 Przywołaj Gaṅgę i inne święte rzeki robiąc aṅkuṣa-mudrę i 
intonując: 

gaṅge ca yamune caiva godāvari sarasvatī 
narmade sindho kāveri jale ‘smin sannidhiṁ kuru 

Niech woda ze świętych rzek: Gaṅgi, Yamuny, Godāvarī, 
Sarasvatī, Narmady, Sindhu i Kāverī łaskawie 
zamanifestuje swą obecność. 

 Następnie przywołaj do wody mūla-mantrę do Bóstwa, które 
wielbisz, intonując ją cicho osiem razy jednocześnie pokazując 
bījākṣara-mudrę nad konchą. Po czym zrób matsya-mudrę. 

Wielbienie maṇḍali ognia, słoñca i księżyca umieszczonych wewnątrz 
stojaczka, konchy i w wodzie (dziesięcioma, dwunastoma i 
szesnastoma przedmiotami). 

 Intonuj ete gandha-puṣpe oṁ māṁ vahni-maṇḍalāya 
daśa-kalātmane namaḥ i ofiaruj stojaczkowi płatek kwiatu 
zanurzony w candana; następnie przyklej ten płatek do 
stojaczka. 

 Intonuj ete gandha-puṣpe oṁ am arka-maṇḍalāya 
dvādaśakalātmane namaḥ i ofiaruj konsze płatek kwiatu 
zanurzony w candana; następnie przyklej ten płatek do konchy. 

 Intonuj ete-gandha-puṣpe oṁ uṁ soma-maṇḍalāya 
ṣoḍaśakalātmane namaḥ i ofiaruj wodzie płatek kwiatu 
zanurzony w candana; następnie przyklej ten płatek do konchy 
w pobliżu wody.  

                                                           
 W Swoim opisie systemu yogi przedstawionym Uddhavie na łamach Śrī mad-Bhāgavatam 
(11.14.42), Kṛṣṇa poleca medytację o słoñcu, księżycu i ogniu, poprzez umieszczenie ich we 
wnętrzu kwiatu lotosu umieszczonego w sercu. Następnie, „Umieszczając Moją 
trnscendentalną formę wewnątrz ognia, powinno się medytować o niej jako pomyślnym 
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Przywoływanie Pana do viśeṣa-arghya 

 Intonuj imię Bóstwa, które wielbisz (np. śrī-kṛṣṇa) oraz 
ihāgaccha ihāgaccha (co oznacza przywoływanie Pana do 
viśeṣa-arghya), jednocześnie pokazując avāhanī-mudrę. 

 Intonuj iha tiṣṭha iha titha (ofiarowując Panu miejsce do 
siedzenia i witając Go), pokazując jednocześnie sthāpanī-
mudrę. 

 Intonuj iha sannidhehi iha sannidhehi (ofiarowując Panu 
siebie samego i prosząc Go, aby pozwolił ci być blisko Siebie), 
jednocześnie pokazując sannidhāpanī-mudrę. 

 Intonuj iha sannirudhasva iha sannirudhasva (prosząc 
Pana, by pozostał obecny w czasie wielbienia), jednocześnie 
pokazując sannirodhanī-mudrę. 

 Intonuj iha saṅmukho bhava iha saṅmukho bhava 
(prosząc Pana, by odwrócił się twarzą do ciebie), jednocześnie 
pokazując saṇmukhīkaraṇa-mudrę. 

Umieszczanie sylab mūla-mantry na częściach ciała Bóstwa 
znajdującego się wewnątrz wody (aṅga-nyāsa) 

 Intonuj iha sakalī-kuru; a następnie, pokazując nyāsa-mudrę, 
intonuj raz gopāla-mantrę. 

 Intonuj kliṁ hṛdayāya namaḥ, jednocześnie trzymając swoją 
prawą rękę, z dłonią skierowaną w dół, nad wodą i medytując, 
że dotykasz serca Bóstwa, które teraz znajduje się w wodzie. 

 Intonuj kṛṣṇāya śirase svāhā, jednocześnie dotykając czubka 
głowy Bóstwa koniuszkami palców prawej ręki. 

 Intonuj govindāya śikhāyai vaṣaṭ, jednocześnie dotykając 
swoją prawą pięścią śikhy Bóstwa. 

 Intonuj gopījana kavacāya huṁ, jednocześnie dotykając 
ramion Bóstwa koniuszkami palców prawej i lewej ręki. 

 Intonuj vallabhāya netrābhyāṁ vauṣaṭ, jednocześnie 
dotykając oczu Bóstw wskazującym i środkowym palcem swojej 
prawej ręki. 

                                                                                                                                                      

przeznaczeniu wszelkiej medytacji.” W arcana znajdujemy podobny proces w viṣeṣa-arghya-
sthāpana. 
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 Intonuj svāhā astrāya phaṭ, jednocześnie trzykrotnie 
pstrykając palcami prawej ręki i okrążając nimi głowę Bóstwa 
zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Następnie zrób cakra-
mudrę, jednocześnie intonując [imię Bóstwa] ihāmṛtī-kuru. 

 Zrób dhenu-mudrę, w ten sposób prosząc Pana, by łaskawie 
zamanifestował Swą pełną szczęścia naturę. 

 Intonuj iha paramī-kuru, jednocześnie pokazując mahā-
mudrę, w ten sposób prosząc Pana o błogosławieństwa. 

Wielbienie Pana znajdującego się wewnątrz viśeṣa-arghya 

 Możesz wielbić Pana przebywającego w viśeṣa-arghyi za 
pomocą pięciu albo dwóch upacāra; autentyczne upacāra 
możesz zastąpić płatkami kwiatów lub wodą samānya-arghya. 
Jednoczęsnie intonuj: 

eṣa puṣpāñjalīḥ i mūla-mantrę do Bóstwa 

eṣa gandhaḥ i mūla-mantrę do Bóstwa 

etāni puṣpāni i mūla-mantrę do Bóstwa 

eṣa dhūpaḥ i mūla-mantrę do Bóstwa 

eṣa dīpaḥ i mūla-mantrę do Bóstwa 

idaṁ naivedyam i mūla-mantrę do Bóstwa 

idam ācamanīyam i mūla-mantrę do Bóstwa. 

 Wlej trochę wody viśeṣa-arghya z konchy do pañca-pātry, w ten 
sposób zamieniając pozostała samānya-arghya w viśeṣa-
arghya. Następnia nalej trochę wody viśeṣa-arghya z pañca-
pātry na swoją prawą rękę i, jednocześnie intonując mūla-
mantrę do głównego Bóstwa, spryskaj tą wodą siebie i 
parafernalia. 

Wielbienie miejsca pobytu Pana, a także Jego towarzyszy (pīṭha-pūjā) 

 Przy użyciu candana, za pomocą swojego prawego palca 
wskazującego i małego palca, narysuj maṇḍalę o kształcie 
lotosu na pīṭha, miejscu, gdzie Pan będzie przebywał w czasie 
kąpieli. Następnie (także przy użyciu candana) napisz w środku 
maṇḍali sylabę bīja z mūla-mantry do Bóstwa, które wielbisz 
(jeśli to możliwe, zrób to przy pomocy pisma Devanāgarī). 
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(Kāma-bīja napisana przy pomocy Devanāgarī znajduje się w 
Pierwszym Tomie na stronie .) 

 Następnie zadzwoñ dzwoneczkiem i w następujący sposób 
ofiaruj płatki kwiatów wraz z candana: 

 Ofiaruj płatki do lewej strony maṇḍali i intonuj: 

ete gandha-puṣpe (i guru-mūla-mantrę) 

ete gandha-puṣpe oṁ gurubhyo namaḥ (do poprzednich 
ācāryów) 

ete gandha-puṣpe oṁ sarva-vaiṣṇavebhyo namaḥ 

 Ofiaruj płatki kwiatów do środka maṇḍali i intonuj: 

ete gandha-puṣpe oṁ ādhāra-śaktaye namaḥ 

ete gandha-puṣpe oṁ anantāya namaḥ 

ete gandha-puṣpe oṁ goloka-dhāmne namaḥ 

Wielbienie śālagrāma-śilā przy pomocy przedmiotów (bāhya-pūjā) 

 W trakcie ofiarowywania w czasie wielbienia śālagrāma-śilā, 
intonuj wersety z Puruṣa-sūkty. Możesz także pokazywać upacāra-
mudry odpowiadające każdemu z głównych szesnastu upacāra 
przed ofiarowaniem każdego z nich. 

 Intonuj eṣa puṣpāñjalīḥ i mūla-mantrę do Bóstwa, po czym 
ofiaruj płatki kwiatów lotosowym stopom Pana. 

1. āsana 

 Intonuj ime pāduke i mūla-mantrę do Bóstwa, po czym ofiaruj 
Panu buty. 

 Intonuj: 

sahasra-śīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasra-pāt 

sa bhūmiṁ viśvato vṛtvāty atiṣṭhad dāsāṅgulam 

Kosmiczna forma Najwyższego Pana posiada tysiąc głów, 
tysiąc oczu i tysiąc stóp, jako że zawiera w Sobie wszystkie 
żywe istoty. W pełni przeniknąwszy wszechświat, by dać 
mu istnienie, i będąc niezależny, rozprzestrzenił się On 
poza wszechświat za pomocą dziesięciu palców. 
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 Intonuj idam āsana i mūla-mantrę do Bóstwa, jednocześnie 
pokazując āsana-mudrę; następnie przenieś Bóstwo (na Jego 
siṁhāsanie) i ustaw za snāna-patrą (po przeciwnej stronie do 
ciebie). 

2. Svāgata 

 Intonuj: 

puruṣa evedaṁ sarvaṁ yad bhūtaṁ yac ca bhavyam 
utāmṛtatvasyeśāno yad annenātirohati 

Wszechświaty—istniejące w przeszłości, teraŹniejszości i 
przyszłości—są niczym innym, jak manifestacjami ekspansji 
puruṣa Najwyższego Pana. Mimo iż jest On Panem 
nieśmiertelności, zamanifestował się jako puruṣa w tym 
wszechświecie, aby jīvy mogły się cieszyć materialnymi 
rezultatami. 

 Intonuj svāgataṁ su-svāgatam i mūla-mantrę do Bóstwa, po 
czym pokaż svasti-mudrę, witając Pana i sprawiając, by czuł się 
wygodnie. 

3. Padya 

 Intonuj: 

atāvān asya mahimā ato jyāyaṁś ca puruṣaḥ 
pādo ‘sya viśvā bhūtāni tri-pādasyāmṛtaṁ dīvī 

Przeszłe, teraŹniejsze i przyszłe wszechświaty są 
manifestacjami mocy Pana, ale Sam Pan jest o wiele 
większy. Wszystkie żywe istoty we wszechświecie są 
jedynie jedną czwartą częścią, a wieczna natura w niebie 
duchowym stanowi trzy czwarte. 

 Intonuj etat padyam i mūla-mantrę do Bóstwa, po czym 
pokaż padya-mudrę; następnie ofiaruj wodę padya do mycia 
lotosowych stóp Pana, wylewając ją do snāna-pātry. 

 Intonuj idaṁ aṅga-vastram i mūla-mantrę do Bóstwa, ofiaruj 
ręcznik do osuszenia stóp Pana. 

 Intonuj eṣa gandhaḥ i mūla-mantrę do Bóstwa, po czym 
ofiaruj do lotosowych stóp Pana candana wraz z płatkiem 
kwiatu. 
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 Intonuj eṣa puṣpāñjalīḥ i mūla-mantrę do Bóstwa, po czym 
ofiaruj płatki kwiatów do lotosowych stóp Pana. 

4. Arghya 

 Intonuj: 

tri-pād ūrdhva udait pūruṣaḥ pādo ‘syehābhavāt 
punaḥ 
tato viśvaṇ vyakrāmat sāśanānaśane abhi 

Część składająca się z trzech czwartych Pana przewyższa 
część materialną. Pan z jednej czwartej części znowu 
zamanifestował ten wszechświat, jak to poprzednio robił 
już wiele razy. Pan z jednej czwartej części zaczął pracę 
stworzenia, chodząć wszędzie naokoło i przyjmując formę 
wszystkich ożywionych i nieożywionych obiektów. 

 Intonuj idam arghyam i mūla-mantrę do Bóstwa, pokaż 
arghya-mudrę; następnie ofiaruj Panu arghya do rąk, aby mógł 
nią Sobie spryskać głowę. Wlej arghya do snāna-pātry lub 
visarjanīya-pātry. 

5. ācamana 

 Intonuj: 

tasmād virād ajāyata virājo adhi pūruṣaḥ 
sa jāto atyaricyata paścad bhūmim atho puraḥ 

Z Pana narodził się wszechświat, a w tym wszechświecie 
narodził się virāṭ-puruṣa, Naddusza wszechświata. 
Następnie virāṭ-puruṣa urósł i zamanifestował ziemię i ciała 
dla jīv. 

 Intonuj idam ācamanīyam i mūla-mantrę do Bóstwa, pokaż 
ācamanīya-mudrę; następnie ofiaruj Panu ācamana do picia, 
wlewając wodę do visarjanīya-pātry. 

6. Madhuparka 

 Intonuj: 

yat puruṣena haviṣā devā yajñam atanvata 
vasanto ‘syāsīd ājyaṁ grīṣma idhmaḥ śarad dhāviḥ 

Devatowie, pierwsze zamanifestowane żywe istoty, spełniły 
w umyśle ofiarę, aby dokończyć stworzenie. Do tej ofiary 
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jako ofiarowanie wykorzystali virāṭ-puruṣa [pierwotne 
składniki materialnego świata]. Wiosna była ghee, lato 
drewnem opałowym, a jesieñ ofiarowaniem. 

 Intonuj eṣa madhuparkaḥ i mūla-mantrę do Bóstwa, pokaż 
madhuparka-mudrę; następnie ofiaruj kubek z madhuparką do 
prawej ręki Pana. 

7. Punar-ācamana 

 Intonuj: 

saptāsyāsan paridhayaḥ triḥ sapta samidhaḥ kṛtāḥ 
devā yad yajñaṁ tanvānā abadhnan puruṣaṁ 
paśum 

W ofierze tej było siedem Ździebeł trawy kuśa [siedem 
wedyjskich metrów stosowanych w poezji] rozrzuconych 
wokół ognia [w ochronie przeciwko rākṣasom] i 
dwadzieścia jeden drew opału [dwanaście miesięcy, pięć 
sezonów, trzy światy i słoñce]. Devatowie, którzy spełniali 
tę ofiarę w umyśle, przywiązali vīrāṭ-puruṣa, aby ofiarować 
Go niczym ofiarne zwierzę. 

 Intonuj idaṁ punar-ācamanīyam i mūla-mantrę do 
Bóstwa, po czym ofiaruj Panu ācamana do picia, wlewając 
wodę do visarjanīya-pātry. 

 8. Snāna 

Oczyszczanie Bóstwa przed kąpielą (mūrti-śuddhi) 

 Jeśli do śālagrāma-śilā są przyczepione oczy z konchy, srebrny 
tilaka, święta nić, korona, czy inne ozdoby, powinieneś je teraz 
zdjąć. 

 Oczyść Pana za pomocą miękkiej szmatki lub gąbki namoczonej 
w ciepłej wodzie i w ten sposób usuń candana, listki tulasī i 
płatki kwiatów. Uważaj, by nie dotknąć ciała Pana bezpośrednio 
swoją lewą ręką; jeśli musisz dotknąć Pana tą ręką, upewnij się, 
że jest ona przykryta chusteczką lub ręcznikiem. 

 Umieść listek tulasī i płatki kwiatów zanurzone w candana na 
stojaczku znajdującym się wewnątrz , w miejscu, gdzie Bóstwo 
będzie siedziało w czasie kąpieli.  

                                                           
 Gdziekolwiek umieszcza się ṣālagrāma-ṣilā, powinna być obecna tulasī . 
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 Intonuj ime pāduke i mūla-mantrę do Bóstwa, po czym ofiaruj 
Panu buty; następnie za pomocą gestu ręki zaprowadŹ Go do 
stojaczka wewnątrz snāna-pātry. 

 Intonuj idaṁ aṅga-vastram i mūla-mantrę do Bóstwa, ofiaruj 
płatek kwiatu i candana jako gāmchę. Wyrzuć potem ten płatek 
do visarjanīya-pātry. 

Czyszczenie zębów Pana (danta-dhāvana) 

 Ofiaruj teraz następujące przedmioty, jeśli jeszcze nie zostały 
ofiarowane przed maṅgala-āratī. (Jeśli nie są one dostępne, 
możesz zastąpić je wodą viśeṣa-arghya z pañca-pātry.) 

 Intonuj eṣa danta-kāṣṭhaḥ i mūla-mantrę do Bóstwa, i ofiaruj 
Panu gałązkę do czyszczenia zębów. 

 Intonuj etaj jihvollekhanī i mūla-mantrę do Bóstwa, i ofiaruj 
Panu skrobaczkę do języka. 

 Intonuj idaṁ hasta-mukha-prakṣālanam i mūla-mantrę do 
Bóstwa, po czym ofiaruj wodę do mycia rąk i twarzy; 

 Intonuj etat padyam i mūla-mantrę do Bóstwa, po czym 
ofiaruj wodę do mycia lotosowych stóp Pana. 

 Intonuj idam aṅga-vastram i mūla-mantrę do Bóstwa, po 
czym ofiaruj Panu ręczniczek do wytarcia twarzy, rąk i stóp 
Pana. 

 Intonuj idam ācamanīyam i mūla-mantrę do Bóstwa, po czym 
ofiaruj Panu wodę do oczyszczania poprzez picie. 

 Intonuj eṣa darpaḥ i mūla-mantrę do Bóstwa, i pokaż Panu 
lustro. 

 Intonuj idaṁ tāmbūlam i mūla-mantrę do Bóstwa, po czym 
ofiaruj Panu betel. 

 Intonuj idaṁ sugandha-tailam i mūla-mantrę do Bóstwa, i 
masuj Pana pachnącym olejkiem jednocześnie trzymając Go 
prze chusteczkę w lewej ręce. 

Kąpanie i osuszanie Pana 

 Intonuj: 



Uzupełnienie -  Wystawne wielbienie Bóstw 321 

taṁ yajñaṁ barhiṣi praukṣān puruṣaṁ jātam 
agrataḥ 
tena devā ayajanta sādhyā ṛṣayaś ca ye 

Devatowie, sādhyowie, i ṛṣi umieścili vīrāt-puruṣę, pierwszą 
istotę wszechświata, na trawie kuśa i w celu oczyszczenia 
pokropili go wodą. W ten sposób przeprowadzili ofiarę w 
umyśle wykorzystując vīrāt-puruṣę. 

 Intonuj idaṁ snānīyam i mūla-mantrę do Bóstwa, po czym 
pokaż snāna-mudrę; następnie wykąp Pana polewając Go wodą 
z konchy i jednocześnie recytując modlitwy Govindam z 
Brahmā-saṁhity, lub inne odpowiednie modlitwy. Napełnij 
konchę przynajmniej trzy razy. 

 Możesz następnie wykąpać Pana w pañcāmṛcie. Gdy polewasz 
Pana (w tej kolejności, jedno za drugim) mlekiem, jogurtem, 
ghee, miodem i wodą z cukrem, intonuj następujące mantry: 

idaṁ kṣīra-snānīyam i mūla-mantrę do Bóstwa; 

idaṁ dadhi-snānīyam i mūla-mantrę do Bóstwa; 

idaṁ ghṛta-snānīyam i mūla-mantrę do Bóstwa; 

idaṁ madhu-snānīyam i mūla-mantrę do Bóstwa; 

idaṁ sīta-snānīyam i mūla-mantrę do Bóstwa. 

 Po wykąpaniu Pana w pañcāmṛcie, opłucz Go znowu ciepłą 
wodą, w ten sposób usuwając pozostałości pañcāmṛty z 
śālagrāma-śilā. 

 Intonuj idam aṅga-vastram i mūla-mantrę do Bóstwa, po 
czym osusz Pana miękką szmatką (uważaj, by nie dotknąć Pana 
bezpośrednio lewą ręką). 

 Posmaruj Pana pachnącym olejkiem lub ghee, by nadać Jego 
ciału blasku. 

 Możesz teraz umocować na ciele Pana oczy z konchy lub metalu 
(najlepiej używając do tego celu pszczelego wosku). 

 Intonuj idaṁ tilakam i mūla-mantrę do Bóstwa, i udekoruj 
Pana przy użyciu tilaka. (Możesz także namalować tilaka po 
ofiarowaniu vastra. Jeśli nie masz oczu z konchy lub metalu, 
możesz namalować oczy przy użyciu gopī-candana.) 
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 Umieść Pana na tronie. 

 Intonuj idam ācamanīyam i mūla-mantrę do Bóstwa, po czym 
ofiaruj Panu wodę do oczyszczania poprzez picie. 

9. Vastra 

 Intonuj: 

tasmād yajñāt sarva-hūtaḥ sambhṛtaṁ pṛṣad-
ājyam 
paśun tāṁś cakre vāyavyān araṇyān grāmyaś ca ye 

Z tej ofiary, w której zostało ofiarowane wszystko, co 
znajdowało się we wszechświecie, został stworzone jogurt, 
ghee i wszelkie inne, odżywiające pożywienie. Stworzone 
zostały także zwierzęta powietrzne, leśne i domowe. 

 Intonuj idaṁ vastram, idam uttarīyam i mūla-mantrę do 
Bóstwa, następnie pokaż vastra-mudrę; ofiaruj Panu świeże 
ubranie. (Możesz położyć dolne odzienie pod spód śālagrāma-
śilā, a chādar z tyłu, naokoło Pana.) 

 Intonuj idam ācamanīyam i mūla-mantrę do Bóstwa, po czym 
ofiaruj Panu wodę do oczyszczania poprzez picie. 

 Intonuj idam upavītam i mūla-mantrę do Bóstwa, 
jednocześnie pokazując upavīta-mudrę; następnie ofiaruj Panu 
świętą nić. 

 Intonuj idam ācamanīyam i mūla-mantrę do Bóstwa, po czym 
ofiaruj Panu wodę do oczyszczania poprzez picie. 

10. ābharaṇa 

 Intonuj: 

tasmād yajñāt sarva-hūta ṛcaḥ sāmāni jajñīre 
chandaṁsi jajñīre tasmād yajus tasmād ajāyata 

Z tej ostatecznej ofiary, czyli sarva-hūta, narodziły się 
części Wed w formie ṛk [hymnów], sāma [muzyki] i yajus 
[prozy], wraz z wedyjskimi metrami. 

 Intonuj imāni ābharaṇanī i mūla-mantrę do Bóstwa, 
jednocześnie pokazując ābharaṇa-mudrę; następnie ofiaruj 
Panu koronę i inne ozdoby. 

11. Gandha 
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 Intonuj: 

tasmād aśvā ajāyanta ye ke cobhyādataḥ 
gāvo ha jajñire tasmāt tasmāj jātā ajāvayaḥ 

Z ofiary tej narodziły się konie, a także zwierzęta z dwoma 
rzędami zębów, takie jak osły i muły. Z ofiary narodziły się 
także krowy oraz kozy i owce. 

 Intonuj eṣa gandhaḥ i mūla-mantrę do Bóstwa, jednocześnie 
pokazując gandha-mudrę; następnie ofiaruj candana i olejki 
zapachowe, w zależności od pory roku. 

12. Puṣpa 

 Intonuj: 

yat puruṣaṁ vyādadhuḥ katidhā vyakalpayan 
mukhaṁ kim asya kau bāhū kāv ūrū pāda ucyete 

W czasie tej ofiary w umyśle, gdy podzielili oni vīrāta-
puruṣę, na ile części Go podzielili? Co jest powiedziane o 
Jego twarzy, rękach, i stopach? 

 Intonuj etāni puṣpāṇi i mūla-mantrę do Bóstwa, jednocześnie 
pokazując mūla-mudrę; następnie ofiaruj lotosowym stopom 
Pana pachnące kwiaty. 

 Intonuj etāni tulasi-patrāṇi i mūla-mantrę do Bóstwa, i 
ofiaruj listki i mañjarī tulasī do lotosowych stóp Pana. (Przyklej 
je w pobliżu podstawy lub z tyłu, a nie na policzkach czy głowie, 
jeśli śilā ma twarz. Jeśli nie ma twarzy, można je przykleić w 
dowolnym miejscu.) 

 Intonuj ime mālye i mūla-mantrę do Bóstwa, i ofiaruj Panu 
girlandy z kwiatów i tulasī. (W przypadku, gdy ofiarowujesz 
tylko jedną girlandę, intonuj idaṁ mālyam.) Możesz także 
ofiarować girlandy zaraz po ofiarowaniu ozdób, lub zaraz przed 
praṇāma, szesnastym upacāra. 

13. Dhūpa 

brāhmaṇo ‘sya mukham āsīd bāhū rājanyaḥ kṛtaḥ 
ūru tad asya yad vaiśyaḥ padbhyāṁ śūdro ajāyata 

Bramini powstali z twarzy [vīrāt-puruṣy], kṣatriyowie z 
Jego obu ramion, vaiśyowie z Jego ud, a śūdrowie ze stóp. 
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 Intonuj eṣa dhūpaḥ i mūla-mantrę do Bóstwa, jednocześnie 
pokazując dhūpa-mudrę; następnie ofiaruj Panu kadzidło. 

14. Dīpa 

 Intonuj: 

candramā manaso jātaś cakṣoḥ sūryo ajāyata 
mukhād indraś cāgniś ca prāṇād vāyur ajāyata 

 Jego umysł dał narodziny księżycowi; Jego dwoje oczu—słoñcu; 
Jego oddech—Vāyu; a Jego usta—Indrze i Agni. 

 Intonuj eṣa dīpaḥ i mūla-mantrę do Bóstwa, jednocześnie 
pokazując dīpa-mudrę; następnie ofiaruj Panu lampkę z ghee. 

 Możesz teraz spełnić dṛṣṭy-apasaraṇa (rozpraszanie 
niepomyślnych wpływów) wachlując przed Panem małym 
talerzykiem z ziarnami gorczycy lub listkami nīm. (PóŹniej spal 
je gdzieś poza budynkiem.) 

15. Naivedya 

 Intonuj idam āsanam i guru-mūla-mantrę, po czym ofiaruj 
āsanę swojemu mistrzowi duchowemu. 

Oczyszczanie bhoga (owoców i/albo słodyczy oraz wody) 

 Intonuj oṁ astrāya phaṭ i spryskaj bhoga wodą viśeṣa-
arghya. Zrób cakra-mudrę. Nad wodą do picia zrób gālinī-
mudrę. 

 Nalej trochę wody do swojej prawej ręki i ośmiokrotnie intonuj 
do niej yaṁ (vāyu-bīja). 

 Spryskaj tą wodą bhoga, jednocześnie medytując, aby 
wysuszone zostały wszelkie błędy, którymi może być skażone to 
pożywienie. 

 Pokazując bījākṣara-mudrę (ze spodem dłoni skierowanym w 
górę), medytuj o raṁ (agni-bīja) znajdującym się w twojej 
prawej dłoni, a następnie „polej” nim bhoga, aby wszelkie błędy 
uległy spaleniu. 

 Pokazując bījākṣara-mudrę (ze spodem dłoni skierowanym w 
górę), medytuj o thaṁ (amṛta-bīja) znajdującym się w twojej 
lewej dłoni, a następnie „polej” nim bhoga. 
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 Pokazując dhenu-mudrę, medytuj, że pożywienie jest amṛta. 

 Ośmiokrotnie intonuj mūla-mantrę do Bóstwa do odrobiny wody 
znajdującej się w twojej prawej ręce, a następnie spryskaj tą 
wodą bhoga. 

 Ponownie intonuj mūla-mantrę nad bhoga, jednocześnie 
pokazując bījākṣara-mudrę; następnie ochroñ bhoga za pomocą 
matsya-mudry. 

 Umieść na bhoga listki tulasī. 

 Intonuj  idam āsanam i mūla-mantrę do Bóstwa, po czym 
ofiaruj Panu āsanę. 

 Intonuj etat padyam i mūla-mantrę do Bóstwa, po czym 
ofiaruj wodę do mycia lotosowych stóp Pana. 

 Intonuj idam ācamanīyam i mūla-mantrę do Bóstwa, i ofiaruj 
wodę do oczyszczania poprzez picie. 

Pariśeṣaṇa—ofiarowanie do prāṇ 

 Intonuj oṁ amṛtopastaraṇam asi svāhā i ofiaruj ....???? 

 Przy pomocy prawej ręki zrób nad bhoga prāṇa-mudry i intonuj: 

oṁ prāṇāya svāhā (serdeczny i mały palec dotykają kciuka); 

oṁ apānāya svāhā (środkowy i wskazujący palec dotykają 
kciuka); 

oṁ vyānāya svāhā (serdeczny i środkowy palec dotykają 
kciuka); 

oṁ udānāya svāhā (serdeczny, środkowy i wskazujący palec 
dotykają kciuka); 

oṁ samānāya svāhā (cztery palce dotykają kciuka). 

Ofiarowywanie bhoga 

 Intonuj: 

nābhyā āsīd antarikṣaṁ śīrṣṇo dyauḥ sāmavartata 
padbhyāṁ bhūmir diśaḥ śrotrāt tathā lokān 
akalpayan 



Uzupełnienie -  Wystawne wielbienie Bóstw 326 

Z Jego pępka powstała przestrzeń pomiędzy ziemią i 
niebem; z Jego głowy powstały niebiosa; ze stóp—ziemia; 
a z uszu—kierunki. W ten sposób został stworzony świat. 

 Intonuj idaṁ naivedyam i mūla-mantrę do Bóstwa, po czym 
ofiaruj Panu bhoga. 

 Intonuj idaṁ pāṇīyam i mūla-mantrę do Bóstwa, i ofiaruj 
Panu naczynie z wodą do picia i/lub jakiś inny napój. 

 Intonuj nivedyāmi bhavate juṣaṇedam havir hare, modląc 
się do Pana, aby przyjął ofiarowanie, i na chwilę podnieś talerz 
obiema rękami (w geście ofiarowania). Następnie pokaż grāsa-
mudrę. 

 Dzwoniąc dzwoneczkiem, trzykrotnie intonuj praṇāma-mantry 
do swojego mistrza duchowego, Pana Caitanyi i Kṛṣṇy (zobacz 
Pierwszy Tom, strona ). 

 Trzykrotnie intonuj i z zamkniętymi oczami, medytując o tym, 
że Pan wraz ze Swymi towarzyszami przyjmuje posiłek. 
Poczekaj przez chwilę, aby Pan mógł cieszyć się posiłkiem, a 
następnie otwórz oczy. 

Po posiłku 

 Trzykrotnie klaśnij w dłonie i dzwoniąc dzwoneczkiem, ofiaruj 
następujące przedmioty: 

 Intonuj oṁ amṛtāpidānam asi svāhā i ofiaruj Panu wodę 
...??? 

 Intonuj idaṁ gaṇḍūṣam i mūla-mantrę do Bóstwa, i ofiaruj 
wodę do płukania ust. 

 Intonuj idaṁ hasta-mukha-prakṣālanam i mūla-mantrę do 
Bóstwa, i ofiaruj Panu wodę do mycia rąk i twarzy. 

 Intonuj etat padyam i mūla-mantrę do Bóstwa, i ofiaruj Panu 
wodę do mycia lotosowych stóp. 

 Intonuj idam aṅga-vastram i mūla-mantrę do Bóstwa, po 
czym ofiaruj Panu ręcznik do osuszenia twarzy, rąk i stóp. 

 Intonuj idam ācamanīyam i mūla-mantrę do Bóstwa, i ofiaruj 
wodę do oczyszczania poprzez picie. 
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 Intonuj eṣa gandhaḥ i mūla-mantrę do Bóstwa, po czym 
ofiaruj Panu candana, by odświeżył Sobie ręce i twarz. 

 Intonuj ime mālye i mūla-mantrę do Bóstwa, i ofiaruj Panu 
dodatkowe girlandy z kwiatów. (W przypadku, gdy ofiarowujesz 
tylko jedną girlandę, intonuj idaṁ mālyam.) 

 Intonuj idaṁ mukha-vāsam i mūla-mantrę do Bóstwa, i 
ofiaruj Panu słodkie, pachnące przyprawy do ust. 

 Intonuj idaṁ tāmbūlam i mūla-mantrę do Bóstwa, i ofiaruj 
Panu betel. 

 Intonuj idaṁ sarvam i mūla-mantrę do Bóstwa, i ofiaruj 
kwiaty do lotosowych stóp Pana. Te kwiaty reprezentują 
wszystkie inne przedmioty, które mogłyby zadowolić Pana. 

16. Praṇāma—czynności końcowe 

 Intonuj: 

vedāham etaṁ puruṣaṁ mahāntam 
 āditya varṇaṁ tāmasas tu pāre 
sarvāṇi rūpāṇi vicintya dhīro 
 nāmāni kṛtvābhivadān yad āste 

Znam tego wielkiego vīrāt-puruṣę, który jest świetlisty jak 
słoñce i który znajduje się poza ciemnością materialnego 
stworzenia. Nadawszy wszystkim żywym istotom ich formy 
i imiona, kieruje On ich zajęciami. 

Mantra-japa 

 Dziesięć razy intonuj mūla- i gāyatrī-mantrę do głównego 
Bóstwa w świątyni. 

 W celu ofiarowania Panu mantra-japa, ofiaruj viśeṣa-arghya 
wraz z kwiatami i candana (podając ją Panu w konsze lub za 
pomocą łyżeczki z arghya-pātry, czy też po prostu z pañca-
pātry) do rąk, jednocześnie intonując: 

guhyāti guhya-goptā tvāṁ gṛhānāsmat-kṛtaṁ 
japam 
siddhir bhavatu me deva tvat-prasādāt tvayi sthite 

O mój Panie, jesteś sekretem i powiernikiem wszystkich 
sekretów. Proszę, przyjmij to japa, które intonuję jako 
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ofiarowanie dla Ciebie. Proszę, bądŹ dla mnie łaskawy i 
pozwól mi osiągnąć tę samą doskonałość, którą osiągnęły 
osoby umocnione w służbie dla Ciebie. 

Homa  

 Jeśli jest to wygodne, możesz teraz spełnić Puruṣa-sūkta-homa i 
Vaiṣṇava-homa przy użyciu mūla-mantry do Bóstwa. (Proces 
ten będzie opisany w Drugim Tomie tego podręcznika.) 

Wielbienie osobistych parafernaliów (upāṅga-pūjā) i towarzyszy Pana 
(avaraṇa-pūjā) 

 Za pomocą poniższych mantr ofiaruj pozostałości prasāda Pana 
swojemu mistrzowi duchowemu i towarzyszom Pana: 

 Intonuj: 

idaṁ mahā-prasādam nirmālyadikam (i guru-mūla-mantrę) 

idam ācamanīyam (i guru-mūla-mantrę) 

idaṁ mahā-prasādam nirmālyadikam (i gaura-mūla-mantrę) 

idaṁ mahā-prasādam nirmālyadikam oṁ sarva-sakhībhyo 
namaḥ 

idaṁ mahā-prasādam nirmālyadikam oṁ śrī-
paurṇamāsyai namaḥ 

idaṁ mahā-prasādam nirmālyadikam oṁ sarva-
vrajavāsibhyo namaḥ 

idaṁ mahā-prasādam nirmālyadikam oṁ sarva-
vaiṣṇavebhyo namaḥ 

Stuti 

 Intonuj: 

dhātā purastād yam udajahāra 
 śraḥ pravidvān pradiṣaś catasraḥ 
tam evaṁ vidvān amṛta iha bhavati 
 nānyaḥ panthā ayanāya vidyate 

Brahmā opowiedział o swoich realizacjach Indrze. Indra, 
który zna wszystkie żywe istoty we wszystkich, czterech 
stronach, opowiedział o tym innym. Ten, kto zna naturę 
vīrāt-puruṣy, staje się nieśmiertelny nawet w tym życiu na 
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ziemi. Nie ma innej drogi, aby osiągnąć cel 
nieśmiertelności. 

yajñena yajñam prathamāny āsan 
 tāni dharmāni prathamāny āsan 
te hā nākaṁ mahīmānaḥ sacante 
 yatra pūrve sādhyāḥ santi devaḥ 

W ten oto sposób devatowie spełnili ofiarę w umyśle, 
wykorzystując vīrāt-puruṣę, aby zamanifestować 
różnorodność we wszechświecie. Dzięki tej ofierze zostały 
stworzone zarówno fizyczne prawa natury, jak i pierwsze 
duchowe prawa. Wielkie dusze, poprze podobne wielbienie 
wypełniane w umyśle, osiągnęły siedzibę nieśmiertelności, 
gdzie przebywają sādhyowie i devatowie, pierwsi 
wielbiciele. 

 

 Możesz w tym czasie ofiarować także dodatkowe modlitwy, 
niektóre z nich znajdziesz w części „Dodatkowe wersety” w 
Uzupełnieniu na stronie . 

Karma-samarpaṇa 

 Ofiaruj Panu wszystkie swoje zajęcia, recytując tę modlitwę w 
sanskrycie (i/lub tłumaczenie): 

itaḥ purvaṁ prāṇa-buddhi-dharmādhikārato jāgrat-
svapna-suṣupty-avasthāsu manasā vācā karmaṇā 
hastābhyāṁ padbhyām udareṇa śiṣnā yat smṛtaṁ 
yad uktaṁ yat kṛtaṁ tat sarvaṁ śrī-kṛṣṇārpaṇaṁ 
bhavatu svāhā. māṁ madīyaṁ ca sakalaṁ haraye 
samarpayāmi. oṁ tat sat 

Jako żywa istota obdarzona życiem, inteligencją, ciałem i 
mocą rozróżniania między dobrym i złym, ofiarowuję 
wszystko to, co pomyślałem w moim umyśle, 
powiedziałem za pomocą słów i zrobiłem moimi rękami, 
stopami, żołądkiem i genitaliami w czasie rozbudzenia, snu 
i głębokiego snu. Ofiarowuję Panu siebie i wszystko to, co 
posiadam. 
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Viloma arghya 

  Możesz także ofiarować viloma-arghya jako formę 
ofiarowania karma-samarpaṇa. W następujący sposób zainstaluj 
viloma-arghya (w czasie instalowania viśeṣa-arghya albo po 
spełnieniu karma-samarpaṇa): 

 Napełnij wodą konchę na stojaczku; zrób prokṣana, przy 
pomocy aṅkuṣa-mudry  przywołaj Gaṅgę; pokaż cakra-, gālinī- i 
dhenu-mudrę. Możesz teraz intonować: 

nārāyaṇād udbhūto ‘yaṁ varṇa-kramaḥ 

Sanskrycki alfabet wyemanował z Pana Nārāyaṇa. 
[Harināmāmṛta-vyākaraṇa napisana przez Śrīla Jīvę 
Gosvāmīego] 

 Zrób i nad wodą od końca intonuj sankrycki alfabet: 

kṣaṁ haṁ saṁ ṣaṁ śaṁ vaṁ laṁ raṁ yaṁ 
maṁ bhaṁ baṁ phaṁ paṁ 
naṁ dhaṁ daṁ thaṁ taṁ 
ṇaṁ ḍhaṁ ḍaṁ ṭhaṁ ṭaṁ 
ñaṁ jhaṁ jaṁ chaṁ caṁ 
aum oṁ aim em ṁ 
śṁ ṛṁ ūm um īm im ām am 

 Zrób matsya-mudrę. 

 Aby ofiarować viloma-arghya reprezentującą twoje czynności, 
powinieneś wykonywać podobne ruchy konchą, jak w czasie 
āratī, ofiarowując wodę lotosowym stopom Pana i jednocześnie 
dzwoniąc dzwoneczkiem oraz intonując: 

pāda-traya-krama-krānta trailokeśvara keśava 
tvat-prasādād idaṁ toyaṁ pādyaṁ te ‘stu 
janārdana 

O Keśavo, Janārdano i Trivikramo, Panie trzech światów, 
który zająłeś świat za pomocą trzech kroków, dzięki Twojej 
łasce niech ta woda umyje Twoje lotosowe stopy. 

 Wlej wodę viloma-arghya do visarjanīya-pātry. 

Ātma-samarpaṇa 

 Intonuj: 
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ahaṁ bhagavato ‘mśo ‘smi sadā dāso ‘smi sarvathā 
tvat-kṛpāpekṣako nityam ity ātmānaṁ samarpaye 

O Panie, ofiarowuję Tobie siebie w pełnym 
podporządkowaniu, zawsze modląc się o Twoją łaskę i 
wiecznie uważając się za cząsteczkę Ciebie. 

Praṇāma 

 Ze złożonymi dłoñmi intonuj: 

namo-brahmaṇya-devāya go-brāhmaṇa-hitāya ca 
jagad-dhitāya kṛṣṇāya govindāya namo namaḥ 

Ciągle i od nowa ofiarowuję moje pokłony Panu Kṛṣṇie, który jest 
zawsze wielbiony przez kwalifikowanych braminów i jest im bardzo 
drogi. Zawsze troszczy się o dobrobyt krów, braminów i całego 
wszechświata, a także dostarcza przyjemność krowom, ziemi i 
zmysłom. 

Aparādha-śodhana 

 Intonuj: 

aṅga-hīnaṁ kriyā-hīnaṁ vidhi-hīnaṁ cayād bhavet 
astu tat sarvam acchidraṁ kṛṣṇa- kārṣṇa-
prasādataḥ 
yat kiñcid vaiguṇyaṁ jātaṁ tad doṣa-prasamānasya 
śrī-kṛṣna-smaraṇaṁ karomi 

Niech wszystkie niedociągnięcia w przestrzeganiu zasad 
wielbienia i spełnianiu czynności wielbienia, zostaną nam 
wybaczone dzięki łasce Kṛṣṇy i Jego wielbicieli. Pamiętam 
teraz o Kṛṣṇie, aby zniwelować efekty błędów, które 
mogłem popełnić. [Sat-kriyā-sāra-dīpikā] 

 (Na stronie znajdują się dodatkowe aparādha-śodhana mantry.) 

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare 
hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare 

 Zrób darśana-āratī, spełnij pradakṣiṇa i nirmālya-grahana, jak 

to zostało opisane w Pierwszym Tomie na stronie . 

                                                           
 Po spełnieniu pradakṣiṇa ofiaruj pokłony, jednocześnie intonując praṇāma-mantry do 

swojego mistrza duchowego i do Pana. 
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 Jest to koniec porannego wielbienia śālagrāma-śilā. Zazwyczaj 
w świątyniach wielbi się śālagrāma-śilā tylko raz dziennie, rano, 
chociaż w wystawnym procesie wielbienia można ofiarowywać 
dodatkowe służby w ciągu dnia. Można także ofiarowywać śayana-
sevā, czyli  kładzenie Pana na spoczynek, zgodnie z opisem 
znajdującym się w Pierwszym Tomie na stronie . Można także 
pozostawić śālagrāma-śilā na Jego āsanie, zdjąć jedynie koronę i 
kwiaty, a można także położyć Go do łóżka zrobionego z 
zamykanego, wyłożonego miękką poduszeczką pojemnika, takiego 
jak pudełeczko na biżuterię.  
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UZUPEŁNIENIE 3 

Dodatkowe wersety 

 

 

Śrī Brahma-saṁhitā 

 

 „Śrīmān Mahāprabhu nauczył tego hymnu Swoich ulubionych 
uczniów, jako że w pełni opisuje on transcendentalne prawdy 
dotyczące filozofii Vaiṣṇava. Prosimy czytelników, by studiowali i 
próbowali zagłębić się w ducha tego hymnu z wielką troską i 
uwagą, i czynili to regularnie jako jedną z codziennych czynności.” 
(Brahma-saṁhitā 5.28, znaczenie Śrīla Bhaktisiddhānty 
Sarasvatīego Thākura) 

 

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ 
ānadir ādir govindaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇam 

1. Kṛṣṇa, który jest znany jako Govinda, jest Bogiem, 
Najwyższą Osobą. Posiada wieczne, pełne szczęścia, 
duchowe ciało. Jest początkiem wszystkiego. On Sam nie 
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ma przyczyny i jest pierwotną przyczyną wszystkich 
przyczyn. 

cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa- 
   lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam 
lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ 
  govindam ādi-puruṣaṁ tam aham bhajāmi 

29. Wielbię Govindę, oryginalnego Pana i pierwszego 
przodka, który pasie krowy spełniające wszystkie 
pragnienia wśród pałaców zbudowanych z duchowych 
klejnotów i otoczonych milionami drzew pragnień. Setki i 
tysiące bogiń szczęścia lakṣmī, czy też gopī, służą Mu 
zawsze z wielkim szacunkiem i uczuciem. 

veṇuṁ kvanantam aravinda-dalāyatākṣaṁ 
   barhāvataṁsam asitāmbuda-sundarāṅgam 
kandarpa-koṭi-kamanīya-viśeṣa-śobhaṁ  
  govindam ādi-puruṣaṁ tam aham bhajāmi  

30. Wielbię Govindę, oryginalnego Pana, który jest 
ekspertem w grze na Swoim flecie, którego oczy 
przypominają płatki kwitnącego lotosu, a głowa jest 
ozdobiona pawim piórkiem. Jego piękna postać zabarwiona 
jest kolorem niebieskiej chmury, a niespotykana słodycz 
urzeka miliony Kupidynów.  

ālola-candraka-lasad-vanamālya-vaṁśī- 
   ratnāṅgadaṁ praṇaya-keli-kalā-vilāsam 
śyāmaṁ tri-bhaṅga-lalitaṁ niyata-prakāśaṁ 
  govindam ādi-puruṣaṁ tam aham bhajāmi 

31. Wielbię Govindę, oryginalnego Pana, wokół którego 
szyi kołysze się girlanda z kwiatów upiększona 
księżycowym naszyjnikiem. Jego obie ręce udekorowane są 
fletem i ozdobami z klejnotów. Zawsze czerpie On 
przyjemność z miłosnych rozrywek, a Jego wdzięczna, 
trójzgięta forma Śyāmasundary, jest wiecznie 
zamanifestowana. 

aṅgāni yasya sakalendriya-vṛtti-manti 
    paśyanti pānti kalayanti ciraṁ jaganti 
ānanda-cinmaya-sad-ujjvala-vigrahasya 
  govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi 
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32. Wielbię Govindę, oryginalnego Pana, który wiecznie 
dogląda, utrzymuje i manifestuje nieskończone 
wszechświaty, zarówno duchowe, jak i materialne. Jego 
transcendentalna forma jest pełna szczęścia, prawdy i 
rzeczywistości, dlatego też jest przepełniona najbardziej 
jaśniejącym splendorem. Każda część tego 
transcendentalnego ciała w pełni zawiera w sobie funkcje 
wszystkich organów. 

advaitam acyutam anādim ananta-rūpam 
   ādyaṁ purāṇa-puruṣaṁ nava-yauvanaṁ ca 
vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau 
  govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi 

33. Wielbię Govindę, oryginalnego Pana, który jest poza 
zasięgiem Wed, jest jednakże osiągalny poprzez czyste, 
niezmieszane oddanie płynące z duszy. Jest On jeden bez 
drugiego, nie podlega zniszczeniu, nie ma także początku. 
Jego forma jest nieskończona i jest On początkiem 
wszystkiego. Mimo iż jest wiecznym, najstarszym puruṣą, 
jest osobą szczycącą się pięknem kwitnącej młodości. 

panthās tu koi-śata-vatsara-sampragamyo 
   vāyor athāpi manaso muni-puṅgavānām 
so ‘py asti yat-prapada-sīmny avicintya-tattve 
  govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi 

34. Wielbię Govindę, oryginalnego Pana. Yogīni, którzy 
poszukują transcendencji i podejmują praktykę prāṇāyamy 
poprzez ćwiczenie kontroli oddechu, a także jñāni, którzy 
usiłują znaleŹć jednolitego Brahmana poprzez proces 
eliminacji tego, co materialne, po tysiącach lat takich 
praktyk są w stanie zbliżyć się jedynie do czubków Jego 
palców u stóp. 

eko ‘py asau racayituṁ jagad-aṇḍa-koṭiṁ 
   yac-chaktir asti jagad-aṇḍa-cayā yad antaḥ 
aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-sthaṁ 
  govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi 

35. Wielbię Govindę, oryginalnego Pana, który jest 
niezróżnicowaną istotą, jako że nie ma różnicy pomiędzy 
mocą i jej posiadaczem. W czasie, gdy stwarza miliony 
światów, Jego moc pozostaje nierozdzielna od Niego 
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Samego. Wszystkie wszechświaty istnieją wewnątrz Niego, 
a jednocześnie jest On w pełni obecny w każdym atomie, 
które są rozrzucone po całych wszechświatach. Taki jest 
ten oryginalny Pan, któremu oddaję cześć. 

yad-bhāva-bhāvita-dhiyo manujās tathaiva 
   samprāpya rūpa-mahimāsana-yāna-bhūṣāḥ 
sūktair yam eva nigama-prathitaiḥ stuvanti 
  govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi 

36. Wielbię Govindę, oryginalnego Pana. Chwalebni ludzie, 
przepełnieni oddaniem, śpiewają do Niego mantra-sūkty 
zawarte w Wedach i w ten sposób odpowiednio osiągają 
swoje piękno, wielkość, trony, pojazdy i ozdoby. 

ānanda-cinmaya-rasa-pratibhāvitābhis 
   tābhir ya eva nija-rūpatayā kalābhiḥ 
goloka eva nivasaty akhilātma-bhūto 
  govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi 

37. Wielbię Govindę, oryginalnego Pana, który przebywając 
w sercu każdego jako Naddusza, jednocześnie znajduje się 
w Swej własnej siedzibie, Goloce, razem z Rādhą, która 
przypomina Jego własną, duchową postać i ucieleśnia 
ekstatyczną moc hlādinī. Towarzyszą Im Jej przyjaciółki, 
które są rozszerzeniami Jej ciała, i które są przepełnione 
wiecznie szczęśliwą, duchową rasą. 

premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena 
   santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti 
yaṁ śyāmasundaram acintya-guṇa-svarūpaṁ 
  govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi 

38. Wielbię Govindę, oryginalnego Pana, który jest 
Śyāmasundarem, Samym Kṛṣṇą, który posiada niezliczone, 
niepojęte atrybuty, i którego czyści wielbiciele widzą w 
swoich sercach oczyma posmarowanymi maścią miłości. 

rāmādi-mūrtiṣu kalā-niyamena tiṣṭhan 
   nānāvatāram akarod bhuvaneṣu kintu 
kṛṣṇaḥ svayaṁ samabhavat paramaḥ pumān yo 
  govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi 

39. Wielbię Govindę, oryginalnego Pana, który manifestuje 
się osobiście w tym świecie jako Kṛṣṇa, a także wiele innych 
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inkarnacji, takich jak Rāma, Nṛsiṁha i Vāmana, które są Jego 
wewnętrznymi częściami. 

yasya prabhā-prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi- 
  koṭīṣv aśeṣa-vasudhādi-vibhūti-bhinnam 
tad brahma niṣkalam anantam aśeṣa-bhūtaṁ 
  govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi 

40. Wielbię Govindę, oryginalnego Pana, który posiada 
wielką moc. Jaśniejący blask Jego transcendentalnej formy 
jest bezosobowym Brahmanem, który jest absolutny, 
kompletny i nieograniczony, i który w wielu milionach 
wszechświatów tworzy niezliczone, różnorodne planety 
wraz z ich wszelkimi bogactwami. 

māyā hi yasya jagad-aṇḍa-śatāni sūte 
  traiguṇya-tad-viśaya-veda-vitāyamānā 
sattvāvalambi-para-sattva-viśuddha-sattvaṁ 
  govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi 

41. Wielbię Govindę, oryginalnego Pana, który jest 
absolutną zasadą rzeczywistości, będąc ostateczną istotą w 
formie utrzymywania całego istnienia. Jego zewnętrzna 
moc uosabia trojakie materialne cechy — dobroć, pasję i 
ignorancję — e szerzy On wiedzę wedyjską dotyczącą 
materialnego świata. 

ānanda-cinmaya-rasmatayā manaḥsu 
  yaḥ prāṇināṁ pratiphalan smaratām upetya 
līlāyitena bhuvanāni jayaty ajasraṁ 
  govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi 

42. Wielbię Govindę, oryginalnego Pana, którego chwała 
zawsze dominuje z pełnym triumfem w tym materialnym 
świecie, dzięki Jego własnym rozrywkom. Odbija się On w 
umysłach medytujących dusz jako transcendentalna istota 
wiecznie szczęśliwej, pełnej wiedzy rasy. 

goloka-nāmni nija-dhāmni tale ca tasya 
  devī-maheśa-hari-dhāmasu teṣu teṣu 
te te prabhāva-nicayā vihitās ca yena 
  govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi 

43. Wielbię Govindę, oryginalnego Pana, który wyznaczył 
odpowiednie autorytety do zarządzania trzema, 
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znajdującymi się na różnych poziomach, stanami 
rzeczywistości — mianowicie Devī-dhama, czyli materialny 
świat; Maheśa-dhāma, siedziba Śivy; i, ponad nimi, Hari-
dhāma, siedziba Pana Hari. A ponad nimi znajduje się 
Goloka, czyli osobista siedziba Kṛṣṇy. 

sṛṣṭi-sthiti-pralaya-sādhana-śaktir ekā 
  chāyeva yasya bhuvanāni bibharti durgā 
icchānurūpam api yasya ca ceṣṭate sā 
  govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi 

44. Zewnętrzna moc, Māyā, która z natury jest cieniem 
mocy cit, jest wielbiona przez wszystkich ludzi jako Durgā, 
tworzący, utrzymujący i niszczący czynnik w materialnym 
świecie. Wielbię Govindę, oryginalnego Pana, zgodnie z 
którego wolą porusza się Durgā. 

kṣīraṁ yathā dadhi vikāra-viśeṣa-yogāt 
  sañjāyate na hi tataḥ pṛthag asti hetoḥ 
yaḥ śambhutām api tathā samupaiti kāryād 
  govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi 

45. Wielbię Govindę, oryginalnego Pana. Tak jak mleko 
zmienia się w jogurt, gdy wymiesza się je z zaczynem 
jogurtowym, ale w rzeczywistości nie jest niczym innym, 
jak tylko mlekiem, podobnie Govinda, Najwyższy Osobowy 
Bóg, w szczególnym celu przyjmuje formę Pana Śivy, aby 
przeprowadzać różne materialne działania. 

dīpārcir eva hi daśāntaram abhyupetya 
  dīpāyate vivṛta-hetu-samāna-dharmā 
yas tādṛg eva hi ca viṣṇutayā vibhāti 
  govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi 

46. Gdy od płomienia świecy zapala się inną świecę i 
stawia ją oddzielnie, płomieñ ten pali się oddzielnie, a jego 
blask jest równie mocny, jak ten oryginalnej świecy. 
Podobnie Bóg, Najwyższa Osoba, Govinda, ekspanduje w 
postaci różnych form Viṣṇu, które są tak samo świetliste, 
potężne i bogate jak On. Wielbię tego Najwyższego, 
Osobowego Boga, Govindę. 

yaḥ kāraṇārnava-jale bhajati sma yoga- 
  nidrām ananta-jagad-aṇḍa-sa-roma-kūpaḥ 



Uzupełnienie -  Wystawne wielbienie Bóstw 339 

ādhāra-śaktim avalambya parāṁ sva-mūrtiṁ 
  govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi 

47. Wielbię Govindę, oryginalnego Pana, który, przyjąwszy 
Swą własną, wielką formę o imieniu Śeṣa, posiadającą 
wszechdostarczającą moc, leży na Oceanie Przyczyn, a w 
porach Jego skóry znajdują się nieskończone 
wszechświaty, podczas gdy cieszy się On twórczym snem 
[yoga-nidrā]. 

yasyaika-niśvasita-kālam athāvalambya 
  jīvanti loma-vila-jā jagad-aṇḍa-nāthāḥ 
viṣṇur mahān sa iha yasya kalā-viśeṣo 
  govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi 

48. Brahmā i inni panowie materialnych światów, 
pojawiających się z porów Mahā-Viṣṇu, żyją w czasie 
jednego wdechu Mahā-Viṣṇu. Wielbię Govindę, 
oryginalnego Pana, którego osobista manifestacja, Mahā-
Viṣṇu, jest częścią Jego plenarnej części. 

bhāsvān yathāśma-śakaleṣu nijeṣu tejaḥ 
  svīyaṁ kiyat prakatayaty api tadvad atra 
brahmā ya eṣa jagad-aṇḍa-vidhāna-kartā 
 govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi 

49. Wielbię Govindę, oryginalnego Pana. Jak słoñce 
manifestuje swój blask w klejnocie, tak samo oryginalna 
Osoba Boga, Govinda, manifestuje Swoją szczególną moc 
w pobożnej żywej istocie, która staje się Brahmą i zarządza 
wszechświatem. 

yat-pāda-pallava-yugaṁ vinidhāya kumbha- 
  dvandve praṇāma-samaye sa gaṇādhirājaḥ 
vighnān vihantum alam asya jagat-trayasya 
  govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi 

50. Wielbię Govindę, oryginalnego Pana, którego lotosowe 
stopy zawsze są trzymane przez Gaṇeśę na jego obu kłach 
wyrastającej ze słoniowej głowy, dzięki czemu otrzymuje 
on moc, by wypełnić swoje obowiązki polegające na 
usuwaniu wszelkich przeszkód ze ścieżki postępu trzech 
światów. 

agnir mahī gaganam ambu marud diśaś ca 
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  kālas tathātma-manasīti jagat-trayāṇi 
yasmād bhavanti vibhavanti viśanti yaṁ ca 
  govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi 

51. Trzy światy składają się z dziewięciu elementów, 
mianowicie ognia, ziemi, eteru, wody, powietrza, 
kierunków, czasu, duszy i umysłu. Wielbię Govindę, 
oryginalnego Pana, z którego one emanują, wewnątrz 
którego istnieją i do którego wejdą w czasie zagłady 
wszechświata. 

yac-cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāṁ 
  rājā samasta-sura-mūrtir aśeṣa-tejāḥ 
yasyājñayā bhramati sambhṛta-kāla-cakro 
  govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi 

52. Słoñce, które jest królem wszystkich planet, które jest 
pełne nieograniczonego blasku i które jest wyobrażeniem 
dobrej duszy, jest okiem tego świata. Wielbię Govindę, 
oryginalnego Pana, na którego polecenie słoñce odbywa 
swoją podróż, wznosząc się nad kołem czasu. 

dharmo ‘tha pāpa-nicayāḥ śrutayas tapāṁsi 
  brahmādi-kīṭa-patagāvadhayaś ca jīvāḥ 
yad-datta-mātra-vibhava-prakaṭa-prabhāvā 
  govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi 

53. Wielbię Govindę, oryginalnego Pana, dzięki którego 
mocy utrzymywane są zamanifestowane potencjały 
istniejące we wszystkich zaletach, wadach, w Wedach, 
pokutach i jīvach, począwszy od Brahmy, a skończywszy 
na najmniejszym owadzie. 

 yas tv indra-gopam athavendram aho sva-karma- 
  bandhanurūpa-phala-bhājanam ātanoti 
karmāṇi nirdahati kintu ca bhakti-bhājāṁ 
  govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi 

54. Wielbię Govindę, oryginalnego Pana, który reguluje 
cierpienia i radości wynikające z czynności dla rezultatów 
każdej żywej istoty, począwszy od Indry, króla niebios, aż 
do najmniejszego owada, indra-gopa. Ten sam Najwyższa 
Osoba Boga pali na popiół karmiczne reakcje osoby 
zaangażowanej w służbę oddania dla Niego. 
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yaṁ krodha-kāma-sahaja-praṇayādi-bhīti- 
  vātsalya-moha-guru-gaurava-sevya-bhāvaiḥ 
sañcintya tasya sadṛṣīṁ tanum āpur ete 
  govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi 

54. Wielbię Govindę, oryginalnego Pana. Ci, którzy 
medytują o Nim pod wpływem gniewu, miłosnej pasji, 
naturalnej przyjacielskiej miłości, strachu, macierzyñskiego 
uczucia, złudzenia, szacunku czy życzliwej służby, 
otrzymują cielesne formy odpowiednie do natury ich 
kontemplacji. 

śriyaḥ kāntā kāntaḥ parama-puruśaḥ kalpa-taravo 
drumā bhūmiś cintāmaṇi-gaṇa-mayī toyam amṛtam 

kathā gānaṁ nāṭyaṁ gamanam api vaṁṣī priya-
sakhī 

cid-ānandaṁ jyatiḥ param api tad āsvādyam api ca 

sa yatra kṣīrābdhiḥ sravati surabhibhyaś ca su-
mahān 

nimeśārdhākhyo vā vrajati na hi yatrāpi samayaḥ 
bhaje śvetadvīpaṁ tam aham iha golokam iti yaṁ 

vidantas te santaḥ kṣiti-virala-cārāḥ katipaya 

56-57. Wielbię transcendentalną ziemię znaną jako 
Śvetadvīpa, gdzie Lakṣṁī, jako kochające towarzyszki, w 
swoich czystych, duchowych formach, spełniają miłosną 
służbę dla Najwyższego Pana, Kṛṣṇy‚ jako swojego 
jedynego kochanka, gdzie każde drzewo jest duchowym 
drzewem pragnień, gdzie ziemia jest zrobiona ze 
spełniających pragnienia klejnotów, gdzie woda jest 
nektarem, gdzie każde słowo jest pieśnią, a każdy krok 
tañcem, gdzie flet jest ulubionym towarzyszem, gdzie blask 
jest pełen transcendentalnego szczęścia, gdzie wszystkie 
najwyższe, duchowe istoty radują się i czerpią smak, gdzie 
niezliczone krowy produkują duchowe oceany mleka i gdzie 
wiecznie istnieje duchowy czas, w którym panuje wieczna 
teraŹniejszość i nie ma przeszłości ani przyszłości, w 
związku z czym nie ma przemijania, nie mija nawet pół 
chwili. Ta siedziba, zwana Goloką, jest znana jedynie 
niewielu samozrealizowanym duszom w tym świecie. 
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Różnorodne dodatkowe wersety 

 Można rozpocząć recytowanie stuti tym wersetem: 

ārirādhayiṣuḥ kṛṣṇaṁ vācam jigadīśāmi yaṁ 
tayā vyāsa-samāsivyā priyataṁ madhusūdanaḥ 

Pragnąc wielbić Kṛṣṇę, jestem gotów, by recytować 
pochwalne słowa. Niech Madhusūdana będzie zadowolony 
z tych słów, czy będzie ich wiele, czy też mało. 

 Można zakończyć recytowanie stuti tym wersetem: 

iti vidyā tapo-yonir ayonir viṣṇur īritaḥ 
vāg-yajṇenārcito devaḥ priyataṁ me janardanaḥ 

Niechaj Pan Janārdana, nienarodzony Pan Viṣṇu, przyczyna 
wszelkiej wiedzy i wyrzeczenia, który teraz był wielbiony 
poprzez ofiarę ze słów, będzie ze mnie zadowolony. 

Viṣṇu-smaraṇa 

 Następujące wersety można intonować po spełnieniu pūrvāṅga-
karma i przed wielbieniem mistrza duchowego. Następnie można 
intonować maṅgala-śanti (patrz następna strona). 

(oṁ) yaṁ brahma vadānta-vido vadanti 
pare pradhānaṁ puruṣaṁ tathānye 
viśvodgateḥ kāraṇam īśvaraṁ vā 
tasmai namo vighna-vināśanāya 

Pokłony temu, który niszczy wszelkie przeszkody, którego 
znawcy Vedānty opisują jako Najwyższego Brahmana, a 
inni określają Go jako pradhāna, czyli totalna suma 
wszystkich materialnych elementów. Niektórzy opisują Go 
jako najwyższego mężczyznę, czyli puruṣę, podczas gdy 
inni jako Najwyższego Pana, przyczynę stworzenia 
wszechświata. [Viṣṇu Purāna] 

(oṁ)  paramam 
sadā paśyanti sūrayo 
divīva cakṣur-ātatam 
tad viprāso vipanyavo 
jāgṛvāṁsaḥ samindhate 
viṣṇor yat paramaṁ padam 
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Tak jak promienie słoñca na niebie są zauważalne przez 
materialne oczy, w ten sam sposób mądrzy i uczeni 
wielbiciele zawsze widzą najwyższą siedzibę Pana Viṣṇu. 
Jako że są oni godnymi chwały i duchowo rozbudzonymi 
braminami, są w stanie widzieć duchowy świat, są także w 
stanie objawiać tę najwyższą siedzibę Pana Viṣṇu. [¬g 
Veda 1.22.20-21] 

(oṁ)  

mādhavo mādhavo vāci mādhavo mādhavo hṛdi 
smaranti sādhavāḥ sarve sarva-kāryeṣu mādhavam 

Pan Mādhava jest w czyichś słowach, a także w sercu. 
Wszystkie święte osoby pamiętają o Panu Mādhavie, mężu 
bogini szczęścia, we wszystkich swoich przedsięwzięciach. 
[Nṛsiṁha Purāṇa] 

(oṁ) kṛṣṇo vai sac-cid-ānanda-ghanaḥ 
kṛṣṇa ādi-puruṣaḥ kṛṣṇaḥ puruṣottamaḥ 
kṛṣṇo ha u karmādi-mūlaṁ 
kṛṣṇaḥ sa ha sarvaiḥ kāryaḥ 
kṛṣṇaḥ kāśaṁ kṛd-ādhiśo-mukhya-prabhuḥ-pūjyaḥ 
kṛṣṇo ‘nādis tasminn ajāṇḍādāntar-bāhye 
yan maṅgalaṁ tal olabhate kṛtī 

Pan Kṛṣṇa jest koloru świeżej, deszczowej chmury, dlatego 
jest On porównywany do transcendentalnej chmury pełnej 
wieczności, szczęścia i wiedzy. Jest On oryginalną i 
najwyższą osobą. Jest On przyczyną wszystkich działañ i 
jednym, a także jedynym Panem wszystkich. Jest On 
Panem wielbionym przez najlepszych półbogów, 
kontrolerem Pana Brahmy, Viṣṇu i Śivy. Kṛṣṇa nie ma 
żadnego początku. Cokolwiek pomyślnego można znaleŹć 
w tym wszechświecie, czy poza nim, wielbiciel osiąga to w 
samym Kṛṣṇie. [Kṛṣṇa Upaniṣad, ¬g Veda] 

(oṁ) hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare  
hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare 
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Maṅgala-śānti 

 W czasie intonowania następujących mantr można trzymać w 
prawej dłoni akṣata (surowy ryż z turmerikiem lub kuṇkumą) albo 
płatki kwiatów, a na koniec rzucić je przez ramię. 

(oṁ) svasti no govindaḥ svasti ni ‘cyutānantau 
svasti no vāsudevo viṣṇur dadhātu 
svasti no nārāyaṇo naro vai 
svasti naḥ padmanābhaḥ puruṣottamo dadhātu 
svasti ni viśvakseno viśveśvaraḥ 
svasti no hṛṣīkeśo harir dadhātu 
svasti no vainateyo hariḥ 
svasti no ‘ñjanā-suto hanūr bhāgavato dadhātu 
svasti svasti su-maṅgalaiḥ keśo mahān 
śrī-kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-ghanaḥ sarveśvareśvaro 
dadhātu 

Niech Pan Govinda, Acyuta, Ananta Śeṣa, Vāsudeva i Pan 
Viṣṇu obdarzą nas pomyślnością. Niechaj Nara-Nārāyaṇa, 
Padmanābha i Puruṣottama obdarzą nas pomyślnością. 
Niechaj Viśvaksena, Pan wszechświata, Hṛṣīkeśa i Pan Hari 
obdarzą nas pomyślnością. Niechaj Garuḍa i syn Añjany, 
który jest wielkim wielbicielem Pana Rāmy, Hanumānem, 
obdarzą nas pomyślnością. Niechaj wielki i jedyny Pan 
pomyślności, Śrī Kṛṣṇa, który jest niczym transcendentalna 
chmura pełna wieczności, wiedzy i szczęścia, i który jest 
Panem wszystkich półbogów, obdarzy nas dobrobytem i 
pomyślnością. [Kṛṣṇa Upaniṣad, Rg Veda] 

karoti svasti me kṛṣṇaḥ sarva-lokeśvareśvaraḥ 
kārṣṇādayaś ca kurvantu svasti me loka-pāvanāḥ 

Niechaj Pan Kṛṣṇa, Pan półbogów, przewodnich 
kontrolerów wszystkich światów, obdarzy mnie 
pomyślnością. Niechaj Jego wielbiciele, którzy są 
wyzwolicielami wszystkich ludzi, obdarzą mnie 
błogosławieństwami i pomyślnością. [Sammohana-tantra] 

kṛṣṇo mamaiva sarvatra svasti kuryāy śriyā samam 
tathaiva ca sadā kārṣṇiḥ sarva-vighna-vināśanaḥ 

Niechaj Pan Kṛṣṇa wraz ze Swą ukochaną Rādhą zapewnią 
nam dobrobyt i pomyślność w każdym czasie. W ten sam 
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sposób niechaj wielbiciele Kṛṣṇy, którzy są w stanie 
zniszczyć wszelkie przeszkody, zawsze przynoszą 
pomyślność. [Viṣṇu-yāmala-saṁhitā] 

(oṁ) hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare 
hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare 

Dodatkowe wersety do wielbienia mistrza duchowego 

mūkaṁ karoti vācālaṁ paṅguṁ laṅghayate girim 
yat-kṛpā tam ahaṁ vande śrī-guruṁ dīna-tāraṇam 

Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony mojemu 
mistrzowi duchowemu, wyzwolicielowi upadłych dusz. Jego 
łaska sprawia, że głuchy zmienia się w elokwentnego 
mówcę, a chromy pokonuje góry. 

nāma-śreṣṭhaṁ manum api śaci-putram atra 
svarūpaṁ 

rūpaṁ tasyāgrajam uru-purīṁ māthurīṁ 
goṣṭhavāṭīm 

rādha-kuṇḍaṁ giri-varam aho rādhikā-
mādhavāśāṁ 

prāpto yasya prathita-kṛpayā śrī-guruṁ taṁ nato 
‘smi 

Kłonię się do lotosowych stóp mojego mistrza duchowego, 
dzięki którego bezprzyczynowej łasce osiągnąłem 
najwyższe święte imię, boską mantrę, służbę dla syna Śacī-
māty, towarzystwo Śrīla Svarūpa Dāmodara, Rūpy 
Gosvāmīego i jego starszego brata, Sanātany Gosvāmiego, 
najwyższej siedzibę Mathurę, pełną szczęscia Vṛndāvanę, 
boską Rādhā-kuṇḍę i Wzgórze Govardhana, a także 
pragnienie wewnątrz mego serca, by pełnić boską służbę 
dla Śrī Rādhiki i Mādhavy we Vṛnḍāvanie. 

he guro jñāna-da dīna-bandho 
  svānanda-dātaḥ karuṇaika-sindho 
vṛnḍāvanāsīna hitāvatāra 
  prasīda rādhā-praṇaya-pracāra 

O mistrzu duchowy, o dawco boskiej mądrości, o 
przyjacielu upadłych, dzielisz się swoim własnym 
szczęściem i jesteś jedynym oceanem łaski. Mimo iż 
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przebywasz we Vṛndāvanie, zstąpiłeś dla dobra upadłych 
dusz, takich jak ja, i nauczasz o boskiej miłości Rādhy do 
Kṛṣṇy. Proszę, bądŹ dla mnie łaskawy. 

Atma-samarpaṇa 

aṁśo bhagavato ‘smy ahaṁ sadā dāso ‘smi 
sarvathā 

tat-kṛpapekṣako nityaṁ tat-preṣṭha-sāt karomi 
svam 

Jestem drobną cząsteczką Najwyższego Pana, i zawsze i na 
każdy sposób jestem Jego wiecznym sługą. Jako że zawsze 
mam nadzieję otrzymać Jego łaskę i przychylność, 
ofiarowuję siebie Jego najdroższemu słudze, mojemu 
mistrzowi duchowemu. 

Guru-praṇāma 

rādhā-sammukha-saṁsaktiṁ sakhī-saṅga-
nivāsinīm 

tvām ahaṁ satataṁ vande mādhavāśraya-vigrahām 

O mistrzu duchowy, nieprzerwanie ofiarowuję moje 
pokłony tobie, który zawsze znajdujesz się w obecności 
Śrīmatī Rādhārāṇī i jesteś Jej bardzo oddany. Zawsze 
przebywasz w towarzystwie jej zaufanych przyjaciółek, 
gopī, i jesteś siedzibą miłosnego oddania dla Kṛṣṇy. 

Vaiṣṇava praṇāma 

vāñchā-kalpa-tarubhyaś ca kṛpā-sindhubhya eva ca 
patitānāṁ pāvanebhyo vaiṣṇavebhyo namo namaḥ 

Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony wszystkim 
Vaiṣṇavom, wielbicielom Pana. Są oni jak drzewa pragnień, 
spełniają pragnienia wszystkich i są pełni współczucia dla 
upadłych, uwarunkowanych dusz. 

Dodatkowe wersety do wielbienia Pana Caitanyi 

Navadvīpa-dhyāna 

svardhunyāś cāru-tīre sphuritam ati-bṛhat-kūrma-
pṛṣthābha-gātraṁ 
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  ramyārāmāvṛtaṁ san-maṇi-kanak-mahā-sadma-
saṅgaiḥ parītam 
nityaṁ pratyālayodyat-praṇaya-bhara-lasat-kṛṣṇa-
saṅkīrtanāḍhyaṁ 
  śrī-vṛndāṭavy-abhinnaṁ tri-jagad-anupamaṁ śrī-
navadvīpam īḍe 

Chwalę święte Navadvīpa-dhāma, które będąc nieróżne od 
Śrī Vṛndāvany, jest zupełnie odmienne od tego 
materialnego świata złożonego z trzech systemów 
planetarnych. Rozmieszczone na pięknych brzegach 
Gangesu i okryte cudownymi gajami i ogrodami, Navadvīpa 
wygląda jak górna część skorupy gigantycznego żółwia. To 
święte dhāma jest zapełnione wieloma wspaniałymi 
pałacami zrobionymi ze złota i pokrytymi świecącymi 
klejnotami, a w budynkach tych w nastroju ekstatycznej 
miłości zawsze spełnia się kṛṣṇa-saṅkīrtana. 

Gaurāṅga-stuti 

dhyeyaṁ sadā paribhava-ghnam abhīṣṭa-dohaṁ 
  tīrthāspadaṁ śiva-viriñci-nutaṁ śaraṇyam 
bhṛtyārti-haṁ praṇata-pāla bhavābdhi-potaṁ 
  vande mahā-puruṣa te caraṇāravindam 

O Najwyższy, Osobowy Boże, o ochroñco 
podporządkowanych dusz, teraz grasz rolę Swojego 
własnego wielbiciela, a Twoje lotosowe stopy są jedynym 
obiektem medytacji dla czystych żywych istot. Niszczą one 
materialną egzystencję żywej istoty. Spełniają wszystkie 
pragnienia, są siedzibą wszystkich świętych miejsc, są 
wielbione nawet przez Pana Brahmę i Pana Śivę, stanowią 
schronienie dla całego istnienia i niszczą problemy Twoich 
wielbicieli, są jedyną łodzią, którą można przepłynąć ocean 
materialnej egzystencji. Dlatego ofiarowuję moje pełne 
szacunku pokłony Twoim lotosowym stopom. [Ś.B. 
11.5.33] 

tyaktvā susustyaja-surepsita-rājya-lakṣmīṁ 
  dharmiṣṭha ārya-vacasā yad agād araṇyam 
māyā-mṛgaṁ dayitayepsitam anvadhāvad 
  vande mahā-puruṣa te caraṇāravindam 
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O Mahāprabhu, porzuciłeś boginię fortuny (Swoją żonę), 
której spojrzenia pragną wielcy półbogowie, i która jest 
przywiązaniem, którego najtrudniej się wyrzec. Aby 
wypełnić klątwę bramina, udałeś się do lasu. W ten 
sposób, okazując Swoją wielką łaskę bezradnym żywym 
istotom, które podążają ścieżką Māyi — złudnej energii — 
pobiegłeś za nimi, aby dać im służbę oddania dla Ciebie. 
Dlatego ofiarowuję moje pokorne pokłony Twoim 
lotosowym stopom. [Ś.B. 11.5.34] 

Pañca-tattva praṇāma 

pañca-tattvātmakaṁ kṛṣṇaṁ bhakta-rūpa-
svarūpakam 

bhaktāvatāraṁ bhaktākhyaṁ namāmi bhakta-
śaktikam 

Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony Najwyższemu 
Panu, Kṛṣṇie, który jest nieróżny od Swoich cech jako 
wielbiciel, inkarnacja oddania, manifestacja oddania, czysty 
wielbiciel i energia oddania. 

ānanda-līlā-maya-vigrahāya 
hemābha-divyac-chavi-sundarāya 
tasmai mahā-prema-rasa-pradāya 
caitanya-candrāya namo namas te 

Pokłony Jemu, Śrī Caitanya-candrze, który obdarza 
smakiem najwyższej miłości do Boga, który jest 
ucieleśnieniem szczęśliwych rozrywek i który jest piękny z 
powodu świecącego blasku podobnego złotu. 

namo mahā-vadānyāya kṛṣṇa-prema-pradāya te 
kṛṣṇāya kṛṣṇa-caitanya-nāmne gaura-tviṣe namaḥ 

O najbardziej miłosierna inkarnacjo! Jesteś Samym Kṛṣṇą, 
który pojawił się jako Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu. 
Przyjąłeś złotą karnację Śrīmatī Rādhārāṇī i szeroko 
rozdajesz czystą miłość do Kṛṣṇy. Ofiarowujemy Tobie 
nasze pełne szacunku pokłony. 

Nityānanda-praṇāma 

nityānandaṁ ahaṁ naumi sarvānanda-karaṁ 
param 
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hari-nāma-pradaṁ devam avadhūta-śiromaṇim 

Kłaniam się przed Najwyższym Panem Nityānandą Prabhu, 
który obdarza wszystkich najwyższą radością, rozdaje 
święte imię i jest świecącym klejnotem wśród wszystkich 
wyrzeczonych paramahamsów. 

 (Zobacz także Cc. ṇdi 1.7-11, znajduje się tam więcej modlitw 
do Pana Nityānandy.) 

Gaura-Nitāi-praṇāma 

vande śrī-kṛṣṇa-caitanya-nityānandau sahoditau 
gauḍodaye puṣpavantau citrau śaṁ-dau tamo-

nudau 

Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony Śrī Kṛṣṇie 
Caitanyi i Panu Nityānandzie, którzy są niczym słoñce i 
księżyc. Wzeszli Oni jednocześnie nad horyzontem Gauḍy, 
aby rozproszyć ciemność ignorancji i w ten sposób 
obdarzyć wszystkich cudownym błogosławieństwem. [Cc. 
ṇdi 1.2] 

Dodatkowe wersety do wielbienia Rādha-Kṛṣṇy 

Rādhā-kṛṣṇa-dhyāna 

sat-puṇḍarīka-nayanaṁ meghābhaṁ 
vaidyutāmbaram 

dvi-bhujaṁ jñāna-mudrāḍhyaṁ vana-mālinam 
īśvaram 

divyālaṅkāraṇopetaṁ sakhībhiḥ pariveṣṭitam 
cid-ānanda-ghanaṁ kṛṣṇaṁ rādhāliṅgita-vigraham 

śrī-kṛṣṇaṁ śrī-ghana-śyāmaṁ pūrṇānanda-
kalevaram 

dvi-bhujaṁ sarva-deveśaṁ rādhāliṅgita-vigraham 

Medytuję o Najwyższym Panu, Śrī Kṛṣṇie, który posiada 
piękne, lotosowe oczy, który ma kolor świeżej chmury, 
którego szaty przypominają błyskawicę, który ma dwa 
ramiona i piękną girlandę z leśnych kwiatów, i którego ręka 
pokazująca jñāna-mudrę wskazuje na Jego boską wiedzę. 
Ten Kṛṣṇa jest udekorowany świecącymi ozdobami i 
otoczony pasterkami, przyjaciółkami Śrīmatī Rādhārāṇī.. 



Uzupełnienie -  Wystawne wielbienie Bóstw 350 

Gdy jest obejmowany przez Samą Śrīmatī Rādhārāṇī., Jego 
forma przedstawia stężoną świadomość i szczęście. Śrī 
Kṛṣṇa, który w Swojej dwuramiennej formie ma czarno-
niebieski kolor, jest Panem wszystkich półbogów, a Jego 
ciało jest pełne duchowego szczęścia. 

Kṛṣṇa-praṇāma 

oṁ namo viśva-rūpāya viśva-athity-anta-hetave 
viśveśvarāya viśvāya govindāya namo namaḥ 

Pan Brahmā, przemawiając do wielkich mędrców i 
świętych, modlił się do Pana Kṛṣṇy następującymi słowy: 
Ofiarowuję moje pokorne pokłony Panu Kṛṣṇie, który daje 
przyjemność krowom, którego zewnętrzna formą jest tym 
wszechświatem, który jest przyczyną utrzymywania i 
rozwiązywania materialnego wszechświata, i który jest 
Panem wszechświata. 

namo vijñāna-rūpāya paramānanda-rūpiṇe 
kṛṣṇāya gopī-nāthāya govindāya namo namaḥ 

Ofiarowuję moje pokorne pokłony Panu Kṛṣṇie, który daje 
przyjemność krowom, który jest Panem gopī, i który jest 
ucieleśnieniem nieograniczonej wiedzy i najwyższego 
szczęścia. 

namaḥ kamala-netrāya namaḥ kamala-māline 
namaḥ-kamala-nābhāya kamalā-pataye namaḥ 

Ofiarowuję moje pokorne pokłony Panu Kṛṣṇie, który ma 
oczy w kształcie płatków lotosu, który nosi girlandę ze 
słodko pachnących kwiatów lotosu, który ma lotosowy 
pępek i który jest Panem gopī, które są tak piękne, jak 
kwiaty lotosu. 

barhāpīḍābhirāmāya rāmāyākuṇṭha-medhase 
ramā-mānasa-haṁsāya govindāya namo namaḥ 

Ofiarowuję moje pokłony Panu Govindzie, który wygląda 
bardzo pięknie, nosząc pawie piórko na Swojej głowie. 
Jego częściową ekspansją jest Pan Ramācandra, ma On 
wieczną i zawsze świeżą inteligencję, i jest On łabędziem, 
który pływa w umyśle Lakṣmī-devī. 

kaṁsa-vaṁśa-vināśāya keśi-cāṇūra-ghātine 
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vṛṣabha-dhvaja-vandyāya pārtha-sārathaye namaḥ 

Ofiarowuję moje pokłony Kṛṣṇie, który jest niszczycielem 
demonicznych dynastii przewodzonych przez Króla Kaṁsę. 
Zabił On demona Keśi i zapaśnika Cāṇūrę. Ofiarowywuje 
Mu modlitwy Pan Śiva, którego flaga nosi emblemat Nandi, 
czyli byka. Jest On także kierowcą powozu syna Pṛthy, 
Arjuny. 

veṇu-vādana-śīlāya gopālāyāhi-mardine 
kālindī-kūla-lolāya lola-kuṇḍala-valgave 

Ofiarowuję moje pokłony Kṛṣṇie, który zwykł grać na flecie, 
który jest ochroñcą krów, i który karci węża Kāliyę. Bardzo 
lubi wędrować po brzegach Yamuny i jest ozdobiony 
kołyszącymi się kolczykami. 

ballavī-vadanāmbhoja-māline nṛtya-śāline 
namaḥ praṇata-pālāya śrī-kṛṣṇāya namo namaḥ 

Ofiarowuję moje ponowne pokłony Śrī Kṛṣṇie, który nosi 
girlandę z pocałunków lotosowych ust gopī. Jest On 
obeznany ze sztuką tañca i chroni podporządkowane 
dusze. 

namaḥ pāpa-praṇāśāya govardhana-dharāya ca 
pūtanā-jīvitāntāya tṛṇāvartāsu-hāriṇe 

Ofiarowuję moje pokłony Panu Kṛṣṇie, który jest 
niszczycielem grzechów upadłych dusz. Podnosi On 
Wzgórze Govardhana, zakończył życie Pūtany i zabrał życie 
demonowi Tṛṇāvarcie. 

niṣkalāya vimohāya śusshāyāśuddha-variṇe 
advvitīyāya mahate śrī-kṛṣṇāya namo namaḥ 

Ofiarowuję moje ponowne pokłony wielkiemu Panu Kṛṣṇie, 
który jest poza złudzeniem Māyi i tym, z którego to 
złudzenie pochodzi. Jest On w najwyższym stopniu czysty, 
jest wrogiem demonów i jest jednym bez wtórego. 

prasīda paramānanda prasīda parameśvara 
ādhi-vyādhi-bhujāggena daṣṭaṁ mām uddhara 

prabho 
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O Najwyższy Panie, o Źródło wszelkiej przyjemności, bądŹ 
ze mnie zadowolony. Zostałem ugryziony przez jadowitego 
węża umysłowych i cielesnych cierpieñ. Dlatego, o Panie, 
proszę, wyzwól mnie.  

śrī-kṛṣṇa rukmiṇī-kānta gopī-jana-manohara 
saṁsāra-sāgare madnaṁ mām uddhara jagad-guro 

O Panie Kṛṣṇo, o ukochany Rukmiṇī, Ty, który przyciągasz 
umysły gopī, proszę wyciągnij mnie, jako że jestem 
zanurzony w oceanie narodzin i śmierci, o duchowy 
nauczycielu wszechświata. 

keśava kleśa-haraṇa nārāyaṇa janārdana 
govinda paramānanda māṁ samuddhara mādhava 

O Panie Keśavo, o niszczycielu trojakich nieszczęść, o 
jedyne schronienie wszystkich dusz, o niszczycielu 
demonów Jana, o Govindo, o Źródło przyjemności, proszę 
podnieś mnie, który jestem upadły, o mężu bogini 
szczęścia. 

Rādhā-praṇāma 

rādhā rāseśvarī ramyā rāmāa paramātmanaḥ 
rāsodbhavā kṛṣṇa-kāntā kṛṣṇa-vakṣaḥ-sthala-sthitā 

Piękna Śrīmatī Rādhārāṇī jest królową i przyczyną tañca 
rāsa. Daje Ona przyjemność Kṛṣṇie, który jest Nadduszą w 
sercu każdego. Jest Ona kochanką Kṛṣṇy i zawsze jest 
usytuowana na piersi Pana. 

kṛṣṇa-prāṇādhidevī ca mahā-viṣṇoḥ prasūr api 
sarvādyā viṣṇu-māyā ca satyā nityā sanātanī 

Jest Ona przewodnim Bóstwem całego życia Kṛṣṇy, a także 
pierwszą spośród wszystkich osób, energią Pana Viṣṇu, 
ucieleśnieniem prawdomówności — jest wieczna i zawsze 
młoda. 

brahma-svarūpā paramā nirliptā nirguṇā parā 
vṛndā vṛndāvane tvaṁ ca virajā-taṭa-vāsinī 

Jej forma jest duchowa, dlatego jest Ona transcendentalne 
i poza materialnymi cechami. Jest Ona boską energią i jest 
nieprzywiązana. O Rādho, we Vṛndāvanie jesteś 
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przewodniczką gopī i zamieszkujesz na brzegach rzeki 
Virajy. 

goloka-vāsinī gopī gopīśa gopa-mātṛkā 
sānandā paramānandā nanda-nandana-kāminī 

Jest ona mieszkanką Goloka Vṛndāvany i jest pasterką. 
Jest królową gopī i boską matką chłopców pasterzy. Jest 
Ona radosna i zawsze doświadcza najwyższego szczęścia, 
a także rozbudza pożądliwe pragnienia w sercu syna 
Nandy. 

vrṣabhānu-sutā śāntā kāntā pūrṇatama tathā 
kāmyā kalāvatī-kanyā tīrtha-pūtā satī śubhā 

Rādhā jest córką Mahārāja Vṛṣabhānu. Jest bardzo 
spokojna i kochana. Jest w pełni zadowolona i spełniona, 
jest bardzo przyjemna i jest córką Kalāvatī. Oczyszcza Ona 
wszystkie tirtha i jest najbardziej pomyślna, a także wierna 
Panu Kṛṣṇie. 

saṁsāra-sāgare ghore bhītaṁ māṁ śaraṇāgatam 
sarvebhyo ‘pi vinirmuktaṁ kuru rādhe sureśvari 

O Rādho, Upadłem w ten okropny ocean narodzin i 
śmierci, i jestem przerażony, ale szukam Twojego 
schronienia. O Królowo bogiń, proszę, uwolnij mnie od 
wszelkiego strachu. 

tvat-pāda-padma-yugale pāda-padmālayārcite 
dehi mahyaṁ parāṁ bhaktiṁ kṛṣṇena parisenate 

O Rādhiko, proszę, daj mi transcendentalną służbę oddania 
dla Twoich lotosowych stóp, które są wielbione przez Pana 
Brahmę i Lakṣmī, i którym służy nawet Pan Kṛṣṇa.  

tapta-kāñcana-gaurāṅgi rādhe vṛndāvaneśvari 
vṛṣabhānu-sute devi praṇamāmi hari-priye 

Ofiarowuję mój szacunek Rādhārāṇī, której karnacja 
przypomina topione złoto, i która jest Królową Vṛndāvany. 
Jesteś córką Króla Vṛṣabhānu i jesteś bardzo droga Panu 
Kṛṣṇie. 

mahā-bhāva-svarūpā tvaṁ kṛṣṇa-priyā-varīyasi 
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prema-bhakti-prade devi rādhike tvāṁ namāmy 
aham 

O Śrīmatī Rādhārāṇī, jesteś egzaltowaną formą mahā-
bhāvy i dlatego jesteś najdroższa Kṛṣṇie. O Bogini, jedynie 
Ty jesteś w stanie obdarzyć czystą miłością do 
Najwyższego Pana; dlatego ofiarowuję Ci moje pokorne 
pokłony. 

Pradakṣiṇa-mantry 

 (Modlitwy te mogą być intonowane w czasie okrążania Bóstwa): 

yāni kāni ca pāpāni janmāntara-kṛtāni ca 
tāni tāni vinaśyanti pradakṣiṇaḥ pade pade 

Niechaj reakcje za wszelkie grzechy, jakie zgromadziłem w 
tym, jak i w poprzednich życiach, zostaną zniszczone za 
każdym krokiem, który stawiam w czasie okrążania. 

pradakṣiṇa-trayaṁ deva prayatnena mayā kṛtam 
tena pāpāni sarvāṇi vināśāya namo ‘stu te 

O Panie, proszę zniszcz wszystkie moje grzechy, w czasie 
gdy trzykrotnie okrążam Ciebie. Ofiarowuję Tobie moje 
pokłony. 

dāmodara padmanābha śaṅkha-cakra-gadā-dhara 
pradakṣinaṁ kariśyāmi kalpa-sādhanam he prabho 

O Dāmodara, o Padmanābho, o Ty, który trzymasz konchę, 
dysk i maczugę, pozwól mi okrążać Ciebie w ten sposób. 

Caraṇāmṛta-grahaṇa-mantry 

 (Modlitwy te można intonować w czasie przyjmowania 
caraṇāmṛty.) 

akāla-mṛtyu-haraṇaṁ sarva-vyādhi-vināśanam 
viṣṇoḥ pādodakaṁ pītvā śirasā dhārayāmy aham 

Po wypiciu wody z lotosowych stóp Pana Viṣṇu, która 
niszczy wszelkie choroby i zabiera szansę na przedwczesną 
śmierć, trzymam tę wodę na swojej głowie. 

aśeṣa-kleśa-hiḥśeṣa-kāraṇaṁ śuddha-bhakti-dam 
guroḥ pādodakaṁ pītvā śirasā dhārayāmy aham 
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Po wypiciu wody z lotosowych mistrza duchowego, która 
obdarza czystą służbą oddania i niszczy nieograniczoną 
ilość kłopotów, kładę sobie tę wodę na głowę. 

aśeṣa-kleśa-hiḥśeṣa-kāraṇaṁ śuddha-bhakti-dam 
gaura-pādokaṁ pītvā śirasā dhārayāmy aham 

Po wypiciu wody z lotosowych stóp Śrī Caitanyi 
Mahāprabhu, która obdarza czystą służbą oddania i niszczy 
nieograniczoną ilość kłopotów i bólu, kładę sobie tę wodę 
na głowę. 

Upacāra-mantry 

 Śāṅkha (można ją intonować w czasie instalowania śāṅkhi, lub 
też przed zadęciem w konchę w czasie ofiarowywania snāna lub 
āratī). 

tvaṁ purā sāgarotpanno viṣṇunā vidhṛtaḥ kare 
mānitaḥ sarva-devaiś ca pāñcajanya namo ‘stu te 

O Pāñcajanyo, wszelkie pokłony tobie. W dawnych czasach 
urodziłaś się z oceanu i zostałaś pochwycona ręką Pana 
Viṣṇu, dlatego też jesteś szanowana przez wszystkich 
półbogów. 

tava nādena jīmūtā vitrasyanti surāsurāḥ 
śaśāṅka-yuta-dīptābha pāñcajanya namo ‘stu te 

O Pāñcajanyo, wszelkie pokłony tobie. O ty, która jesteś 
obdarzona jaśniejącym kolorem podobnym do księżyca, z 
powodu twojego dźwięku góry, chmury, półbogowie i 
demony trzęsą się ze strachu. 

garbhā devāri-nārīṇāṁ vilayante sahasra-dhā 
tava nādena pātāle pāñcajanya namo ‘stu te 

O Pāñcajanyo, wszelkie pokłony tobie. Za sprawą twojego 
grzmiący głosu na niższych systemach planetarnych łona 
żon demonów rozpadają się na tysiące części. 

 Ghaṇṭā (może być intonowania w czasie instalowania 
dzwoneczka przed pūją lub przed użyciem dzwoneczka w czasie 
āratī). 

sarva-vādya-mayi ghaṇṭe deva-devasya vallabhe 
tvāṁ vinā naiva sarveṣāṁ śubhaṁ bhavati śobhane 
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O piękny dzwoneczku, który jesteś drogi Bogu bogów, Śrī 
Kṛṣṇie, uosabiasz słodki dŹwięk wszelkiej muzyki. Bez 
ciebie nigdzie nie ma pomyślności. 

 Przed ofiarowaniem upacāra można intonować odpowiednie 
mantry: 

 āsana 

sarvāṇtar-yāmine deva sarva-bījam idaṁ tataḥ 
ātma-sthāya paraṁ śuddham āsanaṁ kalpayāmy 

aham 

O Panie, Tobie będącemu Paramātmą wszystkich żywych 
istot, a mimo to istniejącemu oddzielnie, ofiarowuję to 
najczystsze z siedzeñ, które jest nasieniem wszystkich 
rzeczy. 

 Svāgata 

kṛtārtho ‘nugṛhīto ‘smi sa-phalaṁ jīvitaṁ tu me 
yad āgato ‘si deveśa cid-ānanda-mayāvyaya 

Moje życie stało się sukcesem, ponieważ Ty przyszedłeś, o 
Panie Panów, pełny wieczności, wiedzy i szczęścia. 

 Padya 

yad-bhakti-leṣa-samparkāt paramānanda-
samplavaḥ 

tasya te parameśāna padyaṁ śuddhāya kālpate 

O Najwyższy Panie, przygotowałem tę wodę do mycia stóp 
w celu mojego oczyszczenia. Dzięki nawet jednej 
cząsteczce oddania dla Ciebie manifestuje się powódŹ 
najwyższego szczęścia. 

 Arghya 

tāpa-traya-haraṁ divyaṁ paramānanda-lakṣaṇam 
tāpa-traya-vimokṣāya tavārghyaṁ kalpayāmy aham 

Ofiarowuję Tobie arghya w celu mojego wyzwolenia od 
trzech materialnych nieszczęść. Arghya ta może może 
wyzwolić od trzech rodzajów nieszczęść i jest pełna 
duchowego szczęścia. 

  ācamana 
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vadānām api vedāya devānāṁ devatātmane 
ācamaṁ kālpayāmīśa śuddhānāṁ śuddhi-hetave 

Ofiarowuję ten ācamana, który oczyszcza to, co już jest 
czyste, Tobie, uosobieniu Wed i Panu devatów.  

 Madhuparka 

sarva-kalmaṣa-hānāya paripūrṇaṁ svadhātmakaṁ 
madhuprkam imaṁ deva kalpayāmi prasīda me 

O Panie, ofiarowuję Tobie tę madhuparkę, która jest 
doskonała i czysta, oraz niszczy wszelkie nieczystości. BądŹ 
dla mnie łaskawy. 

 Punar-ācamana 

ucchiṣṭo ‘py aśucir vāpi yasya smaraṇa-mātrātaḥ 
śuddhim āpnoti tasmai te punar-ācamanīyakam 

Ofiarowuję ten ācamana Tobie, przez którego pamiętanie 
nawet nieczysta osoba może osiągnąć czystość. 

  Snāna 

paramānanda-bodhādbhi-nimāgna-nija-mūrtaye 
saṅgopaṅgam idaṁ snānaṁ kalpayāmy aham iśa te 

O oceanie najwyższego szczęścia i świadomości, ofiarowuję 
tę kąpiel, która jest sumą wszystkich innych ofiarowañ, 
Tobie, który jesteś umocniony w Swojej własnej formie. 

 Vastra 

nayā citra-patācchānna-nija guhyoru-tejase 
nirāvaraṇa-vijñāna vāsaṁ te kalpayāmy aham 

Ofiarowuję to odzienie z zamanifestowanej wiedzy Tobie, o 
Panie, którego jaśniejąca, dolna część ciała jest okryta 
odzieniem atrakcyjnego złudzenia. 

 Uttarīya-vastra (górne odzienie) 

yam āśrītya mahā-māyā jagat sammohanī sadā 
tasmai te parameśāya kalpayāmy uttarīyakam 

Ofiarowuję te odzienie górnej części ciała Najwyższemu 
Panu, pod którego schronieniem Mahā-māyā oszołamia 
jīvy. 
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  Upavīta 

yasya śākti-trayeṇedaṁ samprotam akhilaṁ jagat 
yajñe sūtrāya tasmai te yajña-sūtraṁ prakalpayet 

Ofiarowuję Tobie tę Yajña-sūtrę Tobie. Jesteś nicią, którą 
wraz za Swymi trzema energiami przenikasz i kontrolujesz 
cały wszechświat. 

  Abharaṇāni 

svabhāva-sundarāṅgāya satyāsayāśrayāya te 
bhūṣānāni vicitrāni kalpayāmy amarārcita 

O Panie, ofiarowuję Tobie te wspaniałe ozdoby, o 
schronienie zarówno wieczności jak i tymczasowości, 
którego ciało jest z natury uosobionym pięknem. 

 Gandha 

paramānanda-saurābhya-paripūrṇa-dig-antaram 
gṛhāṇa paramaṁ gandhaṁ kṛpayā parameśvara 

Proszę, łaskawie przyjmij tę gandhę, która szczęśliwym 
zapachem wypełnia wszystkie strony. 

 Tulasī i puṣpa 

turīya-guṇa-sampannaṁ nānā-guṇa-manoharam 
ānanda-saurabhaṁ puṣpaṁ gṛhyatām idaṁ 

uttamam 

Proszę, szczęśliwie przyjmij ten kwiat (i listki tulasī), 
wypełniony urzekającymi, boskimi cechami. 

 Dhūpa 

vanaspati-rasotpanno gandhāḍhyo gandha uttamaḥ 
āghreyaḥ sarva-devānām dhūpo ‘yaṁ 

pratigṛhyatām 

O Panie, proszę, przyjmij to kadzidło, które, według 
wszystkich półbogów, pachnie bardzo ładnie. Dostarcza 
ono najlepszego zapachu, jako że jest obdarzone 
zapacham wydobytym z kwiatów króla drzew. 

  Dīpa 

sva-prakāśo mahā-tejaḥ sarvatas timirāpahaḥ 
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sa-bāhyābhyāntara-jyotir dīpo ‘yaṁ pratigṛhyatām 

O Panie, proszę, przyjmij tę lampkę o silnym blasku, która 
rozświetla zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, ukazując 
wszystko jasno i niszcząc wszędzie ciemność. 

 Naivedya 

(oṁ) nivedyāmi bhavate gṛhāṇedaṁ havir hare 

O Panie, proszę, przyjmij to ofiarowanie. 

 Tāmbūla 

tāmbūlaṁ ca sakarpūraṁ sugandha-dravyam 
āśritam 

nāga-valī-dalair yuktaṁ gṛhāṇa vara-do bhava 

Proszę, przyjmij ten tāmbūla wymieszany z kamforą i 
innymi pachnącymi składnikami, zawinięty w liść rośliny 
nāga. Proszę, obdarz Swoimi błogosławieństwami. 

Pañcāmṛta-mantry 

 (Mantry te, które są pisane prozą, intonuje się nad 
poszczególnymi zbiornikami ze składnikami pañcāmṛty po 
ośmiokrotnym intonowaniu nad nimi mūla-mantry do Bóstwa, 
przed kąpielą Bóstwa.) 

Mleko 

oṁ padyaḥ pṛthivyām paya oṣadhīṣu payo 
divyāntarikṣe 

payodhā payasvatī pradiśaḥ santu mahyam. 

Jogurt 

oṁ dadhi-krāvṇo akāriṣaṁ jiṣṇor aśvasya vājinaḥ 
surabhino mukhākarat prāṇa āyūṁṣi tāriṣat. 

Ghee 

oṁ ghṛtaṁ ghṛta-pāvānaḥ pibata vasam vasā 
pāvānaḥ 

pibatāntarīkṣasya havir āsi svāhā. diśaḥ pradiśa 
ādiśo 

vidiśa uddiśo digbhyaḥ svāhā. 

Miód 
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oṁ madhu vātā ṛtāyate madhu kṣaranti sindhavo 
mādhvīr 

naḥ santv oṣadhīr madhu-naktam utoṣaso 
madhumat 

pārthivaṁ rajaḥ madhu dyaur astu naḥ pitā 
madhumān no 

vanaspatir madhumān astu sūryo mādhvīr gāvo 
bhavantu 

naḥ. oṁ madhu oṁ madhu oṁ madhu. 

Woda z cukrem 

oṁ apāṁ rasam udvayasaṁ sūrye śāntaṁ 
samāhitam 

apāṁ rasasya yo rasas taṁ vo gṛhṇāmy eṣa te yonir 
indrāya te 

juṭatamam. 

Dodatkowe wersety do wielbienia szczególnych Bóstw 

Sīta-Rāma-praṇāma 

rāmāya rāma-bhadrāya rāmacandrāya medhaṣe 
raghunāthāya nāthāya sītayai pataye namaḥ 

Ofiarowuję pełne szacunku pokłony Panu Rāmacandrze, 
który jest wszechpomyślnym Panem dynastii Raghu i 
mężem Sīty-devī. 

Lalitā-Viśākhā-praṇāma 

śrī-kṛṣṇaṁ rādhikāñcaiva lalitāñca viśākhikāṁ 
sakhībhiranvitāṁ nityaṁ praṇamāmi muhur muhuḥ 

Ciągle i od nowa ofiarowuję moje pokorne pokłony Śrī 
Kṛṣṇie i Śrīmatī Rādhice, za którymi zawsze podążają Lalitā 
i Viśākhā. 

Nityānanda-dhyāna 

māyātīte vyāpi-vaikuṇṭha-loke 
  pūrṇaiśvarye śrī catur-vyūha-madhye 
rūpaṁ yasyodbhāti saṅkarṣanākhyaṁ 
  taṁ śrī-nityānanda-rāmam prapadye 

Podporządkowuję się lotosowym stopom Śrī Nityānandy 
Rāmy, który jest znany jako Saṅkarṣaṇa spośród catur-
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vyūhy [składającej się z Vāsudevy, Saṇkarṣaṇa, 
Pradyumny i Aniruddhy]. Posiada On pełne moce i 
przebywa na Vaikuṇṭhaloce, która znajduje się daleko 
ponad materialnym stworzeniem. [Cc. ṇdi 1.8] 

 

Kṛṣṇa-Balarāma-dhyāna 

dadarśa kṛṣṇaṁ rāmaṁ ca vraje go-dohanaṁ gatau 
pīta-nilāmbara-dharau śarad-amburuhekṣanau 

kiśorau śyāmala-śvetau śrī-niketau bṛhad-bhujau 
su-mukhau sundara-varau bāla-dvirada-vikrāmau 

dhvaja-vajrāṅkuśāmbhojaiś cihnitair aṅghribhir 
vrajam 

śobhayantau mahātmānau sānokrośa-smitekṣaṇau 

udāra-rucira-krīḍau sragviṇau vana-mālinau 
puṇya-gandhānuliptāggau snātau viraja-vāsasau 

pradhāna-puruṣāv ādyau jagad-dhetū jagad-patī 
avatīrṇau jagaty-arthe svāṁśena bala-keśavau 

diśo vitimirā rājan kurvāṇau prabhayā svayā 
yathā mārakataḥ śailo raupyaś ca kanakācitau 

Następnie Akrūra ujrzał Kṛṣṇę i Balarāmę w wiosce Vrajy, 
gdy szli wydoić krowy. Kṛṣṇa miał na Sobie żółte szaty, a 
Balarāma niebieskie. Ich oczy przypominały jesienne 
lotosy. Jeden z tych, wyposażonych w dwoje silnych 
ramion, młodzieñców, którzy są schronieniem dla bogini 
szczęścia, miał ciemno-niebieską cerę, a drugi białą. Z 
powodu Swoich wyposażonych w przednie cechy twarzy 
byli Oni najpiękniejsi spośród wszystkich osób. Gdy szli 
krokiem młodych słoni, rozglądając się z współczującymi 
uśmiechami, te dwie wzniosłe osobistości upiększały 
pastwiska śladami Swoich stóp noszących znaki flagi, 
błyskawicy, przyrządu do kierowania słoniem i lotosu. Tych 
dwóch Panów, których rozrywki są najbardziej 
wielkoduszne i atrakcyjne, było przyozdobionych 
naszyjnikami z klejnotów i girlandami z kwiatów, 
wypachnionych pomyślnymi, aromatycznymi substancjami, 
świeżo wykąpanych i ubranych w nieskazitelne szaty. Byli 
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Oni oryginalnymi, Najwyższymi Osobami, panami i 
pierwotnymi przyczynami wszechświatów, którzy dla 
dobrobytu ziemi zstąpili teraz w Swoich formach jako 
Keśava i Balarāma. O Królu Parikṣicie, gdy Swoim blaskiem 
rozproszyli Oni ciemność nieba we wszystkich kierunkach, 
przypominali dwie góry o złotych szczytach, z których 
jedna była z szafiru, a druga ze srebra. [Bhāg. 10.38.28-
33] 

Ugra-Nṛsiṁha-dhyāna 

mīmāṁsamānasya samutthito ‘grato 
nṛsiṁha-rūpas tad alaṁ bhayānakam 

pratapta-cāmīkara-caṇḍa-locanaṁ 
sphurat-saṭā-keśara-jṛmbhitānam 

karāla-daṁṣṭraṁ karavāla-cañcala- 
kṣurānta-jihvaṁ bhru-kuṭī-mukholbaṇam 

stabdhordhva-karṇaṁ giri-kandarādbhuta- 
vyāttāsya-nāsaṁ hanu-bheda-bhīṣaṇam 

divi-spṛśat kāyam adīrgha-pīvara- 
grīvoru-vakṣaḥ sthalam alpa-madhyamam 

canrāṁśu-gauraiś churitaṁ tanūruhair 
viṣvag bhujānīka-śataṁ nakhāyudham 

durāsadaṁ sarva-nijetarāyudha- 
praveka-vidrāvita-daitya-dānavam 

Hiraṇyakaśipu przyglądał się formie Pana, próbując 
stwierdzić, kim była ta forma Pana Nṛsiṁhadevy stojąca 
przed nim. Forma Pana była niezwykle przerażająca z 
powodu gniewnych oczu przypominających stopione złoto;  
błyszczącej grzywy, która powiększała rozmiar Jego 
straszliwej twarzy; śmiertelnych zębów i ostrego jak 
brzytwa języka, który poruszał się niczym miecz używany 
w pojedynkach. Uszy Pana Nṛsiṁhadevy były 
wyprostowane i nieruchome, a Jego nozdrza i rozwarta 
paszcza przypominały górskie jaskinie. Jego szczęki 
straszliwie się rozwarły, a całe Jego ciało dotykało niebios. 
Jego szyja była bardzo krótka i gruba, pierś szeroka, talia 
wąska, a włosy na całym ciele tak białe, jak promienie 
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księżyca. Jego ramiona przywodzące na myśl skrzydła 
bojowego szyku rozpościerały się we wszystkich 
kierunkach, kiedy Swoją konchą, dyskiem, maczugą, 
lotosem i innymi broniami zabijał demony, chuliganów i 
ateistów. [Bhāg. 7.8.19-22] 

 

śrī-nṛsiṁha, jaya nṛsiṁha, jaya jaya nṛsiṁha 
prahlādeśa jaya padmā-mukha-padma-bhṛṅga 

Wszelka chwała Nṛsiṁhadevie! Wszelka chwała 
Nṛsiṁhadevie, który jest Panem Mahārāja Prahlāda i, 
niczym miododajna pszczoła, zawsze zapatrzony jest w 
lotosową twarz bogini szczęścia. [Cc. Madhya 8.5] 

vāg-īśā yasya vadane lakṣmīr yasya ca vakṣasi 
yasyāste hṛdaye saṁvit taṁ nṛṣiṁham ahaṁ bhaje 

Panu Nṛsiṁhadevie zawsze towarzyszy Sarasvatī, bogini 
nauki, i zawsze przytula On do Swej piersi boginię 
szczęścia. Pan jest zawsze pełny wiedzy wewnątrz Siebie. 
Ofiarujmy pełne szacunku pokłony Panu Nṛsiṁhadevie. [z 
komentarza Śrīdhara Svāmīego do Śrīmad-Bhāgavatam 
10.87.1] 

prahlāda-hṛdayāhlādaṁ bhaktāvidyā-vidāraṇam 
śarad-indu-ruciṁ vande pārīndra-vadanaṁ harim 

Ofiarowuję moje pokłony Panu Nṛsiṁhadevie, który zawsze 
oświeca Mahārāja Prahlāda z wewnątrz jego serca, i który 
zabija niewiedzę atakującą wielbicieli. Jego łaska rozchodzi 
się niczym blask księżyca, a Jego twarz przypomina twarz 
lwa. Ciągle i od nowa ofiarowywuję Mu pokłony. [z 
komentarza Śrīdhara Svāmīego do Śrīmad-
Bhāgavatam 1.1.1] 

 (Zobacz do Śrīmad-Bhāgavatam, siódmej pieśni, dziewiątego 
rozdziału, gdzie znajdują się modlitwy Mahārāja Prahlāda do 
Nṛsiṁhadevy.) 

Jagannāthāṣṭaka 

kadācit kālindī-taṭa-vipina-saṅgītaka-ravo 
mudābhīrī-nārī-vadana-kamalāsvāda-madhupaḥ 

ramā-śambhu-brahmāmara-pati-gaṇeśārcita-pado 
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jagannathāḥ svāmī nayana-patha-gāmī bhavatu me 

1. Czasami z powodu wielkiego szczęścia Pan Jagannātha, 
wraz ze Swym fletem, robi głośny koncert w gajach na 
brzegach Yamuny. Jest On niczym pszczoła, która 
rozkoszuje się pięknymi, podobnymi lotosom twarzami 
pasterek Vrajy, a Jego lotosowe stopy są wielbione przez 
wielkie osobistości, takie jak Lakṣmī, Śiva, Brahmā, Indra i 
Gaṇeśa. Niechaj Ten Jagannātha Svāmī będzie widoczny 
moim oczom. 

bhuje savye veṇuṁ śirsi śikhi-pucchaṁ kai-kaṭe 
dukūlaṁ netrānte sahacara-kaṭākṣaṁ vidadhate 

sadā śrīmad-vṛndāvana-vasati-līla-paricayo 
jagannathāḥ svāmī nayana-patha-gāmī bhavatu me 

2. Pan Jagannātha w Swojej lewej ręce trzyma flet. Na 
głowie nosi pawie piórka, a na biodrach wspaniałe, żółte, 
jedwabne szaty. Kącikami oczu obdarza Swoich 
kochających wielbicieli długimi spojrzeniami i zawsze 
objawia Się poprzez Swoje rozrywki w Swojej boskiej 
siedzibie, Vṛndāvanie. Niechaj Ten Jagannātha Svāmī 
będzie widoczny moim oczom. 

mahāmbhodes tīre kanaka-rucire nīla-śikhare 
vasan prāsādāntaḥ sahaja-balabhadreṇa balinā 

subhadrā-madhya-sthaḥ sakala-sura-sevāvasara-do 
jagannathāḥ svāmī nayana-patha-gāmī bhavatu me 

3. Zamieszkując na brzegu wielkiego oceanu w wielkim 
pałacu umieszczonym na krysztale brylantu, złotym 
Wzgórzu Nīlācala, wraz ze Swym potężnym bratem Bala-
bhadrą i siostrą Subhadrą, która stoi pomiędzy Nimi, Pan 
Jagannātha obdarza wszystki pobożne dusze możliwością 
pełnienie służby oddania. Niechaj Ten Jagannātha Svāmī 
będzie widoczny moim oczom. 

kṛpā-pārāvāraḥ ṣajala-jalada-śreṇi-ruciro 
ramā-vāṇī-rāmaḥ sphurad-amala-paṅkeruha-

mukham 
surendrair ārādhyaḥ śruti-gaṇa-śikhā-gīta-carito 

jagannathāḥ svāmī nayana-patha-gāmī bhavatu me 
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4. Pan jest oceanem łaski i jest On tak piękny, jak rząd 
czarnawych, deszczowych chmur. Jest On składnicą 
szczęścia dla Lakṣmī i Sarasvatī, a Jego twarz przypomina 
nieskazitelny, w pełni rozkwitnięty kwiat lotosu. Wielbiony 
jest przez najlepszych półbogów i mędrców, a Jego chwały 
są opiewane przez Upaniṣady. Niech ten Jagannātha 
 Svāmī będzie widoczny moim oczom. 

rathāruḍho gacchan pathi milita-bhūdeva-paṭalaiḥ 
stuti-prādurbhāvaṁ prati-padam upākarṇya 

sadayaḥ 
dayā-sindhur bandhuḥ sakala-jagatāṁ sindhu-

sutayā 
jagannathāḥ svāmī nayana-patha-gāmī bhavatu me 

5. Gdy Pan Jagannātha jest na Swoim wozie Ratha-yātrā i 
porusza się wzdłuż drogi, na każdym kroku słychać, jak 
wielkie grona braminów intonują modlitwy i pieśni. 
Słuchając ich hymnów Pan Jagannātha jest wobec nich 
przychylnie nastawiony. Jest On oceanem łaski i 
prawdziwym przyjacielem wszystkich światów. Niech ten 
Jagannātha  Svāmī, wraz ze Swą towarzyszką Lakṣmī, 
zrodzoną z oceanu nektaru, będzie widoczny moim oczom. 

para-brahmāpīḍaḥ kuvalaya-dalotphulla-nayano 
nivāsī nīlādrau nihita-caraṇo ‘nanta-śirasi 

rasānando rādhā-sarasa-vapur-āliṅgana-sukho 
jagannathāḥ svāmī nayana-patha-gāmī bhavatu me 

6. Jest On ozdobą czoła Pana Brahmy, a Jego oczy 
przypominają płatki w pełni rozkwitniętych lotosów. 
Przebywa On na Wzgórzu Nīlācala, a Jego lotosowe stopy 
spoczywają na głowach Anantadevy. Pan Jagannātha jest 
przepełniony smakami miłości i staje się radosny 
obejmując ciało Śrīmatī Rādhārāṇī, które przypomina 
chłodne jezioro. Niech ten Jagannātha  Svāmī będzie 
widoczny moim oczom. 

na vai yāce rājyaṁ na ca kanaka-māṇikya-
vibhavaṁ 

na yāce ‘ham ramyāṁ sakala-jana-kāmyāṁ vara-
vadhūm 

sadā kāle kāle pramatha-patinā gīta-carito 
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jagannathāḥ svāmī nayana-patha-gāmī bhavatu me 

7. Nie modlę się o królestwo, ani o złoto, rubiny i 
bogactwo. Nie proszę też o wspaniała i piękną żonę, jakiej 
pragnąłby każdy mężczyzna. Modlę się jedynie do 
Jagannātha Svāmīego, którego chwały są zawsze 
opiewane przez Pana Śivę, aby był widoczny moim oczom. 

hara tvaṁ saṁsāraṁ druta-taram asāraṁ sura-pate 
hara tvaṁ pāpānāṁ vitatiṁ aparāṁ yādava-pate 

aho dīne ‘nāthe nihita-caraṇo niścitam idaṁ 
jagannathāḥ svāmī nayana-patha-gāmī bhavatu me 

8. O Panie półbogów, proszę, szybko usuń tę 
bezużyteczną, materialną egzystencję, w której teraz 
jestem. O Pani Yadu, proszę, zniszcz ten przepastny ocean 
grzechów, który nie ma brzegów. Jest to pewne, że 
lotosowe stopy Pana Jagannātha  są dostępne dla tych, 
którzy czują się upadli i nie mają w tym świecie żadnego 
schronienia prócz Niego. Niech ten Jagannātha  Svāmī 
będzie widoczny moim oczom. 
 

Modlitwy do świętego dhāma 

Navadvīpa praṇāma 

navīna-śrī-bhaktiṁ nava-kanaka-gaurākṛtī-patiṁ 
navāraṇya-śreṇī-nava-sūra-saridvāt valitaṁ 

navīna-śrī-rādhā-hari-rasa-mayotkīrtana-vidhiṁ 
navadvīpaṁ vande nava-karuṇāmādyan nava-ruciṁ 

Kłaniam się do Śrī Navadvīpa, transcendentalnej ziemi 
pełnej lasów zawsze ochładzanych świeżymi bryzami znad 
Gaṅgi, gdzie dzięki bezprzyczynowej łasce Pana o złotej 
karnacji manifestuje się nowo narodzone oddanie. Miejsce 
to obdarza zawsze świeżym smakiem głośnego 
gloryfikowania Rādhā-Kṛṣṇy w Ich najwyższej ekstazie 
(mahā-bhāva). 

Vṛndāvana-praṇāma 

ānanda-vṛnda-parituṇḍīlam indirāyā 
ānanda-vṛnda-parinandita-nanda-pūtraṁ 
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govinda-sundara-vadhū-parinanditaṁ tad 
vṛndāvanaṁ madhura-mūrtam ahaṁ namāmi 

Wielbię Śrī Vṛndāvanę, siedzibę Śrīmatī Rādhārāṇī, która 
zawsze się rozszerza, przepełniając szczęściem Syna Nandy 
Mahārāja. Piękne niewiasty Vrajy nawet jeszcze bardziej 
zwiększają szczęście Pana Govindy, sprawiając, że 
Vṛndāvana staje się uosobieniem wszelkiej słodyczy. 

Yamunā-snāna-mantra 

kalinda-tanaye devi! paramānanda-vardhini 
snāmi te salile sarvān aparādhān vimocaya 

O córko Kalindy, która zwiększasz szczęście Pana, gdy 
kąpię się w twojej wodzie, łaskawie uwolnij mnie od 
wszystkich obraz. 

Gaṅga-praṇāma 

sadyaḥ pātaka-saṁhantri sadhyo duḥkha-vināśinī 
suknadā mokṣadā gaṅgā gaṅgaiva paramā-patiḥ 

O Gaṅgo, natychmiast niszczysz wszelkie grzechy i 
cierpienia. Dajesz nieograniczone szczęście i najwyższe 
wyzwolenie, jako że jesteś ostatecznym schronieniem. 

Wersety intonowane w czasie proszenia o wybaczenie obraz 
(aparādha-śodhana-mantry) 

mantra-hīnaṁ kriyā-hīnaṁ bhakti-hīnaṁ janārdana 
yat pūjitaṁ mayā deva paripūrṇaṁ tad astu me 

O mój Panie, o Janārdano, proszę, niech jakakolwiek pūjā 
czy inne wielbienie, które wypełniłem, mimo iż spełnione 
bez oddania, bez użycia właściwych mantr i procedur, 
stanie się pełne. 

yad-dattam bhakti-mātrena patraṁ puṣpaṁ phalaṁ 
jalam 

āveditaṁ nivedyan tu tad gṛhāṇānukampayā 

Cokolwiek zostało ofiarowane z oddaniem—liść, kwiat, 
woda, owoc, inne pożywienie—proszę, przyjmij to z 
powodu Swojej bezprzyczynowej łaski. 

vidhi-hīnaṁ mantra-hīnaṁ yat kiñcid upapāditam 
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kriyā-mantra-vihīnaṁ vā tat sarvaṁ kṣantum 
arhasi 

Cokolwiek miało miejsce bez odpowiedniego intonowania 
mantr czy też bez przestrzegania właściwego procesu, 
łaskawie wybacz to wszystko. 

ajñānād athavā jñānād aśubhaṁ yan mayā kṛtam 
kṣantum arhasi tat sarvaṁ dāsyenaiva gṛhāna mām 

sthitiḥ sevā gatir yātrā smṛtiś cintā stutir vacaḥ 
bhūyāt sarvātmanā viṣṇo madīyaṁ tvayi ceṣṭitam 

Proszę wybacz mi wszelkie niepomyślne rzeczy, które 
zrobiłem z powodu ignorancji lub niewiedzy i przyjmij mnie 
jako Swego nieznacznego sługę. Niechaj moim 
powszednim zajęciem będzie służba, niech moim ruchem 
będzie święta pielgrzymka, niechaj moimi myślami będzie 
pamiętanie o Tobie, a moje słowa—wychwalaniem Ciebie. 
O Viṣṇu, niechaj wszystkie moje czyny, cały umysł, ciało i 
dusza, będą zaangażowane dla Ciebie. 

aparādha-sahasrāṇi kriyante ‘kar-niṣaṁ mayā 
dāso ‘ham iti māṁ matvā kṣamasva madhusūdana 

Dzieñ i noc popełniam tysiące obraz. Ale myśląc o mnie 
jako o Swym słudze, łaskawie wybacz je wszystkie, o 
Madhusūdano. 

prtijṇā tava govinda na me bhaktaḥ praṇaśyati 
iti saṁsmṛtya saṁsmṛtya prāṇān saṇdhārayāmy 

aham 

O Govindo, obiecałeś, że Twój wielbiciel nigdy nie ginie. 
Przypominając sobie o tym ciągle i od nowa, jestem w 
stanie utrzymać powietrza życia.  
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