Malda Nrisimhai iš "Navadvipa Bhava Taranga"

Šrila Bhaktivinoda Ṭhākura knygoje "Śrī Navadvipa Bhāva Taranga" parašė gražias maldas
Viešpačiui Nṛsiṁhai. Šios maldos užtikrina visus nuoširdžius bhaktus, kad Viešpaties Nṛsiṁhos
garbinimas visiškai tinka siekiantiems meilės ir atsidavimo Śrī Śrī Rādhai ir Kṛṣṇai. Štai šios
maldos:

tara pūrva-dakṣinete śrī-nṛsiṁha-purī
kabe vā heriba deva-pallīra mādhurī
narahari-kṣetre preme gadāgadi diyā
niṣkapata krsna-prema la-iba māgiyā [35]

Pietų pusėje yra Nṛsiṁha Puri. Kada aš pamatysiu šios vietos, Deva-palli, grožį? Kada
Narasiṁhos šventykloje aš ritinėsiuosi ant žemės apimtas dieviškos meilės, nuoširdžiai
maldausiu ir galiausiai gausiu dievišką meilę Kṛṣṇai.

e duṣṭa hṛdaye kāma ādi ripu chaya
kuṭināṭī pratiṣṭhāśa śāthya sadā raya
hṛdaya-śodhana āra kṛṣṇera vāsana
nṛsiṁha-carane mora ei to' kāmanā [36]

Mano nuodėmingoje širdyje visada gyvena šeši priešai, iš kurių pirmasis geismas. Taip pat
trūkumų ieškojimas kituose, šlovės troškimas ir klasta. Prie Viešpaties Narasiṁhos lotosinių
pėdų aš noriu, kad Jis gailestingai apvalytų mano širdį ir suteiktų norus, susijusius tik su Kṛṣṇa.

kāṅdiyā nṛsiṁha-pade māgiba kakhana
nirapade navadvīpe yugala-bhajana
bhaya bhaya pāya yāṅra darśane se hari
prasanna hoibo kabe more dayā kari [37]

Kada verkdamas prie Viešpaties Nṛsiṁhos pėdų, aš melsiu Jo palaiminimo garbinti Rādhą ir
Kṛṣṇą Navadvipoje, be jokių kliūčių. Kada šis Viešpats Hari, kurio bauginanti forma sukelia
baimę pačiai baimei, patenkintas parodys man savo gailestingumą?
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yadyapi bhīṣaṇa mūrti duṣṭa-jīva-prati
prahlādādi kṛṣṇa-bhakta-jane bhadra ati
kabe vā prasanna ho'ye sa kṛpa-vacane
nirbhaya karibe ei mūdha akincane [38]

Nors šis pavidalas gąsdina nuodėmingas sielas, Jis labai palankus Viešpaties Kṛṣṇos
bhaktams, tokiems kaip Prahlāda Mahārāja. Kada Jis bus patenkintas ir šį kvailį padarys
bebaimiu savo gailestingais žodžiais?

svacchande vaisa he vatsa śrī-gaurāṅga-dhāme
jugala-bhajana hau rati hau nāme
mama bhakta-kṛpā-bale vighna jabe dūra
śuddha citte bhaja rādhā-kṛṣṇa-rasa-pūra [39]

"Mano vaike! Gyvenk laisvai Śrī Gaurāṅgos žemėje. Garbink Dieviškąją Porą, ir ugdyk meilės
prisirišimą prie Jų šventų vardų. Mano bhaktų malone, visos kliūtys atsidurs labai toli. Tyra
širdimi tarnauk Rādhāi ir Kṛṣṇai, kurie kupini rasos".

ei bali' kabe mora mastaka-upara
svīya śrī-carana harṣe dharibe īśvara
amani yugala-preme sāttvika vikāre
dharāya lutibo āmi śrī-nṛsiṁha-dvāre [40]

Kada Viešpats, ištars tai ir džiugiai uždės savo lotosinę pėdą ant mano galvos? Tučtuojau nuo
meilės Dieviškajai Porai aš ir ritinėsiuosi ant žemės prie Nṛṣiṁhos šventyklos vartų, apimtas
dieviškos ekstazės, vadinamos sattvika.
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