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ŚRI ABHIRAMA GOPALA TAHKURA 

 

Śri Abhirama Gopala Thakura (Śri Rama dasa Abhirama) był 

potężnym acaryą Gaudiya-vaisnawizmu. Na jego widok ateiści i 

bluźniercy trzęśli się ze strachu. Był najlepszym nauczającym Śri 

Nityanandy, uczonym we wszystkich pismach i doskonałym 

śpiewakiem, muzykiem i tancerzem. Abhirama zwykł 

wykorzystywać swój dom nie do spania w nim, ale do nauczania i 

służenia pielgrzymom. Jego dom zawsze rozbrzmiewał kirtanem i 

krsna-katha i często był odwiedzany przez czystych wielbicieli. 

Abhirama Gopala był zaufanym wielbicielem Śri Nityanandy 

Prabhu. W rozrywkach Goloki jest jednym z dwunastu gopali 

(głównych pastuszków) o imieniu Śridama. Pewnego dnia Krsna i 

Balarama bawili się z przyjaciółmi w chowanego. Nagle pośród 

zabawy Krsna zadecydował, że pójdą na Ziemię do okręgu Nadia, 

aby bawić się tam w sankirtan. Wszyscy zeszli na Ziemię, ale 

zapomnieli o Śridamie, który pozostał schowany w jamie. Gdy Krsna 

zobaczył, że nie ma Śridamy, polecił swemu bratu, Nityanandzie, aby 

powrócił po niego na Golokę. Śri Nityananda znalazł Śridama i 

zaczął go namawiać: "Chodź z nami na ziemię, bawimy się w 

sankirtan". 

Śridama zapytał: "Kto ty jesteś?" 

"Jestem Balarama. Nie poznajesz Mnie?" 

"Nie możesz być Balaramą, bo jesteś za mały" (ludzie w Kali-

yudze są mali). 

"Jeśli mi nie wierzysz, to uciekaj, a jeśli cię złapię, to będziesz 

wiedział, że jestem Twoim Panem Balaramą". 

Śridama zaczął uciekać, a Nityananda Prabhu zaraz go dogonił i 

obaj zeszli do Mayapur. 

Pewnego dnia, owładnięty ekstazą sakhya-rasa, Abhiram 

zapragnął grać na flecie niczym pastuszek. Po przeszukaniu lasu 

znalazł pień, którego nie mogło ruszyć szesnastu ludzi. Abhiram 

poniósł go i grał na nim, trzymając przy ustach niczym flet. 

Abhirama Thakura był porywczy i skory do gniewu. Kiedy 

urodziło się pierwsze dziecko Śri Nityanandy, Abhirama przyszedł, 

aby złożyć mu pokłony, lecz dziecko narodziło się martwe. 
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Powtórzyło się to jeszcze sześć razy.  Ostatecznie po narodzeniu się 

córki Gangadevi, Abhirama Thakur zobaczył, że dziecko żyje i rzekł: 

"Tym razem mnie nie oszukali", i na miejscu ku jej chwale 

skomponował sto wersetów poezji. Po narodzinach Viracandry 

Abhirama również przybył, aby złożyć pokłony i skomponował Śri 

Virabhadrastahę.Gdy Abhirama Thakur składał pokłon kamieniowi 

innemu niż śalagrama-śila, kamień ten rozpadał się w pył. 

Raz Abhirama przybył do Śrikhanda, chcąc spotkać się z 

Raghunandaną Thakurem. Mukunda dasa, który wątpił w jego 

reputację, powiedział, że Raghunandany nie ma, i Abhirama Thakur 

odszedł obrażony. Kiedy Raghunandana dowiedział się, że Abhirama 

przybył i odszedł, pobiegł za nim, a kiedy się spotkali, tańczyli tak 

ekstatycznie, że Raghunandanie spadła z nogi bransoleta i 

wylądowała aż w Akaihat, gdzie spełniał swój bhajan Kaliya Krsna 

dasa. Bransoleta ta czczona jest do dziś w Karvi wraz z Bóstwami 

Kaliya Krsna dasa. 

Bóstwem czczonym przez Abhirama Thakura był Śri Gopinathji.  

Bóstwo przyszło doń we śnie i rzekło: "Jestem zakopany w ziemi. 

Odkop Mnie i czcij". Abhrama zaczął kopać we wskazanym miejscu 

i wykopał piękne Bóstwo Śri Gopinathaji.  "Miejsce to zwane jest 

Ram Kund i obecnie jest tam małe jeziorko pełne wody słodkiej 

niczym nektar. Każdy kto wykąpie się tam lub napije się wody, 

przepełnia się ekstazą" (Bhakti-ratnakara, Taranga 4). 

Śri Abhirama Thakur nie rozstawał się z batem na woły, który 

nazywał Jaya Mangala. Każdy, kogo nim dotknął, zyskiwał krsna-

bhakti. W ten sposób zyskał miłość do Boga Śrinivas Acaya. 

Abhirama dotknął go batem trzy razy, aż jego żona, Malini devi, 

wykrzyknęła: "Thakur, nie bij go więcej! To tylko chłopiec. Trzy 

dotknięcia to za dużo ekstazy jak dla niego". 

Potomkowie Abhirama Gopala Thakura do dziś żyją we wioskach 

Krsnanagar (gdzie znajduje się jego grobowiec i Ram Kunda), Amta, 

Visnupur i Kotalpur w okręgu Hugli i Bankura. 
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ŚRI ACYUTANANDA 

 

Śri Acyutananda był najstarszym synem Advaity Acaryi. Kiedy 

Pan Caitanya przybył z Puri do Śantipur, Acyutananda miał tylko 

osiem lat. "Mały syn Advaity, chodzący bez ubrania, przyszedł do 

lotosowych stóp Śri Gauracandry. Chociaż jego ciało było pokryte 

kurzem, Prabhu podniósł go i posadził Sobie na kolanach, po czym 

powiedział: 'Acyuta! Acarya jest Moim ojcem, dlatego ty i Ja 

jesteśmy braćmi'" (Caitanya-bhagavatam, Antya 1.216). 

Ze swą żoną Sitą Advaita Acarya miał trzech synów: 

Acyutanandę, Krsna Miśrę i Gopala. Z drugą żoną o imieniu Śri, 

miał również trzech synów: Balarama, Svarupę i Jagadiśa. Ci trzej 

synowie odwrócili się od Mahaprabhu i zostali mayavadi. 

Acyutananda był uczniem Gadadhara Pandity. Do czasu odejścia 

Pana Caitanyi przebywał w Puri. Podczas Ratha-yatry zwykł tańczyć 

przed wozem Pana w grupie kirtanowej swego ojca. 

Od dzieciństwa Acyutananda był nadzwyczaj oddany Panu 

Caitanyi. Pewnego razu goszczący w domu Advaity Acaryi 

sannyasin zapytał: "Jaki jest związek Śri Caitanyi z Keśavą Bharati?" 

Acarya odrzekł: "Keśava Bharati jest Jego guru".  Acyutananda, 

będący jeszcze dzieckiem, rozgniewał się i powiedział: "Jeśli 

twierdzisz, że Pan Caitanya ma guru, to nic innego, tylko okryła cię 

zewnętrzna energia. Dzięki Jego pragnieniu niezliczone 

wszechświaty wchodzą w pory Jego ciała. Jak możesz mówić, że 

oryginalne źródło całej wiedzy może mieć mistrza duchowego? 

Jesteś moim ojcem, i cokolwiek wiem, wiem od ciebie. Dlaczego 

teraz mówisz co innego?" 

Advaita Acarya odpowiedział: "Jesteś chyba moim ojcem, a ja 

twoim synem. Pojawiłeś się jako moje dziecko, aby mnie uczyć". 

Acyutananda nigdy nie ożenił się. Potomkowie jego brata, Krsna 

Miśry, nadal czczą Bóstwo Madana-Gopala w Śantipur. 

 

ŚRI ADVAITA ACARYA 

 

Śri Advaita Acarya jest najprzedniejszym spośród vaisnavów z 

Navadvip, a sama jego obecność była błogosławieństwem dla 



 8 

wszechświata. Jest nauczycielem wszystkich w dziedzinie wiedzy, 

wyrzeczenia i oddania. Śri Advaita Acarya czcił Śri Krsnę wodą z 

Gangesu i pączkami Tulasi. Jego głośne wołanie przeniknęło okrywy 

wszechświata i poprzez Vaikunthy dotarło do Pana. Słysząc ten 

przesycony oddaniem głos, Pan osobiście przybył. 

Mistrzem duchowym Advaita Acaryi był Śrila Madhavendra Puri. 

Przed inicjowaniem przezeń Advaita nazywał się Kamalaksa lub 

Mangala. Advaita Acarya jest wspólną inkarnacją Maha-Visnu i 

Sadaśivy (rezydującego na Goloce).  Obie jego żony, Sita i Śri, są 

manifestacjami yoga-mayi. 

Pewnego razu podczas czczenia lotosowych stóp Gauracandry, Śri 

Advaita ujrzał składających Mu hołd i współuczestniczących w 

czczeniu wszystkich półbogów. Po wygłoszeniu na cześć Pana 

Caitanyi pięknych modlitw, Śri Gour zapytał, jakiego 

błogosławieństwa Acarya pragnie?  Advaita odrzekł: "Chcę jedynie, 

abyś rozdawał miłość Krsny nawet kobietom, robotnikom i głupim 

ignorantom". 

 

ŚRI AKINCANA KRSNA DASA BABAJI 

 

Śrila B.B.Govinda Swami tak oto wspomina: 

"Śrila Prabhupada powiedział, że Krsna dasa Babaji był akincana 

(wolny od materialnych przawiązań) i paramahamsa.  Był on jedynie 

przywiązany do intonowania świętego imienia.  Urodzony we 

Wschodnim Bengalu w latach młodzieńczych przyłączył się do 

Gaudiya Math i przyjął inicjację od Śrila Bhaktisiddhanty 

Sarasvatiego. 

"Jego jedynym zajęciem w świątyni było intonowanie dzień i noc. 

Jego braci duchowi skarżyli się na to, lecz Bhaktisiddhanta Sarasvati 

rzekł, że jest to w porządku i że powinni go popierać. Następnie 

dodał, że powinni zamieścić w gazetach ogłoszenie zachęcające do 

przyłączenia się do Gaudiya Math wszystkich szczerych ludzi, którzy 

chcą ciągle intonować Hare Krsna. Kilka osób przybyło, intonowało 

i odeszło, lecz Krsna dasa był stały. Śrila Bhaktisiddhanta nakazał 

swoim ludziom, aby zapewnili mu wszelkie udogodnienia. 
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"Gdy Śrila Prabhupada przyjmował w Mathurze sannyasę, prosił 

Akincanę Krsnę dasa o intonowanie w tym czasie. W tym też 

momencie Krsna dasa zrealizował, że Śrila Prabhupada rozszerzy 

ruch Hare Krsna na cały świat.  Wspominając Śrila Prabhupada, 

Krsna dasa mówił często: 'Wasz mistrz duchowy jest największym 

guru jaki kiedykolwiek istniał, większym od wszystkich innych.  

Dokonał większych cudów niż ktokolwiek przed nim. Dlaczego?  

Ponieważ nikt inny nie był tak wielkim sługą świętego imienia i 

rozszerzył święte imię na cały świat'. 

"Krsna dasa nigdy nie przyjmował żadnych zaszczytów ani 

podarunków. Choć przyjmował maha girlandy, niezwłocznie 

zdejmował i odrzucał je. Pod koniec życia pewien znany lekarz 

osłuchiwał jego serce słuchawkami. Ku zdziwieniu jego i obecnych 

świadków, zamiast normalnego odgłosu pracy serca słychać było 

nieoczekiwany dźwięk- wibrującą z głębi serca maha-mantrę Hare 

Krsna Hare Krsna Krsna Krsna Hare Hare / Hare Rama Hare Rama 

Rama Rama Hare Hare. Powinniśmy modlić się do Krsna dasa o 

pobłogosławienie nas atrakcją do intonowania świętego imienia 

Krsny." 

Śrimad Bhaktisiddhanta dasa, uczeń Śrila Prabhupada, dodaje 

następującą wzmiankę: 

"Krsna dasa Babaji bliskim przyjacielem Śrila Prabhupada i 

zawsze był życzliwy dla jego uczniów. Kiedykolwiek pytaliśmy go o 

coś, jego zwykłą odpowiedzią było "Hare Krsna Hare Krsna Krsna 

Krsna Hare Hare / Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare". 

Chociaż był wysoko wykształcony i znał bengali i angielski, 

intonował tylko Hare Krsna.  Kiedy wielbiciele składali mu pokłony 

i prosili o błogosławieństwo, Babaji Maharaja odpowiadał: 'Nie, wy 

błogosławcie mnie, ponieważ ja bardziej potrzebuję łaski'. 

"Zawsze zajęty był słuchaniem i intonowaniem świętych imion. 

Uczniów nie miał. Będąc drogim wszystkim wielbicielom Pana, 

dokądkolwiek się udał, zawsze był przez nich ciepło przyjmowany. 

Cokolwiek by się nie stało, zwykł odpowiadać: 'Hare Krsna, Hare 

Krsna' i śmiał się. 

"Pomimo podeszłego wieku i pozornie wątłego ciała, 

kiedykolwiek podnosił mridangę, grał po mistrzowsku.  Śpiewał z 
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koncentracją i oddaniem, a jego głos wyrażał głębokie wewnętrzne 

przeżycia miłości do Krsny. Zwykł podróżować po okręgu Vrajy, 

odwiedzając miejsca rozrywek Krsny. Siadywał tam i intonował 

chwały Krsny ze łzami ekstatycznej miłości w oczach. 

"Przewieźliśmy go do Pavana Sarovara w Nandagram, aby tam 

spędził ostatnie dni, zajęty bhajanem. Kiedy pytaliśmy go o ostatnią 

instrukcję, śmiał się i mówił: 'Moją jedyną instrukcją jest, abyście 

intonowali Hare Krsna. Tam jest wszystko'. 

W małym śpiewniku, który służył mu za notes, Krsna dasa zapisał 

niedługo przed odejściem z tego świata: 'Intonowanie świętego 

imienia Krsny jest prawdziwym nektarem. Święte imię jest niczym 

miód. Hare Krsna Hare Krsna Krsna Krsna Hare Hare / Hare Rama 

Hare Rama Rama Rama Hare Hare'. 

Jego samadhi znajduje się w Nandagram przy Pavana Sarovara w 

świątyni Gaudiya Math. 

 

ŚRI ALVARA 

 

Dla ścisłości- Alvarów było dwunastu, i wszyscy pojawili się w 

Południowych Indiach. Nie w tym samym czasie, ale na przestrzeni 

pierwszych pięciu wieków Kali-yugi. Ustanowili oni podstawy kultu 

bhakti dla wieku Kali. Na ich zrębach powstały później cztery 

sampradaye vaisnavów, osobliwie Śri-sampradaya. Wszystkie one 

pochodzą z Południowych Indii. Kult Radhy i Krsny jest 

rozwinięciem tendencji kochania Boga w oddaniu, ustanowionej 

przez Alvarów. 

Jednym z Alvarów był Śrila Bhaktisara. Był on w Śri Rangam na 

sposób babajich. Bhaktisara zwykł siadać w przedsionku świątyni na 

słońcu i szyć swe ubranie. Używał starych ubrań, które praktycznie 

były już nie do użytku, dlatego ciągle musiał je zszywać.  Kiedy były 

już naprawdę nie do naprawienia, szukał sobie nowego starego 

ubrania. Jako igły używał patyczka wyciągniętego z miotły. 

Pewnego dnia w pobliżu naszej planety przejeżdżał Pan Śiva ze 

swą żoną Parvati. Po ziemi przesuwał się jego cień. Na kogokolwiek 

padł ten cień, ten stawał się pełen materialnych pożądań. Lecz kiedy 

cień padł na Bhaktisarę, ten rozejrzał się i przesunął na oświetlone 
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miejsce, aby móc szyć dalej. Wtedy Parvati rzekła do Pana Śivy: "Co 

to znaczy? Każdy staje się pełen żądzy, lecz ten człowiek nie zwraca 

na ciebie uwagi". Pan Śiva odrzekł: "To wielki wielbiciel Pana 

Visnu. Nie ma on żadnych materialnych pragnień i niczego od nas 

nie chce". Parvati nie chciała w to uwierzyć, gdyż myślała, że każdy 

w tym świecie ma materialne pragnienia i chce je spełnić. Dlatego 

zeszli na dół, a Pan Śiva rzekł: "Drogi wielbicielu Pana, przyszliśmy 

obdarzyć cię błogosławieństwem. Daję ci svarga, niebiańskie 

królestwo". 

Bhaktisara nawet nie spojrzał na niego, zajęty szyciem.  Parvati 

zdenerwowała się. Rzekła do męża: "Ofiaruj mu ciała podobne do 

naszych". Śiva przemówił: "Czy chcesz ciało takie jak moje lub 

chcesz zająć moją pozycję?" Bhaktisara spojrzał nań i rzekł: "Ty też 

czasami masz kłopoty".  Odnosiło się to do faktu, że chociaż jest on 

wielkim Panem Śivą, często kieruje nim małżonka. By nie urazić 

żony, Śiva rzekł: "Czymś musimy cię obdarzyć. Powiedz, czego od 

nas pragniesz". Bhaktisara powiedział: "Wyzwól mnie z materialnej 

egzystencji". Jest to jednak jedyna rzecz, jakiej Pan Śiva nie może 

przyznać. Powiedział kiedyś: mukti pradata sarveśam visnu eva na 

samsaya. Kto chce wyzwolenia, musi zbliżyć się do Visnu. 

Bhaktisara rzekł: "Widzisz więc- jaki pożytek z twoich 

błogosławieństw? Ale proszę, daj mi porządną igłę, bo z tej z 

patyczka nitka cały czas wyślizguje się i nie mogę szyć porządnie. 

Spraw, żeby nitka nie wyślizgiwała się z niego, tak abym mógł to 

dobrze zeszyć". 

Parvati rozgniewała się: "On cię obraża! Oferujesz mu cały 

wszechświat, a on prosi cię o takie byle co. To zniewaga.  Zrób coś z 

tym natychmiast". Pan Śiva otworzył swoje trzecie oko, z którego 

zaczęły wydobywać się płomienie, aby spalić Bhaktisarę.  Bhaktisara 

jednak nacisnął piętą na ziemię i zrobił dołek. Zaraz zaczęły 

wydobywać się z niego płomienie, które pokonały płomienie Pana 

Śivy i zaczęły go palić. Śiva biegał wokół świątyni Śri Rangam, 

ścigany przez ogień. W końcu zaczął modlić się do Bóstwa Visnu: 

"Mój drogi Panie, obraziłem Twojego wielbiciela. Proszę, ocal 

mnie". 
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W odpowiedzi Pan Visnu zesłał z Vaikunthy chmurę, która 

zaczęła zalewać wszystko wokół nektarem. Niedługo obszary wokół 

świątyni i ona sama zostały zalane i przekształciły się w jezioro. W 

ten sposób płomienie Bhaktisary zostały zagaszone. Bhaktisara 

wypłynął na wierzch niczym korek i dalej zszywał swą odzież. Pan 

Śiva pobłogosławił go mówiąc: "Twoje oddanie dla Pana Visnu jest 

istotą wszelkiego oddania. Nawet ode mnie, Śivy, nie chcesz 

niczego". Imię "Bhaktisara" oznacza esencję oddania dla Pana. 

Innym razem po niebie podróżował Śuktihara, czarodziej latający 

na tygrysie. Bhaktisara jak zwykle siedział i szył. Gdy przelatywali 

nad nim, tygrys nie zdołał utrzymać się w powietrzu i spadł na 

ziemię. Czarodziej i tygrys zdziwili się: "Co się stało?  Dlaczego nie 

możemy lecieć?" Lecz gdy ujrzał Bhaktisarę, zrozumiał: 

"Prawdopodobnie z powodu wpływu tej świętej osoby moje moce 

magiczne nie działają. Jest on bardzo zaawansowany. W jego 

obecności siły mistyczne przestają się liczyć". Chcąc oddać mu 

cześć, zdjął z siebie bardzo kosztowną szatę z wieloma ozdobami.  

Była ona haftowana złotem i zdobiona diamentami, rubinami i 

szmaragdami. Chciał ofiarować ją Bhaktisarze, lecz gdy dotknęła 

dłoni świętego wielbiciela, zmieniła się w stary, dziurawy łachman, 

taki jaki właśnie zszywał Bhaktisara.  Bhaktisara ubrał ją, a w 

zamian dał Śuktiharze swoje podarte ubranie. Śuktihara założył je 

siebie, a gdy to zrobił, zajaśniało ono na nim niczym słońce od 

blasku niezliczonych wspaniałych klejnotów. Było ono niezwykle 

cenne, tak że Śuktihara był z jego otrzymania bardzo zadowolony. 

Czwartym Alvarem była kobieta o imieniu Goda. Była ona 

inkarnacją Bhu-Laksmi. Związana jest z nią następująca historia: 

Był pewien babaji, naisthika-brahmacarin imieniem Visnucitta. 

Pewnego dnia w swoim ogrodzie Tulasi znalazł pod jedną z roślin 

małą dziewczynkę. Obszedł więc wieś mówiąc kobietom: 

"Przyjdźcie i zaopiekujcie się tym dzieckiem". Z czasem kiedy 

podrosła, pomagała mu w robieniu girland z kwiatów, które 

Visnucitta ofiarowywał następnie Bóstu. 

Jednego dnia Visnucitta przyszedł do domu trochę wcześniej i 

zobaczył, że girlanda zamiast gotowa spoczwać w koszyku, wisi na 

szyi Gody, która przegląda się z nią w lustrze.  Visnucitta zaczął 
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krzyczeć: "Co to ma znaczyć?! Wielka obraza! Te kwiaty są dla Pana 

Visnu, a ty jesteś tylko jivą. Nie powinnaś cieszyć się niczym, co 

najpierw nie było ofiarowane Panu, ponieważ jest to obrazą. Nie 

chcę girland od ciebie". Następnie wybiegł na ulicę i zaczął błagać 

przechodniów: "Zbliża się czas darśanu, a ja nie mam girlandy dla 

Pana. Poradźcie coś". Gdy pomogli mu zrobić nową girlandę, zaraz 

pobiegł z nią do świątyni. Na koniec pujy ofiarował ją Panu, lecz 

girlanda zerwała się i spadła.  Visnucitta niezwłocznie przygotował 

nową, lecz i ta zerwała się. Kolejna też się zerwała. Visnucitta upadł 

i zaczął płakać, nie rozumiejąc, co się dzieje. 

We śnie przyszło do niego Bóstwo i przemówiło: "Przyjmę 

jedynie girlandę zrobioną przez twoją córkę, i żadną inną".  Dlatego 

rzekł do Gody: "Proszę, zrób girlandę, załóż ją, a potem daj mnie". 

Goda odpowiedziała: "Ale to jest bhoga.  Jak mogę ją założyć?" 

Visnucitta potarł tylko czoło: "Nie wiem, jak to jest. Myślałem, że 

Visnu jest Najwyższym Panem, a tu pojawia się jakaś nowa 

filozofia". Goda odrzekła: "Ubieram girlandę i przeglądam się w 

lustrze, aby wiedzieć, jak będzie wyglądać na Bóstwie, ponieważ 

jesteśmy tego samego wzrostu. Musiałam sprawdzić jej rozmiar, a ty 

powiedziałeś, że to obraza". Visnucitta postanowił: "To wzniosła 

filozofia. Proszę, rób tak dalej". 

Pewnego dnia Visnucitta zawołał Godę i powiedział do niej: 

"Kiedy kąpałem się dzisiaj przy studni, jeden z sąsiadów rzekł: 'Ten 

babaji Visnucitta ma skądś córkę, która już jest w odpowiednim 

wieku do zamążpójścia, lecz on ani myśli o tym'. Dlatego muszę 

wydać cię za mąż". Na to Goda: "Nie wspominaj mi tylko o żadnym 

człowieku. Ludzie są wstrętni!" Visnucitta zatem opisał jej różne 

Bóstwa. Kiedy mówił o Bóstwie Ranganatha ze Śri Rangam, Goda 

zawołała: "Chcę Go poślubić!" "Moje drogie dziecko, chyba 

żartujesz. Nie możesz tego zrobić, ponieważ On jest Bóstwem". 

Jednak Goda była nieprzejednana: "Skoro mogę Mu ofiarowywać 

girlandy, to dlaczego nie mogłabym Go poślubić?" Visnucitta rzekł: 

"Pan jest łaskawy i przyjmuje naszą służbę. Lecz nie miej złudzeń. 

Takie myślenie jest przeciw naszej filozofii".  Goda odpowiedziała: 

"Jeśli nie będę mogła Go poślubić, nie chcę nikogo innego". Tak 

więc problem był nie rozwiązany. 
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Kilka dni później do Visnucitty przybyli kapłani świątynni i 

rzekli: "We śnie otrzymaliśmy instrukcję, aby zabrać twą córkę. Ty 

również powinieneś udać się z nami, ponieważ odbędzie się jej 

ślub". Wielka procesja z palankinami, camarami i parasolami zabrała 

ich do Śri Rangam. Po drodze Visnucitta pytał: "Za kogo Goda 

wyjdzie?" Gdy usłyszał, że za Bóstwo Śri Ranganatha, zawołał: 

"Bóstwo ożeni się?  Jesteście kapłanami, czy słyszeliście 

kiedykolwiek o podobnym zdarzeniu?" Bramini rzekli: "Wiemy, że 

Śri Ranganath jest Najwyższym Panem, a skoro to powiedział, nikt 

nie będzie oponował: 'Jesteś Bóstwem, więc nie możesz się ożenić'. 

Nie możemy tak postąpić. Dopiero co mówiłeś o Nim jako o 

Prawdzie Absolutnej, więc jak możesz sprzeciwiać się Jego woli?" 

Goda już wcześniej ułożyła poematy opisujące całe to zdarzenie, a 

kiedy śpiewała je w formie pieśni, Visnucitta dziwił się coraz 

bardziej: "Ona wiedziała o wszystkim, co się zdarzy". Kiedy przybyli 

na miejsce, okrążyli świątynię trzy razy, po czym weszli do środka. 

Złożywszy pokłon, Goda zaczęła iść w stronę Bóstwa. Visnucitta 

zaczął krzyczeć: "Stój! Zatrzymaj się! Złóż tu pokłony, nie bliżej!" 

Goda jednak podchodziła do Bóstwa coraz bliżej. Przed Bóstwem 

znajdował się zwinięty wąż, na którym Pan sypiał.  Goda weszła na 

niego, i wtedy Visnucitta zemdlał. Docucono go, a kiedy się ocknął, 

ujrzał, że Goda siedzi na wężu, obie dłonie trzyma na stopach Pana 

Visnu i masuje je. Wtedy zemdlał ponownie, a kiedy ocknął się, nie 

ujrzał już Gody.  Udała się do Boga. 

Innym z Alvarów był Kalidvamsa (Nila). Chociaż był bardzo 

upadły, został wielkim wielbicielem Pana. 

 

ŚRI BALADEVA VIDYABHUSANA 

 

Śri Baladeva Vidyabhusana pojawił się w XVIII wieku w stanie 

Orissa koło Remuny. W młodości poznał sanskryt, logikę, gramatykę 

i poezję. W Południowych Indiach studiował komentarze 

Śankaracaryi i Madhvacaryi. Tam też przyjął inicjację w sukcesji 

uczniów tattva-vadi Śrila Madhvacaryi. Wędrując po świętych 

miejscach, zyskał przydomek dig-vijay pandity, gdyż pokonywał 

miejscowych mędrców, uczonych i sannyasinów. W czasie tych 



 15 

podróży spotkał wnuka duchowego Śri Rasikanandy o imieniu 

Radha-Damodara Goswami. 

Goswami wytłumaczył mu filozofię Gaudiya-vaisnavizmu i 

opowiedział o łasce Śri Gaurangi Mahaprabhu. Na Jego prośbę 

Baladeva zaczął studiować Sat-sandarbhę Śrila Jivy Gosvamiego. 

Radha-Damodara Gosvami inicjował go w sukcesji Gaudiya i wysłał 

na dalsze nauki do Vrindavan. W ten sposób Baladeva trafił do 

Viśvanatha Cakravartigo Thakura, który objaśnił mu filozofię 

acintya-bhedabheda-tattva. Baladeva przyjął tę filozofię i żywo 

zaczął jej nauczać. 

W tym czasie członkowie Śri-sampradayi w Jaipur zwrócili się do 

miejscowego króla ze skargą, że Gaudiya-vaisnavowie nie mają 

swojego komentarza do Vedanta-sutry, dlatego nie mają prawa czcić 

Bóstw, a wszystkie świątynie powinni przekazać Śri-sampradayi.  

Powiedzieli również, że czczenie Radharani z Bóstwem Govindy i 

Gopinatha nie jest autoryzowane przez żadne pisma. Mieli jednak 

pecha. Król o imieniu Sadacari Raja sam był inicjowany w 

sampradayi Gaudiya. Po cichu dał o tym znać do Vrindavan, w 

międzyczasie usuwając Śrimati Radharani ze świątyni i odsuwając 

vaisnavów bengalskich od czczenia. Śrila Viśvanatha Cakravarti był 

w owym czasie już stary, tak że do Jaipur posłał Śri Baladevę jako 

ucznia znającego pisma i światłego. 

Na wielkim zgromadzeniu Baladeva wysunął tak potężne 

argumenty, że nikt na nie nie odpowiedział. "Założyciel linii 

Gaudiya, Śri Caitanya Mahaprabhu, przyjął Śrimad-Bhagavatam za 

naturalny komentarz do Vedanta- 

sutry, sporządzony przez samego Vyasadevę". Uczeni zażądali 

jednak bezpośredniego komentarza. Baladeva Vidyabhusana obiecał 

im takowy i odszedł. Tej nocy Pan Krsna objawił mu się 

bezpośrednio i podyktował komentarz, który Baladeva zatytułował 

Śri Govinda-bhasya. Jest to jedyny komentarz, przedstawiający 

Vedanta-sutrę w świetle bhakti. 

Po odejściu Śrila Viśvanatha Cakravartiego, Baladeva 

Vidyabhusana zwano również imieniem Govinda dasa.  Najbardziej 

znani jego uczniowie to Vidya dasa i Nandan Miśra. 
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Śri Baladeva był niskincana-parama bhagavata, najbardziej 

wyrzeczonym najlepszym wielbicielem Krsny. Napisał ponad 25 

książek, które tysiącom vaisnavów pomogły zrozumieć filozofię 

świadomości Krsny i pisma sześciu Gosvamich.  Odrzucając 

fałszywy prestiż, nigdy nie pisał o swoich narodzinach, rodzicach, 

genealogii, życiu osobistym itp.  Według Śrila Bhaktivinoda Thakura 

(Navadvipa-dham mahatmyam), w caitanya-lila Baladeva 

Vidyabhusana jest Śri Gopinatha Acaryą, krewnym Sarvabhaumy 

Bhattacaryi. W rozrywkach Krsny na Goloce jest wieczną służką Śri 

Radhy o imieniu Ratnavali. 

 

ŚRI BHAGAVATA ACARYA 

 

Był w Varahanagar bramin o imieniu Raghunatha Bhatta Acarya. 

Kiedy Śri Mahaprabhuji po przyjęciu sannyasy podróżował do 

Nilacala (Puri), po przejściu Kumarahatta i Panihati przybył do 

Varahanagar. 

"Wtedy Mahaprabhu przybył do Varahanagar, do domu pewnego 

bramina. Był on nadzwyczaj uczony w Śrimad-Bhagavatam, a po 

ujrzeniu Pana zaczął recytować różne wersety opisujące doskonałość 

ścieżki oddania. Gdy Pan usłyszał je, owładnęła Nim ekstatyczna 

miłość, zaczął więc powtarzać: 'Mów jeszcze, mów jeszcze'. 

Następnie Śri Gauranga zaczął się głośno śmiać" (Caitanya-

bhagavata, Antya 5.110). 

Pan rzekł: "Nigdy wcześniej nie słyszałem nikogo recytującego 

Bhagavatam w ten sposób. Dlatego powinieneś być zwany 

Bhagavata Acaryą, a recytowanie Bhagavatam powinno być twoim 

jedynym zajęciem". Otrzymawszy to błogosławieństwo, Raghunatha 

był bardzo zadowolony i chciał złożyć pokłony, Pan jednak 

przytrzymał go i objął mocno. 

Bhagavata Acarya jest autorem Śri Krsna-prema-tarangini, w 

której przedstawia się jako uczeń Śri Gadadhara Pandity.  Oryginał 

tego pisma, jak również i rękopisy pism innych vaisnavów, znajduje 

się w świątyni Śri Bhagavatacarya Śripat na północ od Kalkuty, na 

brzegu Gangesu, w granicach Varahanagar. Znajduje się tam 

również, niczym w muzeum, wiele osobistych przedmiotów Śri Śri 
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Panca-tattvy i Ich towarzyszy. Miejsce to, znane jako Pat Bari, 

zarządzane jest przez następców Ramdasa Babajiego. Dojechać tam 

można autobusem z Kalkuty ze Śyam Bazaar. 

"Wszelka chwała Gauracandrze! Jest On życiem i duszą 

wielbicieli i jest inkarnacją Swego wielbiciela. W towarzystwie Śri 

Advaity, Śrinivasa i Haridasa, z Nityanandą obok Siebie, raduje się 

rozrywkami sankirtanu.  Jest On panem życia Gadadhara, panem 

Swych wiecznych towarzyszy i wszystkich wielbicieli. Pod postacią 

Swego wielbiciela, jest mistrzem całego świata" (Śri Krsna-prema-

tarangini). 

 

ŚRI BHAKTISIDDHANTA SARASVATI THAKURA 

 

Śri Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Thakura Prabhupada 

pojawił się szóstego lutego 1874 roku o godz. 15.30 koło Narayana-

Chata, gdy słońce było w gwiazdozbiorze Raka. By on czwartym 

synem Śrila Bhaktivinoda Thakura i Bhagavati devi. Zgodnie z 

tradycją nowonarodzonemu wystawiono horoskop, w którym 

astrolog stwierdził, że dziecko będzie największym acaryą 

wszechczasów. Astrolg był zdumiony mówiąc, że nie spotkał osoby, 

której horoskop byłby tak pomyślny i zapowiadający wspaniałą 

przyszłość. Dziecku nadano imię Bhimal Prasad. 

W dzieciństwie miało miejce pomyślne wydarzenie. W czasie 

festiwalu Ratha-yatra z ciała Bóstwa Jagannath umieszczonego na 

wozie spadła girlanda wprost na szyję Bhimala. W ten sposób ku 

zdziwieniu wszystkich Pan obdarzył go Swą łaską. 

Gdy Bhimal miał 10 miesięcy, Bhaktivinod Thakur przeniósł się 

wraz z rodziną do Bengalu, koło Mayapur, na wyspę Godruma. Od 

wczesnego dzieciństwa Bhimal wychowany był w kulturze vaisnava. 

Ojciec nauczył go Nrisimha-mantry, a matka śpiewała pieśni oddania 

i opowiadała mu o rozrywkach Krsny. W wieku siedmiu lat miało 

miejsce inne wydarzenie.  Podczas prac ziemnych niedaleko domu 

Bhaktivinoda Thakura robotnicy odkopali Bóstwo Kurma-Visnu. 

Bhaktivinod dał Bóstwo synowi, a ten rozpoczął Jego czczenie. 

Kiedy umierał jego starszy brat Acyutananda, Bhimal całą noc 

intonował u jego boku imiona Pana. Krótko przed odejściem 
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Acyutanandy na jego czole ukazał się znak tilaka Ramanuja 

sampradayi. W czasie odchodzenia wyjaśnił, że jest vaisnavą z sekty 

Ramanujy, który z powodu obrazy Gaudiya-vaisnavy musiał się 

narodzić ponownie, lecz teraz jest wyzwolony dzięki intonowaniu 

brata. 

Gdy pora była pójść do szkoły, Bhimal Prasad zadziwił 

wszystkich nauczycieli. Cokolwiek usłyszał czy ujrzał, zapamiętywał 

od pierwszego razu. Obdarzony tą fotograficzną pamięcią nie tracił 

czasu na naukę w domu, gdyż wszystkiego uczył się w szkole. Za to 

w wolnym czasie studiował pisma Narottama dasa Thakura i innych 

filozofów vaisnava. Jako chłopiec odbył dysputę filozoficzną z 

Paricana Sahityacaryą, uczniem znanego wówczas profesora 

Vasudevy Śastri. Dysputę tę wygrał, co było powodem kłopotów w 

czasie studiów, gdzie profesorem był Vasudeva Śastri. Będąc w 

piątej klasie, Bhimal wynalazł metodę stenografii, którą nazwał 

"Bicanto". Pozwalała ona na szybkie notatki dzięki zapisowi 

fonetycznemu. 

Bhimal Prasad prowadził częste dyskusje z przyjaciółmi, których 

efektem było zawiązanie stowarzyszenia "Cirakumara Sabha". 

Założeniem stowarzyszenia było utrzymywanie ślubu celibatu celem 

doskonalszego intonowania świętych imion.  Jedynym który ślubu 

dochował w pełni był jego założyciel. 

W roku 1892 Bhimal wstąpił do Sanscrit College. Studiował 

wtedy sanskryt i filozofię. Nie mogąc znieść ducha impersonalizmu, 

przeciwstawiał się filozofii Mayavada, przez co nie był lubiany przez 

profesorów, którzy nie mogli go pokonać w dysputach. Z powodu 

przywiązania do nama-bhajana i studiów filozofii vaisnava Bhiamal 

przerwał studia. 

W czasie studiów Bhimal pisał eseje filozoficzne do różnych 

gazet. Wkrótce zaczął wydawać pismo matematyczno-astrologiczne 

"Siddhanta Sarasvati". Odkrył w nim zapomnianą wiedzę o 

nazewnictwie pór roku, miesięcy, gwiazdozbiorów itp. imionami 

Visnu. Od roku 1897 wydawał pisma "Bhaktibhava Panjika", 

"Jyotirveda", "Brihaspati", oraz napisał książkę "Surya-siddhanta". Z 

powodu zaawansowania Bhimala w wiedzy oddania i astrologii, 
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obdarzono go przydomkiem Siddhanta Sarasvati, a po przyjęciu 

sannyasy w 1918 roku- Bhaktisiddhanta Sarasvati. 

W roku 1900 Śrila Sarasvati Thakur otrzymał inicjację z rąk Śrila 

Gaurakiśory dasa Babajiego. Babaji Maharaja, będąc w porządku 

babaji, nie przyjmował uczniów i nie nauczał otwarcie, poświęcając 

się nama-bhajanowi. Kiedy Sarasvati Thakura prosił u jego stóp o 

inicjację, Babaji Maharaja odrzekł: "Zapytam Mahaprabhu.  Jeśli 

pozwoli, twoje pragnienie zostanie spełnione".  Następnego dnia 

Śrila Sarasvati zapytał: "Jakie było polecenie Pana Caitanyi?" Śrila 

Babaji Maharaja powiedział: "Zapomniałem zapytać". Trzeciego 

dnia zapytany Śrila Babaji Maharaja odrzekł: "Pytałeł. Nie 

otrzymałem od Śri Caitanyi Mahaprabhu takiego polecenia". 

Śrila Sarasvati Thakur powiedział: "W Swoich rozrywkach Pan 

Caitanya jest wzorem miłosierdzia. Dlaczego nie chce być 

miłosierny dla mnie?" Zaczął płakać. "Jeśli nie otrzymam inicjacji, 

nie widzę celu, aby żyć dłużej". Wzruszony Babaji Maharaja 

powiedział: "Idź i wykąp się w rzece Sarasvati i wróć tutaj". Wtedy 

spełnił jego pragnienie.  Śrila Sarasvati Thakur otrzymał imię Śri 

Varsabhanavidayita dasa. 

Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati znany był jako "Nrisimha guru" z 

powodu stanowczości w ustanawianiu doktryny bhakti.  Niewierzący 

woleli przejść na drugą stronę ulicy niż spotkać się z nim. W swoim 

postępowaniu był bardzo ścisły.  W dzieciństwie jego ojciec 

przyniósł kiedyś z targu kilka owoców mango. Bhimal złapał jeden z 

nich, uciekł do pokoju i zawołał: "To mój!" Śrila Bhaktivinoda 

krzyknął: "Co to jest? Chcesz jeść owoc, przyniesiony do domu i nie 

ofiarowany Bóstwu? Pamiętaj- owoce powinny być najpierw dane 

Panu, bez tego nie można niczego ruszyć". Zawstydzony Bhimal 

powiedział: "Nigdy więcej nie zjem mango. To będzie kara za moje 

zachowanie". Ślubu tego przestrzegał przez całe życie. 

Śrila Bhaktisiddhanta nie przyjmował niczego od niewielbicieli. 

Pewnego razu zaprosił go do swojego pałacu w Kasimbazar król 

Manindracandra Nandi. W otoczeniu króla było wielu sahajiyów, 

którzy zlękli się "Simha guru" i tak manewrowali, aby nie dopuścić 

do ich rozmowy. Wiedzieli, że jeśli król pozna nauki Pana Caitanyi z 

ust czystego wielbiciela, wypędzi z pałacu tych, którzy pod pozorem 
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religii wyciągali od niego pieniądze. Codziennie po ofiarowaniu 

Bóstwom król przysyłał Śrila Bhaktisiddhancie ofiarowanie na złotej 

tacy, lecz Śrila Bhaktisiddhanta zjadał tylko listki Tulasi. W ten 

sposób pościł przez cztery dni (21-24.03.1912). Piątego dnia 

otrzymał pięć minut na rozmowę z królem. Po daniu krótkiego 

wykładu udał się na stację kolejową. Pojechał do Dhubuliya, skąd po 

pięciomilowiej drodze pieszo znalazł się w Śridham Mayapur, gdzie 

przygotował i spożył prasada. Sahajiyowie tłumaczyli królowi, że 

Bhaktisiddhanta nie chciał jeść ze względu na różnicę kast. Śrila 

Bhaktisiddhanta rzekł jednak przed odejściem: "Jak mógłbym 

przyjąć te rzeczy, skoro nie otrzymałem możliwości głoszenia 

pzekazu Śrimad-Bhagavatam? Oprócze tego Bóg nie przyjmuje 

ofiarowania od pujariego, który jest ślepy na Prawdę Absolutną, 

dlatego to jedzenie to nie prasada". 

Raz Śrila Bhaktisiddhanta wysłał uczniów, aby nauczali w Dhacce 

w Bengalu. W mieście panowali kastowi bramini i sahajiyowie, 

którzy przestraszyli się i zaczęli opowiadać: "Uczniowie 

Sarasvatiego Thakura porzucili swe domy i żyją z żebraniny. Jeśli 

chcecie, aby dali wam spokój i odeszli, nie dawajcie im nawet garści 

ryżu". Kiedy usłyszał o tym Śri Bhaktisiddhanta Sarasvati, 

powiedział: "Nie przejmujcie się tym. Pijcie wodę z Gangesu i 

nauczajcie religii boskiej miłości Śri Mahaprabhuji. On będzie 

zadowolony, a wy zatriumfujecie". Wkrótce miasto Dhakka miało 

Śri Madhva Gaudiya Math, a wielu mieszkańców z radością znalazło 

schronienie u jego stóp. 

Pierwszym uczniem Śrila Bhaktisiddhanty Sarasvatiego był 

Rohini Kumar Ghos. Aby praktykować bhajan, Rohini Kumar udał 

się do sekty baula. Miał jednak to szczęście, że w czasie pielgrzymki 

do miejsca pojawienia się Śri Caitanyi spotkał Śrila Bhaktisiddhantę 

i rozmawiał z nim. Po powrocie do towarzystwa baulów nie jadł nic, 

stale myśląc o otrzymanych od Śrila Bhaktisiddhanty instrukcjach. W 

nocy miał sen, w którym przywódca baulów pod postacią tygrysa 

chciał go pożreć, lecz przepędził go Śrila Bhaktisiddhanta.  Rohini 

Kumar porzucił złe towarzystwo i udał się z powrotem do Mayapur. 

Po inicjacji otrzymał polecenie, aby wracał do rodzinnego domu i żył 

jako gospodarz, całe życie pełniąc nama-bhajana. 
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Oprócz pism astrologicznych (profesorowie Uniwersytetu 

Kalkuckiego orzekli, że fotel profesora astronomii jest stale 

zarezerwowany i czeka na niego), Śrila Bhaktisiddhanata wydawał 

przede wszystkim pisma dotyczące bhakti. Jego trzy brihat-mridangi 

(drukarnie) w Madras, Kalkucie i Krsnanagar produkowały książki, 

pisma i gazety szerzące chwały Śri Gaurangi. Śrila Bhaktisiddhanta 

rzekł: "Jeśli nawet małe miasto może drukować pięć dzienników, to 

czemu my nie możemy wydawać dziennika dotyczącego wiecznych, 

zawsze świeżych tematów o transcendentalnych czynnościach Boga, 

Najwyższej Osoby, na Jego nieskończonej duchowej planecie 

Goloka-dham?" W ten sposób wydawał w różnych językach 

miesięcznik "Sajjana-prakaś" i "Bhagavata". Opublikował też 108 

książek. 

Śrila Bhaktisiddhanta założył 64 ośrodki Gaudiya Math (Math = 

klasztor), w tym poza granicami Indii- w Birmie, Londynie i Berlinie 

(1933). Do dziś dzień czynny jest ośrodek w Londynie. 

Bhaktisiddhanta Sarasvati wysłał swoich kilku uczniów, aby nauczali 

w Europie, np. Bhakti Hridaya Bon Swamiego i Aprakrita 

Bhaktisarangę Prabhu, a Sambidananda dasa otrzymał doktorat 

Uniwersytetu Londyńskiego za pracę "Historia i literatura vaisnava". 

W roku 1935 Bon Maharaja powrócił do Kalkuty wraz z dwoma 

wielbicielami niemieckimi. 

Kiedy Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati był w Birmie, gotował tam 

na ghee pierwszej klasy purisy. Miejscowi ludzie przechodząc 

zakrywali sobie nosy ubraniem i mówili: "Co takiego gotujesz? 

Strasznie śmierdzi!" Ci sami ludzie mieli zwyczaj przygotowywania 

potrawy zwanej nakil. Przed każdym domem znajdowało się duże 

przykrywane naczynie, do którego wrzucali zdechłe zwierzęta- psy, 

koty, szczury... Po dwóch lub trzech latach zwierzęta rozkładały się, 

wydzielając ciecz. Poczciwi owi ludzie zbierali ją do butelek i od 

święta dodawali nieco do potraw. Kiedy ktoś otwierał takie naczynie, 

całe sąsiedztwo przepełniało się wstrętnym odorem, który woleli od 

zapachu ghee. 

Chociał lekarze zabraniali mu przemawiać z powodu choroby 

serca, Śrila Bhaktisiddhanta nie przestawał nauczać. Rzekł: "Celem 
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życia jest gloryfikacja Hari. Jeżeli nie będziemy tego robić, to jaka 

jest potrzeba kontynuacji dalszego życia?" 

W czerwcu 1919 roku Śrila Bhaktisiddhanta krótko po przyjęciu 

sannyasy przybył do Khulny, gdzie złożył mu pokłony niejaki 

Gopendracandra i opowiedział swoją historię. Kilkanaście lat 

wcześniej chorował na szczególnie ciężką postać gruźlicy, tak że nie 

dawano mu już nadziei.  We śnie ukazał mu się Śrila 

Bhaktisiddhanta w stoju sannyasina i polecił intonować maha-

mantrę. Wkrótce potem Gopendracandra wyzdrowiał. 

Będąc w Naimisaranya Śrila Bhaktisiddhanta stanął nad brzegiem 

miejscowego kunda (jezioro). Nieoczekiwanie woda podniosła się, 

dotknęła jego stóp i powróciła do swojego normalnego położenia. 

Zdumieni uczniowie zaczęli pić ją jako caranamritę i spryskali sobie 

nią głowy. 

Na wykłady Śrila Bhaktisiddhanty zwykł uczęszczać pewien 

człowiek, który dyskutował z nim, robił wiele zamieszania i 

przeszkadzał. Pewnego dnia Śrila Bhaktisiddhanta zauważył 

odświętną atmosferę wśród swoich uczniów. Okazało się, że 

człowiek ten zmarł.  Wielbiciele cieszyli się bardzo.  Usłyszawszy o 

jego śmierci, Śrila Bhaktisiddhanta zapłakał.  Powiedział: "Ten 

człowiek był moim prawdziwym przyjacielem, ponieważ uczył mnie 

pokory". 

Śrila Bhaktisiddhanta wprowadził do nauczania wiele innowacji. 

W całych Indiach otwierał wystawy i dioramy obrazujące rozrywki 

Krsny i Pana Caitanyi. Angażował najnowszą technikę, włączając w 

to radio. Dla upamiętnienia świętych miejsc odwiedzonych przez 

Pana Caitanyę, instalował tam marmurowe odciski Jego stóp. 

Äamiąc tradycję zezwolił swoim sannyasinom ubierać szyte kurty i 

podróżować samochodami i łodziami motorowymi. Te rewolucyjne 

idee wypływały z zasady yukta-vairagya, danej przez Śrila Rupę 

Goswamiego. Będąc wiecznie wyzwoloną duszą, Śrila 

Bhaktisiddhanta wiedział, jak w doskonały sposób zaangażować 

mayę w służbę dla Pana Krsny. 

Poza niezwykłym sukcesem nauczania, wielką zasługą Śrila 

Bhaktisiddhanty jest inicjowanie i zainspirowanie Śrila A.C. 

Bhaktivedanty Swamiego Prabhupady do rozszerzenia świadomości 



 23 

Krsny na cały świat. Kiedy Śrila Prabhupada pytany był o swojego 

mistrza duchowego, odpowiadał: "Cóż mogę powiedzieć? To był 

człowiek z Vaikunth". 

W wiecznych rozrywkach Radha-Krsny na Goloce Śrila 

Bhaktisiddhanta Sarasvati służy im jako Nayana-mani manjari. Jego 

samadhi znjduje się w Śri Caitanya Math w Yogapith w Mayapur, 

zaś puspa-samadhi, zawierające kwiaty z ciała, jest nad Radha-

kunda. 

 

ŚRI BHAKTIVINODA THAKURA 

 

Śri Saccidananda Bhaktivinoda Thakura pojawił się 2 sierpnia 

1838 roku jako trzeci syn Anandacandry, który był prawnukiem 

Madana-mohana Datty, który pojawił się siedem pokoleń po Rajy 

Krsnanadzie, wielbicielu Śri Nityanandy Prabhu. Jako dziecko 

otrzymał imię Kedarhath. Choć wzrastał w domu wuja, który był 

wielbicielem Durgi, i w towarzystwie kolegów szkolnych, którzy nie 

byli wielbicielami, nie miało to na niego zanieczyszczającego 

wpływu. 

"Był w aśramie grihastha aż do ostatnich kilku lat życia.  Pod 

koniec życia porzucił bogactwo, rodzinę i honory, przyjął porządek 

babaji i wkroczył w samadhi. Miał odpowiedzialną posadę rządową, 

utrzymywał świadomą Krsny rodzinę i napisał około stu książek o 

świadomości Krsny. W tym samym czasie służył Krsnie na wiele 

sposobów. Było to pięknem jego życia. Po dniu pełnym pracy dla 

rządu, spał cztery godziny, wstawał około północy i pisał do rana. 

Było to jego codziennością" (Śrila Prabhupada). 

Thakura Bhaktivinoda przyjął vaisnava diksa (inicjację) od Śri 

Vipinbihari Gosvamiego, będącego w linii Jahnava Maty.  Duchowe 

ispiracje i wskazówki czerpał jednak od Śrila Jagannatha dasa 

Babajiego. Ani wysoka pozycja zawodowa, ani erudycja czy 

duchowe zaawansowanie nigdy nie wpływały na niego. Zawsze był 

pokorny i przyjacielski wobec wszystkich.  Nigdy nie wypowiedział 

słowa, które mogłoby kogoś urazić.  Bebracy wychodzili z jego 

domu zadowoleni. Dzałał zawsze dla korzyści innych, a swoje 

potrzeby ograniczał do minimum. We wstępie do Śaranagati Śrila 
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Bhaktivinoda, aby uczyć nas postępu w świadomości Krsny, 

przyjmuje rolę uwarunkowanej duszy: 

"Powinieneś zająć umysł ciągłym intonowaniem chwał Krsny.  

Przez pełnienie krsna-kirtana osiągniesz mistrzostwo umysłu. Porzuć 

fałszywą dumę. Zawsze myśl o sobie jako bezwartościowym, 

niższym i pokorniejszym od źdźbła trawy na ulicy. Praktykuj 

wspaniałomyślność niczym drzewo. Porzuć gwałt wobec innych 

żywych istot i utrzymuj je. Przez całe życie nie niepokój innych. 

Czyń dla nich dobrze, aby byli szczęśliwi, i zapomnij o własnym 

szczęściu. Gdy dzięki temu osiągniesz dobre cechy i staniesz się 

dobrą pobożną duszą, powinieneś porzucić pragnienie sławy i 

honoru. Uczyń serce pokornym. Wiedząc, że Pan Śri Krsna żyje 

wewnątrz wszystkich stworzeń, okazuj szacunek wszystkim i 

zawsze.  Doskonałość osiągniesz poprzez pokorę, łaskę, szacunek 

dla innych i wyrzeczenie się sławy i honoru. W takim stanie 

powinieneś śpiewać chwały Najwyższego Pana. Płacząc, 

Bhaktivinoda zanosi modlitwę do lotosowych stóp Pana. 'O Panie, 

kiedy obdarzysz mnie takimi cechami?'" 

Starając się zawsze użyć każdej chwili w miłosnej służbie dla 

Krsny, przestrzegał następującego rozkładu dnia: 

  930- 1000- Kąpiel, prasadam (pół litra mleka, owoc, dwa capati) 

1000- 1300- Praca w urzędzie 

1300- 1400- Odpoczynek w domu 

1400- 1700- Praca w urzędzie 

1700- 1900- Tłumaczenie śastr z sanskrytu na bengali 

1900- 2000- Kąpiel, prasadam (pół litra mleka, ryż, dwa capati) 

2000- 2200- Wypoczynek 

2200- 400- Pisanie 

  400- 430- Wypoczynek 

  430- 700- Intonowanie japa 

  700- 730- Korespondencja 

  730- 930- Studiowanie śastr 

RAZEM: 

Sen- 3 godziny 

Pisanie- 8.5 godziny 

Japa, studiowanie- 4.5 godziny 
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Praca- 6 godzin 

Śrinivasa Acarya modli się do sześciu Gosvamich z Vrindavany: 

nana- 

śastra vicaranaika-nipunau sad-dharma samsthakapau, lokanam 

hita karinau..., "Sześciu Gosvamich głęboko studiowało śastra celem 

ustanowienia zasad religijnych dla dobra wszystkich". Podobnie 

Thakur Bhaktivinoda wykonał olbrzymią pracę celem pomocy 

ludzkości. Dlatego znany jest jako "siódmy Gosvami". Jego 

biografowie wymieniają trzy jego najważniejsze zasługi: 

Po pierwsze- napisanie stu autoryzowanych książek, 

Po drugie- odkrycie miejsca pojawienia się Śri Caitanyi 

Mahaprabhu, 

Po trzecie- wprowadzenie innowacji do nauczania. 

Oprócz książek w języku bengali, oriya i po angielsku, napisał 

setki poematów i pieśni pełnych duchowego uczucia i filozofii. 

Niektóre z nich to: Śri Krsna-samhita, Kalyana kalpataru, Śri 

Caitanya-śiksamrta, Śri Navadvipa-dham mahatmyam, Jaiva 

Dharma, Śri Harinama-cintamani, Bhajana-rahasya, Gita-mala, 

Gitavali, Saranagati. 

Przez ostatnich pięćset lat miejsce pojawienia się Pana Caitanyi 

Mahaprabhu było nieznane z powodu zmian koryta Gangesu. W roku 

1888 Śrila Bhaktivinoda Thakura odkrył to miejsce dzięki starym 

mapom i zapiskom. Odkrycie to potwierdził znany święty rasika-

vaisnava Śrila Jagannatha dasa Babaji Maharaja. Babaji Maharaja 

miał już ponad sto lat i nie poruszał się o własnych siłach. 

Bhaktivinod Thakur niósł go w koszu, a kiedy przybyli na to miejsce, 

Babaji Maharaja wyskoczył z kosza i zaczął tańczyć radośnie. 

Oprócz tego Bhaktivinod wprowadził czczenie Pana Gaurangi i 

Śrimati Visnupriyi w Yogapith. 

W roku 1896 wysłał na uniwersytety na całym świecie książkę Śri 

Gauranga-lila-smarana, której czterdziestosiedmiostronnicowym 

wprowadzeniem było "Śri Caitanya Mahaprabhu: Jego życie i 

nauki". Czyn ten wynikał z pragnienia przedstawienia nauk Pana w 

świecie zachodnim. 

Bhaktivinod Thakura uczynił trzy interesujące przepowiednie. W 

jednym z pism napisał: "Niedługo pojawi się osoba, która będzie 
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podróżować wokół świata, szerząc nauki Pana Caitanyi". Pisał też: 

"Bardzo niedługo intonowanie hari-nama sankirtanu rozszerzy się na 

cały świat. O, kiedy nadejdzie dzień, gdy ludzie z Ameryki, Anglii, 

Francji, Niemiec i Rosji wezmą karatale i mridangi i będą intonować 

Hare Krsna w swych miastach?" I trzecia przepowiednia: "Kiedy 

nadejdzie dzień, gdy biali cudzoziemcy przybędą do Mayapur Dham 

i przyłączą się do bengalskich vaisnavów, śpiewając Jaya 

Śacinandana, Jaya Śacinandana. Kiedy nadejdzie ten dzień?" 

Śrila Prabhupada powiedział, że było to bardzo znaczące, że 

pojawił się w tym samym 1896 roku, kiedy Bhaktivinod Thakur 

wysłał swoje książki za ocean. Wola Pana Caitanyi, pragnienie 

Thakura Bhaktivinoda i łaska Śrila Sarasvati Thakura upełnomocniła 

Śrila A.C. Bhaktivedantę Swamiego Prabhupada do rozszerzenia 

nauk Śri Caitanyi i intonowania Hare Krsna na cały świat. Śrila 

Prabhupada spełnił wszystkie trzy przepowiednie! 

Odrzuciwszy dumę, z pełnią pokory, promieniejąc czystą miłością 

do Krsny, Śrila Prabhupada przypisał wszystkie zasługi poprzednim 

acaryom. Prabhupada powiedział: "Bhaktivinoda Thakura jest 

źródłem ruchu świadomości Krsny (ISKCON) w jego czystej 

formie".  Śrila Bhaktivinoda dał też dokładny opis organizacji i 

czynności ruchu nama-hatta, z którego czerpiemy dziś. 

W roku 1986, sto lat po trzeciej przepowiedni Bhaktivinoda 

Thakura, trzy tysiące białych wielbicieli z Ameryki, Anglii, Francji, 

Niemiec, Rosji i pięćdziesięciu innych krajów odwiedziło ISKCON 

Mayapura Candrodaya Mandir w Śridhama Mayapur. Przyłączyli się 

do tysiąca vaisnavów bengalskich, kołysząc wszechświatem 

śpiewem: Jaya Śacinandana, Jaya Śacinandana, Jaya Śacinandana 

Gaura-Hari.  Śrila Saccidananda Bhaktivinoda Thakura ki-jaya! 

 

ŚRI BHAVANANDA RAYA 

 

Śri Bhavananda Raya zadedykował siebie, jak również pięciu 

swych synów (Ramananda Raya, Gopinatha, Vaninatha, Kalanidhi i 

Śudhanidhi) lotosowym stopom Śri Caitanyi Mahaprabhu. Razu 

pewnego Pan powiedział doń: "Bhavananda, ty jesteś Pandu, a twoi 
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synowie są pięcioma Pandavami. Twoi synowie są niczym Moi 

krewni. Są oni Moimi wiecznymi sługami, życie po życiu". 

Jak przystało na idealnego ojca, Bhavananda wprowadził swych 

synów na ścieżkę wyzwolenia z ciągu narodzin i umierania. W pełni 

zaangażował ich w czystą służbę oddania dla wspólnej formy piękna, 

miłości i łaski Radha-Giridhari- Śri Caitanyi Mahaprabhu. 

 

ŚRI BHUGARBHA GOSVAMI 

 

Śrila Bhugarbha Gosvami był uczniem Śrila Gadadhara Pandity i 

bliskim przyjacielem Śrila Lokanatha Gosvamiego. W Bhakti-

ratnakara podane jest, że Bhugarbha i Lokanatha byli jedną osobą, 

lecz mieli dwa ciała. Z inspiracji Pana Caitanyi byli pierwszymi i 

najważniejszymi wielbicielami, wysłanymi do Vrindavan. Jeszcze 

przed przybyciem Rupy i Sanatany Gosvamich próbowali odkryć 

zapomniane święte miejsca okręgu Vrindavan. 

"Jedenastą gałęzią Gadadhara Gosvamiego był Bhugarbha Gosani, 

a dwunastą był Bhagavata dasa. Obaj udali się do Vrindavany i 

mieszkali tam do końca życia". ZNACZENIE: Bhugarbha Gosani, 

poprzednio znany jako Prema-manjari, był wielkim przyjacielem 

Lokanathy Gosvamiego, który wzniósł świątynię Gokulanandy, jedną 

z siedmiu ważnych świątyń Vrindavany- mianowicie Govindy, 

Gopinathy, Madana-mohany, Radharamany, Śyamasundary, Radha-

Damodary i Gokulanandy- które są autoryzowanymi instytucjami 

Gaudiya vaisnavów. (Caitanya-caritamrita, Adi 12.82). 

Inaczej niż dzisiejsi naukowcy, próbujący agresywnymi metodami 

rozwikłać nieznane, Bhugarbha i Lokanatha Gosvami znaleźli lasy 

rozrywek Krsny pokorną metodą podporządkowania. Wędrowali 

wokół Vrindavan wywołując nazwy dwunastu lasów, "Bhandiravan, 

Mahavan, Kamyavan, Talavan...", a Śrimati Vrindadevi, która dba o 

wszystko we Vrindavan i jest ekspansją mocy rozrywek Krsny, 

podpowiadała właściwą lokalizację każdego z nich. 

Powiedziane jest, że Bhugarbha Gosvami, aby uniknąć 

rozproszenia materialnymi rzeczami, spełniał bhajan pod ziemią, w 

jamie (bhu znaczy ziemia, a garbha jama). Jego samadhi znajduje się 
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w przedsionku świątyni Radha-Damodara we Vrindavan, obok 

samadhi Śrila Rupy Gosvamiego. 

 

ŚRI BILVAMANGALA THAKURA 

 

Historia życia Śrila Bilvamngala Thakura opisana jest w książce 

Śri Vallabha Digvijaya. Bilvamangala był znanym uczonym z 

Południowych Indii. Zwyczajem jego było odwiedzać prostytutkę o 

imieniu Cintamani, do której był bardzo przywiązany. Spędzał u niej 

wszystkie noce. Po śmierci ojca, poganiany przez pożądanie, nie 

czekał nawet, aż ciało jego ojca dopali się do końca, ale pobiegł do 

prostytutki.  Ponieważ zaczął padać deszcz, śudrowie kremujący 

ciało wrzucili je nadpalone do rzeki. 

Tymczasem rozszalała się burza. Aby dostać się do domu 

Cintamani, Bilvamangala musiał przepłynąć przez rwącą rzekę. 

Ponieważ nie było przewoźnika, Bilvamangala zdecydował się 

przepłynąć wpław. Na środku rzeki zaczął tonąć i kurczowo chwycił 

się płynącego pnia. Z jego pomocą dobrnął do brzegu. W świetle 

błyskawicy zobaczył wtedy, że to nie pień, ale nadpalone zwłoki jego 

ojca. 

Brama do drzwi domu Cintamani była zamknięta. Bilvamangala 

krzyczał głośno, ale szum wiatru, grzmoty i padający deszcz 

zagłuszyły jego wołanie. Podjął więc próbę i wspiął się na mur, 

chwytając się węża, którego wziął za pnącze. Ostatkiem sił zsunął się 

na drugą stronę muru do ogrodu. Był tak wyczerpany, że nie miał siły 

wstać i prawie umierał. Kiedy prostytutka odkryła jego dziki upór w 

zadowalaniu zmysłów, rzekła: "Ty głupcze. Co za wielki uczony! 

Jeśli byłbyś przywiązany do Boga tak jak do mnie, stałbyś się 

aniołem". 

Zdarzenie to wstrząsnęło Bilvamangalą. Od tej chwili rozpoczął 

życie duchowe, jak wskazała mu Cinatamani, która stała się przez to 

jego vartma-pradarsaka guru.  Bilavamangala wyrzekł się świata, 

rozpoczął surowy ascetyzm i przyjął inicjację od Somagiri Maharaja. 

Somagiri dał mu mantrę i uczył technik samokontroli i koncentracji. 

Gd Bilvamangala szedł do Vrindavan, ujrzał piękną żonę 

pewnego bramina i zaczął pożądać jej. Zaraz też poczuł się 
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zdegustowany swoimi pragnieniami. Aby nie być odwracanym od 

spraw duchowych, Bilavamangala wykłuł sobie oczy. 

Stopniowo duch oddania z poprzednich żywotów zamanifestował 

się w pełni i rozwinął. Bilvamangala Thakur skomponował poemat o 

rozrywkach Krsny we Vrindava i ofiarował swojemu guru. 

Zachwycony Somagiri obdarzył go imieniem Lilaśuka.  Poemat ten, 

znany jako Krsna-karnamrita, szybko zdobył sobie sławę pomiędzy 

vaisnavami. Ramananda Raya, Vasudeva Datta i inni zaraz zrobili 

sobie kopie tego poematu na swój własy użytek. Śri Caitanya 

Mahaprabhu często słuchał go i czerpał zeń przyjemność: 

"Gdy Śri Caitanya Mahaprabhu czytał wersety z Gita-govindy 

Jayadevy, ze Śrimad-Bhagavatam, z dramatu Ramanandy Rayi pod 

tytułem Jagannatha- 

vallabha-nataka i z Krsna-karnamrity Bilvamangali Thakury, 

pogrążał się w ekstatycznych uczuciach tych wersetów. W ten 

sposób rozkoszował się ich znaczeniami". 

"Pan szczególnie lubił słuchać Krsna-karnamrity Bilvamangali 

Thakury, poezji Vidyapatiego i Śri Gita-govindy Jayadevy 

Gosvamiego. Śri Caitanya Mahaprabhu odczuwał wielką 

przyjemność w sercu, gdy Jego towarzysze intonowali wersety z tych 

książek". 

Kiedy Śrila Bilvamangala przebywał we Vrindavan, Śri Krna 

osobiście przynosił mu jedzenie i prowadził do miejsca wypoczynku. 

Pojawiał się przed nim jako mały chłopiec.  Kiedy pewneo dnia 

chłopiec zaczął grać dla niego na flecie, Bilvamangala zorientował 

się, kim On jest. Chciał Go dotknąć, lecz Śri Gopala roześmiał się i 

zniknął.  Bilvamangala zawołał: "Możesz uciec przed moją dłonią, 

lecz nigdy nie uciekniesz z mego serca". 

Bilvamangala Thakura napisał wiele pieśni o najwyższej pozycji 

Śrimati Radharani w madhurya-lila Pana Krsny.  Sześciu 

Gosvamich, Ramananda Raya, Prabodhananda Sarasvati, Krsnadasa 

Kaviraja, Viśvanatha Cakravarti i Bhaktivinod Thakur rozwinęli 

później ten temat służenia i czczenia Śrimati Radhiki jako królowej 

Vrindavan i władczyni Krsny.  Jako komentarz do Krsna-karnamrity 

Śrila Krsnadasa Kaviraja Gosvami napisał Sarangarangada. 
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Komentarz ten pomaga wielbicielom smakować naktar dzieła Śrila 

Bilvamangala Thakura. 

 

ŚRI CANDIDASA 

 

Byli pewnego razu dwaj bracia. Candidasa był czcicielem bogini 

Kali, drugi zaś był vaisnavą. Candidasa był bogaty, ponieważ 

czczenie Durgi daje bogactwo. Miał duży ogród i pałac. Drugi z 

braci, jako vaisnava, w naturalny sposób był biedny, tak że nie miał 

nawet kwiatów, które mógłby ofiarować śalagrama-śila. Pewnego 

dnia ofiarował w umyśle kwiaty z ogrodu brata, które Candidasa 

wkrótce zerwał i ofiarował bogini Candi. Bogini pojawiła się przed 

nim i rzekła: 

- Jestem z ciebie zadowolona, Candidasa. Jakiego 

błogosławieństwa pragniesz? 

- Czczę cię codziennie- rzekł Candidasa. Dlaczego pojawiłaś się 

akurat dzisiaj? 

- Dziś ofiarowałeś mi kwiat-prasadam, ofiarowany wcześniej 

Krsnie w formie śalagrama-śila. Bardzo mnie to zadowoliło, dlatego 

przyszłam. 

- Jeśli śalagrama jest ponad tobą- rzekł Candi- to dlaczego nigdy 

nie powiedziałaś mi: "Głupi Candidasie, dlaczego czcisz mnie? Czcij 

śalagrama-śila"! 

- Ponieważ nigdy nie pytałeś mnie o Najwyższego. Gdybyś 

zapytał, dałabym ci tę radę. Krsna jest Najwyższym, a śalagrama jest 

najbardziej godnym czci obiektem. Teraz, gdy wiesz już co należy 

czynić, oddawaj cześć właściwej osobie. 

Candidasa rzekł: "Przykro mi, że do tej pory marnowałem życie. 

Wybacz mi, ale będę teraz wielbił śalagrama". 

Candidasa narodził się w wiosce Nannura w okręgu Birbhum w 

Bengalu, w rodzinie bramińskiej. Napisał wiele pieśni, których Śri 

Caitanya zwykł słuchać i w ten sposób odczuwał ekstazę. 

przypuszcza się, że Candidasa i Vidyapati byli wielkimi 

przyjaciółmi, ponieważ pisma obu wyrażają wielkie transcendentalne 

uczucia rozłąki. "Pan zwykł czytać książki Viydapatiego, Jayadevy i 

Candidasy, rozkoszując się ich pieśniami razem ze Swymi poufnymi 
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towarzyszami, takimi jak Śri Ramananda Raya i Svarupa Damodara 

Gosvami" (Caitanya-caritamrita, Adi 13.42) 

 

ŚRI CANDRAŚEKHARA ACARYARATNA 

 

Śrila Candraśekhara Deva był wujem Śri Caitanyi Mahaprabhu i 

mężem siostry Śacidevi. Ponieważ nie miał dzieci, traktował Nimaia 

jak własnego syna. Po odejściu Jagannatha Miśry opiekował się 

Nimaiem i jego rodziną Niegdyś Śri Candraśekhara mieszkał w 

Śrihatta, skąd w oczekiwaniu na pojawienie się Śri Caitanyi wraz z 

innymi wielbicielami przeniósł się do Navadvip. 

W domu Cadraśekhary Śri Caitanya organizował regularne kirtany 

ku chwale Najwyższego Pana. Wystawiał tam też sztuki teatralne. 

Pewnego razu, kiedy przebrał się za boginię Laksmi, nawet Jego 

matka nie mogła Go poznać. 

Słysząc, że Pan Gauranga zamierza przyjąc sannyasę, Śri 

Candraśekhara upadł do jego stóp: "Chcesz odejść i pogrążyć cały 

kraj w mroku?" Pan objął go i rzekł: "Acaryaratna, chociaż przyjmę 

sannyasę i odejdę stąd, zawsze będę przebywał wewnątrz świątyni 

twego serca". Acaryaratna na prośbę Pana asystował przy ceremonii 

przyjęcia sannyasy. 

Śri Candraśekhara był jedną z głównych gałęzi ruch sankirtana 

Pana Caitanyi. Od samego początku Navadvipa-lila służył Panu wraz 

z innymi wielbicielami. Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura 

główną siedzibę Śri Caitanya Math ustanowił w domu 

Candraśekhara Acaryaratny. 

W rozrywkach Krsny Candraśekhara jest Subhadrą. Jego samadhi 

znajduje się we Vrindavan, za świątynią Madana-mohana, obok 

grobowca Sanatany Gosvamiego. 

 

DEVANANDA PANDITA 

 

Śrila Devananda Pandita żył we wiosce Kuliya. Był znanym 

recytatorem Śrimad Bhagavatam i wielu ludzi studiowało je pod jego 

kierunkiem. 
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Pewnego dnia Śrivasa Pandita przyszedł tam, aby posłuchać 

recytacji Bhagavatam. Wokół Devanandy siedziały setki uczniów. 

Śrivasa był zaawansowanym wielbicielem i kiedy do jego uszu dotarł 

nektar Bhagavatam, jego sercem owładnęła miłość do Boga. Zaczął 

płakać i tarzać się po ziemi. Kiedy zobaczyli to uczniowie 

Devanandy, rzekli: "To jakiś obłąkaniec. Usuńmy go stąd", i 

wynieśli go poza zgromadzenie. Devananda widział to wszystko ze 

swojego miejsca, ale nie przeszkodził im w popełnieniu obrazy.  

Kiedy guru jest głupi, uczniowie są grzeszni. 

Po tym incydencie Śri Caitanya Mahaprabhu przybył do domu 

Maheśvary Visaradhy Pandity, gdzie przebywał Devananda. Pan 

usłyszał go recytującego Bahgavatam i rozgniewał się: "Cóż to za 

objaśnienia daje ten demon? W żadnym swoim życiu nigdy nie 

zrozumiał znaczenia nawet jednego wersetu Śrimad Bhagavatam. 

Bhagavatam jest avatarą Krsny w formie książki.  Jedynym 

przedmiotem jego nauki jest oddanie. Cztery Wedy są jak jogurt, a 

Bhagavatam jest jak masło. Ktokolwiek czyni rozróżnienie pomiędzy 

Mną, Moim wielbicielem i Śrimad-Bhagavatam, szkodzi sam sobie". 

Słysząc to, Devananda zaczął zastanawiać się: "A może to 

prawda?" W tymczasie przybył tam wielki wielbiciel Pana imieniem 

Vakreśvara. Zorganizował ekstatyczny kirtan, w którym tańczył 

długo. Gdy upadł wyczerpany, Devananda ostrożnie wytarł jego ciało 

swoją szatą i masował mu nogi. 

Kilka dni potem Śri Caitanya przybył do Bengalu, aby spotkać się 

z matką i zobaczyć Ganges. Zawitał również do Kuliyi. Aby go 

zobaczyć, zaczęły napływać tysiące ludzi.  Wszyscy, którzy popełnili 

obrazę wobec Nimaya Pandity, uważając go za zwykłego człowieka, 

przychodzili prosić o przebacznie. Mahaprabhu wybaczał im 

wszystkim. Był wśród nich i Devananda. Od tego dnia się jednym z 

Jego najlepszych wielbicieli. Pan rzekł: "Ponieważ służyłeś Memu 

drogiemu wielbicielowi Vakreśvarze, jestem z ciebie zadowolony. 

Dzięki temu mogłeś Mnie osiągnąć. W osobie Vakraśvary jest 

kompletna moc Śri Krsny. Ktokolwiek mu służy, musi otrzymać 

łaskę Krsny. Teraz posłuchaj mnie, o braminie i wiedz, że jedyną 

drogą tłumaczenia wersetu Bhagavatam jest bhakti. Na początku, w 

środku i na końcu zawiera ono tylko jadną naukę: oddanie dla Visnu. 



 33 

Tak jak różne inkarnacje Krsny, jak Matsya i Kurma, pojawiają się w 

tym świecie i znikają ze Swojej słodkiej woli, w ten sposób 

Bhagavatam nie jest napisane czy ułożone przez nikogo.  Pojawia się 

i odchodzi ze Swojej woli. Bhagavatam, które jest przesycone 

miłosnym oddaniem dla Krsny, jest ekspansją samego Krsny i 

zawiera opis Jego poufych rozrywek". 

Następnie Devananda upadł do stóp Śrivasa Pandity. Śrivasa 

wybaczył mu obrazę, a wszyscy wielbiciele zawołali w ekstazie: 

"Hari bol! Hari bol!" 

 

ŚRI GADADHARA PANDITA GOSVAMI 

 

Śri Gadadhara był stałym towarzyszem Pana od samego 

dzieciństwa. Ojciec jego nazywAł się Madhava Miśra, a matka 

Ratnavali. Mieszkali oni w Mayapur niedaleko domu Jagannatha 

Miśry. Ratnavali traktowała Matkę Śaci jak swoją siostrę i często ją 

odwiedzała. 

Śri Gaurahari darzył Gadadhara takim uczuciem, że nie mógł być 

bez niego ani przez chwilę. Obaj byli nierozłącznymi towarzyszami 

zabaw. Spokojny, wyrzeczony i poważny Gadadhara był całkowitym 

przciwieństwem Nimaia. W szkole Gangadasa Pandity Nimai nękał 

go bezsensownymi pytaniami, na które Gadadhar najczęściej nie 

odpowiadał. 

Według Śrila Kaviego Karnapury, Gadadhara jest córką króla 

Vrisabhanu, Śrimari Radharani. Gadadhara w czasie navadvipa-lila 

Śri Gaurasundary służył Mu jako Jego główny asystent. Śri Śri 

Radha-Krsna z Vrindavan pojawili się jako Gaura-Gadadhara, aby 

cieszyć się rozrywkami w Navadvip nad Gangesem. W Caitanya-

caritamrita znajdujemy następujący opis: "Nikt nie może opisać 

charakteru i ekstatycznej miłości Gadadhara Pandita. Dlatego innym 

iminiem Śri Caitanyi Mahaprabhu jest Gadadhara Prananatha- 'życie 

i dusza Gadadhara'". 

Pewnego dnia w zaroślach nad Gangesem Pan Caitanya usiadł w 

nastroju medytacji o Swoich rozrywkach z Vrindavan. Mukunda 

Datta zaczął śpiewać słodką pieśń w nastroju purva-raga.  Śrila 

Gadadhara z leśnych kwiatów zrobił girlandę i zawiesił ją na szyi 
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Pana.  Tak jak Radharani zwykła przystrajać Krsnę we Vrindavan, 

tak Gadadhar dbał o Pana Caitanyę. Codziennie ucierał papkę 

sandałową, aby nacierać Jego ciało. 

Innym razem Śri Gaura-Gadadhara usiedli na korzeniu drzewa, a 

Śri Nityananda usiadł po Ich prawej stronie. Śrivasa Pandita 

przyozdobił Ich kwiatami. Advaita Acarya ofiarował arati, podczas 

gdy Narahari wachlował camarą, Śuklambara ofiarował candana, a 

Murari Gupta śpiewał o chwałach Pana.  Vijaya, Mukunda, 

Purusottama, Madhava i Vasudeva Ghoś również śpiewali różne 

pieśni w różnych raga. W ten sposób Śri Caitanya Mahaprabhu 

cieszył się rozrywkami nadia-lila. 

Mistrzem duchowym Gadadhara Pandita jest Śrila Pundarika 

Vidyanidhi. Związana z tym historia przedstawiona jest w jego 

życiorysie. 

Kiedyś, gdy Gadadhara Pandita przyszedł do Śri Caitanyi, Pan 

zapytał go: "Gadadhar! Gdzie się podział ten przepiękny chłopiec o 

ciemnej cerze, ubrany w żółte szaty?"- po czym zaczął płakać. 

Gadadhara odrzekł: "On jest w Twoim sercu".  Słysząc to, 

Mahaprabhu zaczął rozdrapywać Swą pierś.  Gadadhara schwycił Go 

za ręce, lecz Pan powiedział: "Puść Mnie. Nie mogę żyć ani chwili, 

nie widząc Krsny". 

Po przyjęciu przez Pana Caitanyę sannyasy, Gadadhara również 

przyjął wyrzeczony porządek życia, aby być z Nim.  Przyjął ślub 

ksetra-sannyasy (tzn. że nigdy nie opuści świętrego dham) i służył 

Bóstwu Tota-Gopinatha w Puri. Śri Gauranga odwiedzał go, aby 

słuchać jego recytacji Bhagavatam. 

W pamiętniku pewnego wielbiciela z Orissy zapisane jest, że 

pewnego dnia Pan zniknął. Towarzysze szukali Go najpierw w 

światyni Gundica, a następnie rozbiegli się we wszystkich 

kierunkach. Ostateczenie na zewnątrz śiwątyni Tota-Gopinatha 

znaleźli ubrania Pana. Do dziś widać ślad nad prawym kolanem 

Bóstwa, po tym jak Pan wszedł w Bóstwo.  Chociaż Śrila Gadadhar 

Pandita był o rok młodszy od Pana Caitanyi i miał dopiero 

czterdzieści kilka lat, po odejściu Pana szybko postarzał się. Nie 

mógł nawet podnieść rąk, aby założyć Bóstwu girlandę. Widząc 
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trudności Swego sługi, Bóstwo Tota-Gopinatha usiadło, aby ułatwić 

mu jego służbę.  Do dziś jest to jedyne Bóstwo Krsny, które siedzi. 

Jak powiadają niektórzy, niedługo po odejściu Pana Gaurangi Śri 

Gadadhara przyłączył się do Jego wiecznych rozrywek, również 

wchodząc w BĆstwo Tota-Gopinatha. Danta samadhi zawierające 

ząb Gadadhara Pandita znajduje się we Vrindavan obok świątyni 

Vamsi Gopala. 

Śrila Bhaktivinoda Thakura pisał: "Pamiętaj o rozrywkach Gaura-

Gadadhara. Medytuj o Gaura-Gadadharze, boskiej parze, i jej 

nadzwyczajnym pięknie. Słuchaj rozmów o Gaura-Gadadharze i 

czcij Ich jako przebywających w zaroślach na Godrumnie, skąpanych 

w świetle księżyca". 

 

ŚRI GANGADASA PANDITA 

 

Po ceremonii otrzymania świętej nici, Śri Gaurasundara podjął 

naukę w domu, pod kierunkiem ojca. Kiedy jednak Jagannatha Miśra 

ujrzał, że syn pragnie uczęszczać do instytucji akademickiej, posłał 

Go do szkoły Śrila Gangadasa Pandita. Wcześniej Pan przyjmował 

nauki od nauczyciela imieniem Visnu i drugiego o imieniu 

Sudarśana. 

W rozrywkach Krsny Gangadasa jest nauczycielem Krsny i 

Balaramy, Śandipani Munim. Pojawił się we wsi Ekacakra, tej 

samej, co Śri Nityananda Prabhu. Gangadasa uczył Śri Caitanyę 

gramatyki wyższego standardu. Powiedziane jest, że same studia nad 

gramatyką sanskrycką trwają przynajmniej dwanaście lat, gdyż 

gramatyka sanskrycka jest bramą do wykształcenia. 

Swego nowego ucznia Gangadasa traktował niczym syna. Dzięki 

Jego boskiemu pojawieniu się i cechom wiedział, że nie jest On 

zwykłym chłopcem. Nimai dzięki Swemu zadziwiającemu 

intelektowi zapamiętywał wszystkie sutry raz tylko je usłyszawszy. Z 

czasem lepiej objaśniał je niż nauczyciel.  Nikt spośród setek 

uczniów nie mógł z Nim konkurować. 

Najlepszym spośród uczniów, jak np. Śri Kamalakanta, Murari 

Gupta, Śri Krsnananda i inni, zwykł Nimai zadawać podchwytliwe 

pytania. Dyskusje zazwyczaj kończyły się na brzegu Gangesu- 
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kłótnią, wrzucaniem się do wody i obrzucaniem błotem. Śri Gaur 

zwykł ustalać jakiś wniosek, następnie obalał go poprzez 

ustanowienie przeciwnego, po czym i ten unieważniał i argumentacją 

przywracał poprzednią konkluzję. Widząc Jego genialny talent 

wszyscy dziwili się, zaś Gangadasa Pandita był bardzo zadowolony. 

Po nauce logiki i retoryki, Śri Nimai otworzył na polecenie Swego 

guru własną szkołę. Mieściła się ona w domu Mukundy Sanjaya. 

Dzień po dniu liczba studentów rosła, a ich nauczyciel mimo 

młodego wieku był tak uczony, że budziło to powszechne zdumienie. 

W tym też czasie Matka Śaci poprosiła Nimaia, aby udał się do 

Gayi i odprawił rytuały dla przodków. Po inicjacji przez Śrila Iśvarę 

Puriego Śri Caitanya powrócił do domu zupełnie odmieniony. 

Wszystkie sutry objaśniał teraz w związku z Krsną. 

Gdy Nimai przybył, aby złożyć Gangadasie pokłony, ten rzekł: 

"Posłuchaj, Viśvambhar. Wykształcenie w życiu bramina nie jest 

niczym złym. Zarówno Nilambara Cakravarti, Twój dziadek ze 

strony matki, jak i Twój ojciec, Jagannatha Miśra, nie są głupimi 

nieukami. Ty również jesteś znawcą logiki. Jeśli przez porzucenie 

nauki osiąga się oddanie, to dlaczego Twój dziadek i ojciec nie 

zrobili tego? Czyż nie są wielbicielami? Proszę, kontynuuj Swe 

studia. Jeśli bramin głupieje, wtedy nie rozróżnia pomiędzy dobrym 

a złym. Powinieneś kontynuować naukę i uczyć Swych studentów". 

Nimai odpowiedział: "Dzięki twej łasce nie ma w Navadvip 

nikogo, kto mógłby Mnie pokonać w filozoficznej dyspucie.  Idę do 

Swej szkoły, aby zrobić, jak mówisz". Słysząc te słowa, Gangadasa 

był zadowolony. Następnie Mahaprabhu wziął kurz z jego 

lotosowych stóp i udał się do szkoły. 

 

ŚRI GANGAMATA GOSVAMINI 

 

Śriyuta Nareś Narayana był królem krainy Puntiya w Bengalu.  

Jego jedynym dzieckiem była córka Śaci, od dzieciństwa oddana 

Krsnie. W krótkim czasie poznała zasady gramatyki i poezji. Była też 

zadziwiająco piękna. Nie interesowała się jednak swym 

małżeństwem. Ojcu oznajmiła, że nie interesuje jej nikt, kto podlega 

śmierci. Wkrótce potem jej rodzice zmarli, tak że odpowiedzialność 
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za rządzenie spadła na jej barki. Po czynnościach głowy państwa 

odwiedzała święte miejsca pielgrzymek, lecz nie czuła się 

szczęśliwa. Dlatego udała się w podróż do Puri, aby ujrzeć Pana 

Jagannatha, a potem do Vraja Dhama. 

Pewnego razu spotkała Śrila Haridasa Panditę Gosvamiego.  Był 

on ukochanym uczniem Ananty Acaryi, ucznia Gadadhary Pandity. 

Ananta Acarya znany jest jako Vinoda-manjari, a Haridasa Pandita 

jako Raghu Gopala lub Rasa-manjari. Jedną z jego uczennic była już 

ciotka Śaci, Laksmipriya. Śaci upadła do jego stóp i zaczęła prosić o 

łaskę. Haridasa Pandita, aby ją wypróbować, powiedział, że dla córki 

króla praktykowanie wyrzeczeń to rzecz niemożliwa. Wtedy Śaci 

wyrzekła się materialnego świata. Porzuciła biżuterię i kosztowne 

stroje. Haridas Pandit rzekł: "Aby wyzbyć się dumy, zacznij żebrać 

od domu do domu. Wtedy będziesz kwalifikowana, aby otrzymać 

moją łaskę". Śaci okryła swoje ciało jedną starą szatą i żebrała od 

domu do domu o coś do jedzenia. Jej ciało wychudło i pobladło. 

Wszyscy dziwili się jej wyrzeczeniu i wiedzieli, że nie jest ona 

zwykłą kobietą. Spała na piasku na brzegu Yamuny i wstawała przed 

wschodem słońca, aby posprzątać świątynię Govindy.  Zadowolony 

Haridasa inicjował ją jako swoją uczennicę. Śaci codziennie słuchała 

wykładów swojego guru, tak że wkrótce zaznajomiła się z literaturą 

Gosvamich. Wzorem guru intonowała codziennie trzysta tysięcy 

imion Visnu (196 rund). 

Na polecenie Haridasa udała się nad Radha-kunda, gdzie wraz z 

Laksmipriyą codziennie okrążały wzgórze Govardhana i czciły Pana. 

Po jakimś czasie Haridasa polecił jej nauczać przekazu Śri Caitanyi 

w Puri. W tym czasie prawie wszyscy towarzysze Mahaprabhu 

zakończyli swoje ziemskie rozrywki.  Śaci zamieszkała w domu 

Sarvabhaumy Bhattacaryi, wówczas opuszczonym i popadającym w 

ruinę. Był tam tylko czczony przez niego Damodara-śila. Śaci 

odnowiła dom, wprowadziła czczenie Bóstw i codziennie dawała 

wykłady z Bhagavatam, na które przybywało wielu ludzi z okolicy. 

Na jeden z wykładów przybył też król Mukunda Deva, który 

podarował leżące naprzeciwko jezioro Sveta-Ganga. Śaci inicjowała 

wielu ludzi, także i braminów. 
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Gdy nadszedł dzień Mahavaruni (Ganga-sagara-mela), pomyślny 

dla kąpieli w Gangesie, Śaci bardzo żałowała, że nie ma takiej 

okazji, i wieczorem wykąpała się w Sveta-Ganga.  Nieoczekiwanie 

od stóp Pana Jagannatha ze świątyni wypłynęła potężna fala 

Gangesu, dopłynęła do Sveta-Ganga i porwała Śaci do świątyni 

Pana. Gdy strażnicy świątynni ujrzeli ją wewnątrz zamkniętej na noc 

świątyni, wzięli ją za złodziejkę i aresztowali. Zaraz też we śnie 

głównemu pujariemu i królowi Mukundzie pojawił się Pan 

Jagannath i rozkazał uwolnić Śaci. Od tego dnia była ona znana jako 

Gangamata. Na polecenie Pana król i pujari przyjęli od niej inicjację. 

Gangamata zainteresowana była tylko miłością do Boga i niczym 

doczesnym. Nie chciała przyjąąć guru-daksiny.  Ostatecznie zgodziła 

się i król codziennie posyłał jej dwa garnki maha-prasadam, garnek 

warzyw, ubranie Pana Jagannath i 160 kauri (małych muszelek). 

Służba ta przestrzegana jest do dziś i rzeczy te są ofiarowywane w jej 

samadhi. 

W mieście Jaipur w Rajastan żył pewien ubogi bramin, który czcił 

Bóstwo Śri Rasika Raya. Pan Jagannath pojawił się przed nim we 

śnie i rzekł: "Nie czcisz Bóstwa właściwie.  Jeśli nie chcesz 

nieszczęścia, to zanieś je do Śri Ksetra i daj Śri Gangamacie, która 

mieszka na brzegu Sveta-Ganga". Bramin niezwłocznie wyruszył do 

Puri, lecz Gangamata nie chciała przyjąć Bóstwa. "Jestem ubogą 

żebraczką. Co bębę mogła ofiarować Bóstwu? Zabierz je lepiej ze 

sobą". Bramin pozotawił ukradkiem Bóstwo w ogrodzie Tulasi i 

szybko oddalił się. 

We śnie Śri Rasika Raya pojawił się przed Gangamatą i rzekł: 

"Przybyłem tu, aby przyjmować twoją służbę. Bramin zostawił mnie 

w ogrodzie Tulasi i odszedł. Cały dzień nie jadłem. Nakarm Mnie". 

Gangamata odnalazła Bóstwo i zrobiła proste czczenie i ofiarowanie, 

a Śri Rasika Raya zjadł wszystko. 

Nazajutrz do domu Gangamaty przybyli wielbiciele, a kiedy 

dowiedzieli się o całej tej historii, zaczęli radośne intonować. 

Codziennie Gangamata przygotowywała dla Bóstwa różne potrawy z 

warzyw i ciasta. Służyła Bóstwu przez dwanaście godzin, a potem 

żebrała. 
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Gdy była już w podeszłym wieku, żebranie stało się dla niej 

trudne. Dlatego Bóstwo samo zbierało potrzebne rzeczy od kilku 

bogatych kupców. Z powodu wieku Gangamata przepraszała 

Bóstwo, że nie może Mu już dobrze służyć, i prosiła, aby mogła 

umrzeć intonując święte imiona. Bóstwo rzekło: "Dobrze, nie martw 

się. Przekaż czczenie jednemu ze swych uczniów, a potem przybądź 

do Mojej wiecznej siedziby". 

Gangamata przekazała czczenie Rasika Rayi swemu uczniowi o 

imieniu Vanamali. W roku 1721, w wieku 112 lat, Śri Gangamata 

Gosvamini medytując o lotosowych stopach Śri Rasika Rayi 

przyłączyła się do Jego wiecznych rozrywek.  Bóstwo to nadal jest 

czczone w domu Sarvabhaumy Bhattacaryi w Puri. 

 

ŚRI GANGA NARAYANA CAKRAVARTI 

 

Gdy Śri Ganga Narayana Cakravarti, sławny bramin, przyjął 

inicjację od Śrila Narottama dasa Thakura, smarta bramini poczuli 

się znieważeni. Udali się do król Narasimha na skargę, że ten oto 

bezczelny śudra, Narottama dasa, inicjował bramina w praktyki 

Gaudiya-vaisnava. Król, smartowie i dig-vijay pandici (uczeni 

światowej klasy) udali się w drogę celem ukarania "uzurpatora" 

Narottama dasa. 

Wielbciel Krsny toleruje wszelkie ataki wobec siebie, lecz reaguje 

niczym ogień, gdy obraża się guru lub Krsnę. Ganga Narayana 

Cakravarti i Ramacandra Kaviraja, usłyszawszy o zamierzonym 

ataku na ich guru, zaniepokoili się.  Przebrawszy się jeden za 

garncarza, drugi za sprzedawcę betelu, otworzyli stragany w 

sąsiedniej wsi. 

Po przybyciu w pobliże smartowie wysłali swych uczniów, aby 

kupili garnki do gotowania. Garncarz (Ramacandra Kaviraja) i 

sprzedawca betelu (Ganga Narayana Cakravarti) mówili do nich 

czystym sanskrytem. Rozmowa wkrótce przekształciła się w dysputę, 

do której dołączył się król i uczeni. Obaj sprzedawcy prędko uciszyli 

przeciwników. Kiedy król zrozumiał, że są oni uczniami Narottama 

dasa, powiedział do braminów: "Jeśli nie umiecie pokonać tych 
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dwóch szeregowych uczniów Narottama dasa Thakura, to jak chcecie 

pokonać jego samego?" Bramini chyłkiem odeszli do domu. 

W nocy we śnie królowi i panditom ukazała się Durga Devi i 

powiedziała: "Przyjmijcie inicjację od Narotama dasa Thakura, albo 

zetnę wam głowy". Następnego dnia wszyscy oni podporządkowali 

się i przyjęli inicjację. 

 

ŚRI GAURAKIŚORA DASA BABAJI 

 

Śri Gaurakiśora dasa Babaji Maharaja pojawił się w wiosce 

Bagjan koło Tepakhola w dzisiejszym Bangladeszu. W czasach życia 

rodzinnego znany był pod imieniem Vamsi dasa i oprócz filozofii 

vaisnava zajmował się handlem zbożem. Po śmierci żony porzucił 

rodzinę i przyjął inicjację babaji od Śrila Bhagavata dasa Babajiego, 

ucznia Śrila Jagannatha dasa Babajiego. Przez trzydzieści lat żył w 

różnych miejscach okręgu Vrajy. Pewnego dnia zapragnął odwiedzić 

miejsce pojawienia się Śri Caitanyi Mahaprabhu i udał się do 

Mayapur. 

Na sąsiedniej wyspie, Godrumadvipie, przebywał akurat koło 

muru otaczającego czyjąś posesję, kiedy usłyszał, że po drugiej 

stronie, w ogrodzie, ktoś czyta na głos Śrimad-Bhagavatam. 

Przychodził tam codziennie, a po pewnym czasie poznał tego kogoś; 

był nim Śrila Bhaktivinoda Thakura. Syn Bhaktivinody, Siddhanta 

Sarasvati, został później uczniem Gaurakiśory Babajiego. 

Bhaktivinod Thakur i Babaji Maharaja zaprzyjaźnili się ze sobą. 

W sercu Babajiego Maharaja nigdy nie zagościła hipokryzja.  Był 

on ucieleśnieniem wyrzeczenia Śrila Rupy i Sanatany Gosvamich. 

Odziewał się w znalezioną na gościńcu albo w krematorium 

garderobę, którą prał w Gangesie. Najczęściej nosił tylko przepaskę 

na biodrach, lecz i o niej czasami zapominał, ogarnięty ekstazą 

krsna-prema. Do gotowania używał znalezionych glinianych 

garnków, wypłukanych w Gangesie. Czasami zaspokajał głód 

żebrząc od drzwi do drzwi (nigdy jednak nie prosił o nic 

materialistów), a czasami jedząc błoto z brzegów Gangesu. Czasami 

zbierał drewno w lesie i ukradkiem podrzucał do świątyni. 
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W owym czasie było wielu niby-wyrzeczonych mnichów, którzy 

żyli niczym małpy. Małpy nie przywiązują wagi do stroju, jedzą to 

co znajdą i chodzą tu i tam, ale z upodobaniem oddają się różnym 

przyjemnościom. Owi pseudo-babaji zakładali strój vaisnava, lecz 

nie przestrzegali instrukcji Śri Caitanyi Mahaprabhu co do życia 

duchowego. Było to fałszywe wyrzeczenie, phalgu-vairagya. Widząc 

tych fałszywych mnichów, pewnego dnia Śri Gaurakiśora Babaji 

przybył do Bhaktivinoda odziany w dhoti z ozdobnym szlakiem i 

drogi szal. Zdziwionemu Bhaktivinodowi wyjaśnił: "Tysiąc razy 

lepiej jest założyć strój gentlemana, niż odziewać się wyrzeczenie, a 

w ukryciu dopuszczać się grzesznych postępków". 

Król Kasimbazar imieniem Manindracandra Nandi (ten sam, który 

zaprosił Śrila Bhaktisiddhantę Sarasvatiego), zapraszał Gaurakiśora 

dasa Babajiego do swojego pałacu, lecz bezskutecznie. Kiedy 

przybyli dworzanie z palankinem, Babaji rzekł: "Jeśli pójdę do 

pałacu króla, mogę stać się pożądliwy wobec tamtejszych bogactw i 

w ten sposób moje stosunki z królem nie będą najlepsze. Niech lepiej 

król porzuci swe bogactwo i przyjdzie to do mnie. Zamieszkamy pod 

przewróconymi łodziami i w pełnym szczęściu będziemy pełnić hari-

bhajana". 

Po tym zdarzeniu Babaji rzekł: "Latryna gdzieś na osobności jest 

dla pełnienia bhajanu tysiące razy lepsza niż towarzystwo 

światowców", po czym zamieszkał w publicznej latrynie przez około 

pół roku. Kiedy różni bogacze przychodzili z propozycją zbudowania 

dla niego domu w Navadvip, odpowiadał z wewnątrz, że już ma. 

Gaurakiśora dasa Babaji nosił ze sobą dwie książki autorstwa 

Narottama dasa Thakura, Prarthana i Prema-bhakti-candrika. W 

Ekadaśi nie jadł nic i nie pił nawet kropli wody. Poznając w nim 

maha-bhagavatę, wielu próbowało służyć mu, lecz on nigdy nie 

pozwalał na to.  Nawet idąc ulicą intonował na głos maha-mantrę. Z 

oczu płynęły mu łzy ekstazy, tak że zapominał o świecie. Główną 

jego instrukcją było: "Święte imię jest jedynym schronieniem. Nie 

jest możliwe pamiętanie duchowych rozrywek Krsny poprzez jakieś 

sztuczne metody. Dzięki stałemu intonowaniu serce staje się czyste, 

a z sylab mantry wyłania się prawdziwa forma Śri Hari". 
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Pewnemu lekarzowi, który chciał w Navadvip otworzyć bezpłatną 

klinikę, Babaji Maharaja radził: "Jeśli naprawdę chcesz mieszkać w 

Navadvipa Dham, porzuć pragnienie otwierania darmowej kliniki dla 

leczenia zmysłów zadowalaczy. jeśli chcesz służyć, to nie pełń 

niczego poza hari-bhajana. Wszystkie inne czynności i obowiązki 

wiążą z cyklem samsary". 

Śrila Babaji Maharaja zwykł mówić gromko: "Jedzenie tu i tam 

bez rozróżnień niszczy bhajan". Pewengo razu Haren Babu przyniósł 

mu prasadam. Babaji Maharaja nie odzywał się do niego przez trzy 

dni, a czwartego rzekł: "Festiwal, z którego przyniosłeś prasadam, 

odbywał się celem zapewnienia życiowej pomyślności wchodzącej w 

życie dziewczyny. Jeśli nie czynisz rozróżnień co do towarzystwa i 

jesz tu i tam, twój bhajan jest nieskuteczny". 

Pewnego dnia przed dniem rocznicy odejścia Śrila Sanatany 

Gosvamiego Śrila Babaji Maharaja rzekł: "Powinniśmy obchodzić 

wielki festiwal". Towarzyszący mu rzekli: "Skąd weźmiemy 

wszystkie potrzebne do tego rzeczy?" Gaurakiśora dasa Babaji rzekł: 

"Nie mówcie o tym nikomu. Zawiesimy nasz jednorazowy w ciągu 

dnia posiłek i będziemy bez przerwy intonować imię Pana Hari. Dla 

ludzi jak my będzie to wspaniałym festiwalem". 

Po odejściu Śrila Gaurakiśory dasa Babajiego w roku 1915 

pojawiło się wielu wątpliwej reputacji sadhu, którzy chcieli 

przywłaszczyć sobie jego ciało, wybudować samadhi (grobowiec) i 

ciągnąć zyski z pielgrzymów. Zamęt był tak wielki, że przybył 

inspektor policji z Navadvip. "Sarasvati Thakura nie jest 

sannyasinem, dlatego nie ma prawa do kogoś, kto nie miał domu"- 

mówiono. W odpowiedzi na to Śrila Bhaktisiddhanta stwierdził, że 

ma takie prawo jako jedyny uczeń i brahmacarin ściśle 

przestrzegający celibatu.  "Jeśli ktoś spomiędzy was nie miał 

nielegalnego seksu przez ostanie pół roku, może zabrać ciało 

Paramahamsy Maharaja".  Nikt się nie ruszył. "Jeśli ktoś z was nie 

miał nielegalnego seksu przez ostatni miesiąc, może zabrać ciało". I 

znów nikt nie wystąpił, a zamiast tego obecni zaczęli pojedynczo 

oddalać się chyłkiem. "Jeśli ktoś z was nie miał nielegalnego seksu 

przez ostatnie trzy dni, może zabrać ciało". Stopniowo przy ciele 

Babaji Maharaja pozostał tylko Śrila Bhaktisiddhanta i inspektor 
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policji, który przyznał mu prawo zabrać je. Niektórzy ludzie radzili: 

"Babaji Maharaja chciał, aby o śmierci przeciągnąć jego ciało 

ulicami Navadvip". Śrila Bhaktisiddhanta złożył jednak ciało w 

grobowcu mówiąc: "Jeżeli tak mówił, to z powodu nadzwyczajnej 

pokory. Ciało świętej osoby nie służy do przeciągania ulicami; 

należy je czcić". Samadhi to znajduje się w Śri Caitanya Math w 

Mayapur. Puspa-samadhi znajduje się w Radha-Kunja Bihari 

Gaudiya Math niedaleko Radha-kunda. 

W wiecznych rozrywkach Krsny Śri Gaurakiśora dasa Babaji 

bierze udział jako Guna-manjari. 

 

ŚRI GAURIDASA PANDITA 

 

Śrila Krsnadasa Kaviraja Gosvami tak opisuje Śri Gauridasa 

Panditę: 

Gauridasa Pandita, wzór najwznioślejszej służby oddania w 

miłości do Boga, posiadał największą moc otrzymywania i 

rozdawania takiej miłości. Czyniąc Pana Caitanyę i Pana Nityanandę 

Panami swojego życia, Gauridas Pandita poświęcił wszystko dla 

służby Pana Nityanandy, nawet swe zwiaązki rodzinne" (Caitanya-

caritamrita, Adi 11.26). 

Ojciec jego miał na imię Kamsari Miśra, a matka Kamala.  Mieli 

oni sześciu synów: Damodara, Jagannatha, Suryadasa, Gauridasa, 

Krsnadasa i Nrisimha Caitanyę. Śri Gauridas jest inkarnacją Subala z 

Goloki. 

Niedaleko Śantipur, po drugiej stronie Gangesu, znajduje się 

miejscowość Ambika Kalna. Do dziś przechowują tam Bóstwa 

Gauridasa i egzemplarz Bhagavad-gity na palmowych liściach, o 

którym mówią, że zapisany został ręką Śri Caitanyi Mahaprabhu. 

Pewnego dnia Śri Caitanya i Śri Nityananda przepływali Ganges 

do Ambika Kalna. Śri Mahaprabhu zabrał ze Sobą wiosło. Kiedy 

przybyli do domu Gauridasa Pandita, Śri Gauracandra wręczył mu 

wiosło mówiąc: "Przy jego pomocy przepłyń ocean materialnej 

egzstencji, zabierając ze sobą wszystkie żywe istoty". 

Starszy brat Gauridasa Pandita, Suryadasa, miał dwie córki: 

Vasudhę i Jahnavi. Obie poślubił Pan Nityananda. 



 44 

Przed przyjęciem sannyasy Śri Gauranga odwiedził dom 

Gauridasa. Gauridasa wiedział, że Pan zamierza przyjąć wyrzeczony 

porządek życia i odejść, dlatego cierpiał wielki ból. Widząc to Śri 

Caitanya zamanifestował Swoje Bóstwo i przekazał je Gauridasie, 

aby czcił Je niczym Samego Pana. 

Pan objął Gauridasa i zapytał: "Jesteś naszym przyjacielem, 

Subalem. Pamiętasz, jak bawiliśmy się na brzegach Yamuny?" 

Mówiac to, Pan Caitanya i Nitayananda zamienili się w chłopców 

pasterzy. Na szyjach mieli girlandy z leśnch kwiatów i mieli bawole 

rogi u pasa, pasterskie laski i flet. 

Dla swych Bóstw Gauridasa codziennie przyrządzał wiele potraw. 

Z upływem lat było to dla niego coraz bardziej kłopotliwe. 

Miłosierne Bóstwa rzekły: "Twoje ofiarowania są bardzo wymyślne, 

ale nie ma potrzeby, abyś tak się trudził.  Mogą być prostsze".  

Gauridas odrzekł: "Przyjmijcie dziś to co przygotowałem, a od jutra 

dostaniecie tylko trochę śaku". Słysząc odpowiedź, Bóstwa 

roześmiały się i zaczęły jeść. 

Innym razem Gauridasa zapragnął ładnie przyozdobić Bóstwa.  

Wiedząc o tym, Bóstwa zamanifestowały różne rodzaje biżuterii i 

pokazały się w niej Gauridasie. Kiedy Pandita wszedł do światyni, 

zdziwił się: " Skąd się wzięły te różne ozdoby?" 

Najdroższym uczniem Gauridasa Pandity był Hridayananda. Z 

okazji rocznicy pojawienia się Śri Caitanyi porozsyłał on zaproszenia 

do różnych wielbicieli w imieniu Gauridasa, sądząc że urządzi on z 

tej okazji festiwal. Gauridasa zadowolony był z tego, lecz udał gniew 

i krzyknął: "Jesteś niezależny ode mnie. Rozsyłasz zaproszenia tu i 

tam. Jeśli chcesz urządzać festiwal, to nie tutaj". 

Słysząc to Hridayananda poszedł nad brzeg Gangesu. Przybył tam 

też jakiś bogacz, przysłany przez jego guru, i ofiarował mu znaczną 

dotację na cel urządzenia festiwalu.  Wkrótce zaczęli przybywać 

wielbiciele i rozpoczęły się uroczyste obchody. Hridayananda 

śpiewał i tańczył ekstatycznie. Kirtan był tak wspaniały, że Bóstwa 

zeskoczyły z ołtarza i przyłączyły się do tańczących. 

Gauridasa Pandita nie znalazł w świątyni swych Bóstw.  

Domyślając się co się stało, uśmiechnął się tylko, chwycił kij i 

pobiegł łapać Bóstwa. Bóstwa widząc go rozgniewanego 
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przestraszyły się i wskoczyły do serca Hridayanandy. Widząc to Śri 

Gauridasa nie mógł powstrzymać łez ekstazy.  Przebaczył swojemu 

uczniowi i nadał mu imię Hridaya Caitanya. 

Hridaya Caitanya był guru Śyamanandy Pandity. 

Do dziś pujari odsłaniają te Bóstwa jedynie na krótki moment, 

podobnie jak w świątyni Bankey-bihari we Vrindavan, obawiając się, 

żeby Bóstwa znów nie uciekły. 

 

ŚRI GOPAL BHATTA GOSVAMI 

 

Przed napisaniem Śri Caitanya-caritamrita, Śrila Krsnadasa 

Kaviraja Gosvami poprosił wszystkich starszych wielbicieli z 

Vrindavan o błogosławieństwo. Śri Gopal Bhatta Gosvami był 

pomiędzy nimi, lecz zastrzegł, aby Krsnadasa Kaviraja nie 

wymieniał jego imienia. Dlatego spotykamy je tylko raz lub dwa, a 

większość informacji o nim pochodzi z Bhakti-ratnakara i innych 

źródeł. 

Śri Caitanya Mahaprabhu rozpoczął Swą podróż na południe Indii 

latem 1510 roku. Po wielu dniach przybył do miasta Śri Rangam nad 

rzeką Kaveri. Miasto to jest centrum Śri-sampradayi. Znajduje się 

tam słynne Bóstwo Ranganatha.  Pan spotkał tam Vyenkata Bhattę i 

jego dwóch braci, Prabodhanandę Sarasvatiego i Tirumallę Bhattę. 

Pan zatrzymał się u niego na okres czterech miesięcy caturmasyi. 

Często rozmawiali ze sobą i żartowali, i ostatecznie Vyenkata 

nawrócił się ze Śri na Gaudiya-vaisnavizm. Był tam też syn 

Vyenkaty, siedmioletni Gopal, który usługiwał Panu Caitanyi. W tym 

czasie Gopal miał sen, w którym ujrzał Pana Caitanyę jako 

dwurękiego Syamasundara, grającego na flecie. Pan poinstruował go: 

"Spotkasz dwie osoby, Rupę i Sanatanę. Przelałem na nich stan 

Mojego umysłu (mano-vritti), aby opublikowali Moje nauki. Poprzez 

twoich uczniów będą one rozpowszechnione na wszystkie miasta i 

wsie". 

Po przebudzeniu się Gopala Pan rzekł do niego: "Służ swemu 

ojcu i matce, a po ich odejściu idź do Vrindavan i przyłącz się do 

Rupy i Sanatany. Zawsze słuchaj i intonuj o chwałach Pana Krsny". 

Śri Gauranga opuścił Śri Rangam, lecz Gopal nigdy nie zapomniał 
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Jego słów. Z upływem czasu Gopal Bhatta przyjął inicjację od swego 

wuja, Prabodhanandy. Od niego nauczył się poezji, retoryki, 

gramatyki i Vedanty. Z powodu wiedzy i oddania stał się sławny. 

Następnie udał się do Vrindavan, gdzie spotkał Rupę i Sanatanę. 

Posłano Panu do Puri wieść: "Wszyscy mieszkańcy Vrindavan, Jak 

Lokanath, Bhugarbha, Kasiśvara Pandita, Paramananda i Krsnadasa, 

są z niego bardzo zadowoleni.  Przyjęliśmy go jak naszego brata.  

Gdy tylko przybył, przyjął porządek życia wyrzeczonego mnicha". 

Ucieszony Pan przesłał Gopalowi Swoją szatę, kilka osobistych 

drobiazgów i czarną deskę, na której siadywał. Przedmioty te do dziś 

są czczone w świątyni Radha-Ramana we Vrindavan. 

Bóstwo Govindadeva osobście poprosiło, aby Gopal został Jego 

pujarim. Gopal Bhatta służył Mu przez pewien czas, dopóki nie 

zaczął czcić Bóstwa Śri Radha-Ramana. Związana jest z tym 

następująca historia: Śrila Gopal Bhatta udał się na pielgrzymkę do 

rzeki Gandaki do Nepalu. Gdy brał w niej kąpiel, przy nabieraniu 

wody do naczynia wpadło mu dwanaście kamieni. Wytrząsnął je, ale 

gdy znów nabrał wody, w naczyniu było dwanaście kamieni. 

Wszytkie miały znak cakry. Gopal Bhatta uznał to za znak od Krsny 

i zabrał je ze sobą i czcił we Vrindavan. Po jakimś czasie z powodu 

pokory poczuł się niegodny i chciał je odnieść z powrotem do rzeki 

Gandaki, ale kiedy włożył je do wody, śila same wskoczyły mu do 

rąk. 

We Vrindavan pewien bogaty kupiec obdarował go różnego 

rodzaju złotą biżuterią z przeznaczeniem dla jego Bóstwa.  Gopal 

Bhatta żałował, że nie ma Bóstwa, a tylko dwanaście śila. Niedługo 

potem pewnego ranka poszedł wykąpać się w Yamunie, a kiedy 

wrócił, jedno z śila przybrało formę Krsny grającego na flecie. Było 

to samozamanifestowane Bóstwo Śri Radha- 

Ramana. Na Jego plecach do dziś widać pozostałości śila.  

Bóstwo to czczone jest do dzisiaj w tym samym miejscu we 

Vrindavan, niedaleko Nidhuban. Z powodu niewielkich rozmiarów 

Bóstwo zostało po prostu przeoczone przez muzułmańskich 

najeźdźców, którzy niszczyli świątynie i Bóstwa. Pewnego razu, 

kiedy Gopal Bhatta czcząc Bóstwo myślał intesywnie o Śri 

Gauracandrze, Bóstwo to zamanifestowało się na pewien czas jako 
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Śri Caitanya Mahaprabhu. Powtórzyło się to niejeden raz, co oglądali 

również świadkowie.  Głównym pujarim został uczeń Gopala Bhatty 

imieniem Gopinath Gosvami. Potomkowie jego młodszego brata do 

dziś sprawują tę funkcję, i do gotowania i ofiarowań używają tego 

samego ognia, rozpalonego w roku 1542 przez Gopala Bhattę 

Gosvamiego. Gopinatha jako mały chłopiec przysłany był do 

Vrindavan przez ojca z Saharanpur koło Haridvar, gdzie kiedyś 

zatrzymał się na noc Gopal Bhatta. 

Śrila Gopal Bhatta Gosvami był mistrzem duchowym Śrinivasa 

Acaryi. Napisał Sat-kriya-sara-dipika, Śri-krsna-vallabha, 

przedmowę do Sat-sandarbha Śrila Jivy Gosvamiego i wraz z 

Sanataną Gosvamim- Hari-bhakti-vilasa. Dzieło to znane jest jako 

vaisnava-smriti i opisuje w sposób naukowy i systematyczny od 

podstaw do najwyższych poziomów wszystkie zasady i reguły 

zachowania vaisnavy.  Śrila Gopal Bhatta Gosvami jest inkarnacją 

Guna-manjari ze świata duchowego (według innych Ananga-

manjari). Jego samadhi znajduje się w świątyni Radha-Ramana. 

 

ŚRI GOPAL GURU GOSVAMI 

 

Śri Gopal Guru Gosvami był uczniem Śri Vakreśvary Pandity.  

Należał do kasty bramińskiej i pochodził z Orissy.  Wcześniej 

nazywał się Makara Dhvaja Pandita. Śri Caitanya Mahaprabhu 

zawsze żartował z nim i tytułował go 'Guru'. 

Pewnego dnia Mahaprabhu karcił Swój język za ciągłe i 

niekontrolowane intonowanie świętach imion. Gopal, będąc małym 

chłopcem, zwrócił Mu uwagę: "Prabhu! Jesteś niezależnym 

Najwyższym Panem. Lecz jeśli ktoś z nas- zwykłych ludzi- zechce 

podążyć z Twoim przykładem, stanie się nieszczęście. Jaka będzie 

nasza przyszłość bez świętego imienia?" Pan odrzekł: "Masz rację, 

Gopal. Od dziś będę tytułować cię guru". 

W czasach Gopala Guru Gosvamiego odnowiono świątynię 

Radhakanthy, w której Gopala zainstalował Bóstwo Radhy i Lality 

oraz Bóstwa Śri Śri Nitai-Gauracandra w pięknych tanecznych 

pozach. 
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Kiedyś Abhirama Gosvami chciał przyjść i złożyć Gopalowi 

pokłony. Przestraszony Gopal uciekł do Śri Caitanyi. Aby go 

uspokoić, Pan Gauranga odcisnął na jego czole Swoją stopę w 

formie tilaka. 

Dzięki towarzystwu Svarupa Damodara i Raghunaty dasa 

Gosvamiego, Gopal stał się znawcą czczenia Bóstw w oddaniu.  Jest 

autorem książki Smaran Paddhati traktującej o czczeniu Śri Gaurangi 

w nastroju raganuga-bhakti. Głównym jego uczniem był 

Dhyanacandra Gosvami. 

Po odejściu Gopala Guru, gdy jego ciało przeniesiono do samadhi 

w Svargadvar, król postanowił, że bramini ustanowieni przez 

Dhyanacandrę nie mają prawa czcić Bóstwa Śri Radhakanthy. Było 

to ciosem dla Dhyanacandry, ponieważ była to służba nakazana 

przez jego guru. Po święcie Ratha-Yatry pewien pielgrzym 

poinformował Dhyanacandrę, że widział Gopala Gosvamiego we 

Vrindavwn, siedzącego pod drzewem w Vamsivat. Dhyanacandra 

udał się do Vrindavan i rzeczywiście znalazł swego guru. Zaczął 

błagać go o powrót do Puri, lecz Gopal Guru odrzekł: "Ja już 

opuściłem ciało, dlaczego miałbym tam wracać? Uczyń moje murti z 

drzewa nim z ogrodu Siddha-Bakula. Będę w nim obecny osobiście". 

Murti Gopala Guru Gosvamiego jest czczone w świątyni 

Radhakanty i w Vamsivat we Vrindavan. Inne murti znajdują się we 

Vrindavan w Nidhuban i Kangali Mahaprabhu Math, w Arunananda 

Kunja nad Radha-kunda, w Kiśori Kund w Yavat, Gambhra Math na 

Koladvip i w Bentpur w Madhavi Devi Gopinatha Mandir. 

 

 

ŚRI GOVINDA KAVIRAJA 

 

Śri Govinda Kaviraja i jego brat Ramacandra Kaviraja byli 

synami Ciranjivy Seny i Sunandy. Wkrótce po urodzeniu się 

Govindy Ciranjiva zmarł. Obaj bracia zamieszkali w domu dziadka, 

czciciela bogini Kali. Ostatecznie Ramacandra przyjął religię 

vaisnava, lecz Govinda pozostał śakta (wielbicielem Durgi, czyli 

Kali). Nie mówił o nikim poza nią i nikomu innemu nie oddawał 

czci. 
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Pewnego razu Govinda zaczął rozważać: "Czy dzięki czczeniu 

Durgi można wyzwolić się z materialnego życia?" Nagle usłyszał 

głos swojej bogini: "Nikt nie może wyzwolić się od cierpień tego 

świata, jeśli nie czci Śri Krsny". 

Wtedy to Govinda zaczął myśleć o przyjęciu schronienia 

lotosowych stóp Śrila Śrinivasa Acaryi. "Vaisnavowie opowiadali mi 

o duchowych bogactwach i wspaniałych cechach mojego ojca, który 

był towarzyszem Śri Gaurasundary. Jestem jego synem i mam okazję 

skończyć swój zły los. Dzięki łasce Durgi zrozumiałem swą 

powinność. Jeśli będę mógł przyjąć schronienie mistrza duchowego, 

odmienię swój los. Lec Acarya udał się do Vrindavan. Co się stanie 

ze mną?" Wtedy znów usłyszał głos mówiący: "Twoje pragnienie 

spełni się, bądź jedynie cierpliwy". Słysząc o tym wszystkim jego 

brat Ramacandra był bardzo szczęśliwy. 

Uczniowie Śrinivasa Acaryi tęsknili za towarzystwem swojego 

guru, dlatego wysłali Ramacandrę, aby poprosił go o powrót.  

Ramacandra zatrzymał się w Kumaranagar w domu brata i 

powiedział mu, żeby przeprowadził się do Teliya Bhudarigrama i 

tam zbudował dom.  Govinda uczynił to. 

Kilka miesięcy później Acarya w towarzystwie Narottama dasa 

Thakura i Syamanandy Prabhu powrócił do Bengalu. Dzięki ich 

obecności cały kraj zaczął zalewać hari-nama sankirtan. 

Śrinivas Acarya zatrzymał się w Bhudarigram, gdzie Govinda 

pokornie zaprosił go do swojego domu. 

Govinda był uczonym i poetą. Jest autorem dramatu Sangita-

Madhava. Był również świetnym śpiewakiem. Śrila Jiva Goswami, 

Śrinivas Acarya, Ma Jahnava i inni wielbiciele byli tak zadowoleni z 

jego pieśni, że nadali mu tytuł "Kaviraja". Wszystkie jego pieśni były 

bardzo poetyckie i choć pisane prostym językiem, niosły ze sobą 

duży ładunek emocjonalny, tak że serca słuchaczy topniały w miłości 

do Boga. 

 

                                ŚRI HARIDASA THAKURA 

 

Tak jak Prahlada Maharaja narodził się w rodzinie demonów, 

HAnuman wśród małp, a Garuda jako ptak, podobnie Śri HAridasa 
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Thakura pojawił się jako mahometanin. Jednak jego ciało posiadało 

cechy arytokratyczne. Był intelektualistą i zwyciężał we wszystkich 

debatach i dyskusjach na temat sanskrytu i filozofii. Od młodości 

przejawiał oddanie i wyrzeczenie. Chociaż wcześniej był 

muzułmaninem, to gdy został vaisnavą, nawet bramini smarowali 

swe ciała kurzem z jego stóp. Najwyższy Pan Anantadeva modli się: 

"Nawet Pan Brahma i Śiva pragną towarzystwa wielbicieli takich jak 

Haridasa. Półbogowie pragną dotknąć jego transcendentalnego ciała. 

Jedynie przez wypowiedzenie jego imienia osiąga się siedzibę 

Krsny" (Caitanya-bhagavata). 

Zanim Śri Caitanya Mahaprabhu rozpoczął Swój ruch sankirtana, 

Navadvip pełne było materialistów i czcicieli Kali, którym 

przewodzili smarta- 

bramini. Zabraniali oni głośnego intonowania imion Pana, 

mówiąc, że "Pan Visnu obudzi się, będzie zły i zatopi całe 

Navadvip". 

Haridasa Thakura pojawił się w miejscowości Buron (obecnie w 

Bangladeszu). Po mieszkaniu tam przez pewien czas przeniósł się do 

wsi Fulia niedaleko Śantipur. Tam spotkał Śrila Advaitę Acaryę i 

został jego uczniem. Advaita i inni bramini byli szczęśliwi z jego 

pobytu i codziennie odwiedzali go. Stponiowo wieść o chwałach 

Haridasa rozniosła się. Wtedy muzułmanie poszli do lokalnego króla 

i poskarżyli się, że Haridas, chociaż urodził się jako muzułmanin, to 

zachowuje się jak Hindus. Król kazał pojmać Haridasa i rzekł: 

"Porzuć to intonowanie i odmów modlitwę do Allaha". Haridas 

odpowiedział: "Najwyższy Pan jest jeden, ale ma różne imiona. 

Śastrami Hindusów są Purany, a śastarami mahometan jest Koran. 

Każdy działa zainspirowany przez Pana, tak jak ja.  Czasem aby 

czcić Go, Hindusi stają się yavanami, a yavanowie Hindusami". 

Król rozkazał mu: "Wyznawaj swą pierwotną religię, inaczej 

ukarzemy cię". Haridas odrzekł: "Nawet jeśli potniecie mnie na 

kawałki albo zabijecie, nie porzucę intonowania świętych imion". 

Wtedy zadecydowano: "Wychłostać go na dwudziestu dwóch 

placach targowych. Jeśli to przeżyje, to znaczy, że mówi prawdę". 

Tak jak demoniczni towarzysze Hiranyakaśipu nie mogli zabić 

Prahlada, tak oprawcy biczowali Haridasa, lecz on nie umierał. W 
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końcu zaczęli go błagać: "Umrzyj, inaczej król zabije nas". 

Miłosierny Haridasa "umarł" i jego ciało wrzucono do Gangesu. 

Płynęło ono pewien czas, aż w końcu Haridas wyszedł z wody, 

głośno intonując. Widząc to, wszyscy muzułmanie zaczęli prosić, 

aby im wybaczył obrazę. 

Haridasa Thakur zwykł intonować 300 000 imion Pana dziennie 

(196 rund). Mieszkał w olbrzymiej dziupli w pniu drzewa, pod 

którego korzeniami żył jadowity wąż. Bojąc się go, wielbiciele 

zatrzymywali się tam tylko na chwilę. Widąc ich obawy, Haridasa 

przywołał do siebie węża i powiedzał mu: "Mój drogi panie, to 

prawda, że tu mieszkasz, ale proszę cię, odejdź stąd do jutra, inaczej 

ja odejdę". Wąż złożył pokłon i poszedł sobie. Widząc to, wszyscy 

wielbiciele zdziwieni byli siłą oddania Haridasa. 

Pewnego razu Haridasa Thakura przybył do wsi Harinodegram, 

zamieszkanej głównie przez braminów. Podczas dysputy religijnej 

pewien dumny bramin zwrócił się do niego: "Dlaczego intonujesz na 

głos? W pismach polecane jest intonowanie w umyśle". Haridasa 

odpowiedział: "Ptaki, zwierzęta i owady nie umieją intonować, lecz 

jeśli słyszą imię Śri Hari, oczyszczają się". Cytując Wedy, Śrimad-

Bhagavatam i Naradiya Puranę, Haridasa udowodnił, że intonowanie 

na głos jest sto razy lepsze niż w umyśle.  Yan-nama grihann 

akhilan, srotrn atmanam eva ca, sadyah punati... "Każdy, kto intonuje 

imię Krsny oczyszcza się, jak również oczyszczają się słuchacze" 

(ŚB 10.37.17). "Co jest lepsze, jedzenie samemu, czy jedzenie i 

karmienie przy tym tysiąca innych ludzi?" 

Słysząc to, grzeszny bramin nie wytrzymał i powiedzał: "W wielu 

Kali śudrowie będą recytować śastra, teraz mogę to zobaczyć na 

własne oczy". Haridasa nic nie odpowiedział i po prostu odszedł. 

Kilka dni później bramin ten zachorował na trąd. W Kali-yudze 

raksasowie rodzą się w rodzinach bramińskich, aby sprawiać kłopoty 

uczciwym ludziom.  Niestety ludzie błędnie myśleli: "Ponieważ 

Haridas zawsze zajęty jest intonowaniem, nie ma czasu smakować 

rozrywek Radhy i Krsny". Jednak imię Krsny jest klejnotem 

spełniajcym wszstkie pragnienia (nama-cintamni) i pełne jest rasa 

(rasa vigraha). Dzięki czystemu intonowaniu Haridasa Thakura w 
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pełni kosztował transcendntalnego smaku oddania dla Radhy i 

Krsny. 

Kiedy Śri Caitanya ukazał Swe boskie bogactwa manifestując się 

jako Bóg, Najwyższa Osoba, w domu Śrivasa Thakura, wołał Swego 

drogiego wielbiciela: "Haridasa! Kiedy byłeś bity przez 

muzułmanów, gotów byłem zabić ich sudarśana-cakrą, lecz ty 

modliłeś się za nich. Dlatego wszystkie ich uderzenia przyjąłem na 

Siebie". 

Haridas Thakur towarzyszył Panu w Nadii i w Puri.  Codziennie 

przed ceremonią arati Pan odwiedzał go i przynosił maha-parasadam. 

Kiedy z Vrindavan do Puri przybyli Rupa i Sanatana Gosvami, 

mieszkali z Haridasem.  Aby przestrzegać etykiety, Haridasa nie 

wchodził do świątyni Pana Jagannatha, lecz z pewnej odległości 

ofiarowywał pokłony cakrze widocznej na kopule świątyni. 

Inicjację maha-mantrą pryjęła od Haridasa Thakura uosobiona 

mahamaya. Inne jego rozrywki opisane są w Caitanya-caritamrita 

przez Krsnadasa Kaviraja Gosvamiego. 

Samadhi Haridasa Thakura znajduje się w Puri przy plaży, przy 

Svargadvar Road. 

 

                             ŚRI HEMLATA TAHKURANI 

 

Śri Hemlata Thakurani, córka Śrinivasa Acaryi, była czystą 

wielbicielką Pana Krsny i Pana Caitanyi. Nadzwyczaj wykształcona i 

żywa nauczająca, podobnie jak Jahnava Devi nauczała w Bengalu. 

Mieszkała w okręgu Gaura-mandala i inicjowała wielu 

uczniów,zarówno mężczyzn, jak i kobiet.  Jednym z nich był uczony 

i poeta Yadunandana dasa Thakura, autor Śri Karnanandana i innych 

książek. Mężem jej był wielki wielbiciel Gopijanavallabha Cattaraja. 

Ich potomkowie do dziś zamieszkują wioski Maliati i Budhaipad, 

gdzie nauczała. 

 

                                       ŚRI IŚANA THAKURA 

 

Śrila Iśana Thakura był sługą w domu Jagannatha Miśry. Po jego 

odejściu Iśana przejął całą odpowiedzialność za gospodarstwo. 
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Szanował Matkę Śaci jak własną matkę, a ona traktowała go jak 

syna. Iśana przynosił wodę z Gangesu, uprawiał warzywa w 

ogrodzie, chodził na targ, przyjmował gości i mył im nogi. Kiedy do 

domu Matki Śaci przybył Nityananda Prabhu, Iśana mył Mu stopy. 

Kiedy Nimai był małym rozbrykanym chłopcem, często Iśana 

musiał spełniać Jego kapryśne pragnienia. Nimai nie chodził nigdzie 

bez niego. 

Po przyjęciu sannyasy przez Pana Caitanyę, odpowiedzialność za 

opiekowanie się Śacimatą i Visnupriyą spadła na barki Iśany. Po 

odejściu Matki Śaci, Visnupriyą i Iśaną zaopiekował się 

Vansivadananda. Pierwszy raz Śrinivasa Acarya przybył z Puri do 

Mayapur, aby mieć darśan Visnupriyi. Lecz kiedy przybyli do 

Mayapur we trzech (Śrinivas, Narottama i Śyamananda), był tam już 

tylko Iśana. "Ujrzeli Iśanę siedzącego samotnie. Jego ciało 

promieniało niczym słońce. Chociaż próbowali powstrzymać swe 

uczucia, spod powiek wciąż ciekły im łzy" (Bhakti-ratnakara, 

12.113). 

Po złożeniu pokłonów wszyscy trzej przedstawili się mu. Gdy 

Iśana pojął, że są oni ulubieńcami Mahaprabhu, objął ich czule. 

Później zabrali starego Iśanę na pielgrzymkę po dziewięciu wyspach 

Navadvipy, do miejsc rozrywek Śri Caitanyi Mahaprabhu. Po 

ukończeniu wędrówki ofiarowali mu modlitwy i pożegnali się z nim. 

Po spędzeniu czasu w ich towarzystwie ból rozłąki był nie do 

wytrzymania. Kiedy Śrinivas z towarzyszami przybył do Śrikhanda, 

ówczesnej stolicy Gaudiya-vaisnavizmu, krótko potem doszła ich 

wieść, że Iśana Thakura zakończył swe ziemskie rozrywki. 

 

                                              ŚRI IŚVARA PURI 

 

Otrzymawszy nasiona krsna-prema od Śrila Madhavendry Puri, 

Śrila Iśvara Puri stał się mistrzem duchowym Pana Caitanyi.  Pod 

koniec życia Madhavenra Puri nie mógł się poruszać.  Iśvara Puri 

wypełniał pokorną służbę polegającą na uprzątaniu jego moczu i 

odchodów. Pomagał też swojemu guru pamiętać o Krsnie intonując 

Hare Krsna i recytując rozrywki Krsny. Usatysfakcjonowany tym 

Madhavendra Puri obdarzył go skarbem krsna-prema. 
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Śri Iśvara Puri dał przykład pokory, kiedy przybył do domu 

Advaity Acaryi w Śantipur. Advaita Prabhu zajęty był czczeniem 

Bóstw, tak więc Iśvara Puri usiadł i cierpliwie czekał. Chociaż był w 

stroju sannyasina, przestawił się jako "niskiej klasy śudra".  Jednak 

kiedy obecny tam Mukunda Datta zaczął śpiewać pieśń o rozrywkach 

Krsny, Iśvara Puri wpadł w transcendentalną ekstazę, zaczął płakać i 

tarzać się po ziemi. W ten sposób odkrył swą prawdziwą tożsamość. 

Śri Caitanya Mahaprabhu, guru wszechświata, zaszczycił Iśvara 

Puri przyjęciem go za Swojego mistrza duchowego.  Miało to 

miejsce w Gayi, dokąd Pan udał się, aby spełnić rytuały i ofiary dla 

przodków. 

Pewnego dnia Śri Iśvara Puri przybył do domu Pana Caitanyi.  

Pan osobiście ugotował dla niego posiłek i podał mu,a następnie 

nasmarował jego ciało papką sandałową i ofiarował girlandę. Na tym 

przykładzie Pan pokazał, jak powinno się czcić i służyć guru. 

Przechodząc przez miejsce pojawienia się Swego guru w 

Kumarhatta, Pan wziął nieco kurzu z ziemi i rzekł: "Ten kurz jest 

moim życiem i duszą". Idąc za Jego przykładem, po dziś dzień 

wielbiciele biorą trochę ziemi z tego miejsca, aż utworzyła się jama 

zwana Caitanya-doha. 

 

                                 ŚRI JAGADIŚA PANDITA 

 

"Jagadiśa Pandita, piętnasta gałąź zwolenników Pana Nityanandy, 

był wyzwolicielem całego świata. Miłość oddania do Krsny 

emanowała z niego jak potoki deszczu" (Cc Adi 11.30). 

Jagadiśa Pandita i jego brat Maheśa Pandita mieszkali w Śridham 

Mayapur obok domu Jagannatha Miśry. Jednego Ekadaśi mały 

Nimai płakał bez przerwy. Rodzice pytali: "Czego chcesz? Damy Ci 

to, tylko przestań płakać" Nimai odrzekł: "Dzisiaj jest Ekadaśi i 

Jagadiśa Pandita pości przez cały dzień, lecz Krsnie ofiarował ryż. 

Przynieście mi go".  Rodzice spełnili jego prośbę, i kiedy Nimai 

zjadł ryż, uspokoił się. Wszyscy dziwili się: "Skąd takie małe 

dziecko wie, że akurat dzisiaj jest Ekadaśi?" Ku zdumieniu Jagadiśa 

Nimai zmienił cerę na kolor deszczowej chmury i lśnił niczym 

słońce. 
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Po udaniu się do Puri Śri Gauracandra poprosił Jagadiśa o pomoc 

w szerzeniu ruchu sankirtana. Jagadiśa modlił się do Pana Jagannath, 

a Pan w odpowiedzi dał mu Bóstwo Jagannath małych rozmiarów. 

Jagadiś zabrał je do Bengalu do miejscowości Yasora. W 

rozrywkach Krsny Jagadiśa Pandita jest niebiańskim tancerzem o 

imieniu Candrahasa,choć inni mówią, że żoną Kaliyi naga-patni lub 

(według Gaura-ganoddeśa-dipiki) żoną jednego z braminów, którzy 

nie chcieli nakarmić Krsny. 

 

                                    JAGAI    I   MADHAI 

 

Jagai i Madhai pochodzili z rodziny bramińskiej i byli braminami, 

stopniowo jednak zdegradowali się. Naprawdę nazywali się 

Jagadananda i Madhavananda, lecz ludzie pogardliwe skrócili ich 

imiona. Ich zajęciem było łamanie wszelkich zasad na wszystkie 

możliwe sposoby. Pili, gwałcili, rabowali... Aby stwierdzić, jakich 

jeszcze grzesznych uczynków nie dokonali, pilnie studiowali kodeks 

prawny Manu. Tak naprawdę nie było grzechu, którego nie 

popełniliby wiele razy. Ludzie bali się ich, ponieważ ciągle mieli 

zdolność rzucania klątw. 

Niejeden raz grzeszni bracia zaśmiewali się z ulicznego 

sankirtanu Śri Caitanyi Mahaprabhu i przedrzeźniali wielbicieli. 

Kiedyś na widok grupy sankirtanowej zaczęli w pijackim widzie 

wykrzykiwać: "Wczorajszy kirtan był naprawdę niezły! Gdzie jest 

główny śpiewak? Niechby napił się z nami". 

Pewnego razu, kiedy ujrzeli Pana Nityanandę, zdenerwował ich 

widok świętej osoby,tak że Madhai uderzył Go glinianą skorupą. 

Czoło Śri Nityanandy zalała krew. Madhai chciał uderzyć jeszcze 

raz, lecz Jagai powstrzymał go: "Cóż zyskamy bijąc wędrownego 

mnicha?" 

W międzyczasie wielbiciele prędko donieśli o tym Śri Caitanyi. 

Mahaprabhu przybył tam niezwłocznie. Widząc zalanego krwią 

Nityanandę, zatrząsł się ze złości i krzyknął: "Sudarśana! 

Sudarśana!", i broń Pana Visnu pojawiła się od razu. Jagai i Madhai 

zaczęli drżeć ze strachu i zakryli oczy. Dysk Sudarśana może obrócić 

w popiół dziesiątki milionów wszechświatów. Nawet wielbicieli 
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ogarnęło przerażenie. Nityananda Prabhu nie chciał jednak ich 

śmierci. Ze złożonymi rękoma rzekł: "Prabhu.  Powstrzymaj swój 

gniew. W tej inkarnacji nie zabijasz przy pomocy broni. Modlę się za 

tych dwóch grzeszników". 

Widząc łaskawość Nityanandy Prabhu, Pan Caitanya ochłonął.  

Wielbiciele dziwili się- nigdy przedtem nie widzieli takiego 

współczucia. Obaj grzesznicy upadli do stóp Śri Caitanyi. Ponieważ 

Jagai nie chciał uderzyć Pana Nityanandę drugi raz, Śri Gauranga 

rzekł: Jagai. Dziś Krsna okaże ci Swą łaskę. W podzięce za to 

pokochaj Go". Słysząc to, Jagai pogrążył się w ekstazie miłości. 

Następnie Pan ukazał mu Swą czteroramienną formę. Widząc jednak 

leżącego Madhai, Pan powiedział: "Dla ciebie nie mam litości". 

Madhai rzekł: "Panie! Obaj grzeszyliśmy po równo. Dlaczego dla 

mnie nie masz łaski?" 

Pan rzekł: "Uderzyłeś do krwi Nityanandę. Nikt nie jest mi tak 

drogi jak On. Znaczy On dla Mnie więcej niż Moje własne ciało. 

Jeśli On okaże ci łaskę i Ja będę łaskawy". Madhai upadł przed 

Nityanandą, który rzekł: "Wszystkie twoje grzechy są ci 

odpuszczone. Biorę pełną odpowiedzialność za ciebie. Nie grzesz 

nigdy więcej". 

Następnie Jagai i Madhai upadli do lotosowych stóp Śri Śri 

Gaura-Nityanandy i zaczęli płakać. Obaj Prabhu podnieśli ich, objęli 

i rzekli: "Wszystkie wasze grzechy odeszły. Od dziś jesteście 

oczyszczeni i staliście się Naszymi wielbicielami. Cokolwiek 

będziecie jeść, będzie to jak karmienie Mnie i Nityanandy. Będę jadł 

poprzez was i będę manifestował się w waszych ciałach" (Caitanya-

bhagavata 13.228). 

Będący świadkami nieoczekiwanego zdarzenia wielbiciele w 

ekstazie zaczęli wykrzykiwać imiona Pana. Od tego dnia obaj bracia 

byli wyróżniającymi się wielbicielami Pana. Zwykli przebywać na 

brzegu Gangesu, intonując imiona Pana i błagając przechodzących 

vaisnavów o wybaczenie i łaskę.  Madhai był tak ścisły w 

przestrzeganiu zasad oddania, że wielbiciele do jego imienia dodali 

przydomek "Brahmacari". 
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Każdy teraz mógł pojąć, że Śri Śri Gaur-Nitai są inkarnacją 

boskiego miłosierdzia w Kali-yudze. Jagai i Madhai byli wcześniej 

odźwiernymi z Vaikunthy, Jayą i Vijayą. 

 

                                    ŚRI    JAHNAVA   MATA 

 

Suryadasa Sarekhela, brat Gauridasa Pandity, miał dwie córki, 

Vasudhę i Jahnavę. Gaura-ganoddeśa-dipika podaje,że są one 

inkarnacjami Varuni i Revati. Pewnego dnia Suryadasa miał sen, że 

obie je oddał za mąż Panu Nityanandzie. Gdy przebudził się, pobiagł 

do domu swojego przyjaciela i rzekł: "Widziałem we śnie, że 

Nityananda Prabhu jest Baladevą. Jego ciało promieniało niczym 

słońce. Po obu Jego stronach stały moje córki jako Varuni i Revati. 

Nie zaznam spokoju, póki nie wydam ich za Nityanandę".  

Powiedziawszy mu to, wysłał go do domu Śrinivasa Pandity w 

Navadvip, gdzie przebywał Pan Nityananda. Advaita Acarya i Śrivas 

Pandita zaczęli przygotowywać wszystko do uroczystości.  

Wszystkie wydatki związane z tym pokrył jeden z wielbicieli Śri 

Nityanandy o imieniu Krsnadasa, syn króla Borgaci imieniem Hari 

Hora. 

Po ceremonii ślubnej Nityananda Prabhu wraz z żonami przez 

pewien czas mieszkał w Borgaci w domu Krsnadasa. Następnie 

odwiedzili Matkę Śaci w Navadvip, Advaitę Acaryę w Śantipur, 

Uddharana Datta Thakura w Saptagram, a potem udali się do 

Khandaha. 

Jahnava nazywana była Nityananda-śaktini. Podobnie jak 

towarzysze Pana Caitanyi, oddana była głoszeniu chwał Pana.  Była 

współorganizatorką i honorowym gościem festiwalu w Keturi po 

odejściu Pana Caitanyi. Po festiwalu udała się do Vrindavan. Kiedy 

pewnego dnia kąpała się w Yamunie, gdy wychodziła już z wody, za 

ubranie złapała ją mała czarna ręka. Rozejrzała się, ale wokół nie 

było nikogo. Usłyszała wtedy głos: "Gdy będziesz kąpać się w 

Gangesie, przyjdę do ciebie". 

Po spędzeniu szczęśliwch dni we Vrindavan Dham, Śri Jahnava 

Mata udała się przez Keturi, Bhudari, Ekacakra (miejsce pojawienia 

się Śri Nityanandy), Kantak Nagar, Jajigram, Navadvip, Ambika 
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Kalna i Saptagram do Khardaha. Gdy kąpała się tam w Gangesie, 

ujrzała w wodzie Bóstwo Śri Gopinatha.  Bóstwo to do dziś czczone 

jest w Jivat koło Hugli przez potomków córki Nityanandy Prabhu, 

Gangi Devi. 

Powiedziane jest, że Jahnava odeszła z tego świata wchodząc w 

Bóstwo Gopinatha we Vrindavan. 

Śrila Bhaktivinoda Thakura modli się w Kalyana-kalpataru: "O 

Matko Jahnavi. Dzięki sile twych boskich cech bądź łaskawa dla 

swojego sługi. Rozprosz tę iluzję, która mnie ogarnęła. Wyzwól 

mnie z materialnej egzystencji. Udziel mi schronienia u twych 

lotosowych stóp. Ty jesteś Nityananda-śakti, boską energią Samego 

Pana Nityanandy. Ty jesteś guru krsna-bhakti. Bądź dla mnie 

łaskawa i udziel mi cienia twoich lotosowych stóp, które są niczym 

drzewo pragnień. Wyzwoliłaś niezliczonych grzeszników. Proszę, w 

ten sam sposób wyzwól i mnie. Modlę się dziś o twoją łaskę, 

najniższy z grzeszników, upadłwszy do twoich świętych stóp". 

 

                                    ŚRI   JAYADEVA   GOSVAMI 

 

Śrila Jayadeva Gosvami pojawił się w Kendubilvagram. Jego 

ojcem był Bhojadeva, a matką Bama Devi. Działo się to na trzy 

wieki przed Panem Caitanyą. Od młodości był uczonym w 

sanskrycie i miał skłonności do życia duchowego. Odwiedził wiele 

świętych miejsc pielgrzymek, i w Puri ożenił się z Padmavati, 

wielbicielką Pana Jagannatha. Dzięki niej Jayadeva również rozwinął 

miłość do Pana. 

Zainspirowany pięknem Puri i Pana Jagannatha, skomponował 

poemat Gita-Govinda, dzięki któremu szybko jego sława rozeszła się 

szeroko. W tym czasie królem był Gajapati Purusottama Deva.  Król 

zazdrościł Jayadevie zdolności poetyckich. Uważając się za 

najlepszego mistrza poezji, napisał dzieło zwane Abhinava Gita-

Govinda.  Polecił swym ludziom, aby spopularyzowali ten poemat, 

by przyćmić sławę Jayadevy.  Słudzy króla jednak powiedzieli, że 

lampa nie może przeciwstawić się słońcu. Aby rozwiać wątpliwości, 

kapłani króla zdecydowali się zrobić próbę. Oba egzempalrze 

umieścili na noc przed Bóstwem Jagannath. Kiedy rano otworzyli 
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świątynię, dzieło Jayadevy leżało przed Panem, a rękopis króla leżał 

na posadzce. Sprawa była więc jasna. 

Jayadeva mieszkał wtedy w Navadvip nad Gangesem. Przybył 

tam inny król, Raja Laksman Sena, aby prosić go o przyjęcie 

stanowiska ministra i pandity całego królestwa. Gdy Jayadeva ujrzał 

króla wraz z dworem, rozgniewał się: "Wyprowadzam się z 

Navadvip. Nie będę tu ani chwili dłużej.  Król zajmuje się 

przyziemnymi sprawami, dlatego zanieczyścił moją rezydencję. 

Dlatego czuję się obrażony i odchodzę". 

Król złożył mu pokłony i poprosił: "Nie opuszczaj mojego 

królestwa. Nie chciałem cię obrazić. To prawda, że król zajmuje się 

takimi sprawami, ale tylko po to, aby utrzymać królestwo. Jeśli 

opuścisz nas, będzie to dla nas wielka strata. Nie możesz złamać 

danego przed chwilą słowa, ale nie osiedlaj się za daleko. Wystarczy 

po drugiej stronie Gangesu". 

Jayadeva mieszkał w Navadvip w miejscu, gdzie obecnie znajduje 

się Mayapur Candradaya Mandir. Widząc pokorę króla, Jayadeva 

przypomniał sobie, że przede wszytkim jest vaisnavą, a dopiero 

potem braminem- i przestał być dumny.  Widział, że król nie jest 

chcącym go eksploatować materialistą. Dlatego powiedział: "Dobrze, 

osiedlę się po drugiej stronie rzeki. Możesz odwiedzać mnie, ale 

ubrany jak vaisnava, a nie jako król". 

Pisząc pewnego dnia poemat, Jayadeva poczuł się zainspirowany, 

aby napisać: "Krsna pochylił się, aby dotknąć stóp Śrimati 

Radharani". Nie wiedząc, czy wypada napisać, że Krsna stał się sługą 

Swojej wielbicielki, Jayadeva poszedł wziąć kąpiel do Gangesu.  Pod 

jego nieobecność Krsna pod postacią Jayadevy dopisał słowa dehi 

pada pallaram udharam i zjadł posiłek podany przez Padmavati. Gdy 

Jayadeva wrócił z Gangesu, zdziwił się widząc, że żona je posiłek 

nie czekawszy na niego, a Padmavati zdziwiła się, że mąż znów się 

wykąpał. Jayadeva wszedł do swego pokoju, zobaczył zapisany 

werset i wszystko zrozumiał. 

Pewnego razu Śri Krsna pojawił się przed Jayadevą i jego żoną i 

przybierając postać Śri Caitanyi Mahaprabhu objaśnił mu Swe 

pojawienie się w przyszłości. Śrila Bhaktivinoda Thakur komentuje, 

że chociaż Śri Gauranga pojawił się później, to Jego nastrój 
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objawiony został wcześniej sercu Jayadevy, Bilvamangali, Candidasa 

i Vidyapatiego. Gita-Govinda wyraża intesywne uczucie rozłąki, 

jakie odczuwała Radharani przed tańcem rasa. Opisuje też 

najbardziej poufne rozryki Radhy i Krsny. Mieszkając w Puri Pan 

często słuchał tego poematu, recytowanego przez Svarupę Damodara 

i Mukundę. Resztę swego życia Jayadeva spędził w Puri.  

Wprowadził tam codzienne czytanie Gita-Govindy dla przyjemności 

Pana Jagannath. Jest on również autorem Śri dasavatara-stotra (tava-

kara-kamala...). 

 

                                           ŚRI JIVA GOSVAMI 

 

Śri Jiva Gosvami opisuje swą genealogię w Laghu-tosani, 

komentarzu do Vaisnava-tosani Śrila Sanatany Gosvamiego.  

Znajdujemy ją również w Bhakti-ratnakara. Jego życie jest 

znamienne dla rozwoju drogi oddania vaisnavy. Ostatecznie 

poświęcił on każdą chwilę spisywaniu filozofii Śri Caitanyi 

Mahaprabhu dla przyszłych pokoleń, a po odejściu organizował ruch 

świadomości Krsny rozpoczęty przez starszych Gosvamich.  Nauczał 

w usystematyzowany, naukowy sposób, i czasami nazywany jest 

największym filozofem w całej historii Indii.  Śrila Prabhupada 

pisze: "Vaisnavowie są największmi filozofami na świecie, a 

największym spośród nich był Śrila Jiva Gosvami Prabhu" 

(Caitanya-caritamrita, Adi 7.105). 

Jiva był najmłodszym i najpłodnieszym pisarzem pomiędzy 

Gosvamimi. Do Vrindavan przybył najpóźniej z nich, dlatego w 

wielu pismach dotyczących życia Śri Caitanyi nie jest wymieniany. 

Już od młodości Jiva rozwijał wyszystkie cielesne oznaki maha-

purusa, upełnomocnionej boskości. Miał oczy podobne do płatków 

lotosu, wzniesiony nos i czoło, duże barki i pierś, ręce do kolan i cerę 

o barwie stopionego złota. Posiadał też doskonałą znajomość poezji, 

gramatyki, logiki i pism.  Jako nastolatek, po śmierci rodziców, 

zdecydował się wyrzec świata i studiować pisma odnośnie bhakti. 

Zaczął wtedy czcić Bóstwo Krsny i Balaramy wiedząc, że nie są Oni 

różni od Śri Caitanyi i Śri Nityanandy. Od najmłodszych lat pragnął 

odwiedzić miejsce pojawienia się Pana Gaurangi. Nie zgadzała się na 
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to jego matka. Ostatecznie wybrał się tam pod pozorem krótkiej 

podróży do domu dziadków w Fatehabad. 

W Navadvip Jiva spotkał Śri Nityanandę Prabhu. Od razu 

rozpoznał Go jako nie różnego od jego Bóstwa Balaramy.  

Powiedział: "Ty jesteś formą wszechświata. Ty jesteś Balaramą. 

Jesteś nieskończony, dlatego nie mogę opisać właściwie Twych 

chwał. Wiem jednak na pewno, że Ty jesteś moim wiecznym 

mistrzem. Bez Twojej łaski nie można osiągnąć Śri Caitanyi, nawet 

czcząc Go przez sto żywotów. Dlatego modlę się o Twoją łaskę". 

Pan Nityananda zabrał go w podróż po całym Navadvip. Pokazał mu 

Yogapith, dom Śrivasa Thakura, świątynię Jagannatha Miśry i 

wszystkich dziewięć wysp Navadvipy. Następnie Pan polecił mu 

udać się przez Benares do Vrindavan. 

W Benares mieszkał Madhusudana Vacaspari, uczeń Śrila 

Sarvabhaumy Bhattacaryi.  

 

                               ŚRI KALIYA KRSNADASA 

 

Caitanya-bhagavatam mówi: "Z pewnością osiągnąć można Śri 

Caitanyę i Śri Nitayanadę jedynie pamiętając o Kaliya Krsnadasie". 

Inne jego imię to Kala Krsnadasa. W pełni oddany Panu 

Nityanandzie, nie znał niczego innego poza jego lotosowymi 

stopami. Mieszkał w wiosce Akaihata w okręgu Burdwan niedaleko 

Katwy (wszystko to niedaleko Navadvip).  Opuścił ciało we 

Vrindavan, podczas pełnienia bhajanu. We Vraja-lila jest on 

pastuszkiem, przyjacielem Krsny i Balaramy, o imieniu Labanga. 

Śrila Kaliya Krsnadasa ki- jaya! 

 

                                          ŚRI KULAŚEKHARA 

 

Śri Kulaśekhara był królem prowincji Kerala. Pod jego aktywnym 

patronatem vaisnavizm szybko rozprzestrzenił się na Południowe 

Indie. Było to w czasach przed Śankaracaryą.  Król zapraszał 

uczonych vaisnavów z innych prowincji, aby dawali odpór 

buddyzmowi i innym sektom nie propagującym oddania dla Krsny. 

Osobiście król Kulaśekhara napisał poemat Mukunda-mala-stotra i 



 62 

ufundował budowę świątyni Kulaśekhara na przedmieściach 

Krangamore i w Kulaśekharapuram i Vaisnavite Matha w 

Kumbakonam. 

We wspomnianym powyżej dziele król pisał: 

"Nie pociąga mnie spełnianie religijnych rytuałów czy 

utrzymywanie jakiegoś ziemskiego królestwa. Nie dbam o 

przyjemności zmysłowe; niech pojawiają się i znikają odpowiednio 

do moich przeszłych czynów. Moim jedynym pragnieniem jest 

umocnienie się w służbie oddania lotosowym stopom Pana, nawet 

gdybym musiał rodzić się tutaj życie po życiu". 

Mój Panie, nie wielbię Cię w tym celu, by osiągnąć wyzwolenie z 

materialnego uwikłania, nie pragnę wybawić się z piekielnych 

warunków egzystencji materialnej, ani też nie modlę się o piękną 

żonę, by cieszyć się z nią we wspaniałym ogrodzie. Pragnę jedynie 

zawsze pozostawać w pełnej ekstazie, czerpiąc przyjemność ze 

służenia Twojej Wysokości". 

Niektórzy uważają, że król Kulaśekhara jest tożsamy z Alvarem 

Kulaśekharą, znanym poetą vaisnava tworzącym w języku 

tamilskim. 

 

                                         ŚRI LAKSMIPRIYA 

 

W Navadvip żył bramin o imieniu Vallabha Acarya. Miał on 

córkę, piękną i dobrą niczym sama bogini szczęścia Laksmi, tak więc 

miała ona na imię Laksmipriya. Gdy dorosła do zamążpójścia, ojciec 

zawołał miejscowego swata, Vanamalego Acaryę. 

Vanamali udał się do domu matki Śaci, aby z nią porozmawiać, a 

następnie spotkał się z Nimaiem. Po powrocie do domu Vallabhy 

Acaryi, rzekł: "Możesz rozpocząć przygotowania do ślubu córki. 

Mieć zięcia takiego jak ten chłopiec, to wielkie szczęście". 

Vallabha był tylko biednym braminem i jako jedyne wiano mógł 

ofiarować pięć suchych owoców haritaki. Matka Śaci uznała jednak, 

że najlepszym wianem przyszłej synowej są jej dobre cechy. Matka 

Śaci zawiadomiła Śrivasa Panditę, Advaita Acaryę i innych o 

zbliżającej się uroczystości, po czym opłaciła astrologów, aby 

wyznaczyli pomyślaną datę ślubu. 



 63 

Po trwającej kilka dni ceremonii młoda para zamieszkiwała 

jeszcze przez pewien czas w domu Vallabhy, a następnie przeniosła 

się do domu Śri Caitanyi. Pan Caitanya i Laksmipriya niesieni byli w 

palankinie, przystrojeni girlandami, papką sandałową, koronami i 

biżuterią. Matka Śaci traktowała ją z wielkim szacunkiem. 

Laksmipriya była jej droga niczym własne życie. 

Od rana Laksmipriya sprzątała pokój Bóstw, zrywała kwiaty i 

liście Tulasi, później zaś zaczynała gotować. Codziennie 

Mahaprabhu zapraszał kilku gości i służył im. Dając przykład 

gospodarzom, uczył, że głównym obowiązkiem jest przyjmowanie 

gości. Ten, kto tego nie czyni, jest niższy niż ptaki i zwierzęta. 

Po rozpoczęciu aśramu grihastha i przyjęciu odpowiedzialności za 

utrzymanie innych, Śri Caitania zdecydował, że aby zarobić trochę 

pieniędzy, uda się do Wschodniego Bengalu jako nauczyciel. Swoją 

młodą żonę pouczył, aby opiekowała się Matką Śaci.  Następnie w 

dniu ku temu pomyślnym wraz z kilkoma uczniami udał się w drogę.  

Z czasem dotarli do rzeki Padma, a wieść o Jego przbyciu rozeszła 

się szeroko. Różni gospodarze zapraszali ich na nocleg, a na wykłady 

przybywały tysiące. 

W międzyczasie Śrimati Laksmipriya z powodu tęsknoty za 

mężem przestała jeść i spać. Cały czas spędzała płacząc. W końcu 

nie mogąc znieść rozłąki z Panem Vaikunth, Laksmi porzuciła 

ziemskie życie i przyłączyła się do swego wiecznego towarzysza. 

 

                             ŚRI LOKANATH GOSVAMI 

 

Śri Lokanath Gosvami był synem Padmanabhy Cakravartiego i 

Sitadevi. Pojawił się w wiosce Talakhadi we Wschodnim Bengalu. 

Według niektórych był on kolegą szkolnym Śri Mahaprabhu. 

Kiedy Lokanath miał kilkanaście lat, Pan Caitanya wysłał go do 

Vrindavan wraz z Bhugarbhą Gosvamim, aby odkrył zapomniane 

miejsca rozrywek Krsny. Z powodu upływu czasu i napływu 

mahometan większość tych miejsc została zapomniana.  Pan wysłał 

ich obu, ponieważ jako wszechwiedzący wiedział, że są oni bliskimi 

przyjaciółmi zarówno teraz, jak i w rozrywkach Krsny. Dzięki 

swoim duchowym tożsamościom byli oni zdolni dokonać tego dzieła 
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i rozpoznać położenie zapomnianych miejsc pielgrzymek. Zgodnie z 

Gaura-ganoddeśa-dipika, Lokanath i Bhugarbha w poprzednim życiu 

byli Lila-manjari i Prema-manjari (według innych Manjulali-manjari 

i Nandimukhi). 

Słysząc o przyjęciu przez Pana Caitanyę sannyasy, zdziwił się 

bardzo i zapragnął ujrzeć Pana. Wyruszył do Puri i odbył długą 

podróż przez las Jarikhanda. Po wielu tygodniach drogi dowiedział 

się, że Śri Caitanya wyruszył właśnie do Południowych Indii.  

Lokanath wyruszył na południe, próbując podążać śladami Pana. Po 

jakimś czasie usłyszał, że Pan powrócił do Puri. Podążając za swym 

Panem, Lokanath również skierował się do Puri, jednak kiedy tam 

przybył, dowiedział się, że Śri Gauranga udał się do Vrindavan. We 

Vrindavan powiedziano mu, że Pan był tu i przez Prayag i Benares 

wrócił do Puri. W ten sposób Lokanath znów znalazł się we 

Vrindavan. Lokanath był niepocieszony, lecz Pan poinformował go 

we śnie, że nie powinien tracić czasu na podróże, pozostać we 

Vrindavan i myśleć o Nim jako o osobie z okresu przed przyjęciem 

sannyasy, a nie jako wyrzeczonym sannyasinie. 

Powiedziane jest, że Śrila Lokanath Gosvami przybył do 

Vrindavan w roku 1509 i mieszkał tam do końca życia.  Lokanath 

Gosvami skonstruował świątynię Gokulanandy, jedną z siedmiu 

głównych we Vrindavan, ustanowił Bóstwo Radhavinode i inicjował 

Narottama dasa Thakura. 

 

                                            ŚRI MADHVACARYA 

 

Śri Madhavacarya pojawił się w roku 1238 koło Udupi w 

Karnatace w Indiach Południowych. Z powodu niezwykłej siły 

fizycznej i nadzwyczajnego intelektu, uważany był za inkarnację 

boga wiatru, Vayu. Pewnego razu jednego z uczniów Madhvacaryi o 

imieniu Satya Tirtha zaatakował dziki tygrys bengalski. 

Madhvacarya powalił tygrysa, związał mu łapy ogonem i odrzucił 

precz. 

Madhvacarya przyjął inicjację w wieku pięciu lat, sannyasę w 

wieku dwunastu lat, po czym opuścił dom. Jego celem była misja- 

zwalczanie i zwyciężanie impersonalnej filozofii Śankaracaryi. 
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Ustanawiał czysty teizm poprzez czystą interpretację Vedanta-sutry.  

Swe objaśnienie nazywał dvaita-advaita-vada, czystym dualizmem. 

Podróżował poprzez całe Indie wzdłuż i wszerz, nauczając teizmu i 

oddania dla Pana Visnu. Pokonał niezliczonych dżainistów, 

buddystów, mayavadich, ateistów, logików i niedowiarków. 

Aby spotkać się z Vyasą, udał się w Himalaje. Vyasadeva 

obdarował go śalagrama-śila, zaaprobował jego komentarz do 

Bhagavad-gity i udzielił błogosławieństwa. 

W Udupi Madhvacarya zainstalował przepiękne Bóstwo Gopala, 

zamanifestowane z bryły gopi-candana. Założył tam też osiem math 

(świątyń). Sannyasini w każdej z nich czcili Bóstwo rygorystycznie 

przestrzegając rytuału i punktualności.  Każdego Ekadaśi 

zachowywano ścisły post nirjala (od pożywienia i wody). 

Z linii Madhvacaryi pochodzi Gaudiya-vaisnava sampradaya.  Śri 

Caitanya Mahaprabhu i jego zwolennicy studiowali sumiennie dzieła 

Madhavy, zanim przedstawili swą filozofię.  Filozofia acintya 

bhedabheda-tattva znajduje się już w Bhagavat-parya Madhvy. Śri 

Caitanya osobiście odwiedził Udupi, siedzibę następców Madhvy, i 

wprowadził hari-nama- 

sankirtan do Swych praktyk. 

W Vaisnava Siddhanta Mala Śrila Bhaktivinoda Thakura mówi, 

że Mahaprabhu polecił wszystkim Gaudiya-vaisnavom uważnie 

przestrzegać tych oto dziewięciu nauk, danych przez Śri 

Madhvacaryę: 

1/. Bhagavan Śri Krsna, wyłącznie i jeden bez wtórego, jest 

Najwyższą Prawdą Absolutną. 

2/. Jest On przedmiotem poznania we wszystkich Wedach. 

3/. Świat jest realny (satya). 

4/. Różnica pomiędzy Bogiem, duszą a materią jest prawdziwa. 

5/. Dusza z natury jest sługą Najwyższego Pana Hari. 

6/. Są dwie klasy dusz: wyzwolone i w iluzji. 

7/. Wyzwoleniem (moksa) jest osiągnięcie lotosowych stóp 

Bhagavana Krsny, czyli                  odkrycie wiecznego związku z 

Najwyższym Panem. 

8/. Jedyną drogą do odkrycia tego związku jest czysta służba 

oddania dla Śri Krsny. 
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9/. Prawda może zostać poznana poprzez bezpośrednie 

doświadczenie (pratyaksa), wnioskowanie (anumana) i duchowy 

dźwięk (śabda). 

 

                                   ŚRI MAHEŚA PANDITA 

 

"Śri Maheśa Pandita, siódmy spośród dwunastu gopalów, był 

bardzo liberalny. Z wielkiej miłości do Krsny tańczył jak szalony 

przy akompaniamencie bębenka" (Cc Adi 11.32). 

Zgodnie z Gaura-ganoddeśa-dipika, poprzednio w krsna-lila był 

on przyjacielem Krsny o imieniu Mahabahu. Jego starszym bratem 

był Jagadiśa Pandita. Vrindavana dasa Thakura opisywał go jako 

param mahanta, ponieważ był drogim towarzyszem Śri Nityanandy i 

razem z Nim nauczał. 

 

                                      ŚRI MUKUNDA DASA 

 

Aby rozszerzyć nauczanie w Śrikhanda, Śri Caitanya Mahaprabhu 

wyznaczył członkom rodziny Sarkara różne obowiązki. Śri Mukunda 

pracował jako nadworny lekarz króla Hussajna Szacha. Zarabiał 

pieniądze, przestrzegał zasad regulujących i zwiększał swe duchowe 

bogactwo. Jego brat, Narahari Sarkar Thakur, otrzymał polecenie 

przebywania z wielbicielami Pana i nauczania świadomości Krsny.  

Raghunandana, syn Mukundy, poproszony został o czczenie 

rodzinnego Bóstwa Śri Caitanya Deva. W ten sposób Mahaprabhu 

poucza, iż w służbę dla Pana Krsny zaangażować się można poprzez 

różne czynności. 

Pewnego razu Mukunda, ujrzawszy pawia z pięknym 

rozpostartym ogonem, upadł w ekstazie. Widok pawia rozbudził w 

jego sercu pamięć o Panu Śri Krsnie. 

Innym razem w żartach Śri Caitanya zapytał Mukundę, "Kto jest 

ojcem, a kto synem?" Mukunda odpowiedział: "Mój syn 

Raghunandana jest ojcem, ponieważ dzięki niemu zrozumiałem 

świadomość Krsny". Pan Caitanya potwierdził: "Tak, ten kto daje 

nam krsna-bhakti, jest naszym guru i naszym prawdziwym ojcem". 
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W rozrywkach Radhy i Krsny Mukunda dasa służy im jako 

Vrinda devi. 

 

                                   ŚRI MUKUNDA DATTA 

 

Śri Mukunda Datta był kolegą szkolnym Nimaia Pandity.  

Mukunda posiadał piękny głos i znał zawiłości muzycznych rytmów 

i rag. Jego słodkie kirtany zadowalały wszystkich vaisnavów. 

Rozumiejąc serce Pana Gaurangi, śpiewał pieśni wyrażające Jego 

uczucia. Przy kirtanie Mukundy Śri Caitanya przyjął sannyasę. 

Mukunda Datta służył Panu Caitanyi podczas Jego pobytu w Puri 

jako jeden z najpokorniejszych naśladowców. 

Pewnego razu w domu Śrivasa Pandity Pan pobłogosławił 

wszystkich obecnych wielbicieli- wszystkich za wyjątkiem 

Mukundy. Mahaprabhu uczynił to, ponieważ dopuścił się on obrazy 

wobec Bhakti Devi, która obdarza służbą oddania.  Mukunda 

przyrównał ją do karmy i jnany, a nawet idei mayavada. Działając 

niczym kameleon, Mukunda w obecności wielbicieli wychwalał 

bhakti, a następnie z niewielbicielami omawiał bezwartościowe 

kwestie doczesne. Z impersonalistami zaś dyskutował o filozofii 

mayavada. 

Jako pokutę za obrazę bhakti wybrał Mukunda samobójstwo.  

Zapytał też Pana Caitanyę, czy jeszcze kiedyś, w przyszłym życiu, 

otrzyma Jego łaskę. Pan rzekł: "Otrzymasz Mą łaskę po milionie 

żywotów". 

Szczęśliwy że otrzyma pewnego dnia łaskę Pana, Mukunda zaczął 

skakać wykrzykując: "Tylko milion żywotów! Tylko milion 

żywotów!" Widząc oddanie i determinację Mukundy, Serce Pana 

Caitanyi zmiękło. Pobłogosławił go: "Wszystkie twe obrazy zniknęły 

dzięki wierze w Moje słowa". W ten sposób wyzwolił go od 

towarzystwa Mayavadich i obdarzył towarzystwem czystych 

vaisnavów. 

W rozrywkach Krsny jest on Madhukantą, śpiewakiem na Goloce. 

 

                         ŚRI NARAHARI CAKRAVARTI THAKURA 
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Śri Narahari Cakravarti Thakura pojawił się pod koniec XVII 

wieku w Zachodnim Bengalu w rodzinie bramińskiej. Jego ojciec, 

Jagannatha Vipra, był znanym uczniem Viśvanatha Cakravartiego 

Thakura. Narahari był uczniem Nrisimhy Cakravartiego w linii 

pochodzącej od Śrinivasa Acaryi. 

Już w młodości Narahari przestrzegał ślubu celibatu.  Wszystkie 

jego czynności były czyste i święte. Zawsze był potulny i pokorny, 

myśląc o sobie jako o podłym demonie.  Zwykł mówić: "Nie nadaję 

się do służenia Panu. Nie mam żadnych kwalifikacji".  

Równocześnie był nadzwyczaj uczony w sztuce tańca, śpiewu i gry 

na instrumentach muzycznych.  Znał tajniki użycia sztuki muzycznej 

w wysławianiu Pana i Jego towarzyszy. 

Był dobrze obeznany z pismami vaisnava i pełnieniem różnych 

rodzajów służby oddania. Będąc osobiście wybranym przez Pana, 

Narahari został ulubionym kucharzem Bóstw Radha-Govindaji we 

Vrindavan. Znany był jako rasuja-pujari, doskonały kucharz-kapłan.  

Dokądkolwiek podróżował, ustanawiał prawdziwe zasady religijne. 

Vaisnavowie zawsze przyjmowali go z wielkim szacunkiem. 

Większość życia spędził Narahari służąc pokornie Bóstwu 

Govindaji. Ucierał papkę sandałową, zbierał drewno na opał, sprzątał 

świątynię, zrywał listki Tulasi, huśtał Bóstwa.  Spełniał służbę za 

dziesięć osób. Pujari świątynni nie chcieli, aby wykonywał najniższe 

służby, lecz Narahari odpowiadał: "Jestem najbardziej upadły. Nie 

mam prawa.  Dzięki waszej łasce mogę chociaż robić to, co robię". 

Dni swoje spędził pogrążony w służbie oddania. Zawsze okazywał 

szacunek każdemu kogo spotykał. Widząc jego zachowanie, 

vrajavasi zawsze omawiali jego dobre cechy. 

Śrila Narahari Cakravarti Thakura napisał wiele książek o 

acaryach vaisnava, np. Narottama-vilasa, Namamrita-samudra, 

Śrinivasa-carita, Bhakti-ratnakara, Gaura-caritra-samudra. 

 

                               ŚRI NARAYANA BHATTA GOSWAMI 

 

Śri Narayana Bhatta Gosvami był uczniem Śri Krsnadasa 

Brahmacariego, acaryi w sukcesji Gadadhara Pandity Gosvamiego. 

Narayana Bhatta był niezwykle przywiązany do ziemi Vrajy. Nie 
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postrzegał różnic pomiędzy transcendentalnym imieniem, formą, 

rozrywkami i dham Vrindavany. Zwykł zawsze w towarzystwie 

rasika vaisnavów smakować rozrywki Radha- 

Gopinatha. 

Zazwyczaj wędrował po dwunastu lasach okręgu Vrajy. Odkrył 

wiele zapomnianych Bóstw i przywrócił ich czczenie. Odkrył 

również wiele miejsc rozrywek Krsny. Cytując Varaha Puranę, 

stworzył szczegółowy przewodnik po Vraja Mandala. W dziele tym 

odkrywa swą tożsamość jako Narada Muni. Dzięki tej, jak również i 

innym książkom, między vrajavasimi (mieszkańcami Vrindavan) 

znany jest jako Vrajaacarya. 

Grobowiec Narayana Bhatty Gosvamiego znajduje się we wsi 

Unchagaon, w pobliżu pałacu Śrimati Radharani w Varsanie. 

 

 

 

                               ŚRI NAROTTAMA DASA THAKURA 

 

Kiedy Śri Caitanya Mahaprabhu zdecydował się iść z Puri do 

Vrindavan, zatrzymał się w wiosce Ramakeli, aby spotkać się z Rupą 

i Sanataną. Mahaprabhu popatrzył wtedy w niebieskie wody rzeki 

Padma, i zwracając się w stronę wsi Kheturi zawołał: "O Narottam!  

O Narottam!" Wielbiciele poznali, że niedługo narodzi się wielka 

osobistość o tym imieniu.  Mahaprabhu Swą miłość do Krsny 

umieścił w rzece i powiedział, że kiedyś zostanie ona przekazana 

wielbicielowi imieniem Narottama. Po kirtanie wszyscy poszli kąpać 

się w niej, a kiedy w wodzie zanurzył się Pan Caitanya, wody 

wezbrały, nie mogąc wytrzymać siły boskiej prema. Wtedy Padma 

pojawiła się przed Panem osobiście i zapytała: "Chcesz, abym 

przekazała Twą miłość Narottamowi. Lecz kiedy on przyjdzie? Jak 

go poznam?" 

Pan odrzekł: "Kiedy ktoś wejdzie w twe wody i z tego powodu 

zaczną one wzbierać, tak jak w Moim przypadku, to będzie to 

Narottama". 

Narottama dasa Thakura pojawił się około roku 1534 we wsi 

Kheturi, tak jak przepowiedział to Pan. Jego ojciec był królem o 
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imieniu Krsnananda Datta, a matka nazywała się Narayanidevi. Była 

to bogata rodzina kayastha, a młody Narottam został księciem.  

Narottam jako dziecko nie chciał zacząć jeść ziarna, i pierwszy raz 

spożył dopiero to ziarno, które było ofiarowane Krsnie. Kiedy 

dorastał, stał się mistrzem wiedzy akademickiej i religijnej. Jego 

ulubioną czynnością było przebywanie u stóp pewnego bramina o 

imieniu Krsnadasa, który recytował rozrywki Śri Caitanyi 

Mahaprabhu. 

Pewnego dnia, kiedy Narottam był już nastolatkiem, we śnie 

pojawił się mu Nityananda Prabhu i powiedział: "Zanim wzejdzie 

słońce, wykąp się w rzece Padma. Wtedy otrzymasz całą Gaur-

prema, miłość Boga". Kiedy Narottam obudził się, niezwłoczniez 

wypełnił polecenie Pana Nityanandy. Kiedy zanurzył się w rzece, 

pojawił się przed nim Śri Mahaprabhu i objął go. Ich ciała stopiły się 

w jedno i Pan Caitanya wszedł w jego duszę. Mówią, że od tej chwili 

cera Narottama przybrała barwę świeżo stopionego złota, tak jak u 

Pana Caitanyi. Miejsce to, zwane Prema-tali Ghat, do dziś 

odwiedzane jest przez pielgrzymów. 

Kiedy Narottam długo nie wracał do domu, wysłano po niego 

ludzi, którzy znaleźli go tańczącego ekstatycznie na brzegu rzeki. 

Rodzice nie poznali go. Jego cera zmieniła się, podobnie jak i 

charakter. Sprowadzili nawet zaklinacza duchów, którego brednie 

Narottam wyśmiał. We śnie Pan zabierał go do świata duchowego i 

pozwalał grać role w Swych rozrywkach. Dzień i noc Narottam 

modlił się: "Mój Panie, proszę wyzwól mnie od przywiązań i pozwól 

mi służyć Ci wraz z zaawansowanymi wielbicielami". Pan pojawił 

się przed nim i przykazał, aby udał się do Vrindavan i przyjął 

inicjację od Lokanatha Gosvamiego. 

Gdy Narottam doszedł do wieku szesnastu lat, miejscowy 

gubernator nakazał Krsnanandzie, aby przysłał do niego Narottama, 

chcąc być przez niego pobłogosławionym.  Krsnananda wiedział, że 

Narottam ucieknie do Vrindavan, ale nie miał wyboru. Idąc z 

żołnierzami, Narottam wyrwał się i uciekł do lasu. Zdeterminowany 

był, aby odnaleźć drogę do Vrindavan. 

Drogę przez całe Indie przebył pieszo. Po trzech dniach wędrówki 

jego miękkie stopy księcia były poranione, a on sam głodny i 



 71 

wyczerpany. Po drodze Sam Pan pojawiał się przed nim i karmił go 

mlekiem. W ten sposób mógł on dotrzeć do celu. 

Po przybyciu na miejsce Narottam odwiedził miejsce narodzin 

Pana Krsny w Mathurze i wykąpał się w Yamunie w Viśrama Ghat. 

Na noc zaprosił go do swego domu pewien starszy bramin, który 

poinformował go, że Sanatana, Rupa, Raghunath Bhatta, Kaśiśvara 

Pandita i inni przyłączyli się niedawno do rozrywek Pana w Jego 

królestwie. Narottam zaczął płakać.  Przebył przecież tyle mil, żeby 

ich spotkać. 

Lokanath Gosvami inicjował Narottama i objaśnił mu jego 

wieczną tożsamość jako Vilasa-manjari (Campaka-manjari) i jego 

służbę w świecie duchowym. Zazwyczaj guru nie objaśnia zbyt 

wcześnie tak wzniosłych rzeczy, lecz Narottam był wyjątkowy w 

każdym względzie. Lokanath wysłał go po dalsze nauki do Śrila Jivy 

Gosvamiego. 

Pewnej nocy we śnie pojawiła się przed nim nieznana vaisnavi i 

rzekła: "Jestem zadowolona z twojego wyrzeczenia i szczerości, 

dlatego zaangażuję cię w bardzo poufną służbę. Codziennie sakhi 

pod kierunkiem Campakalaty przygotowują dla Krsny słodycze z 

mleka. Pod jej nadzorem gotuj mleko i pamiętaj, że jestem 

szczęśliwa, kiedy szczęśliwy jest Krsna". Kiedy Narottam przebudził 

się, opowiedział o wszystkim swojemu guru. Śri Lokanath był 

zadowolony ze służby, jaką Śrimati Radharani zleciła jego uczniowi 

jako wiecznemu słudze Krsny. Od tego czasu Narottam niekiedy 

zapadał w medytacyjny trans, w którym w świecie duchowym 

gotował mleko w swojej formie manjari.  Raz, kiedy dokładał opału 

pod garnek, mleko zaczęło kipieć i Narottam chwycił za garnek gołą 

ręką i oparzył ją. Po przebudzeniu się z medytacji ujrzał, że na ręce 

ma ranę od oparzenia. Chociał ukrywał ją pod szatą, wszyscy we 

Vrindavan wiedzieli, w jaki transcendentalny sposób się oparzył. 

W tym czasie Narottam spotkał Śrinivasa i Dukhi Krsnadasa, 

swoich najlepszych przyjaciół. Wraz z nimi udał się w podróż do 

Bengalu, aby tamtejszym wielbicielom dostarczyć bhakti-śastra. 

Stamtąd ze Śyamanandą udał się do swojej rodzinnej miejscowości 

Kheturi. Kiedy jego dawno nie widziani krewni ujrzeli go, szczęście 

ich nie miało granic.  Narottam opowiedział im o swoim pobycie we 
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Vrindavan i objaśnił sekrety literatury Gosvamich. Po dziesięciu 

dniach Śyamananda Pandita udał się do Orissy i Narottam pozostał 

sam. Aby przyjąć od niego inicjację, przychodziło wielu słynnych 

poetów, filozofów i wielbicieli. Pomiędzy nimi był jego kuzyn 

Śantosa Datta, sprawujący urząd króla. 

W liście Lokanath Gosvami przykazał mu ustanowić w Kheturi 

czczenie Bóstw. Na instalację i festiwal wybrano dzień Gaura-

Purnima, rocznicę pojawienia się Śri Caitanyi Mahaprabhu. Festiwal 

otworzył możliwość rozszerzenia nauk Gosvamich na cały Bengal. 

Do tej pory rocznice pojawienia się Pana nie były obchodzone 

uroczyście. Na tę okazję Narottam zaprosił wielu sławnych 

vaisnavów z Bengalu i Orissy. Z Jajigram przybył Śrinivas Acarya i 

Govinda Kaviraja wraz z wielbicielami. Z Narasinghapur z Orissy 

przybył Śyamananda wraz ze swymi uczniami, pomiędzy którymi był 

Rasikananda Murari. Z Khardaha przybyła Jahnava Mata, żona Śri 

Nityanandy. Ze Śrikhanda przybył Raghunandana Thakur z 

wielbicielami. Z Navadvip przybył brat Śrivasa Thakura, a z Śantipur 

syn Advaity Acaryi. Wszyscy oni zdążając do Kheturi informowali 

po drodze innych, i tak dziesiątki wielbicieli zmieniły się w setki, a 

te w tysiące. Gospodarze- Śrinivas, Narottam i Śantos, który całość 

uroczystości sfinansował- witali każdego przybysza, obdarowując 

girlandą i przydzielając kwaterę mieszkalną.  Honorowym gościem 

była Jahnava Mata (Acaryani), starsza pomiędzy szacownymi 

wielbicielami. Gdy wszyscy zebrali się już, Raghunandana Thakura 

zainicjował wielki kirtan jako przygotowanie do rozpoczynającego 

się następnego dnia festiwalu. 

Następnego ranka tysiące entuzjastycznych wielbicieli głośnym 

kirtanem zapoczątkowało obchody festiwalu dnia pojawienia się Śri 

Krsny Caitanyi Mahaprabhu. Następnie Narottam z 

błogosławieństwem wszystkich obecnych dokonał ceremonii 

instalacji pięciu par Bóstw Radha-Krsna: Ballabhi Kanta, Śri Krsna, 

Vraja Mohan, Radha Kanta i Radha Raman, i dwóch Bóstw Śri 

Caitanyi i Jego towarzyszki. Pochodzenie tych ostatnich jest jak 

następuje. Narottam poszukiwał odpowiednich Bóstw, aby je 

zainstalować w czasie festiwalu, lecz nie mógł żadnych znaleźć. Gdy 

wędrował w ich poszukiwaniu, na noc zaprosił go pewien bramin o 
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imieniu Vipradas. Podczas rozmowy na różne tematy Vipradas 

wyjawił, że w jego szopie zamieszkał jadowity wąż. Nieustraszony 

Narottam uśmiechnął się i wszedł do szopy, aby ujrzeć tego 

niebezpiecznego węża. Wąż uciekł, a Narottam wyszedł stamtąd z 

dwoma pięknymi Bóstwami, które zabrał do Kheturi. 

Następnie Śrinivas Acarya nadzorował kąpiel Bóstw (abhiseka), 

podczas której poeci i mówcy wychwalali Najwyższego Pana, 

odbywały się tańce dla przyjemności Bóstw i wystawiano sztuki. 

Następnie wielbiciele przez wiele godzin omawiali historie związane 

z Krsną. Później wszyscy przeszli do wielkiej sali, gdzie Narottam 

zaczął prowadzić kirtan w swoim wyszukanym stylu garan-hati, 

pełnym słodyczy i duchowych uczuć. Istnieje również styl rani-hari 

(reneti), który przypisuje się Śyamanandzie, oraz mandarini i 

jharakhandi. Można do nich dodać styl Śrinivasa Acaryi manohar-

śaya. Do dziś praktykowany jest jedynie styl manohar-śaya, inne 

spotyka się już sporadycznie i znawcy powątpiewają w ich czystość. 

Narottam znał najbardziej wyszukane rytmy (tala), linie 

melodyczne (raga), ekspresję melodii (abhinaya) i techniki tańca 

(natyam). Rozpoczął wspaniały kirtan, stopniowo osiągający stan 

duchowej doskonałości. Kirtanu takiego jeszcze nikt i nigdy nie 

słyszał. Wtedy stała się rzecz nieoczekiwana. Pośród wielbicieli 

pojawił się Śri Mahaprabhu ze Swymi towarzszami, którzy opuścili 

ten świat ponad pięćdziesiąt lat wcześniej. Osobiście pojawili się w 

Kheturi, aby tańczyć w kirtanie Narottama. Świadkami tego 

zdarzenia byli wszyscy obecni- tysiące wielbicieli. Autor Bhakti-

ratnakara pisze: "Kto może opisać nadzwyczajne szczęście 

wielbicieli, kiedy w środku kirtanu, dla przyjemności wszystkich, 

zstąpił Śri Caitanya i Jego towarzysze? Jak błysk gromu pośród 

pięknych chmur, tak Śri Caitanya pojawił się ze Swymi 

wielbicielami". Mahaprabhu przybył wraz z Nityanandą Prabhu, Śri 

Advaitą, Gadadharem, Śrivasem Thakurem, Svarupą Damodarem, 

Rupą, Sanataną i wieloma innymi. Jahnava widziała podczas kirtanu 

swojego dawno zmarłego męża, a syn Advaity Acaryi widział 

swojego ojca, tańczącego niczym młodzieniaszek. Bracia Śrivasa 

Thakura płakali, widząc go tańczącego wraz z Panem. Kiedy tańczyli 

coraz dłużej i dłużej, ich ubrania przesiąkały łzami transcendentalnej 
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ekstazy. Nikt nie kontrolował swoich duchowych emocji. Niektórzy 

dziękowali Narottamowi: "Poprzez twoją duchową moc mogliśmy 

widzieć Śri Caitanyę Mahaprabhu w Jego duchowym tańcu z 

Advaitą Acaryą i innymi wiecznymi towarzyszami". Dzień wcześniej 

Pan przyszedł we śnie do Narottama i zapowiedział Swoje 

pojawienie się na festiwalu w czasie kirtanu, tak więc Narottam 

oczekiwał na ten moment. Kirtan trwał wiele godzin, długo w noc. 

Tak naprawdę nigdy się on nie zakończył, ponieważ żył w pamięci 

wszystkich (lila-smarana). 

Matka Jahnava rozpoczęła nowe uroczystości. Ofiarowała nowo 

instalowanym Bóstwom kolorowy proszek, taki jakim Krsna i 

Radharani obrzucali się na święto Holi. Następnie przyniesiono 

wiadra takiego proszku i tysiące wielbicieli entuzjastycznie zaczęły 

obrzucać się nim, wspominając związane z tym rozrywki Radhy i 

Krsny. Następnie zaczęto celebrację narodzin Śri Caitanyi 

Mahaprabhu, śpiewając specjalnie na ten dzień ułożone pieśni. 

Opisywały one Jego pojawienie się i wczesne rozrywki. 

Następnego dnia rano Matka Jahnava z grupą dobrych kucharzy 

zaczęła przygotowywać śniadanie dla wszystkich. Później zaś z 

kilkoma asystentami własnoręcznie nakarmiła wszystkich.  Dopiero 

gdy wszyscy byli syci, usiadła i zjadła to, co pozostało. 

Festiwal trwał trzy dni, lecz wszyscy zapamiętali go na całe życie. 

Wielu z nich pozostało jeszcze w Kheturi na kilka tygodni, lecz i oni 

stopniowo rozeszli się do swoich wsi. Festiwal ten uważany jest za 

kamień milowy w historii Gaudiya-vaisnavizmu.  Poprzez niego 

Narottam głosił przekaz Gosvamich z Vrindavan, a obchody dnia 

Gaura Purnima stały się coroczną tradycją. Dzięki zebraniu razem 

vaisnavów z różnych krain ujednolicono tradycję. Konsekwencją 

było ustanowienie spójnej doktryny i głównych punktów wiary 

(siddhanta) dla przyszłych pokoleń. Festiwal ten był wspólną 

platformą dla wielbicieli z różnych grup ruchu bhakti. Może on być 

postrzegany jako naturalna konsekwencja wysłania literatury 

Gosvamich z Vrindavan do Bengalu. 

Śrila Narottama dasa Thakura jest autorem zbioru poezji 

Prarthana i Prema-bhakti-candrika. Wiele z nich należy do 

najlepszych dzieł poezji bengalskiej. 
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Nie mogąc znieść rozłąki z Jivą Gosvamim i Ramacandrą 

Kavirajem, Narottam postanowił przyłączyć się do Pana w świecie 

duchowym. W domu Ganga Narayana Cakravartiego w Mursidabad 

wszedł w trans, całkowicie zajęty rozrywkami Radhy i Krsny. 

Trwało to przez kilka dni. Jego zaprzysięgli wrogowie z kręgów 

ortodoksyjngo braminizmu zacierali ręce: "Tylko popatrzcie! Spędził 

życie inicjując braminów, ale nie jest nikim więcej niż nisko 

urodzonym śudrą. A teraz umiera jak każdy". Ganga Narayana 

Cakravarti nie mógł już znieść tych obraz i zaczął modlić się: 

"Proszę, wróć. Pokaż im, jacy są głupi". Wtedy nieoczekiwanie ciało 

Narottama zaczęło promienieć blaskiem i ukazała się na nim złota 

nić bramińska. Widząc ten cud, kastowi bramini zrozumieli swą 

pomyłkę i zaczęli błagać o wybaczenie. Inna wersja tego wydarzenia 

zawarta jest w Narottama-vilasa: Ciało Narottama ogarnęła wielka 

gorączka i nakazałuczniom gromadzić drewno na stos pogrzebowy, a 

sam trzy doby medytował, po czym opuścił ciało. Wtedy przybył tam 

pewien bramin i zaczął krytykować Narottama. Wtedy Narottam 

otworzył oczy i powiedział: "Radha-Krsna-Caitanya", a jego ciało 

zaczęło świecić niczyn słońce, i bramin czym prędzej zmienił zdanie. 

Jakiś czas później Narottam zaczął przygotowywać się do 

opuszczenia tego świata na serio. Udał się nad Ganges, złożył świętej 

rzece pokłony i wszedł w jej wody. Podążyli za nim uczniowie i 

nabierając wody w złożone dłonie zaczęli polewać jego ciało. Pod 

wpływem wody ciało Narottama zaczęło rozpływać się w mleko i 

mieszać z wodami Gangesu.  Ganga Narayana nabrał nieco tej wody 

w naczynie. Jest ona ciągle przechowywana w Jiya Ganja koło 

Mursidabad w specjalnym dugdha-samadhi. Drugie samadhi 

znajduje się we Vrindavan i związana jest z nim następująca historia, 

którą opowiadają w Manipur: 

Narottam mimo odejścia z materialnego świata nie chciał 

zakańczać swojego nauczania. Dlatego pojawił się swoim uczniom i 

nakazał gromadzenie drewna na stos pogrzebowy, które planował 

użyć do swojej kremacji: "Niedługo zjawię się, zachowajcie je dla 

mnie".  W tym samym miejscu zmarł Maharaja Jai Singh i na jego 

pogrzeb użyto tego drewna.  Dlatego mieszkańcy Manipur twierdzą, 

że Narottam pojawił się powtórnie jako Jai Singh. 
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                               ŚRI NAYANANANDA THAKUR 

 

Śri Nayanananda Thakur jest bratankiem i drogim uczniem Śri 

Gadadhara Pandity. Młodszy brat Gadadhara, Śri Vaninatha, miał 

dwóch synów: Nayananandę i Hridayanandę. Potomkowie 

Nayananandy do dziś żyją w Bharatpur koło Kandi w okręgu 

Murshidabad. 

W Prema-vilasa opisane jest, że Gadadhara Pandita zawołał 

Nayananandę, kiedy spoczywał na łożu śmierci. Przekazał mu 

wówczas pod opiekę Bóstwo Śri Gopinathaji i kopię Bhagavad-gity, 

w której Śri Mahaprabhu własną ręką dopisał jeden werset. Przekazał 

mu również drugie Bóstwo Gopinatha, małych rozmiarów, które 

nosił u szyi, nie mogąc znieść rozłąki z Panem. Nayanananda oba 

Bóstwa przeniósł do Bharatpur, gdzie czczone są przez jego 

potomków do dzisiaj. 

W Caitanya-caritamrita Nayanananda wspomniany jest pod 

imieniem Miśra Nayana. Wcześniej nazywał się Dhruvananda, lecz 

kiedy Śri Caitanya zauważył jego zdolność zapamiętywania po 

jednokrotnym usłyszeniu, zmienił mu imię. 

Nayanananda był obecny na pierwszym festiwalu Gaura Purnima 

w Kheturi. W świecie duchowym jest manjari o imieniu Nitya. 

 

                                ŚRI NIMBARKA ACARYA. 

 

Śri Nimbarka Acarya nauczał świadomości Krsny na trzysta lat 

przed przyjściem Śri Caitanyi Mahaprabhu. Wcześniej był 

czcicielem Brahmy i mieszkał w Bilva Paksa niedaleko Navadvip. 

Kiedyś objawił się mu Pan Śiva i pouczył go, aby przyjął inicjację od 

czterech Kumarów, którzy medytowali w pobliżu Navadvip. 

Otrzymał od nich mantrę i nadal żył w Navadvip. Zgodnie z naukami 

Sanat Kumara Samhity, z miłością czcił Radhę i Krsnę, którzy 

pewnego razu pojawili się przed nim jako Śri Gauranga Mahaprabhu. 

Śri Mahaprabhuji rzekł: "W przyszłości, kiedy rozpocznę ruch 

sankirtana osobiście, będę nauczał doskonałej filozofii 

transcendentalnej acintya bhedabheda-tattva.  Będzie ona zawierać 
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esencję filozofii Madhvy, Ramanujy i Visnusvamiego. Od ciebie, 

Nimbarka Acarya, zaczerpnę dwie ważne zasady. Pierwszą jest 

konieczność przyjęcia schronienia Śrimati Radharani. Druga to 

najwyższa chwała miłości gopi Vrajy dla Śri Krsny". Roniąc łzy 

ekstazy Nimbarka Acarya opuścił Navadvip, aby rozpocząć misję 

nauczania. 

Pomiędzy zwolennikami Nimbarkacaryi i Gaudiya-vaisnavami 

istnieje wiele bliskich podobieństw. Naśladowcy Nimbarkacaryi 

przyjmują sześć procesów podporządkowania, praktykują dziewięć 

procesów bhakti i wierzą w dasa mula- kardynalny punkt filozofii 

Gaudiya-vaisnavów. Czczą Radhę i Krsnę we Vrindavan. Radharani 

wielbią jako najdoskonalszego wielbiciela i przyjmują, że najwyższą 

miłością jest miłość gopi do Krsny. W bhajanach, kirtanach i japa 

intonują swoją wersję maha-mantry: Radhe Krsna Radhe Krsna 

Krsna Krsna Radhe Radhe / Radhe Śyama Radhe Śyama Śyama 

Śyama Radhe Radhe. 

Wiele świętych miejsc wokół Vrindavan utrzymywanych jest 

przez naśladowców Nimbarkacaryi. Ich centrum jest Śriji Mandir 

koło Loi Bazaar. 

  

                             ŚRI PARAMANANDA PURI 

 

Śri Paramananda Puri jest uczniem Śri Madhavendry Puri, bratem 

duchowym guru Pana Caitanyi. W rozrywkach Krsny jest Uddhavą. 

W Caitanya-bhagavata, Jedenastym Rozdziale Antya-lili, znajduje 

się następujące stwierdzenie: "Spośród uczniów będących 

sannyasinami, bardzo drogimi Madhavendrze Puri byli Iśvara Puri i 

Paramananda Puri. Tak więc Paramananda Puri- jak Svarupa 

Damodara, który był również sannyasinem- był bardzo drogi Śri 

Caitanyi Mahaprabhu i był Jego bezustannym towarzyszem. Kiedy 

Pan Caitanya przyjął wyrzeczony porządek życia, Paramananda Puri 

ofiarował Mu dandę. Paramananda Puri był zawsze pogrążony w 

medytacji. Tak jak Śri Caitanya Mahaprabhu ofiarował pełny 

szacunek Swemu mistrzowi duchowemu Iśvarze Puri, podobnie 

szanował Paramanandę Puri". 
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Pierwsze spotkanie ze Śri Caitanyą miało miejsce w 

Południowych Indiach w Risabha Parvata. Paramananda Puri 

przebywał tam z powodu caturmasyi. Słysząc o jego pobycie, 

Mahaprabhu udał się, aby się z nim spotkać i złożyć pokłony. 

Paramananda objął Go z wielką miłością. Przez trzy dni rozmawiali 

o Śri Krsnie w pokoju Puri Gosvamiego.  Paramananda Puri Gosai 

wyjawił swój zamiar, aby iść do Jagannatha Puri, a następnie do 

Bengalu, aby wykąpać się w Gangesie. Śri Gaur poprosił go, aby 

potem wrócił do Puri, a Sam udał się na południe. 

Puri Gosai poważany był przez Pana Caitanyę niczym guru.  

Dokądkolwiek przyjmował zaproszenie na prasadam, zabierał go ze 

Sobą. Śri Paramananda odpłacał Mu ojcowską miłością.  

Mahaprabhu przygotował mu pokój i sługę w domu Kaśi Miśry.  

Później Puri Gosai przeniósł się do świątyni po zachodniej stronie 

Śri Jagannath Mandir. 

Pewnego dnia Pan Caitanya zabrał ze Sobą Gadadhara Panditę i 

poszedł złożyć wizytę Śri Paramanandzie. Na terenie świątyni 

kopano studnię, lecz woda była niedobra i Paramananda był 

zmartwiony, bardziej bowiem przypominało błoto niż wodę i była 

gorzka.  Śriman Mahaprabhuji posmutniał. Wzniósł ręce i zaczął się 

modlić: "Panie Jagannath, proszę pobłogosław i ześlij wodę z 

Gangesu do tej studni". Studnia napełniła się wodą. Wielbiciele 

okrążyli studnię i ofiarowali pokłony. Pan rzekł: "Słuchajcie, o 

wielbiciele. Ktokolwiek kąpie się lub pije tę wodę, otrzyma tę samą 

korzyść co przez kąpiel Gangesie- czyste oddanie dla Krsny". 

Codziennie Paramananda Puri Maharaja najpierw szedł spotkać 

się z Panem Caitanyą, a później dopiero wypełniał swoje obowiązki. 

Śri Caitanya zawsze dbał o niego i jego potrzeby. Zwykł też mówić: 

"Jestem w tym świecie tylko z powodu uczucia Puri Gosvamiego.  

Należę do niego i do nikogo innego. Może Mnie wysłać 

dokądkolwiek chce.  Ktokolwiek go widzi, staje się obiektem 

uczucia Śri Krsny".  Tak jak Puri Gosai był życiem i duszą 

Mahaprabhu, podobnie Mahaprabhu był życiem i duszą 

Paramanandy Gosvamiego. 

Studnia Paramanandy Puriego znajduje się w Jagannatha Puri 

koło posterunku policji przy drodze do świątyni Lokanath Mandir. 
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                             ŚRI PRABODHANANDA SARASVATI 

 

Po spotkaniu Pana Caitanyi w Śri Rangam, Śri Prabodhananda 

Sarasvati nawrócił się ze Śri na Gaudiya-vaisnavizm.  

Upełnomocniony przez Pana Caitanyę nauczał Gopala Bhattę 

Gosvamiego, swego bratanka, o pismach oddania i Śrimad-

Bhagavatam. 

Bycie jego zdobiły dobre cechy i czyste oddanie Bogu.  

"Nadzwyczaj wyrzeczony, zalewał wielbicieli miłością. Jego piękna 

forma zadowalała oczy. Był uczonym poetą i naukowcem. Nikt nie 

może równać się z nim w sztuce śpiewania, tańca i gry na 

muzycznych instrumentach" (Bhakti-ratnakara). 

Opuściwszy Śri Ranganam, żył w wyrzeczeniu we Vrindavan, 

służąc Radha-Govindzie. Był rasika-vaisnavą, doskonale opisującym 

nikunja-lila (poufne rozrywki) Radhy i Krsny. Pisma Prabodhanandy 

Sarasvatiego błogosławią czytelnika bhakti i ukazują czysty nektar 

smaku bhakti. Napisał o między innymi: Sangita Madhara, 

Navadvipa-sataka, Caitanya-candramrita, Vrindavana-mahimamrita. 

Z Caitanya-candramrita pochodzi następujący cytat: 

"W tym materialnym świecie brakuje świadomości Krsny. Pan 

Caitanya Mahaprabhu jest uosobieniem świadomości Krsny.  Więc 

jeśli jakiś uczony czy naukowiec nie rozumie Śri Caitanyi 

Mahaprabhu, to jego wędrówka po tym świecie jest pozbawiona 

sensu. 

"Osoba, która nie korzysta z nektaru służby oddania płynącej za 

czasów Śri Caitanyi Mahaprabhu, z pewnością jest najuboższą z 

ubogich. 

"Zstąpienie Pana Caitanyi Mahaprabhu jest niczym rosnący ocean 

nektaru. Kto nie zbiera wartościowych klejnotów z tego oceanu, z 

pewnością jest najuboższym z ubogich". 

Prabodhananda Sarasvati służy na Goloce jako gopi o imieniu 

Tungavidya, jedna z ośmiu sakhi. Jego grobowiec znajduje się za 

Kaliya-ghat pod drzewem kadamba we Vrindavan. 

 

                              ŚRI PRATAPARUDRA DEVA 
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Gajapati Maharaja Prataparudra (Partap Rudra) był królem Orissy. 

Jego stolica znajdowała się w Cuttak. Według Gaura-ganoddeśa-

dipiki jest on królem Indradyumną, czcicielem Pana Jagannath. 

Ojciec jego zwał się Purusottama Deva, a matka Śri Rupanvita lub 

Padmavati devi. Purusottama Deva, wielki sługa Pana Jagannath, 

zapoczątkował organizowanie dla Niego wielu festiwali i rytuałów. 

W czasie Ratha-yatry własnoręcznie zamiatał drogę przed wozem 

Pana miotłą na złotym kiju. Pan Jagannatha był dla niego tak 

łaskawy, że osobiście pokonał króla Kanci, a jego córkę 

sprezentował Purusottamie. Z jej łona narodził się Śri Prataparudra. 

Gdy objął tron po ojcu, podobnie jak on zaangażował się w służbę 

dla Pana. 

Kiedy Mahaprabhu pierwszy raz przybył do Puri, król udał się 

akurat na podbój Vijaya Nagar. Gdy Mahaprabhu powrócił do Puri z 

Ramakeli, król przybył z Cuttak, aby mieć Jego darśan. Zaczął prosić 

wielbicieli o przygotowanie spotkania. Wielbiciele zaprowadzili go 

na miejsce, gdzie Pan spełniał sankirtan w świątyni Pana Jagannath. 

Śri Caitanya ekstazie boskiego szaleństwa tarzał się po ziemi.  Jego 

ciało było wilgotne od łez i śliny z ust. Nie rozumiejąc 

transcendentalnych symptomów ekstazy, król poczuł odrazę. 

Tej nocy w pałacu Maharaja Prataparudra miał sen. Pojawił się 

przed nim Pan Jagannath, zakurzony, a z oczu ciekły Mu łzy. Jego 

ciało wilgotne było od tych łez i śliny, cieknącej z ust i nosa. Kiedy 

król chciał dotknąć Jego stóp, Pan rzekł: "Proszę, nie dotykaj Mnie. 

Twoje ciało jest smarowane papką sandałową i kamforą, podczas 

gdy Ja jestem okryty kurzem. Kiedy widziałeś Mój ekstatyczny 

taniec, czułeś wstręt". Wtedy król zamiast Pana Jagannatha ujrzał Śri 

Caitanyę, siedzącego na tronie. Pan zaśmiał się i rzekł: "Nie 

zasłużyłem sobie, abyś Mną gardził" (Caitanya-bhagavata, Antya 

5.168-177). 

Śri Prataparudra zrozumiał, że Pan Caitanya nie jest różny od 

Pana Jagannath. Upadł na ziemię i zaczął błagać o wybaczenie 

obrazy. 
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Król Prataparudra miał cztery żon o imionach: Padma, 

Padmalaya, Śri Ila i Mahila. Miał z nimi trzech synów: Purusottama 

Janę, Kaluya Devę i Kakhava Devę, oraz córkę o imieniu Tukka. 

Gdy Jahnava Mata wysłała Bóstwo Radhy do Vrindavan dla Pana 

Gopinatha, syn Prataparudry, Purusottama Jana, wysłał tam dwa 

Bóstwa Radharani, jedno dla Madana-mohana, a drugie dla 

Govindaji. Kiedy Bóstwa przybyły łodzią do Vrindavan, zatrzymały 

się na brzegu Yamuny koło świątyni Madana-mohana. Tej nocy 

pujari świątynny miał sen, w którym Madan-mohan rzekł mu: 

"Myślicie, że te dwa Bóstwa to Radharani, lecz to mniejsze to 

Radha, a większa to Lalita.  Ustawcie Radharani po Mojej lewej 

stronie, a Lalitę po prawej". Dlatego Madana-mohana ma oba te 

Bóstwa, zaś Bóstwo Govindaji stoi samotnie. 

Kiedy wieść o tym dotarła do Puri, Purusottama Jana zakłopotał 

się. Tej nocy miał sen, w którym Radharani powiedziała mu: 

"Przebywam tu, wewnątrz cakry na świątyni Śri Jagannatha. Każdy 

myśli błędnie, że jestem Laksmi.  Byłam we Vrajy, skąd pewien 

bramin przeniósł Mnie do swego domu w Świątyni Radhanagar w 

Orissie. Nazywał się on Brihadbhanu i był przywiązany do Mnie, a 

nasz związek był niczym związek ojca i córki. Lecz kiedy zmarł, król 

przeniósł Mnie do świątyni Pana Jagannatha. Teraz ty zabierz mnie 

do Vrindavan, z powrotem do Govindy". 

Kiedy Purusottama Jana przebudzi się, niezwłocznie zaczął 

przygotowywać powrót Śrimati Radharani do Vrindavan. Kiedy 

przybyła do Vrindavan i stanęła obok Bóstwa Govindaji, szczęście 

mieszkańców nie miało granic. 

Królestwo Prataparudry rozciągało się na terenie od dzisiejszego 

okręgu Hagli i Medinipura do okręgu Guntur w Madras. 

Śrila Satsvarupa dasa Gosvami rozmawiał z dzisiejszym królem 

Puri o imieniu Gajapati Maharaja Divya Singh Deva.  Król jest 

kulturalnym młodym człowiekiem, wykształconym na Zachodzie. 

Nie jest to już jednak ta sama dynastia. Król powiedział, że nie czuje 

się królem. Królem jest Pan Jagannath, a on jest Jego sługą. Po dziś 

dzień król w czasie festiwalu Ratha-yatra zamiata drogę przed 

wozem Pana. Na pytanie, dlaczego biali wielbiciele nie są 

wpuszczani do świątyni Śri Jagannatha, król rzekł, że dzieje się to za 
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sprawą konserwatywnych kapłanów. Puri jest ośrodkiem 

ortodoksyjnego braminizmu, gdzie te same rytuały spełnia się od 

tysięcy lat w ten sam niezmieniony sposób.  Kapłani byli przeciwni 

elektryfikacji świątyni, a co tu mówić o wpuszczaniu 

cudzoziemców?  Następnie król rzekł, że Pan rozdziela Swą łaskę na 

cały świat. Nie trzeba Go oglądać w świątyni, lecz osiągnąć to 

można poprzez służbę bazującą na oddaniu dla Niego. A ujrzeć Pana 

można na dorocznej Ratha-yatra, kiedy Pan wychodzi poza 

światynię. 

 

                                ŚRI PUNDARIKA VIDYANIDHI 

 

Śri Pundarika Vidyanidhi był uczniem Śri Madhavendry Puri i 

guru Gadadhara Pandity. Jego ojciec miał na imię Baneśvara lub 

Śuklambara Brahmacari, a matka Gangadevi. Pierwotnie jego dom 

znajdował się we Wschodnim Bengalu niedaleko Dakki w Baghiya, 

która należała do grupy rodzin bramińskich zwanej Varendra. 

Czasami ci bramini Varendra wiedli spory z inną grupą znaną jako 

bramini Radhiya i z tego względu rodzina Pundarika została skazana 

na wygnanie i nie cieszyła się szacunkiem. Szczególną cechą 

charakterystyczną tej rodziny było to, że każdy z jej członków miał 

tylko jednego syna albo w ogóle nie miał synów i dlatego rodzina ta 

nie była zbyt liczna. 

Pewnego razu w Puri, po długim okresie niewidzenia, Pundarika 

Vidyanidhi spotkał Svarupa Damodarę, swojego bliskiego 

przyjaciela. Pundarika i Svarupa chcieli nawzajem wziąć kurz ze 

swoich stóp jednocześnie. Ponieważ byli jednakowo silni, żaden nie 

mógł zwyciężyć. Lecz Śri Gauranga był zadowolony, a wszyscy 

śmieli się. 

Zdarzyło się, że Pundarika Vidyanidhi skrytykował kapłana 

świątyni Jagannatha. We śnie Jagannatha Prabhu osobiście go 

skarcił, uderzając go w policzek. 

Pundarika Vidyanidhi miał i inne imiona- Śri Vidyanidhi, 

Acaryanidhi, Bhaktyanidhi, Premanidhi- nadawane mu przez Pana 

Caitanyę. Mahaprabhuji powiedział: "Jedynie słysząc twoje imiona, 

cały świat oczyszcza się". Z powodu czystego oddania Pundarika Pan 
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Caitanya czasem płakał i wołał głośno: "Pundarika! Pundarika jest 

Moim ojcem. Kiedy ujrzę go znowu?" W rozrywkach Krsny Śrila 

Pundarika Vidyanidhi jest królem Vrisabhanu, ojcem Śrimati 

Radharani. 

Kiedy Pundarika Vidyanidhi przybył pierwszy raz do Navadvip, 

wyglądał jak zwykły zadowalacz zmysłów. Nikt poza Mukundą nie 

wiedział, że Pundarika był czystym vaisnavą.  Mukunda rzekł do 

Gadadhara Pandity: "Dziś przedstawię cię wyjątkowemu vaisnavie", 

i zabrał go do Pundarika Vidyanidhiego. 

Zastali go spoczywającego na bogatym łożu, okrytym satynowymi 

kapami, jedwabnymi poduszkami, z potrójnym baldachimem. W 

zasięgu ręki stały wysadzane klejnotami szkatułki z ziołowymi 

przyprawami i betelem. Pundarika pryskał czerwoną od betelu śliną 

na lustro stojące naprzeciwko niego i śmiał się. Dwaj słudzy 

wachlowali go wachlarzami z pawich piór. 

"Czy to vaisnava, czy książę-rozpustnik?"- zastanawiał się 

Gadadhara Pandita. Zaczął wątpić w jego duchowy status.  

Rozumiejąc te wątpliwości i chcąc ujawnić jego prawdziwą duchową 

tożsamość, Mukunda wyrecytował ślokę z Bhagavatam (10.6.35). 

Słysząc opis rozrywek Krsny, Pundarika Vidyanidhi zmienił się 

zupełnie. Z oczu popłynęła rzeka łez, włosy na ciele zjeżyły się, 

pojawił się pot. Podarł na sobie jedwabną koszulę i zaczął tarzać się 

po ziemi. Jego ubiór, łoże, lustra, jedwabie- wszystko zostało 

zniszczone. Dziesięciu ludzi próbowało go powstrzymać, lecz nie 

mogli przezwyciężyć siły jego ekstazy. Manifestacje czystej miłości 

do Krsny przez pewien czas walczyły w jego ciele. 

Ujrzawszy transcendentalne uczucia Vidyanidhiego, Gadadhara 

Pandita zrozumiał, że popełnił obrazę, traktując go jako 

materialistycznego wielbiciela. Aby jej zadośćuczynić, przyjął odeń 

inicjację. 

"Kto słucha lub opowiada tę historię o spotkaniu Pundarika 

Vidyanidhiego i Śri Gadadhara Pandity, otrzyma bogactwo miłości 

do Boga" (Caitanya-bhagavata). 

 

                                   ŚRI RAGHAVA PANDITA 
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Kiedy Śri Caitanya zdecydował się nie iść do Vrindavan, zdążając 

z Ramakeli do Nilacali (Puri) zatrzymał się w domu Raghavy 

Pandity w Panihati. Śriman Mahaprabhu stwierdził: "Teraz, w domu 

Raghavy Pandita, opuściły Mnie wszystkie trudy podróży. Ten sam 

rezultat co przez zanurzenie się w Gangesie, osiągnąć można 

przychodząc do domu Raghavy Pandita. Urządzimy dziś tu festiwal". 

W domu Raghavy Pandita gotowała osobiście Śrimati Radharani. 

W ten sposób, przy światłym współudziale Raghavy, przygotowano 

wiele potraw. Po ofiarowaniu ich Śri Śri Gauranga i Nityananda 

usiedli, aby skosztować prasadam.  Pan rzekł: "Wspaniałe potrawy.  

Nigdy i nigdzie nie jadłem wcześniej tak smacznego śaku". Raghava 

Pandit wiedział, że Pan bardzo lubi zielone warzywa, dlatego 

przygotował wiele rodzajów śaku. Gdy skończyli posiłek i umyli 

ręce, przybył Śri Gadadhara. Złożył dandavat, w odpowiedzi na co 

uzyskał łaskę Pana. Następnie przybył Purandara Pandita i 

Parameśvara dasa Thakura, a po chwili Śri Raghunatha Vaidya. Śri 

Caitanya w wielkim szczęściu omawiał z nimi różne tematy. 

Stopniowo przybyli i inni wielbiciele i rozpoczął się wielki festiwal 

sankirtanu. 

Siostrą Raghava Pandita była Damayanti, wielka wielbicielka i 

służebnica Mahaprabhu. 

Pewnego dnia Pan rzekł: "Moim drogim ciałem jest Nityananda. 

Wszystkie sekretne rozrywki spełniam poprzez Niego. Później 

zrozumiesz to. Cokolwiek jest trudne do osiągnięcia nawet przez 

mistrza mistyków, łatwo można osiągnąć dzięki imieniu Prabhu 

Nityanandy". Powiedziawszy to, Pan udał się do Varahanagar. Przed 

odejściem przykazał Makaradhvajy: "Służ Raghavie Pandicie". 

Śrila Raghava Pandita corocznie posyłał Śri Caitanyi Mahaprabhu 

do Puri torby pełne wyśmienitego pożywienia, zwane raghavera 

jhali. Niósł je Makaradhvaja Kara, pilnując ich niczym własnego 

życia. Jedzenie to przygotowywała jego siostra Damayanti. Pan 

kosztował każdej potrawy i jadł je potem przez cały rok. Były tam 

potrawy z warzyw, marynaty, ser, wiele rodzajów słodyczy z mleka i 

śmietany i inne wyśmienite specjały. "Zrobiła wiele słodyczy w 

kształcie kulek. Niektóre z nich były ze sproszkowanym kokosem, a 

inne były tak białe jak woda Gangesu. W ten sposób przygotowała 
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wiele słodyczy, które długo zachowywały świeżość" (Caitanya-

caritamrita, Antya 10.25). Na polecenie swego brata Damayanti 

sporządziła setki tysięcy potraw.  Oboje darzyli Śri Caitanyę 

Mahaprabhu bezgranicznym uczuciem i byli zaawansowani w 

służbie oddania. Z powodu naturalnej miłości do Śri Caitanyi 

uważała Go za zwykłą ludzką istotę. Dlatego sądziła, że Pan może 

rozchorować się z powodu przejedzenia, dlatego załączyła też 

przyprawy i suszone gorzkie liście sukuty. 

Po kilku dniach dom Raghava Pandity został uszczęśliwiony 

przybyciem Śri Nityanandy. Raghava Pandita był spontanicznie 

przyciągany do Nityanandy w ekstatycznej miłości. Pan Nitynananda 

osiedlił się tam na pewien czas i Makaradhvaja Kara z rodziną 

zaangażował się w służbę dla Niego. Na Jego polecenie wielbiciele 

zaczęli gromadzić się na festiwal sankirtanu. Przybył wielki śpiewak 

Madhava Ghos wraz z braćmi Vasu i Govindą. Wszyscy trzej byli 

cesarzami śpiewu. 

Festiwal rozpoczął Nityananda Prabhu tańcząc ekstatycznie i 

śpiewając. Dom Raghava Pandity przemienił się w ocean ekstazy. 

Później Śri Nityananda usiadł na łóżku i zarządził abhisek. Raghava 

Pandita przyniósł niezbędne rekwizyty- papkę sandałową, kwiaty, 

ogień, pożywienie i wodę. Przy akompaniamencie śpiewu i tańca 

zaczęli polewać wodą głowę Śri Nityanandy. Po nałożeniu świeżego 

ubrania wielbiciele rozsmarowali na Jego ciele papkę sandałową i 

nałożyli girlandy, a Raghava trzymał nad Jego głową parasol.  Śri 

Nityananda powiedział Raghavie: "Przynieś Mi girlandę z kwiatów 

kadamba". Raghava rzekł: "Prabhu, skąd wezmę kwiaty kadamba? 

Przecież teraz nie ma pory deszczowej". Nityananda powiedział: "Idź 

i zobacz w ogrodzie". Raghava Pandita udał się do ogrodu i ujrzał 

cud. Jedno z drzew cytrynowych pokryło się kwiatami kadamba w 

pełnym rozkwicie. Od razu zerwał je i sporządził piękną girlandę. 

Widząc chwały Nityanandy Prabhu, wielbiciele zdumieli się bardzo. 

Następnie Śri Nityananda ukazał im inną rozrywkę. Gdy wszyscy 

wielbiciele usiedli, pokój wypełnił się zapachem kwiatów damanak. 

Pan zapytał: "Jaki zapach teraz czujecie?" Każdy odpowiadał: 

"Damanak". Pan Nityananda wyjaśnił: "Przybył tu z Nilacali Śri 

Caitanya, przyciągnięty waszym kirtanem. Na Swoim 
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transcendentalnym ciele ma girlandę z kwiatów damanak. Dlatego 

ten pokój wypełnił się ich zapachem. Słysząc wasz ekstatyczny 

taniec i śpiew, Mahaprabhu przybył". 

"Jedząc, odpoczywając czy idąc, Nityananda Prabhu ani na chwilę 

nie obywał się bez towarzyszącego sankirtanu" (Caitanya-bhagavata, 

Antya 5.360). 

 

                            ŚRI RAMACANDRA KAVIRAJA 

 

Narottama dasa Thakura śpiewał: 

 

                      doya koro śri acarya prabhu śrinivas 

                      ramacandra sanga maye narottama das 

 

"O Acarya Prabhu Śrinivas, okaż mi swoją łaskę. Modlę się o 

towarzystwo Ramacandry". 

Śri Ramacandra Kaviraja był uczniem Śrinivasa Acaryi i bliskim 

przyjacielem Narottama dasa Thakura. Jego ojciec nazywał się 

Ciranjiva Sena, a matka Sunanda. Ciranjiva mieszkał w 

Kumaranagar, lecz po ożenku przeniósł się do Śrikhanda. 

"Ciranjiva był czystym wielbicielem, kochanym przez Narahari 

Sarkara i innych mieszkańców Śrikhanda. Był nadzwyczaj uczony, a 

jego żona czysta i uczciwa. Jego czynności były zupełnie 

transcendentalne". 

Mieszkańcy Śrikhanda, jak Mukunda Narahari, Raghunandana i 

Ciranjiva mieli jeden cel i myśleli w ten sam sposób.  Corocznie szli 

do Nilacali (Puri), aby ujrzeć Pana Caitanyę Mahaprabhu i śpiewać i 

intonować przed wozem Pana Jagannatha w czasie Ratha-Yatry.  

Ciranjiva pochodził z rodziny lekarzy. Miał dwóch synów, 

Ramacandrę i Govindę.  Obaj zostali uczniami Śrila Śrinivasa 

Acaryi. 

Po śmierci Ciranjivy, obaj chłopcy zostali oddani pod opiekę 

dziadka, który był wielbicielem Durgi, energii Krsny. Pod jego 

wpływem zaczęli czcić różne formy uosobionej energii Pana. W tym 

czasie Ramacandra był już lekarzem i znanym poetą. 
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Po ożenku udawał się Ramacandra wraz z nowopoślubioną żoną 

do domu w Kumaranagar. Kiedy przechodzili koło domu Śrinivasa 

Acaryi w Jajigram, ujrzał Acaryę siedzącego na werandzie domu i 

prowadzącego krsna-katha z uczniami. Po zobaczeniu go, w sercu 

Ramacandry zbudziło się odczuci, że ujrzał po długiej rozłące swego 

przyjaciela drogiego.  Podobnie Acarya Prabhu, po ujrzeniu 

Ramacandry, zaczął zaraz wypytywać się: "Kto to jest? Jak się 

nazywa? Z jakiej pochodzi kasty? Gdzie mieszka? Odpowiedziano 

mu: "To wielki uczony o imieniu Ramacandra. Jest poetą i lekarzem 

i mieszka w Kumaranagar": 

Ramacandra cały dzień myślał nie o swojej młodej żonie Ratna 

Mali, ale o tym, aby udać się do Jajigram. Z nadejściem nocy 

wymknął się z domu, przenocował w Jajigram u pewnego bramina, a 

rankiem poszedł do domu Śrinivasa Acaryi, upadł do jego stóp i 

złożył pokłony. Podobnie Śrinivas myślał cały dzień0 o 

Ramacandrze. Podniósł go, objął serdecznie i powiedział: 

"Narodziny po narodzinach jesteś moim najlepszym przyjacielem. 

Tak jak Pan spowodował moje spotkanie z Narottamem we 

Vrindavan, tak teraz spotkałem ciebie". 

Ramacandra pozostał przez pewien czas w domu Śrinivasa, gdzie 

pod jego kierunkiem studiował książki sześciu Gosvamich. Śrinivas 

był zadowolony widząc jego dobre wychowanie i duchową naturę. 

Pomyślnego dnia inicjował go na swojego ucznia. Gdy Ramacandra 

powrócił do domu, już jako vaisnava, jego sąsiedzi (czciciele Durgi) 

byli wyprowadzeni z równowagi. Ramacandra z tilakiem na ciele, z 

koralami japa-mala, siadał przed domem i intonował święte imiona. 

Jeden z sąsiadów zagadnął go: "Kaviraja, dlaczego nie czcisz Pana 

Śivy? Twój dziadek był wielkim czcicielem bogini Kali. Dlaczego 

porzuciłeś to czczenie?". 

Ramacandara odparł: "Śiva i Brahma są inkarnacją dwóch sił 

materii, stworzonych przez Śri Krsnę. Sam Krsna jest źródłem 

wszystkich inkarnacji. Dlatego czcząc Krsnę czci się je wszytkie, tak 

jak podlewanie korzeni odżywia wszystkie gałęzie. Prahlada, 

Dhruva, Vibhisana i inni byli drogimi wielbicielami Krsny. Dlatego 

Pan Śiva i Brahma sprzyjali im, podczas gdy Ravana, Kumbakarna, 

Banasura i inne demony były wielbicielami Śivy i nie wielbiły Krsny.  
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Dlatego ich kresem był śmierć. Śastra mówią, że Pan Brahma może 

stworzyć świat tylko wielbiwszy Śri Visnu. Podobnie Pan Śiva może 

obdarzyć pomyślnością, gdyż przyjął na swoją głowę Ganges- wodę, 

która obmyła stopy Pana Visnu".  Oznajmienia śastr zamykały usta 

nawet uczonym. 

Ramacandra bardzo chciał udać się do Gosvamich do Vrindavan. 

Po przejściu przez Gayę, Kaśi i Prayag, przybył do Mathury. Tam 

wykąpał się i odpoczął w Viśvama-ghat. Po darśanie Bóstw w 

świątyni Adi Keśava wyruszył do niedalekiego Vrindavan. W tym 

czasie przebywał tam jego guru. Ramacandra złożył pokłony u stóp 

Śrinivasy Acaryi i Śrila Jivy Gosvamiego i przekazał wieści od 

wielbicieli z Bengalu. Na polecenie Jivy Gosvamiego udał się do 

świątyni Govindy, Gopinatha i Madana-mohana i do samadhi 

Sanatany Gosvamiego. Z szacunkiem powitał też Śri Gopala Bhattę, 

Lokanatha Gosvamiego i Bhugarbhę Gosvamiego, którzy obdarzyli 

go błogosławieństwami. Słysząc jego poezję, wielbiciele nadali mu 

przydomek "Kaviraja". 

Po pewnym czasie Ramacandra przez Śri Khanda, Jajigram, 

Khandaha i Kalna powrócił do Bengalu. W Mayapur odwiedził Śri 

Iśanę Thakura. 

Ramacandra Kaviraja wyzwolił wielu grzesznych ateistów. Był 

też obecny na pierwszym festiwalu Gaura Purnima w Kheturi.  Na 

polecenie Śrinivasa i Narottama udał się do Vrindavany po raz drugi, 

lecz wszyscy Gosvami udali się już na Goloka Vrindavan. Nie 

mogąc znosić bólu rozłąki z nimi, przyłączył się do ich wiecznych 

rozrywek. Jego imię w nich brzmi Karuna- 

manjari. Ramacandra był tym, który wraz z Ganga Narayana 

Cakravartim dał odpór braminom, którzy chcieli obrazić Narottama 

dasa Thakura. Związana z tym historia zamieszczona jest przy 

życiorysie Ganga Narayana Cakravartiego. 

 

                             ŚRI RAMANUJACARYA 

 

Zasadę jedności charakteryzowanej przez różne cechy. 
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Jakiś czas później Yadava Prakaśa pokonany został przez ucznia 

Ramanujacaryi, który cytując pisma udowodnił mu, że brahman ma 

formę i cechy, pochodzące z Prawdy Absolutnej, Pana Narayana. 

Ramanuja inicjował uczniów nie zważając na ich kastę, mówiąc, 

że vaisnava zajmuje pozycję ponad społecznymi podziałami i 

klasami. Parę razy zazdrośni bramini próbowali go otruć. Aby 

nauczać nieprzywiązania, Ramanuja urządził następujący pokaz. 

Polecił jednemu ze swych uczniów pozamieniać ubrania kąpiących 

się w rzece sannyasinów. Gdy sannyasini, wielce wyrzeczeni i 

uczeni, zaczęli zakładać ubrania jeden drugiego, wybuchł wielki 

spór. Uczniowie mogli zobaczyć, że nawet ci tak zwani wyrzeczeni 

mędrcy są wielce przywiązani do swoich ubrań. 

Następnie Ramanuja wysłał jednego ze swych uczniów do domu 

innego ucznia, grihasthy, aby ukradł jego żonie biżuterię w czasie 

snu. Kiedy zdjął część ozdób, kobieta przewróciła się na drugi bok, 

uczeń zaś przestraszył się i uciekł przez okno. Po powrocie męża 

zaczęli oboje rozważać, że widać świątynia znalazła się w wielkiej 

potrzebie, skoro wielbiciel zdecydował się na taką rzecz. Następnie 

zaczęli ubolewać, że nie pozwolili zabrać całej biżuterii żony, i w ten 

sposób nie mogli z powodu fałszywego ego poświęcić wszystkiego 

Krsnie. 

Będąc świadkami tego wszystkiego, uczniowie byli zdumieni 

pokorą i podporządkowaniem ucznia-grihasthy. Ramanujacarya 

wyjaśnił znaczenie tych dwóch historii: sannyasini byli nadzwyczaj 

przywiązani do tej odrobiny własności, jaka im pozostała, podczas 

gdy grihastha nie był przywiązany do kosztowności, jeśli mógł je 

poświęcić Panu. 

Śri Ramanujacarya był założycielem Śri-sampradayi, jednej z 

czterech głównych sampradayi vaisnavów (Brahma, Śri, Kumara i 

Rudra). W linii tej wyznaje się filozofię różnorodności w jedności 

(vasistadvaitavada). Gaudiya-vaisnavowie w całości i dosłownie 

przejęli naukę o duszy: "Bóg jest niczym ogień, podczas gdy dusze 

są niczym wylatujące z Niego iskry- są maleńkimi cząstkami Boga". 

Jedni i drudzy przyjmują również trzy klasy dusz: wiecznie 

wyzwolone, wiecznie uwarunkowane i te, które wyzwalają się dzięki 

oddaniu i sadhanie.  Ramanuja propagował służenie Panu na 
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Vaikunthach w nastroju służenia dasya-rasa, Gaudiya-vaisnavowie 

przyjmują zaś raczej wyższy związek w madhurya-rasa. 

Śrila Ramanujacarya jest autorem wielu głośnych komentarzy do 

Upanisadów, Puran i Bhagavad-gity, a szczególnie do Vedanta-sutry 

znanego jako Śri Bhasya, w którym daje odpór filozofii 

Śankaracaryi. Do dziś jego następcy kontynuują czczenie Bóstw i 

tradycję filozofii, usystematyzowanej przez swego założyciela. 

 

                                    ŚRI SADANANDA DASA 

 

Jeden z braci duchowych Śrila Prabhupada pochodził z Niemiec i 

nazywał się wcześniej E.G. Schulz. Przybył on do Indii we 

wczesnych latach 30-tych wraz ze swoim przyjacielem. Jego celem 

było znalezienie Najwyższej Prawdy w życiu. Odwiedził wiele 

świątyń i widział wiele Bóstw na ołtarzach. Nie wiedząc niczego o 

hinduiźmie, a jedynie widząc różne murti w różnych świątyniach, 

doszedł do wniosku, że Najwyższym Bogiem musi być Krsna. 

Przyjął też inicjację od Śrila Bhaktisiddhanty Sarasvatiego. Mówił 

później: "Kiedy widziałem tych różnych devata, każdy z nich coś 

robił. Pan Śiva medytował. Inni dzierżyli różne bronie, miecze czy 

trójzęby. Wypełniali różne czynności, jakiegoś rodzaju pracę. 

Wszyscy służyli komuś wyższemu, chcieli osiągnąć coś wyższego, 

poprzez medytację lub inaczej. Widać to było jasno po ich 

czynnościach. Lecz kiedy ujrzałem Radhę i Krsnę, zobaczyłem, że 

nie mają Oni nic innego do zrobienia, jak tylko cieszyć się Sobą. 

Krsna grał na flecie, a Radharani stała u Jego boku, i uśmiechali się 

szczęśliwi".  W ten sposób doszedł do wniosku, że Radha-Krsna są 

najwyższymi, ponieważ nie mają nic do zrobienia oprócz czerpania 

przyjemności. 

 

                     ŚRI SARVABHAUMA BHATTACARYA 

 

Śri Vasudeva Sarvabhauma Bhattacarya był bardzo drogim 

towarzyszem Śri Caitanyi Mahaprabhu. Urodził się niedaleko 

dzisiejszego Navadvip. Jego ojciec zwał się Maheśvara Visarada. 

Miał brata o imieniu Vidya Vacaspati. 
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Sarvabhauma Bhattacarya w swoich czasach był największym 

logikiem Indii. Podróżował do Mithli, gdzie studiował pod 

kierunkiem swego guru, Pakkadhara Miśry. Ponieważ nie mógł 

zabrać ze sobą żadnych rękopisów, z których nauczał jego guru, 

przed powrotem do Navadvip musiał nauczyć się wszystkich 

wersetów na pamięć. Po jego przybyciu, Navadvip stało się 

Oxfordem Indii, głównym centrum studiów logiki.  Głównym jego 

uczniem był Raghunatha Siromani, autor komentarza logicznego 

Dithi. Aby nie urazić dumy Raghunatha, Nimai Pandita wrzucił swój 

własny komentarz do Gangesu. 

Sarvabhauma był również znanym uczonym w Vedancie 

Śankaracarya, i na tym tle doszło do dysputy pomiędzy nim a Panem 

Caitanyą, kiedy to Sarvabhauma na prośbę króla Prataparudry udał 

się do Puri, aby nauczać Vedanty. Dom jego w Puri znajduje się pół 

kilometra od świątyni Pana Jagannath, naprzeciw jeziora Sweta-

ganga. Nie jest to duży aśram i nie jest zaznaczony w żadnym 

przewodniku turystycznym. Bardziej przypomina prywatny dom niż 

świątynię. W pomieszczeniu ok. cztery na osiem metrów pokazują 

miejsce, w którym w czasie dyskusji siedział Sarvabhauma 

Bhattacarya, i miejsce Śri Caitanyi. Cała scena rozmowy 

uwidoczniona jest na ściennych malowidłach.  Sarvabhauma jest 

gruby, z sikhą i krótką brodą. Pan Caitanya przedstawiony jest w 

formie sad-bhuja. Inne freski przedstawiają czteroręką formę Pana 

Nrisimhadevy, duży wizerunek Bóstw Jagannath, Krsnę jako dziecko 

i kilkadziesiąt rozrywek Krsny. Naprzeciw tego pomieszczenia 

znajduje się świątyńka z Bóstwami Radha-Krsna, Radha-Rasikaraja i 

czterema innymi Bóstwami Radhy i Krsny, między innymi i tymi 

czczonymi przez Śri Sarvabhaumę Bhattacaryę. 

 

                                         ŚRIPADA ŚANKARACARYA 

 

W Padma Puranie Pan Śiva mówi do swojej żony: "Moja droga 

Devi, w wieku Kali pojawię się jako bramin, aby w ateistyczny 

sposób tłumaczyć Wedy w fałszywych pismach". W imię zasad 

wedyjskich ludzie spełniali niepotrzebnie ofiary ze zwierząt, celem 

zadowolenia języka. Buddha zstąpił i odrzucił Wedy, w zamian 
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polecając podążać za Sobą. W ten sposób Krsna jako Buddha 

powstrzymał niepotrzebną rzeź zwierząt. 

Ponieważ nikt nie przestrzegał już Wed, Śiva zstąpił jako Śankara 

i nauczał: "Przestrzegajcie Wed, które mówią: Brahma satyam, jagan 

mithya". Śankara narodził się w Kaladi w Południowych Indiach. 

Kiedy chciał przyjąć sannyasę, miał kłopoty ze strony rodziny ze 

względu na młody wiek. Dlatego modlił się do Bóstwa Krsny: 

"Proszę pozwól mi przyjąć sannyasę". Ważnym jest to, że Śankara 

modlił się do Krsny, co czyni go wielkim wielbicielem, dlatego 

zawsze lamentował, że musi nauczać bezosobowej filozofii 

Mayavada. 

Po przyjęciu sannyasy Śankara przez pewien czas przebywał ze 

swym guru Govinda Maharajem. Następnie za jego zezwoleniem 

udał się do Varanasi i dalej do Badarikaśrama, gdzie przebywał do 

wieku dwunastu lat. Tam napisał komentarze do Brahma-sutry, 

dziesięciu Upanisadów i Bhagavad-gity. 

Kiedyś w Prayag spotkał się Śankaracarya z wielkim uczonym 

Kumarila Bhattą. Śankaracarya pragnął podyskutować z nim na 

duchowe tematy, lecz Kumarila był już na łożu śmierci i odesłał go 

do miasta Mahismati, gdzie przebywał jego uczeń Mandana Miśra.  

Śankaracarya pokonał go w dyskusji o śastrach. Mandana był 

liderem wszystkich indyjskich karma-kanda tych czasów. Śankara 

nauczał w całych Indiach, pokonując innych filozofów. W tamtych 

czasach dominował buddyzm i karma-kanda, czyli kierunek głoszący 

wyzwolenie przez dobre uczynki i przestrzeganie praw Wed. 

Śankaracarya pokonał Mandanę i jego siły mistyczne. 

Mandana miał żonę o imieniu Ubhaya-bharati. Posiadała on 

mądrość bogini Sarasvati. Po kilku dniach, kiedy sędziowie 

rozstrzygnęli, że debatę wygrał Śankaracarya, Ubhaya-bharati 

powiedziała: "Bona jest lepszą częścią małżeństwa. Pokonałeś jego, 

lecz nie pokonałeś mnie.  Dyskutujmy o sztuce miłosnej i o seksie". 

Śankaracarya rzekł: "Jestem brahmacarinem. Nie wiem nic o tych 

rzeczach". Na to Ubhaya- "Jeśli nie chcesz o tym rozmawiać, w 

takim razie zwyciężyłam. Twoja sława będzie stracona".  Ostatecznie 

Śankaracarya wytargował miesiąc czasu. 
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Następnie Śankaracarya udał się w odludne miejsce, zasiadł do 

medytacji i wyszedł z ciała. W ciele subtelnym udał się do pałacu 

króla, który akurat umierał i kiedy wyszedł z ciała, wszedł tam 

Śankaracarya. Zgromadzeni wokół ludzie wykrzyknęli: "Król ożył!" 

Przez miesiąc Śankaracarya przebywał w ciele króla. Król jak to 

król, miał wiele żon, nałożnic i przyjaciółek. W ciągu tego miesiąca 

Śankara nauczył się wszystkiego o erotycznej sztuce zadowalania 

zmysłów. W międzyczasie jego wrogowie postanowili: "Znajdziemy 

jego ciało i spalimy je i to będzie jego koniec, bo nie będzie miał 

dokąd powrócić".  W ten sposób chcieli Śankaracaryę uczynić 

duchem. 

Śankaracarya jako król siedział w pałacowej sali rozmawiając z 

ministrami, kiedy wpadli tam jego uczniowie krzycząc: "Mistrzu, 

chcą spalić twoje ciało!" Przez okno Śankaracarya ujrzał kondukt 

niosący jego ciało do krematorium. W jednej chwili król padł 

martwy, a Śankaracarya powstał z noszy. Śankara udał się do 

Ubhaya-bharati, lecz ona nie chciała już z nim dyskutować i 

pobłogosławiła go. Mandana Miśra przyjął od niego sannyasę i nowe 

imię Sureśvara. Obok Padmapady, Mastamakali i Trokaty był 

jednym z jego głównych uczniów. 

Kiedy matka Śankary umierała, pytała go: "Teraz opuszczam 

ciało. Powiedz mi, co mam robić, aby uczynić to doskonałym?" 

Śankaracarya zaczął opowiadać jej o bezosobowej filozofii 

Mayavada. Lecz ona rzekła: "Nie rozumiem, o czym mówisz. Daj mi 

coś praktycznego". Wtedy rzekł: "Czcij Krsnę". Uczyniła to i wróciła 

do Boga. 

Śankaracarya opuścił ciało w wieku lat trzydziestu trzeh.  Przed 

śmiercią powiedział: 

 

        bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-

mate 

            samprapte sannihite kale na hi na hi raksati dukrin-karane 

 

"O intelektualni głupcy, po prostu czcijcie Govindę, po prostu 

czcijcie Govindę, po prostu czcijcie Govindę. Wasza gramatyczna 

wiedza i żonglerka słowna nie ocalą was w chwili śmierci". 
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                                     ŚRI ŚRINIVAS ACARYA 

 

Śrila Śrinivas Acarya był jednym z największych nauczycieli 

vaisnava pokolenia po Śri Caitanyi Mahaprabhu. Był założycielem 

pierwszej w historii Gaudiya-vaisnava grupy sankirtanowej 

rozprowadzającej książki i współorganizatorem pierwszego festiwalu 

Gaura Purnima, który odbył się w Kheturi. Śrinivas Acarya 

zapoczątkował styl kirtanu znany jako Manohar Śaya (dziś już 

nieznany) i duchową technikę manjari-sadhana. 

Jego ojcem był Gangadhara Bhattacarya, zaś matka nazywała się 

Laksmipriya. Gangadhara był wielkim wielbicielem Śri Mahaprabhu. 

Ponieważ wciąż intonował jego imię, nazywano go też Caitanya 

dasa. Śrinivas pojawił się we wsi Cakhandi na brzegu Gangesu.  

Pragnieniem Śri Caitanyi Mahaprabhu było, aby Gangadhara miał 

syna. Śriman Mahaprabhuji przepowiedział, że będzie miał on na 

imię Śrinivas, i tak jak przez Rupę i Sanatanę Gosvamich Śri 

Caitanya zamanifestował bhakti śastra, pisma oddania, tak poprzez 

Śrinivasa będą one rozprowadzane. 

Młody Śrinivas z powodu uczoności i dobrego zachowania był 

chlubą swej wioski. Jego nauczyciel, Dhananjaya Vidyavacaspati, 

stwierdził: "Ten chłopiec wie więcej niż ja mogę go nauczyć". W 

Prema-vilasa powiedziane jest, że we śnie sama bogini nauki 

wprowadziła Śrinivasa we wszystkie tajniki edukacji odnośnie pism. 

W pobliskiej wiosce Śrikhanda mieszkał Śrila Narahari Sarkar 

Thakur, jeden z bliskich towarzyszy Pana Caitanyi.  Śrinivas przyjął 

go za instruującego mistrza duchowego.  Narahari Sarkar polecił mu 

udać się do Puri i odwiedzić tam Pana Caitanyę, a następnie iść do 

Vrindavan i przyjąć inicjację od Śrila Gopala Bhatty Gosvamiego. 

W drodze do Puri Śrinivas dowiedział się, że Śri Mahaprabhu 

zakończył właśnie Swe ziemskie rozrywki. Dla Śrinivasa było to tak 

straszne, że chciał popełnić samobójstwo przez samospalenie. 

Jednak we śnie ukazali się mu Śri Śri Nitai-Gauranga i polecili 

przyjąć schronienie Gadadhara Pandity w świątyni Gopinatha w Puri. 

Śri Gadadhara przyjął uprzejmie młodego Śrinivasa i powiedział: 

"Jestem szczęśliwy, że przybyłeś. Zanim Caitanya Mahaprabhu 



 95 

odszedł, przykazał mi, abym nauczył cię Bhagavatam, gdyż wiedział, 

że przyjdziesz do Puri". Był jednak jeden problem- egzemplarz 

Bhagavatam, jaki Pan Caitanya podarował Gadadharowi, miał tekst 

zupełnie rozmyty przez łzy ekstazy. Śri Gadadhara wysłał go do 

Bengalu po drugi egzemplarz do Narahariego Sarkara. Przed 

odejściem z Puri Śrinivasa odwiedził jeszcze towarzyszy Śri 

Caitanyi- Ramanandę Raya, Śikhi Mahiti, Sarvabhaumę Bhattacaryę, 

Vakreśvara Panditę, Paramanandę Puri, Gopinatha Acaryę i wielu 

innych. 

Śrinivas zabrał z Bengalu kopię Śrimad-Bhagavatam. Gdy udawał 

się w drogę powrotną, dowiedział się, że Gadadhara Pandita udał się 

w ślad za Caitanyą Mahaprabhu. Narahari Sarkar poradził mu, aby 

udał się do Vrindavan i studiował pod kierunkiem Rupy i Sanatany 

Gosvamich. Po drodze złożył wizyty w domach Visnupriyi, 

Vamsivadany Thakura, Damodary Pandity, Śuklambary, Murariego 

Gupty i innych przyjaciół i towarzyszy Pana. W domu Abhirama 

Thakura w Khanakul otrzymał trzy uderzenia jego magicznym 

batem, które przepełniły serce Śrinivasa ekstatyczną miłością do 

Krsny.  Kontynuując podróż, Śrinivas odwiedził Katwę, gdzie Śri 

Mahaprabhu przyjął sannyasę, i Agradvip, gdzie mieszkali bracia 

Vasudeva, Govinda i Madhava Ghos. W Benares, w domu 

Candraśkhary Acaryi, dowiedział się, że Rupa i Sanatana odeszli z 

tego świata. Pojawili się jednak przed nim we śnie i poradzili, aby 

studiował pod kierunkiem Śrila Jivy Gosvamiego w świątyni Radha-

Damodara we Vrindavan. 

We Vrindavan Śrinivas odnalazł świątynię Radha-Damodara i 

Jivę Gosvamiego. Wtedy też Śrila Gopal Bhatta Gosvami wyjaśnił 

mu jego pozycję w świecie duchowym jako Mani-manjari i nastrój 

ragatmika-bhajan w służbie oddania.  Mani-manjari jest asystentką 

Guna-manjari (Ananga-manjari), którą jest Gopal Bhatta, w służbie 

Panu Krsnie.  Obaj Gosvami przedstawili Śrinivasa innym 

mieszkańcom Vrajy. Jednym z nich był Narottam, inicjowany przez 

Śrila Lokanatha Gosvamiego i przysłany przezeń do Jivy 

Gosvamiego po duchowe nauki. Kiedy do Vrindavan przybył uczeń 

Hridaya Caitanyi, Dukhi Krsnadasa, wszyscy trzej- Śrinivas, 

Narottam i Krsnadasa- byli nierozłącznymi przyjaciółmi i 
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najlepszymi uczniami Gosvamich. Pod kierunkiem Raghavy Pandity, 

który jest inkarnacją gopi o imieniu Dhanistha, zwiedzili dwanaście 

lasów Vrindavany i miejsca rozrywek Krsny. Podróż ta opisana jest 

w dziele Narahari Cakravartiego Thakura Bhakti-ratnakara. 

Po powrocie z pielgrzymki otrzymali specjalne zadanie.  Kilka lat 

wcześniej odwiedziła Gosvamich we Vrindavan Jahnava devi i 

poprosiła o literaturę vaisnava dla Bengalu.  Od Jivy Gosvamiego 

otrzymali nowe imiona- Śrinivas Acarya, Narottama dasa Thakura i 

Śyamananda. Pod eskortą dziesięciu żołnierzy, z pismami w skrzyni 

na wozie, wyruszyli w drogę.  Była to pierwsza grupa podróżującego 

sankirtanu w historii ruchu vaisnava. Po pięciu miesiącach podróży 

dotarli do Bengalu do królestwa Vana Visnupur. Wtedy lokalny 

władca o imieniu Hambir (Birhambir), czasami rabujący podróżnych, 

skradł w nocy wóz wraz z zawartością. Spodziewał się 

kosztowności, lecz zamiast nich w skrzyni ujrzał książki.  Gdy 

zaczął je czytać, wpadł w ekstazę. Nie było jednak nikogo, kto 

mógłby mu je objaśnić. Dokonał tego dopiero Śrinivas, pokonując 

lokalnych panditów. Skruszony król oddał mu księgi i został jego 

uczniem. Król rządził w latach 1596-1622 i przez cały ten czas 

oddany był szerzeniu kultury vaisnava, a Visnupur stało się wielkim 

centrum wielbicieli. 

Po odbyciu tej podróży Śrinivas na życzenie Narahariego Sarkara 

ożenił się z Iśvari. Miał z nią syna, któremu Jiva Gosvami nadał imię 

Vrindavan Ballabha, i drugiego o imieniu Radhakrsna dasa. Jakiś 

czas później Śrinivas przyjął drugą żonę, Gauranga Priyę, i miał z nią 

syna imieniem Gati Govinda i trzy córki, Hemlatę, Krsna-priyę i 

Kancani, znaną jako Yamuna. Śrinivas Acarya miał setki uczniów, z 

których najważniejszymi byli bracia Ramacandra Kaviraja i Śri 

Govinda, synowie bliskiego towarzysza Pana Caitanyi, Ciranjivy 

Seny. 

Śrila Śrinivasa Acarya był wielkim ghosthyanandi, nauczającym. 

Był również wielkim bhajananandi, kultywującym wewnętrzną 

medytację w nastroju służenia Radha-Krsnie jako Manjari. Pewnego 

dnia w transie medytacji jako Mani-manjari widział rozrywki Radhy, 

Krsny i gopi w wodzie. Śrimati Radharani zgubiła element biżuterii 

zwany besara, i Rupa-manjari zaczęła poszukiwać go, a potem 
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poprosiła o pomoc Guna-manjari (Gopala Bhattę Gosvamiego). 

Guna-manjari poprosiła o pomoc Mani-manjari. Przez trzy doby 

Śrinivas przebywał w transie szukając besary, aż zaniepokojeni 

uczniowie martwili się, czy przypadkiem nie umarł. Zawołali nawet 

medyka, który potwierdził dobry stan zdrowia ciała Śrinivasa. Stan 

Śrinivasa zrozumieć mógł tylko jego najbliższy uczeń, Ramacandra, 

po którego posłano. Gdy przybył, również ku rozpaczy wszystkich 

wszedł w trans. Ramacandra wskoczył do wody w świecie 

duchowym i pomógł swemu guru w poszukiwaniach. Acarya 

przebywał w transie, dopóki w świecie duchowym nie odnaleźli 

besary Śrimati Radhiki. 

Innym razem w medytacji Śrinivas służył Śri Caitanyi 

Mahaprabhu. Najpierw natarł Jego ciało papką sandałową, a 

następnie ofiarował Mu wspaniałą girlandę i zaczął wachlować Go 

camarą. Zadowolony Pan zawiesił tę girlandę na szyi Śrinivasa i 

uczynił pewien gest, który przerwał medytacyjny trans. Gdy Śrinivas 

rozejrzał się w materialnym świecie, dostrzegł, że na szyi nadal ma 

wspaniałą girlandę, którą ofiarował mu Pan. 

Bhakti-ratnakara opisuje, że w czasie intensywnej medytacji 

Śrinivas służył Śrimati Radharani jako Mani-manjari. Było to w 

czasie święta Holi Kela. Radha, gopi i Krsna obsypywali się 

nawzajem kolorowymi proszkami i oblewali wodą. W szczytowym 

momencie bitwy, gdy Krsna bombardowany był ze wszystkich stron, 

gopi skinęły na Mani-manjari, aby pomogła Radharani, i bitwa 

rozgorzała jeszcze goręcej. Po wyjściu z transu Śrinivas ujrzał, że 

cały jest obsypany kolorowymi proszkami ze świata duchowego. 

Kiedy członkowie jego rodziny i uczniowie ujrzeli to, przekonali się 

o doskonałej naturze (siddha) jego medytacji manasa-seva. 

 

                                            ŚRI SUBUDDHI RAYA 

 

Pewnego razu muzułmański władca Hussain Shah spryskał 

Subuddhi Rayę wodą ze swego naczynia. Zgodnie ze ścisłym 

prawem hinduskim, czyn ten przekreślił jego społeczną pozycję. Aby 

oczyścić się, smarta bramini poradzili Subuddhi Rayi, aby wypił 

wrzące ghee, co oczywiście uśmierciłoby go. Jednak Śri Caitanya 
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Mahaprabhu odradził mu to. Przyjąwszy schronienie Pana Caitanyi, 

Subuddhi Raya udał się do Vrindavan. 

Subuddhi Ray był rasika-vaisnavą. Jego przyjaciółmi byli 

Raghunatha Bhatta Gosvami, Kaśiśvara Pandita i inni wielbiciele. W 

rozrywkach Krsny ma on imię Guna-cuda lub Subhananda. 

 

                                ŚRI ŚYAMANANDA PANDITA 

 

Krsna Mandal i jego żona Durika mieszkali w 

 

                                         ŚRI TAPANA MIŚRA 

 

Tapana Miśra, ojciec Śri Raghunatha Bhatty Gosvamiego, spotkał 

Pana Caitanyę w Bengalu. Śri Gauracandra był wtedy grihasthą i 

uczył sanskrytu. Chociaż Tapana Miśra również był panditą, nie 

mógł stwierdzić, co jest ostateczną doskonałością. 

"We Wschodnim Bengalu mieszkał Tapana Miśra, który nie był w 

stanie stwierdzić celu życia, ani też nie wiedział, jak go osiągnąć.. 

Jeśli ktoś staje się molem książkowym, czytając wiele książek i pism 

świętych i słuchając wielu komentarzy oraz instrukcji wielu ludzi, 

wzbudzi to wątpliwości w jego sercu. W ten sposób nie będzie mógł 

stwierdzić prawdziwego celu życia. Będąc tak oszołomionym, 

Tapana Miśra otrzymał we śnie wskazówkę od pewnego bramina, 

aby udał się do Nimaia Pandity (Caitanyi Mahaprabhu)" (Caitanya-

caritamrita, Adi 16.10-12). 

Oświecił go Nimai Pandit mówiąc: "W wieku Kali jedyną drogą 

do osiągnięcia doskonałości jest hari-nama sankirtan". 

Śri Caitanya, już jako sannyasin, spotkał Tapana Miśrę w 

Varanasi, stolicy Mayavadi. Pan udzielił mu wtedy więcej 

duchowych instrukcji i zjadł prasadam w jego domu i pozostał tam 

przez dwa miesiące. Powiedział też wtedy Raghunathowi, aby nie 

opuszczał domu, dopóki jego rodzice są vaisnavami. Raghunath 

służył im z oddaniem, a po ich odejściu udał się do Puri na spotkanie 

z Panem.  Dowiedziawszy się o odejściu jego rodziców, Śri Gour 

długo mówił o oddaniu Tapana Miśry i jego żony. 
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O łaskę Tapana Miśry możemy modlić się przy jego samadhi, 

które znajduje się obok samadhi Sanatany Gosvamiego za świątynią 

Radha-Madan-mohan Mandir we Vrindavan. 

 

 ŚRI TUKARAMA, ŚRI JNANEŚVARA I ŚRI NAMADEVA- 

WIELBICIELE PANA                        VITTHALADEVY 

 

Śri Tukarama był najbardziej znanym ze wszystkich świętych 

prowincji Maharastra. Był w XVII wieku, a jego wpływ do dziś 

zapadł w serca miejscowych ludzi. Jego poematy liczące 4500 

wersetów, zwane Abhanga, są częścią dziedzictwa kultury 

Maharastry. Są one śpiewane w każdej wsi i każdym domu. 

Tukarama nauczał przez całe życie, nawołując swych rodaków do 

podjęcia ścieżki bhakti, służby oddania. W swojej autobiografii 

podaje, że inicjowany został we śnie przez Raghava Caitanyę Keśava 

Caitanyę. Choć nie wszyscy się z tym zgadzają, Gaudiya-

vaisnavowie rozumieją pod tymi imionami Pana Caitanyę 

Mahaprabhu. 

Zwolennicy Tukaramy noszą korale Tulasi i tilaki takie jak w 

tradycji Gaudiya. Tukarama Acarya był wielkim wielbicielem Pana 

Vitthali. Bóstwo to jest samozainstalowane, samo się pojawiło, nie 

będąc rzeźbionym i instalowanym. Wyrażając pełną wiarę w Bóstwo 

Pana Vitthali, Tukarama pisał: "Jeśli ktoś twierdzi, że Bóstwo to 

było instalowane, jego usta wypełnią się robactwem". 

Święty Tukarama musiał czasami znosić sprzeciwy i upokorzenia 

ze strony zazdrosnach ludzi, zawsze jednak był pokorniejszy niż 

źdźbło trawy na ulicy, zmieniając w ten sposób serca swych wrogów. 

Tukarama udał się do świata duchowego w tym samym ciele, 

podczas intonowania świętego imienia z mieszkańcami swej wsi. 

Wieśniacy potwierdzili, że widzieli duchowy samolot, który zleciał 

na ziemię, Tukarama wsiadł do niego i uniósł się do świata 

duchowego. 

Innym wznosłym świętym spośród wielbicieli Pana Vitthali był 

Jnaneśvara, żyjący w XIII wieku. W wieku szesnastu lat 

przetłumaczył Bhagavad-gitę na język marati, główny w 
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Maharastrze. Jego dzieło znane jest jako Jnaneśvari.  Odszedł w 

wieku dwudziestu jeden lat. 

Równie sławne jest życie Namadevy. Pewnego razu, kiedy był 

jeszcze małym chłopcem, jego ojciec, czczący Pana Vitthalę w 

domu, udał się w drogę i przykazał mu, aby opiekował się Bóstwem. 

Kiedy nadszedł czas ofiarowania Panu pożywienia, Namadeva 

przygotował tacę, umieścił ją na ołtarzu, usiadł i prosił Pana, aby 

przyjął ofiarowanie. Przestrzegając wskazówek ojca, aby przed 

zdjęciem tacy z ołtarza dać Panu nieco czasu na zjedzenie, 

Namadeva opuścił pokój Bóstw i cierpliwie czekał, myśląc, że Pan 

dosłownie zje ofiarowanie. Od czasu do czasu zaglądał, lecz zdawało 

się, że Pan nie rusza się z miejsca. Po dłuższym czasie Namadeva nie 

dostrzegł, aby Bóstwo zjadło cokolwiek. Chłopiec wszedł do pokoju 

Bóstwa i zaczął nalegać, aby Pan jadł, w przeciwnym razie 

Namadeva rozbije sobie głowę o ścianę. Ku jego zdziwieniu, Pan 

Vitthadeva zdjął rękę z biodra i zaczął jeść. 

Padma Purana i Skanda Purana opisują, dlaczego Pan Krsna udał 

się do Pandharpur i pozostał tam w Swojej formie.  Pewnego razu 

Krsnę w Dwarace odwiedziła Śrimati Radharani.  Rukmini 

przekonała się wtedy, że Krsna traktuje Radhę bardziej poufale niż ją 

i uciekła do lasu Dindivana koło Pandharpur. Pan Krsna pobiegł za 

nią, lecz Rukmini była nieubłagana. Wtedy Krsna udał się w 

odwiedziny do Swojego wielbiciela Pundariki, mieszkającego w 

Pandharpur. Kiedy Pan wszedł do jego domu, Pundarika obsługiwał 

właśnie swych starszych wiekiem rodziców. Posadził Krsnę na 

siedzeniu z cegieł i poprosił, aby Krsna zaczekał. Krsna oparł Swe 

lotosowe ręce na biodrach i czekał na powrót Pundarika. W 

międzyczasie Rukmini przestała się gniewać na Krsnę i przyszła do 

Pandharpur, aby być z Nim. Oboje pozostali w Pandharpur, w formie 

Bóstw. Do dzisiaj Pan stoi na tych samych cegłach, lecz teraz czeka 

na wszystkich Swoich wielbicieli, aby przyszli Go ujrzeć. 

 

 ŚRI VASUDEVA GHOSA, ŚRI MADHAVA GHOSA, ŚRI 

GOVINDA GHOSA 
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Ci trzej braci, Vasudeva, Madhava i Govinda, byli doskonałymi 

śpiewakami. Śri Nityananda Prabhu zwykł tańczyć przy ich śpiewie. 

Rodzinną ich miejscowością była wieś Burangi koło Śrihatta (dziś 

Sylhet w Bangladeszu). Ich ojciec wybudował następnie dom w 

Kumarahatta, skąd bracia przenieśli się do Navadvip.  Urodzili się w 

rodzinie kayastha i byli bardzo bliskimi towarzyszami Śri Śri Nitai-

Gaurangi. Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur pisał, że są oni 

bezpośrednimi ekspansjami ciała Śrimati Radharani. Wszyscy trzej 

komponowali słodkie pieśni opisujące rozrywki Krsny i Pana 

Caitanyi, osobliwie Jego dziecięce rozrywki i rozrywki sankirtanu i 

przyjęcia sannyasy. 

Vasudeva i Madhava zostali wysłani wraz z Panem Nityanandą, 

aby nauczać w Bengalu. Govinda przez pewien czas przebywał z 

Panem Caitanyą w Puri. Zgodnie z Gaura-ganoddeśa-dipika, bracia 

byli sakhi o imionach: Kalavati, Rasollasa i Guntinga (Guntungi). 

Pewnego dnia, po spożyciu południowego posiłku, Pan poprosił 

Govindę o kilka suchych owoców haritaki, które pomagają w 

trawieniu. Govinda pobiegł do okolicznych gospodarzy, aby 

wyprosić je od nich. Następnego dnia Mahaprabhu znów poprosił o 

haritaki, i Govinda dał mu je bezzwłocznie. Pan spojrzał na niego i 

zapytał: "W jaki sposób dostarczyłeś Mi je tak szybko?" Govinda 

wyjaśnił, że zatrzymał dla Niego kilka z poprzedniego dni. Pan rzekł: 

"Ponieważ zrobiłeś zapas, powinieneś pozostać w tej wsi, ożenić się 

i czcić Bóstwo Gopinathaji". 

Na polecenie Pana Govinda zaczął czcić Bóstwo. Gdy ożenił się i 

urodził się mu syn, zaczął mu w tym pomagać, lecz żona i syn 

przenieśli się do następnego świata. Govinda pogrążył się w 

rozpaczy. Tego dnia nic nie ugotował ani nic nie jadł, nie ofiarował 

też niczego Bóstwu. W nocy przybył Gopinath i zaczął masować 

Govindzie nogi. Następnie spytał: "Nie rozumiem twej logiki. Gdy 

jeden z twych synów umarł, drugi też ma umrzeć z głodu?" Govinda 

odrzekł: "Nie wiem, o czym mówisz. Miałem przecież jednego 

syna". 

"Czy Ja nie jestem twoim synem? Karmisz Mnie i opiekujesz się 

Mną niczym synem"- rzekł Gopinath. Następnie obiecał, że spełni 

nawet ceremonię śraddha i ofiary dla przodków po śmierci Govindy, 
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i upomniał się o jedzenie. Govinda podniósł się i w wielkim 

szczęściu przygotował ofiarowanie.  Do dziś Bóstwo, ubrane w 

proste białe szaty i z trawą kuśa w dłoni, ofiarowuje pinda w dzień 

odejścia Govindy Thakura.  Świątynię Gopinathaji zwiedzić można, 

jadąc rikszą ze stacji Agradvip na linii Navadvip- Katva. 

W samadhi Vasudevy Ghosa Thakura w Tamluk znajduje się 

przepiękne Bóstwo Śri Caitanyi, stojące z rękoma w niecodziennej 

pozie, jak żadne inne Bóstwo gdziekolwiek indziej. Opowiadają o 

tym następując historię: 

Kiedy Vasudeva usłyszał wieść o odejściu Pana Caitanyi z tego 

świata, zaczął kopać grobowiec (samadhi) dla siebie, a następnie 

usiadł w nim i czekał na śmierć. Wtedy pojawił się przed nim Śri 

Gauranga, jedną ręką błogosławiąc go, a drugą wskazując, aby 

wylazł z jamy. 

Pieśni Vasudevy Ghosa wciąż śpiewane są przez wielbicieli.  W 

jednej z nich mówi: 

"Jeśli Pan Gaura nie pojawiłby się w wieku Kali, to jak 

moglibyśmy znosić życie? On dał nam prawdziwą esencję życia, 

boską miłość, bez której nie można znieść życia w tym świecie. Jak 

bez Caitanyi Mahaprabhu moglibyśmy poznać Śrimati Radharani, 

władczynię najwyższego królestwa? Gdy otrzymujemy to od Śri 

Caitanyi, wiemy, że warto żyć". 

"W Twej rozrywce Pana Ramacandry wsławiłeś się budową 

pływającego mostu z kamieni przez ocean na Lankę. Teraz, w Kali-

yudze, dałeś nam most hari-nama-sankirtanu, przez który każdy- 

nawet chromy czy ślepiec, może przekroczyć ocean narodzin i 

śmierci i osiągnąć najwyższe duchowe szczęście". 

 

                                        ŚRI VITTHALANATHAJI 

 

Śri Vitthalanathaji był jednym z dwóch synów Śri Vallabhacaryi. 

Był on wielkim czcicielem Bóstwa Śri Nathaji. Do Jego czczenia 

wprowadził muzykę i sztukę i wzniósł je na wysoki poziom. Bóstwo 

jest czczone codziennie zgodnie z porami roku i okazyjnymi 

festiwalami. Śpiewane są różne ragi i recytowane poezje. Do 

recytacji poezji wyznaczono ośmiu poetów, którzy w czasie darśanu 
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Bóstwa osiem razy dziennie śpiewali hymny. Jednym z nich był 

Suradasa, autor pism liczących ponad sto tysięcy wersetów.  

Pożywienie oprzygotowywane jest zgodnie z receptami Ayurvedy, 

np. w sezonie letnim ofiarowywane jest pożywienie wychładzające, a 

w porze zimnej Pan cieszy się słodkim mlekiem z przyprawami. Do 

czczenia tego Bóstwa Vitthalanathaji przyciągnął wielu królów i 

nawrócił króla Mewary o imieniu Udal Singh. Od tego czasu cała 

rodzina królewska przestrzega procesu wielbienia. Nawet wielki 

władca muzułmański Akbar podarował Bóstwu duży obszar ziemi. 

Miasto Nathadwara, gdzie rezyduje Bóstwo, zbudowane było 

specjalnie dla Niego w XVIII wieku. Pierwotnie Bóstwo Śri Nathaji 

przebywało w Jatipur u stóp wzgórza Govardhana.  Jak podaje Śri 

Caitanya-caritamrita, jest to to samo Bóstwo Gopala, które zobaczył 

we śnie Madhavendra Puri i odkopał w zaroślach. W czasach 

fanatycznego władcy muzułmańskiego Aurangzeba, aby uchronić 

Bóstwo, wywieziono Je w głąb kraju. Aurangzeb niszczył i 

bezcześcił świątynie Krsny, osobliwie w okręgu Vrindavan. Jego 

żołnierze zbezcześcili wzgórze Govardhana. Gdy wojska przybyły, 

aby zniszczyć świątynię Śri Vitthalanathaji, dowódcom żołnierzy 

pokazano dary, jakie Bóstwo otrzymało wcześniej od władców 

muzułmańskich. Dowódcy powiedzieli: "Nie zburzymy świątyni, ale 

Bóstwo usuńcie stąd jak najprędzej". Przez pół roku Śri Nathaji był 

w Agrze, gdzie potajemnie obchodzono Jego festiwale. Następnie 

Bóstwo przeniesiono do stanu Rajastan.  Trwało to 32 miesiące, gdyż 

w każdym mieście po drodze mieszkańcy zatrzymywali Bóstwo na 

miesiąc lub dwa, urządzając festiwale. Ostatecznie Pan pozostał w 

Mewar, gdzie wybudowano Mu piękną świątynię Śri Nathadwara.  

Wybudowana jest na podobieństwo bardziej domu (wzorowano się 

na domu Nandy Maharaja) niż świątyni, podobnie jak i inne 

świątynie naśladowców Vallabhacaryi. Dlatego znana jest jako 

Nanda Bhavan lub Nandalaya. Zwieńcza ją iglica z dyskiem 

Sudarśana i siedmioma flagami, których pilnuje całą dobę strażnik 

chroniący je przed ptakami. 

 

                                 BIBLIOGRAFIA: 
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