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Od wydawcy 
 

 

 

 

Zauważyłem, że wielu bhaktów z polskiej yatry czyta biografie świętych 

z kręgu kultury chrześcijańskiej. Są dosyć często pod wrażeniem ich 

ascetycznego życia, ect. Rozmowy między bhaktami, zamiast być krsna-

katha, stają się najczęściej “Jezus Chrystus-katha”. Nie mamy wiedzy i 

być może nie umiemy poddać się nastrojowi krsna-katha. Widząc te 

tendencje u siebie jak również u innych zastanawiałem się, co mogę 

uczynić, aby zmienić swoją postawę i wpłynąć pozytywnie na nastrój 

naszych wzajemnych kontaktów. Wydaje mi się, że brakuje nam  

właściwego przykładu z życia świętych osób, a w naszym postępowaniu 

nie ma odniesienia do życia świętych osób należących do tradycji 

Vaisnava.  

 

Dzięki łasce Krsny udało mi się zainspirować kilku bhaktów do 

opracowania broszurki, którą trzymacie w ręku. Martwię się tylko, czy 

znajdą się bhaktowie, którzy pomogliby wydać pozostałe biografie 

acaryów, które dostępne są w j. angielskim. Ukazują nam one wzorową 

postawę, czyste oddanie i nieskazitelny wzór do naśladowania. Życzę 

sobie jak i wszystkim Vaisnavom w Polsce, aby jak najszybciej stały się 

dostępne w j. polskim. Módlmy się zatem o Ich błogosławieństwa w tym 

względzie i ... miejmy nadzieję, że druk kolejnych biografii acaryów 

zakończy się sukcesem. 

 

Proszę mi wybaczyć, że obecne wydanie ma braki w transliteracji 

łacińskiej tekstów sanskryckich. Zdecydowłem się wydać biografie 

acaryów w takiej formie, aby nie przedłużać wydania o kolejne miesiące. 

Mam nadzieję, że po lekturze broszurki “Ponad Dualizmem” wszelkie 

zauważone błędy w tekście, będą wybaczone przez czytających je 

Vaisnavów.  

 

 

Wasz sługa 

Aravinda-nabha das 
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WSTĘP 

 

 

 

 

Opisy czynów Om Visnupada Paramahamsy Śri Śrimad Gaura-kiśory 

dasa Babajiego z pewnością oszałamiają materialistyczne osoby, gdyż 

ten, kto znajduje się pod wpływem materialnych pragnień nie może 

zgłębić tajemnicy czynów i myśli osoby pogrążonej całkowicie w 

świadomości duchowej. 

 

dhanyasyayam nava-prema 

yasyanmilati cetasi 

antarvanibir apy asya 

mudra susta sudurgama 

 

„Nawet najbardziej wykształcony naukowiec nie może zrozumieć 

działania oraz symptomów wzniosłej osoby, w której sercu obudziła się 

miłość do Boga”. (Caitanya-caritamrta, Madhya 23.40, cytat z bhakti-

rasamrta-sindhu 1.4.17). 

 

Są dwa rodzaje zrealizowanych wielbicieli Pana Kryszny: bhajananandi 

oraz gosthyanandi. Wyzwoleni nauczyciele, czyli gosthyanandi, zstępują 

z poziomu najwyższej transcendencji i zachowują się w sposób 

zrozumiały dla zwykłych uwarunkowanych jiv, mając na celu 

zainspirowanie ich do podjęcia służby oddania dla Krsny. Natomiast 

wyzwoleni bhajananandi zwykle nie zstępują na platformę madhyama-

adhikari, nauczyciela umiarkowanego postępu duchowego. Pozostając 

pogrążonymi w swojej służbie dla Kryszny na platformie spontanicznego 

oddania, zaledwie od czasu do czasu zwracają uwagę na iluzoryczny 

świat materialny i jego mieszkańców. Nie dzieje się tak z powodu braku 

współczucia z ich strony, jest to raczej zdeterminowane przez inspirację, 

jaką otrzymali od Osoby Boga i przez wzmożoną pokorę, która prowadzi 

do przeświadczenia, że nie są wystarczająco oddani, by nauczać innych 

zasad świętego życia. Co więcej, myśli bhajananandich nie zawsze są 

przez nich sformułowane jako materialnie zrozumiałe wyrażenia. Zatem 

ich słowa i działalność mogą czasem wydawać się tajemnicze lub wręcz 

nie z tego świata. 
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Niektórzy wielbiciele są wykorzystywani przez Pana jako narzędzia 

pomocne w dziele propagowania nauki oddania. Inni, zainspirowani 

przez Pana i Jego czystych wielbicieli, wiodą życie w odosobnieniu i 

oddają się wzmożonym wyrzeczeniom. Można powiedzieć, że Śrila 

Gaura-kiśora dasa Babaji, który był autentycznym bhajananadim, nauczał 

mało. Wywarł jednak wpływ na największego nauczyciela tych czasów 

(Śrila Sarasvatiego Thakura), co ów nauczyciel osobiście potwierdził. 

Pomimo iż Śrila Bhaktivinoda Thakura, Śrila Sarasvati Thakura oraz 

Śrila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada kładli nacisk na szeroko 

pojęte nauczanie świadomości Krsny dla dobra ogółu ludzkości, nie 

powinniśmy popełniać błędów wyobrażając sobie, że wielbiciel taki jak 

Śrila Gaura-kiśora dasa Babaji Maharaja był mniej zaawansowany od 

nich, ponieważ mniej czasu poświęcał nauczaniu. 

 

W tym wieku jest bardzo niewielu wielbicieli kwalifikowanych do 

wykonywania nirjana-bhajana (samotnego wielbienia) na sposób 

Haridasa Thakury, Raghunatha dasa Gosvamiego, Lokanatha 

Gosvamiego, Jaganatha dasa Babajiego Maharaja, czy Gaura-kiśory dasa 

Babajiego Maharaja. W rzeczywistości ci, którzy próbują działać 

podobnie, zwykle kończą medytując o życiu seksualnym i wykonując w 

tajemnicy niedozwolone czynności. Ich wysiłki często motywowane są 

pragnieniem uzyskania rozgłosu i sławy wśród Vaisnavów. Śrila 

Bhaktisidhanta Sarasvati Thakura pisał na ten temat, a skomentował to 

również Śrila Prabhupada: 

 

„Zwracam się tu do tych, którzy pragną w nienaturalny sposób imitować 

zachowanie Thakury Haridasa. Zanim podejmie się taki sposób życia, 

należy otrzymać polecenie Śri Caitanyi Mahaprabhu lub Jego 

reprezentanta. Obowiązkiem czystego wielbiciela czy sługi Pana jest 

wykonywanie poleceń Pana. Śri Caitanya Mahaprabhu poprosił 

Nityanandę Prabhu, aby udał się do Bengalu i tam nauczał. Poprosił też 

Gosvamich - Rupę i Sanatanę - by udali się do Vrindavany i odnaleźli 

zaginione miejsca pielgrzymek. Natomiast Haridasa Thakurę poprosił, by 

pozostał w Jagannatha Puri i ciągle intonował święte imię Pana. Zatem, 

Śri Caitanya Mahaprabhu dał różnym osobom różne polecenia. Nikt nie 

powinien próbować imitować zachowania Haridasa Thakury bez 
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polecenia Śri Caitanyi Mahaprabhu czy Jego przedstawiciela. Śrila 

Bhaktisiddhanta Sarasvati potępia takie naśladownictwo w ten sposób: 

 

dusta nana! tumi kisera Vaisnava? 

pratistaœa tare, nirjanera ghare 

tava hari-nama kevala kaitava 

 

„Mój drogi umyśle, próbujesz imitować Haridasa Thakurę i intonować 

mantrę Hare Kryszna w odosobnionym miejscu, lecz nie zasługujesz by 

nazywano cię Vaisnavą, ponieważ to, czego pragniesz, to tania 

popularność, a nie faktyczne kwalifikacje Haridasa Thakury. Jeśli 

będziesz starał się imitować go, upadniesz, gdyż będąc na pozycji neofity 

myślisz o kobietach i pieniądzach. Zatem wpadniesz w szpony mayi, a 

twoje tak zwane intonowanie w odosobnionym miejscu spowoduje twój 

upadek”. (Caitanya-caritamrta, Madhya-lila, 11.195 znaczenie). 

 

W swoim nauczaniu Śrila Gaura-kiśora dasa Babaji zawsze potępiał tych, 

którzy oszukiwali w imię samotnego intonowania. Śrila Bhaktisiddhanta 

Sarasvati Thakura, z polecenia oraz za zgodą swoich guru - Śrila 

Bhaktivinody Thakura i Śrila Gaura-kiśory dasa Babajiego Maharaja - 

przez kilka lat wykonywał samotny bhajan. Postępował on zgodnie z 

przyrzeczeniem, podobnym do przyrzeczenia Śrila Haridasa Thakury. 

Jednak nie polecał tego swoim zwolennikom. W rzeczy samej przyjął 

sannyasę, sytuując siebie w systemie varnaśrama, aby złożyć szczególne 

wyrazy szacunku takim Paramahamsom, jak Rupa Gosvami oraz 

Rupanuga Gosvami (włączając swojego ojca i guru), pokazując jak 

rzadkie i wzniosłe jest tak doskonałe oddanie i czystość oraz jak wysokie 

są kwalifikacje tych, którzy pragną podążać śladami wyzwolonych dusz. 

 

Nie powinniśmy w żadnym wypadku źle pojmować pozycji prawdziwego 

wielbiciela, takiego jak Śrila Gaura-kiśora dasa Babaji, który był w 

rzeczywistości wyzwolonym Paramahamsą Babajim. Zgodnie z 

materialnym punktem widzenia, pojawił się on na świecie w zwykłej 

rodzinie vaisya (klasa kupiecka), nie był zbyt dobrze wykształcony. Był 

praktycznie analfabetą. Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura opisał 

swojego mistrza duchowego w pieśni śri guru-parampara: maha-

bhagavata-bara, ari-gaura-kiśora-bara, hari bhajanete ja’ra moda - 

„Dostojny Maha-bhagavata Śri Gaura-kiśora dasa Babaji, którego jedyną 
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radością był hari-bhajana”.  Śrila Prabhupada opisuje go w liście do 

Rayarama dasa, z datą 14 grudnia 1967 r.: „Kwalifikowany bona fide 

uczeń uważa siebie za głupca. Jeżeli ktoś uważa, że stał się mądrzejszy 

od mistrza duchowego, jest z pewnością skazany na upadek. Powinniśmy 

na zawsze pozostać głupcami wobec mistrza duchowego, nie w sztuczny 

sposób, lecz czując to. Wtedy możemy uczynić prawdziwy postęp. Nawet 

mój mistrz duchowy, wielki naukowiec, pozostawał tak zwanym głupcem 

w obliczu swego mistrza duchowego, który na pozór był niepiśmiennym 

wieśniakiem. W świecie Absolutu głupiec również może być  mistrzem, a 

mistrz uważa siebie za głupca. Pan Caitanya również uważał Siebie za 

wielkiego głupca w relacjach ze Swoim mistrzem duchowym. Wszyscy 

musimy podążać tym transcendentalnym procesem.” 

 

W swoich zamanifestowanych rozrywkach Śrila Gaura-kiśora dasa 

Babaji Maharaja okazał bezwzględny brak przywiązania i obojętność 

wobec świata materialnego. Z drugiej strony, korzystał z okazji, aby 

wysławiać nieskończone chwały świętego imienia oraz wskazywać na 

szereg oszustw i hipokryzję tak zwanych wyrzeczonych osób. 

Wskazywał bezużyteczność zabiegów o materialne szczęście. Kiedy 

nauczał swych szczerych słuchaczy, nauczanie to zawsze było skuteczne 

i wnikliwe. Chociaż na zewnątrz był prawie analfabetą i pozornym 

ślepcem, naukowcy przychodzili do niego po właściwą siddhantę 

(konkluzję) w trudnych kwestiach filozoficznych i zawsze otrzymywali 

doskonałe wyjaśnienia. Śrila Gaura-kiśora dasa Babaji Maharaja był 

zachwycony, kiedy mógł siedzieć i słuchać rozważań Śrila Bhaktivinoda 

Thakura w Surabhi-kunja w Navadvipie i uważał go za śiksa-guru. 

Wynikało to z jego szczerego uczucia, jak i z prawidłowego 

przestrzegania etykiety, gdyż Babaji przyjął inicjację od ucznia Śrila 

Jagannatha dasa Babajiego - Śrila Bhagavata dasa Babajiego Maharaja, 

co czyniło z Śrila Bhaktivinoda Thakury brata duchowego diksa-guru 

Śrila Gaura-kiśory  dasa Babajiego Maharaja. Niemniej jednak Śrila 

Bhaktivinoda Thakura uważał Śrila Gaura-kiśorę Babajiego Maharaja za 

swojego drogiego przyjaciela i przyjął od niego inicjację Babaji w 1908r. 

To właśnie Śrila Bhaktivinoda Thakura skierował Śrila Bhaktisiddhantę 

Sarasvatiego Thakurę do lotosowych stóp Śrila Gaura-kiśory dasa 

Babajiego. 

 



 

10 

Z historii zamieszczonej w dalszej części może nie zawsze jasno 

wynikać, dlaczego Śrila Gaura-kiśora dasa Babaji postępował tak, jak 

postępował, lecz możemy być pewni, że działał dla dobra świata zgodnie 

z życzeniem Krsny. Słysząc o jego bezwzględnej nietolerancji w 

stosunku do wszelkich form hipokryzji i oszukiwania, oraz o jego 

wielkiej surowości, a zarazem oddaniu, możemy mieć nadzieję na 

osiągnięcie determinacji do praktykowania świadomości Krsny w 

czystości i porzucenia wszelkich form oszustwa czy fałszu. Zakłamanie, 

hipokryzja oraz oszustwo są anarthami (zanieczyszczeniami serca), 

prezentowanymi przez demonicznego czarnoksiężnika Bakasurę, 

zabitego przez Krsnę. Opisane jest to w Śri Caitanya-śiksamrta Śrila 

Bhaktivinoda Thakury. Thakura oświadcza również, iż bez zniszczenia 

oszustwa i zakłamania „ ...nie można osiągnąć czystego oddania dla 

Krsny.” 

 

Zatem powinniśmy modlić się, aby dzięki szczegółowo przedstawionej 

chwalebnej działalności Śrila Gaura-kiśory dasa Babajiego Maharaja, 

wiecznego towarzysza Pana, uosobienia wyrzeczenia, który nieustannie 

okazywał potężne, ekstatyczne uczucie rozłąki z Krsną i niszczył 

mieczem szczodrego miłosierdzia hipokrytów, sprawiło mu przyjemność 

pobłogosławienie nas cząstką swego miłosierdzia. Będąc tak 

pobłogosławionymi jego boską łaską łatwo możemy pokonać iluzoryczną 

sieć zakłamania i oszustwa oraz wejść do Królestwa Bożego. 

 

mahat-seva dvaram ahur vimuktes 

tamo-dvara yosita sangi-sangam 

mahantas te sama-cittah praœanta 

vimanyavah suhrdah sadhavo ye 

 

„Ścieżkę wyzwolenia z materialnej niewoli można osiągnąć jedynie 

poprzez służenie bardzo zaawansowanym duchowo osobom. Tymi 

osobami są impersonaliści i bhaktowie. Bez względu na to, czy ktoś 

pragnie wtopić się w egzystencję Pana, czy przebywać w towarzystwie  

Osoby Boga, należy pełnić służbę dla Mahatmów. Przed tymi, którzy nie 

interesują się polecanymi czynnościami, którzy obcują z miłośnikami 

kobiet i seksu, otwierają się bramy piekła. Mahatmowie natomiast mają 

zrównoważony umysł. Nie widzą żadnej różnicy między jedną a drugą 

żywą istotą. Są bardzo spokojni i w pełni zaangażowani w służbę 



 

 

11 

oddania. Są wolni od gniewu i działają dla dobra wszystkich. Nie 

zachowują się w karygodny sposób. Osoby takie określani są  mianem 

mahatmów”. (Bhag. 5.5.2.) 

 

Poniższe sprawozdania pochodzą z artykułów, które pojawiły się 

najpierw w magazynie Sajjana Tosani publikowanym  początkowo dzięki 

inspiracji Śrila Sac-cid-ananda Bhaktivinoda Thakury, a kontynuowanym 

przez Śrila Bhaktisiddhantę Sarasvatiego Thakurę. Artykuły te pojawiły 

się najpierw w 1917 r, wkrótce po odejściu Śrila Gaura-kiśory dasa 

Babajiego Maharaja i nosiły tytuł Atmar Prabhur Katha, co znaczy: 

„Opowieść o moim Mistrzu Duchowym”. Artykuły te napisał Śrila 

Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura; ich oryginały można można znaleźć 

w Devananda Gaudiya Matha w Navadvipie, w Zachodnim Bengalu , 

część zaś w Mathurze w Uttar Pradesz. 

 

Caitanya Matha skompilowała później te artykuły  w formie pojedynczej 

książeczki, na której w znacznym stopniu oparty jest ten tom. Śrila 

Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura informuje nas w niej, w jak 

pretensjonalny sposób zbliżają się do mistrza duchowego uwikłane dusze 

przytłoczone arogancją i odurzone żądzą zadowalania zmysłów. 

Wielbiciele neofici zawsze znajdują się w niepewnej sytuacji. Z powodu 

braku właściwej wiedzy i wystarczającej wiary mają tendencję do 

imitowania wzniosłych Vaisnavów. Taka imitacja prowadzi jednak do 

degradacji: „...Nie należy jednakże imitować zachowania 

zaawansowanego bhakty, czyli Maha-bhagavaty jeśli nie jest się 

samozrealizowaną osobą, ponieważ tego typu naśladownictwo 

ostatecznie prowadzi do degradacji”. (Nektar Instrukcji, str. 58). Trzeba 

przestudiować instrukcje Śrila Gaura-kiśory dasa Babajiego Maharaja, 

aby uniknąć pułapki fałszywego wyrzeczenia i obraźliwej imitacji. 

 

We wstępie do tych artykułów, Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura 

napisał: „W tym materialnym świecie zajęty byłem próbą nagromadzenia 

rzeczy niezbędnych do zaspokajania zmysłów. Sądziłem, iż przez 

uzyskanie przedmiotów zaspokajających zmysły wyeliminuję wszystkie 

swoje niedociągnięcia. Często osiągałem różne wyjątkowe rezultaty, lecz 

moje niedociągnięcia nie zostały nigdy złagodzone. W tym świecie 

materialnym cieszyłem się towarzystwem osób z kręgów 

arystokratycznych. Nie mogłem się jednak nimi zachwycać, widząc ich 
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wady. Najlitościwszy Pan Śri Gaurasundara, widząc mnie w takim 

opłakanym położeniu, w niepomyślnej sytuacji, pozwolił Swoim dwóm 

najdroższym wielbicielom (Śrila Bhaktivinodzie Thakurze i Śrila Gaura-

kiśorze dasowi Babajiemu), by udzielili mi swych błogosławieństw. 

Ponieważ zawsze byłem odurzony światowym fałszywym ego, ciągle 

pragnąłem być chwalony i nie odniosłem prawdziwej korzyści. Dzięki 

działaniom w służbie oddania w poprzednich wcieleniach, pozyskałem 

towarzystwo Śrila Bhaktivinoda Thakury, który był dobrze życzącą mi 

osobą duchową. Mój mistrz duchowy (Śrila Gaura-kiśora dasa Babaji) 

odwiedzał Śrila Bhaktivinoda Thakurę i wielokrotnie mieszkał z nim. 

Śrila Bhaktivinoda Thakura współczując innym żywym istotom wskazał 

im mojego mistrza duchowego - Śrila Gaura-kiśorę dasa Babajiego. Po 

spotkaniu z nim moje światowe fałszywe ego zmniejszyło się. 

Wiedziałem, że wszystkie inne żyjące istoty, które przybrały ludzką 

formę życia są równie upadłe i nikczemne jak ja. Lecz stopniowo, 

obserwując duchowe cechy mojego mistrza, zdałem sobie sprawę z tego, 

że tylko Vaisnava może w tym materialnym świecie nauczać 

przykładem”. 

 

Innym równie wzniosłym Vaisnawą był Śrila Jagannatha dasa Babaji. 

Dwoma głównymi źródłami inspiracji do przedstawienia jego życiorysu 

były Gaura-parsada-caritavali oraz Gaudiya-vaisnava-jivana; dwa zbiory 

biografii Gaudiya Vaisnava acaryów. Dodatkowe informacje biograficzne 

pochodzą z autobiografii Śrila Bhaktivinoda Thakury - Svaliktuta Jivani 

oraz innych prac biograficznych o Bhaktivinodzie Thakurze. 

 

Śrila Jagannatha dasa Babaji był czystym ogniwem w sampradayi 

Gaudiya Vaisnava na przełomie XIX i XX wieku. Głosił, zachowując 

niezmienionym, czyste przesłanie Śri Caitanyi Mahaprabhu, był 

instruktorem Thakury Bhaktivinody, który rozpoczął nauczanie 

świadomości Krsny w całych Indiach oraz na Zachodzie. On także 

inicjował Bhagavata dasa Babajiego, veśa-guru Gaura-kiśory dasa 

Babajiego, instruował Śrila Gaura-kiśorę dasa Babajiego, mistrza 

duchowego Śrila Bhaktisiddhanty Sarasvatiego Thakury oraz samego 

Śrila Sarasvatiego Thakurę. Według niektórych relacji, zdarzyło się w 

Surabhi-kunja (miejsce bhajanu Bhaktivinoda Thakura w Godruma-

dvipie w Śri Navadvip-Dham), że trzy lub cztery generacje czystych 

Vaisnavów, włączając Śrila Jagannatha dasa Babajiego, Thakurę 
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Bhaktivinodę, Gaura-kiśorę dasa Babajiego i Śrila Sarasvatiego Thakurę, 

spotkali się razem podczas sankirtanu i Krsna-katha. Niektóre z tych 

spotkań (i ich uczestnicy) zostały uwiecznione w transcendentalnej 

powieści Śrila Bhaktivinoda Thakury - Jaiva Dharma. Sankirtan 

wykonywany przez tych duchowych „kolosów” był źródłem wielkiej 

pomyślności dla świata. Ich transcendentalne zgromadzenia 

przypominały spotkania sześciu Gosvamich i ich zwolenników w 

świątyni Radha-Damodara we Vrndavanie. Wszystkie wyżej wspomniane 

osoby były czystymi, wiecznie wyzwolonymi duszami, które zstąpiły z 

Goloki dla dobra świata - by zapoczątkować renesans bhakti i ruchu 

sankirtana Śri Caitanyi Mahaprabhu. Szczególną zasługą Śrila Jagannatha 

dasa Babajiego Maharaja oraz Śrila Bhaktivinoda Thakura w tym 

wzniosłym wskrzeszeniu oddania dla Krsny było odkrycie i 

udowodnienie autentyczności prawdziwego miejsca narodzin Śri Caitanyi 

Mahaprabhu. 

 

Bhaktivinoda Thakura odnosił się do Jaganatha dasa Babajiego jako do 

Vaisnava-sarvabhauma, głównodowodzącego Vaisnavów. Z zapisów 

wynika, że dożył on około 130-150 lat i jest umieszczony w sukcesji 

Gaudiya Vaisnava (parampara) jako współczesny Baladevie 

Vidyabhusanie, chociaż jego babaji-veśa-guru był, jeśli chodzi o diksa, 

uczniem ucznia Śrila Baladevy Vidyabhusany. Był najbardziej 

znaczącym acaryą po Baladevie Vidyabhusanie, a będąc mu równym 

duchowo, jest uważany za jego współ-acaryę. Był doskonale 

samozrealizowaną duszą i  uwielbianym liderem Gaudiya Vaisnavów w 

czasach Thakury Bhaktivinoda, który zaakceptował go jako swojego 

śiksa-guru. 
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GAURA-KIŚORA DASA BABAJI MAHARAJA 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Życie rodzinne i wyrzeczenie 
 

Śrila Gaura-kiśora dasa Babaji Maharaja pojawił się w latach 30-tych 

XIX wieku w okręgu Faridapura, graniczącym z miejscem zwanym 

Tepakhola, w wiosce Vagyana we Wschodnim Bengalu, czyli w 

dzisiejszym Bangladeszu. Pojawił się w tej wiosce położonej nad 

brzegiem rzeki Padma jako syn vaiśyi najprawdopodobniej zwanego 

Vamśidasa. Jednakże według jednego z biografów, Vamśidasa to imię 

Śrila Gaura-kiśory przed przyjęciem wyrzeczonego porządku. W latach 

chłopięcych ojciec i matka zaaranżowali jego małżeństwo, pozostawał 

więc związany sprawami rodziny przez ponad dwadzieścia lat. Będąc 

gospodarzem domu pracował jako pośrednik w handlu zbożem, lecz 

nawet wtedy wykazywał swoje uduchowienie. Po śmierci żony Śrila 

Gaura-kiśora zostawił swój majątek i udał się do Vrndavany. Tam dotarł 

do Śrila Bhagavata dasa Babajiego, jednego z czołowych uczniów Śrila 

Jagannatha dasa Babajiego Maharaja i przyjął od niego strój 

Paramahamsa Vaisnava Babaji. 

 

Następnie stał się całkowicie wyrzeczony i zatrzymywał się jedynie pod 

drzewami w różnych częściach 168 - milowego Vrajamandala (okolice 

Vrndavany).  Czynił tak bez przerwy przez około trzydzieści lat. W tym 

czasie podróżował do świętych miejsc pielgrzymek w Północnych i 

Zachodnich Indiach, jak i do Gaura-mandala (okrąg Navadvipy). 

Przebywał w Jagannath Puri ze Śrila Svarupą dasą Babajim Maharajem, 

którego ekstatyczna działalność została zrelacjonowana przez Śrila 

Bhaktivinoda Thakurę w jego autobiografii. Przebywał również ze Śri 

Bhagavanem dasą Babajim w Kalnie. Udał się do Kuliya, świętego 

miejsca bhajanu Śrila Jagannatha dasa Babajiego i przebywał ze Śrila 

Caitanyą dasa Babajim. Wszyscy Babaji byli czystymi i wzniosłymi 

wielbicielami. Śrila Gaura-kiśora dasa Babaji zyskał wielką sławę wśród 

wielbicieli Vrndavany, został nawet nagrodzony należnym mu tytułem 

bhajananandi. Chociaż otrzymał taką godność, nigdy nie zabiegał nawet 
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o odrobinę materialnego zadawalania zmysłów i całkowicie sprzeciwiał 

się potajemnym pragnieniom materialnym pseudo-wyrzeczonych osób i 

sam  całkowicie pozbawiony był tego typu inklinacji. Wykonywał swoją 

czystą, niezmąconą służbę oddania samotnie, w głębokim, pełnym 

oddania nastroju. 

 

W 1897 roku, w miesiącu Phalguna, kiedy miał około 60 lat, w czasie 

kiedy Yoga Pitha (miejsce narodzin Śri Caitanyi) została ujawniona 

dzięki wysiłkom Śrila Bhaktivinoda Thakury, Śrila Gaura-kiśora Prabhu 

udał się z Vrndavany do Navadvip-Dham zgodnie z poleceniem Śrila 

Jagannatha dasa Babajiego Maharaja. Odtąd, do czasu odejścia, Śrila 

Gaura-kiśora dasa Babaji pozostawał w Śri Navadvip-Dham, mieszkając 

w różnych wioskach i realizując brak różnicy między nimi a świętymi 

miejscami Vrndavany. Żebrał, zbierając suchą żywność od gospodarzy 

Świętego Dham. Ofiarowywał tę żywność Najwyższej Osobie Boga w 

prosty sposób, trzymając ją w dłoni. By móc gotować, zbierał suche 

drzewo ze ścieżek i mył gliniane naczynia, które wieśniacy rozrzucili 

wzdłuż drogi  w pobliżu rzeki Ganges z powodu zaćmień (z powodu 

zaćmienia takie naczynia uważano za nieczyste i nie nadające się do 

użycia). Aby się odziać szedł nad brzeg Gangesu, zbierał i prał 

rozrzucone płótna, których używano do przykrycia zwłok podczas 

palenia. W ten sposób zawsze był niezależny od wsparcia innych, po 

prostu wykorzystywał rzeczy nie mające dla nikogo wartości. Tak też 

pozyskiwał środki konieczne do życia. 

 

W 1897 roku Śrila Bhaktivinoda Thakura wybudował dla niego miejsce 

bhajana na brzegu rzeki Sarasvati w Godruma - na jednej z dziewięciu 

wysp Navadvip-Dham, która była miejscem kirtana (recytacji świętych 

imion i chwał Boga). Ten aśram, zwany Svananda-sukhada-kunja, 

składający się z niedużego piętrowego domu, kilku mniejszych 

przybudówek oraz ogrodzonego terenu, był miejscem zgromadzeń 

wyzwolonych dusz. Wcześniej był miejscem Nama-hatta Pana 

Nityanandy, gdzie zgodnie z poleceniem Śri Caitanyi Mahaprabhu, 

rozpoczął On swoje nauczanie w Bengalu. Tutaj Thakura recytował i 

wyjaśniał Śrimad-Bhagavatam oraz inne tematy dotyczące konkluzji 

służby oddania, a Śrila Gaura-kiśora dasa Babaji Maharaja zwykł tu 

przychodzić, by słuchać tych wykładów z wielkim zadowoleniem. 

Thakura często wskazywał na zachowanie Śrila Gaura-kiśory, kiedy 
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chciał wyjaśnić znaczenie słowa  „nirapeksa” - „obojętność”. Często 

opisywał niezrównane wyrzeczenie, czyste oddanie oraz przywiązanie do 

Krsny, które okazywał Babaji Maharaja. W dniach, kiedy Thakura 

porzucił swoje obowiązki, dwie wzniosłe dusze spotkały się i przebywały 

razem napełniając się szczęściem. 

 

Przez jakiś czas Babaji Maharaja przebywał w Surabhi-kunja i prowadził 

hari-bhajana. Zachował się jego pokój, który przylegał do ściany kunja. 

Przebywając tam Babaji Maharaja z płomiennym entuzjazmem 

przysłuchiwał się również rozważaniom Thakury. 

 

Jego jedyną własnością były korale Tulasi, które nosił na szyi oraz  

Tulasi mala (różaniec), który trzymał w dłoni licząc swoje rundy. Miał 

także kilka książek, takich jak Prarthana oraz Prema-bhakti-candrika 

Narottama dasa Thakury. Czasami miał na sobie podarte ubranie, a 

czasem chodził nago. Innym razem bez wyraźnej przyczyny wypowiadał 

odrażająco szorstkie słowa. Choć Gaura-kiśora dasa Babaji nie był 

wykształconym w Sanskrycie naukowcem, jego konkluzje i komentarze 

do wszystkich pism świętych emanowały wprost z jego serca i całej 

osoby. 

 

Niemożliwością było służenie mu, ponieważ zawsze niechętnie 

przyjmował jakąkolwiek służbę od innych. Ktokolwiek był świadkiem 

naprawdę nieziemskich warunków jego wyrzeczenia, przypominał sobie 

rozrywki Śrila Raghunatha dasa Gosvamiego. Wszelkiego rodzaju  

boskie moce oraz bogactwa zawsze oczekiwały na jego rozkaz, by mu 

służyć. Czasami takie moce manifestowały się, wtedy wydawał się być 

wszechwiedzącym. Zawsze był w stanie odsłonić fałszywą naturę kryjącą 

się w sercach ludzi zakłamanych. Chociaż dana osoba przebywała poza 

polem jego widzenia, Śrila Gaura-kiśora potrafił szczegółowo i wnikliwie 

zdemskować jej fałsz, ponieważ miał bezpośredni kontakt z Duszą 

Najwyższą. Jednakże ta zdolność nie była jego zasadniczą cechą. 

Okazywał najwyższy standard oddania dla Najwyższego Pana, Śri Krsny, 

a jego godny naśladowania charakter wskazywał na to, iż głęboko 

odczuwa rozłąkę z Panem Śri Krsną. To właśnie odróżnia go od 

większości Vaisnavów i rozprzestrzenia blask jego lotosowych stóp. 
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Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura napisał: „Wiele młodych, 

zdolnych, starych, uczonych, głupich, dumnych oraz rozsądnych osób 

nawiązywało kontakt ze Śrila Gaura-kiśorą Prabhu, nie rozumieli jednak 

jego prawdziwej tożsamości, którą jest mistyczne bogactwo wielbicieli 

Pana Krsny. Wiele osób przychodziło, by poradzić się Śrila Gaura-kiśory 

Prabhu, co do swoich nic nie znaczących pragnień. Zawsze otrzymywali 

propozycje, lecz te sugestie były zwykle przyczyną ich rozczarowania. 

Niezliczona rzesza ludzi przyjęła strój Babaji i postępowała jak 

wielbiciele Pana, lecz tak naprawdę byli oszustami, daleko im było do 

prawdziwych sadhu. Śrila Gaura-kiśora nigdy nie zaakceptował takiego 

fałszywego sposobu życia; jego szczerość była ewidentna. Nawet kiedy 

otrzymywał bardzo hojny dar, wyrzeczenie brało górę. 

 

Śrila Gaura-kiśora dasa Babaji nigdy nie okazywał niechęci tym, którzy 

byli mu wrodzy. Również nigdy nie okazywał szczególnej czułości tym, 

którzy byli mu bardzo drodzy. Często opisywał siebie mówiąc: „W tym 

materialnym świecie jestem osamotniony w pełnieniu służby dla Pana 

Krsny. Szanuję każdą osobę”. Innym godnym uwagi transcendentalnym 

tematem jest to, że wielu materialistycznych głupców przebierających się 

za wielbicieli i imitujących czyste oddanie przychodziło, by przebywać w 

jego pobliżu.  

Uważali, że są obiektem jego uczuć, podczas gdy sami angażowali swój 

umysł w tak wiele materialnych obiektów zmysłowych. Śrila Gaura-

kiśora Prabhu nigdy nie przejawiał intencji odepchnięcia ich, ani żadnych 

chęci do kompromisu.” 

 

 

 

W Śvananda-sukhada-kunja 
 

W 1898 roku Śrila Gaura-kiśora Babaji dasa Maharaja, wcielenie 

największego dobrodziejstwa w sukcesji Rupanuga-sampradaya, 

śpiewając rzewnym głosem przybył do nowo wybudowanego Svananda-

kunja. Ten transcendentalny klejnot w koronie wyrzeczonego porządku 

życia nosił czapkę ze skóry tygrysa i koszyk wypełniony różnymi 

rzeczami wykorzystywanymi przez niego w służbie oddania. Po 

przybyciu na miejsce zaproponował Śrila Bhaktisiddhancie Sarasvatiemu 

cztery czy pięć kawałków sznurka do mantrowania Harinama, znak tilaka 
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z inicjałami „Hare Kryszna” („ha” i „kr”), czapkę ze skóry tygrysa i inne 

parafernalia do wielbienia Pana. Babaji Maharaja otrzymał ten koszyk i 

czapkę od swojego mistrza duchowego - Śrila Bhagavata dasa Babajiego. 

Tego samego roku w miesiącu Magha, Babaji Maharaja inicjował Śrila 

Bhaktisiddhantę Sarasvatiego Thakurę.  

 

Ten wielki Vaisnava często przychodził do Svananda-kunja, by słuchać 

wyjaśnień Śrila Bhaktivinoda Thakury na temat Śrimad-Bhagavatam. 

Przybywał zwykle około trzeciej po południu i opuszczał to miejsce 

około godziny piątej. Kilka razy spędził noc w Svananda-kunja w małej 

chatce z blaszanym dachem. Kiedy przebywał w Pradyumna-kunja, 

pościł i pod żadnym pozorem nie przyjmował prasada. Na przemian 

pościł lub przyjmował prasadam. Gotował zawsze sam. Czasami 

zachowywał się jak człowiek zarażony chorobą zwaną śiroroga 

(obłąkanie) lub jak ślepiec. Śrila Bhaktivinoda Thakura ułożył dla niego 

zrównoważoną dietę, lecz ku jego przerażeniu Babaji Maharaja nadal 

kontynuował swój program niedoścignionego wyrzeczenia, nie zważając 

na wyżej wspomnianą dietę.  

 

Śrila Gaura-kiśora zawsze ściśle przestrzegał postu Ekadaśi, odmawiając 

nawet wody. W inne dni często jadł suchy, zmiażdżony ryż namoczony w 

wodzie z chilli, a innym razem po prostu ziemię z brzegu Gangesu. Jego 

wyrzeczenie nie było sztuczne, lecz objawiało obojętność w stosunku do 

ziemskiego istnienia. 

 

 

 

Iluzoryczny wszechświat 
 

Kiedy wydawało się, że wzrok Gaura-kiśory dasa Babajiego pogarsza się, 

Śrila Sarasvati Thakura poprosił go, by udał się do Kalkuty na leczenie. 

Bhaktivinoda Thakura również prosił go o to, lecz Śrila Gaura-kiśora 

zwykł odpowiadać: „Nigdy nie pójdę do tego iluzorycznego 

wszechświata - Kalkuty”. Pewnego razu Śrila Bhaktivinoda Thakura 

poinformował Babajiego Maharaja, że jego sługa, Śrila Sarasvati 

Thakura, będzie mieszkał z nim w Kalkucie, a zatem Babaji Maharaja nie 

będzie musiał cierpieć z powodu niedogodności. Słysząc to, Śrila Gaura-

kiśora Prabhu odpowiedział: „Nigdy nie przyjmę służby od Prabhu, 
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raczej się utopię.  Jeśli utonę w Gangesie, zostanę duchem - więc utopię 

się w Sarasvati”. Powtarzając to oświadczenie Śrila Gaura-kiśora wyszedł 

w wielkim pośpiechu, biegnąc w kierunku rzeki Sarasvati, która płynęła 

blisko wejścia do Svananda-kunja. Śrila Sarasvati Thakura dogonił go, 

starając się odwieść go od powziętego zamiaru, pokornie prosząc, by 

wrócił. Po tym zajściu nie można go było znaleźć przez czterdzieści pięć 

dni. Wtedy niespodziewanie pojawił się w Svananda-kunja i oświadczył: 

„Nie mogę osiągnąć Śri Krsny poprzez samobójstwo. Niemniej jednak 

nie mogę znieść, by ktoś mi służył.” Chociaż proszono go setki razy, by 

zażył lekarstwo, Śrila Gaura-kiśora nigdy się nie zgodził. Ostatecznie 

prawie całkowicie stracił wzrok. 

 

W roku 1908 Śrila Gaura-kiśora stracił zdolność fizycznego widzenia. W 

następnym roku przestał podróżować i przebywał przede wszystkim w 

Navadvip w Pradyumna-kunja, a czasami mieszkał w Godrumie, z 

Thakurą. Pradyumna-kunja była wcześniej własnością Saraccandra Vasu 

z Południowej Kalkuty, lecz ten pan zmarł, a kunję zamieszkiwał Babaji 

Maharaja. Kiedy zatrzymywał się u Thakury, zwykł intonować japa i 

wykonywał  intymną służbę dla Pana Krsny. Czasami, wznosząc się 

ponad zewnętrzną cielesną świadomość, był nieświadomy tego, czy jest 

ubrany, czy też nie i szedł pływać w rzece Sarasvati bez ubrania. 

Następnie wchodził do swojego małego bhajana-kutira i bardzo głębokim 

głosem zaczynał intonować imiona Gopi z Vrndavany. 

 

 

 

Śri Mayapur 
 

Od 1907 do 1908 roku, Śrila Sarasvati Thakura mieszkał w Mayapur w 

Yoga Pitha. To właśnie tutaj zostało odkopane Bóstwo Adhoksaja Śrila 

Jagannatha Miśry, ojca Śri Caitanyi Mahaprabhu. Zanim rozpoczęto 

budowę świątyni Yoga Pitha, Gaura-kiśora dasa Babaji przychodził tam z 

Kuliya przy różnych okazjach. W tym czasie przekazał wiele instrukcji 

Śrila Sarasvatiemu Thakurze, a Sarasvati Thakura zaangażował się w 

służbę dla swojego guru. Pewnego razu fizycznie niewidomy Babaji 

Maharaja przybył sam do Śri Dham Mayapur w Yoga Pitha we wczesnych 

godzinach rannych. Później, tego samego dnia, Śrila Sarasvati Thakura 
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zdziwił się widząc go i zdając sobie sprawę, że musiał jakoś przejść przez 

Ganges w środku nocy i iść kilka mil, zapytał więc: „Kiedy przybyłeś?” 

Babaji Maharaja odpowiedział: „Przybyłem około drugiej rano”.  

 Zdumiony Śrila Sarasvati Thakura spytał wtedy: „Co takiego 

przywiodło cię tutaj zeszłej nocy i jak było to możliwe, że widziałeś 

ścieżkę?”  

 Babaji Maharaja odpowiedział: „Ktoś pokazał mi właściwą drogę”.  

 Śrila Sarasvati Thakura rzekł: „My możemy widzieć naszym 

zewnętrznym wzrokiem, lecz ty zdajesz się być ślepy. Kto 

przyprowadziłby cię za rękę z tak daleka, a później dotarłszy tu, odszedł 

nagle w środku nocy? Jak to się stało, że byłeś w stanie przyjść? To 

prawdopodobnie Śri Krsna przyprowadził cię tutaj osobiście”.  

 Słysząc takie przypuszczenie, Śrila Babaji Maharaja zaczął się cicho 

śmiać. W tamtych czasach nie chodzono z Kuliya do Mayapur, ponieważ 

nie było wydeptanych ścieżek, a także nie przeprawiano się łodzią, 

ponieważ nie było odpowiednich miejsc do zejścia na ląd.  

 Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati znów zapytał: „Kto przeprowadził 

cię przez rzekę?” Śrila Gaura-kiśora odpowiedział tak samo rozbawiony: 

„Ktoś przeprowadził mnie przez rzekę”. Jego uczeń nie mógł wtedy 

zrozumieć, że tą tajemniczą osobą był nie kto inny, tylko Vrajanandana - 

Śri Krsna. 
 

 

 

Prawdziwy i fałszywy Bhajananandi 
 

Pewnego razu, kiedy Śrila Gaura-kiśora przebywał w Dhamśala w Kuliya, 

Śrila Sarasvati Thakura zapytał go jak żyło mu się we Vrajy, pytał też o 

mieszkańców Vrndavany i różnych wielbicieli, którzy samotnie 

wykonywali tam służbę wielbienia. Śrila Sarasvati Thakura pytał 

szczególnie o bhajananandich, którzy mieli opinię doskonale 

samozrealizowanych dusz. Słysząc to pytanie, Śrila Gaura-kiśora Gosvami 

śmiał się dłuższy czas i powiedział Sarasvatiemu Thakurze: „Wszyscy są 

oszustami”. 

 

Jeden z Babajich, o których mowa, żyjący w Kusuma Sarovara we 

Vrndavanie, sławny był jako wielki bhajananandi. Miał kilku uczniów, o 

równie  doskonałej reputacji osoby samozrealizowanej. Lecz Babaji 

Maharaja nawet w najmniejszym stopniu nie zgadzał się co do ich 
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autentyczności. Po pewnym czasie ci imitatorzy zarazili się trądem gardła i 

opuścili swoje ciała w okropnych mękach. Pomimo tego, że mieszkali oni 

w Dham ich inteligencja  skłaniała się do zadawalania zmysłów i 

zachowywali się oni obraźliwie w stosunku do Babajiego Maharaja. 
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Pozorny i prawdziwy pobyt w Świętym Dham 
 

Pewnego razu młody wielbiciel, niecierpliwie pragnący wykonywać służbę 

oddania i mieszkać w Świętym Dham w Navadvipie, przyszedł i wyjawił 

swoje zamiary Babajiemu Maharajowi. Ten młody wielbiciel zaaranżował 

swój pobyt w Dham jako lekarz, miał kupować lekarstwa żebrząc o 

pieniądze i tak leczyć chorych oraz niedołężnych. Uważał, że w ten sposób 

będzie angażował się w  bhajan, jednocześnie wykonując działalność 

dobroczynną. Aby otrzymać aprobatę dla swoich planów przybył, by 

poradzić się Śrila Babajiego Maharaja. Kiedy przybył i przedstawił swoją 

propozycję, zacytował następujące wersety opisujące Murariego Guptę w 

Caitanya-caritamrta Adi-lila 10.50-51: 

  

pratigraha nahi kare, na laya kara dhana 

atma-vrtti kari’kare kutumba bharana 

cikitsa karena yare ha-iya sadaya 

deha-roga bhava-roga, - dui tara ksaya 

   

„Śrila Murari Gupta nigdy nie przyjmował dobroczynności ze strony 

przyjaciół, ani nie przyjmował od nikogo pieniędzy. Pracował jako lekarz i 

z zarobków utrzymywał swoją rodzinę. Kiedy Murari leczył swoich 

pacjentów, dzięki jego łasce zarówno ich cielesne jak i duchowe choroby 

ustępowały”. 

 

Śrila Babaji Maharaja był w stanie dostrzec wrodzoną nieszczerość 

młodego człowieka oraz jego aspiracje do zamieszkania w Dham, odsłonił 

więc negatywne aspekty jego planu mówiąc: „Murari Gupta jest wiecznym 

towarzyszem Pana Caitanyi i wiecznym mieszkańcem Świętego Dham. 

Nigdy nie wyraził żadnej intencji pozostania w Dham Pana i nieuczciwego 

zadowalania zmysłów. Nigdy nie utrzymywał swojej rodziny na koszt 

jakiejś świątyni, ani nie był zainteresowany zarabianiem pieniędzy w celu 

wypełnienia żołądka. Nie przyjmował dobrodziejstw od swoich przyjaciół 

ani od nikogo innego. Był źródłem ekstatycznej miłości do Pana Gaury. 

Dzięki jego łasce można osiągnąć miłość do Gaury. Kogokolwiek leczył, 

ten całkowicie uwalniany był ze wszystkich chorób i osiągał miłość do Śri 

Caitanyi Mahaprabhu. Jeśli ktoś imituje zachowanie Murariego Gupty z 

powodu materialnych motywacji, nie utrzymując standartu tej osoby, 



 

 

23 

będzie zmuszony ponieść konswekwencje złego postępowania. Sam 

cierpisz na chorobę materialnej egzystencji, więc jak będziesz mógł 

właściwie leczyć innych? Powinieneś ustawicznie i szczerze modlić się o 

łaskę Śrila Murariego Gupty. Wtedy będziesz w stanie zrozumieć, czym 

jest prawdziwe dobrodziejstwo. Śri Caitanya Mahaprabhu oświadczył, że 

szczera inteligencja jest okazywana przez intonowanie świętego imienia 

Hari i zrezygnowanie z wszelkich ambicji. Ci, którzy intonują mając 

materialne intencje, są uważani za nieinteligentnych. Powinieneś porzucić 

ten rodzaj myślenia i poważnie poświęcić się procesowi słuchania i 

intonowania chwał Najwyższego Pana, inaczej twoje „oddanie” będzie po 

prostu żądzą i wszystko zostanie zrujnowane. Pragnienie rozdawania 

lekarstw za darmo dla zdobycia osobistego prestiżu i pragnienie 

zamieszkania w Dham nie mają ze sobą nic wspólnego. Osoba 

zainteresowana pracą przynoszącą owoce nigdy nie może mieszkać w 

Dham”. 

Słysząc te instrukcje, lekarz zapytał: „Co powinienem zrobić?”  

Śrila Gaura-kiśora dasa Babaji odpowiedział: „Jeśli naprawdę chcesz 

odnieść korzyści z zamieszkania w Dham, powinieneś najpierw porzucić te 

pomysły. Porzuć tę źle pojmowaną ideę wyświadczania dobrodziejstw 

materialistycznym osobom poprzez darmowe leczenie. Ci, którzy są 

zdecydowani wielbić Najwyższego Pana, Hari, nigdy nie będą wykonywać 

żadnych niepomyślnych czynności, będą wykonywać jedynie zadania 

pomyślne dla służby oddania. Poza tym wszystkie inne czynności będą 

powodem głębokiego uwarunkowania. Jeśli chcesz utrzymywać się w 

sposób, jaki zaplanowałeś, powinieneś opuścić Dham i powrócić do 

swojego poprzedniego miejsca zamieszkania. Nie przebywaj w 

Najwyższej Siedzibie Prawdy Absolutnej - Śri Krsny - zarabiając na życie 

w nieuczciwy sposób”. 

 

Śrila A.C. Bhaktivedanta Svami Prabhupada skomentował powyżej 

zacytowane dwa wersety, jak następuje: „Należy zauważyć, że  

gospodarzowi nie wolno utrzymywać się z żebrania. Każdy gospodarz z 

wyższej klasy powinien zaangażować się w swoje własne obowiązki jako 

bramin, ksatriya czy vaisya, lecz nie powinien angażować się w służbę dla 

innych, gdyż to jest obowiązkiem śudry. Powinien przyjmować to, co 

zostało zarobione we własnym zawodzie - Murari Gupta potrafił leczyć 

zarówno cielesne jak i duchowe choroby, ponieważ był z zawodu lekarzem 

oraz najlepszej kategorii, wysoko zaawansowanym duchowo wielbicielem 
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Pana. To jest przykład służenia ludzkości. Choroba zwana adhyatmika, 

czyli materialna choroba, odnosi się do ciała, lecz najgroźniejsza jest 

choroba duchowa. Istota ludzka jest wieczna, lecz jakimś sposobem, kiedy 

styka się z energią materialną, staje się obiektem powtarzających się 

narodzin, śmierci, starości i chorób. Lekarze współcześni powinni uczyć 

się od Murariego Gupty. Chociaż współcześni filantropijni lekarze 

otwierają olbrzymie szpitale, nie ma szpitali, gdzie leczyłoby się 

materialną chorobę niematerialnej duszy.” 

 

Jak to zostało podkreślone przez Babajiego Maharaja, Murari Gupta był 

wiecznym mieszkańcem Dham oraz wiecznym towarzyszem Pana. Zatem 

jego działalność nie powinna być imitowana przez tego, kto nie posiada 

mocy uzdrawiania z choroby materialnej egzystencji. 

 

 

 

Nowy Babaji 
 

Pewien wielbiciel neofita, który przyjął strój Babajiego, często przychodził 

porozmawiać z Babajim Maharają. Któregoś razu postanowił zamieszkać 

w Świętym Dham. Przybył do królowej, która mieszkała w Kuliya i była 

właścicielką okolic, z zamiarem zakupienia od niej trzech czwartych akra 

ziemi. Słysząc tę wiadomość Babaji Maharaja skomentował: „Najwyższa 

Siedziba Pana jest transcendentalna. Jak to możliwe, że ta królowa stała się 

właścicielką ziemi w Dham? Jak to możliwe, że jest upoważniona do 

sprzedania nowemu baba części ziemi Dham? Wszystkie klejnoty we 

wszechświecie nie są wystarczająco cenne, by nabyć za nie chociaż jeden 

pyłek kurzu w Dham. Zatem w jaki sposób właściciel ziemski potrafi 

nagromadzić tyle bogactwa, by stać się właścicielem działki 

transcendentalnego miejsca pobytu Śri Navadvip-Dham? Czy ten nowy 

baba został w zamian za praktykowanie służby oddania upoważniony do 

posiadania ziemi w Navadvip-Dham? Każdy z tak materialnie zabarwioną 

inteligencją popełnia wielką obrazę i jest daleki od prawdziwego 

zamieszkania w obrębie Dham. Osoby, których postawa jest skażona 

materialistyczną inteligencją, które myślą, że Dham jest częścią 

materialnego wszechświata, uważane są przez wielbicieli Najwyższego 

Pana za sahajiya czyli tanich oszustów.” 
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Analiza tego zdarzenia dokonana przez Gaura-kiśorę dasa Babajiego 

Maharaja jest bardzo znacząca i ujawnia mylne zrozumienie wielbiciela 

neofity. Nic spośród materialnego stworzenia nie może należeć do kogoś 

innego niż  Najwyższy właściciel: iśavasyam idam sarva yat kinca 

jagatyam jagat. „Wszystko ożywione i nieożywione, znajdujące się w tym 

wszechświecie kontroluje oraz posiada Najwyższy Pan...” 

Iśa Upanisad 1. 

 

Największą iluzją jest wyobrażenie sobie, że jakiś aspekt nieskończenie 

cennego i majestatycznego królestwa duchowego, które składa się z 

cintamani, czyli z kamienia filozoficznego jest w zasięgu jurysdykcji 

naszej mocy kontrolowania. Sprawą konwencji jest mówienie, że coś się 

posiada, lecz nie wolno nigdy zapominać o rzeczywistym Właścicielu, 

gdyż koncepcja taka staje się źródłem zamętu. Śrila Bhaktivinoda Thakura 

nabył ziemię w Dham, lecz nigdy nie był zganiony przez Babajiego 

Maharaja, gdyż doskonale rozumiał, kto jest Prawdziwym Właścicielem i 

uważał siebie za zaledwie dozorcę takiej ziemi. Nigdy nie można 

faktycznie zamieszkać w Dham nabywając papier czy działkę ziemi. Śrila 

Narottama dasa Thakura wyjaśnił faktyczny proces przybywania do 

transcendentalnych miejsc, takich jak Navadvip i Vrndavan i zamieszkania 

w nich: viśaya chariya kabe śuddha ha’be mana kabe hama herabo śri-

brndabana - „Kiedy ktoś zaprzysiągł odrzucenie materialnego zadawalania 

zmysłów, a jego umysł jest całkowicie oczyszczony, wtedy może on 

zobaczyć Vrndavan”. 

 

 

Oszustwo i służba oddania. 
 

Pewnego razu mieszkaniec Bangladeszu (wtedy Wschodniego Bengalu), 

który był bardzo bogatym właścicielem ziemskim, uczonym i braminem o 

reputacji wielkiego wielbiciela Pana, przyszedł z przyjacielem zobaczyć 

Śrila Babajiego Maharaja. Właściciel ziemski zdawał się być tak głęboko 

pogrążony w ekstazie oddania, że kiedy szedł, jego przyjaciel musiał 

podtrzymywać go, aby nie upadł z powodu widocznych drgawek ciała. 

Kiedy para przybyła przed Babajiego Maharaja, dwie inne osoby ze 

zgromadzenia, poznając słynnego pana, natychmiast przywitały go jako 

zaawansowanego wielbiciela Pana. Troskliwie złożyli mu pełne szacunku 

pokłony i ustawili dla niego miejsce do siedzenia. W tym czasie Śrila 
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Gaura-kiśora dasa Babaji Maharaja, będąc niewidomym, zapytał: „Kto 

przyszedł?” Przyjaciel właściciela ziemskiego przedstawił swojego 

towarzysza wychwalając jego erudycję oraz oddanie i brak przywiązania 

do materialnego zaspokajania zmysłów, pomimo posiadania 

nieskończonego bogactwa. Później opisał, jak zaledwie dwa tygodnie 

wcześniej, przyszedł złodziej i skradł czterdzieści pięć tysięcy rupii z domu 

pana. Pomimo takiej straty, właściciel ziemski wiedząc, że oddanie jest 

bardziej znaczące, przyszedł otrzymać transcendentalny darśan Śrila 

Babajiego Maharaja. Towarzysz dodał: „Jestem jego przyjacielem. 

Porzucił wszelkie materialne zadawalanie zmysłów i przebywa tylko w 

moim towarzystwie. Będziesz w stanie zdać sobie sprawę z jego wielkości, 

rozmawiając z nim. Raz zadał mi pytanie dotyczące poufnej wymiany 

uczuć między Śri Caitanyą Mahaprabhu a Śrila Ramanandą Rayem z 

Caitanya-caritamrty. Powiedziałem mu, że tylko Gaura-kiśora dasa Babaji 

mógłby prawidłowo odpowiedzieć na jego pytanie, z pewnością nikt inny. 

Widzieliśmy już wiele uczonych osób w tej okolicy, a jednak nie możemy 

się zgodzić z ich interpretacjami znaczenia tej rozmowy. Sądzimy, że tylko 

ty jesteś w stanie wyjaśnić to właściwie”. 

 

Po powyższym wstępie Śrila Babaji Maharaja dał taką odpowiedź: 

„Wyjawię ci proces, dzięki któremu zrozumiesz konkluzję tej rozmowy”. 

Lecz zanim spróbujesz zrozumieć te poufne sprawy między Panem 

Caitanyą a Ramanandą Rayem, powinieneś porzucić towarzystwo tego 

łajdaka, oszusta (właściciela ziemskiego) i schronić się u czystego 

wielbiciela Pana. Powinieneś usłyszeć Caitanya-caritamrtę sto razy w 

towarzystwie autentycznych wielbicieli Pana. W ten sposób, będąc 

pogrążonym w ekstazie oddania, będziesz w stanie zrozumieć znaczenie 

tych rozmów. W tym momencie wszyscy zebrani tu wielbiciele pragną 

wspólnie intonować Święte Imię Pana. Nie mamy czasu na omawianie 

innych spraw.” Powiedziawszy to, Śrila Babaji Maharaja poprosił głośno, 

by każdy wykonywał Harinama-sankirtana. Wtedy wszyscy zaczęli 

wspólnie intonować Święte Imię Pana. Po usłyszeniu oświadczenia 

Babajiego Maharaja dumny pan i jego przyjaciel natychmiast opuścili to 

miejsce. Później, tego samego wieczoru, kiedy prawie wszyscy wyszli, 

niektórzy członkowie zgromadzenia rzekli do Babajiego Maharaja: „Ten 

wielce uczony właściciel ziemski pogrążony był w ekstazie oddania. Nie 

widzieliśmy, aby zamanifestował materialną świadomość. Był pozbawiony 

materialnej świadomości”. 
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Inna osoba siedząca obok, która zawsze słyszała, że Śrila Gaura-kiśora 

dasa Babaji jest bardzo bezpośredni w stosunku do wszystkich, zapytała: 

„Ta osoba była tak pochłonięta różnymi miłosnymi ekstazami oddania, że 

nawet nie mogła chodzić o własnych siłach. Dlaczego mówisz, iż nie była 

ona na najwyższej platformie bhakti?”  

 

Śrila Babaji Maharaja odpowiedział: „Rozmawiając z nim przez kilka 

chwil, rozumiałem, że on nie wykonuje służby oddania w dobrej wierze. 

Nie można mierzyć oddania danej osoby przy pomocy pochwały ogółu. 

Jeśli osoba nie jest poważna w praktykowaniu oddania, to nawet jeśli 

demonstruje objawy wyrzeczenia, nieprzywiązania i innych ekstaz, nadal 

nie powinna być uważana za kogoś, kto osiągnął prawdziwe wyrzeczenie 

oraz brak przywiązania. Kiedy tylko nastąpi trudny sprawdzian, jego 

fałszywe wyrzeczenie przestanie istnieć. Brak przywiązania cechuje tych, 

którzy faktycznie utwierdzeni są  w zamiarze pełnienia służby oddania. 

Pełniąc praktyczną służbę oddania, nigdy nie powinniśmy ujawniać 

ekstazy oddania. Służbę oddania powinno się wykonywać w taki sposób, 

aby nasze głębokie przywiązanie do Pana wzrastało w naszym sercu. 

Nawet jeśli widoczne są setki zewnętrznych przywiązań, nie zostanie się 

pobłogosławionym przez Pana, jeśli nie rozwinie się wewnętrznego 

miłosnego przywiązania do Niego. Jeśli ktoś jest naprawdę przepełniony 

miłością, wtedy sam Krsna zbliży się i ogłosi taką osobę zaawansowanym 

wielbicielem. Kto nie został zwabiony aromatem nieugiętej służby 

oddania, jego serce wypełnione jest pragnieniami materialnymi, będzie 

przybierał różnego rodzaju zewnętrzne cielesne ubrania. Krsna jest trudno 

lub łatwo osiągalny proporcjonalnie do stopnia naszego 

podporządkowania się Mu. Jeśli jest się głęboko pogrążonym w bhakti i 

przywiązanym do służenia Panu Hari, wtedy nawet doświadczając 

trapiącej choroby czy innych nieszczęść materialnych, nadal pozostanie się 

pochłoniętym transcendentalną miłosną służbą dla Pana. Jeśli możesz 

pościć i intonować Hare Krsna dniem i nocą, możesz zawsze płakać z 

powodu pragnienia służenia Vrsabhanu Radharani bez okazywania tego 

innym, wtedy Śri Krsna, który jest bardzo drogi Śrimati Radharani, 

wezwie cię, byś przyjął Jego schronienie.” 

 

Śrila Prabhupada, ściśle przestrzegając ścieżki instrukcji Śrila Gaura-

kiśory dasa Babajiego Maharaja, nigdy nie czynił żadnego rodzaju 
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publicznych pokazów ekstazy, a kiedy ekstatyczne uczucia opanowywały 

go czasami, z całych sił usiłował utrzymać je w cuglach. Ten nastrój 

można porównać do nastroju Daruki, woźnicy Krsny, który wachlował 

kiedyś Pana camarą (miotełką z ogona jaka). Będąc tak zaangażowany, 

ogarnięty został ekstatyczną miłością do Pana i te objawy zamanifestowały 

się w jego ciele. Śrila Prabhupada komentuje: „Daruka był tak poważny, 

jeśli chodzi o służbę, że powstrzymywał wszystkie te symptomy 

ekstatycznej miłości i uważał je za przeszkody w służbie oddania. Nie 

zajmował się zbytnio tymi objawami, chociaż one rozwinęły się 

automatycznie”. Nie jest to tak, że kiedy ktoś doświadcza duchowej 

ekstazy, to zobligowany jest do ukazania jej dla korzyści i pouczenia  

zwykłych ludzi. 

 

W Indiach jest bardzo powszechne, że Sahajiyowie (ci, którzy bardzo tanio 

traktują życie duchowe) czynią dopracowane publiczne pokazy swojej 

ekstazy. Takie pokazy są bladym odbiciem nastrojów duchowych i są 

ukazywane dla materialnych korzyści. Oczywiście właściciel ziemski, 

który przybył do Śrila Gaura-kiśory dasa Babajiego był takim 

przypadkiem. We Vrndavan i Navadvip nie ma nic niezwykłego w tym, że 

taka osoba wchodzi do świątyni z pomocnikiem, czy nawet tłumem 

zwolenników i idzie do Bóstw. Widząc Bóstwa i słysząc kirtana zaczyna 

dziko tańczyć i w końcu „słabnie”, a pomocnik lub grupa zwolenników 

służy mu wtedy z ogromnym współczuciem i troską. Potem ciekawy tłum 

pielgrzymów zbiera się i obserwuje żałosną scenę. Kiedy zbierze się 

wystarczający tłum, wielka dusza „ożywia się” i z wielkim trudem przy 

pomocy innych udaje się poza świątynię, gdzie - ma nadzieję - niektórzy z 

nieszczęsnych widzów zgodzą się zostać  jego zwolennikami i 

sponsorami! Jak zademonstrował to Śrila Gaura-kiśora dasa Babaji, 

najlepszym sposobem jest zignorowanie takich osób. 

 

 

 

Ziarna materialisty 
 

Babajiego Maharaja odwiedził prawnik nazywający się Battacarya. 

Mieszkał w sąsiedztwie i przyciągnął do siebie pewnego kastowego 

Gosvamiego, od którego otrzymywał żywność przez miesiąc. Kiedy 

prawnik przyszedł do Babajiego Maharaja, spytano go: „W jaki sposób 
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zdobywasz pożywienie?” Prawnik odpowiedział: „Załatwiłem to tak, że 

otrzymuję pożywienie w domu pewnych Vaisnavów i braminów”. 

Wtedy Śrila Gaura-kiśora dasa Babaji powiedział: „Zrezygnuj z jedzenia 

ich gotowanego ryżu. Powinieneś sam gotować i jeść to, co ugotujesz. 

Osoby, od których przyjmujesz pożywienie w postaci ziarna, jedzą mięso i 

służą Panu Caitanyi w niewłaściwy sposób. Ich działanie jest najbardziej 

grzeszne, ponieważ wiedzą, że to, co robią jest złe. Z tymi osobami, które 

nie boją się obrażać Najwyższego Pana, nie powinno się rozmawiać, gdyż 

wtedy służba oddania zostanie zniszczona”.  

 

Jakiś czas potem prawnik przyniósł trochę słodyczy i zaproponował je 

Śrila Gaura-kiśorze Prabhu. Błagał, by Babaji Maharaja przyjął jego dar. 

Śrila Babaji Maharaja powiedział mu wtedy: „Nigdy nie przyjmuję 

słodyczy”. Battacarya odpowiedział: „Nie ma nic lepszego od 

przyjmowania pokarmu, który Pan przyjąl bezpośrednio”.  

Śrila Babaji Maharaja ostro zripostował: „Ktokolwiek je rybę jest jak 

prostytutka. Jeśli ktoś ma wypaczone pragnienia i ofiarowuje żywność 

Panu Caitanyi, przyrządzonych przez niego potraw Najwyższy Pan nie 

może przyjąć jako prasadam, ponieważ Pan nie spożywa ich. Ktokolwiek 

nie jest szczerym wielbicielem Pana, nie może zrozumieć, kim jest 

niewielbiciel. Nawet jeśli ktoś ofiarowuje żywność Najwyższemu Panu, 

ale ma wypaczone zamiary, taka ofiara nie jest nigdy przyjmowana. Jeśli 

ktoś ofiarowuje kwiaty banana, ponieważ sam lubi ten smak, ta ofiara nie 

jest akceptowana przez Najwyższego Pana. Ofiarowywanie pokarmu 

Najwyższemu Panu, które jest zanieczyszczone przez zmysłowe żądze, 

powinno być uznawane za wielkie wykroczenie. Jeśli ofiarowywane 

potrawy smakują największym wielbicielom Pana, wtedy ta ofiara 

uznawana jest za właściwą. Krsna próbuje potrawy, których smakowały 

usta Jego czystych wielbicieli. Jeśli ktoś przyjmuje ziarna od grzesznej 

osoby, wtedy jego umysł zanieczyszcza się. Powinniśmy myśleć: „Moje 

wielbienie Pana nie zaowocowało jeszcze - w jaki sposób mogę osiągnąć 

służbę czystego wielbiciela Pana?” W ten sposób, jeśli ktoś z sercem 

pełnym żalu zbiera skórki banana i porozrzucane skórki oberżyny, gotuje 

je bez soli (ofiarowuje je), taka pełna podporządkowania postawa 

spowoduje, iż ten pokarm stanie się maha-prasada. Powinniśmy myśleć: 

„Moje wielbienie Pana nie zamanifestowało się jeszcze - czyści wielbiciele 

Pana przyjmują dobry pokarm, lecz gdybym ja tak czynił, utrudniłbym 
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swoje oddanie. Co stanie się ze mną, jeśli nadal będę jadał wykwintne 

dania i nosił wytworną odzież?” 

 

Zatem Babaji Maharaja instruuje nas, by nie przyjmować pokarmu 

gotowanego przez materialistów, szczególnie przez tych, którzy znają 

faktyczny standard zachowania wielbicieli Śri Krsny, lecz mimo to oddają 

się niedozwolonym działaniom. Śri Caitanya Mahaprabhu instruował Śrila 

Svarupę Damodara Gosvamiego jak następuje: „Kiedy je się żywność 

ofiarowaną przez materialistę, umysł zostaje zanieczyszczony, a kiedy 

umysł zostaje zanieczyszczony, nie jest się w stanie myśleć prawidłowo o 

Krysznie. Kiedy przyjmuje się zaproszenie od osoby zanieczyszczonej 

materialną siłą pasji, osoba, która ofiarowuje żywność i osoba, która 

przyjmuje ją, są  zanieczyszczone mentalnie”. (Caitanya-caritamrta, Antya-

lila 6. 278-279). W komentarzu do pierwszego z tych wersetów Śrila 

Prabhupada cytuje wyjaśnienie Śrila Bhaktisiddhanty Sarasvatiego 

Thakura, mówiąc: „... ludzie, którzy mają tendencje materialistyczne oraz 

sahajiya, czyli tak zwani Vaisnava, którzy traktują wszystko lekko, są 

vaiśyi - materialistami. Jedzenie żywności ofiarowanej przez nich 

powoduje zanieczyszczenie, a w rezultacie takiego zanieczyszczenia nawet 

poważny wielbiciel staje się materialistą. Jest sześć rodzajów związków - 

okazywanie dobroczynności, przyjmowanie dobroczynności, 

przyjmowanie pożywienia, rozdawanie pożywienia, poufne słuchanie i 

poufne wypytywanie się. Powinniśmy bardzo uważnie unikać wiązania się 

zarówno z sahajiya, którzy czasami znani są jako Vaisnava, jak i z nie-

vaisnavami czyli avaisnavami. Ich towarzystwo zmienia transcendentalną 

służbę oddania dla Pana Krsny w zadawalanie zmysłów, a kiedy 

zadawalanie zmysłów wstępuje w umysł wielbiciela, jest on 

zanieczyszczony. Materialista, który ma aspiracje do zadawalania 

zmysłów, nie może prawidłowo myśleć o Krsnie.„  

 

Oprócz unikania pokarmów przygotowanych przez osoby 

materialistyczne, powinno się zadbać o to, by nie jeść po prostu w celu 

zadawalania swego języka. W Caitanya-caritamrta (Antya 6.227)  jest 

powiedziane: 

 

jihvara lalase yei iti-uti dhaya 

śisnodara-parayana Krsna nahi paya 
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„Osoba, która biega tu i tam starając się zadowolić swoje podniebienie, i 

która jest zawsze przywiązana do żądań swojego żołądka oraz genitaliów 

nie jest w stanie osiągnąć Krsny”.     

 

Śrila Jagadananda Pandita i Pan Caitanya instruowali tych 

zdeterminowanych w postępie duchowym, by unikali pięknych strojów, 

czy przyjmowania zbyt smacznych potraw. Pan Caitanya stwierdził - bhala 

na kaibe ara bhala na paribe - „Nie ubieraj się wytwornie i nie jedz 

wykwintnych pokarmów”. (Caitanya-caritamrta Antya 6.236). Śrila 

Jagadananda Pandita polecał, powtarzając słowa Śri Caitanyi Mahaprabhu 

- bhala na kaibe ara bhala na paribe hrdayete radha-krsna sarvada 

seribe: „Nie jedz wystawnych potraw i nie ubieraj się w piękne stroje, lecz 

zawsze bądź pokorny i służ Ich Wysokościom Śri Śri Radha-Krsna w głębi 

swojego serca”. (Prema-vivarta, rozdział 7). 

 

Śrila Gaura-kiśora dasa Babaji Maharaja instruuje nas, by uważać, iż nasze 

oddanie nie jest czyste, i że tylko czyści wielbiciele mogą spokojnie 

przyjmować smaczne maha-prasada, a zarazem zawsze jeść skromnie. 

Sugeruje to, że jeśli przygotowuje się coś, co zwykle uważane jest za 

niejadalne (np. skórki banana i skórki oberżyny ugotowane z solą), lecz 

ofiarowuje się to z prawdziwą pokorą, wtedy z pewnością zamienione to 

zostanie w maha-prasada dzięki przyjęciu tego przez Pana. 

 

 

 

Miłość Śrila Gaura-kiśory dasa Babajiego do Śri Mayapur-Dham 
 

Śrila Babaji Maharaja okazywał niezrównaną, bezkompromisową postawę 

wobec wszystkiego co zaprzeczało prawdziwej konkluzji bhakti. Był 

ponad światową myślą i nie można prawdopodobnie zrozumieć dlaczego 

postępował tak, jak postępował, chyba że ściśle podąża się śladami 

Paramahamsów, wielbicieli Pana. Zatem nie powinniśmy dziwić się, że 

niektóre osoby słuchające go setki razy nie zostały pobłogosławione jego 

szczególną łaską, podczas gdy inni otrzymali jego łaskę natychmiast. 

 

Pewnego dnia wielbiciel, gospodarz z Mayapur,udał się do Kuliya, by 

przebywać w towarzystwie Śrila Babajiego Maharaja. Paramahamsa 

siedział na krześle z trzciny w drzwiach swojej kutira czyli chaty. Kiedy 
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grhastha zbliżył się do niego, Śrila Gaura-kiśora nonszalancko zamknął 

drzwi. Wtedy wielbiciel poinformował służącego Śrila Babajiego 

Maharaja, że pragnie się z nim zobaczyć. Babaji Maharaja odpowiedział: 

„Jeśli chce on być na moim darśanie,  musi dać dwie rupie”. Służący 

otrzymał pieniądze od grhasthy i poinformował o tym Śrila Gaura-kiśorę 

dasa Babajiego. Babaji Maharaja otworzył wtedy drzwi kutira i 

powiedział: „Wejdź proszę”. Grhastha pozostał w pewnej odległości od 

kutira i z szacunkiem złożył pokorne pokłony. Lecz Śrila Babaji Maharaja 

nakłonił go swoim słodkim głosem do zbliżenia się, czule ujął jego dłonie 

w swoje i powiedział: „Przyszedłeś z Mayapur, miejsca gdzie pojawił się  

mój Najwyższy Mistrz, Śri Krsna Caitanya. Śri Caitanya Mahaprabhu 

przysłał cię tu, więc mam ci kilka słów do powiedzenia. Śri Caitanya z 

pewnością wysłucha tego: powinieneś chronić się u Krsny zawsze 

intonując Jego święte imię. Wtedy nie będzie więcej przeszkód w twoim 

życiu.” 

 

Kiedykolwiek Śrila Gaura-kiśora dasa Babaji Maharaja widział 

mieszkańców Śri Mayapur, zawsze zwykł okazywać im specjalne względy 

i z czułością mówił: „Mieszkańcy Świętego Dham”. Zawsze jasnym było, 

że nawet jeśli ktoś próbował proponować mu wielkie bogactwo, on 

pozostawał osobiście niewzruszony. Lecz prosił inne osoby, by go 

wspomogły dając mu pieniądze i inne parafernalia potrzebne w służbie dla 

wielbicieli Pana mieszkających w Dham. 

 

Ten, kto urodził się w Dham Pana, musi być uważany  za osobę, która 

osiągnęła wysoki standard oddania dla Pana. Narodziny w tym miejscu, to 

praktyczne wskazanie, że jest się kwalifikowanym do zamieszkania w 

świecie duchowym, a zatem szczęście takiej osoby oraz dobre jej cechy są 

nieograniczone. Chociaż tacy mieszkańcy mogą zewnętrznie wyglądać na 

uwarunkowane dusze, niemniej są przyciągani do Pana w sposób 

spontaniczny. Nawet jeśli wykonują niepobożne czynności w granicach 

Dham, nie mogą być uznawani za zwykłe uwarunkowane dusze. Śrila 

Prabhupada wyjaśnił, że nawet jeśli ktoś przychodzi do Vrndavan lub 

Mayapur spoza Dham, żyje i umiera tam, lecz wykonuje grzeszne 

czynności, będzie musiał przyjąć jednorazowe narodziny jako zwierzę. Po 

tych narodzinach jest promowany do świata duchowego. Komentuje: „... 

wielbiciele tacy jak Gosvami żyjący we Vrndavanie, celowo wykonują 

niektóre grzeszne czynności, po czym rodzą się w ciałach psów, małp i 
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żółwi na tej świętej ziemi. Zatem przybierają te niższe formy życia tylko na 

krótką chwilę, a po opuszczeniu ciał zwierząt, znów promowani są do 

świata duchowego. Taka kara trwa tylko przez krótki okres i nie wynika z 

przeszłej karmy...” Bhag. 5.8.26 znaczenie. 

 

Śrila Gaura-kiśora dasa Babaji był całkowicie przekonany co do 

unikalnego statusu Dham-vasi (mieszkańców Dham), a zatem darzył ich 

szczególną uwagą i szacunkiem. Dalej Babaji Maharaja naucza nas, że 

lepiej jest nie przyjmować dobroczynności dla utrzymania własnego 

komfortu oraz osobistych udogodnień, chociaż można entuzjastycznie ją 

szerzyć w celu służenia Vaisnavom. 

 

 

 

Okazywanie objawów ekstazy 
 

Kiedyś Śrila Babaji Maharaja siedział w swojej bhajana-kutira w Śri 

Navadvip-Dham głośno intonując Hare Krsna. Inni, którzy zebrali się tam, 

również intonowali. W tym czasie ktoś przyszedł i zaczął okazywać różne 

objawy ekstazy, takie jak płacz. Niektórzy z zebranych wielbicieli 

pomyśleli: „O, ta osoba osiągnęła najwyższy stopień ekstazy oddania 

intonując chwały Pana”. Śrila Gaura-kiśora dasa Babaji zażądał jednak, by 

ten człowiek natychmiast wyszedł. Niektórzy ze świadków zmieszali się i 

wyszli. Babaji Maharaja skomentował to: „Ten kto faktycznie osiągnął 

miłość Osoby Boga, nigdy nie ukazuje jej objawów, lecz ukrywa je przed 

ogółem ludzi. Cnotliwa żona jest zażenowana, kiedy musi pokazać jakąś 

część swego ciała publicznie, a zatem zakrywa całkowicie swoje ciało. 

Podobnie, kiedy ktoś osiągnął prawdziwe oddanie dla Najwyższego Pana i 

wznosi się na poziom miłości do Boga, zawsze czuje się zażenowany 

okazywaniem symptomów ekstazy i zawsze ukrywa takie objawy.” 

 

Śri Caitanya Mahaprabhu demonstrował tę zasadę wiele razy. Na przykład, 

spotykając Śrila Ramanandę Raya nad brzegiem Godavari objął go i 

poczuł tak wielką ekstazę, że wraz z Ramanandą został opanowany przez 

duchowe uczucie. Jednak rozważając fakt, że Ramananda Raya był władcą 

Madrasu i towarzyszyło mu wiele osób, które nie rozumiały takiego 

transcendentalnego postępowania, Śri Caitanya Mahaprabhu powstrzymał 

się. Innym razem, kiedy Śri Caitanya Mahaprabhu spotkał się z 
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Vallabhacaryą niedaleko Prayag, opanowały Go ekstatyczne uczucia, lecz 

znów powstrzymał się, czując zażenowanie w obecności osoby, która 

chociaż wzniosła, nie była Jego poufnym towarzyszem. „Śri Caitanya 

Mahaprabhu odczuwał wielką, ekstatyczną miłość, kiedy zaczynał 

opisywać Krsnę, lecz Pan hamował Swoje uczucia, ponieważ czuł się 

onieśmielony  obecnością Vallabha Bhatty. Chociaż Pan powstrzymywał 

się zewnętrznie, ekstatyczna miłość szalała w Nim. Nie można było jej 

zahamować. Vallabha Bhatta był zdumiony dostrzegając to.” 

 

Ostre słowa sadhu 
 

Śrila Gaura-kiśora dasa Babaji Maharaja zawsze dawał zbawienne 

instrukcje osobom, które przychodziły do niego przepełnione wiarą i 

pokorą, bez względu na ich duchową pozycję. Pewnego razu ktoś 

poszukujący przybył do Babajiego Maharaja, by słuchać wykładów 

dotyczących Najwyższego Pana, lecz w zamian usłyszał od niego ostre 

słowa. Ta poszukująca osoba postanowiła wtedy nigdy nie zbliżać się do 

Babajiego Maharaja po raz drugi. Po jakimś czasie jednak, mając 

zakłopotany  i zaniepokojony umysł, człowiek ten nagle wrócił, by 

zobaczyć Babajiego Maharaja. Śrila Babaji Maharaja, od razu rozumiejąc 

powód jego depresji, powiedział: „Och, porzuciłeś towarzystwo 

wielbicieli, którzy dyskutują na  tematy dotyczące Krsny i żyjesz teraz w 

odosobnionym miejscu wykonując samotną służbę oddania dla Krsny. 

Kiedy ktoś słucha tematów związanych z Najwyższym Panem w 

towarzystwie wielbicieli, wtedy taka osoba uwalnia się z sieci iluzji Mayi. 

Lecz jeśli wielbi Pana w odosobnionym miejscu, nie w towarzystwie 

wielbicieli, zostaje pojmana przez energię iluzoryczną, w konsekwencji jej 

serce nie będzie zajęte tematami związanymi z Najwyższym Panem, lecz 

ziemskimi sprawami.” 

 

Poszukujący odpowiedział: „Pomyślałem, że lepiej mieszkać w 

odosobnionym miejscu i indywidualnie wielbić niż być zakłopotanym 

słysząc ostre słowa sadhu.”  

 Śrila Babaji Maharaja odrzekł: „Zauważ proszę, że ci sadhu, którzy 

wygłaszają ostre słowa, by wygnać wiedźmę iluzorycznej energii, w 

rzeczywistości są jedynymi prawdziwymi wielbicielami Krsny i 

przyjaciółmi żywych istot. Uwarunkowane żywe istoty doświadczają 

smutnych kłótni z żonami i najbliższymi krewnymi i są źle przez nich 
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traktowani aż do śmierci, jednak nigdy nie pragną porzucić ich 

towarzystwa. Przeciwnie, poświęcają się starając się zadowolić ich i służyć 

im. Lecz kiedy wielbiciel Pana, który zawsze pragnie nieskończonego 

dobra żywej istoty, beszta go za pomocą poleceń mających na celu 

oderwanie go od Mayi, wtedy ta uwarunkowana istota natychmiast 

podejmuje plan opuszczenia tej świętej osoby na zawsze. Jeśli naprawdę 

chcesz prawidłowo wykonywać służbę oddania, musisz przyjąć ostre 

słowa sadhu jako lekarstwo na Mayę. Przez to można osiągnąć postęp 

duchowy konieczny do tego, by pomyślnie intonować Święte Imię”. 

 

Przywiązane dusze są gotowe przyjmować nieskończone obrazy od 

członków swoich rodzin, lecz żadnego ostrego słowa od sadhu, który 

zamierza zerwać ich przywiązanie do iluzorycznej egzystencji.  

Materialistyczna żona i członkowie rodziny nakłaniają mężczyznę, by 

pracował jak osioł, w tym samym czasie wyszydzają go za niewypełnianie 

wszystkich ich żądań. Kiedy jednak rodzina może bezkarnie rabować 

człowieka i gorzko wyrzucać mu jego niedociągnięcia, ta przyzwalająca na 

to ofiara nie jest w najmniejszym stopniu zdolna tolerować słów, które 

mogłyby obudzić ją i ukazać jej rzeczywiste położenie. Śrila 

Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura opisał moc sadhu w eseju pod tytułem 

„Poszukiwanie prawdy” w następujący sposób: „Nie ma wątpliwości iż 

słowa sadhu posiadają moc zniszczenia złych skłonności czyjegoś umysłu. 

W ten sposób sadhu przynosi korzyść każdemu, kto z nim przebywa. 

Wiele rzeczy ukrywamy przed sadhu. Prawdziwy sadhu zmusza nas jednak 

do ujawnienia, co kryjemy w naszych sercach. Wtedy bierze do ręki nóż. 

Samo słowo „sadhu” ma właśnie takie znaczenie. Stoi on przed pniem ze 

wzniesionym nożem ofiarnym w dłoni. Zmysłowe żądze ludzi są jak kozły. 

Sadhu stoi tam, by zabić te żądze dzięki łaskawemu uderzeniu ostrza noża 

ofiarnego w postaci nieprzyjemnego języka. Jeśli sadhu zmienia się w 

pochlebcę, wtedy rani mnie, staje się moim wrogiem. Jeśli pochlebia nam, 

wtedy prowadzi nas ścieżką materialnego zadawalania, lecz nie jest to  

postępowanie prawidłowe.” 

 

Bez towarzystwa wielbicieli z pewnością zostanie się opanowanym przez 

iluzoryczną energię, a myśli w naturalny sposób zwrócą się w kierunku 

zadawalania zmysłów. W czasie dyskusji między Panem Caitanyą 

Mahaprabhu i Ramanandą Rayą, Pan Caitanya zapytał: „Która spośród 

wszystkich zbawiennych i pomyślnych czynności, jest najlepsza dla żywej 
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istoty?” Ramananda Ray odpowiedział: „Jedyną pomyślną czynnością jest 

przebywanie z wielbicielami Krsny”. W Śrimad-Bhagavatam 11.2.30 jest 

powiedziane: „Prosimy cię o czynność przynoszącą najdoskonalsze dobro. 

Sądzę, że w tym materialnym świecie towarzystwo wielbicieli - nawet 

chwilowe - jest największym skarbem ludzkości. Istota przebywania 

materialnie uwarunkowanych wielbicieli wśród świętych osób jest zatem 

podkreślana przez wszystkie autorytety Vaisnava, nawet przez tych, którzy 

wydają się unikać towarzystwa, w celu pełnienia samotnej służby 

wielbienia. Chociaż faktem jest, że wielcy Paramahamsowie jak Śrila 

Madhavendra Puri wielbili Pana samotnie w całkowitej czystości, nie 

mogą imitować tego neofici. 

 

 

Ślub gospodarza. 
 

Nowo ożeniony wielbiciel przyszedł raz z żoną, by błagać o łaskę Śrila 

Gaura-kiśorę dasa Babajiego. Babaji poinstruował męża mówiąc: „Jeśli 

naprawdę chcesz pełnić służbę oddania, musisz zamieszkać osobno, nie z 

żoną, i tak, niezależnie od siebie, intonujcie chwały Pana”. Po usłyszeniu 

tych poleceń nowożeńcy zrobili tak, jak im poradził. Minęło kilka dni, ten 

wielbiciel znów przyszedł do Babajiego Maharaja, który zapytał: „Czy ty i 

twoja żona spożywacie pokarm razem, czy osobno?” Mąż odpowiedział: 

„Żyjemy osobno i kontynuujemy nasze wielbienie jak poleciłeś, lecz 

jadamy razem”.  

 Wtedy Babaji Maharaja zapytał: „Co jedliście dzisiaj?” 

 Nowożeniec odpowiedział: „Jedliśmy bardzo dobre warzywa, 

najlepszy dal i smażone oberżyny”. 

 Wtedy Babaji Maharaja wyjaśnił: „Jeśli zerwiesz jedynie zewnętrzny 

związek ze swoją żoną, to nie jest wystarczające, ponieważ przebywasz z 

nią wewnętrznie. Nie jesteś w stanie zrezygnować z najlepszych potraw 

przygotowywanych przez swoją żonę, więc jak będziesz mógł czcić Pana? 

Twoja żona porozumiewa się z tobą za pomocą tego, co ugotowała. Wstyd, 

wstyd! Nawet jeśli postępujesz tak, jak gdybyś intonował Święte Imię 

Pana, nadal pożądasz najlepszych warzyw. Czy sądzisz, że po tym jak ktoś 

stracił jedną lakhe rupii, zadowoli się zaledwie garścią ryżu? Chociaż 

stopniowo może przyzwyczaić się do ryżu, jako do codziennej praktyki, 

nadal wciąż myśli o pieniądzach, które stracił. Nawet jeśli podamy takiej 

osobie najsmaczniejsze potrawy, ponieważ zawsze będzie niepokojona 
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myślą o tym, co straciła, nie będzie w stanie wyrzucić ze swego serca 

tęsknoty za tym. Straciłeś coś, co jest nieocenione - służbę oddania dla 

Najwyższego Pana. Zatem jak możesz oddawać się spożywaniu tak 

dobrych potraw? Co do twojej żony, zewnętrznie jesteście rozłączeni, lecz 

wewnętrznie utrzymujesz przywiązanie.” 

 

Gospodarze mogą czuć się przerażeni bezkompromisowym osądem wyżej 

wspomnianego małżeństwa dokonanym przez Babajiego Maharaja. Na 

szczęście podał on również inne instrukcje w celu rozwiązania problemu 

materialnego przywiązania, które jest nieuniknione w małżeństwie. Te 

instrukcje podane są poniżej. 

 

 

 

Wyrzeczenie dla przyjemności Krsny oraz fałszywe wyrzeczenie 
 

Żonaty mężczyzna obecny podczas rozmowy Babajiego Maharaja z 

nowożeńcem wypytywał Paramahamsę: „Widzi się wielu Vaisnavów 

żyjących ze swoimi żonami, którzy pełnią służbę oddania dla Pana Hari. 

Czy takie osoby osiągną jakąś korzyść?” 

 

Śrila Babaji Maharaja odpowiedział: „Żywa istota jest wiecznym sługą 

Pana Krsny. Lecz kiedy uwarunkowana dusza spogląda na żonę i synów, 

widzi tylko ich materialne formy. Jeśli nie ma się oczu oddania, nie można 

dostrzec czyjejś prawdziwej tożsamości jako wiecznego sługi Krsny. 

Przywiązana dusza ma zawsze tendencję do cieszenia  się swoją żoną i 

dziećmi. Obecnie żywe istoty nie lubią słuchać tematów związanych z 

Najwyższym Panem lub przebywać w towarzystwie wielbicieli Pana. Jeśli 

nie osiąga się energii duchowej otrzymywanej dzięki intonowaniu 

Świętego Imienia Pana, wtedy zostanie się przyciągniętym przez żonę oraz 

potomstwo. 

 

W związku z tym, niektóre osoby udają brak przywiązania do żony, dzieci 

oraz przyjemności zmysłowych. Ten rodzaj zewnętrznego wyrzeczenia jest 

jak wyrzeczenie małp (które nie są w rzeczywistości wyrzeczone, chociaż 

pozornie powstrzymują się od ubierania, szukania właściwego schronienia 

i innych pułapek zmysłowego zadawalania.) Abnegacja podobnych do 

małp wyrzeczonych osób (markata-vairagya) jest po prostu udawaniem. 
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Prawdziwy Vaisnava nigdy nie podtrzymuje postawy zadawalania 

zmysłów w stosunku do żony, a raczej uznaje się za sługę Krsny i bona 

fide guru. Osoby, które naprawdę pragną wykonywać hari-bhajana, lecz w 

ich sercach rosną chwasty materialnych żądz i nie potrafią porzucić 

materialnego przywiązania do żony i dzieci, również powinny przychodzić 

i słuchać czystych wielbicieli, intonować Hare Krsna i uczestniczyć we 

wspólnym intonowaniu. W ten sposób szybko mogą odstąpić od swoich 

tendencji do cieszenia się żoną i dziećmi. Stopniowo zrozumieją, że jeśli 

całkowicie poddamy się Krysznie, osiągniemy wszelką pomyślność. 

Dopóki ktoś pozostaje w świadomości cielesnej, nie może osiągnąć łaski 

Pana Kryszny. Rozszerzenie świadomości cielesnej ujawnia się w czułości 

okazywanej żonie oraz potomstwu. Jednakże ten, kto opuszcza 

towarzystwo żony z powodu całkowitego chaosu w umyśle i nadal szuka 

szczęścia dla własnego umysłu i  ciała, nie jest prawdziwie wyrzeczony. 

Cechą wyróżniającą wielbiciela jest ciągłe skupienie uwagi na Krysznie. 

Osoba naprawdę wyrzeczona przyjmuje to, co sprzyja zadowoleniu Pana, a 

odrzuca to, co nie sprzyja.” 

 

Śri Caitanya Mahaprabhu opisuje Ragunacie dasie Gosvamiemu 

alternatywę dla podobnego małpom wyrzeczenia następującymi słowami: 

 

markata-vairagya na kara loka dekhana 

yatha-yogya viśaya bhunja’anasakta hana 

 

„Nie powinieneś być wielbicielem na pokaz oraz stawać się fałszywie 

wyrzeczonym (markata-vairagya). Na razie ciesz się materialnym światem 

w stosowny sposób i nie przywiązuj się do niego.” (Caitanya-caritamrta 

Madhya-lila 16.238).  

 

W swoim komentarzu do powyższego wersetu, Śrila Prabhupda 

oświadcza: „Słowo markata-vairagya, wskazujące na fałszywe wyrzecznie, 

jest bardzo ważne w tym wersecie Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura 

komentując to słowo stwierdza, że małpy czynią zewnętrzny pokaz 

wyrzeczenia nie przyjmując ubrania, lecz żyjąc nago w lesie. W ten sposób 

uważają się za wyrzeczone, lecz tak naprawdę są bardzo zajęte 

zadawalaniem zmysłów z tuzinami samic. Takie wyrzeczenie nazywane 

jest markata-vairagya - wyrzeczeniem małpy. Nie można być naprawdę 

wyrzeczonym do chwili, kiedy nie stanie się faktycznie zdegustowanym 
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materialnymi czynnościami i widzi się je jako przeszkodę w czynieniu 

duchowego postępu. Wyrzeczenie nie powinno być phalgu-tymczasowe, 

lecz powinno trwać przez całe życie. Tymczasowe wyrzeczenie, czyli 

wyrzeczenie małpy, jest jak wyrzeczenie odczuwane tymczasowo w 

miejscu kremacji. Kiedy człowiek zabiera zwłoki do krematorium, myśli 

sobie czasami: „To jest ostateczny koniec ciała. Dlaczego pracuję tak 

ciężko dniem i nocą?” Takie sentymenty w naturalny sposób powstają w 

umyśle każdego człowieka., który udaje się do krematoryjnej ghata. Kiedy 

jednak wróci z krematorium, znów angażuje się w materialne czynności 

dla zadawalania zmysłów. To nazywa się samasana-vairagya czyli 

markata-vairagya. Słowo markata-vairagya używane jest przez Śri 

Caitanyę Mahaprabhu do wskazania na tak zwanych Vaisnavów, którzy 

ubierają się w prosty strój próbując imitować Śrila Rupę Gosvamiego. 

Tacy ludzie noszą woreczek na korale i intonują (Hare Krsna), lecz w 

sercu zawsze myślą o zdobyciu kobiet i pieniędzy. W tajemnicy przed 

innymi ci markata-vairayai utrzymują kobiety, lecz na zewnątrz 

demonstrują wyrzeczenie. Śri Caitanya Mahaprabhu był przeciwny tym 

markata-vairagya, czyli pseudo - Vaisnavom.” 

 

 

 

To jest najwyższe szczęście 
 

Ktoś zobaczył raz zwolennika Śrila Gaura-kiśory dasa Babajiego Maharaja 

żebrzącego o jałmużnę w południe w gorącym letnim słońcu podczas 

miesiąca  Caitra (kwiecień-maj). Przychodząc do Babajiego  Maharaja, 

zapytał go: „Dlaczego twój sługa żebrze podczas upału? Każdy żebrze 

rankiem i wraca do swojego miejsca zamieszkania”. 

 

Śrila Babaji Maharaja powiedział mu: „Śrila Bhaktivinoda Thakura 

poinstruował swoich zwolenników: 

    

tomara sevaya, duhkha hoya jato, 

sei to’parama sukha 

seva-sukha-dukha, parama sampada 

naśaye avidya-duhkha 
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„Przeszkody napotykane w Twojej służbie oddania będą przyczyną 

wielkiego szczęścia, gdyż w Twojej służbie oddania radość i ból są równie 

wielkimi bogactwami. Obydwa niszczą nędzę ignorancji.” (Śaranagati 8.4) 

 

Śrila Gaura-kiśora dasa Babaji podał tę instrukcję tym, którzy pragnąc 

prawdziwej korzyści, zawsze przyjmują schronienie Najwyższego Mistrza, 

Śri Krsny, i wielbicieli Pana. Trzeba znosić troski i niewygody, które 

atakują nas w czasie pełnienia służby oddania w tym nieszczęśliwym 

świecie. W ten sposób dualistyczne cierpienia, które pojawiają się w 

formie szczęścia i troski, znikną. Dopóki ktoś pełni służbę dla Pana, aby 

osiągnąć wygodną pozycję materialną, nie może uwolnić się z niewoli 

ignorancji. 

 

 

 

Różne formy Mayi 
 

Pewnego razu, podczas pory deszczowej, Śrila Babaji Maharaja opuścił 

kutira i zamieszkał pod werandą dharmaśala w Navadvip. Otrzymywał 

ryżowe prasadam za pomocą półki wiszącej na linie. Jadowity wąż 

ześliznął się po linie, poczuł zapach prasada i zaczął wychodzić. Widząc 

węża, stara kobieta nadbiegła krzycząc: „Wąż zaraz cię ukąsi!” 

 Śrila Babaji Maharaja, który był ślepy, uderzył dłonią w ziemię i 

zapytał: „Gdzie jest ten wąż?”. Tymczasem wąż zniknął. 

 Stara kobieta krzyczała: „Och, Babaji Maharaja, czy oszalałeś? Ten 

wąż mógł cię ukąsić.  Właśnie znikł za twoim prawym bokiem. Gdybyś 

wyciągnął prawą dłoń o milimetr dalej w bok, z pewnością zostałbyś 

ukąszony. Nie możemy pozwolić, abyś tu został.” 

 Słysząc to Babaji Maharaja powiedział: „Matko, sprawiasz sobie 

kłopot stojąc tu tak długo. Musisz być zmęczona. Proszę, nie stój tu 

dłużej”.  

 Kobieta odpowiedziała z determinacją: „Nie opuszczę tego miejsca 

dopóki nie wejdziesz do swojego pokoju”. 

 Babaji Maharaja odpowiedział: „Zamierzam teraz przyjąć prasada. 

Najpierw zjem, a potem pójdę do mojego pokoju”. 

 Stara kobieta nadal go strofowała mówiąc: „To prasada mogło być 

dotknięte ustami węża. Nie możesz przyjąć go, ponieważ jeśli jest zatrute,  

umrzesz. Przyniosę ci świeże prasada”. 
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 Wtedy Śrila Babaji Maharaja stanowczo oświadczył: „Przyjmę tylko 

prasada. które było ofiarowane Bóstwom lub to, które otrzymałem dzięki 

żebraniu, żadne inne. Nie jem pokarmu ofiarowanego przez 

materialistów”. 

 Zwracając się do jednego z posługujących Babajiemu Maharajowi, 

stara kobieta poprosiła: „Proszę cię, przynieś więcej ryżu dla Babajiego 

Maharaja”. 

 Śrila Babaji Maharaja przemówił wtedy bardziej stanowczo: „Moja 

droga Matko, jeśli nie opuścisz tego miejsca, nie będę słuchał tego, co 

powiesz.” Czując się odrzucona, kobieta odeszła. Po jakimś czasie Babaji 

Maharaja zapytał służącego, czy odeszła. Otrzymując odpowiedź 

potwierdzającą, zauważył: „Czy widziałeś jak działa Maya? Jak pod 

okryciem współczucia, próbowała zdobyć kontrolę, jak próbowała wkraść 

się na różne chytre sposoby. Maya przybiera różne formy. Zna wiele 

sposobów na to, by zmusić żyjącą istotę do porzucenia wielbienia Pana. 

Pod różnymi postaciami próbowała zmusić mnie do wejścia do mojego 

pokoju, nie przyjęcia prasada i tak dalej. Ona nigdy nie pozwala żyjącej 

istocie służyć Najwyższemu Panu”. Wtedy Paramahamsa zaczął głośno 

śpiewać następującą pieśń Śrila Narottama dasa Thakury: 

 

gaura pahu na bhajiya moinu 

prema-ratana-dhana helaya harainu 

adhane yatana kori’dhana teyaginu 

apana karama-dose apani dubinu 

satsanga chadi koinu asate vilasa 

te-karane lagilo ye karmabandha-phasa 

visaya visama visa satata khainu 

gaura kirtana-rase magana na hainu 

keno va achaye prakisukha paiya 

narottama dasa keno na gelo mariya 

 

„Nie czcząc lotosowych stóp Pana Gaurangi napotykałem tylko ruinę. 

Straciłem klejnot miłości Boga z powodu mojego własnego niedbalstwa. 

Zwracałem uwagę tylko na to, co nie było prawdziwym bogactwem oraz 

porzucałem to, co miało rzeczywistą wartość. Utonąłem w tym 

materialnym świecie z powodu  mojej własnej karmy. Opuściwszy 

właściwe towarzystwo, wykonuję materialistyczne czynności. Zatem 

stałem się uwarunkowany przez chwyt przeszłej karmy. Próbowałem 
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trucizny materialnego zadawalania zmysłów  raz za razem. Z tego powodu 

nie byłem pogrążony w nektarze wspólnego intonowania imion Pana Hari. 

Dlaczego jeszcze żyję?  Czym jest moje szczęście? Dlaczego Narottama 

dasa nie zrezygnował z życia?” 

 

Paramahamsa uważał, że wąż i kłótliwa stara kobieta byli 

przedstawicielami iluzorycznej energii przybyłej, by sprawdzić jego 

determinację w służbie dla Pana zgodnie z wysokim standardem. 

Oczywiście, taki Vaisnava jak Gaura-kiśora dasa Babaji nigdy nie ulegał 

żadnym materialnym skłonnościom. Jego pokora sprawiła, iż pomyślał, że 

może być zwiedzony przez Mayę. Jeśli wielbiciel taki jak on myślał w ten 

sposób, tym  bardziej powinniśmy to robić my, którzy mamy aspiracje do 

postępu duchowego, nie wiedząc kiedy osiągniemy nasz cel? 

 

 

 

Śrila Gaura-kiśora dasa Babaji i Dusza Najwyższa 
 

Pewnej nocy, około dziesiątej, Śrila Babaji dasa Maharaja nagle obudził 

się krzycząc: „Widzieliście to? Widzieliście to? Wykładowca udał się do 

okręgu Pavana i w nocy dopuścił się tam niedozwolonego seksu z wdową. 

Wstyd! Wstyd! Ci złoczyńcy przez swoje nikczemne zachowanie 

zbeszcześcili imię religii”. 

 

Śrila Babaji Maharaja wypowiedział te oświadczenia jak gdyby był 

bezpośrednim świadkiem wszystkiego. Mówił dalej: „Mahaprabhu 

pozwolił poznać mi prawdę dotyczącą tego tak zwanego naukowca, który 

podróżuje z miejsca na miejsce głosząc, że jest wielce uczony. W imię 

wygłaszania nauk ze Śrimad-Bhagavatam zbiera pieniądze na swoje 

utrzymanie. Zwykli ludzie nie znają jego prawdziwej natury. Zawsze jest z 

wdową. Kiedy ktoś pyta go o nią, przedstawia ją jako swoją żonę. 

Zarobione pieniądze wydaje na kosztowne rzeczy dla niej. Czy ktoś może 

być większym przestępcą i hipokrytą niż ta osoba?” 

 

Paramahamsa otrzymał bogactwo wszechwiedzy w celu zdemaskowania 

łotrów i hipokrytów. Takie zdarzenia dowodzą tego, że Śri Caitanya 

Mahaprabhu kierował Śrila Gaura-kiśorą dasem Babajim Maharają, by 

ujawnił różne formy oszustwa i hipokryzji, istniejące w imię życia 



 

 

43 

duchowego. Na nasze szczęście był w stanie tego dokonać. W przeciwnym 

razie jego mądrość nie mogłaby rozbłysnąć pełnym blaskiem. 
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Ogólne instrukcje 
 

Pewnego razu Śrila Gaura-kiśora dasa Babaji owinął swoje ciało i stopy 

płótnem. Siedząc w tym okryciu, powiedział: „Wiele osób, dowiedziawszy 

się, że jestem Vaisnavą, przychodzi tutaj, by zebrać pył z moich stóp. 

Mówię im:  Nie jestem Vaisnavą. Jeśli pójdziecie tam, gdzie są 

Vaisnavowie z pretensjonalnie udekorowanymi stopami, wyciągniętymi do 

dotknięcia, wtedy możecie otrzymać nieskończoną ilość pyłu.” 

 

W tym czasie z Vrnadavany przybył człowiek o imieniu Bhattacarya w 

towarzystwie kobiety, by zobaczyć Śrila Babajiego Maharaja. Przychodząc  

powiedział on: „Jesteś moim mistrzem duchowym. Proszę, okaż mi łaskę.” 

Babaji Maharaja odpowiedział: „Nie mam nic. Nie mam rasagull, sandeśa, 

luci, purisów, pieniędzy, słodkiego ryżu czy słodkich słów. Jak mogę cię 

pobłogosławić? Za najbardziej zaawansowanych uważani są ci mistrzowie 

duchowi, którzy dostarczają wielu słodyczy swoim uczniom. Obecnie taka 

osoba otrzymuje kwalifikacje, by zostać mistrzem duchowym. Teraz 

uczeni definiują słowo anukula (obdarzony łaską) „otrzymujący bogactwo, 

piękną żonę lub słodkie słowa”. 

 

Bhattacarya zauważył wtedy: „Utrzymujemy wiele błędnych koncepcji. 

Uczynię, cokolwiek powiesz”. 

 

Śrila Gaura-kiśora dasa Babaji Maharaja polecił mu wtedy: „Wiem, co jest 

dla ciebie korzystne. Powinieneś jeść ryż moczony w  wodzie i siedzieć na 

siedzeniu z trawy. Powinieneś jeść pokarm, którego nie przyjąłby nawet 

pies. Powinieneś nosić ubranie, którego nawet złodziej nie ukradłby. 

Powinieneś pozostawać w towarzystwie wielbicieli i zawsze intonować 

Święte Imię Pana. Imitowanie wyrzeczonych osób przypomina czynności 

małpy. Małpy siedzą w jednym miejscu i zachowują się cicho, lecz kiedy 

mają możliwość, to kradną. Dopóki ktoś zachowuje się jak małpa, jego 

służba oddania nigdy nie może być utwierdzona.” 

 

W ten sposób Babaji Maharaja poinstruował Bhattacaryę o jego 

rzeczywistej pozycji i odpowiedział na jego nieszczerą prośbę o instrukcje 

polecając mu proces, którego nie potrafią utrzymać podobne małpom 

wyrzeczone osoby. Zabawny opis tak zwanych mistrzów duchowych 
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podany przez Babajiego Maharaja trafnie opisuje kategorie guru 

przyjmowanych przez ludzi jako ulubieńców spełniających ich materialne 

pragnienia. Chociaż Bhattacharya mógł odnieść korzyść z tej przemowy, 

najwyraźniej nie był wystarczająco szczery, by naprawdę usłyszeć  i 

przyjąć instrukcje bona fide  guru. 

 

 

 

Asta-kaliya-lila 
 

Do Śrila Gaura-kiśory Babajiego Maharaja przybył tzw. Gosvami, by 

poznać intymne rozrywki Pana nazywane asta-kaliya-lila („rozrywki 

mające miejsce osiem razy w ciągu dnia”). Za pierwszym razem, Śrila 

Gaura-kiśora dasa Babaji Maharaja powiedział: „W tej chwili nie mam 

wolnego czasu. Wyjaśnię ci to przy okazji.” Ile razy tak zwany Gosvami 

przychodził, tyle razy otrzymywał tę samą odpowiedź. W końcu 

rozczarowany Gosvami przestał przychodzić. Jakiś czas później 

Paramahamsa zauważył: „Osoba, która zamartwia się stratą nieużytecznej 

monety nie może poznać najbardziej intymnych rozrywek Pana. Przez 

samo czytanie książki mówiącej o asta-kaliya-lila, nie rozwinie się. 

prawdziwego zrozumienia. Można teoretycznie pojąć to, lecz skąd 

przyjdzie jego ciało duchowe (by towarzyszyć Panu w tych rozrywkach)? 

Próba ukazania rozrywek Pana w zwykłej literaturze spowodowała 

spustoszenie. Kiedy takie sprawy opisywane są w zwykłych książkach, jest 

to tylko powiększenie stosu śmieci, który i tak jest wysoki. Każdy buduje 

drewnianą platformę, wysoką na dwa piętra. Następnie po wspięciu się na 

szczyt tej platformy wydala po prostu odchody. Tak wielu ludzi 

przychodzi zobaczyć się ze mną, lecz żaden z nich nie jest szczery. Zanim 

będą w stanie zrozumieć asta-kaliya-lila, będą musieli porzucić złe 

towarzystwo i bez przerwy intonować Święte Imię w towarzystwie 

wielbicieli. Jeśli będą kapryśnie próbowali wielbienia Pana w samotności, 

zostaną porwani przez iluzoryczną energię. Imię, forma, cechy i rozrywki 

Pana są manifestowane w towarzystwie wielbicieli. Nieszczęśni ludzie, 

którzy nie wierzą w pełni w intonowanie Świętego Imienia  sami sobie 

stwarzają niepomyślną sytuację  starając się zrozumieć te rzeczy w sposób 

dowolny. Ich próba wielbienia Pana jest podejmowana bez odpowiedniej 

inteligencji.” 
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Babaji Maharaja oświadcza tutaj, że takie ezoteryczne tematy asta-kaliya-

lila, siddha-deha (ciało duchowe) itd. , nie są odpowiednimi tematami do 

dyskusji z wielbicielami neofitami. Ci, którzy przynajmniej osiągnęli 

platformę asakti-bhakti, autentycznego przywiązania do Śri Kryszny, mogą 

naprawdę  omawiać te sprawy i rozkoszować się nimi, osiągnąwszy 

standard realizacji, który czyni taką dyskusję stosowną. Osoby, które nie 

osiągneły takiego poziomu powinny ograniczyć się do pełnej szacunku 

gloryfikacji Pana w towarzystwie wielbicieli. Dzięki temu procesowi ciało 

duchowe, siddha-deha, rozrywki Pana, forma Pana itd. wszystkie 

wyjawiane są we właściwym czasie. 

 

 

 

Niezwykły Bhajana-kutira 
 

Z innej okazji Śrila Babaji Maharaja zauważył: „Nie można właściwie 

wielbić Najwyższego Pana w szopie”.  

 

Czyniąc taką uwagę, zauważył, że ludzie z okolicy nie mogli pojąć jej 

znaczenia, więc wyjaśnił: „Dom, gdzie ludzie zawsze czerpią zadowolenie 

z jedzenia i przyjemności zmysłowych nie jest miejscem dla sadhu. Takie 

miejsca mogą na pozór być aśramami czyli świątyniami, lecz są siedzibą 

rozpusty. Życie zmysłowe jest dopuszczalne dla półbogów, lecz nie dla 

wielbicieli Pana. Materialistyczne osoby żyjące w ten sposób wyobrażają 

sobie, że mieszkają w niebie, lecz tak naprawdę żyją w głębokim basenie 

odchodów w formie obiektów zmysłowych tego materialnego świata. 

Jednak, kiedy ci, którzy wielbią poważnie Najwyższego Pana przyjmują w 

Nim pełne schronienie, jakiekolwiek jest ich mieszkanie, staje się ono 

tożsame z Radha-kunda (najbardziej święte jezioro Śri Radha). 

 

Kilka dni po tych uwagach właściciel Navadvip dharmaśala nazywający 

się Mr Girish, wraz z małżonką, przybył odwiedzić Babajiego Maharaja. 

Żona właściciela bardzo pokornie prosiła, aby Babaji Maharaja pozwolił 

im wybudować dla niego bhajana-kutira (małą chatkę przeznaczoną do 

wielbienia Pana). Zauważyli, że w czasie zimowych i chłodnych okresów 

poddawany był krańcowym niewygodom w chacie pokrytej strzechą, w 

której mieszkał. Słysząc to Babaji Maharaja odpowiedział: „Nie, nie 

doświadczam nawet najmniejszych niewygód. Lecz jest rzecz, która 
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powoduje trudności. Jeśli zgodzicie się pomóc mi, powiem wam co to 

takiego”. Para wyraziła chęć, więc  kontynuował: „Wiele osób przychodzi 

do mnie w egoistycznych celach. Nie pragną prawdziwego dobra, po 

prostu przeszkadzają mojemu bhajana. Jeśli możecie dać mi swoją latrynę, 

posłuży mi za ulubione miejsce mojego intonowania Świętego Imienia 

Pana. Tam będę mógł czcić Święte Imię bez przeszkód. Ludzie nie będą 

chcieli tam przychodzić. Jeśli nie możecie tego zrobić, nie przeszkadzajcie 

mi i nie każcie mi marnować tej ludzkiej formy życia.” 

 Słysząc to, żona pana Girish wykrzyknęła: „Och, najczcigodniejszy 

Babaji, jesteśmy gotowi wykonać twoje rozkazy. Lecz jeśli pozwolimy żyć 

świętej osobie w ustępie, będzie to wielki grzech z naszej strony.” 

 Babaji Maharaja odpowiedział: „Nie jestem świętym. Ci, którzy 

czczą Bóstwa świątynne jako pujari lub ci, którzy mają splątane włosy i 

noszą na sobie korę drzew są świętymi. Nie jestem w stanie wielbić Pana 

we właściwy sposób, więc ustęp jest dla mnie odpowiednim miejscem. 

Jeżeli możecie to dla mnie zrobić, powiedzcie, w innym wypadku nie będę 

was dłużej słuchać.” 

 Nie mając wyboru, Girish i jego żona, zgodzili się spełnić tę proźbę i 

powiedzieli: „Nawet jeśli nie będziesz używał pokoju obok ustępu, będą 

tam dwie izby dla tych, którzy ci służą”. Girish kazał kamieniarzom 

odnowić latrynę na zewnątrz i wyczyścić dokładnie wnętrze. Układ w 

środku pozostał niezmienionym z obawy przed niezadowoleniem 

Babajiego. Śrila Gaura-kiśora dasa Babaji Maharaja pozostawał w 

publicznej latrynie dharmaśala, by nauczyć ludzi, że przywiązanie do 

spraw materialnych pod okrywą oddania jest bardziej cuchnące niż 

odchody. 

 

 

 

Bezprawna imitacja i niegodziwość 
 

W latrynie nie było miejsca, by zmieściła się tam więcej niż jedna osoba. 

Babaji Maharaja zwykł ryglować drzwi od wewnątrz i intonować Święte 

Imię Pana. Do ustępu przylegała rozpadająca się izba. Człowiek o imieniu 

Madhu wprowadził się do tego pomieszczenia, zreperował dach 

pokrywając go blachą i zaczął intonować imitując Babajiego Maharaja. 

Raz Babaji Maharaja zawołał do niego: „Co robisz, nad czym 

kontemplujesz w tym pokoju za zamkniętymi drzwiami? O czym myślisz 
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w swoim odosobnionym miejscu? Ten, kto nie intonuje Świętego Imienia 

Hari w towarzystwie wielbicieli, w sposób wolny od obraz, nie może 

zobaczyć nic oprócz czterech ścian pokoju. Czy widzisz otoczenie? Czy 

myślisz o pożądliwych kobietach, sławie, czy materialnym zysku? Jeśli 

pozostaniesz w tym pokoju, wtedy dopadną cię różnego rodzaju nieczyste 

myśli”. 

 

Śrila Gaura-kiśora, chociaż fizycznie niewidomy, zademonstrował wtedy 

swoją zdolność widzenia wyjawiając hipokryzję Madhu. Poinformował 

hipokrytę, iż jest świadomy wszystkich jego „tajemniczych” czynów: tego, 

że ukradł pieniądze i żywność zostawioną dla Babajiego Maharaja przez 

innych, że chodził do różnych miejsc w Navadvipie w celu angażowania 

się w nielegalne związki z kobietami. Na koniec imitator stał się ofiarą 

poważnej choroby. Był tak chory, że po kilku dniach jego przyjaciele 

musieli przyjść i zabrać go do jego domu. Wypadki te wykazują, że w 

wyniku obraz popełnionych przez imitowanie Maha-bhagavata ostatecznie 

się upada. Nauczał o światowych  ludziach, którzy pod pretekstem 

religijnych czynności doświadczają tylko pozornych przyjemności 

płynących z zaspakajania zmysłów, co zostało porównane do życia w 

odchodach. Śrila Babaji Maharaja ukazywał te wydarzenia w celu 

poinstruowania swoich zwolenników. 

 

 

 

Pragnienie wiedzy 
 

Brahmacarin zwany Ayatra Punya przyszedł do Śrila Gaura-kiśory dasa 

Babajiego i prosił go, by pozwolił mu wykonywać bhajan w jego 

towarzystwie. Śrila Babaji Maharaja poradził mu: „Powinieneś zaprzestać 

popełniania obraz wobec lotosowych stóp Vaisnavów i zaangażować się w 

intonowanie Świętego Imienia w towarzystwie czystych wielbicieli.” 

Brahmacarin wysłuchał tej instrukcji, lecz nie zamierzał wykonać jej. Bez 

poinformowania Babajiego Maharaja udał się do Radhadesh, przedstawił 

się tam jako uczeń Śrila Bhaktisiddhanty Sarasvatiego Thakury i żebrał o 

pieniądze mówiąc, że przeznaczone są na otrzymanie instrukcji ze Śrimad - 

Bhagavatam. Powróciwszy zaczął studiować gramatykę u uczonego 

człowieka. Myślał, że kiedy zdobędzie wykształcenie, będzie szanowany. 

Uważał, że ponieważ Śrila Babaji Maharaja był niepiśmienny, nie może 
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być zbytnio zaawansowany. Pewnego dnia odwiedził Babajiego Maharaja, 

który powiedział mu: „Studiujesz gramatykę, by zdobyć kobiety i 

materialną pozycję”. Słysząc to Ayatra odpowiedział, że nie ma takich 

złych pragnień, lecz po prostu chce się nauczyć gramatyki, by móc 

zrozumieć Śrimad-Bhagavatam. 

 

Śrila Babaji Maharaja spróbował mu pomóc po raz drugi i powiedział mu: 

„Byłeś w Zachodnim Bengalu i widziałeś jak recytatorzy Puran zarabiają 

na życie recytując Bhagavatam. Dlatego też stałeś się chciwy i zapragnąłeś 

zapełnić swoją miskę żebraczą. Jeśli pragniesz swego prawdziwego dobra, 

to porzuć swoją grzeszną chciwość i zaangażuj się szczerze w wielbienie 

Pana.” Głupi brahmacarin raz jeszcze zignorował dobrą radę Babajiego 

Maharaja. 

 

Z innej jeszcze okazji brahmacarin przyszedł do Babajiego Maharaja i 

modlił się: „Proszę, bądź dla mnie litościwy”. Śrila Babaji Maharaja 

milczał przez jakiś czas, a następnie powiedział: „Myślisz o zarabianiu na 

życie. Nie próbuj spełniać swoich pragnień w ten sposób.” Nikt z 

obecnych w tym czasie nie mógł zrozumieć do czego odnosi się rada 

Babajiego Maharaja. Kiedy niedoszły recytator odszedł Babaji Maharaja 

powiedział obecnym: „On utrzymuje niedozwolony związek z wdową”. 

Następnie poinformował wszystkich dla ich dobra, mówiąc: „Nie 

nakłaniajcie innych do grzesznych uczynków, a jeśli w waszych umysłach 

powstaną pragnienia różne od służby oddania, proszę przyjdźcie do mnie 

zanim coś uczynicie i pozwólcie zmienić wasze umysły.” 

 

Tą instrukcją Śrila Babaji Maharaja wskazuje, że nielegalny seks jest 

najobrzydliwszym i zakazanym czynem. Ten, kto na zewnątrz zachowuje 

się jak sadhu, lecz w sekrecie oddaje się niedozwolonym związkom, 

popełnia  najohydniejszy grzech. 

 

 

Oddanie i hipokryzja 
 

Pewien Damodara dasa postanowił zamieszkać przez jakiś czas z Babaji 

Maharajem. Z tego powodu był szanowany przez ludzi z okolic. Pochodził 

z Orissy, gdzie wcześniej był żonaty. Pewnego dnia odwiedził go teść. 

Teść miał zwyczaj jeździć z miejsca na miejsce z rękopisem Śrimad-
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Bhagavatam recytując go i w ten sposób zarabiał na życie. Babaji 

Maharaja pozwolił, by Damodara dasa zebrał znaczne dotacje od 

odwiedzających go pielgrzymów. Bez zawiadomienia Babajiego Maharaja, 

Damodara dasa oddał pewną część tej sumy teściowi. Wszechwiedzący 

Babaji dowiedział się o tym i przestał rozmawiać z Damodarą dasem. 

Przed tym zdarzeniem Damodara dasa mógł czasami ugotować ryż dla 

Babajiego Maharaja, lecz po kradzieży Babaji Maharaja przestał jeść to, 

czego dotknął Damodar. Wrócił do swego poprzedniego zwyczaju 

jedzenia ryżu namoczonego w wodzie. Kiedy Damodar zrozumiał, że jego 

oszustwo zostało wykryte, przestraszył się, a towarzysze Babajiego 

Maharaja zaniepokoili się. Orissańczyk zaczął pościć od wszelkiego 

pokarmu i wody. Wtedy Śrila Gaura-kiśora dasa Babaji został o tym 

powiadomiony. Powiedział on: „Jeśli ta światowa osoba nie opuści mnie w 

tej chwili, odbiore sobie życie topiąc się w Gangesie”. Wkrótce potem 

Babaji Maharaja wskoczył do świętej rzeki. Widząc to, ludzie będący na 

miejscu natychmiast rzucili się na ratunek. Krzyknął do nich: „Zostawcie 

mnie. Nie dotykajcie mnie. Jeśli nie mogę wykonywać hari-bhajana, nie 

chcę dłużej utrzymywać tego ciała.” Ludzie nalegali, by go ratować. Kiedy 

wrócił do siebie i usiadł wygodnie, zapytał: „Dlaczego zabraliście mnie z 

Gangesu? Orissańczyk oddał wszystko, co miałem swojemu ojcu.” Słysząc 

to, ludzie oznajmili, że zwrócą mu wszystko co stracił. Daliby mu cztery 

razy tyle, ile Orissańczyk oddał ojcu i byli gotowi natychmiast przynieść 

pieniądze. 

 

Śrila Babaji Maharaja powiedział im: „Nie potrzebuję pieniędzy, lecz 

zabraniam Orissańczykowi przebywać w moim towarzystwie. Jeśli będę 

żyć z hipokrytą, wtedy mój bhajana zostanie powstrzymany.” Wielu 

myślało, że Babaji chciał utopić się z powodu przywiązania do pieniędzy. 

Teraz jednak mogli zrozumieć prawdę: on nie był przywiązany do 

pieniędzy, lecz nie mógł tolerować hipokryzji w imię służby. Hipokryzja 

czy oszustwo jest wyłącznym przywilejem Krsny. Tylko On może 

przejawiać te cechy nie wywołując  grzesznych reakcji. Kiedy zwykłe 

osoby praktykują oszustwo, jest to tylko bezprawna imitacja Krsny. 

 

 

 

Zadowolony duch materialisty 
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Pewnego razy Śrila Gaura-kiśora Prabhu dał Śrila Sarasvatiemu Thakurze 

około stu rupii na przechowanie. Aby były bezpieczne, Śrila Prabhupada 

złożył je w banku. Pewnego dnia, podczas jego nieobecności, Śrila Babaji 

Maharaja przyszedł niespodziewanie do Śrila Bhaktivinoda Thakury i 

zażądał pieniędzy. Thakura poinformował Babajiego, iż Sarasvati Thakura 

złożył pieniądze w banku, a podczas jego nieobecności nie mogą być 

podjęte. Babaji Maharaja oświadczył, że pilnie potrzebuje pieniędzy i 

nalegał, by dostać je zaraz. Nie widząc innego wyjścia, Thakura wyjął 

pieniądze z własnej kieszeni i zapłacił mu. Babaji wysłał pieniądze dobrze 

znanej osobie we Vrndavanie, a wysławszy je zauważył: „Uważając mnie 

za Vaisnavę, ludzie dali mi pieniądze dla zadowolenia mnie, lecz nie 

jestem Vaisnavą. Vaisnavowie są we Vrajy. Wysłałem im te pieniądze na 

ich służbę”. 

 

Jakiekolwiek pieniądze naród przekazywał mu myśląc, że jest wielkim 

Vaisnavą, Babaji zatrzymywał je, lecz nie po to, żeby cieszyć się nimi 

osobiście. Zawsze przekazywał zebrane fundusze, by pomóc pełnić służbę 

innym Vaisnavom. Babaji powiedział: „Rzeczy otrzymywane z madhukari 

(żebranie, tzw. chodzenie z miejsca na miejsce w celu utrzymania się jak 

robi to pszczoła) są transcendentalne. Powinno się jeść tyle, ile potrzeba 

dla utrzymania ciała zaangażowanego w służbę dla Hari. Jeśli 

przyjmujemy więcej niż potrzebujemy, nasze serca zanieczyszczają się, a 

w wielbieniu Pana Hari napotykamy przeszkody”. 

 

 

 

W nadziei na zdobycie bogactwa 
 

Pewnego dnia przyszedł do Babajiego Maharaja Govinda Gosvami z 

Kuliya w Navadvipie wraz z osobą w stroju Vaisnavy - ascety i 

powiedział: „Baba, byłem za granicą i przez długi czas nie mogłem mieć z 

tobą darśanu”. Śrila Babaji Maharaja powiedział: „Zapewniono ci na twój 

bhajana w Navadvip ogromny dom, jak i dobrze zbudowaną latrynę. 

Dlaczego podjąłeś trud opuszczenia kraju? Dlaczego wyjechałeś w inne 

strony?” 

 Na to odpowiedział przyjaciel tego człowieka: „On udaje się w różne 

miejsca, by wyzwolić tamtejszych ludzi . Gdyby nasz prabhu nie udał się 

w tamte strony, co stało by się z tamtejszymi ludźmi?”. 
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 Słysząc to Babaji Maharaja poczuł niewypowiedzianą odrazę i 

odrzekł: „Jeśli waszą troską jest wznoszenie upadłych ludzi z innych stron, 

dlaczego pożądacie bogactwa króla? Przestudiowałem waszą mentalność. 

Planujecie wybudować dom z cegły. Jeśli szczerze zaangażujecie się w 

hari-bhajana i nie będziecie się uważać za „prabhu”, poinformuję Pana 

Nityanandę i będziecie mieć pięćdziesiąt domów z cegły. Lecz wy 

pragniecie mieszkań dla materialnej uciechy waszych synów i córek, zatem 

Nitai dostarczy wam materialnych parafernaliów i pozbawi was miłości do 

Krsny. Jeśli w imię wyzwolenia ludzkości będziecie szukać materialnego 

zysku, adoracji i poklasku, upadniecie. Co tu mówić o wyzwoleniu, ludzie 

zostaną po prostu oszukani.” To rzekłszy Śrila Babaji Maharaja zaczął 

głośno intonować i nie przestawał aż do wieczora. Ostrzegł słuchających, 

że w rezultacie obrazy Świętego Imienia lub obrazy podczas wielbienia 

Bóstw, otrzyma się trzy rzeczy: dharma (ziemską pobożność), artha 

(materialne bogactwo) i kama (przyjemność zmysłową). Tak naprawdę są 

to nieszczęścia dla żyjącej istoty. Nasz guru, Pan Nityananda, oszukuje 

pseudo-wielbicieli spełniając ich materialne pragnienia, lecz pozbawiając 

ich miłości Boga. 

 

 

 

Gaura! Gaura! Nie rupie! rupie! 
 

Pewnego razu do Babajiego Maharaja przyszli jacyś ludzie i wychwalali 

umiejętność tłumaczenia Śrimad-Bhagavatam przez syna pewnego 

Gosvamiego.  Chłopiec intonował zawsze: „Gaura! Gaura!” i wyrażał 

różnorodność uczuć. W ten sposób zyskał wielu uczniów. W odpowiedzi 

Babaji Maharaja powiedział ludziom: „Ten tak zwany Gosvami nie może 

tłumaczyć literatury Gosvamich. On tłumaczy zadawalające zmysły śastry. 

Nie intonuje: „Gaura! Gaura!” On krzyczy: „Rupie! Rupie! Moje rupie!”  

Dopóki będzie utrzymywał taką mentalność, nie ma kwestii wykonywania 

hari-bhajana. Z powodu jego materialistycznego działania Vaisnava 

dharma pozostaje zakryta. Nie przynosi to żadnej korzyści światu; 

przeciwnie - tworzy przeszkodę”. 

 

 

 

Cierpimy na skutek naszych własnych czynów 
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Pewien młody człowiek przyszedł do Babajiego Maharaja, by wyrazić 

pragnienie nauczenia się, jak wielbić Pana. Słysząc to Babaji Maharaja 

powiedział: „Jeśli jesteś w stanie opuścić towarzystwo pseudo - vaisnavów 

i avaisnavów i zostać z nami, będziesz mógł nauczyć się jak intonować 

imię Pana Hari. Utrzymujemy się dzięki resztkom pokarmu zjadanego 

przez mieszkańców Dham, używamy wyrzuconych glinianych naczyń oraz 

zbieramy i nosimy na sobie porozrzucane płótna używane do przykrycia 

zwłok. Jeśli będziesz przebywał z innymi tak zwanymi Vaisnavami lub 

ludźmi praktykującymi światową religię, będą uważać cię za nietykalnego 

i odrzucą cię lub ty popełnisz obrazę dotykając ich.” Słysząc to, młody 

człowiek powiedział: „Tak, zrobię cokolwiek powiesz”. Jednak po chwili, 

będąc oczarowany melodyjnym głosem wykonawcy bhajana, Rama dasa, 

który mieszkał w pobliżu, przyłączył się bez wiedzy Babajiego Maharaja 

do jego kirtanu. Młodzieniec jadł również tak zwane prasada i przyjął od 

niego prezent - parę karatali. Pewnego razu, wkrótce po tym, intonował 

niedaleko Babajiego Maharaja, grając na nowych karatalach. Kilka dni 

później, po wzięciu porannej kąpieli w Gangesie, młody człowiek zaczął 

głośno recytować Vaisnava-vandana niedaleko Babajiego Maharaja. Kiedy 

młodzieniec udał się po jałmużnę, Babaji Maharaja wezwał posługującego 

i powiedział: „On chodzi potajemnie do domu Rama dasa i zebrane tam 

„oddanie” próbuje rozgłosić tutaj. W rzeczywistości, zamiast oddania dla 

Pana Hari, gromadzi grzeszne reakcje.” Słysząc to, ktoś spytał Babajiego 

Maharaja: „Kto powiedział ci o tym wszystkim?” Babaji Maharaja 

odpowiedział: „Słuchając jego intonowania oraz sposobu czytania 

Vaisnava-vandana potrafię go przeanalizować. Nie będzie mu wolno 

pozostawać tu dłużej. Jeśli ktoś przyjmuje złe towarzystwo fałszywych 

Vaisnavów lub nie - Vaisnavów, nigdy nie będzie postępował zgodnie z 

przynoszącymi korzyść instrukcjami. Nauczy się tylko hipokryzji.” Po tym 

zdarzeniu młody człowiek, bez powiadomienia Babajiego Maharaja, udał 

się nagle do Puri. Babaji Maharaja powiedział smutno: „Ten chłopiec jest 

zwiedziony. Został skuszony nieuświęconym pokarmem i innymi 

rzeczami. Nie mogłem ochronić go. Jiva jest niezależna i zbiera rezultaty 

własnych czynów. Zainspirowany przez Krsnę przyszedł do mnie, lecz 

potajemnie przebywał z innymi i ściągnął na siebie wielkie 

niebezpieczeństwo. Teraz będzie ubierał się jak asceta Vaisnava. W ten 

sposób osoby o złych zamiarach „pomagają” zwykłym ludziom w 

przyjmowaniu stroju wielbicieli i zamieniają ich w głupców. Hipokryci, 
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którzy otrzymują wyrazy szacunku od innych i są chciwi na żywność, 

przybierają maskę Vaisnavy. Ich pretensjonalne intonowanie Imienia Pana 

jest niczym innym, jak tylko hałasem czynionym przez żaby. Im więcej 

rechoczą, tym szybciej zostaną połknięci przez węża materialnego 

zadowalania.” 

 

Miesiąc później młodzieniec wrócił do Navadvipy. Przyjął on strój 

religijnego żebraka. Wraz z Mahanta (głównym kapłanem) pobliskiego 

aśramu odwiedził Babajiego Maharaja. Po złożeniu pokłonów, Mahanta 

powiedział: „Twój uczeń wrócił z Puri. Stał się zaawansowanym Vaisnavą 

i uważa się za szczęśliwca. Służył Haridasowi Thakurze i wykonuje 

bhajana na platformie spontanicznego oddania.” Po tym Babaji Maharaja 

powiedział: „Nie mogę określić jakiego rodzaju jest on uczniem. W tym 

świecie nikogo nie postrzegam jako ucznia. Nie mogę sam zostać uczniem, 

a zatem jak mam być mistrzem duchowym innych. Jeśli ktoś sztucznie 

przyjmuje strój Vaisnava, jakiego rodzaju jest Vaisnavą? Hałas 

wytwarzany przez podobnych żabom hipokrytów, nie jest Harinama ani 

hari-bhajana. Pokaz spontanicznego oddania takich ludzi o cechach żaby 

ma na celu osiągnięcie szczęścia w przyjemnościach zmysłowych, lecz nie 

mogą oni długo cieszyć się takim szczęściem. Czarny wąż materialnego 

zadowalania połknie ich. Nie jest łatwo służyć Haridasowi Thakurze. 

Dlaczego marnujesz życie w stroju Mahanta? Dlaczego nie zostawisz 

wszystkiego i nie intonujesz Świętego Imienia w czystości?” 

 

Mahanta odpowiedział na te surowe pytania: „Przyjąłem tę pozycję bez 

materialnych pobudek. Robię to tylko dla dobra bhajana aśrama, by służyć 

Vaisnavom. Ten teren był zarośnięty, ja wyciąłem plątaninę roślin i 

uporządkowałem teren”. Słysząc to, Babaji Maharaja poczuł się bardzo 

upokorzony i odmówił rozmowy z Mahantą. Kiedy Mahanta odszedł, 

Babaji Maharaja powiedział osobom w pobliżu: „Ta ateistyczna osoba 

poinformowała mnie, że wycięła drzewa spełniające pragnienia i pnącza 

Navadvipy. Niestety! Tylko popatrzcie! Tylko popatrzcie! Żal nam wyciąć 

nawet jedno suche drzewo z Navadvipy. Te drzewa i rośliny są naszymi 

wiecznymi przyjaciółmi. Towarzyszą Panu Gaura w Jego wiecznych 

rozrywkach. Te okrutne osoby nigdy nie osiągną kwalifikacji do 

wykonywania służby oddania dla Pana Hari. Będąc Vaisnawami na pokaz 

ściągają nieszczęście na siebie i na innych”. 
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Odpokutowanie cudzołóstwa 
 

Kilka dni po tym zdarzeniu osoba zwana Himavan przyszła zobaczyć Śrila 

Gaura-kiśorę dasa Babajiego i błagała go, by pozwolił mu zostać w 

jednym z pokoi dharmaśala. Właściciele dharmaśala przekazali wszystkie 

pokoje po stronie północnej pod kontrolę Śrila Babajiego Maharaja. 

Himavanowi pozwolono zostać w jednym z tych pokoi. Śrila Babaji 

Maharaja powiedział mu przy innych: „Ten, kto chce wykonywać hari-

bhajana nie będzie wiązał się ze światowymi ludźmi. Ci, którzy w 

tajemnicy rozważają możliwość przyjęcia  złego towarzystwa, utrzymują 

kontakty z dobrym towarzystwem tylko na pokaz lub którzy przebywają z 

religijnymi hipokrytami, rozwijają grzeszne tendencje. Widziałem wiele 

tysięcy osób, których życie zostało  zrujnowane po tym, jak uciekli się do 

hipokryzji. Jeśli ktoś słucha i intonuje w towarzystwie Vaisnavów, 

cierpliwie znosząc liczne problemy, może kontynuować wielbienie 

Świętego Imienia”. 

 

Nawet po otrzymaniu tych informacji Himavan zwykł rozmawiać w 

tajemnicy z dwulicowymi osobami duchownymi. Babaji Maharaja, myśląc 

o tym, bardzo rozzłościł się i wkrótce potem Himavan ciężko zachorował. 

Widząc jego cierpienie najbardziej litościwy Babaji Maharaja poprosił 

jednego ze swoich usługujących, by zajął się chorym. Po kilku dniach 

widziano, że przyszła młoda kobieta i zaopiekowała się Himavanem. 

Wszechwiedzący Babaji Maharaja wyczuł to i spytał sługę: „Kto usługuje 

Himavanowi?” Sługa odpowiedział: „Ja mu usługuję. Nikt więcej tego nie 

robi.” Babaji Maharaja zażądał grzmiącym głosem: „Czy ktoś jeszcze 

przychodzi do niego?!” Wtedy przestraszony sługa wyznał: „Tak, 

przychodzi do niego kobieta”. Kiedy Babaji Maharaja otrzymał 

potwierdzenie, polecił słudze: „Jako że kobieta przychodzi mu pomagać, 

nie powinieneś dłużej tam chodzić”. Babaji Maharaja wezwał Himavana i 

powiedział mu: „Jeśli chcesz tu zostać, będziesz musiał zapłacić mi 

piętnaście rupii. Jeśli nie stać cię na zapłacenie piętnastu rupii, powinieneś  

udać się gdzieś indziej, ponieważ gdybyś umarł, zażądają pieniędzy na 

pokrycie wydatków związanych z twoją kremacją”. 

 

Po tym Babaji Maharaja powiedział cicho do siebie: „Jeśli nie pozwolę 

temu mężczyźnie pozostać tu, ta kobieta niewątpliwie zabierze go do 
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swojego domu. Takie jest jej pragnienie. Wtedy będzie mogła opiekować 

się nim swobodnie.” Po długich męczarniach Himavan wyleczył się z 

choroby i udał się do Vrndavan. Śrila Babaji Maharaja zignorował go i nie 

zatrzymywał. Po przybyciu do Vrndavan Himavan mieszkał z Damodarą 

dasem z Kusuma Sarovara. Ten Damodara dasa był dobrze znany  

Babajiemu Maharajy. Po okrążeniu dwunastu lasów Vrndavany Himavan 

udał się pewnego dnia do Damodara dasa i powiedział: „W stroju 

Vaisnavy dopuściłem się cudzołóstwa. Proszę, powiedz mi jak mogę się 

uratować”. Damodara dasa powiedział: „Musisz zrezygnować z życia, nie 

ma innej pokuty. To jest zalecone przez Mahaprabhu.” Himavan miał kilka 

gramów opium przyniesionego z Govardhana, więc zażył je. Po połknięciu 

opium pocił się obficie i trząsł. Przyszedł do Damodara dasa i powiedział 

mu, że zażył opium w celu pozbawienia się życia. Po zażyciu następnej 

dawki zmarł. Jednocześnie Damodara dasa został także zaatakowany przez 

śmiertelną chorobę. W tym czasie był we Vrndavan pewien Gosvami. 

Zorganizował leczenie Damodara i pomógł go uratować. Kiedy Damodara 

odzyskał zdrowie, powrócił do Navadvip i poszedł zobaczyć się ze Śrila 

Babajim Maharają. Babaji Maharaja ostrzegł go: „Zamieszkaj w innym 

miejscu! Jeśli zostaniesz tutaj ze mną, stracisz życie, ponieważ w pobliżu 

są dwaj bandyci. Jednym jest Narendra, a drugim Larai. Twierdząc, że są 

moimi sługami, rozgłosili między moimi sąsiadami, że mieszkają ze mną. 

Gdzie przebywają nocą, nie wiem. Raz w środku nocy wołałem, by 

przynieśli mi szklankę wody. Krzyczałem przez dłuższy czas, lecz nie było 

odpowiedzi z ich strony. Następnego ranka, kiedy wspomniałem o tym, 

powiedzieli: „Nic nie słyszeliśmy”. Będąc zignorowanym przez Babajiego 

Maharaja, Damodara schronił się w domu pewnej młodej kobiety. Słysząc 

od innych o jego postępowaniu, Babaji Maharaja rozłościł się i powiedział: 

„Nie wspominajcie o tym w mojej obecności”. 

 

Także inny hipokryta w przebraniu Vaisnavy żył razem z Damodarem 

dasem w Kusuma Sarovara. On również został odrzucony przez Babajiego 

Maharaja. Opowiadano historię, że w nocy kilku bandytów wyłupało mu 

oczy i pocięło jego ciało na części. Ludzie mówili, że ten dwulicowy 

człowiek skradł dobra, które były dobrze schowane. Z tej przyczyny został 

bestialsko zamordowany przez bandytów. 

 

Zdarzenia te jaskrawo ilustrują niebezpieczeństwo pozowania na Vaisnavę, 

potajemnego przebywania z materialistami i pełnienia grzesznych czynów.  
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Hipokryta - Damodara dasa bezprawnie poradził młodemu człowiekowi, 

który przybył do Vrnadavan, aby popełnił samobójstwo jako pokutę za 

grzeszne postępowanie - przebywał on mianowicie z grzesznymi osobami i 

upadł wraz z młodą kobietą. Damodara dasa zasugerował tę karę, której z 

pewnością nie wymierzyłby sobie samemu, a później sam znajdował 

upodobanie w tych samych czynach. Samobójstwo jest czasami polecane 

sannyasinowi jako pokuta za niemoralnie postępowanie i zostało 

zaaprobowane przez Mahaprabhu w przypadku Haridasa Juniora. Jednak 

ucieczka do ciągłego intonowania Świętego Imienia jest zwykle uważana 

za wystarczającą pokutę - pod warunkiem, że mężczyzna jest gotowy do 

porzucenia złej drogi. W każdym razie z tych zdarzeń łatwo jest wyciągnąć 

wniosek, że grzeszne czyny dokonywane przez kogoś pozującego na  

wyzwolonego Vaisnavę mają szczególnie poważne konsekwencje. 

Oczywiście nie należy wyobrażać sobie, że nieangażowanie się w grzeszne 

czyny, których pragną ludzie o nieczystych sercach jest dwulicowe. Jeśli 

ktoś czuje się niezdolny do pokonania zła, które go jeszcze dotyka, 

powinien w milczeniu przeciwstawić się tym impulsom. 

 

Nie odnosi się korzyści z towarzystwa Mahabhagavaty, jeśli nie zważa się 

na jego rady i zamiast tego przebywa się  z dwulicowymi osobami 

duchownymi. Nie osiągnie żadnego pożytku ktoś, kto nieszczerze 

przyjmuje  strój Vaisnava i wyrzeka się świata. Przeciwnie, taka 

nieszczerość powoduje  wielkie nieszczęście. Ci, którzy byli dwulicowi 

wobec Śrila Gaura-kiśory Prabhu, zostali zniszczeni w wyniku popełniania 

obrazy celowego utrzymywania materialnych przywiązań podczas 

intonowania Świętego Imienia. 

 

 

 

Śrila Gaura-kiśora Prabhu i Maharaja Manindra Chandra. 
 

Wiedząc, że Babaji Maharaja jest najprzedniejszym Vaisnavą i mistrzem 

duchowym Śrila Bhaktisiddhanty Sarasvatiego Thakura, słynny zamindar z 

Kasimbazar - Śri Manindra Chandra Nandi - zaprosił Śrila Gaura-kiśorę 

Prabhu na konferencję Vaisnava, która miała odbywać się w jego pałacu. 

Wzruszony zaproszeniem króla - Vaisnavy, Babaji Maharaja z ciężkim 

sercem odpowiedział: „Jeśli pragniesz mojego towarzystwa, będziesz 
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musiał zostawić swoją własność w rękach swych urzędników i zamieszkać 

tutaj. Musisz przebywać ze mną na brzegu rzeki Ganges w Navadvip, w 

chacie krytej strzechą. Nie będziesz musiał myśleć o zdobywaniu jedzenia. 

Osobiście wykarmię cię z jałmużny.  W ten sposób będę zobowiązany 

przychodzić codziennie podczas twego intonowania.  Lecz jeśli 

zaakceptuję twoje zaproszenie, opuszczę transcendentalne Gaura-Dham i 

udam się do twojego pałacu, wtedy w krótkim czasie uznam się za twojego 

konkurenta. W wyniku tego będę próbował nabyć ziemię i własność. To 

stworzy wielką przeszkodę mojemu Krsna-bhajana, a w moim sercu zrodzi 

się pożądanie czczenia obiektów zmysłów. Z czasem stanę się zazdrosny o 

króla Vaisnavę. Oczywiście, jeśli pragnę utrzymać nieustającą miłość i 

przyjaźń z tobą, jeśli ty, jako mój przyjaciel Vaisnava, szczerze chcesz 

okazać mi dobroć, to jest naszym obowiązkiem w tym transcendentalnym 

miejscu Visvambhary, utrzymać się dzięki madhukari i zawsze być 

zaangażowanym w czczenie Pana Hari! 

 

Inne sprawozdanie z tego zdarzenia oraz odpowiedź Babajiego Maharaja 

na usilną prośbę króla brzmi: 

 „Maharaja z Kasimbazar, nieżyjący Manidra-chandra Nandi 

Bahudara, próbował, wkładając w to dużo wysiłku, zabrać Śrila Babajiego 

Maharaja do pałacu Kasimbazar, lecz jego pragnienie nie spełniło się. 

Kiedy człowiek zamindara przybył do Babajiego Maharaja, powiedział, że 

z rozkazu Maharaja zabierze Babajiego z wielką troską, palankinem do 

Krsnanagar, a stamtąd pociągiem pierwszej klasy, do Kasimbazar.  Śrila 

Babaji Maharaja odpowiedział: „Jeśli pojadę do pałacu Maharaja, mogę 

stać się zachłanny na bogactwo, a to mogłoby wywołać napięcia między 

mną a Maharają. Niech odda wszystkie swoje ziemskie dobra krewnym i 

urzędnikom i niech przyjdzie do mnie. Zdobędę łódź podobną do mojej i 

dam mu, by w niej zamieszkał. Razem będziemy szczęśliwie wykonywać  

hari-bhajana.” Nie mając innego wyjścia, człowiek Maharaja odszedł.” 

 

Oczywiście Babaji Maharaja był doskonale zrealizowany i był ponad 

wszelkimi materialnymi pokusami.  Swoją pokorną postawą ostrzegł 

jednak niewyzwolonych wielbicieli o niebezpieczeństwie zaakceptowania 

materialnego towarzystwa czy zbyt luksusowych materialnych 

udogodnień. Śri Caitanya Mahaprabhu zareagował w podobny sposób 

wobec Maharaja Prataparudry. Początkowo nie miał on nic wspólnego z 

królem. Nie spotykał się z nim mówiąc, że nie jest właściwe, by sannyasin 
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spotykał się z materialistyczną osobą, chociaż wiedział, iż monarcha jest 

wzniosłym wielbicielem. Stronnicy Śri Caitanyi Mahaprabhu dokładali 

starań aranżując spotkanie z królem, lecz Śri Caitanya Mahaprabhu nie 

zgadzał się. W końcu król przyszedł do niego, rozebrany ze swego 

królewskiego stroju i odziany jak żebrak, recytując wersety ze Śrimad-

Bhagavatam. W ten sposób otrzymał łaskę Mahaprabhu. Jeśli chodzi o 

towarzystwo światowych ludzi, Śrila Prabhupada pisze w Caitanya-

caritamrta, Madhya-lila, w rozdziale 13, werset 187: „Chociaż na pozór 

król był zwykłą osobą zainteresowaną pieniędzmi i kobietami, 

wewnętrznie był oczyszczony dzięki służbie oddania. Udowodnił to 

podejmując służbę zamiatacza ulicy, by zadowolić Pana Jagannatha. Ktoś 

może wyglądać na materialistę zainteresowanego pieniędzmi oraz 

kobietami, lecz jeśli jest naprawdę pokorny i  łagodny oraz 

podporządkowany Najwyższej Osobie Boga, nie jest zwykłą osobą.   Taki 

osąd może wydać jedynie Śri Caitanya Mahaprabhu i Jego  zaufani 

bhaktowie. Jednakże ogólna zasada jest taka, że  żaden bhakta nie 

powinien mieć zażyłych stosunków ze zwykłymi ludźmi zainteresowanymi 

pieniędzmi i kobietami.” 

 

 

 

Potajemne niemoralne zachowanie 
 

Był pewien pandita Babaji z Kuliya, który zamiast ubrania nosił tylko 

kawałek płótna. Ten pandita Babaji był bardzo szanowaną osobą, którego 

potajemne niemoralne zachowanie raniło uczucia Śrila Gaura-kiśory 

Prabhu.  W rezultacie pewnego dnia Babaji Maharaja odłożył swoje proste 

ubranie i ubrał się w piękne dhoti i chaddar. Przyodziawszy się jak 

wytworny materialista, poszedł odwiedzić Śrila Bhaktivinoda Thakurę w 

Svananda-sukhada-kunja. Thakura, widząc go w tym niecodziennym 

stroju, zapytał, dlaczego tak się ubrał. Babaji Maharaja odpowiedział: 

„Przyjęliśmy strój Śri Caitanyi, lecz skrycie nie wahamy się cudzołożyć. 

Lepiej zatem jest ubrać się jak mąż prostytutki niż przyjmować wygląd Śri 

Caitanyi, a potajemnie cudzołożyć. W ten sposób przynajmniej będziemy 

wolni od hipokryzji.” 

 

Inna wersja tego zdarzenia jest zamieszczona w Prabhupada Śrila Sarasvati 

Thakura: 
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 „Widząc nędzną pozycję tych podobnych małpom wyrzeczonych 

osób Śrila Babaji Maharaja przybył pewnego dnia do Śrila Bhaktivinoda 

Thakury w Śri Svananda - sukhada - kunja mając na sobie pięknie 

wykonane dhoti i szal. Widząc klejnot nieposiadających niczego świętych 

w tym stroju, Thakura ogromnie się zdumiał. Śrila Babaji Maharaja 

powiedział: „Tysiąc razy lepiej jest założyć strój zamożnego pana, niż 

nosić skromne płótno i w tajemnicy prowadzić niemoralne życie. Nie tylko 

w okolicznych wioskach, ale nawet w bardzo znanych świętych miejscach 

Gaudiya Vaisnava, co za obrazy, co za zniewagi są popełniane przez te 

małpy! Zapominają - 

 

gorara ami, gorara ami, mukhe bolile nahi cale, 

gorara acara, gorara vicara loile phala phale,  

loka - dekhana gora bhaja tilaka - matra dhari, 

gopanete atyacara gora dhare curi 

 

To nic nie da, jeśli będziesz tylko wibrować dźwięki: „Jestem Gaura. 

Jestem Gaura”. Jeśli zachowanie i rozważania Gaura są realizowane, 

wtedy zaowocują w formie rezultatów. Jeśli nosisz tilak i czcisz Gaura 

tylko po to, by pokazać się innym ludziom, a w tajemnicy prowadzisz 

niemoralne życie, Gaura dostrzega twoje oszustwo.” 

 

 

 

Rezultat obrazy popełnionej wobec acaryi 
 

Pewien Ayatra Punya mieszkał przez kilka dni w Mayapur, a później 

odszedł. Wkrótce po tym przyniósł jałmużnę z Mayapur do Navadvip i 

przyszedł na darśan z Babajim Maharają, który mieszkał tam w owym 

czasie. Babaji Maharaj wypytywał go o Mayapur. W odpowiedzi Ayatra 

Punya zauważył: „Nie pójdę już do Mayapur, ponieważ Sarasvati i inni są 

ludźmi Vaikunthy. Są zainteresowani nastrojem aiśvarya, a ja wolę 

bhajana w nastroju Vrajy. Nie jestem zainteresowany ich towarzystwem”. 

Słysząc to, Babaji Maharaja poczuł się urażony i powiedział: „Dla wróbla 

śmieszna jest próba przefrunięcia oceanu. Jeśli poważnie myślisz o życiu 

we Vrajy, porzuć swój krytycyzm, bądź uniżony i pokorny jak trawa i 

intonuj Święte Imię Pana zawsze - dniem i nocą. Pierwszą podstawową 

zasadą jest porzucenie popełniania obraz wobec stóp Vaisnavów. Czy 
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sądzisz, że uzyskasz informacje o Vaikunthach w piekle? Sarasvati 

Thakura jest na Vaikunthach, lecz również we Vrndavan. W tej chwili 

jesteś osaczony przez wiedźmę Mayę. Jak możesz poznać Sarasvatiego z 

Vrajy? Na to napomnienie Ayatra Punya rzekł: „Zamieszkam z tobą w 

Navadvip”. Śrila Babaji Maharaja powiedział: „Nie osiągnąłeś pozycji, by 

zamieszkać w Navadvip. Ktoś, kto popełnia obrazy wobec lotosowych 

stóp Vaisnavów, nie może żyć w Navadvip. Jesteś grzesznikiem przy 

lotosowych stopach transcendentalnego Mayapur. Z pewnością zostaniesz 

poniżony. Ja mieszkam jednocześnie w Mayapur i Navadvip. Ci, którzy 

gardzą życiem w Mayapur, nigdy nie będą mogli żyć w Navadvip. Śri 

Mayapur jest miejscem narodzin syna Śaci. To jest transcendentalna 

siedziba. Nie posiadasz oczu, by zobaczyć w jaki sposób Śrila 

Bhaktivinoda Thakura i Sarasvati Prabhu dają przykład wykonywania 

hari-bhajana z czystymi ekstatycznymi uczuciami. Jesteś wrogo 

nastawiony do jednego Vaisnavy i prosisz o łaskę innego.” 

 

Po czym faktycznie stało się  tak, jak przewidział Babaji Maharaja. Wyżej 

opisywany człowiek stał się ateistą i oddawał się niedozwolonym 

związkom z kobietami. Żebrał o jałmużnę i kupował drogie podarki dla 

różnych kobiet, z którymi miał nielegalne związki. Taki jest wynik 

popełniania obraz w stosunku do wielkich osób. 

 

 

 

Materialiści postrzegają świat w pasji 
 

Wyżej wspomniany Ayatra Punya przyszedł pewnego dnia do Śrila 

Babajiego Maharaja i krytykował poufnego i wzniosłego towarzysza 

Maharaja: „Ten, którego uważasz za wielce oddaną duszę, i do którego 

zwracasz się „Prabhu”, wykazuje oznaki przywiązania do obiektów 

zmysłów. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że stanie się strasznym 

materialistą.” Słysząc to Śrila Babaji Maharaja stał się poważny i milczący, 

tak że cztery osoby znajdujące się w pobliżu przeraził jego nastrój i 

zażądali, by Punya natychmiast opuścił to miejsce. Stosunek Śrila 

Babajiego Maharaja do wydarzeń w tym dniu został trafnie ujęty  
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przez Śrila Bhaktivinoda Thakura: 

 

vaisnava caritra sarvada pavitra 

yei ninde hisa kori 

bhaktivinoda na sambhase tare 

take sada mauna dhori 

 

„Działanie i charakter Vaisnavy są zawsze czyste. Ten, kto krytykuje 

Vaisnavę popełnia zbrodnię. Bhaktivinoda nie odzywa się do tego, kto 

krytykuje Vaisnavę i dlatego milczy”. 

 

Kiedy Punya odszedł, Babaji Maharaja powiedział drżącym głosem w jego 

kierunku: „Ten nędzny głupiec pożąda rzeczy materialnych. Przypisując 

swoje  nędzne czyny Vaisnavie, wskazuje na swoje własne 

uwarunkowanie. Vaisnava  nie jest  materialnie przywiązany do niczego 

poza pełnieniem służby do Krsny. Osoba, która przejawia nawet 

najmniejsze przywiązanie do przedmiotów materialnych nigdy nie może 

rozwinąć miłości i oddania dla Krsny.  Ten, u którego pojawiają się 

symptomy naturalnej miłości i oddania, nie może być jasno rozumiany bez 

ukazania wielkiego przywiązania do  przedmiotów potrzebnych w jego 

służbie dla Hari. Ten, kto jest wielce oddany Śrimati Radharani i Śri 

Krsnie, wykazuje wielkie naturalne przywiązanie do przedmiotów 

potrzebnych w służbie dla Nich. Takie przywiązanie nie służy ich 

zadawalaniu czy zadawalaniu członków ich rodzin.  Widząc ich 

przywiązanie do wytwornych przedmiotów koniecznych w służbie dla 

Krsny, większe od przywiązania materialisty, tak zwani wyrzeczeni i 

materialiści myślą, że ten wrażliwy wielbiciel jest przywiązany 

materialnie. W rzeczywistości pokaz oddania osób nieszczerych jest tylko 

hipokryzją. Ten, kto w tajemnicy źle mówi o Vaisnavie, powinien być 

omijany. Nie spojrzę po raz drugi w twarz tego nędznego człowieka”. 

 

 

 

Przywiązanie Maha-bhagavaty 
 

Gospodarz Vaisnava dał raz w prezencie Śrila Gaura-kiśorze cenny szal. 

On przyjął go, przechowywał z wielką troską i bardzo wychwalał ten 

prezent. Innym razem, człowiek pochodzący z rodziny Vaisnava dał 
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Babajiemu Maharajy kilka rupii. Ten przyjął je, zawiązał na końcu 

wierzchniego ubrania i bardzo na nie uważał. Ciągle sprawdzał dłonią czy 

pieniądze są bezpieczne. Zamożny materialista z Kalkuty spostrzegł to i 

stracił swą niewielką wiarę w Babajiego Maharaja. Dwa dni później Babaji 

Maharaja oddał szal i pieniądze pewnemu Vaisnavie. Kiedy głupi 

materialista spotkał Śrila Bhaktisiddhantę Sarasvatiego w Kalkucie, 

zauważył: „Odwiedziłem Śrila Babajiego Maharaja, lecz zobaczyłem, że 

ochoczo przyjął szal i trochę pieniędzy. Ciągle wychwalał dawcę. Nie 

mogę zrozumieć jakiego rodzaju jest on sadhu.” Widząc głupotę  

zamożnego przyziemnego człowieka Śrila Sarasvati Thakura powiedział: 

ostro: Widziałeś jedynie jego powierzchowne zachowanie. Tak naprawdę 

pokazał on swoje przywiązanie do służby dla Krsny. My wszyscy 

zdradzamy swe przywiązanie do ziemskich przyjemności. Ci głupcy, 

którym bogactwo jest drogie, myślą, że Śrila Babaji Maharaja też jest 

chciwy bogactwa. On zaś chwalił osobę, która pomyślnie służyła 

Vaisnavie, a my schlebiamy tym, którzy pomagają nam osiągnąć nasze 

osobiste zaspokajanie zmysłów. Tak jak pożądliwi mężczyźni widzą świat 

pełen pięknych kobiet, tak materialiści i fałszywie wyrzeczeni wielbiciele 

Krsny patrzą na postępowanie Maha-bhagavatów, które zadawala zmysły 

Krsny, jako na tych, którzy zadawalają własne zmysły. 

 

 

 

Bezwarunkowe schronienie u lotosowyh stóp bona fide 

mistrza duchowego 
 

Szczera służba oddania dla Krsny jest daleko ponad światową etyką i 

wykształceniem. Śrila Gaura-kiśora Prabhu i Śrila Bhaktisiddhanta 

Sarasvati Thakura pokazali ten ideał wyrażając go przez następującą 

rozrywkę: 

 Z polecenia Bhaktivinoda Thakury, Śrila Sarasvati Thakura 

odwiedził Śrila Gaura-kiśorę Prabhu i błagał go o bhagavati-diksa. 

Przy pierwszej próbie Sarasvati Thakury Śrila Babaji Maharaja 

powiedział mu: „Spytam o to Mahaprabhu, gdyż bez jego wiedzy nie 

jestem w stanie nic powiedzieć”. Następnego dnia, kiedy Śrila 

Sarasvati Thakura znów przybył do niego, Babaji Maharaja 

powiedział, że zapomniał zapytać Mahaprabhu. Sarasvati Thakura  

błagał go szczerze: „Jeśli nie otrzymam twej łaski, zabiję się”. 
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Trzeciego dnia Sarasvati Thakura stawił się przed Śrila Gaura-kiśorą, 

który powiedział: „Dowiadywałem się od Mahaprabhu, lecz On 

odrzekł: Dobre zachowanie i stopień naukowy nic nie znaczą w 

porównaniu ze służbą oddania dla Najwyższego Pana”. Słysząc to 

Śrila Sarasvati Thakura poczuł się trochę zraniony i powiedział: 

„Wielbisz Krsnę, klejnot hipokrytów, czy zatem nie okłamujesz 

mnie? Jeśli nie otrzymam łaski twoich świętych lotosowych stóp, 

odbiorę sobie życie. Gosthi Purna darzył względami Śri 

Ramanujacaryę po tym jak ten osiemnaście razy odrzucił jego prośbę 

o inicjację. Oczywiście zaczekam, aż któregoś dnia obdarzysz mnie 

swymi względami. To jest mój stanowczy ślub.” Słysząc to, Śrila 

Babaji Maharaja był niezmiernie zadowolony i skropił go pyłem ze 

swoich lotosowych stóp. Tego samego dnia Śrila Sarasvati Thakura 

był inicjowany w Svananda-sukhada-kunja przez Śrila Gaura-kiśorę 

dasa Babajiego Maharaja. 
 

 

 

Duma sztucznego wyrzeczenia 
 

Gopala dasa Babaji, który dumny był, iż jest uczniem Śrila Bhaktivinoda 

Thakury, mieszkał w Śri Dham Mayapur, w miejscu narodzin Śri Caitanyi 

Mahaprabhu. Zaczął sztucznie imitować brak przywiązania do światowych 

spraw na wzór Śrila Gaura-kiśory  dasa Babajiego. Zawsze był pochłonięty 

intonowaniem w miejscu, gdzie przebywał - w owocowym sadzie. Aby 

pokazać, że jest pochłonięty intonowaniem, nie zważał na krowy, które 

niszczyły owoce w sadzie. Pozostawał niewzruszony na wszelkie 

zakłócenia i w ten sposób starał się pokazać, że zawsze zaabsorbowany 

jest intonowaniem, a niezainteresowany zewnętrznymi sprawami. 

Pewnego dnia z dumą poinformował Śrila Sarasvatiego Thakurę, że czuje 

większą niechęć do światowych spraw niż Śrila Gaura-kiśora Prabhu. 

Słysząc to i mając na względzie dobro tego człowieka, Śrila Sarasvati 

Thakura skarcił go, a czule wychwalał nadzwyczajny charakter i brak 

przywiązania do światowych spraw Babajiego Maharaja. Gopala dasa 

skarżył się w związku z tym Bhaktivinodzie Thakurze. Odpowiedź 

Thakury brzmiała: „Odniósłbyś korzyść słuchając karcenia i rad 

Sarasvatiego Prabhu”. Nawet starzy muzułmańscy mieszkańcy Mayapur 

mówili między sobą o braku przywiązania Śrila Gaura-kiśory dasa 

Babajiego i Gopala dasa Babajiego - to pierwsze było naturalne, drugie - 
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sztuczne. Nie można zostać wyrzeczonym lub bhajanandim naśladując 

brak przywiązania Maha-bhagavaty. 

 

Modlitwa hipokryty o łaskę 
 

Ayatra Punya odwiedził Śrila Bhaktisiddhantę Sarasvatiego Thakurę w 

Mayapur pod pretekstem pragnienia wykonania w jego towarzystwie hari-

bhajana. Już wcześniej odwiedzał Babajiego Maharaja, lecz ten nie 

zwracał na niego uwagi. Śrila Sarasvati Thakura był ulubieńcem Babajiego 

Maharaja, więc Ayatra Punya często prosił Sarasvatiego Thakurę, by 

powiedział kilka słów w jego imieniu, tak by mógł zyskać łaskę Babajiego 

Maharaja. Będąc często i usilnie proszonym przez Ayatrę, Śrila Sarasvati 

Thakura wspomniał o nim pewnego dnia Śrila Gaura-kiśorze Prabhu i 

prosił Babajiego Maharaja, by był dla niego litościwy. Babaji Maharaja 

poinformował Sarasvatiego Thakurę o dwulicowej naturze Ayatry i 

powiedział swojemu uczniowi, że nie jest właściwe, aby szczery Vaisnava 

o statusie Sarasvatiego wstawiał się za hipokrytą. Z czasem Śrila Gaura-

kiśora Prabhu opowiedział Sarasvatiemu Thakurze o wielu sprawach 

związanych z tym przypadkiem. Później pyłem ze swoich własnych stóp 

namaścił głowę Śrila Sarasvatiego Thakury i powiedział: „Nie różnisz się 

od Pana Nityanandy, zatem twoje serce topnieje na widok bólu innych. 

Lecz ta osoba jest niewymownie dwulicowym i zagorzałym grzesznikiem. 

On nie pragnie swego dobra. Jego modlitwa o moją łaskę jest zwykłą 

afektacją”.  

 

Bezmiar niegodziwości Ayatra Punyi wyszedł na jaw, gdy pewnego dnia 

napił się wody z czaszki i powiedział do Sarasvatiego Thakura: „Zobacz! 

Jestem mniej przywiązany do materialnego świata niż Gaura-kiśora 

Prabhu. Czy on może pić wodę z czaszki?” Słysząc to Śrila Sarasvati 

Thakura powiedział: „Ty podły niegodziwcze! Opuść to miejsce! Mój 

mistrz nie będzie dopuszczał się obrzydliwych czynów godnych czciciela 

Kali. Jesteś demonem, ateistą! Dlatego sprawiają ci przyjemność 

wszelkiego rodzaju obrzydliwe czynności. Z pewnością zostaniesz 

potępiony w piekle.” W rezultacie swojej dumy i obraz w stosunku do 

wielkich świętych osób, Punya zaraził się chorobą angażując się w 

niedozwolone związki z kobietami, zaczął żebrać, by utrzymywać 

prostytutki, które odwiedzał każdego dnia. 
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Szczere intonowanie Świętego Imienia 
 

Stary Vaisnava, którego Babaji Maharaja traktował jak mistrza 

duchowego, przywiązał się do wielbienia Bóstw, zamiast podążać idealną 

ścieżką ciągłego intonowania Imienia Pana. Będąc w Kuliya Babaji 

Maharaja wspomniał o tym Sarasvatiemu Thakurze. „Stary Vaisnava 

przyjął praktykowanie arcana w ostatnich dniach swojego życia.” Słysząc 

to, Sarasvati Thakura zapytał go: „Żartujesz sobie ze mnie? W zachowaniu 

osoby, którą można porównać do twojego mistrza duchowego nie może 

być żadnych uchybień.”  Babaji Maharaja odpowiedział na to: „Jeśli tak 

jest, nic już nie powiem w tej sprawie.” Śrila Gaura-kiśora Prabhu 

opowiedział to zdarzenie, by poinstruować nas, że ścieżka arcana może 

spowodować wzrost przywiązania do światowych spraw u osoby, która 

jest zaawansowana w wykonywaniu Hari-bhajana. 

 

 

 

Miłość i pasja 
 

Uczony kastowy gosvami wygłaszał wykład na temat Bhramara-Gita 

(monolog Śri Radhy do pszczoły) w Kuliya w Navadvip. Po dwóch czy 

trzech dniach wykładów, ktoś zawiadomił Babajiego Maharaja, że te 

wykłady są znakomite i wcześniej nikt nie słyszał czegoś takiego. Słysząc 

to Babaji Maharaja powiedział informującemu: „Nie słuchaj tego wykładu 

na temat Bhramara-Gita. Uważaj! W czasie deszczu chwasty rosną bardzo 

szybko. Troskliwie zasiane ziarna również mogą się rozwijać, lecz niektóre 

zostaną przedwcześnie zniszczone przez silne ulewy. Gdy słuchamy o 

Krsnie i Jego rozrywkach, ziarna miłości do Krsny rozkwitają w sercach 

tych, którzy są czyści, pozbawieni materialnych pragnień i szczerze oddani 

w służbie dla mistrza duchowego oraz Vaisnavów. Ci jednak, w sercach 

których znajdują się ziarna pasji, natychmiast staną się pożądliwi słysząc o 

żartobliwych rozrywkach Śri Śri Radha-Krsny. Wskutek  pretensjonalnego 

słuchania o rozrywkach Radha-Krsny, ich pasja rozpala się. Świadomość 

żyjących uwarunkowanych istot pokryta jest pasją i przez to biorą oni 

transcendentalne rozrywki Radha-Govinda za zmysłowe działanie 

ziemskiego bohatera i jego partnerki. Ci, którzy zakładają, że ponieważ 

wierzą w rozrywki Radhy i Krsny, są w stanie doświadczyć 
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transcendentalnej natury tych rozrywek. Nie zdają sobie sprawy z 

własnych cielesnych pożądań, gdyż są   ogarnięci energią iluzoryczną. Z 

ich wypowiedzi nie można zrozumieć, czy we właściwy sposób odnoszą 

się do tych rozrywek i czy rozumieją ich transcendentalną naturę”. Ktoś 

słysząc to powiedział: „Widziałem, jak niektórzy ze słuchających 

Bharamara-Gity krzyczeli w duchowej ekstazie, a inni płakali mówiąc: O 

Krsna! O Radha!” Babaji Maharaja odpowiedział: „To nie była duchowa 

ekstaza, lecz raczej szaleństwo zrodzone w pasji. Ten rodzaj dewiacji 

spowoduje zniszczenie świata. Poznałeś ich tak zwaną ekstazę widząc jak 

płaczą. Jak ktoś kto nie potrafi kochać siebie może osiągnąć miłość do 

Boga przez ukazywanie Mayi? Jeśli ktoś naprawdę osiągnął miłość do 

Boga, zażądaj by opuścił dom i rodzinę. Powinien przyjść nad brzeg 

Gangesu, porzucić zadowalanie zmysłów i przyjąć schronienie uczciwego, 

nieobłudnego bhajanu. Jeśli przekonamy się, że przez rok praktykuje 

wyrzeczenia, wtedy stwierdzimy na ile prawdziwe jest jego pragnienie 

usłyszenia Bhramara-Gity”. 

 

Oto test zaawansowania polecany przez Babajiego Maharaja tym, którzy 

przejawiają symptomy duchowych emocji. Pozwólmy im opuścić rodzinę, 

znajomych na co najmniej rok i wieść życie wyrzeczone jakie wiodą osoby 

naprawdę nieprzywiązane do światowych spraw. Jeśli nie mogą poddać się 

temu testowi, wtedy musimy założyć, że są głupimi imitatorami, a ich 

ekstazy zewnętrznymi oznakami rozwiązłości. 
 

 

 

Kto  jest prawdziwym Madhukarim? 
 

Osoba o imieniu Saha zwykła dobrowolnie przysyłać worki z ryżem dla 

Babajiego Maharaja. Inni życzliwi ludzie również przysyłali mu ryż. Ten 

ryż był przechowywany w pokoju Rami dharmaśala w Kuliya, w 

Navadvip. Zauważył to Babaji Maharaja. Po dwóch miesiącach 

przyjmowania darowizn od Sahy, Babaji Maharaja wysłał człowieka, by 

poprosił go o zaprzestanie przysyłania ryżu. Kiedy tylko Saha został 

poinformowany o tym, przyszedł odwiedzić Babajiego Maharaja i zapytał: 

„O Prabhu, w jaki sposób cię uraziłem? Dlaczego odmawiasz przyjęcia 

mojej jałmużny?” W odpowiedzi Babaji Maharaja zauważył: „Mój mistrz 

duchowy powiedział, że lepiej być pobożnym bykiem, niż udomowioną 
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krową.” Słysząc to, jedna z obecnych osób poprosiła Babajiego Maharaja o 

wyjaśnienie znaczenia tego stwierdzenia. Wtedy Babaji Maharaja wyjaśnił: 

„Krową opiekuje się gospodarz, który dostaje od niej mleko. Zatem osoba, 

która utrzymuje się biorąc pożywienie tylko od jednego człowieka, staje się 

zależna od tego człowieka jak udomowiona krowa. Kiedy opiekun wpada w 

długi, jego wierzyciel sprzedaje krowę i dzięki temu spłaca dług. Z drugiej 

strony - pobożny byk nie znajduje się pod kontrolą żadnej szczególnej osoby. 

Zwierzę porusza się wolno po polach i odżywia swoje ciało. Chociaż byk 

czasami otrzymuje ciosy, nie zaznaje żadnej trwającej całe życie niewoli. Co 

więcej, ci którzy hodują źle zachowujące się krowy, czasami musza płacić 

kary za zniszczenia własności innych spowodowane przez krowy. Jeśli ktoś 

żebrze, pragnąc otrzymać potrzebne rzeczy, staje się jak ochraniana krowa. 

Obecnie słowo madhukari jest bardzo powszechnie używane. Ci, którzy 

zakładają strój Babaji, często mówią, że przyjmą madhukari. Madhukari jest 

transcendentalną praktyką. Ci, którzy podejmują to zajęcie, podporządkowują 

się Krsnie przezwyciężając cielesną świadomość. Z drugiej strony, 

materialiści znajdujący upodobanie w zadawalaniu języka i genitaliów 

skazani są na  cykl narodzin i śmierci przez długi czas. Ci, którzy pragną 

intonować i czcić Bóstwa we Vrajy lub Navadvip a polegają na 

materialistach, są jak krowy pod opieką. Ci, którzy zbierają jałmużnę, 

chodząc od drzwi do drzwi i żebrząc o pożywienie w imię madhukari, są 

pobożnymi bykami. Zasada madhukari została dobrze opisana w  pieśni 

skomponowanej przez Bhaktivinoda Prabhu:  

 

kabe gaura-bane, suradhuni-tate 

‘ha radhe ha krsna’bole’ 

kandiya hera’bo, deho-sukha chadi’, 

nana lata-taru-tale 

sva-paca-grhete, magiy khaibo, 

pibo sarasvat-jala 

puline puline, gada-gadi dibo, 

koro’ krsna-kolahala 

dham-basi jane, pranati koriya 

nagibo krpara leśa 

baisnaba-carana-renu gaya makhi’ 

dhori’ abadhuta-beśa 

gauda-braja-jane, bheda na dekhibo, 

hoibo braja-basi 



 

 

69 

dhamera svarupa, sphuribe nayane, 

hoibo radhara dasi 

 

„Kiedy będę wędrował w cieniu różnych drzew i pnączy na brzegach 

Gangesu w kraju Navadvip, krzycząc: „O Radha! O Krsna!” , zapominając o 

wszelakich fizycznych udogodnieniach? 

 Napełnię moją miskę żebrząc w domach candala i będę pił wodę 

Sarasvati. W ekstazie będę się toczyć po ziemi wzdłuż rzeki, krzycząc: 

„Krsna! Krsna!” 

 Skłaniając się przed mieszkańcami świętej ziemi Navadvip będę żebrał 

o odrobinę ich łaski. Założę mój strój ascety i namaszczę moje ciało pyłem ze 

stóp Vaisnavów. 

 Nie będę widział różnicy między mieszkańcami Vraja Bhumi a 

mieszkańcami Navadvip i zostanę przemieniony w mieszkańca Vrajy. 

Prawdziwa siedziba Pana zamanifestuje się przed moimi oczami i stanę się 

służką Śrimati Radharani.” 

 

 

 

Obowiązek par małżeńskich 

 

Bogaty człowiek z Kalkuty, który przyjął schronienie lotosowych stóp Śrila 

Bhaktivinoda Thakury, pragnął dowiedzieć się, jak mógłby spożytkować 

swój czas w hari-bhajana teraz, kiedy wstąpił w stan małżeński. Mając ten cel 

na względzie, przybył do Śrila Bhaktisiddhanty Sarasvatiego Thakury po 

instrukcje. Zamożny pan zmartwił się informają Sarasvatiego Thakura, że 

będąc gospodarzem może napotkać różne przeszkody, jeżeli podejmie próby 

wykonywania hari-bhajana. Jakiś czas potem, człowiek ten w towarzystwie 

Śrila Sarasvatiego Thakura poszedł poznać Śrila Gaura-kiśorę dasa Babajiego 

Maharaja  nad brzeg rzeki w Kuliya. Kiedy wspomniano Babajiemu 

Maharajowi, że mężczyzna ten jest żonaty, Babaji Maharaja wygłosił uwagi: 

„Tak, w porządku, że jest żonaty. Od tego czasu będzie codziennie gotował i 

ofiarowywał pokarm Panu Visnu. Po ofiarowaniu pokarmu Jemu, nakarmi 

prasadam swoją żonę i wtedy jako Vaisnava przyjmie pozostałości prasada. 

Będzie uważał żonę za sługę Krsny i swego mistrza duchowego. Nie będzie 

myślał o niej jako o obiekcie zmysłowego zadowalania. Wszystko w tym 

świecie: bogactwo, klejnoty, mężczyźni i kobiety, przeznaczone jest do 

czczenia Krsny. To, co jest przeznaczone na służbę dla Krsny powinno być 
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wykorzystane w tym celu. Nie uważaj swojej żony za kogoś przeznaczonego 

do służby dla ciebie. Zamiast tego szanuj ją jako sługę Krsny.” 

 

Oto znaczenie powyższej dyskusji Babajiego Maharaja z gospodarzami. Nie 

należy traktować współmałżonka jak swoją własność, lecz uzmysłowić sobie, 

że jest on godnym czci sługą Krsny. Kiedy ktoś uważa swojego małżonka za 

sługę Pana odpowiedniego tylko dla Jego zadowolenia, może z łatwością 

wznieść się ponad pociąg do czerpania przyjemności z niedozwolonego 

seksu, który sprowadza kłopoty na tyle par małżeńskich. 

 

 

 

Bilet powrotny 
 

Kailasa Bandyopadhyaya, M.A.B.L., przybył z Kalkuty do Kuliya, aby 

uczestniczyć w  audiencji Śrila Gaura-kiśory dasa Babajiego Maharaja. Kiedy 

został przedstawiony, Maharaja powiedział: „Wspaniale! Powinieneś zostać 

tutaj na Hari-bhajana”. Mr. Bandyopadhyaya odpowiedział: „Ale mam bilet 

powrotny do Kalkuty”. Babaji Maharaja zdumiał się tym i rzekł: „Kupiłeś 

bilet powrotny! Więc dlaczego przyszedłeś do mnie? Nie było potrzeby byś 

przychodził do mnie, jeśli kupiłeś bilet powrotny! Moim zdaniem tylko ci, 

którzy autentycznie zainteresowani są hari-bahajana przychodzą do Dham”. 

 

Nie ma powrotu do materialnego życia dla tego, który odwiedza Święte 

Dham Pana z mocnym postanowieniem wiecznego pełnienia służby dla 

umiłowanego Pana. Możemy tylko przypuszczać, iż Śrila Gaura-kiśora dasa 

Babaji Maharaja spodziewał się, iż Śriman Kailasaji powróci do zwykłego 

materializmu, bowiem zaopatrzył się w bilet powrotny, zamiast odmienić 

swoje życie dzięki towarzystwu mieszkańców Dham. Szczególną korzyścią 

otrzymywaną dzięki pielgrzymce do siedziby Boga zamanifestowanej na 

ziemi jest towarzystwo sadhu. Jeśli ktoś nie podporządkowuje się w nastroju 

gorliwości lotosowym stopom prawdziwego sadhu, nie może czerpać pełnej 

korzyści z odwiedzenia świętej tirtha. Usprawiedliwienie braku 

zaangażowania się całym sercem w służbę oddania było w przypadku Pana 

Kailasa tak trywialne, że zasługuje na surową naganę. 

 

Zewnętrzna czystość i materialne pragnienie 
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Słynny profesjonalny recytator Bhagavatam z Navadvip nazywany 

Gosvamim odwiedził pewnego razu Śrila Gaura-kiśorę Prabhu, mając na 

sobie wełniany strój. Podczas rozmowy zaczął dyskutować na temat czystości 

w służbie oddania. Zapytany o to, Śrila Gaura-kiśora Prabhu rzekł: „Ludzie z 

pragnieniami innymi niż służba oddania, którzy przywiązani są do złota i 

kobiet, czyniący pokaz z czystości, nie mogą czysto wykonywać ofiar czy 

innych obowiązków. Wszelkie ich nieczyste działania są zaledwie stosami 

nieczystości na wysokiej już górze śmieci. Jeśli na jakiejś części ciała jest 

plama trądu, stopniowo rozszerzy się ona na inne części. Są ludzie, którzy 

chcą utrzymywać czystość zakładając po prostu wełniane ubranie kiedy idą 

do latryny lub biorąc kąpiele w Gangesie. Jednakże ich umysły pełne są myśli 

dotyczących zadowalania zmysłów. Są bardzo nieczyści. Są tak nieczyści, że 

nie mogą zdać sobie sprawy ze swojej nieczystości nawet, gdy im się to 

wyjaśnia. Są ludzie, którzy dla pozoru zakładają wełniane lub szafranowe 

płótno, jedzą tylko prażony ryż i kąpią się w Gangesie, by pokazać, że są 

prawdziwymi Vaisnavami, lecz ich serca pełne są materialnych pragnień. 

Bardzo martwią się o swoich synów, bogactwo, kobiety oraz pozycję, lecz nie 

przyciąga ich służba dla Vaisnavy. Jednak Krsna nie przyjmuje radośnie 

służby tych, którzy nie są przywiązani do służenia Vaisnavom, jakkolwiek 

czyści by nie byli”. 

 

Nie należy źle zrozumieć, że nie jest właściwym noszenie wełnianego 

ubrania, kąpanie się w Gangesie czy jedzenie prażonego ryżu. Praktyki, które 

pomagają utrzymać zewnętrzną czystość, które pozbawiają nas grzesznych 

reakcji czy podnoszą zdrowie, bez wątpienia mają swoją wartość. Lecz są 

bezużyteczne, jeśli nie jest się przygotowanym na przyjęcie pyłu ze stóp 

czystych wielbicieli Pana na swoją głowę. Ludzie nie mający oddania w 

sercach często bez zarzutu przestrzegają rytualnych czynności 

oczyszczających i zasad związanych z etykietą towarzyską. Jak powiedziane 

jest w Bhagavad-Gicie: 

 

bhogaiśvarya-prasaktanam 

tayapahrta-cetasam 

vyavasayatmika buddhih 

samadhau na vidhiyate 
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„W umysłach tych, którzy zbyt przywiązani są do radości zmysłowych i 

bogactw materialnych, i których oszałamiają te rzeczy, nie powstaje 

stanowcze postanowienie pełnienia służby dla Najwyższego Pana”. (Bg.2.44) 

 

Śrila Prabhupada przedstawia w tej kwestii następujące uwagii: „Samadhi 

(pogrążenie się w duchowej ekstazie) nie mogą osiągną ci, którzy 

zainteresowani są materialnym zadawalaniem zmysłów czy rzeczami 

tymczasowymi. Są oni mniej lub bardziej ograniczeni przez energię 

materialną, która na nich oddziaływuje.” 

 

 

 

Miejsce narodzin Pana Gaury 
 

Pewnego razu jakiś człowiek wybudował pod drzewem neem chatę krytą 

blachą w południowo-zachodnim rogu otwartego terenu należącego do 

bogatego mieszkańca Navadvip. Zainstalował tam Bóstwo Bala-Gaura 

(dziecko Gaura) i oświadczył sąsiadom, że Śri Caitanya Mahaprabhu urodził 

się pod tym właśnie drzewem neem. Tłumaczył, że miejsce narodzin zaginęło 

wcześniej  i pozostało ukryte. Aby ustanowić na nowo to zaginione święte 

miejsce zaczął zbierać dotacje od pielgrzymów. Ten przedsiębiorczy łajdak 

zaprosił Śrila Vamśi dasa Babajiego Maharaja, który był czystym, bardzo 

wyrzeczonym Vaisnavą, aby odwiedził to nowo odkryte tirtha i nie szczędził 

trudu próbując przekonać go, że to miejsce jest faktycznym Mayapur 

Navadvipy. Tłumaczył to wszystko, mając nadzieję, iż Śrila Gaura-kiśora 

Prabhu uwierzy, że wyżej wspomniane miejsce było autentycznym miejscem 

narodzin Pana Gaury. Obecnie to podrobione miejsce narodzin znane jest 

różnie: jako Vanikpada, Śankharipada czy Malancapada itd. Ten łajdak 

twierdził, że to wszystko zostało mu wyznane przez samego Śri Caitanyę 

Mahaprabhu we śnie. Oświadczył, że obecne Mayapur, położone naprzeciw 

Navadvip na wschodnim brzegu Gangesu, nie jest autentycznym miejscem 

narodzin Mahaprabhu. Usłyszawszy to oświadczenie, Śrila Gaura-kiśora 

Prabhu zauważył: „Słowa tych wielkich dusz, które już odkryły miejsce 

narodzin Śri Caitanyi Mahaprabhu dzięki mocy ich bhajana są prawdziwym 

ostatecznym dowodem. Zaginione święte miejsce związane z Mahaprabhu 

nie może być wskazane jedynie przez sny. Święte miejsca ujawniają się same 

czystym wielbicielom, a te święte osoby nie przywracają zapomnianych tirtha 

w celu zdobycia bogactwa. Tylko ci, którzy są osobistymi towarzyszami 



 

 

73 

Gaurangi mogą ustalić na nowo miejsce Jego narodzin. Inni nie mają takiej 

mocy duchowej. Dzięki mocy swojej wiedzy i właściwego rozróżniania Śrila 

Jagannatha dasa Babaji i Bhaktivinoda Thakura odkryli prawdziwe miejsce 

narodzin Mahaprabhu, podobnie jak Śri Advaita Acarya spowodował 

przyjście Śri Caitanyi Mahaprabhu”. Gdy tylko Śrila Gaura-kiśora Prabhu 

wypowiedział te słowa, Śrila Vamśi dasa Babaji zburzył sierpem płot 

otacząjący chatę oszusta. W ten sposób poinformował niewinnych 

pielgrzymów, że hipokryta bezprawnie imituje wielką samozrealizowaną 

duszę. 

 

 

 

Festiwal dla ubogich 
 

W dniu poprzedzającym święto odejścia Śrila Sanatany Gosvamiego, Śrila 

Babaji Maharaja poinformował wielbicieli: „Jutro jest dzień odejścia Śri 

Gosvamiego Prabhu. Będziemy mieli wspaniały festival.  Kasta Gosvamich z 

Navadvip nie organizuje takich festiwali.” Słysząc to, wielbiciel zapytał: „Jak 

zdobędziemy produkty konieczne na festiwal? Jak go uczcimy?” Śrila Babaji 

Maharaja odpowiedział: „Zatrzymaj to dla siebie. Zjemy nasz codzienny 

posiłek i bez przerwy będziemy  intonować Święte Imię Pana. Oto jak 

ubodzy, tacy jak my, obchodzą święto”. 

 

 

 

Jak rozpoznać Vaisnavę 
 

Pewnego razu ktoś zapytał Śrila Gaura-kiśorę Prabhu: „Prawdziwy charakter 

największych Vaisnavaów nie zawsze się zgadza z opisami ich charakteru w 

pismach świętych, takich jak Śrimad-Bhagavatam. Tacy Vaisnavowie 

czasami zdają się wykazywać światowe cechy. Proszę, bądź łaskawy i 

poinstruuj nas w tej kwestii, tak byśmy łatwo mogli rozpoznać prawdziwego 

Vaisnavę”. 

 

Śrila Babaji Maharaja odpowiedział: „Z własnej woli i z inspiracji Krsny 

wielki Vaisnava, zasmucony nieszczęściem upadłych i uwarunkowanych 

dusz, pojawia się w okreslonej rodzinie, miejscu i czasie. Kiedy taki wzniosły 

Vaisnava przyciąga ludzi swoją ekstatyczną miłością i oddaniem oraz uczy 
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ich oddania dla Pana Krsny, Pan rozważa z pewną obawą: „Będzie Mi trudno 

spłacić dług tym, którzy podporządkowali się Vaisnavom, którzy są Mi tak 

drodzy jak Moje życie. Stanę się sługą tych, którzy odnoszą się z czułością do 

Moich czystych wielbicieli i w ten sposób łatwo dostanę się pod ich 

kontrolę”. Z powodu tej obawy Śri Krsna ukrywa czasami duchowe cechy 

wielkich dusz przed oczami ogółu. Dzięki mocy maya-sakti Krsny cechy 

prawdziwych Vaisnavów ukryte są przed tymi, którzy interesują się sprawami 

sprzecznymi ze służbą oddania. Zatem materialistom prawdziwi Vaisnavowie 

wydają się być osobami o cechach materialistycznych. W tym nastroju Krsna 

bada istoty żyjące, by sprawdzić jak bardzo jest się przyciąganym przez 

Prawdę Absolutną i czy jest się w ogóle  przyciąganym, On wyjawia 

duchowe cechy wielkich dusz. Bez niezależnej woli Vaisnavy nikt nie pozna 

go, nawet widząc w nim wszystkie cechy opisywane w pismach świętych. 

Często słyszy się, że Vaisnavowie chwalą materialistów, a następnie trzymają 

się z dala od nich. Czasami tacy Vaisnavowie ukrywają swoje naturalne 

duchowe cechy w obawie przed reakcją tłumu. Czasami udają, że nakłaniają 

materialistyczne osoby, by ci zostali ich uczniami. Wydają się pragnąć, by 

służyli im i zawsze przyjmują ich rady. W ten sposób ukrywaja swoją 

prawdziwą naturę. Widziałem na własne oczy, jak we Vrajy wielki 

bhajananandi wielbił Bóstwa i intonował w wiosce na północ od Śri Radha-

kunda. Odwiedzało go wielu strapionych ludzi. Dawał im nadzieję, że mogą 

spełnić swoje pragnienia, zarówno fizyczne jak i mentalne, modląc się do 

Krsny. Z czasem jego sława rozprzestrzeniła się po okolicy i ludzie 

przybywali tam tłumnie dniem i nocą. Zdobył reputację człowieka o 

nienagannie czystym oddaniu - siddha-babaji. Kiedy rozeszła się wiadomość, 

że był niezwykle wyrzeczoną duszą, pozbawioną pragnienia złota, kobiet i 

adoracji oraz współczującą dla dusz uwarunkowanych, był nękany ciągłym 

napływem odwiedzających. Niepokojony w ten sposób zaaranżował 

otrzymywanie miesięcznej pensji od pewnego bogatego człowieka, dzięki 

tym pieniądzom zatrudnił młodą sprzątaczkę, która siadała przed jego chatą i 

pracowała jako jego sługa. Widząc to naród zaczął krytykować go wysuwając 

wniosek, że ten Vaisnava był kobieciarzem, przywiązanym do bogactwa itd. 

Inni przestali odwiedzać tego bhajananandi o wielkiej duszy, gdyż nie 

otrzymywali już dłużej żadnych materialnych rezultatów  ze składanych mu 

hołdów. W rzeczywistości był on prawdziwym Vaisnavą. Kiedy Vaisnavowie 

pojawiają się łaskawie, osoby pełne wiary, które przyciągane są dzięki łasce 

tych Vaisnavów i całkowicie podporządkują się im, mogą poznać prawdziwą 

tożsamość takich Vaisnavów. Szczęśliwcy ci otrzymują ich łaskę dzięki 
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służbie dla nich. W przeciwnym razie Vaisnavowie obmyślają różne sprytne 

sposoby, by się ukryć. Aby poznać Vaisnavę trzeba się szczerze modlić do 

lotosowych stóp Gaura-Nityanandy, a dzięki Ich łasce, kiedy serce oczyści się 

z dumy i wypełni się pokorą, Nitai-Gaura ujawnia prawdziwą tożsamość 

Vaisnavy w sercu danej osoby. Nitay-Gaura ujawnia się dzięki Vaisnavie, a 

Vaisnava jest ujawniany przez Gaura-Nitai. Zostało to dobrze wyrażone w Śri 

Caitanya-caritamrta przez Śri Kaviraja Gosvamiego: ei dui bhai hrdayera 

ksali’ andhakara dui bhagavata-sange karana saksatkara.” 

 

 

 

Imitowanie Maha-bhagavaty 
 

Brahmacarin urodzony w rodzinie bramina przyszedł do Śrila Gaura-kiśory 

Prabhu i wyraził ochotę wykonywania hari-bhajana w jego towarzystwie. 

Wkrótce potem stał się szanowany z powodu swoich wyrzeczeń i oddania. 

Widząc cześć jaką okazywali mu ludzie, brahmacarin postanowił zbudować 

chatę krytą strzechą, taką jak miał Babaji Maharaja. W tajemnicy zbierał 

fundusze na ten cel i zbudował chatę na brzegu Gangesu. Brahmacarin 

pomyślał wtedy o uzyskaniu zgody Babajiego Maharaja na przekroczenie 

jego progu, lecz zanim poruszył ten temat, wszechwiedzący Babaji 

powiedział: „O szanowny brahmacari, to, że masz pragnienie wykonywać 

bhajana jest słuszne, lecz jeśli przekroczysz próg domu Mayi, zostaniesz 

coraz bardziej przez nią uwikłany. Powinieneś zostawić tę chatę i wykonywać 

swój bhajana pod drzewem.” 

 

Wówczas sentymentalny zwolennik Babajiego Maharaja zapytał: „Wcześniej 

radziłeś nam robić bhajana w pokoju z zaryglowanymi od wewnątrz 

drzwiami. Dlaczego teraz mówisz, że Hari-bhajana powinien być 

wykonywany pod drzewem, gdyż inaczej nie będzie to Hari-bhajana?” 

Słysząc to Babaji Maharaja odpowiedział ze złością: „Miałem rację mówiąc 

tak. To ciało jest domem, a dwoje naszych oczu to drzwi. Ten, kto zamyka 

drzwi i uczy się naśladować zewnętrzne zachowanie Vaisnavy nigdy nie 

może być uznany za takiego, co zamknął drzwi. Jedynym jego sposobem na 

sukces jest schronienie się pod drzewem. Otrzymujemy najwyższą korzyść, 

jeżeli jesteśmy posłuszni instrukcjom mistrza duchowego oraz Vaisnavów. 

Jeśli wierzymy w te instrukcje, stopniowo rozwijamy zdolność postępowania 
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zgodnie z nimi. Jednakże jeśli ktoś imituje ich zachowanie, z pewnością 

szybko upadnie”. 

 

W końcu brahmacari opuścił towarzystwo Babajiego Maharaja, który 

skomentował to: „Uważajcie! Tacy ludzie są źli z natury! On wykonuje Hari-

bhajana pragnąc szacunku zwykłych ludzi. Po dwóch czy czterech dniach 

stanie się chciwy na pieniądze. Niekwalifikowani do niesienia ciężaru ascezy 

nadal pragną zachowywać się, jakby byli Paramahamsami”. 

 

Po tym zdarzeniu brahmacarin postanowił wrócić do domu. Jeden z sąsiadów 

Babajiego Maharaja zapytał go: „Dlaczego został on złapany w pułapkę przez 

Mayę, chociaż przebywał z sadhu? Dlaczego nie zbiera rezultatów dobrego 

towarzystwa?” Babaji Maharaja odpowiedział na to: „Udawanie, że przebywa 

się z sadhu nie jest prawdziwym przebywaniem z sadhu. Nie otrzymuje się 

korzyści, jeśli opuści się towarzystwo świętych osób, zanim efekt tego 

zaowocuje. Brahmacarin zyskał tyle, że w przyszłości nie będzie jadł mięsa 

czy ryb i będzie powierzchownie przestrzegał pewnych zasad pobożnego 

zachowania, lecz nie będzie mógł wejść do królestwa hari-bhajana”. 

 

 

 

Anyabhilasa (pożądanie niewłaściwych rzeczy) 
 

Pewnego dnia, przed obchodami Ratha-yatra, Śrila Gaura-kiśora Prabhu 

zapytał ludzi, którzy zebrali się, by mu towarzyszyć: „Gdzie zamierzacie 

zobaczyć nadchodzące Ratha-yatra? W Padamatala jest wielki wóz i festiwal, 

a na wschodzie mieszka sławny zamindar, który ma wóz, ten kto tam pójdzie 

dostanie rasagule, jogurt oraz długi ryż.” W ten sposób Babaji Maharaja 

opisał pięć lub siedem miejsc, gdzie miała odbyć się Ratha-yatra. Wszyscy 

zaczęli się zastanawiać, czy Babaji Maharaja zachęcał ich do wzięcia udziału 

w festiwalach pojazdu. Prawie każdego dnia zbierali się, by czytać Śri 

Caitanya-bhagavata, Śri Caitanya-caritamrta i Śrimad Bhagavatam, a Śrila 

Babaji Maharaja zwykł podawać filozoficzne aspekty przestudiowanych 

fragmentów. Lubił słuchać nieustannie o osobie Prahlada Maharaja, ponieważ 

Caitanya Mahaprabhu często oddawał się przyjemności słuchania o czynach 

Prahlada Maharaja. Innym razem Babaji Maharaja studiował Prarthana i 

Prema-bhakti-candrika napisane przez Narottama dasa Thakurę i wyjaśniał 

prawidłową konkluzję tych pieśni. Czytał te pisma święte recytator, lecz 



 

 

77 

Babaji Maharaja był ich komentatorem.  W dzień Ratha-yatry nie było 

codziennego wykładu, jako że wszyscy poszli zobaczyć paradę wozów. 

Babaji Maharaja otworzył drzwi swojej chaty, wyszedł i oświadczył z lekkim 

uśmiechem na twarzy: „Dzisiaj mogę odetchnąć, jako że wszyscy poszli. Ci, 

którzy intonowali Harinama popełniając obrazy, zrezygnowali ze słuchania i 

intonowania Hari-katha w towarzystwie wielbicieli,  poszli bowiem zobaczyć  

Ratha-yatrę. Będą patrzeć na młode kobiety, tłum światowych ludzi i na inne 

obiekty przyjemności. Nie przyciąga ich hari-bhajana w towarzystwie 

Vaisnavy. Przyszli pod pretekstem przebywania z Vaisnavą, ponieważ jednak 

nie są naprawdę zainteresowani słuchaniem i intonowaniem chwał Pana, 

ulegają prądowi pragnień rzeczy niewłaściwych (anyabhilasa)”. Babaji 

Maharaja zaczął intonować samotnie najwspanialszym głosem. Później, tego 

samego dnia, widząc stopniowo powracających uczestników festiwalu 

wozów, Babaji Maharaja zachowując powagę nie rozmawiał z nikim. 

 

 

 

Śrila Gaura-kiśora Prabhu o Bhaktivinodzie Thakurze 
 

Śrimati Bhagavati devi, żona Śrila Bhaktivinoda Thakury i druga córka 

Thakury - Kadambini, przychodziły czasem do Kuliyi w Navadvip 

przybywając z Bhakti Bhavan w Kalkucie, aby mieć darśan lotosowych stóp 

Śrila Gaura-kiśory Gosvamiego. Pewnego dnia Babaji Maharaja zapytał je: 

„Dlaczego przyszłyście do Kuliyi opuszczając bóstwo (Thakura) waszego 

domu? Przyszłyście po zakupy na rynek czy przyszłyście zobaczyć bóstwo 

rynku? W waszym domu pojawił się wieczny towarzysz Pana Gaury. Jeśli 

chcecie zatrzymać go tam przez jakiś czas, powinnyście iść do domu i 

wykonywać z niewzruszonym umysłem Hari-bajana. W przeciwnym razie nie 

będziecie w stanie zatrzymać go ani chwili  dłużej”. 

 

 

Pomysłowe rozrywki Vaisnavy 
 

Kiedy Bhaktivinoda Thakura pod koniec swego życia zademonstrował 

rozrywkę choroby, mieszkał w Bhakti Bhavan w Kalkucie. Kastowy 

Gosvami  odwiedził Babajiego Maharaja w Kuliya, a ten ostatni powiedział: 

„Pójdziesz do Kalkuty, materialnego świata i przyprowadzisz Śrila 

Bhaktivinoda Thakurę do tego świętego Dham”. Kastowy Gosvami nie mógł 
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pojąć, co sugerował zaufany towarzysz Pana Caitanyi. Nie rozumiał: tomara 

hrdaye sada govinda-viśrama - „Serce Vaisnavy jest zawsze miejscem 

spoczynku Pana Govindy”. Oraz „Gdziekolwiek są Vaisnavowie, to miejsce 

staje się  Vrndavan i panuje w mim niekończące się szczęście”. Gdziekolwiek 

pojawia się Maha-bhagavata, mieszka tam ze swoimi towarzyszami z Goloki i 

służy Krsnie, synowi Vrajy, dwadzieścia cztery godziny na dobę. 

Powiedzenie Bhaktivinoda Thakury „Mój dom stał się Goloką” przekracza 

zwykłą przenośnię i powinno być przyjęte za fakt. 

 

Kiedy kastowy Gosvami przybył do Kalkuty, przekazał wiadomość 

Babajiego Maharaja Bhaktivinodzie Thakurze, a Thakura odpowiedział 

błogosławiąc Śrila Gaura-kiśorę za jego Hari-bhajana. Później, Śrila Sarasvati 

Thakura wyjaśnił nieuświadomionemu Gosvamiemu prawdę o Vaisnavach: 

„Zauważywszy zło w naszych sercach Vaisnavowie, zgodnie z wersetem z 

Bhagavad-gity: ye yatha mam prapadyante tas tathaiva bhajamy aham, 

oszukują nas na różne sposoby. Znając motywy, z którymi przychodzimy do 

nich, Vaisnavowie czują, że instruowanie nas nie pomoże, zatem mówią o 

różnych innych rzeczach, by sprawdzić naszą szczerość, będąc cały czas 

zaabsorbowanymi nieprzerwanym bhagavata-bhajana”. Wiele 

materialistycznych osób przychodziło do Śrila Gaura-kiśory dla kaprysu. 

Osoby te otrzymywały instrukcje stosownie do swych predyspozycji. Będąc 

w ten sposób oszukane wracały skąd przyszły. Słysząc od Babajiego 

Maharaja zwykłą pogawędkę o codziennych artykułach, takich jak mąka, ryż, 

olej, betel, ziemniaki, patola itd., mają możliwość większego zainteresowania 

się światowymi sprawami. Jeśli ktoś posiada materialistyczny instynkt 

hipokryty, nie może  naprawdę przebywać z sadhu. Jeśli natomiast ktoś w 

pełni podporządkowuje się sadhu, będzie szczęśliwy mogąc przebywać w 

jego towarzystwie i ciągle mówić o Prawdzie Absolutnej, pozostając wolnym 

od iluzji. 

 

 

 

Błogosławieństwo Śrila Gaura-kiśory 
 

Bhakti-pradipa Tirtha Maharaja, zachęcony przez Śrila Sarasvatiego Thakurę 

i za zgodą  Śrila Bhaktivinody Thakura przepłynął Ganges, by otrzymać 

darśan Śrila Gaura-kiśory Gosvamiego. Tirtha Maharaja był w tym czasie 

grhasthą i nie był jeszcze inicjowany przez Bhaktivinoda Thakurę. Idąc do 
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Śrila Gaura-kiśory Prabhu niósł ze sobą melon. Zwykle Babaji Maharaja nie 

przyjmował prezentów, lecz kiedy usłyszał, że przyszedł ktoś od Śrila 

Bhaktivinoda Thakury, przyjął owoc. Powiedział temu wielbicielowi w stroju 

gospodarza, by zaśpiewał jakiś kirtana z Prarthana Narottama dasa Thakury. 

Gospodarz zaśpiewał „gauranga” bolite habe pulaka-śariraa „hari-hari” 

bolite nayane ba’be nira. Słysząc jego śpiew Śrila Gaura-kiśora przekazał mu 

następującą instrukcję: „Utrzymuj wiarę w mistrza duchowego i innych 

Vaisnavów. Bądź pokorny jak źdźbło trawy i z cierpliwością drzewa zawsze 

intonuj imię Pana. Trzymaj się z daleka od towarzystwa niewielbicieli”. 

Słysząc to Bhakti-pradipa Prabhu powiedział Babajiemu Maharajowi: 

„Obecnie nie mam schronienia lotosowych stóp guru”. Śrila Gaura-kiśora 

Prabhu odpowiedział: „Przyjąłeś darśan Śrimad Bhaktivinoda Thakury w 

Mayapur, a to jest miejsce atma-nivedana - całkowitego podporządkowania. 

Jako, że podporządkowałeś się lotosowym stopom bona fide guru, zatem jak 

możesz mówić, że nie osiągnąłeś schronienia. Bhaktivinoda Thakura czeka na 

ciebie. Idź i przyjmij jego łaskę!” Usłyszawszy to, wielbiciel grhastha kazał 

ogolić sobie głowę. Śrila Gaura-kiśora Prabhu powiedział mu wtedy: „Kiedy 

przyjmiesz sannyasę, imię Mahaprabhu rozpowszechnione zostanie od kraju 

do kraju, od wioski do wioski”. Pobłogosławiony w ten sposób przez 

Babajiego Maharaja Bhakti-pradipa Prabhu dotknął jego lotosowych stóp i 

złożył wyrazy szacunku. Kiedy dwulicowe i materialistyczne osoby 

przychodziły by w podobny sposób  okazywać szacunek Babajiemu  

Maharajowi, on zwykł mówić: „Wszystko co masz, zostanie zniszczone. 

Twój dom zostanie zrównany z ziemią.” W ten sposób okazywał rozrywkę 

złości. W tym przypadku jego stosunek był całkiem inny. Tego samego dnia 

wielbiciel poszedł do Godruma, do Śrila Bhaktivinoda Thakura i został przez 

niego inicjowany mantrą kama-bija i kama-gayatri. Zgodnie z przepowiednią 

Babajiego Maharaja, był pierwszym uczniem, który otrzymał tridanda-

sannyasę od Śrila Bhaktisiddhanty Sarasvatiego Thakury, którego uważał za 

swojego siksa-guru. Znany był jako Bhakti-pradipa Tirtha Maharaja. Zgodnie 

ze swoimi możliwościami nauczał filozofii Pana Caitanyi i Śrila Bhaktivinoda 

Thakury w Indiach i za granicą. 

 

 

 

Przyłączenie się do wiecznych rozrywek Pana 
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W 1322 roku w Bengali o świcie, trzynastego dnia miesiąca Karttika, który 

odpowiada 16 listopadowi 1915 r. Śrila Gaura-kiśora Dasa Gosvami 

przyłączył się do wiecznych rozrywek Pana. Tego dnia o wschodzie słońca 

Śrila Sarasvati Thakura opuścił Śri Mayapur i udał się do Rani Dharmaśala w 

Kuliya, gdzie przebywał Babaji Maharaja. Główni kapłani z różnych świątyń 

i aśramów w Navadvip zaczęli sprzeczać się między sobą, gdzie pochować 

duchowe ciało Babajiego Maharaja. Wynikła zażarta kłótnia. Motyw 

sprzeczki był materialistyczny, gdyż spierające się strony uważały, iż 

założenie Samadhi Babajiego w ich aśramie czy świątyni pomoże im zarabiać 

pokaźnie sumy na pielgrzymach, którzy będą tłoczyć się, by zobaczyć 

grobowiec Paramahamsy. Jednakże Śrila Sarasvati Thakura sprzeciwił się ich 

bezprawnym próbom. Aby powstrzymać naruszanie spokoju przybył tam 

inspektor policji, którym był w tym czasie Mr Jatindranath Simha. 

 

Po wielu kontrowersjach dwulicowi Vaisnavowie oświadczyli: „Śrila 

Sarasvati Thakura nie jest sannyasinem i dlatego nie może tworzyć samadhi 

osoby, która wyrzekła się domu.” Słysząc ich stwierdzenie Sarasvati Thakura 

odpowiedział głosem podobnym do pioruna: „Jestem jedynym uczniem 

Paramahamsy Babajiego Maharaja. Chociaż nie przyjąłem sannyasy, jestem 

żyjącym w celibacie  brahmacarinem, a dzięki łasce Babajiego Maharaja nie 

jestem dwulicowym ascetą, który potajemnie uzależniony jest od 

obrzydliwych obyczajów, jak dzieje się z niektórymi podobnymi małpom 

osobami. Jestem dumny mówiąc to jako osoba nosząca buty Babajiego 

Maharaja. Jeśli jest tu asceta o prawdziwie świętym charakterze, może 

wystąpić i zaaranżować samadhi. Nie sprzeciwiam się temu. Ten, kto w 

przeciągu ostatniego roku lub sześciu miesięcy, trzech miesięcy, jednego 

miesiąca czy nawet trzech dni nie czerpał przyjemności z niedozwolonego 

towarzystwa kobiet, będzie mógł dotknąć to duchowo szczęśliwe ciało. Jeśli 

ktoś inny go dotknie, zostanie całkowicie zniszczony.” Słysząc te słowa 

inspektor policji powiedział: „Jak zdobyć na to dowody?” Śrila Sarasvati 

Thakura odrzekł: „Uwierzę temu, co powiedzą”. Po tym wyzwaniu, jeden po 

drugim odwracali się i opuszczali to miejsce. Inspektor policji oniemiał. 

 

Niektórzy z pozostałych tam wspominali, że Babaji Maharaja wyraził ostatnie 

pragnienie, by jego ciało było ciągnięte ulicami Navadvip w kurzu Dham. 

Sarasvati Thakura odpowiedział na to: „Chociaż jesteśmy głupcami, 

niedoświadczonymi i popełniającymi obrazy, potrafimy zrozumieć 

prawdziwe znaczenie przepełnionych  pokorą słów, które zostały 
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wypowiedziane przez Gurudeva, by zniszczyć dumę ludzi nastawionych na 

światowe uciechy. Nawet Krsna-candra uzna to za sukces, jeśli będzie niósł 

mojego Gurudeva na Swojej głowie czy ramionach. Po odejściu Haridasa 

Thakury, Śri Gaurasundara wziął duchowe ciało Thakura na swoje łono i 

tańczył. Z jakim dostojeństwem je adorował! Idąc w ślady Śriman 

Mahaprabhu, będziemy również nieść pełne duchowego szczęścia ciało 

Babajiego Maharaja na naszych głowach.” 

 

Następnego dnia, 17 listopada 1915 r. w Utthana Ekadaśi, po południu, 

zgodnie z poleceniami pism świętych, Śrila Sarasvati Thakura złożył ciało 

swojego guru w nowo uformowanej górze piaskowej Gangesu w Kuliya. 

Osoba z niskiej kasty Lohagara z okręgu Jessore podarowała swoją własność 

i zrzekła się wszelkich praw do niej. Jednak po pewnym czasie ofiarodawca 

zapomniał o swojej obietnicy i wykorzystywał tę posiadłość do różnych 

niedozwolonych czynności. Chciaż był za to krytykowany, nadal był dumny i 

popełniał obrazy  w stosunku do wiecznych towarzyszy Pana Caitanyi. 

Szesnaście lat później, z woli Gaura-kiśora dasa Babajiego Maharaja, jego 

miejsce spoczynku zostało podmyte przez Ganges i zalane przez rzekę. Śrila 

Sarasvati Thakura zorganizował grupę ludzi i odkrył nienaruszone samadhi, 

sprowadził je nad brzeg Radha-kunda we Vrajapattana, gdzie umieścili je na 

nowo przed pomnikiem Śri Guna Manjari. Nitya Gauranga dasa Adhikari, 

uczeń Śrila Sarasvatiego Thakury, pomógł zbudować piękną świątynię 

samadhi w tym miejscu. 

 

Kończymy nasze opowiadanie o transcendentalnych czynach Babajiego 

Maharaja tą często recytowaną modlitwą:  

 

namo gaura-kiœoraya saksad-vairagya-murtaye 

vipralambha-rasambudhe padambujaya te namah 

 

„Składam pełne szacunku  pokłony Gaura-kiśorze Babajiemu dasie 

Maharajowi (mistrzowi duchowemu Bhaktisiddhanty Sarasvatiego), który jest 

uosobionym wyrzeczeniem. Zawsze pochłonięty jest uczuciem rozłąki i 

intensywnej miłości do Krsny.” 
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ŚRILA  JAGANNATHA  DASA  BABAJI 
 

 

 

 

Om Visnupada Śri Śrimad Jagannatha dasa Babaji Maharaja pojawił się w 

tym świecie około 1750 roku pańskiego, w odległej wiosce w podokręgu 

Tangai, w okręgu Mayaman Singh, w dzisiejszym Bangladeszu. Należał do 

arystokratycznej rodziny. 

 

Inicjowanym uczniem Gaudiya Vedantacaryi Śrila Baladevy Vidyabusany 

był Uddhava dasa Babaji, a jego inicjowanym uczniem był Madhusudana 

dasa Babaji. Jagannatha dasa Babaji przyjął inicjację  Babaji od 

Madhusudana dasa Babajiego Maharaja. Według Gaudiya-vaisnava-jivana 

diksa guru Jagannatha dasa Babajiego był Jagadananda Gosvami ze 

Sringarvat we Vrndavan, którego veśa-guru był Krsna dasa  Babaji. 

 

Jagannatha dasa Babaji przez wiele lat wykonywał bhajana we Vrajamandala. 

Słynął w całym regionie jako siddha-baba (doskonale zrealizowana dusza). 

Był znany z tego, iż czasami intonował bez przerwy przez trzy dni i noce bez 

spania i pościł w tym czasie. Po dokonaniu swego ślubu, jadał prasadam 

składające się z długiego ryżu i jogurtu.  

 

W 1880 r. Śrila Bhaktivinoda Thakura odwiedził lotosowe stopy Babajiego 

Maharaja we Vrndavan i otrzymał od niego wiele cennych instrukcji. W roku 

1880 Paramahamsa Babaji przybył do okręgu Burdwan, osiedlając się w 

wiosce Amalajoda. Śrila Bhaktivinoda Thakura udał się tam pod pretekstem 

załatwiania interesu rządowego i w ten sposób pozyskał towarzystwo 

Jagannatha dasa Babajiego po raz drugi. Babaji był zachwycony 

entuzjazmem Bhaktivinoda Thakury do nauczania chwał Świętego Imienia 

Krsny. Później Jagannatha dasa Babaji przebywał przez jedenaście dni w 

Burdwan dniem i nocą prowadząc nieprzerwany kirtan (intonowanie i 

omawianie pism świętych). Śrila Bhaktivinoda Thakura założył prapanna-

aśrama (klasztor dla uczących się  podporządkowania Krsnie) w wiosce 

Amalajoda. 
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W roku 1893 Jagannatha dasa Babaji mieszkał w Kuliya w Navadvip i 

odwiedził Surabhi Kunja, miejsce zamieszkania Bhaktivinoda Thakury. Cały 

gaj przed jego przyjazdem oświetlony był elektrycznym światłem i wyglądał 

szczególnie pięknie. Później, razem ze swoimi zwolennikami, udał się do 

Mayapur i odwiedził wiele świętych miejsc, takich jak Yogapitha, 

Śrivasangana itd. Kiedy przybył do miejsca narodzin Pana Gaury odkrytego 

przez Bhaktivinoda Thakurę, zaczął tańczyć w ekstazie, chociaż był wówczas 

bardzo stary i myślano już wcześniej, że nie może chodzić. W ten sposób 

udowodnił ponad wszelką wątpliwość autentyczność siedziby. Spędził jakiś 

czas w Yogapitha w towarzystwie Śrila Bhaktivinoda Thakury i w cudowny 

sposób wyleczył jednego z jego synów z choroby skóry  każąc mu położyć 

się w pyle w miejscu pojawienia się Pana.  

 

Większość czasu spędzał nad brzegiem Gangesu w Kuliya intonując Święte 

Imię. Nadal można tam zobaczyć jego bhajana kutira i samadhi. Pewnego 

dnia poprosił Śrila Bhaktivinoda Thakurę, by zbudował werandę, aby 

schronili się tam odwiedzający go wielbiciele.  Thakura wykonał to 

natychmiast. 

 

Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura w wieku 12 lat był dobrze obeznany z 

astronomią. Słysząc o tym, Babaji Maharaja wezwał go pewnego dnia i 

polecił mu zrobienie kalendarza Vaisnava, który zawierałby dni pojawienia 

się i odejścia wszystkich towarzyszy Śri Caitanyi Mahaprabhu oraz Visnu-

priyi Thakurani. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura poczynił niezbędne 

obliczenia i rozpoczął publikację Śri Navadvip-pancika. 

 

Życiem i duszą Jagannatha dasa Babajiego było intonowanie Świętego 

Imienia i służenie Vaisnavom. Żył na tej ziemi przez 135 lat (według Gaura-

parisada-caritavali) i nauczał Świętego Imienia Śri Caitanyi Mahaprabhu. 

Choć ze względu na wiek był bardzo zgarbiony, w czasie kirtana jego ciało 

wyciągało się do ponad sześciu stóp, a jego wygląd upodabniał się do  

sylwetki tańczącego Śri Caitanyi Mahaprabhu. 

 

Ulubionym uczniem Jagannatha dasa Babajiego był Bhagavat dasa Babaji, 

który przyjął od niego inicjację Babaji. Gaura-kiśora dasa Babaji przyjął 

inicjację Babaji od Śrila Bhagavata dasa Babajiego Maharaja. Gaurahari dasa 

Babaji, Ramahari dasa Babaji i Nityananda dasa Babaji, którzy przybyli z 

Varsany we Vrajamandala byli uczniami Jagannatha dasa Babajiego. Inny 
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uczeń, zwany Krsna dasa Babaji pochodził z Kadamkhadi. Osobisty sługa i 

uczeń Śri Jagannatha dasa Babajiego Maharaja - Śri Bihari dasa był bardzo 

tęgi i silny. Z powodu zaawansowanego wieku Babaji Maharaja nie mógł 

chodzić. Śri Bihari nosił go wszędzie na swym ramieniu w bambusowym 

koszu. Raz, kiedy tak podróżował, bogaty człowiek dał  mu rupię, która 

została złożona u sługi  Babajiego Maharaja - Bihariego. Po przejściu kilku 

mil Śrila Babaji Maharaja kazał słudze zabrać go z powrotem do dawcy i 

zwrócić jego jedną rupię. Powiedział temu człowiekowi: „Rozumiem, że 

masz dużo pieniędzy. Nie mogłem znieść ciężaru jednej rupii i zastanawiam 

się jak ty znosisz ciężar tak wielu”. Babaji Maharaja czasami przyjmował 

dotację by służyć Vaisnavom, lecz w tym przypadku przykładowo okazał 

brak przywiązania pokazując, jak mamy wystrzegać się dobroczynności ze 

strony ludzi hołdujących bogactwu. 

 

Mieszkańcy wioski Surya-kunda zainspirowani przez Bihariego dasa 

zbudowali pokój i małą świątynię dla Śrila Jagannatha dasa Babajiego 

Maharaja. Siddha Baba poprosił Bihariego dasa, by zainstalował Bóstwo w 

świątyni. Otrzymawszy to polecenie, Bihari udał się do wioski Sonaruddi, 

która leżała około ośmiu mil od Katoa. Poprosił miejscowego właściciela 

ziemskiego, by dał mu Bóstwo. Kiedy otrzymał Bóstwa Gaura-Nitai, udał się 

do Kalkuty i zebrał dotację w wysokości 5 000 rupii od Śrinath Rai, sławnych 

rodzin Laha i od innych. Następnie wrócił do Surya-kunda. Bóstwa Śri Śri 

Gaura-Nitai zostały uroczyście zainstalowane w świątyni, gdzie lśniły niczym 

złoto. Wkrótce po tym, pewnej nocy, grupa bandytów wkroczyła do świątyni 

i próbowała wynieść Bóstwa sądząc, iż naprawdę były ze złota. Jednakże nie 

udało im się porwać tych Złotych Panów i wyczerpani padli w świątyni. 

Uciekli nie osiągając swego celu tuż przed nadejściem świtu. To zdarzenie 

bardzo poruszyło Babajiego Maharaja i kazał on Bihariemu dasowi, aby 

oddał Bóstwa jakiemuś wielbicielowi we Vrndavan. Bihari dasa udał się do 

miasta Vrndavan i wręczył je Gosvamiemu rodem z Bengali. Te Bóstwa 

nadal są czczone w świątyni Dhobigati Gopalbagh i znane są pod imieniem 

Sonar Gaura tzn. Złoty Gaura. 

 

Kilka dni po tym zdarzeniu Śrila Babaji Maharaja powiedział do Bihariego 

dasa: „Nie mogę żyć bez Bóstw. Przynieś inne Bóstwo, jakiekolwiek 

znajdziesz.”  Słysząc polecenie swojego guru-maharaja, Bihari udał się do 

Radha-kunda i spotkał Śri Dhenu dasa Babajiego z Mathury. Tam, w Radha-

kunda, w stogu siana zebranego na pożywienie dla krów, znaleźli Bóstwo 
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Sad-bhuja - sześcioramienne wspólne Bóstwo uosabiające jednocześnie Pana 

Ramacandrę, Pana Krsnacandrę i Pana Caitanyię Mahaprabhu. Bihari dasa 

kazał odpowiednio pomalować Bóstwo we Vrndavan i powrócił z wielkim 

entuzjazmem do Surya-kunda. Piękna postać Pana została zainstalowana 

zgodnie z zaleceniami pism świętych i Śrila Babaji Maharaja czcił Go przez 

dziesięć lat. 

 

Po 10 latach Śrila Jagannatha dasa Babaji Maharaja został zainspirowany, by 

udać się do Navadvip, poprosił więc Bihariego dasa, by oddał Bóstwo komuś 

we Vrndavan. Bihari dasa udał się zatem do Vrndavan i powierzył Bóstwo 

głównemu kapłanowi Gopala-guru-aśrama, który znany był jako Śri 

Narottama dasa Babaji. Pan w Swojej sześcioramiennej postaci czczony jest 

do dziś w świątyni sad-bhuja położonej przy drodze niedaleko Nidhuvana.  

 

Następnie Bihari zaniósł na ramieniu swojego guru-maharaja na stację 

kolejową Mathura i wsiadł do pociągu do Navadvip. Kiedy dotarli do stacji 

Memri w Bardhawan, brytyjski urzędnik kolejowy był pod tak wielkim 

wrażeniem prostoty i błogiej natury Śrila Babajiego Maharaja, że pomagał im 

na wiele sposobów. Wysiedli z pociągu i zanim dotarli do Navadvip, wynajęli 

wóz zaprzężony do wołu i udali się do aśramu słynnej czystej duszy o imieniu 

Śri Bhagavan dasa Babaji, który mieszkał w Ambika-Kalna w Bengalu. Ta 

wielka dusza bardzo się ucieszyła widząc Śrila Jagannatha dasa Babajiego 

Maharaja i wykrzykując w stanie transcendentalnego uniesienia: „O! Mój 

przyjaciel przyszedł!” , objął Śri Jagannatha dasa Babajiego. Obydwaj upadli 

na ziemię w stanie głębokiej transcendentalnej ekstazy i tracąc przytomność 

weszli w niezgłębiony trans duchowy. Trwali w bezruchu zamknięci w 

uścisku bezgranicznej przyjaźni od dziesiątej rano do jedenastej w nocy. 

Słudzy obu Siddha Baba poczuli się nieswojo i Śri Visnudasa - sługa Śri 

Bhagavana dasa Babajiego Maharaja - poprosił Bihariego dasa, by zrobił coś, 

co wróci im zewnętrzną świadomość. Bihari dasa zaczął masować pierś 

swojego guru i intonować maha-mantrę. Przywróciło ich to do zewnętrznej 

świadomości i wstali. Śrila Jagannatha dasa Babaji Maharaja nie jadł i nie pił 

podczas trzech dni podróży, więc zaraz zostało przygotowane prasada i 

złamał swój post o północy.  Potem spali chwilę.  

 

Po dziesięciodniowym pobycie w Kalna Jagannatha dasa Prabhu postanowił 

udać się wozem do Navadvip. Bhagavan dasa Babaji miał tylko osiemnaście 

rupii, lecz nalegał by je oddać Jagannathowi dasie Babajiemu na  podróż, co 
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ten przyjął z radością.  W drodze Bihari zapytał, gdzie zamieszkają w 

Navadvipa, sugerując by mieszkali w ogromnym aśramie popularnie zwanym 

„Baba-akhara”. 

 

Śrila Babaji Maharaja odpowiedział: „Nie, nie zamieszkamy w żadnym 

aśramie. Będziemy mieszkać pod drzewem”. Naprawdę przebywali pod 

drzewem jakiś czas, ale później wielbiciel zwany Śri Madhava Datta nabył 

ziemię przyległą do tego drzewa i oddał ją Babajiemu. Rok później Śrila 

Bhaktivinoda Thakura zbudował tam dla niego dwie małe chaty. Rajarsi Śri 

Vanamali Rai, słynny właściciel ziemski, zbudował jeszcze trzy chaty i mur 

wokół nich. Starsza bogata pani kazała wykopać studnię na pitną wodę. 

Babaji przebywał w Kuliya przez trzydzieści dwa lata. Według Gaudiya-

vaisnava-jivana żył aż 147 lat, po czym przyłączył się do rozrywek Pana. 

 

Jagannath Babaji ściśle i regularnie przestrzegał ślubów Caturmasya 

(czteromiesięczna deszczowa pora). W pierwszym miesiącu jadał tylko cztery 

banany codziennie wieczorem. W drugim miesiącu jadał tylko owoce guava. 

W trzecim miesiącu pił trochę maślanki. A w czwartym miesiącu 

konsumował wyłącznie kwiaty drzewa bananowego. Pewnego razu udał się 

do Rishikesh, aby oczyścić swoje intonowanie, co wymagało wykonania 

obrządku oczyszczającego zwanego puraścarana. Ta pokuta musiała być 

wykonana z ogromną surowością. Kąpał się o trzeciej nad ranem i intonował 

w zamkniętym pokoju bez rozmów i jedzenia aż do wschodu słońca. Aby 

zakończyć ten ślub w odpowiedni sposób, dana osoba ma kąpać się po 

każdym wypróżnieniu i nawet po puszczeniu wiatru. Przestrzegając tej zasady 

przez dwa miesiące nieumyślnie powiedział coś do Bihariego dasa. Zaczął 

cały proces od początku i zakończył swój ślub po trzech miesiącach. 

Następnie ogłosił, iż jeśli chce się mieć darśan Pana Krsny jako Śri Caitanyi 

Mahaprabhu powinno się wykonywać puraścarana w ten sposób. 

 

Babaji Maharaja przyjął kiedyś trochę chleba od osoby należącej do kasty 

zamiataczy we Vrndavan. Ten czyn został surowo skrytykowany przez 

miejscową wspólnotę Vaisnava. Wiele osób przychodziło do niego 

domagając się, by wyjaśnił swój czyn. On odpowiedział: „Czy wiecie kim są 

ci zamiatacze? Przed pojawieniem się we Vraja-Dham Pan Krsna poprosił by 

88 000 świętych się tam urodziło, a oni urodzili się w rodzinach z niskich 

klas. Wielbiciele mieszkają we Vraja-Dham, by mieć możliwość 

obsypywania ciał jej pyłem i opuszczenia swych ciał w tym miejscu. Ci 
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zamiatacze zawsze służą pyłowi Vrndavan. Zatem uważam ich za sługi Vraja-

Dham i nie widzę różnicy między nimi a innymi Vaisnavami”. Po tym 

zdarzeniu Babaji postanowił intonować w odosobnieniu, udał się do miejsca 

zwanego Pesi Kadankhandi, odległego milę od jakiejkolwiek wioski, blisko 

Khandrivana - jednego z dwunastu lasów Vrajy. Wraz z Biharim spędził tam 

Daśami i Ekadaśi całkowicie poszcząc. Rankiem w  Dvadaśi Bihari zaczął 

podejrzewać, iż Śrila Babaji Maharaja udał się do miejsca, gdzie nie było nic 

do jedzenia oraz że nie mógł prawidłowo przerwać postu w Ekadaśi przez 

spożycie prasadam przyrządzonego z ziaren. Jednak Babaji kazał Bihariemu 

intonować głośno Maha-mantrę przy akompaniamencie karatali, a przed 

południem Brijbasi przyszedł i przyniósł ziarna, by przygotowali prasada. 

Później dostarczano im codziennie olbrzymie ilości mleka. 

 

Gdziekolwiek szli, prasada zawsze było dla nich w cudowny sposób 

dostępne. Podobne zdarzenie miało miejsce w Navadvip w porze deszczowej. 

Całe miasto zatopione było  wodami Gangesu i nadal obficie padało przez 

tydzień. Nikt nie mógł wyjść, by prosić o jałmużnę. Nagle pojawiły się cztery 

osoby w małej łódce i dały Babajiemu Maharajowi 20 kilogramów płaskiego 

ryżu, jogurtu i sandeś. 

 

Przebywając w Navadvip Babaji Maharaj stał się obiektem wielkich czułości 

i aplauzów. Pewnego razu słynny właściciel ziemski - Srinath Rai - oraz kilku 

członków jego rodziny przyszło na audiencję ze sławną świętą osobą. Nie 

poznawszy go zapytali, czy wie, gdzie mieszka sławny siddha baba.  Śrila 

Babaji Maharaja odpowiedział: „Nie znam tu nikogo, kto byłby siddha baba. 

Mieszkam tu, lecz jestem po prostu zwykłą żywą istotą jak wy wszyscy”.  

Rais zdał sobie wtedy sprawę, że tak naprawdę zwracają się do Śrila 

Babajiego Maharaja, który był całkowicie wolny od pożądania, sławy i 

uznania. Oni jednak pokornie poprosili, by ukazał im cud. Babaji 

niespokojnie oświadczył: „Nie wiem jak wykonuje się cuda”. Następnie 

podniósł patyk i zaczął bić ziemię, wydawało się że ze złości. Właściciel 

ziemski obawiając się, iż popełnił obrazę, błagał Babajiego, by nie gniewał 

się na nich z powodu ich niestosownej prośby. 

Śrila Jagannatha dasa Babaji odpowiedział: „Nie gniewam się na was. 

Przeganiałem właśnie kozę, która zjadała roślinkę Tulasi niedaleko chaty 

Śrila Lokanatha Gosvamiego w Radha-kunda”. Rais zdumiał się słysząc to i 

by sprawdzić autentyczność tego oświadczenia wysłał natychmiast telegram 

do Radha-kunda. Odpowiedź, która przyszła następnego dnia potwierdziła, że 
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koza weszła do chaty Śrila Lokanatha Gosvamiego i zniszczyła tam roślinkę 

Tulasi. To zdarzenie przekonało wiele osób wątpiących w doskonałość 

Babajiego, że są w błędzie. Powrócili, by zobaczyć go i padli przed jego 

lotosowymi stopami składając wyrazy szacunku. Doskonali wielbiciele Pana 

nie są zainteresowani wszechświatem materialnym, nigdy nie pragną robić 

pokazu z mocy cudotwórczych. Jednakże by zwiększyć wiarę ludzi 

wątpiących, są czasami inspirowani przez Boga do wykonywania 

pozaziemskich czynów w celu oddziaływania moralnego. 

 

Pewnego razu mieszkający w Navadvip Bihari dasa poważnie zachorował. 

Cierpiał z powodu wysokiej gorączki i majaczył, a od czasu do czasu tracił 

przytomność. Wezwano eksperta medycyny z Kalkuty, lecz oświadczył on, 

że choroba posunęła się za daleko by można było go wyleczyć. Przewidywał, 

że Bihari wykończy się do rana. Wtedy Śrila Jagannatha dasa Babaji 

Maharaja siadł obok swojego drogiego sługi. Położył na jego ustach 

poświęcony listek Tulasi i zaczął intonować Hare Krsna Maha-mantrę. W 

ciągu pół godziny Bihari został wyleczony. Wstał z łóżka i udał się do kuchni, 

by ugotować prasada, wiedząc że Śrila Babaji Maharaja, który pościł podczas 

choroby sługi, nie zje niczego, co nie zostało przygotowane przez niego.  

 

Śrila Jagannatha dasa Babaji mówił, że najlepszym czasem na intonowanie 

jest pora od trzeciej do siódmej rano, oraz od zachodu słońca do jedenastej w 

nocy. Oświadczył, że żaden poważny wielbiciel nie powinien spać w tych 

godzinach, jako że Pan Śiva w tym czasie przychodzi sprawdzić wielbicieli 

swego guru - Pana Krsny. 

 

Chociaż Babaji pod koniec życia nie mógł chodzić, bardzo entuzjastycznie 

tańczył podczas wykonywania sankirtana. Jego ciało rozciągało się w tańcu. 

Codziennie składał tysiąc pokłonów swojemu Bóstwu Giridhari, aż do 

ostatniego dnia swojego życia. Nie lubił zostawiać prasada na talerzu, a jeśli 

pomyślał, że ktoś zamierza zjeść jego pozostałości, zjadał każdy ostatni 

kawałek, a nawet talerz z liścia, by temu zapobiec. 

 

Bihari dasa był niepiśmienny i nie znał nawet alfabetu. Pewnego dnia Śrila 

Babaji Maharaja poprosił go, by przeczytał mu Śri Caitayna-caritamrtę. Kiedy 

Bihari przypomniał swojemu guru-maharajowi o swoim analfabetyzmie, 

Babaji poprosił go po prostu, by spoglądał na książkę przez jakiś czas, a 
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następnie zaczął  intonować wersety. W ciągu kilku minut Bihari zaczął 

recytować rozrywki Pana Caitanyi ze stron Śri Caitanyi-caritamrty. 

 

Kiedykolwiek Babaji Maharaja przybywał do Kalkuty, zatrzymywał się się w 

domu Bhaktivinoda Thakury na ulicy Maniktala. Wielu wielbicieli starało się 

przyjąć go do swoich domów, by dać mu prasada, lecz on nigdy nie 

przyjmował ich zaproszeń. Podarował Govardhana-Śila Śrila Bhaktivinodzie 

Thakurze, który czcił Śila w swoim Bhakti Bhavan. 

 

Wzrok Babajiego Maharaja był przyćmiony z powodu wieku, a ludzie 

odwiedzający go, zwykle ofiarowywali mu dotacje. Bihari dasa 

przechowywał datki w pustym glinianym naczyniu na wodę. Pewnego dnia 

Babaji Maharaja poprosił niespodziewanie: „Bihari, daj mi wszystkie dotacje, 

które otrzymałeś”. Bihari odkładał czasami trochę pieniędzy na zaspokojenie 

potrzeb Babajiego Maharaja, lecz Jagannatha dasa Babaji od razu zauważał 

brakującą kwotę i żądał jej zwrotu. Bihari śmiał się i spełniał prośbę. Babaji 

Maharaja wydawał zebrane pieniądze zgodnie z własnymi poważnymi 

pragnieniami. Raz zakupił rasagule za sumę 200 rupii dla krów w Navadvip-

Dham - ogromna ilość słodyczy w tym czasie! 

 

Innym razem suka urodziła pięć szczeniąt na brzegu Gangesu niedaleko 

bhajakutira Babajiego Maharaja. Kiedy mędrzec zasiadł do prasada, psy 

siadły wokół jego talerza. Bihari próbował przesunąć niektóre szczeniaki, lecz 

Babaji Maharaja powiedział: „Zabierz mój talerz, nie będę dziś jadł”. Bihari 

podnosił psy i mówił: „Oto są psy”. Babaji Maharaja mówił czule: „One są 

psami Dhamy”. 

 

Wielu ludzi przychodziło do Babajiego Maharaja i prosiło o inicjację, lecz on 

zwykle nie akceptował ich. Prosił jednak o różnego rodzaju przysługi. 

Większość z nich zwykle szybko odchodziła zniechęcona prośbami o 

poważne zaangażowanie. Pewien dżentelmen na przykład - Śri Gaura Hari 

dasa - przyszedł po inicjację, lecz Babaji Maharaja odmówił przyjęcia go. 

Dlatego też Gaura Hari pościł przez trzy dni przed chatą Paramahamsy. W 

końcu Babaji Maharaja zlitował się nad nim i dał mu inicjację Babaji. 

 

Maharaja powiedział kiedyś profesjonalnemu recytatorowi Bhagavatam: 

„Twoja recytacja Bhagavatam jest takim samym interesem jak interes 

prostytutki. Ten, kto recytuje Bhagavatam dla interesu, obraża Święte Imię i 
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nikt nie powinien go słuchać. Jeśli ktoś będzie go słuchał, po prostu 

zdegraduje się”.  Ten pan natychmiast zaprzestał recytacji i stał się wielkim 

wielbicielem żyjąc pokornie we Vrndavan. 

 

Śrila Jagannatha dasa Babaji zwykł przebywać sześć miesięcy we Vrajy i 

sześć miesięcy w Navadvip-Dham. Według Gaudiya-vaisnava-jivana, kiedy 

w podeszłym wieku 146 lat wyruszył do Navadvip z Radha-kundy, wielu 

Brijbasich i innych Vaisnavów przychodziło dopytywać się, dlaczego 

opuszcza Vraja-Dham w tak podeszłym wieku. Odpowiadał bardzo 

pokornym i transcendentalnie przygnębionym głosem: „Wy wszyscy możecie 

pozostać tutaj we Vraja-Dham, ponieważ wszyscy jesteście czystymi 

wielbicielami. Ja popełniam dużo obraz i dlatego lepiej będzie, jeśli zostanę w 

Navadvip. Panowie Śri Śri Gaura-Nitay nie biorą pod uwagę naszych obraz, 

jako że oni pojawili się, by  wyzwalać wszystkich popełniających obrazy. 

Lecz tutaj, we Vraja-Dham, obrazy są liczone a reakcje są narzucane 

skrupulatnie”.  To była jego ostatnia podróż do Navadvip-Dham. Kilka 

miesięcy po przybyciu, pierwszego dnia nowego księżyca miesięcy Phalguna, 

dwa tygodnie przed rocznicą pojawienia się Pana Caitanyi, przyłączył się do 

wiecznych rozrywek Pana. 

 

Śrila Bhaktivinoda Thakura zawsze nazywał Śrila Babajiego Maharaja 

Vaisnava-Sarvabhauma - „Naczelny wódz” Vaisnavów.  

 

gauravirbhava-bhumes tva nirdesta saj-jana-priyah 

vaisnava-sarvabhauma-śri-jagannathaya te namah 

   

„Składam pełne szacunku pokłony Jagannathowi dasie Babajiemu, który 

szanowany jest przez całą wspólnotę Vaisnava, i który odkrył miejsce 

pojawienia się Pana Caitanyi”. 
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WYJĄTKI  Z  LISTÓW  ŚRILA  PRABHUPADA 
 

 

 

 

„Jeśli chodzi o drugie twoje pytanie, Bhaktivinoda Thakura nie był 

oficjalnym Mistrzem Duchowym Gaura Kiśory dasa Babajiego Maharaja. 

Gaura Kiśora das Babaji Maharaja był już wcześniej wyrzeczonym 

Paramahamsą, lecz Bhaktivinod Thakur nawet podczas odgrywania roli 

gospodarza był traktowany przez Gaura Kiśorę dasa Babajiego Maharaja jako 

Nauczyciel z powodu Jego wzniosłego zrozumienia duchowego a zatem On 

zawsze traktował Go jak Swojego Mistrza Duchowego. Mistrz duchowy jest 

rozumiany dwojako; mianowicie siksa guru i diksa guru.  Oficjalnie 

Bhaktivinoda Thakura był siksa guru Gaura Kiśory dasa Babajiego 

Maharaja.” (SPL 69-5-1) 

 

„Zasugerowałeś, by na każdej tylnej okładce BTG było moje zdjęcie, lecz 

uważam iż byłoby lepiej, gdyby w jednym miesiącu na 1 lub 3 stronie było 

moje zdjęcie, potem Guru Maharaja, następnie Gaura Kiśory dasa Babajiego, 

później Bhaktivinoda Thakura, następnie Jagannatha dasa Babajiego, 

następnie Pana Caitanyi. Prezentowanie zdjęć Guru Parampara byłoby bardzo 

stosowne”. (SPL 69-7-56) 

 

„Tak, są przykłady osób świadomych Krsny, które czciły Pana żyjąc 

samotnie. Najlepszym przykładem jest Haridas Thakur. Haridas Thakur 

mieszkał czasami tylko w jaskini cały czas intonując mantrę Hare Krsna. 

Podobnie Gaura Kiśora das Babaji, mistrz duchowy mojego guru maharaja, 

zwykł intonować samotnie w odosobnionym miejscu, tak aby nikt nie 

przeszkadzał mu w jego medytacji o Krsnie. Lecz nie należy imitować tych 

wielkich osób. Jeśli będziemy sztucznie imitować świętą osobę z powodu 

jakichś negatywnych uczuć czy z powodu pragnienia adoracji, nie będzie to 

zbyt korzystne. Powołując się na autorytet Pana Caitanyi i mojego mistrza 

duchowego proszę moich uczniów, by zawsze przebywali w towarzystwie 

wielbicieli i rozpowszechniali ruch sankirtana na całym świecie, tak aby inni 

również mogli uzyskać szansę wyzwolenia z materialnego uwarunkowania. 

Prahlad Maharaja modlił się: „Nie sprawia mi przyjemności samotny powrót 

do królestwa Boga, muszę przyprowadzić ze sobą wszystkich tych nędznych 
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głupców, którzy nie mają żadnej alternatywy jak tylko podporządkować się 

Tobie”. Ta forma wielbienia nazywana gostanandi jest wyższa od 

bhajananandi czyli świętego człowieka, który żyje samotnie medytując o 

Panu w sercu. Takie jest zdanie pism świętych”. (SPL 74-6-35) 
 


