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WSTĘP
śunaha vallabha, kŗşņa – parama-madhura

saundarya, madhurya, prema-vilāsa - pracura

Drogi Vallabho, proszę, posłuchaj nas. Pan Kŗşņa jest niezwykle atrak-
cyjny. Jego piękno, słodycz i miłosne rozrywki są nieograniczone. 
Czyści wielbiciele mogą rozkoszować się wieczną słodyczą miłosnych 
rozrywek Pana Kŗşņy w każdym momencie swojego życia, ale my 
powinniśmy wiedzieć, że Kŗşņa nie jest kompletny bez Swoich wiel-
bicieli, i że rozrywkami Śrī Kŗşņy można rozkoszować się tylko dla-
tego, że spełnia je On ze swoimi wielbicielami. Dlatego tak samo jak 
rozkoszujemy się słuchaniem o rozrywkach Kŗşņy, z równą przyjem-
nością słuchamy o rozrywkach Jego wielbicieli. Słuchanie o rozryw-
kach wielbicieli umożliwia nam przyłączenie się do boskich rozrywek 
Pana, ponieważ wielbiciele są tak miłosierni.
Prema Vilasa jest starą literaturą Vaisnava, napisaną prawie pięćset lat 
temu i swoimi szczegółowymi opisami czynności wielbicieli Pana Ca-
itanyi uzupełnia takie dzieła, jak Caitanya-bhagavata i Caitanya-ca-
ritamrta.  Pierwotny tekst zawiera dziesięć tysięcy wersetów w dwu-
dziestu czterech rozdziałach, jakkolwiek to wydanie, utrzymując 
oryginalną zawartość, zostało napisane prozą, aby uczynić je bardziej 
przystępnym dla angielskojęzycznego audytorium.
Autorem Prema Vilasa jest Śri Nityananda dasa, uczeń Śri Jahnava 
Maty i mieszkaniec Śrikhandy. W dwudziestym rozdziale tej pracy 
autor mówi odrobinę o sobie samym:
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„Viracandra Prabhu jest moim instruującym mistrzem duchowym. 
Obdarzył mnie on wielką łaską. Moja rodzina pochodziła ze Śrikhan-
dy. Moja matka miała na imię Sandamini, a mój ojciec Atmarama, ja 
zaś jestem ich jedynym synem. Moi rodzice umarli, kiedy byłem mło-
dy. Kiedy w ten sposób pozostałem bez schronienia, Śri Jahnava Mata 
pojawiła się w moim śnie i powiedziała mi, żebym się nie martwił. 
Poinstruowała mnie, abym udał się do Khadadahy i przyjął od niej 
inicjację. Zgodnie z jej poleceniem poszedłem do Khadadahy i pod-
porządkowałem się jej lotosowym stopom. Moje poprzednie imię 
brzmiało Balarama, ale Jahnava Mata dała mi imię Nityananda Dasa. 
W ten sposób mogę się skromnie przedstawić. Składam miliony po-
kłonów u lotosowych stóp mojego mistrza duchowego, Pana Krsny 
i wszystkich Vaisnavów.”
Przede wszystkim książka ta skupia się na życiu i rozrywkach trzech 
Prabhu: Śrinivasa Acaryi, Narottama dasa Thakury i Śyamanandy 
Prabhu. Są również opisane chwały Ramacandry Kaviraja, Viracan-
dry, Jahnava Maty i Visnupriyi, wraz z głównymi gałęziami drzewa Śri 
Krsny Caitanyi z Nityanandą Prabhu, Advaita Acaryą, Haridasa Tha-
kurą, Lokanatha Goswamim, Gadadhara Panditą, Rupą Goswamim, 
Sanataną Goswamim oraz Śri Jivą na czele. Nie ma wątpliwości, że ta 
książka została przyjęta jako autentyczna, ponieważ Prema Vilasa jest 
wspomniana w kilku świętych pismach Vaisnavów, m.in. w książce 
pt. Karnananda, która tak mówi o Prema Vilasa: „Opis podróży Pana 
do Bengalu znajdujemy w książce Prema Vilasa. Nityananda dasa na-
pisał ją na polecenie swojego mistrza duchowego, Śri Jahnava Maty.” 
W innym miejscy w tej samej książce: „Na polecenie Jahnava Maty 
Nityananda dasa opisał cechy Pana w swojej książce Prema Vilasa.”
Możemy się wiele nauczyć z tej książki . Prema Vilasa dostarcza re-
lacji naocznych świadków zdarzeń, a poza tym zawiera dokładne 
reportaże z czynności wielkich współpracowników Pana Caitanyi, 
szczególnie wspomnianych już trzech acaryów Vaisnava: Śrinivasa, 
Narottama i Śyamanandy. Sprawozdania te, czy to opowiedziane oso-
biście, czy też nie, są dokładne, gdyż Nityananda dasa miał przywilej 
podróżować ze Śri Jahnava Matą jako jej osobisty sługa i w ten sposób 
zarówno uczestniczył w wielu rozrywkach, które opisywał (festiwale 
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w Kheturi, wydarzenia we Vrndavanie i w innych miejscach), jak i żył 
współcześnie z opisywanymi wielkimi duszami i ich uczniami.
Czytelnik zauważy jednak, że nie wszystkie rozrywki następują ściśle 
chronologicznie jedna po drugiej. Np. kiedy Jahnava Mata podróżo-
wała do Vrndavany po wzięciu udziału w festiwalu Narottama dasa 
Thakury w Kheturi, spotkała Śri Rupę i Śri Sanatanę, ale wcześniej 
w tej książce usłyszeliśmy, że Rupa i Sanatana opuścili już ten świat. 
Musimy jednak zrozumieć, że Prema Vilasa jest falą wzbierającej 
miłości, książką w zamierzeniu opisującą życie i nauki wielkich mi-
strzów duchowych Gaudiya Vaisnava. Dlatego opisy w książce podą-
żają za duchowymi emocjami autora, a niekoniecznie postępują ściśle 
chronologicznie. To jest ważny punkt zrozumienia pism wedyjskich: 
wypadki są drugorzędne w stosunku do wysiłków autora, aby przed-
stawić swoje głębsze, duchowe objawienie. Pisarze Vaisnava są zain-
teresowani istotą swoich duchowych doświadczeń i chcą dzielić się 
nimi dla korzyści ludzkości. Dlatego działają zgodnie ze swoja we-
wnętrzną wizja mniej troszcząc się o historyczność przekazu. Autor 
Prema Vilasa świadom był rozbieżności i raz za razem prosił czy-
telników o wybaczenie wszystkiego, co mogłoby się okazać błędem, 
podkreślając, że pisze tę książkę jedynie na ścisłe polecenie swojego 
mistrza duchowego. W ten sposób Nityananda dasa wyraża swój naj-
wyższy szacunek dla polecenia swojego guru – jest to życiem i duszą 
prawdziwego ucznia – i nieumyślnie demaskuje swoje kwalifikacje do 
zaprezentowania tej książki. Pisma święte stwierdzają, że dzięki łasce 
guru chromy może wspiąć się na szczyty gór, a niemowa może stać się 
krasomówcą. 
Fakt, że Śri Nityananda dasa skomponował te wspaniałą narrację na 
polecenie swojego guru sprawia, że Prema Vilasa jest równie przy-
jemna i autorytatywna, jak Śri Caitanya-bhagavata czy Śri Caitanya-
-caritamrta.  
Z najgłębszą pokorą ofiarowuję tę książkę społecznościom Vaisnava.

Ukończono w Śri Vrndavana-dhama,
30 marca 2005 r.

Vaisnava dasanudasa, Iśvara dasa.
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Pierwsza Vilasa
NARODZINY ŚRINIVASA ACARYI

Wszelka chwała Śri Krsnie Caitanyi.
na radhitam kaliyuge tava pada padman

nalokitah kaliyuge tava gaura dehah
nakarnitah kaliyuge tava tattva gatah

caitanya candra bhavata parivancito ham
O Panie Caitanyo! Ponieważ nie czciłem Twoich lotosowych stóp 
w tym wieku Kali, ponieważ nie widziałem Twojej złotej formy w tym 
wieku Kali, ponieważ nie słyszałem Twoich chwał w tym wieku Kali, 
jestem całkowicie pozbawiony Twojej bezprzyczynowej łaski.

jaya jaya śri-caitanya jaya nityananda
jayadvaita-candra jaya gaura-bhakta-vrnda

Wszelka chwała Śri Krsnie Caitanyi! Wszelka chwała Nityanandzie 
Prabhu! Wszelka chwała Advaitacandrze i wszelka chwała wszystkim 
wielbicielom Śri Caitanyi Mahaprabhu!

jaya jaya śri-jahnava jaya viracandra
jaya jaya kaliyuge harinama mantra

Wszelka chwała Śri Jahnava Macie i wszelka chwała Viracandrze Pra-
bhu! Wszelka chwała maha-mantrze Hare Krsna!

jaya jaya kaviraja thakura govinda
janra gune saptadvipe jivera ananda

Wszelka chwała Śrinivasa Acaryi i wszelka chwała Ramacandrze, któ-
ry był uczniem Śrinivasa. Wszelka chwała Govinda Kavirajy, dzięki 
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którego błogosławieństwom mieszkańcy Saptadvipy żyli szczęśliwie.

Wszelka chwała czytelnikom tej książki! Proszę, słuchajcie uważnie, 
jak opisuję rozrywki Śri Śri Radha-Krsny oraz wielbicieli.
Pan Caitanya wysłał Nityanandę Prabhu do Bengalu, aby nauczał i w 
ten sposób rozdawał wszystkim miłość Boga. Kiedykolwiek jakiś Va-
isnava przybywał z Bengalu, Śri Caitanya Mahaprabhu wypytywał go 
o nauczanie w tamtych stronach. Pewnego dnia ktoś poinformował 
Pana, że święte imię nie jest już szerzone w Bengalu, a inni powie-
dzieli Mu, że Advaita Acarya nie uznaje już wyższości służby oddania, 
a zamiast tego naucza filozofii impersonalnej mówiąc, że wyzwolenie 
jest ostatecznym celem życia. W istocie, Advaita Acarya nie omawia 
innych spraw poza wyzwoleniem. W ten sposób zalał cały Bengal fi-
lozofią impersonalną. 
Kiedy Śri Caitanya Mahaprabhu dowiedział się o tym, ogromnie się 
rozzłościł. Jednocześnie był bardzo nieszczęśliwy z powodu rozłą-
ki z Nityanandą Prabhu. Akurat wtedy przybyli Svarupa Damodara 
i Ramananda Raya, aby spotkać się z Panem. Śri Caitanya Mahapra-
bhu rzekł: „To dobrze, że obaj przyszliście tutaj. Czy słyszeliście, że 
cały Bengal został pozbawiony służby oddania dla Pana Hari, ponie-
waż Advaita Acarya naucza raczej o pięciu rodzajach wyzwolenia niż 
o służbie oddania? On jest inkarnacją Najwyższego Pana, więc nie 
rozumiem Jego intencji. Teraz powiedzcie Mi, proszę, jak sprawimy, 
że ci ludzie zaczną dalej praktykować służbę oddania? Czy Advaita 
Acarya nie wstydzi się nauczać impersonalizmu? Chociaż słyszałem 
nowiny o Jego nienormalnym nauczaniu od różnych ludzi, to jednak 
trudno mi uwierzyć, że Advaita mógłby rozprzestrzeniać cokolwiek 
innego niż służba oddania.”
Właśnie wtedy przyszedł list od Nityanandy Prabhu potwierdzający, 
że Advaita Acarya naucza raczej o impersonalnym wyzwoleniu, niż 
o bhakti. Przeczytawszy ten list Śri Caitanya Mahaprabhu zaniepokoił 
się jeszcze bardziej. Wziąwszy list udał się do świątyni Pana Jagan-
natha i otoczony przez Swoich wielbicieli stanął za kolumna Garudy, 
aby otrzymać darśan Pana Jagannatha. 
Następnie przybył Sarvabhauma Bhattacarya. Kiedy tylko go zoba-



13

czył, Pan napełnił się ekstazą i zaczął wołać: „Bhakti, bhakti!” Napraw-
dę, Pan objął Bhattacaryę z wielką miłością. Później, wciąż z listem 
Nityanandy Prabhu w dłoni, Caitanya Mahaprabhu w towarzystwie 
Sarvabhaumy Bhattacaryi udał się do Swojej rezydencji w domu Kaśi 
Miśry. Tam dał Bhattacaryi list Nityanandy. Kiedy ten zapoznał się 
z jego treścią, natychmiast się rozzłościł: „Wydaje się, że w Bengalu 
nie pozostał nikt, kto miałby choć trochę inteligencji. W przeciwnym 
razie, dlaczego przyjmowaliby wyzwolenie za nadrzędne wobec służ-
by oddania? Pójdźmy tam i obalmy filozofię Advaity. Jeśli mówi takie 
nonsensy, powinniśmy Go aresztować.”
Caitanya Mahaprabhu zareagował radością. Natychmiast usiadł i na-
pisał jeden list do Advaity, a drugi do Nityanandy i wysłał je z jednym 
Vaisnavą do Bengalu. Zawsze tolerancyjny Sarvabhauma Bhattacarya 
rzekł: „O Panie! Studiowałem logikę i byłem zauroczony suchymi ar-
gumentami. Nie miałem wiedzy o chwałach służby oddania. Spędzi-
łem wiele lat głosząc wyzwolenie jako cel życia, dopóki nie spotkałem 
Gopinatha Acaryi, Twojego wielkiego wielbiciela, którego wszystkie 
poczynania są wręcz wzorowe. On zna doskonale chwały służby od-
dania i transcendentalne cechy Najwyższego Pana. 
„O Panie! Obdarzyłeś mnie Swoją łaską ze względu na niego. Teraz 
straciłem moje nieczyste motywacje i rozwinąłem oddanie dla loto-
sowych stóp Najwyższego Pana.”
Powiedziawszy to Sarvabhauma pożegnał się i odszedł. Jednak Pan 
nadal martwił się, że kraj mógł zostać pozbawiony służby oddania. 
Zastanawiał się: „W jaki sposób służba oddania zapanuje na całym 
świecie? Chcę rozdawać święte imię i miłość Boga mieszkańcom Ben-
galu. Chcę też poczynić pewne przygotowania, aby ta służba oddania 
kwitła nawet po Moim odejściu. Wysłałem dwóch braci, Rupę i Sa-
natanę, do Vrndavany, aby skompilowali literaturę oddania. Ale chcę 
mieć odpowiednią osobę, aby spełniła Moje pragnienie. 
Nagle Caitanya Mahaprabhu zawołał: „Avani! Avani!” Natychmiast 
pojawiła się przed Nim Matka Ziemia ze złożonymi dłońmi. Pan 
rzekł: „Słuchaj uważnie. Chcę, żebyś sprowadziła właściwą osobę, 
która będzie rozdawała miłość Boga.”
Matka Ziemia odparła: „O Panie! Obdarzyłeś mnie tak ekstatycz-
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ną miłością do Boga. Teraz proszę, powiedz mi, w jaki sposób mam 
stworzyć osobę odpowiednią dla Twojej misji?”
Właśnie wtedy nadeszli Svarupa Damodara i Ramananda Raya i ofia-
rowali Panu pokłony, a Pan opowiedział im, o co poprosił Matkę Zie-
mię. Kiedy skończył, pogrążył się w transcendentalnej ekstazie i za-
czął głośno wołać: „Prema! Prema!” Płacząc rzewnie i intonując imię 
Nityanandy, stracił zewnętrzną świadomość i pozostawał nieprzy-
tomny przez dziewięć godzin, podczas gdy Svarupa Damodara  bez 
przerwy intonował słodkim głosem święte imię Pana Hari. 
Kiedy ostatecznie Śri Caitanya Mahaprabhu odzyskał zewnętrzną 
świadomość, Svarupa Damodara rzekł: „O Panie! Powinniśmy zoba-
czyć pana Jagannatha.”
Sarvabhauma Bhattacarya również był obecny w świątyni i Pan był 
bardzo zadowolony widząc go. Powiedział: „To dobrze, że przysze-
dłeś. Proszę, usiądź i posłuchaj tego, co muszę powiedzieć. Advaita 
Acarya zniszczył ścieżkę służby oddania. Powiedz mi, co powinniśmy 
zrobić?” 
Sarvabhauma Bhattacarya odrzekł: „Advaita Acarya jest Panem 
wszechświata. Nie mogę uwierzyć, że mógłby mówić w ten sposób. 
Wydaje mi się, że jakaś arogancka osoba udzieliła Ci błędnych infor-
macji. Chcę osobiście porozmawiać z tym człowiekiem.”
Z wielkim trudem Sarvabhauma Bhattacarya odszukał osobę, która 
przyniosła Caitanyi Mahaprabhu wiadomość o nauczaniu Advaity 
i przyprowadził ją przed Pana. Człowiek ten powiedział: „Sarvabhau-
mo Bhattacaryo, Kiedy Caitanya Mahaprabhu opuścił Navadvipę, 
Advaita Acarya był ogromnie nieszczęśliwy. Zaczął działać, jakby był 
stale wytrącony z równowagi, często zachowywał się po prostu dzi-
wacznie. Jest On bez wątpienie pełną mocy osobistością i cokolwiek 
robi, nigdy nie jest to bezcelowe. Mam pełną wiarę w Jego słowa.” 
Sarvabhauma Bhattacarya rzekł: „O Panie! Dopóki obecny jest Nity-
ananda Prabhu, dopóty nie będzie żadnych przeszkód w nauczaniu 
czystej służby oddania i miłości Boga. Ale nie mogę przewidzieć, co 
stanie się po Jego odejściu z tego świata. Proszę więc, zrób to, co uwa-
żasz za słuszne.
O Panie! Ja osobiście byłem w pełni pochłonięty filozofią imperso-
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nalizmu, ale dzięki Twojej łasce opuściłem tamtą ścieżkę i podjąłem 
służbę oddania. Ludzie w Kali-yudze są bardzo grzeszni i rządzeni są 
przez grzesznych i niemoralnych władców. Pełen mocy proces into-
nowania świętego imienia Hari mógłby zniszczyć wpływ tych niewła-
ściwie ukierunkowanych polityków. Nawet myśl o świętym imieniu 
może zniszczyć wszelkie grzeszne reakcje. Nityananda Prabhu nauczał 
chwał świętego imienia Hari i w ten sposób ustanowił ścieżkę służby 
oddania w Bengalu. Wysłałeś Go do Bengalu, a teraz się martwisz!”
Pan odpowiedział: „Tak, masz rację. W rzeczywistości tęsknię za Ni-
tyanandą Prabhu. Poradź Mi, proszę, co powinienem zrobić.”
Sarvabhauma Bhattacarya wykrzyknął: „O Panie! Nikt z wyjątkiem 
Pana Jagannatha nie może udzielić Ci rady.”
Po tej dyskusji udali się do świątyni Jagannatha, gdzie Caitanya Ma-
haprabhu modlił się: „O Panie Jagannatho, jesteś oceanem łaski. Wie-
lu ludzi zostało ocalonych dzięki Twojemu darśanowi. Wielu innych 
oczyściło się po prostu wąchając słodki zapach resztek Twojego po-
żywienia. Ty jednoczysz wszystkie rasy i w Swoich rozrywkach nie 
rozróżniasz pomiędzy pobożnymi a grzesznikami.”
Kiedy tylko Pan skończył tę modlitwę, pujari Pana Jagannatha przy-
niósł ogromną girlandę i ofiarował ja Śri Caitanyi Mahaprabhu. 
Uszczęśliwiony Pan przyjął ją i powrócił do swojej rezydencji. Tej 
nocy, kiedy Śri Caitanya Mahaprabhu spał, Pan Jagannathau kazał 
Mu się i rzekł z uśmiechem: „Nie jestem bardziej kwalifikowany, niż 
Ty. Jest pewien bramin, który nie ma syna. Kiedykolwiek przychodzi 
po Mój darśan, zawsze błaga o syna. Wielka gorliwość tego bramina 
wzbudziła moje współczucie. Byłem tak zadowolony z jego czystego 
oddania, że pobłogosławiłem go, że będzie miał syna. Ten bramin ma 
na imię Caitanya dasa Acarya i jest zarówno kwalifikowanym brami-
nem, jak również jest pełen miłości Boga. Powinieneś dać mu Swoją 
bezprzyczynową łaskę, aby dłużej nie rozpaczał. Jego żoną jest Lak-
smipriya, córka Balaramy dasa. Jest cnotliwa, o nienagannych manie-
rach i bardzo chwalebna.”
 W tym momencie Śri Caitanya Mahaprabhu obudził się i zaczął pła-
kać intonując imię Jagannatha. Zawołał Kaśi Miśrę i powiedział mu, 
że chciałby się spotkać z Caitanyą dasem z Bengalu. „To polecenie 
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Pana Jagannatha. Proszę, zorganizuj wszystko tak, żeby ten Caitanya 
dasa szybko tutaj przybył.”
Kaśi Miśra odparł: „O Panie! Minął już długi czas, odkąd Caitanya 
dasa opuścił Bengal.”
„Czy wiesz, gdzie teraz mieszka?”
„Dowiem się.”
Właśnie wtedy przybył z Vrndavany Jagadananda Pandita. Pan zapy-
tał go o pomyślność Sanatany Goswamiego, a Jagadananda Pandita 
odparł: „We Vrndavanie wszyscy są szczęśliwi i dobrze im się wie-
dzie. Widziałem Matkę Śaci w Navadvipie po drodze tutaj. Spotkałem 
także Advaitę Acaryę w Śantipur. Poprosił mnie, żebym przekazał Ci 
wiadomość, ale ta wiadomość jest dziwna i nie rozumiem z niej ani 
słowa. Acarya powiedział: 
„Proszę, powiedz Śri Caitanyi Mahaprabhu, który działa jak szaleniec, 
że wszystko tutaj oszalało tak jak On. Powiedz Mu także, że ryż nie 
jest już towarem poszukiwanym na rynku. Następnie powiedz Mu, że 
ci, którzy teraz szaleją w ekstatycznej miłości, nie są już zainteresowa-
ni tym materialnym światem. I powiedz też Śri Caitanyi Mahaprabhu, 
że wypowiedział te słowa ten, kto również stał się szaleńcem w eksta-
tycznej miłości [Advaita Prabhu].”
Po usłyszeniu tej dziwnej wieści, Śri Caitanya Mahaprabhu, Svarupa 
Damodara i inni wielbiciele zaczęli się śmiać, a od tego dnia rozdzie-
rający serce stan Śri Caitanyi Mahaprabhu pogorszył się jeszcze, gdyż 
Jego cierpienie wywołane rozłąką z Krsną wzrosło w dwójnasób. 
W tym czasie Matka Ziemia była tak przytłoczona miłością Boga, że 
nie mogła opanować swoich emocji. W rezultacie trzęsienia ziemi 
wstrząsały Nilacalą dzień i noc. 
O bracia! Nie myślcie, że były to zwykłe trzęsienia ziemi. Raczej były 
dziełem Pana Caitanyi. Poprzednio zatopił Nilacalę przyznając miłość 
Boga oceanowi. Wydaje się, że ocean nie mógł już dłużej znieść takie-
go ogromu miłości Boga , więc dał Matce Ziemi trochę swojej premy. 
Ziemia kołysała się tam i z powrotem, rujnując wiele domów i zabi-
jając mnóstwo ludzi. Niektórzy ludzie mówili: „Żyliśmy w Nilacali 
przez wiele lat bez żadnych problemów. Teraz przyszedł ten Caitanya 
i wywołuje wszelkiego rodzaju zakłócenia.” Inni mówili: „Opuśćmy 
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ten kraj i idźmy gdziekolwiek indziej. Ale gdzie możemy się udać?”
Ktoś powiedział: „Nie masz żony ani dzieci, nie masz też majątku. 
Dlaczego zatem miałbyś opuszczać Nilacalę?” Ktoś inny rzekł: „Zo-
staniemy tutaj niezależnie od tego, jakie niebezpieczeństwa spadną 
na nas. Jeśli Pan Jagannatha nas chroni, z pewnością nie stanie nam 
się krzywda. Chodźmy wszyscy do Śri Krsny Caitanyi i przedłóżmy 
naszą prośbę.” 
Doszedłszy do takiego wniosku, ludzie ci udali się do domu Kaśi Mi-
śry. Widząc wielki tłum gromadzący się na zewnątrz, Śri Caitanya 
Mahaprabhu i Svarupa Damodara wyszli z domu. Kiedy tylko ludzie 
zobaczyli Pana, transcendentalna ekstaza po prostu ich zmiażdżyła 
i zaczęli modlić się do Niego w ten sposób: „O Panie! Ty zawsze nas 
chroniłeś. Uratowałeś nas, kiedy Nilacala została zatopiona. O Gau-
rango! Teraz ziemia drży. Prosimy, chroń nas przed tym niebezpie-
czeństwem. Nie mamy żadnego schronienia oprócz Ciebie. Ty ratu-
jesz wszystkie upadłe dusze. Prosimy, nie zaniedbuj nas.”
W tym momencie przybył pujari ze świątyni Jagannatha, niosąc pra-
sada. Śri Caitanya Mahaprabhu natychmiast przyjął prasada z wiel-
kim szacunkiem i umieścił je obok siebie. Pujari powiedział Panu, że 
nie jest w stanie kontynuować służby dla Pana Jagannatha, ponieważ 
gdy tylko próbował dotknąć Bóstwa, poczuł się senny. Przestraszony 
pujari poprosił, aby Pan zrobił coś, żeby mógł nadal służyć Bóstwom 
w świątyni. Usłyszawszy to, Śri Caitanya Mahaprabhu kazał Matce 
Ziemi uspokoić się na kilka dni, a następnie powiedział pujariemu, 
żeby wracał do swojej służby.
Pan rzekł do zebranych ludzi: „O bracia! Wszyscy powinniście bez 
obawy wrócić do domów. Nie będzie więcej trzęsień ziemi w Nilacali. 
Pomodlę się do Pana Jagannatha, aby je powstrzymał.”
Kiedy wszyscy odeszli, myśli Pana powróciły do Caitanyi dasa. We-
zwał Matkę Ziemię i spytał czy wie, gdzie mieszka Caitanya dasa.
Matka Ziemia odparła: „O Panie! Jest mnóstwo osób o tym imieniu. 
Skąd mogę wiedzieć, którą z nich masz na myśli?”
Pan rzekł: „Szukam Caitanyi dasa, który przyszedł do Puri błagać 
Pana Jagannatha o syna. Jego żona ma na imię Laksmipriya i jest cór-
ką Balaramy dasa. Spróbuj znaleźć go dla Mnie.”
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Matka Ziemia natychmiast odeszła, aby szukać Caitanyi dasa i wró-
ciła po trzech dniach. Powiedziała: „Znalazłam Caitanyę dasa w Ca-
kandi. Jest bardzo kulturalny i pobożny, i spełnił niezbędne rytuały, 
aby mieć syna.”
Pan powiedział: „Wyświadczyłaś Mi wielką przysługę. Pan Jagannatha 
również był dla mnie bardzo łaskawy. Słuchaj, o Ziemio, idź do Lak-
smipriyi i daj jej ekstatyczną miłość Boga. To jest Moje polecenie.”
Na dźwięk tych słów Matka Ziemia zaczęła tańczyć. Po spotkaniu 
z Caitanyą Mahaprabhu zbliżyła się do Laksmipriyi i dała jej całą eks-
tatyczną miłość, jaką posiadała.
W tym czasie w Nilacali, Śri Caitanya Mahaprabhu rozpoczął kirtan 
na dziedzińcu świątyni Pana Jagannatha. Złożył ręce przed Panem Ja-
gannathem i zaczął płakać powtarzając imię: „Śrinivasa! Śrinivasa!” 
Pan Jagannatha uśmiechnął się i to samo zrobił Śri Caitanya Maha-
prabhu. Śri Caitanya Mahaprabhu zaczął się modlić: „O Panie! Speł-
niłeś Moje pragnienie. Dzięki Twojej łasce Caitanya dasa będzie miał 
olśniewającego syna imieniem Śrinivasa, który będzie spełniał wiele 
ekstatycznych rozrywek i rozpowszechniał miłość do Boga.
O Panie! Dwaj bracia, Rupa Goswami i Sanatana Goswami, napiszą 
wiele książek opisujących szczęśliwe rozrywki Śri Śri Radha-Krsny. 
Śrinivasa zabierze te książki do Bengalu, aby powiększać dystrybucję 
miłości do Krsny.”
Odsłoniwszy umysł przed Panem Jagannathem, Śri Caitanya Maha-
prabhu wrócił do Swojej rezydencji, gdzie poinformował Kaśi Miśrę, 
Svarupa Damodarę i innych wielbicieli, co zaszło. Następnie Pan wy-
słał list do Nityanandy Prabhu do Bengalu, aby powiadomić Go o na-
rodzinach Śrinivasa. Wysłał też list do Advaity Acaryi mówiąc mu, że 
w Cakandi nad brzegami Gangesu żyje pobożny bramin, który będzie 
miał sławnego syna imieniem Śrinivasa. „Ten chłopiec” – pisał Pan 
– „wyrośnie na wielkiego Vaisnavę.” Wysławszy te dwa listy Pan po-
czuł ulgę, pewny, że prema będzie nadal w przyszłości rozdawana. 
Mniej więcej w tym samym czasie wielbiciele w Nilacala dostali list 
od Sanatany Goswamiego, że Gopala Bhatta Goswami przybył do 
Vrndavany. Wszyscy wielbiciele byli szczęśliwi słysząc te wieści. Śri 
Caitanya Mahaprabhu był szczególnie ekstatyczny i opisał wielbicie-
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lom niezwykłe cechy Gopala Bhatty Goswamiego. Następnie Pan po-
wiedział: „Chcę wysłać Gopala Bhatcie Goswamiemu coś specjalnego, 
ale nie wiem, co? Jestem ubogim sannyasinem bez żadnej własności. 
Mam tylko przepaskę na biodra i asanę. Wyślę mu te dwie rzeczy i po-
radzę mu, aby pozostał z Rupą i Sanataną.” 
Pan napisał list do Sanatany Goswamiego i dołączył kilka sugestii, 
które mogłyby pomóc Rupie w kompilacji literatury oddania. Na-
pomknął również, że wkrótce pojawi się błyszcząca jak klejnot oso-
bistość o imieniu Śrinivasa, która będzie nauczała w Bengalu chwał 
rozrywek Śri Śri Radha-Krsny. 
Pan powiedział: „Po Moim odejściu przybędzie on do Vrndavany . 
Wszyscy powinniście pomóc mu, dając mu swoje książki. Wysłałem 
Nityanandę, Ramadasa, Gadadhara i Sundaranandę do Bengalu. Oj-
ciec Śrinivasy, Caitanya dasa, błagał Pana Jagannatha o syna i Pan ła-
skawie przychylił się do tej prośby. Wkrótce przybędę do Vrndavany, 
aby zobaczyć was wszystkich. Przygotujcie tam dla Mnie jakieś od-
osobnione miejsce. Svarupa Damodara i Ramananda Raya są wspa-
niali i utrzymuję się przy życiu jedynie dzięki ich łasce. Wysłałem asa-
nę dla Gopala Bhatty Goswamiego przez wielbiciela, a Ramananda 
pokrył koszty jego podróży do Vrndavany. 
Tego dnia, kiedy do Vrndavany przybył wielbiciel z listem od Pana, 
Rupa i Sanatana Goswami siedzieli razem. Wpadli w uniesienie, kiedy 
zrozumieli, że list pochodzi od Pana. Kiedy go przeczytali i zobaczyli 
przepaskę na biodra oraz asanę Pana, obaj stracili zewnętrzną świa-
domość. Pochłonięci medytacją płakali rzewnie, intonując ”Gauraha-
ri!” Następnie owinęli przepaskę wokół swoich szyj, przycisnęli asanę 
do piersi i lamentowali: „Czy kiedykolwiek jeszcze zobaczymy piękną 
jak księżyc twarz Gauracandry? Czy usłyszymy jeszcze Jego słodkie 
słowa? Nasze serca zostały przeszyte strzałami rozłąki z Nim.” 
Rupa i Sanatana Goswami czuli słodki aromat transcendentalnego 
ciała Pana na rzeczach, które przysłał. Kiedy to rozważali, przybyli 
Bhugarbha i Lokanatha Goswami i zobaczywszy rzeczy  i list od Pana, 
również padli na ziemię i bili się w pierś lamentując. 
Zwyczajem Lokanatha Goswamiego było, że pozostawał zawsze sam. 
Czasami płakał, a czasami śmiał się w ekstazie. Lokanath Goswami 
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był zarówno drogi Panu Caitanyi, jak i cieszył się dużym szacunkiem 
Rupy i Sanatany Goswamich. Jego uczeń, Narottama dasa Thakura, 
był równie wzniosły, jak on sam.
Narottama dasa Thakura, syn Krsnanandy Raya i mieszkaniec Gade-
rahat, nauczał w tym świecie miłości Boga. Był bliskim towarzyszem 
Śrinivasa Acaryi, tak jak Rupa i Sanatana Goswami. Jak mogę opi-
sać boskie cechy Narottama dasa Thakury? Swoje imię, Narottama, 
otrzymał od nikogo innego, jak tylko od Samego Pana Gaurangi. 
Zamanifestował niezrównaną moc i spełniał zadziwiające rozrywki. 
Był tak wzniosłą osobistością, że trudno nawet wyobrazić sobie jakieś 
porównanie. Obaj, Narottama dasa Thakura i Śrinivasa Acarya, po-
siadali niezrównane zalety i obaj rozdawali święte imię i miłość Boga 
w całym Bengalu. Spróbuję opisać ich chwały później w tej książce. 
Ale w tym momencie wszyscy wielbiciele we Vrndavanie mocno od-
czuwali rozłąkę ze Śri Caitanyą Mahaprabhu. Widząc niepohamowa-
ną żałość Sanatany Goswamiego, Rupa Goswami rzekł: „Jeśli ty za-
chowujesz się w ten sposób, to co stanie się z innymi? Jesteś drugim 
ciałem Pana. Jeśli załamujesz się tak teraz, to inni kompletnie stracą 
swoją stałość.”
Wielkimi staraniami Rupa Goswami uspokoił Sanatanę Goswamiego. 
Jednak Sanatana wciąż drżał z powodu uczucia rozłąki. Od tego dnia 
Sanatana Goswami był coraz bardziej zaniepokojony i jego osłabienie 
spowodowane rozłąką z Panem Gaurangą stale rosło. Rupa Goswami 
martwił się, że Sanatana Goswami może opuścić ten świat. 
Po pewnym czasie Rupa Goswami wziął dwa artykuły przysłane przez 
Śri Caitanyę Mahaprabhu i pełen radości poszedł zobaczyć się z Go-
pala Bhattą Goswamim. Rupa i Sanatana Goswami nieśli po jednej 
z tych rzeczy, trzymając je przy piersi. Kiedy przybyli do Gopala Bhat-
ty Goswamiego, ofiarowali mu wyrazy szacunku i prezenty od Pana, 
które mu przynieśli, a także przeczytali mu list Pana. Kiedy usłyszał 
treść listu, Gopala Bhatta Goswami został wręcz przytłoczony falą eks-
tazy. Przycisnął przepaskę biodrową i asanę do piersi i zaczął rzewnie 
płakać. Rupa Goswami słodkimi słowami troskliwie dodał mu otu-
chy. Wtedy Sanatana Goswami rzekł: „Posłuchaj, Gopala Bhatto Go-
swami, powinieneś siedzieć na tej asanie, kiedy przemawiasz. To jest 
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właściwy sposób uszanowania prezentu Pana. Nie wahaj się!”
Gopala Bhatta Goswami spytał: „Jak mogę ośmielić się usiąść na tej 
asanie? Ale jeśli zlekceważę ją, z pewnością będę zrujnowany.” Rupa 
Goswami odparł: „Cokolwiek Pan każe, musi to być wykonane.”
Gopala Bhatta Goswami owinął przepaskę wokół swojej szyi i usiadł 
na asanie. To zadowoliło zebranych wielbicieli, którzy następnie roze-
szli się do swoich domów.
Tej nocy Pan Gauranga pojawił się przed Sanataną Goswamim we śnie 
i powiedział: „Jeden z Moich wielbicieli pojawi się wkrótce w bramiń-
skiej rodzinie. Ten wielbiciel będzie zrównoważony i pełen wszelkich 
dobrych cech. O Sanatano! Nie jesteś różny ode Mnie. Będziesz kon-
tynuował Moją misje z pomocą tego wielbiciela, którego imię będzie 
brzmiało Śrinivasa.” Zobaczywszy Pana w swoim śnie, Sanatana Go-
swami przepełnił się kornym lękiem. 
Następnego dnia ujawnił to zdarzenie zebranym wielbicielom. „Po-
słuchajcie wszyscy. Syn bramina, który będzie nazywał się Śriniva-
sa, będzie nauczał chwał rozrywek Śri Śri Radha-Krsny w Bengalu. 
Pan stale rozkoszuje się tymi transcendentalnymi rozrywkami wraz 
ze Swoimi towarzyszami, takimi jak Svarupa Damodara Goswami 
czy Ramananda Raya, i upełnomocnił Śri Rupę Goswamiego, aby pi-
sał o tym. Pan spowoduje, że Śrinivasa pojawi się w Bengalu po Jego 
odejściu. Mam nadzieję, że wy wszyscy zobaczycie go, kiedy nadejdzie 
właściwy czas. Trzeba mieć dużo szczęścia, żeby spotkać wielbiciela 
Pana Caitanyi, więc sądzę, że ja nie jestem wystarczająco szczęśliwy. 
Jeśli wy wszyscy jesteście szczęściarzami, to dzięki łasce Śri Caitanyi 
Mahaprabhu z pewnością już wkrótce zobaczycie tego wielbiciela.”
Gopala Bhatta Goswami rzekł: „Jeśli Pan przyśle taką błyszczącą jak 
klejnot osobistość, z pewnością będziemy mieć przywilej ujrzenia jej.”
Śri Rupa Goswami rzekł: „Dzięki łasce Pana pracowałem ciężko, aby 
napisać tak wiele książek. Moja praca stanie się sukcesem, jeśli będę 
mógł nauczyć Śrinivasa treści tych książek, a następnie wręczyć mu 
je.” Wszyscy ucieszyli się uświadamiając sobie, że ta wzniosła osobi-
stość ocali w przyszłości wiele upadłych, uwarunkowanych dusz.
Pewnego dnia wielbiciele mieli sen, w którym zobaczyli Śrinivasa po-
jawiającego się w domu Caitanyi dasa z łona Laksmipriyi. Jak tylko 
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Śrinivasa się urodził, święte imiona Śri Śri Radha-Krsny zaczęły się 
rozprzestrzeniać. Wszelkie żywe istoty, włączając w to zjadaczy psów, 
zostały ocalone. Z tego snu wszyscy wielbiciele mogli zrozumieć, co 
wydarzy się w najbliższej przyszłości, ale jednocześnie zmartwili się, 
ponieważ Pan powiedział, że Śrinivasa pojawi się po Jego odejściu. 
Rupa i Sanatana Goswami szczególnie pragnęli zobaczyć Śrinivasa, 
który był prawdziwym ucieleśnieniem miłości Boga. Ale Svarupa Da-
modara był niespokojny z powodu wszystkich niepomyślnych zna-
ków pojawiających się tak w dzień jak i w nocy. Któregoś dnia, kiedy 
zastał Śri Caitanyę Mahaprabhu samego, zapytał o tożsamość i cechy 
Śrinivasy. Pan był bardzo szczęśliwy mogąc gloryfikować Śrinivasę. 
Zatem Svarupa Damodara napisał list do Sanatany Goswamiego do 
Vrndavany i przekazał mu to, co opowiedział mu Śri Caitanya Maha-
prabhu. 
W tym czasie dla pomyślności swojego syna, Caitanya dasa usiadł na 
brzegu Gangesu i siedem razy spełnił religijną ceremonię puraścara-
na. Tej nocy Pan poinformował go we śnie, że wkrótce urodzi mu 
się chłopiec o złotej cerze, i że powinien dać mu na imię Śrinivasa. 
Następnie Pan powiedział mu, że jego syn będzie propagował święte 
imię Pana i ocali wielu ludzi. Potem Pan dotknął głowy Laksmipriyi 
i powiedział jej, żeby była szczęśliwa, ponieważ nosi w swoim łonie 
niezwykłą duszę.
Kiedy tylko Laksmipriya poczuła dotknięcie Pana, ekstatyczna mi-
łość odurzyła ją. To uczucie wypełniło ją do tego stopnia, że obudziła 
się i zaczęła płakać. W jej ciele pojawiły się symptomy Krsna-prema. 
Lała łzy, pociła się, a włosy zjeżyły się na jej ciele. 
Laksmipriya powiedziała swojemu mężowi: „O panie! Bądź ostroż-
ny. Wielka osobistość rezyduje w moim ciele. Z jego powodu wszyst-
kie moje strapienia i troski zostały pokonane. Mówię ci prawdę. Nie 
zostawiaj mnie samej i sam nie odchodź nigdzie. Po prostu spełniaj 
sankirtana w domu dzień i noc.” Caitanya dasa odpowiedział: „Jeśli 
nie wyjdę i nie będę wypełniał swoich obowiązków, to co będziemy 
jedli?” Laksmipriya odparła swemu mężowi: „Otrzymaliśmy wielki 
skarb. Z jego powodu nasze ubóstwo zostanie zniszczone, a nasze ży-
cie stanie się pomyślne. Już teraz możesz zobaczyć dobrze wróżące 
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znaki. Czy pamiętasz, jak okrutnie król traktował swoich poddanych? 
Jak to jest, że teraz zaczął miłować pokój, a swoich obywateli uczy-
nił swoimi przyjaciółmi? Naczelnik naszej wioski opuścił kiedyś wieś 
z powodu niesmaku, ale teraz gotów jest powrócić. Od czasu, kiedy 
nasz syn wszedł do mojego łona, ty i ja staliśmy się radośni, a nasz 
strach przed yavanami zniknął.”
Było też wiele innych pomyślnych znaków w wiosce. Mieszkańcy za-
wsze czcili boginię Durgę, Pana Śivę i innych półbogów. Teraz intono-
wali tylko święte imiona Krsny. Ale grzeszni bramini żyjący w wiosce 
poszli do naczelnika, aby donieść mu o zmianach w religijnych prak-
tykach ludzi. „O panie! Ludzie nie intonują już imion Śivy i Durgi. 
Prosimy, zatrzymaj ten nonsens.” Naczelnik, którego imię brzmiało 
Durgadasa, rzekł gniewnie: „Kto ośmielił się nauczyć ich czegokol-
wiek innego? Jeśli znajdę kogokolwiek intonującego inne imiona niż 
Śivy i Durgi, splądruję i zniszczę jego dom. Następnie Durgadasa we-
zwał obwoływacza i kazał mu ogłosić w całej wiosce, że każdy musi 
intonować imiona Śivy i Durgi, albo stanie w obliczu ruiny. Ale kiedy 
tylko obwoływacz uderzył w swój bęben, zaczęły się z niego wydoby-
wać dźwięki: „Radha! Krsna!” Wtedy dzieci w wiosce zaczęły intono-
wać święte imiona Śri Śri Radha-Krsny i tańczyć w ekstazie, a umysły 
kobiet wypełniły się radością, jak gdyby były odurzone dźwiękami 
bębna. One również tańcząc intonowały święte imiona Radhy i Krsny. 
Wszyscy, zarówno młodzi jak i starzy, wraz z naczelnikiem wioski ru-
szyli z procesją do domu Caitanyi dasa. Chociaż Caitanya dasa za-
niepokoił się widząc naczelnika wioski u swoich drzwi, ofiarował mu 
szacunek i asanę. Prosząc ludzi, żeby się rozeszli, Caitanya dasa zajął 
się swoim gościem. Durgadasa umył się, a wtedy Caitanya dasa podał 
mu smaczny posiłek. Naczelnik wioski jadł do syta, a potem położył 
się, aby odpocząć. Kiedy spał, usłyszał nagle dźwięki mrdang i kara-
tali. Wzdrygnął się i obudził, ale niczego nie zobaczył. W tym czasie 
w sąsiednim pokoju Laksmipriya mówiła do swojego męża: „O acaryo! 
Widziałam dwoje dzieci o złotej cerze tańczących w sankirtanie. Póź-
niej te dzieci połączyły się i stały się jednym. To dziecko podeszło do 
mnie i z uśmiechem złapało moje stopy. Powiedziało mi, żebym pocze-
kała dziesięć miesięcy, a znów będę mogła zobaczyć je tańczące.”
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Kiedy Durgadasa podsłuchał te słowa, zaczął potępiać samego siebie. 
Płakał i tarzał się po ziemi. Caitanya dasa usłyszał jego lament i na-
tychmiast przyszedł do niego. Chwyciwszy ręce Durgadasy próbował 
uspokoić go słodkimi słowami. Durgadasa powiedział: „Usłyszałem 
jakieś dźwięki w moim śnie, ale kiedy się obudziłem, te dźwięki zni-
kły.” Caitanya dasa rzekł: „Widziałem dwóch małych chłopców w mo-
im śnie, a kiedy wstałem, oni znikli.” Durgadasa rzekł: „To nie był sen. 
Próbujesz mnie oszukać. Będę zadowolony tylko wtedy, jeśli powiesz 
mi prawdę.” Caitanya dasa odparł: „Jesteś znany jako rozsądna osoba. 
Dlaczego sen wytrącił cię z równowagi?” Durgadasa rzekł: „Jestem 
pewien, że to nie był sen. Te dźwięki były tak wyraźne. Biada! Mia-
łem szansę zobaczyć mojego godnego czci Pana, a teraz straciłem Go. 
W rzeczywistości zapomniałem nawet Jego imię. Śastra oświadczają, 
że ten, kto porzuca swoją wierność czczonemu Bóstwu, idzie do pie-
kła.” Caitanya dasa rzekł: „Jesteś uczoną osobą. Przemyśl tę sprawę 
starannie i zrób to, co w twoim odczuciu będzie właściwe.” Durga-
dasa odparł: „Słyszałem, że Najwyższy Pan pojawił się jako Gauran-
ga w Navadwipie. Ten sam Pan wszedł do mojego serca i sprawił, że 
zapomniałem Pana, którego czciłem. Ten sam Pan tańczył na twoim 
podwórzu. Powiedz mi teraz, co powinienem zrobić.” Caitanya dasa 
powiedział: „Nie mogę cię instruować, ponieważ jesteś moim panem, 
a ja jestem twoim sługą.” Durgadasa rzekł: „Powiedziałem ci wszystko 
ze szczegółami. Teraz chcę przyjąć mantrę Radha-Krsna.”
Powiedziawszy to, Durgadasa poszedł do domu i zaczął szukać au-
tentycznego mistrza duchowego. W niedługim czasie znalazł guru 
i przyjął od niego instrukcje. Ta zmiana w sercu zaszła, kiedy Śriniva-
sa wszedł do łona swojej matki.

Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony u lotosowych stóp Śrini-
vasa Acaryi, który krzewił święte imiona Śri Śri Radha-Krsny będąc 
jeszcze w łonie matki. Dzięki jego oddziaływaniu nawet ateiści into-
nowali święte imię Krsny. To jasne, że Pan Caitanya okazywał łaskę 
przez Swojego wielbiciela Śrinivasę. Nie ma żadnych innych inkarna-
cji Najwyższego Pana, które byłyby tak wspaniałe i współczujące, jak 
ci dwaj bracia: Śri Caitanya i Śri Nityananda. Ci, którzy ich nie czczą, 
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po prostu piją truciznę. Dlatego, o bracia, proszę, czcijcie lotosowe 
stopy Pana Caitanyi i Pana Nityanandy. Nigdy wcześniej nie było tak 
wielkodusznych inkarnacji. 
Im bardziej rozwijała się ciąża, tym większą radość czuli Laksmipriya 
i Caitanya dasa. Ludzie przychodzili do nich codziennie i przynosili 
im podarunki. Z tego powodu ich ubóstwo zostało kompletnie zapo-
mniane. 
W pomyślnym momencie, po dziesięciu miesiącach i dziesięciu 
dniach, w dzień pełni księżyca w miesiącu kwietniu, Laksmipriya uro-
dziła chłopca. Caitanya dasa pospieszył do pokoju, w którym Laksmi-
priya urodziła dziecko, i kiedy tylko zobaczył twarz swojego syna, jego 
serce wypełniło się ekstazą. Kiedy rozeszła się wieść o narodzinach, 
bramini zaczęli recytować wedyjskie mantry, a pieśniarze – śpiewać 
pomyślne pieśni. Półbogowie gloryfikowali dziecko z niebios. Zarów-
no młode jak i stare kobiety tańczyły klaszcząc w ręce. Krowy i cielęta 
muczały i błąkały się tu i ówdzie z podniesionymi ogonami i kęsami 
trawy w pyskach. Wszyscy mieszkańcy wioski byli szczęśliwi słysząc 
o narodzinach Śrinivasa i pospieszyli do domu Caitanyi dasa niosąc 
prezenty. Durgadasa również przybył z grupą muzyków, którzy śpie-
wali pomyślne pieśni. Durgadasa tańczył przez długi czas, a następnie 
rozdał jałmużnę braminom. Jedynym dźwiękiem, jaki był słyszany, 
było intonowanie świętych imion Śri Śri Radha-Krsny. W ten sposób 
cały dzień minął na radosnych śpiewach i tańcach. Ostatecznie Dur-
gadasa wrócił do domu razem ze swoją grupą, a Caitanya dasa zado-
wolił zebranych braminów i innych gości ofiarowując im jałmużnę. 
Pragnąc służyć lotosowym stopom Śri Jahnavy i Viracandry, ja, Nity-
ananda dasa, opowiadam Prema Vilasę.
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Druga Vilasa
CEREMONIA NARODZIN 

ŚRINIVASA ACARYI.

Wszelka chwała Śri Krsnie Caitanyi! Wszelka chwała Caitanyi dasie 
i Laksmipriyi! O czytelnicy! Łaskawie słuchajcie z uwagą, jak opisuję 
miłosne rozrywki Śri Śri Radha-Krsny. Kiedy mieszkańcy wioski usły-
szeli o nowonarodzonym dziecku, wszystkie ich strapienia i lamenty 
zostały natychmiast uśmierzone. Poszli do domu Caitanyi dasa. Za-
pominając o swoich domowych obowiązkach, chromi, ślepi, chorzy 
i wszyscy inni, intonując chwały Śri Śri Radha-Krsny pospieszyli, aby 
zobaczyć dziecko. Kiedy Caitanya dasa zobaczył piękną jak księżyc 
twarz syna, jego szczęście nie miało granic. Łzy płynęły z jego oczu. 
Nie mógł oderwać wzroku od swojego dziecka. Każda matka mogła-
by być dumna, nosząc takiego syna w swoim łonie. Uroda dziecka 
znacznie przewyższała urodę Gandharvów czy Kinnarów. Caitanya 
dasa i jego żona unosili się w oceanie ekstatycznej miłości. Tancerze 
i tancerki zebrali się w domu i pięknie śpiewali i tańczyli. Zawodo-
wi recytatorzy intonowali o niezwykłych rozrywkach Radhy i Krsny. 
Dźwięki mrdang, karatali, wielkich bębnów i innych instrumentów 
muzycznych brzmiały w całym domu. Fleciści grali różne melodie 
i wypełniali muzyką dziesięć kierunków. Ślepi i głusi intonowali świę-
te imię Hari w ekstazie, tarzając się po ziemi i uważając się za szczę-
ściarzy. Jednocześnie ślepi potępiali stwórcę, Pana Brahmę, że nie 
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dał im wzroku, aby mogli zobaczyć tak wzniosłą osobistość. Ludzie 
porzucali swoje obawy, lament i rozpacz, po prostu widząc Śrinivasę, 
a wioska stała się wkrótce miejscem radosnym i kwitnącym. 
O bracia! W ten sposób zwięźle opisałem narodziny Śrinivasy. Kto-
kolwiek słucha tego tematu, tego życie z pewnością okaże się sukce-
sem. Piszę o tych rozrywkach, aby po prostu oczyścić samego siebie.
Pragnąc służyć lotosowym stopom Śri Jahnavy i Viracandry, ja, Nity-
ananda dasa, opowiadam Prema Vilasę.
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Trzia Vilasa
DZIECIĘCE ROZRYWKI 

ŚRINIWASA ACARYI

Wszelka chwała Caitanya dasie i jego żonie, łagodnej Laksmipriyi. 
Ofiarowuję moje pokorne pokłony do stóp wszystkich wielbicieli 
Pana Krsny. Nie mam prawdziwej wiedzy, ani żadnych cech wielbicie-
la, ale mimo to próbuję pisać tę transcendentalna narrację. Jest wielu 
niezwykłych wielbicieli, którzy są moimi rówieśnikami i posiadają 
wspaniałe kwalifikacje. Niektórzy z nich napisali książki opisujące 
rozrywki Pana Krsny, niektórzy pisali o rozrywkach Pana Gaury, ale 
ja wolę książki opisujące wielbicieli Krsny. Śrimati Jahnava oraz Vira-
candra Prabhu polecili mi napisać o cechach i rozrywkach Śrinivasa 
Acaryi i Narottama dasa Thakury. Chociaż nie wiem, jak napisać tę 
książkę, po prostu próbuję to zrobić polegając na ich łasce. Śriniva-
sa Acarya i Narottama dasa Thakura są moim życiem i duszą. Proszę 
wszystkich Vaisnavów, aby nie brali poważnie moich obraz, ponieważ 
piszę po prostu po to, aby podążać za poleceniem mojego mistrza du-
chowego. 
O czytelnicy, proszę, słuchajcie z uwagą o dziecięcych rozrywkach 
Śrinivasa Acaryi. Caitanya dasa był tak zadowolony obserwując je 
i widząc wpływ swojego syna, że bardzo rzadko opuszczał dom, kiedy 
Śrinivasa już się urodził. Razem z żoną opiekował się swoim synem 
w wielkim szczęściu. 
Wkrótce nadszedł czas na ceremonię pierwszego ziarna. W tym po-
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myślnym dniu i w pomyślnym momencie Caitanya dasa nakarmił 
Śrinivasa resztkami pożywienia Pana. Zarówno on, jak i jego żona 
odczuli wielką satysfakcje widząc, że chłopiec je prasadam. 
Później, kiedy Śrinivasa był trochę starszy, Caitanya dasa przeprowa-
dził dla niego ceremonię świętej nici. Widok syna ubranego w szafra-
nowe szaty oczarował jego umysł, ale jednocześnie nasunęła mu się 
wątpliwość. Śrinivasa nie interesował się światowymi sprawami, ani 
nawet chłopięcymi gonitwami. Czy przeznaczeniem Śrinivasa było 
wyrzeczenie? Caitanya dasa i jego żona nie mogliby znieść utraty syna. 
Natomiast nauczyciel Śrinivasy, wielki wielbiciel Vidyanidhi Pandita, 
był szczęśliwy widząc, że jego student zupełnie nie jest przywiązany 
materialnie. Był pewien, że chłopiec wyrośnie na wielkiego uczonego. 
Vidyanidhi Pandita rzekł: „O Śrinivaso! Powinieneś szybko zakoń-
czyć swoje studia, ponieważ będziesz musiał udać się do Vrndavany. 
Bengal jest bardzo drogi panu Caitanyi i chce On rozprzestrzeniać 
Swoją misję tutaj prowadząc dystrybucję literatury oddania. Nie uczy-
łeś się niczego przez ostatnie trzy dni. Jestem twoim nauczycielem, 
więc słuchaj mnie i rób to, co ci mówię. Jeśli nie posłuchasz mojego 
polecenia, wszystko zapomnisz.” Ale Śrinivasa nadal nie interesował 
się swoimi studiami. Zamiast tego po prostu intonował święte imię 
Krsny. Widząc to, jego nauczyciel odszedł rozczarowany. Laksmipriya 
i Caitanya dasa nie mogli zrozumieć swojego syna i byli oszołomieni 
jego zachowaniem. Śrinivasa zawsze intonował święte imiona Śri Śri 
Radha-Krsny i nie zwracał uwagi na swoje naukowe kształcenie. Nikt 
nie mógł zrozumieć, co mówił, kiedy rozmawiał sam ze sobą siedząc 
samotnie wewnątrz domu. To było bez wątpienia działanie Krsny, że 
chociaż Śrinivasa nie uczył się, i tak świetnie sobie radził, stając się 
wykształconą, uczoną osobą.
Pewnego dnia matka Śrinivasa znów poprosiła go, żeby poszedł do 
swojego nauczyciela i czegoś się nauczył. Śrinivasa zgodził się, wziął 
książki i poszedł do domu nauczyciela. Dhananjaya Vidyanidhi był 
zadowolony widząc go, ale zapytał: „O Śrinivaso! Dlaczego przysze-
dłeś zobaczyć się ze mną? Nie mogę nauczyć cię niczego, ponieważ 
zapomniałem wszystko, co przedtem wiedziałem. To ty skradłeś moją 
wiedzę i wykształcenie. Musiałem w jakiś sposób obrazić lub rozzło-
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ścić boginię Sarasvati. Być może to dlatego, że początkowo nie mo-
głem zrozumieć twoich chwał.” Śrinivasa był zakłopotany słysząc, że 
jego nauczyciel przemawia w ten sposób i natychmiast ofiarował swo-
je pokłony, podniósł swoje książki i odszedł. Ale nie udał się od razu 
do domu. 
Rodzice Śrinivasy i tak byli już zaniepokojeni, myśleli, że może kie-
dyś porzucić swoje studia i stać się osobą wyrzeczoną, więc kiedy nie 
zobaczyli go powracającego do domu, Caitanya dasa zaczął przeszu-
kiwać okolicę. Ale szukał nadaremnie. Jednak wróciwszy do domu, 
zastał Śrinivasę śpiącego w swoim pokoju z książką w ręce. Chłopiec 
zmieszał się, kiedy obudził się i zobaczył swoich rodziców stojących 
nad nim, ale uśmiechnął się i poprosił swoja matkę o trochę ryżu. 
Kiedy skończył posiłek, cała rodzina udała się na wieczorny spoczy-
nek. Nagle głos z nieba oznajmił: „Ten chłopiec opanuje kompletną 
wiedzę. Jestem boginią Sarasvati. Z polecenia Śri Caitanyi przybyłam 
osobiście, żeby dać Śrinivasie najlepsze wykształcenie.” Głos obudził 
wszystkich domowników, ale byli bardzo zaskoczeni, kiedy okazało 
się, że nie ma tam nikogo oprócz nich. Rodzice Śrinivasa byli wstrzą-
śnięci. Poczuli się jednak dumni ze swojego syna i objęli go z wielkim 
uczuciem. Od tego czasu Śrinivasa nie zawracał sobie więcej głowy 
studiowaniem doczesnych tematów, a raczej pozostawał pogrążony 
w intonowaniu świętych imion Krsny i nauczaniu Jego chwał. 
Pragnąc służyć lotosowym stopom Śri Jahnavy i Viracandry, ja, Nity-
ananda dasa, opowiadam Prema Vilasę.
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Czwarta Vilasa
ROZRYWKI ŚRINIVASA ACARYI 

PRZED PODRÓŻĄ DO VRNDAVANY.

Wszelka chwała Śri Krsnie Caitanyi! Wszelka chwała Nityanandzie 
Prabhu! Wszelka chwała Advaicie Prabhu! Wszelka chwała wielbicie-
lom Pana Gaurangi!
Pewnego ranka Narahari Sarkara Thakura, będąc w drodze z Gazi-
pury do Śrikhandy, przybył do domu Śrinivasa akurat w momencie, 
kiedy chłopiec brał kąpiel. Narahari Sarkara Thakura był zdumiony 
widząc złotą karnację Śrinivasy i przypomniała mu ona złotą formę 
Pana Gaurangi. Narahari Sarkara Thakurze wydawało się, że Pan 
Gauranga osobiście pojawił się w ciele Śrinivasy. Dlatego od razu zro-
zumiał, że ten chłopiec nie jest zwykłą duszą. 
Śrinivasa ofiarował pokłony gościowi, który następnie zapytał go 
uprzejmie: „Jak masz na imię, mój drogi chłopcze?” „Mam na imię 
Śrinivasa,” odparł pokornie chłopiec. „Mieszkam w wiosce Cakandi 
i jestem twoim sługą.” 
Jak tylko Narahari Sarkara Thakura usłyszał imię Śrinivasa, uradował 
się i natychmiast zrozumiał, że ten chłopiec został upełnomocniony 
przez Pana Caitanyę. Objął Śrinivasę z wielkim uczuciem i skropił 
jego ciało łzami miłości. Następnie rzekł: „Pan Nityananda niepokoi 
się o ciebie. Ja również miałem wielkie pragnienie spotkać cię i teraz 
to pragnienie się spełniło. Jahnava Mata i Viracandra Prabhu poin-
struowali mnie, abym wysłał cię do Vrndavany, jak tylko będzie to 
możliwe, ale ja nie wiedziałem, kim jesteś, zanim nie znalazłem cię 
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właśnie teraz. To z pewnością łaska Pana Caitanyi, że spotkałem cię 
przypadkiem. Pan przejawi poprzez ciebie wiele zadziwiających roz-
rywek we Vrndavanie.”
Powiedziawszy to, Narahari Sarkara Thakura oddalił się. Śrinivasa na-
tychmiast odczuł to rozstanie i poczuł się nieszczęśliwy, a jego umysł 
wzburzył się z powodu miłości Boga. Kiedy wrócił do domu, czasami 
płakał, czasami śmiał się, czasami tańczył, a czasami tarzał się po zie-
mi. Płakał tak głośno, że sąsiedzi przyszli zobaczyć, co się stało. Jego 
rodzice byli szczególnie zaskoczeni widząc go w takim stanie, gdyż 
zupełnie nie mogli zrozumieć, dlaczego płacze. 
Wreszcie stary bramin z wioski powiedział jego rodzicom: „Słuchaj-
cie uważnie! Kiedy Śrinivasa się kąpał, spotkał Narahari Thakura Ma-
haśayę ze Śrikhandy. Stał się taki od czasu tego spotkania. Wszyscy 
powinniście być cierpliwi i wiedzieć, że wszystko będzie dobrze.”
Jak tylko Śrinivasa usłyszał imię Narahari, wróciła mu przytomność 
i zaczął się uśmiechać. Jednak od tego dnia intensywnie odczuwał 
rozłąkę z Panem Caitanyą. „Biada!” płakał. „Nie mogłem oglądać lo-
tosowych stóp Śri Krsny Caitanyi i Nityanandy Prabhu. Nie mogłem 
widzieć lotosowych stóp Advaity Prabhu, Svarupa Damodary, Rupy 
Goswamiego czy Sanatany Goswamiego. Nie byłem świadkiem san-
kirtanu Pana Caitanyi i Jego towarzyszy. Jakże jestem nieszczęśliwy, 
że nie urodziłem się, kiedy spełniali swe rozrywki!”
Śrinivasa płakał żałośnie i potępiał opatrzność, że z jej powodu przy-
szedł na świat tak późno. Wtedy głos z nieba oznajmił: „O Śrinivaso! 
Jesteś uosobieniem miłości Boga! Nie lamentuj! Wkrótce będziesz 
krzewił chwały rozrywek Śri Śri Radha-Krsny i zalejesz cały kraj mi-
łością Boga. Pan Caitanya wysłał do Vrndavany dwóch braci, Rupę 
i Sanatanę Goswamich, aby skompilowali literaturę oddania. Oni 
oczekują cię z niecierpliwością. Idź szybko do Vrndavany. Jeśli bę-
dziesz dłużej zwlekał, możesz nigdy nie mieć szansy spotkania ich.” 
Wszyscy byli zadziwieni, słysząc ten cudowny głos. Rodzice Śrinivasa 
byli szczęśliwi, widząc, że ich dziecko trochę się uspokoiło. Rozumie-
jąc uczucia swojego ojca, Śrinivasa z miłością poprosił go o coś do 
zjedzenia, a on natychmiast poczynił wiele wspaniałych przygotowań 
i nakarmił syna z wielką czułością. 



35

Śrinivasa zastanawiał się: „W jaki sposób mogę zostawić swoją matkę 
i odejść? Wciąż jestem młody. Jak będę mógł samotnie iść do Vrnda-
vany? Jednakże Najwyższy Pan pragnie, abym się tam udał.”
Jakiś czas potem Caitanya dasa poczuł się chory i miał wysoką go-
rączkę, która nie ustępowała przez siedem dni. Na koniec porzucił 
swoje ciało. Śrinivasa bardzo płakał i spełnił wszystkie rytuały dla du-
szy ojca, która opuściła ciało. Chociaż śmierć ojca napełniła go smut-
kiem, żałość matki zasmuciła go nawet jeszcze bardziej. Laksmipriya 
płakała: „O Panie! Nie mieliśmy syna, a Ty łaskawie dałeś go nam. 
Teraz przez okrutne zrządzenie opatrzności mój mąż nie mógł do 
końca wypełnić swoich pragnień. Nasz syn jest zaledwie dzieckiem. 
Jak zniesie śmierć swojego ojca? Jest tylko małym chłopcem. Jak on 
przeżyje? Teraz jestem sama z moim synem. Co z nami będzie?” 
Śrinivasa był nieszczęśliwy widząc stan swojej matki i bardzo płakał 
myśląc o ojcu. Kobiety z wioski próbowały uspokoić Laksmipriyę: 
„Posłuchaj, Thakurani, nie ma powodu tak lamentować. Po prostu 
popatrz na przepiękną twarz swojego syna, a zapomnisz o wszystkim. 
Prosimy, uspokój swój umysł i przestań płakać.
I znów dał się słyszeć głos z nieba: „O matko! Dlaczego lamentujesz? 
Nie znasz wzniosłych cech swojego syna. Idź do Yajigramy, a wszyst-
ko zrozumiesz. Pan Caitanya i Nityananda Prabhu kazali Śri Rupie 
Goswamiemu pisać książki o bhakti. Twój syn będzie rozprzestrze-
niał miłość Boga na całym świecie. Dlatego dbaj dobrze o niego i za-
przestań tego bezużytecznego lamentu.” Kiedy Laksmipriya usłyszała 
ten głos, jej cały żal opadł i zaczęła traktować swego syna jako całe 
swoje życie i duszę.
Kiedy ceremonie pogrzebowe dobiegły końca, Śrinivasa udał się do 
Yajigramy, aby spotkać Narahari Sarkara Thakurę. Pewnej nocy, kiedy 
spał, śniło mu się, że Pan Caitanya kazał mu udać się do Vrndavany. 
„Jak mogę iść do Vrndavany i zostawić moją matkę tutaj?”, myślał. 
„Poza tym nie jestem dość kwalifikowany, aby udać się do Vrndavany.” 
Ale za radą Narahari Sarkara Thakury, Śrinivasa przyprowadził swo-
ją matkę do Yajigramy. Naczelnik wioski dał Śrinivasie trochę ziemi 
i pomógł mu zbudować dom. Śrinivasa mieszkał tam przez pewien 
czas, a potem opuścił swoją matkę i udał się do Śrikhandy. Tam ujrzał 



36

Raghunandanę Thakurę, siedzącego pod drzewem. Widząc świetli-
stą postać Śrinivasy, Raghunandana Thakura zapytał: „Skąd przyby-
wasz?” „Nazywam się Śrinivasa i przybyłem właśnie z Yajigramy, aby 
zobaczyć twoje lotosowe stopy.” Jak tylko Raghunandana usłyszał imię 
Śrinivasa, natychmiast napełnił się ekstatyczna miłością. Chwycił Śri-
nivasę i objął go z wielkim uczuciem. „Słyszałem twoje imię bezpo-
średnio z ust Pana”, powiedział. „Teraz jestem bardzo zadowolony, że 
cię spotkałem. O bracie! Przyjmijmy najpierw darśan Narahari Tha-
kury, a potem będziemy mogli porozmawiać dłużej.” Raghunandana 
zaprowadził Śrinivasę do Narahari Sarkara Thakury, który pozdrowił 
chłopca z wielkim uczuciem. „Choć, mój drogi synu”, powiedział Na-
rahari Thakura. „Proszę, usiądź. Viracandra Prabhu przysłał mi list, 
w którym napisał, że powinienem natychmiast wysłać cię do Vrnda-
vany.” Narahari Sarkara Thakura łaskawie położył dłonie na głowie 
Śrinivasy, a Śrinivasa natychmiast wypełnił się ekstatyczną miłością 
i upadł nieprzytomny. Wielbiciel imieniem Nayana Sena, który stał 
nieopodal, szybko podniósł Śrinivasę i zaniósł go do jego domu. Póź-
niej tego samego dnia, Nayana Sena zabrał Śrinivasę i Raghunandanę, 
aby znów spotkali się z Narahari Sarkara Thakurą. Wszyscy trzej ofia-
rowali swoje pokłony Thakurze, który zapytał: „Śrinivaso, powiedz 
mi, w jaki sposób chciałbyś się udać do Vrndavany?” Śrinivasa odparł: 
„O Thakuro! Ja nic nie wiem. Jak będę w stanie podróżować do Vrn-
davany?” Narahari Sarkara Thakura rzekł: „Pan Caitanya już poinfor-
mował Gopala Bhattę Goswamiego o twoim przybyciu.” „Wiem, że 
oszukujesz mnie wysyłając mnie do Vrndavany. Przybyłem z Cakandi 
aby po prostu przyjąć schronienie twoich lotosowych stóp. Podpo-
rządkowałem się tobie.” Thakura wyjaśnił: „Cokolwiek powiedziałeś, 
jest prawdą. Ale muszę ci powiedzieć, że to Gopala Bhatta Goswami 
jest twoim mistrzem duchowym. Nie mogę postępować wbrew pole-
ceniu Śri Caitanyi Mahaprabhu. Na razie możesz pozostać tutaj i in-
tonować święte imię Pana.”
Śrinivasa wrócił do domu i głęboko rozmyślał o tym, co powiedział 
mu Narahari Sarkara. Spędził całą noc próbując zdecydować, od kogo 
przyjąć inicjację. Potem, o świcie, Pan Gauracandra łaskawie pojawił 
się przed nim we śnie i powiedział: „Słuchaj, Śrinivaso! Dlaczego roz-
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myślasz tak dużo? Pojawiłeś się po prostu po to, aby wypełnić Moja 
misję, więc nie ma powodu, żebyś marnował więcej czasu. Idź szyb-
ko do Vrndavany i przyjmij schronienie stóp Gopala Bhatty Goswa-
miego. On jest mi bardzo drogi i nie jest różny od Rupy i Sanatany 
Goswamich. Gopala Bhatta Goswami da ci całą literaturę oddania, 
jaką skompilowali Rupa i Sanatana Goswami. Oni wszyscy czekają na 
ciebie.” Kiedy Pan skończył, Śrinivasa ofiarował Mu pokłony z wiel-
kim oddaniem. Wtedy Pan umieścił Swoje lotosowe dłonie na głowie 
Śrinivasa i powiedział: „Oby wypełniło się twoje pragnienie!”, a po-
tem zniknął.
Sen Śrinivasy urwał się i zrozumiał on, że musi natychmiast iść do 
Vrndavany. Poszedł więc zobaczyć się z Narahari Sarkara Thakurą 
i opowiedział mu szczegóły swojego snu. „O Thakuro! Ostatniej nocy 
pojawiło się przede mną we śnie złote dziecko i kazało mi iść do Vrn-
davany i przyjąć schronienie Gopala Bhatty Goswamiego.” Naraha-
ri Sarkara Thakura był szczęśliwy słysząc te nowiny i pobłogosławił 
Śrinivasa dotykając jego głowy. „Oby siedziba Vrndavany obdarzyła 
cię łaską. Napisałem list do Viracandry Prabhu prosząc go o zgodę 
na wysłanie cię do Vrndavany. Powinieneś zostać tutaj, dopóki nie 
dostanę odpowiedzi.”
Czekając w Śrikhandzie Śrinivasa rozwinął dwa pragnienia: zoba-
czyć Pana Jagannatha i studiować Śrimad Bhagavatam pod kierun-
kiem Gadadhara Pandity. Kiedy zapytał Narahari Sarkara Thakurę 
o pozwolenie na podążanie za tymi pragnieniami, Thakura zachęcił 
go, a nawet poprosił pewnego Vaisnavę, aby towarzyszył chłopcu do 
Nilacali. We właściwym czasie Śrinivasa i jego towarzysz przybyli 
do Jagannatha Puri. Od razu poszli przyjąć darśan Pana Jagannatha, 
a następnie udali się do domu Gadadhara Pandity. Gadadhara Pan-
dita ogromnie cierpiał z powodu rozłąki z Panem Caitanyą i czasami 
tracił przytomność, czasami śmiał się głośno, a czasami był apatycz-
ny. Śrinivasa zbliżył się do niego i ofiarował pełne szacunku pokłony 
intonując święte imiona Caitanyi i Nityanandy. Kiedy tylko Gadadha-
ra Pandita usłyszał imię Pana Caitanyi, jego uczucie rozłąki z Panem 
jeszcze wzrosło. Przytłoczony tym uczuciem Gadadhara Pandita po-
woli otworzył oczy i zapytał: „Kim jesteś? Proszę, wejdź, abym mógł 
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cię objąć. Powiedz mi swoje imię. Jestem bardzo zadowolony słysząc 
z twoich ust imię mojego Pana. Ująłeś mnie intonując imię Caitanyi. 
Ostatnio śniło mi się, że wielbiciel z Cakandi, Śrinivasa, syn Caitanyi 
dasa i Laksmipriyi, przybył z Bengalu. Zdawał się być uosobieniem 
miłości Boga. Widziałem we śnie, że nauczał on rozrywek Śri Śri Ra-
dha-Krsny. Myślę, że ty jesteś tą samą osobą. Proszę, przedstaw się 
i uspokój w ten sposób mój umysł.” „Powiedziałeś prawdę”, odparł 
Śrinivasa. „Jesteś moim mistrzem, a ja jestem twoim nieznacznym 
sługą.” Gadadhara Pandita rzekł: „Pan kazał mi uczyć cię Śrimad 
Bhagavatam. Podczas Swoich końcowych rozrywek, Pan kazał mi 
opowiedzieć ci rozrywki Krsny. Powiedział mi również, abym miesz-
kał w świątyni Tota Gopinatha, dopóki nie przybędziesz, a następnie 
powinienem wysłać cię do Vrndavany z listem dla Rupy i Sanatany 
Goswamich.”
Lekcja Śrimad Bhagavatam Śrinivasy rozpoczęła się natychmiast. 
Kiedy Gadadhara Pandita recytował Bhagavatam, łzy ekstatycznej 
miłości płynęły obficie z jego oczu, co bardzo utrudniało mu czyta-
nie. Po kilku dniach Gadadhara Pandita rzekł Śrinivasie: „Weź ten list 
i daj go Narahari Sarkara Thakurze wraz z tą nową książką. Powinie-
neś udać się do Śrikhandy, a stamtąd do Vrndavany. Gopala Bhatta 
Goswami jest inkarnacją Śri Guna Manjari, a ty powinieneś przyjąć 
od niego inicjację. Idź dzisiaj. Weź pozostałości pożywienia Pana Go-
pinatha i idź do Bengalu.” Kiedy Gadadhara Pandita skończył mówić, 
zamknął oczy i zaczął płakać wołając: „Caitanya!” i „Nityananda!” 
W niektórych chwilach płakał, a w innych uśmiechał się słodko. Był 
tak pochłonięty uczuciem rozłąki z Panem Caitanyą, że zapomniał 
o Panu Gopinacie. Z powodu intensywnej rozłąki z Panem czasami 
mówił jak szaleniec, a czasami pozostawał milczący. Stale manifesto-
wał symptomy ekstatycznej miłości Boga. Śrinivasa był zadziwiony 
widząc wzniosły stan Gadadhara Pandity. Ofiarował mu pokłony 
i odszedł zabierając list i książkę dla Narahari Sarkara Thakury. 
Wkrótce przybył do Bengalu i udał się do domu Narahari Sarkara 
Thakury. Wszedłszy ofiarował pokłony i opisał ze szczegółami po-
dróż do Nilacali. Śrinivasa rzekł: „Mam wielkie pragnienie, aby słu-
chać Śrimad Bhagavatam od Gadadhara Pandity. Proszę, pozwól mi 
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wrócić do Nilacali, abym mógł kontynuować moje studia.” Narahari 
Sarkara Thakura rzekł: „Tak, możesz wrócić do Nilacali bez zwłoki, 
inaczej możesz go nie zastać.” Dzięki przygotowaniom Narahari Sar-
kara Thakury ten sam Vaisnava towarzyszył Śrinivasie do Nilacali 
i Śrinivasa wyruszył intonując: „Caitanya!” i „Gadadhara Pandita!” 
Podekscytowany zawędrował do Yajapury, gdzie otrzymał okropne 
nowiny o odejściu Gadadhara Pandity. Śrinivasa był tak wstrząśnięty, 
że upadł nieprzytomny. Kiedy odzyskał przytomność, zaczął gorzko 
płakać, nie dając się pocieszyć i odmawiając jedzenia. Jego towarzysz 
Vaisnava był zaniepokojony widząc stan Śrinivasy i wreszcie po wielu 
perswazjach udało mu się skłonić Śrinivasa, żeby coś zjadł. Następnie 
obaj wrócili do Bengalu. 
Kiedy Śrinivasa przybył do Śrikhandy, ofiarował swoje pokłony 
wszystkim starszym Vaisnavom i przekazał tragiczne wieści o odej-
ściu Gadadhara Pandity. Kto może opisać uczucie rozłąki, które od-
czuwał mówiąc o Gadadhara Pandicie. Takie uczucia są naturalne dla 
szczerego wielbiciela, i manifestują się kiedy odchodzi z tego świata 
wzniosły Vaisnava. Od tego dnia Śrinivasa stał się oceanem smutku. 
Po jakimś czasie Śrinivasa bardzo zapragnął udać się do Vrndava-
ny, więc następnego ranka opuścił Śrikhandę i wyruszył w kierunku 
Navadvipy, gdzie pezechodził w pobliżu domu Pana Caitanyi. Przez 
pierwsze trzy dni płakał głośno dni i noce powtarzając imię Gadadha-
ra Pandity. Pościł cały ten czas. Następnie zdobył trochę ryżu i mały 
garnek i poszedł na brzeg Gangesu, aby przygotować posiłek. Zjadł go 
odczuwając silną rozłąkę.
Pewnego dnia spotkał Vamsivadananande Thakurę, który zapytał 
go: „Jakie jest twoje imię? Gdzie mieszkasz? Nie widziałem cię nigdy 
wcześniej.” „Mam na imię Śrinivasa i mieszkam w Yajigramie”, odpo-
wiedział. „Caitanya Mahaprabhu kazał mi studiować Śrimad Bhaga-
vatam pod kierunkiem Gadadhara Pandity, ale jestem tak nieszczęśli-
wy, że nie byłem w stanie tego zrobić.” Kiedy Śrinivasa zaczął płakać, 
przybył inny wielbiciel, Iśana dasa. Iśana był pełen litości dla wszyst-
kich żywych istot i kiedy tylko ujrzał wielkiego wielbiciela Śriniva-
sę, jego serce wypełniło się ekstazą. Zapytał Śrinivasę o pomyślność, 
a kiedy usłyszał, że Śrinivasa żyje samotnie jako osoba wyrzeczona, 
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natychmiast zrozumiał, że ten chłopiec musi być upełnomocniony 
przez Caitanyę Mahaprabhu. Kiedy Iśana wrócił do domu, powiedział 
Visnupriyi o Śrinivasie: „Spotkałem na brzegu Gangesu cudownego 
chłopca, który płakał rzewnie intonując imię Gadadhara Pandity. 
Jest sam. Jego oczy są stale wypełnione łzami, a jego ciało jest bardzo 
szczupłe. Pozwól mi łaskawie nakarmić go.” Visnupriya zrozumiała, 
że ten chłopiec musi być jedynym upełnomocnionym uosobieniem 
miłości Boga. „Idź i daj mu ryż i inne rzeczy”, odparła. „Musi bardzo 
cierpieć z powodu intensywnego uczucia rozłąki z moim Panem.”
Uszczęśliwiony Iśana zgromadził różne składniki do gotowania i po-
szedł spotkać się ze Śrinivasą. Rzekł: „Gotuj to jedzenie na brzegu 
Gangesu i jedz.” Ale właśnie kiedy Śrinivasa kończył gotować, Visnu-
priya przysłała dziesięciu sannyasinów, po prostu aby przetestować 
jego oddanie i wyrzeczenie. Śrinivasa był zadowolony widząc sanny-
asinów i ofiarował im stosowne wyrazy szacunku. „Wszyscy jesteśmy 
głodni”, rzekli sannyasini. „Czy mógłbyś dać nam coś do jedzenia?” 
„Mam duże szczęście, że przyszliście tutaj”, odparł Śrinivasa. „Pra-
sadam jest gotowe, więc proszę, usiądźcie i jedzcie je.” „Ale ty masz 
tylko trochę ryżu”, odrzekli. „Jak chcesz nakarmić nas wszystkich?” 
Śrinivasa odpowiedział: „Nie martwcie się. Wasz głód będzie zaspo-
kojony po prostu przez moc resztek pożywienia Pana.” Sannyasini 
usiedli w dwóch rzędach, a uszczęśliwiony Śrinivasa podał im prasa-
dam. W rzeczywistości Śrinivasa ugotował tylko około pół kilograma 
ryżu, ale jedenaście osób było w stanie jeść do syta. Kiedy Visnupriya 
usłyszała od Iśany o tym zdarzeniu, zrozumiała, że przepowiednia 
Pana Caitanyi spełniła się i zdecydowała spotkać się z chłopcem.
Tej nocy, kiedy Visnupriya w towarzystwie służącej poszła wykąpać 
się w Gangesie, zobaczyła pięknego Śrinivasę i poczuła wewnątrz 
siebie wielkie szczęście. Pomyślała: „Chcę porozmawiać z tym chłop-
cem, ale nie wiem, w jaki sposób podejść do niego. Jak mogę patrzeć 
w twarz młodego mężczyzny i rozmawiać z nim? Jeśli mój Pan da mi 
siłę, pokonam moją nieśmiałość i będę wiedziała, że on ma łaskę mo-
jego Pana.” Następnie Visnupriya poprosiła Iśanę, aby przywołał Śri-
nivasę, tak żeby mogła spytać go, dlaczego ciągle płacze. 
Kiedy Śrinivasa usłyszał, że jest zaproszony przez Visnupriyę do 
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domu Caitanyi Mahaprabhu, uniósł ramiona i zaczął tańczyć w eks-
tazie. Później, kiedy przybył do domu Pana, wciąż drżał z ekstazy. 
Jego ekstatyczne symptomy były tak intensywne, że nie był w sta-
nie wejść do domu, więc pozostał w pewnym oddaleniu. Następnie 
Iśana powiadomił Visnupriyę: „O Devi! Tutaj jest Śrinivasa. Jest on 
twoim sługą i ofiarowuje ci pokłony.” Visnupriya odsunęła zasłonę 
z twarzy i spojrzała na twarz Śrinivasy. Kiedy to zrobiła, natychmiast 
zrozumiała, że osoba stojąca przed nią jest upełnomocniona przez 
jej ukochanego Pana. Odsuwając na bok swoją nieśmiałość zawołała 
Śrinivasa i zapytała go, dlaczego zawsze płacze i dlaczego błąka się sa-
motnie. W odpowiedzi Śrinivasa powiedział jej o poleceniu Pandity 
Goswamiego, a także opowiedział, że Caitanya Mahaprabhu kazał mu 
iść do Vrndavany, ale on nie jest jeszcze w stanie tego zrobić. „O moje 
dziecko! Jesteś jeszcze wciąż bardzo młody”, rzekła Visnupriya. „Jest 
za wcześnie, żebyś wyrzekł się rodziny. Myślę, że powinieneś iść do 
domu. To bardzo trudne, porzucić materialne życie.” Śrinivasa złożył 
ręce i modlił się: „O matko! Proszę, pozwól mi zostać tutaj i służyć 
twoim lotosowym stopom! Tylko wtedy moje życie stanie się pomyśl-
ne i będę bezpieczny od wszelkich niebezpieczeństw. Nie mam w tym 
świecie nikogo oprócz mojej matki. Teraz moim jedynym pragnie-
niem jest iść do Vrndavany, ale wiem, że taka podróż nie jest możliwa 
bez łaski Caitanyi Mahaprabhu. Visnupriya odrzekła: „Powinieneś iść 
do Vrndavany, kiedy będziesz dojrzały.”
Śrinivasa spędził noc płacząc i wołając Panditę Goswamiego. Jego 
uczucie rozłąki wzmocniło własne uczucie rozłąki Visnupriyi z jej 
Gaurangą. Jej rozpacz wzrosła dwukrotnie, kiedy przypominała sobie 
swojego Pana. O czytelnicy! Proszę, posłuchajcie teraz, jak Visnupriya 
Devi intonowała. Jeśli wysłuchacie tego, uświadomicie sobie trans-
cendentalne rozrywki Najwyższego Pana. Regularnie przynoszono jej 
dwa gliniane garnki. Jeden z nich był pusty, a drugi wypełniony suro-
wym ryżem. Visnupriya intonowała całą maha-mantrę: Hare Krsna 
Hare Krsna Krsna Krsna Hare Hare / Hare Rama Hare Rama Rama 
Rama Hare Hare i jedno ziarenko ryżu przekładała z pełnego do pu-
stego naczynia. W ten sposób intonowała około dziewięciu godzin, 
a potem szła do kuchni i gotowała cały ryż, jaki zebrała. Po ugoto-
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waniu ofiarowywała ryż swojemu Panu lejąc łzy ekstatycznej miłości. 
Intonowała święte imię Pana dniem i nocą. Intonowanie było jej je-
dynym obowiązkiem. Nikt nie jest w stanie zrozumieć jej wzniosłego 
charakteru. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ jest ona małżonką 
Pana Caitanyi. Nie ma rzeczy niemożliwych dla osoby, która rozwi-
nęła mocne przywiązanie do intonowania świętego imienia Hari, po-
nieważ Najwyższy Pan ulokował w Swoich imionach wszystkie Swo-
je energie. Co tu mówić o czystym świętym imieniu; nawet odbicie 
świętego imienia (nama-abhasa) niszczy wszystkie grzeszne reakcje 
i pozwala łatwo osiągnąć miłość Boga. Jest powiedziane, że święte 
imię Pana jest takie, jak drzewo pragnień. Jeśli ktoś intonuje przepi-
saną liczbę rund, ma pewność, że osiągnie wszelką doskonałość. Dla-
tego wszystkie pisma święte podkreślają intonowanie imion Pana. Śri 
Krsna Caitanya obdarza Swoją łaską osobę, która nie jest przywiązana 
do zadowalania zmysłów, ale która intonuje święte imię. Intonowanie 
świętego imienia jest najlepszym procesem wśród wszystkich innych 
form sadhany. Poza pomyślnością zgromadzoną przez wiele wcieleń, 
można rozwinąć miłość i oddanie dla lotosowych stóp Najwyższego 
Pana po prostu intonując Jego imię. 
Visnupriya spała tylko około trzech godzin każdej nocy. Pewnej nocy, 
kiedy spała, zobaczyła we śnie dwóch braci: Gaurę i Nitaya, intonu-
jących i tańczących w ekstazie. Nagle Gauranga rzekł: „Moja droga 
matko Śaci! Czy nie wiesz, że twoja synowa zostawiła mojego drogie-
go wielbiciela na zewnątrz, kiedy sama śpi sobie wygodnie w domu? 
Mam dużo rzeczy do zrobienia z pomocą Śrinivasy. Proszę, wyślij 
go z Iśaną do domu Abhirama.” Usłyszawszy słodkie słowa swojego 
Pana, Visnupriya obudziła się nagle i nie mogła z powrotem zasnąć. 
Zawołała Iśanę i kazała mu przyprowadzić Śrinivasę do środka. Iśa-
na wyszedł z domu i zobaczył, że Śrinivasa siedzi na asanie zrobionej 
z trawy kuśa i płacze. „Chodź ze mną, młody braminie”, rzekł Iśana. 
Śrinivasa podążył za Iśana do domu. Kiedy zobaczył, że znalazł się 
przed Visnupriyą, natychmiast ofiarował jej swoje pokłony. Visnu-
priya wezwała go bliżej i umieściła swoje lotosowe stopy na jego gło-
wie. Śrinivasa natychmiast wypełnił się ekstatyczną miłością i zaczął 
tarzać się po ziemi. „Posłuchaj, drogie dziecko, masz naprawdę wiel-
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kie szczęście”, powiedziała Visnupriya. „Nie mam wątpliwości, że Pan 
Caitanya darzy cię Swoją życzliwością. Powinieneś iść do Śantipury, 
a potem do Khadadahy. Ta podróż pomoże ci nauczyć się o chwałach 
Advaity i Nityanandy Prabhu. Jestem pewna, że Jahnava Mata będzie 
zadowolona widząc ciebie, więc nie zwlekaj. Idź szybko i doświadcz 
wielu cudownych rzeczy. Kiedy odwiedzisz te miejsca, powinieneś 
iść do Vrndavany. Zawsze pamiętaj lotosowe stopy mojego Gaurangi, 
a osiągniesz wszelką doskonałość.” 
Śrinivasa ofiarował Visnupriyi pokłony, a następnie wyruszył do Śan-
tipury. Nie wiedział jednak, dokąd udać się w Śantipur, wiedział tyl-
ko, że miał zobaczyć Advaitę Prabhu. Nie miał jednak pojęcia, jak 
to będzie możliwe, ponieważ minęły trzy lata, odkąd Advaita Prabhu 
opuścił ten świat. Jak Śrinivasa będzie w stanie spotkać się z Nim? 
Śrinivasa był zmieszany i zastanawiał się, co robić. Nagle ujrzał jakąś 
wysoką osobę stojącą przed nim. Jej ręce sięgały kolan, a całe jej ciało 
jaśniało blaskiem. Jak tylko Śrinivasa zobaczył tę osobistość, zaczął 
drżeć. Zamknął oczy i upadł na ziemię. 
Tą osobistością był Śri Advaita Prabhu. Skinieniem przywołał do sie-
bie Śrinivasę. Cud, że mógł ujrzeć Advaita Acaryę wstrząsnął Śrini-
vasą i chłopiec natychmiast ofiarował Mu wyrazy szacunku. Advaita 
Acarya dotknął głowy Śrinivasy błogosławiąc go, a następnie objął go 
z wielkim uczuciem, mówiąc: „Pan Gaurahari przysłał Gopala Bhatta 
Goswamiego dla twojej korzyści. Twoim przeznaczeniem jest przyjąć 
inicjację od niego. Pan zamanifestował na mnie Swój gniew, ale tobie 
dał łaskę, tak że możesz wykonać Jego misję. Wysłał Rupę i Sanatanę 
Goswamich do Vrndavany, aby skompilowali literaturę oddania. Ty 
jesteś przeznaczony, aby propagować nauki zawarte w tych książkach. 
Błogosławię cię z całego serca. Nie mów nikomu, że pojawiłem się tu 
przed tobą. Stąd powinieneś udać się do Khadadahy, przyjąć darśan 
Jahnava Devi, a potem iść do Vrndavany. Tam będziesz mógł zoba-
czyć Śri Rupę Goswamiego i Gopala Bhatta Goswamiego. W przy-
szłości zalejesz cały kraj miłością i współczuciem Pana Caitanyi. Za-
wsze intonuj imię Pana Govindy, a nigdy nie wpadniesz w rozpacz. 
Tych, którzy nauczają, że Pan Caitanya jest najwyższym kochankiem, 
z pewnością spotka ruina, nawet jeśli są Moimi zwolennikami.” Skoń-
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czywszy, Advaita Prabhu zniknął, pozostawiając Śrinivasę nieszczę-
śliwym.
W tym czasie Sita Mata szła nad Ganges, gdzie miała zamiar się wyką-
pać, i zobaczyła płaczącego Śrinivasę. Podeszła do niego i z uczuciem 
poklepała go po plecach. Zapytała słodko: „Kim jesteś? Dlaczego pła-
czesz? Wydaje się, że otrzymałeś darśan mojego Pana. Powiedz mi 
skąd jesteś i dlaczego jesteś tutaj?” „Mam na imię Śrinivasa i urodzi-
łem się w Cakhandi. Visnupriya Devi kazała mi przyjść tutaj, abym 
zobaczył was wszystkich.” Sita Mata ucieszyła się słysząc imię Śrini-
vasy. Rzekła: „Moje drogie dziecko, bardzo chciałam cię zobaczyć. To 
łaska Caitanyi Mahaprabhu, że spotkałam cię idąc nad Gangę.” Kiedy 
to mówiła, zobaczyła Gopala Goswamiego wracającego po kąpieli 
w rzece. Zawołała go: „Zostań tutaj z tym młodzieńcem, aż wrócę po 
mojej kąpieli.” Gopala Goswami spełnił jej prośbę.
Kiedy Sita Mata wróciła, z radosnym sercem zaprosiła Śrinivasę do 
siebie do domu. Ofiarowała mu miejsce do siedzenia i pozostałości 
pożywienia Pana, a następnie poszła do kuchni ugotować posiłek. 
Ugotowawszy, ofiarowała jedzenie Krsnie, następnie ofiarowała Mu 
acaman i położyła Go na spoczynek. Wtedy zawołała Gopala Goswa-
miego i Śrinivasę, by przyszli i przyjęli prasada. Dwóch Vaisnavów 
usiadło razem, aby uhonorować prasada, które podała im Sita Devi. 
Prasada było wspaniałe zarówno dlatego, że ugotowała je Sita Tha-
kurani, jak również dlatego, że smakował je Pan Krsna. Każdy, kto 
smakuje takie prasada, smakuje transcendentalne szczęście.
Tego wieczoru Śrinivasa oglądał przepiękną ceremonie arati Pana. 
Noc spędził w Śantipurze, a następnego ranka, zanim otrzymał po-
zwolenie na opuszczenie domu Sita Maty, zapytał: „Matko, proszę, 
czy mogłabyś mi wyjaśnić, w jaki sposób Advaita Prabhu nie jest róż-
ny od Pana Govindy?” „Do czego ci to potrzebne?” spytała matka 
Sita. Lepiej pilnuj swoich interesów. Idź do Khadadahy i bądź szczę-
śliwy.” Ale Śrinivasa nie był zadowolony i nadal ją wypytywał, aż 
wreszcie matka Sita zgodziła się powiedzieć mu to, co chciał wiedzieć. 
„O Śrinivaso! Kiedy Caitanya Mahaprabhu ocalił dwa demony, Jagaia 
i Madhaia, gniewnie powiedział Haridasowi Thakurze, że jeśli Adva-
ita Acarya nie da Mu miłości Boga, to On wypije całą miłość Boga 
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w tym świecie. Następnie Pan wrócił do domu i wysłał Jagadananda 
Panditę z wiadomością do Śantipury. Od tego dnia Pan wydawał się 
być zagniewany. Aby pomóc Panu Nityanandzie w Jego nauczaniu, 
Pan Caitanya wysłał Ramaia i Sundaranandę do Bengalu. Następnie 
wysłał Kamadevę i Nagarę do mojego męża. Nagara stał się zazdrosny 
o mojego męża i zaczął rozgłaszać, że sam jest jedyną osobą, która 
pomaga Panu w Jego misji. Jak tylko to usłyszałam, rozzłościłam się 
i odrzuciłam Nagarę. Po tym zdarzeniu nigdy więcej nie spojrzałam 
na jego twarz. Niektórzy z moich synów podążają za Acyutą, a inni 
za Nagarą, którego linia sprzeciwia się naszej. Ci, którzy podążają za 
Acyutą, są nam drodzy. Ja jestem służką Pana Caitanyi, a ci, którzy 
są przeciwni synom tej służki, nie będą mieli związku z Advaitą Pra-
bhu.” 
Kiedy Śrinivasa usłyszał to, był zadowolony i ofiarował swoje pokłony 
Sicie Devi, a następnie odszedł.
Pragnąc służyć lotosowym stopom Śri Jahnavy i Viracandry, ja, 
Nityananda dasa, opowiadam Prema Vilasę.
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Piąta Vilasa
ŚRINIVASA ACARYA SPOTYKA 

JAHNAVA MATĘ, 
A NASTĘPNIE PODRÓŻUJE 

DO VRNDAVANY.

Wszelka chwała najbardziej łaskawemu Śri Krsnie Caitanyi! Mój dro-
gi Panie, proszę, obdarz mnie Swoją łaską, tak bym kończąc tę książkę 
spełnił swoje pragnienie. Drodzy czytelnicy, proszę, słuchajcie z uwa-
gą, jak Śrinivasa stał się szczęśliwy dotarłszy do Khadadahy. Dopraw-
dy, Śrinivasa tańczył z radości, kiedy tam przybył. W tym czasie Vi-
racandra Prabhu siedział ze swoją matką i nagle poczuł drżenie ciała. 
Jahnava Mata rzekła: „Mój drogi synu, myślę, że przybył wzniosły 
wielbiciel. To musi być Śrinivasa z Cakhandi. W przeciwnym razie 
dlaczego nagle zamanifestowałbyś w swoim ciele transcendental-
ną ekstazę? Słyszę rozbrzmiewające wszędzie imiona Śri Śri Radhy 
i Krsny. To z pewnością wpływ Śrinivasy, ponieważ pojawił się on po 
prostu, aby rozdawać miłość Boga. Pamiętam teraz to, co powiedział 
kiedyś mój Pan. Wyjdź i zobacz, kto przyszedł.” 
Wtedy właśnie przybył Iśana, aby powiedzieć Jahnava Macie, że cu-
downy młody chłopiec płacząc stoi na jej progu. Kiedy Viracandra 
Prabhu zobaczył Śrinivasę, był urzeczony jego niezwykłym pięknem 
i tym, że był on pochłonięty ekstatyczną miłością Boga. Śrinivasa raz 
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za razem ofiarowywał swoje pokłony Viracandrze Prabhu, a Viracan-za razem ofiarowywał swoje pokłony Viracandrze Prabhu, a Viracan-za razem ofiarowywał swoje pokłony Viracandrze Prabhu, a Viracan-
dra podniósł go i objął go z miłością pytając o imię. „Moje imię brzmi dra podniósł go i objął go z miłością pytając o imię. „Moje imię brzmi dra podniósł go i objął go z miłością pytając o imię. „Moje imię brzmi 
Śrinivasa i jestem najbardziej nieszczęśliwą osobą.” „Choć, przyja-Śrinivasa i jestem najbardziej nieszczęśliwą osobą.” „Choć, przyja-Śrinivasa i jestem najbardziej nieszczęśliwą osobą.” „Choć, przyja-
cielu”, rzekł Viracandra Prabhu. „Jestem szczęśliwy widząc ciebie. cielu”, rzekł Viracandra Prabhu. „Jestem szczęśliwy widząc ciebie. cielu”, rzekł Viracandra Prabhu. „Jestem szczęśliwy widząc ciebie. 
Wszechmocny Pan przysłał mi najcenniejszy klejnot.” Viracandra za-Wszechmocny Pan przysłał mi najcenniejszy klejnot.” Viracandra za-Wszechmocny Pan przysłał mi najcenniejszy klejnot.” Viracandra za-
brał Śrinivasę do środka, aby zobaczył się z Jahnava Matą, która z nie-brał Śrinivasę do środka, aby zobaczył się z Jahnava Matą, która z nie-brał Śrinivasę do środka, aby zobaczył się z Jahnava Matą, która z nie-
pokojem oczekiwała spotkania ze swoim gościem. Jak tylko zobaczyła pokojem oczekiwała spotkania ze swoim gościem. Jak tylko zobaczyła pokojem oczekiwała spotkania ze swoim gościem. Jak tylko zobaczyła 
Śrinivasę, poczuła przepełniającą ją miłość, a jej wspomnienia o Śrinivasę, poczuła przepełniającą ją miłość, a jej wspomnienia o Śrinivasę, poczuła przepełniającą ją miłość, a jej wspomnienia o 
Caitanyi i Nityanandzie stały się bardziej intensywne. Wzdychała Caitanyi i Nityanandzie stały się bardziej intensywne. Wzdychała Caitanyi i Nityanandzie stały się bardziej intensywne. Wzdychała 
ciężko, kiedy intonowała: „Navadvipa! Caitanya! Nityananda!”ciężko, kiedy intonowała: „Navadvipa! Caitanya! Nityananda!”ciężko, kiedy intonowała: „Navadvipa! Caitanya! Nityananda!”
Viracandra Prabhu rzekł: „Oto twój sługa. Proszę, obdarz go miłością Viracandra Prabhu rzekł: „Oto twój sługa. Proszę, obdarz go miłością Viracandra Prabhu rzekł: „Oto twój sługa. Proszę, obdarz go miłością 
Boga. Jest on w drodze do Vrndavany. Proszę, daj mu swoje błogosła-Boga. Jest on w drodze do Vrndavany. Proszę, daj mu swoje błogosła-Boga. Jest on w drodze do Vrndavany. Proszę, daj mu swoje błogosła-
wieństwa, aby dotarł tam bezpiecznie. Jeśli spotka na swojej drodze wieństwa, aby dotarł tam bezpiecznie. Jeśli spotka na swojej drodze wieństwa, aby dotarł tam bezpiecznie. Jeśli spotka na swojej drodze 
zbyt dużo przeszkód, może nie przyjść tam na czas, aby zobaczyć lo-zbyt dużo przeszkód, może nie przyjść tam na czas, aby zobaczyć lo-zbyt dużo przeszkód, może nie przyjść tam na czas, aby zobaczyć lo-
tosowe stopy Śri Rupy i Śri Sanatany.” „Moje drogie dziecko!” rzekła tosowe stopy Śri Rupy i Śri Sanatany.” „Moje drogie dziecko!” rzekła tosowe stopy Śri Rupy i Śri Sanatany.” „Moje drogie dziecko!” rzekła 
Jahnava Mata do Śrinivasy. „Szybko ruszaj w dalszą drogę do Vrn-Jahnava Mata do Śrinivasy. „Szybko ruszaj w dalszą drogę do Vrn-Jahnava Mata do Śrinivasy. „Szybko ruszaj w dalszą drogę do Vrn-
davany i wróć z książkami napisanymi przez Goswamich. Przyjmij davany i wróć z książkami napisanymi przez Goswamich. Przyjmij davany i wróć z książkami napisanymi przez Goswamich. Przyjmij 
schronienie lotosowych stóp Gopala Bhatty Goswamiego.” Potem Vi-schronienie lotosowych stóp Gopala Bhatty Goswamiego.” Potem Vi-schronienie lotosowych stóp Gopala Bhatty Goswamiego.” Potem Vi-
racandra dał Śrinivasie trochę prasada od Jahnava Maty i zachęcił go, racandra dał Śrinivasie trochę prasada od Jahnava Maty i zachęcił go, racandra dał Śrinivasie trochę prasada od Jahnava Maty i zachęcił go, 
aby przyjął je. Honorując to prasada Śrinivasa wypełniony był trans-aby przyjął je. Honorując to prasada Śrinivasa wypełniony był trans-aby przyjął je. Honorując to prasada Śrinivasa wypełniony był trans-
cendentalnym szczęściem i odurzony ekstatyczną miłością. cendentalnym szczęściem i odurzony ekstatyczną miłością. cendentalnym szczęściem i odurzony ekstatyczną miłością. 
Następnie Jahnava Mata wysłała Śrinivasę, aby zobaczył Abhirama Następnie Jahnava Mata wysłała Śrinivasę, aby zobaczył Abhirama Następnie Jahnava Mata wysłała Śrinivasę, aby zobaczył Abhirama 
Thakurę. Dała mu do dostarczenia list, w którym prosiła Thakurę, aby Thakurę. Dała mu do dostarczenia list, w którym prosiła Thakurę, aby Thakurę. Dała mu do dostarczenia list, w którym prosiła Thakurę, aby 
przynajmniej trzy razy uderzył chłopca swoim wszechpomyślnym przynajmniej trzy razy uderzył chłopca swoim wszechpomyślnym przynajmniej trzy razy uderzył chłopca swoim wszechpomyślnym 
batem. Z wielką niechęcią Śrinivasa i Iśana pożegnali Jahnava Matę batem. Z wielką niechęcią Śrinivasa i Iśana pożegnali Jahnava Matę batem. Z wielką niechęcią Śrinivasa i Iśana pożegnali Jahnava Matę 
i Viracandrę i wyruszyli do domu Abhiramy. Kiedy tam przybyli, Iśa-i Viracandrę i wyruszyli do domu Abhiramy. Kiedy tam przybyli, Iśa-i Viracandrę i wyruszyli do domu Abhiramy. Kiedy tam przybyli, Iśa-
na przedstawił Śrinivasę Abhiramie i wręczył mu list. Abhirama był na przedstawił Śrinivasę Abhiramie i wręczył mu list. Abhirama był na przedstawił Śrinivasę Abhiramie i wręczył mu list. Abhirama był 
zadowolony widząc Śrinivasę, który ofiarował mu pokłony. Pomyślał: zadowolony widząc Śrinivasę, który ofiarował mu pokłony. Pomyślał: zadowolony widząc Śrinivasę, który ofiarował mu pokłony. Pomyślał: 
„Jahnava Mata przysłała mi tego chłopca, abym zbił go moim batem. „Jahnava Mata przysłała mi tego chłopca, abym zbił go moim batem. „Jahnava Mata przysłała mi tego chłopca, abym zbił go moim batem. 
Najpierw jednak muszę sprawdzić, czy jest on kwalifikowany, czy nie. Najpierw jednak muszę sprawdzić, czy jest on kwalifikowany, czy nie. Najpierw jednak muszę sprawdzić, czy jest on kwalifikowany, czy nie. 
Dam mu zatem osiem monet i zobaczę, co z nimi zrobi. Jeśli jego za-Dam mu zatem osiem monet i zobaczę, co z nimi zrobi. Jeśli jego za-Dam mu zatem osiem monet i zobaczę, co z nimi zrobi. Jeśli jego za-
chowanie zadowoli mnie, będę go bił batem.” Następnie dał Śrinivasie chowanie zadowoli mnie, będę go bił batem.” Następnie dał Śrinivasie chowanie zadowoli mnie, będę go bił batem.” Następnie dał Śrinivasie 
osiem monet, aby kupił składniki i przygotował sobie posiłek. Śrini-osiem monet, aby kupił składniki i przygotował sobie posiłek. Śrini-osiem monet, aby kupił składniki i przygotował sobie posiłek. Śrini-
vasa kupił od handlarzy ryż, dal i przyprawy i udał się nad wodę, aby vasa kupił od handlarzy ryż, dal i przyprawy i udał się nad wodę, aby vasa kupił od handlarzy ryż, dal i przyprawy i udał się nad wodę, aby 
ugotować jedzenie. W tym czasie Abhirama wezwał dwóch wielbicieli ugotować jedzenie. W tym czasie Abhirama wezwał dwóch wielbicieli ugotować jedzenie. W tym czasie Abhirama wezwał dwóch wielbicieli 
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i powiedział im: „Idźcie tam, gdzie gotuje Śrinivasa i udawajcie gości. 
Przybądźcie, jak tylko skończy gotować i poproście, aby poczęsto-
wał was posiłkiem.” Tak jak ich poinstruował, dwaj wielbiciele poszli 
i poprosili Śrinivasę, aby ich nakarmił. Ich widok sprawił prawdzi-
wą przyjemność Śrinivasie. „Wasze przybycie jest dla mnie wielkim 
szczęściem. Jesteście Vaisnavami, a ja jestem nieznaczącą upadłą du-
szą. Jestem zadowolony mogąc wam służyć.” Następnie Śrinivasa po-
dzielił jedzenie na dwie części, tak aby wielbiciele mogli najeść się do 
syta. Zjadłszy, wrócili oni do Abhiramy i rzekli mu: „Śrinivasa nakar-
mił nas ryżem, który był cudowny jak nektar. Chociaż nie było dania 
z warzyw, jedzenie było wspaniałe. Jesteśmy w pełni zadowoleni. My-
ślimy, że Śri Śri Radha Krsna musieli spróbować tego ryżu.” Abhira-
ma był zadowolony ze sprawozdania wielbicieli. Natychmiast wezwał 
Iśanę i powiedział: „Szybko przyprowadź do mnie Śrinivasę. Dzisiaj 
obdarzę go miłością Boga zgodnie z życzeniem Śri Jahnava Maty.” 
Abhirama trzymał swój bat w pogotowiu. Jak tylko Śrinivasa ofiaro-
wał mu pokłony, zaczął go bić. Po trzecim uderzeniu serce Śrinivasy 
wypełniło się ekstatyczną miłością Boga. W tym momencie przybyła 
Malini i złapała uniesioną rękę Abhiramy, mówiąc: „Mój drogi Go-
sai, nie bij go już więcej! Ten syn bramina jest z pewnością upełno-
mocniony przez Pana Caitanyę.” Następnie wzięła Śrinivasę za rękę i z 
uczuciem zaprowadziła go do domu. Śrinivasa pozostał tam na noc. 
Następnego ranka, kiedy odchodził, Malini rzekła: „Drogi Śriniva-
so, natychmiast idź do Vrndavany i przyjmij schronienie lotosowych 
stóp Gopala Bhatty Goswamiego. Spotkaj się z Sanataną Goswamim, 
Rupą Goswamim i Lokanatha Goswamim i doświadcz bezpośrednio 
wyrzeczenia prezentowanego przez Raghunata Dasa Goswamiego. 
Trudno zrozumieć, jak Pan Caitanya obdarza Swoją łaską. Poprzez 
ciebie zatopi cały kraj miłością Boga. Narahari Thakura z pewnością 
gorliwie wyczekuje twojego przybycia, więc powinieneś zobaczyć się 
z nim, zanim pójdziesz do Vrndavany.” 
Śrinivasa padł do stóp Malini i zaczął płakać. Rzekł: „Matko, proszę, 
daj mi pozwolenie, abym mógł zawsze pozostać u twoich lotosowych 
stóp! Chociaż jestem najbardziej upadłą duszą, ty okazałaś mi wielką 
łaskę. Jestem pewien, że moje pragnienia się spełnią. Jestem tylko mło-
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dym chłopcem i nie znam drogi do Vrndavany. Jak mam iść dalej?” 
„Mój drogi chłopcze, nie wiesz, kim jesteś. Zostałeś obdarzony wzglę-
dami przez Caitanyę Mahaprabhu. Poza tym, moje błogosławieństwa 
są zawsze z tobą. Nie martw się. Nie napotkasz żadnych trudności 
podczas podróży do Vrndavany.” Wtedy Śrinivasa ofiarował pokłony 
Malini i odszedł intonując święte imię Gaurahari. 
Wkrótce przybył do domu Narahari Thakury. Opowiedziawszy Tha-
kurze o wszystkim, co mu się przydarzyło, Śrinivasa honorował prasa-
da z wielką radością. Po skończonym posiłku Narahari Thakura rzekł: 
„Powinieneś iść do Vrndavany, gdyż tam spełnią się wszystkie twoje 
pragnienia. Nie zwlekaj już dłużej. Jednak zanim zaczniesz swoją po-
dróż, poproś o zgodę matkę.” Później tego wieczoru Śrinivasa poszedł 
do swojej matki i opowiedział jej wszystko, co zdarzyło mu się, odkąd 
opuścił dom. Kiedy tylko usłyszała, że wspomina o Vrndavanie, po-
grążyła się w oceanie rozpaczy, obawiając się rozłąki z synem. Pomy-
ślała: „Najwyższy Pan zabrał mojego męża i zostałam tylko z jednym 
synem. Jeśli on również odejdzie, pozostanę sama bez żadnej podpory. 
Okrutna opatrzności! Cóż mogę powiedzieć? Jeśli mój syn odejdzie, 
stanę się kompletnie ślepa.” Laksmipriya rzekła: „Mój drogi synu, czy 
nie obawiasz się stracić swojej matki? Jak możesz być tak bezlitosny 
i opuszczać mnie w ten sposób? Jak będę w stanie zostać w domu bez 
ciebie? Wątpię, czy jest w trzech światach ktoś równie nieszczęśliwy, 
jak ja.” Śrinivasa wzruszył się żałosnym płaczem swojej matki i na 
różne sposoby próbował ją pocieszyć. „Matko, moje ciało należy do 
ciebie. Nigdy nie będę w stanie spłacić długu, jaki mam u ciebie. Te-
raz nie wiem, co mam robić. Daj mi łaskawie zgodę, abym mógł iść do 
Vrndavany ze spokojnym umysłem. Jeśli powstrzymasz mnie przed 
podróżą do Vrndavany, z pewnością umrę.” Mówiąc w kółko w ten 
sposób Śrinivasa i jego matka spędzili bezsennie całą noc. 
W tym czasie we Vrndavanie Śri Rupa Goswami nieszczęśliwy z po-
wodu opóźniającego się przybycia Śrinivasy i zrozpaczony z powodu 
rozłąki ze Śri Sanataną Goswamim, który już odszedł, zaczął płakać. 
Poszedł do samadhi Śri Sanatany Goswamiego i lamentował, że Śri-
nivasa jeszcze nie przybył. Potem poszedł zobaczyć się ze Śri Jivą Go-
swamim, który przebywał nad rzeką Yamuną z kilkoma wielbiciela-
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mi. Jak tylko zobaczyli Śri Rupę Goswamiego, wszyscy ofiarowali mu 
pokłony, a on odwzajemnił się obejmując ich. „Wszyscy żyjecie tutaj 
bez niepokoju,” rzekł Śri Rupa Goswami, „ale ja martwię się o Śrini-
vasę. Wiem, że rozpoczął swoją podróż do Vrndavany, ale z niepoko-
jem oczekuję jego przybycia. On pojawił się w tym świecie w szcze-
gólnym celu: aby zabrać nasze pisma do Bengalu i rozdzielić je wśród 
wielbicieli. Bardzo chcę go spotkać. Być może powinniśmy udać się 
do Bengalu, ale wiem, że nikt z was nie jest tym zainteresowany. Mój 
drogi Jivo, mogę z pewnością stwierdzić, że ostatniej nocy Śrinivasa 
rozpoczął swoją podróż z Yajigramy. Proszę, łaskawie pamiętaj o tym 
i powiedz mi, kiedy przybędzie do Vrndavany.” Wszyscy byli szczęśli-
wi słysząc nowiny Śri Rupy Goswamiego. I to była prawda: Śrinivasa 
zdołał uspokoić swoją matkę na tyle, że mógł iść do Vrndavany.
Nie jestem w stanie ze szczegółami opisać podróży Śrinivasy, ale 
wspomnę o tym, co usłyszałem od wielbicieli. Śrinivasa szczęśliwy 
szedł drogą i w ciągu pięciu dni dotarł do Raja Mahal. Kiedy szedł, 
bez przerwy intonował święte imiona Hari i Caitanyi, a czasami la-
mentował wypowiadając imiona Rupy, Sanatany i Bhatta Raghunaty. 
Czasami pościł, a czasami jadł. Co drugi dzień udało mu się dostać 
jeden lub dwa capati do zjedzenia. Noce spędzał w lesie. Wkrótce jego 
dobrze zbudowane ciało stało się chude i blade. 
Wiele dni później dotarł do Patny, a następnie do Varanasi. Tam udał 
się prosto do gatha, gdzie kiedyś kąpał się Pan Caitanya. Ofiarował 
temu gatha pokłony, a potem wykąpał się w Gangesie. Dom Candra-
śekhara Acaryi stał niedaleko na północ od tego ghata i Śrinivasa za-
trzymał się tuż na lewo od wejścia, gdzie Sanatana Goswami przybył 
jako żebrak w nadziei zobaczenia Pana Caitanyi, aby popatrzeć na to 
przepiękne miejsce. Rosły tam rośliny tulasi, więc Śrinivasa ofiarował 
pokłony Tulasi-Devi, a następnie wszedł do budynku. Kiedy zoba-
czył wewnątrz starego Vaisnavę, natychmiast ofiarował mu pokłony. 
Vaisnava z szacunkiem pozdrowił Śrinivasę i zapytał go o jego toż-
samość. Śrinivasa powiedział mu kim jest i skąd pochodzi. Vaisnava 
był zadowolony widząc Śrinivasę i rzekł: „Śri Candraśekhara Acarya 
jest moim mistrzem duchowym. Mieszkam tutaj na jego polecenie. 
Ponieważ jest to dom, gdzie kiedyś mieszkał Pan Caitanya, kazano 
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mi pozostać tutaj i służyć Mu.” Śrinivasa okrążył dom, a następnie 
ofiarował pokłony miejscu do siedzenia Pana Caitanyi wewnątrz 
domu. Przytłoczony ekstazą zaczął płakać i tarzać się po ziemi. Rzekł: 
„O okrutna opatrzności! Czemu sprawiłaś, że urodziłem się po pro-
stu, aby cierpieć? Jestem tak grzeszny, że nie urodziłem się w czasie, 
kiedy Śri Caitanya Mahaprabhu był osobiście obecny. Z tego też po-
wodu nie byłem w stanie zobaczyć Jego wzniosłych wielbicieli.” Kiedy 
lamentował w ten sposób, jego uczucie rozłąki z Panem wzrosło. 
Vaisnava był rad widząc ekstatyczne objawy Śrinivasy i z uczuciem 
poczęstował go prasada. Razem spędzili noc dyskutując Krsna-katha.  
Wczesnym rankiem następnego dnia Śrinivasa pożegnał starego 
Vaisnavę i znów wyruszył w drogę. Dwa dni później dotarł do Prayagi 
i wykąpał się u zbiegu rzek: Gangi, Yamuny i Sarasvati. Następnego 
dnia, kiedy szedł drogą, bogaty pobożny człowiek dał mu cztery mo-
nety i Śrinivasa wydał je aby utrzymać się przez następne dwa dni. 
Kiedy pytał ludzi, ile czasu zajmie mu podróż do Vrndavany, powie-
dziano mu, że jeszcze około czternastu dni. Któregoś dnia, kiedy Śri-
nivasa wykąpał się w pobliskiej studni i odpoczywał pod drzewem, 
przybyło pięciu Vrajavasich i przysiadło się niego. Śrinivasa ofiarował 
im wodę do umycia stóp. Kiedy już usiedli wygodnie, Vrajavasi wzięli 
trochę gur i groszku włoskiego ze swoich bagaży i ofiarowali je Śri-
nivasie, który zjadł je z przyjemnością. Następnie zaczęli rozmawiać 
o Nilacali i Bengalu. Jeden z Vrajavasich rzekł: „We Vrndavanie żyje 
wielu wzniosłych wielbicieli, takich jak Rupa Goswami, Sanatana Go-
swami, dwóch Bhatta Goswamich, Lokanatha Goswami, Bhugarbha 
Goswami i Śri Jiva Goswami. Czy słyszałeś, że około czterech miesię-
cy temu Sanatana Goswami opuścił ten świat?” Śrinivasa w uniesieniu 
słuchał imion tych wzniosłych wielbicieli i w swoim sercu ofiarowywał im 
pokłony. Pragnąc ich ujrzeć, znów wyruszył w drogę. Wkrótce dotarł do 
Agry. Minąwszy Agrę opuścił główną drogę i skręcił w prawo idąc prosto 
do Gokuli. Następnie przekroczył rzekę Yamunę i dotarł do domu Nandy 
Maharajy. Tutaj bardzo pokornie ofiarował swoje pokłony, a potem przy-
jął darśan Bóstw i świętych miejsc, zostając tam na całą noc. Następnego 
ranka przybył do Mathury, miejsca narodzin Pana Krsny i znów raz za 
razem ofiarował swoje pokłony i wiele pięknych modlitw. 
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Kiedy odwiedzał różne miejsca rozrywek Pana Krsny w Mathurze, 
Śrinivasa drżał czując ekstatyczną miłość. Łzy płynęły mu z oczu. Wi-
dząc niezwykłe piękno Mathury, doszedł do wniosku, że Mathura jest 
wyższa niż Vaikuntha, tak jak to mówią śastry. 
Lecz był zdumiony widząc zachowanie Mathuravasich, którzy bez 
przerwy śpiewali chwały Pana. Następnie Śrinivasa odwiedził Viśra-
ma Ghata, miejsce, gdzie Krsna odpoczywał po zabiciu Kamsy. Ofia-
rował pokłony temu świętemu miejscu i spryskał swoją głowę odro-
biną wody z Yamuny. 
Kiedy siedział nad Viśrama Ghata, będąc usatysfakcjonowanym prze-
bywaniem w tym dhama, usłyszał rozmowę dwóch Vrajavasich. „Je-
steśmy tak nieszczęśliwi, ponieważ trzy wzniosłe osobistości opuściły 
ostatnio ten świat. Najpierw Sanatana Goswami zniknął sprzed na-
szych oczu, a dosłownie kilka dni później odszedł Raghunatha Bhatta 
Goswami. Teraz opuścił nas Śri Rupa Goswami.” Jak tylko usłyszał te 
okropne wieści, Śrinivasa potępił samego siebie jako najbardziej nie-
szczęśliwą osobę. Podszedł jednak do Vrajavasich i poprosił ich, żeby 
powiedzieli mu osobiście o odejściu Rupy Goswamiego. „Co możemy 
powiedzieć? Nasze serca są złamane. Nie jesteśmy w stanie znieść nie-
obecności Śri Rupy Goswamiego.” 
Następnie Śrinivasa opuścił Viśrama Ghatę i wyruszył do Vrndava-
ny. Szedł naprzód przez pół nocy, a następnie usiadł pod drzewem 
lamentując. Nie jestem w stanie opisać, jak żałośnie płakał Śrinivasa. 
W rzeczywistości nie wiem niczego, ale piszę na polecenie mojego 
mistrza duchowego. Cóż mówić o wielbicielach, skoro nawet serca 
grzesznych ludzi stopnieją słysząc o nieszczęściu Śrinivasy.
Pragnąc służyć lotosowym stopom Śri Jahnavy i Viracandry, ja, Nity-
ananda dasa, opowiadam Prema Vilasę.



54



55

Szósta Vilasa
ŚRINIVASA ACARYA OTRZYMUJE 

INICJACJĘ ORAZ INSTRUKCJE 
OD GOPALA BHATTY GOSWAMIEGO

Wszelka chwała Panu Gauracandrze i Panu Nityanandzie! Wszel-
ka chwała Advaicie Prabhu i wielbicielom Pana Gaurangi! Wszelka 
chwała Jahnava Macie i Viracandrze Prabhu! Lotosowe stopy tych 
osobistości są moim jedynym schronieniem. 
Drodzy czytelnicy, proszę, słuchajcie, jak opisuję wielbicieli Vrndava-
ny. Śrinivasa nie był w stanie usiedzieć, kiedy lamentował. Czasami 
turlał się po ziemi jak szaleniec, czując intensywną rozłąkę ze Śri Rupą 
Goswamim i Śri Sanataną Goswamim. Krytykował samego siebie, że 
nie otrzymał ich darśanu. „Nie mogłem mieć darśanu Śri Caitanyi 
Mahaprabhu w Nilacali, ani nie mogłem studiować Śrimad Bhaga-
vatam pod opieką Gadadhary Pandity. Narahari Sarkara, Visnupriya 
Devi i Jahnava Mata kazali mi iść do Vrndavany i spotkać Śri Rupę 
Goswamiego i Śri Sanatanę Goswamiego, ale wszystkie moje starania 
były daremne, ponieważ nie mogłem ich spotkać. Musiałem popełnić 
wiele obraz. Inaczej, dlaczego cierpiałbym ten przeszywający ból roz-
łąki? Opuściłem dom, aby przyjąć schronienie Vrndavany, ale gdzie 
teraz znajdę schronienie? Moje życie stało się zupełnie bezużytecz-
ne. Nie mogę ani zobaczyć, ani przyjąć schronienia lotosowych stóp 
Gopala Bhatty Goswamiego. Nie ma innej nadziei w tym życiu. Jeśli 
będę miał szczęście, może w moim następnym życiu osiągnę lotoso-
we stopy Goswamich. Wielu innych otrzymało to szczęście, ponieważ 
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przyjęli schronienie służby oddania, i teraz unoszą się w oceanie eks-
tatycznej miłości. Tak czy owak, ja jestem pozbawiony tego szczęścia. 
O Śri Rupo Goswami i Śri Sanatano Goswami! Jesteście moimi pana-
mi, a mimo to nie byłem w stanie was spotkać.”
Pochłonięty takimi myślami, Śrinivasa położył się pod drzewem. Jego 
całe ciało znieruchomiało, a oddech zwolnił. Wydawało się, że lada 
moment umrze. Widząc go w tym smutnym stanie, Rupa i Sanata-
na Goswami pojawili się przed nim i rzekli: „Podnieś się, Śrinivaso, 
i spójrz na nas. Citanya Mahaprabhu osobiście przysłał cię tutaj i je-
steś z pewnością bardzo nam drogi. Czekaliśmy na twoje przybycie 
przez tak długi czas. Nie myśl teraz o powrocie do Bengalu. Raczej 
idź do Vrndavany i przyjmij schronienie Gopala Bhatty Goswamie-
go. Wszystkie twoje pragnienia spełnią się. Wiedz z całą pewnością, 
że łaska Gopala Bhatty Goswamiego dla ciebie jest naszą łaską dla 
ciebie. Rozmawialiśmy o tobie ze Śri Jivą Goswamim i możesz studio-
wać nasze książki pod jego przewodnictwem.” Śrinivasa powoli otwo-
rzył oczy. Ku jego ogromnemu zdziwieniu Śri Rupa Goswami i Śri 
Sanatana Goswami stali przed nim. Szybko podniósł się i ofiarował 
im swoje pokłony. Był zdumiony ich pięknem. Obaj emanowali pro-
miennym zdrowiem, a ich cera była złota. Na głowach mieli piękne 
sikhy, a ich czoła zdobił tilak. Ich całe ciała były ozdobione były zna-
kami świętych imion Śri Śri Radha Krsny i nosili przepaski biodrowe 
i chadary. Wokół szyj mieli korale tulasi. Ich transcendentalne ciała 
były aromatyczne i stale intonowali święte imiona Radhy i Krsny. Ich 
zęby przypominały pączki kwiatów kunda, a ich uśmiechy były naj-
bardziej czarujące.
Jak tylko Śrinivasa ujrzał dwóch Goswamich, jego rozpacz znikła, po-
czuł jak unoszą go fale transcendentalnego szczęścia i runął na ziemię 
w ekstazie. Wtedy dwaj Goswami łaskawie umieścili swoje lotosowe 
stopy na jego głowie, a następnie znikli. Śri Rupa Goswami wcześniej 
poinstruował już Śri Jivę Goswamiego, aby wziął pełną odpowiedzial-
ność za Śrinivasę, kiedy przybędzie on do Vrndavany. Poinstruował 
też Gopala Bhattę Goswamiego, aby obdarzył Śrinivasę swoją łaską, 
tak by mógł on wypełnić misję Caitanyi Mahaprabhu. Gdy Śrinivasa 
odzyskał zewnętrzną świadomość, pomyślał: „O mój umyśle, co zro-
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bisz teraz? Chodźmy do Vrndavany. Śri Rupa Goswami i Śri Sanatana 
Goswami są panami biednych, upadłych dusz. Gopala Bhatta Go-
swami jest moim życiem i duszą, a Śri Jiva Goswami moim jedynym 
schronieniem.” Pochłonięty ekstatyczną miłością, Śrinivasa szedł 
drogą prowadzącą do Vrndavany, nie bacząc na to, czy jest dzień, czy 
noc. Gdy tam przybył, posmakował transcendentalnego piękna Śri 
Vrndavany, która pełna jest duchowych klejnotów. Idąc, intonował: 
„O Govindo! O Gopinatho!” doświadczając piękna transcendentalnej 
siedziby.
Kiedy z pewnej odległości zobaczył dysk i flagę na szczycie świąty-
ni Govindy, Śrinivasa stał się niespokojny. Łzy miłości spływały po 
jego policzkach, a jego pragnienie ujrzenia lotosowych stóp Govindy 
wzrosło. Dotarł do świątyni w czasie ceremonii arati, a dźwięki in-
strumentów muzycznych czyniły atmosferę bardzo przyjemną. Śri-
nivasa stanął za zgromadzonymi wielbicielami i gośćmi napawając 
się niezwykłym pięknem Pana Govindy. Łzy miłości nadal płynęły 
z jego oczu, kiedy ofiarował swoje pokłony Panu Govindzie, a następ-
nie powoli ruszył naprzód przez zgromadzony tłum. Śrinivasa był tak 
pełen uniesienia widząc Pana Govindę, że w jednej chwili skompo-
nował osiem wersetów gloryfikujących transcendentalne cechy Pana. 
Kompletnie pogrążony w oceanie czarującego piękna Pana Govindy, 
Śrinivasa upadł nieprzytomny na lewo od wejścia do świątyni. 
Rozeszła się wieść o pojawieniu się przybysza. Zdarzyło się, że w tym 
czasie Śri Jiva Goswami przybył tam, aby ofiarować pokłony Panu 
Govindzie. Śri Rupa Goswami poinformował go już o rychłym przy-
byciu Śrinivasy, więc usłyszawszy o przybyszu leżącym bez przytom-
ności przy świątynnych drzwiach, Śri Jiva Goswami i kilku innych 
wzięli lampę, aby go odnaleźć. Znaleźli go tam, gdzie upadł. Śri Jiva 
Goswami natychmiast zrozumiał, że Śrinivasa jest głęboko pogrążo-
ny w ekstatycznej miłości Boga, więc z pomocą swoich towarzyszy 
zabrał go do domu. Około północy Śrinivasa wciąż nie odzyskał ze-
wnętrznej świadomości. Niedługo później Śri Jiva Goswami usłyszał 
dźwięki dobywające się z jego gardła i zrozumiał, że jego trans zo-
stał przerwany. Delikatnie dotknął ciała Śrinivasy. Ostatecznie Śrini-
vasa odzyskał świadomość i obudził się intonując: „Govinda!” Ciało 
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miał mokre od własnych łez. Śri Jiva Goswami rzekł: „Powiedz mi 
swoje imię i uświadom mi moje szczęście.” „Mam na imię Śrinivasa 
i urodziłem się w rodzinie bramińskiej w Cakandi.” Śri Jiva Goswami 
natychmiast objął Śrinivasę i rzekł: „Mój drogi przyjacielu! Pan Gau-
ranga jest naprawdę oceanem łaski, ponieważ przysłał mi taki klejnot 
jak ty. Śri Rupa Goswami i Śri Sanatana Goswami są tak miłosierni, że 
dali bogactwo tak biednej duszy, jak ja.”
Następnego ranka, zgodnie z pragnieniem Pana, Śri Jiva Goswami za-
brał Śrinivasę, aby zobaczył się z Gopala Bhattą Goswamim. Śrinivasa 
z pewnej odległości ofiarował pokłony Goswamiemu, a następnie po-
wiedział: „Mam na imię Śrinivasa i pochodzę z rodziny bramińskiej 
z Cakandi. Daj mi łaskawie schronienie u twoich lotosowych stóp.” 
Zbliż się, mój drogi Śrinivaso”, rzekł Gopala Bhatta Goswami. „Jestem 
za stary, żeby podejść do ciebie, a jestem bardzo zadowolony mogąc 
cię wreszcie spotkać.” Śrinivasa podszedł bliżej i znów ofiarował naj-
pokorniejsze pokłony Gopala Bhatcie Goswamiemu, który poklepał 
go po plecach. Śrinivasa wziął pył ze stóp Gopala Bhatty Goswamie-
go i umieścił go na swojej głowie. Powiedział: „Czułem straszliwy ból 
z powodu niespodziewanego odejścia Śri Rupy i Śri Sanatany Goswa-
mich. O panie, z mojego ciała pozostały tylko kości. Nikt inny, tyl-
ko ty możesz mnie ocalić. Proszę, wybacz mi, że przybyłem do cie-
bie z takim opóźnieniem. Chciałem studiować Śrimad Bhagavatam 
z Gadadhara Panditą, więc udałem się najpierw do niego, do Nilacali. 
Jednak jego Śrimad Bhagavatam, noszące podpis Pana Caitanyi, było 
stare i nadjedzone przez insekty. Było zbyt trudno je czytać. W związ-
ku z tym kazał mi iść do Bengalu i przynieść mu nowe Śrimad Bhaga-
vatam od Narahari Thakury. Dał mi również w tym celu list. Nieste-
ty, w drodze do Nilacali otrzymałem wstrząsające wieści, że Pandita 
Goswami opuścił ten świat. To było naprawdę nie do wytrzymania, 
więc wróciłem do Navadwipy, aby otrzymać darśan Visnupriyi Devi. 
Ona wysłała mnie do Śantipury, a stamtąd poszedłem do Khadada-
hy, gdzie spotkałem Jahnava Matę, która okazała mi wielkie uczucie 
i kazała mi zobaczyć się z Abhirama Thakurą, zanim udam się do 
Vrndavany. Ale wszystkie te wielkie osobistości, które spotkałem, Vi-
snupriya Devi, Jahnava Mata i Abhirama Thakura, kazały mi udać się 
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wkrótce do Vrndavany. Mój panie, jestem najbardziej nieszczęśliwy. 
Nie widziałem lotosowych stóp ani Nityanandy Prabhu, ani Advaity 
Prabhu. Moje życie jest bezużyteczne.” 
Nie jestem w stanie opisać lamentu Śrinivasy, kiedy trzymał lotosowe 
stopy Gopala Bhatty Goswamiego. Po pewnym czasie Śri Jiva Goswa-
mi i Śrinivasa pożegnali się z Gopala Bhattą Goswamim i wrócili do 
domu. Śrinivasa czerpał przyjemność ze swojego pobytu we Vrndava-
nie przez rozkoszowanie się krsna-katha w towarzystwie wzniosłych 
wielbicieli. Był tak pochłonięty ekstatyczną miłością, że nawet nie za-
uważał czy jest dzień, czy noc.
Któregoś razu, w pomyślnym dniu, Śrinivasa i Śri Jiva Goswami znów 
udali się zobaczyć Gopala Bhattę Goswamiego i wzięli ze sobą tulasi 
manjari i girlandy z kwiatów. Ofiarowawszy pokłony Gopala Bhatcie 
Goswamiemu, Śrinivasa pokornie przedłożył następującą sprawę: 
„Śri Krsna Caitanya jest mistrzem duchowym całego świata. Jego 
nauki są niezrównane i stosowne dla wszystkich żywych istot, a Śri 
Rupa Goswami zapisał te instrukcje w swoich książkach. Chciałbym 
zostać inicjowany w tych naukach. O mistrzu, zostań łaskawie moim 
instruktorem i uratuj mnie! Moim jedynym pragnieniem jest zostać 
twoim pokornym sługą.” Gopala Bhatta Goswami zabrał Śrinivasę 
przed Bóstwa Śri Śri Radha Ramana i razem ofiarowali swoje pokło-
ny Panu. Gopala Bhatta Goswami usiadł następnie na asanie przed 
Bóstwami i wezwał Śrinivasę, który podszedł i usiadł po jego lewej 
stronie twarzą zwrócony na wschód. Serce Śrinivasy wypełnione było 
niezwykłą ekstazą, kiedy chwycił lotosowe stopy Gopala Bhatty Go-
swamiego i całkowicie podporządkował się mu jako jego wieczny 
sługa. Gopala Bhatta Goswami kazał Śrinivasie umyć ręce i ze zło-
żonymi dłońmi medytować o Krsnie, synu Nandy Maharajy. Polecił 
mu również medytować o Śri Radzie stojącej po lewej stronie Krsny. 
W ten sposób kazał Śrinivasie czcić Śri Śri Radha Krsnę – tak jak gopi 
pod przewodnictwem Lality oraz manjari – przez ofiarowanie Im gir-
land kwiatów i papki sandałowej. Opowiedział Śrinivasie o wzniosłej 
pozycji, transcendentalnych cechach i służbach niezliczonych gopi 
i manjari, i ujawnił mu, że był on służką tych gopi. Następnie spra-
wił, że Śrinivasa raz jeszcze czcił Śri Śri Radha Ramana. Kiedy Śrini-
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vasa ofiarował papkę sandałową i tulasi manjari lotosowym stopom 
Śri Śri Radha Ramana, Gopala Bhatta Goswami położył prawą rękę 
na jego głowie intonując święte imię Hari i w ten sposób inicjował 
go w mantrach Radha Krsna włączając w to mantrę kama-bija gay-
atri. Powiedział również Śrinivasie, jak w czasie intonowania liczyć 
te mantry na palcach. „Powinieneś intonować te mantry z największą 
troską i uwagą. Twoją duchową formą jest Mani Manjari i jesteś pod 
opieką i przewodnictwem Guny Manjari. Powinieneś zawsze służyć 
Śri Śri Radha Krsnie pod przewodnictwem liderki twojej grupy. To 
jest sposób, w jaki spełnia się raganuga bhajana, jak potwierdził Śri 
Rupa Goswami w swoich książkach. Głównym kryterium osiągnięcia 
doskonałości na tej ścieżce służby oddania jest rozwinięcie intensyw-
nego pragnienia osiągnięcia służby Śri Śri Radha Krsnie. Kiedy ktoś 
praktykuje sadhanę, nazywamy go praktykującym służbę oddania. Na 
platformie raganuga przyjmuje się bezpośrednie schronienie miesz-
kańca Vrajy. Są sześćdziesiąt cztery gałęzie służby oddania. W trakcie 
kultywowania służby oddania należy starannie strzec się niepomyśl-
nych okoliczności. Służbę oddania dla Pana należy zawsze pełnić życz-
liwie. Należy również starannie strzec się popełniania obraz u stóp 
świętego imienia i Bhakti Devi. Jeśli ktoś odstępuje od tego procesu, 
wtedy wszystkie jego wysiłki będą bezskuteczne. Nasionko drzewa 
banyanowego jest małe, ale wzrasta stopniowo aż do dnia, kiedy staje 
się ogromnym drzewem. Podobnie ktoś może odrobinę odstąpić od 
swoich praktyk oddania, albo popełnić małą obrazę, ale takie odstęp-
stwo stopniowo doprowadzi go do ruiny. Bądź uważny, aby nigdy nie 
bluźnić przeciwko półbogom, ani nie przysparzać strapienia żadnym 
żywym istotom. W ten sposób zawsze angażuj się w ofiarowywanie 
służby oddania. Jeśli studiujesz uważnie pisma święte, nauczysz się, że 
cokolwiek ci powiedziałem, jest prawdą. Jeśli chcesz stać się doskona-
łym w duchowym życiu, po prostu czcij Pana Krsnę w towarzystwie 
wielbicieli i zawsze starannie wystrzegaj się popełniania obraz.”
Tysiące ust nie byłyby w stanie opisać łask, jakie otrzymał tego dnia 
Śrinivasa. Jego dobry los nie zna granic.
Pragnąc służyć lotosowym stopom Śri Jahnavy i Viracandry, ja, Nity-
ananda dasa, opowiadam Prema Vilāsę.
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Siódma Vilāsa.
LOKANATHA GOSWAMI 

I BHUGARBHA GOSWAMI 
ODWIEDZAJĄ VRNDAVANĘ.

Wszelka chwała Śrī Kŗşņie Caitanyi i Śrī Nityānandzie Prabhu. 
Wszelka chwała Śrī Advaicie Prabhu i wszystkim wielbicielom Pana 
Gaurāngi. Wszelka chwała Śrī Jāhnavā Mācie i Vīracandrze Prabhu. 
Ich lotosowe stopy są moim jedynym schronieniem. 
Drodzy czytelnicy, proszę, słuchajcie bardzo uważnie jak opowiadam 
Prema Vilāsę. Po prostu przez słuchanie tych rozrywek, które opisuję 
na polecenie mojego mistrza duchowego, wszystkie cierpienia w ser-
cu są pokonane. 
Kiedy Pan Krsna pojawił się w tym świecie, towarzyszyła Mu Goloka 
Vrndavana, co potwierdzone jest w literaturze wedyjskiej. Długość 
i szerokość Vraja-mandali wynosi 168 mil, a towarzysze Pana Krsny 
rezydują na całym tym terenie. Ten sam Krsna pojawił się jako Ca-
itanya Mahaprabhu w Navadwipie. Matka, ojciec, słudzy, przyjaciele 
oraz przyjaciółki-gopi Krsny również pojawili się w Navadwipie, aby 
towarzyszyć Panu w Jego rozrywkach. Jako pierwszy pojawił się Pan 
Mahavisnu jako Advaita Acarya w Śantipur. Jaśniał jak klejnot koron-
ny wśród wielbicieli Pana i był nauczycielem ich wszystkich. Najwyż-
szy Pan wypełnił Swoją misję właśnie przy pomocy Adwaity Prabhu. 
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Wśród towarzyszy Pana Caitanyi było dwudziestu czterech wznio-
słych sannyasinów, z Madhavendrą Puri na czele. Każdy z nich był 
skarbnicą miłości Boga. Wszystkie te wzniosłe osoby należały do ro-
dziny Pana Krsny we Vrajy. Krsna ma cztery rodzaje przyjaciół i pięć 
rodzajów gopi, i wszyscy oni również pojawili się w Navadwipie. 
Ponieważ piszę tę historię na polecenie mojego mistrza duchowego, 
nie powinienem być obarczony odpowiedzialnością za jakiekolwiek 
rozbieżności, jakie można by tu znaleźć. Wszyscy wiele słyszeliśmy 
o Jagannatha Miśrze i jego żonie Śacidevi i wiemy dobrze, że ich 
pierwszy syn miał na imię Viśvarupa. Viśvarupa słynął jako człowiek 
atrakcyjny i bardzo uczony. Jego rodzice byli bardzo szczęśliwi mając 
takiego syna. Ojciec Śacidevi mieszkał w wiosce Belpukuriya. W tej 
samej wiosce mieszkał uczony wielbiciel imieniem Lokanatha Pandi-
ta, jeden z kolegów szkolnych i przyjaciół Viśvarupy. Ci dwaj chłopcy 
razem studiowali z wielkim entuzjazmem. 
Teraz łaskawie posłuchajcie ode mnie czegoś o Viśvarupie. Jego rodzi-
ce traktowali go jak swoje życie i duszę. Uczęszczał do szkoły Advaity 
Acaryi, gdzie studiował różne pisma święte i wkrótce stał się sławnym 
uczonym. Z powodu swoich studiów Viśvarupa odwiązał się od życia 
rodzinnego i jakiś czas później opuścił dom, aby wyruszyć na piel-
grzymkę. Jego rodzice płakali rzewnie, kiedy opuszczał dom, a szcze-
gólnie kiedy zgolił głowę i przyjął sannyasę. Ubrany w szafranowe 
szaty zasłynął jako Śankararanya Puri. Później Lokanatha Pandita 
został jego uczniem. Lokanatha Pandita mieszkał z Viśvarupą i służył 
mu z wiarą, ale po dwóch latach podróżowania do świętych miejsc 
Viśvarupa nagle opuścił ten świat. 
Drodzy czytelnicy, proszę, słuchajcie, co wam opowiem o Panu Nity-
anandzie. Jest w Radhadesy wioska zwana Ekacakra, gdzie pobożny 
i uczony bramin Hadai Pandita żył ze swoją żoną Padmavati. Nity-
ananda Prabhu pojawił się jako ich syn. Doprawdy, oboje byli pełni 
radości, kiedy Nityananda Prabhu przebywał w łonie Swojej matki. 
W trzynastym dniu przybywającego księżyca w miesiącu Magha po-
jawił się Pan Nityananda, naznaczony na Swoim ciele wszystkimi 
pomyślnymi znakami. Był zdumiewająco atrakcyjny. Jako dziecko 
czasami milczał, a czasami śmiał się ekstatycznie. Od urodzenia aż 



63

do czternastego roku życia Pan Nityananda stale bawił się ze swoimi 
przyjaciółmi, odgrywając różne rozrywki Pana Krsny. 
Pewnego dnia, kiedy miał czternaście lat, do domu Hadai Pandity 
przyszedł pewien sannyasin. Kiedy został z szacunkiem przyjęty i na-
karmiony, poprosił o jałmużnę. „Hadai Pandito! Błagam cię o pewną 
jałmużnę. Proszę, spełnij moje pragnienie!” Hadai Pandita odparł: 
„O święty! Z całą pewnością zrobię to. Powiedz mi, co mogę dla ciebie 
uczynić?” „Proszę, daj mi w jałmużnie twojego syna. Jestem starym 
człowiekiem, a On mógłby towarzyszyć mi w pielgrzymce. Nie martw 
się o Niego – dobrze się Nim zaopiekuję.” Chociaż ciężko doświad-
czony zbliżającą się rozłąką, Hadai pandita dał jednak swojego syna 
sannyasinowi, który natychmiast odszedł. Uczynił Nityanandę swoim 
uczniem, ale Pan Nityananda nie przyjął sannyasa dandy.
Pan Nityananda podróżował z sannyasinem jako wędrowny żebrak. 
Był w pełni pochłonięty nastrojem Vrajy i dlatego nie był świadomy 
tego, co robi ani dokąd idzie. Pewnego dnia sannyasin ów, którego 
imię brzmiało Iśvara Puri, uśmiechnął się i powiedział Nityanandzie: 
„Mój drogi synu, teraz, kiedy podróżowałeś do wszystkich świętych 
miejsc, powinieneś zrobić ostatnią rzecz, aby Twoje dążenia uwień-
czył sukces. Krsna, syn Nandy, pojawił się w Navadwipie. Odszukaj 
Go. W Jego towarzystwie będziesz czuł ogromną przyjemność.” 
Drodzy czytelnicy! Pragnę przypomnieć wam, że Pan Sankarsana 
i Pan Balarama to ta sama osoba, dokładnie tak, jak Viśvarupa i Śan-
kararanya są jednym i tym samym. Ten sam Pan Balarama pojawił się 
teraz jako Nityananda Avadhuta, a syn Śaci jest nikim innym, jak sy-
nem Nandy, Krsną. Towarzysze Śri Caitanyi Mahaprabhu mieli przy-
kazane pojawić się w tym świecie przed przybyciem Pana i wszyscy 
oni pojawili się w Navadwipie i w jej okolicach. Śriman Mahaprabhu 
pojawił się w pomyślnym dniu pełni księżyca w miesiącu Phalguna 
i od samych narodzin cieszył się Swoimi dziecięcymi rozrywkami. 
Wszyscy Jego wielbiciele, którzy pojawili się w Navadwipie i wokół 
niej, stopniowo przychodzili i spotykali Pana, tak jak rzeki i strumie-
nie stopniowo spływają do oceanu. Lokanatha Goswami był jednym 
z tych towarzyszy. We wschodniej części Navadwipy leży prowincja 
zwana Jessore. W tej prowincji jest wioska zwana Talagadi. Tam wła-
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śnie pojawił się Lokanatha Goswami, wielki bhakta Caitanyi. Ojcem 
Lokanatha Goswamiego był Padmanabha Cakravarti, a imię jego 
matki brzmiało Sita. Oboje oni byli pobożni i uczeni, i we właściwy 
sposób szkolili swojego syna. W swoim czasie chłopiec stał się uczo-
nym. W całej prowincji nie było nikogo tak uczonego, jak Lokanatha, 
ani nikogo, kto tak jak on odznaczał się wszystkimi dobrymi cechami. 
Jego rodzice byli z niego bardzo dumni, ale wątpili, że mógłby pozo-
stać w domu i przypuszczali, że raczej przyjmie sannyasę. W rezulta-
cie stale modlili się za jego pomyślność, chociaż martwili się, że może 
porzucić życie rodzinne i opuścić ich. Kiedy Lokanatha zrozumiał, 
że rodzice myślą o znalezieniu mu żony, zaczął planować, jak opu-
ścić dom. Objawy jego wyrzeczenia wzrosły, kiedy zaczął stale me-
dytować o lotosowych stopach Pana Caitanyi. Ostatecznie Lokanatha 
zdecydował się opuścić dom i przyjąć schronienie u lotosowych stóp 
Pana. W środku którejś nocy miesiąca Kartika, Lokanatha odszedł. 
Przeszedł piechotą szesnaście mil bez odpoczynku i następnego ran-
ka dotarł do Navadwipy. Kiedy jego rodzice obudzili się i zobaczyli, 
że odszedł, zapłakali rzewnymi łzami. Dotarłszy do Navadwipy, Lo-
kanatha nie wiedział dokąd się udać. Chodził po ulicach i pytał ludzi, 
gdzie jest dom Śri Caitanyi Mahaprabhu. Cały czas medytował o tym, 
co powinien powiedzieć, aby przedstawić się Panu, i modlił się o Jego 
łaskę. Kiedy nareszcie dotarł do domu Pana, zobaczył Śri Caitanyę 
Mahaprabhu siedzącego w otoczeniu Swoich wielbicieli z Gadadha-
ra Panditą i Murri Guptą na czele. Lokanatha był zdumiony widząc 
wspaniałą formę Pana. Natychmiast ofiarował Panu płynące z serca 
pokłony i zaczął płakać w ekstazie. Odzyskując równowagę psychicz-
ną, Lokanatha złożył dłonie i po prostu stał tam nie wiedząc, co po-
wiedzieć. Pan łaskawie objął Lokanathę: „O Lokanatho! Zapomnia-
łeś o Mnie! Jak mogłeś pozostawać z dala ode Mnie przez tak długi 
czas?” Powiedziawszy te słowa Pan Gauranga również zaczął płakać, 
dziękując opatrzności, że pozwoliła Mu spotkać Lokanathę. Lokana-
tha chwycił lotosowe stopy Pana, lejąc łzy ekstatycznej miłości. Wtedy 
Pan zmusił go, aby usiadł przy Nim i zaczął się w niego wpatrywać. 
Potem Lokanatha ofiarował pokłony Gadadharze Pandicie, który 
odwzajemnił wyrazy szacunku i obaj objęli się nawzajem z miłością. 
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Lokanatha i Gadadhara Pandita powiedzieli do siebie nawzajem: 
„Dzisiaj moje oczy odniosły sukces, ponieważ jestem w stanie zoba-
czyć tę podobną klejnotom osobistość.” Później spędzali czas szczę-
śliwie omawiając krsna-katha, pochłonięci transcendentalną ekstazą 
i unosząc się w oceanie miłości Boga. Następnie Lokanatha poznał 
Nityanandę Prabhu, Advaitę Prabhu i kilku innych towarzyszy Pana. 
W ten sposób spędził pięć dni w Navadwipie w towarzystwie Pana, 
rozkoszując się krsna-katha i intonując święte imię Pana. 
Któregoś dnia Pan rzekł do Lokanathy: „O Lokanatho, w jaki sposób 
udało ci się opuścić dom i przybyć tutaj?” W odpowiedzi Lokanatha 
opisał całą swoją historię opuszczenia domu i powiedział Panu, że 
Jego lotosowe stopy są jego jedynym skarbem, a wszystko inne jest 
nieważne. 
Pewnego dnia Śri Caitanya Mahaprabhu wezwał Lokanathę w ma-
ło uczęszczane miejsce i powiedział: „Mam wiele poufnych rzeczy 
do odsłonięcia, ale nie wiem, komu powinienem o tym powiedzieć. 
Przyszedłem do tego świata ze szczególną misją, a wy wszyscy poja-
wiliście się, aby mi towarzyszyć, ale z tego czy innego powodu Moja 
misja nie jest wypełniana, i czuję w sercu ból. Chcę odsłonić Mój 
umysł przed Nityanandą i Advaitą i prosić ich o opinię. Pojawiłem 
się w Bengalu przyjąwszy nastrój Śri Radhy, ale nie jestem w stanie 
rozkoszować się ekstatycznymi emocjami, dla których się tu pojawi-
łem. Dla Mojej przyjemności Śri Radha porzuciła członków Swojej 
rodziny, Swoją pozycję społeczną i luksusy, zupełnie podporządko-
wując się Mnie. Gloryfikowała Moje transcendentalne piękno i cechy 
dzień i noc. Była tak ciężko dotknięta rozłąką ze Mną, że nie zawra-
cała Sobie nawet głowy właściwym ubraniem. Zachowywała się po 
prostu jak szalona. Jej ciało stało się tak delikatne, jak płatek lotosu 
i tak szczupłe, jak pasemko nici. Wciąż krytykowała Stwórcę, że nie 
dał Jej miliona oczu do oglądania Mnie. Nigdy nie spojrzała na twarz 
żadnego innego mężczyzny, ale zawsze pragnęła Mojego intymnego 
towarzystwa w gajach na brzegach Yamuny. Chociaż próbowałem 
oszukać Ją na tak wiele sposobów, jak tylko Śri Radha widziała Mnie, 
zapominała o wszystkim i przepełniało Ją uniesienie. Uważała chwilę 
rozłąki ze Mną za dłuższą niż setki yug. Tak bardzo Mnie kochała. 
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Jej miłość jest tak głęboka, że nawet Wedy nie są w stanie właściwie 
opisać Jej wzniosłej pozycji. Śri Radhika jest królową Vrndavany i jest 
Mi bardzo droga. Jest Moim życiem i duszą, i do Niej należę. Przeby-
wam we Vrndavanie jedynie dla Jej przyjemności i zawsze myślę o Jej 
rozrywkach. Gopi, ze Śri Radhiką na czele, są przytłoczone transcen-
dentalnymi doznaniami, jakich nie doświadczają nawet Moi przyja-
ciele, słudzy czy rodzice. O Lokanatho! Mówię ci prawdę, że jestem 
wiecznie zobowiązany Radhice. 
„Niezależnie od tego jest jeszcze jedna myśl, o której chcę ci powie-
dzieć. Poprzednio pewien bramin przyszedł i ubliżał Mi na różne 
sposoby. Ten bramin wcześniej popełniał obrazy wobec Mnie i dlate-
go jego przeznaczeniem było działać w ten sposób. On nie akceptuje 
Pana Krsny jako mistrza duchowego całego świata, ale błąka się tu 
i tam, działając z wielką dumą. Odrzucił lotosowe stopy Pana Krsny 
i zamiast tego przyjął schronienie półbogów. Nie jest w stanie zrozu-
mieć, że nie tylko on, ale wszyscy bramini wyemanowali z lotosowych 
ust Pana Krsny. W ciągu dnia czcił bóstwo, a nocą pił wino. Głosił, 
że sam jest najpotężniejszy i zaprzeczał wnioskom Vyasadevy. Ten 
bramin czcił raczej swoją własną pokojówkę, niż Krsnę. Ten rodzaj 
praktyk wiedzie wielu ludzi do siedziby Yamarajy. Z powodu tych ob-
raz wkrótce upadł ze swojej braminicznej pozycji. W rzeczywistości 
zdegradował się tak bardzo, że stoi niżej niż śudra. Z tych wszystkich 
powodów zdecydowałem się przyjąć sannyasę trzeciego dnia przyby-
wającego księżyca w miesiącu Pausa. Ogólnie członkowie wszystkich 
varn, włączając braminów, przyjmują sannyasina jako mistrza ducho-
wego. Dlatego z pewnością opuszczę dom i będę wędrował po całym 
kraju. Incydent z tym braminem jest tego zewnętrznym powodem. 
Głębszą przyczyną jest, że chcę rozkoszować się nastrojami i uczucia-
mi Śri Radhiki. Moje ciało jest niebieskawe, więc Radhika lubi nosić 
błękitne ubrania. Kiedy odczuwa intensywną rozłąkę ze Mną, ubie-
ra się w szafran. Zawsze uważa się za Moją służkę. Rozłąka ze Mną 
przytłacza wszystkie gopi ze Śri Radhiką na czele, a Mnie przytłacza 
rozłąka ze Śri Radhiką. Dlatego przyjąłem Jej nastrój i karnację, kie-
dy pojawiłem się w tym świecie. Teraz chcę przywdziać szafran i stale 
opiewać Jej transcendentalne chwały. Nie będę w stanie osiągnąć kre-
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su tych chwał, nawet jeśli będę śpiewał przez setki żywotów. O Loka-
natho! Jestem ogromnie zobowiązany boskim cechom Śri Radhiki. 
Zatopię cały świat powodzią Jej chwał. Tylko wtedy osiągnę eksta-
tyczną miłość do Niej. To dlatego będę płakał w ekstatycznej miłości 
i tańczył w sankirtanie.” Powiedziawszy to wszystko Pan Gauranga 
zaczął płakać intonując „Radha!” i „Vrndavana!” 
Lokanatha objął Pana i próbował Go pocieszyć, ale Pan wciąż drżał 
z ekstatycznej miłości do Śri Radhy. Potem Pan powiedział: „O Loka-
natho! Jutro wcześnie rano wyrusz do Vrndavany. Ty, Rupa, Sanata-
na, Gopala Bhatta, Raghunata Bhatta i Raghunata Dasa powinniście 
pisać książki gloryfikujące rozrywki Krsny. Rupa Goswami, ponieważ 
go upełnomocniłem, będzie szczególnie w stanie skompilować mnó-
stwo wspaniałych książek. 
„O Lokanatho, chociaż dobrze znasz duchową konkluzję, chcę prze-
kazać ci coś poufnego. W pismach świętych jest powiedziane, że Pan 
Krsna ma trzy cechy, w których ukazuje Siebie jako doskonałego, bar-
dziej doskonałego i najbardziej doskonałego. Chociaż Krsna jest je-
den, manifestuje rozmaite właściwości tych Swoich różnych cech. 
Pan Krsna ukazuje dwa rodzaje małżeńskich rozrywek: svakiya i pa-
rakiya. Królowe w Dvarace czczą Krsnę w svakiya-rasie, podczas gdy 
gopi we Vrndavanie czczą Krsnę w parakiya-rasie. Pośród wszystkich 
czcicieli Krsny, gopi z Vrajy są najwyższe. Te gopi składały ścisłe śluby 
i czciły boginię Katyayani, aby otrzymać Krsnę za męża. Te gopi są 
podzielone na dwie grupy. Jednej grupie przewodzi Śri Radha, a przy-
wódcą drugiej jest Candravali. Te dwie liderki są zupełnie przeciwne 
w swojej naturze i cechach. Gopi prowadzone przez Radhę są vama, 
czyli gopi lewoskrzydłowymi i są z natury aroganckie, a gopi prowa-
dzone przez Candravali są daksina, czyli gopi prawoskrzydłowymi 
i są z natury pokorne.” 
W tym punkcie wypowiedzi Śri Caitanyę Mahaprabhu ogarnęła eks-
tatyczna miłość. Chociaż Lokanatha był towarzyszem Pana w Jego 
poprzedniej inkarnacji, przez aranżację Yogamayi zapomniał ten 
wcześniejszy związek. Ale usłyszawszy słowa Pana i dzięki Jego łasce 
zaczął go sobie przypominać. To dowodzi, że ten komu Pan sprzy-
ja, może uświadomić sobie swoją wieczną konstytucjonalną pozycję. 
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Pan jest naturalnie łaskawy dla Swoich czystych wielbicieli. 
Lokanatha zapytał: „Mój Panie, mam pewną wątpliwość, więc pro-
szę, rozwiej ją łaskawie. Śrila Vyasadeva skompilował wiele pism 
świętych, w których szeroko opisał właściwe metody czczenia Pana 
Krsny. O Panie, chciałbym wiedzieć czy aprobujesz te metody, czy też 
nie?” Pan odparł: „Najwyższa Osoba Boga jest jednym bez wtórego. 
Manifestuje się w różnych ekspansjach, upełnomocnionych częściach 
i częściach Swoich upełnomocnionych części. Chociaż Śrila Vyasade-
va drobiazgowo opisał czczenie ekspansji i inkarnacji Najwyższego 
Pana, nie opisał w szczegółach czczenia Najwyższego Pana w nastroju 
Vrajy. Bhaktowie Vrajy czczą Krsnę w dasya, sakhya, vatsalya lub ma-
dhurya rati. Nie znajdziesz strachu ani szacunku w tych czterech ra-
sach. Tylko najwznioślejsi wielbiciele są wybrani, aby przyswoić sobie 
nastrój madhurya i zwykli wielbiciele nie mogą zrozumieć wzniosłej 
pozycji madhurya-rasy. Nawet ci, którzy służą Krsnie w pozostałych 
trzech rasach, nie mogą wejść w rozrywki madhurya-rasy. W madhu-
rya-rasie najwyższy bohater, Krsna, cieszy się transcendentalnymi 
rozrywkami ze Swoją najwyższą bohaterką, Śri Radhą. Tylko słudzy 
i służki Śri Radhy mogą zrozumieć zawiłości madhurya-rasy. Inni nie 
są w stanie jej pojąć. Zwykli ludzie nie mogą zrozumieć parakiya-rasy, 
ponieważ jest tak poufna. Śrila Vyasadeva w swoich pismach opisy-
wał przeważnie wpływ i bogactwo Najwyższej Osoby Boga. Nie mó-
wił wiele o czczeniu Najwyższego Pana w nastroju Vrajavasich. Śri-
la Vyasadeva przede wszystkim opisywał służbę oddania zmieszaną 
z wiedzą, mając nadzieję na stopniowe przyprowadzenie ludzi bliżej 
do Krsny. Pod Moim przewodnictwem Śri Rupa Goswami opisze czy-
stą służbę oddania pełnioną przez Vrajavasich. Kiedy wielbiciele en-
tuzjastycznie pełnią służbę oddania stosownie do instrukcji Śri Rupy 
Goswamiego, z pewnością osiągną miłość do Boga. Po prostu dzię-
ki towarzystwu sadhu lub podążaniu za ich instrukcjami można być 
pewnym osiągnięcia doskonałości. To, co będzie wyróżniało pisma 
Śri Rupy Goswamiego, to że będzie on udowadniał swoje konkluzje 
przytaczając przykłady z rozrywek Krsny, tak jak zobaczył je przez 
swoje własne realizacje. Ta metoda prezentacji wzmocni przekona-
nia jego zwolenników. Śri Rupa Goswami aktualnie pracuje dla kró-
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la Bengalu, ale wkrótce wyślę go do Vrndavany, więc już niebawem 
wszyscy będziecie mogli rozkoszować się rozrywkami Śri Śri Radha 
Krsny w swoim towarzystwie. Śri Rupa Goswami wyjawi ci, jak czcić 
Pana Krsnę w nastroju Vrajavasich - proces, dzięki któremu można 
bardzo łatwo osiągnąć lotosowe stopy syna Nandy. On również za-
pisze obowiązki dla wszystkich klas ludzi. Przez wykonywanie tych 
przepisanych obowiązków można osiągnąć cel życia. Wielu wielbicie-
li czci Pana Krsnę narodziny po narodzinach, ale rzadko ktoś osiąga 
schronienie lotosowych stóp Śri Śri Radha Krsny. Kiedy książki Śri 
Rupy Goswamiego zostaną skompilowane i zaprezentowane społe-
czeństwu ludzkiemu, spełni się Moje pragnienie. Chcę jedynie, żeby 
wszyscy ludzie w tym świecie zostali odurzeni miłością do Krsny. 
O Lokanatho! Będę modlił się do Śri Radhy o twoją pomyślność. Cóż 
więcej mogę powiedzieć? Chcę odwiedzić wszystkie te miejsca, gdzie 
Krsna, ukochany Pan Radhy, spełniał Swoje rozrywki w towarzystwie 
Swoich najdroższych gopi. Aby spełnić to pragnienie, muszę przyjąć 
formę ubogiego sannyasina. Zrobiwszy to, będę w stanie osobiście 
rozkoszować się uczuciami mieszkańców Vrajy i będę mógł pomóc 
innym rozkoszować się nimi. Dam tę najwyższą miłość Boga każde-
mu w tym świecie. Może czczone przez ciebie Bóstwa zechcą rzucić 
na Mnie Swoje łaskawe spojrzenie. Powinieneś udać się do Vrndava-
ny i w szczęśliwym nastroju pełnić służbę oddania dla Śri Śri Radha 
Krsny. Bądź zadowolony i na bieżąco informuj Mnie o wszystkich 
wydarzeniach. Ja również będę słał ci wieści o tym, jak Mi się powo-
dzi. Vrndavana czeka na ciebie. Idź i zamieszkaj tam. Jeśli będę miał 
szczęście, wkrótce udam się tam, aby cię zobaczyć.”
Pan Caitanya zamilkł. Po chwili kontynuował: „Tylko ten, kto prze-
kroczył rytualistyczne podążanie za polecanymi w pismach zasada-
mi i regulacjami, rzeczywiście potrafi zrozumieć ekstazę Vrajavasich. 
Ściśli zwolennicy zasad varnaśramy nie są być może w stanie przy-
jąć w pełni schronienia lotosowych stóp Krsny. Zaprawdę, Krsna nie 
przyjmuje takich osób jako czystych wielbicieli. Jako sannyasin bez 
żadnych materialnych dóbr będę wędrował z wioski do wioski, moją 
główną siedzibą będzie Nilacala, a czasami odwiedzę Bengal.” 
Lokanatha rzekł: „O Panie, czegokolwiek zapragniesz, z pewnością 
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się wydarzy. Mam pytanie i chciałbym prosić Cię, abyś usunął moje 
wątpliwości. Wśród zwolenników varnaśrama dharmy niektórzy 
mogą być rzeczywiście transcendentalni wobec tych zasad i czcić 
Pana Krsnę z niezmąconą uwagą. Jaka będzie ich przyszłość?” Śri 
Caitanya Mahaprabhu odparł: „Pan Krsna z pewnością obdarzy ła-
ską członka jakiejkolwiek varny czy aśramu, który czci Go z pełnym 
podporządkowaniem w towarzystwie Vaisnavów, nawet jeśli nie prze-
strzega on sztywno zasad i regulacji zawartych w pismach świętych. 
Vrajavasi nie myślą o Krsnie jako o Bogu, ale służą Mu z miłością 
unosząc się stale w transcendentalnej ekstazie. Vrajavasi porzucają 
wszystko dla przyjemności Krsny, nawet ścisłe podążanie za swoimi 
obowiązkami w varnaśramie. I jest jeszcze inna rzecz, która powinna 
być rozpatrzona w związku z tym. Jednym z objawów raga jest to, że 
wielbiciel nie bierze pod uwagę zakazów pism świętych w swojej go-
towości służenia Panu. Każda szczęśliwa dusza usytuowana na tak za-
awansowanej platformie może być pewna osiągnięcia skarbu miłości 
Boga. Tylko ci wielbiciele, którzy zupełnie porzucili wszelkie rodzaje 
czynności przynoszących owoce i są zaangażowani w czczenie Naj-
wyższego Pana poprzez raga, przywiązanie, osiągną lotosowe stopy 
Śri Śri Radha Krsny. A z drugiej strony ci, którzy angażują swoje ciało 
i umysł w czynności inne niż czysta służba oddania, nie będą w stanie 
osiągnąć Vrajy. Osiągnięcie doskonałości zajmie takim osobom życia. 
O Lokanatho! Ty zapomniałeś swoją prawdziwą tożsamość. Nie pa-
miętasz kim jesteś, nie pamiętasz swojego imienia ani do której gru-
py należysz. Jesteś sakhi Manjulali z Vrajy. Jesteś stałym towarzyszem 
Śri Radhy. Twoją służbą jest ozdabianie Jej ciała różnymi znakami 
i farbkami. Przystrajasz Ją również bransoletkami. Pozostajesz zawsze 
z Radhiką i służysz Jej jako pokojówka. Jesteś szczęśliwy, kiedy Radha 
jest szczęśliwa, i zmartwiony, kiedy Ona jest zmartwiona, i dzieje się 
tak ponieważ jesteś Jej lojalną służką.” 
Kiedy Śri Caitanya Mahaprabhu spontanicznie opisał cechy jego 
wiecznej tożsamości, Lokanatha spojrzał na twarz Pana i nic nie mo-
gąc na to poradzić po prostu zapłakał z miłości. Stopniowo pamięć 
o jego własnej wiecznej tożsamości pojawiła się w jego sercu. 
Pan kontynuował: „Idź i pozostań we Vrndavanie. Zanurz się w sło-
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dyczy ekstatycznej miłości Śri Śri Radha Krsny i uratuj Moje życie. 
Możesz mieszkać w różnych miejscach we Vrajy, takich jak Govar-
dhana, Yavat, Varsana, Sanket-kunja i innych okolicach, gdzie Krsna 
odbywał rozrywki. Nie wątpię, że będziesz czuł wielką przyjemność 
przebywając we Vrndavanie. Nie odczuwaj rozłąki ze Mną. Powinie-
neś mieszkać w miejscu, do którego należysz i medytować o lotoso-
wych stopach boskiej pary, Śri Śri Radha Krsny. Możesz również za-
mieszkać w kunja, otoczonych przez różne drzewa takie jak tamal, 
bakula i drzewa banyanowe, które usytuowane są po wschodniej 
stronie Cira-ghata. Pod tamtymi drzewami kadamba Krsna cieszył się 
Swoją rasa-lila. Odwiedź Vamśi-vata, Nidhuvana i Dhira samira. Kąp 
się w Yamunie każdego dnia i jedz, cokolwiek dostaniesz bez prosze-
nia o to. Czcij Krsnę i nauczaj wszystkie żywe istoty o Jego chwałach. 
O Lokanatho! Jesteś doskonałym wielbicielem i będziesz miał wielu 
zwolenników. Wkrótce wielbiciele, tacy jak Rupa Goswami, przybędą 
i przyłączą się do ciebie we Vrndavanie.”
Po tej rozmowie zarówno Pan jak i Lokanatha udali się na spoczynek. 
Następnego dnia wcześnie rano Pan wezwał Lokanathę i rzekł: „Nie 
czuj się nieszczęśliwy. Idź szybko do Vrndavany i osiągnij wszelką 
doskonałość.” Następnie Pan objął Lokanathę z wielkim uczuciem, 
a Lokanatha ofiarował swoje pokłony Panu, który umieścił Swoje lo-
tosowe stopy na jego głowie. Lokanathę tak ogarnęła transcendental-
na ekstaza, że nie był świadomy tego, co się działo. Nikt oprócz Naj-
wyższego Pana i Jego drogiego sługi nie rozumiał poufnego znaczenia 
tych rozmów. 
Bhugarbha Goswami, uczeń Gadadhara Pandity, stał niedaleko Pana, 
kiedy to wszystko miało miejsce i poprosił: „O Panie, proszę, pozwól 
mi udać się z Lokanathą do Vrndavany. Bardzo chciałbym zobaczyć 
Vrndavanę.” Pan odparł: „Możesz iść, jeśli Gadadhara Pandita da 
ci pozwolenie. Nie mam obiekcji, żebyście ty i Lokanatha udali się 
do Vrndavany i żyli tam razem.” Kiedy Bhugarbha Goswami zwró-
cił się do swojego mistrza duchowego, Gadadhara Pandity, ten dał 
mu pozwolenie na towarzyszenie Lokanacie i powiedział: „Gdy bę-
dziecie podróżować razem, spędzajcie czas dyskutując krsna-katha.” 
Lokanatha i Bhugarbha Goswami ofiarowali swoje pokłony i odeszli, 
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podczas gdy obecni tam wielbiciele radośnie intonowali święte imię 
Pana Hari. 
Kiedy tylko Lokanatha odszedł, Śri Caitanya Mahaprabhu zaczął pła-
kać bardzo żałośnie, a Gadadhara Pandita lał łzy w rozłące ze Swoim 
uczniem, Bhugarbhą Goswamim. Oto wielka tajemnica: Pan pozwolił 
Lokanacie odejść, a jednak płakał, tak jakby nie mógł znieść rozłąki. 
Któż może to zrozumieć? Tylko mistrz i jego bona fide sługa mogą 
zrozumieć poufne znaczenie takich rozrywek. W ten sposób Śri Krsna 
Caitanya cieszył się Swoimi rozrywkami w Navadwipie w towarzy-
stwie wielbicieli takich jak Nityananda Prabhu i Advaita Prabhu. 
Lokanatha i Bhugarbha Goswami szli drogą do Vrndavany pochło-
nięci myślami o Panu Gaurandze, a włosy na ich ciałach jeżyły się 
w wielkiej ekstazie. Gdy rozmawiali o transcendentalnych cechach 
i rozrywkach Pana Krsny, ich serca wypełniały się radością i czasami 
tarzali się po ziemi, aby dać upust wyrazom najwyższej pokory. Kiedy 
tak wędrowali, śpiewali pieśni o rozrywkach Pana Gaurangi i modlili 
się o łaskę swojego ukochanego Pana. 
Po wielu dniach dotarli do Rajamahal. W tamtych czasach niebez-
piecznie było podróżować przez Rajamahal z powodu bandytów, 
których można było tam napotkać, więc starannie rozważali, co po-
winni zrobić dalej. Jednak pomimo niebezpieczeństwa zrozumieli, że 
nie mają innego wyboru, jak tylko iść do Vrndavany, tak jak nakazał 
im Pan. Którejś nocy, kiedy prosili miejscowych o wskazanie bez-
pieczniejszej ścieżki, powiedziano im, że nie powinni w tym czasie 
iść do Vrndavany. Ignorując te ostrzeżenia, dwaj Goswami odeszli 
następnego ranka pamiętając Pana i modląc się o Jego ochronę. Ru-
szyli drogą do Tajapury i po jakimś czasie dotarli do Paraniyi. Stam-
tąd ostatecznie zawędrowali do Ayodhyi, utrzymując w każdym mo-
mencie wielką wiarę w Pana. Po prostu z niecierpliwością oczekiwali 
dnia, kiedy dotrą do Vrndavany i ujrzą jej piękne gaje. Polecenie Pana 
dostarczyło im siły, aby iść dalej. Z Ayodhyi dwaj Goswami poszli 
do Lucknow i kilka dni później przybyli do Agry. Tam wykąpali się 
w Yamunie uważając się za wielkich szczęściarzy. Po kolejnych dwóch 
dniach marszu dotarli do Gokuli i poszli zobaczyć miejsce narodzin 
Pana Krsny. Następnego ranka, pamiętając swoje życie i duszę, Pana 
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Gaurangę, opuścili Mathurę i wyruszyli do Vrndavany. 
O czytelnicy! Ofiarowuję moje pokłony do lotosowych stóp wszyst-
kich Vaisnavów. Jeśli opisując te rozrywki popełnię jakiś błąd, proszę, 
wybaczcie mi. 
Gadadhara Pandita jest wewnętrzną mocą Pana Gaurangi i jest Mu 
bardzo drogi. Jest tak bez wątpienia. Poprzednio, we Vrndavana-lila 
Krsny Bhugarbha Goswami znany był jako Nandimukhi, a Lokana-
tha Goswami - jako Manjulali. Manjulali i Nandimukhi były bliskimi 
przyjaciółkami, dokładnie tak, jak Bhugarbha Goswami i Lokanatha 
Goswami dzielili zażyłą przyjaźń w rozrywkach Gaurangi. Znając 
wieczną tożsamość ich obu, Pan Gauranga wysłał ich razem do Vrn-
davany. Pan przypominał wielbicielom o ich wiecznej tożsamości, 
sprawiając, że ogarniała ich tym większa miłość do Niego. Pan Caita-
nya jest mistrzem duchowym całego świata i jest tak pełen współczu-
cia dla żywych istot, że spełnia pragnienia każdego. Jest zbiornikiem 
wszelkiej transcendentalnej przyjemności i najwyższym obiektem 
czczenia. On jest ostatecznym celem dla wszystkich żywych istot. 
Przyjął formę wielbiciela, aby zapoczątkować ruch sankirtana. Mimo 
to Jego wielbiciele znają Go jako Najwyższego czczonego Pana. Wiel-
biciele Pana Gaurangi nie są zwykłymi ludźmi. Posiadają wszystkie 
transcendentalne cechy Pana, kiedy pozostają na zawsze Mu podpo-
rządkowani.
Kiedy dotarli do Vrndavany, Lokanatha i Bhugarbha Goswami wę-
drowali wokół dhama jak dwaj szaleńcy, czasami tarzając się po ziemi 
w jakimś szczególnym miejscu. Nacieszywszy się pięknem wzgórza 
Govardhana, poszli do Radha-kunda. Gdy zobaczyli, że Radha-kun-
da i Śyama-kunda są niczym więcej jak uprawnymi polami pszenicy 
i jęczmienia, zaczęli płakać. Mimo to w swoich umysłach wciąż byli 
w stanie rozpoznać te pola jako miejsca rozrywek Pana Krsny. Im 
więcej miejsc rozrywek Pana Krsny we Vrajy odwiedzali, tym bar-
dziej wzrastała ich transcendentalna ekstaza. Któregoś dnia wybra-
li się do Yavat, gdzie kiedyś mieszkała Radha z rodzicami Swojego 
męża. Kiedy tylko tam dotarli, przypomnieli sobie rozrywki Radhy 
i zaczęli płakać w ekstatycznej miłości. W rzeczywistości Lokanatha 
Goswami rozpoznał Yavat jako swój dom z poprzedniego pojawienia 



74

się i stracił przytomność w ekstazie. 
Następnie Lokanatha i Bhugarbha Goswami udali się do Nandagra-
my i zobaczyli miejsca, gdzie Śri Śri Radha Krsna mieli zwyczaj cie-
szyć się Swoimi rozrywkami. Z Nandagramy wyruszyli w podróż do 
Sanketvany, gdzie ofiarowali wielokrotne pokłony, wprost przytło-
czeni miłością Boga. Będąc tam, Lokanatha Goswami chwycił dłoń 
Bhugarbhy Goswamiego i rzekł: „Proszę, opisz rozrywki, które były 
spełniane w tych miejscach!” Ale rozmawiając o tych rozrywkach 
obaj popadli w takie uniesienie, że nie mogli utrzymać się na nogach. 
Wreszcie upadli na ziemię intonując imię Śri Radhy. Spędzili cały 
dzień w Sanketvanie, głównie dla przyjemności Vrajavasich. Rozpo-
znając w dwóch Goswamich doskonałych wielbicieli, Vrajavasi przy-
nieśli im rozmaite wiktuały. 
Kilka dni później Lokanatha i Bhugarbha Goswami wspięli się na 
wzgórze w Varsanie i ujrzeli piękne miejsca rozrywek Krsny na ota-
czającym je terenie. Innego dnia odwiedzili Kusuma-sarovara i wyką-
pali się tam. Z Kusuma-sarovara wrócili znów do Radha-kunda, aby 
je okrążać raz za razem. Zostali tam przez noc, aby sprawić przyjem-
ność mieszkańcom. 
Po kilku dniach Lokanatha Goswami i Bhugarbha Goswami dotarli 
do Vrndavany i udali się prosto do miejsca na brzegu Yamuny, gdzie 
Pan Krsna ukarał węża Kaliyę. Lokanatha Goswami spytał: „Pamię-
tasz to miejsce? Pamiętasz, co się tu wydarzyło?”, a Bhugarbha Go-
swami opowiedział o tej rozrywce. 
Jedno po drugim, Lokanatha i Bhugarbha Goswami odwiedzili 
wszystkie ukryte miejsca we Vrndavanie, włączając Rasa-sthali i Ni-
dhuvanę. Kiedy tak wędrowali, płakali rzewnymi łzami w rozłące ze 
Śri Śri Radha Krsną. Zobaczyli Cira-ghata, a potem włóczyli się po 
okalających je lasach. Nie mieli stałego miejsca pobytu we Vrajy, ale 
spędzali dzień lub dwa pod tym lub tamtym drzewem. Ludzie często 
widywali ich lamentujących lub wzdychających ciężko, wołających: 
„O Panie Gaurango! Być może już nigdy nie ujrzę Twych lotosowych 
stóp! Utrzymuję moje życie tylko dzięki mocy Twoich boskich po-
leceń. Jestem pozbawiony Twojego towarzystwa i to dowodzi, jak 
bardzo jestem nieszczęśliwy. O Panie, kiedy zobaczę Rupę i Sanatanę 
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Goswamich? Tylko kiedy ich spotkam, uznam, że mam jednak szczę-
ście. Nie ma nikogo, komu mógłbym ujawnić moją rozpacz. Drogi 
Panie, proszę, spełnij moje pragnienie, ponieważ jesteś moim jedy-
nym schronieniem.” 
Ci dwaj wzniośli wielbiciele spędzali dni i noce sprawując służbę 
oddania dla Śri Śri Radha Krsny zgodnie ze swoimi specyficznymi 
nastrojami. Vrajavasi byli zadowoleni widząc ich i służyli im z miło-
ścią i uczuciem. Któregoś dnia dwaj Goswami usłyszeli, jak Vrajavasi 
rozmawiają o dwóch brahmacarinach, których spotkali w drodze do 
Dhira-samira. „Po ich wyglądzie możemy poznać, że nie są zwykłymi 
istotami ludzkimi. Są tak atrakcyjni, że wydaje się, jakby Kupidyn po-
jawił się tutaj osobiście. Noszą nici bramińskie. Być może są półboga-
mi albo Gandharvami. Z miłością i szacunkiem witają każdego, kogo 
napotkają, i instruują wszystkich, aby czcili Pana Krsnę. Ktokolwiek 
jest świadkiem ich sadhany, jest zdumiony. Ludzie z odległych wiosek 
przybywają po prostu po to, żeby ofiarować im prezenty. Są skrajnie 
wyrzeczeni i nie odzywają się niepotrzebnie do nikogo. Wszyscy Vra-
javasi zdają się traktować ich jak równych sobie.” 
Nie jestem w stanie w pełni opisać rozrywek tych dwóch towarzyszy 
Pana Gaurangi. Pragnąc służyć lotosowym stopom Śri Jahnavy i Vira-
candry, ja, Nityananda dasa opowiadam Prema Vilasę. 
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Ósma Vilasa
PAN CAITANYA PRZECHOWUJE 

MIŁOŚĆ DO BOGA 
DLA NAROTTAMA DASA THAKURY

Wszelka chwała Śri Krsnie Caitanyi, który jest oceanem łaski i uoso-
bieniem współczucia. Wszelka chwała Nityanandzie Prabhu, który 
jest schronieniem wielbicieli. Wszelka chwała Advaicie Prabhu, któ-
ry jest bardzo łaskawy dla wszystkich żywych istot. Wszelka chwała 
Viracandrze, który jest oceanem miłosierdzia. Wszelka chwała wiel-
bicielom Pana Gaurangi. Po prostu przez słuchanie o chwałach Pana 
Caitanyi można osiągnąć służbę oddania. 
Drodzy czytelnicy, proszę, słuchajcie z uwagą jak kontynuuję opis 
pomyślnych rozrywek Pana i Jego wielbicieli. Zbiorowe intonowa-
nie świętego imienia Pana Hari jest ozdobą Bengalu. Przez słuchanie 
takiego intonowania można być pewnym osiągnięcia miłości Boga. 
Zbiorowe intonowanie świętego imienia Pana ma najwyższą moc. 
Wszystkie inne procesy osiągania ostatecznego celu są bezużyteczne 
w tym wieku Kali. Po prostu intonując bez obraz święte imię Pana 
można osiągnąć wszelką doskonałość. Ci, którzy nie rozwinęli przy-
wiązania do intonowania świętego imienia, nie są uprawnieni, aby 
otrzymać miłość Boga. Niech ci, którzy mają intensywne pragnienie 
osiągnięcia lotosowych stóp Śri Krsny, intonują święte imię Pana Hari. 
Należy intonować święte imię na koralach stałą liczbę rund każdego 
dnia. 
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Teraz posłuchajcie, proszę, mojego opisu narodzin Narottama dasa. 
Słuchając o tym poczujecie satysfakcję i rozwiniecie smak do intono-
wania świętego imienia Pana. 
Pewnego razu Pan Caitanya wyruszył z Bengalu do Vrndavany, ale za-
miast udać się do Vrndavany, wrócił z Kanai Nataśala. Wielu autorów 
opisało już tę rozrywkę, więc ja powiem tylko o tej części, która doty-
czy Narottamy dasa. Pan Caitanya przekroczył rzekę Padma w miej-
scu znanym jako Tarttivapur. Był zadowolony widząc piękno tego 
miejsca, więc usiadł na brzegu rzeki i rzekł do Nityanandy Prabhu: 
„Nie pójdę do Vrndavany, lecz zostanę tutaj.” Nityananda Prabhu ro-
ześmiał się: „Przyjąłeś sannyasę i opuściłeś Navadwipę, ale teraz od-
mieniłeś swój umysł na brzegu rzeki Padma.” Pan odparł: „O Śripado, 
posłuchaj uważnie! Człowiek powinien pozostawać w miejscu, gdzie 
czuje się szczęśliwy. Poza tym nie wypełniła się jeszcze przyczyna, dla 
której przyszedłem tutaj z Nilacali.” 
Następnie Pan wyruszył w stronę stolicy Gaudadeśy. Dotarł do wio-
ski zwanej Caturapura, gdzie niespodziewanie spotkał Sanatanę Go-
swamiego, ucieleśnienie ekstatycznej miłości. Dyskutował z Sanataną 
Goswamim o wszystkim, co miał w umyśle, a następnie udał się do 
Kanai Nataśala. Pan wziął to miejsce za Vrndvanę i poczuł ogromną 
ekstazę. Bardzo trudno jest zrozumieć intencje Pana.
Pewnego dnia, gdy Pan Caitanya tańczył w sankirtanie, nagle wy-
krzyknął imię „Narottama! Narottama!” Stanął u boku Pana Nity-
anandy i oparł rękę na Jego ramieniu lejąc łzy ekstatycznej miłości. 
Widząc, że Pan Caitanya okazuje ekstatyczne symptomy, wielbiciele 
zatrzymali głośny kirtan i intonowali łagodnie obawiając się, że Pan 
mógłby się zranić. Kiedy już wszyscy usiedli otaczając Pana i into-
nując słodko, Pan nagle upadł na ziemię nieprzytomny. Nawet Nity-
ananda Prabhu nie był w stanie uchronić Go od upadku. Po krótkiej 
chwili Pan zapłakał: „Mathura! Mathura!” Serca wielbicieli zdruzgotał 
widok żałosnego stanu Pana. Okazało się, że cała wioska Nataśala zo-
stała wypełniona miłością do Krsny. Pan płakał głośno i lamentował. 
Jego złote ciało pokryło się kurzem kiedy tarzał się po ziemi. Męż-
czyźni i kobiety wpatrywali się w czarującą formę Pana bez mrugnię-
cia okiem. Było jasne, że jest On oszołomiony miłością Boga, kiedy 
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wciąż intonował: „Mathura! Mathura!” i „Radha! Radha!” Pan wołał 
z płaczem: „O Radho! Moje ciało płonie, ponieważ nie mogę Cię zo-
baczyć. O Lalito! O Viśakho! O Campakalato! Gdzie wszystkie jeste-
ście? Biada! Czy ktoś może pokazać Mi prana-sakhi? Proszę, ocalcie 
Moje życie, ponieważ nie jestem w stanie znosić rozłąki z wami ani 
chwili dłużej. Jeśli nie będę mógł zobaczyć Krsny, natychmiast utopię 
się w Yamunie. O Lalito! Idźmy szybko do Mathury. Czemu już nie 
mogę oglądać Pana Mojego serca?” 
Kiedy Nityananda Prabhu zobaczył Pana przytłoczonego taką eks-
tatyczną miłością, chwycił Go myśląc: „Dlaczego przyszliśmy do tej 
wioski Nataśala? Może to jest miejsce, gdzie Pan Gauracandra opu-
ści nas na zawsze?” Nityananda Prabhu głośno zaintonował imię Ja-
gannatha, co przywróciło Śri Caitanyę Mahaprabhu do zewnętrznej 
świadomości. Wtedy Pan Caitanya znów zawołał: „Narottama! Narot-
tama!” rozglądając się wokół, jakby szukając kogoś wzrokiem. Wszy-
scy zdecydowali, że najlepiej byłoby w jakiś sposób zabrać Pana do 
Nilacali, myśląc, że może znów się uspokoi, kiedy z powrotem prze-
kroczy rzekę Padmavati. Kiedy Pan raz za razem wołał imię Narot-
tama, ludzie zaczęli rozumieć, że ma się pojawić jakaś wielka osobi-
stość. Pan Caitanya objął Nityanandę w ekstatycznej miłości i skropił 
Jego ciało łzami. Nityananda Prabhu uspokajał Pana tłumacząc Mu 
cierpliwie, że powinni udać się do Nilacali. „Ale Krsna zakazał Mi 
tam iść”, odparł Caitanya Mahaprabhu. „Poza tym tam jest taki tłum. 
Jednak zrobię cokolwiek czujesz, że jest słuszne. Nie jestem niezależ-
ny. Wykonam Twoje polecenie.” Nityananda Prabhu spytał: „Panie! 
W czasie kirtanu powtarzałeś wciąż imię Narottama. Myślę, że musi 
to być wzniosły wielbiciel i bardzo chciałbym go zobaczyć. Myślę, że 
zdobycie jego towarzystwa byłoby dla Mnie wielce korzystne. Kiedy 
jestem sam nie jestem w stanie chronić Cię, kiedy okazujesz sympto-
my ekstatycznej miłości i nie jestem w stanie znieść widoku Twojego 
smutnego stanu, kiedy czujesz intensywną rozłąkę z Panem Krsną.” 
Pan Caitanya rzekł: „Niedaleko stąd leży miejsce zwane Gaderahat. 
Jest tak przyjemne, że jeśli je odwiedzisz, nie będziesz chciał go opu-
ścić. Mój drogi Nityanando, mam wielkie pragnienie rozdawać mi-
łość Boga w tamtym miejscu. Ruch sankirtana zalewa cały teren Na-
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vadwipy, ale Ja mieszkam teraz w Nilacali. Chcę zabezpieczyć ruch 
sankirtana zanim opuszczę ten świat, więc będę rozdawał miłość 
Boga w Gaderahat.” Nityananda Prabhu rzekł: „Panie, dlaczego jesteś 
zainteresowany tym szczególnym miejscem? Kto jest szczęśliwym 
kandydatem do Twojej łaski?” Pan Caitanya odparł: „Tak długo, jak 
Ty jesteś obecny w tym świecie, miłość Boga nie zniknie. Jeśli miłość 
Boga dana jest właściwej osobie, pozostanie nienaruszona. W innym 
razie może być użyta niewłaściwie. Obecnie ludzie w całym świecie są 
odurzeni miłością Boga. Chcę zachować tutaj tę premę dla przyszłych 
pokoleń. Chodźmy do Gaderahat. Dam miłość Boga osobie, która 
w stosownym momencie upoi wszystkich tą ekstazą. Mój drogi Ni-
tyanando, nie martw się. Nie znasz Swojej własnej wielkości. Związa-
łeś Mnie Swoją miłością, od kiedy byłem w Nilacali. Czułeś ogromną 
rozłąkę za Mną, płakałeś za Mną rzewnymi łzami. Chcę zdeponować 
tę miłość w wodach rzeki Padmavati, tak aby mogła przekazać ją Na-
rottamie. Ten Narottama będzie uosobieniem miłości Boga, a narodzi 
się już wkrótce.” Nityananda spytał: „Gdzie jest to miejsce – Gadera-
hat? Chciałbym się tam udać. Oba brzegi Padmavati są tak atrakcyjne. 
Krystalicznie czysta woda tej rzeki oczarowuje wszystkich, którzy się 
w niej kąpią.”
Wtedy Pan Caitanya poszedł do Gaderahat, udając przed innymi, że 
wybiera się do Vrndavany. W podróży powrotnej Śri Caitanya Ma-
haprabhu i Nityananda Prabhu dotarli do pięknej wioski Kudodara-
pura, gdzie spędzili noc dyskutując krsna-katha. Następnego ranka 
Pan wykąpał się w rzece, a potem spełniał sankirtana. Pan i Jego to-
warzysze krzyczeli głośno, a ich ciała drżały w ekstazie. Ich taniec stał 
się taki dziki, że tysiące ludzi nie byłyby w stanie ich powstrzymać. 
W czasie kirtanu Pan znów raz za razem powtarzał: „Narottama! Na-
rottama!” Nityananda Prabhu rzekł: „Ten Narottama ukradł Twoją 
miłość Boga.”
Drodzy czytelnicy, spróbujcie zrozumieć, jak Pan Caitanya i Nity-
ananda Prabhu obdarzyli miłością Boga Narottama Dasa Thakurę, 
zanim jeszcze się urodził. Dwaj Panowie i Ich towarzysze ostatecznie 
przerwali kirtan i weszli do Padmavati, żeby się wykąpać. Jak tylko 
ciało Śri Caitanyi Mahaprabhu dotknęło jej wód, boginię rzeki Pad-



81

mavati oszołomiła miłość Boga. Jej fale zatrzymały się, a woda zaczę-
ła wzbierać. W krótkim czasie wioska została zatopiona. Ludzie byli 
zarówno zdumieni, jak i przestraszeni widząc takie ilości wody, cho-
ciaż nie była to pora deszczowa. Pan rzekł Padmavati: „Zachowaj tę 
ekstatyczną miłość dla Narottama. Obdarzysz go nią we właściwym 
czasie.” „Ale jak go rozpoznam?”, zapytała. Pan odparł: „Jeśli czyjeś 
dotknięcie uczyni cię bardziej ekstatyczną, będziesz pewna, że jest to 
Narottama.” Szczęśliwa Padmavati zachowała w sobie miłość Boga 
daną jej przez Śri Caitanyę Mahaprabhu, trzymając ją dla Narottama.
Kiedy Padmavati pożegnała Ich Wysokości, Śri Caitanya Mahapra-
bhu i Nityananda Prabhu stali przez chwilę bez ruchu, obserwując 
jej odejście. Powódź miłości Boga stopniowo wypełniała inne wio-
ski, takie jak Jajigrama, tak że ludzie w nich szaleli od ekstatycznych 
emocji. 
„Czuję, że mógłbym zostać tu na dłużej, ponieważ to miejsce jest takie 
piękne”, zauważył Nitynanda Prabhu, a Pan odrzekł: „Wygląda na to, 
że chcesz osobiście zaopiekować się Narottamą i nagrodzić go miło-
ścią Boga.” Obaj panowie opuścili jednak Gaderahat i przekroczyw-
szy rzekę Padma ruszyli w stronę Nilacali. 
Ludzie często pytali: „Co to jest prema? Czy jej charakterystycznymi 
cechami są: tańczenie, śpiewanie i płakanie?” Kto może sprawić, że 
tacy nieszczęśliwi ludzie zrozumieją, jak manifestuje się i jak działa 
miłość Boga? Pan Krsna jest uosobieniem miłości Boga. On osobiście 
pojawia się jako ekstatyczna miłość. Śri Rupa Goswami potwierdził to 
w swoich książkach. Nie znam nawet części tych konkluzji, po prostu 
próbuję przedstawić to, co usłyszałem od autorytetów. 
W ten sposób opisałem skrótowo historię, jak Pan zachował miłość 
Boga dla Narottamy. Ktokolwiek z wiarą słucha tej opowieści, wkrót-
ce osiągnie bogactwo miłości Boga. 
Pragnąc służyć lotosowym stopom Śri Jahnavy i Viracandry, ja, Nity-
ananda dasa opowiadam Prema Vilasę.
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Dziewiąta Vilasa
NARODZINY 

NAROTTAMA DASA THAKURY.

Wszelka chwała Śri Caitanyi Mahaprabhu i Nityanandzie Prabhu. 
Wszelka chwała Advaitacandrze i wszystkim wielbicielom Śri Caita-
nyi Mahaprabhu.
Pan Caitanya wrócił do Nilacali i stamtąd inspirował Swoich towa-
rzyszy do rozprowadzania miłości Boga. Pan nakazał Nityanandzie 
Prabhu nauczać świętego imienia w Bengalu, który w tamtych cza-
sach pozbawiony był służby oddania. Nityananda Prabhu udał się do 
Bengalu i rozdawał święte imię i miłość Boga wszystkim bez rozróż-
niania. Odurzył wszystkich ekstatyczną miłością do Krsny. 
W odpowiednim czasie pojawił się Viracandra Prabhu, aby prowa-
dzić dalej misję dwóch Panów. Ofiarowuję miliony pokłonów do jego 
lotosowych stóp. Dzięki jego łasce dystrybucja miłości Boga nadal 
trwała w Bengalu. Te tematy są bardzo poufne, więc niewiele książek 
je omawia. Chociaż jestem nieszczęśliwy i głupi, dzięki bezprzyczy-
nowej łasce mojego mistrza duchowego jestem w stanie opisywać te 
rzeczy. 
Wszyscy wielbiciele Pana Caitanyi byli spontanicznie przywiązani za-
równo do Niego jak i do Nityanandy Prabhu i Advaity Acaryi. Z roz-
kazu Pana Caitanyi, ci wielbiciele pojawili się w różnych miejscach 
w tym wieku Kali, upojeni spełnianiem harinama sankirtana, którego 
rozpoczęcie było Jego sekretną misją. Jedną po drugiej, ci wzniośli 
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wielbiciele odurzali wszystkie inne żywe istoty. Zwykli ludzie nie są 
świadomi znakomitej pozycji tych wielbicieli, chociaż ich wzniosła 
pozycja i czynności są opisane w wielu pismach świętych. 
Pan Caitanya smakował miłość Krsny ku swojej pełnej satysfakcji, 
w towarzystwie Ramanandy Rai i Swarupa Damodary. Pan myślał: 
„Kiedy opuszczę ten świat, zostanie on pozbawiony miłości Boga. 
Ponieważ wszyscy Moi towarzysze przyszli tu ze Mną, również odej-
dą ze Mną. Co powinienem zrobić, aby upewnić się, że miłość Boga 
nie przestanie manifestować się w tym świecie?” Aby upewnić się, że 
miłość Boga pozostanie w tym świecie, Pan Gauranga zdecydował, 
że spowoduje pojawienie się Narottama Dasa Thakury w Gaderahat 
i Śrinivasa Acaryi w Radhadeśy. Nie mógłbym poznać tych pouf-
nych rozrywek, gdyby nie zainspirował mnie mój mistrz duchowy. 
Nie mam mocy, żeby właściwie je opisać, ale po prostu wypełniam 
polecenie mojego mistrza duchowego. Jego polecenia są moją jedyną 
inspiracją. Drodzy czytelnicy, proszę, nie krytykujcie mnie za efekty 
moich wysiłków. Słuchając tych tematów stosownie do swoich kwali-
fikacji można zrobić postęp na ścieżce oddania. 
Mając nadzieję na otrzymanie syna, Majumdara ofiarowywał swoje-
mu śalagrama śila z miłością i oddaniem listki tulasi. Najwyższy Pan 
był zadowolony z jego czczenia i pewnego dnia Majumdara usłyszał 
z nieba głos oznajmiający, że jego pragnienie zostanie spełnione. 
„O pobożny Majumdaro! Wkrótce otrzymasz pięknego syna, który 
zaleje wszystkich miłością Boga. Ten chłopiec dostarczy ci wielkiej 
radości.” 
W swoim czasie Narayani, oddana żona Majumdary, stała się brze-
mienna i zdarzenie to było dla Majumdary źródłem ogromnego 
szczęścia. Któregoś dnia cnotliwa Narayani zawołała swojego męża 
i rzekła: „Ostatniej nocy miałam sen, w którym widziałam wielką 
osobistość przechodzącą z twojego ciała do mojego. Widziałam to 
w czasie, gdy noc zbliżała się do końca, co może oznaczać, że mój sen 
stanie się prawdą.” Mąż i żona pełni byli radości i wszelkie zmartwie-
nia znikły z ich umysłów. 
Pewnego dnia do Majumdary przybył astrolog, kiedy ten siedział 
z przyjaciółmi i krewnymi na podwórzu. Astrolog na kartce papie-
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ru dokonał obliczeń, a następnie przepowiedział: „Dziecko w łonie 
Narayani jest wielką osobistością. Będzie przyczyną szczęścia dla 
wszystkich w tym kraju. Jego narodziny będą końcem wszelkich roz-
powszechnionych trosk. Jego obecność zniszczy wszystkie niepomyśl-
ne zjawiska.” Zaraz po tych słowach przybył posłaniec od lokalnego 
władcy i przyniósł Majumdarze paczkę zawierającą tysiąc złotych 
monet. Wszyscy byli tym zdumieni i doszli do wniosku, że cokol-
wiek astrolog przepowiedział, właśnie zaczęło się spełniać. „Będziesz 
rozkwitał i odczuwał nieograniczoną radość”, kontynuował astrolog. 
„Dziecko powinno zostać nazwane Narottama, ponieważ będzie na-
prawdę najlepszym wśród wszystkich ludzkich istot. Narodzi się pią-
tego dnia przybywającego księżyca w miesiącu Magha.” Majumdara 
ofiarował pokłony astrologowi i dał mu obfitą jałmużnę. 
Po dziesięciu miesiącach i dziesięciu dniach ciąży urodziło się Naray-
ani ich wzniosłe dziecko. Ona i jej mąż byli tak pełni radości, że zapo-
mnieli o wszystkim innym. Cały kraj ogarnęła pomyślność z powodu 
pojawienia się tego dziecka. Wszędzie można było usłyszeć intono-
wanie imienia Hari, a serca ludzi wypełniły się radością. W ich cia-
łach zaczęły się manifestować ekstatyczne symptomy, takie jak lanie 
łez. Każdy, niezależnie od stanu ciała, stawał się zupełnie odurzony 
miłością Boga. Nawet niepobożni stawali się pobożni i szczęśliwi. 
Bramini, śudrowie i inne kasty odkładali na bok społeczne różnice 
i razem tańczyli całkowicie zanurzeni w ekstatycznej miłości. Krowy 
i cielęta bez przerwy ryczały i radośnie biegały tu i tam. Kobiety zbie-
rały podarunki, takie jak złoto i ryż i wraz ze swoimi mężami szły 
zobaczyć przepiękną buzię nowonarodzonego dziecka. Wkrótce dom 
Majumdary wypełnił się tymi podarunkami. 
Pragnąc służyć lotosowym stopom Śri Jahnavy i Viracandry, ja, Nity-
ananda Dasa opowiadam Prema Vilasę.
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Dziiąta Vilasa
NAROTTAMA DASA THAKURA 

OPUSZCZA DOM 
I UDAJE SIĘ DO VRNDAVANY

Wszelka chwała Śri Krsnie Caitanyi i Nityanandzie Prabhu. Wszelka 
chwała Śri Advaita Acaryi i wszystkim wielbicielom Pana Gaurangi. 
Wszelka chwała Śrinivasie Acaryi, schronieniu smaków służby odda-
nia. Wszelka chwała Narottama Dasa Thakurze, Śyamanandzie i Ra-
macandrze Kavirajy. 
Tuż po narodzinach Narottamy, jego ojciec zaprosił do domu mu-
zyków i wszyscy razem świętowali przez osiem dni. Setki braminów 
z sąsiednich wiosek również przybyły, aby intonować hymny wedyj-
skie dla pomyślności dziecka. 
Sześć miesięcy szybko minęło i rodzice Narottamy w pomyślnym 
dniu świętowali ceremonię jego pierwszego ziarna. Oprócz tego, 
że dziecko otrzymało swoje pierwsze ziarno, Majumdara nakarmił 
z przepychem wielu braminów i krewnych, a następnie rozdał im jał-
mużnę stosownie do ich statusu. 
Kiedy król usłyszał o cudownym dziecku, pogratulował rodzicom 
Narottamy i przysłał podarki ze złota i srebra, którymi uszczęśliwio-
na Narayani ozdobiła swojego syna. W wieku lat pięciu uszy Narot-
tamy zostały ceremonialnie przekłute i rozpoczął on swoją edukację. 
Wkrótce został błyskotliwym studentem, we właściwym czasie stu-
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diując wszystkie dostępne książki. Lata mijały, a jego rodzice byli co-
raz bardziej zachwyceni widząc zarówno błyskotliwość, jak i czarują-
ce piękno swojego syna. 
Kiedy Narottama Dasa miał dwanaście lat, rodzice zaczęli myśleć 
o jego małżeństwie. Zaprosili do domu doświadczonego swata i po-
prosili go, żeby znalazł dla ich syna odpowiednią pannę młodą. Gdy 
Narottama Dasa usłyszał o tym, przestraszył się i postanowił opuścić 
dom. Tej nocy przyśnił mu się Pan Nityananda, który uśmiechnął się 
do niego słodko i powiedział: „Narottama Dasa! Odchodzisz wol-
ny od niepokoju, nie pamiętając o swojej wiecznej tożsamości. Jeśli 
się ożenisz, popadniesz w wielkie nieszczęście. Idź szybko nad rzekę 
Padmavati, a tam osiągniesz wszystko.” Narottama dasa natychmiast 
powstał zadziwiony tym snem i wyruszył nad rzekę nie mówiąc o tym 
nikomu. Kiedy tak szedł, był radosny i zaczął intonować święte imię 
Pana Hari. 
Gdy dotarł nad tą świętą rzekę, ofiarował jej swoje pokłony i into-
nując imię Pana Gaurangi wszedł do wody, aby się wykąpać. Kiedy 
tylko wszedł do rzeki, ekstaza pokonała Padmavati i jej wody zaczę-
ły unosić się we wszystkich kierunkach. Ponieważ Caitanya Maha-
prabhu nakazał jej dać miłość Boga temu, dzięki czyjemu dotknięciu 
dozna tego uczucia, Padmavati rzekła pokornie: „Drogi Narottamo! 
Caitanya Mahaprabhu zostawił tutaj zbiornik miłości Boga specjal-
nie dla ciebie. Proszę, weź ją ode mnie. Pan zostawił tutaj tę miłość  
tuż przed podróżą do Nilacali. To bogactwo należy do ciebie. Weź 
ją, gdyż nie mogę już dłużej utrzymać tego ciężaru. Ekstatyczna mi-
łość Boga wzburzyła mnie. Weź ją i rozdawaj wszędzie.” Narottama 
dasa nie wiedział, co mógłby zrobić z tą miłością, ale wyciągnął dło-
nie, żeby ją przyjąć. Padmavati spytała: „Gdzie będziesz ją trzymał? 
O wielka duszo, jeśli wypijesz tę miłość, będziesz upojony” Mimo to 
Padmavati dała Narottamie cały ten zapas miłości Boga, a Narottama 
pił ku swojej pełnej satysfakcji. Kiedy tylko wypił tę wodę, jego ciało 
zmieniło się i przyjęło złoty odcień. Zaczął śmiać się, płakać i tańczyć 
w ekstazie. 
W tym czasie rodzice Narottamy obudzili się i zobaczyli, że syna nie 
ma w pokoju. Wkrótce dowiedzieli się, że widziano go nad rzeką Pad-
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mavati. W pośpiechu udali się tam, aby go odszukać, ale zaniepokoili 
się jeszcze bardziej widząc, że już go tam nie ma. Zamiast niego nad 
rzeką stała osoba o złotej cerze. Rodzice nie mogli poznać swojego 
dziecka. Jego matka płakała rzewnie ogarnięta żalem z powodu do-
mniemanej utraty syna.
Ale Narottama był tak pochłonięty ekstatyczną miłością do Krsny, że 
nie był świadomy obecności swoich rodziców. Był w takim stanie jak 
szaleniec: skakał, tańczył i biegał dookoła. Włosy zjeżyły się na jego 
ciele i raz za razem wykrzykiwał: „Gauranga!”
Pragnąc służyć lotosowym stopom Śri Jahnavy i Viracandry, ja, Nity-
ananda Dasa opowiadam Prema Vilasę.
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Jedenasta Vilasa
NAROTTAMA DASA THAKURA 
PRZYJMUJE WE VRINDAVANIE 

INICJACJĘ OD LOKANATHA GOSWAMIEGO

Wszelka chwała najmiłosierniejszemu Śri Krysznie Caitanyi! Wszelka 
chwała przepełnionemu współczuciem Nityanandzie Prabhu! Wszel-
ka chwała Jahnavie Mata i Viracandrze Prabhu! Niech Śri Viracandra 
Prabhu obdarzy mnie swą bezprzyczynową łaską. Wszelka chwała  
Śrinivasie Acaryi i Narottam dasa Thakurze! Jedynie dzięki wielkie-
mu szczęściu można osiągnąć schronienie ich lotosowych stóp.
Pan Caitanya polecił Narottamie udać się do Vrindavany i przyjąć 
schronienie u lotosowych stóp Lokanatha Goswamiego. Zdążając do 
Vrindavany, Narottama spotkał kilku przyjaznych mu bengalskich 
Vaisnavów. Usłyszał, iż Pan Caitanya odwiedził kiedyś  Varanasi, więc 
i on postanowił udać się do tego świętego miejsca.
Mówi się, że należy odwiedzać miejsca pielgrzymek leżące na trasie 
podróży. Nie czyniąc tego popełnia się obrazę. Varanasi jest szcze-
gólnie uświęcone, gdyż przez jakiś czas przebywał tam Pan Caitanya. 
Osoba odwiedzająca takie miejsca osiąga krsna-bhakti.
Narottama dasa przeprawił się przez Ganges i udał się do ghaöa, 
w którym znajduje się bóstwo Viśveśvara Śiva. Wielokrotnie pokło-
nił się Mahadevie, po czym z miłością i oddaniem okrążył świątynię. 
Stamtąd Narottama dasa udał się na północ, docierając w końcu do 
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domu, w którym niegdyś zatrzymał się Pan Caitanya. Widok domu 
usytuowanego przy ghaöa służącym do kąpieli uradował go niezmier-
nie. Dom ten zwrócony jest frontem ku zachodowi, a przed nim ro-
śnie roślinka tulasi.
Narottama dasa pokłonił się miejscu, w którym niegdyś Sanatana Go-
swami stał w oczekiwaniu na spotkanie z Panem. Następnie wszedł 
do domu. W środku ujrzał starszego Vaisnavę, któremu niezwłocznie 
pokłonił się. Wielbiciel z szacunkiem powitał Narottama i objął go 
serdecznie. Następnie ofiarował mu wodę do obmycia strudzonych 
wędrówką stóp.
Narottama dasa rzekł: „Podporządkuję się wszystkim twym polece-
niom. Samo ujrzenie ciebie zwiększyło me oddanie dla Pana Krysz-
ny.”
„Jak masz na imię?”- spytał Vaisnava- „Twój widok przyniósł mi wiele 
radości.”
„Mam na imię Narottama, pochodzę z Gaderahat. Zmierzam do 
Vrindavany.”
„Oby twe pragnienie ujrzenia dham Pana spełniło się. Lecz najpierw, 
proszę, posil się tutaj.”
Gdy Narottama dasa skończył posiłek, starszy Vaisnava rzekł: „Je-
stem uczniem Candraśekhara Acaryi. Polecił mi on pełnić mą służbę 
w tym miejscu.”
Narottama dasa i starszy wielbiciel spędzili noc omawiając krsna-ka-
tha, a wczesnym rankiem dnia następnego, za przyzwoleniem gospo-
darza, Narottama wyruszył w drogę. Cały czas wspominał to spotka-
nie i wszelkie tematy, które razem omawiali.
Jakiś czas po tym wydarzeniu Narottama dasa dotarł do Prayaga i z 
wielką satysfakcją wykąpał się w Triveni. Spędził w Prayaga tylko 
jedną noc, po czym wyruszył w kierunku Mathury. Gdy tam dotarł, 
najpierw udał się do świątyni Bhuteśvara Mahadeva. Następnie od-
wiedził świątynię Keśavy. Łzy płynęły z jego oczu setkami strumieni, 
gdy spoglądał na miejsce narodzin Kryszny. Następnie udał się do 
Viśrama-ghata, gdzie wykąpał się.
W międzyczasie, we Vrindavanie Śri Rupa Goswami pojawił się we 
śnie Śri Jivy Goswamiego. Nakazał mu: „Jivo, posłałem do Vrindava-
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ny wielbiciela o imieniu Narottama. Pochodzi on z Gaderahat. W tej 
chwili znajduje się w Viśrama-ghata. Wyjdź mu na spotkanie i zapro-
wadź go do Lokanatha Goswamiego.”
Gdy tylko Śri Jiva Goswami otrzymał te instrukcje, od razu przywołał 
jednego ze swych towarzyszy i wysłał go do Mathury, by odnalazł Na-
rottama dasa i przyprowadził go do Vrindavany. Ucieszył się bardzo 
usłyszawszy o rychłym przybyciu Narottama dasa i pospieszył do Lo-
kanatha Goswamiego, by poinformować go o tym.
Vaisnava przybył do Narottama akurat wtedy, gdy skończył on kąpiel. 
Powiedział: „Drogi panie, proszę, udaj się niezwłocznie do Vrinda-
vany. Jeśli zechcesz, zawsze będziesz mógł tu powrócić.” Następnie 
poinformował on Narottama, iż przychodzi na polecenie Śri Jivy Go-
swamiego. Narottama natychmiast zgodził się towarzyszyć mu i ra-
zem wyruszyli w drogę. 
Podczas wędrówki Narottama ogarnęło przemożne pragnienie uj-
rzenia Pana Govindy. Gdy tylko zbliżył się do świątyni Govindaji 
i spostrzegł jej piękno,  został zauroczony tym widokiem i, intonując 
z wielką miłością imię Govindy, stracił zewnętrzną świadomość.
Jiva Goswami i Lokanatha Goswami oczekiwali nadejścia Narottama. 
Słysząc od wielbicieli, iż Narottama zemdlał w świątyni Govindaji, 
dwaj Goswami szybko poszli do świątyni. Znaleźli tam nieprzytom-
nego Narottama leżącego na podłodze. Jiva Goswami powiedział: 
„Przyjrzyj się, mój drogi Lokanatha Goswami, transformacjom eksta-
tycznej miłości w ciele Narottama. Ten chłopiec w tak młodym wieku 
stracił całe przywiązanie do świata materialnego! Popatrz tylko, w jak 
wspaniały sposób rozwinął tak cudowne pobożne uczucia. Jak wspa-
niałe i złociste jest jego ciało! Mój pan, Śri Rupa Goswami, kazał mi 
sprowadzić go tutaj z Viśrama-ghata. Pan Gauranga jest bardzo miło-
sierny. Zobacz, przysłał do nas tak wspaniałego wielbiciela!”
Lokanatha Goswami był bardzo zdumiony widokiem Narottama 
dasa. Usiadł obok niego i delikatnie położył dłoń na jego piersi. Gdy 
tylko Lokanatha Goswami dotknął jego piersi, Narottama odzyskał 
przytomność. Powstał szybko i pochwycił lotosowe stopy Lokana-
tha Goswamiego. Dotykając Lokanatha Goswamiego poczuł wielkie 
szczęście.
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„Wiedziałem, że przybywasz,” - powiedział Lokanatha Goswami - 
„Śniłem o tobie zeszłej nocy. Dzisiaj, dzięki spotkaniu ciebie, odzy-
skałem wzrok. W swej bezprzyczynowej łasce, Pan Caitanya przysłał 
cię tutaj i obdarzył mnie, biedną duszę, wielkim bogactwem.”
Następnie Śri Jiva Goswami formalnie powierzył Narottama dasa 
opiece Lokanatha Goswamiego. Lokanatha Goswami był bardzo 
szczęśliwy mogąc się o niego zatroszczyć, gdyż spontaniczna miłość 
do Boga przejawiona przez Narottama wywarła na nim wielkie wra-
żenie. Lokanatha Goswami wprowadził Narottama dasa do świątyni 
Govindaji, by mógł on wreszcie zobaczyć Bóstwo. Ujrzawszy urzeka-
jącą twarz Pana, Narottama ponownie zemdlał. Wielbiciele podnieśli 
go i delikatnie zanieśli do  açramu Lokanatha Goswamiego. Odzy-
skawszy świadomość w domu swego mistrza duchowego, Narottama 
doświadczył rozmaitych duchowych ekstaz. Wkrótce przyszedł wiel-
biciel z prasada ze świątyni Govindaji, lecz przed posiłkiem Lokana-
tha Goswami poprosił Narottama o streszczenie historii jego życia.
Narottama dasa powiedział: „Dziecko o złotej karnacji weszło do 
mego ciała i dzięki temu mogłem zobaczyć lotosowe stopy Śri Rupy 
Goswamiego.”
„Czy widziałeś to dziecko na własne oczy?”- zapytał Lokanatha Go-
swami. „Owo dziecię to nikt inny, jak Sam Pan Caitanya, mistrz du-
chowy całego świata. Pan Caitanya jest uosobieniem miłości do Boga. 
To miłość do Boga, dla której wszyscy wielbią Najwyższego, teraz 
znajduje się w twym sercu. Dlatego też uważam, że nie potrzebujesz 
przyjmować nikogo za swego mistrza duchowego. Osiągnąłeś już 
najwyższy cel życia. Mój drogi Narottamie, twe życie jest chwalebne, 
gdyż zdobyłeś krsna-prema i pełną łaskę Pana. W jakim celu miał-
byś przyjmować schronienie guru? Cóż jeszcze mógłbyś dzięki temu 
osiągnąć?”
Po tej rozmowie Lokanatha Goswami i Narottama dasa zjedli prasada 
od Govindaji. Choć Narottama wahał się, czy powinien usiąść obok 
swego mistrza duchowego i innych wzniosłych Vaisnavów, Lokanatha 
Goswami polecił mu uczynić to. Po posiłku Narottama dasa powie-
dział: „Drogi Lokanatha Goswami, jestem upadłą duszą, ty zaś jesteś 
wzniosłą osobistością. Proszę, pozwól mi wyjawić moje myśli.”
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Lokanatha Goswami wyraził na to zgodę skinięciem głową, więc 
Narottama kontynuował: „Pan Caitanya pojawił się w wieku Kali 
i wyzwolił wszystkie żywe istoty, włączając zjadaczy psów. Jest on 
mistrzem duchowym całego świata i wszyscy darzą Go wielkim sza-
cunkiem. Mimo tego, Pan własnym przykładem pokazał, iż powin-
no się przyjmować mistrza duchowego. Zrobił to, byśmy podążali za 
jego przykładem. Wszyscy towarzysze i zwolennicy Pana  przyjęli mi-
strzów duchowych. Polecenia mistrza duchowego winny być ucznio-
wi droższe ponad wszystko. Dzięki stosowaniu się do nauk mistrza 
duchowego, uczeń osiąga doskonałość. Nie otrzymałem od mistrza 
duchowego żadnych nauk czy poleceń i nie wiem, co powinienem 
czynić. Nie wiem nawet, jak prawidłowo zadawać mistrzowi ducho-
wemu pytania. Jestem nieznaczną duszą i nie mam żadnych kwalifi-
kacji.”
Słysząc te słowa, Lokanatha Goswami poczuł współczucie i uśmiech-
nął się do Narottama. Wszyscy obecni tam wielbiciele byli bardzo 
zadowoleni z Narottama i poprosili Lokanatha Goswamiego, by ob-
darzył chłopca swą łaską: „O Gosai, we Vrindavanie nie ma ścisłych 
i sztywnych reguł dotyczących dawania inicjacji. Biorąc to pod uwa-
gę, prosimy, byś niezwłocznie inicjował Narottama.”
Lokanatha Goswami odparł: „Nie mogę tego uczynić.  Śastry mówią, 
że mistrz duchowy powinien przez rok sprawdzać kwalifikacje kandy-
data do inicjacji. Jedyne, co mogę teraz uczynić, to wprowadzić Narot-
tama w intonowanie maha-mantry Hare Krsna. Święte Imię Kryszny 
jest niezwykle potężne. Jeśli ktoś zdobędzie atrakcję do intonowania 
Świętych Imion Pana, bez wątpienia szybko osiągnie doskonałość.” 
Od tego dnia Narottama codziennie intonował określoną liczbę rund, 
by przez okrągły rok wypełnić swe zobowiązanie. Proszę, słuchajcie 
uważnie opowieści o tym, jak Narottama dasa przyjął inicjację od Lo-
kanatha Goswamiego.
Pewnego dnia Lokanatha Goswami przyprowadził Narottama dasa 
do swego pokoju i rzekł; „W celu wyzwolenia upadłych dusz Kali-
-yugi Śri Krsna Caitanya wprowadził zbiorowe intonowanie Świętych 
Imion Pana Hari. Jedynie samozrealizowane dusze mogą pojąć zamy-
sły Śri Caitanyi Mahaprabhu. Żywa istota osiąga ludzką formę życia 
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po transmigracji poprzez niezliczone gatunki. W każdym ze swych 
uwarunkowanych żywotów popełnia ona grzeszne uczynki i cierpi 
z powodu niezliczonych nieszczęść. Choć żywa istota narodziny po 
narodzinach cierpi z powodu materialnych nieprzyjemności, z po-
wodu zmiany ciał nie pamięta swej niedoli. Ludzka forma życia nie 
jest łatwa do osiągnięcia. Jedynie w ludzkiej formie żywa istota może 
praktykować Świadomość Kryszny i wrócić do Boga.”
„Pan Krsna powodowany miłosierdziem pojawia się łaskawie w tym 
świecie, by wyleczyć żywe istoty z ich materialnej choroby rozdając 
im Swe Święte Imię. Pojawia się On także w postaci guru i w ten spo-
sób prowadzi wszystkie uwarunkowane dusze z powrotem do Boga. 
Taki jest obowiązek prawdziwego mistrza duchowego.”
„Szczery uczeń powinien przez rok sprawdzać swego mistrza du-
chowego, by docenić jego chwały. winien on uważnie obserwować 
czynności swego mistrza duchowego i z najwyższą wiarą i oddaniem 
angażować się w pełniona przezeń służbę. W podobny sposób mistrz 
duchowy powinien sprawdzać kwalifikacje kandydata na ucznia.”
„Uczeń powinien bezustannie przebywać w towarzystwie swego mi-
strza duchowego i intonować Święte Imiona Pana Hari. Powinien tak-
że szukać towarzystwa innych Vaisnavów. Uczeń musi mieć niezłom-
ną wiarę w słowa swego mistrza duchowego. W innym razie nigdy 
nie pozbędzie się swej grzesznej mentalności. Uczeń powinien dniem 
i nocą intonować maha-mantrę Hare Krsna i cierpliwie wyczekiwać 
łaski Pana. Mistrz duchowy obdarza swego ucznia łaską wtedy, gdy 
widzi u niego wielkie pragnienie otrzymania łaski Pana. Mistrz du-
chowy musi testować umysł ucznia. Jeśli uczeń nie jest wystarczająco 
kwalifikowany, mistrz duchowy nie powinien obdarzać go swą ła-
ską.”
„Narottamo, taka jest tradycyjna metoda, do jakiej stosują się praw-
dziwi mistrzowie duchowi i szczerzy uczniowie. Póki ktoś nie szanu-
je tego sposobu postępowania, póty nie zdobędzie on łaski Kryszny. 
Śastry zabraniają mistrzom duchowym przyjmowania zbyt wielu 
uczniów. Jeśli ktoś inicjuje jednego czy dwóch uczniów, może zbierać 
owoce miłości do Boga, lecz gdy przyjmie zbyt wielu uczniów, jego 
wszelkie wysiłki pójdą na marne.”
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„Narottamo, intonowanie Świętych Imion Kryszny z pewnością na-
gradza owocem miłości do Boga. Należy tylko wykształcić w sobie 
jakiś rodzaj przywiązania do intonowania.”
Przez cały rok Narottama dasa intonował Święte Imiona Pana. W rze-
czywistości czynił to dniem i nocą. Czasami siadał w odludnym miej-
scu i intonował dwieście tysięcy Imion, innym razem nie spał do 
późnej nocy, by skończyć nakazaną liczbę rund. Każdego ranka od-
wiedzał swego mistrza duchowego, Lokanatha Goswamiego, i składał 
mu pełne szacunku pokłony. Następnie siadał obok niego , by obser-
wować jego wspaniale zalety.
Czasami rozmawiał ze swym mistrzem duchowym, czasami z szacun-
kiem zjadał resztki pożywienia z jego talerza. Czasami masował jego 
stopy i wykonywał polecenia. Zwykł też odwiedzać święte miejsca we 
Vrindavanie, w których Pan Krsna oddawał się Swym transcenden-
talnym zabawom. Odwiedzał także Śri Jivę Goswamiego i rozmawiał 
z nim. Kiedykolwiek słyszał od niego o rozrywkach Śri Kryszny, uno-
sił się na falach oceanu transcendentalnego szczęścia.
Prócz tego Narottama pełnił dla swego mistrza duchowego specjalną 
służbę- osobiście sprzątał miejsce, które służyło mu za latrynę. W tym 
celu przyniósł glinę, której używał do oczyszczania toalety. W ciągu 
dnia ochoczo zamiatał ją za pomocą solidnej miotły. Wykonując tą 
służbę dla swego nauczyciela, Narottama uważał siebie za wybrań-
ca losu. Któregoś dnia Lokanatha Goswami spostrzegł, że miejsce to 
jest zawsze wysprzątane i zapytał jednego ze swych towarzyszy, kto 
zajmuje się utrzymaniem tam porządku. Nikt jednakże nie potrafił 
odpowiedzieć na to pytanie.
Czasami Narottama lamentował żałośnie, myśląc, iż nie otrzymał ła-
ski swego guru. W takich chwilach łzy strumieniami płynęły z jego 
oczu. Lokanatha Goswami był mu droższy niż własne życie. Z pew-
nością Narottama dasa miał wielkie szczęście, mogąc być odbiorcą 
łaski tak wzniosłego Vaisnavy, jak Lokanatha Goswami.
Rozważania o czynnościach i cechach Narottama dasa są wspaniałe 
i radosne. Nie jest łatwo znaleźć ucznia mającego tak wiele miłości 
i oddania dla swego guru. Z tego powodu próbowałem pokazać jego 
nastrój służenia. U jego stop ofiarowuję miliony pokłonów.
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Narottama dasa służył swemu mistrzowi duchowemu przez cały rok, 
a Lokanatha Goswami przez cały ten czas nie był w stanie dowiedzieć 
się, kto troszczy się o czystość jego latryny. Pewnego dnia, by zaspo-
koić swój umysł, postanowił samemu sprawdzić, kto za tym stoi. Lo-
kanatha Goswami często był strapiony. Odczuwał wielką rozłąkę po 
odejściu Śrila Rupy Goswamiego i nie czuł się dobrze wiedząc, że ktoś 
pełni dla niego tak podrzędną służbę. 
Pewnego dnia Narottama przyszedł, by zobaczyć swego mistrza du-
chowego; pokłonił mu się i stał przed nim ze złożonymi dłońmi. Lo-
kanatha Goswami powiedział: „Narottamo, powiedz mi, proszę, kim 
jesteś. Dzięki łasce Pana wszystko jest możliwe.” Choć Lokanatha Go-
swami chciał dowiedzieć się od Narottama dasa, czy to on jest oso-
bą czyszczącą latrynę, bardzo wstydził się zapytać o to wprost. Na-
rottama dasa odpowiedział swemu guru na pytanie, pokłonił mu się 
i odszedł, by intonować swoje codzienne japa- dwieście tysięcy Imion 
Pana Kryszny. Narottama dasa był wyjątkowym i przykładowym 
wielbicielem.
Następnego ranka Lokanatha Goswami celowo wstał wcześniej niż 
zwykle. Gdy wyszedł, by zająć się swymi porannymi obowiązkami, 
ujrzał stojącego nieopodal Narottama, trzymającego w rekach mio-
tłę. Powoli podszedł do niego i powiedział: „Kim jesteś? Powiedz mi 
prawdę.”
Narottama dasa odparł: „Mistrzu, jestem twym bezwartościowym 
sługą. Pragnę jedynie schronić się u twych lotosowych stóp.”
„Narottamo, więc to twoja sprawka! Smutny jestem widząc, czym się 
zajmujesz. Natychmiast przestań!”
Narottama dasa odparł: „Mój panie, możliwość pełnienia takiej służ-
by można otrzymać jedynie dzięki wyjątkowemu szczęściu. Proszę, 
dopomóż mi, by mój umysł nie porzucił tej służby.”
Gdy Narottama skończył mówić, Lokanatha Goswami udał się 
w ustronne miejsce, by odpowiedzieć na zew natury. Narottama, 
z miotłą w dłoni, pozostał nieopodal. Gdy Lokanatha Goswami 
skończył, poprosił Narottama o przyniesienie gliny i wody. Narotta-
ma spełnił jego prośbę, jako że zawsze w radosnym nastroju służył 
swemu mistrzowi duchowemu. Rzadko można znaleźć w tym świecie 
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ucznia służącego swemu guru w tak bezpośredni sposób.
Następnie razem poszli wykąpać się w Yamunie, po czym wrócili do 
chatki Lokanatha Goswamiego. Tam Narottama dasa obmył stopy 
swego mistrza duchowego. Po tym Lokanatha Goswami zasiadł na 
asanie, by intonować Święte Imiona Pana Hari.
Przed recytowaniem modlitw i wielokrotnym pokłonieniu się Panu, 
Lokanatha Goswami ozdobił swe ciało znakami tilaka. Następnie 
przywołał Narottama dasa i polecił mu przynieść listki tulasi, papkę 
z drzewa sandałowego, kwiaty, proszek kuìkum i piżmo jelenia. Gdy 
wszystko zgromadził, Lokanatha Goswami kazał mu usiąść u swego 
boku. Następnie pouczył go, by pokłonił się do Śri Śri Radha-Kryszny 
w nastroju całkowitego podporządkowania.
Później pouczył go, by medytował o Krysznie, synu Nandy, siedzą-
cym na wysadzanym klejnotami tronie, z Radhą stojącą po Jego lewej 
stronie. Po prawej stronie Kryszny stoją gopi pod przewodnictwem 
Lality, zaś po lewej stronie Radhy stoją manjari. Lokanatha Goswami 
poprosił Narottama dasa, by zaczął wielbić Śri Śri Radha-Krysznę za 
pomocą kwiatowych girland, papki sandałowej, kuìkumy i jeleniego 
piżma. Następnie Narottama wielbił gopi, każdą z osobna. Wtedy Lo-
kanatha Goswami powierzył go opiece gopi i manjari, z Vilasa-man-
jari na czele.
Później Lokanatha Goswami polecił Narottamie umyć ręce i usiąść 
w skupieniu. Wtedy inicjował go do intonowania Śri Śri Radha-Krsna 
mantry i przekazał mu mantrę Kama-gayatri. Wyjaśnił mu też zna-
czenie tych mantr i polecił udać się do Śri Jivy Goswamiego, by przy-
jąć schronienie jego lotosowych stop. 
Narottama dasa powstał i obmył dłonie. Pokłonił się lotosowym sto-
pom swego guru i ofiarował mu pochwalne modlitwy. Gdy Narotta-
ma dasa błagał Lokanatha Goswamiego o łaskę, ten położył swą lo-
tosową stopę na jego głowie. Narottama dasa poczuł przeszywający 
ciało dreszcz ekstazy, lecz  zgodnie z poleceniem mistrza duchowego 
oddalił się w kierunku chatki Śri Jivy Goswamiego.
Śri Jiva powitał Narottama serdecznym uściskiem i ofiarował mu 
miejsce do siedzenia. Powiedział: „Twój mistrz duchowy był dla ciebie 
niezwykle łaskawy. Teraz spełnią się wszystkie twe pragnienia.”
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Narottama dasa odparł: „Drogi panie, wspomóż mnie swą bezprzy-
czynową łaską.”
Następnie Narottama dasa powrócił do swego mistrza duchowego. 
Lokanatha Goswami posilał się akurat, więc Narottama dasa, nie 
chcąc mu przeszkadzać, czekał nieopodal. Później otrzymał resztki 
z talerza swego guru, które zjadł z wielkim szacunkiem.
Tak oto opowiedziałem o tym, jak Narottama dasa otrzymał inicjację. 
Teraz opiszę, jak Lokanatha Goswami nauczał Narottama o tajnikach 
służby oddania.
Jestem grzesznikiem i nie mam żadnych kwalifikacji, by pisać o służ-
bie oddania spełnianej przez Narottama dasa. Każdy, kto o tym słu-
cha, z pewnością otrzyma łaskę Śri Śri Radha-Kryszny. Ktokolwiek 
podąży ścieżką oddania wytyczoną przez Narottama dasa, osiągnie 
ostateczny cel życia. Tematy te są poufne; wie o nich zaledwie kilka 
osób. W rzeczywistości opisy te nie powinny być wyjawiane zwyczaj-
nym ludziom, lecz należy o nich dyskutować w towarzystwie wielbi-
cieli mających silną wiarę w Najwyższego Pana i Jego zwolenników.
Następnego ranka Narottama dasa przyszedł do swego mistrza du-
chowego i rzekł: „Panie, nie wiem, w jaki sposób pytać o służbę odda-
nia. Proszę, bądź łaskaw i opowiedz mi szczegółowo, jak powinienem 
praktykować bhakti.”
Lokanatha Goswami odparł: „Narottamo, usiądź i słuchaj, co mam ci 
do powiedzenia. Należy wykorzystać tą ludzką formę życia do prakty-
kowania Świadomości Kryszny. Powinno się bezustannie medytować 
o lotosowych stopach Śri Śri Radhy i Kryszny. Każda osoba podąża-
jąca ścieżką służby oddania ma dwa rodzaje ciała- ciało materialne 
i duchowe ciało doskonałej istoty.”
„Gdy medytujesz o Krysznie, powinieneś wiedzieć o Nim następujące 
rzeczy. Pan Krsna pojawia się w społeczeństwie ludzkim, lecz Jego ciało 
pozostaje wiecznie młode, niczym szesnastoletniego chłopca. To samo 
odnosi się do Śri Radhy i innych gopi, spośród których najważniejszymi 
są Lalita i Viśakha. Manjari również biorą udział w rozrywkach Krysz-
ny, w służeniu Śri Śri Radha-Krysznie są one większymi ekspertami niż 
same gopi. Manjari uważają siebie za służki Śri Radhy.”
„Jest wiele Manjari, niektóre z nich to Śri Rupa, Lavanga, Rati, Rasa, 
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Guna i Manjulali. Gdy dojrzejesz w swej służbie oddania, poznasz ich 
dokładne pozycje i pełnione przez nie służby. Poznasz także wzniosłą 
pozycję Nandagrama, Yavat, Sanket, Varsany i Radha-kunda. W koń-
cu, odpowiednio docenisz wieczne rozrywki Śri Śri Radha-Kryszny 
i zrozumiesz relacje panujące między różnymi grupami gopi i ich li-
derkami. Będziesz towarzyszył gopi będącej twym mistrzem ducho-
wym i pod jej przewodnictwem zaangażujesz się w służbę dla Radhy 
i Kryszny.”
Narottama dasa zapytał: „Mistrzu, w jaki sposób zrozumiem proces 
pełnienia służby oddania?”
Lokanatha Goswami odpowiedział: „Z biegiem czasu zostaną ci ob-
jawione wszystkie procesy służby oddania. Zamieszkasz z konkretną 
gopi i będziesz służył Boskiej Parze.”
Narottama dasa dociekał: „Mistrzu, łaskawie objaśnij, jak powinie-
nem intonować mantrę Kama-gayatri?”
Lokanatha Goswami wyjaśnił: „Kama-bija jest mantrą, za pomocą 
której można kontrolować Krysznę. Oto pełna chwała tej mantry. Po 
prostu dzięki jej intonowaniu gwarantowane jest osiągnięcie dosko-
nałości w życiu. Należy intonować ją wtedy, gdy Radha i Krsna odpo-
czywają po Swych miłosnych rozrywkach. Należy przyjąć schronienie 
samartha gopi i służyć pod jej przewodnictwem. Osoby tak służące 
Śri Śri Radha-Krysznie znane są jako wielbiciele ragatmika.”
„Należy przyjąć schronienie takiego wielbiciela ragatmika i służyć Śri 
Śri Radha-Krysznie z silnym pragnieniem uzyskania Ich towarzystwa. 
Najważniejszymi spośród gopi są Radha i Candravali. Candravali jest 
dakñiëa, uległa, zaś Radha jest vama, czyli temperamentna. Radha 
ma pięć rodzajów przyjaciółek gopi usytuowanych na rożnych plat-
formach, odpowiednio do stopnia ich przywiązania do Niej.”
Narottama dasa powiedział: „Mistrzu, jestem grzeszny i upadły. 
Słusznie zrobiłeś obdarzając mnie swą łaską, gdyż nikt inny nie byłby 
w stanie wyzwolić takiego grzesznika. Panie, po otrzymaniu od ciebie 
dikña me uczucia rozłąki ze Śri Śri Radhą i Kryszną wzmogło się. Po-
wiedz mi, jaką służbę oddania powinienem pełnić w tej sytuacji?”
Lokanatha Goswami odparł: „Gdy odczuwasz wielką rozłąkę, po pro-
stu medytuj dzień i noc o rozrywkach Boskiej Pary. Gdy Krsna opusz-
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cza Radhę i inne gopi, odczuwają one rozłąkę z Nim i pocieszają się 
nawzajem wyśpiewując Jego chwały i opowiadając Jego rozrywki. Po-
winieneś iść za ich przykładem: medytuj o pięknej postaci Kryszny 
i śpiewaj o Jego transcendentalnych cechach. Jeśli tak uczynisz, do-
starczysz sercu Śri Radhy niezmiernej przyjemności.”
„Gdy Śri Radha jest w domu Swego męża, powinieneś służyć Jej z naj-
wyższą starannością, zaś gdy spotyka się Ona z Kryszną powinieneś 
radośnie służyć Im obojgu. Takie są czynności doskonałych wielbi-
cieli, ty zaś powinieneś zawsze pragnąć bycia zaangażowanym w nie. 
Śri Rupa Goswami w swych książkach wyczerpująco wyjaśnił, w jaki 
sposób można osiągnąć ten doskonały stan egzystencji. Studiuj jego 
dzieła i podążaj z wiarą za zawartymi w nich wskazówkami.”
„Teraz opowiem ci o nastrojach svakiya i parakiya . Gopi, ze Śri Ra-
dhą na czele, są w nastroju oddania zwanym parakiya-rasa, zaś kró-
lowe Kryszny w Dwarace, z Rukmini i Satyabhamą na czele, mają 
duchowy nastrój nazywany svakiya-rasa. Mam upodobanie do pa-
rakiya-rasy, więc i ty powinieneś praktykować w tym nastroju pod 
opieką i przewodnictwem gopi. Bez wątpienia podczas osiągnięcia 
doskonałości zdobędziesz nastrój praktykowany podczas pełnienia 
służby oddania w swym życiu.”
„Słuchaj bardzo uważnie. Niektórzy mówią, że Vrindavana, Golo-
ka i inne siedziby Pana, jak Dvaraka, są tym samym. Przyjmują oni 
schronienie jednej siedziby, lecz dzięki swym praktykom są w stanie 
osiągnąć inną z nich. Dzieje się tak dlatego, że nie czytają uważnie 
objaśnień przedstawionych w książkach Śri Rupy Goswamiego. Wiel-
biciel powinien poznawać wszystko poprzez czerpanie wiedzy z śastr. 
Nie znając pism, w jaki sposób ktoś może wiedzieć co powinien czy-
nić, a czego czynić nie należy?”
„Zostań we Vrindavanie, a nauczę cię wszystkiego o wielbieniu Śri Śri 
Radha-Kryszny i wszystkiego tego, co powinieneś wiedzieć ponad-
to. Niewielu ludzi wie, w jaki sposób prawidłowo czcić Najwyższego 
Pana. W rzeczywistości niewiele osób zainteresowanych jest docie-
kaniem o Prawdzie Absolutnej. Jednakże, skoro szczerze zapytałeś 
o sposoby pełnienia służby oddania, objaśnię ci wszystko to, co czynić 
należy i czego powinno się unikać. Służba oddania jest ostatecznym 



103

schronieniem. Ważnym jest, byś nauczył się praktyk stymulujących 
i wspomagających twą służbę oddania. Wiedząc te rzeczy szybko 
osiągniesz doskonałość.”
„Narottamo, powinieneś dowiedzieć się, jakie rodzaje służby oddania  
pełnić w swym duchowym ciele. Prócz tego musisz nauczyć się anga-
żować wszelkie swe czynności do zadowalania Kryszny. Musisz cał-
kowicie podporządkować się lotosowym stopom Najwyższego Pana, 
przyjmując w Nim jedyne schronienie. Póki tego nie uczynisz, póty 
nie będziesz mógł rozwinąć czystego oddania dla Niego.”
„Pełnienie służby oddania niszczy reakcje pochodzące od spełniania 
czynności dla ich rezultatów. Praktykując służbę oddania pod okiem 
mistrza duchowego czyni się stopniowy postęp. Kultywowanie bhak-
ti oznacza praktykowanie sześćdziesięciu czterech rodzajów służby 
oddania, począwszy od przyjęcia schronienia mistrza duchowego. 
Podobnie jak dostarczamy sobie sił poprzez jedzenie, tak samo dzię-
ki pełnieniu służby oddania odżywiamy swe duchowe ciało. Osoby 
z kiepską sadhaną nie powinny oczekiwać osiągnięcia wyższych eta-
pów służby oddania, w związku z tym bądź ścisły w przestrzeganiu 
swej sadhany.”
„Śastry opisują proces uregulowanej służby oddania (vaidhi-bhak-
ti). Wiedz, że zadaniem tej uregulowanej służby oddania jest pomoc 
osobie praktykującej w kontrolowaniu zmysłów i umysłu, a następnie 
w osiągnięciu czystej służby oddania. To oznajmia Śri Rupa Goswa-
mi w swej książce, napisanej z upełnomocnienia Śri Caitanyi Maha-
prabhu. Śri Rupa wysłał kopie swych pism do Jagannatha Puri, do 
Śri Caitanyi Mahaprabhu i gdy Pan ujrzał je, Jego szczęście nie miało 
granic. Pan natychmiast posłał te książki do Ramanandy Raya i Sva-
rupa Damodara. Wszyscy oni zaaprobowali te pisma i radowali się 
ich zawartością. Pan nawet własnoręcznie napisał list do Śri Rupy, 
w którym zawarł dalsze instrukcje. Poprzez książki Śri Rupy Śriman 
Mahaprabhu nauczał wszystkich o vaidhi-bhakti i raganuga-bhakti, 
czyli o uregulowanej i spontanicznej służbie oddania.”
„Ten, kto praktykuje te rodzaje służby oddania i naucza o tym innych 
jest bardzo drogi dla Śri Caitanyi Mahaprabhu. Jednakże gdy ktoś 
energicznie naucza, lecz sam nie przestrzega zasad, nie jest w stanie 
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zdobyć łaski Pana Gaurangi. Osoby próbujące sfabrykować własne 
zasady religijne i nauczające w ten sposób innych, nigdy nie osiągną 
lotosowych stop Kryszny. Ludzie tacy jedynie popełniają obrazy wo-
bec lotosowych stóp Pana. Zgodnie ze słowami Śri Rupy Goswamie-
go, przeznaczeniem takich osób jest piekło. Nawet jeśli ktoś przyjmie 
schronienie mistrza duchowego, lecz w dalszym ciągu popełnia obra-
zy, wszelkie jego wysiłki idą na marne.”
„To jest esencja sadhany. W rzeczywistości tylko osoba zachłannie 
pragnąca osiągnięcia lotosowych stóp Kryszny może stać się dosko-
nałą. Intonując Święte Imiona Pana powinieneś uważać Je za tożsame 
z Panem. Nie ma między nimi różnicy. Pan Caitanya obdarza swą Ła-
ską osoby rozwijające przywiązanie do intonowania Świętych Imion 
Pana. Dlatego też Pan najpierw propagował intonowanie Świętych 
Imion- aby usunięte zostały grzeszne reakcje ludzi. Intonowania uczy 
się poprzez instrukcje otrzymywane od mistrza duchowego. Mistrz 
duchowy jest przedstawicielem Śri Kryszny Caitanyi; jest on drze-
wem pragnień spełniającym wszelkie pragnienia ucznia.”
„Narottamo, jeśli chcesz stać się czystym Vaisnavą, intonuj codziennie 
stałą ilość rund Świętych Imion. Czyniąc tak szybko zdobędziesz ła-
skę Pana Caitanyi. Niektórzy wielbiciele intonują sto tysięcy Świętych 
Imion dziennie, podczas gdy inni po prostu śpiewają Je bez przerwy.”
„Każdego dnia intonuj sto tysięcy Imion, a z pewnością zostaniesz 
upełnomocniony przez Pana Gaurangę. Intonowanie Świętych Imion 
jest najlepszym i najłatwiejszym sposobem na osiągnięcie lotosowych 
stóp Kryszny. I więcej będziesz intonował, tym więcej rozkoszował się 
będziesz słodyczą miłości do Boga. Intonuj jednocześnie będąc sku-
pionym na medytacji.”
„Narottamo, praktykując rodzaje sadhana-bhakti stopniowo dojdziesz 
do etapu bhava-bhakti. Pan Krsna jest najpotężniejszy i z łatwością 
może spełnić pragnienia wielbiciela. Nie ma żadnych ograniczeń co 
do intonowania Świętych Imion. Nawet największy grzesznik może 
osiągnąć doskonałość dzięki intonowaniu.”
„Osoby pragnące osiągnąć służbę dla Kryszny muszą strzec się prze-
szkód na ścieżce służby oddania. Należy zwłaszcza wystrzegać się 
popełniania obraz wobec lotosowych stóp Śri Śri Radha-Kryszny 
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i Vaisnavów. Nie można odnieść sukcesu popełniając obrazy. Rozpo-
częcie ścieżki bhakti poprzez przyjęcie schronienia u lotosowych stop 
mistrza duchowego, który poinstruuje ucznia odnośnie unikania po-
pełniania obraz jest obowiązkiem każdej istoty ludzkiej.”
„Pan Caitanya wspiera osoby szczerze próbujące praktykować Świa-
domość Kryszny. Jednakże, gdy ktoś lekceważy instrukcje Pana, 
z pewnością upadnie ze ścieżki służby oddania. Możesz studiować 
życia Śri Rupy i Śri Raghunatha dasa Goswamich, by zdobyć dosko-
nały przykład do naśladowania. Ci dwaj Goswami osobiście pokazali, 
w jaki sposób prowadzić życie w oddaniu i czynić postęp duchowy.”
„Narottamo, nigdy nie popełniaj obraz wobec Vaisnavów. Szanuj każ-
dego z nich i próbuj służyć im najlepiej jak potrafisz. Bądź pewien, że 
uttama-adhikari odgrywający rolę kaniñöha-adhikari, pozostając bez-
ustannie pokornymi, osiągną lotosowe stopy Kryszny.  Pozostań we 
Vrindavanie i bezustannie angażuj się w służbę dla lotosowych stóp 
Śri Śri Radhy i Kryszny. Siedź w swym szałasie i praktykuj służbę od-
dania. Cóż więcej mogę powiedzieć?”
Śri Lokanatha Goswami zamilkł. Od tego dnia Narottama dasa prak-
tykował służbę oddania zgodnie z otrzymanymi wskazówkami. Re-
gularnie służył swemu mistrzowi duchowemu, resztę czasu spędzając 
na intonowaniu i pełnieniu innej służby oddania.
Pewnej nocy Narottama dasa miał sen, w którym pojawiła się przed 
nim uśmiechnięta córka Vrsabhanu i powiedziała: „Przyjmij z wiarą 
i oddaniem schronienie swego mistrza duchowego i służ mu codzien-
nie. Wypełniaj dokładnie jego polecenia. Jesteś ekspertem w manasa 
seva i wykonujesz ją z wielką tęsknotą. Jestem bardzo zadowolona 
z twej służby. Dziś Krsna spotka się ze Mną na obiedzie w Mym gaju, 
w którym będę z wieloma gopi. Postanowiłyśmy przygotować dla 
Niego słodki ryż. Osobą odpowiedzialną za to jest Campakalata. Twą 
wieczną służbą jest gotowanie mleka, więc chcę, byś od dzisiaj pełnił 
tę służbę dla przyjemności Kryszny.”
Gdy Śri Radha skończyła mówić, Narottama przebudził się i zaczął 
zastanawiać się nad znaczeniem swego snu. Był tak pochłonięty roz-
myślaniem, że ani spostrzegł, jak upłynęło sześć godzin. Ostatecz-
nie postanowił, że powinien przede wszystkim wypełniać polecenia 
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swego mistrza duchowego, więc udał się do Lokanatha Goswamiego 
i powiedział: „Mistrzu, spałem w mej chatce i we śnie pojawiła mi się 
piękna gopi o złocistej karnacji. Powiedziała, że każdego południa do 
Jej gaju przychodzi Krsna i wiele gopi służy mu najlepiej, jak tylko po-
trafią. Campakalata gotuje słodki ryż. Powiedziała „Od dzisiaj możesz 
pomagać jej w gotowaniu. Twą służbą będzie gotowanie mleka. Twe 
imię to Campaka- Manjari.” Słowa te oszołomiły mnie. Pokłoniłem 
się Jej i zacząłem płakać. Mój drogi mistrzu duchowy, powiedz mi, 
cóż powinienem teraz czynić?”
Lokanatha Goswami oznajmił: „Narottamo, twe życie jest wielce 
chwalebne! Masz wielkie szczęście, gdyż otrzymałeś bezpośrednie 
towarzystwo wielbionego przez siebie Bóstwa. Osiągnąłeś najwyższy 
cel życia, cel, dla którego dzień i noc pełnimy swą służbę. Od teraz po 
prostu kontynuuj swą służbę tak, jak ci nakazano i smakuj transcen-
dentalne szczęście.”
Z rosnącym entuzjazmem i transcendentalną radością Narottama 
dasa pełnił służbę zleconą mu przez Śri Radhę. Jego służba zwiększała 
się z każdym dniem. Pozwólcie teraz, że opowiem wam, co zdarzyło 
się pewnego dnia. Narottama dasa w swym umyśle zajęty był gotowa-
niem mleka i jednocześnie rozkoszował się rozrywkami Śri Śri Radhy 
i Kryszny. Gotował mleko na palenisku opalanym drewnem. Drewno 
było tak suche, że spalało się w oka mgnieniu i szybko doprowadzało 
mleko do wrzenia. Gdy mleko zaczęło kipieć, Narottama dasa zasta-
nawiał się, co robić, by to powstrzymać. Ostatecznie gołymi rękami 
podniósł garnek i zestawił go z paleniska, parząc sobie przy tym pa-
lec. Był jednakże tak zaabsorbowany swą służbą, że nie spostrzegł 
oparzenia. Później, gdy odzyskał zewnętrzną świadomość, zauważył 
bolący, oparzony palec. Narottama był zawiedziony, gdyż myślał, że 
ból będzie przeszkodą w jego służbie.
Uznał, że widocznie musiał popełnić jakąś obrazę i udał się do mistrza 
duchowego, by zasięgnąć jego opinii. Lokanatha Goswami zauważył 
owiniętą dłoń Narottama i rozumiejąc, co mogło mu się przydarzyć, 
powiedział: „Usiądź, proszę. Wiem, że Śri Śri Radha i Krsna byli dla 
ciebie nadzwyczaj łaskawi. Także Śri Jiva obdarzył cię wielką łaską. 
Jednakże ani ty nie powiedziałeś mi, ani nie usłyszałem od innych 
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o tym, jak służysz Najwyższemu Panu.”
Następnie mistrz duchowy i jego uczeń spędzili długie godziny oma-
wiając szczegóły służby pełnionej przez Narottama. Jestem wielce nie-
szczęśliwy, gdyż nie mogłem widzieć ani cieszyć się towarzystwem tak 
wzniosłych osób. Wspaniałym rozrywkom Narottama nie ma końca. 
Każdy, kto słucha o nich z wiarą z pewnością zdobędzie miłość do lo-
tosowych stóp Boskiej Pary. Każdy, kto podąży śladami Narottama 
z pewnością zostanie towarzyszem gopi z Vrajy. Oddanie Narottama 
dasa dla jego mistrza duchowego jest unikatowe w trzech światach. 
Popatrzcie tylko, w jaki sposób osiągnął on doskonałość we Vrindava-
nie! Jego serce wypełniała transcendentalna miłość do Pana Gaurangi 
i był on odbiorcą łaski Śri Rupy i Śri Sanatany Goswamich. Przyjął 
inicjację i nauki od wzniosłego wielbiciela, Lokanatha Goswamiego, 
i ściśle stosował się do jego poleceń.
Rozrywki Narottama dasa są niezliczone i z tego powodu nie jestem 
w stanie odpowiednio ich opisać. W dalszym ciągu jednak, uważam 
siebie za wybrańca losu mogąc napisać cokolwiek, najlepiej jak po-
trafię i na polecenie mego mistrza duchowego. Jestem grzeszną oso-
bą, więc próbuję oczyścić się opowiadając transcendentalne rozrywki 
wielbicieli.
Pragnąc służyć lotosowym stopom Śri Jahnavy i Viracandry, ja, Nity-
ananda dasa, opowiadam Prema-vilasę.
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Dwunasta Vilasa
ŚRINIVASA  ACARYA I NAROTTAMA DASA 

THAKURA UDAJĄ SIĘ DO BENGALU

Wszelka chwała Śri Krysznie Caitanyi, oceanowi łaski. Wszelka chwa-
ła Nityanandzie prabhu, który jest źródłem wszelkich transcenden-
talnych smaków. Wszelka chwała Advaita Aczaryi, który jest życiem 
i duszą czystych wielbicieli. Wszelka chwała wielbicielom Śri Kryszny 
Caitanyi, którzy są siedzibą wszelkich zalet. Wszelka chwała Jahnava 
Macie i Viracandrze Prabhu.
O mój panie, łaskawie obdarz swą łaską tą upadłą istotę i uczyń mnie 
sługą Twych lotosowych stóp.
Czytelnicy, słuchajcie uważnie mych opisów boskich cech Srinivasa 
Acaryi i Narottama dasa Thakura. Rozrywki Najwyższego Pana i Jego 
wielbicieli są nieograniczone. Gdybym, dzieki łasce Pana, miał setki 
ust i rąk, mógłbym spisywać i opiewać ich chwały do mej pełnej sa-
tysfakcji.
Dwaj wzniesli wielbiciele, Srinivasa Acarya i Narottama dasa Thaku-
ra, byli uosobieniem miłości do Boga. Opisałem już okolicznosci ich 
pojawienia się na tym świecie i to, w jaki sposób przyjęli schronienie 
swych mistrzów duchowych we Vrndavanie. Poprzez cały pobyt we 
Vrndavanie w wielkiej ekstazie angażowali się w proces świadomosci 
kryszny, służbę dla swych guru i studiowanie pism. Wkrótce, w do-
wód uznania jego szerokiej wiedzy, Srinivasa otrzymał tytuł „Acza-
rya”, Narottama zaś znany był jako Thakura Mahasaya. Zamieszkali 
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razem we Wrajy i póżniej wspólnie odbyli podróż do Bengalu. 
Na polecenie mojego mistrza duchowego spróbuje opisać ich rozryw-
ki bardziej szczegółowo. Ta ksiażka, Prema Vilasa, jest rezultatem po-
lecenia, jakie otrzymałem od niego.
Czyny Narottama dasa Thakura są wspaniałe, zaś jego zachowania 
niezwykłe. Zwykli ludzie nie byli w stanie tego pojąć.
Na poczatku studiował pisma pod kierunkiem swego mistrza ducho-
wego, nastepnie zaś pod opieką Jivy Goswamiego zgłębiał jaganna-
tha-priya -nataka - sandarbhy. By uczyć Narottama, Sri Jiva Goswam 
często siadał wraz z nim w odludnym miejscu i, podczas gdy Narot-
tama czytał sastry, on objaśniał je. W ten sposób w wielkim szczęściu 
mijał im czas, a Sri Jiva okazywał swą sympatie do Narottama.
Pewnego razu, Sri Jiva rzekł: „Przyjacielu, jaką służbę ci powierzono? 
W jaki sposób oparzyłeś swe palce?”
Gdy Narottama szczegółowo opisywał swą służbę, włączając w to in-
cydent z garnkiem gorącego mleka, serce Sri Jivy wypełniło nieziem-
skie szczęście. Pod wpływem emocji Jiva chwycił dłoń Narottama 
i powiedział; „Od dziś znany będziesz jako Vilasa Manjari, jako że 
jesteś vilasa-murti Sri Rupy Goswamiego.”
Narottama odpowiedział: „Takie imie jest nieodpowiednie dla osoby 
mego pokroju.”, na co Sri Jiva odparł z uśmiechem: „Nieprawda. Masz 
duchowe imie i tożsamość. Któż byłby w stanie pojąć twój wewnętrz-
ny nastrój? Od dziś znany więc będziesz jako Thakura Mahasaya.”
Przepełniony wdzięcznością Narottama dasa Thakura ofiarował Sri 
Jivie pokłony, który odwzajemnił się obejmując go. Kontynuowali 
rozmowę wymieniając się grzecznościami. Narottama rzekł: „Sama 
Sri Radhika nazwała mnie Campaka-manjari.” Sri Jiva znów objął go 
serdecznie i oznajmił: „Nigdy przedtem nie widziałem ani nie sły-
szałem o tak wspaniałym pełnieniu służby oddania. Myślę, że nie ma 
w tym temacie niczego, czego byś nie wiedział. Tutaj, we Vrndavanie, 
z pewnością osiągnąłeś całkowitą doskonałość. Uważam, że przysze-
dłeś na świat po to, by zanurzyć go w miłosci do Boga. Masz wielkie 
szczęście!”
W międzyczasie, nad brzegiem Radha-kunda, Śri Raghunath das Go-
swami i Krsnadasa Kaviraja słuchali o niezwykłych cechach wielbi-
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ciela, jakie posiadł Thakura Mahasaya i byli pod wielkim wrażeniem 
jego osoby. Pewnego dnia Raghunatha powiedział do Krsnadasa Go-
swamiego: „Narottama otrzymał bezprzyczynową łaskę swego mi-
strza duchowego. Świadczy o tym chwalebna służba, jaką dla niego 
spełnia. Śri Rupa jasno wskazuje w swych ksiażkach, iż jedynie dzięki 
łasce mistrza duchowego można osiągnąć wszelką doskonałość. Na-
rottama dasa Thakura jest znany w Bengalu i Wrajy ze swego czystego 
bhajanu. Każdy, kto tylko usłyszał o Narottamie, natychmiast czuje 
do niego sympatie.”
Lokanatha Goswami i Gopal Bhatta Goswami także słyszeli o deter-
minacji  nastroju Narottama w służbie oddania. Gopala bhatta Go-
swami powiedział: „Życie Narottama jest już uwieńczone sukcesem, 
jako że osiągnął już wsystko, co było możliwe do osiągnięcia we Vrn-
davanie.” Słysząc te słowa, Lokanatha Goswami próbował tylko się 
uśmiechnąć. Choć niczego nie powiedział, jego serce przepełnione 
było radością.
Gopal Bhatta Goswami dodał: „To wszystko w żaden sposób nie jest 
niczym niezwykłym wobec osoby, którą obdarzyłeś łaską. Tak jak 
Sri Jiva został upełnomocniony przez Śri Rupe, tak Narottama został 
obdarzony łaską przez ciebie. Co wiecej, otrzymał on bezposrednią 
łaskę Śri Radhiki. W ten sposób nadany mu tytuł Thakura Mahasaya 
jest jak najbardziej na miejscu.” 
Nie jestem w stanie opisać wszystkich transcendentalnych cech Na-
rottama dasa Thakura. W zamian opowiem, jak doszło do jego spo-
tkania ze Srinivasa Acaryą.
Pewnego dnia, gdy Narottama pozostawał w towarzystwie swego mi-
strza duchowego, nieoczekiwanie pojawił się Srinivasa Acarya. Ofia-
rował pokłony Lokanacie Goswamiemu, po czym stanął przed nim 
milcząc. Gdy ujrzał Narottama stojącego obok ze złożonymi dłońmi, 
objął go i powitał niczym przyjaciela. Powiedział: „Mój drogi przyja-
cielu, dziś, dzięki ujrzeniu ciebie, moje oczy osiągnęły doskonałość. 
Dziś Stwórca obdarzył mnie przywilejem możliwosci zobaczenia 
ciebie tutaj, we Vrndavanie. Tak, jak biedak zyskujacy niezmierzone 
bogactwa, tak ja jestem szczęśliwy widząc ciebie.” Thakura Mahasaya 
odrzekł: „O Srinivaso, bądź dla mnie łaskw. Jestem upadły i potrzebu-
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je twego miłosierdzia.”
Rozmawiajac, Thakura Mahasaya i Srinivasa zaczęli ronić łzy eksta-
tycznej miłości. Srinivasa zapytał wtedy Narottama o czas jego przy-
bycia do Vrndavany.
„Mieszkam tu od piętnastu miesiecy. Piątego dnia przybywającego 
księżyca miesiąca Sravana otrzymałem inicjacje od Śri Lokanatha 
Goswamiego.”
Lokanatha Goswami zapytał wtedy: „Srinivasa, skąd znasz Narotta-
ma?”
Śrinivasa odrzekł: „Znam go. To syn Krsnananda Raya z Gaderahata. 
Posiadł wszelkie zalety. Chciałbym kiedyś, tak jak on, otrzymać towa-
rzystwo twych lotosowych stóp.”
Narottama i Srinivasa zostali najlepszymi przyjaciółmi. Czasem sie-
dzieli na osobności omawiając Krsna-katha, czasem zaś studiowali 
pod opieką Śri Jivy Goswamiego.
Codziennie Śrinivasa gotował dla swego mistrza duchowego i służył 
mu w rozmaity sposób, pozostały czas spędzał zaś w swej chatce me-
dytując o lotosowych stopach Radhy i Kryszny.Czasami udawał się 
do Śri Jivy, by uczyć się pod jego przewodnictwem. Śri Jiva nauczył go 
wszystkiego, czego dowiedział się od Śri Rupy. W ten sposób Sriniva-
sa wkrótce w pełni opanował wszystkie prace Śri Rupy. 
Pewnego dnia Śri Jiva Goswami zasiadł w celu studiowania Lalita 
Madhavy napisanej przez Śri Rupe Goswamiego. Księga ta opisuje 
odejscie Kryszny z Vrndavany do Mathury i niezwykłą rozłąkę z Nim 
odczuwaną przez gopi i Radhike. Medytując o tej rozrywce, Śri Jiva 
stracił świadomość. Po dłuższym czasie odzyskał ją i zaczął rozglądać 
sie wokoło tak, jakby coś utracił. Ostatecznie, usiadł ze zwieszoną gło-
wą, gdy łzy ekstatycznej miłości płynęły z jego oczu.
W tym momencie Srila Jiva Goswami spostrzegł, iż wszystkie drzewa 
wokół niego pozbawione są lisci i kwiatów. Wszystkie, prócz drzewa 
kadamba, przyozdobionego dwoma w pełni rozkwitniętymi kwiata-
mi. Sri Jiva był tym niezwykle zdumiony. W tym własnie momencie 
nadszedl Srinivasa Acarya. Sri Jiva zwrół się doń: „Chciałbym się o coś 
zapytać, prosze, pomóż mi.”
„O czcigodny mistrzu, nie posiadam żadnych kwalifikacji, by odpo-
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wiadać na twe pytania. Będę czuł się zaszczycony jedynie słuchając 
nektaru z twych lotosowych ust.”
„Spójrz tylko - choć od czasu do czasu pada tutaj deszcz, wszystkie 
drzewa i rosliny wyschły. Co jest tego przyczyną? Roślinność winna 
być zielona i bujna. Zastanawia mnie to zjawisko - czy byłbyś w stanie 
podjąć się wyjaśnienia go?”
„Mistrzu, daj mi prosze nieco czasu na zastanowienie. Za twoim po-
zwoleniem oddalę się teraz i wrócę za trzy godziny.”
Srinivasa Acarya powrócił do swej chatki i zaczął zastanawiać się nad 
pytaniem Sri Jivy. Nieoczekiwanie dla samego siebie, zrozumiał, co 
się stało i przepeniła go wielka radość. Pamietając o lotosowych sto-
pach Sri Rupy, Srinivasa Acarya powrócił do Sri Jivy.
Sri Jiva powitał go serdecznie, zaś Srinivasa powiedział: „Przezna-
czeniem Vrndavany jest bycie miejscem, w którym Krsna spełnia 
Swe rozrywki. Wszystkie gaje, drzewa i roślinki z radością pomagają 
Krysznie w wiecznie trwających zabawach. Gdy Krsna opuszcza las 
i udaje się do domu, z powodu rozłąki z Nim rośliny więdną i wysy-
chają. Gdy Krsna powraca, cała roślinność ożywia się. Cóż dopiero 
możemy powiedzieć o sytuacji, w której Krsna porzuca Swe ziemskie 
rozrywki i wraca do świata duchowego? W jakiż sposób roślinność 
Vrndavany mogłaby być w stanie to przetrwać ?”
„Jesli chodzi o te kwiaty kadamba, to drzewo to zostalo posadzone 
przez Samego Kryszne, gdy spełniał tutaj swe dziecięce rozrywki, za-
nim udał się do Mathury. Od czasu do czasu Krsna przypomina sobie 
o tym zdarzeniu, a wtedy drzewo to raduje się i pojawiają się na nim 
kwiaty. Mój drogi panie, to już wszystko, co byłem w stanie zrozu-
mieć. Nie wiem nic więcej na ten temat.”
Po usłyszeniu tych słów Śri Jiva objął Srinivasa i rzekł: „Srinivaso, ura-
towałeś mi życie! Teraz wiem już, że zostałeś upełnomocniony przez 
mego umiłowanego Pana. Jesteś przwdziwym aczarją. Od teraz znany 
będziesz jako Srinivasa Acarya i poświęcisz się odnowieniu zasad re-
ligijnych w społeczeństwie.”
Tego samego wieczora Sri Jiva zabrał Srinivasa na darśan Bóstwa 
Govindaji podczas wieczornego arati. Gdy tylko ofiarowali Panu po-
kłony, pujari obdarował ich girlandami od Bóstw. Nastepnie Sri Jiva 
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opisał obecnym tam wielbicielom chwały Srinivasa. Wskazując na 
jego zalety, poprosił, by od tej chwili Srinivasa nazywany był Sriniva-
sa Aczarją.
Słysząc to, wielbiciele ucieszyli się niezmiernie i natychmiast ofiaro-
wali Srinivasa Acaryi maha-prasadam od Bóstwa Govindaji. Ude-
korowali go girlandami, na czoło zaś nalożyli mu papkę sandałową. 
W ten oto sposób formalnie zaakceptowali Śrinivasa jako aczarję. 
W radości głośno intonowali: „Wszelka chwała Śrinivaso Aczarjo!”
Srinivasa był niezwykle szczęśliwy, łzy płynęły po jego policzkach, raz 
za razem składał pokłony Bóstwu. Podchodził do wielbicieli i witał 
ich stosownie do ich pozycji. Na zakończenie tej skromnej ceremonii, 
Śri Jiva objął go z wielkim uczuciem.
Po tym wydarzeniu Srinivasa powrócił do swej chatki. Słysząc o jego 
chwałach i poważaniu, Lokanatha Goswami był niezwykle zadowolo-
ny. Gdy Srinivasa przyszedł doń i ofiarował mu pokłony, Lokanatha 
dotknął jego głowy i pobłogosławił go. Powiedział: „Rzeczywiście, 
dzięki łasce Sri Jivy stałeś się aczarją.” W tym momencie nadszedł 
Narottama. Ofiarował im pokłony. Srinivasa objął go na powitanie, 
po czym przez chwilę rozmawiali na różnorakie tematy.
Pewnego dnia Sri Jiva zastanawiał się: „Pan Gauranga nakazał mi 
zredagować literature na temat służby oddania i rozprowadzić ją po 
całym kraju. Niestety, nawet wielbiciele w Bengalu nie są świadomi 
istnienia tych ksiąg. Dlatego też poślę Śrinivasa, by zawiózł me książ-
ki do Bengalu. Poproszę Narottama, by dotrzymał mu towarzystwa 
w podróży. Z pewnością dopilnują, by przesyłka bezpiecznie dotarła 
do celu.”
Festiwal miesiąca Karttika we Vrndavanie miał się ku końcowi. Śri 
Jiva skorzystał z okazji, by na jego zakończenie urządzić wielką fetę 
w swym aśramie. Nie jestem w stanie opisać ilości zaprzężonych 
w woły wozów, wypełnionych po brzegi darami, które doń przybyły. 
Setki talerzy z liści i glinianych kubków przyniesiono, by móc obsłużć 
wszystkich zaproszonych przez Sri Jive wielbicieli z Vrndavany. Sri 
Jiva w szczególności pragnął przybycia dwóch wzniosłych Vaisnavów 
mieszkających nad Radha-kunda, a mianowicie Sri Raghunatha dasa 
Goswamiego i Śri Krsnadasa Kawiradża Goswamiego.
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Sri Jiva poprosił wszystkich, by pojawili się u niego w Dasami, dzień 
przed zakończeniem Karttika-vrata. Stopniowo, jeden po drugim, 
wielbiciele zaczęli pojawiać się. Pośród nich byli Gopal bhatta Goswa-
mi, Lokanatha Goswami i Bhugarbha Goswami. Nie jestem w stanie 
spamiętać wszystkich wielbicieli, którzy tam przyszli- część w Daśami, 
część w ekadaśi. Sri Jiva z szacunkiem przyjął ich wszystkich.Zgodnie 
ze zwyczajem, każdemu okazał szacunek należny jego zaawansowa-
nia w służbie oddania.Obawiając się ogromnego zwiększenia objęto-
ści tej książki, nie będę rozpisywał się na temat przygotowań do tego 
festiwalu i jego uczestników.
Gotowanie rozpoczęto w noc Ekadaśi. Wielbiciele zajęli się krojeniem 
warzyw, myciem ich i pomaganiem na rozmaite sposoby. Jedni go-
towali ryż, podczas gdy drudzy przygotowywali czapati. Inni robili 
słodki ryż, ryż smażony i potrawy z warzyw. Gdy Sri Jiva goswami 
widział to wszystko, jego radość nie miała granic.
Gotowanie trwało do południa następnego dnia. Przez cały ten czas 
wielbiciele intonowali Święte Imiona Kryszny i wspominali jego roz-
rywki. Gdy nadszedł czas ofiarowania uczty, Srila Jiva Goswami na-
kazał odpowiednio przygotować wyznaczone ku temu miejsce, po 
czym kucharze przynieśli gotowe potrawy i ułożyli je na ustawionym 
tam ołtarzu. Wszystko zostało złożone przed Sri Sri Radha - Kryszną 
i Gaura - Nityanandą. Ofiarowanie uczty Bóstwom powierzono Śri-
nivasie. Z wielkim uczuciem ofiarowano pożywienie także Sanatanie 
Goswamiemu, Rupie Goswamiemu, Raghunatha Bhatta Goswamie-
mu, Swarupa Damodarze, Ramananda Rayi i innym bliskim towa-
rzyszom pana Caitanyi. Do czasu ofiarowania, Śri Jiva wydawał się 
być zaniepokojonym,  lecz gdy tylko zostało ono zakończone, od razu 
uspokoił sie i odprężył. Jakieś czterdzieści minut później poprosił Śri-
nivasa, by ofiarował Bóstwom wodę, tak, by mogły obmyć Swe ręce 
i usta.
Zaproszonych wielbicieli poproszono, by usiedli w rzędach przed 
chatką Śri Jivy. Było ich tak wielu! Każdy z nich promieniał tak, iż wy-
dawało się, że to niezliczone księżyce jednocześnie wzeszły nad ho-
ryzontem. Śpiewali i ofiarowywali modlitwy, podczas gdy Śrinivasa 
Acarya podawał Panom orzech betelu. Na koniec, Srinivasa Aczarya, 



116

po złożeniu Bóstw na spoczynek, wyszedł z Ich pokoju. Atmosfera 
zgromadzenia była przepełniona ekstazą, wszscy Vaisnavowie byli 
w radosnym nastroju.
Wielbiciele ulegli prośbom Śri Jivy i pozwolili mu na udział w ser-
wowaniu prasadam. Najpierw ofiarował swe wyrazy szacunku dla 
wszystkich zgromadzonych Vaisnavów, po czym przystąpił do nakła-
dania prasadam. Wszyscy byli oszołomieni niezwykłym zapachem 
emanujacym z prasadam. Oprócz nakładania, Śri Jiva nadzorował 
także innych wielbicieli zaangażowanych w tą czynność. Łzy ekstazy 
płynęły z jego oczu, gdy z miłością i szcunkiem patrzył na radosnych 
Vaisnavów.
Nagle, czując głęboką rozłąkę ze Sri Rupą  i Śri Sanataną, Sri Jiva Go-
swami zaczął płakać. Nie jest możliwym opisanie fal ekstatycznych 
emocji pojawiających się w jego sercu podczas tego festiwalu. Gdy 
wszyscy skończyli jeść, ofiarował im przyprawy do żucia w celu od-
świeżenia ust. Wkrótce goście zaczeli się rozchodzić.
Wielbiciele z Vrajy nie mają innych zajęć poza dyskutowaniem 
o Krysznie i intonowaniem Jego Imion. Wkrótce Śri Jiva zorganizo-
wał następny festiwal. Po tym, jak wielbiciele spożyli prasadam i sie-
dzieli zadowoleni i zrelaksowani, Śri Jiva zaczął mówić o Śrinivasa 
Acaryi: „Nadzwyczaj starannie nauczałem tego oto wielbiciela, Śri-
nivasa Aczarję, poufnej wiedzy pism świętych. Proszę, obdarzcie go 
błogosławieństwami. Moj Pan bez wątpienia obdażył go Swymi mo-
cami, ponadto pobłogosławił go sam Gopala Bhatta Goswami. Od 
momentu, w którym przyjął schronienie swego mistrza duchowego,  
niezwykle poważnie poświęcił się studiowaniu bogatej literatury Va-
isnava. Wy wszyscy przybyliście do Vrndavany i na polecenie Caitanyi 
Mahaprabhu napisaliście wiele książek. Teraz istnieje już wiele ksiąg 
wyznaczających ścieżkę do czystej miłości do Boga.”
„Pan Caitanya pragnął, by te książki były rozprowadzane w Bengalu, 
gdyż to miejsce jest Mu bardzo drogie. Ponadto, mieszkają tam nie-
zliczone rzesze wielbicieli. Gdy te książki staną się dla nich dostęp-
ne, będą oni w stanie rozkoszować się nimi i szerzyć zawarte w nich 
przesłanie. Mając to na uwadze, proszę, przyczyńcie się do spełnienia 
misji Caitanyi Mahaprabhu.”
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Słysząc apel Śri Jivy, wielbiciele bez wahania zgodzili się uczynić 
wszystko, co niezbędne i współpracować w każdy sposób. Wtedy za-
proponował on: „Jeśli nie macie nic przeciwko temu, możemy po-
wierzyć misję transportu książek Śrinivasa Acaryi. On najbardziej się 
do tego nadaje. Dla towarzystwa i pomocy wyślijmy z nim Narottama 
dasa Thakura. Obdarzony łaską Lokanatha Goswamiego, jest on nie-
zwykle zdolnym i wzniosłym wielbicielem. Jeśli uważacie, że to dobry 
pomysł, wyślijmy ich do Bengalu z ciągniętym przez woły wozem wy-
ładowanym po brzegi książkami.”
Zgromadzeni Vaisnavowie udzielili swego poparcia temu pomysłowi 
i pobłogosławili Śrinivasa i Narottama, którzy złożyli pokłony swym 
mistrzom duchowym. Ze złożonymi dłońmi powiedzieli: „O mistrzo-
wie, pragniemy pozostać we Vrndavanie, tak, byśmy mogli służyć 
Wam bezustannie. To jedyny cel naszych żyć. Niemniej jednak wie-
my, że aby rozprowadzać nauki Goswamich i dzielić się rozrywkami 
Radha-Kryszny z wielbicielami z Bengalu, musimy Vrndavanę opu-
ścić. Przyjmujemy to zadanie jako nasz obowiązek, więc nie boleje-
my nad tym. Szerzenie nauk Śri CaitanyiMahaprabhu to najlepsza ze 
służb i najwyższa zasada religijna. Dlatego też pokornie błagamy was, 
poinstruujcie nas co do tego zadania i pobłogosławcie, byśmy mogli 
spełnić je bez przeszkód.”
Gopala Bhatta Gosami i Lokanatha Goswami udzielili swym uczniom 
błogosławieństw i dali im pozwolenie na podróż do Bengalu. Popro-
sili także innych obecnych tam wielbicieli o błogosławieństwa dla 
swych podopiecznych. Vaisnavowie uczynili to kładąc kolejno dło-
nie na głowach Śrinivasa i Narottama. „Obaj jesteście całym naszym 
życiem i duszą. Szerzcie nauki Śri Rupy Goswamiego w całym kraju. 
Gdziekolwiek się nie udacie, zawsze odnoście sukcesy.”
Radośnie spełniając sankirtana, wielbiciele zostali u Śri Jivy do końca 
dnia. Nastepnego ranka, po kąpieli, udali sie do swych domów. Także 
Śrinivasa i Narottama przygotowywali sie do odejścia. Byli niezmier-
nie wdzięczni za całą łaskę otrzymaną od Vaisnavów. Któż mógłby to 
uzyskać bez błogosławienstwa Pana Gaurangi? Z pewnością sukces 
przeznaczony jest każdemu, kto szczerze pragnie nauczać prawdzi-
wych zasad religijnych.
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Gdy wszyscy udali się w swoje strony, Śri Jiva pogrążył się w rozmy-
ślaniach: „W Mathurze mieszka pewien bogaty wielbiciel Pana. Spró-
buję zaangażować go w spełnienie jakiejś służby.” Myśląc tak, wysłał 
do niego gońca z prośbą o niezwłoczne przybycie do Vrndavany.
Wkrótce pojawił się on przed Śri Jiva i pokłonił się mu. Usłyszał: 
„Przygotuj proszę dobry wóz zaprzężony w cztery silne woły. Potrze-
bujamy także godnego zaufania człowieka. Mój mistrz duchowy na-
pisał setki książek, w których zawarł opisy rozmaitych rozrywek Ra-
dha-Kryszny, wraz z objaśnieniami przeznaczonymi dla czytelników. 
Ten oto wielbiciel, Śrinivasa, zawiezie te książki do Bengalu, gdzie 
będzie nauczał ich przekazu. Prosze, przygotuj także okrycie, które 
zabezpieczy ten niezwykle cenny ładunek przed deszczem.”
Sri Jiva przekazał wielbicielowi z Mathury niezbędne fundusze i po-
zwolił mu zająć się resztą przygotowań. Poprosił go, by gotowy do 
drogi wóz przyprowadził doń w ciągu dziesięciu najbliższych dni,  
polecił też odpowiednie przygotowanie Narottama i Śrinivasa do da-
lekiej i długiej podróży.
Kilka dni póżniej Śri Jiva wezwał ich obu do swej chatki. „Narottama, 
oto Śyamananda dasa. To dobry wielbiciel, przebywał ze mną przez 
jakiś czas. Zabierzcie go ze sobą w podróż. Po dotarciu do Bengalu 
wyślijcie go do jego rodzinnej wioski, dając mu trochę pieniędzy i kil-
ku ludzi. Zatroszczcie się o niego, będzie dla was nieocenionym po-
mocnikiem.”
Następnie zwrócił się do Śyamanandy: „Narottama jest mi droższy 
niż własne życie. Szanuj go i służ mu tak, jak szanujesz i służysz mnie 
samemu. Możesz zadawać mu poufne pytania odnośnie twego bha-
jana, służby oddania i wielbienia Śri Śri Radha-Kryszny w wyzwolo-
nym stanie.”
Pozwólcie mi teraz opisać pokrótce dzieje Śyamanandy. Drodzy czy-
telnicy, słuchajcie, w jaki sposób pojawił się w tym świecie i jak na 
polecenie swego mistrza duchowego udał się do Vrndavany. Jesli 
w czasie opowieści pominę jakieś istotne wydarzenie czy też pomylę 
kolejność zdarzeń, prosze was o wybaczenie. Próbuje jedynie opowie-
dzieć to, co usłyszałem od mego guru.
Śyamananda narodził się w pobożnej rodzinie Sadgopa i szybko stał 
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się biegłym w zasadach bhagavata-dharmy. W przeszłych życiach 
musiał zgromadzić niesłychane ilości pobożnych uczynków, inaczej 
jakże mógłby osiagnąć tak wzniosłą pozycję? Nie był przywiązany do 
życia materialnego, nawet w dzieciństwie, i zawsze okazywał oddanie 
dla Kryszny. Chcąc czynić postęp w życiu duchowym, czuł pilną po-
trzebę znalezienia kwalifikowanego mistrza duchowego. Mając ten 
cel, pewnej nocy wymknął się z domu i oddalił się niepostrzezenie. 
Po drodze pozbył się wszelkich dóbr i przywdział strój ascety. Rodzi-
ce jego byli załamani z powodu jego zniknięcia i, bezskutecznie, po-
szukiwali go w okolicy. Nie znaleźli go, gdyż opuścił główny trakt i, 
z nadzieją na pozostanie niezauważonym, podrożował mniej uczęsz-
czanymi ścieżkami. Kilka dni po ucieczce z domu dotarł do wioski 
Nadajola, nastepnie minął Ceoya i wkrótce doszedł do Khanakula, 
gdzie ujrzał Bóstwo Gopinatha, co przepełniło go wielkim szczę-
ściem. Śyamananda uważał się za szczęściarza z powodu możliwości 
ujrzenia Go, gdyż, do tej pory, podróżował bez obranego z góry celu.
Nastepnego dnia, późnym wieczorem, Śyamananda pojawił sie w Am-
bika Kalna. Poszukiwał jakiegoś ustronnego miejsca i, znalazłszy je, 
spoczął. Nieopodal była piękna świątynia z Bóstwami Gaura-Nitai, 
więc udał sie tam, by mieć możliwość zobaczenia arati i uczestnicze-
nia w wieczornym kirtanie. Słodkie dźwięki instrumentów muzycz-
nych przyciągały umysły wszystkich zgromadzonych. Śyamananda 
był niezwykle szczęsliwy, mając towarzystwo wielbicieli i śpiewajac 
z nimi. Niektórzy z nich tańczyli, inni tarzali się po ziemi, inni zaś ro-
nili łzy ekstazy. Tańce i śpiewy trwały około czterech godzin, a gdy się 
skończyły, Vaisnavowie zasiedli, by przyjąć prasadam. Jeden z wielbi-
cieli zapytał Śyamanandę o pochodzenie. „Pochodze z kraju na połu-
dniu Indii”, odparł młodzieniec.
Śyamananda został zaproszony do prasadam. Gdy wszedł do świąty-
ni, ujrzał wielu siedzących tam wielbicieli. Przewodził im wzniosły 
Vaisnava nieustannie mówiacy o Krysznie - Hridaya Caitanya. Śy-
amananda natychmiast ofiarował mu pokłony, po czym usiadł wraz 
z innymi. Był bardzo szczęśliwy mogąc uczestniczyć w posiłku. Po 
zjedzeniu prasadam, nie mogąc znaleźć sobie innego zajęcia, chwycił 
za miotłę i intonując imiona Kryszny, zabrał się za zamiatanie części 
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świątyni zwanej rasa-mandala. Nieoczekiwanie nadszedł Hridaya Ca-
itanya, więc młodzieniec ponownie pokłonił mu się. Hridaya Caita-
nya był pod wrażeniem pokory chłopca. Począwszy od tego momen-
tu, szczęśliwy Śyamananda codziennie zajmował się zamiataniem 
rasa-mandala.
Pewnego dnia Hridaya Caitanya przywołał do siebie Śyamanandę. 
Gdy chłopiec stał przed nim ze złożonymi dłońmi, Hriday Caitanya 
przemówił „Drogi synu, skądże pochodzisz? Wydaje się, iż porzuci-
łeś materialne życie. Kogo zostawiłeś w domu? Proszę, opowiedz mi 
wszystko.”
Śyamananda odrzekł: „Jestem samotny, nie mam w tym świecie niko-
go. Począwszy od narodzin cierpiałem materialną niedolę, ale od mo-
mentu, gdy ujrzałem twe lotosowe stopy wszystko zmieniło się i teraz 
jestem szczęśliwy.”
Słowa te zadowoliły Hridaya Caitanyę. Polecił Śyamanandzie pozo-
stać w świątyni i asystować mu w służbie dla Panów Caitanyii Nity-
ananday. Śyamananda przystał na to i zaczął codziennie pełnić służbę 
dla Bóstw. Jej ilość codziennie rosła. Wszyscy w Ambika Kalna byli 
z niego bardzo zadowoleni.
Pewnego dnia siedząc w światynnym podwórzu spytał pełniącego 
tam służbę Śyamanandę: „Moje dziecko, naprawde nie masz na tym 
świecie nikogo bliskiego?” Śyamananda odparł: „Nie-  zawsze jest ze 
mną mój Pan, poza Nim, ty także zawsze jesteś obok mnie.”
„Ale kto jest twym mistrzem duchowym? Do jakiej sukcesji uczniów 
należysz?”
„Przyjęłem twe lotosowe stopy za treść mego życia. Nie mam nikogo 
innego w tym świecie. O, mistrzu, jestem upadłą i nędzną duszą po-
zbawioną służby dla Najwyższego Pana. Ty znany jesteś z wyzwalania 
takich dusz, proszę, udziel mi schronienia u twych lotosowych stóp.”
Serce Hridaya Caitanyi zmiękło. Od tego dnia otoczył Śyamanandę 
specjalną troską, upewniając się, iż czyni on bezustannie postęp w ży-
ciu duchowym.
Pewnego razu, gdy Hridaya Caitanya siedział na swej asanie, zbliżył 
się doń Śyamananda i przemówił tymi słowy: „O mój mistrzu, poja-
wiłeś się w tym świecie jedynie po to, by wyzwolić upadłe żywe istoty. 
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Spójrz na mnie! Jestem najbardziej upadłą duszą, o jakiej znalezieniu 
mógłbyś marzyć. Nie ma nikogo innego, kto mógłby mnie pocieszyć. 
Jesteś mym jedynym ratunkiem.” 
Serce Hridaya Caitanyi zmiękło ponownie z powodu pokory Śyama-
nandy. Łaskawie wyszeptał maha-mantrę Hare Krsna do jego ucha i, 
gdy chłopiec ofiarował mu pokłony, złożył stopy na jego głowie. Od tego 
dnia Śyamananda zaczął spełniać osobistą służbę dla Hridaya Caitanyi. 
Zawsze okazywał wielki szacunek Vaisnavom i był mocno przywiązany 
do intonowania Świętych Imion Pana Hari. Kiedykolwiek tylko ujrzał 
swego mistrza duchowego, ofiarowywał mu modlitwy.
Pewnego dnia Hridaya Caitanya polecił Śyamanandzie wykąpać się 
w Gangesie. Chłopiec udał się nad rzekę i wrocił po krótkiej chwili. 
Następnie Hridaya Caitanya nakazał mu zasiąść przed sobą. Wtedy 
też inicjował go w intonowaniu maha-mantry Hare Krsna i polecił 
mu intonowanie stu tysięcy Świętych Imion dziennie. Powiedział mu 
także o medytowaniu o Krysznie w czasie intonowania tej mantry. 
Nastepnie szczegółowo opisał mu proces służby oddania i jego prak-
tykowanie.
Łzy miłosci płynęły z oczu Śyamanandy i jego włosy jeżyły się,  gdy 
otrzymywał te nauki.  Gdy jego guru skończył mówić, Syamananda 
wielokrotnie pokłonił się jego lotosowym stopom.
Hridaya Caitanya powiedział: „O Śyamanando, lotosowe stopy Krysz-
ny są rzeczywiste i wieczne, tak samo, jak Jego Imiona. Od  dnia dzi-
siejszego znany będziesz jako Dukhi Krsna Dasa.”
Śyamananda pozostał u boku Hridaya Caitanyi i kontynuował służe-
nie mu. Oprócz swych obowiązków spędzał długie godziny na intono-
waniu Świętych Imion Pana, czasami aż do późnych godzin nocnych. 
Podobnie Hridaya Caitanya bezustannie intonował Imiona Kryszny 
i spijał nektar  miłości do Boga. Gdy się zestarzał, praktycznie porzu-
cił jedzenie i picie, skupiając się jedynie na Imionach Pana. Z powodu  
niezwykłego oddania jego chwały rozprzestrzeniały się.
Widząc u Śyamanandy silną wiarę w intonowanie maha-mantry, Hri-
daya Caitanya powiedział: „Moje dziecko, usiądź przy mnie i posłu-
chaj o chwałach mego mistrza duchowego, którego treścią życia była 
służba dla Gaura-Nitai. Jego imie to Śri Gauridasa Pandita, był on 
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ucieleśnieniem miłości do Boga. W swych Vraja-lila jest bliskim przy-
jacielem Kryszny i nazywa się Subala. Gauridasa Pandita spędzał dnie 
i noce w towarzystwie Panów Caitanyii Nityanandy; nawet przez mo-
ment nie był w stanie stolerować rozłąki z Nimi. Odczuwał tą rozłąkę 
niezwykle mocno nawet wtedy, gdy byli Oni obecni w tym świecie.”
„W obecności mego mistrza duchowego Panowie Caitanya i Nity-
ananda spełniali wiele radosnych czynów. 
Pewnego razu w swym domu umieścił on Bóstwa Gaura-Nitai i ofia-
rował im przepyszne pożywienie, ale Oni nie przyjęli go. Zasmuciło 
to Gauridasa Pandita, który po tym zdarzeniu przestał odzywać się 
do kogokolwiek. Gdy dowiedzieli się o tym Panowie Caitanya i Nity-
ananda, przyszli do niego i poprosili o możliwość zobaczenia Bóstw.”
„Śri Gauridasa Pandita przyniósł Bóstwa przed Panów i zauważył, jak 
dokładnie przedstawiały One Ich postacie. Panowie zwrócili się do 
niego: „Idź i ugotój cos dla nas, strasznie zgłodnieliśmy.” Śri Gauri-
dasa szybko przygotował wiele potraw- ryż, skondensowane mleko 
i rozmaite warzywa. Podzielił całość na cztery porcje - dwie ofiarował 
Bóstwom, a resztę postawił naprzeciwko Nich i poprosił Panów, by 
przy nich usiedli. „Chcę zobaczyć, jak razem jecie. Tylko wtedy me 
serce i oczy pozostaną w pełni usatysfakcjonowane.”
„Ku jego ogromnemu zdziwieniu, Panowie i Bóstwa rzeczywiście za-
częli razem jeść. Gdy Pan Caitanya skończył, obmył ręce i powiedział: 
„Drogi Gauridasie, możesz być pewnien, że twe Bóstwa nie są w ża-
den sposób różne ode Mnie i Nityanandy. Kiedykolwiek patrzysz na 
Nie, w rzeczywistości widzisz Nas. Zostaną one w twym domu, gdyż 
w przeciwnym razie nie będziesz w stanie stolerować rozłąki z Nami. 
My dwaj, w formie tych Bóstw, codziennie będziemy jeść i oddawać 
się rozrywkom w twym domu.”
„Gauridasa Pandita, mój mistrz duchowy, był dla mnie niezwykle ła-
skawy. Powierzył mi służbę dla swych ukochanych Bóstw.”
Lata mijały Śyamanandzie w służbie dla jego guru. Pewnego dnia zbli-
żył się do niego ze złożonymi dłońmi.  Hridaya Caitanya zrozumiał 
jego zamiary i powiedział: „Nie lękaj się, wyjaw, swe pragnienia.”
Niezwykle pokornie Śyamananda odpowiedział: „Jeśli mi pozwolisz, 
chciałbym udać się do Vrndavany.”
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„”Niech tak będzie. Oby Wrindawana obdarzyła cię swą łaską.”
Pewnego pięknego poranka Śyamananda złożył pokłony swemu guru, 
a on dotknął jego głowy swymi lotosowymi stopami. Złożył pokło-
ny Bóstwom i przygotował się do odejścia. Nim wyruszył w drogę, 
Hridaya Caitanya przyniosł kawałek materiału używany kiedyś przez 
Pana Czeitanje i owinął nim jego głowę. Zaopatrzył go także  w pra-
sadam na drogę. Śyamananda raz jeszcze pokłonił mu się, po czym 
powoli oddalił się. Łzy ekstatycznej miłosci spływały po jego policz-
kach, gdy z wdzięcznością myślał o swym mistrzu i wszystkim, co mu 
zawdzięczał.
Śyamananda nie był przywiązany do materii, więc w podróży nie 
przejmował się zbytnio jedzeniem. W zamian, bezustannie intonował 
Imiona Kryszny. Gdy tylko wspomniał swego guru, łzy obficie spły-
wały po jego obliczu. Teraz jedynym jego celem było ujrzenie pieknej, 
transcendentalnej Vrndavany. 
Nie potrafię szczegółowo  opisać jego podróży z Bengalu do Vrnda-
vany. Po jakimś czase dotarł on do Mathury. Gdy tylko wszedł w jej 
granice, natychmiast  złożył  jej  pokłony pełne miłości i oddania. Pła-
kał widząc miejsce narodzin Kryszny; odwiedził inne święte miejsca 
Mathury, na końcu docierając do Viśrama-ghata. Spędził tam noc 
rozmyślając o Vrndavanie i o tym, jak będzie tam odwiedzał rozmaite 
miejsca pielgrzymek. Wcześnie rano, z oczami pełnymi łez, wyruszył 
w drogę. Po przejściu kawałka drogi Śyamananda ujrzał flagę i cza-
krę umieszczone na szczycie światyni Govindaji i natychmiast padł 
bez zmysłów na ziemię.  Gdy oprzytomniał, wstał i kontynuował wę-
drówkę w kierunku świątyni.
Gdy zobaczył Bóstwa, ponownie ogarnęło go uczucie ekstazy. Roniąc  
łzy ekstatycznej miłości, wielokrotnie ofiarował Im pokłony. Nastep-
nie, często urzeczony, odwiedził inne święte miejsca Vrndavany. Wie-
le czasu spędził spacerując wzdłuż brzegów Jamuny, gdzie odwiedził 
miejsca takie jak Dhira Samira, Vamśivata, Cira-ghata i Imli-tala.
Nastepnie Śyamananda wyruszył w kierunku Gowardhana, później 
udał się nad Radha-kunda i Śyama-kunda, raz po raz składając pokło-
ny. Gdy obchodził wokół Radha-kunda i Syama-kunda, bezustannie 
śpiewał chwały Raghunatha dasa Goswamiego. Pytając tamtejszych 
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ludzi dowiedział się, gdzie znajduje się chatka Goswamiego. Pospiesz-
nie wyruszył we wskazanym kierunku i gdy tylko dotarł tam i ujrzał 
go, stanął w bezruchu, nie będąc w stanie wykrztusić ani słowa i tylko 
łzy płynęły po jego twarzy. Po chwili Śrila Raghunatha dasa Goswami 
zapytał go; „Vaisnavo, kim jesteś i skąd tu przyszedłeś?”
Śyamananda odparł; „Mam na imie Dukhi Krsna dasa, pochodze 
z południowych Indii. Przyszedłem tutaj, by ujrzeć twe lotosowe sto-
py. Jestem uczniem Hridaya Caitanyi, który jest uczniem  Śri Gauri-
dasa Pandita.„
Raghunath dasa Goswami usieczył się słysząc te słowa i powiedział: 
„Zbliż się i usiądź. Krsna dasa, z pewnością jesteś siedzibą rozrywek 
Panów Caitanyii Nityanandy.”
Dasa Goswami i Syamananda odbyli długą rozmowę, w której oma-
wiali rozmaite tematy dotyczące Świadomości Kryszny. Okazując  
Śyamanandzie szczególną łaskę, Dasa Goswami zasugerował mu od-
wiedzenie Krsnadasa Kaviraja Goswamiego, którego chatka znajdo-
wała się zaraz obok. Gdy Śyamanada udał się tam, zastał wychudłego 
Krsnadasa Kaviraja pogrążonego w głębokiej medytacji. Przez dwie 
godziny czekał, by Goswami odzyskał zewnętrzną świadomość. Gdy 
Krsnadasa Kaviraja wreszcie odezwał się, jego głos był słaby i drżący.
Śyamananda złożył mu pełne pokłony i przez chwilę pozostał wyprosto-
wany na ziemi. Krsnadasa Kaviraja spytał: „Kim jesteś? Dlaczego przy-
sparzasz mi cierpień ofiarując mi tak wiele szacunku?”
Syamananda powoli podniósł się i odpowiedział: „Mam na imie Dukhi 
Krsna Dasa i przybyłem tu tylko po to, by ujrzeć twe lotosowe stopy.”
„W porządku, ale skąd przyszedłeś? Czyje lotosowe stopy przyjęłeś za 
cel swego życia? Nigdy jeszcze cię tutaj nie widziałem”- dopytywał się 
Goswami.
„Pochodze z wioski Ambuyabali w południowych Indiach. Jestem 
uczniem Hridaya Caitanyi, ucznia Śri Gauridasa Pandita, w którego 
domu bezustannie wielbieni są Panowie Caitanya i Nityananda.”
Krsnadasa Kaviraja był zadowolony z tej odpowiedzi. Poprosił Śyama-
nandę, by usiadł wygodnie. Poklepał go po plecach i wypytał o wieści 
z Bengalu i innych miejsc.
Po spotkaniu z wielbicielami mieszkającymi nad Radha-kunda, Śy-
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amananda powrócił do Vrindavany, gdzie swe pierwsze kroki skiero-
wał do świątyni Śri Śri Madana-Mohana. Ujrzawszy piekne Bóstwa 
padł bez zmysłów na podłogę. Po chwili podniósł się i udał sie do Śri 
Jivy Goswamiego. Niezmiernie uradowany możliwością spotkania się 
z nim, po ofiarowaniu szacunku, przez długi czas stał bez słów, jedy-
nie patrząc na słynnego wielbiciela.
Śri Jiva Goswami zwrócił się doń tymi słowy: „Mój drogi Vaisnavo, 
proszę, przestań już składać mi pokłony-zamiast tego opowiedz mi 
wieści z różnych stron. Kimże jesteś, któż jest twym mistrzem ducho-
wym?”
Śyamananda powtórzył wszystko to, co opowiedział już wcześniej 
spotkanym Goswamim. Spotkanie ze Śyamanandą przepełniło Śri 
Jivę tak wielką radością, iż obdarzył młodego przybysza wieloma bło-
gosławieństwami. Goswami wypytywał dalej: „Mój drogi, czy planu-
jesz powrót w swe strony, czy też chciałbyś pozostać tutaj?”
„Mistrzu, któż mógłby zamieszkać we Vrindavanie nie uzyskawszy 
uprzednio twej łaski? Jedyne, czego pragnę, to móc pozostać tutaj, 
u twych lotosowych stóp i rozkoszować się widokiem twej pieknej 
postaci.”
Poruszony pokorą i oddaniem młodzieńca, Śri Jiva odrzekł: „Możesz 
zamieszkać w tym miejscu. Jeśli twym pragnieniem jest studiowanie 
śastr, z chęcią ci w tym pomogę. Możesz spełniać tu swą służbę od-
dania i jeść tutejsze prasadam. Możesz tu zostać tak długo, jak tylko 
zapragniesz.”  
Śri Jiva położył dłonie na głowie wdzięcznego Śyamanandy. Dzięki po-
mocy Goswamiego, bardzo szybko poznał dogłębnie wiedzę zawartą 
w pismach. Czasami studiował samotnie, innym razem przysłuchiwał 
się Śri Jivie objaśniającemu szczegóły literatury spisanej przez wielbi-
cieli. Bardzo lubił czytać Bhakti-rasamrita-sindhu; poznał także tajni-
ki gramatyki sanskryckiej i czasami nawet pisywał eseje na rozmaite 
tematy związane ze służbą oddania.
Nauczając Śyamanandy z Bhakti-rasamrita-sindhu, Śri Jiva zadawał 
mu pytania. Słuchając elokwentnych odpowiedzi, radował się jego 
postępami w zdobywaniu wiedzy. Śyamananda studiował także Uj-
jvala-nilamani, opatrzoną komentarzami Śri Jivy. W ten oto sposób 
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wkrótce stał się ekspertem w dziedzinie literatury opisującej trans-
cendentalne rozrywki Śri Śri Radha-Krsny.
Pewnego dnia spytał on swego nauczyciela o proces służby oddania 
i sposoby jej spełniania. Śri Jiva opisał pięć ras, czyli związków, i w 
wyszukany sposób objaśnił madhurya-rasę. Gdy tylko Śyamananda 
usłyszał te nauki, jego serce wypełniła wielka tęsknota. Pokornie po-
wiedział: „Chciałbym dowiedzieć się więcej o naukach Śri Rupy. Po 
studiowaniu jego książek pragnę zastosować się do nich. Dzięki twe-
mu towarzystwu i tym pismom pojawiło się we mnie pragnienie słu-
żenia Śri Śri Radha-Krsnie. Jesteś niezwykle miłosierny, przyjmując 
tak upadłą duszę jak ja za swego sługę. Cokolwiek wiem, wiem jedy-
nie dzięki twej niezmierzonej łasce.”
Śri Jiva, przepełniony współczuciem dla Śyamanandy, dwa czy trzy 
dni po tej rozmowie inicjował go sześciosylabową mantrą Radhiki; 
objaśnił mu pięć imion Krsny i Radharani, a następnie pouczył go 
odnośnie sposobów i zasad dotyczących codziennego  intonowania 
mantr. Przekazał mu także instrukcje dotyczące intonowania man-
try Kama-gayatri, a także medytowania o rozrywkach Radhy i Krsny 
podczas intonowania tejże modlitwy. Śri Jiva wyjawił mu także jego 
duchową formę, cechy i spełnianą służbę. Wszystko to pokazuje nam, 
w jak szczególny sposób Sri Jiva traktował swego ucznia.
Śri Jiva zwrócił się do Śtyamanandy tymi słowy: „Musisz wypełnić  
zadania wskazane ci przez mistrza duchowego. Hridaya Caitanya jest 
wzniosłą duszą i wszystko, co dotąd zdołałeś osiągnąć, zawdzięczasz 
jedynie jego łasce.  Pamiętaj o tym, by w czasie pełnienia służby od-
dania nie popełniać żadnych obraz, gdyż wszelkie twe starania będą 
wtedy bezowocne. Proszę, potraktuj tą radę bardzo poważnie. „
Syamananda ofiarował Śri Jivie pokłony i od tej pory regularnie stu-
diował pisma pod jego okiem. W swej chatce medytował o lotosowych 
stopach Śri Śri Radha-Krsny;  często budził się w nocy i kontynuował 
te medytacje. Jego serce przepełnione było transcendentalnymi uczu-
ciami.
Pewnej nocy, we śnie ujrzał Śyamananda Radhe i Krsnę tańczących 
i śpiewających w towarzystwie gopi. Śri Radha i inne gopi trzyma-
jąc się za rece tworzyły krąg, w którego środku znajdował się Krsna. 
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Wszyscy oni, włącznie z Krsną, urzekającym dla całego świata, rado-
śnie tańczyli. Krsna zatrzymał się, by podziwiać zniewalający taniec 
Radhiki, podczas gdy gopi kontynuowały śpiew i grę na rozmaitych 
instrumentach muzycznych. Były tak zatoksykowane wykonywaniem 
tych czynności dla przyjemności Krsny, iż nie zauważyły, gdy z lewej 
stopy Radhiki spadła bransoletka z dzwoneczkami. Gdy tańce dobie-
gły końca, Śri Radha udała się na spoczynek do swego gaju, a Jej przy-
jaciółki przygladały się Jej przez szpary w listowiu.
Wkrótce Śri Krsna przyłączył się do niej i spędzili noc oddając się 
miłosnym igraszkom. We właściwym czasie gopi dały Boskiej Pa-
rze znać, iż pora już wracać do domów. Śri Radha szybko powstała 
i, widząc przyjaciółki, zawstydziła się niezmiernie. Wybiegła z gaju 
i pomknąła w kierunku domu, za Nią biegły gopi wracające do swych 
siedzib.
Gdy ta rozrywka dobiegła końca, Dukhi Krsna dasa, Śyamananda, od-
zyskał zewnętrzną świadomość i usiadł na swym posłaniu. Był oszo-
łomiony tym, co zobaczył i potoki łez płynęły z jego oczu. Zapragnął 
odwiedzić miejsce, w którym odbywa się rasa-lila. Wiedział, gdzie się 
ono znajduje, gdy tam przybył, zaskoczyło go, iż cały teren pokrywały 
odciski stóp Radhy i Krsny. Ofiarował pokłony padając w kurz tego 
niezwykłego miejsca.
Nagle ujrzał Śyamananda skrytą pod liściem zagubioną bransoletkę 
Radharani, kunsztownie wykonaną i wysadzaną szlachetnymi kamie-
niami. Jego ekstaza wzrosła po tysiąckroć, gdy patrzył na znalezisko 
i czuł bijący od niego nieziemsko oszołamiający aromat. Szybko pod-
niósł bransoletkę i przyłożył ją do czoła, po czym wyruszył z powro-
tem do domu, choć z powodu przepełniającej go ekstazy nawet cho-
dzenie przychodziło mu z trudem.
Jakiś czas potem Syamananda pokazał klejnot Śri Jivie, który jedy-
nie poprzez zobaczenie go został zalany oceanem transcendentalnych 
emocji. Od razu zrozumiał, czyją własnością była cenna zguba. Do-
tknął jej z wielkim szacunkiem i ofiarował swe pokłony. Przyłożył 
bransoletkę kolejno do swego torsu, głowy, ust i oczu. Nie był w stanie 
mówić i nagle stracił świadomość. Śyamananda próbował uspokoić 
go nieco. Ponownie przyciskając klejnot do swej piersi, Śri Jiva powie-



128

dział: „Śyamanando, dziś otrzymałeś owoc całej sadhany, jaką spełni-
łes w życiu. Twe wielkie szczęście nie ma końca.” Objął go serdecznie 
i ucałował. Raz po raz wąchał jego głowę, uważając się przy tym za 
najszczęśliwszego z szczęśliwych, gdyż pokryta była ona kunkumą 
z lotosowych stóp Śri Radhy. Podobne księżycom w pełni cząsteczki 
kunkumy znajdowały się także po obu stronach brwi Śyamanandy. Śri 
Jiva własnoręcznie ozdobił jego czoło podobiznami lotosowych stóp 
Krsny i kropek Radharani. Powiedział: „Teraz na twój widok wszyscy 
będą szczęśliwi. Od tej pory nie będziesz już zwany Dunkhi Krsna 
dasa - twe imię to Śyamananda Gosvami.”
Nawet dziś, na czołach osób podążających ścieżką Śyamanandy moż-
na ujrzeć te szczególne znaki tilaka namalowane niegdyś przez Śri 
Jivę. Śyamananda był mu niezwykle drogi, lecz mimo tego wysłał go 
w podróż w towarzystwie Narottama i Śrinivasa. Tracąc jego towarzy-
stwo czuł się, jakby pękło mu serce; poprosił Narottama, by otoczył 
Śyamanandę szczególną opieką.
Drodzy czytelnicy, winno być wam wiadomym, w jaki sposób Syama-
nanda wyzwolił rzesze upadłych, grzesznych i  żałosnych dusz. Spad-
kobiercy jego misji mają równie wielką moc i z pewnością dzięki nim 
wiele upadłych żywych istot zostanie wyzwolonych. Opisuje tylko to, 
co usłyszałem z ust mego mistrza duchowego. Ktokolwiek ośmiela 
się krytykować te słowa, nie jest nikim innym, jak tylko aroganckim 
głupcem. Dla wielkich dusz takie transcendentalne wydarzenia nie są 
w żaden sposób niezwykłe czy niemożliwe.
O poranku, gdy trzej wielbiciele czynili przygotowania do podró-
ży do Bengalu, Śri Jiva wysłał gońca do Mathury, by przyprowadził 
zaprzężony w woły wóz. Nastepnie przywołał ich przed swe oblicze 
i powiedział: „Nim udacie się w podróż, musicie uzyskać pozwolenia 
od swych mistrzów duchowych. Gdy je dostaniecie, wróćcie tutaj nie-
zwłocznie.”
Śyamananda i Narottama udali się najpierw do Lokanatha Goswa-
miego: „O mistrzu, naszym obowiązkiem jest posłuszeństwo polece-
niom  Śri Jivy Goswamiego. Gdybyśmy mu się sprzeciwili, bylibyśmy 
zgubieni - prosimy, zezwól nam na podróż.”
Lokanatha Goswami odparł: „To, co zamierzacie uczynić, jest dosko-
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nałym wypełnieniem wszystkich mych nauk. Wiem z pewnością, iż 
obaj jesteście ku temu w pełni kwalifikowani. Jesteście także w wieku 
odpowiednim do żeniaczki. Jeśli odczujecie potrzebę założenia rodzi-
ny - zróbcie to. Nigdy jednak nie przywiązujcie się zbytnio do tego. 
Przyjmijcie wszelkie materialne udogodnienia niezbędne do utrzy-
mania ciał i duszy razem, jednocześnie praktykując wyrzeczenia. Wy-
strzegajcie się używania oleju i innych luksusowych dóbr. Odżywiaj-
cie się w prosty sposób, jedząc jeden posiłek dziennie.”
„Gdy wielbicie Bóstwa, najpierw czcijcie Pana Gaurangę, a następnie 
Śri Śri Radha-Krsnę. Służcie wielbicielom z taką miłością i oddaniem, 
z jakimi służylibyście samemu Krsnie. Bądźcie zawsze czujni; staraj-
cie się unikać popełniania obraz przy pełnieniu służby oddania.”
Prócz tego, spełniajcie sankirtana i organizujcie wielkie festiwale. 
Z pełną wiarą starajcie się przestrzegać tych zaleceń. Takie są me po-
lecenia dla was.”
Srinvasa i Narottama ofiarowali mu pokłony, a on obdarzył ich ser-
decznymi uściskami. Do swego ucznia powiedział: „Jestem już stary 
i brak mi sił. Powróć szybko, bym mógł znów cię ujrzeć.” Zwrócił się 
do Śrinivasa i powiedział ze łzami w oczach: „O Acaryo, Narottama 
jest mym życiem i duszą. Zabierasz go; proszę, nie wiń go, jeśli cokol-
wiek mi się przydarzy.”
Śrinivasa Acarya pocieszył Lokanatha Goswamiego przemawiając 
słodkimi słowami, zaś przed odejściem dotknął pyłu z jego stóp. 
Wszelka chwała Śrinivasa Acaryi i Narottama dasa Tahkurze! Obym 
nigdy nie zapomniał ich lotosowych stóp!
Obaj, roniąc łzy powodowani uczuciem rozłąki z Lokanathem Go-
swamim, udali się do Gopala Bhatty Goswamiego  i złożyli mu pokło-
ny. Śri Gopala Bhatta Gosvami rzekł: „Jestem szczęśliwy wiedząc, iż 
książki Śri Rupy Gosvamiego będą rozprowadzane w Bengalu. Któż, 
prócz was, byłby w stanie tam je dostarczyć? Musicie przekazywać na-
uki Pana Caitanyi takimi, jakie są spisane w tych księgach, sami zaś 
winniście ściśle ich przestrzegać. Nauczajcie ludzi stosownie do ich 
kwalifikacji i odpowiednio do swych, wypełniajcie polecenia Śri Jivy. 
Po zakończeniu tej misji powróćcie do Vrindavany, bym mógł nacie-
szyć oczy waszym widokiem. To moje osobiste pragnienie.”
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„O Śrinivaso i Narottamie, od dziś pozbawiony będę mego życia  i du-
szy. To wszystko, co chciałem wam powiedzieć.” Otrzymawszy błogo-
sławieństwa Śri Gopala  Bhatty Goswamiego dwaj wielbiciele odeszli. 
Nie jestem w stanie opisać jego smutku spowodowanego ich zniknię-
ciem; wiem tylko, iż z tego powodu przez trzy godziny pozostawał on 
nieprzytomny.
Idąc u boku Narottama dasa Thakura, Śrinivasa Acarya lamentował: 
„O Narottamie, mym jedynym pragnieniem było życie we Vrindava-
nie u boku mego mistrza duchowego, lecz z powodu mych występ-
ków teraz nie mam takiej możliwości.”
Również Narottama dasa Thakura płakał tak, iż nawet  kamień i drew-
no stopiłyby się słysząc jego żale. Potępiał się za porzucanie towarzy-
stwa swego ukochanego mistrza duchowego iż bez wątpienia było to 
wynikiem obraz, jakie zapewne popełnił. Przepełnieni rozłąką obaj 
Prabhu tarzali się po ziemi. Scena ta była tak smutna, iż nawet mnie, 
gdy ją opisuję, targają rozmaite uczucia. Nie ulega wątpliwości, że 
jestem największym z grzeszników, lecz mimo tego jestem głęboko 
poruszony ich zachowaniem. Któż, prócz tych dwóch wspaniałych 
wielbicieli, posiadł tak wielkie przywiązanie do swego mistrza ducho-
wego? Uważam się za wielkiego szczęściarza mogąc opisywać ich ce-
chy. Jakże wielkie były ich miłość i oddanie dla ich mistrzów ducho-
wych! Jakże wspaniałe były ich zalety! Czy kiedykolwiek będę miał na 
tyle szczęścia, by posiąść choć odrobinę takiego oddania?
Ktokolwiek porzuca ścieżkę jałowej argumentacji i słucha o tych roz-
rywkach uważnie i z wiarą, bez wątpienia szybko zdobędzie lotosowe 
stopy Śri Śri Radha-Krsny.
Pragnąc służyć lotosowym stopom Śri Jahnavy i Viracandry, ja, Nity-
ananda dasa, opowiadam Prema-Vilasę.
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Trzynasta Vilasa
ŚRINIVACA ACARYA ODZYSKUJE S

KRADZIONE KSIĘGI I NAWRACA KRÓLA

Wszelka chwała Śri Krsnie Caitanyi, wyzwolicielowi upadłych dusz! 
Wszelka chwała Śri Nityanandzie Prabhu, który jest bogactwem ubo-
gich! Wszelka chwała Advaicie Prabhu, oceanowi transcendentalnych 
zalet! Wszelka chwała wielbicielom Pana, spełniającym wszelkie pra-
gnienia!
Wszelka chwała dla Jahnava Maty i Viracandry Prabhu! Przyjmuję 
schronienie ich lotosowych stóp; piszę tę książkę na ich polecenie 
i wszystko, co opowiadam, usłyszałem z ich ust. Kazali mi usiąść 
u swego boku, gdy w porządku chronologicznym opowiadali te roz-
rywki. Słuchanie o tych cudownych wydarzeniach z ust mego czci-
godnego mistrza duchowego było dla mnie źródłem niezmierzonego 
szczęścia.
W pomyślnym momencie Śrinivasa Acarya i Narottama dasa Thakura 
wyruszyli w podróż. Śri Jiva nakazał im, by regularnie przysyłali mu 
listy opisujące przebieg misji; poprosił ich o zachowanie ostrożności 
i dbanie o siebie. Niedługo po rozpoczęciu podróży obaj Prabhu do-
świadczać zaczęli wielkiej rozłąki ze swymi mistrzami duchowymi, 
wielbicielami i ziemią Vrindavany. Choć starali się zachować spokój 
i nie ukazywać tych emocji, były one tak silne, iż nie byli w stanie tego 
uczynić.
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Śri Jiva osobiście wypełnił wielkie skrzynie książkami autorstwa swe-
go i Śri Rupy Goswamiego. Po załadowaniu ich na wóz zaprzężony 
w woły, Śri Jiva zamknął skrzynie i przykrył plandeką, by uchronić 
ich cenną zawartość przed niszczącym wpływem żywiołów. Na ko-
niec podarował wielbicielom kwotę pieniędzy niezbędną do odbycia 
długiej i niełatwej podróży. 
Trzej wielbiciele skupili się w medytacji na lotosowych stopach Śri 
Rupy i Śri Sanatany Goswamch, zaś zgromadzeni wielbiciele prosi-
li w modlitwach Pana Caitanye, Pana Nityanandę i Advaitę Prabhu 
o bezpieczną podróż. Pujari Pana Govindy przyniósł dla wędrowców 
prasadam w postaci pożywienia i girland z kwiatów, oni zaś ponow-
nie ofiarowali wszystkim pełne szacunku pokłony.
Śri Jiva towarzyszył im aż do Mathury, gdzie zatrzymali się na noc. 
Następnego ranka załatwili u urzędnika celnego dokument przewo-
zowy poświadczający, iż skrzynie z księgami mają być dostarczone do 
odbiorcy w Yajpur. Tuż przed opuszczeniem Mathury, Śri Jiva uści-
skał Śrinivasa Acaryę i Narottama dasa Thakura i rzekł: „Pan Gau-
ranga jest klejnotem koronnym dla wszystkich poszukujących trans-
cendentalnych ras. Śri Rupa i Sanatana Goswami są niczym jego dwa 
dodatkowe ciała; uosabiają miłość Pana Caitanyi i są w pełni przez 
Niego upełnomocnieni. Pan Caitanya osobiście nakazał im rozdawa-
nie miłości do Boga w całym kraju. Te oto księgi są owocem ich cięż-
kiej pracy i poświęcenia dla ich ukochanego Pana.”
„Dlatego też, to nie moim poleceniem, lecz nakazem samego Pana Ca-
itanyi jest, by te księgi zabrać do Bengalu. Spiesznie zdążajcie do krainy 
Gaurangi; niechaj wasza podróż będzie bezpieczna i przyjemna.”
„O Śrinivaso i Narottamie, jesteście mym ciałem i duszą. Wspólnie 
wypełniajcie misję Pana. Jestem pod wrażeniem waszych zalet i ideal-
nego zachowania; nigdy nie zapomnę wspólnie spędzonych chwil.”
Następnie Śri Jiva zwrócił się do Śyamanandy Goswamiego: „Śyama-
nando, po powrocie w swe strony zajmij się służbą dla Krsny i Va-
ishnavów. Nauczaj przekazu Mahaprabhu i poprzez szerzenie chwał 
Świętego Imienia Krsny rozdawaj miłość do Boga- jeśli zastosujesz się 
do tych poleceń, nie napotkasz żadnych problemów. Ty i twoi zwolen-
nicy wyzwolicie rzesze upadłych dusz. Nie bądź smutny opuszczając 
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Vrindavanę. Ty i twoi zwolennicy wyzwolicie rzesze upadłych dusz. 
Już teraz wielbiciel o imieniu Murari dasa, syn Acyutanandy, jest zde-
cydowany, by przyjąć od ciebie inicjację. Proszę, zapamiętaj wszelkie 
nauki i instrukcje, które ci przekazałem.”
Śri Jiva powierzył Śyamanandę Goswamiego opiece Narottama dasa 
Thakura mówiąc: „Narottama, jesteś za niego osobiście odpowie-
dzialny. Mów mu, co ma robić, a czego czynić nie powinien; nauczaj 
go Bhakti-rasamrta-sindhu i wyjaw mu znaczenia innych dzieł Śri 
Rupy Goswamiego. Wtedy dopiero odeślij go w jego rodzinne strony, 
do Orissy. Daj mu dwóch ludzi do pomocy i odpowiednie fundusze, 
by mógł tam dotrzeć bez przeszkód.” Słysząc te słowa, Śyamananda 
pochwycił lotosowe stopy Śri Jivy i zaczął płakać.
W ten oto sposób, medytując o lotosowych stopach Śri Jivy, Śri Rupy 
i Śri Sanatany Goswamich, trzej śmiałkowie wyruszyli w kierunku 
Bengalu. Pomagali im dwaj woźnice powożący wyładowanymi po 
brzegi wozami dziesięciu zbrojnych ludzi chroniących cennego ła-
dunku. Śri Jiva podążył  stronę Vrindavany, myśli swe skupiając jedy-
nie na bezpieczeństwie i pomyślności trójki wielbicieli.
Po Mathurze następnym przystankiem była Agra, gdzie drużyna za-
trzymała się na noc. Okazując napotkanym urzędnikom dokumenty 
wystawiony przez celnika, nie napotkali z ich strony żadnych prze-
szkód. Następnego ranka, intonując Święte Imiona, kontynuowali 
podróż.
Żaden z nich nie pamiętał, jak mijały im dnie. Nocami zatrzymywali 
się na spoczynek w dogodnych miejscach i omawiali rozmaite tematy 
związane z Krsną. Wkrótce dotarli do miejsca zwanego Etawa. Zde-
cydowali, iż od tej pory unikać będą głównych traktów i zagłębią się 
w las Jharikhanda. Zwrócili się ku południu, mając Maghadeśa po 
lewej stronie. Poruszanie się po lesie nie sprawiało im problemów, 
byli szczęśliwi wspominając, iż ta samą trasę wędrówki obrał Pan 
Caitanya. Łzy ekstatycznej miłości płynęły z ich oczu i jeżyły im się 
wszystkie włosy na ciele, gdy tylko przypominali sobie o tych rozryw-
kach Pana. Byli tak pochłonięci w medytacji i ciągłych  rozmowach 
o Krsnie, iż nie przejmowali się niczym.
Po wyjściu z lasu Jharikhanda dotarli do Tamluka. Znaleźli miejsce 
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nadające się na obozowisko i, odpoczywając, wesoło snuli plany dal-
szej podróży. Kiedykolwiek słyszeli kukanie kukułek czy nawoływa-
nia pawi, od razu wspominali Vrindavanę.
Zdarzyło się, iż prowincją Vishnupura władał niegodziwy król o imie-
niu Virahambira. Był grzesznikiem, zaś jego głównym źródłem do-
chodu było rabowanie podróżnych przemierzających jego ziemie. Nie 
oszczędzał nikogo; znany był z licznych zabójstw i braku nawet śla-
dów litości. Siatka jego szpiegów szczelnie oplatała całe królestwo.
Gdy wóz wielbicieli zbliżył się do Vishnupura, jeden ze szpiegów 
doniósł królowi: „O mój panie, do twych ziem zbliża się zaprzężony 
w woły wóz wyładowany po brzegi skrzyniami z diamentami i inny-
mi klejnotami. Widziałem go niedaleko od twych granic.”
„Ilu ludzi go pilnuje?”
„Około piętnastu.”
„Weź ze sobą dwie setki mych żołnierzy i zaaresztuj ich. Nikogo z podróż-
ników nie zabijaj; przyprowadź ich wprost do mnie. Uzbrójcie się w łuki, 
strzały i miecze i bez zwłoki wyruszajcie, by przechwycić ten wóz.”
W międzyczasie, Śrinivasa Acarya, Narottama dasa Thakura i Śyama-
nanda Goswami postanowili zatrzymać się w wiosce zwanej Gopa-
lapura. Na poboczu rozbili obóz i aż do północy prowadzili krsna-
-katha. Później wystawili warty, a reszta podróżników udała się na 
spoczynek. Widząc, iż większość z nich pogrążyła się już we śnie, zło-
czyńcy przystąpili do działania. Krzycząc: „Zabić ich, zabić!” napadli 
na obozowisko i uprowadzili wóz wraz z cennym ładunkiem.
Zaskoczeni atakiem wielbiciele nie byli w stanie wydobyć z siebie 
żadnego dźwięku. Posłuszni rozkazom króla złodzieje nie uczynili ni-
komu krzywdy, jednakże zabrali ze sobą cały ładunek. Mniemając, iż 
król osobiście zechce przesłuchać wędrowców, zbóje przyprowadzili 
doń wóz. Nikczemny władca ucieszył się na widok zapieczętowanych 
skrzyń; nie umknęły także jego uwadze wspaniale zbudowane woły. 
Nakazał przyprowadzić wóz do dziedzińca swej siedziby, po czym od-
prawił wszystkich i osobiście zamknął bramę pałacu. 
Podekscytowany król zerwał pieczęcie na skrzyniach. Wyobraźcie so-
bie jego zaskoczenie, gdy miast drogocennych klejnotów ujrzał księ-
gi! Natychmiast wezwał swych szpiegów i kazał dokładnie wyjaśnić, 
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gdzie wóz ów został porwany. Może ktoś już zrabował skarb i dla nie-
poznaki wypełnił skrzynie księgami, może wóz był tylko przynętą, 
a prawdziwy skarb pozostał przy wędrowcach? Król nie był w stanie 
pojąć, w jakim celu ktokolwiek zadałby sobie tyle mozołu, a nawet 
wynajął uzbrojonych strażników, jedynie w celu przewiezienia jakichś 
książek? Nie wiedząc, co z tym fantem począć, król kazał zamknąć 
zdobyczne skrzynie z księgami w swym skarbcu.
W międzyczasie Śrinivasa, Narottama i Śyamananda błąkali się po 
okolicy, załamani i oszołomieni. Woźnice i strażnicy składali ręce 
i błagali o wybaczenie: „To katastrofa, złodzieje zabrali wszystko. Nie 
potrafiliśmy ochronić najwspanialszego ze skarbów.”
Śrinivasa Acaryi i Narottama dasa Thakura postanowili napisać list 
do Jivy Goswamiego, w którym wyjaśniliby zaistniałą sytuację; list do 
Vrindavan zanieśliby podróżujący z nimi strażnicy. Zbrojni niemal 
oszaleli z żalu, zaś trzej Prabhu zasiedli rozmyślając o całym zajściu 
i modląc się: „O Śri Krsno Caitanyo! O Nityanando Prabhu! Jesteśmy 
niemal u kresu podróży, lecz zawiedliśmy i nie jesteśmy w stanie speł-
nić Waszej misji! O Rupo Goswami, Sanatano Goswami i Jivo Goswa-
mi, jakże będziemy w stanie żyć po tej katastrofie? Cały nasz wysiłek 
obrócił się w niwecz. Z pewnością popełniliśmy jakieś niewyobrażal-
ne obrazy wobec lotosowych stóp Pana- cóż innego mogłoby w taki 
sposób przerwać naszą służbę?” Gdy nastał poranek, wciąż modlili 
się i lamentowali, niczym szaleńcy wędrując od wsi do wsi w poszu-
kiwaniu zagrabionych ksiąg.
Drodzy czytelnicy, niechaj nie dziwi was to zdarzenie, gdyż z pewno-
ścią nastąpiło ono dzięki pragnieniu Mahaprabhu. Jakże inaczej mo-
głoby mieć ono miejsce? W jaki sposób ktoś mógłby ukraść wóz pe-
łen książek, mniemając, iż w rzeczywistości pełen jest on klejnotów? 
W rzeczywistości pisma te były tak dobre, jak najdroższe z kamieni 
szlachetnych. Zawierały, między innymi, dyskusje prowadzone przez 
Caitanyę Mahaprabhu i Ramanandą Raya, spisane ręką Krsnadasa 
Kaviraja. Rozmowy dotyczące służby oddania i transcendentalnych 
nastrojów nie są przecież niczym innym, jak tylko drogocennymi 
skarbami. Nie wątpcie w to ani odrobinę. Osoby samozrealizowane 
z pewnością zrozumieją, o czym mówię.
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Przyjmując skrzynie za wyładowane niewyobrażalnymi skarbami, łu-
pieżcy mieli racje- nie były to jednakże takowe skarby, o jakie im cho-
dziło. Pojawiły się one w postaci opowieści o ekstatycznych zabawach 
Śri Śri Radhy i Krsny. Śri Rupa Goswami  umieszczał takie podobne 
klejnotom opisy rozrywek w swych pismach, przez co pisma te same 
stawały się niczym kamienie filozoficzne. Bez wątpienia cała ta histo-
ria ze zrabowaniem wozu miała jakiś ukryty cel.
Książki napisane przez Goswamich mają niepojętą moc rozbudzania 
miłości do Boga w sercach tych, którzy je studiują, dotykają czy też po 
prostu widzą. Gdyby zwyczajna osoba skradła te księgi, prowadzenie 
zakrojonego na wielką skalę nauczania o miłości do Boga nie byłoby 
możliwe. Jednakże dzięki temu, że zostały one zrabowane przez kró-
la, niezwykle wpływową przecież osobę- której rozwinięcie miłości 
do Boga poprzez kontakt z tymi pismami było nieuniknione- nauki 
o świadomości Krsny mogły być dostępne dużo łatwiej. 
Drodzy czytelnicy, nawet, jeśli w tej chwili nie pojmujecie, o czym 
mówię, wiedzcie, iż wraz z upływem czasu stanie się to dla was zro-
zumiałym.
Gdy posłańcy dotarli do Vrindavany i dostarczyli Śri Jivie list od trzech 
Prabhu, niezwłocznie udał się on do Lokanatha Goswamiego i opo-
wiedział mu, co się stało. Poinformował o tym także spotkanego po 
drodze Gopala Bhatte Goswamiego; gdy wieści te dotarły do Raghu-
natha dasa Goswamiego i Krsnadasa Kaviraja Goswamiego, pogrążyli 
się oni w głębokiej rozpaczy. Zwłaszcza Krsnadasa Kaviraja Goswami 
był szczególnie nieszczęśliwy - był bardzo stary i nie mógł już cho-
dzić. Nie mogąc tolerować tej tragicznej straty, postanowił porzucić 
swe życie. Zasiadł nad brzegiem Radha-kunda i lamentował nieprze-
rwanie: „O najłaskawsi Śri Caitanyo Mahaprabhu i Nityanando Pra-
bhu, wasze lotosowe stopy są mym jedynym schronieniem. O Advaito 
Prabhu i wszyscy towarzysze Gauracandry, bądźcie dla mnie łaskawi. 
O Rupo, Sanatano i Bhatta Raghunatho, przyjmijcie mnie za swego 
sługę. O Lokanatho, Gopala Bhatto i Śri Jivo, pobłogosławcie ta upa-
dłą duszę. O Raghunatha dasa, obdarz mnie schronieniem swych lo-
tosowych stóp,; są one obiektem mej nieustającej medytacji.”
Widząc zachowanie swego towarzysza, Raghunatha dasa Goswami 
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złożył dłonie na jego piersi i rozpaczał: „Jakżeż będę w stanie żyć bez 
ciebie? O Kaviraja, dlaczegóż to chcesz zostawić mnie tutaj samego? 
W jaki sposób będę w stanie tolerować rozłąkę z tobą?”
Krsnadasa Kaviraja Goswami przywołał do siebie Raghunatha dasa 
Goswamiego i położył jego stopy na swej piersi. Wpatrując się in-
tensywnie w jego twarz modlił się: „O Radha-kunda, proszę, daj mi 
schronić się nad twym brzegiem. O Raghunatho, jesteś tak drogi dla 
Śrimati Radharani- bądź dla mnie łaskaw. Pragnę zawsze pozostać 
twym podwładnym i pomagać ci w pełnieniu służby dla Śri Śri Ra-
dhy i Krsny.” Powiedziawszy te słowa, Krsnadasa Kaviraja Goswami za-
mknął oczy i opuścił ten świat. Raghunatha w rozpaczy bił się w piersi 
i płakał. O czytelnicy, nie potrafię w odpowiedni sposób opisać żało-
snych lamentów Raghunatha dasa Goswamiego, który niezmiernie ko-
chał Krsnadasa Kaviraja Goswamiego i bezustannie gloryfikował go. 
Historia w Vishnupura nie zakończyła się jeszcze. Śrinivasa, Narotta-
ma i Śyamananda spędzili wiele nieprzespanych nocy na snuciu pla-
nów odzyskania skradzionych ksiąg. Którejś nocy Śrinivasa postano-
wił odesłać swych towarzyszy do domu. Wezwał ich i rzekł: „Udajcie 
się do swych domostw i nauczajcie. Przygotuję wszystko, co będzie 
wam niezbędne w podróży. Wyruszycie wczesnym rankiem.”
Słysząc to polecenie, Narottama dasa Thakura i Śyamananda Goswa-
mi zasmucili się głęboko. Mimo tego,  pożegnawszy uprzednio Śri-
nivasa, następnego ranka posłusznie wyruszyli w drogę. Szczególnie 
nieszczęśliwy był Narottama dasa Thakura, jako że nie wiedział, gdzie 
iść. Podróżując wraz ze Śyamanandą, z powodu targających jego ser-
cem rozterek  nie był zbyt rozmowny.
Po rozstaniu ze Śyamanandą, Narottama udał się do domu swych ro-
dziców. Byli bardzo smutni widząc go w tak opłakanym stanie; Narotta-
ma pokłonił im się, oni zaś obdarzyli go pełnymi rodzicielskiej miłości 
uściskami. Jego powrót przepełnił szczęściem serca wszystkich człon-
ków rodziny; słysząc o jego przybyciu wkrótce wyszce mieszkańcy wio-
ski zaczęli odwiedzać jego dom, by móc go ujrzeć i powitać.
Powrót do domu w najmniejszym stopniu nie zmniejszył stopnia du-
chowych inklinacji Narottama. Intonował codziennie odpowiednią 
ilość rund maha-mantry; czasami pochłonięty ekstatyczną miłością 
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do Krsny tarzał się po ziemi. Był tak zaabsorbowany duchowymi 
praktykami, iż nie odróżniał dnia od nocy, unikał także zbędnych 
rozmów. Myślami skupiony był na lotosowych stopach Śri Rupy i Sa-
natany Goswamich; często wykrzykiwał imię  swego mistrza ducho-
wego, będąc spragnionym jego towarzystwa.
Narottama dasa Thakura miał w zwyczaju udawać się na samotne spa-
cery po lesie, gdzie w spokoju mógł intonować Święte Imiona. Zwykli 
ludzie nie byli w stanie zrozumieć jego wzniosłej pozycji, lecz na sam 
widok jego oblicza stawali się szczęśliwi. Dzięki jego towarzystwu za-
pominali o wszelkich troskach i zmartwieniach.
Śyamananda Goswami dotrzymał towarzystwa Narottamie aż do 
Bengalu; nim się rozstali, Narottama pouczył go o ważności wypeł-
niania przypisanych obowiązków. Nauczył go także medytacji o jego 
duchowej postaci i spełnianiu służby oddania odpowiednio do związ-
ku z Najwyższym Panem. Pokazał mu, jak wielbić Śri Śri Radha-Krsnę 
zgodnie ze ścieżką raga i w jaki sposób rozwijać pragnienie  służenia 
Panu pod przewodnictwem któregoś z Jego wiecznych towarzyszy. 
Wyjawił mu też, w jaki sposób, mentalnie i fizycznie, przebywać nad 
Radha-kunda, w Varsanie, Nandagrama, Sanketvana i Yavat.
Następnie Narottama przekazał mu wiedzę o rodzajach bhakti opisa-
nych szczegółowo w bhakti-rasamrita-sindhu; wytłumaczył różnice 
między vaidhi-bhakti a raganuga-bhakti. Ostrzegł Śyamanandę, by 
był bardzo uważny w kontaktach z Vaisnavami i wystrzegał się popeł-
niania obraz wobec Świętych Imion Pana i służby dla Niego. Nauczał 
go tak przez dziesięć dni, po czym przekazał mu pieniądze na dalszą 
podróż i przydzielił dwóch ludzi, by pomagali mu w drodze. Z powo-
du rozstania z przyjacielem serce Śyamanandy przepełniała gorycz, 
jednakże któż mógłby opisać jego szczęście, gdy w końcu powrócił 
do domu?
W międzyczasie, Śrinivasa Acarya dotarł do Visnupura. Nikt go nie 
znał; był w tej  prowincji zupełnie obcy. Poruszał się niczym szale-
niec, odziany jedynie w przepaskę i cadar. Posiadał dodatkowo długi 
na jakieś dwie stopy, bardzo sfatygowany  kawałek materiału, którego 
używał jako ręcznika. Nie mając w Visnupura żadnych znajomych że-
brał o jedzenie, czasami pościł pijąc jedynie wodę.
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Po jakichś dziesięciu dniach bezowocnego wałęsania się po okolicy, 
Śrinivasa usiadł w cieniu przydrożnego drzewa. Podszedł don mło-
dy chłopiec z bramińskiej rodziny; Śrinivasa zapytał go o imię, na 
co przedstawił się on jako Krsna Vallabha, poddany lokalnego króla.  
Jego prostota i niewinność bardzo ujęły Śrinivasa.
Acarya przemówił tymi słowy: „Jak ma na imię tutejszy władca? Czy 
jest pobożną osobą?”
„Nasz król jest grzesznikiem; jego jedyne zajęcie stanowi grabienie 
mienia innych. Jest okrutny i często podczas rabunków zabija ludzi. 
To wszystko, czym się zajmuje, a na imię ma Virahambira. Niedawno 
jego łupem padł wóz pełen książek.”
„Jednym z jego dworzan jest uczony bramin, codziennie recytujący 
królowi Purany. Siadywałem często nieopodal i przysłuchiwałem się 
temu, lecz nie wierzę w ani jedno jego słowo.”
„Co studiowałeś do tej pory?” zapytał Śrinivasa.
„Och, niewiele, dopiero co skończyłem lekcje gramatyki.”
„Czy rozumiesz znaczenie czytanych wersetów? Masz jakieś pojęcie 
o ozdobnikach poetyckich ?”
W ten sposób Śrinivasa i chłopiec rozmawiali przez dłuższą chwile. 
Śrinivasa próbował przekazać mu nieco wiedzy, a Krsna Vallabha 
będąc pod wrażeniem erudycji przybysza postanowił zostać jego 
uczniem.
Krsna Vallabha powiedział: „Moja wioska, Deuli, leży na drugim 
brzegu rzeki, jakiś kilometr stąd. Proszę, przyjdź do mego domu i ucz 
mnie.” Śrinivasa zgodził się; chłopiec zaś szybko przyniósł trochę 
wody, umył mu stopy, po czym zabrał się za przyrządzanie posiłku. 
Śrinivasa Acarya zwrócił się doń: „Słuchaj uważnie, moje dziecko. 
Pragnę zjeść jakieś gotowane warzywa. Jestem wędrownym brami-
nem i nie przyjmuje wody z niczyich rąk, zawsze staram się mieć jej 
trochę przy sobie.” Krsna Vallabha natychmiast wręczył Śrinivasie 
garnek tak, by mógł on sam zaczerpnąć wody. Po skończeniu gotowa-
nia przystąpili do posiłku.
Codziennie Śrinivasa nauczał chłopca, on zaś okazał się być pilnym 
uczniem, szybko przyswajającym wiedzę. Po wykładach Krsna Valla-
bha udawał się na królewski dwór,  skąd wracał dopiero wieczorem. 



140

Śrinivasa wypytywał go o wszystko, co się tam działo i czego się tam 
dowiedział.
Pewnego dnia Krsna Vallabha powiedział: „Gdy kapłan rozpoczął re-
cytację Śrimad-Bhagavatam, zdegustowany król oddalił się. Ja także 
nie poświęciłem temu wiele uwagi, gdyż pochłonięty byłem medyta-
cją o twych lotosowych stopach.”
Śrinivasa Acarya spytał: „Czy nie zabrałbyś mnie kiedyś ze sobą do 
pałacu? Chciałbym spotkać się z twym królem.”
Chłopiec zgodził się i następnego dnia wspólnie udali się na królew-
ski dwór. Jak zwykle, kapłan zaczął recytować Śrimad-Bhagavatam, 
lecz jego komentarze pozbawione były jakiegokolwiek sensu. Następ-
nego dnia ponownie razem udali się do pałacu. Tego dnia kapłan miał 
recytować pięć rozdziałów Śrimad-Bhagavatam opisujących rozrywki 
Krsny znane jako rasa-lila. Także i tym razem jego komentarze były 
pełne błędów.
Nie będąc w stanie powstrzymać się, Śrinivasa Acarya zwrócil się do 
niego: „Wielki wielbiciel, Śridhara Swami, napisał wspaniały komen-
tarz do Śrimad-Bhagavatam, ułożonego przez samego Vyasadevę, 
lecz twych objaśnień nie pojmuję. W rzeczywistości, objaśnienia twe 
nie przystoją osobie uczonej.”
Król wymownie spojrzał na Śrinivasa, lecz nie odezwał się ani sło-
wem. W ten sposób, codziennie Śrinivasa Acarya w towarzystwie 
Krsna Vallabhy odwiedzali pałac, słuchali kapłana omawiającego ra-
sa-lila, a następnie Śrinivasa wtrącał się pytając bramina, dlaczego nie 
korzysta z komentarza Śrdhara Swamiego.
Sugestie te były dla bramina źródłem wielkiego gniewu. Widząc to, 
król zapytał go: „Dlaczego nie objaśniasz tych tematów właściwie? 
Jest tu bramin narzekający na twe komentarze.”
Kaplan odparł: „O królu, jedynie ja znam prawdziwe znaczenie Śri-
mad-Bhagavatam. On jest zwykłym człowiekiem, jakże śmie przery-
wać mi? Cóż może on wiedzieć? Jeśli jest takim autorytetem, pozwól 
mu przemówić.”
Władca zwrócił się do Śrinivasa: „O braminie, dlaczego milczysz? Po-
zwól mi posłuchać, jak objaśniasz Śrimad-Bhagavatam.”
Śrinivasa Acarya ucieszył się i przedstawił dogłębne znaczenia każde-
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go wersu. Król był zaskoczony, zaś kapłan zląkł się- ze strachu uronił 
nawet ukradkiem kilka łez. Wykład trwał kilka godzin, zaś wszyscy 
obecni tam przysłuchiwali się mowcy z wielką uwagą. Wraz z nadej-
ściem wieczoru Śrinivasa zakończył przemowę. Kapłan natychmiast 
padł do jego stóp: „Bez wątpienia jesteś wielkim uczonym. Proszę, 
miej dla mnie łaskę. Swą wielką wiedzą zauroczyłeś me serce.”
Również król zbliżył się, by ofiarować Śrinivasie należny szacunek. 
Zapytał: „drogi panie, skąd przybyłeś?” Acarya odpowiedział: „Mam 
na imię Śrinivasa, mieszkam nieopodal. Chciałem cię spotkać i cieszę 
się niezmiernie, iż w końcu miałem taką możliwość.”
Król polecił przygotować pałacu pokój, w którym Śrinivasa mógłby 
się zatrzymać na dłużej. Po jakimś czasie odwiedził go w nim i zapro-
sił na posiłek.
Śrinivasa odpowiedział: „Panie, zwykle posilam się tylko raz w ciągu 
dnia; poza tym nie mam żadnego stałego miejsca zamieszkania.”
„Będę niezmiernie szczęśliwy, jeśli zgodzisz się zjeść choć odrobinę 
w mym towarzystwie.”
„Dobrze więc- ale tylko nieco ryżu, nic więcej.”
Na polecenie króla służący przynieśli mleko, cukier i dmuchany ryż, 
a Śrinivasa zjadł odrobinę i wypił nieco wody. Chwilę później król 
udał się do swych komnat, a on ułożył się do snu.Śrinivasa Acarya był 
bardzo zadowolony: nareszcie znalazł się w królewskim pałacu! Mo-
dlił się: „O Śri Rupo i Sanatano Goswami, panowie mego życia, o Śri 
Jivo Goswami, proszę was, obdarzcie mnie swą łaską. Żyję jedynie 
dlatego, iż mam nadzieje na jej otrzymanie.”
Śrinivasa pozostał w pałacu przez jakiś czas. Wstawał wcześnie rano 
recytował wiele różnych modlitw do Pana; król również nie spał długo 
i dzięki temu mógł słyszeć jego intonowanie. Zastanawiało go, w jaki 
sposób ludzka istota może posiąść tak wspaniałe zalety i czuł się nie-
zmiernie szczęśliwy mogąc gościć tak niezwykłą osobę.
Pewnego dnia, gdy król przyszedł by oddać mu szacunek, Śrinivasa 
powiedział: „Cieszę się z twej wizyty. Proszę, usiądź wygodnie. Ujrze-
nie króla wczesnym rankiem do bardzo dobra wróżba.”
„Bez wątpienia jest to bardzo pomyślne - dzięki zobaczeniu tak 
wzniosłej osoby jak ty, wszystkie moje grzeszne reakcje bez wątpienia 
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zostały zniszczone.”
„Chciałbym się teraz - czy mógłbyś nakazać swej służbie, by przygo-
towała dla mnie kąpiel?”
Na rozkaz króla wnet do pokoju Śrinivasa przyniesiono dwa nowe 
pojemniki na wodę. „Jestem twym gościem, więc przyjmę wszystko, 
cokolwiek mi ofiarujesz”- powiedział Śrinivasa.
Nieco później król wezwał do siebie kapłana i zapytał go o opinię na 
temat objaśnień Śrimad-Bhagavatam przedstawionych przez Śriniva-
sa Acaryę.
„Mój panie, muszę przyznać, iż niezmiernie zaskoczyły mnie jego 
komentarze. Nie jestem wystarczająco inteligentny, by je w pełni zro-
zumieć”- brzmiała odpowiedź. Wtedy król zaprowadził kapłana do 
Śrinivasa i zaproponował, by ów przyjął go na swego pomocnika. Po 
obiedzie władca zasiadł wygodnie, by jak zwykle wysłuchać recyta-
cji Śrimad-Bhagavatam w wykonaniu Śrinivasa. Gdy słuchał jej, jego 
serce miękło i wkrótce w oczach srogiego władcy pojawiły się łzy. 
Jego szacunek dla Śrinivasa wzrósł niezmiernie; nie mógł powstrzy-
mać się od wpatrywania w jego twarz. Myślał: „Któż, jeśli nie on, jest 
w stanie wyzwolić tak niegodziwego grzesznika jak ja? Ta wielka du-
sza sypia niewiele, a zyskany czas spędza na intonowaniu Świętych 
Imion Krsny. Przyjmując jego schronienie z pewnością osiągnę wy-
zwolenie.”
Królewski kapłan również darzył Śrinivasa Acaryę wielkim uczuciem; 
podobnie jak król ronił łzy słuchając jego głosu. Śrinivasa widział to 
wszystko, lecz w żaden sposób nie komentował swych spostrzeżeń. 
Gdy zakończył recytację, król zbliżył się doń, złożył mu pokłon i po-
nownie spytał o pochodzenie.
Śrinivasa Acarya odpowiedział: „Przybyłem tu z Vrindavany. Zosta-
łem wysłany z misją rozprowadzania ksiąg spisanych przez Śri Rupę 
Goswamiego. Dzieła te są dla mnie wszystkim, są mym życiem i du-
szą. Niestety, w czasie gdy zmierzaliśmy do Bengalu zostały mi skra-
dzione. Zostałem sam, włócząc się po okolicy niczym szaleniec. Nie 
mam już po co żyć.”
„Podróżowałem w towarzystwie dwóch wielbicieli, mianowicie Na-
rottama dasa Thakura i Śyamanandy Goswamiego; na naszych usłu-
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gach byli dwaj Wożnice i dziesięciu uzbrojonych strażników. Bez naj-
mniejszych problemów dotarliśmy aż do Visnupura. Rabusie napadli 
na nas, gdy rozbiliśmy obóz nieopodal Gopalapura.”
Król odrzekł: „Dzięki twej wizycie w mym królestwie tak ja, jak i ca-
ła moja rodzina, jesteśmy niezwykłymi szczęśliwcami. Z wstydem 
zmuszony jestem przyznać się, że to na moje polecenie zabrano twoje 
skarby. Nie lękaj się jednakże- zabezpieczyłem je odpowiednio. Przy-
znaję, jestem zawstydzony, ale wiem także, że gdybym nie polecił 
mym dokonania tego występku, nigdy nie ujrzałbym twych lotoso-
wych stóp. Któż prócz ciebie mógłby obdarzyć łaską tak upadła dusze 
jak ja? Proszę, odbierz to, co do ciebie należy i ukarz mnie należycie.” 
Król, przepełniony żalem i pokorą padł na podłogę oczekując odpo-
wiedzi Śrinivasa.
Gdy Acarya poprosił o pokazanie mu książek, król zaprowadził go 
do skarbca. Gdy tylko zobaczył nienaruszone skrzynie, złożył dzięk-
czynne pokłony, a serce jego wypełniła nieopisana radość. Czuł się, 
jakby na nowo odzyskał życie. Zapragnął się wykapać; poprosił króla 
o dostarczenie mu kwiatów, papki sandałowej i listków tulasi, który-
mi mógłby uczcić święte pisma. Powiedział też władcy, iż i on winien 
się wykapać.
Po kąpieli Śrinivasa Acarya zasiadł na asanie i zajął się wielbieniem 
ksiąg. Nakazał królowi usiąść obok i inicjował go maha-mantrą Hare 
Krsna, a następnie polecił mu dotknąć pism z szacunkiem i udekoro-
wał go girlandą z kwiatów.
Po zakończeniu ceremonii wrócił do swego pokoju; po chwili zjawił 
się tam królewski kapłan oferując swe usługi. Śrinivasa Acarya zapytał 
go o imię, na co ów odparł: „Jestem nic nie znaczącą duszą; mój na-
uczyciel nazywał mnie Vyasa od tamtej pory wszyscy zwracają się do 
mnie w ten sposób.” Śrinivasa inicjował go maha-mantrą Hare Krsna, 
a następnie mantrą Radha-Krsna. Bramin złożył mu pokłony i z jego 
oczu popłynęły łzy. Od tego dnia Śrinivasa zaczął przyjmować wodę 
ofiarowaną mu przez nowego ucznia. Udekorował jego czoło tilakiem 
i zaakceptował go jako swego osobistego sługę. Widząc to wszystko, 
król nie posiadał się ze szczęścia.
Śrinivasa Acarya wybrał pomyślną datę na przyznanie władcy inicja-
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cji diksa - był to trzynasty dzień przybywającego księżyca w miesiącu 
Asada. Król radośnie nakazał przygotowania do ceremonii. Gdy nad-
szedł jej dzień, Śrinivasa inicjował go i przekazał mu odpowiednie 
instrukcje; nakazał mu także uważne studiowanie ksiąg Rupy Goswa-
miego. W zamian wdzięczny władca w imieniu swego mistrza ducho-
wego w geście dobroczynności rozdał wiele darów. Od tej pory miał 
na imię Haricarana dasa; lotosowym stopom swego guru podporząd-
kował swe ciało, umysł i mowę.
Król rzekł: „Mistrzu, proszę, bądź tak łaskaw i pozostań z nami, by-
śmy mogli rozkoszować się twym widokiem i krsna-katha z twych 
ust.” Śrinivasa przystał na to. Codziennie pod jego kierunkiem Vyasa 
studiował Śrimad-Bhagavatam i dzieła Rupy Goswamiego.
Któregoś dnia Acarya zwrócił się do króla: „Teraz Vyasa jest twym 
bratem duchowym. Przekazałem mu znaczenie śastr, więc teraz jest 
już kwalifikowanym, by prowadzić wykłady dla całego dworu. Wi-
nieneś słuchać krsna-katha codziennie i z wielką wiarą i oddaniem 
wielbić Pana. Od tej chwili Vyasa znany będzie jako Vyasacarya dasa. 
Ponadto, chcę wysłać wiadomość do wioski o nazwie Kheturi. Pro-
szę, poślij dwie osoby z wieściami dla Narottama dasa Thakura- daj 
mu znać, że książki zostały odzyskane. To z pewnością uleczy jego 
smutek.”
Król niezwłocznie wezwał dwóch posłańców, którzy natychmiast wy-
ruszyli do Kheturi. Ze złożonymi dłońmi pokornie spytał: „Kim jest 
Narottama dasa Thakura?” Wtedy Śrinivasa Acarya szczegółowo opi-
sał, jak wraz z Narottamem zamieszkiwali we Vrindavan.
„Był ze mną, gdy zabrano nam książki. Ich strata pogrążyła go w ta-
kiej rozpaczy, że zmuszony byłem odesłać go do Kheturi, domu jego 
rodziców. Jego ojcem jest Krsnananda Raya, właściciel ziemski. Mimo 
całego bogactwa, Narottama od dnia narodzin w żaden sposób nie 
był przywiązany do materialnego świata.”
„Imię „Narottama” nadał mu osobiście Pan Caitanya. Zainspirowany 
przez Pana, w młodości uciekł z domu i udał się do Vrindavany. Ma 
niezwykły sposób wielbienia Krsny; wielbiciele we Vrindavanie nada-
li mu imię Thakura Mahaśaya. Jest niezmiernie rzadkim ujrzenie tak 
wzniosłej osoby, lecz w jakiś sposób Narottama i ja staliśmy się ni-
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czym jedna dusza w dwóch ciałach. Znam jego serce, on zaś zna moje.”
W międzyczasie posłańcy dotarli do Kheturi i zastali Narottama sie-
dzącego, pogrążonego w medytacji o rozrywkach Krsny. Pokłonili 
mu się i przekazali list od Śrinivasa Acaryi. Czytając go, Narottama 
ogarnęło wielkie szczęście; w ekstazie z jego oczu łzy płynęły niczym 
rwące strugi deszczu. Powstał i pobiegł do wsi, by ogłosić wszem ra-
dosne nowiny.
Pięć dni później Narottama nakazał posłańcom powrócić do Visnu-
pura z wiadomością: „Jestem bardzo szczęśliwy dowiadując się o od-
zyskaniu ksiąg. Chciałbym ujrzeć cię tak szybko, jak tylko to możli-
we.” Łzy spływały po policzkach Śrinivasa, gdy czytał słowa spisane 
ręką drogiego przyjaciela.
Wkrótce potem Krsna Vallabha przyjął od Śrinivasa inicjację. Był to 
bardzo miły, pełen zalet wielbiciel.
Jakiś czas później Śrinivasa oznajmił królowi: „Chcę udać się do 
Radhadeśa, by odwiedzić mą samotnie żyjącą tam matkę.” Władca 
poczynił wszelkie niezbędne przygotowania i polecił, by Vyasacarya 
i Krsna Vallabha dotrzymali mu towarzystwa w drodze. Zabierając ze 
sobą wypełnione księgami skrzynie, Śrinivasa wyruszył w kierunku 
Radhadeśa, zostawiając roniącego łzy króla. Cztery dni później Śri-
nivasa dotarł do Yajigrama, gdzie bez zwłoki udał się na spotkanie 
z matką. Przekroczywszy progi jej domu złożył pokłony, ona zaś uj-
rzawszy go zaniosła się płaczem, drżąc przy tym z niewypowiedziane-
go szczęścia. Objęła syna z wielkim uczuciem i powstrzymując mru-
ganie oczu wpatrywała się w jego twarz. Śrinivasa opowiedział jej swe 
przygody począwszy od momentu, w którym opuścił rodzinny dom.
Śrinivasa pozostał z matką przez jakiś czas. W ciągu tych kilku dni 
miało miejsce cudowne zdarzenie. 
Niedaleko stamtąd znajduje się położona nad brzegiem rzeki Pad-
mavati wioska zwana Teliya-bhudri. Mieszkali tam dwaj bracia, Ra-
macandra i Govinda, szanowani powszechnie członkowie rodziny 
Ambastha. Dowiedziawszy się o chwałach Śrinivasa wybrali się do 
Visnupura z nadzieja spotkania go. Po drodze Ramacandra zawitał 
do miejscowości o nazwie Katwa, gdzie spotkał oddanego wielbicie-
la Gaurangi. Także i w tym miejscu głośno było o czynach Śrinivasa, 
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ponadto doszły do słuchy, iż Acarya znajduje się w pobliskim Yajigra-
ma. Bez wahania udał się tam, pytając napotykanych  ludzi o drogę. 
Gdy dotarł do celu ze smutkiem odkrył, iż Śrinivasa wyruszył tego 
samego ranka do Śrikhanda. Ramacandrę zachęcono do pozostania 
w Katwie, gdzie następnego ranka spotkał się ze Śrinivasą.
Czytelnicy, nie posiadam żadnej wiedzy, ale dzięki łasce mego mistrza 
duchowego jestem w stanie pisać tę książkę. Proszę, nie obrażajcie się, 
jeśli w mej opowieści pomijam jakieś szczegóły. Każdy grzesznik słu-
chający o tych rozrywkach z pewnością posiądzie miłość i oddanie 
dla lotosowych stóp Pana Krsny.
Pragnąc służyć lotosowym stopom Śri Jahnavy i Viracandry, ja, Nity-
ananda dasa, opowiadam Prema-vilasę.
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Czternasata Vilasa
ŚRINIVASA ACARYA SPOTYKA 

RAMACANDRĘ KAVIRAJA I GOVINDĘ KA-
VIRAJA, A NASTEPNIE BIERZE UDZIAŁ 
W FESTIWALU NAROTTAMA DASA THA-

KURA W KHETURI

Wszelka chwała Śri Krsnie Caitanyi, siedzibie wszelakich transcen-
dentalnych cech! Wszelka chwała Nityanandzie Prabhu, który jest ży-
ciem i duszą Vaisnavów! Wszelka chwała Advaicie Prabhu, niezmier-
nie drogiemu wszystkim wielbicielom Pana!
Wszelka chwała Matce Jahnavie, życiu i duszy Viracandry Prabhu! 
Powiedziane jest, że Viracandra Prabhu jest uosobieniem miłości do 
Boga. Teraz opiszę przybycie Śrinivasa Acaryi do Śrikhanda. Byłem 
świadkiem tego zdarzenia.
Śrinivasa Acarya zostawił wóz w pewnej odległości od domu Raghu-
nandana. Zanim zbliżył się do niego, ofiarował pokłony Panu Gauran-
dze i w tym właśnie momencie pojawił się Raghunandana. Powiedział: 
„Drogi bracie, wejdź proszę do mego domu. Skąd przybywasz?”
Przywitali się serdecznie i usiedli. Raghunandana zaczął rozmowę: 
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„Wiele o tobie słyszałem. Powiedziano mi, że udałeś się do Vrinda-
vany, gdzie przyjąłeś schronienie mistrza duchowego i pod okiem Śri 
Jivy Goswamiego studiowałeś literaturę wedyjską. Wiem, że nakazał 
ci on przewiezienie ładunku książek do Bengalu; słyszałem o twej 
przeprawie przez las Jharikhanda i kradzieży ksiąg w okolicach Vi-
snupura. Doszły mnie słuchy, iż odzyskałeś je już, a sprawcą tego nie-
cnego występku był tamtejszy król.”
Drodzy czytelnicy, byłem świadkiem tej konwersacji. Śrinivasa Aca-
rya opowiedział o wyzwoleniu króla i obdarzeniu go łaską. W rezul-
tacie tego, jak mówił, stał się królowi tak drogim, iż przybył on w od-
wiedziny do matki Śrinivasa.
Raghunandana mówił: „Śrinivaso, zostań tutaj i pozwól nam cieszyć 
się spotkaniami z tobą. Na co dzień jestem pozbawiony towarzystwa 
wielbicieli; Śri Narahari Sarakara Thakura opuścił już ten świat, a pa-
mięć o tym przysparza mi wiele bólu.” Powiedziawszy to, zapłakał.
Również Śrinivasa Acarya odczuwał boleśnie rozłąkę ze swym opie-
kunem: „To na jego polecenie i dzięki jego łasce udałem się do Vrin-
davany, a teraz przepełnia mnie żal, gdyż nigdy już go nie zobaczę.” 
W ten sposób serca obu wypełnione były uczuciem tęsknoty. Spędzili 
noc rozkoszując się krsna-katha i rozmawiając o Vaisnavach. 
Wczesnym rankiem Raghunandana zasiadł na świątynnym dziedziń-
cu i rzekł: „Bracie, jesteś całym mym życiem. Pragnę spędzić resztę 
mego życia w twym towarzystwie; od ciebie tylko zależy, czy spełni 
się me pragnienie.”
Drodzy czytelnicy, byłem zadziwiony mogąc oglądać cudowne posta-
cie Śrinivasa i Raghunandana. Jedynie ten, kto ich widział, jest w sta-
nie zrozumieć jak urzekającym był ten widok. Za pozwoleniem Ra-
ghunandana, Śrinivasa udał się do domu jego rodziców, gdzie złożył 
pokłony do stóp jego matki. Wtedy też pojawił się tam kolejny wiel-
biciel, a mianowicie Ramacandra Kaviraja. Mieszkał on w pobliskiej 
wiosce i słysząc o przybyciu Śrinivasa Acaryi zapragnął go spotkać. 
Ujrzawszy go, ofiarował pełne szacunku pokłony i stanął przed nim 
ze złożonymi dłońmi. Po chwili położył przed Śrinivasem pięć monet 
i ponownie pokłonił mu się.
Śrinivasa pobłogosławił go i zapytał: „Kimże jesteś i skąd przybywasz?”
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Ramacandra Kaviraja odpowiedział: „Pochodzę z rodziny Ambastha; 
urodziłem się niedaleko stad, w wiosce Teliya-budhari. Mym jedy-
nym pragnieniem było ujrzenie twych lotosowych stóp.”
Śrinivasa Acarya czuł do Ramacandry Kaviraja wielką sympatię. Po 
krótkiej rozmowie poprosił go o wzięcie kąpieli i posilenie się, po 
czym przygotował mu miejsce na spoczynek. 
Następnego dnia zapytał go, jak daleko jest z jego wioski do Kheturi. 
Według Ramacandry było to około ośmiu mil.
Śrinivasa spytał: „Kiedy opuściłeś swój dom?”
„Jakieś pięć dni temu”- brzmiała odpowiedź. Następnie Śrnivasa wy-
pytał przybysza o jego wykształcenie i doświadczenie w zakresie li-
teratury Vaisnava. Ramacandra odpowiedział na wszystkie pytania, 
a Śrinivasa był z jego wyjaśnień bardzo zadowolony.
Pewnego dnia Śrinivasa nakazał Vyasacaryi przeprowadzenie dyskusji 
filozoficznej  z Ramacandrą, by móc przysłuchiwać się ich argumen-
tacji. Zaczęli od zasad gramatyki, później debatowali o konkluzjach 
rozmaitych ksiąg. Śrinivasa Acarya przysłuchiwal się z wielką uwa-
gą, podczas gdy oni przedstawiali swe argumenty i kontrargumenty. 
Stopniowo dyskusja przekształciła się w gorącą kłótnię. Ramacandra 
Kaviraja był ekspertem w dziedzinie logiki i Śrinivasa był niezwykle 
zaskoczony widząc, jak wielką przewagę ma on na tym polu nad Vy-
asacaryą.
Na koniec Śrinivasa uścisnął Ramacandrę serdecznie, jednocześnie 
zauważając jego dumę z powodu posiadanej wiedzy. Z tego powodu 
zakończył ich rozmowę, a sam zajął w niej miejsce Vyasacaryi.
Rozpoczęły się długie zmagania. Śrinivasa był zdumiony logiką i ro-
zumowaniem oponenta i natychmiast pojął, jak zaawansowaną osobą 
jest Ramacandra Kaviraja. Zwrócił się do Vyasy: „Niełatwo zrozumieć 
jego ogrom wiedzy i intelekt. Wygląda na to, że pobłogosławiła go 
Matka Saraswati. Nigdy wcześniej nie spotkałem tak inteligentnej 
osoby.”
Innym razem dyskusji Śrinivasa Acaryi i Ramacandry Kaviraja przy-
słuchiwał się Vyasacarya. Rozmowa trwała do późnego wieczora; była 
tak pasjonująca, że zapomnieli o wieczornej kąpieli. Przypomniawszy 
sobie o niej, Śrinivasa zakończył debatę i nakazał Ramacandrze wzię-
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cie kąpieli. Od tej pory okazywał mu wielki szacunek. 
Jedynie uczona osoba może oszacować wiedzę innych. Ich wzajemna 
miłość i oddanie wzrastała z każdym dniem, Śrinivasa cieszył się ma-
jąc tak niezwykłego towarzysza; był szczęśliwy mogąc razem z nim 
delektować się prasadam. Wiedział, że Ramacandra Kaviraja był wiel-
kim klejnotem pośród ludzi.
Innego razu Srinivasa Acarya przysiadł się do Ramacandry i poprosił 
go o zadawanie pytań. Ich rozmowa trwała jakieś trzy godziny, zaś 
na jej zakończenie Śrinivasa powiedział: „W tej ludzkiej formie życia 
możemy posiąść wiele rozmaitych cech. Działając pobożnie, ozdabia-
my nasz charakter rożnymi zaletami, zaś poprzez działanie niepoboż-
ne stajemy się siedliskiem wad. Narodziny w lepszych czy gorszych 
okolicznościach są skutkiem odpowiednio dobrej i złej karmy.”
„Uczonym jest, kto rozumie różnicę między tym, co wieczne, a co 
tymczasowe. Należy pragnąć studiów nad tymi księgami, które po-
zwalają uwolnić się z materialnej niewoli- ksiąg, mogących uleczyć 
materialną chorobę. Każda inna wiedza jest powodem upadku i ruiny. 
Studiowanie prac poświęconych logice to strata jakże cennego czasu 
- jaka jest korzyść z tejże wiedzy? Winniśmy po prostu rozmawiać 
o Śrimad-Bhagavatam, starać się pojąć jego treść i znaczenie. Śrimad-
-Bhagavatam doskonale ukazuje najwznioślejsze konkluzje wszelkich 
filozoficznych dociekań. Należy słuchać bądź czytać Śrimad-Bhaga-
vatam z wielką uwagą, nie marnując czasu na inne księgi.”
Ramacandra Kaviraja odparł: „Thakura, właśnie dlatego do ciebie 
przyszedłem. Jesteś mym panem, a ja twym sługą. Nauczaj mnie i roz-
wijaj me wątpliwości. Trwoniłem me życie na jedzeniu ciasta gorczy-
cy z solą, nie dbając nigdy o własne dobro.”
„Śrinivaso, jesteś znany jako acarya zarówno we Vrindavanie, jak i w 
Bengalu. Proszę, przyjmij mnie za swego sługę. Pragnę osiągnąć cel 
mego życia pozostając u twych lotosowych stóp, proszę, nie odtrącaj 
mnie, uważając za osobę upadłą i grzeszną. Twe lotosowe stopy są mą 
jedyną nadzieją na wyzwolenie.”
„Panie, nie zwlekaj, złóż swe lotosowe stopy na mej głowie. Podpo-
rządkowuję ci się bezwarunkowo, jesteś mym panem narodziny po 
narodzinach. Bądź znany jako pan Ramacandry Kaviraja.”
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Ujęty głęboką pokorą, Śrinivasa położył dłoń na  głowie Ramacandry, 
on zaś ofiarował mu pokłony i posypał głowę pyłem z jego stóp. Śri-
nivasa dał mu inicjacje harinama i mantra, po czym poinstruował go 
odnośnie procesu sadhana-bhakti, rodzajów służby oddania i osta-
tecznego celu życia.  Przekazał mu także esencję wiedzy z pism Śrila 
Rupy Goswamiego; mówił w tak niezwykle ujmujący sposób, iż w ką-
cikach oczu Ramacandry zalśniły łzy. Przez cały następny miesiąc Śri-
nivasa nauczał uważnie słuchającego Ramacandre Kaviraja.
Pod koniec miesiąca Śrinivasa przedstawił mu konkluzję: „Porzuć 
wątpliwości. Jeśli będziesz wystrzegał się popełniania obraz, prawda 
będzie ci objawiona.”
Któż mógłby pomyśleć o Śrinivasie Acaryi i Ramacandrze Kavirajy 
jako o zwyczajnych osobach? Ich wiecznie doskonałe osobowości były 
tymczasowo ukryte, jednakże manifestowały się w pełni w sprzyjają-
cych okolicznościach. Jest to poufna cecha towarzyszy Najwyższego 
Pana; jedynie nieliczne osoby są w stanie pojąć te zjawisko.
Zwykli ludzie rodzą się w materialistycznych rodzinach i bratają się 
z podobnymi sobie, lecz osoby przebywające w towarzystwie świę-
tych osób rozwijają wszelkie zalety. W ten sposób, co potwierdzają 
oznajmienia pism,  osoba faworyzowana niejako przez Pana Krsnę 
i Jego wielbiciela obdarzana jest inteligencją niezbędną do podjęcia 
decyzji o podporządkowaniu się mistrzowi duchowemu. Ramacan-
dra Kaviraja był równie wzniosły, jak jego mistrz duchowy.
Pewnego dnia, gdy Śrinivasa Acarya siedział w swym pokoju, a Ra-
macandra był czymś zajęty na zewnątrz, przybył posłaniec od Govin-
dy Kaviraja, brata Ramacandry. Govinda napisał list, w którym prosił 
brata o kilkudniową wizytę, po której mógłby, gdyby chciał, wrócić 
do Śrinivasa Acaryi. Ramacandra nie chciał jednak opuszczać  swego 
nauczyciela, został więc i w dalszym ciągu pobierał od niego nauki. 
Był tak pochłonięty intonowaniem i słuchaniem, że czasami zdarzało 
mu się zapominać o jedzeniu. W ten sposób, bezustannie zaangażo-
wany w słuchanie krsna-katha, spędził ze swym mistrzem duchowym 
półtora miesiąca.
Govinda Kaviraja przysłał wkrótce następnego posłańca z listem, któ-
rym skarżył się bratu na podupadające zdrowie. Pisał: „Drogi bracie, 
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proszę, przybądź do mnie niezwłocznie. Jestem chory i mogę już dłu-
go nie pożyć. Możesz przyprowadzić ze sobą swego mistrza duchowe-
go, bym osobiście mógł spotkać tak wzniosłą osobę.”
Ponownie, Ramacandra Kaviraj ukrył list, nic nie mówiąc o nim Śri-
nivasie. Pozwólcie, że opowiem o chorobie Govindy Kaviraja. Był on 
zadedykowanym wielbicielem Durgadevi. Czcił ją, medytował o niej 
i całkowicie polegał na jej łasce. Mówiono, że w swym wielbieniu osią-
gnął doskonałość, kiedyś nawet Durgadevi ukazała mu się osobiście.
Gdy popadł w ciężką chorobę, ofiarowywał pokłony Bogini Durdze 
i modlił się: „Matko, nie znam nikogo poza Tobą; proszę, pobłogo-
sław mnie, bym mógł przekroczyć ten ocean materialnych cierpień. 
Me życie kończy się, proszę więc o instrukcje. Któż prócz ciebie może 
wyzwolić tą upadłą duszę, Govindę?” Modlił się szczerze i z wielkim 
pragnieniem wyzwolenia z materialnej egzystencji. Otaczało go wielu 
członków krewnych i przyjaciół, więc Bogini Durga nie pojawiała się 
przed nim. Przekazała mu jednakże instrukcje: „Drogie dziecko, jeśli 
pragniesz wyzwolenia, medytuj o lotosowych stopach Pana Govindy. 
O wielce wyrzeczony, wielokrotnie słuchałeś pism objawionych, więc 
powinieneś znać ich konkluzje: medytuj o Govindzie, gdyż jedynie 
On uwalnia upadłe, uwarunkowane istoty z okowów materialnej eg-
zystencji. On jest panem trzech światów, ja nie mogę obdarzyć wy-
zwoleniem z cyklu powtarzających się narodzin i śmierci.”
„Ja sama bezustannie medytuję o czerwonawych lotosowych stopach 
Pana Govindy. Nie mam kwalifikacji, by opiewać Jego chwały. Wiele 
z jego sług  jest bardziej kwalifikowanych ode mnie. On jest synem 
Nandy, Najwyżym Brahmanem. Setki Durg bez przerwy ofiarowu-
je mu swe modlitwy. Wielkie osobistości, jak Brahma i Siva, nie są 
w stanie w pełni opisać jego chwał. Setki tysięcy tak niezwykle wznio-
słych osób służy Jego lotosowym stopom.”
„Święte Imiona Śri Śri Radha-Krsny są esencją wszystkich mantr. Po-
rzuć wszystko i przyjmij schronienie lotosowych stóp Govindy. Bądź 
pewien, iż Najwyższy Pan, Govinda, obdarza wyzwoleniem wszyst-
kich przyjmujących jego schronienie. Nikt poza nim nie jest w stanie 
tego uczynić, jedynie głupcy odrzucają wielbienie Jego lotosowych 
stóp. Przyjmij Jego schronienie, gdyż jest on największym z obroń-
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ców. On jest władcą trzech światów.”
Govinda Kaviraja był zdruzgotany, nie wierzył własnym uszom. Zdez-
orientowany, pomyślał o swym bracie, Ramacandrze. Zawstydzony, 
zwiesił głowę i nie odzywał się do nikogo.
Po jakimś czasie wezwał swego syna o imieniu Divyasimha i powie-
dział doń: „Zmarnowałem życie próbując cieszyc się tymczasowymi, 
fałszywymi przyjemnościami. Teraz nikt już nie może mnie urato-
wać! Wyślij do Yajigrama pięciu ludzi z listem do Ramacandry Kavi-
raja. Powiedz mu, że żyję jeszcze tylko po to, by raz jeszcze móc się 
z nim zobaczyć.”
Divyasimha spełnił polecenie ojca. Gdy Ramacandra Kaviraja prze-
czytał list od brata, niezwłocznie udał się do Śrinivasa Acaryi. „Mi-
strzu,, bądź łaskaw dla mych krewnych i przyjmij ich za swe sługi. 
O cóż więcej mógłbym cię prosić?”
Gdy Śrinivasa usłyszał wiadomości i prośbę Ramacandry Kaviraja 
o udanie się na spotkanie z Govindą, jego serce zmiękło i zgodził się 
natychmiast. Wyruszyli w drogę jeszcze tego samego wieczora. Wio-
ska była dość odległa i podróż zajęła im niemal dwa dni. Ramacandra 
wysłał przodem pięciu posłańców, by poinformowali Govindę o ich 
przybyciu. Govinda Kaviraja wezwał syna i nakazał mu przygotowa-
nie powitania gości. „Skrzyżowania dróg we wsi ozdób umieszczając 
na nich drzewa bananowe; wszędzie porozwieszaj dekoracje z liści 
drzewa mango nawiązanych na sznurek.”
Po udekorowaniu wioski Divyasimha wyszedł powitać Śrinivasa Aca-
ryę i Ramacandrę Kaviraja, zobaczywszy ich natychmiast złożył po-
kłon. Gdy Śrinivasa zapytał o niego, Ramacandra powiedział: „To syn 
Govindy Kaviraja. Proszę, łaskawie przyjmij go jako swego sługę.”
Divyasimha zaprowadził ich do leżącego złożonego chorobą Govin-
dy. Gdy tylko Śrinivasa przekroczył progi domostwa, kobiety zaczęły 
wydawać pomyślne dźwięki, zaś bębny i inne instrumenty przyjemną 
muzyką wypełniły cały dom. Śrinivasa podążył prosto do łoża Govin-
dy, któremu krewni pomogli usiąść. Govinda był zbyt słaby, by mó-
wić, wpatrywał się tylko w jego lotosową twarz. Śrinivasa pobłogosła-
wił go dotykając stopami jego głowy.
Śrinivasa zasiadł na bogato zdobionej asanie, obmyto mu stopy wodą 
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zmieszaną z aromatycznymi olejkami i podano słodycze. Gdy skoń-
czył jeść, Ramacandra Kaviraja resztki pożywienia dał choremu bra-
tu, który po ich spożyciu natychmiast poczuł się lepiej. Govinda był 
niezmiernie wdzięczny za łaskę okazaną mu przez tak egzaltowaną 
osobistość. W międzyczasie krewni Ramacandry zajęci byli przygoto-
wywaniem wystawnej uczty. Po zakończeniu gotowania wysprzątano 
dokładnie cały dom i ofiarowano pożywienie Panu Krsnie.
Po ofiarowaniu Śrinivasa Acarya zasiadł do posiłku, a resztki z jego 
talerza ponownie przekazano Govindzie. I znowu, po ich zjedzeniu 
stan chorego natychmiast poprawił się. W niezwykły sposób jego 
choroba całkowicie ustąpiła.
Następnego dnia Śrinivasa z uśmiechem zwrócił się do Ramacandry 
Kaviraja: „Powiedz Govindzie, by się wykąpał. Dzisiaj odbędzie się 
jego inicjacja.”
Ramacandra  osobiście wykąpał brata, który wciąż był osłabiony po 
przebytej chorobie, następnie odział go w nowe ubrania. Śrinivasa 
Acarya podszedł do siedzącego Govindy, który  plecami opierał się 
o brata. Acarya wyszeptał maha-mantrę Hare Krsna do jego ucha, 
a zebrani wielbiciele głośno intonowali Imiona Pana.
Śrinivasa Acarya przekazał Govindzie także Radha-mantrę i obja-
śnił mu tajniki medytacji o Radha-Krsnie. Wdzięczny Govinda Ka-
viraja ofiarował swemu mistrzowi pokłony, a on dotknął stopami 
jego głowy.
Govinda stopniowo wracał do pełni sił. Swemu guru podarował zło-
to, nowe ubrania i wiele innych darów. Dzięki łasce Śrinivasa Acaryi 
jego choroba została wyleczona i znów mógł poruszać się o własnych 
siłach. Nie dziwcie się słysząc o tych wydarzeniach, albowiem dzięki 
łasce wzniosłego Vaisnavy wszystko jest możliwe.
Od tego dnia Govinda przychodził na spotkania ze Śrinivasem i roz-
mawiał z nim. Potępił swój wcześniejszy styl życia mówiąc: „Mój brat, 
Ramacandra, jest chlubą rodziny. To dzięki niemu obdarzyłeś mnie 
swą łaską. Jestem upadłą, najniższej klasy osobą.”
Govinda Kaviraja ułożył pieśń, którą później śpiewał dla przyjemno-
ści Śrinivasa Acaryi i Ramacandry Kaviraja:
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bhajahü re mana çri-nanda-nandana
abhaya-caraëaravinda re

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

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

çita atapa bata bariñaëa
e dina jamini jagi re

biphale sevinu kåpaëa durajana
capala sukha-laba lagi” re

Tak w dzień jak i w nocy nie mogę zasnąć, cierpiąc z powodu gorąca 
i zimna, wiatru i deszczu. Dla odrobiny migoczącego szczęścia bezu-
żytecznie służyłem marnym i nikczemnym ludziom.

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

kamala-dala-jala, jivana öalamala
bhajahü hari-pada niti re

Czy jest jakaś gwarancja prawdziwego szczęścia w całym czyimś bo-
gactwie, młodości, synach i członkach rodziny? To życie jest tak nie-
pewne jak kropla wody na płatku lotosu, dlatego zawsze powinieneś 
służyć i czcić boskie stopy Pana Hari.

çravaëa, kirtana, smaraëa, vandana,
pada-sevana, dasya re

püjana, sakhi-jana, atma-nivedana
govinda-dasa-abhilaña re

Słuchając i śpiewając o chwałach Pana Hari, nieustanne pamiętając 
o Nim i ofiarowując Mu modlitwy, służąc lotosowym stopom Pana, 
będąc sługą Najwyższego Pana, czcząc Go poprzez ofiarowywanie Mu 
kwiatów, kadzideł itd, służąc Mu jako przyjaciel i w pełni oddając się 
Panu. Jest to wielkim pragnieniem i tęsknotą Govindy dasa, aby zaan-
gażować się w te dziewięć procesów bhakti.
Następnie Govinda Kaviraja powiedział: „Teraz wiem, kto jest mym 
prawdziwym panem. Mam wielkie pragnienie, by opisać w pieśniach 
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rozrywki Pana Caitanyi i Śri Krsny. Jeśli będę w stanie tego dokonać, 
me życie uznam za uwieńczone sukcesem.”
Śrinivasa Acarya zachęcił go: „Opisuj rozrywki Krsny aż do pełnej 
satysfakcji. Vasudeva Ghosh, który był bardzo drogi Panu Caitanyi, 
w swych pismach także opiewał rozrywki Śri Śri Radha-Krsny.”
„Govindo, powinieneś uważnie studiować Bhakti-rasamrta-sindhu 
i Ujjvala-nilamani, ponieważ w tych pismach możesz znaleźć opisy 
wielu zabaw Radhy i Krsny.”
Govinda codziennie czytał polecone mu księgi. Im więcej czytał, tym 
lepiej rozumiał zawartą w nich treść . Jego wdzięczność dla Śrinivasa 
Acaryi i Ramacandry Kaviraja rosła bezustannie, gdyż rozumiał, że to 
dzięki ich współczuciu mogła się dokonać tak niezwykła przemiana 
w jego sercu. Był już na łożu śmierci, lecz dzięki ich łasce mógł od-
zyskać zdrowie i poświęcić się służbie dla Śri Śri Radha-Krsny i Pana 
Gaurangi.
Govinda żył jeszcze trzydzieści sześć lat i ułożył wiele pieśni gloryfi-
kujących Pana Caitanyę i Śri Krsnę.
Opisałem zatem rozrywki z udziałem Govindy Kaviraja. Dzięki ich 
słuchaniu zniszczone zostają wszelkie źródła ignorancji. Jestem ślep-
cem i nie mam żadnej wiedzy; wszystko to opisuje jedynie dzięki ła-
sce Jahnava Maty i Viracandry Prabhu.
Słuchajcie uważnie, gdyż spróbuję opisać wspaniałe cechy Narottama 
dasa Thakura. W jakiś sposób dowiedział się on o przybyciu Śrinivasa 
Acaryi do domu Govindy Kaviraja. Wieści te napełniły go wielkim 
szczęściem. Wybudował nową świątynię i postanowił zorganizować 
wielki festiwal. W tym celu zaprosił do swego domu wszystkich człon-
ków rodziny i przyjaciół i polecił im przygotowanie niezbędnych do 
tego przedmiotów. Jego nauczanie miało tak wielką moc, iż w krót-
kim czasie zaczęli przychodzić doń ludzie przynoszący wszystko, co 
było konieczne dla zorganizowania tego festiwalu.
Narottama dasa Thakura w towarzystwie dwóch mężczyzn udał się 
do wsi Teliya-budhari. Gdy tylko Śrinivasa Acarya usłyszał o jego 
przybyciu, wysłał na jego powitanie Ramacandrę Kaviraja i Vyasaca-
ryę. Gdy tylko go ujrzeli, natychmiast pokłonili mu się. Narottama 
powitał ich z szacunkiem i udał się z nimi do domu Śrinivasa Acaryi.
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Śrinivasa oczekiwał go na zewnątrz i gdy ujrzał go, wykrzyknął: 
„Drogi przyjacielu, widząc cię czuję, jakby życie powracało do mego 
ciała!”
Powitali się serdecznie i weszli do domu, gdzie opowiedzieli swe przy-
gody począwszy od czasu, w którym ich ścieżki rozdzieliły się. Gdy 
do pokoju wszedł Govinda Kaviraja, Narottama z ciekawością zapytał 
o niego. Śrinivasa Acarya objaśnił, iż Govinda jest młodszym bratem 
Ramacandry Kaviraja.
Gdy Narottama wykąpał się i zjadł śniadanie, po czym wraz ze Śrini-
vasem opowiedzieli zebranym wielbicielom historię swego spotkania 
i życia  we Vrindavanie oraz wyprawy z książkami dla bhaktów z Ben-
galu.
Cały dzień i cała noc minęły czterem wielbicielom na rozkoszowaniu 
się krsna-katha. Narottama dasa Thakura poprosił Śrinivasa o wzięcie 
udziału w festiwalu w Kheturi. Śrinivasa zgodził się i obiecał pojawić 
się tam w towarzystwie innych Vaisnavów w ciągu pięciu dni. Wtedy 
Narottama poprosił go, by zezwolił Vyasacaryi na wcześniejsze udanie 
się do Kheturi tak, by mógł on pomóc w organizacji tego niezwykłego 
przedsięwzięcia. Śrinivasa zgodził się, a następnego ranka Narottama 
z Vyasacaryą we wspaniałym nastroju wyruszyli w drogę.
Narottama dasa Thakura zamówił wielki blok marmuru i zlecił rzeź-
biarzowi wykonanie z niego  pięknego Bóstwa Gaurangi. Niedługo 
po tym do Kheturi przybyli Śrinivasa i Ramacandra. Narottama z Vy-
asacaryą powitali ich serdecznie; nie jestem w stanie opisać jak wspa-
niałe było to powitanie. Ofiarowano im lokum i wszystko, czego tylko 
mogli potrzebować.
Narottama dasa Thakura rozesłał do bengalskich  wielbicieli listy z za-
proszeniem na festiwal i ceremonię instalacji Bóstw. Rozpoczęcie fe-
stiwalu zaplanowano na dzień pełni księżyca w miesiącu Phalguna, 
czyli dzień Gaura Purnimy. Uważa się, iż były to pierwsze uroczyste 
obchody tego święta. Setki ludzi było zaangażowanych w przygoto-
wania, codziennie miały miejsce wielkie kirtany i bhajany. Wielbiciele 
byli urzeczeni pięknem rzeźbionych Bóstw, widząc Je wszyscy spon-
tanicznie i w ekstazie intonowali Święte Imiona.
Gdy nadszedł wreszcie dzień rozpoczęcia uroczystości, zaczęli przy-
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bywać Vaisnavowie. Niektórzy zamieszkali w domu Narottama dasa 
Thakura, innych zaś ulokowano w domach mieszkańców wsi. Dodat-
kowo wzniesiono wiele grup domków, w których mogli zatrzymać się 
goście. Przez cały czas przynoszono dary w postaci jogurtu, płatków 
ryżowych, bananów, dmuchanego ryżu, mleka, glee i innych produk-
tów.
Na prośbę Narottama, Śrinivasa Acarya przeprowadził zgodnie z zasa-
dami opisanymi  w śastrach pierwszą ceremonię abhisheka dla Bóstw. 
Następnie wraz z innymi wielbicielami dokonał ceremonii prana-pra-
tistha dotykając Bóstwa i w ten sposób „tchnął” w Nie życie. Podczas 
gdy inni prowadzili kirtan, Śrinivasa Acarya ozdobił Bóstwa girlan-
dami z kwiatów i listków Tulasi i papką z drzewa sandałowego.  Nie-
którzy ze śpiewających bhaktów tańczyli, inni zaś w ekstazie turlali się 
po ziemi, a na wszystko patrzyło piękne Bóstwo Pana Caitanyi.
Wszyscy mieszkańcy wsi przyszli, by wziąć udział w festiwalu, nikt 
nie zwracał uwagi na kastę czy inne materialne desygnaty. Wielbiciel 
o imieniu Devi dasa prowadził potężny kirtan, podczas gdy na mri-
dandze grał Gauranga Vallabha. Ich melodyjny śpiew urzekał serca 
wszystkich obecnych. Na ołtarzu umieszczono Bóstwo Pana Gau-
rangi, po Jego lewej stronie stało Bóstwo Vallabhi Kanta. Wszystkie 
Bóstwa były niezwykle piękne, a kirtan z udziałem setek Vaisnavów 
– porywający. Śrinivasa, Narottama, Vyasacarya i Ramacandra Kavi-
raja tańczyli w ekstazie intonując Święte Imiona Pana, a łzy szczęścia 
płynęły obficie z ich oczu. Z powodu przepełniającej ich miłości do 
Boga ich taniec był chaotyczny. Zgromadzeni ludzie byli oszołomieni 
widząc przejawy ich transcendentalnych uczuć. Wielbiciele ci czasa-
mi śmiali się niczym szaleńcy, a czasami ich ciała trzęsły się w nie-
kontrolowany sposób. Ich usta drżały, a włosy jeżyły się.
Ojciec Narottama, Krsnananda Majumdar, wraz z innymi członkami 
rodzin, padł do stóp wielbicieli dziękując Panu za możliwość bycia 
świadkami tak niezwykłych wydarzeń. Krsnananda zwrócił się do 
swego syna: „Dzięki tobie cała nasza rodzina została oczyszczona. 
Jestem niezmiernie szczęśliwy mając tak wspaniałego syna. W mym 
domu można ujrzeć oznaki ekstazy, przejawiające się zwykle jedynie 
we Vrindavanie.”
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W ten oto sposób Narottama dasa Thakura zalał miłością do Boga 
cały dystrykt. Mieszkający w sąsiedztwie ludzie byli tak oczarowani 
festiwalem, że spontanicznie przynosili do domu Narottama rozmaite 
dary. Sam zaś Narottama pogrążony był bezustannie w oceanie trans-
cendentalnej ekstazy do tego stopnia, że nawet nie do końca zdawał 
sobie sprawę z tego, co robi czy mówi. 
Tańczący w ekstazie Narottama wyglądał niczym sam Pan Gauran-
ga. Śrinivasa objął go serdecznie: „Wypełniłeś cały świat miłością 
do Boga; dzięki tobie wszyscy tu obecni doświadczają niezwykłego 
szczęścia. Któż prócz ciebie mógłby zorganizować tak niezwykły fe-
stiwal? Wszystko to jest możliwe jedynie dzięki łasce Pana Gaurangi 
i Jego towarzyszy.”
Po kirtanie Vaisnawom podano wystawne prasadam, po czym wszy-
scy udali się na spoczynek. Nastepnego dnia wielbiciele znów zebrali 
się na kirtany i bhajany, po których ponownie nakarmiono ich do syta 
bogatym prasadam. 
Tego dnia kirtan prowadził Gokula dasa, uczeń Narottama dasa Tha-
kura. Gdy wszyscy zebrali się w Sali kirtanowej, Gokula śpiewał pie-
śni wychwalające Pana Gaurangę, a następnie inne pieśni, w których 
gloryfikowani byli Śri Śri Radha-Krsna. Podczas kirtanu, ogarnięty 
ekstazą Narottama objął go, a następnie tańczyli razem trzymając się 
za ręce, pogrążeni w intensywnej medytacji o Śri Radha-Krsnie.
Ciało Narottama dasa Thakura ukazywało najróżniejsze symptomy 
ekstazy, w pewnym momencie padł on z wielką siłą na podłogę. Był 
tak oszołomiony transcendentalnymi emocjami, że jego rodzice za-
częli się niepokoić. Śrinivasa Acarya próbował złapać go i nieco uspo-
koić, lecz nie był w stanie tego uczynić. Próbował uspokoić go recy-
tując wersety z Ujjvala-nilamani, a gdy i to nie przyniosło rezultatu, 
polecił wielbicielom odprowadzić go w jakieś ustronne miejsce, by 
mógł powrócić do zewnętrznej świadomości.
Trzy godziny później Narottama uspokoił się i powrócił do zmysłów. 
Całą noc spędził wraz z innymi Vaisnawami na dyskusjach o filozofii 
i rozrywkach Krsny. Czasami wysuwał jakieś argumenty, inni zaś pró-
bowali je obalić; wszyscy byli szczęśliwi mogąc uczestniczyć w tych 
rozmowach.
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Ostatniego dnia festiwalu wielbiciele zaczęli szykować się do powrotu 
w rodzinne strony. Nie jestem w stanie opisać tych scen; zwłaszcza 
Narottama dasa Thakura był tym zasmucony- już wyobrażał sobie, 
jak przykra będzie rozłąka z nimi wszystkimi.
Śrinivasa Acarya rozumiał dokładnie stan, w jakim znalazł się Na-
rottama. Zaprowadził go w ustronne miejsce i próbował rozwiać jego 
smutek opowiadając o chwałach Krsny. Następnie polecił, by Rama-
candra Kaviraja kontynuował krsna-katha. Po jakiejś godzinie Rama-
candra poprosił Narottama, by i on się wypowiedział. Wtedy Narot-
tama opisał rozrywki Krsny w tak ujmujący sposób, że zdobył serca 
wszystkich słuchaczy. Śrinivasa Acarya zakończył dyskusje opisując 
poufne rozrywki Śri Śri Radhy i Krsny. Wszystkich przysłuchujących 
się wielbicieli porwał ocean transcendentalnej ekstazy.
Śrinivasa Acarya zatrzymał się w domu Narottama dasa Thaku-
ra przez cały miesiąc, delektując się wraz z nim krsna-katha. Od tej 
pory Śrinivasa miał trzy miejsca zamieszkania- Yajigrama, Visnupura 
i Kheturi.
Drodzy czytelnicy, mym pragnieniem jest, bym mógł opisać te roz-
rywki bardziej szczegółowo, lecz obawiam się, że książka ta stałaby 
się zbyt obszerna.
Śrinivasa postanowił opuścić Kheturi, co spowodowało wielki smu-
tek u Narottama. Śrinivasa Acarya postanowił więc zostawić z nim 
Ramacandrę Kaviraja, by dotrzymał mu towarzystwa i ukoił jego żal. 
Gdy Śrinivasa wyruszał w drogę, Narottama dał mu w darze dwie zło-
te monety i dwa nowe dhoti; Vyasacaryi podarował pięć monet i jed-
no dhoti. Przez odejście Śrinivasa Acaryi wszyscy posmutnieli. Moje 
serce z pewnością zrobione jest z kamienia, gdyż nie stopniało, gdy 
słuchałem opowieści o tych wydarzeniach.
Narottama dasa Thakura i Ramacandra Kaviraja zamieszkali razem 
jako bliscy przyjaciele, razem jedli, spali i kąpali się w rzece, nieustan-
nie rozprawiając o rozrywkach Krsny. 
Pewnego dnia, gdy poszli, by wykąpać się w rzece Padmavati, podczas 
krsna-katha wpadli w ekstazę i zaczęli płukać się w wodzie. W tym 
momencie nadeszło dwóch mężczyzn, Harirama i Ramakrsna. Obaj 
byli uczeni i niezwykle poważni. Na ich widok Narottama i Rama-
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candra natychmiast powstrzymali swe ekstazy. Chwilę później, cała 
czwórka siedziała  na trawie i prowadziła ożywioną dyskusje. Dwaj 
bramini wysuwali argumenty sprzeczne z oznajmieniami pism, zaś 
dwaj Prabhu obalali ich nieautoryzowane objaśnienia. Im więcej bra-
mini zagłębiali się w dyskusję, tym łatwiej byli pokonywani. Wkrót-
ce zaczęli denerwować się, lecz Narottama i Ramacandra pozostali 
spokojni, kontynuując obalanie ich twierdzeń. Ostatecznie, bramini 
wstali i odeszli w milczeniu, nie będąc w stanie pojąć, w jaki sposób 
Vaisnavowie posiedli tak niezwykłą logikę i inteligencję.
Później, gdy Narottama i Ramacandra udali się do domu, bramini 
postanowili spotkać się z nimi. Narottama ugościł ich i zaprosił na 
prasadam. Wieczorem wszyscy wzięli udział w świątynnym arati.
W nocy bramini rozmawiali ze sobą: „Jakże niezwykłe są te osobi-
stości! Przytaczając oznajmienia z pism, byli w stanie obalić wszelkie 
nasze twierdzenia. Muszą być bardzo wzniosłymi osobami. Teraz mo-
żemy zobaczyć, jak bezużyteczną jest wiedza przekazana nam przez 
naszego nauczyciela; nasza logika w żaden sposób nie może równać 
się z ich intelektem. 
„Cały swój czas poświęcają oni na służbę Krsnie i wielbicielom. Do-
głębnie znają pisma i sami z pewnością są wielkimi Vaisnavami. Po-
wiedzieli nam, że jeśli nie zaczniemy czcić Najwyższego Pana, Yama-
raja ukarze nas za wszelkie nasze uczynki. Nikt dotąd nie powiedział 
nam, że nawet śudrowie mogą wielbić Krsnę. „
Bramini w końcu zasnęli. W ich snach pojawiła się niezwykła postać 
i rzekła: „O bramini, niczego nie pojmujecie! Ci dwaj wielbiciele, któ-
rych dziś spotkaliście, mają dość kwalifikacji, by być guru waszego 
mistrza duchowego. Jeśli nie zaczniecie wielbić Krsny, z pewnością 
upadniecie i stracicie swą pozycję jako bramini. Dlaczego jesteście 
tak dumni ze swych narodzin w rodzinach bramińskich? Wczesnym 
rankiem przyjmijcie schronienie tych dwóch bhaktów- jedynie w ten 
sposób będziecie w stanie zrzucić pęta materialnego życia. Głupcy, 
nie marnujcie już więcej czasu i zacznijcie czcić Govindę!”
Drodzy czytelnicy, w swych poprzednich życiach bramini ci byli 
wielbicielami Krsny, jednakże upadli z powodu popełnionych obraz. 
W rezultacie narodzili się ponownie w rodzinach bramińskich, lecz 
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byli pozbawieni wiedzy. W tych poprzednich życiach byli uczniami 
Narottama i Ramacandry.
Podążając za wskazówkami otrzymanymi w snach, wczesnym ran-
kiem obaj udali się do Narottama dasa Thakura i Ramacandry Kavi-
raja. Ze złożonymi dłońmi ofiarowali im pokłony: „Choć narodzili-
śmy się w rodzinach bramińskich, w rzeczywistości wcale braminami 
nie jesteśmy. Prosimy, zmiłujcie się nad nami i uczyńcie nasze życia 
doskonałymi. Jesteśmy grzesznikami, lecz błagamy was- przyjmijcie 
nas na służbę i udzielcie schronienia swych lotosowych stóp. Bezu-
stannie cierpimy z powodu trzech rodzajów materialnych nieszczęść 
i pragniemy dowiedzieć się, w jaki sposób się od nich uwolnić.”
„Wasze lotosowe stopy są siedzibą nieustraszoności. Nikt prócz was 
nie może uratować tak upadłych dusz, jakimi jesteśmy. Nie angażując 
się w służbę dla Krsny zmarnowaliśmy nasze ludzkie narodziny. Pro-
simy, powiedzcie nam, w jaki sposób zbliżyć się do lotosowych stóp 
Krsny.” Obaj padli na ziemię; Ramakrsna pochwycił stopy Narottama 
dasa Thakura, Harirama zaś objął stopy Ramacandry Kaviraja. Płakali 
i tarzali się po ziemi.
Widząc tak pokorne podporządkowanie, serca dwóch Prabhu prze-
pełniło współczucie i niezwłocznie inicjowali ich maha-mantrą Hare 
Krsna. Bramini powstali i ponownie pokłonili się swym nowym mi-
strzom duchowym.
Zostali poinstruowani, by bezustannie intonowali Święte Imiona 
Krsny. Stosując się do tego polecenia wkrótce stali się wielkimi Va-
isnavami; intonowali głośno „Gauranga!” i płakali w ekstazie. Po ja-
kimś czasie zostali inicjowani mantrą Radha-Krsna. Harirama i Ra-
makrsna byli niezwykle szczęśliwi z tego powodu, ofiarowali swym 
guru pokłony i otrzymali instrukcje dotyczące celu życia i sposobu 
jego osiągnięcia. Narottama dasa Thakura i Ramacandra Kaviraja za-
chęcili ich także do studiowania literatury Vaisnava i kultywowania 
Świadomości Krsny z wiarą i oddaniem.
Od tego czasu ci dwaj bramini zaczęli uważnie studiować dzieła Śrila 
Rupy Goswamiego i w krótkim czasie stali się ekspertami w tematach 
przez niego opisanych.
Czytelnicy, nie potrafię opisać sposobów, na jakie ci dwaj wielbicie-
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le służyli Krsnie, ale wiem, że jeszcze w tym życiu osiągnęli oni do-
skonałość. Gdy ktoś popełnia obrazę, niezawodnie upadnie z zajmo-
wanej pozycji, jednakże przyjmując schronienie czystego wielbiciela 
osoba taka zostaje uwolniona od konsekwencji popełnienia tej obra-
zy. Pokazuje to wzniosłą pozycje służby oddania gloryfikowanej przez 
wszystkich Vaisnavów i pisma.
Pragnąc służyć lotosowym stopom Sri Jahnava Maty i Viracandry, ja, 
Nityananda dasa, opowiadam Prema Vilasę.
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Piętnasta Vilasa
ŚRI JAHNAVA MATA SPOTYKA 
NAROTTAMA DASA THAKURA, 

PO CZYM UDAJE SIĘ DO VRINDAVANY

Wszelka chwała Śri Krsnie Caitanyi i Nityanandzie Prabhu! Wszelka 
chwała Advaicie Prabhu i wszystkim wielbicielom Śri Caitanyi Maha-
prabhu!
Śri Jahnava Mata jest ucieleśnieniem miłości do Boga. Nie jest różna 
od Nityanandy Prabhu.
Jahnava Mata po raz drugi zawitała do Kheturi podczas swej podróży 
do Vrindavany; Narottama dasa Thakura i Ramacandra Kaviraja wy-
szli jej na spotkanie i powitali z należnym szacunkiem. Po złożeniu 
pokłonów zaprosili ją do domu. Jahnava Mata skorzystała z zaprosze-
nia; gdy tylko ujrzała Bóstwo Pana Gaurangi, z powodu transcenden-
talnego szczęścia jej oczy wypełniły się łzami.
Jahnava Mata zatrzymała się w Kheturi przez cztery dni, w tym cza-
sie osobiście pełniła wspaniałą służbę dla Bóstw Narottama. Każdego 
dnia miały miejsce kirtany, bhajany i uczty. Z tej okazji dostarczono 
wielkie ilości prasowanego ryżu, jogurtu, bananów, cukru, glee, mle-
ka, pikli i innych produktów. Wszyscy świadkowie tych wydarzeń bez 
wątpienia nie mogli wyjść z podziwu.
Pewnej nocy Jahnava Mata przywołała do siebie Narottama dasa Tha-
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kura i wielce wzruszona powiedziała: „Narottama, pozwól mi wyja-
wić me skryte myśli. Im więcej słyszę o twych transcendentalnych 
zaletach, tym bardziej jestem tobą zachwycona. Z niecierpliwością 
oczekiwałam spotkania z tobą, gdyż słyszałam o tobie jako o przykła-
dzie idealnego Vaisnavy. Teraz sama widzę, że wszystkie te opinie były 
prawdziwe. Dzięki ujrzeniu ciebie oczy osiągają doskonałość. Uwa-
żam, iż jesteś prawdziwym uosobieniem miłości do Boga.”
„Twój tytuł, Thakura Mahaśaya, pasuje do ciebie znakomicie; twa 
służba dla społeczności wielbicieli jest jedyna w swym rodzaju. Je-
stem zadowolona widząc cechy twej osobowości i zachowanie. Na 
własne oczy doświadczyłam twego wspaniałego charakteru. Nawet 
bhaktowie z Vrajy opiewają twe chwały. Jestem zadowolona z was 
obu- tak z ciebie, jak i z Ramacandry. Nigdy i nigdzie nie widziałam 
tak wspaniałego przejawienia etykiety Vaisnava. Bez wątpienia opisze 
twe wspaniałe zalety wszystkim osobom napotkanym podczas mej 
podróży.”
„Któż jest w stanie pojąć metody, jakich używa Pan Gauranga do roz-
dawania Swej łaski? Pan przysłał cię do tego świata, obdarzając tak 
wielką miłością do Boga! Czuję wielkie szczęście  mogąc spotkać cię 
i rozmawiać z tobą. Jestem szczęśliwa widząc, że ty i Ramacandra je-
steście niczym jedna dusza i nigdy nie marnujecie najmniejszej nawet 
okazji, by cieszyć się swym towarzystwem.”
„Przypominacie mi powiedzenie, „Jaki guru, taki uczeń.” Proszę, po-
błogosławcie mnie, by ma podróż do Vrindavany była bezpieczna 
i bym w radosnym stanie umysłu mogła odwiedzić tamtejsze święte 
miejsca.”
„Mym wielkim pragnieniem jest spotkanie wciąż obecnych w tym 
świecie towarzyszy Pana Caitanyi. Me życie będzie  uwieńczone sukce-
sem, jeśli uda mi się tego dokonać. Och, kiedyż nadejdzie ten cudowny 
dzień, w którym zobaczę Vrindavanę, Radha-kunda i Govardhana?” 
Gdy nadszedł czas jej odejścia Jahnava Mata poczuła w sercu wielkie 
uczucie rozłąki z Narottamem. Narottama podarował jej sto monet na 
wydatki w podróży i przez pierwszą milę dotrzymał jej towarzystwa, 
cały czas mówiąc o Krsnie. Gdy się rozstawali, oboje ronili rzewne łzy 
i nie byli w stanie nawzajem się uspokoić.
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Jahnava Mata pobłogosławiła Narottama i Ramacandrę, by konty-
nuowanie spełnianie służby dla Krsny w radosnym nastroju. Wtedy 
Narottama i Ramacandra wolno udali się w stronę domu, z sercami 
złamanymi odejściem Jahnava Maty.
Podróżując główną drogą Jahnava Mata dotarła w końcu do Mathury, 
gdzie odwiedziła miejsce narodzin Krsny i wykąpała się w Viśrama-
ghata. Następnego dnia, niezwykle szczęśliwa, dotarła do gajów Vrin-
davany. Gdy dotarła do chatki Śri Jivy Goswamiego, ofiarował jej on 
swe pokłony, ciesząc się z możliwości spotkania jej. Wieści o przyby-
ciu Jahanva Maty rozeszły się szybko i wielbiciele przybywali śpiesz-
nie, by ją powitać. Przyszli także Śri Gopala Bhatta Goswami i Lo-
kanatha Goswami; oni także pokłonili się u jej stóp. Nie znała imion 
wielbicieli, więc Śri Jiva Goswami przedstawiał ich kolejno.
Niezmiernie uradowana, rzekła: „Dzięki łasce Pana Krsny mogłam 
bezpiecznie przybyć do Vrindavany. Proszę, bądźcie dla mnie łaskawi. 
Dzięki waszej łasce spełnione zostaną wszystkie me pragnienia.”
Zwróciła się do Lokanatha: „W rzeczy samej, jesteś niezwykle wznio-
słą osobą, mając za uczniów takich wielbicieli jak Narottama. Jego 
służba dla Krsny i wielbicieli nie ma sobie równych. Niezwykle uważ-
nie przestrzega etykiety Vaisnava, jednocześnie nauczając zasad peł-
nienia służby oddania. Nikt w trzech światach nie może się z nim 
równać. Bardzo odpowiedni jest tytuł Thakura Mahaśaya, jakim go 
obdarzono. Bądź pewien, że zawsze myśli o tobie”
Następnie powiedziała do Gopala Bhatty Goswamiego: „Cechy i za-
chowanie nie tylko twego ucznia, ale także i jego ucznia, są tak nie-
zwykłe. Ramacandra Kaviraja przyjął inicjacje od Śrinivasa Acaryi; 
Narottama i Ramacandra są niczym jedna dusza. „
Czytelnicy, musimy mieć pełną wiarę w słowa Jahnava Maty i przy-
jąć tych wielbicieli za niezwykłe osobistości. To na jej polecenie opo-
wiadam ich rozrywki. Nie mam własnego zrozumienia, lecz próbuję 
wychwalać transcendentalne zalety i czynności tych wzniosłych dusz. 
Przyjmuje tą służbę za esencję mego życia i nie mógłbym jej porzu-
cić. Choć w mej opowieści może być wiele nieścisłości, modlę się, 
byście cieszyli się jej treścią i wybaczyli mi wszelkie obrazy. Gdyby 
moja opowieść w jakiś sposób przeczyła opisom innych autorów, nie 
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wińcie mnie za to. Jedynie próbuje wypełnić tę służbę pod przewod-
nictwem i opieką mego guru. Opisuję, cokolwiek od niej usłyszałem, 
czy też zdarzenia, których sam byłem świadkiem.
Nie miejcie nawet cienia wątpliwości co do wysokiej pozycji tych 
wielbicieli, albowiem są oni bardzo drodzy Panu Gaurandze. Jeśli kto-
kolwiek uzna tę książkę za niewartą jego uwagi, ma do tego prawo.
Pragnąc służyć lotosowym stopom Śri Jahnavy i Viracandry, ja, Nity-
ananda dasa, opowiadam Prema-Vilasę.
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Sznasta Vilasa
ŚRI JAHNAWA MATA SPOTYKA 
GOSWAMICH Z VRINDAVANY, 

PO CZYM POWRACA DO BENGALU

Wszelka chwała Gauracandrze! Wszelka chwała Nityanandzie Pra-
bhu! Wszelka chwała Advaitacandrze i wszystkim wielbicielom Pana 
Gauracandry! 
Wszelka chwała Panu Gaurandze, który jest życiem i duszą Gadadha-
ra! Wszelka chwała Nityanandzie Prabhu, panu życia Jahnavy!
Wszelka chwała Panu Gaurandze, który pojawił się w postaci wielbi-
ciela! Wszelka chwała Viracandrze Prabhu, który przyjął rolę miłości 
do Boga. Pokornie kłaniam się do jego lotosowych stóp, gdyż dzięki 
nim można stać się nieustraszonym. To on nadał mi imię Nityananda 
dasa. Dzięki łasce Pana Gaurangi wszystko staje się możliwe- należy 
jedynie szczerze wypełniać Jego polecenia.
Pochodzę z Śrikhanda i jestem jedynym synem mych rodziców. Nie 
potrafię należycie opisać słodyczy rozrywek Pana Caitanyi. Nie wiem, 
z jakiego powodu Jahnava Mata obdarzyła tę bezużyteczną duszę tak 
wielką łaską. Zabierała mnie ze sobą gdziekolwiek tylko się udawa-
ła. Pan Caitanya przepowiedział, że po Jego odejściu Śrinivasa Aca-
rya i Narottama dasa Thakura będą kontynuowali szerzenie miłości 
Krsny w tym świecie.
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Jahnava Mata i Viracandra Prabhu nakazali mi spisanie tych rozry-
wek, choć w żaden sposób nie jestem wart tego, by powierzyć mi to 
zadanie. Próbuję spełnić ich polecenie po prostu zdając się na łaskę 
Pana Gaurangi. Mą jedyną siłą są polecenia Jahnava Maty. Osobiście 
kazała mi opisać te zdarzenia.
Drodzy czytelnicy, kłaniam u waszych stóp, gdyż jesteście wielbicie-
lami Pana Krsny. Od was zależy, czy zechcecie przeczytać o tych roz-
rywkach, czy też nie. Nie będę w najmniejszym stopniu nieszczęśli-
wy, jeśli zignorujecie tą książkę- pisząc ją spełniam jedynie polecenie 
mego mistrza duchowego i nie zależy mi na niczym innym, jak tylko 
jej (Jahnava Maty) zadowoleniu.
Najwyższy Pan łaskawie nauczył mieszkańców tego świata ścieżki 
czystego oddania dla Pana Krsny osobiście przyjmując wyrzeczony 
porządek życia. Jego drodzy towarzysze, na czele z Śrila Rupą Go-
swamim, także przyjęli wyrzeczony porządek życia i zamieszkali we 
Vrindavanie. Napisali wiele prac omawiających proces służby odda-
nia i sami stosowali się do własnych nauk. Stąd też dzieła  Goswamich 
zostały przyjęte jako podstawowa metoda służąca do osiągnięcia loto-
sowych stóp Pana Krsny.
Śri Jiva Goswami był uczniem Śrila Rupy Goswamiego i był tak samo 
wyrzeczony, jak jego guru. Raghunatha dasa Goswami i Krsnadasa 
Goswami nauczali o tym, jak praktykować wyrzeczenia nie porzu-
cając schronienia własnego domu rodzinnego. Nauczali nas, iż nie-
zależnie od zaistniałych okoliczności, winniśmy służyć Panu Krsnie 
i Vaisnavom.
Vaisnavowie są z natury współczujący i dlatego też są niezwykle dro-
dzy Panu  Krsnie. Jeśli ktoś pragnie uczynić postęp na ścieżce służby 
oddania, powinien przyjąć schronienie u lotosowych stóp Vaisnavy.
Wiele z towarzyszek gopi Śri Radhy porzucało swe domowe obowiąz-
ki, by spotykać się z Krsną, sprzeciwiając się w ten sposób nakazom 
pism i poleceniom mężów i starszych członków rodziny. Gopi pod-
porządkowywały swe ciała - i całe życia - lotosowym stopom Krsny. 
Opisuje to wiele fragmentów Ved.
Czyści wielbiciele znajdują się na takiej samej pozycji, co Krsna. Ze-
wnętrznie i wewnętrznie bezustannie angażują się w proces Świa-
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domości Krsny. Wśród towarzyszy i zwolenników Pana Gaurangi 
niektórzy byli nitya-siddha, inni zaś sadhana-siddha. Nie jest łatwo 
rozpoznać wiecznie doskonałego wielbiciela (nitya-siddha), gdyż cza-
sami może on działać niczym zwyczajny człowiek lub początkujący 
adept procesu Świadomości Krsny. Jednakże nitya-siddha przejawia-
ją najwyższą pokorę i zawsze całkowicie podporządkowują się Panu 
Krsnie. Wszystkie ich wysiłki skoncentrowane są na osiągnięciu Jego 
lotosowych stóp. Wielbiciele ci mogą przedstawiać się jako należący 
do określonego porządku duchowego, bądź zupełnie odrzucać takie 
desygnaty.
Wielbiciele sadhana-siddha stopniowo osiągają doskonałość dzięki 
przestrzeganiu zakazów i nakazów zawartych w pismach. Sekretem 
ich sukcesu jest to, że okazują obojętność materialnym obiektom jed-
nocześnie entuzjastycznie praktykując Świadomość Krsny.
Nie może uczynić postępu ten, kto staje się dumny z bycia Vaisnava. 
Są trzy rodzaje wielbicieli- uttama, madhyama i kanistra.
Pan Caitanya jest oceanem wszelkich transcendentalnych ras  i mi-
strzem duchowym całego wszechświata. Nikt nie jest Mu równy bądź 
od Niego potężniejszy. Należy działać tak, by go zadowolić. Dzięki 
Jego łasce cały świat oczyszcza się. Towarzysze Pana są równie potęż-
ni. Któż mógłby pojąć cechy czystego wielbiciela? Zgubiony jest ten, 
kto nie rozpoznając wzniosłej pozycji takiego wielbiciela, ośmiela się 
go krytykować.
Czysty wielbiciel i mistrz duchowy są manifestacją Pana Caitanyi. Bez 
żadnych ograniczeń obdarza łaską upadłe żywe istoty. Jeśli uczeń nie 
posiada mocnej determinacji do kultywowania Świadomości Krsny, 
nigdy nie osiągnie czystej służby oddania. Obowiązkiem ucznia jest 
ścisłe przestrzeganie zaleceń mistrza duchowego i nauczanie tego sa-
mego innych. Jeśli ktoś mówi jedno, a czyni co innego, nie może być 
uważany za prawdziwego ucznia. Uczeń musi mieć silną wiarę w sło-
wa mistrza duchowego, Vaisnavów i Pana Krsnę- jedynie wtedy może 
stać się dobrym nauczającym. Są osoby przyjmujące schronienie mi-
strza duchowego, lecz nie czyniące żadnego postępu- powodem tego 
jet to, że nie przestrzegają właściwie jego zaleceń.
Należy przestrzegać zasad religijnych i praktykować służbę oddania 
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ciałem, umysłem i mową. Nie należy być dumnym z zajmowanej po-
zycji; raczej powinno się praktykować życie duchowe pozostając jed-
nocześnie pokornym. Jeśli ktoś przyjmuje słowa Pana Krsny, mistrza 
duchowego i innych Vaisnavów za swe życie i duszę, z łatwością osią-
gnie samorealizację.
Żywe istoty zamieszkujące ten świat uważają siebie z produkty materii 
i bezustannie popełniają obrazy i grzeszne czynności. Jednak gdy będą 
szczerze podążać za naukami Krsny pod przewodnictwem prawdziwe-
go mistrza duchowego, bez wątpienia osiągną doskonałość. Podążanie 
zaś astrami i Vaisnavami jest obowiązkiem każdej istoty ludzkiej.
W materialne czynności nie należy angażować się więcej, niż jest 
to niezbędne dla utrzymania ciała i duszy razem. Należy być świa-
domym faktu, iż ostatecznie wszelkie przywiązania do materialnych 
obiektów będą musiały zostać porzucone. Przykładem tego jest życie 
Śrila Raghunatha dasa Goswamiego. Odrzucił on niczym odchody 
wszelkie materialne przyjemności i w pełni przyjął schronienie loto-
sowych stóp Pana Caitanyi. Jednakże, tak wielkie dusze spotykane są 
niezmiernie rzadko.
Drodzy czytelnicy, bardzo chciałem udać się z Jahnava Matą  do Vrin-
davan, a ona uległa mym błagalnym prośbom i zgodziła się na mój 
udział w podróży. W ten oto sposób mogłem towarzyszyć jej i być na-
ocznym świadkiem wielu jej niezwykłych rozrywek.
W dniu, w którym wreszcie dotarliśmy do Vrindavan przepełniło nas 
tak wielkie uniesienie, że z oczu naszych popłynęły łzy miłości. Śrila 
Rupa Goswami był niezwykle szczęśliwy, gdy przybyła w odwiedzi-
ny do jego skromnej chatki. Osobiście oprowadził ją  po miejscach 
związanych z rozrywkami Krsny. Przybyli na spotkanie z nią wszyscy 
Goswami; mogła też wreszcie na własne oczy ujrzeć Bóstwa Govindy, 
Gopinatha i Madana-mohana. Raz za razem dławił się i rwał jej słod-
ki głos, a serce wypełniało się transcendentalnymi emocjami.
Później  Jahnava Mata zorganizowała wielki festiwal, podczas którego 
obdarowano prasadam wszystkich Vaisnavów z Vrindavany. Miałem 
wielkie szczęście, by na własne oczy oglądać te cudowne wydarzenia. 
Goswami Vrindavany lśnili niczym Pan Gauranga, a serce moje do-
słownie pękło, gdy usłyszałem ich głosy.
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Pewnego dnia Jahnava Mata zaprosiła do swej chatki Śrila Rupę Go-
swamiego i poprosiła go o opisanie zalet i czynów Sanatany Goswa-
miego, Lokanatha Goswamiego i Gopala Bhatta Goswamiego. Śrila 
Rupa Goswami rzekł: „Sanatana Goswami jest mym starszym bra-
tem i mistrzem duchowym. Jestem upadłą duszą, jakże mógłbym być 
w stanie opisać jego transcendentalne zalety? Cokolwiek wiem o życiu 
duchowym, nauczyłem się tego od Sanatany. Był dla mnie życzliwy; 
czysty wielbiciel Krsny, bardzo wyrzeczony. Ściśle praktykując wyrze-
czenia był całkowicie obojętny wobec pokusy materialnych rozrywek. 
Był wielkim uczonym, niezmiernie drogim panu Caitanyi.”
„Śri Gopala Bhatta Goswami, mój drogi przyjaciel,  jest kopalnią 
wszelkich zalet. Pan Gauranga jest jego życiem i duszą. Bhugarbha 
Acarya jest uczniem Gadadhara Pandita. Mieszka tutaj, we Vrindava-
nie, zaś jego transcendentalne zalety nie mają sobie równych.”
„Vaisnavovie hojnie obdarzają łaską takie upadłe dusze jak ja. Nie po-
siadam nawet cienia żadnej z zalet. O Thakurani, właśnie to jest po-
wodem, dla którego wstydzę się opisywać samego siebie. Nikt w tym 
świecie nie jest bardziej upadły ode mnie.”
Jahnava Mata powiedziała: „ Rupo, wiem doskonale, iż zostałeś upeł-
nomocniony przez Pana Caitanyę. Tak naprawdę mym głównym 
powodem przybycia do Vrindavany była chęć ujrzenia ciebie- od-
wiedzenie świętych miejsc miało znaczenie drugorzędne. Łaskawie 
opisz mi spisane przez siebie księgi. Chciałabym zwłaszcza posłuchać 
Bhakti-rasamrta-sindhu, Vidagdha-madhavy, Danakeli-kaumudi 
i Lalita-madhavy. Mam wielkie pragnienie słuchania o rozrywkach 
opisanych w tych pracach, gdyż nie sposób znaleźć ich w Śrimad-
-Bhagavatam.”
Śrila Goswami powiedział, że któregoś dnia zaprosi Goswamich 
i przeprowadzi recytację wyżej wymienionych dzieł. Gdy dzień ów 
nadszedł, poprosił on Śrila Jivę Goswamiego, by zaczął czytać. Śri Jiva 
zasiadł na asanie i przeczytał następującą rozrywkę:
Pewnego dnia Radha szła drogą w otoczeniu swych przyjaciółek 
gopi. Na głowach ozdobionych złotymi koronami niosły one dzba-
ny z masłem, jogurtem i mlekiem. Gdy tylko zbliżyły się do pewnego 
szczególnego gaju, zostały niespodziewanie zatrzymane przez Krsnę 
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żądającego od nich opłaty za przejście. Gdy gopi, dowodzone przez 
Radhę, odmówiły uiszczenia tej należności, Krsna siłą odebrał im 
dzbany i zaczął wyjadać ich zawartość.
Radhika powiedziała: „Krsno, nie jest niczym właściwym to, iż uwa-
żasz się za władcę Vindavany. Jestem córką Vrsabhanu, ty zaś synem 
Nandy Maharaja. Grając na flecie pasiesz krowy i wykradasz gopi mle-
ko i jogurt, po czym zjadasz swe łupy. Rozmawiając z gopi rozmyślnie 
dotykasz ich ciał. Zobaczysz, co się będzie działo, gdy opowiem o tym 
wszystkim Twemu ojcu!”
Gdy Radha skończyła mówić, Krsna, wygrywając na swym flecie 
słodkie melodie, oddalił się. Dźwięk fletu urzekł serca gopi i całkowi-
cie przykuł ich uwagę.
Śri Radha zwróciła się do Lality: „Powiedz mi, kto w trzech światach 
jest najdroższą Krsnie osobą?”
Lalita odrzekła: „Bez wątpienia najdroższą Mu jesteś ty, Radharani.” 
Słysząc to Viśakha powiedziała: „Myślę, że najdroższym Krsnie jest 
Jego flet, gdyż bezustannie spija on nektar z Jego ust. To dźwięk tego 
fletu w tak niezwykły sposób porywa nasze serca.”
Śri Radha zwróciła się do Viśakhy: „Jeśli to, co mówisz, jest prawdą, 
porzucę me życie i narodzę się ponownie jako flet Krsny. Teraz zaś 
zasiądźmy pod drzewem pragnień u stóp wzgórza Govardhana, gdyż 
w tym właśnie miejscu spełnią się wszelkie nasze życzenia.”
Słuchając tej opowieści Jahnava Mata zaczęła płakać, w ekstatycznej 
miłości do Radhy i Krsny tarzała się po ziemi. Pisma Rupy Goswa-
miego okazały się być dla niej niczym najcenniejsze z pereł, każde ich 
słowo wypełnione było transcendentalną miłością. Co więcej, Śrila 
Jiva Goswami recytował je głosem słodkim niczym miód. Głos ten 
przyciągał uwagę wszystkich tam obecnych.
Któregoś dnia Jahnava Mata udała się na darśan do Bóstw Madana-
-mohana. Postać Bóstwa, zgięta w trzech miejscach, jest niezwykle 
urzekająca, a Jego brwi przywodzą na myśl łuk Kupidyna. Jahnava 
Mata była nieszczęśliwa widząc Radharani stojącą po lewej stronie 
Krsny. Pogrążyła się w głębokich rozmyślaniach nad tym faktem, lecz 
nikt za wyjątkiem Madana-mohana nie znał przyczyny jej zadumy. Tej 
nocy Bóstwo pojawiło się w jej śnie i zapytało: „O Jahnavo, o czymże 
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rozmyślasz? Nie martw się; udaj się do Bengalu, a wszystkie twe pra-
gnienia spełnią się. Nie smuć się- doświadczysz wielkiego szczęścia.”
Jahnava Mata zbudziła się raptownie i zaczęła zastanawiać się nad 
sposobem wypełnienia woli Pana. Była podekscytowana, lecz nikomu 
nie wyjawiła sekretu swego snu. Niedługo po tym oznajmiła Rupie 
Goswamiemu, że chce na kilka dni udać się nad Radha-kunda. Rupa 
Goswami zachęcił ja do tego, lecz poprosił o szybki powrót, gdyż nie 
był w stanie tolerować długiej z nią rozłąki. 
Następnego dnia, wczesnym rankiem, Jahnava Mata wyruszyła w kie-
runku Radha-kunda. Po dotarciu na miejsce złożyła pokłony, po czym 
podążyła do chatki Raghunatha dasa Goswamiemu, któremu także 
pokłoniła się. Po krótkiej rozmowie Thakurani poszła do Krsnadasa 
Kaviraja Goswamiego. Pokłoniła mu się z wielkim szacunkiem; jakiś 
czas spędzili razem omawiając krsna-katha. Następnie Jahnava Mata 
okrążyła Śri Radha-kunda.
Pewnego ranka Jahnava Mata przyszła do Raghunatha dasa Goswa-
miego z prośbą o opisanie chwał Radha-kunda. Dasa Goswami odpo-
wiedział: „Słuchaj, proszę, bardzo uważnie. Vrndavana przeznaczona 
jest na miejsce rozrywek Śri Śri Radha-Krsny. Krsna, Jego siedziba 
i Jego rozrywki są jednym- nie stanowią oddzielnych bytów. Powin-
naś wiedzieć, że to kunda jest bardzo drogie Śri Radhice. Jako że cie-
szyła się ona tutaj niezliczonymi rozrywkami, miejsce to drogie jest 
także Panu Krsnie.”
Raghunatha dasa Goswami unosił się na falach oceanu ekstatycznej 
miłości, gdy opowiadał o odbywających się w południe rozrywkach 
Radhy i Krsny nad Radha-kunda. „Krsna jest wieczny, wieczna jest 
Jego siedziba i wiecznymi są jego rozrywki i towarzysze. Jednakże 
zwykli ludzie nie są w stanie pojąć tych rozrywek.”
„Śrila Rupa Goswami w swych książkach wyczerpująco opisał roz-
rywki Krsny. Należy czytać je bardzo uważnie lub słuchać ich z ust 
czystych wielbicieli. Choć Radha i Krsna cieszą się we Vrindavanie 
swymi wiecznymi rozrywkami, zwykli ludzie w żaden sposób nie są 
w stanie tego odczuć. Krsna cieszy się towarzystwem gopi w nastroju 
kochanków. Szczegóły tych zabaw znane są jedynie gopi.”
Gdy Dasa Goswami zamilkł na chwilę, skorzystałem z okazji by za-
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pytać: „Mistrzu, mam pewną wątpliwość i proszę cię o jej rozwianie. 
Słyszałem, że z Vrindavany do Radha-kunda jest szesnaście mil, czte-
ry mile z Radha-kunda do Govardhana, z Govardhana do Nandagra-
ma kolejne cztery mile, stamtąd zaś do Yavat- następne dwie mile. 
W jaki sposób Krsna wraz z Radha i wszystkimi towarzyszami poko-
nują tak szybko te odległości? Miejsca te leżą daleko od siebie, a oni 
przemieszczają się między nimi tak szybko… Jak to możliwe?”
Dasa Goswami ucieszył się mogąc odpowiedzieć: „Mój drogi Nitay-
nanda dasa,Krsna jest wszechprzenikający, więc wszędzie jest obecny 
jednocześnie. Vraja-mandala jest niczym kwiat lotosu, a rozmaite jej 
części składają się na płatki tego kwiatu. Śastry oznajmiają, iż rozryw-
ki Krsny dzielimy na dwa rodzaje: przejawione i nieprzejawione. Gdy 
rozrywka nie jest przejawiona, pozostaje niewidzialną, zaś gdy prze-
jawia się, możemy ją ujrzeć. Vrajavasi nie muszą wędrować z jednego 
miejsca w inne. Po prostu na życzenie Krsny pojawiają się tam, gdzie 
On zapragnie, choć dla materialnego obserwatora wydaje się, że po-
dróżują z miejsca na miejsce. To Yogamaya w tak doskonały sposób 
zajmuje się organizacją tych zabaw.”
„Rozrywki Krsny trwają wiecznie, a Panu towarzyszą Jego wieczni 
przyjaciele. Śri Krsna Caitanya Mahaprabhu jest tym samym Krsną, 
synem Nandy Maharaja, zaś Jego towarzysze są Jego przyjaciółmi 
z Vrindavany. Nie muszą oni przyjmować mistrza duchowego i być 
inicjowanymi do intonowania ich mantr, jednakże czynią to, by dać 
przykład do naśladowania. Wszyscy posiadają niezmierne moce 
i bezustannie zaangażowani są w Świadomość Krsny. Dla korzyści 
zwykłych ludzi stosują się do zasad stanowionych przez pisma.”
Wtedy zapytałem: „Proszę, objaśnij łaskawie w jaki sposób osiąga się 
doskonałość dzięki praktykowaniu swej sadhany.”
„Kwestie dotyczące tego tematu powinieneś wysłuchać od samego 
Śrila Rupy Goswamiego.  Będąc upełnomocnionym przez Krsnę, był 
on w stanie napisać miliony książek. Będziesz bardzo szczęśliwy mo-
gąc usłyszeć od niego interesujące cię wyjaśnienia.”
Dzięki łasce Dasa Goswamiego nieco później miałem okazje usłyszeć 
odpowiedzi na me pytania od Śrila Rupy Goswamiego. Byłem pod 
wielkim wrażeniem jego pokory i miłości do Śri Śri Radha-Krsny.
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Następnego dnia Jahnava Mata postanowiła opuścić Radha-kunda. 
Powiedziała do Dasa Goswamiego: „Dzięki niezliczonym ilościom 
pobożnych uczynków spełnianych w mych poprzednich życiach mia-
łam okazję ujrzeć twe lotosowe stopy.” Następnie pokłoniła się siedzą-
cemu nieopodal Krsnadasa Kaviraja Goswamiemu. Powiedział on: 
„Łaskawa pani, proszę, obdarz mnie łaską schronienia u lotosowych  
stóp Pana Caitanyi. To moja pokorna prośba. Niechaj mój umysł po-
zostanie na zawsze do nich przywiązany. Me życie było bezużyteczne, 
nie spełniłem nawet jednego pobożnego czynu! Dlatego też, proszę, 
bądź dla mnie łaskawa, bym nigdy nie zapomniał o lotosowych sto-
pach mego Gaurangi.”
Raghunatha dasa Gosami dodał: „Przyjmij mnie, proszę, na swego 
sługę. Narodziłem się w materialistycznej rodzinie, więc nie posia-
dam żadnych kwalifikacji niezbędnych do zbliżenia się do lotosowych 
stóp Pana Caitanyi. Choć nie spędziłem ani jednego dnia służąc Mu, 
jego lotosowe stopy są mym jedynym celem.”
Jahnava Mata odparła: „Porzućcie swą pokorę! Bądźcie dla mnie ła-
skawi, by mój umysł dostąpił oczyszczenia. Jestem upadłą żywą istotą, 
nigdy nie wykonałam żadnej służby oddania w czystej postaci. Nie 
mam pojęcia, z jakiego powodu Stwórca zesłał mnie do tego świata.”
Następnie Jahnava Mata pokłoniła się do Radha-kunda modląc się: 
„Proszę, obdarz mnie schronieniem u  twych brzegów. Niech spełnią 
się me pragnienia, bym mogła zawsze cię widzieć.” W ten oto spo-
sób, opuszczając Radha-kunda, Jahnava Mata wywołała żałość i płacz 
wśród wielbicieli. Gdy wróciła do Vrindavany, przekazała tamtejszym 
Vaisnavom wieści znad Radha-kunda.
Gdy pewnego wieczora Śrila Rupa Goswami siedział w swej chatce, 
Jahnava Mata zwróciła się doń: „Pragnę usłyszeć o sześćdziesięciu 
czterech rodzajach służby oddania opisanych przez ciebie w Bhakti-
-rasamrta-sindhu. Chce dowiedzieć się, w jaki sposób praktykować je 
i jak mam unikać popełniania obraz.” Śrila Rupa Goswami był szczę-
śliwy mogąc odpowiedzieć i objaśnił te tematy w niezwykle wyszuka-
ny i wyczerpujący sposób. Jahnava Mata spędziła resztę swego pobytu 
we Vrindavanie pogrążona w ekstazie wywołanej słuchaniem o tych 
kwestiach.
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Pewnego dnia poinformowała wielbicieli o planowanym powrocie do 
Bengalu. Słowa te dla Goswamich były źródłem wielkiego nieszczęścia. 
Jahnava Mata udała się na ostatni darśana do Bóstw Madana-mo-
hana, prosząc o pozwolenie na odejście. W tym samym momencie 
z Bóstwa spadła girlanda, co utwierdziło wszystkich w przekonaniu, 
że Pan wyraził zgodę na jej powrót w rodzinne strony. Jahnava Mata 
przyłożyła z szacunkiem do swego czoła girlandę, którą podał jej pu-
jari, po czym zawiesiła ją sobie na szyi.
Po wielu modlitwach kierowanych do Madana-mohana, by móc jesz-
cze kiedyś wrócić do Vrindavany, Jahnava Mata udała się do swej 
chatki. Gdy wczesnym rankiem wyruszała w drogę powrotną do 
Bengalu, wielbiciele zebrali się przy jej siedzibie, by po raz ostatni za-
mienić z nią kilka ciepłych słów. Wszyscy Goswami z Vrindavany to-
warzyszyli jej w wizycie w świątyni Govindaji, odczuwając już zbliża-
jącą się nieuchronnie rozłąkę. Po pokłonieniu się Govindaji, Jahnava 
Mata zwróciła się do nich: „Niezmiernie trudno jest mi rozstawać się 
z wami. W waszym towarzystwie spędziłam wiele radosnych dni, lecz 
Stwórca zakończył mą radość. Pobłogosławcie mnie, by spełniły się 
me pragnienia, bym w niedługim czasie mogła powrócić tutaj i znów 
was zobaczyć.”
Po usłyszeniu tych pokornych słów przemówił Sanatana Goswami: 
„Jesteśmy grzeszni i potrzebujemy twej łaski. Masz moc obdarzenia 
nas bliskością lotosowych stóp Pana Caitanyi. Zmarnowaliśmy swe 
życia nie angażując się w służbę dla Najwyższego Pana.”
Jahnava Mata odparła: „Proszę, wyzbądź się pokory. Pragnę jedynie, 
byś łaskawie obdarzył mnie swym spojrzeniem.” Następnie zwróciła 
się do Śrila Rupy Goswamiego: „Proszę, pobłogosław mnie wiecznym 
przywiązaniem do lotosowych stóp Gaurangi.”
Lokanatha Swami odezwał się: „Nie ma istoty bardziej upadłej ode 
mnie. Dlaczegóż to Gauranga miałby być dla mnie łaskawy? Jesteś 
pełna miłosierdzia i pogrążona w ekstazie służysz Panu. Z drugiej 
strony, ja daleki jestem od miłości do Boga i cierpię z powodu niezli-
czonych materialnych nieprzyjemności.”
Jeden po drugim, wielbiciele odkrywali przed Jahnava Mata swe we-
wnętrzne uczucia, ona zaś odkryła przed nimi własne: „Proszę was, 
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pomóżcie mi w osiągnięciu celu życia. Pobłogosławcie mnie, bym raz 
jeszcze mogła ujrzeć ziemie Vrindavany i was wszystkich. Kiedyż na-
dejdzie ten dzień, w którym będę mogła zamieszkać tutaj w waszym 
towarzystwie?”
Śrila Rupa Goswami poprosił ją, by odesłała Śrinivasa Acaryę do 
Vrindavany, po czym pożegnali się. W ten oto sposób Jahnava Mata 
rozpoczęła podróż powrotną do Bengalu.
Po kilku dniach spędzonych w drodze zapytałem ją: „Matko, powiedz 
mi łaskawie, w jaki sposób mogę zdobyć pozostałości posiłku Vaisna-
vy i wodę, która obmyła jego stopy?” Jahnava Mata odpowiedziała: 
„Drogi synu, woda po obmyciu stóp Vaisnavy i pozostałości jego po-
siłku to dobra niezmiernie rzadko osiągalne w tym świecie. Trzeba 
posiąść wielkie oddanie, by móc je pozyskać. Miej silną wiarę w te 
słowa, gdyż służenie Vaisnavom i zjadanie resztek ich pożywienia to 
najlepsza z form pełnienia służby. Służ wzniosłym Vaisnavom, którzy 
w naturalny sposób posiadają wszelkie pomyślne cechy, lecz nie czyń 
tego powodowany chęcią zysku, gdyż takie podejście całkowicie nisz-
czy cel pełnienia służby. 
To, co ci teraz powiedziałam, zostało potwierdzone przez Śri Caitanyę 
Mahaprabhu.”
„Pan pouczył swego sługę, Govindę, by nie pozwalał nikomu na za-
bieranie wody, w której obmyte były Jego stopy. Jednakże niezwykle 
oddany Panu wielbiciel o imieniu Kalidasa zwykł pić wodę, w której 
wielbiciele myli stopy. Pan wiedział o tym i osobiście wielokrotnie 
wychwalał go.
 Pewnego dnia, gdy Pan Caitanya mył stopy przy wejściu do świątyni 
Jagannatha, Kalidasa zakradł się za Jego plecami i złożonymi dłońmi 
zaczerpnął nieco wody i wypił ją. Zrobił to trzy razy, nim zawstydzo-
ny i zlękniony Pan zdołał go powstrzymać.”
„Choć Pan Gauranga jest oceanem miłości, zląkł się, gdyż odgrywał 
rolę praktykującego wielbiciela. Jaką korzyść może odnieść ktoś po-
zwalający innym na picie wody, w której umył stopy? Jedynie mistrz 
duchowy może łaskawie zezwolić na to swym uczniom, gdyż zezwa-
lają na to śastry.” 
Nawet wspominanie o tym zdarzeniu wywoływało u Thakurani ekstazę.
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Innego dnia Jahnava Mata powiedziała mi: „Moje dziecko, nie żeń 
się. Posłuchaj mnie dla swego własnego dobra. Mahajanowie doszli 
do wniosku, iż życie materialne podobne jest truciźnie, choć niektó-
rzy ludzie bezmyślnie zwą je nektarem. Osoby takie są oszołomione 
wpływem mayi i z tego też powodu nie mają właściwego zrozumie-
nia. Nawet gdyby próbowali osiągnąć szczęście na setki rozmaitych 
sposobów, nigdy nie odniosą sukcesu.”
„Póki ktoś nie pełni służby oddania dla Pana, póty jego czyny są bez-
wartościowe- bez względu na to, jak ważne mogą wydawać się z mate-
rialnego punktu widzenia. By osiągnąć łaskę Krsny winno się porzu-
cić przywiązanie do materialnego życia. Należy przyjąć schronienie 
prawdziwego mistrza duchowego i pełnić służbę oddania. Wtedy 
można osiągnąć Krsnę nawet w ciągu jednego życia.”
„Czyści wielbiciele są członkami rodziny Krsny, więc nikt nie powi-
nien być o nich zazdrosny. Tak, jak wielki jest Krsna, tak samo wielcy 
są mistrz duchowy inni Vaisnavowie. Należy zrozumieć tę prawdę. 
Osoba uważająca się za ważniejszą od Vaisnavów i ośmielająca się 
przyjmować ich służbę nie znajduje się nawet na poziomie kanistha-
-adhikari. Ktoś taki nigdy nie zdobędzie łaski mistrza duchowego.”
Omawiając te tematy, Jahnava Mata dotarła wreszcie do Bengalu. Gdy 
tylko Viracandra Prabhu dowiedział się o tym, pospiesznie wyruszył 
na jej spotkanie. Dzień jej przybycia do Śrikhanda był niezwykle ra-
dosny. Gdy wielbiciele wypytywali o Vrindavanę, entuzjastycznie 
przekazywała im wiadomości. Słysząc jej opowieści, Narahari, Mu-
kunda i Śri Raghunandana unosili się na falach ekstazy.
Nieco później Jahnava Mata zapytała: „Narahari, powiedz mi, kimże 
jest Śrinivasa? Niezwłocznie wyślij go do Vrindavany.”
Następnego ranka Jahnava Mata pożegnała wielbicieli w Śrikhan-
da i wyruszyła w drogę do domu. Także i mnie nakazała powrót do 
domu, zwracając uwagę, bym pamiętał wszelkie otrzymane instruk-
cje. Nalegała, bym ich przestrzegał i żył w towarzystwie wielbicieli. 
Gdy odeszła, przez pewien czas pozostałem w tym samym miejscu. 
Kilka dni później spotkałem Śrinivasa w towarzystwie Narahari Tha-
kura. Acarya był niczym klejnot; wszyscy wielbiciele radowali się wi-
dząc go.
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Powiedziano Śrinivasie, że Jahnava Mata przebywała w Śrikhanda 
kilka dni w drodze powrotnej z Vrindavany i kazała im go tam ode-
słać. „Pan Gaurangi wydał ci polecenie, więc musisz się do niego za-
stosować.”
Drodzy czytelnicy, wtedy to pierwszy raz spotkałem Śrinivasa Acaryę. 
Jahnava Mata miała ucznia o imieniu Caitanya dasa, znanego także 
jako Auliya. Udał się z Bengalu do Vrindavany i wielce szczęśliwy od-
wiedził wszystkie miejsca, w których Krsna spełniał swe rozrywki. 
Pewnego dnia odwiedził Gopala Bhatta Goswamiego i pokłonił mu 
się. Rozmawiali chwilę, po czym Gopala Bhatta Goswami zapytał 
go, czy wie cokolwiek o Śrinivasie. Śri Caitanya dasa odpowiedział: 
„Mieszkam w miejscu oddalonym o jakieś dwadzieścia cztery mile 
od Visnupura, rządzonego przez króla Virahambira, ucznia Śrinivasa. 
Śrinivasa Acarya jest niezwykle poważny i rozsądny. Król podarował 
mu rezydencję, kawałek ziemi i wszystko, co może być mu potrzebne 
do utrzymania. Ostatniego miesiąca, Phalguna, Śrinivasa Acarya oże-
nił się. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że jest bardzo wpły-
wową osobą.”
„Słyszałem także o Narottama dasa Thakurze z Gaderahata. Zorga-
nizował wielki festiwal ku czci Pana Gaurangi. Jest zupełnie nieprzy-
wiązany do materialnych udogodnień i z wielkim szacunkiem służy 
wielbicielom Pana.”
Po zakończeniu wizyty we Vrindavanie, Śri Caitanya dasa skierował 
swe kroki ku Bengalowi. Najpierw udał się do Śrikhanda, gdzie spo-
tkał Śri Raghunandana. Następnie wyruszył do Khadadaha, by poroz-
mawiać z Jahnava Matą i przekazać jej wieści z Vrindavany. Im więcej 
rozmawiali o tamtejszych Goswamich, tym bardziej szczęście wypeł-
niało serce Jahnavy. Następnie Śri Caitanya dasa odwiedził króla Vi-
rahambira i opowiedział mu o swych wojażach.
Król pokłonił mu się ze złożonymi dłońmi, po czym obaj udali się do 
domu Śrinivasa Acaryi. Śrinivasa powitał ich z szacunkiem, zaś Ca-
itanya dasa przekazał mu informacje z Vrindavany. Śrinivasa słuchał 
bardzo uważnie; najwięcej radości przyniosły mu opowieści dotyczą-
ce jego mistrza duchowego.
Śrinivasa Acarya zapytał go o reakcję Gopala Bhatta Goswamiego na 
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wiadomość o jego ożenku. Caitanya dasa przyznał, że Gopala Bhatta 
skomentował to jako upadek swego ucznia.
Śrinivasa Acarya zaczął rozpaczać, potępiając swą dolę. Płakał mó-
wiąc: „Mistrzu, jestem tak nieszczęśliwy… Czy jeszcze kiedykolwiek 
ujrzę twe lotosowe stopy? Jesteś mym życiem i duszą, narodziny po 
narodzinach.”
Drodzy czytelnicy, nie bądźcie zdezorientowani słysząc o czynno-
ściach Śrinivasa. Był on wiecznie doskonałym wielbicielem i uoso-
bieniem miłości do Pana Gaurangi. Pojawił się w tym świecie z woli 
Pana Krsny, by rozdawać miłość do Boga. Śrinivasa Acarya żywił głę-
boki szacunek do swego mistrza duchowego. Któż prócz niego mógł-
by ustanowić tak wspaniały przykład dla mieszkańców tego świata? 
Bądźcie pewni, iż był on upełnomocniony przez Śrila Rupę Goswa-
miego i nie był zwyczajną ludzką istotą. Spotkałem go osobiście i by-
łem świadkiem, że w żaden sposób nie był on przywiązany do świata 
materialnego. 
Piszę to na polecenie mego mistrza duchowego, jego nakazy są dla 
mnie wszystkim. Kładę na mej głowie lotosowe stopy wszystkich słu-
chających o tych rozrywkach.
Pragnąc służyć lotosowym stopom Śri Jahnava Maty i Viracandry, ja, 
Nityananda dasa, opowiadam Prema Vilasę.
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Siedemnasta Vilasa
VIRACANDRA PRABHU INICJUJE 

SYNA ŚRINIVASA ACARYI; 
NAUKI NAROTTAMA DASA THAKURA

Wszelka chwała miłosiernemu Śri Krsnie Caitanyi! Wszelka chwała 
Nityanandzie Prabhu, którego serce przepełnione jest współczuciem! 
Wszelka chwała Advaita Acaryi, przywódcy wielbicieli! Śri Advaita 
Prabhu spełnia pragnienia Pana Caitanyi.
Wszelka chwała drogim Panu wielbicielom, których życiem i duszą 
jest Pan Gauranga! Wszelka chwała Śrinivasa Acaryi, wiecznie ude-
korowanemu wszelkimi zaletami!
Wszelka chwała dla Narottama dasa Thakura, ucieleśnienia miłości 
do Boga! Rozdawał wszystkim  miłość do Radhy i Krsny . Mym pra-
gnieniem jest wychwalanie wielbicieli, którzy przynieśli miłość do 
Boga do tego świata.
Nie jest łatwo zrozumieć metod, jakimi rozdawana jest łaska Pana 
Gaurangi. Czasami Pan daje komuś moc, by był w stanie zalać świat 
miłością do Boga. Dwie niezwykłe osobistości, Śrinivasa Acarya i Na-
rottama dasa Thakura, przybyły do Bengalu w celu wypełnienia pole-
ceń swych mistrzów duchowych.
Pewnego dnia do Jivy Goswamiego, siedzącego w swej chatce we 
Vrindavanie, przyszedł z wizyta wielbiciel z Bengalu. Śri Jiva poroz-
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mawiał z nim chwilę na osobiste tematy, po czym zapytał o wieści 
z jego rodzinnych stron. Zapytany o Śrinivasa i Narottama wielbiciel 
odpowiedział: „Słyszałem od wielu osób- i sam także mogłem to za-
obserwować- o zachowaniu i czynach tych dwóch wielbicieli. Śrini-
vasa Acarya obdarzył swą łaską Virahambirę, króla Visnupury. 
Choć grzeszny z natury, został król ten, dzięki Śrinivasa Acaryi, 
Vaisnavą. Łaskę taką otrzymali również Ramacandra Kaviraja 
i jego brat, Govinda.”
Narottama dasa Thakura jest wspaniałym Vaisnavą; zainstalował 
przepiękne Bóstwo Pana Gaurangi. Służy Panu i wielbicielom w nie-
zwykły sposób; ciężko w tym świecie znaleźć podobnego mu Vaisna-
vę. Przejawia większą chęć do służenia Vasnavom, niż Najwyższemu 
Panu. Cały kraj zalał miłością do Boga.”
„Drogim przyjacielem Narottama dasa Thakura jest Ramacandra Ka-
viraja, którzy także jest wzniosłą duszą. Ich przyjaźń jest tak wielka, 
iż wydają się być w rzeczywistości jedną duszą. Śrinivasa Acarya cza-
sami odwiedza Kheturi,  czasami Visnupura, Budhairi i Yajigrama. 
W mej podróży do Vrindavany przechodziłem przez Kheturi i w ten 
oto sposób mogłem spotkać te wielkie dusze.”
Następnie wielbiciel ów udał się do siedziby Lokanatha Goswamiego 
i powtórzył mu te same słowa. Słysząc to, Lokanatha Goswami poczuł 
wielkie szczęście. Szczególnie uradowały go wieści o niezwykłym od-
daniu Narottama dasa Thakura.
Kilka dni później dwaj wielbiciele z Vrindavany postanowili udać się 
do Jagannatha Puri szlakiem wiodącym przez Bengal. Jednym z nich 
był Krsnadasa, uczeń pujariego Pana Govindy, drugim zaś Ramadasa, 
uczeń Bhugarbha Goswamiego. Obaj byli wielkimi duszami obdarzo-
nymi niezliczonymi zaletami. Gdy wyruszali w drogę, żegnali ich Go-
swami z Vrindavany. Lokanatha Goswami powiedział: „Gdy dotrze-
cie już do Bengalu, koniecznie odwiedźcie Narottama. Przypomnijcie 
mu, iż winien całym swym sercem i duszą podążać za instrukcjami 
swego mistrza duchowego. Zapewnijcie go także, iż zawsze życzę mu 
jak najlepiej; uprzedźcie go też, by wystrzegał się popełniania obraz.”
Śri Jiva Goswami rzekł: „Powiedzcie Narottamie, iż jestem bardzo nie-
szczęśliwy nie widząc go. Posadziłem we Vrindavanie drzewo miłości 
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do Boga, lecz owocuje ono w Bengalu. Mieszkańcy Kheturi są wielki-
mi szczęśliwcami, mogąc rozkoszować się smakiem jego owoców. Tak 
naprawdę, nawet ludzie mieszkający w okolicy Kheturi mają wielkie 
szczęście. Przekażcie mu też moje serdeczne uściski i opowiedzcie 
o rozłące jaką odczuwam z powodu jego nieobecności.”
„Gdy spotkacie Śrinivasa Acaryę, pozdrówcie go ode mnie. Nie potra-
fię opisać, jak wspaniale czułem się w jego obecności. Gdy wyruszycie 
dalej na południe, przypomnijcie Śyamanandzie o ścisłym przestrze-
ganiu zasad i nakazów służby oddania, oraz o tym, by intensywnie 
nauczał Vaisnava dharmy.”
Śri Gopala Bhatta Goswami zwrócił się do nich: „Przekażcie me po-
zdrowienia i uściski Narottamie oraz błogosławieństwa Ramacan-
drze. Powiedzcie im, że bardzo pragnę spotkać się z nimi. Przekaż-
cie też Śrinivasie, by raz jeszcze przybył tutaj, gdyż bardzo pragnę się 
z nim spotkać.”
Po pożegnaniu z wszystkimi wielbicielami z Vrindavany, dwaj Va-
isnavowie wyruszyli w drogę i po jakimś czasie dotarli do Bengalu. 
Nie znając położenia Kheturi, pytali napotkanych ludzi o drogę i  
w ten sposób wreszcie tam dotarli. Gdy tylko weszli do wsi, zauważyli 
mieszkańców zajętych intonowaniem chwał Krsny. Ludzie ci byli bar-
dzo mili i pełni szacunku. Dwaj wędrowcy udali się do świątyni Pana 
Gaurangi, gdzie pokłonili się Bóstwu.
Natychmiast pojawili się lokalni wielbiciele, którzy pozdrowiwszy ich, 
ofiarowali im wodę do obmycia stóp. Wszyscy zwracali się do gości 
bardzo grzecznie. Wkrótce potem Krsnadasa i Ramadasa udali się na 
spotkanie z Narottamem i Ramacandrą Kavirajem. Usłyszawszy prze-
kaz od Lokanatha Goswamiego, Narottama dasa Thakura zagłębił się 
w medytacji o swym mistrzu duchowym i ofiarował mu swe pokorne 
pokłony. Krsnadasa Ramadasa przekazali też Ramacandrze wieści od 
Gopala Bhatty Goswamiego i słowa Śri  Jivy Goswamiego.
Było to spotkanie przesycone wielkimi emocjami. Wielbiciele obej-
mowali się nawzajem, wymieniali grzeczności i modlitwy; czasami 
także obficie ronili łzy. Po jakimś czasie przybysze poprosili o prasa-
dam, więc Narottama dasa Thakura niezwłocznie udał się, by ofiaro-
wać Panu Gaurandze pożywienie, po czym poprosił ich, by zasiedli 
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i rozkoszowali się resztkami z Jego talerza.
Choć początkowo wielbiciele wzdragali się przed jedzeniem w ich 
towarzystwie przestali wahać się, gdy Narottama i Ramacandra przy-
siedli się do nich. Podano im ryż, warzywa, słodki ryż, jogurt i wiele 
innych, bardzo smacznych potraw. Po prasadam goście chcieli odejść, 
lecz Narottama pokornie poprosił: „Zostańcie tu na noc. Nie jest to 
odpowiednia pora na przeprawę przez rzekę Padma. Możecie konty-
nuować swą podróż jutro.”
Nieco później Narottama dasa Thakura przysiadł się do nich i po-
prosił, by opowiedzieli o jego mistrzu duchowym: „Gdzie teraz 
mieszka Lokanatha Goswami? Czy mnie jeszcze pamięta? Nieste-
ty, jestem tak bardzo grzeszny! Me ciało jest niczym z kamienia czy 
drewna, gdyż zupełnie o nim zapomniałem. Upadłem w ciemną 
studnię materialnego życia. Lokanatha Goswami był mym życiem 
i duszą, lecz mimo tego porzuciłem go. Także Śri Jiva Goswami był 
dla mnie bardzo łaskawy, choć wcale na to nie zasługiwałem. Kiedyż 
go znowu zobaczę?”
Ramacandra Kaviraja zapytał: „Jak miewa się Gopala Bhatta Goswa-
mi? Jest mi niezwykle drogi, lecz zapomniałem o nim jako o mym 
panu i mistrzu. Nie ma w tym świecie nikogo bardziej upadłego ode 
mnie. Kiedy nadejdzie dzień, w którym udam się do Vrindavany 
i znów ujrzę jego lotosowe stopy?”
Narottama dasa Thakura zapytał także o Gopala Bhatta Goswamiego, 
przy czym bardzo lamentował z powodu rozłąki z nim. W ten sposób 
minęła im cała noc. Rankiem Krsnadasa i Ramadasa poprosili o wska-
zanie kierunku do siedziby Śrinivasa Acaryi. Powiedziano im, iż udał 
się on teraz do Yajigrama, więc wędrowcy pokłonili się i zaczęli spo-
sobić się do odejścia. Narottama dasa Thakura pokornie odprowadził 
ich do granic wioski, gdzie pożegnał pokornie kłaniając się. Któż jest 
w stanie ukazać taką miłość i oddanie dla stóp swego mistrza ducho-
wego? Miłość i oddanie okazywane Vaisnavom przez Narottama dasa 
Thakura nie miały sobie równych. Bez wątpienia mój mistrz duchowy 
posłał mnie do Kheturi po to, bym oczyścił swój umysł będąc świad-
kiem tych rozrywek.
Krsnadasa i Ramadasa szli drogą wyśpiewując chwały Narottama 
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dasa Thakura i Ramacandry Kaviraja. Po jakimś czasie dotarli do 
miejscowości o nazwie Katwa, gdzie uzyskali darśana Bóstwa Pana 
Gaurangi. Po opuszczeniu świątynnych progów zapytali przechodnia 
o drogę do Yajigrama. Gdy w końcu tam dotarli, udali się wprost do 
domu Śrinivasa Acaryi.
Ujrzawszy ich, Śrinivasa powstał i ofiarował im pokłony, po czym za-
pytał, skąd przyszli. Gdy Krsnadasa i Ramadasa wyjawili, iż przyby-
wają z Vrindavany, gospodarz natychmiast złożył dłonie i ponownie 
pokłonił im się. Gdy usłyszał przekaz od Gopala Bhatta Goswamie-
go ponownie połonił się z wielkim szacunkiem. Potępiając siebie za 
brak pamięci o swym mistrzu duchowym, był wdzięczny mistrzowi 
duchowemu za pamięć o nim. 
Śrinivasa Acarya nie był w stanie powstrzymać emocji. Gdy przypo-
mniał sobie Śri Jivę Goswamiego, łzy popłynęły z jego oczu. „Śri Jiva 
Goswami jest mym panem i mistrzem. Pamiętam, jakże szczęśliwy 
byłem w jego towarzystwie… Z pewnością posłał on was tutaj, by 
przypomnieć nam o naszych obowiązkach.”
Wielbiciele zatrzymali się na noc w domu Śrinivasa Acaryi, a następ-
nego ranka wciąż będąc pod wielkim wrażeniem jego osobowości, 
wyruszyli w kierunku Jagannatha Puri. Doszli do wniosku, iż mistrz 
duchowy wysłał ich do niego, by mogli bezpośrednio doświadczyć 
właściwej etykiety Vaisnava. 
Podróżując na południe we wspaniałych nastrojach, Krsnadasa i Ra-
madasa spostrzegli, że wszyscy spotykani ludzie są wielbicielami 
Pana Krsny, co było dla nich wielkim zaskoczeniem. Gdy zapytali ko-
goś, jak do tego doszło,  w odpowiedzi usłyszeli, iż prawie wszyscy 
mieszkańcy tych terenów są uczniami Śyamanandy Prabhu. Ludzie 
ci okazywali obu wędrowcom wielki szacunek. Krsnadasa i Ramada-
sa zapytali: „Bracia, czy wskażecie nam drogę do domu Śyamanandy 
Prabhu? Chcemy go spotkać, gdyż mamy dla niego wiadomości.”
Pobożni wieśniacy zawiedli ich prosto do domu Śyamanandy Prabhu, 
który, podobnie jak wcześniej  Śrinivasa Acarya i Narottama dasa 
Thakura, pokłonił im się. Stojący nieopodal uczeń Śyamanandy, Mu-
rari dasa, szybko przyniósł wodę, po czym osobiście obmył ich stopy.
Śyamananda Prabhu zapytał: „Skąd przybywacie?”
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„Przysyła nas Śri Jiva Goswami z Vrindavany. Przesyła ci swe błogo-
sławieństwa.”
Śyamananda Prabhu uradował się słysząc to; raz za razem składał po-
kłony wszystkim wielbicielom we Vrindavanie.
Tej nocy Krsnadasa i Ramadasa myśleli: „Rzeczywiście jesteśmy upa-
dłymi nieszczęśnikami. Nawet jeśli uczeń zapomina o swym mistrzu 
duchowym, mistrz zawsze pamięta o uczniu. Co więcej, w dalszym 
ciągu obdarza go swą łaską.”
Śyamananda Prabhu rozpaczał: „Jestem najbardziej upadłym niego-
dziwcem w tym świecie. Kiedyż będę w stanie bezustannie medyto-
wać o lotosowych stopach mego mistrza duchowego? Kiedy zlituje się 
on nad tą nieszczęśliwą duszą, jaką jest Śyamananda?”
Murari dasa, uczeń Śyamanandy, był wielkim wielbicielem pełnym 
wspaniałych zalet. Obserwując zachowanie mistrza i ucznia, Krsna-
dasa i Ramadasa zmienili zdanie i postanowili przerwać wędrówkę 
i powrócić do Vrindavany, by tam służyć ich mistrzowi duchowemu. 
Powziąwszy tą decyzję, pożegnali Śyamanandę i Murari dasa.
Śyamananda Prabhu podarował im sto monet na wydatki w podroży, 
mówiąc: „Powiedzcie wszystkim we Vrindavanie, że jestem bezwarto-
ściową osobą z naturalną skłonnością do zapominania o lotosowych 
stopach mego mistrza duchowego.”
Tak jak wspaniały jest Śyamananda Prabhu, tak samo wspaniały jest 
jego uczeń, Murari dasa. Nie jest łatwo znaleźć takiego mistrza du-
chowego i ucznia, żywiących tak mocną wzajemną wiarę i miłość.
Ostatecznie, oczyściwszy swe serca dzięki obcowaniu z wzniosłymi 
Vaisnavami, Krsnadasa i Ramadasa powrócili do Vrindavany.
W międzyczasie, w miesiącu Pausa, gdy Śrinivasa Acarya odwiedził 
Yajigrama, jego matka poważnie zachorowała. Była już stara i po kil-
ku tygodniach choroby porzuciła swe ciało i osiągnęła lotosowe stopy 
Śri Krsny. Niedługo po tym Śrinivasa Acarya zaprosił Vaisnavów na 
ceremonię śraddha i nakarmił wszystkich prasadam. Setki wielbicieli, 
braminów i wiele innych osób uczestniczyło w uroczystości i wszyscy 
oni zadowoleni wrócili do swych domów.
Pewnego dnia do Śrinivasa Acaryi przyszli Raghunandana i Sulocana 
Thakura ze Śrikhanda i rzekli: „Jeśli masz zamiar zamieszkać w Yaji-
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grama, powinieneś ożenić się i ustatkować.”
Śrinivasa Acarya odparł: „Mój mistrz duchowy nie zezwolił mi na 
ożenek, więc niechętny jestem waszym radom.”
Raghunandana powiedział: „Nie martw się więc. Powinieneś się mar-
twić jedynie w przypadku nieprzestrzegania poleceń guru.”
Po krótkiej dyskusji, Śrinivasa Acarya ostatecznie zgodził się ożenić. 
Sulocana wezwał z Yajigrama bramina o imieniu Gopala dasa i po-
wiedział doń: „Wiem, że masz wspaniałą córkę. Znalazłem dla niej 
doskonałego męża w osobie Śrinivasa Acaryi. Jesteś zarządcą tej wsi, 
my także tu mieszkamy, więc byłoby dobrze, gdybyśmy nawiązali 
bliższe relacje.”
Gopala dasa wrócił do domu i omówił sprawę ze swym bratem, Vrin-
davana, który natychmiast wyraził zgodę na tą propozycję. Ustalili, że 
najlepszym terminem na przeprowadzenie ceremonii zaślubin będzie 
trzeci dzień miesiąca Vaiśakha.
Wszyscy cieszyli się na widok nowożeńców. Panna młoda miała 
dwóch braci, Śyamadasa i Ramacarana. Śrinivasa poświęcił wiele 
czasu wprowadzając ich w tajniki życia duchowego. W miarę upływu 
czasu, Śrinivasa inicjował wielu uczniów, a jego sława rozprzestrze-
niała się po całym kraju.
Czasami Śrinivasa Acarya odwiedzał Kheturi, innym razem udawał 
się do Visnupura, Budari czy Yajigrama.
W swych podróżach przechodził często przez wioskę Gopalapura, 
w której mieszkał bramin o imieniu Raghu Cakravarti. Miał on pięk-
ną córkę obdarzoną wspaniałymi zaletami. Pewnego dnia zbliżyła się 
ona do ojca z tymi słowy: „Ojcze, jeśli zgodzisz się spełnić me pra-
gnienie, proszę, zaaranżuj me małżeństwo ze Śrinivasa Thakurem. Me 
ciało stworzone zostało, by mu służyć.”
Słysząc to, ojciec jej uznał się za wybrańca losu i postanowił osobiście 
przedstawić sytuację Śrinivasa Acaryi: „Mam córkę o imieniu Pad-
mavati, którą pragnę wydać za ciebie za mąż.”
Śrinivasa Acarya zgodził się na to i niedługo po tym udał się do domu 
Raghu Cakravartiego, gdzie poślubił jego córkę. Wraz z niezwykle 
piękną małżonką udał się do swej rezydencji w Visnupura. Obie żony 
Śrinivasa szybko zaprzyjaźniły się i wspólnie utrzymywały wysoki du-
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chowy standard. Żeniąc się po raz drugi Śrinivasa Acarya był w wie-
ku dwudziestu pięciu lat, jednakże w dalszym ciągu nie miał dzieci. 
Martwiło to jego pierwszą żonę- we dnie i w nocy nie myślała prawie 
o niczym innym.
Pewnego dnia wezwała ona astrologa, mając nadzieję na zrozumienie 
tej sytuacji, jednakże astrolog zapewnił ją, iż wkrótce będzie pobłogo-
sławiona synem.
Jakiś czas potem syn Nityanandy Prabhu, Viracandra Prabhu, odwie-
dził króla Visnupury. Władca powitał go z wielkim szacunkiem i za-
oferował mu nocleg i wiele innych udogodnień. Dgy Śrinivasa Acarya 
dowiedział się o tej wizycie, pospieszył do pałacu i pokłonił się mu, 
po czym objęli się serdecznie. Viracandra Prabhu był piękny niczym 
Pan Gauranga.
Śrinivasa Acarya zaprosił Viracandrę Prabhu do swego domu, gdzie 
ofiarował mu słodycze i wodę, po czym zajął się przygotowywaniem 
posiłku. Jego gość powiedział jednakże: „Pozwól dziś gotować swej 
drugiej żonie.”
Śrinivasa poinformował małżonkę o życzeniu Viracandry Prabhu. 
Ugotowała ona wystawny posiłek składający się z rozmaitych dań 
warzywnych, owoców, suszonych przetworów, słodkiego ryżu, czat-
nejów i innych potraw. Gdy wszystko było już gotowe, Śrinivasa za-
prosił gościa do posiłku. Viracandra Prabhu zasiadł na asanie, mając 
Śrinivasa po swej prawej stronie. Podano prasadam, a gdy skończyli 
posiłek, obmyli ręce i, usiadłszy wygodnie, zaczęli rozmawiać. 
Gdy Viracandra Prabhu poprosił Śrinivasa Acaryę o zabranie głosu, 
ten opowiedział niektóre z rozrywek Pana Gaurangi. Gdy mówił, jego 
słudzy ofiarowali Viracandrze Prabhu orzech betelu z przyprawami, 
zaś obie żony Śrinivasa przyniosły girlandy wykonane z kwiatów oraz, 
na małej tacce, papkę z drzewa sandałowego. Wszyscy oni uważali się 
za niezwykle szczęśliwych mogąc służyć tak wzniosłej osobie. Śrini-
vasa Acarya osobiście ofiarował Viracandrze Prabhu girlandy i papkę 
sandałową.
Zapytany o swą drugą żonę, Padmavati, Śrinivasa Acarya przedstawił 
ją gościowi.
Viracandra Prabhu spytał: „Ile masz dzieci?”
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„Nie mamy jeszcze dzieci, lecz dzięki twej łasce niechybnie jakieś 
pojawią się w naszej rodzinie. Jesteś wiecznie wyzwoloną duszą ob-
darzoną mocą Pana. Proszę, pobłogosław mnie, bym mogła urodzić 
dziecko. Nie ma żadnego znaczenia, czy narodzi się kalekie bądź gar-
bate.”
Uśmiechnąwszy się, Viracandra Prabhu odparł: „Od dnia dzisiejsze-
go imieniem twej żony będzie Gauranga-priya. Wkrótce urodzi ona 
wspaniałego syna.”
Powiedziawszy to, Viracandra Prabhu podał jej resztki przeżutego 
przez siebie betelu. Trzymając drogocenne prasada w dłoni, Padma-
vati pokłoniła się synowi Pana Nityanandy, po czym z wielkim odda-
niem spożyła je.
Następnego ranka, gdy Viracandra Prabhu był już gotowy do odej-
ścia, Śrinivasa Acarya podarował mu złotą monetę i parę jedwabnych 
dhoti. W dobrym nastroju, Viracandra Prabhu opuścił Visnupura. 
Po pewnym czasie Padmavati stała się brzemienną, a po dziesięciu 
miesiącach powiła syna. Szczęście obojga rodziców nie miało granic; 
Śrinivasa napisał do Viracandry Prabhu list z radosną nowiną.
Gdy dziecko miało dwa miesiące, Viracandra Prabhu znów zawitał do 
Visnupura. Śrinivasa Acarya i jego żony bardzo radowali się tą wizytą 
i służyli mu z miłością i oddaniem. Ku ich większej radości, niezwy-
kły gość wyszeptał do ucha chłopca maha-mantrę Hare Krsna.
Gdy syn Śrinivasa Acaryi skończył pół roku, rodzice uroczyście po 
raz pierwszy nakarmili go pokarmem złożonym z ziaren zbóż. Po ja-
kimś czasie, gdy chłopiec osiągnął odpowiedni ku temu wiek, Śrini-
vasa Acarya przeprowadził ceremonię wręczenia mu świętych nici. 
Dziecko było bardzo piękne, lecz jego lewa noga była nieco zdefor-
mowana. Tuż przed odejściem z Visnupura, Viracandra Prabhu nadał 
mu imię Gati-govinda.
Gdy Gati-govinda skończył trzynaście lat, Śrinivasa Acarya zaprosił 
Viracandrę Prabhu do Visnupura. „Będę niezwykle szczęśliwy, jeśli 
zgodzisz się inicjować mego syna”, powiedział. Viracandra Prabhu 
odparł: „zostałem upełnomocniony przez Nityanandę Prabhu, ty zaś- 
przez Pana Caitanyę, dlatego też nie ma między nami żadnej różni-
cy. Niestety, zwyczajni ludzie nie potrafią tego pojąć. Nikt, kto wątpi 



192

w me słowa, nie będzie w stanie uzyskać łaski Pana Gaurangi.”
Słowa te napełniły Śrinivasa Acaryę duchowym szczęściem. Na-
stępnie Viracandra Prabhu poprosił go o wyznaczenie pomyślne-
go dnia, odpowiedniego do przeprowadzenia ceremonii inicjacji. 
Po zakończeniu tej uroczystości, Gati-govinda pokłonił się Vira-
candrze Prabhu i swemu ojcu. Viracandra Prabhu pobłogosławił 
go: „Obyś żył wiecznie.”
By uczcić to jakże pomyślne wydarzenie, szczęśliwy Śrinivasa Acarya 
urządził znakomity festiwal, na który zaprosił mnóstwo gości. Vira-
candra Prabhu był bardzo zadowolony z tej inicjatywy: „Zobaczysz, 
będziesz miał bardzo wielu uczniów i zwolenników.”
Gdy Viracandra Prabhu opuścił Visnupura, Śrinivasa Acarya zaczął  
przekazywać swemu synowi dogłębną wiedzę o Świadomości Krsny. 
Dzien po dniu, dzięki łasce ojca i Viracandry Prabhu, Gati-govinda 
stawał się coraz potężniejszym wielbicielem Krsny. W niedługim cza-
sie zasłynął jako wyrzeczony znawca śastr. 
Śrinivasa Acarya miał więcej dzieci, lecz nie mogę pisać o nich wszyst-
kich, gdyż przez to książka ta stałaby się zbyt obszerna.
Czytelnicy, teraz napisze nieco o Narottama dasa Thakurze. Opisałem 
już uprzednio, jak zainstalował Bóstwa i urządził wielki festiwal na 
Ich cześć. Narottama dasa Thakura wielbił wiele Bóstw: Gaurangę, 
Vallabhi-kanta, Krsnaraya, Braja-mohana, Radha-ramana, Radha-
-kanta i Manohara. Jedynie dzięki ujrzeniu tego na własne oczy moż-
na uwierzyć, iż możliwe jest tak wspaniałe czczenie. Prócz służenia 
Bóstwom, Narottama codziennie służył też Vaisnavom i braminom. 
Lista jego zalet nie ma końca. Wielu wielbicieli zaangażował w czcze-
nie Bóstw, a zwłaszcza w gotowanie. Codziennie gotowano dwadzie-
ścia pięć kilogramów ryżu i wiele rodzajów warzyw, słodki ryż, sło-
dycze, smażony ryż, jogurt, mleko i puri. Kucharze zakrywali usta 
tkaniną, by mieć pewność, że potrawy nie zostaną przypadkowo za-
nieczyszczone. Wielbiciele byli bardzo zadowoleni widząc podejście 
Narottama do wykonywanej służby. Ofiarowywał bhoga i arati pięć 
razy dziennie, zaś po każdym ofiarowaniu kładł przed Bóstwami tace 
wypełnioną orzechami betelu, papką sandałową i piżmem.
Każdego roku hucznie obchodził Gaura-Purnimę, Janmastami i Ra-
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dhastami. Każda rocznica pojawienia się czy odejścia wielkiego Va-
isnavy była dla Narottama dasa Thakura okazją do zaproszenia wiel-
bicieli i nakarmienia ich krsna-prasadam, a następnie zbiorowego 
sankirtana. Thakura Mahaśaya pełnił z jednakowym entuzjazmem 
służbę dla Bóstw i wielbicieli. Niesłychanie ciężko byłoby znaleźć 
drugą taką osobę w tym świecie. Stopniowo wieści o jego chwałach 
rozchodziły się po całym kraju. Dzięki opowiadaniu o tym mogę sam 
dostąpić oczyszczenia.
Narottama dasa Thakura i Ramacandra Kaviraja byli wielkimi przy-
jaciółmi. Razem jedli, kąpali się i spali. Wcześnie rano Narottama 
udawał się do świątyni, by wziąć udział w mangala-arati. Później mył 
zęby, kąpał się i dekorował ciało znakami tilaka, by następnie zasiąść 
w swym bhajana-kutira i intonować Święte Imiona Pana.
Każdego ranka Narottama pięciokrotnie okrążał świątynię, podle-
wał roślinkę tulasi i wąchał jej liście. Codziennie przyjmował cara-
namrtę od Bóstw; nigdy nie przerywał intonowania japa, by się do 
kogoś odezwać. Po południowym ofiarowaniu bhoga ze złożonymi na 
piersi dłońmi przyglądał się ceremonii arati odprawianej w świątyni, 
następnie składał Panu pokłony i w towarzystwie innych Vaisnavów 
rozkoszował się prasadam.
Narottama dasa Thakura zabronił swym uczniom dotykania tacy, 
z której jadł. By po jedzeniu odświeżyć usta, zawsze żuł kawałek hari-
taki (myrobalan, owoc drzewa Terminalia chebula).
Mówiąc o rozrywkach Krsny, Narottama dasa Thakura zawsze miał 
w oczach łzy. Codziennie w towarzystwie Ramacandra Kaviraja dysku-
towali na tematy związane ze Śrimad-Bhagavatam, czasami pogrążali 
się w głębokiej medytacji i wtedy nie odzywali się ani słowem. Każ-
dą wolną chwilę wykorzystywali, by intonować Święte Imiona Pana.; 
w rzeczywistości intonowali sto tysięcy Imion dziennie. W trakcie wie-
czornego arati  Narottama dasa Thakura zwykł tańczyć przed Bóstwa-
mi, czasami też klaskał dłońmi i nie mrugając powiekami wpatrywał 
się w Bóstwa. Bardzo ściśle przestrzegał każdego Ekadaśi.
W ten oto sposób Narottama dasa Thakura i  Ramacandra Kaviraja 
żyli w szczęściu, skupieni na praktyce procesu Świadomości Krsny. 
Każda chwila była dla nich zbyt drogocenna, by ją zmarnować. Żona 
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Ramacandry Kaviraja mieszkała w swym domu, utrzymywana z ma-
jątku Narottama dasa Thakura. Pewnego dnia napisała ona list do Na-
rottama, w którym pokornie prosiła o możliwość spotkania z mężem. 
Przeczytawszy to, Narottama zwrócił się do Ramacandra: „Udaj się do 
domu. Masz na to moją zgodę, o nic się nie martw.”
Ramacandra Kaviraja nie przejął się listem i radą przyjaciela i pozo-
stał u jego boku. Kilka dni później Narottama zwrócił się do niego: 
„Musisz dziś udać się do swego domu. Potraktuj to jako polecenie. 
Możesz wrócić jutro.”
Zgodnie z wolą Narottama, Ramacandra wyruszył w drogę, nieszczę-
śliwszy z powodu opuszczenia towarzystwa swego najbliższego przy-
jaciela. Nie chciał iść do domu i choć w końcu tam dotarł, sercem po-
zostawał w Kheturi.
Ramacandra spędził w domu noc, a wczesnym rankiem następnego 
dnia udał się w drogę powrotną do Kheturi. Pojawił się w domu Na-
rottama dasa Thakura podczas ceremonii mangala-arati. Narottama 
stał w świątyni i intensywnie wpatrywał się w Bóstwa, jednakże ką-
tem oka zauważył Ramacandrę Kaviraja.
Jak podczas każdego mangala-arati, Ramacandra Kaviraja wziął 
w ręce miotłę i zajął się zamiataniem świątynnego podwórka. Ganił 
siebie za porzucenie towarzystwa Najwyższego Pana i Jego drogiego 
wielbiciela w osobie Narottama dasa Thakura. Był tak na siebie zły, że 
w złości zaczął bić się po plecach trzonkiem miotły.  Widząc to, Na-
rottama wyrwał miotłę z jego rąk mówiąc: „Proszę, przestań. Czyniąc 
to sprawiasz mi ból. Cieszą mnie twa miłość i oddanie dla mnie i dla 
Najwyższego Pana.”
Przyjaciele objęli się serdecznie. Ramacandra Kaviraja i Narottama 
dasa Thakura byli nierozłączni, podobnie jak Rama Krsna i Harirama. 
Obaj byli pełni współczucia i obojętni wobec materialnego świata.
Pewnego dnia, Rama Krsna i Harirama maszerowali radośnie oma-
wiając rozmaite tematy dotyczące Świadomości Krsny. Niespodziewa-
nie natknęli się na niegodziwego bramina o imieniu Ganganarayana 
Cakravarti. Głupiec też zwrócił się do nich tymi, pełnymi sarkazmu, 
słowy: „Jakimiż Vaisnavami jesteście? Jesteście braminami, lecz nie 
zachowujecie się stosownie do tego. Które to śastry mówią, iż Vaisna-
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va jest ważniejszy od bramina?”
Rama Krsna i Harirama odpowiedzieli: „Nie wiesz nic o śastrach, 
więc dlaczego niepotrzebnie doszukujesz się w nas wad? Czynności 
Vaisnavy różnią się od tych spełnianych przez bramina. Jakiż poży-
tek z narodzenia się w bramińskiej rodzinie, jeśli nie posiada się bra-
mińskich cech? Współcześni bramini na ogół nie uważają Krsny za 
Najwyższego Pana, gdyż ich serca zanieczyszczone są przez rozmaite 
materialne pragnienia.”
Ganganarayana odparł: „Jeśli bramin nie intonuje mantr Gayatri, 
traci swą  pozycję. Mimo studiowania wielu pism, wasza inteligencja 
wciąż jest nieczysta i niedojrzała.”
Wielbiciele odrzekli: „Posłuchaj, bracie: braminem jest ten, kto zna 
Brahmana. Póki bramin nie posiądzie duchowej wiedzy, nie może 
wyzwolić się z materialnej egzystencji.  Kali-yudze Śri Krsna Caitanya 
pojawił się wraz ze Swymi towarzyszami i uczynił tę ziemię chwaleb-
ną. Wyzwolił wiele upadłych i nikczemnych ludzi- zostaliśmy tylko 
my, dwie najnieszczęśliwsze z dusz. Z tego też powodu, dla naszej ko-
rzyści Pan pojawił się po raz jeszcze, w Kheturi.”
Gdy tak rozmawiali, serca wielbicieli zaczęły wypełniać się silnymi 
emocjami. Ganganarayana był zaskoczony widząc ich silną wiarę 
i oddanie i zauważył, że z jakiegoś powodu poczuł do nich sympatię, 
zaprosił ich wiec na dyskusje do swego domu. Gdy przyszli, nakarmił 
ich, a wieczorem zasiedli do rozmowy.
Rama Krsna powiedział: „Bramin nie może zostać wyzwolony, jeśli 
nie przyjmie schronienia lotosowych stóp Krsny. Śastry oznajmiają: 

bhagavad-bhakti-hinasya
jatiù sastraà japas tapaù

apraëasyaiva dehasya
maëòanaà loka-raïjanam

Narodziny w znakomitej rodzinie lub wielkim narodzie, wiedza 
z pism objawionych, oddawanie się pokutom i wyrzeczeniom oraz in-
tonowanie wedyjskich mantr są u osoby pozbawionej służby oddania 
jak ozdoby na martwym ciele. Takie ozdoby służą jedynie urojonym 
przyjemnościom ogółu ludzi.

(Hari-bhakti-sudhodaya 3.11.12)
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Jeśli bramin nie jest Vaisnavą, nie może być uważany za mistrza du-
chowego. Potwierdza to następujący werset z śastr:

maha-kula-prasüto „pi sarva-yajïeñu dikñitaù
sahasra-çakhadhyayi ca na guruù syad avaiñëavaù

Nawet bramin, będący ekspertem w spełnianiu ofiar i doskonale obe-
znany z literaturą wedyjską, nie może zostać uznany za mistrza du-
chowego, jeśli nie jest Vaisnavą.   (Padma Purana)
Uważasz się za wielką osobistość, lecz przyjmując fałsz za prawdę 
w rzeczywistości zmarnowałeś swe cenne  życie.”
Usłyszawszy te oznajmienia pism, Ganganarayana zląkł się. Lamen-
tując nad swoim nieszczęściem, pokłonił się obu wielbicielom. Na-
stępnego ranka zabrali go ze sobą do świątyni, by mógł ujrzeć Bóstwa 
i spotkać Narottama dasa Thakura. Gdy tylko Ganganarayana ujrzał 
Bóstwo Pana Gaurangi, powróciła doń radość. Zostawiając go w po-
koju świątynnym, Rama Krsna i Harirama udali się do Narottama 
dasa Thakura i złożyli mu pokłony. Zwrócili się doń: „Przyprowadzi-
liśmy kogoś na spotkanie z tobą. Jeśli nie masz nic przeciwko temu, 
przywołamy go tutaj.”
„Kim jest ta osoba? Dlaczego chce się ze mną widzieć?”-dociekał Na-
rottama dasa Thakura.
Odpowiedziawszy na te pytania, Rama Krsna poszedł do pokoju 
świątynnego, skąd przywiódł Ganganarayana przed oblicze Narotta-
ma. Pokłoniwszy mu się, Ganganarayana rzekł: „W trzech światach 
nie ma osoby bardziej upadłej ode mnie. Narodziny po narodzinach 
byłem niechętny Najwyższemu Panu i Jego wielbicielom. Popełniłem 
wiele grzesznych czynności, lecz teraz przychodzę, by podporządko-
wać się tobie. Proszę, daj mi schronienie u twych lotosowych stóp.”
Widząc wielką pokorę bramina, Narottama dasa Thakura wypełnił się 
współczuciem: „Podejdź, proszę. Nie martw się o nic. Modlę się, by 
mój mistrz duchowy, Lokanatha Goswami, obdarzył cie swą łaską.” 
Bramin padł do stóp Rama Krsny i Harirama, oni zaś podnieśli go 
i uściskali serdecznie. Wtedy pojawił się Ramacandra Kaviraja, bra-
min pokłonił się także i jemu. Kilka dni później Ganganarayana zo-
stał inicjowany do intonowania mantry Radha-Krsna i poinstruowa-
ny co do ostatecznego celu życia i procesu, dzięki któremu można ten 
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cel osiągnąć. Po poświęceniu pewnego czasu studiom nad literaturą 
Vaisnava, stał się on kwalifikowanym wielbicielem.
Czytelnicy, teraz opowiem o wielbicielu znanym pod imieniem Hari-
candra Raya. Był on zarządcą prowincji Jalapantha; trudnił się rozbo-
jami. Wszystkie jego czyny były nikczemne i godne potępienia. Jed-
nakże, po spotkaniu Narottama dasa Thakura i podporządkowaniu 
mu się, nastąpiła zmiana w jego sercu: stał się osobą pobożną i pełną 
zalet. Wypełnianie poleceń guru uważał za swój najważniejszy obo-
wiązek i z tego powodu bezustannie chętny był do pełnienia służby 
oddania. Był bardzo pokorny i przywiązany do służenia wielbicielom. 
Kiedykolwiek odwiedzał Narottama dasa Thakura, zawsze przynosił 
mu rozmaite przedmioty użyteczne we służbie dla Pana. 
Pewnego dnia Rama Krsna i Harirama zapytali Narottama dasa Tha-
kura: „Co powinniśmy czynić, by osiągnąć lotosowe stopy Śri Śri Ra-
dha-Krsny?”
Narottama dasa Thakura wyjaśnił: „Słuchajcie uważnie poleceń Śri 
Caitanyi Mahaprabhu i Śrila Rupy Goswamiego: wszyscy winni peł-
nić czystą służbę oddania dla Pana. Służba ta nie może być skażona 
nawet cieniem karmy czy jnany. W rzeczywistości, powinno porzucić 
się wszystko prócz pragnienia służenia Krsnie. Wszyscy w tym świe-
cie przykuci są do toczącego się koła karmy i oszołomieni przez iluzo-
ryczną energię Pana. Dlatego właśnie ludzie zawsze cierpią.”
„Należy pełnić służbę oddania na rozmaite sposoby, jednocześnie 
porzucając wszelkie materialne czynności. Należy stać się obojętnym 
wobec życia materialnego i przywiązanym do podążania za nakazami 
w służbie oddania. Należy podążać ścieżką wytyczoną przez mahaja-
nów. Wszyscy towarzysze Gaura-Nitai ustanowili dla nas przykłady, 
za którymi możemy podążać. Jeśli zboczymy że ścieżki tych nauk, bez 
wątpienia upadniemy ponownie.”
„Serce podobnej mi osoby w sposób naturalny wypełnia skłonność 
do oszukiwania, dlatego też zawsze staram się mieć silną wiarę w lo-
tosowe stopy Najwyższego Pana. Sanatana Goswami, Raghunatha 
dasa Goswami, Gopala Bhatta Goswami, Raghunatha Bhatta Goswa-
mi i Lokanatha Goswami łaskawie pouczyli mnie w tej materii. Ich 
słowa są mym życiem i duszą.”
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„Prawdą jest, iż odpowiednie życie w tym świecie wymaga spełniania 
wielu rytualistycznych czynności. Wszystkie żywe istoty mają dług 
wdzięczności wobec swych rodziców i wielu innych żywych istot. Jak 
powinien działać wielbiciel? Odpowiedź dana jest nam w tym werse-
cie:

kulaà pavitraà janani kåtartha
vasundhara va vasatiç ca dhanya
nåtyanti svarge pitaro „pi teñaà

yeñaà kule vaiñëava-namadheya 
„Niezależnie od tego, w jakiej rodzinie pojawia się Vaisnava, jego 
krewni, matka, miejsce jego narodzin i zamieszkania zostają oczysz-
czone, a jego przodkowie tańczą w niebie.”
Po usłyszeniu tego wersetu, trzej wielbiciele pokłonili się i rzekli: „Ten 
świat pełen jest niepokoju i przeszkód. Jak w takich warunkach chro-
nić siebie i swą służbę dla Pana?”
Ramacandra Kaviraja wyjaśnił: „Przyjaciele, umysły nasze przywykły 
do akceptowania i odrzucania rzeczy jednej za drugą. Gdy ktoś pra-
gnie jedynie wypełniać swe tymczasowe powinności, stanowcza de-
terminacja do pełnienia służby oddania nie pojawia się w jego sercu. 
Wielkie dusze porzucają wszelkie materialne czynności.”
„Służba oddania jest z natury czysta i pozbawiona materialnych za-
nieczyszczeń, jednakże znajdują się głupcy próbujący znaleźć w niej 
wady i błędy. Na przykład, gopi z Vrajy wielbiły Krsne bez material-
nych pragnień; nie zważały na materialne zakazy obyczaje. Wielbiciel 
pozostający jednakowym wobec zaszczytów i dyshonoru winien być 
uważany za wzniosłego.”
„Jaka jest korzyść z działania dla zysku? Dzięki spełnianiu pobożnych 
czynów można udać się na planety niebiańskie i przez wiele lat cieszyć 
się boskimi rozkoszami. Jednakże osoba wielbiąca Krsnę i Vaisnavów 
na zawsze zamieszka we Vrindavanie. Osiągniecie Vrindavany i do-
stanie się na planety niebiańskie to zupełnie coś innego.”
„Czczenie Krsny poprzez stosowanie się do nakazów i zakazów nazy-
wamy vaidhi-bhakti. Wielbienie Krsny w sposób spontaniczny zwane 
jest raganuga-bhakti. By uczynić postęp na którejś z tych ścieżek na-
leży przyjąć nauki i przewodnictwo prawdziwego mistrza duchowe-
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go. Do wstąpienia na ścieżkę raga-marga niezbędne jest osiągnięcie 
wystarczającego poziomu zaawansowania. Ścieżka ta nie jest odpo-
wiednia dla każdego. Tak długo, jak ktoś działa pod jurysdykcją zasad 
i nakazów zawartych w Wedach, tak długo nie może on służyć Krsnie 
w sposób spontaniczny. W dalszym ciągu jednakże osoba taka winna 
praktykować uregulowaną służbę oddania, aż do momentu, w któ-
rym jej serce mocno przywiąże się do Krsny. Tylko wtedy można bez-
piecznie praktykować raga. Są osoby działające w sposób kapryśny 
i określające swe czynności mianem raga-bhakti. W rzeczywistości 
marnują one jedynie swój czas.”
Następnie Ramacandra Kaviraja zwrócił się do Narottama dasa Tha-
kura z prośbą o napisanie książki wyjaśniającej kwestie vaidhi-bhakti 
i raganuga-bhakti. Jakiś czas potem Narottama napisał słynny zbiór 
pieśni, Prema-bhakti-candrika, opisujący transcendentalne nastro-
je w służbie oddania. Praca ta została stworzona dla korzyści jego 
uczniów w oparciu o stwierdzenia Śrila Rupy Goswamiego.
Ramacandra Kaviraja kontynuował: „Podczas pełnienia służby odda-
nia należy zachować ostrożność. Nie powinno się przyjmować zbyt 
wielu uczniów, Śrila Rupa Goswami wyraźnie tego zabronił w swych 
książkach. Nie powinno się także przebywać w towarzystwie czcicieli 
półbogów. Potwierdza to następujący werset:

aliìganam varaà manye vyala-vyaghra-jalaukasam
na saìgaù çalya-yuktanam, nana-devaika-sevinam

„Zaprawdę, lepiej jest pozostawać w uścisku węża, tygrysa bądź kro-
kodyla, niźli znosić agonię powodowaną towarzystwem czcicieli roz-
maitych półbogów.”
„Nie powinno się przebywać w towarzystwie lub nawet rozmawiać 
z osobami wrogimi Najwyższemu Panu. Mówi o tym ten werset:

varaà huta-vaha-jvala-
païjarantar-vyavasthitiù
na çauri-cinta-vimukha-
jana-saàvasa-vaiçasam

 Lepiej jest cierpieć w klatce za kratami, będąc otoczonym przez palą-
ce płomienie, niż obcować z tymi, którzy pozbawieni są świadomości 
Krsny. Takie towarzystwo jest wielkim obciążeniem. 



200

„Należy wielbić Krsnę ciałem, umysłem i mową. Jest wielu samo-
zwańczych acaryów i wielbicieli zainteresowanych jedynie szerze-
niem własnych chwał i materialnym bogactwem. Jakiż jest pożytek 
z takiego nauczania? Nauczyciel religijny, acarya, musi przestrzegać 
wszelkich norm i nakazów w celu ustanowienia właściwego przykła-
du do naśladowania. Jedynie wtedy może nauczać innych. W innym 
przypadku, jego nauczanie nie będzie miało wpływu na umysły zwy-
czajnych ludzi.”
Na początku proces sadhana-bhakti może być trudną ścieżką. Nale-
ży wystrzegać się popełniania obraz podczas podążania nią i ściśle 
przestrzegać zaleceń mistrza duchowego. To zapewni siłę i entuzjazm 
niezbędny do kontynuowania tych praktyk. Gdy osoba taka stanie 
się odpowiednio zaawansowana i doświadczy swej wewnętrznej jaź-
ni, wtedy przypomni sobie swą wieczną tożsamość i związek z Naj-
wyższym Panem. Następnie, pod przewodnictwem gopi  będącej mi-
strzem duchowym i zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, będzie 
mogła służyć Śri Śri Radha-Krsnie. W tym momencie ktoś taki uważa 
siebie za jedną z gopi.”
„Czasami wielbiciel taki będzie służył Panu, a czasami będzie jedy-
nie wpatrywał się w lotosowe twarze Boskiej Pary. Czasami poda Im 
kuìkumę i pastę sandałową, innym razem będzie wachlował Ich ca-
marą. W ten sposób wielbiciel ów zamieszka w gaju swego mistrza 
duchowego i pod jego nadzorem bezustannie służył będzie Śri Śri 
Radha-Krsnie.”
„Gopi z Vrajy cieszą się zabawami z Krsną w nastroju parakiya-rasa. 
Jest to najwyższa z form przyjemności w duchowych związkach.”
Następnie Ramacandra Kaviraja poprosił Narottama dasa Thakura 
o objaśnienie svakiya-rasy:
„W svakiya-rasa Krsna cieszy się transcendentalnym szczęściem, lecz 
w rozrywkach tych nie bierze udziału Śri Radha. Parakiya-rasa jest 
bardziej chwalebna niż  svakiya-rasa, gdyż odbywa się pod kontrolą 
Śri Radhy. Tematy te są bardzo poufne i jedynie odpowiednio kwali-
fikowani wielbiciele winni słuchać o nich od swych mistrzów ducho-
wych. Choć Śri Śri Radha-Krsna cieszą się Swymi zabawami w dzień 
i w nocy, są w nich momenty spędzane wspólnie i momenty rozłąki. 
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Te ostatnie są szczególnie wzruszającym elementem parakiya-rasy.”
„”Czyści wielbiciele wielbią Radha-Krsnę na dwa sposoby: wewnętrz-
nie i zewnętrznie. Wielbiciele Pana winni zawsze szukać towarzystwa 
osób pragnących służyć Śri Śri Radha-Krsnie. Śri Krsna Caitanya Ma-
haprabhu poinstruował nas już o najlepszej formie czczenie, zaś Śrila 
Rupa Goswami propagował tą metodę spisując wiele ksiąg, zarówno 
o vaidhi-marga, jak i raga-marga. Śrila Rupa Goswami objaśnił waż-
ność przyjmowania schronienia mistrza duchowego i pełnienia służ-
by oddania zgodnie z jego wskazówkami. Osoba nie pełniąca takiej 
służby nie jest w stanie osiągnąć perfekcji i powrócić do Boga.”
„Pan Caitanya pouczał wszystkich, by intonowali Święte Imiona Krsny. 
Maha-mantra Hare Krsna jest pełna słodyczy i nagradza miłością do 
Boga. Pan nakazał Swym zwolennikom intonowanie sześćdziesięciu 
czterech rund tej mantry dziennie. Pomimo pisania niezliczonych 
książek, Śrila Rupa Goswami codziennie, bez wyjątku, intonował sto 
tysięcy Imion. Także Raghunatha dasa Goswami miał to w zwyczaju. 
Święte Imiona Pana są niczym drzewa pragnień, spełniając wszelkie 
pragnienia wielbiciela.”
Gdy Narottama dasa Thakura skończył przemowę, wszyscy obecni 
tam wielbiciele pokłonili mu się. 
Drodzy czytelnicy, spisuje tę opowieść na polecenie mego mistrza 
duchowego. Wybaczcie mi wszelkie nieścisłości. Jedni wielbiciele in-
tonują Święte Imiona, inni tego nie czynią. Niektórzy pełnia jeden 
rodzaj służby oddania, inni służą Panu na wiele sposobów. Jednakże, 
kimkolwiek wielbiciel by nie był, musi on pełnić służbę oddania pod 
przewodnictwem guru. Jeśli ktoś naprawdę chce osiągnąć lotosowe 
stopy Krsny, winien podążać ścieżką wytyczoną przez mahajanów.
Osoba pełniąca służbę oddania w odpowiedni sposób, lecz mimo tego 
zbaczająca ze ścieżki wiodącej do doskonałości powinna być uważana 
za pozbawioną łaski Krsny. Gdy ktoś porzuca przywiązanie do Krsny 
i próbuje cieszyć się materialnymi przyjemnościami, jego serce zanie-
czyszcza się i zapomina on o prawdziwym celu życia. Ludzie tacy nie 
czczą Krsny, marnując w ten sposób swą cenną ludzką formę życia.
Mahajanowie wskazali ścieżkę odpowiednią do osiągnięcia ostatecz-
nego celu życia i podążając tą ścieżką, wielu wielbicieli osiągnęło 
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doskonałość. Sam Krsna opisuje czynności, jakich winien podjąć się 
Vaisnava. W tym świecie wielu jest przedstawiających się jako acarya, 
lecz pozbawionych odpowiednich kwalifikacji. Ludzie tacy działają 
powodowani chęcią odniesienia materialnej korzyści. Dlatego też, jak 
mogliby być nazywani Vaisnavami?
Ci samozwańczy acaryowie przyjmują setki uczniów, uważając się za 
czystych i pełnych wiedzy. Nie służą Vaisnavom i nie wychwalają ich, 
zamiast tego zajmując się zapewnieniem utrzymania dla członków 
swych rodzin. Ludzie tacy nie przestrzegają żadnych ślubów i nie or-
ganizują festiwali z okazji świąt. Trwonią wielkie bogactwa na mał-
żeństwa swych dzieci, nazywając takie działania „służbą oddania.” 
Osoby takie przepełnia duma z zajmowanej w społeczeństwie pozy-
cji; choć Pana czczą jedynie na pokaz, uważnie angażują się w wyszu-
kane wielbienie półbogów. Zamiast krsna-katha, rozmawiają jedynie 
na  przyziemne tematy, w ten sposób marnując swój cenny czas.
Drodzy czytelnicy, umacniajcie serca podążając za instrukcjami swych 
mistrzów duchowych. Słuchajcie Vaisnavów i szanujcie ich słowa.
Pragnąc służyć lotosowym stopom Śri Jahnavy i Viracandry, ja, Nity-
ananda dasa, opowiadam Prema Vilasę.
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Osiemnasta Vilasa
GOPALA BHATTA GOSWAMI 

WYZWALA HARIVAMŚĘ; 
CANDRAY WYZWOLONY DZIĘKI łASCE 

NAROTTAMA DASA THAKURA.

Wszelka chwała Śri Krsnie Caitanyi Mahaprabhu! Wszelka chwała 
najmiłosierniejszemu Panu  Nityanandzie! Wszelka chwała dla Adva-
ita Acaryi, oceanu łaski, który wypełniając pragnienie Pana Gaurangi 
przywołał go do tego świata! Wszelka chwała dla Gadadhara, oceanu 
transcendentalnych smaków, wszelka chwała wielbicielom Pana Gau-
rangi.
Wszyscy Goswami z Vrindavany mieli wielu zwolenników i uczniów. 
Teraz pokrótce napiszę coś o nich.
Moja Pani, Jahnava Mata, posiada moce Pana Gaurangi. Pisząc tą 
książkę zawsze staram się podążać za jej instrukcjami. Jest całkowita 
zgodność między słowami Jahnava Maty i Pana Gaurangi.
Jahnava Mata spędziła we Vrindavanie sporo czasu. Podczas poprzed-
niego pojawienia się Pana Krsny była Jego bliskim towarzyszem i w 
ten sposób mogła rozkoszować się udziałem w wielu rozrywkach we 
Vrindavanie. Nie będę jednak rozwijał tego tematu, gdyż zabroniono 
mi tego.
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Pan Caitanya upełnomocnił Swych dwóch towarzyszy, Rupę i Sana-
tanę Goswamich, do kontynuowania Jego misji. Na własnym przy-
kładzie pokazali oni, jak pełnić służbę oddania i być pokornym nie 
oczekując szacunku od innych.
Kaśiśvara Pandita był bardzo znany w okręgu Vraja-mandala. Był bar-
dzo oddany Rupie i Sanatanie Goswamim i miał w nich wielką wiarę. 
Jego mistrzem duchowym był Iśvara Puri, który powierzył go opiece 
Śri Krsny Caitanyi.  
Gadadhara Pandita był częścią wewnętrznej mocy Pana. Jego guru 
był Pundarika Vidyanidhi. Nie widząc go któregoś dnia, Pan płakał.
Innym wielbicielem z Vrindavany był Bhugarbha Goswami, uczeń 
Gadadhara Pandita. Cieszył się wielkim poważaniem u Śri Rupy 
i Sanatany Goswamich. Także Lokanatha Goswami był bardzo drogi 
Panu i obdarzony był Jego łaską. Mocą swego współczucia wyzwolił 
wiele żywych istot. Jego wyrzeczenie  było tak wielkie, iż nawet Rupa 
i Sanatana Goswami okazywali mu z tego powodu wielki szacunek. 
Nigdy nie czynił wysiłków w celu zdobycia pożywienia, jedynym da-
chem, pod jakim sypiał, był ten zapewniany mu przez drzewa Vrin-
davany. Kiedykolwiek Rupa i Sanatana Goswami mieli jakieś wątpli-
wości, udawali się po poradę do Lokanatha Goswamiego. Miał tylko 
jednego ucznia, Narottama dasa Thakura.
Opisałem już chwały Narottama dasa Thakura. Kaśiśvara miał ucznia 
o imieniu Bhakta Kaśi, pochodzącego z bramińskiej rodziny z Vrin-
davany. Byli także Govinda Goswami i Yadava Acarya, dwaj wielbi-
ciele z Bengalu, którzy porzucili życie rodzinne i przyjęli schronienie 
u lotosowych stóp Pana. Krsna Pandita Thakura był Vrajavasim, bar-
dzo podziwianym przez Goswamich, Rupę i Sanatanę.
Chwały Kaśiśvara Krsna dasa są niezmierzone. Jego wzniosłą pozycję 
znał Śrila Rupa Goswami. W poprzedniej inkarnacji był on Keli-kala-
-manjari.
Raghunatha Bhatta Goswami był drogi Panu Gaurandze. Był nierozłącz-
nym towarzyszem Śri Rupy i Sanatany Goswamich. Yadunandana  był 
oddanym uczniem Advaita Acaryi; przyjmował on instrukcje od Raghu-
natha dasa Goswamiego. Dzięki łasce Pana Nityanandy porzucił on życie 
materialne i udał się do Nilacala na spotkanie z Panem Caitanyą.
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Pan był szczęśliwy widząc Yadunandana; powierzył go opiece Swa-
rupa Damodara, który nauczył go wszystkiego o życiu duchowym. 
Yadunandana był ekspertem w rozumieniu małżeńskich rozrywek 
Pana, gdyż w poprzedniej inkarnacji pomagał Lalicie w jej służbie. 
Właśnie dlatego był szczególnie drogi dla Swarupa Damodara, który 
nie był nikim innym, niż samą Lalitą.
Raghunatha dasa Goswami podarował Yadunandanie guïja-mala i po-
wierzył go lotosowym stopom Śrimati Radharani. Podarował mu tak-
że do czczenia Govardhana-śila. Jakiś czas potem oddał go pod opiekę 
Rupy i Sanatany Goswamich. W krótkim czasie stał się Yadunandana 
bardzo drogim wszystkim wielbicielom we Vrindavanie. W ostatnich 
dniach swego życia mieszkał on nad Radha-kunda, gdzie przez całą 
dobę czcił Śri Śri Radha-Krsnę. Trudno byłoby znaleźć osobę bardziej 
obojętną wobec świata materialnego niż on. Yadunandana był bardzo 
drogi Śri Radhice; Krsnadasa Kaviraja Goswami wychwalał go jako 
swego mistrza duchowego. 
W wczesnych latach swego życia Krsnadasa Kaviraja Goswami rado-
śnie wielbił Krsnę w swej wiosce, Jhamatpura, znajdującej się w Ben-
galu. We śnie pojawił mu się najłaskawszy Nityananda Prabhu i po-
błogosławił go. Krsnadasa był niezmiernie szczęśliwy mogąc ujrzeć 
Nityanandę Prabhu i Jego towarzyszy; pokłonił im się i ofiarował 
wiele modlitw. Wtedy też Nityananda Prabhu polecił mu udać się do 
Vrindavany.
W Çri Caitanya-caritamåta Krsnadasa Kaviraja Goswami przedsta-
wia siebie jako ucznia Yadunandana. Z powodu transcendentalnych 
cech Yadunandana, Śri Rupa  i Sanatana Goswami byli dla niego bar-
dzo łaskawi.
Gdy Krsnadasa Kaviraja Goswami przybył do Vrindavany, przyjął 
schronienie u lotosowych stóp Raghunatha dasa Goswamiego. Cie-
kawym jest, dlaczego jedni wielbiciele przyjmują schronienie innych; 
powodem tego jest ich bliski związek, jaki mają ze sobą na poziomie 
doskonałości. Pozwólcie, że teraz napiszę o Gopala Bhatta Goswa-
mim. Gdy Śri Caitanya Mahaprabhu podróżował po południowych 
Indiach, przybył do Śri Rangam, gdzie wykąpał się w rzece Kaveri 
i widział Bóstwo Śri Ranganatha. Pan zatrzymał się w Śri Rangam 



206

przez cztery miesiące caturmasyi; mieszkał w domu wuja Gopala 
Bhatty o imieniu Trimalla Bhatta. Tam razem spędzali czas na roz-
mowach o Świadomości Krsny.
Trimalla był wielbicielem Laksmi-Narayana, więc pewnego dnia Pan 
w żartach zwrócił się doń: „Twoja Laksmi zawsze przebywa na piersi 
Narayana i wielbiona jest jako najcnotliwsza z kobiet. Dlaczegóż więc 
pragnie Ona towarzystwa Krsny?”
Trimalla był zakłopotany słysząc pytanie Pana i nie wiedział, co od-
powiedzieć. W końcu odparł: „Mój Panie, nie jestem w stanie zrozu-
mieć, o czym mówisz. W rzeczywistości nie wiem niczego o celu ży-
cia i drogach do jego osiągnięcia. Ciągle jednak jestem przekonany, iż 
jesteś mym czcigodnym Panem, Laksmi-Narayana, który pojawił się 
przede mną w przebraniu sannyasina. Nie wiem, jak wychwalać cię 
w odpowiedni sposób. Mój Panie, jestem głupcem, więc proszę, bądź 
dla mnie łaskaw.”
Śri Caitanya Mahaprabhu słysząc to poczuł do Trimalla Bhatty wiel-
kie współczucie i objął go serdecznie. W tej samej chwili w sercu 
Trimalli objawiły się wszystkie rozrywki z Vrajy i tańcząc radośnie, 
zaczął on przejawiać symptomy ekstatycznej miłości. Wtedy Pan wy-
jawił mu Swą tożsamość i nakazał wezwać wszystkich członków ro-
dziny. Trimalla przyprowadził przed oblicze Pana swych dwóch braci, 
ich synów i innych krewnych. Widząc transcendentalną postać Pana, 
wszyscy oni zaczęli płakać.
Gdy pokłonili się i odeszli, wszyscy prócz Trimalli i jego bratanka 
o imieniu Gopala Bhatta, Pan przemówił; „Ten oto Gopala jest mi 
bardzo drogim. Proszę, wykształć go należycie by stał się uczonym 
i nie pozwól mu się ożenić. Takie jest moje polecenie.”
Następnie Pan przywołał Prabodhanandę i uśmiechając się rzekł: 
„Ten tutaj Gopala Bhatta dorośnie  i zostanie twym uczniem. Będzie 
uczonym biegłym we wszystkich pismach.”
W tym czasie Gopala Bhatta pochłonięty był studiami nad Çrimad-
-Bhagavatam, więc Pan objaśnił mu prawdziwe znaczenie tego wiel-
kiego dzieła. Na koniec Pan powiedział: „Mieszkaj w domu rodzin-
nym tak długo, jak długo żyć będą twoi rodzice. Później udaj się do 
Vrindavany, gdyż tam osiągniesz wszystko, czego zapragniesz.”
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Później Pan pouczył Prabodhanandę: „Wyślij Gopala do Vrindavany, 
gdyż jest mi tam potrzebny.” 
Następnie Pan opuścił Śri Rangam. Wszyscy mieszkańcy domu Tri-
malla Bhatty zatonęli w oceanie żałości. Prabodhananda był Panu 
drogi ponad życie, więc obdarzył go On błogosławieństwami i uczy-
nił wzniosłym Vaisnavą.
Teraz opowiem, jak Gopala Bhatta udał się do Vrindavany. Pewnego 
dnia Prabodhananda wezwał Gopala i przypomniał mu o tym, iż Pan 
polecił mu udać się do Vrindavany. Prabodhananda pomagał mu we 
wszelkich sytuacjach; w swej edycji Hari-bhakti-vilasy Gopala Bhat-
ta Goswami wspomina, jak łaskawy był dla niego jego wuj, Prabodha-
nanda.
W końcu Gopala Bhatta zdecydował się na podróż. Prabodhananda 
polecił mu przyjęcie schronienia Rupy i Sanatany Goswamich nie-
zwłocznie po dotarciu do Vrndavany. Dał mu także wiadomość dla 
Goswamich, w której prosił ich o opiekę nad młodzieńcem.
Gopala Bhatta przemierzył las Jharikhanda i po wielu dniach wę-
drówki dotarł do Mathury. Niezwłocznie pokłonił się krainie Pana 
Krsny. Następnego dnia przybył do Vrindavany i swe kroki skierował 
od razu do miejsca, w którym przebywał Śrila Rupa Goswami.
Po dotarciu do chatki Goswamiego, Gopala Bhatta pokłonił mu się 
i przekazał list od Prabodhanandy. Śrila Rupa i Goswami ucieszyli 
się na widok przybysza i obdarzyli go obfitymi błogosławieństwami. 
Dwaj bracia traktowali go, jakby był im droższy nawet niż ich własne 
życia.
Później Rupa i Sanatana Goswami nakazali Gopalowi zebranie z śastr 
wszelkich kwestii odnoszących się do czynności, rytuałów i ślubów 
Vaisnava oraz procesu czczenia opisanego w Hari-bhakti-vilasie Sa-
natany Goswamiego. Po ukończeniu tego zadania Gopala Bhatta 
Goswami ofiarował owoce swej pracy Sanatanie Goswamiemu, któ-
ry był niezmiernie zadowolony widząc jego komentarze i objaśnie-
nia. W pierwszym wersie tej książki Gopala Bhatta Goswami opisuje 
chwały swego mistrza duchowego.
Gopala Bhatta Goswami był czystym wielbicielem Pana. Zwykli lu-
dzie nie są w stanie pojąć jego czynów. Jeśli ktoś ma wątpliwości co 
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do jego zachowania, z pewnością staną się one przyczyną jego upad-
ku. Gopala Bhatta Goswami miał wielu uczniów, takich jak Śrinivasa 
Acarya, Harivamśa Brajavasi, Gopinatha Pujari (niezwykle uczony), 
Śambhurama i Makaranda (pochodzący z Gujaratu). Gopala Bhatta 
Goswami powierzył służbę dla Śri Śri Radha-raman pieczy Gopina-
tha Pujariego.
Jego uczeń, Harivamśa, był nieposłuszny i został odrzucony. Utracił 
wtedy wszystko, całe szczęście i wszystkie zalety. Pozwólcie, że opo-
wiem wam jak do tego doszło.
Harivamśa Brajavasi był znanym uczonym; zawsze służył swemu mi-
strzowi duchowemu i z tego powodu Gopala Bhatta Goswami był 
z niego zadowolony. Jednakże przez zrządzenie Opatrzności, Hari-
vamśa okazał swemu guru nieposłuszeństwo.
Pewnego dnia, Ekadaśi Harivamśa pojawił się przed obliczem swego 
guru żując orzechy betelu. Zapytany przez Gopala Bhattę Gosamiego 
o to, co ma w ustach, powiedział, że to prasada od Śri Radhy. Wte-
dy Gopala Bhatta Goswami rzekł: „W Ekadaśi nie powinieneś jeść 
niczego, nawet resztek pożywienia Pana Hari. Śastry mówią wyraź-
nie: prasada annaà sada grahyam harer ekadaçià vina, należy zawsze 
przyjmować pozostałości pożywienia Pana Hari, wyłączając dzień 
Ekadaśi. Dlatego też, nie rób tego więcej, gdyż w ten sposób popeł-
nisz obrazę.”
Harivamśa pokłonił się i odszedł. Nie potrafił jednakże porzucić na-
łogu, jakim było dlań żucie betelu. Następnego dnia, Ekadaśi znów 
udał się do swego mistrza duchowego żując betel ofiarowany Śri Ra-
dhice. Harivamśa pokłonił się i Gopala Bhatta Goswami zauważył 
jego czerwone usta. Powiedział: „Jesteś osobą wykształconą, więc dla-
czego działasz jak ignorant? Żując betel w Ekadaśi zbierasz wszelkie 
rodzaje grzesznych reakcji. Pomimo bycia tak uczonym, sprzeciwiłeś 
się memu poleceniu. Odrzucam cię z powodu tej obrazy.”
Harivamśa błagał: „Te orzechy betelu są prasada, nie potrafię porzucić 
nawyku żucia ich. Mogłem popełnić obrazę sprzeciwiając się twemu 
nakazowi, lecz nie mogłem nie uszanować resztek od Śri Radhiki.”
Słysząc te słowa Gopala Bhatta Goswami zezłościł się bardzo, więc 
Harivamśa szybko oddalił się. W ten sposób pozbawiony został moż-
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liwości pełnienia służby dla Śri Śri Radha-ramana.
Jakiś czas potem Harivamśa na własną rękę zainstalował we Vrinda-
vanie  Bóstwa Śri Śri Radha-vallabha. Miał on dwóch synów o imio-
nach Vanacandra i Vrindavana Candra oraz dwóch synów z poprzed-
niego małżeństwa, znanych jako Krsnadasa i Suryadasa. Polecił im 
opiekować się Bóstwami Radha-vallabha i udał się do lasu, by tam 
zamieszkać.
Nie sposób pojąć działań Opatrzności. Niedługo po tym Harivam-
śa został w lesie zaatakowany przez rabusiów, którzy ucięli mu głowę 
i wrzucili ją do Yamuny. Głowa ta płynąc z nurtem rzeki dotarła do 
miejsca, w którym zwykł kąpać się Gopala Bhatta Goswami. Niezwy-
kle, ale wciąż intonowała ona imię Radhy. Z początku Gopala Bhat-
ta Goswami zdumiał się widząc obciętą głowę intonującą „Radha! 
Radha!”, lecz gdy zrozumiał, do kogo ona należała, czując wielki ból 
w sercu pozdrowił ją. Głowa z wolna podpłynęła i dotknęła stóp Go-
swamiego, po czym przemówiła: „Mistrzu, proszę, powiedz mi- czy 
przebaczysz mi popełnioną obrazę?”
Gopala Bhatta Goswami odrzekł: „Tak, już ci przebaczyłem.” Następ-
nie dotknął jej stopami. Odzyskawszy schronienie lotosowych stóp 
guru, Harivamśa stał się kwalifikowanym do wyzwolenia. Gopala 
Bhatta Goswami powrócił do domu i wszystkim opowiedział o tym 
zdarzeniu.
Bądźcie pewni, iż Krsna wybaczy popełniającemu obrazy jedynie 
wtedy, gdy osoba obrażona wybaczy winowajcy. Póki ktoś nie zosta-
nie uwolniony od swych obraz, póty droga do uzyskania łaski Pana 
będzie przed nim zamknięta. To odnosi się także do wielkich wiel-
bicieli. Co tu mówić o popełniającym obrazy: nawet jego dzieci po-
noszą konsekwencje takiego czynu. Często są one odrzucane przez 
Vaisnavów.
Śri Jiva Goswami był uczniem Śri Rupy Goswamiego. Ci wzniośli 
wielbiciele zawsze pojawiają się i odchodzą wraz z Panem. Tak, jak 
transcendentalne są Święte Imiona i czynności Pana Caitanyi, tak 
samo transcendentalne są imiona i czynności Jego wielkich wielbi-
cieli. Wielbiciele Pana są Jego wiecznymi towarzyszami i to, że przyj-
mują od siebie nawzajem inicjację nie jest niczym innym, jak tylko 
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formalnością. Odnosi się to także do Śrinivasa Acaryi i Narottama 
dasa Thakura. Te dwie wzniosłe osobistości nauczały bardzo prężnie, 
a ich zwolennicy stworzyli wiele gałęzi i gałązek na drzewie oddania. 
Ich uczniowie wyzwolili z materialnej egzystencji wiele uwarunkowa-
nych dusz.
Niezliczone są boskie cechy Narottama dasa Thakura, jako że w jego 
sercu wiecznie przebywa Pan Gauranga. Narottama zawsze służył Va-
isnavom z wielkim entuzjazmem i poświęcał cały swój czas ekstatycz-
nemu praktykowaniu Świadomości Krsny.
Narottama dasa Thakura pouczał swych uczniów: „Zawsze podą-
żajcie za naukami Pana Gaurangi, a z pewnością zdobędziecie Jego 
bezprzyczynową łaskę. Moi uczniowie i przyjaciele, proszę, słuchajcie 
uważnie. Każdy, kto szczerze pragnie osiągnąć lotosowe stopy Krsny, 
powinien każdego dnia  intonować  sto tysięcy Imion Pana.” Cały kraj 
zalany był rzeszami uczniów Narottama i ich zwolenników.
Żył w Gadera Hata bramin o imieniu Raghavendra Raya. Miał on 
dwóch synów, Candraya i Santosa. Candray był potężnie zbudowa-
nym wojownikiem; samo jego imię wywoływało u ludzi  strach. Pa-
rając się łupiestwem zgromadził wielkie bogactwa. Król próbował 
doprowadzić do jego aresztowania, lecz Candraya zabił wiele z jego 
sług i zabrał ich dobytek. Kontynuował swą zbrodniczą działalność 
;nie czyniąc żadnych rozróżnień napadał i zabijał niewinnych ludzi. 
Niełatwo oszacować, jak wiele grzechów popełnił.
Candraya był wielbicielem Bogini Durgi i codziennie spożywał mięso 
i ryby. Czcząc Boginię złożył w ofierze niezliczone zwierzęta. Regular-
nie porywał młode dziewczęta i zamężne kobiety. Nawet Chitragupta 
na Yamaloce nie byłby w stanie zliczyć jego grzesznych czynności.
Pewnego dnia Chitragupta zwrócił się do Yamaraja: „Mój Panie, nie 
ma grzechu, jakiego popełnienia nie dopuściliby się ci dwaj synowie 
bramina. Nie potrafię powiedzieć, jak długo będą musieli cierpieć 
w piekle za swe czyny. Pamiętasz Jagaia i Madhaia? Ci tutaj są jeszcze 
bardziej niegodziwi od nich.”
Yamaraja odparł: „Są to najohydniejsi z ludzi! „
Pewnego dnia, Candrayę zaczął prześladować potężny duch przyspa-
rzając mu wielu kłopotów. Kiedykolwiek duch przejmował kontrole 
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nad jego ciałem, Candraya biegał niczym szaleniec. Wkrótce wychudł 
tak bardzo, iż wydawało się, że dni jego są już policzone. Jego ojciec 
sprowadził wielu lekarzy i egzorcystów z różnych, odległych miejsc 
z nadzieją na wyleczenie syna, lecz choć wszyscy oni naprawdę bar-
dzo się starali, nikt nie był w stanie mu pomóc. Ostatecznie jeden z eg-
zorcystów doszedł do wniosku: „Jest jedna tylko nadzieja. W Kheturi 
mieszka wielka dusza, Narottama dasa Thakura. Jeśli będzie on łaska-
wy dla twego syna, Candraya może zostać uleczony.”
Raghavendra Raya natychmiast wezwał uczonego i kazał mu napisać 
list do ojca Narottama dasa Thakura, by zechciał on przysłać swego 
syna do Gadera Hata. Wiadomość zaniósł do Kheturi posłaniec. Poja-
wił się on w domu Krsnanandy Majumdara, który po zapoznaniu się 
z treścią pisma zapytał: „Kto cię przysłał? Ta próba nie ma sensu, gdyż 
nikt nie jest w stanie zmusić mego syna do czegokolwiek.”
Krsnananda Majumdara nic nie powiedział o całej sprawie swemu sy-
nowi; napisał jedynie odpowiedź: „Nie ma możliwości, by Narottama 
udał się gdziekolwiek.” Gdy ojciec Candrayi otrzymał ten list, zaczął 
płakać.
Modlił się: „Bogini Durgo, proszę, uratuj łaskawie mego syna. Nikt 
prócz ciebie nie jest w stanie uchronić go od śmierci.”
Tej samej nocy Durga pod postacią braminki pojawiła się Candrayi 
we śnie. Uśmiechając się powiedziała: „Jakże mógłbyś zostać uleczo-
ny? Popełniłeś tak wiele grzechów. Mój synu, nie mam takiej mocy, 
by uwolnić cię od reakcji za twe grzechy. Nie ma takiej niegodziwości, 
jakiej byś nie popełnił.”
„Źródłem mego nieszczęścia są ci, którzy czczą mnie zamiast wielbić 
Pana Krsnę. Cały świat staje się nieprzyjazny takim osobom, a ja nie 
jestem w stanie tolerować ich czynów i zsyłam na nich zgubę. Przy-
szłość osób wielbiących mnie dla materialnych korzyści jest mroczna, 
gdyż niszczę ich skłonności do przestrzegania zasad religijnych, co 
jest przyczyną ich ruiny. Nawet mój mąż, Śiva, upaja się transcenden-
talnymi cechami  Pana Krsny. Jest on w pełni podporządkowany Panu 
Krsnie i bezustannie pogrążony w medytacji o Nim. Jedynie dzięki 
łasce Pana Krsny mój małżonek znany jest jako trójoki i pięciogłowy 
Śiva. Nie powinieneś mieć żadnych wątpliwości co do tego, że jestem 
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służką Najwyższego Pana, Krsny.”
„Akceptuje fakt, że ty i twój brat wielbicie mnie, lecz w rzeczywistości 
nie jestem wam przychylna z powodu waszych czynów. Jestem zado-
wolona, gdy ktoś czci mnie w sile dobroci, lecz osoby wielbiące mnie 
w siłach pasji i ignorancji wywołują me niezadowolenie. Pan Krsna, 
źródło tego wszechświata, mówi w pismach, iż On jedynie może ob-
darzyć wyzwoleniem.”
„Popełniłeś tak wiele grzechów, że przyprawiłeś o ból głowy Yamara-
ja i Chitraguptę. Gdyby chcieli zebrać razem wszystkie twe grzeszne 
reakcje, mogliby usypać z nich górę. Moje dziecko, musisz czcić loto-
sowe stopy Govindy. Tylko w ten sposób zadowolisz mego Pana.”
„Posłuchaj rady egzorcysty i udaj się niezwłocznie do Thakura Maha-
śayi, przyjmując schronienie jego lotosowych stóp. Govinda Kaviraja, 
uczeń Śrinivasa Acaryi także czcił mnie z wielką wiarą. Wielokrotnie 
modlił się do mnie o wyzwolenie, lecz nie jest w mej mocy obdarze-
nie kogokolwiek tym przywilejem. Później przyjął on schronienie Śri-
nivasa Acaryi i teraz, dzięki pełnieniu służby oddania dla Pana Krsny 
uwolnił się od swej karmy. Śrinivasa Acarya i Narottama dasa Thaku-
ra są tożsami.”
„Pan Caitanya i Pan Nityananda pojawili się wraz ze Swymi towa-
rzyszami, by poprzez rozdawanie Świętych Imion Krsny wyzwolić 
upadłe dusze tego wieku Kali. Ci dwaj wielcy wielbiciele, Śrinivasa 
Acarya i Narottama dasa Thakura, są upełnomocnieni przez dwóch 
Panów do kontynuowania ich misji rozdawania Świętych Imion. Kto 
ich czci wiedząc, iż nie są od siebie różni, z pewnością osiągnie loto-
sowe stopy Govindy. Z drugiej strony, Yamaraja bez wątpienia ukarze 
srodze każdego, kto ich znieważy.”
Powiedziawszy to, Bogini Durga zniknęła. Candraya był oszołomio-
ny;  powiedział o tym śnie swym bratu i ojcu. Poprosił ojca, by w jakiś 
sposób sprowadził do niego Narottama dasa Thakura i w ten sposób 
ocalił mu życie.
Raghavendra Raya wysłał do Kheturi dwóch braminów z listem 
błagającym Narottama dasa Thakura o okazanie miłosierdzia 
Candrayi. Po dostarczeniu wiadomości, bramini zostali odpo-
wiednio ugoszczeni.
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Narottama dasa Thakura przeczytał list i zwrócił się do Ramacandry 
Kaviraja z prośbą o radę w tej sprawie. Ramacandra powiedział: „Ci 
dwaj bracia popełnili wiele ohydnych czynów. Ich zachowanie nie 
przystoi ludzkim istotom. Ale cóż mogę powiedzieć? Ty wiesz wszyst-
ko i najlepiej osądzisz, co począć z całą tą sytuacją.”
Dwaj przyjaciele rozmawiali do późnej nocy, lecz nie mogli podjąć 
żadnej decyzji. Jednakże gdy Narottama zasnął, we śnie pojawił się 
przed nim Pan Gauranga i powiedział: „Posłuchaj, Narotatmie- to 
żadna niespodzianka. Ci dwaj bramini to najwięksi z grzeszników, 
lecz pragną cię ujrzeć. Powinieneś okazać im łaskę tak, by mogli być 
uwolnieni od swych grzesznych żywotów. Tylko wtedy duch opuści 
Candrayę. Pojawiłeś się by wyzwalać rozmaitych grzeszników poprzez 
angażowanie ich w służbę dla Krsny. Dlatego też udaj się w towarzy-
stwie Ramacandra Kaviraja do domu tych niegodziwych braminów. 
Zobaczysz, że twój widok uszczęśliwi ich.”
Następnego ranka, Narottama przekazał swemu przyjacielowi pole-
cenie Pana. Gdy razem szykowali się do podróży, Narottama opowie-
dział ojcu o liście i decyzji udzielenia pomocy Candrayi.
„Ci grzeszni bramini mają wielkie szczęście mogąc  spotkać się z to-
bą.”- powiedział Krsnananda Majumdara- „Mnie ominie przyjem-
ność oglądania, co z tego wszystkiego wyniknie.”
Narottama i Ramacandra w towarzystwie innych Vaisnavów i dwóch 
braminów, którzy dostarczyli wiadomość do Kheturi, udali się do 
świątyni, by pokłonić się Panu Gaurandze, po czym wyruszyli w dro-
gę. Gdy byli już blisko celu, zatrzymali się w niewielkiej wiosce i wy-
słali posłańca, by powiadomił o ich przybyciu. 
Gdy Raghavendra usłyszał o ich wizycie, wezwał kilku braminów 
i muzykantów i razem wyruszyli na spotkanie gości. Na widok Na-
rottama oczy Raghavendry natychmiast wypełniły się łzami. Powitał 
serdecznie całą grupę i zaprowadził ich do swej wioski. Wszyscy wie-
śniacy wyszli ze swych domów, by powitać Vaisnavów. Dowiedziaw-
szy się wcześniej o ich przybyciu, przygotowali pojemniki z czystą 
wodą i postawili je przed swymi domami, by strudzeni wędrowcy 
mogli ugasić pragnienie. Skrzyżowania dróg udekorowano palmami 
bananowymi, a wszystkie domy przy głównej drodze ozdobiono gir-
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landami z kwiatów. Tysiące ludzi wyległo na ulice, by móc choć przez 
chwilę ujrzeć Narottama. Kobiety, gdy tylko go ujrzały, natychmiast 
zaczęły wydawać pomyślne dźwięki.
Narottama dasa Thakura przekroczył progi domu Raghavendry, gdzie 
ofiarowano mu wygodne miejsce do siedzenia, a następnie obmyto 
mu stopy. Narottama spytał: „Gdzie jest twój syn? Chciałbym się 
z nim zobaczyć.”
Narottama został zaprowadzony do pokoju, w którym na posłaniu 
leżał Candraya. Raghavendra ostrożnie pomógł mu usiąść z plecami 
opartymi o ścianę. Candraya powoli uniósł powieki i ujrzał stojącego 
przed nim wielkiego wielbiciela.  W tym samym momencie przemó-
wił duch zamieszkujący ciało Candrayi: Byłem wielkim grzesznikiem 
i z tego powodu zostałem duchem. Zamieszkałem w ciele tak grzesz-
nej osoby, jak ja sam, na określony czas. Teraz ten czas dobiegł końca, 
więc proszę o pozwolenie na odejście. Zostałem zaszczycony możli-
wością  ujrzenia ciebie, więc mam nadzieję, że teraz będę wyzwolony. 
Ty jesteś tym, który wyzwala upadłe dusze. Miejsce twych narodzin, 
Kheturi, nie jest zwyczajnym miejscem, lecz poufną repliką Vrinda-
vany. Chciałbym narodzić się tam, by móc przyjąć schronienie twych 
lotosowych stóp.”
Narottama dasa Thakura odparł: „Posłuchaj, królu duchów: natych-
miast opuść to ciało!”
Ku najwyższemu zdumieniu wszystkich tam obecnych, duch odszedł. 
W rzeczywistości opuścił on świat materialny i powrócił do świata 
duchowego. Wszyscy zaczęli intonować : „Jaya! Jaya!” i padli do stóp 
Narottama. Wtedy Candraya powstał z łoża i, złożywszy dłonie, także 
pokłonił się, mówiąc: „o Panie, w trzech światach nie ma grzesznika 
większego ode mnie. Poprzez zaledwie spojrzenie na mnie traci się 
rezultaty pobożnych czynów. Nie ma niegodziwości, której bym nie 
popełnił. Biorąc pod uwagę to wszystko, zastanawiam się, w jaki spo-
sób mógłbym zostać wyzwolony? Pomimo narodzenia się w rodzinie 
bramińskiej zaangażowałem się w grzeszne czynności. Oszołomiony 
przez energię iluzoryczną, cieszyłem się zadowalając zmysły i zapo-
minając o wszystkim innym. 
Wtedy odezwał się drugi z braci, Santośa: „O najłaskawszy, obaj cie-
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szyliśmy się naszymi grzesznymi żywotami. Teraz twe lotosowe stopy 
są naszym jedynym schronieniem. Proszę, wyzwól te dwa demony 
i bądź wysławiany jako pan Candrayi i Santośa.”
Raghavendra także padł do stóp Narottama I żałośnie lamentował. 
W odpowiedzi, Narottama dasa Thakura pobłogosławił ich, kładąc 
kolejno na ich głowach swą dłoń. Kazał im wykąpać się i szybko wró-
cić, by mogli otrzymać od niego Imiona Pana Krsny.
Gdy cała trójka pojawiła się przed nim, ubrana w nowe odzienie, Na-
rottama kazał im usiąść po swej lewej stronie. Następnie inicjował ich 
kolejno do intonowania maha-mantry Hare Krsna.
W tym czasie Ramacandra Kaviraja, siedzący obok Narottama dasa 
Thakura, zaczął w wielkiej ekstazie turlać się po ziemi. Nie mógł 
uwierzyć w to, że był świadkiem tak niezwykłego wydarzenia. Wszy-
scy zgromadzeni Vaisnavovie ronili łzy widząc przemianę, jaka zaszła 
w sercu Candrayi. 
Obaj bracia wraz z ojcem raz jeszcze pokłonili się do stóp Narottama 
dasa Thakura. Płakali tak głośno, iż było ich słychać z daleka. Następ-
nego dnia Narottama inicjował ich wszystkich do intonowania man-
try Radha-Krsna.
Narottama wysławiali nawet Yamaraja i Chitragupta. Yamaraja po-
wiedział: „O Chitragupto, Narottama jest wyzwolicielem upadłych 
dusz. Zobacz tylko, w jaki sposób uratował tych dwóch nieszczęśni-
ków. Przynieś swe księgi i podrzyj kartki, na których spisywałeś ich 
grzechy. Już nie mamy władzy nad tą dwójką.”
„Jeśli możliwe jest wyzwolenie tak bardzo upadłych osób, kogo będę 
karać? Bez wątpienia, dzięki przebywaniu z takim wielbicielem wszy-
scy zachęceni zostaną do czczenia Pana Krsny. Ci dwaj bramini byli 
bardziej grzeszni niż Jagai i Madhai.”
Gdy Candraya i Santośa podporządkowali się lotosowym stopom 
Narottama dasa Thakura, ofiarowali mu wiele darów, włączając zło-
to, srebro, konie i krowy. Nakazali przygotowania wielkiej uczty i na-
karmili do syta wszystkich Vaisnavów.  Po jej zakończeniu, Candraya 
i Santośa otrzymali resztki z tacy Narottama. 
Krok po kroku, stawali się znani jako pełni zalet Vaisnavovie. Sta-
li się wzniosłymi osobami i samodzielnie, nauczając przekazu Pana 
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Caitanyi, przyczynili się do wyzwolenia wielu upadłych dusz. Nie 
tylko nauczali, ale także praktykowali nieprzerwanie proces służby 
oddania. Pod ich wpływem także inni członkowie rodziny stali się 
świadomi Krsny.
Pewnego dnia Narottama dasa Thakura wezwał do siebie Candrayę: 
„Zapomniano ci wszystko, co uczyniłeś w przeszłości, lecz nie grzesz 
już więcej.”
W ten sposób opowiedziałem, jak wyzwoleni zostali ci dwaj grzesz-
nicy. Z pewnością każdy, kto słucha tej opowieści, osiągnie lotosowe 
stopy  Pana Krsny.
Jakiś czas później Candraya postanowił odwiedzić swego mistrza du-
chowego. Po zawiadomieniu krewnych wypełnił po brzegi złotem, 
srebrem, ryżem, dahlem, ubraniami i innymi przedmiotami dziesięć 
łodzi. Sam wsiadł do innej w towarzystwie brata, ojca i innych miej-
scowych wielbicieli.
Gdy łodzie odbiły od brzegu, kobiety zaniosły się płaczem. Wielbicie-
le spędzili dzień na krsna-katha, a na nocleg zatrzymali się w pobli-
skiej wsi. Następnego dnia, około dziewiątej rano, dotarli do Kheturi 
i niezwłocznie udali się do domu Narottama dasa Thakura. Najpierw 
pokłonili się Bóstwu Pana Gaurangi, a następnie wszyscy kolejno 
przedstawili się. Byli tak szczęśliwi, że zapomnieli o całym świecie. 
W trakcie południowego arati wszyscy przyłączyli się do śpiewów 
i tańców, zaś po ceremonii usiedli w rzędach, by zjeść krsna-prasada. 
Ciesząc się obfitym i bogatym prasadam wysławiali Krsnę. 
Po prasadam wszyscy znów zasiedli razem i podano im ofiarowa-
ny uprzednio Panu betel. Niektórzy odpoczywali, inni rozmawiali. 
Szczególnie szczęśliwy był, uważający swe życie za uwieńczone suk-
cesem, Candraya. Nakazał swym ludziom rozładowanie łodzi i wła-
ściwe zabezpieczenie ładunku. Później zaczął się wielki sankirtan.  
Kirtan u stóp Bóstwa Gaurangi prowadził słynny Devidasa. Jego me-
lodyjny głos przy wtórze mridang był nektarem dla uszu. Narottama 
dasa Thakura i Ramacandra Kaviraja usiedli nieco z boku, zaabsor-
bowani słuchaniem kirtanu. Również Krsnananda Raya i członkowie 
jego rodziny brali udział w tym radosnym wydarzeniu. Candraya, 
Santośa i ich ojciec wspólnie rozkoszowali się kirtanem mając uczu-
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cie, jakby właśnie przenieśli się na którąś z Vaikunth. Słuchając pieśni 
opisującej niespotykane piękno Pana, Narottama dasa Thakura zaczął 
płakać. Jego ciało drżało, zaś łzy płynęły z jego oczu nieprzerwanym 
strumieniem. Niczym szaleniec turlał się po ziemi. Podobnie odurzo-
ny miłością do Krsny stali się Ramacandra Kaviraja, Candraya, jego 
brat i ojciec. Ich ciała ukazywały symptomy miłości do Boga; wszyscy 
turlali się po ziemi i raz za razem ofiarowywali pokłony dla Narotta-
ma dasa Thakura. Każdy czuł, jak naładowana duchową ekstazą była 
atmosfera.
Podczas kirtanu Narottama dasa Thakura stracił przytomność; pozo-
stał w takim stanie przez całą noc. Odzyskał ją dopiero następnego 
ranka.
Candraya i jego towarzysze cieszyli się towarzystwem Narottama dasa 
Thakura przez dziesięć dni. Gdy nadszedł czas ich odejścia, Narotta-
ma przekazał im trochę użytecznych nauk: „Zawsze służcie Krsnie 
i nigdy o Nim nie zapominajcie.” Ramacandra Kaviraja objął serdecz-
nie wszystkich z wielbicieli. Candraya ofiarował mu w prezencie sto 
monet i ubrania, po czym pokornie poprosił go o łaskę.
Wszyscy goście pokłonili się Narottamowi i Ramacandrze, następnie 
udali się do świątyni, by złożyć pokłony Panu Gaurandze. Po poże-
gnaniu wielbicieli z Kheturi, cała grupa udała się w drogę powrotną. 
Candraya, Santośa i ich ojciec śpiewali chwały Pana Caitanyi przez całą 
drogę powrotną. Bezustannie intonując Święte Imiona Pana unosili się 
na falach oceanu ekstazy. Zachowanie i czyny Vaisnavów są transcen-
dentalne; po prostu słuchając o nich można oczyścić swe serce.
Po powrocie do domu dwaj bracia kontynuowali praktykowanie służ-
by oddania zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi od guru. Pewne-
go dnia Candraya, w towarzystwie straży i przyjaciół, udał się nad 
Ganges, by się wykąpać. Gdy po kąpieli zasiadł na brzegu, by się po-
silić, aresztowali go żołnierze muzułmańskiego króla. Król był bardzo 
rozgniewany i gdy żołnierze pokłonili mu się, przekazując Candrayę 
w jego ręce, powiedział: „Zgromadziłeś wielkie bogactwa parając się 
rozbójnictwem. Musisz zostać przykładnie ukarany.”
Król nakazał, by w jego obecności żołnierze wybatożyli Candrayę. 
Sam Candraya nie wypowiedział ani słowa; akceptował każdą karę, 
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jaką mógłby wymierzyć mu władca. Król nie zabił go, lecz w zamian 
wtrącił go do lochu. Pozostając tam, Candraya cały czas pościł. 
Gdy wieści o aresztowaniu Candrayi dotarły do jego rodziny, wysłano 
wiadomość do Narottama dasa Thakura. Raghavendra ogłosił miesz-
kańcom wioski: „Każdy, kto pomoże w uwolnieniu mego syna, będzie 
hojnie wynagrodzony. Dam mu nawet rządzić wsią. Nie jestem w sta-
nie żyć bez Candrayi.”
Jeden z mężczyzn zaoferował swą pomoc. Powiedział, że zna pewien 
rodzaj czarnej magii, dzięki której będzie w stanie wykopać tunel wio-
dący z jego domu wprost do celi, w której więziono Candrayę. Gdy 
sztuczka się udała, Candraya był niezmiernie zaskoczony. Magik wy-
jaśnił mu, że został wynajęty do pomocy przez Raghavendrę. Mówił: 
„Opanowałem do perfekcji intonowanie mantry do Bogini Kali. Po 
prostu rób, co ci powiem.” Wtedy wyszeptał do ucha Candrayi skła-
dającą się z dwóch i pół sylaby mantrę do Bogini Kali, lecz ten nie 
chciał jej intonować. Powiedział: „Nie wiem, jak długo jeszcze będę 
żył. Popełniłem tak wiele niegodziwych czynów, jednakże Narottama 
dasa Thakura okazał mi swe miłosierdzie. On jest mym panem, a ja 
jego sługą. Kazał mi intonować mantrę Radha-Krsna i nie chce słu-
chać żadnej innej.”
„Proszę, przekaż memu ojcu, by się nie martwił. Nie ma znaczenia, 
gdzie przebywam. Czy w domu, czy też w więzieniu, będę po prostu 
stosował się do poleceń mego mistrza duchowego i po prostu będę 
medytował o Panu Krsnie. Poza tym, nie chce wikłać się w życie ro-
dzinne. Mym jedynym zmartwieniem jest to, że pozbawiony jestem 
możliwości widzenia lotosowych stóp mego mistrza duchowego. Po-
wiedz memu ojcu, by się nie martwił; jest mi tu dobrze.” Po tych sło-
wach Candraya zaczął intonować Święte Imiona Krsny, a zawiedziony 
magik odszedł.
Pozostając uwięzionym, Candraya wyśpiewywał chwały Krsny. Nie 
czuł głodu ni pragnienia. Czasami głośno wykrzykiwał Imiona Naj-
wyższego Pana; w pozostałym czasie praktykował proces służby od-
dania zgodnie ze wskazówkami guru. Wiele czasu spędzał na medy-
towaniu o rozrywkach Boskiej Pary. Czasami oczami umysłu oglądał 
Ich lotosowe twarze, czasami podawał Im kurkumę i papkę z drze-
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wa sandałowego. Innym razem wachlował Ich camarą lub masował 
Ich lotosowe stopy. W ten sposób nieprzerwanie zaangażowany był 
w służenie Im.
Czasami modlił się: „Lalito! Viśakho! Citro! Campakalatiko! Proszę, 
okażcie łaskę tej upadłej duszy i zaangażujcie ją w służbę dla Śri Śri 
Radha-Krsny! Rupa-manjari! Rati-manjari! Lavanga-manjari! Guna-
-manjari! Manjulali! Proszę, pozwólcie mi służyć waszym lotosowym 
stopom!”
„Narottama Prabhu! Łaskawie pobłogosław mnie, bym mógł czynić 
postęp na ścieżce służby oddania! Pragnę zawsze przebywać u twego 
boku, gdziekolwiek byś nie zamieszkał.”
Pozostając w więzieniu, Candraya uwolnił się z okowów energii ilu-
zorycznej. Używając swej sytuacji jako okazji do wzmożonej praktyki 
procesu Świadomości Krsny nie odczuwał żadnych niedogodności 
związanych z uwięzieniem. 
Pewnego dnia, król kazał przyprowadzić Candrayę i powiedział do 
niego pełen gniewu: „Okradałeś innych i nie płaciłeś rządowi należ-
nych podatków. Biorąc to pod uwagę nie zasługujesz na życie. Zgła-
dzimy się i uczynimy królestwo spokojniejszym.” Władca nakazał 
strażnikom sprowadzenie wściekłego rozjuszonego słonia. Na ulicach 
zebrały się tłumy, by móc oglądać egzekucję. Candrayę ustawiono na 
środku drogi, spętawszy mu uprzednio nogi. Poganiacz wsiadł na sło-
nia i dostał rozkaz stratowania Candrayi.
Candraya pamiętał o lotosowych stopach Narottama dasa Thakura 
i lamentował jedynie dlatego, iż nie dane już mu będzie ich ujrzeć. 
W pierwszym przejściu słoń pochwycił go trąbą i cisnął nim o zie-
mię. W drugim przejściu szarżował wprost na niego. Candraya chwy-
cił słoniową trąbę obiema rękami i z całej siły pociągnął. Ku zdumie-
niu wszystkich trąba odpadła, a wyjące zwierze zwaliło się na ziemie 
z głuchym odgłosem. Po chwili, na oczach wszystkich zadziwionych 
widzów, słoń zdechł.
Król kazał sprowadzić Candrayę do swego dworu. Zabicie słonia za-
dziwiło go w takim samym stopniu, jak innych. Powiedział: „Będąc 
w stanie uśmiercić słonia w ten sposób musisz być niezwykle silny.”
„Nie mam takiej mocy, po prostu pamiętałem lotosowe stopy mego 
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mistrza duchowego i trzymałem je blisko mego serca”- odpowiedział 
Candraya.
Następnie Candraya opowiedział królowi o tym, jak spotkał swego 
mistrza duchowego, Narottama dasa Thakura i czym zajmował się 
w więziennej celi. „Gdy wtrącono mnie do lochu, cały czas pamięta-
łem o lotosowych stopach mego guru i dlatego nigdy nie rozpacza-
łem. Wprost przeciwnie, byłem szczęśliwy. Może nie wiesz o tym, ale 
nie dostawałem tam posiłków, a mimo tego przetrwałem-  dzięki in-
tonowaniu Świętych Imion Krsny. Jakiś czas później mój ojciec w se-
krecie dostarczył mi trochę pożywienia. Szczerze mówiąc, wcale nie 
czułem się jak osoba uwięziona.”
„Zdecydowałeś się zgładzić mnie, więc nic już nie mam do powie-
dzenia. Nie mam żadnej mocy, ale moce mego mistrza duchowego są 
nieograniczone. Gdy słoń rzucił mną o ziemię, medytowałem o jego 
lotosowych stopach. Gdy zaś słoń zaszarżował na mnie, chwyciłem 
jego trąbę nie wiedząc nawet, co czynię. Tylko Najwyższy Pan wie-
dział, co się działo!”
„Królu, mam tylko jedną prośbę. Nie zabijaj mnie za to, co ci teraz 
powiem. Któregoś dnia ojciec wysłał do mnie kogoś, by uwolnił mnie 
z celi. Osoba ta biegła była w jakimś rodzaju czarnej magii, dzięki któ-
rej mogła wykonać tunel wprost do miejsca, w którym mnie prze-
trzymywano. Mężczyzna ten powiedział mi, że jego moce mistyczne 
pomogą mu uwolnić mnie i wyszeptał do mego ucha mantrę. Była 
to mantra Kali, a ja nie byłem zainteresowany intonowaniem jej, 
gdyż mój guru dał mi już mantrę, dzięki której zostanę wyzwolony. 
W rzeczywistości kupił mnie za tą mantrę. Mam w nią wielką wiarę 
i nie chcę iść na żaden kompromis wierząc w cokolwiek innego. Po-
wiedziałem magikowi, by przekazał memu ojcu, iż nie powinien się 
o mnie martwić i że jestem gotowy na wszystko, co przyniesie przy-
szłość.”  
Usłyszawszy te słowa, zadowolony król objął Candrayę i uwolnił go. 
Nakazał też swemu ministrowi, by wypisał dlań list pozwalający mu 
podróżować bez żadnych przeszkód. Candraya podziękował królowi 
i pożegnał go; jego jedynym pragnieniem było teraz ujrzenie loto-
sowych stóp osoby, dzięki której wszystkie te zdarzenia mogły mieć 
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miejsce.
Candraya wysłał do rodziny posłańca z wiadomością o swym uwol-
nieniu: „W normalnych okolicznościach wróciłbym prosto do domu, 
lecz jako że me uwolnienie było rezultatem boskiej interwencji, naj-
pierw udam się na spotkanie mego mistrza duchowego. Drodzy ojcze 
i bracie, przybądźcie natychmiast do Kheturi i przynieście ze sobą 
w darze wiele cennych przedmiotów. Spotkamy się na miejscu.”
Gdy tylko Raghavendra i Santośa usłyszeli te nowiny, zebrali rozma-
ite cenne rzeczy i w pośpiechu wyruszyli do Kheturi. W międzyczasie 
Candraya udał się tam konno. Po przebyciu pewnej odległości zsiadł 
z konia i resztę drogi przebył pieszo. Kilku z jego towarzyszy wyru-
szyło przodem, by poinformować Narottama dasa Thakura o jego ry-
chłej wizycie.
Narottama dasa Thakura i Ramacandra Kaviraja siedzieli na dzie-
dzińcu, gdy pojawił się Candraya; obaj bardzo uradowali się na jego 
widok. W głębi serc dziękowali Panu Gaurandze za jego uwolnienie. 
Candraya pokłonił się swemu guru, po czym w milczeniu stanął przed 
nim; łzy płynęły z jego oczu i jeżyły się wszystkie włosy na jego ciele.
Narottama dasa Thakura bardzo serdecznie objął Candrayę, po czym 
wypytał go o szczegóły odzyskania wolności. Candraya opowiedział 
wszystko, wielokrotnie podkreślając, że stało się tak jedynie dzięki ła-
sce jego mistrza duchowego.
Narottama dasa Thakura był bardzo zadowolony ze swego ucznia. 
Wszyscy mieszkańcy Kheturi chcieli go zobaczyć. W międzyczasie 
przybyli Raghavendra i Santośa. Pokłonili się do stóp guru, a on po-
błogosławił ich.
Na widok syna oczy Raghavendry wypełniły się łzami. Candraya po-
kłonił mu się i zapytał, dlaczego wynajął kogoś, kto miałby pomóc 
mu uciec z więzienia. Słysząc ich rozmowę, Narottama był dumny ze 
swego ucznia. Jednakże zakłopotany Raghavendra błagał swego mi-
strza duchowego o wybaczenie. Obaj, ojciec i syn, płakali i całkowicie 
podporządkowali się lotosowym stopom Narottama dasa Thakura.
Następnie Candraya powrócił do domu i kontynuował wypełnianie 
poleceń swego guru. Któregoś dnia udał się na spotkanie z królem. 
Władca nie tylko okazał mu gościnność, ale też w nagrodę oddał mu 
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w zarządzanie jedną z prowincji. Candraya został w pałacu na noc; 
rankiem odszedł dziękując królowi za okazaną łaskę.
Drodzy czytelnicy, takie są czyny wielbicieli. Wszystko jest możliwe 
dla osoby podporządkowanej Krsnie i wielbiącej Go z wiarą i odda-
niem. Jednakże, jak wielka była w tym wszystkim zasługa Narottama 
dasa Thakura? To on zmienił Candrayę z rozbójnika w Vaisnavę. Nie 
mam odpowiednich kwalifikacji, by objaśnić w jaki sposób było to 
możliwe.
Narottama dasa Thakura przyniósł ze świata duchowego miłość do 
Boga i rozdawał ją hojnie mieszkańcom tej pożałowania godnej pla-
nety. Był on pozbawiony wszelkich przywiązań, tak samo, jak wielkie 
dusze opisywane przez śastry. Mistrza duchowego ocenia się po kwa-
lifikacjach jego uczniów. 
Śrinivasa Acarya i Narottama dasa Thakura to dwa uosobienia miłości 
Pana Caitanyi, wspólnie wyzwolili niezliczone upadłe istoty. Jednakże 
ja jestem wielce nieszczęśliwy, gdyż pozbawiony jestem ich łaski. Dla-
tego też opisałem, jak Śrinivasa Acarya wyzwolił króla Virahambirę 
i Harivamśę, a Narottama dasa Thakura – Candrayę. 
Składam pokłony wszystkim wielbicielom, którym najdroższe są lo-
tosowe stopy Śri Radhiki. Kłaniam się wielkim duszom idącym w śla-
dy Śrila Rupy Goswamiego, by spełniać pragnienia Śri Caitanyi Ma-
haprabhu. Każdy, kto cieszy się łaską Pana Caitanyi, Pana Nityanandy 
i Advaity Prabhu może rozkoszować się tymi rozrywkami. Spisuje je 
po to tylko, by samemu się oczyścić, po usłyszeniu ich z lotosowych 
ust mego guru. Tak jak godni chwały byli Gopala Bhatta Goswami 
i Lokanatha Swami, podobnie kwalifikowani byli ich uczniowie, Śri-
nivasa Acarya i Narottama dasa Thakura. Im więcej pisze o ich zale-
tach i rozrywkach, tym bardziej czuje, że nie napisałem wystarczająco 
dużo.
Vaisnavowie, czerpcie przyjemność słuchając łaskawie tej opowieści 
i nie próbujcie znaleźć w niej błędów.
Pragnąc służyć lotosowym stopom Śri Jahnavy i Viracandry, ja, Nity-
ananda dasa, opowiadam Prema Vilasę.
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Dziewiętnasta Vilasa 
CHWAŁY OBCHODÓW GAURA-PURNIMY 
Z UDZIAŁEM RAMACANDRY KAVIRA-
JA, SYAMANANDY PRABHU, VIRACANDRY 
PRABHU I NAROTTAMA DASA THAKURA

Wszelka chwała Śri Krsnie Caitanyi i Śri Nityanandzie Prabhu! Wszel-
ka chwała Advaicie Prabhu i wszystkim wielbicielom Śri Caitanyi Ma-
haprabhu! Wszelka chwała dla Śrinivasa Acaryi! Wszelka chwała Sy-
amanandzie Prabhu, który jest źródłem smaków ekstatycznej miłości!  
Wszelka chwała dla Narottama dasa Thakura i Ramacandra Kaviraja, 
w których zamieszkują wszelkie zalety!
Drodzy czytelnicy, teraz opisze niektóre z chwał Ramacandry Kavira-
ja. Czcił on Pana w bardzo szczególny sposób. 
Kiedyś Śrinivasa Acarya mieszkał wraz ze swymi dwiema żonami 
w pałacu króla w Visnupura. Pewnego dnia, zaraz po kąpieli, Śrini-
vasa Acarya zasiadł na asanie, by wielbić swego ukochanego Pana. 
Zaczął medytować o swej duchowej postaci, Mani-manjari we Vrin-
davanie. Wkrótce pogrążył się w głębokiej medytacji i osobiście brał 
udział w rozrywkach Boskiej Pary. 
Śrinivasa Acarya widział Radhę i Krsnę bawiących się w Jamunie 
w towarzystwie gopi. Śri Radhika była tak pochłonięta zabawą, iż nie 
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zauważyła, jak poluźnił się i wypadł Jej kolczyk z nosa. Po zakończe-
niu zabawy gopi wyszły z wody, by ubrać się i założyć swe ozdoby. 
Rupa-manjari od razu spostrzegła brak kolczyka w nosie Śri Radhiki 
i poinformowała o tym Guna-manjari, jednocześnie prosząc ją o po-
szukanie cennej zguby. Guna-manjari z kolei poprosiła Mani-manja-
ri, by zajęła się poszukiwaniami. Pozostałe gopi wróciły do domów.
Mani-manjari długo szukała kolczyka, lecz w żaden sposób nie mo-
gła go odnaleźć. Była z tego powodu bardzo nieszczęśliwa. W mię-
dzyczasie, żony Śrinivasa Acaryi zaniepokoiła jego niezwykle długa 
medytacja. Minął cały dzień, nadeszła noc, a on pozostawał w transie. 
Gdy żony zauważyły, że Śrinivasa nie oddycha, a jego ciało nie przeja-
wia żadnych symptomów funkcji życiowych, zaniepokoiły się jeszcze 
bardziej. W końcu, w połowie nocy, nie były w stanie znieść narasta-
jącego napięcia i zaczęły głośno płakać i lamentować. 
Gdy doniesiono o tym królowi, szybko udał się on do pokojów Śri-
nivasa Acaryi. Vyasacarya, Krsna-vallabha i inni wielbiciele z Visnu-
pura także tam przyszli. Ostrożnie badając ciało Śrinivasa Acaryi 
przypomnieli sobie opisy symptomów miłości do Boga ukazywanych 
przez Pana Caitanyę.
Minęła noc i nastało południe dnia następnego, lecz Śrinivasa Acarya 
wciąż nie przejawiał żadnych znaków świadomości. Żaden z wielbi-
cieli nie śmiał go dotknąć czy w jakiś sposób przeszkodzić mu; nikt 
też nie potrafił powiedzieć, co właściwie się dzieje. Jedno, czego byli 
pewni to to, że Śrinivasa żyje. Wszyscy starali się pocieszać jego żony. 
Ostatecznie postanowiono wezwać Ramacandra Kaviraja, by zapo-
znał się z sytuacją. Uważano go za wzniosłą osobę, która z pewnością 
będzie wiedziała, co należy uczynić.
Wysłano gońca i wkrótce pojawił się Ramacandra Kaviraja. Pokłonił się 
Śrinivasa Acaryi i umieścił na swej głowie kurz z jego lotosowych stóp.
Po zbadaniu Acaryi Ramacandra powiedział: „Nie martwcie się. 
W krótkim czasie odzyska on świadomość.”
Następnie Ramacandra Kaviraja usiadł i zaczął medytować o swej du-
chowej postaci i wielbionym Bóstwie. Ramacandra Kaviraja w świe-
cie duchowym jest Śri Karuna-manjari. Po przyjęciu tej formy udał 
się on  do siedziby Śri Śri Radha-Krsny w świecie duchowym. Tam 
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Karuna-manjari pokłoniła się Boskiej Parze, a następnie innym gopi. 
Następnie udała się na brzeg Jamuny.
Gdy tam doszła, zauważyła Mani-manjari, szukającą czegoś gorączko-
wo w nurcie rzeki. Przyłączyła się do niej i wkrótce znalazła kolczyk 
Śri Radhiki ukryty pod liściem lotosu. Karuna-manjari podniosła go 
i podała Mani-manjari, wypełniając jej serce radością. Dziewczęta 
udały się do gaju Guna-manjari i przekazały jej zgubę. Guna-man-
jari wręczyła kolczyk Rupa-manjari, a ona udekorowała nim nos Śri 
Radhy.
Wszyscy byli szczęśliwi podziwiając piękno Śrimati Radharani. Gdy 
oczy Ramacandra Kaviraja nasyciły się tym cudownym widokiem, 
jego medytacja została przerwana. Natychmiast zaczął intonować 
Święte Imiona Krsny i ofiarowywać modlitwy. Śrinivasa Acarya także 
odzyskał świadomość  i wykrzyknął: „Cóż za cudowne rzeczy widzia-
łem przed chwilą!”
Śrinivasa Acarya objął Ramacandrę Kaviraja, który natychmiast 
złożył pokłony do lotosowych stóp swego mistrza duchowego. Wi-
dząc to, zebrani wielbiciele radośnie intonowali Święte Imiona Pana. 
Uradowane żony Śrinivasa Acaryi, Iśvari i Gauranga-priya, pobiegły 
przygotować posiłek. Wszystko, co ugotowały, ofiarowano Panu, po 
czym Śrinivasa Acarya zjadł prasadam. Resztki z jego talerza otrzy-
mał Ramacandra Kaviraja. 
Po krótkim odpoczynku wielbiciele zaczęli krsna-katha. Chwały Ra-
macandra Kaviraja są nieograniczone.
Teraz czas na opisanie chwał Śyamanandy Prabhu. Są one większe na-
wet od chwał półbogów.
Z Vrindavany Śyamananda Prabhu udał się do Bengalu, następnie do 
Kheturi, a później do Ambika Kalna, gdzie przebywał zaraz po opusz-
czeniu rodzinnego domu. Po przybyciu pokłonił się Panu Caitanyi, 
a następnie swemu mistrzowi duchowemu, Hridaya Caitanyi, które-
mu przekazał nowiny z Vrindavany. Hridaya Caitanya był szczęśliwy 
słysząc opowieści swego ucznia, lecz smutkiem jego serce napełniła 
kradzież książek Goswamich.
Śyamananda Prabhu przebywał w Ambika Kalna kilka dni, gdy nie-
spodziewanie z Visnupura nadeszła wieść o odzyskaniu ksiąg. Słysząc 
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to, guru i jego uczeń byli niezwykle szczęśliwi.
Mistrz duchowy pozwolił Śyamanandzie kontynuować wędrówkę i po 
jakimś czasie dotarł on do swej wioski Ambuya Dharenda w Oris-
sie. Mieszkańcom wioski Śyamananda Prabhu okazał wielką miłość 
i współczucie i zaczął energicznie nauczać o ruchu sankirtana. Dzięki 
temu mógł wyzwolić wielu drani i ateistów.
Pewnego razu Śyamananda Prabhu wraz ze swymi towarzyszami udał 
się, by wykonywać nagara-sankirtana. W tej samej wsi mieszkał Śera 
Khan, przedstawiciel muzułmańskiego króla. Zazdrosny z natury, pło-
nął z gniewu ilekroć doszły do niego odgłosy kirtanu. Choć nakazał 
Śyamanandzie Prabhu przerwanie kirtanu, ten zignorował jego pole-
cenie. Rozgniewany muzułmański grabieżca wraz z podobnymi sobie 
towarzyszami zaatakowali wielbicieli, niszcząc mridangi i karatale.
Siła gniewu Śyamanandy Prabhu przeraziła napastników. Znienac-
ka ich brody i wąsy stanęły w ogniu, a oni sami zaczęli wymiotować 
krwią. W ten sposób zostali ukarani za popełnione obrazy. Następ-
nego dnia Śyamananda Prabhu zorganizował jeszcze większą pro-
cesję sankirtana, która przeszła przez całą wieś. Śera Khan padł do 
lotosowych stóp Śyamanandy i ukorzył się przed nim: „Śyamanan-
do Prabhu, zlituj się nade mną. Popełniłem straszną obrazę i pro-
szę o schronienie w cieniu twych lotosowych stóp. Z powodu mego 
grzesznego czynu spłonęły me wąsy i broda, a z mych ust i nosa 
popłynęła krew. Śniła mi się ogromna postać, która spoliczkowała 
mnie mówiąc: „Grzeszny muzułmaninie, jam Allah, twój Bóg.” Po-
wiedziawszy to zmienił postać- teraz miał skórę złocistego koloru. 
Mówił dalej: „Nazywam się Śri Caitanya. Jestem schronieniem dla 
wszystkich żywych istot. Śyamananda jest mym wielbicielem. Dla 
własnego dobra przyjmij od niego inicjację. W innym przypadku, 
bez wątpienia pójdziesz do piekła.””
„Na widok tej pięknej postaci łzy popłynęły z mych oczu. Modliłem 
się: „Panie, jesteś władcą całego stworzenia. Nie ma w nim osoby bar-
dziej grzesznej ode mnie. Łaskawie obdarz mnie schronieniem Twych 
lotosowych stóp.””
Widząc szczerość Śera Khana, Śyamananda Prabhu zaczął mu współ-
czuć. Słyszałem o tych wydarzeniach bezpośrednio z ust mego mi-
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strza duchowego. Po wyzwoleniu muzułmanina Śyamananda Prabhu 
udał się do wsi Rayani, gdzie kontynuował propagowanie miłosnej 
służby oddania. Rayani leży nad brzegiem rzeki Suvarnarekha; rzą-
dził nią wtedy władca o imieniu Acyutananda. Pomagali mu dwaj sy-
nowie, Rasika i Murari. Śyamananda Prabhu był dla nich niezwykle 
łaskawy.
W Balaramapura, Nrsimhapura i Gopivallabhpura Śyamananda Pra-
bhu inicjował wielu uczniów. Zwłaszcza Gopivallabhpura została  
wręcz zalana miłością do Boga; służbę dla Pana Govindy z polecenia 
Śyamanandy nadzorował tam Rasikananda Prabhu. Śri Rasikananda 
był wzniosłym wielbicielem, który przyczynił się do wyzwolenia 
wielu grzeszników i grabieżców, głównie ze społeczności muzuł-
mańskiej.
Pewnego dnia, gdy Śyamananda Prabhu w towarzystwie wielbicieli 
przebywał w Gopivallabhpura, przybył tam sannyasi . Rozmawiali 
długo; sannyasi był wielkim joginem o dogłębnej znajomości pism. 
Ich debata trwała kilka dni, lecz ostatecznie Syamananda Prabhu 
pokonał promowaną przez jogina impersonalistyczną filozofię i wy-
kazał wyższość filozofii personalizmu rozwiniętej przez Goswamich 
z Vrindavany. Jogin przyznał się do porażki i docenił uczoność Śy-
amanandy Prabhu.
W nocy sannyasi śnił o Śyamanandzie Prabhu jako wzniosłym Va-
isnavie. Zrozumiał, że sen ten był rodzajem objawienia, więc na-
stępnego ranka padł do jego lotosowych stóp: „Jestem upadłą i nie-
szczęśliwą duszą. Proszę, dzięki mocy swego miłosierdzia wyzwól tą 
grzeszną istotę.”
Pełen współczucia Śyamananda Prabhu inicjował jogina do into-
nowania krsna-mantry i dał mu wskazówki niezbędne do pełnienia 
służby oddania. Jogin znany był odtąd jako Damodara; stał się do-
brym wielbicielem.
Pewnego dnia Damodara podszedł do siedzącego samotnie Śyama-
nandy i pokłonił mu się z wielkim szacunkiem. Wydawało się, że 
ozdobiony promienną świętą nicią Śyamananda Prabhu lśni. Zaczęli 
nadchodzić wielbiciele, prowadzeni przez Rasikanandę Prabhu. Gdy 
tylko Śyamananda Prabhu ujrzał ich, natychmiast zakrył nić i zaczął 
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spełniać sankirtana.
W nastroju Śyamananda Prabhu przypominał Advaitę Prabhu- na 
rozmaite sposoby rozdawał niezliczonym ludziom miłość do Boga. 
Dzięki niemu wielu ateistów zostało Vaisnavami. Jego służba dla Naj-
wyższego Pana nie miała sobie równych. W krsna-lila występuje on 
jako Kanaka-manjari. Jak tak nieznaczna dusza jak ja mogłaby opisać 
jego cudowne cechy?
Czytelnicy, teraz słuchajcie uważnie, jak będę opisywał festiwale 
urządzone w miejscowościach Katwa i Śrikhanda. Śri Jahnava Mata 
poleciła mi opowiedzenie o nich dla korzyści przyszłych wielbicieli. 
Gdy odeszła z tego świata Visnupriya Thakurani, wszyscy wielbicie-
le pogrążyli się w oceanie żałoby. Gdy wieści o tym dotarły do Ga-
dadhara dasa i Narahari Sarkara, także i oni lamentowali. Dzień po 
dniu Gadadhara dasa chudł coraz bardziej i wkrótce, ósmego dnia 
miesiąca Karttika, także i on odszedł z tego świata. Jego nieobecność 
opłakiwali Narahari Sarkara, Raghunandana, Sulocana i Yadunanda-
na i inni wielbiciele. Wkrótce odszedł też Narahari Sarkara, a stało się 
to w Ekadaśi ubywającego księżyca w miesiącu Agrahayana. 
Nie jestem w stanie opisać żałości Raghunandana i Sulocana spowo-
dowanej tymi zdarzeniami. W jakiś sposób Raghunandana doszedł 
nieco do siebie i postanowił udać się do Katwy na festiwal  zorgani-
zowany z okazji odejścia Gadadhara dasa. Zabrał ze sobą Sulocana; 
zatrzymali się w domu Yadunandana Cakravarti, drogiego ucznia Ga-
dadhara dasa. Wielbiciele byli bardzo szczęśliwi widząc tam piękne 
Bóstwo Pana Gaurangi. 
Gdy się spotkali, Raghunandana i Yadunandana Cakravarti pokłoni-
li się sobie, a następnie serdecznie uściskali. Następnie, rozmawiając 
o odejściu Gadadhara dasa, zapłakali. Poczyniwszy pewne przygoto-
wania do festiwalu, Raghunandana udał się do Śrikhanda, medytując 
po drodze o lotosowych stopach Pana Gaurangi. Następnie wysłał 
zaproszenia do wszystkich Vaisnavów, prosząc ich o wzięcie udziału 
w dwóch festiwalach- w Śrikhanda ku czci Narahari Sarkara i w Ka-
twie,  by uhonorować Gadadhara dasa. 
Następnie, w towarzystwie Sulocana, powrócił do Katwy, by zakoń-
czyć przygotowania do festiwalu. Oto lista znanych wielbicieli, którzy 
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wzięli w nim udział: Śripati, Śrinidhi, Kavicandra Basu, Ramadasa, 
Sanjaya, Vidyananda, Kamalakanta, Visnudasa, Śri Candraśekhara, 
Caitanyadasa, Satidhara, Nayana Pandita, Kavikarnapura, Janakina-
tha, Gopala dasa, Purandara Acarya, Murari Caitanya dasa, Raghuna-
tha Vaidya, Narayana Upadhyaya, Sanatana, Krsna dasa, Manohara, 
Nakadi, Mahidhara, Ramacandra Kaviraja, Vasanta, Lavani, Hariha-
rananda, Kanu Thakura, Ramasena, Jnanadasa, Damodara, Śrikumu-
da, Pitambara, Nrsimha Caitanya, Vrindavana dasa, Viracandra Pra-
bhu, Madhavacarya, Ganga, Jagannatha, Madhava, Vanamali dasa, 
Vijaya, Lokanatha Pandita, Bholanatha, Hridayananda Sen, Murari 
Pandita, Kanu Pandita, Haridasa Brahmacari, Janardana, Ananta 
dasa, Narayana, Yadhava dasa, Haricarana, Raghunatha, Śri Rama-
carya, Acyutananda, Krsna Miśra, Śri Gopala, Caitanya Vallabha, 
Bhagavata Acarya, Puspa Gopala, Śri Hari Acarya, Śri Harsha, Raghu 
Miśra, Laksminatha, Jagannatha, Raghunatha, Vaninatha, Nayanan-
da Miśra, ja sam i niezliczeni wielbiciele Pana Gaurangi. 
Wielbiciele z różnych zakątków kraju przybyli do Katwy, by wziąć 
udział w festiwalu. Łzy płynęły z ich oczu, gdy odwiedzali miejsce, 
w którym Pan Caitanya przyjął sannyasę. Stamtąd udali się do świą-
tyni, by zobaczyć piękne Bóstwo Śri Caitanyi Mahaprabhu. Po złoże-
niu pokłonów wzięli udział w ekstatycznym sankirtanie. Łzy płynęły 
z ich oczu, gdy tańczyli w ekstazie intonując Święte Imiona Pana. Po 
południowym arati wszystkim podano prasadam.
Następnie wielbiciele poszli do Śrikhanda, na kolejny festiwal. Kilka 
dni wcześniej udał się tam Raghunandana, by przygotować obchody 
odejścia Narahari Sarkara Thakura. Przybyłym wielbicielom zapew-
niono wygodne kwatery. Festiwal był niezwykle radosny, pełen śpie-
wów, tańców i prasadam.
Pewnego dnia, gdy wielbiciele zajęci byli sankirtanem, przybył ślepiec 
chcący ujrzeć śpiewających i tańczących Vaisnavów. Dzięki łasce Vi-
racandry Prabhu jego ślepota została uleczona i jego pragnienie mo-
gło się spełnić. 
Wielbiciele przebywali w Śrikhanda przez kilka dni, po czym powró-
cili w swe strony. Widząc ich odchodzących, Śri Raghunandana smu-
cił się bardzo. 
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Drodzy czytelnicy, mogą istnieć jakieś nieścisłości w porządku chro-
nologicznym opisanych przeze mnie wydarzeń. Proszę was o wyba-
czenie; opowiadam to na polecenie Jahnava Maty. 
Teraz spróbuję przybliżyć nieco chwały Narottama dasa Thakura. 
Opisałem już zainstalowanie przez niego Bóstw Pana Gaurangi i Śri 
Vallabhi-kanta. W świątyni Narottama dasa Thakura w Kheturi prze-
bywa sześć Bóstw. Poproszono mnie o opisanie Ich instalacji, gdyż 
byłem obecny podczas tej ceremonii.
Gdy Jahnava Mata wróciła ze swej drugiej wizyty we Vrindavanie, 
wstąpiła do Kheturi. Towarzyszyłem jej w tej wyprawie. Usłyszawszy 
o jej przybyciu, Narottama dasa Thakura wyszedł jej na spotkanie 
i wraz z Ramacandrą Kavirajem ofiarowali dandavaty. Zaprowadzono 
ją do domu Narottama, gdzie mogła pokłonić się Bóstwom. Widząc 
Pana Gaurangę i Vallabhi-kanta wpadła w ekstazę i łzy miłości popły-
nęły z jej oczu. Gdy uspokoiła się, poszła wziąć kąpiel, by następnie 
spełnić swą codzienną służbę dla Najwyższego Pana. Gdy skończyła, 
zasiadła z innymi wielbicielami do prasadam.
Tego popołudnia Ramacandra Kaviraja i Narottama dasa Thakura 
poszli na spotkanie z Jahnavą-devi, by usłyszeć wieści z Vrindavany. 
Narottama płakał, gdy opowiadała o jego mistrzu duchowym. Jahna-
va-devi przekazała błogosławieństwa Gopala Bhatty Goswamiego dla 
Ramacandra Kaviraja i on także zapłakał wspominając lotosowe sto-
py swego guru.
Szczęśliwa Jahnava Mata została w Kheturi kilka dni, po czym udała 
się do Yajigrama. Był tam Śrinivasa Acarya, który powitał ją z wielkim 
entuzjazmem. Pokłonił jej się, a następnie przyprowadził ją do swego 
domu. Po wykąpaniu się i posiłku przekazała mu wiadomości z Vrin-
davany wraz z błogosławieństwami Gopala Bhatty Goswamiego.
Po kilku dniach pobytu w Yajigrama Jahnava Mata udała się do Kha-
dadaha, gdzie powitano ją z wielką radością. W międzyczasie, w Khe-
turi, Narottama dasa Thakura zaczął doświadczać niezwykłych uczuć. 
Pewnego dnia po wieczornym arati, gdy stał przed Bóstwami wpatru-
jąc się w Nie przez długi czas, nagle zrozumiał, że brakuje Im towa-
rzyszek. Pomyślał: „Kiedyż nadejdzie ten pomyślny dzień, w którym 
będę mógł ujrzeć Panów wraz z Ich  towarzyszkami u boku? Byłbym 
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niezwykle szczęśliwy mogąc widzieć Ich takimi w mej świątyni.”
W końcu Narottama postanowił zainstalować więcej Bóstw wraz z Ich 
towarzyszkami. „Niechaj me oczy nasycą się widokiem rodziny Krsny 
i niech dzięki temu oczyści się mój umysł. Kiedyż nadejdzie dzień, 
gdy będę całkowicie pochłonięty sprawami rodziny Krsny?”
Rozmyślając o nowych Bóstwach Narottama poczuł wielkie szczęście. 
Tej nocy, we śnie, pojawili się przed nim Pan Gauranga i Vallabhi-
-kanta. „O Narottamo, twe pragnienia spełnią się. Chciałeś zainsta-
lować więcej Bóstw i w ten sposób mieć większą rodzinę Krsny, więc 
tak się stanie. Mym obowiązkiem jest spełniać pragnienia Mych wiel-
bicieli. Jesteś Mym wielkim wielbicielem, więc bez wątpienia twe pra-
gnienia spełnią się.”
„Spójrz tylko! Zamanifestowałem Siebie w postaci sześciu Bóstw, 
wraz z Mą towarzyszką. Zainstalujesz te sześć par Bóstw w swej świą-
tyni. Ich imiona to Gauranga, Vallabhi-kanta, Śri Krsna, Braja-moha-
na, Radha-ramana i Radha-kanta.”
„Narottamo, cieszyłem się przebywając w twym domu jako Gauran-
ga i Vallabhi-kanta. Teraz te dwa Bóstwa znikną;  pokój świątynny 
będzie pusty. Gdy zainstalujesz sześć par Bóstw, te dwa oryginalne 
Bóstwa złączą się z nowymi Gaurangą i Vallabhi-kantą. Na zawsze za-
mieszkam w tych sześciu Bóstwach. Każdy, kto je ujrzy bez wątpienia 
osiągnie wyzwolenie.”
Wtedy Pan zniknął, a Narottama dasa Thakura, wielce zadziwiony, 
zbudził się. Po ujrzeniu Pana twarzą w twarz był ogarnięty ekstatycz-
ną miłością.  Jakąś godzinę później w świątyni rozpoczęło się man-
gala-arati i Narottama dasa Thakura w towarzystwie Ramacandra 
Kaviraja czekał na moment, w którym pujari  otworzy drzwi pokoju 
Bóstw. Gdy to w końcu nastąpiło, wszyscy byli zdumieni oglądając 
jego puste wnętrze. 
Ramacandra Kaviraja zaczął lamentować, reszta wielbicieli także. 
Wszyscy myśleli, że Bóstwa odeszły od nich już na zawsze. Narottama 
dasa Thakura próbował uspokoić ich, jednocześnie opowiadając Ra-
macandrze swój sen. Następnie nakazał mu poczynić przygotowania 
do wystawnego abhiseka dla sześciu par Bóstw i sprowadzić z Visnu-
pura Śrinivasa Acaryę, by nadzorował całe przedsięwzięcie. W mię-
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dzyczasie Narottama polecił pujariemu, by do czasu instalacji nowych 
Bóstw czcił Gaurange i Vallabhi-kantę w postaci śalagrama-śila.
Nieco później tego samego dnia Narottama otrzymał list, w którym 
informowano go o podróży Śrinivasa Acaryi do Vrindavany. Narotta-
ma ucieszył się z tej wiadomości i wysłał do Vrindavany Ramacandrę 
Kaviraja, by znalazł tam Śrinivasa. 
Ramacandra wyruszył do Vrindavany, Narottama zaś, tego samego 
dnia, udał się do Nilacali. Gdy dotarł do Jagannatha Puri poszedł zo-
baczyć Pana Jagannatha, po czym odwiedził miejsca związane z roz-
rywkami Pana Caitanyi. Następnie udał się do Gopivallabhapura, by 
spotkać się ze Śyamanandą Prabhu.
Wkrótce powrócił do Bengalu. Zanim dotarł do Kheturi, by wziąć 
udział w instalacji Bóstw, zatrzymał się po drodze w Khadadaha, Śan-
tipura, Ambika-kalna, Navadvipa, Katwa i Ekacakra.
Którejś nocy we śnie ujrzał znów sześć Bóstw wraz z Ich towarzysz-
kami. Nie potrafię opowiedzieć, jak szczęśliwy był Narottama z tego 
powodu. Gdy zbudził się, płakał w ekstazie przez resztę nocy.
Następnego ranka Narottama dasa Thakura zdecydował, by nie-
zwłocznie przystąpić do wykonania Bóstw. Zdobył wielki blok mar-
muru i zatrudnił rzeźbiarzy. Wkrótce Bóstwa były gotowe. Pięć par 
Bóstw Krsny było bardzo piękne, lecz Narottama nie był zadowolo-
ny z wykonania Bóstwa Pana Gaurangi. Rzeźbiarze próbowali doko-
nać poprawek, lecz bezskutecznie. Narottama zaczął martwić się, czy 
przypadkiem nie popełnił jakiegoś błędu. Zaczął głośno modlić się do 
Pana Gaurangi.. 
Pewnej nocy Pan Caitanya znów pojawił mu się we śnie: „Drogi Na-
rottamo, słuchaj uważnie. Niezależnie od tego, jak bardzo będziesz się 
starał, nie będziesz w stanie odpowiednio wyrzeźbić Mego Bóstwa. 
Nie Pojawie się jako Bóstwo, gdyż istnieje już inne. Wykonano Moje 
Bóstwo zanim przyjąłem sannyasę. Nikt nie wie, gdzie Ono jest, gdyż 
osobiście umieściłem Je w Gangesie.”
„Ponieważ jesteś mi bardzo drogi, wyjawię ci miejsce ukrycia tego 
Bóstwa. Szukaj w spichlerzu wielbiciela o imieniu Vipra dasa. Znajdź 
te Bóstwo i czcij Je w swej świątyni.”
Pan Caitanya zniknął ze snu Narottama. Następnym rankiem, po 
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wypełnieniu wszystkich porannych obowiązków, Narottama dasa 
Thakura zaczął wypytywać o miejsce pobytu Vipra dasa. Dowiedział 
się, iż jest on bogatym handlarzem zbożem mieszkającym nieopodal. 
Handlował miedzy innymi ryżem i gorczycą. 
Narottama dasa Thakura bezzwłocznie udał się do jego domu i po-
kłonił się gospodarzowi. „Co mogę dla ciebie zrobić?”- zapytał Vipra 
dasa.
„Chciałbym obejrzeć twój spichlerz”- odparł Narottama.
„To niemożliwe. W środku pełno jest jadowitych węży i nikt nie od-
waży się nawet tam zbliżyć. Nawet ja, choć mam tam zmagazynowane 
sporo ryżu.” 
„Nie martw się. Gdy tam pójdę, węże odejdą.”
Vipra dasa zgodził się i Narottama wszedł do magazynu. Ku zdumie-
niu wszystkich węże zniknęły! Wewnątrz spichlerza Narottama zna-
lazł Bóstwo Pana Gaurangi i gdy je stamtąd wynosił, wszyscy zgro-
madzeni tam ludzie odetchnęli. Od tej chwili w magazynach Vipry 
dasa nie było już żadnych węży.
Po tym zdarzeniu Vipra dasa wraz z rodziną przyjęli schronienie u lo-
tosowych stóp Narottama dasa Thakura, który następnie przetrans-
portował Bóstwo do Kheturi. Było ono tak piękne, iż natychmiast 
skradło serca wszystkich wielbicieli. Wszyscy, którzy na własne oczy 
widzieli Pana Caitanyę zgodnie zaświadczali, że wygląda dokładnie 
tak samo, jak On. 
Narottama dasa Thakura niepokoił się, gdyż nie miał żadnych wiado-
mości od Śrinivasa Acaryi. Wkrótce dostarczono mu list- Śrinivasa 
Acarya i Ramacandra Kaviraja udali się do Visnupura, następnie do 
Khadadaha i Ambika-kalna nieopodal Śantipura. Stamtąd Śrinivasa 
i Ramacandra poszli do Yajigrama znajdującego się niedaleko Nava-
dvipy, po czym wyruszyli do Katwy, by zobaczyć Bóstwo Śri Caitanyi 
Mahaprabhu. Spędzili tam kilka dni, po czym udali się do Teliya Bhu-
dri.
Gdy Narottama dowiedział się o ich przybyciu do Teliya Bhudri, oso-
biście udał się tam, by ich powitać. Pokłonił się Śrinivasie, który objął 
go serdecznie. Następnie Narottama i Ramacandra pokłonili się sobie 
nawzajem. W tym momencie przyszedł tam Govinda Kaviraja. Zasie-
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dli razem, by omówić wieści z Vrindavany. 
Narottama opowiedział Śrinivasa Acaryi o instalacji Bóstw i otrzy-
manej łasce Pana Caitanyi. Wszyscy w ekstazie słuchali tej opowieści 
i wychwalali Narottama dasa Thakura. 
Śrinivasa Acarya powiedział: „Narottamo, winieneś pójść z wielbicie-
lami do Kheturi i przygotować wielką ceremonię abhiseka. Wkrótce 
i ja tam przyjdę.”
Narottama dasa Thakura powrócił do Kheturi i rozdzielił obowiązki 
między wielbicieli. Wysłał zaproszenia do wszystkich wielbicieli Pana 
Gaurangi, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Po długim namy-
śle postanowił zainstalować Bóstwa w czasie pełni księżyca w miesią-
cu Phalguna.
Gdy zbliżał się czas festiwalu, wielbiciele zaczęli wykonywać kirtany 
zarówno w dzień, jak i  w nocy- tak intensywnie, że nie uszło to nawet 
uwadze ateistów. Wśród wielbicieli uczestniczących w festiwalu byli 
Śrinivasa Acarya, Ramacandra Kaviraja, Govinda Kaviraja, Vyasaca-
rya, Krsna Vallabha, Divya Simha, Premananda, Karnapura, Vamsida-
sa, Shyama dasa, Gopala dasa, Gokula, Rasikananda Prabhu, Murari, 
Syamananda Prabhu, Jahnava Mata, Viracandra Prabhu, Madhava-
carya, Ganga, Krsna dasa, Surya dasa, Raghupati, Murari, Caitanya 
dasa, Śri Jiva Pandita, Nrsimha, Gauranga dasa, Kamalakara, Pippa-
lai, Minaketana, Rama dasa, Sankara, Kannai, Narayana, Sanatana, 
Naukadi, Manohara, Gopala, Vrindavana, Ramaśena, Damodara, 
Jnana dasa, Kumuda, Pitambara, Ramacandra, Nrsimha, Haladhara, 
Nayana Bhaskar, Raghunathacarya, Hrdaya Caitanya, Acyutananda, 
Kanu Pandita,Visnudasacarya, Janardana, Kamadeva, Vanamali dasa, 
Purusottama, Śripati, Śrinidhi, Yadunandana, Raghunandana, Loca-
na dasa, Śivananda, Vaninatha, Śri Hari Acarya, Jitamiśra, Kaśinatha, 
Bhagavata Acarya, Nayanananda, Pushpagopala, Dhruvananda, Pra-
bhu Miśra, Uddhava i Jagannatha. 
Stopniowo wielbiciele pojawiali się w Kheturi, przybywając ze swych 
siedzib. Narottama dasa Thakura witał wszystkich z szacunkiem i za-
pewniał im wygodne kwatery. Govinda Kaviraja i Santośa byli od-
powiedzialni za przygotowywanie wszelkich udogodnień dla gości. 
Zaraz po przybyciu wielbicielom podawano posiłek, po czym odpro-
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wadzano ich na kwaterę, by wypoczęli po podroży.
Pewnej nocy Narottama dasa Thakura miał sen, w którym Pan Ca-
itanya oznajmił mu, iż podczas następnego dnia pojawi się w trakcie 
sankirtana i zatańczy przed wszystkimi. Rano Narottama dasa Tha-
kura wykąpał się i radośnie poczynił przygotowania do abhiseka. Był 
w dobrym nastroju, gdyż wiedział, że tego dnia Pan pojawi się i za-
tańczy w kirtanie.
Śrinivasa Acarya udał się do Jahnava maty, która zezwoliła mu na roz-
poczęcie ceremonii abhiseka. Także Narottama dasa Thakura popro-
sił wielbicieli o ich przyzwolenie. Gdy modlił się, łzy ekstatycznej mi-
łości wypełniły jego oczy : „O Gaurango, Vallabhi-kanto, Śri Krsno, 
Braja-mohana, Radha-ramana i Radha-kanta, bądźcie łaskawi dla tej 
upadłej duszy.”
W ten oto sposób Narottama dasa Thakura zainstalował sześć par 
Bóstw po ceremonii abhiseka w czasie pełni księżyca w miesiącu Phal-
guna. Wielbiciele widząc piękno Bóstw byli pełni transcendentalnych 
emocji; wszyscy krzyczeli „Jaya, jaya”, a półbogowie zrzucali z nieba 
kwiaty. Atmosfera przesycona była ekstazą i słodkimi dźwiękami kir-
tanu z akompaniamentem rozmaitych instrumentów muzycznych. 
Wielu braminów intonowało mantry wedyjskie.
Dzień ten był bardzo pomyślny, ponieważ było to Holi i Gaura Pur-
nima. Vaisnavowie wielbili Bóstwa intonując jednocześnie dziesię-
ciosylabową mantrę Gopala. Po abhiseka Bóstwom ofiarowano arati. 
Narottama dasa Thakura unosił się na falach oceanu ekstazy, raz za 
razem ofiarowując pokłony swym ukochanym Panom. Następnie Śri-
nivasa Acarya polecił wielbicielom przyniesienie bhoga do ofiarowa-
nia. 
Śrinivasa Acarya podzielił potrawy na sześć części, po czym wszystko 
ofiarował Bóstwom. Po jakimś czasie ofiarował także atamana i orze-
chy betelu, po czym otworzył drzwi świątyni. Pierwsza weszła Jahna-
va Mata, a za nią reszta wielbicieli. Wszyscy pokłonili się Bóstwom 
i wpatrywali się w Nie aż do pełnej satysfakcji.
Jahnava Mata pobłogosławiła Śrinivasa Acaryę i zapytała go o sposób, 
w jaki wielbił Bóstwo Gaurangi. Odpowiedział: „Czczę Pana Gauran-
gę poprzez intonowanie mantry Radha-Krsna zgodnie z zaleceniami 
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Goswamich z Vrindavany. Nakazali mi wielbienie Caitanyi Mahapra-
bhu za pomocą tej mantry i dziesięciosylabowej mantry Gopala.” Od-
powiedź ta zadowoliła Jahnava Matę, która wiedziała, że Pan Caitanya 
jest tożsamy ze Śri Śri Radha-Krsną. Gdy Jahnava Mata i Śrinivasa 
Acarya rozmawiali, podszedł do nich Narottama dasa Thakura i, pe-
łen wdzięczności, pokłonił im się. Następnie złożył pokłony wszyst-
kim zgromadzonym wielbicielom, którzy w odpowiedzi na to objęli 
go serdecznie wychwalając jego sukcesy. Następnie Jahnava Mata po-
prosiła Śrinivasa Acaryę, by rozdał wielbicielom prasadam od Bóstw- 
girlandy z kwiatów i papkę sandałową.
Gdy wszyscy otrzymali już prasadam, poproszono Narottama dasa 
Thakura o rozpoczęcie kirtanu. Narottama radośnie śpiewał Święte 
Imiona Pana, podczas gdy na mridandze grał Devidasa, a na kara-
talach- Gaurangadasa. Wielbiciele pod przewodnictwem Vallabhy 
i Gokuli odpowiadali słodkim śpiewem. Wszyscy wielbiciele przyłą-
czyli się do głośnego intonowania Imion Pana Gaurangi. Następnie 
zaśpiewali pieśń opisującą wewnętrzną medytację Caitanyi Mahapra-
bhu w nastroju Śri Radhy.
Głos Narottama dasa Thakura był tak słodki, że pochwycił serce Ca-
itanyi Mahaprabhu. Nie będąc w stanie pozostawać z dala od swego 
drogiego wielbiciela, Pan pojawił się w sankirtanie wraz ze Swymi to-
warzyszami. Tak wielka jest moc służby pełnionej dla Pana przez Jego 
czystego wielbiciela.
Pan Caitanya radośnie tańczył wraz ze Swymi towarzyszami, takimi 
jak Nityananda Prabhu, Advaita Acarya, Gadadhara Pandita, Śriva-
sa Thakura, Murari Gupta, Haridasa Thakura, Swarupa Damodara, 
Rupa Goswami, Sanatana Goswami i Gauridasa Pandita. Zgromadze-
ni byli tak oszołomieni miłością do Boga, że zapomnieli kim są nie-
spodziewani goście i mogli jedynie ronić łzy ekstatycznej miłości. Syn 
Śaci tańczył pośród wielbicieli przewodzonych przez Acyutanandę. 
W Jego towarzystwie wszyscy utracili zewnętrzną świadomość. Któż 
jest w stanie pojąć rozrywki Najwyższego Pana? Tak nagle, jak poja-
wił się w kirtanie, tak samo niespodziewanie zniknął.
Wraz z odejściem Pana wielbiciele zaczęli lamentować. Narottama, 
Śrinivasa i Śyamananda tarzali się po ziemi, oddychając ciężko i bez-
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ustannie roniąc obficie łzy. Po długim czasie nieco się uspokoili, lecz 
Narottama był w stanie trudnym do opisania. Po prostu nie był w sta-
nie powstrzymać płaczu. Ostatecznie Acyutanandzie i innym wielbi-
cielom w jakiś sposób udało się go pocieszyć.
W tym momencie zmienił się nastrój panujący na festiwalu; wielbicie-
le obejmowali się serdecznie i składali podziękowania dla Narottama 
dasa Thakura za organizacje tego wspaniałego przedsięwzięcia. Śri-
nivasa i Narottama pokłonili się Acyutanandzie i poprosili go, by, jak 
to jest w zwyczaju w święto Holi, obsypał Bóstwa kolorowym prosz-
kiem. Jednakże pierwszą osobą, która to uczyniła była Jahnava Mata, 
po niej zaś Śrinivasa Acarya, Narottama dasa Thakura, Acyutananda, 
Gopala, Śyamananda Prabhu, Viracandra Prabhu, Ramacandra Ka-
viraja, Hrdaya Caitanya i Raghunandana. Nie potrafię opisać uczuć 
osób biorących udział w tym wydarzeniu.
Po ofiarowaniu Bóstwom kolorowego proszku wielbiciele zaczęli ob-
rzucać się nim nawzajem. Był to piękny widok; wszyscy wyglądali 
bardzo kolorowo i szczęśliwie. Rzucając proszkiem wielbiciele śpie-
wali chwały Pana Krsny.
Gdy kirtan zakończył się, wielbiciele zasiedli do wystawnego prasa-
dam, którym raczyli się do pełnej satysfakcji. Wieczorem wszyscy ze-
brali się na następne arati i kirtan. Po arati na świątynny dziedziniec 
wyniesiono Bóstwo Gaurangi, by z okazji pojawienia się Caitanyi Ma-
haprabhu przeprowadzić ceremonię abhiseka. Ceremonie tą, na pole-
cenie Jahnava Maty, poprowadził Śrinivasa Acarya, wielbiąc Bóstwo 
szesnastoma różnymi substancjami, zgodnie z instrukcjami śastr.
Festiwal obchodzono w taki sam sposób, w jaki normalnie celebru-
je się dzień narodzin Krsny. Pan Krsna i Caitanya Mahaprabhu są tą 
samą osobą. Każdy, kto uważa inaczej, z pewnością podąża do piekła.  
Po kąpieli Bóstwa Śrinivasa Acarya ofiarował Mu bhoga raz jeszcze, 
po czym  złożył Go na spoczynek. Wielbiciele zjedli lekkie prasadm, 
po czym poszli spać do swych pokojów.
Również następny dzień upłynął w nastroju festiwalu, zaś kolejnego 
dnia wielbiciele zaczęli wracać do swych miejsc zamieszkania. Widząc 
ich odchodzących, Narottama dasa Thakura był bardzo nieszczęśliwy. 
Jego nastrój służenia wielbicielom jest nie do opisania.
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Śri Locana dasa, urodzony w rodzinie doktora uczeń Śri Narahari, 
napisał książkę zatytułowaną Caitanya-mangala, w której zawarł roz-
rywki Pana Caitanyi. Śri Madhava Acarya jest autorem książki Krsna-
-mangala, opartej na Dziesiątym Canto Śrimad-Bhagavatam. W do-
mu Narottama dasa Thakura te dwie książki recytowano regularnie. 
Teraz napiszę trochę o Madhava Acaryi. Żył kiedyś wielki bramin 
o imieniu Durgadasa Miśra. Mieszkał on w Nadii i był ucieleśnie-
niem wszelkich zalet. Jego żoną była Vijaya. Urodziła mu ona dwóch 
synów- starszego Sanatana i młodszego Paraśara Kalidasa. Obaj byli 
bardzo zdolni. Sanatana poślubił Mahamayę, która dała mu tylko jed-
no dziecko- córkę Visnupriyę, z którą później ożenił się Pan Gauranga.
Kalidasa poślubił Vidhumukhi. Miał z nią syna o imieniu Madhava, 
który posiadł wszelkie dobre cechy. Pewnego dnia Kalidasa powierzył 
swego jedynego syna opiece żony i opuścił ten świat. Madhava otrzy-
mał świętą nić w wieku ośmiu lat i po jakimś czasie, dzięki studiom 
nad pismami, stał się uczonym.
Madhava był obecny w domu Śrivasa Pandita w dniu, w którym mia-
ła miejsce wielka ceremonia abhiseka Śri Caitanyi Mahaprabhu. Był 
odurzony pięknem Jego postaci. Od tego dnia został zdecydowanym 
zwolennikiem Pana Caitanyi, który nakazał mu ciągłe intonowanie 
Świętych Imion. W rzeczywistości był on ulubieńcem Pana Caita-
nyi. Gdy Madhava zapytał Pana jak powinno się intonować Święte 
Imiona, Pan nakazał mu intonowanie konkretnej liczby rund każdego 
dnia. Od tej pory intonował on codziennie sto tysięcy Imion.
Madhava stopniowo tracił przywiązanie do życia materialnego. Gdy 
Pan Caitanya przyjął sannyasę, Madhava napisał książkę Krsna-man-
gala i podarował ją Panu. Pan był z Niego bardzo zadowolony i oka-
zał mu Swe współczucie. Madhava był bardzo drogi dla wszystkich 
wielbicieli; Sri Caitanya Mahaprabhu polecił  Advaicie Prabhu inicjo-
wanie go. Advaita Acarya w momencie inicjacji dał mu obie mantry- 
harinama i Radha-Krsna.
Wkrótce, utraciwszy jakiekolwiek zainteresowanie materialnym ży-
ciem, Madhava stał się ekspertem w czczeniu Najwyższego Pana. 
Gdy matka zauważyła ten brak przywiązania zaczęła obawiać się, że 
wkrótce może on opuścić dom i z tego powodu chciała zaaranżować 
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mu małżeństwo. Dowiedziawszy się o tym, Madhava natychmiast 
opuścił dom i udał się do Vrindavany. Przyjął tam schronienie lotoso-
wych stóp Śrila Rupy Goswamiego. Otrzymał od niego wiele cennych 
wskazówek dotyczących pełnienia służby oddania. Po jakimś czasie 
przyjął sannyasę i pozostał we Vrindavanie wielbiąc Śri  Radha-Krsnę 
w nastroju znanym jako madhurya-rasa. Dzięki łasce Śrila Rupy Go-
swamiego w niedługim czasie Madhava odkrył swą wieczną ducho-
wą tożsamość- gopi o imieniu Madhavi. Jakiś czas później Madhava 
zasłynął jako poeta, a wielbiciele często określali go jako Vyasadevę 
Kali-yugi.
Pewnego dnia przechadzającego się po lesie Madhavę doszły wieści 
o odejściu jego matki z tego świata. Szybko zdecydował się na podróż 
do Bengalu. Przybywszy tam, najpierw udał się do Śantipura, skąd 
w towarzystwie Acyutanandy pomaszerował do Kheturi, by wziąć  
udział w odbywającym się tam festiwalu ceremonii abhiseka Bóstw 
Narottama dasa Thakura. Po zakończeniu festiwalu Madhava wró-
cił do Vrindavan. Gdy udałem się tam z Jahnava Matą, spotkałem go 
i wielce cieszyłem się mogąc korzystać z jego towarzystwa. Przekazał 
mi wiele nauk dotyczących rozmaitych kwestii, raz za razem kłaniam 
się do jego lotosowych stóp.
Teraz opiszę służbę pełnioną przez Narottama dasa Thakura dla jego 
Bóstw. Narottama zbudował świątynię z sześcioma oddzielnymi ołta-
rzami dla jego sześciu par Bóstw. Każdego dnia z miłością i oddaniem 
pełnił służbę dla Bóstw zgodnie z nakazami i zasadami zawartymi 
w pismach. Zorganizował także całodobowe kirtany. Nie umknęło to 
niczyjej uwadze-nawet ateiści odnotowali ten fakt. Czasami recyto-
wał Śrimad-Bhagavatam, czasami Caitanya-caritamritę lub Caitanya-
-bhagavata. Nauczanie Narottama miało tak wielką moc, że pod jego 
wpływem wiele osób porzucało swe codzienne zajęcia- ludzie ci po 
prostu intonowali Święte Imiona Krsny i delektowali się krsna-ka-
tha. Narottama dasa Thakura był niezrównanym śpiewakiem i czę-
sto śpiewem wychwalał Śri Krsnę Caitanyę i Radha-Krsnę. Każdego 
roku, w pełnie miesiąca Phalguna, Narottama dasa Thakura organi-
zował wielki festiwal w swej świątyni w Kheturi, na który zapraszał 
wszystkich Vaisnavów.
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Wspomniałem już o tym, ze Jahnava Mata uczestniczyła w festiwalu 
w Kheturi, a zaraz po nim udała się w podróż do Vrindavany.
 Drodzy czytelnicy, miałem szczęście uczestniczyć w tej wyprawie, 
więc wszystkie opisywane rzeczy widziałem na własne oczy.
Pewnego dnia, gdy zmierzaliśmy w kierunku rzeki Jamuny, pod-
szedł do nas z zamiarem obrabowania nas Kutubuddhin, szef ban-
dy złodziei. Złoczyńcy ci włóczyli się po okolicy szukając nas, lecz 
zostali oszołomieni wpływem Jahnava Maty. Następnego ranka 
zmiękły im serca  i padli do jej lotosowych stóp: „Matko, ratuj nas. 
Przyszliśmy okraść was, lecz w jakiś sposób zostaliśmy zwiedzeni. 
Ścigały nas jadowite węże, a później z niebios rozległ się donośny 
głos oznajmiający, iż nie jesteś zwyczajną kobietą. Głos ten napeł-
nił nasze serca strachem, więc przyszliśmy tutaj, by schronić się 
u twych lotosowych stóp.”
Słysząc te słowa, Jahnava Mata współczuła złoczyńcom i przebaczyła 
im. Dzięki jej łasce wszyscy stali się wielbicielami Pana Krsny i tań-
cząc w ekstazie wyśpiewywali Jego chwały. 
Niedługo po tym zdarzeniu dotarliśmy do wioski,w której postano-
wiliśmy zatrzymać się na noc. Niektórzy z miejscowych ateistów kry-
tykowali Jahnava Mate. Tej nocy wszyscy oni mieli ten sam sen: poja-
wiła się przed nimi bogini Candika i przemówiła w wielkim gniewie: 
„Jak śmiecie bluźnić przeciwko Jahnava-devi? Z tego powodu spotka 
was wiele nieszczęść. Póki nie przyjmiecie schronienia jej lotosowych 
stóp, póty nie ma mowy o uniknięciu tych plag.”
Następnego ranka wszyscy ateiści podporządkowali się jej sto-
pom. Będąc oceanem łaski obdarzyła ich łaską i uczyniła wielbi-
cielami Krsny.
Gdy, po wizycie we Vrindavan, Jahnava Mata powróciła do Kheturi, 
kilka dni przebywała w towarzystwie Madhavy. Madhava pochodził 
z rodziny varendra-brahmana i był bardzo drogi Nityanandzie Pra-
bhu. On sam był bardo do Nityanandy Prabhu przywiązany i bezu-
stannie medytował o jego lotosowych stopach. Nityananda Prabhu 
oddał mu swą córkę, Gangę, za żonę, aż Madhava ożenił się z nią, 
uzyskawszy uprzednio zgodę swego mistrza duchowego. 
Niełatwo jest zrozumieć zachowanie i czyny Najwyższego Pana. Dzię-
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ki Jego woli niemożliwe staje się możliwym. Mówi się, że Madhava 
jest inkarnacją króla Śantanu, więc jego małżeństwo z Gangą było jak 
najbardziej na miejscu. Od Madhavy Ganga nauczyła się śpiewu i gry 
na instrumentach muzycznych. Składam pokłony u jego lotosowych 
stóp. Był dla mnie niezwykle łaskawy.
Każdego roku wielbiciele z całego kraju przybywali do Kheturi w cza-
sie pełni miesiąca Phalguna, by wziąć udział w festiwalu. Miał tam 
miejsce wielki kirtan, uwieńczony ucztą. Pewnego razu, podczas fe-
stiwalu, Narottama dasa Thakura śpiewał o rozrywkach Krsny opisa-
nych przez Jego wielkiego wielbiciela, Candidasa. Głos jego był tak 
słodki, że zauroczył serca wszystkich wielbicieli. Śpiew ten był tak 
urzekający, że nawet Sam Krsna nie mógł mu się oprzeć i pojawił się 
w towarzystwie Śri Radhy. W tym momencie wszystkie strony świata 
zostały rozjaśnione Ich wspaniałymi postaciami, przypominający-
mi ciemną chmurę opasaną błyskawicą. Wszyscy ożywili się, czując 
słodki aromat emanujący z Ich ciał. 
Po ukazaniu się wielbicielom w czasie kirtanu Pan nagle zniknął. Z te-
go powodu Narottama dasa Thakura zemdlał, a Ramacandra Kaviraja 
zaczął lamentować. Nikt nie mógł zrozumieć intencji Pana, lecz bez 
wątpienia dzięki Jego woli Narottama dasa Thakura był szanowany 
jako niezwykle wzniosły wielbiciel; inni Vaisnavowie uważali go za 
upełnomocnioną inkarnację Pana i jednego z Jego najbliższych towa-
rzyszy. W rzeczywistości, dzięki jego łasce wyzwolonych zostało wiele 
upadłych dusz, a między nimi i ja sam.
Jakiś czas później Narottama dasa Thakura, siedząc w swym pokoju,  
medytował o rozrywkach rasa-lila Boskiej Pary. Był całkowicie pogrą-
żony w transie i pozostawał w całkowitym bezruchu. Widząc to, jego 
krewni i przyjaciele zaniepokoili się. Ramacandra Kaviraja zapewnił 
ich jednakże, iż odzyska on świadomość, gdy jego trans zostanie prze-
rwany. Sytuacja ta trwała kolejne dwa dni i teraz również niektórzy 
wielbiciele zaczęli zdradzać niepokój. Wtedy przybył tam Śrinivasa 
Acarya i stopniowo przywrócił świadomość  Narottama.
Gdy Narottama nagle powstał intonując Święte Imiona Pana, był bar-
dzo szczęśliwy widząc Śrinivasa Acaryę u swego boku. Nie ma końca 
wspaniałym rozrywkom Narottama dasa Thakura.
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Czytelnicy, posłuchajcie teraz, w jaki sposób Narottama dasa Thakura 
wybawił ateistów. W wiosce Gopalapura mieszkał bramin o imieniu 
Gurudasa Bhattacarya. Był wykształcony i miał wielu uczniów, lecz 
bezustannie znieważał Narottama dasa Thakura. W rezultacie tego 
zachorował na trąd. Na rozmaite sposoby próbował uleczyć tą choro-
bę, lecz wszelkie jego wysiłki spełzały na niczym.
Gurudasa Bhattacarya wielbił boginię Durgę, więc medytując 
o niej zadał jej pytanie: „Matko, cóż takiego uczyniłem? Z jakiego 
powodu cierpię?”
Bogini Durga pojawiła mu się we śnie i rzekła: „Cierpisz z powodu 
obraz popełnionych wobec wielkiego wielbiciela, Narottama dasa 
Thakura. Uważasz go za śudrę i stąd biorą się twe nieszczęścia. Na-
rottama dasa Thakura jest ucieleśnieniem ekstatycznej miłości pana 
Caitanyi. Osoby patrzące na niego z oddaniem zostają uwolnione od 
materialnych nieszczęść. Pan Nityananda upełnomocnił go do wy-
zwalania upadłych dusz. Każdy, kto uważa go za zwykłego śmiertel-
nika po śmierci cierpiał będzie w piekle.” 
„Każdy grzesznik uważający Narottama dasa Thakura za śudrę pój-
dzie do piekła i pociągnie za sobą całą swą rodzinę. Wiedz, że serca 
wielbicieli Pana Visnu opasane są świętą nicią. Wielbiciela Krsny są 
wznioślejsi od braminów. Bramin pozbawiony oddania dla Krsny jest 
niższy od śudry. Śastry mówią: 

caëòalo „pi dvija-çreñöho
hari-bhakti-parayaëaù
hari-bhakti-vihinaç ca

dvijo „pi çvapacadhamaù  
Nawet ktoś narodzony w rodzinie candala, zjadaczy psów, angażując 
się w służbę oddania dla Pana, staje się najlepszym z braminów. Jed-
nakże nawet bramin pozbawiony służby oddania jest niczym osoba 
żywiąca się psim mięsem.”
Powiedziawszy to, Durga zniknęła ze snu Gudurasa Bhattacaryi, on 
zaś zbudził się i zaczął zastanawiać się nad tym zdarzeniem. Następ-
nego dnia udał się do Kheturi i padł do stóp Narottama dasa Thakura, 
opowiadając mu swój sen. „Mój panie, użycz mi cienia twych loto-
sowych stóp. Nigdzie nie znajdziesz grzesznika większego ode mnie. 
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Jeśli mnie wybawisz, twa sława rozprzestrzeni się na cały świat.”
Słysząc tą pokorną przemowę Narottama dasa Thakura współczuł 
braminowi i wkrótce, dzięki jego łasce, Gurudasa Bhattacarya został 
uleczony z trądu. Narottama, ocean miłości, przyjął go na swego słu-
gę. Po tym wydarzeniu wiele osób przyjęło schronienie jego lotoso-
wych stóp.
W Budhari mieszkał bramin o imieniu Jagannatha Acarya. Przepeł-
niał go gniew, ilekroć widział bramina przyjmującego inicjację od 
Narottama dasa Thakura. On również uważał Narottama za śudrę. 
Modlił się do bogini Kali o moc, gdyż chciał zmierzyć się z nim w de-
bacie. We śnie ujrzał, iż Narottama dasa Thakura jest upełnomocnio-
na inkarnacją Pana. Jagannatha zląkł się i po przebudzeniu pośpieszył 
do Kheturi, gdzie podporządkował się jego lotosowym stopom. Na-
rottama dasa Thakura przekazał mu wiedzę o Świadomości Krsny i, 
po jakimś czasie, inicjował go.
W ten sposób wielu braminów zostało uczniami Narottama dasa 
Thakura. Rozgniewało to ateistycznych braminów, a zwłaszcza jed-
nego grzesznego bengalskiego  bramina o imieniu Hariścandra Raya, 
będącego przywódcą bandy złodziei. On również został wyzwolony 
dzięki łasce Narottama dasa Thakura.
Drodzy czytelnicy, Narottama dasa Thakura wyzwolił wielu ateistów 
i materialistów. Govinda Bandopadyaya, Lalita Ghosala, Kalidasa 
Chattopadyaya, Nilamani Mukhopadyaya, Ramajaya Cakravarti, Ha-
rinatha Ganguly i Śiva Cakravarti, członkowie gangu Candrayi, zostali 
uczniami Narottama. Wszyscy oni byli krewnymi bądź przyjaciółmi 
Candrayi i wraz z nim napadali na mieszkańców okolicznych wiosek. 
Nawet muzułmański król nie ośmielał się wchodzić im w drogę. Gdy 
Candrayę aresztowano, wszyscy ci ludzie uciekli w popłochu. Jed-
nakże, gdy zrozumieli wielkość Narottama dasa Thakura, porzucili 
grzeszne zwyczaje i przyszli doń, by schronić się u jego lotosowych 
stóp.
Król Nrsimha Raya mieszkał daleko o Kheturi; jego wioska leżała 
na brzegu Gangesu. Był dobrym władcą i troszczył się o poddanych. 
Pewnego dnia, uczony o imieniu Rupacandra przybył do królewskie-
go pałacu. Nieskazitelnego charakteru, nigdy nie został pokonany 
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w debacie. Zarówno król, jak i Rupacandra mieszkali w części Benga-
lu nazywanej Kamarupa. Miejsce to podbili wojownicy Pathana. Sto-
licą regionu była Egara Sindura, leżąca na brzegu rzeki Brahmaputry. 
Przybywali tam w interesach ludzie z różnych krajów. Było to dobrze 
znane centrum handlu. Niedaleko Egara Sindura leżała wieś Bhita-
diya, zamieszkana przez pobożnych braminów.
Jednym z nich był Laksminatha Lahiri ze społeczności varendra. Po-
wszechnie szanowany; jego żoną była Kamala Devi. Jego syn, Rupa-
candra, był przystojny niczym sam Indra.
W dzieciństwie Rupacandra był beztroski i odmawiał pójścia do 
szkoły, choć ojciec starał się ze wszelkich sił, by nakłonić go do nauki. 
Pewnego dnia, w złości, ojciec podał mu jedzenie zmieszane z popio-
łem. Rupacandra był tym tak wzburzony, iż uciekł z domu.
Kilka dni później Rupacandra dotarł do Panditabadi, gdzie studiował 
gramatykę sanskrytu. W krótkim czasie zdobył wykształcenie i został 
nagrodzony tytułem Cakravarti. Udał się wtedy do Navadvipy, by kon-
tynuować studiowanie rozmaitych pism. Stamtąd udał się do Nilaca-
li, gdzie zobaczył tańczącego w kirtanie Pana Caitanyę. Z odległości 
ofiarował Mu swe pokłony; nigdy jednakże nie spotkał się z Panem. 
Pozostając w Nilacala radował się oglądaniem Pana Jagannatha.
Z Puri Rupacandra powędrował do miasta Puna w stanie Maha-
rasztra, gdzie oddał się studiom nad Vedami. Był tak znakomitym 
uczniem, iż po jednokrotnym usłyszeniu czegoś zapamiętywał to do-
kładnie. W ten sposób został uczonym w Vedach i literaturze zgodnej 
z nimi. Doceniając jego wiedzę sama Matka Saraswati nadała mu ty-
tuł „Acarya”.
Niedługo potem Rupacandra, podróżując po całym kraju,  pokonał 
w debatach wielu uczonych. Szukając nowych wyzwań znalazł się we 
Vrindavan. Słyszał już, że mieszkają tu dwaj bracia, Rupa i Sanatana 
Goswami, więc postanowił rzucić im wyzwanie. 
Znalazł Goswamich i pokłonił im się. Śrila Rupa Goswami powitał go 
z szacunkiem i ofiarował mu miejsce do siedzenia. Gdy zapytał go o cel 
wizyty, Rupacandra wyznał, iż przyszedł w celu wyzwania go na debatę. 
„Dzięki memu wielkiemu zasobowi wiedzy uznawany jestem za osobę 
uczoną. Wyzywam innych, by umocnić swą pozycję uczonego.” 
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Rupa Goswami nie był zainteresowany jego propozycją: „Jakiż po-
żytek z debatowania? Jeśli wszystkim, czego chcesz, jest zwycięstwo, 
chętnie uznamy się za pokonanych.”
Odpowiedź Rupy Goswamiego bardzo rozczarowała Rupacandrę. 
Myślał, że Rupa i Sanatana obawiali się dyskusji z nim. Nieco póź-
niej, zdążając w kierunku rzeki Jamuny, spotkał na drodze Śri Jivę 
Goswamiego. Dowiedziawszy się od Rupacandry o rzekomej poraż-
ce Rupy i Sanatany Goswamich, Śri Jiva rozgniewał się i natychmiast 
zaczął dyskusje.
Śri Jiva Goswami powiedział: „Rupa i Sanatana Goswami są mymi 
nauczycielami. Jeśli mnie pokonasz, ludzie uznają także ich poraż-
kę. Jednakże dyskutując ze mną będziesz w stanie zrozumieć ich 
rzeczywistą uczoność.”
Dyskusja trwała sześć dni i nie było można wskazać jej zwycięzcy. 
Siódmego dnia Śri Jiva Goswami dzięki swej doskonałej logice i argu-
mentom całkowicie obalił impersonalistyczną filozofię głoszoną przez 
Rupacandrę. Śri Jiva Goswami niezbicie wykazał najwyższą pozycje 
filozofii Vaisnava i wyższość służby oddania nad karmą i jnaną. 
Pogodziwszy się z porażką Rupacandra pokłonił się Śri Jivie i ze 
złożonymi dłońmi rzekł: „Mistrzu, ma iluzja została rozproszona 
i odczuwam wewnętrzny spokój. Łaskawie zniszczyłeś mą ignoran-
cję. Popełniłem wiele obraz wobec twych lotosowych stóp; proszę, 
wybacz mi.”
Śri Jiva Goswami odrzekł: „Twe zachowanie nie obraziło mnie w ża-
den sposób. To Pan Caitanya okazał ci Swe współczucie.”
Rupacandra objął lotosowe stopy Śri Jivy i dotykając ich głową la-
mentował: „Mistrzu, popełniłem obrazy wobec lotosowych stóp Śri 
Rupy i Sanatany Goswamich. Im więcej myślę o mej bezczelności, 
tym bardziej serce me płonie z żalu. Nie mam schronienia innego niż 
twe lotosowe stopy.”
Następnie Rupacandra udał się do Śri Rupy i Sanatany, padł do ich 
stóp i błagał o wybaczenie: „W całym świecie nie ma grzesznika więk-
szego ode mnie. Raz za razem popełniam obrazy. Byłem tak dumny, 
że śmiałem rzucić wam wyzwanie. Proszę, wybaczcie tej upadłej du-
szy i wyzwólcie ją dzięki swej łasce. Śri Jiva Goswami otworzył me 
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oczy i dzięki temu jestem w stanie ujrzeć wasze lotosowe stopy.”
Rupacandra zaczął płakać i tarzać się po ziemi. Widząc tak szczerą 
skruchę, Śri Rupa i Sanatana pobłogosławili go zapewniając jedno-
cześnie, że Śri Krsna Caitanya był dla niego niezwykle łaskawy i tym 
samym jego obrazy zostały zniwelowane.
Bracia objęli serdecznie Rupacandrę, a on znów ronił łzy- tym ra-
zem  z powodu ogarniającej go ekstazy. Poprosił Rupę Goswamiego 
o inicjację. Wtedy z nieba rozległ się głos: „Możesz dać Rupacandrze 
inicjacje harinama, lecz później otrzyma on Gopala-mantrę od Na-
rottama dasa Thakura.”
W ten sposób Rupa Goswami dał Rupacandrze inicjację harina-
ma i nakazał mu intonowanie określonej liczby rund maha-mantry 
dziennie. Zapewnił go też, że w przyszłości otrzyma dikña od Narot-
tama dasa Thakura z Kheturi. Narottama, powiedział, przyjdzie do 
Vrindavany w wieku dwunastu lat i zostanie inicjowany przez Loka-
natha Goswamiego.
Gdy tylko Sanatana Goswami skończył mówić, miało miejsce cu-
downe wydarzenie. Pojawił się tam Pan Narayana i wszedł w ciało 
Rupacandry. Rupa i Sanatana Goswami byli bardzo szczęśliwi mo-
gąc być świadkami tego zdarzenia i powiedzieli: „Ponieważ Pan Na-
rayana wszedł w twe ciało, od tej pory powinieneś być znany jako 
Rupa Narayana.”
Dwaj Goswami troszczyli się o Rupa Narayana tak bardzo, że w nie-
długim czasie stał się on wzniosłym wielbicielem. Pod przewodnic-
twem Śri Jivy Goswamiego studiował księgi takie, jak Laghu Bhaga-
vatamrita, Çrimad-Bhagavatam opatrzone komentarzem Śridhara 
Swamiego, Sandarbhy Jivy Goswamiego i Ujjvala-nilamaëi. Intonując 
Święte Imiona Krsny odwiedził wszystkie miejsca rozrywek Krsny we 
Vrindavanie i jej okolicach, spotkał takich wielbicieli, jak Raghuna-
tha Bhatta Goswami, Gopala Bhatta Goswami, Kaśinatha, Lokana-
tha Goswami i Bhugarbha Goswami, ofiarując swe pokłony każdemu 
z nich. Wszyscy wielbiciele obdarzyli go swymi błogosławieństwami 
i zezwolili mu na powrót do Nilacali. 
W czasie wędrówki Rupa Narayana dowiedział się o odejściu Pana 
Caitanyi z tego świata i z tego powodu zasmucił się bardzo. Tej nocy 
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Pan pojawił mu się we śnie i powiedział: „Rupa Narayana, udaj się 
do Bengalu i zamieszkaj u króla Nrsimha Raya. Tam będziesz miał 
szanse na spotkanie Narottama dasa Thakura i uzyskanie od niego 
inicjacji.” Pan zniknął, a Rupa Narayana płakał zaabsorbowany miło-
ścią do Boga.
Następnego dnia Rupa Narayana udał się do Gadadhara Pandita 
iSwarupa Damodara, by opowiedzieć im o poleceniach otrzymanych 
od Pana. Następnie poszedł do Raghunatha dasa Goswamiego z na-
dzieją na otrzymanie błogosławieństw. Tego dnia udał się także do 
świątyni Pana Jagannatha, by cieszyć się oglądaniem Go. Po opusz-
czeniu świątyni poszedł do rezydencji Ramanandy Raya. Pokłonił się 
mu i przedstawił.
W ten sposób Rupa Narayana spotkał wszystkich wielbicieli Pana Ca-
itanyi w Nilacali. Po jakimś czasie przebywania w ich towarzystwie 
powrócił do Bengalu, odwiedzając po drodze rozmaite święte miej-
sca. W tym czasie dowiedział się o odejściu Pana Nityanandy. Usły-
szawszy te wieści lamentował żałośnie.
Pewnej nocy Pan Nityananda pojawił się w jego śnie i rzekł: „Rupa 
Narayana, wkrótce spotkasz Nrsimha Raya. Jeśli pozostaniesz z nim 
przez jakiś czas, spotkasz Narottama dasa Thakura.” Powiedziawszy 
to, Pan zniknął, a Rupa przebudził się i pełen ekstazy zerwał się z po-
słania. Był szczęśliwy mogąc ujrzeć Nityanandę Prabhu, lecz rozcza-
rowany Jego odejściem. 
Zanim Rupa był w stanie uspokoić swój umysł, otrzymał nowe wia-
domości- z tego świata odszedł Advaita Prabhu. Słysząc to, Rupa Na-
rayana pogrążył się w oceanie żałoby.
Tejże nocy we śnie pojawił mu się Advaita Prabhu i pocieszył go. Po-
błogosławiwszy Rupę Narayana, Acarya zniknął. Rupa Narayana zbu-
dził się, targany rozmaitymi emocjami.
Niedługo po tych wydarzeniach, idąc nad Ganges by się wykąpać, 
Rupa ujrzał króla w otoczeniu jego świty, kąpiącego się w rzece. Do-
wiedział się, że królem tym jest Nrsimha Raya.
Widząc Rupe Narayana, król nakazał mu przedstawić się. Rupa był 
poważnym wielbicielem i król od razu zauważył ten fakt. Po krótkiej 
rozmowie Nrsimha Raya zaprosił go do swego pałacu. Zaprosił także 
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wielu uczonych braminów, by dyskutowali z Rupą na duchowe tema-
ty. Rupa Narayana bez trudu pokonał ich w debacie, a wieść o tym 
rozniosła się po okolicy.
Rupa Narayana zrobił na królu tak wielkie wrażenie, iż władca nie 
wahał się prosić go o rady. Rupa Narayana był wielkim uczonym 
w kwestii pism opisujących jogę i miałem wielki przywilej uczenia się 
od niego. W rzeczywistości uważam go za jednego z mych mistrzów 
duchowych.
Rupa Narayana miał wiele ciekawych rozrywek, lecz opisałem je jedy-
nie pokrótce. Jahnava Mata nakazała mi opowiedzenie o nich i robie 
to dzięki jej łasce.
Pewnego dnia, gdy  król Narasimha Raya i Rupa Narayana siedzieli 
razem, przyszli do nich bramini ze skargą: „Osoba o imieniu Narotta-
ma niszczy zasady religijne inicjując braminów. Myślimy, że dzieje się 
tak z powodu postępów wieku Kali. Straszną jest myśl, że śudra może 
mieć uczniów- braminów.”
„Nie wiemy, skąd Narottama wziął ten rodzaj religii Vaisnava. Igno-
ruje czczenie półbogów i zaprzestał składanie ofiar ze zwierząt. Pod 
jego wpływem ludzie porzucają jedzenie mięsa i ryb, stając się wege-
tarianinami.”
„Narottama spędza całe dnie intonując Imiona Krsny i tańcząc niczym 
szaleniec. Próbuje powstrzymać spełnianie wszelkich wedyjskich ry-
tuałów. Wydaje się, iż wszyscy wokół są przez niego zahipnotyzowani. 
Musi mieć jakieś magiczne moce- jakże inaczej mógłby zmusić tak 
wielu braminów, by zostali jego uczniami?  Królu, błagamy cię, chroń 
czystość klasy bramińskiej.”
Rupa Narayana odrzekł: „Zaprowadźcie nas do tego Narottama, po-
konam go w debacie filozoficznej.”
Zwróciwszy się do króla, Rupa powiedział: „Wydaje się, że sprzyja nam 
szczęście. Sprytnym planem Narottama obudził w nas chęć spotkania 
się z nim. Pójdźmy do niego. Z tego, co właśnie usłyszałem wynika, iż 
ta wielka osobistość wyzwoli wiele osób, łącznie z nami.”
Bramini zaprowadzili Rupę Narayana i króla do Kheturi, do domu 
Narottama dasa Thakura. Po drodze król wraz z orszakiem zatrzy-
mali się na nocleg w wiosce znanej jako Kumurapura. W międzycza-
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sie Narottama dasa Thakura dowiedział się o przybywającym w to-
warzystwie braminów władcy. Ramacandra Kaviraja zasugerował, że 
powinni udać się incognito na spotkanie z nimi i pokonać ich w dys-
kusji filozoficznej. Narottama zgodził się. Ramacandra Kaviraja, Go-
vinda Kaviraja, Ganganarayana, Harihara, Ramakrsna i Jagannatha 
przywdziali stroje handlarzy winem, garncarzy, sprzedawców zboża 
i oleju. Urządziwszy targowisko oczekiwali na spotkanie z przybysza-
mi. Gdy kilku z uczniów braminów  udało się tam, ze zdziwieniem 
zauważyli, że wszyscy kupcy porozumiewają się ze sobą używając je-
dynie sanskrytu. Także i oni posługiwał się tym językiem, lecz bez 
trudu przebrani wielbiciele pokazali im swą wyższość: „Wszyscy jeste-
ście głupcami! Jaką wiedze posiadacie? Jeśli chcecie zachować twarz, 
przyprowadźcie swych nauczycieli!”
Studenci powrócili do obozowiska króla i opowiedzieli braminom 
o dziwnym spotkaniu. Opisali, że nawet zwykli sprzedawcy w Khe-
turi posługują się biegle sanskrytem i doskonale znają śastry dzięki 
samemu słuchaniu o tych tematach w świątyni. Usłyszawszy to, bra-
mini rozzłościli się i spiesznie udali się na targowisko, by zmierzyć 
się z kupcami. Jednakże, po długiej debacie, wykształceni nauczyciele 
zmuszeni byli przyznać się do przegranej. Wrócili do króla i opowie-
dzieli mu o całym zdarzeniu. W rzeczywistości poradzili mu, by wró-
cił do domu- w innym razie także i on poniesie porażkę. 
Rupa Narayana odpowiedział im: „Nie myślcie w ten sposób. Narot-
tama dasa Thakura z pewnością będzie dla nas łaskawy. Dlaczegóż 
mielibyśmy uciekać? Przeciwnie, udajmy się doń i przyjmijmy schro-
nienie u jego lotosowych stóp. Przecież faktem jest, że Vaisnava dhar-
ma jest prawdziwą religią  wszystkich ludzi. Taki jest werdykt śastr. 
Jedynie stając się Vaisnavą można mieć nadzieję na pełnienie służby 
oddania dla Pana i wyzwolenie z materialnej egzystencji.”
Śastry mówią:

vaiñëavaù paramo dharma vaiñëavaù paramam tapaù
vaiñëavaù paramaradhyo  vaiñëavaù paramo guruù 

Vaisnavizm jest najwyższym rodzajem religii, najdoskonalszym z wy-
rzeczeń i najlepszym rodzajem wielbienia. Vaisnava zaś jest prawdzi-
wym mistrzem duchowym.”
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Jest także powiedziane:
arogyaà bhaskarat icchet van aa icchet hutaçanat

jïanam ca śankarat icchet, muktim icchet janardhanat
Osoby pragnące cieszyć się zdrowiem winny zbliżyć się do słońca, ci 
zaś, którzy chcą spełniać ofiary- powinni udać się do lasu. Pragnący 
wiedzy powinni zbliżyć się do Śivy, a ci, którzy chcą wyzwolenia- do 
Janardana.”
W międzyczasie wielbiciele przebrani za sprzedawców zaprosili 
uczniów braminów na targ i podarowali im wiele rożnych przedmio-
tów. Powiedzieli: „Zarabiamy na niezliczonych przechodzących tędy 
ludziach, nie mamy nic przeciwko dawaniu dotacji braminom.”
Uczniowie zdumieni byli zachowaniem handlarzy. Tej nocy, zasnęli 
oni i ich nauczyciele,  bogini Durga pojawiła się w ich snach, z trójzę-
bem w ręce, i powiedziała: „O grzesznicy, znieważyliście Narottama 
dasa Thakura, wielkiego Vaisnavę. Jakiż jest pożytek z waszej wiedzy? 
Krytykując Vaisnavę zrujnowaliście wasze życia! Nie ugaszę mego 
gniewu nawet ścięciem waszych głów!”
„Narottama dasa Thakura jest upełnomocnioną inkarnacją Najwyż-
szego Pana, jest czymś więcej niż bramin. Zwykły bramin nosi na 
swym ciele świętą nić, lecz Narottama nosi taką nić w swym sercu. 
Będąc Vaisnavą jest w pełni kwalifikowany, by nauczać braminów. 
Musicie niezwłocznie przyjąć schronienie u jego lotosowych stóp. 
Uratujecie się, jeśli będzie on dla was łaskawy.”
Wszyscy zbudzili się zdezorientowani i udali się do króla, by opowie-
dzieć mu swój sen. Król powiedział: „Ostrzegałem was, lecz nie chcie-
liście mnie słuchać. Uważaliście Narottama dasa Thakura za zwykłą 
ludzką istotę, a jest on wielbiony nawet przez półbogów.”
Król uspokoił przestraszonych braminów. Po kąpieli i posiłku cały 
orszak udał się do Kheturi, gdzie w świątyni wszyscy pokłonili się 
Bóstwom. Następnie zbliżyli się do Narottama dasa Thakura i pokło-
nili mu się, raz za razem prosząc o wybaczenie popełnionych obraz. 
Narottama dasa Thakura był dla nich niezwykle łaskawy; jakiś czas 
potem wszystkich inicjował.
Pośród inicjowanych nauczycieli byli Yadunatha Vidyabhusana, Ka-
śinatha Tarkabhusana, Haridasa Śiromani, Candrakanta, Nyaya Pan-
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canda, Śivacarana Vidyavagiśa i Durgadasa Vidyaratna. 
Rupa Narayana i Nrsimha Raya także najpierw pokłonili się Bóstwom, 
a następnie Narottamie. Obaj okazali wielką pokorę i Narottama, za-
wsze miłosierny, był im bardzo przychylny. 
Król i Rupa Narayana przedstawili się. Narottama dasa Thakura, za-
dowolony ich zachowaniem, inicjował obu. Otrzymawszy dziesię-
ciosylabową gopala-mantrę i mantrę kama-gayatri, Rupa Narayana 
uradował się wielce. Pokłonił się do stóp Narottama dasa Thakura 
i Ramacandry Kaviraja. Następnie wszyscy wzięli udział w raja-bhoga 
arati i zjedli prasadam. Narottama dasa Thakura oddał swym uczniom 
resztki ze swego talerza. Kilka dni później król Nrsimha Raya przy-
prowadził do Kheturi swą żonę; ona także została inicjowana przez 
Narottama.
Czytelnicy, posłuchajcie, co zdarzyło się dnia następnego. Dwaj bra-
mini mieli sen. Rankiem przyszli do Narottama dasa Thakura i po-
wiedzieli mu, że we śnie zostali poinstruowani, by przyjąć z jego rąk 
inicjację. Narottama inicjował ich natychmiast. Ci dwaj bramini byli 
braćmi, pochodzili z Radhadeśa. Ich imiona to Balarama i Rupa Na-
rayana. Po inicjacji znani byli jako dobrzy wielbiciele. Widząc ich 
niezachwianą wiarę i oddanie, Narottama dasa Thakura powierzył ich 
pieczy wielbienie Bóstw znajdujących się w jego domu w Kheturi.
Narottama dasa Thakura miał niezliczoną liczbę uczniów. Później 
wymienię imiona kilku z nich. Teraz proszę was o uwagę, gdyż opiszę 
wspaniałe zdarzenie, które miało miejsce po inicjacji Balarama i Ru-
pa Narayana.  Słuchanie o tych wydarzeniach usunie wszelkie wasze 
grzeszne reakcje.
Każdego roku Narottama dasa Thakura urządzał festiwal w dniu 
Gaura Purnimy, czyli w pełnię miesiąca Phalguna. Pewnego dnia Na-
rottama poprosił przybyłych wielbicieli o zebranie się. Chciał ukarać 
ateistów. Tego roku przybyło wielu wzniosłych wielbicieli, między in-
nymi: Śyamananda Prabhu, Rasikananda Prabhu, Hridaya Caitanya, 
Acyutananda, Krsna Miśra, Gopala, Yadava, Śyama dasa, Yadunatha, 
Madhavacarya, Vasudha, Jahnava-devi, Ganga, Viracandra Prabhu, 
Sundarananda, Yadunandana, Raghunandana, Śridasa, Gokulanan-
da, Sulocana, Virahambira, Krsna vallabha, Vyasacarya i Śrinivasa 
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Acarya. Wszyscy zasiedli na świątynnym dziedzińcu, zgodnie z ży-
czeniem Narottama. Pojawiło się także kilku ateistów. Śrinivasa Aca-
rya dał wykład ze Çrimad-Bhagavatam, po nim zaś przemówił Vira-
candra Prabhu. Powiedział:
„Vaisnava dharma to najwyższa dharma. Chcę, byście mieli niezłom-
ną wiarę w nią i przestrzegali ściśle jej zasad. Śastry oznajmiają: 

vaiñëavaù paramo dharma vaiñëavaù paramam tapaù
vaiñëavaù paramaradhyo  vaiñëavaù paramo guruù 

Vaisnavizm jest najwyższym rodzajem religii, najdoskonalszym z wy-
rzeczeń i najlepszym rodzajem wielbienia. Vaisnava zaś jest prawdzi-
wym mistrzem duchowym.
„Powiedziane jest także:

gaëa patyam tatha sauram sivam satam iti kramat
eteñam sarva dharmanam, pradhanam vaiñëavo mataà

Czciciele boga słońca są nadrzędni w stosunku do wielbicieli Gana-
patiego. Wielbiciele Śivy i Durgi są na pozycji wyższej, niż czcicie-
le boga słońca, lecz wielbiciele Pana Visnu są najwyższymi z nich 
wszystkich.”
„Bracia, nigdy nie przyjmujcie za guru osoby nie będącej Vaisnavą. 
Jeśli macie takiego guru, odrzućcie go i przyjmijcie guru Vaisnavę. 
Pośród wszystkich mantr najważniejsze są mantry Pana Krsny. Zrób-
cie użytek ze swej inteligencji i intonujcie jedynie krsna -mantry. 
Gautamiya tantra oznajmia: 

gaëapateñu ñaureñu saiva sateñu subrata
vaiñëaveñu samasteñu, krsna mantrah phaladikaù

Wszystkie mantry intonowane przez wielbicieli Ganapatiego, boga 
słońca, Śivy i Durgi są zabarwione materialnie, lecz krsna-mantry in-
tonowane przez Vaisnavów są transcendentalne i dzięki nim można 
osiągnąć w życiu doskonałość.”
„Należy przyjąć krsna -mantry od Vaisnavy należącego do autoryzo-
wanej sampradayi Vaisnava. Nie należy przyjmować mantr od osób 
należących do nieautoryzowanych sampradayi.  Potwierdza to Gau-
tamiya tantra: sampradaya-vihina ye mantras te niñphala mataù. Jeśli 
nie jest się inicjowanym przez prawdziwego mistrza duchowego na-
leżącego do sukcesji uczniów, intonowanie otrzymanych mantr nie 
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przyniesie efektów.
W Padma Puranie powiedziano:

ataù kalau bhavisyanti catvarah sampradayinah
śri  brahmarudra sanaka vaiñëavaù ksiti pavanaù

Cztery sukcesje uczniów pochodzące od Laksmi, Brahmy, Śivy i czte-
rech Kumarów oczyszczą mieszkańców tego świata żyjących w wieku 
Kali. 
Osoby uczone mówią, iż należy przyjmować mantry wyłącznie od 
osób należących do sukcesji uczniów wywodzących się od Pana 
Krsny. Należy ostrożnie unikać przyjmowania mantr od osób nieau-
toryzowanych. Czciciele Ganeśy, boga Slońca, Śivy i Durgi nie mogą 
być nazywani Vaisnavami. Osoba przyjmująca inicjację mantrami od 
nie-Vaisnavy z pewnością uda się do piekła. Z tego powodu inicjacje 
należy przyjmować jedynie od Vaisnavy. Potwierdza to Hari-bhakti-
-vilasa:

avaiñëavopadiñöena
mantreëa nirayaà vrajet
punaç ca vidhina samyag
grahayed vaiñëavad guroù 

Osoba inicjowana mantra przez nie-Vaisnavę pójdzie do piekła. Z te-
go powodu osoba taka winna być inicjowana ponownie przez Vaisna-
va guru zgodnie z opisanymi zasadami.”
„Vaisnavą jest osoba inicjowana do intonowania krsna -mantry. Wiel-
biciel Pana Visnu jest na pozycji wyższej od bramina. Hari-bhakti-
-vilasa mówi:

gåhita-viñëu-dikñako viñëu-püja-paro naraù
vaiñëavo „bhihito „bhijïair itaro „smad avaiñëavaù

Mędrcy nazywają Vaisnavą osobę, która przyjęła inicjację do wielbie-
nia Pana Visnu i która poświęca się czczeniu Go. Osoba nieinicjowa-
na nie jest Vaisnavą.”
W innym miejscu oznajmiono: 

harinama paro yas tu krsna puja parayanaù
krsna mantram yo gåhnati viñëum janati vaiñëava

Vaisnavą jest osoba intonująca Imiona Pana Hari, wielbiąca Krsnę, 
inicjowana w intonowanie krsna -mantry i znająca transcendentalną 
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naturę Pana Visnu.
caëòalo „pi dvija-çreñöho
hari-bhakti-parayaëaù
hari-bhakti-vihinaç ca

dvijo „pi çvapacadhamaù
Nawet ktoś narodzony w rodzinie caëòala (osób żywiących się psim 
mięsem) może stać się najlepszym z braminów, jeśli zaangażuje się 
w służbę oddania dla Pana. Jednakże bramin pozbawiony służby od-
dania dla Pana jest niczym najniższy ze zjadaczy psów.”
„Potwierdza to Bhakti-sandarbha:

svapaca hi mahipala viñëor bhakti dvijadhikah
viñëu bhakti vihino yo, yatisca śvapacadhikaù

Wielbiciel Pana Visnu jest nadrzędny w stosunku do bramina, nawet 
jeśli należy do rodziny zjadaczy psów. Osoba pozbawiona oddania 
dla Pana Krsny jest niższa od zjadacza psów, nawet jeśli jest sannja-
sinem.”
„Wielbiciel Pana Krsny nigdy nie jest śudrą, lecz bramin pozbawiony 
oddania dla Pana Krsny jest na pozycji niższej niż śudra. Potwierdzają 
to śastry:

na çüdra bhagavad-bhaktas te „pi bhagavatottamaù
sarva-varëeñu te çüdra ye na bhakta janardane

Wielbiciel nigdy nie powinien być uważany za śudrę. Wszyscy wiel-
biciele Najwyższej Osoby Boga winni być uważani za bhagavata. Jed-
nakże osoba nie będąca wielbicielem Krsny, nawet narodzona w ro-
dzinie bramina, ksatriyi czy vaiśyi, winna być uważana za śudrę.”
„Hari-bhakti-vilasa mówi:

yatha kaïcanataà yati
kaàsyaà rasa-vidhanataù

tatha dikña-vidhanena
dvijatvaà jayate nåëam

Podobnie jak brąz potraktowany rtęcią zmienia się w złoto, tak uczeń 
inicjowany przez prawdziwego guru natychmiast wznosi się na pozy-
cję bramina.”
„Narottama pochodzi z rodziny kayastha, więc niektórzy nie okazują 
mu należnego szacunku i nazywają śudrą. W rzeczywistości wielbi-
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ciel Pana Krsny jest lepszy od bramina. Przyzna to każdy, kto szczegó-
łowo przestudiował śastry.  Mówią one, iż braminem można stać się 
dzięki byciu inicjowanym krsna -mantrą. Kto w to wątpi, z pewnością 
uda się do piekła. Najwyższą Osobą Boga jest Pan Krsna, Brahman 
i Paramatma to Jego dwa aspekty.”
„Braminem jest ten, w którego sercu zawsze przebywa Pan Krsna. 
Każdy może zobaczyć świętą nić na szyi bramina, lecz święta nić 
wielbiciela pozostaje ukryta w jego sercu. Jeśli ktoś może otworzyć 
swą pierś i okazać swą świętą nić, wtedy uznamy go za bramina. Na-
rottama dasa Thakura jest inkarnacją ekstatycznej miłości Caitanyi 
Mahaprabhu, także Pan Nityananda obdarzył go mocą. Jeśli będziecie 
mieli dość szczęścia, pewnego dnia otworzy swą pierś i ukaże wam 
świętą nić.”
Viracandra Prabhu zamilkł. Wtedy całe zgromadzenie poprosiło Na-
rottama dasa Thakura o pokazanie jego świętej nici. Podobnie jak Ha-
numan, gdy otwarł swą pierś by ukazać Śita-Ramę w swym sercu, tak 
uczynił Narottama, by pokazać wszystkim swą świętą nić. Bił od niej 
taki blask, że ateiści nie byli w stanie na nią patrzeć, zaś wielbiciele 
mogli oglądać ją do pełnej satysfakcji. Jednakże była jedna wspólna 
rzecz dla ateistów i wielbicieli: wszyscy natychmiast pokłonili się do 
stóp Narottama dasa Thakura. Obejmowali się nawzajem intonując 
„Jaya! Jaya!”
Po tym wydarzeniu, za zgodą wielbicieli Narottama dasa Thakura 
rozpoczął sankirtana. Po jego zakończeniu udał się w ustronne miej-
sce by nieco odpocząć. Tam podeszli do niego Nrsimha Raya i Rupa 
Narayana. Rupa śpiewał, a Nrsimha Raya akompaniował mu na mri-
dandze. Słodki śpiew i dźwięki mridangi zauroczyły wszystkich; Vira-
candra Prabhu zaczął tańczyć w ekstazie. Pozostali wielbiciele przyłą-
czyli się tańcząc radośnie. Po tym drugim kirtanie Viracandra Prabhu 
obdarzył łaską Rupę Narayana mówiąc: „Jestem bardzo szczęśliwy 
widząc twe oddanie. Jako że zostałeś upełnomocniony przez Rupę 
Goswamiego, nadaję ci tytuł „Goswami.””Słysząc to Rupa Narayana 
był bardzo szczęśliwy, natychmiast pochwycił stopy Viracandry Pra-
bhu. Pozostali wielbiciele byli także bardzo zadowoleni i obsypali go 
błogosławieństwami.Po jakimś czasie wielbiciele udali się do swych 
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miejsc zamieszkania, lecz Rupa Narayana pozostał w Kheturi jeszcze 
kilka dni. Pewnego dnia poprosił Narottama dasa Thakura o wyja-
wienie mu jego duchowej tożsamości. Narottama powiedział, iż Rupa 
Narayana w świecie duchowym jest Śri Narayani-manjari.
Drodzy czytelnicy, chwały Narottama dasa Thakura są nieskończone. 
Nie potrafię opisać ich wystarczająco. Mój mistrz i władca, Jahnava 
Mata, obiecała wcześniej wysłanie do Vrindavany Bóstwa Śri Radhy, 
które mogłoby być zainstalowane obok Madana-mohana. Bóstwo wy-
konano i wysłano do Vrindavany, Jego widok napełnił serca  Goswa-
mich wielkim szczęściem. Nie opiszę szczegółowo tej rozrywki, gdyż 
opowiedziałem ją już w książce zatytułowanej Viracandra-carita.
Jahnava Mata miała ośmiu synów, z których siedmiu zmarło zaraz po 
narodzinach, gdy Abhirama Thakura ofiarował im swe pokłony. Vi-
racandra Prabhu był najmłodszym z nich. Jego chwały opisałem we 
wspomnianej już książce Viracandra-carita.
Pewnego dnia, w Śrikhanda, podczas obchodów odejścia Narahari 
Sarakara Thakura, miał miejsce wielki sankirtan. W tym czasie śle-
piec o imieniu Ramai przyszedł, by być świadkiem tańców i śpiewów. 
Choć mógł słyszeć kirtana, z powodu swej ślepoty nie był w stanie 
zobaczyć tańczących wielbicieli. Przeklinając swe nieszczęście płakał 
głośno. Viracandra Prabhu bardzo mu współczuł i przywrócił mu 
wzrok. Szczęśliwy Ramai padł do jego lotosowych stóp i otrzymał 
wiele błogosławieństw. To zdarzenie opisałem dokładnie w książce 
Viracandra-carita.
Viracandra Prabhu jest oceanem łaski. Miał niezliczoną ilość uczniów, 
wszyscy z nich byli wielkimi Vaisnavami. Jednakże jeden z nich, Jaya 
Gopala z wioski Khandra, został odrzucony z powodu nieposłuszeń-
stwa. Viracandra Prabhu poinformował innych wielbicieli o jego za-
chowaniu. To zdarzenie szczegółowo opisuje Viracandra-carita.
Pewnego dnia Viracandra Prabhu, za pozwoleniem swej matki, udał 
się do Nilacali. Przybywszy tam udał się do świątyni Jagannatha, by 
pokłonić się Bóstwom. Następnie odwiedził wszystkie miejsca roz-
rywek Caitanyi Mahaprabhu. Później, spotkawszy się ze wszystkimi 
towarzyszami Pana mieszkającymi wciąż w Nilacali, udał się do Go-
pivallabhapura, gdzie spędził trochę czasu  w towarzystwie Śyama-
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nandy Goswamiego. Stamtąd powrócił do Bengalu. Opisuję te roz-
rywki pokrótce, by uniknąć powtórzeń, gdyż przedstawiłem je już 
dokładnie w książce Viracandra-carita.
Spędziwszy kilka dni w Khadadaha Viracandra Prabhu postanowił 
udać się do Vrindavany. Mijając Ambika i Śantipura dotarł do Nava-
dvipy. Odwiedził tam wszystkie miejsca związane z rozrywkami Pana 
Caitanyi, po czym udał się do Yajigrama i Śrikhanda. W Śrikhanda 
zatrzymał się na kilka dni, po czym udał się w dalszą drogę. Wiodła 
ona przez miejscowości Katwa, Bhudri i Kheturi. Spędziwszy w Khe-
turi kilka radosnych dni, Viracandra Prabhu skierował swe kroki 
do Vrindavany. Nie opisuję szczegółów tej podróży, gdyż zawiera je 
wspomniana już Viracandra-carita.
Viracandra Prabhu był niezwykle szczęśliwy mogąc spotkać Goswa-
mich z Vrindavany i odwiedzić święte miejsca we Vraja-mandali. Nie 
potrafię opisać co czuł widząc Bóstwa Govindy, Gopinatha, Mada-
na-mohana, Damodara, Radha-ramana i Radha-vinoda. Opisy tego, 
w jaki sposób Bóstwa te pojawiły się w tym świecie zawiera Viracan-
dra-carita.
Po radosnym pobycie we Vrindavanie, Viracandra Prabhu udał się 
do wioski Ekacakra w Bengalu. W tym miejscu pojawił się Pan Ni-
tyananda i cieszył się rozrywkami  w czasie Swego dzieciństwa. Im 
więcej Viracandra Prabhu wędrował po tej wiosce, tym bardziej po-
chłaniała go transcendentalna ekstaza. Z jego oczu bezustannie pły-
nęły łzy miłości.
Z Ekacakry Viracandra Prabhu powrócił do Kheturi. Gdy tylko Na-
rottama dasa Thakura ujrzał go, padł do jego lotosowych stóp by ofia-
rować mu swe pokłony. Viracandra Prabhu objął go serdecznie i udał 
się do świątyni, by zobaczyć Bóstwa. Tam wziął udział w kirtanie 
i zjadł prasadam w towarzystwie Narottama. Posilając się omawiali 
nowiny z Vrindavany. Viracandra przekazał błogosławieństwa Lo-
kanatha Goswamiego, co przepełniło Narottama uczuciami miłości 
i oddania. 
Viracandra Prabhu przez kilka dni cieszył się pobytem w Kheturi, po 
czym powrócił do Yajigrama. Gdy tylko Śrinivasa Acarya dowiedział 
się o jego wizycie, od razu udał się, by go powitać. Po chwili wyszły 
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z domu na powitanie Viracandry Prabu dwie żony Śrinivasa- Iśvari, 
uprzednio znana jako Draupadi, i Gauranga Priya, której imieniem 
było kiedyś Padmavati. Viracandra Prabhu przekazał błogosławień-
stwa od Gopala Bhatty Goswamiego i wszelkie wiadomości z Vrin-
davany.
Później Viracandra Prabhu udał się do Khadadaha niedaleko Śri-
khanda, by pokłonić się do stóp Vasudha-devi i Jahnava-devi, które 
pobłogosławiły go dotykając jego głowy. Viracandra Prabhu opowie-
dział im szczegółowo o swej podróży do Vrindavany.
Chwały Viracandry Prabhu dokładnie opisuje Viracandra-carita. Był 
on niezwykle wyrzeczony. Spisuję te opowieści by oczyścić swe serce 
i zadowolić mego mistrza duchowego.
Pragnąc służyć lotosowym stopom Śri Jahnavy i Viracandry, ja, Nity-
ananda dasa, opowiadam Prema-vilasę. 
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Dwudzita Vilasa
UCZNIOWIE ŚRINIVASA ACARYI, 
NAROTTAMA DASA THAKURA, 
ŚYAMANANDY GOSWAMIEGO 
I RAMACANDRY KAVIRAJA.

Wszelka chwała Śri Krsnie Caitanyi i Nityanandzie Prabhu! Wszel-
ka chwała Advaicie Prabhu i wielbicielom Śri Caitanyi Mahaprabhu! 
Wszelka chwała dla Śrinivasa Acaryi i Narottama dasa Thakura! 
Wszelka chwała dla Śyamanandy Goswamiego i Ramacandry Kavi-
raja!
Teraz opiszę gałęzie i gałązki drzewa służby oddania zasadzonego 
przez te wielkie osobistości. Trimalla, Vyenkata i Prabodhananda byli 
braćmi. Wszyscy wykształceni, mieszkali w Śri Rangam. Gopala Bhat-
ta był synem Vyenkaty i uczniem Prabodhanandy. Gdy Śri Caitanya 
Mahaprabhu podróżował po południowych Indiach, przez cztery mie-
siące caturmasyi mieszkał w domu Vyenkata Bhatty. Dzięki łasce Pana 
gospodarz i jego syn mogli rozkoszować się transcendentalną ekstazą 
Vrajy. Przez cały ten czas Gopala Bhatta  na polecenie swego ojca słu-
żył Panu najlepiej jak potrafił. W tym czasie Pan Caitanya nauczał go 
o Prawdzie Absolutnej. Dzięki Jego łasce nastrój służby oddania speł-
nianej we Vrajy zaczął manifestować się w sercu Gopala Bhatty. 



260

W swej duchowej postaci Gopala Bhatta to Śri Guna Manjari we 
Vrajy. Śrinivasa Acarya, Śri Mani-manjari w świecie duchowym, był 
uczniem Gopala Bhatty. Uczniowie Śrinivasa Acaryi utworzyli wiele 
gałęzi drzewa Caitanyi. Najbardziej znaczącym wśród nich był Rama-
candra Kaviraja.
Śri Govinda Kaviraja także był wielkim wielbicielem, jego pieśni mają 
moc oczyszczania serc. Żona Ramacandry Kaviraja, Ratnamala Devi, 
i żona Govindy Kaviraja, Mahamaya Devi, były inicjowane przez Śri-
nivasa Acaryę. Syn Govindy Kaviraja, Divyasimha, także był uczniem 
Śrinivasa Acaryi.
Śrinivasa Acarya inicjował także obie swe żony. Miał z nimi trzech 
synów i trzy córki, wszyscy przyjęli od niego inicjację. Dzieci Śrini-
vasa nosiły imiona: Vrindavana dasa, Radhakrsna Acarya, Govinda 
Gati, Hemalata, Krsnapriya i Kancana Latika. Od tych synów i córek 
pochodzą niezliczone gałązki drzewa służby oddania.
Haridasa Acarya z Kancana Gadiya był wielkim wielbicielem Śri Ca-
itanyi Mahaprabhu. Miał dwóch synów o imionach Gokulananda 
i Śridasa, obaj byli inicjowani przez Śrinivasa Acaryę. Byli tak wielki-
mi wielbicielami, że wzbudzali strach wśród ateistów.
Syn Gokulanandy, Krsnavallabha, także otrzymał łaskę Śrinivasa 
Acaryi. Również Narasimha Kaviraja i Raghunatha Kar przyjęli go za 
swego mistrza duchowego.
Ramakrsna Chatta był wielkim wielbicielem, zaś jego syn, Gopi-
vallabha, był mężem Hemalaty, córki Śrinivasa Acaryi. Również Śri 
Kumuda Chatta był niezwykłym Vaisnavą, a jego syn, Śri Caitanya, 
poślubił drugą z córek Śrinivasa- Krsnapriyę. Kalanidhi Chatta był 
najmłodszym zięciem Śrinivasa Acaryi.
Kalanidhi miał dwie córki- Malati i Phulajhi Thakurani, obie wyszły 
za mąż za wielbiciela o imieniu Śri Rajendra. Śrinivasa Acarya był dla 
nich niezwykle łaskawy.
Inną z gałęzi Śrinivasa Acaryi był Vrindavana Chatta. Także Śri Go-
vinda Cakravarti był jego uczniem. Mieszkał on w wiosce Borakhuli, 
jego synem był Rajavallabha. Karnapura Kaviraja i Vamsidasa Thaku-
ra z Bahadurapura byli inicjowanymi uczniami Śrinivasa Acaryi.
Gopaladasa Thakura z Budhaipada, wspaniały śpiewak, przyjął ini-
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cjację od Śrinivasa Acaryi, podobnie uczynili Śri Rupa Ghataka, Ra-
ghunandana dasa, Sudhakar Mandala i jego żona, Śyamapriya.
Synowie Sudhakara: Radhavallabha, Kamadeva i Gopala zosta-
li uczniami Śrinivasa Acaryi. Gopala Cakravarti, ojciec Iśvari i teść 
Śrinivasa, miał dwóch synów, Śyamadasa i Ramacarana. Obaj przy-
jęli inicjację od Acaryi. Raghu Cakravarti, ojciec Gauranga Priyi, był 
zadeklarowanym zwolennikiem Śrinivasa. Krsnadasa Catta z Farida-
pura, Mohandasa i Vanamali dasa z Vaidya Bhaktipur również byli 
uczniami Śrinivasa.  
Radhavallabha, Mathura dasa, Radhakrsna dasa, Ramana dasa, Rama 
dasa, Kavi-vallabha(który pomógł Śrinivasa Acaryi skopiować wiele 
ksiąg), Gopala dasa (ojciec Vanamalego), Atmarama, Naukadi, Śy-
amadasa Catta, Durgadasa, Gopi-ramana, Raghunatha dasa i Śridasa 
Kaviraja byli gałęziami i gałązkami drzewa Śrinivasa Acaryi.
Również Radha-Krsna dasa, Ramadasa Thakura, Mukunda Thaku-
ra, Vyasa Cakravarti i jego żona Indumukhi i ich syn Śyamadasa byli 
uczniami Śrinivasa. Należeli do nich także król Virahambira, który 
ukradł książki Goswamich i którego później Jiva Goswami nazwał 
Caitanya dasa, jego żona- królowa Sulaksana i ich syn.
Karuna dasa Majumadara i jego dwóch synów, Janakirama dasa i Pra-
kaśa dasa, znany z pomagania Acaryi  w pisaniu listów, Ramadasa, 
Gopaladasa i Kavipati-vallabhi, z powodu niezwykłej wiedzy porów-
nywany do samego Brihaspatiego- oni wszyscy byli inicjowani przez 
Śrinivasa Acaryę.
Krsna-vallabha Cakravarti, Narayana, Narasimha, Vasudeva Kavi-
raja, Bhagavan Kaviraja, Śrimanta, Raghunandana, Gauranga dasa, 
Gopijanavallabha, Śrimanta Thakura, Caitanya dasa, Govinda dasa, 
Tulasi-rama dasa i Balarama dasa zaliczają się do uczniów Śrinivasa 
Acaryi.
Jairama z Orissy, Harivallabha, Krsnavallabha, Krsna Thakura, Śy-
amasundara dasa, Jairama Cakravarti, Thakura dasa, Mathura dasa, 
Atmarama z Mathury, Śri Govindarama i Gopala dasa z Radha-kun-
da, Mohan dasa, Brajananda, Harirama, Hari Prasada, Sukananda 
i Muktarama również byli uczniami Śrinivasa Acaryi. Byli nimi także 
Kalanidhi, Ramasarana, Rasika dasa i Prema dasa.  W ten oto sposób 
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wymieniłem imiona niektórych z jego uczniów i zwolenników. Na-
stępnie podam imiona niektórych z uczniów Narottama dasa Thakura.
Śri Krsna Caitanya nie jest różny od Śri Krsny. Rozdając Święte Imio-
na Pana wyzwolił cały świat. Lokanatha Goswami był jednym z Je-
go bliskich towarzyszy. Mieszkał on w wiosce Talagami w dystrykcie 
Jessore. Na polecenie Śri Caitanyi Mahaprabhu, Lokanatha Goswami 
zamieszkał we Vrindavanie. Wielbił Śri Śri Radha-Vinoda;  w świecie 
duchowym jest on Manjulali-manjari. Narottama dasa Thakura był 
uczniem Lokanatha Goswamiego. W świecie duchowym Narottama 
jest Champaka-manjari.
Kiedyś Narottama oparzył swój palec medytując o gotowaniu mleka 
dla Śri Śri Radhy i Krsny. Pośród jego uczniów najdroższy był mu Ba-
larama Cakravarti z Kheturi . Narottama dasa Thakura wyznaczył go 
na pujariego dla swych Bóstw.
Do jego uczniów zaliczali się Śri Rupa Narayana, Raviraya i Gopi-ra-
mana. Starszy brat Narottama, Ramakanta, jego syn, Radha-vallabha, 
oraz Purusottama, Krsnananda, Santosa, Govinda Kaviraja, Rama 
Krsna Acarya, Ganga Narayana Cakravarti, Radha Vallabha Cho-
udhary, Nava Gauranga dasa, Narayana Ghosh, Krsna Singha, Vinoda 
Raya, Phagu Choudhari, Govinda Rama, Vasanta Raya, Prabhu Rama, 
Śitala Raya, Dharma dasa, Nityananda dasa, Dharu dasa, Chandi dasa, 
Bhakta dasa, Bonca Rama, Rama Bhadra, Janaki-vallabha, Śrimanta 
Dutta, Purusottama, Gokula dasa, Haridasa, Ghangahari, król Nrsim-
ha Raya i jego żona Rupa Mala, Rupa Narayana Goswami, Jagannatha 
Acarya, Krsna Acarya, Radha Krsna Bhattacarya, Devidasa, Vaisna-
va Carana, Śivarama, Krsnadasa Vairagi, Batuya Rama dasa, Naray-
ana Raya, Ramacandra Raya, Krsnadasa Thakura, Śankara Viśvasa, 
Madana Raya, Budu Caitanya dasa, Hariścandra Raya, Raghavendra 
Raya i jego żona Visnupriya, Canda Raya, Santosa Raya,  ich żony 
Kanakapriya i Nalini, Gandharva Raya, Gangadasa, Brajaraya, Radha 
Krsna dasa, Krsna Raya, Dayarama, Jagata Raya, Haridasa Thakura, 
Śrikanta, Ksiru Choudhary, Rupa Raya, Candraśekhara, Ganeśa, Go-
vinda Raya, Mathura dasa, Bhagavata dasa, Jagadiśa Raya, Narotta-
ma Majumdara, Maheśa Choudhary, Śankara Bhattacarya, Goswami 
dasa, Murari dasa, Vasanta Dutta, Śyamadasa Thakura, Gopala Dutta, 
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Ramadeva, Gangadasa Dutta, Manohara Ghosa, Arjuna Viśvasa, Ka-
mala Sena, Yasava Kaviraja, Manohara Viśvasa, Krsna Kaviraja, Visnu 
dasa, Mukunda Maitra, Govardhana, Balaka dasa, Gauranga dasa Va-
iragi, Bihari dasa, Gokula dasa Vairagi, Prasada dasa, Vipra dasa i je-
go żona Bhagavati oraz synowie Yadunatha i Ramakanta, Guru dasa 
Bhattacarya- wszyscy oni byli uczniami Narottama dasa Thakura. 
Miał on  także wielu uczniów, których imion nie znam. Król Nrsimha 
Raya przyprowadził grupę braminów, którzy zostali inicjowani przez 
Narottama dasa Thakura. Ich imiona to Yadunatha, Vidya Bhusana, 
Kaśinatha, Tharka Bhusana, Haridasa Śiromani, Durgadasa Vidyarat-
na, Śiva Narayana, Vidya Vagiśa i Chandrakanta Nyaya Pancanana. 
Spośród towarzyszy Candrayi uczniami Narottama zostali Vanamali 
Catta, Govinda Bhaduri, Nilamani Mukhuti, Lalita Ghosala, Kalida-
sa, Ramajaya, Harinath i Śiva Cakravarti. Jego uczniami zostali też 
Kaśinatha Bhaduri, Ramajaya Maitra, narayana Sanyala, Misra Pu-
randara, Vidhu Cakravarti, Kamalakanta, Raghunatha Vaidya, i Ha-
ladhara Miśra. Narottama dasa Thakura podróżował w wiele miejsc 
i miał niezliczoną ilość uczniów, wymieniłem tutaj imiona tych, któ-
rych poznałem osobiście. 
Teraz przedstawię uczniow i zwolenników Śyamanandy Prabhu. Su-
ryadasa Pandita był wykształconym wielbicielem, jego bratem był 
Gurudasa Pandita. Gurudasa mieszkał kiedyś w Śaligrama, lecz póź-
niej przeprowadził się do Ambika Kalna. W krsna-lila jest on Subala-
-sakha. Jego uczeń, Hridaya Caitanya, w krsna-lila jest Sudhira-sakhi. 
Uczniem Hridaya Caitanyi jest Śyamananda Prabhu, w krsna-lila bę-
dący Kanaka-manjari.
Do uczniów i zwolenników Syamanandy zaliczają się Kiśori dasa, 
Dina Bandhu, Nimu Gopa, Kanai Gopa, Hari Gopa, Rasikananda i je-
go żona Malati, Murari i jego żona Śacirani, Damodara, Yadunatha, 
Ramabhadra, Jagadiśvara z Balaramapura, Dhruvananda, Purusot-
tama i Krsnahari z Narasimhapur, Uddhava, Akrura, Madhuśudana, 
Govinda, Jagannatha, Gadadhara, Sundarananda, Hari Raya, Kalina-
tha i Krsna Kishore z Gopivallabhapura, Cintamani, Jagadiśvara, Vi-
rabhadra, Radhamohana, Haladara, Radhananda, Nayana Bhaskara, 
Gauridasa, Śikhidhvaja i Gopala.
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Inicjację z rąk Śyamanandy przyjął także muzułmański rabuś Sher 
Khan, znany odtąd jako Śri Caitanya dasa. Był wielkim Vaisnavą bez-
ustannie intonującym Święte Imiona Pana.
W ten oto sposób opisałem gałęzie i gałązki drzew Śrinivasa Acaryi, 
Narottama dasa Thakura i Śyamanandy Goswamiego. Śrinivasa Aca-
rya był manifestacją mocy Pana Caitanyi, Narottama dasa Thakura 
został upełnomocniony przez Pana Nityanandę, a Śyamananda Go-
swami przez Advaitę Prabhu.
Śrinivasa Acarya, Narottama dasa Thakura i Śyamananda Goswami 
wypełnili pustkę powstałą po odejściu Śri Caitanyi, Pana Nityanandy 
i Advaity Prabhu. Składam pokorne pokłony u lotosowych stóp tych 
trzech wzniosłych Vaisnavów.
Czytelnicy, teraz krótko opowiem o osobie Ramacandry Kaviraja. 
W Śrikhanda mieszkał wielbiciel o imieniu Ciranjiva Sen. Jego żoną 
była Sunanda, mieli dwóch synów o imionach Ramacandra i Govin-
da. Chłopcy wcześnie stracili ojca, więc zamieszkali u dziadków ze 
strony matki w miejscowości Kumarahatta. Później przeprowadzili 
się do Teliya Budhari. Ramacandra Kaviraja, w świecie duchowym 
znany jako Karuna-manjari, przyjął inicjację od Śrinivasa Acaryi.
Najbardziej znaczącym  pośród uczniów Ramacandry Kaviraja był 
Harirama Acarya. Był braminem z wioski Govasa położonej w Ra-
dhadeśa w miejscu, gdzie rzeka Padma łączy się z Gangesem. Inny 
bramin z Radhadeśa, Vallabha Majumdara i Balarama Kavipati z Bu-
dhari, również byli uczniami Ramacandry. Nie wiem nic więcej. Piszę 
jedynie na poklecenie mego mistrza duchowego.
Mym instruującym mistrzem duchowym jest Viracandra Prabhu. 
Obdarzył mnie on wielką łaską. Moja rodzina pochodzi z Śrikhanda, 
matką mą była Saudamini, a ojcem Atmarama. Jestem ich jedynym 
synem. Moi rodzice zmarli gdy byłem młody. Samotnemu i pozbawio-
nemu schronienia, we śnie ukazała mi się Jahnava Mata i pocieszyła 
mnie, mówiąc bym się nie martwił. Nakazała mi przyjść do Khada-
daha i przyjąć z jej rąk inicjację. Zgodnie z jej poleceniem uczyni-
łem tak i podporządkowałem się jej lotosowym stopom. Miałem na 
imię Balarama, Jahnava Mata nazwała mnie Nityananda dasa. W ten  
oto sposób pokornie przedstawiłem się. Składam miliony pokłonów 
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u stóp mego mistrza duchowego, Krsny i wszystkich Vaisnavów.
Pragnąc służyć lotosowym stopom Śri Jahnavy i Viracandry, ja, Nity-
ananda dasa, opowiadam Prema-vilasę.
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Dwudzita pierwsza Vilasa
WYZWOLENIE JAGAIA I MADHAYA

Wszelka chwała dla Sri Krsny Caitanyi i Nityanandy Prabhu! Wszelka 
chwała Advaitacandrze i wszystkim wielbicielom Śri Caitanyi Maha-
prabhu!
Opisanie cech Śrinivasa Acaryi, Narottama dasa Thakura i Śyama-
nandy Goswamiego przyniosło mi wiele satysfakcji. Teraz spróbuje 
opisać innych wielbicieli.
Byli sobie dwaj wspaniali wielbiciele, Viśveśvara Acarya i Bhagiratha 
Goswami. Obaj byli dobrze wykształceni, doskonali w pełnieniu służ-
by oddania i pełni współczucia dla innych żywych istot. Byli drogimi 
sobie przyjaciółmi. Żoną Viśveśvara Acaryi była wielbicielka o imie-
niu Mahalaksmi, zaś małżonką Bhagirathy Vaisnavi znana jako Jaya 
Durga. Również ich małżonki przyjaźniły się ze sobą. Bhagiratha i je-
go żona mieli dwóch synów o imionach Śripati i Śrinatha. Ten ostatni 
znany był później jako Ghataka Acarya.
Mahalaksmi zmarła wkrótce po urodzeniu swego jedynego syna. Była 
przy niej wtedy Jaya Durga. Mahalaksmi zwróciła się do niej tymi 
słowy: „Droga siostro, twej opiece powierzam mego syna. Proszę, za-
troszcz się o niego.” Powiedziawszy to, odeszła z tego świata. Wtedy 
Jaya Durga z wielkim uczuciem przytuliła jej syna, któremu nadano 
imię Madhava. Po jakimś czasie Viśveśvara opuścił dom i udał się do 
Kaśi, zaś Madhava został trzecim synem Bhagirathy.
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Gdy Madhava osiągnął odpowiedni wiek, nagrodzono go przywile-
jem noszenia świętej nici. Szybko uczył się rozmaitych pism i został 
znanym uczonym. W dowód uznania nadano mu tytuł acarya.
Madhava był wielkim wielbicielem Pana Nityanandy, który dał mu za 
żonę Swą córkę, Gangę. Ponieważ Pan miał córkę, choć był sannjasi-
nem, nikt nie chciał jej poślubić. Dla Madhavy nie stanowiło to jed-
nak problemu. Madhava był wielkim wielbicielem, a Pan Nityananda 
był dla niego niezmiernie łaskawy.
W Bengalu są dwie grupy braminów: Varendra i Radhi. W zamierz-
chłych czasach pięciu braminów przybyło, by wziąć udział w ofierze 
spełnianej przez Adiśurę. Ich potomkowie znani są jako bramini Va-
rendra i Radhi. W rzeczywistości te dwie społeczności niczym się nie 
różnią, a inne nazwy wynikają jedynie z tego, że zamieszkują one inne oko-
lice. Synowie i córki tych dwóch grup łączą się ze sobą w małżeństwa.
W Navadvipie żył bramin o imieniu Śubhananda Raya. Był znanym 
właścicielem ziemskim, miał dwóch synów: Raghunatha i Janardana. 
Byli oni dobrze wykształceni i kulturalni. Raghunatha miał syna Ja-
gannatha, nazywanego Jagai, zaś synem Janardana był Madhava, czy-
li Madhai. Niestety, obaj chłopcy z biegiem czasu stali się łajdakami. 
Rabowali i zabijali ludzi i nie stosowali się do nakazów króla czy Ka-
ziego. W rzeczywistości Kazi bał się konfrontacji z nimi.
Jagai i Madhai jedli mięso, pili wino i nie zaprzątali sobie głów speł-
nianiem żadnych rytuałów. Zwykli obcować z żonami innych męż-
czyzn używając siły, by je sobie podporządkować. Ich grzeszne czyny 
nie miały końca. Zabijali zarówno krowy, jak i braminów. Nie było 
grzechu, jakiego by nie popełnili, a mimo tego zostali wyzwoleni 
przez najmiłosierniejszego Pana Nityanandę.
Pewnego dnia Pan Nityananda i Haridasa Thakura radośnie podeszli 
do Jagaia i Madhaia mówiąc: „Prosimy, intonujcie Imiona Krsny. Bę-
dziemy bardzo szczęśliwi, jeśli to uczynicie.” Słysząc tą prośbę zbóje 
zapłonęli gniewem i pełni złości przepędzili obu wielbicieli. Pan Ni-
tyananda i Haridasa Thakura udali się do Śri Caitanyi Mahaprabhu 
i opowiedzieli mu o całym zdarzeniu.
Nityananda Prabhu powiedział: „Miłosierny Panie, wyzwól te dwie 
pełne grzechu osoby- Jagaia i Madhaia.”



269

Pan Caitanya odparł: „Bez wątpienia zostaną wyzwoleni dzięki współ-
czuciu, jakie dla nich żywisz.”
Innego dnia Pan Nityananda zauważył Jagaia i Madhaia kompletnie 
pijanych, wałęsających się nieopodal domu Pana Caitanyi. Widząc ich 
żałosne położenie podszedł i, pełen współczucia, powiedział: „Jagai 
i Madhai, proszę, intonujcie Imiona Krsny i czcijcie Go. Egzystencja 
w oddzieleniu od Pana Krsny nie ma żadnego znaczenia.”
Madhji, pełen gniewu, podniósł kawałek glinianego garnka i rzucił 
nim w Pana Nityanandę, raniąc Go w czoło. Gdy Pan zaczął krwawić, 
serce Jagaia zmiękło. Chwycił rękę Jagaia, który zamierzał uderzyć 
Pana po raz drugi. Gdy tylko Pan Caitanya usłyszał o tym zajściu, na-
tychmiast przywołał swą Sudarśana cakrę i pobiegł w miejsce, w któ-
rym znajdował się Pan Nityananda. 
Nityananda Prabhu prosił; „Panie, proszę, oszczędź ich. To jedyny 
dar, o który cię błagam.”
Widząc Sudarśana cakrę, Jagai i Madhai przerazili się. Dzięki łasce 
Pana Nityanandy cakra zniknęła ;wtedy Nityananda Prabhu poinfor-
mował Pana Caitanyę, że Jagai uratował Go, gdy Madhai chciał zranić 
Go raz jeszcze. To zadowoliło Pana i natychmiast serdecznie objął On 
Jagaia. Widząc to, Madhai poczuł wyrzuty sumienia i padł do lotoso-
wych stóp Pana błagając o wybaczenie.
Pan Caitanya powiedział jednak; „Ponieważ obraziłeś Nityanandę 
Prabhu uderzając go, zostaniesz uwolniony od skutków tego czynu 
tylko wtedy, gdy On ci wybaczy.”
Madhai padł wtedy do lotosowych stóp Pana Nityanandy i błagał Go 
o wybaczenie.
Nityananda Prabhu objął go i powiedział: „W zamian za swe grzeszne 
uczynki zabierz rezultaty mych pobożnych czynów. Oby Najwyższy 
Pan całego Stworzenia wybaczył ci wszystkie popełnione grzechy.”
Powiedziawszy to, Pan Nityananda położył na dłoni Madhaia listek 
tulasi i formalnie przyjął na siebie wszystkie jego grzechy. gdy tylko 
to uczynił, Jego złociste ciało przybrało czarny kolor. Wtedy Pan Ni-
tyananda zaczął radośnie intonować święte Imiona Krsny i odzyskał 
normalny kolor Swego ciała.
Jagai i Madhai podporządkowali się Panu Caitanyi i ofiarowali Mu 
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wiele modlitw. Śri Caitanya Mahaprabhu objął ich serdecznie i ogło-
sił Swymi sługami. W ten sposób dwaj złoczyńcy zostali wielbicielami 
i zaliczają się do uczniów Pana.
Śastry mówią, że byli oni odźwiernymi Vaikunthy i znani byli tam 
jako Jaya i Vijaya. Czterej Kumarowie przeklęli ich, by narodzili się 
jako wrogowie Pana. Choć, zgodnie z klątwą, narodzili się tak już 
trzykrotnie, dobrowolnie pojawili się w rozrywkach Caitanyi Maha-
prabhu i uzyskali Jego łaskę. 
Nawet gdy wielbiciel angażuje się w grzeszne czyny, Pan osobiście 
przychodzi mu z pomocą obdarzając go Swą bezprzyczynową łaską. 
Ktokolwiek słucha tej historii o  wyzwoleniu Jagaia i Madhaia, bez 
trudu osiągnie lotosowe stopy Caitanyi Mahaprabhu.
Pragnąc służyć lotosowym stopom Śri Jahnavy i Viracandry, ja, Nity-
ananda dasa, opowiadam Prema-vilasę.
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Dwudzita druga Vilasa
CHWAŁY PUNDARIKA VIDYANIDHIEGO 

I GADADHARA PANDITA

Wszelka chwała Śri Krsnie Caitanyi i Śri Nityanandzie Prabhu! 
Wszelka chwała Advaicie Prabhu i wszystkim wielbicielom Śri Caita-
nyi Mahaprabhu!
Proszę, czytajcie uważnie to, co teraz opiszę. Przedstawienie tego 
nakazała mi Jahnava Mata. Poleceń mistrza duchowego należy prze-
strzegać pod każdym względem.
W dystrykcie Cattagrama znajduje się wieś Cattaśala. Mieszkała 
w niej pobożna i szanowana rodzina, w której narodzili się dwaj wiel-
cy wielbiciele Najwyższego Pana. Tymi wzniosłymi duszami byli Mu-
kunda Datta i Vasudeva Datta. Vasudeva był starszym z braci. Obaj 
zamieszkali w Navadvip i byli bliskimi towarzyszami Pana Caitanyi. 
Często urządzali z Panem pozorowane debaty. 
Chwały Vasudeva Datty są niezgłębione, dzięki słuchaniu ich można 
się oczyścić. kiedyś Vasudeva Datta poprosił Pana Caitanyę, by prze-
niósł na niego grzeszne reakcje wszystkich ludzi, by mogli udać się do 
świata duchowego, a on pozostałby, by cierpieć samotnie. Tak wiel-
kie było współczucie tej wzniosłej duszy dla uwarunkowanych dusz. 
Składam pokorne pokłony u jego lotosowych stóp.
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W świecie duchowym Vasudeva Datta to Madhuvrata, chłopiec-pa-
sterz z Vrajy podczas gdy  Mukunda to Madhukantha, także chłopiec-
-pasterz. W rozrywkach Pana Caitanyi ci dwaj bracia byli doskona-
łymi śpiewakami. Ich śpiew dostarczał Panu wielkiej przyjemności. 
Byli także gałęziami drzewa Pana Caitanyi. Samo usłyszenie ich może 
uczynić kogoś wielbicielem Krsny.
Zarządca wsi Cakraśala był osobą bogatą  i pobożną. Nazywał się 
Pundarika Vidyanidhi i był braminem ze społeczności Varendra. Był 
łaskawy dla biednych i upadłych dusz. Dużo czasu spędzał w swym 
domu w Navadvipa. Jego mistrzem duchowym był Madhavendra 
Puri. Zewnętrznie wydawał się być materialistą, lecz w rzeczywistości 
posiadł czyste oddanie dla lotosowych stóp Pana Krsny. Zwyczajni lu-
dzie nie potrafili rozpoznać w nim wzniosłego wielbiciela. Był żona-
ty; jego małżonką była Ratnavati, zawsze zaabsorbowana wielbieniem 
Pana Krsny.
Pundarika Vidyanidhi był uprzednio Vrsabhanu z Vrajy, a jego żona- 
Kirtidą. Śri Caitanya Mahaprabhu urzekł Pundarika Vidyanidhiego 
zwracając się do niego jako swego ojca. Zauroczony Panem Pundari-
ka przeprowadził się w sekrecie do Navadvipa.
Pundarika miał bliskiego przyjaciela o imieniu Madhava Miśra. 
Mieszkał on w Beleti w dystrykcie Cattagrama. Był dobrze wykształ-
conym braminem o czystym sercu i kolegą Pundariki ze szkoły. Nie-
którzy nazywali go Madhava Miśra, inni zaś Madhava Acarya. On 
także przeprowadził się do Navadvipa i został uczniem Madhavendry 
Puri. Niektórzy uważają, iż Vrsabhanu, ojciec Śri Radhy, pojawił się 
jako Madhava Miśra, a jego żona, także o imieniu Ratnavati, była Kir-
tidą. Zarówno Pundarika Vidyanidhi jak i Madhava Miśra byli odda-
nymi wielbicielami Śri Caitanyi Mahaprabhu.
Madhava Miśra był niezmiernie szczęśliwy, gdy jego żona zaszła 
w ciążę w Navadvipie. 
Pewnego, pomyślnego dnia, w miesiącu Vaiśakha Ratnavati powiła 
cudownego chłopca, któremu nadali imię Gadadhara. Gadadhara był 
manifestacją Śri Radhy.
Pan Caitanya jest połączonymi Radhą i Krsną, zaś Gadadhara jest 
inną manifestacją Śri Radhy. Radha pojawiła się jako Gadadhara Pan-
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dita by służyć Panu Gaurandze. W dzieciństwie Caitanya Mahapra-
bhu i Gadadhara Pandita uczyli się w jednej szkole. Zaraz po wyjściu 
z wieku dziecięcego Gadadhara Pandita porzucił życie rodzinne.
Mukunda Datta i Gadadhara Pandita byli bliskimi przyjaciółmi. Pew-
nego dnia Mukunda powiedział Gadadharze, że do Navadvipy przy-
był wielki Vaisnava: „Twe serce uraduje się na jego widok.” Następnie 
Mukunda zaprowadził Gadadhara do domu Pundarika Vidyanidhie-
go. Gdy pokłonili mu się, Pundarika zapytał Mukundę kim jest jego 
przyjaciel. Mukunda Datta odpowiedział: „Powróciłeś tu po długiej 
nieobecności, więc go nie rozpoznajesz. To syn Madhava Miśry, Ga-
dadhara. Jest teraz ascetą.”
Zobaczywszy Pundarikę, Gadadhara zaczął mieć wątpliwości co do 
jego zachowania. Myślał: „Vaisnava winien jawić się jako osoba prosta 
i czysta, a on nosi się niczym książę. Jakimż Vaisnavą jest ta osoba?”
Mukunda Datta i Vasudeva Datta byli w pełni świadomi wzniosłej 
pozycji Pundariki. Wiedzieli, że choć zewnętrznie wydaje się on być 
zatwardziałym materialistą, tak naprawdę jest zaawansowanym bhak-
tą.   Zrozumiawszy umysł Gadadhara, Mukunda Datta wyrecytował 
werset ze Çrimad-Bhagavatam. Gdy tylko Pundarika usłyszał go, za-
czął płakać w ekstazie. W rzeczywistości zaczął zachowywać się ni-
czym szaleniec, kopiąc nogami tak gwałtownie, że jego książęcy wy-
gląd natychmiast zniknął. Na koniec  padł bez zmysłów na ziemie.
W ten oto sposób Gadadhara osobiście doświadczył symptomów 
ekstatycznej miłości przejawionych przez ciało Pundariki i jego wąt-
pliwości zostały natychmiast rozwiane. Wtedy też powiedział Mu-
kundzie, że skoro popełnił obrazę wobec lotosowych stóp Pundariki 
Vidyanidhiego, musi przyjąć od niego inicjację.
Gdy tylko Pundarika Vidyanidhi odzyskał świadomość, Mukunda 
i Gadadhara  składając pokłony padli do jego lotosowych stóp. Pun-
darika pomógł im wstać i uściskał ich. Wtedy też Mukunda Datta 
powiedział mu o zamiarze przyjęcia od niego inicjacji przez Gada-
dhara. 
Pundarika Vidyanidhi z radością zgodził się na inicjację i odbyła się 
ona pewnego pomyślnego dnia. Śri Gadadhara Pandita był Samą 
Królową Vrajy; zawsze gotowy, by służyć Śri Krsnie Caitanyi, znając 
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Jego wewnętrzny nastrój. Śri Caitanya był niezmiernie zadowolony 
widząc, jak wspaniale Gadadhara  zajmuje się wielbieniem Pana Go-
pinatha. 
Drodzy czytelnicy, słuchajcie uważnie. Pewnego dnia, gdy Gadadhara 
Pandita przepisywał Bhagavad-gitę, Pan Caitanya zapytał: „Co robisz, 
Pandito?”
„Przepisuję Bhagavad-gitę.”
Pan siłą zabrał mu przybory do pisania, dopisał werset i oddał mu 
je. Widząc ten werset Gadadhara stał się niezwykle radosny i ofiaro-
wał Panu modlitwy. Pan Caitanya objął serdecznie Gadadhara Pandi-
tę , który następnie szybko dokończył swą prace przy przepisywaniu 
Bhagavad-gity.Bhagavad-gity.Bhagavad-gity
Gadadhara Pandita miał starszego brata o imieniu Vaninatha, znane-
go także jako Jagannatha. Bezustannie wielbił on lotosowe stopy pana 
Caitanyi, który był mu droższy ponad życie. Synem Vaninatha był 
Nayanananda Miśra, który posiadł wszelkie zalety. Jakiś czas później 
został inicjowany i upełnomocniony przez Gadadhara Pandita.
Niedługo przed swym odejściem z tego świata Gadadhara Pandita 
przywołał do siebie Nayananandę i rzekł; „Mam Bóstwo Krsny, które 
zawsze spoczywa zawieszone na mej szyi. Od teraz czcij je z wielką 
uwagą. Zatroszcz się także o Bóstwo Gopinatha. Teraz zaś weź tą Bha-
gavad-gitę i czcij ją z oddaniem. Pan Caitanya własnoręcznie zapisał 
w niej werset.”
Powiedziawszy to Gadadhara Pandita opuścił ten świat. Nayananan-
da spełnił wszelkie rytuały związane z odejściem jego mistrza ducho-
wego i przeprowadził się do Bharatpura.
Pragnąc służyć lotosowym stopom Śri Jahnavy i Viracandry, ja, Nity-
ananda dasa, opowiadam Prema-vilasę.
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Dwudzita trzia Vilasa
WYJĄTKOWE CECHY WIECZNYCH 

TOWARZYSZY PANA

Wszelka chwała Śri Krsnie Caitanyi i Śri Nityanandzie Prabhu! Wszel-
ka chwała  Śri Advaitacandrze i wszystkim wielbicielom Śri Caitanyi 
Mahaprabhu!
Czytelnicy, słuchajcie uważnie opisów rozrywek Iśvary Puri i Keśavy 
Bharati.
W Radhadeśa, w miejscowości Kumara-hatta mieszkał pełen wszel-
kich zalet bramin o imieniu Śyamasundara. jego syn miał na imię 
Iśvara Puri. Miał wiedzę szeroką niczym sam Brihaspati i doskonale 
znał całą literaturę wedyjska.
Iśvara Puri bardzo wcześnie opuścił dom rodzinny i przyjął sannyasę 
od Śri Madhavendry Puri. Był bardzo oddany swemu mistrzowi du-
chowemu i zawsze służył mu z wiara i oddaniem.
W miejscowości Kuliya mieszkał pobożny  bramin o imieniu Kalidasa 
Acarya. On także przyjął sannyasę od Madhavendry Puri i otrzymał 
od niego nowe imię- Keśava Bharati. Keśava Bharati i Iśvara Puri byli 
dobrymi przyjaciółmi. Później Keśava Bharati został sannyasa-guru 
Pana, a Iśvara Puri dał Panu inicjację.
W Śrihatta zaś mieszkał (choć później przeprowadził się do Nava-
dvip) mężczyzna znany jako Jaladhara Pandita. Jaladhara miał pięciu 
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wspaniałych synów, spośród których najstarszym był Nalina Pan-
dita. Nalina miał córkę Narayani, która została matką Vrindavana 
dasa Thakura. Czterej bracia Nalina Pandita nosili imiona Śrivasa, 
Śri Rama, Śri Pati i Śri Kanta (znany także jako Śri Nidhi). Wszyscy 
oni byli wielkimi wielbicielami Krsny. Mieli domy w Kumara-hatta 
i Navadvip, lecz większość czasu spędzali w Navadvip. Śri Caitanya 
Mahaprabhu był dla nich szczególnie łaskawy podczas rozrywki ma-
ha-prakaśa, gdy obdarzał Swą łaską wszystkich wielbicieli. Nie będę 
zagłębiał się w opisy tej rozrywki, gdyż bardzo dokładnie uczynił to 
już Vrindavana dasa Thakura.
Stał się jednakże podczas tej rozrywki cos niezwykłego, co pozwolę 
sobie przypomnieć. Po ceremonii abhiseka Pana wielbiciele zebrali 
się, by wielbić Go stosownie do swych możliwości. w tym czasie Pan 
Gauranga był całkowicie pogrążony w transcendentalnej ekstazie. 
Nie odzyskiwał zewnętrznej świadomości przez całe dwa dni. Wiel-
biciele na czele z Advaita Acaryą byli mocno zaniepokojeni i raz za 
razem składali Panu pokłony. W końcu, powodowany współczuciem 
dla Swych wielbicieli, Pan odzyskał świadomość i po kolei kładł swe 
stopy na głowach wielbicieli. Następnie Vaisnavovie zaczęli radosny 
sankirtana.
Podczas kirtanu Pan powiedział do Advaity Prabhu: „Ściągnąłeś mnie 
z Goloki do tego świata.”
Advaita Acarya odparł na to: „Panie, jestem nieznaczną duszą. Przy-
byłeś, by wyzwolić upadłe dusze nauczając służby oddania dla Pana 
Krsny. Potwierdza to królowa Kunti, gdy w Çrimad-Bhagavatam 
mówi:

tatha paramahaàsanaà
muninam amalatmanam

bhakti-yoga-vidhanarthaà
kathaà paçyema hi striyaù

Ty Sam zstępujesz, aby szerzyć transcendentalną naukę o służbie od-
dania w sercach zaawansowanych transcendentalistów i umysłowych 
spekulantów, którzy oczyszczają się przez zdolność rozróżniania po-
między materią i duchem. Zatem jak my, kobiety, możemy poznać 
Cię doskonale?”
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Wtedy Pan zwrócił sie do Śrivasa: „Kiedyś uratowałem twe życie ude-
rzając cię. Opowiedz o tym wszystkim, jeśli jeszcze pamiętasz ten in-
cydent.”
Śrivasa Thakura opowiedział wtedy ta historię: „Miałem wtedy 
szesnaście lat, byłem beztroski, dumny i arogancki. Pociągały mnie 
grzeszne czynności i złe towarzystwo. Nigdy nie myślałem o wielbie-
niu Pana Krsny. Pewnej nocy, we śnie pojawiła się przede mną boska 
osobistość i przemówiła tymi słowy: „Beztroski braminie! Został ci 
tylko rok życia, więc nie marnuj już więcej czasu. Bezzwłocznie za-
cznij czcić Pana Krsnę.””
„Od tego dnia straciłem atrakcję do materialnego życia i stałem się 
poważny w kwestii rozwoju duchowego. Zacząłem myśleć o mym 
przyszłym powodzeniu. Któregoś dnia natrafiłem na werset w Båhad
Naradiya Puraëie:

harer nama harer nama
harer namaiva kevalam

kalau nasty eva nasty eva
nasty eva gatir anyatha

W tym wieku Kali nie ma żadnego innego sposobu, nie ma żadnego 
innego sposobu, nie ma żadnego innego sposobu samorealizacji poza 
intonowaniem świętego imienia, intonowaniem świętego imienia, in-
tonowaniem świętego imienia Pana Hari.”
„Przeczytawszy ten werset poczułem wielkie przywiązanie do intono-
wanie Świętych Imion Pana Inie zwracałem już uwagi na zwyczajne 
Zycie. Ludzie drwili ze mnie widząc me oddanie dla Śri Krsny, lecz 
nie obchodziło mnie to. Po prostu czekałem na przepowiedzianą mi 
śmierć. minął rok i myślałem, że to już niedługo.”
„Wtedy, ostatniego dnia mego życia, poszedłem by wysłuchać recy-
tacji Çrimad-Bhagavatam prowadzonej przez Devanandę Pandita, 
wielkiego wielbiciela Sri Caitanyi Mahaprabhu. Był bardzo elokwent-
nym mówcą; tego dnia opowiadał o rozrywkach Prahlada Maharaja. 
Gdy go słuchałem, me życie dobiegło końca i padłem na ziemię. „
„Niespodziewanie pojawiła się przede mną niezwykła osoba i uderzy-
ła mnie w plecy. Dzięki temu boskiemu dotykowi odzyskałem życie. 
Gdy powstałem, wielbiciele pomogli mi wejść do domu.”
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Śri Caitanya powiedział: „Tak, Śrivaso, to Ja pojawiłem się w twym 
śnie. Poźniej zaś przywróciłem ci życie. Jesteś Mym wiecznym słu-
gą znanym jako Narada Muni. Twój brat, Śrirama Pandita to Parvata 
Muni; twoi bracia Śripati i Śrikanta także są boskimi manifestacjami. 
„Wielbiciele byli bardzo szczęśliwi słuchając tej opowieści. Wydarze-
nie życia Śrivasa miało miejsce przed narodzinami Pana Caitanyi, 
lecz zostało wyjawione podczas maha-prakaśa Pana w domu Śrivasa 
Thakura.
Narayani była córką starszego brata Śrivasa, Nalina Pandita. Jej rodzi-
ce zmarli gdy była jednorocznym dzieckiem i zajmowała się nią żona 
Śrivasa Thakura. Gdy miała cztery lata spotkało ją wielkie szczęście: 
otrzymała resztki prasada bezpośrednio  od Pana; zjadając je płakała 
w ekstazie za Krsną. Narayani we Vrajy nosi imię Kilimbika i tam tak-
że zjada resztki posiłków Krsny.
Po tym, jak Pan Caitanya przyjął sannyasę i udał się do Nilacali, by tam 
zamieszkać, Śrivasa Thakura i Śrirama przeprowadzili się do Kuma-
ra-hatta. Narayani wyszła za mąż za tamtejszego bramina o imieniu 
Vaikuntha dasa. Z jej łona na świat przyszedł Vrindavana dasa Tha-
kura, który był inkarnacją Śri Vedavyasy. Gdy Narayani była w ciąży, 
jej mąż zmarł. Widząc ciężarną wdowę, Śrivasa Thakura zabrał ją do 
swego domu, by tam zamieszkała z jego rodziną.
Gdy Vrindavana dasa skończył pięć lat, wraz z matką przeprowadzi-
li się do Mamagachi. Troszczył się tam o nich drogi Panu wielbiciel, 
Vasudeva Datta. Mieszkając w jego domu Vrindavana dasa oddawał 
się studiom nad pismami i wkrótce został znany ze swej wiedzy. Spisał 
książkę Caitanya-maìgala, przemianowaną później na Caitanya-bha-
gavata. Jest to wspaniała książka i niezmiernie spodoba się każdemu, 
kto po nią sięgnie.
Dwa lata po tym, jak Pan Caitanya odszedł z tego świata, Pan Nity-
ananda odegrał swe odejście, a następne dwa lata później odszedł Ad-
vaita Prabhu. Po odejściu trzech Panów Vrindavana dasa przeprowa-
dzi się do Denuda. W ten sposób, ku przyjemności wielbicieli Pana, 
pokrótce opisałem historie Vrindavana dasa Thakura.
Czytelnicy, słuchajcie uważnie, gdyż teraz opowiem o Rupie i Sanata-
nie Goswamich. W Karnatace, w południowych Indiach, żył poboż-
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ny bramin Mukundadeva wywodzący się z linii Bharadvaja. Jego syn, 
Kumaradeva, przeprowadził się z Karnataki nad brzeg Gangesu w Na-
ihati. Lękając się muzułmanów opuścił jednak to miejsce i zamieszkał 
w Candradvipa. Spośród jego synów, trzech zostało wykształconymi 
i inteligentnymi: Rupa, Sanatana i Vallabha. Gdy dorośli stali się dro-
dzy muzułmańskiemu władcy i na jego polecenie przeprowadzili się 
do Ramakeli.
Sanatana Goswami znany był jako Dabira Khasa, zaś Rupa Goswami 
jako Sakara Mallika. Vallabha znany był także jako Anupama, a jego 
syn, Śri Jiva Goswami, był wielkim uczonym i wielbicielem.
Pod pretekstem podróży do Vrindavany, Pan Caitanya udał się do Ra-
makeli na spotkanie z Rupa i Sanataną, by obdarzyć ich Swa łaską. 
Kilka dni później Rupa późno skończył swe obowiązki pełnione dla 
króla i wrócił do domu wieczorem. Po posiłku próbował zasnąć, lecz 
został ukąszony przez jakiegoś owada. Poprosił zonę, by potrzymała 
Lampe, gdy on tymczasem próbował  znaleźć insekta. Nie mogąc zna-
leźć lampy, żona Rupy podpalił jedno z jego ubrań. 
Śri Rupa wykrzyknął: „Spaliłaś me drogie ubranie!”
Żona odparła: „Spełniłam swój obowiązek. Obowiązkiem żony jest 
służyć mężowi za wszelką cenę. Dla zony bogactwo i inne wygody 
mają drugorzędne znaczenie.”
Jej słowa otrzeźwiły Rupę. Następnego ranka wysłał kogoś, by dowie-
dzieć się, gdzie zatrzymał się Pan Caitanya. Gdy goniec wrócił z in-
formacją, że Pan udał się do Vrindavany, Rupa poczuł wielką chęć 
przyłączenia się do Niego.
Dwaj bracia zastanawiali się, w jaki sposób umożliwić sobie drugie 
spotkanie z Panem. Rupa w tajemnicy porzucił swe obowiązki i wyru-
szył w poszukiwaniu Pana Caitanyi. Sanatana miał do niego dołączyć. 
Gdy jego przybycie opóźniało się, Rupa napisał do niego list zawiera-
jący zaledwie kilka słow. Ukrył jego znaczenie tak, by tylko Sanatana 
mógł je zrozumieć. Sanatana przeczytał ten list i długo zastanawiał 
się nad jego zawartością. Ostatecznie, zrozumiawszy intencje Rupy, 
sana tana postanowił porzucić życie materialne i przyłączyć się do Śri 
Caitanyi Mahaprabhu. Zrozumiał jednakże, że dopóki jest ministrem 
na dworze króla, dopóty szansa na uwolnienie się od wypełnianych 
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obowiązków jest nikła. Zaczął więc zaniedbywać swą pracę spędzając 
czas na dyskusjach z uczonymi na tematy ze Çrimad-Bhagavatam.
Gdy król dowiedział się, że Sana tana umyślnie wymiguje się od swych 
zadań, nakazał aresztować go i wtrącić do lochu. Sanatana w jakiś 
sposób poinformował o tym Rupę przez posłańca. Rupa poradził mu, 
by użył swych pieniędzy by wykupić sobie drogę na wolność. I sta-
ło się tak, że Sanatana przekupił strażnika więziennego i wyruszył na 
spotkanie Pana Caitanyi. Śri Rupa Goswami spotkał Śri Caitanye Ma-
haprabhu w Prayaga, gdzie skorzystał z jego nauk, zaś Sanatana Go-
swami odebrał nauki od Pana podczas spotkania z Nim w Varanasi.
Rozrywki te szczegółowo opisał Krsnadasa Kaviraja Goswami w swej 
książce Caitanya-caritamåta, więc wspominam je tylko pokrótce.
Czytelnicy, słuchajcie uważnie opisu sposobu, w jaki pojawił się 
Pan Madana-mohana. Bóstwo Madana-gopala wielbili  uprzednio 
w Mathurze dwaj bramini: Damodara i Śri Vallabha.  Czule nazy-
wali Bóstwo imieniem  Madana-mohana i troszczyli się o Niego jak 
o swego syna. I tak było: Pan w rzeczywistości bawił się i sprzeczał 
z synami Damodara. Razem jedli i spali, a czasem nawet skarżył się 
na nich ich ojcu.
Gdy do Mathury przybyli Rupa i Sanatana Goswami, Pan Madana-
-mohana pojawił im się we śnie i powiedział: „Sanatano, mieszkam 
w domu wielbiciela Damodara Caube. Zabierz Mnie stamtąd. Zatrzy-
maj Mnie i zatroszcz się o Mnie.”
otrzymawszy takie polecenie od Pana, Sanatana Goswami udał się do 
domu Caube pod pretekstem poproszenia o datek. Laube i jego żona 
darzyli Madana-mohana mocnym uczuciem. Sanatana Goswami był 
zaskoczony widząc ich zachowanie i doszedł do wniosku, iż muszą 
być oni ekspansjami Nandy i Yasody.
Madana –mohana powiedział do Sanatany Goswamiego: „Zabierz 
mnie gdziekolwiek chcesz.”
Pan odwrócił się do Caube i jego żony i powiedział: „Oboje troszczy-
liście się o mnie jak o własnego syna. Drodzy ojcze i matko, uwierzcie 
mym słowom. Nie ma wątpliwości co do tego, że będziecie mieszkać 
ze mną na Goloce Vrindavanie. Teraz jednakże odejdę  z Sanataną 
Goswamim. Nie smućcie się.”
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Usłyszawszy te słowa małżeństwo zaczęło głośno płakać, więc Pan 
pocieszył ich słodkimi słowy. Następnie Sanatana pokłonił się Caube 
i zabrał Bóstwo Madana-mohana do swej chatki. Zajmował się Nim 
tam i ofiarowywał każdą służbę, jaką był w stanie spełnić. Wszyscy 
Vrajavasi byli szczęśliwi mogąc oglądać Madana-mohana. Po jakimś 
czasie Bóstwo zapragnęło zamieszkać w świątyni. Przez zrządzenie 
Opatrzności łódź należąca do kupca utknęła w Yamunie na mieliź-
nie naprzeciwko chatki Sanatany. Kupiec opuścił łódź i padł do loto-
sowych stóp Madana-mohana. Ze złożonymi dłońmi obiecał, iż cały 
zysk z tej podróży handlowej przeznaczy na wybudowanie świątyni- 
jeśli Pan pomoże mu uwolnić łódź.
gdy tylko kupiec wypowiedział słowa obietnicy, łódź popłynęła swo-
bodnie. Kupiec odniósł wielkie zyski z tej wyprawy i, zgodnie z obiet-
nicą, użył ich do wybudowania wspaniałej świątyni dla Madana –mo-
hana i zapewnienia Bóstwom odpowiedniej służby. Podążając za jego 
przykładem wielu innych pobożnych kupców przybyło do Vrindava-
ny. Wybudowali oni świątynie dla Radha-Govindy, Radha-Gopina-
tha, Radha-Damodara, Radha-vinoda, Radha-ramana i Radha-Śy-
amasundara.
Te siedem Bóstw są Panami Vrindavany i ludzie z całego kraju przy-
jeżdżają, by pokłonić Im się i ofiarować swe dary.
Czytelnicy, teraz napiszę nieco o Jivie Goswamim. Śri Jiva Goswami 
był synem Śri Vallabhy i najwybitniejszym uczonym swych czasów. 
Był geniuszem o niezwykle ostrej inteligencji. Napisał wiele książek 
i komentarzy. Pośród nich najcenniejsze jest sześć Sandarbh. Jego 
praca Sarva-saàvadini, będąca dodatkiem do tych sześciu Sandarbh, 
zasługuje na szczodre pochwały. W tej książce Śri Jiva Goswami w wi-
dowiskowy sposób obala filozofie impersonalistyczną.
Pewnego dnia Śri Jiva Goswami spytał  matkę o swych dwóch wujów. 
Odpowiedziała mu: „Drogie dziecko, twoi dwaj wujowie znani są jako 
Rupa i Sanatana Goswami. Wyrzekli się wszystkiego i mieszkają we 
Vrindavanie, wielbiąc Pana Krsnę. Napisali komentarze do Srimad-
-Bhagavatam i wiele innych książek o służbie oddania. Bezustannie 
intonują Święte Imiona Krsny i nauczają innych o pełnieniu służby 
oddania dla Niego. Każdy, kto ich zobaczy, staje się wielbicielem Krsny.”
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„Ubierają się w przepaski na biodra i cadary, żołądki napełniają że-
brząc od drzwi do drzwi. w ten sposób, intonując Święte Imiona 
Krsny, podróżują w wielkim szczęściu po Vrajy.”
usłyszawszy to Śri Jiva postanowił opuścić dom i udać się do Vrin-
davany. Uspokoił swą matkę i wychwalał ją na wiele sposobów, po 
czym wyruszył w drogę. Po dotarciu do celu przyjął inicjację od Rupy 
Goswamiego. Później, wykształcony erudyta o imieniu Rupacandra 
przybył do Vrindavany, pokonawszy uprzednio w dyskusjach wielu 
mędrców. Śri Jiva Goswami pokonał go. Po tym wydarzeniu Rupa-
candra został zaznajomiony z naukami Pana Caitanyi. Opisałem już 
jego rozrywki i wspomniałem, iż po inicjacji znany był pod imieniem 
Rupa Narayana.
Był też inny uczony, który przybył do Vrindavany z zamiarem pokona-
nia Rupy i Sanatany Goswamich w debacie filozoficznej. By uniknąć 
marnowania czasu, Goswami od razu dali mu certyfikat poświadcza-
jący jego wygraną. Arogancja przybysza rozgniewała Śri Jivę Goswa-
miego, który postanowił zmierzyć się z nim w dyskusji. Śri Jiva poko-
nał go z łatwością i odebrał mu certyfikat napisany przez Goswamich. 
Później, gdy załamany uczony przyszedł do Śri Rupy Goswamiego, 
ten oddał mu certyfikat.
Rupa Goswami skarcił Śri Jivę: „Głupcze! Przedwcześnie przyjąłeś 
wyrzeczony porządek życia. Nie potrafiłeś okiełznać swego gniewu. 
Nie chcę już więcej oglądać twej twarzy.”
Odrzucony przez mistrza duchowego, załamany Śri Jiva przeniósł się 
do lasu na odludziu. W tym czasie napisał Sarva-saàvadini, książkę, 
w której nie wspomina imion Rupy i Sanatany Goswamich. Stopnio-
wo Śri Jiva Goswami osłabł i wychudł. Wtedy, gdy zdarzyło mu się 
spotkać Sanatanę Goswamiego, Śri Jiva zbliżył się doń i ofiarował swe 
pokłony. Sanatana Goswami uspokoił go zapewnieniem, że wszystko 
ułoży się pomyślnie.
Później, gdy Sanatana Goswami spotkał Rupę Goswamiego, zapytał 
go: „Proszę, powiedz mi, jakie są obowiązki żywej istoty?”
Rupa Goswami odparł; „Wiesz wszystko, ale pomimo tego odpowiem 
ci. obowiązkiem każdego jest intonowanie Świętych Imion Krsny 
i współczucie innym żywym istotom.”



283

Wtedy Sanatana Goswami zripostował; „Dlaczegóż więc nie okażesz 
swej łaski Jivie? Ja wybaczyłem mu już wszystkie popełnione obrazy.”
Następnie Sanatana Goswami przywiódł Jivę Goswamiego przed ob-
licze Rupy Goswamiego, który wybaczył mu i pobłogosławił go.
Pragnąc służyć lotosowym stopom Śri Jahnavy i Viracandry, ja, Nity-
ananda dasa, opowiadam Prema-vilasę.
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 Dwudzita czwarta Vilasa
CHWAŁY ADVAITA ACARYI 
I NITYANANDY PRABHU

Wszelka chwała Śri Krsnie Caitanyi i Śri Nityanandzie Prabhu! Wszel-
ka chwała  Śri Advaitacandrze i wszystkim wielbicielom Śri Caitanyi 
Mahaprabhu!
Krsna jest Najwyższą Osobą Boga. Wiecznie przebywa na Goloce 
Vrindavanie. Jego ciało ma ciemny kolor przypominający drzewo ta-
mala, a Jego ręce ozdabia trzymany w nich flet. Jest On ciemny ni-
czym trzmiel i lśniący jak błękitny szafir. Uczeni znają go także jako 
Brahmana i Paramatmę. Wyzwolony wielbiciel może oglądać Jego 
transcendentalnie lśniącą postać.
Krsna jest Najwyższym Osobowym Bogiem, Śyamasundarą, usytu-
owanym daleko poza blaskiem Brahmana, będącym odbiciem blasku 
Jego ciała. Krsna jest Najwyższym Osobowym Bogiem i źródłem Na-
rayana. Nie ma różnicy między Krsną a Jego ekspansjami. Poczwórna 
ekspansja, z Vasudevą na czele, nie jest od Niego różna. Jest akcepto-
wanym faktem to, że Krsna jest Najwyższym Panem.
Pan Narayana na Vaikuncie jest Bóstwem przewodnim bogactwa. Peł-
na ekspansja Krsny przebywająca na Vaikuncie, Narayana, ma cztery 
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ramiona, w których dzierży konchę, dysk, buławę i lotos. Pan Krsna 
jest źródłem wszystkich inkarnacji. Nie ma różnicy między Nim a Je-
go inkarnacjami, choć Ich cechy i rozrywki różnią się od siebie.
Krsna ma dwie pełne ekspansje, są to Balarama i Sadaśiva. Choć nie 
są różne od Krsny, przyjmują nastrój wielbiciela. Bądźcie pewni, iż 
choć pojawiają się Oni jako oddzielne byty, pod każdym względem są 
identyczne z Krsną.
oryginalny Sankarsana z pierwszej poczwórnej ekspansji jest praka-
ça-mürti Balarama. Sankarsana z drugiej poczwórnej ekspansji jest 
vilasa -mürti Balarama. Ostatni Sankarsana jest także Laksmanem 
z poczwórnej ekspansji zaczynającej się od Ramy. W ten sposób Bala-
rama oddaje się rozrywkom poprzez Swe rozmaite ekspansje.
Czytelnicy, słuchajcie uważnie opisu chwał Pana Balarama. Karana-
dakaśayi Visnu, źródło wszystkich wszechświatów, Garbhodakaśayi 
Visnu wchodzący do każdego wszechświata, Kśirodakaśayi Visnu bę-
dący Nadduszą wszystkich żywych istot i Śri Anantadeva są pełnymi 
częściami Balarama. Któż jest w stanie pojąć rzeczywiste chwały Ba-
larama? Przyjmuje rozmaite formy, jak łóżko, parasol, para butów czy 
miejsce do siedzenia i w ten sposób służy Krsnie. Ten sam Pan Bala-
rama pojawił się teraz jako Nityananda Prabhu. Pan Balarama pojawił 
się także jako Viśvarupa, brat Śri Caitanyi Mahaprabhu. 
W celu stwarzania, z Maha-Visnu wyłania się Sadaśiva wraz ze Swą 
ekspansją o imieniu Rudra. W ten sposób Sadaśiva jest ekspansją 
Maha-Visnu; nie ma między nimi różnicy. Taka jest wersja śastr. Po-
łączona postać Sadaśivy i Maha-Visnu znana jest jako Harihara. Ha-
rihara współczuł wielce uwarunkowanym duszom Kali-yugi i przez 
siedemset lat spełniał wyrzeczenia, by móc spotkać się z najwyższym 
Panem, Krsną, i modlić się do Niego o ich wyzwolenie. Pan Krsna od-
powiedział: „Hariharo, w Kali-yudze po prostu intonując Moje Święte 
Imiona będzie można osiągnąć wyzwolenie. Chcę, byś pojawił się na 
Ziemi i wyzwolił upadłe dusze wieku Kali. Intonując Święte Imiona 
możesz prosić Mnie o pojawienie się tam. Przyjdę wtedy, wraz z oj-
cem, matką i towarzyszami. przyciągany przez twą miłość i oddanie, 
z pewnością pojawie się tam w towarzystwie Baladeva.”
Powiedziawszy to, Krsna zniknął. Niedługo potem Harihara narodził 
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się w tym świecie wraz ze swą rodziną jako Advaita Acarya i usunął 
cierpienia ludzi. Pragnąc sprowadzić Krsnę do tego świata, Advaita 
Acarya wielbił Go z niezachwianą wiarą i oddaniem. 
Zadowolony Jego oddaniem i ekstatycznymi modlitwami Pan Krsna 
pojawił się w Nadii wraz ze swymi towarzyszami. 
Składam moje pełne szacunku pokłony u lotosowych stóp Advaita 
Acaryi Prabhu, dzięki którego łasce można osiągnąć schronienie Śri 
Caitanyi Mahaprabhu.
Teraz pokrótce opowiem o Adavaicie Prabhu. W części Śrihatta 
zwanej Laura znajduje się wieś o nazwie Navagrama. Żył w niej król 
Divyasimha, którego kapłanem był Kuvera Acarya. Kuvera Acarya 
pochodził z rodziny wywodzącej się od Bharadvaja Muniego. Był po-
bożnym i wykształconym braminem i czystą duszą.
W tej samej wiosce mieszkał inny znakomity bramin o imieniu Ma-
hananda. On również był dobrze wykształconym człowiekiem i do-
brym Vaisnavą. Córką Mahanandy była piekna Nabhadevi; została 
ona żoną Kuvera Acaryi. w wiosce tej mieszkał także inny człowiek 
o imieniu Mahananda, do którego Nabhadevi zwracała się „bracie”.
Bramin ten, Mahananda, opuścił dom i przyjął sannyasę od Śri Lak-
smipati Tirthy. Od tej pory znany był jako Śri Vijaya Puri. Śri Advaita 
Acarya Prabhu zwykł nazywać go „Durvasa”. W dzieciństwie byli nie-
rozłącznymi przyjaciółmi.
Vijaya Puri był bratem duchowym Madhavendry Puri, dlatego też Ad-
vaita Acarya darzył go tak wielkim szacunkiem. Teraz opiszę niektóre 
z rozrywek Advaity Acaryi, które usłyszałem od różnych wielbicieli.
Kuvera Acarya był inkarnacją Kuvery, króla Yaksów i skarbnika pół-
bogów. Dzięki spełnionym przez niego wyrzeczeniom, Harihara 
zgodził się pojawić jako jego syn. Nabhadevi urodziła sześciu synów 
i córkę (która zmarła zaraz po narodzinach). Jej synowie to Śri Kanta, 
Laksmikanta, Hariharananda, Sadaśiva, Kuśala i Kirticandra.
Kiedyś tych sześciu braci udało się na pielgrzymkę. Podczas podró-
ży czterech z nich zmarło. Po zakończeniu wyprawy pozostali dwaj 
wrócili do domu i założyli rodziny. Opłakując śmierć swych czterech  
synów, Kuvera Acarya i jego żona Nabhadevi przeprowadzili się nad 
brzeg Gangesu, do Śantipura.
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Kuvera Acarya nieprzerwanie wielbił Pana Narayana.  Niedługo po 
przybyciu do Śantipura Nabha znów zaszła w ciążę, a w jej łonie po-
jawił się Harihara. Kuvera Acarya przeprowadził się wtedy do Nava-
grama, gdzie spotkał króla Divyasimhę. Król przepowiedział, że syn 
Kuvery będzie wielką duszą i wybawi wszystkich z niedoli.
Siódmego dnia miesiąca Magha Nabhadevi urodziła pięknego chłop-
ca. Kuvera Pandita cieszył się niezmiernie i z radości rozdał bardzo 
wiele darów. Następnie zaprosił astrologa, by ten przygotował dla 
chłopca horoskop. Astrolog nadał chłopcu imię Kamalakanta. Ponie-
waż był identyczny z Panem Hari, znany był także jako Advaita.
Nawet jako małe dziecko Kamalakanta tańczył w ekstazie za każdym 
razem, gdy tylko usłyszał imię Krsny. Był zawsze szczęśliwy otrzy-
mując prasada od çalagrama-çila wielbionych w domu Jego rodziców. 
Gdy skończył pięć lat ojciec wysłał go do szkoły. W krótkim czasie 
doskonale opanował wszystkie przedmioty.
Kamalakanta był dobrym przyjacielem królewskiego syna. Tańczył 
zawsze, gdy usłyszał imiona Krsna lub Hari, a książę dokuczał mu. 
Czasami wydawał z siebie ryk tak głośny, że książę mdlał. Kiedykol-
wiek miało to miejsce, Kamalakanta uciekał i chował się. Pewnego 
razu, widząc księcia leżącego bez ruchu na ziemi, ludzie wzięli go za 
umarłego i od razu powiadomili o tym króla. Widząc swego syna le-
żącego bez oznak życia, król zaczął lamentować. Wtedy Kuvera Aca-
rya znalazł swego syna i zapytał go o powód zabicia księcia.
Kamalakanta odparł: „On nie jest martwy, ojcze.” Następnie umieścił 
w ustach księcia kilka kropli caraëamåty od çalagrama-çila. Chło-
piec natychmiast odzyskał przytomność. Widząc to, wszyscy uznali 
Kamalakantę za pełną część Najwyższego Pana.
Kamalakanta cieszył się dzieciństwem. Gdy osiągnął odpowiedni 
wiek, ojciec przygotował dla niego ceremonię wręczenia świętej nici. 
Pewnego dnia Kamalakanta udał się z królem i jego świtą do świątyni 
bogini Kali. Wchodząc do świątyni nie pokłonił się bogini, za co zo-
stał skarcony przez króla i ojca.
„Kamalakanto! Cóż to za zachowanie? Jak śmiesz okazywać bogini 
Kali brak szacunku? Z pewnością jest to poważna obraza!”
Kamalakanta odparł; „Bogini nie przyjmie mych pokłonów, gdyż wie, 
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że jestem Sadaśivą.”
Usłyszawszy taką odpowiedź jego ojciec wpadł we wściekłość. Wtedy, 
jedynie w celu uspokojenia go, Kamalakanta pokłonił się bogini. Ku 
zdumieniu wszystkich obecnych, w tej samej chwili bogini zniknęła, 
a bóstwo pękło na pół. Zobaczywszy to wszyscy zrozumieli, że Kama-
lakanta z pewnością nie jest zwykłą osobą.
Kuvera Pandita powiedział do króla: „Maharaja, proszę, zainsta-
luj nowe bóstwo bogini Kali. Przykro mi z powodu uczynku mego 
syna.”
Kamalakanta zwrócił się do króla i rzekł: „Wielbisz boginię i jesteś jej 
oddany, lecz znieważasz Vaisnavów i opuściła cię ona. powinieneś za-
wsze służyć wielbicielom Pana Visnu. Nie ma nic złego w wielbieniu 
bogini Kali. Dzięki jej łasce, jeśli poprawisz swe zachowanie i uwol-
nisz od reakcji za popełnione obrazy, pewnego dnia możesz zostać 
Vaisnavą.” Powiedziawszy to, Kamalakanta wyszedł ze świątyni. 
Król zainstalował nowe bóstwo Kali, wraz z Bóstwem Pana Visnu. 
W międzyczasie Kamalakanta kontynuował studiowanie gramatyki 
i literatury. Gdy dorósł udał się do Śantipura i studiował tam filozofię, 
Wedy, Purany i inne pisma objawione.
Jakiś czas później Kamalakanta sprowadził do Śantipur swych rodzi-
ców, gdzie służył im z miłością i oddaniem. Niedaleko Śantipura znaj-
duje się wieś Phullavati, w której mieszkał wielki uczony, Śantacarya. 
Pod jego okiem Kamalakanta studiował Wedy, Çrimad-Bhagavatam, 
teksty o jodze i inne księgi. W dowód uznania nauczyciel nadał mu 
tytuł „Acarya”.
 czasie studiów Advaita Acaryi miało miejsce cudowne wydarzenie. 
Z Gangesem połączone było wielkie jezioro pełne kwiatów lotosu. 
Niestety, oprócz lotosów, pełno było w nim jadowitych węży. Widząc 
kwiaty, Śantacarya zapragnął ofiarować jeden z nich swym Bóstwom. 
Odgadłszy pragnienie nauczyciela, Advaita Acarya udał się tam i w 
krótkim czasie zebrał dużą ilość pięknych lotosów. W rzeczywistości 
widziano go kroczącego po powierzchni wody i zrywającego kwia-
ty. Widząc to jego nauczyciel pojął, że Advaita nie może być zwykłą 
ludzką istotą, lecz z pewnością jest pełną częścią Najwyższego Pana.
Drodzy czytelnicy, dla osób pokroju Advaita Acaryi takie wydarzenia 
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nie są niczym niespotykanym. 
Po jakimś czasie jego rodzice opuścili ten świat, więc Advaita Acarya 
udał się do miasta Gaya, by ofiarować swym przodkom oblacje. Na-
stępnie udał się na pielgrzymkę do wielu świętych miejsc. Podczas tej 
podróży, w południowych Indiach spotkał Madhavendrę Puri. 
Madhavendra Puri powiedział mu: „Nie jesteś nikim innym, jak Sada-
śivą. Spowodujesz pojawienie się Krsny w tym świecie i w ten sposób 
wyzwolisz uwarunkowane dusze. Rozejrzyj się . Ludzie nie mają na-
wet cienia służby oddania dla Pana Krsny. Łaskawie wyzwól wszystkie 
te upadłe dusze rozdając im ją. 
Advaita Acarya odparł: „Mistrzu, daj mi błogosławieństwo, by Pan 
Krsna przybył do tego świata i wyzwolił wszystkie żywe istoty.”
Advaita Acarya pozostał w towarzystwie Madhavendry Puri przez ja-
kiś czas. Następnie kontynuował wędrówkę w kierunku zachodnim. 
Po jakimś czasie spotkał  Kaśi Vijaye Puri. Stamtąd udał się do Vrin-
davany.
Odwiedzając święte miejsca we Vrindavanie, pewnej nocy Advaita 
Acarya we śnie ujrzał Krsnę. Jego ciało miało barwę ciemnej, mon-
sunowej chmury. Udekorowany był pawim piórem, a w Swej dłoni 
trzymał flet. Ubrania miał koloru żółtego, Jego lotosowe stopy zdobiły 
bransoletki z dzwoneczkami. Pan stał przed Advaita Acaryą w Swej 
pięknej pozie, zgięty w trzech miejscach.
Gdy tylko Advaita Acarya ujrzał Krsnę, natychmiast zdumiony po-
kłonił Mu się. Pan Krsna powiedział: „Gopeśvara Śivo! Advaito! Roz-
dawaj wszystkim mą służbę oddania. Odnawiaj zapomniane miejsca 
Mych rozrywek. Wyzwalaj upadłe żywe istoty dając im Święte Imię.”
„W gaju nad brzegiem rzeki Jamuny, niedaleko stąd, leży Moje Bó-
stwo zwane Madana-mohana. Ukryłem się tam przed rabusiami. Kop 
w ziemi, by mnie odszukać. Potem, ku korzyści ludzi, zainstaluj mnie 
w świątyni.”
Następnego poranka, Advaita Acarya w towarzystwie kilku osób udał 
się do wspomnianego gaju i odkopał Bóstwo Madana-mohana. Ad-
vaita Acarya przeprowadził ceremonię abhiseka Bóstwa, zainstalował 
Je w Swej chatce i zatrudnił bramina, by zajął się Jego czczeniem. Po 
jakimś czasie, gdy Advaita Acarya był na pielgrzymce, jacyś muzuł-
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manie przyszli, by zniszczyć Bóstwo. Wtedy Bóstwo przybrało postać 
chłopca-pasterza i schroniło się przed napastnikami pod drzewem.
Muzułmanie weszli do świątyni, lecz nie mogli znaleźć w niej Bóstwa. 
Po krótkich poszukiwaniach odeszli zawiedzeni. Gdy ich już nie było, 
pujari wszedł do pokoju świątynnego i zaczął lamentować z powodu 
nieobecności Bóstwa. W wielkim żalu uderzył się mocno w głowę. 
Tego wieczora do Vrindavany powrócił Advaita Acarya. Dowiedział 
się, że Jego ukochany Pan Madana-mohana został zabrany przez mu-
zułmańskich opryszków. Był tym tak załamany, że po długiej podró-
ży nic nie zjadł i od razu poszedł spać. W środku nocy Pan Krsna 
pojawił się we śnie Advaita Acaryi i powiedział: „Schowałem się pod 
drzewem ze strachu przed muzułmanami. Zabierz Mnie z powrotem 
do swej chatki. Ofiaruj mi jakieś owoce i korzonki, zjedz prasada i w 
spokoju kontynuuj sen. Niech wszyscy mają możliwość ponownego 
zobaczenia Mnie. Od teraz Mym imieniem będzie Madana-gopala.”
Advaita Acarya szybko znalazł Bóstwo i przyniósł Je do domu. Ofia-
rował Panu owoce i złożył Go na spoczynek. Następnego ranka Ad-
vaita Acarya udał się nad Jamunę. Znalazł tam bramina- Pujariego; 
kazał mu wracać do świątyni i zobaczyć jego Pana. Z początku Pujari 
nie wierzył w słowa Advaita Acaryi, lecz gdy na własne oczy ujrzał 
Bóstwa, zrozumiał, że musi On być wielkim wielbicielem. Pujari był 
tak szczęśliwy, że w ekstazie turlał się po ziemi. Od tej pory wszyscy 
nazywali Bóstwo nowym imieniem- Madana-gopala.
Pewnego dnia Pan powiedział Advaita Acaryi, że w pobliskiej Mathu-
rze mieszka Jego wielki wielbiciel, Damodara Caube. „Wraz z żoną 
zawsze służą Mi w nastroju vatsalya-rasa. Ponieważ traktują Mnie jak 
swego syna, bez wątpienia spełnię ich pragnienie. W przyszłości, gdy 
Rupa i Sanatana przybędą do Vrindavany, nakażę Rupie, by zabrał 
Mnie z domu Caube. Caube przyjdzie tutaj jutro rano. Nie zwlekaj 
z przekazaniem Mnie w jego ręce.”
Advaita Acarya oświadczył; „Panie, jeśli mnie opuścisz, nie będę 
w stanie już żyć. Jestem tego pewien.”
Pan odparł: „Posłuchaj, Advaito! Jest inne Moje Bóstwo, wykonała Je 
Viśakha i stąd znane jest jako Pan Viśakhy. Oglądanie tego Bóstwa 
oszałamiało nawet Radhikę. Zabierz to Bóstwo ze sobą do Śantipura 
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i czcij Je jako Madana-gopala.” Powiedziawszy to, Pan zniknął. 
Następnego ranka, zgodnie z zapowiedzią Pana, Advaita Acaryę od-
wiedził bramin Caube i opowiedział mu o swym śnie, jaki miał ostat-
niej nocy. „Ostatniej nocy przyszedł do mnie Pan Madana-mohana, 
zwrócił się do mnie „ojcze”, a do mej żony- „matko”. Powiedział wte-
dy: „Obecnie przebywam u Advaita Acaryi. Idź do Niego i sprowadź 
Mnie tutaj. Wraz z żoną jesteście Mymi rodzicami, więc jest rzeczą 
właściwą, byś Mnie zabrał i troszczył się o Mnie.””
Usłyszawszy to, Advaita Acarya pokłonił się braminowi i przekazał 
mu swe ukochane Bóstwo Madana-gopala. Szczęśliwy Caube zabrał 
Je do domu i służył Mu przez długi czas.
W międzyczasie Advaita Acarya spędzał wiele czasu wędrując po 
Vrindavanie. Pewnego dnia natknął się na leżące w jednym z gajów 
Bóstwo Krsny. Uszczęśliwiony znaleziskiem wkrótce powrócił do 
Śantipura. Zainstalował tam znalezione Bóstwo i nazwał je Mada-
na-gopala.
Pewnego dnia do Śantipura zawitał Madhavendra Puri, by spotkać się 
z Advaita Acaryą. Po wejściu do Jego domu pokłonił się Bóstwu Ma-
dana-gopala. Wtedy Advaita Acarya pokłonił się mu. Madhavendra 
Puri inicjował go wtedy do intonowania dziesięciosylabowej Gopala-
-mantry.
Po spędzeniu jakiegoś czasu w towarzystwie Advaita Acaryi, Madha-
vendra Puri udał się w podróż do południowych Indii, by zdobyć tro-
chę drzewa sandałowego dla przyjemności Bóstw. Po drodze zatrzy-
mał się w miejscowości Remuna, gdzie miał darśana Pana Gopinatha. 
Bóstwo to ukradło dla niego garnek słodkiej potrawy o nazwie  ksira. 
Dlatego też od tej pory jest Ono znane jako Ksira-cora-Gopinatha. 
Później, na polecenie Gopala, Madhavendra Puri nałożył zdobytą 
papkę sandałową na ciało Gopinatha i powrócił do Vrindavany. Ma-
dhavendra Puri opuścił ten świat medytując o lotosowych stopach 
Govindy.
Jak już wspominałem, na polecenie Advaita Acaryi król Divyasimha 
wraz z bóstwem Kali zainstalował w swej świątyni  Bóstwo Pana Vi-
snu. W rezultacie wielbienia Pana Visnu, wszystkie grzeszne reakcje 
króla zostały zniwelowane. Pewnego poranka udał się on do Śanti-
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pura i podporządkował lotosowym stopom Advaita Acaryi. Od tego 
momentu porzucił kali-mantry i został inicjowany do intonowania 
Gopala-mantry. Otrzymał też od Acaryi nowe, duchowe imię- Krsna-
dasa.
Krsnadasa opisał w książce wiele z rozrywek Advaita Acaryi. Pod 
przewodnictwem Advaita Acaryi studiował Çrimad-Bhagavatam, 
a ostatecznie został wędrownym mnichem i udał się do Vrindavany. 
Wśród tamtejszych wielbicieli znany był jako Krsnadasa Brahmacari. 
Był bardzo drogi  Rupie i Sanatanie Goswamim. Żyjąc we Vrindavanie 
zaprzyjaźnił się bardzo z Kaśiśvara Goswamim. Był jednym z pierw-
szych wielbicieli z Bengalu, którzy zamieszkali we Vrindavanie.
Żył sobie bramin o czystym sercu znany jako Śyamadasa Senior. Do-
głębnie przestudiował wszystkie pisma i podróżował z miejsca na 
miejsce, pokonując w dyskusjach filozoficznych rozmaitych uczo-
nych. Z tego powodu zasłynął jako zwycięzca wszystkich stron świata. 
Za zrządzeniem Opatrzności pewnego dnia pojawił się w Śantipura, 
w domu Advaita Acaryi, i wyzwał go na pojedynek filozoficzny.
Śyamadasa poniósł dotkliwą porażkę i rozumiejąc, że Advaita Aca-
rya jest inkarnacją Sadaśivy, przyjął od Niego inicjację. Śyamadasa 
studiował Çrimad-Bhagavatam pod okiem Advaita Acaryi i wkrótce 
zasłynął jako ekspert w tej materii. Wielbiciele nazywali go Bhagavata 
Acarya.
Drodzy czytelnicy, teraz chciałbym napisać o Śrinatha Acaryi, znanym 
jako Śrinatha Cakravarti. Był on uczniem Advaita Acaryi i studiował 
od Niego Çrimad-Bhagavatam. Także Pan Caitanya obdarzył go Swą 
łaską. Jego uczniem był Kavi-karnapura, syn Śivananda Seny. Zain-
stalował on w Kumara-hatta Bóstwa Krsna Raya i napisał komentarz 
do Çrimad-Bhagavatam zatytułowany Śri Caitanya-mata- maïjüña.
Teraz posłuchajcie o chwałach Haridasa Thakura. Z powodu popeł-
nienia grzechu porwania cieląt z Vrindavany, Pan Brahma narodził 
się pośród muzułmanów. W rzeczywistości urodził się on w rodzinie 
bramińskiej w wiosce Budana, lecz jego rodzice zmarli gdy był jesz-
cze dzieckiem i zamieszkał w domu muzułmanina  o imieniu Malaya 
Kazi. Ten Kazi był urzędnikiem rządowym w prowincji Ambuya.
Haridasa Thakura pamiętał popełniony grzech i bardzo z tego po-
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wodu lamentował. Pewnego dnia przybył do domu Advaita Acaryi 
w Śantipura i przyjął schronienie Jego lotosowych stóp. Przyjął od 
Niego inicjację i pod Jego kierunkiem studiował literaturę wedyjską. 
Haridasa Thakura intonował każdego dnia trzysta tysięcy Świętych 
Imion Pana. Sto tysięcy Imion intonował w umyśle, sto tysięcy szep-
tem i sto tysięcy na głos. Imię „Haridasa” otrzymał z powodu wielkie-
go przywiązania do intonowania Świętych Imion Pana Hari. był wiel-
kim Vaisnavą i szanowali go wszyscy, nawet bramini. Zawsze wielbił 
Krsnę w nastroju wielkiego wyrzeczenia.
Pewnego dnia wielki uczony o imieniu Yadunandana Acarya zapra-
gnął zmierzyć się z Haridasem w filozoficznej dyskusji o Prawdzie 
Absolutnej. Haridasa Thakura z łatwością obalił impersonalistyczną 
filozofię lansowaną przez Yadunandana i wykazał wyższość służby 
oddania dla Najwyższej Osoby Boga. Pokonany Yadunandana Acarya 
był pod wrażeniem wiedzy swego przeciwnika i okazał mu wielki sza-
cunek. Później przyjął on inicjację z rąk Advaita Acaryi. Yadunanda-
na Acarya zasłynął jako wybitny wykładowca na tematy Çrimad-Bha-
gavatam. Raghunatha dasa Goswami był jego uczniem do momentu 
spotkania Pana Caitanyi.
Rozrywki Haridasa Thakura nie mają końca. Wszystko robił zgodnie 
z zaleceniami śastr. 
Pewnego dnia Advaita Acarya zaprosił go do Swego domu i uhono-
rował podając mu pierwszy talerz z pożywieniem pochodzącym z ce-
remonii śraddha. Pojawili się wtedy ludzie krytykujący Advaitę Pra-
bhu, uważając Haridasa Thakura za niegodnego takiego wyróżnienia. 
By uciszyć krytykantów, Advaita Prabhu poprosił Haridasa Thakura 
o ukazanie jednych z jego mocy. Na jego prośbę Haridasa zablokował 
w okolicy żywioł ognia. Mimo wielkich wysiłków nikt nie był w sta-
nie wzniecić ognia. Wszyscy ludzie, na czele z braminami, przyszli do 
Advaity Prabhu i poprosili Go o zaradzenie tej sytuacji, On jednak 
powiedział, że nie jest w stanie nic pomóc. Poinformował ich, że to 
Haridasa Thakura, który nie jest różny od Brahmy, odpowiada za za-
istniałą sytuację.
Ludzie udali się do Haridasa Thakura i pokłonili mu się, ofiarowując 
przy tym wiele modlitw. Gdy poprosili go o przywrócenie żywiołu 
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ognia, podniósł garść suchej trawy i podpalił ją zionąc ogniem z ust. 
Zdumiało to wszystkich i zgodnie uznali Haridasa Thakura za mani-
festację Najwyższego Pana. 
Po jakimś czasie Haridasa opuścił Śantipura i udał się do wioski 
o nazwie Phuliya, w której mieszkał bramin Ramadasa. Był szczęśli-
wą duszą, gdyż rozwinął wielką wiarę i oddanie dla lotosowych stóp 
Haridasa Thakura. Przyjął od niego inicjację i w ten sposób pozbył 
się wszelkich materialnych zanieczyszczeń. Wielu braminów i innych 
pobożnych mieszkańców Phuliyi przychodziło do Haridasa Thakura, 
by uczynić to samo. Dzięki jego łasce zostali oni Vaisnavami i unosili 
się na falach oceanu ekstazy.
Z Phuliyi Haridasa Thakura udał się do gęstego lasu nazywanego Ku-
liya i zamieszkał w nim, spełniając surowe wyrzeczenia. Naprzeciwko 
miejsca, w którym Haridasa zwykł siadać i intonować Święte Imio-
na, mieszkał jadowity wąż. Także groźny tygrys nawiedzał tą okoli-
cę, jednakże po usłyszeniu Świętych Imion Pana zwierzęta te zaczęły 
tańczyć. W rzeczywistości ,wąż i tygrys, zostali wyzwoleni i udali się 
z powrotem na Vaikunthę.
Później Haridasa opuścił las Kuliya i powrócił do Śantipura, gdzie 
zamieszkał w odludnym miejscu nad brzegiem Gangesu. Niektórzy 
z miejscowych braminów byli zazdrośni o niego, gdyż Advaita Prabhu 
darzył go wielkim szacunkiem. Publicznie znieważali Advaita Acaryę 
i zagrozili  Mu wykluczeniem ze społeczności. Tylko dumni i grzesz-
ni bramini odrzucili Advaite Prabhu, pobożni bramini wspierali Go. 
W ten sposób doszło do rozłamu wśród braminów w Śantipura.
Pewnego dnia, zazdrośni bramini zaprosili na posiłek wiele osób, 
w tym także i Haridasa Thakura. Próbowali stworzyć taką sytuację, 
w której mogliby znieważyć go na oczach wszystkich. Gdy Haridasa 
Thakura pojawił się tam, nawet grzeszni bramini wyraźnie widzieli, 
iż na jego piersi spoczywa lśniąca święta nić, a ubrany jest w szaty 
sannjasina. Zaskoczeni, bramini ze złożonymi dłońmi prosili Harida-
sa o przyjęcie pożywienia, on jednakże odmówił mówiąc, iż spożywa 
jedynie krsna-prasada. Ostatecznie, gdy bramini zapewnili go, że naj-
pierw ofiarują pożywienie dla çalagrama-çila, przyjął ich zaproszenie. 
Haridasa usiadł pośród zgromadzonych braminów i zjadł prasada.



296

Gdy wszyscy skończyli posilać się i obmyli ręce, pojawił się tam Ad-
vaita Acarya. Ucieszył się widząc, w jaki sposób uhonorowano Hari-
dasa. Wtedy to bramini, błagając o przebaczenie, padli do Jego stóp. 
Advaita Prabhu uszczęśliwił wszystkich przyjmując ich przeprosiny.
Po wielu cudownych rozrywkach Śantipura, Haridasa Thakura udał 
się do Navadvip. Chand Kazi z Navadvip nienawidził Hindusów 
i aresztował go. Był na niego zły, gdyż nawrócił się z islamu na Va-
isnavizm. Haridasa Thakura wyjaśnił mu: „Obowiązkiem wszystkich 
żywych istot jest służenie Najwyższemu Panu, Hari. Nie ma znaczenia 
to, czy ktoś jest muzułmaninem czy hinduistą.”
Usłyszawszy te słowa, Kazi rozgniewał się jeszcze bardziej i wtrącił 
Haridasa do lochu. Ten jednakże , nawet pozostając w towarzystwie 
więźniów, wciąż intonował Imiona Pana. Słysząc, iż Haridasa Tha-
kura naucza uwięzionych muzułmanów, Kazi postanowił ukarać go 
surowiej. Rozkazał strażnikom wcisnąć Haridasa do worka, zawiązać 
i wrzucić do Gangesu.
Po dziesięciu czy dwudziestu dniach przebywania w wodzie, worek 
z Haridasem zaplątał się w rybackie sieci. Z początku rybak myślał, że 
udało mu się wyłowić zatopiony skarb, więc dostarczył worek przed 
oblicze muzułmańskiego króla. Gdy słudzy władcy otworzyli worek, 
znaleźli Haridasa Thakura siedzącego w pozycji jogina i intonującego 
Święte Imiona Pana.
Muzułmanie padli do jego lotosowych stóp i błagali go o wybaczenie. 
Haridasa wybaczył swym prześladowcom i obdarzył ich swą łaską.
Po tym wydarzeniu Haridasa Thakura powędrował do Benapola, 
nad brzeg Gangesu, gdzie siadł w odludnym miejscu, by w spokoju 
intonować Imiona Pana. Nikczemny Kazi raz jeszcze zapragnął zdys-
kredytować go i wysłał do niego piękną prostytutkę, by go uwiodła. 
Prawdą jest, iż piękna kobieta swym spojrzeniem może poruszyć 
umysły nawet wielkich joginów i mędrców.
Prostytutka ubrała się bardzo atrakcyjnie i podeszła do Haridasa Tha-
kura mówiąc: „Sannyasinie, chciałabym zostać z tobą na noc.”
Haridasa Thakura odparł; „zgadzam się na to. Zajmę się tobą gdy tyl-
ko skończę intonować.”
Zadowolona prostytutka usiadła i czekała na to, aż Haridasa Thakura 
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skończy medytację. Intonowanie zajęło mu jednakże całą noc. Ran-
kiem Haridasa powiedział: „Ostatniej nocy nie mogłem spełnić twych 
pragnień, lecz tej nocy z pewnością to uczynię.”
W ten sposób minęły trzy noce. Dzięki towarzystwu Haridasa Thaku-
ra i intonowaniu Świętych Imion prostytutka została oczyszczona.
Çrimad-Bhagavatam  10.48.31 oznajmia: 

na hy am-mayani tirthani
na deva måc-chila-mayaù

te punanty uru-kalena
darçanad eva sadhavaù

Nikt nie zaprzeczy istnieniu miejsc pielgrzymek ze świętymi rze-
kami lub pojawianiu się półbogów w postaci bóstw wykonanych 
z kamienia czy metalu. Jednakże oczyszczają one duszę jedynie po 
dłuższym czasie, podczas gdy święta osoba oczyszcza już samym 
swym widokiem.
Prostytutka powiedziała: „W trzech światach nie ma nikogo, kto 
mógłby odrzucić piękną kobietę pragnącą cieszyć się z nim w intym-
ny sposób. Jakąż wielką osobą jesteś! Proszę, daj mi nieco tego  nekta-
ru, którego wciąż smakujesz.”
Haridasa Thakura odpowiedział: „Możesz mieć ten nektar, gdy po-
rzucisz całe swe bogactwo i sławę zdobytą w grzeszny sposób.”
Prostytutka odparła: „Natychmiast rozdam swój dobytek braminom. 
Gdy powrócę, pragnę przyjąć schronienie u twych lotosowych stóp.”
Rozdawszy zgromadzony majątek prostytutka powróciła do Haridasa. 
Rzekł on: „W dalszym ciągu ubierasz się w dobre ubrania i ozdabiasz 
drogą biżuterią. Musisz się tego pozbyć i zgolić głowę.”
Prostytutka zastosowała się do jego polecenia, wykąpała się i przy-
wdziała białe sari. Gdy ponownie pojawiła się przed jego obliczem, 
pokłoniła mu się.
Haridasa Thakura powiedział: „Od teraz twymi ozdobami będą glina 
i drewno. Ozdabiaj swe ciało za pomocą tilaka i noś na szyi korale 
wykonane z tulasi.”
Pouczywszy ją w ten sposób, Haridasa Thakura inicjował ją do in-
tonowania Świętych Imion Pana. Powiedział wtedy: „Święte Imiona 
Pana są słodkie niczym miód, więc powinnaś spijać je do pełnej satys-
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fakcji.” Zacytował werset ze Skanda Purany:
madhura-madhuram-etan maìgalaà maìgalanaà

sakala-nigama-valli-sat-phalaà cit-svarüpaà
sakåd api parigitaà çraddhaya helaya va

bhågu-vara nara-matraà tarayet krsna-nama
O chlubo dynastii Bhrgu, Święte Imię Krsny jest najsłodszą ze słody-
czy i najpomyślniejszą z pomyślnych rzeczy. Jest ono transcendental-
nym owocem wszystkich Wed i jest całkowicie duchowe. Ktokolwiek 
intonuje je choć raz, czy to z wiarą czy ze 
wzgardą, jest wyzwolony. (Z Hari-bhakti-vilasa 11.234)
Haridasa powiedział byłej prostytutce, by zawsze intonowała z mocną 
wiarą, a wtedy w krótkim czasie będzie mogła w pełni rozkoszować 
się prawdziwym nektarem Świętego Imienia Krsny. Wtedy zostawił 
ją tam, by intonowała i udał się na pielgrzymkę. Chand Kazi był zdu-
miony widząc nawróconą prostytutkę. Zrozumiał wtedy, że Haridasa 
Thakura nie jest zwyczajnym człowiekiem.
Stwórca wszechświata, Pan Brahma, pojawił się jako Haridasa Thaku-
ra. Ponieważ we Vrindavanie ukradł Krsnie cielątka, musiał narodzić 
się w muzułmańskiej rodzinie.
Był też inny Brahma, jego ojcem był Rcika Muni. Pewnego dnia Rci-
ka Muni poprosił syna, by ten przyniósł mu trochę listków tulasi. 
Chłopiec, Brahma, przyniósł listki nie umywszy ich uprzednio. To 
rozgniewało ojca, który przeklął go, by narodził się jako yavana. Ten 
Brahma złączył się z Brahmą-stwórcą i pojawił się jako Haridasa Tha-
kura. Wraz z Panem Brahmą i synem Rcika Muniego, w ciele Harida-
sa Thakura pojawił się także Prahlada Maharaja. 
Pewnego dnia, gdy Prahlada Maharaja był zaabsorbowany służeniem 
Panu Krsnie, przyszli do niego czterej Kumarowie. Słudzy w pałacu 
Maharaja ofiarowali im miejsce do siedzenia i poszli powiadomić 
swego pana o czcigodnych gościach. Prahlada Maharaja jednakże 
był tak pochłonięty wielbieniem Pana Krsny, że nie mógł zrozumieć 
niczego, co mówili jego poddani. Czterej Kumarowie poczekali jakiś 
czas i odeszli, nie uważając się za obrażonych.
Tak, czy inaczej, Prahlada Maharaja popełnił obrazę w stosunku do 
lotosowych stóp Vaisnavów. Z tego powodu jego mentalność została 
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zanieczyszczona i nie okazywał należnego szacunku półbogom zarzą-
dzanym przez Brahmę, Śivę i Indrę. Z  powodu swego czynu w sile 
ignorancji stał się oszołomiony dumą i, gdy udał się na Vaikunthę, nie 
okazał odpowiedniego szacunku nawet Panu Narayanowi. W rzeczy-
wistości, po przybyciu tam, poprosił Pana o powstanie z tronu tak, by 
on sam mógł na nim zasiąść.
Współczując Swemu wielbicielowi, Pan Narayana  usunął manię wiel-
kości Prahlada Maharaja wzywając czterech Kumarów, którzy poja-
wili się natychmiast i od razu pokłonili się Panu. Gdy tylko Prahlada 
Maharaja ujrzał ich, przypomniał sobie, w jaki sposób popełnił wo-
bec nich obrazę . Zaczął lamentować: „Popełniłem obrazę nie witając 
was należycie, gdy przybyliście do mego pałacu. Teraz, wielkie dusze, 
łaskawie przebaczcie mi.”
Powiedziawszy to, Prahlada Maharaja padł do ich stóp. Mędrcy po-
błogosławili go: „Jesteś wolny od swej obrazy. Tak naprawdę twój wi-
dok przypomina nam o Krsnie. Pan Narayana wezwał nas tylko dzię-
ki tobie.”
Wtedy odezwał się Pan Narayana: „Prahlado, narodzisz się jako yava-
na w wieku Kali i znany będziesz jako Haridasa. Będziesz głosił chwa-
ły Mego Świętego Jmienia. Pojawię się w tym samym czasie jako Śri 
Krsna Caitanya. Nasionko twej obrazy zostanie zniszczone poprzez 
narodziny w niskiej rodzinie i bezustanne intonowanie Mych Świę-
tych Imion.”
Taki jest powód, dla którego również Prahlada Maharaja pojawił się 
w ciele Haridasa Thakura. Niektórzy uważają, że Pan Brahma pojawił 
się jako Gopinatha Acarya, uczeń Advaity Prabhu.
Tak oto przedstawiłem niektóre z chwał Haridasa Thakura. Teraz opi-
szę okoliczności ożenku Advaity Prabhu.
Niedaleko Śaptagrama znajduje się wieś Narayanapura, w której żyje 
wielu pobożnych braminów. Jednym z nich był Vaisnava Nrsimha 
Bhaduri. Miał dwie córki: Sitę Thakurani i Śri Thakurani. Sita, star-
sza, była inkarnacją Yogamayi, zaś młodsza, Śri, była jej ekspansją. Ich 
matka zmarła gdy były bardzo młode.
Nrsimha Bhaduri martwił się o swe córki, a szczególnie o ich zamąż-
pójście. We śnie widział, jak obie wychodzą za mąż za Advaitę Prabhu. 
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Ujrzał Go jako Sadaśivę, a swe córki jako boginie. Widok ten bardzo 
go uradował. Przemyślawszy wszystko dokładnie, Nrsimha Bhaduri 
postanowił zabrać swe córki do Śantipura.
Cała trójka łodzią popłynęła do wioski Phuliya, gdzie spotkali Śyama-
dasa Seniora. Nrsimha Bhaduri opowiedział mu o swym śnie i Śy-
amadasa zgodził się pomóc mu w zaaranżowaniu tego małżeństwa.
Śyamadasa pojawił się w domu Advaita Acaryi i zapytał gospodarza: 
„Drogi panie, czy nie zechciałbyś się ożenić?”
Advaita Prabhu odparł: „Jestem już starym człowiekiem- któż ze-
chciałby oddać mi swą córkę?”
Wtedy Śyamadasa opowiedział Mu o Nrsimha Bhaduri i jego śnie. 
Zrozumiawszy sytuację, Advaita Acarya bez wahania zgodził się po-
ślubić obie dziewczyny. Śyamadasa przyprowadził Nrsimha Bhadura 
i przedstawił go Advaicie Prabhu. Gdy tylko ujrzał On Sitę, od razu 
rozpoznał ją jako Swą wieczną towarzyszkę. I tak oto, któregoś po-
myślnego dnia, Nrsimha Bhaduri oddał swe córki za żony Advaicie 
Prabhu.
Wesele miało miejsce w wiosce Phuliya; całość sfinansowali dwaj bli-
scy uczniowie Yadunandana Acaryi- bracia Hiranya i Govardhana. 
Dzięki ich dotacjom ceremonia zaślubin odprawiona była niezwykle 
wystawnie.
Następnego dnia, po ślubie panna młoda powinna serwować posił-
ki braminom i innym gościom. Gdy wszyscy zasiedli, Sitadevi wzię-
ła tacę z jedzeniem i zaczęła obsługiwać siedzących w rzędach gości. 
Niespodziewany podmuch wiatru zdmuchnął jej materiał zakrywają-
cy głowę. Nie mogła go poprawić, gdyż oburącz trzymała tacę z pra-
sadam. Wtedy, ku ogólnemu zaskoczeniu, Sitadevi zamanifestowała 
dwa dodatkowe ramiona i nimi poprawiła swe sari. Wszyscy obecni 
tam byli świadkami manifestacji jej boskiej mocy. Natychmiast po 
poprawieniu stroju powróciła do swej dwurękiej postaci.
Śri Advaita Prabhu żył szczęśliwie w Śaatipura ze Swymi dwiema 
małżonkami. Przed ożenkiem mieszkał w Navadvipie, lecz po nim 
osiedlił się w Śantipura.
Zarówno Sitadevi, jak i Śridevi przyjęły inicjację od Advaity Prabhu. Sita uro-
dziła mu pięciu synów, a Śridevi- jednego. Acyutananda był najstarszym sy-
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nem Advaita Acaryi. Był on inkarnacją Ganeśy i gopi o imieniu Acyuta.
Śyamadasa Junior był manifestacją Acyutanandy; matka Sita trakto-
wała go jak własnego syna i karmiła go piersią. Miał on szczęście uj-
rzenia Sity jako czteroramiennej bogini. Krsna dasa Miśra, Gopala, 
Balarama, Svarupa i Jagadiśa byli pięcioma pozostałymi synami Ad-
vaity Prabhu. Krsna dasa był inkarnacją Karttikeyi, a jego czterej bra-
cia- Gopala, Balarama, Svarupa i Jagadiśa- jego ekspansjami. 
Sitadevi miała dwie służące, Jalangi i Nandini, obie inicjowane przez 
nią. Nandini wybrała służenie Sicie, zaś Jalangi zamieszkała w gęstym 
lesie zamieszkanym przez straszliwe zwierzęta i tam spełniała wyrze-
czenia. Pewnego dnia, w lesie tym polował król Bengalu i natknął się 
na nią. Gdy ujrzał atrakcyjną młodą kobietę przebywającą w tak od-
ludnym miejscu, ubraną w szaty ascety, obudziło się w nim pożąda-
nie. Zapragnął cieszyć się nią, nawet bez jej zgody. Jednakże gdy tylko 
zbliżył się do niej, ona natychmiast przemieniła się w mężczyznę.
Zdumiony i zbity z tropu król zapytał: „Asceto, jesteś kobietą czy 
mężczyzną?”
Jalangi odparła: „Jestem kobietą, lecz dla mężczyzn wyglądam jak je-
den z nich, zaś dla kobiet- jak niewiasta. Osoby o czystych sercach 
zawsze widzą mnie jako kobietę i zwracają się do mnie „Matko”. Jed-
nakże dla osób mających złe intencje co do mej osoby, pozostaję męż-
czyzną.”
Król pojął swój błąd i prosił Jalangi o wybaczenie. Później wybudo-
wał dla niej w lesie pałac, nazywany Jalangi-tota.
Jednym z uczniów Advaity Prabhu był Iśana, który raz zapytał Go 
w jaki sposób mogą zostać wyzwolone wszystkie żywe istoty. Iśana 
powiedział: „Jako gospodarz domu żyjesz wygodnie i zapomniałeś 
o wyzwalaniu upadłych dusz.”
Słysząc to, Advaita Prabhu wykrzyczał przyrzeczenie: „Sprowadzę 
Krsnę i Jego towarzyszy do Nadii.”
Po tym wydarzeniu Advaita Prabhu oddawał się wyrzeczeniom, w re-
zultacie  których Pan Krsna i Jego towarzysze pojawili się w Nadii. 
w ten sposób Śri Caitanya Mahaprabhu zstąpił do tego świata, by wy-
zwolić żywe istoty osobiście rozdając im służbę oddania dla Siebie. 
Pan szanował Advaitę Prabhu jak swego mistrza duchowego i regu-
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larnie przyjmował pył z Jego lotosowych stóp. Jednakże zachowanie 
Pana często czyniło Advaita Acaryę nieszczęśliwym.
By otrzymać łaskę Pana, Advaita Prabhu zaczął nauczać na podstawie 
księgi  Yoga-vaçiñöha, która promuje filozofię impersonalistyczną. 
Wiedział, że gdy tylko Pan dowie się o tym, przyjdzie do Śantipura by 
Go ukarać. W krótkim czasie wiadomość o nauczaniu Advaita Aca-
ryi dotarła do Pana, który z tego powodu zapłonął wielkim gniewem. 
Wraz ze Śri Nityanandą pośpieszyli do Śantipura. Śri Caitanya Maha-
prabhu był tak zły, że natychmiast po przybyciu do domu Śri Advaity 
zaczął Go bić i przewrócił Go na podłogę. 
Śri Advaita Prabhu powiedział: „Mój Panie, jesteś mistrzem ducho-
wym całego wszechświata i spełniasz pragnienia Swych wielbicieli.” 
Następnie pochwycił lotosowe stopy Pana i złożył Mu pokłony.Pan 
zaś objął go serdecznie i pouczył, by uratował osoby, które pod Jego 
wpływem weszły na ścieżkę impersonalizmu. Po tym wydarzeniu 
wszyscy uczniowie Advaity Prabhu przyjęli ścieżkę służby oddania, 
jedynie Kamadeva Nagara, Śankara i Agala Pagala byli zdetermino-
wani, by pozostać przy filozofii Śankaracaryi. Powiedzieli: „Zadowala 
nas jedynie kultywowanie impersonalnej wiedzy o Absolucie. Jeste-
śmy pewni, że doskonałość można osiągnąć jedynie podążając za tym 
procesem.”
Śri Advaita Prabhu odparł: „Porzućcie tą bezosobową koncepcję 
Prawdy Absolutnej.”
Oni jednak pozostawali nieugięci: „Porzucimy ją wtedy tylko, jeśli 
pokonasz nas w dyskusji. W innym przypadku nigdy nie przyjmiemy 
ścieżki służby oddania.”
Śri Advaita powiedział: „Śankaro, oszalałeś i zarażasz innych swym 
szaleństwem. Nigdy nie osiągniesz doskonałości okazując nieposłu-
szeństwo swemu mistrzowi duchowemu.”
Gdy uczniowie w dalszym ciągu sprzeciwiali się Jego instrukcjom, Śri 
Advaita Prabhu odrzucił ich. Opuścili Śantipura i przenieśli się w ja-
kieś odległe miejsce. Odrzuceni przez Pana Caitanyę, Pana Nityanan-
dę i Advaitę Prabhu bez wątpienia są największymi nieszczęśnikami 
i winni być uważani za popełniających wielkie obrazy. Vaisnavowie 
nigdy nie akceptują takich osób.
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Drodzy czytelnicy, teraz przybliżę wam osobę Madhavy, ucznia Ad-
vaity Prabhu. 
Mieszkał w Śrihatta wielbiciel o imieniu Durgadasa, jakiś czas później 
przeprowadził się on do Navadvipy. Miał dwóch synów o imionach 
Sanatana i Paraśara. Młodszy, Paraśara, był wielbicielem bogini Kali, 
stąd znano go także jako Kalidasa. Jego synem był Madhava.
Madhava dasa był obecny w domu Śrivasa Thakura, gdy Caitanya 
Mahaprabhu błogosławił wielbicieli. Usłyszawszy Święte Imię Pana 
intonowane przez Śri Caitanyę Mahaprabhu, Madhava stracił za-
interesowanie życiem materialnym.  wyprowadził się wtedy do wsi 
Kuliya, gdzie dzień i noc medytował o lotosowych stopach Krsny. 
Zgłębiał literaturę wedyjską pod okiem Śri Advaity Prabhu. Wkrótce 
zasłynął jako Madhava Acarya. Napisał prozą komentarz do Çrimad-
-Bhagavatam  zatytułowany Çri Krsnamaìgala. Ofiarował tą książkę 
Panu Caitanyi w Nilacali. Pan był z niego bardzo zadowolony i na 
Jego polecenia Madhava został inicjowany przez Advaita Acaryę. 
Duchową, wieczną tożsamością Madhavy jest Madhavi-gopi z gru-
py Viśakhy. Otrzymawszy łaskę Advaity Prabhu Madhava zapragnął 
przyjąć sannyasę.
Pewnego razu, gdy Śri Krsna Caitanya przybył z Nilacali do Bengalu 
(po drodze do Vrindavany), zatrzymał się w Panihati u Raghava Pan-
dita. Stamtąd udał się do Kumara-hatta, gdzie zjadł posiłek w domu 
Śrivasa Pandita. Później odwiedził domy Vasudeva Datty i Śivananda 
Seny, po czym wyruszył do Śantipura. Po spożyciu prasadam i odpo-
czynku w domu Advaita Acaryi, Pan poszedł do Phuliyi i zamieszkał 
u Madhava Acaryi. Pozostawał tam przez siedem dni, dając darśana 
wszystkim gościom z okolicy. Szczęście Madhava Acaryi nie miało 
granic i bezustannie unosił się on na falach oceanu ekstazy.
Obdarzywszy Madhava Acaryę Swą łaską, Pan Caitanya wyruszył do 
Vrindavany. Jednakże, po spotkaniu z Rupą i Sanataną, Pan zawrócił 
w okolicach Kanai Nataśala. Z powodu podążającego za Nim wiel-
kiego tłumu Pan postanowił przerwać podróż i powrócił do Nilacali. 
Później obrał szlak przez las Jharikhanda. Krsnadasa Kaviraja Go-
swami pięknie opisał wyprawę Pana w swej książce noszącej tytuł Çri 
Caitanya-caritamåta.
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Wraz z upływem czasu Madhava Acarya pragnął coraz bardziej opu-
ścić dom, by móc czynić większy postęp w Świadomości Krsny. Pra-
gnienie syna smuciło matkę Madhavy. By zatrzymać go w domu, po-
stanowiła ona zaaranżować mu małżeństwo. Jednakże pewnej nocy 
Madhava w tajemnicy wymknął się z domu i przyjął sannyasę od Śri 
Paramanandy Puri. Później wiele nauczył się o służbie oddania od 
Rupy i Sanatany.
W międzyczasie, nie mogąc znieść rozłąki z Madhavą, jego matka 
opuściła ten świat. Gdy doszły do niego wieści o tym, Madhava przy-
był do Śantipura, a następnie odwiedził Kheturi, po czym wyruszył do 
Vrindavany, gdzie zaangażował się w służbę dla Śri Śri Radha-Krsny. 
Madhava Acarya  darzył mnie wielka sympatią, więc wielką przyjem-
nością jest dla mnie pisanie o jego chwałach.
Był sobie pobożny bramin Viśuddha Miśra; jego przodkiem był Vat-
sya Muni. Synem tego bramina był Madhu Miśra mieszkający w Śri-
hatta. Madhu Miśra miał czterech synów: Upendrę, Rangadę, Kirti-
dę i Kirtivasa. Upendra wraz ze swą żoną Kamalavati mieli siedmiu 
wspaniałych synów. Ich imiona to: Kamsari, Paramananda, Jaganna-
tha, Padmanabha, Sarveśvara, Janardana i Trilokyanatha. Jagannatha 
Miśra przybył ze Śrihatta i zamieszkał w Navadvipie, gdzie został oj-
cem Pana Caitanyi. Jagannatha Miśra był inkarnacją Nandy Maharaja 
i Vasudevy.
Inną wielką duszą w Śrihatta był Candraśekhara, znany również jako 
Acaryaratna. On także mieszkał nad brzegiem Gangesu. To w jego 
domu Pan tańczył w nastroju Bogini Laksmi.
Nilambara Cakravarti, mieszkaniec Śrihatta, również przeprowadził 
się do Navadvipy, a konkretnie do wioski Belapukuriya. Miał dwóch 
synów i dwie córki: Yogeśvara, Śaci, Ratnagarbha i Sarvajaya. Śacidevi 
była inkarnacją Matki Yaśody i Matki Devaki. Została żoną Jaganna-
tha Miśry, znanego także jako Miśra Purandara. Sarvajaya wyszła za 
mąż za Candraśekhara.
Śaci urodziła osiem córek; wszystkie zmarły bardzo wcześnie. Na-
stępnie urodził się jej syn, Viśvarupa, tożsamy z Panem Balaramą. 
Viśvarupę inicjował Śri Iśvara Puri. Brat Viśvarupy, Nimai Pandita, 
zasłynął jako Śri Krsna Caitanya.
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Ratnagarbha Acarya miał syna o imieniu Lokanatha. Towarzyszył on 
Viśvarupie w podróży po południowych Indiach. Wtedy to Viśvaru-
pa przyjął sannyasę i otrzymał nowe imię- Śankararanya. Jego kuzyn, 
Lokanatha, został Jego uczniem. Lokanatha służył Mu z miłością 
i oddaniem.
Pewnego dnia, Iśvara Puri spotkał Viśvarupę. Viśvarupa pokłonił mu 
się i przekazał mu wielką duchową moc. Następnie poprosił Iśvarę Puri, 
by przekazał tę moc Nityanandzie Prabhu poprzez inicjowanie Go.
Po tym wydarzeniu Viśvarupa odszedł z tego świata, zaś Iśvara Puri 
kontynuował swą pielgrzymkę.
Drodzy czytelnicy, w Radhadeśa jest wioska o nazwie Ekacakra. 
Mieszkał w niej pobożny bramin Sundaramalla Nakadi Baduri. Jego 
synem był Hadai Ojha, znany także jako Hadai Pandita. był on inkar-
nacją Vasudevy, zaś jego piękna żona, Padmavati, była ekspansją De-
vaki. Hadai Pandita miał siedmiu synów, ich imiona to: Nityananda, 
Krsnananda, Sarvananda, Brahmananda, Purnananda, Premananda 
i Viśuddhananda. Pan Nityananda był najstarszym z nich i był On in-
karnacją Balarama. Viśvarupa i Nityananda są jedną i tą samą osobą.
W dzieciństwie Pana Nityanandę nazywano Cidananda. Imię to nadał 
mu Advaita Acarya. Po opuszczeniu domu znany był jako Nityananda 
Avadhuta.
W dzieciństwei Pan Nityananda cieszył się rozrywkami w Ekacakra. 
W międzyczasie, w odległym miejscu, Iśvara Puri miał sen. Pojawił 
mu się w nim Pan Balarama i rzekł; „Wspaniały sannjasinie, pojawi-
łem się w tym świecie jako syn Hadai Pandita. W tej inkarnacji nosze 
imię Nityananda. Inicjuj mnie do intonowania mantry, którą teraz 
ci przekażę.” Wtedy Pan Balarama wyszeptał mantrę do ucha Iśvary 
Puri i zniknął. Za zrządzeniem Opatrzności pewnego dnia Iśvara Puri 
zawitał do domu Hadai Pandita i poprosił go o oddanie mu w darze 
jego syna. Wtedy to Iśvara Puri inicjował Pana Nityanande i przeka-
zał mu duchową moc otrzymaną od Viśvarupy.
W towarzystwie Iśvary Puri Pan Nityananda odwiedził wiele świę-
tych miejsc w całych Indiach. Pewnego dnia Iśvara Puri powiedział 
Mu: „Kontynuuj pielgrzymkę, podczas gdy ja poszukam mego mi-
strza duchowego.”
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Iśvara Puri odszedł i wkrótce spotkał Madhavendra Puri. Pan Nity-
ananda także spotkał go podczas Swych podróży.
Nityananda Prabhu traktował Madhavendrę Puri jako Swego mistrza 
duchowego, zaś Madhavendra Puri traktował Pana Nityanandę jak 
przyjaciela. Po spędzeniu kilku radosnych dni na wspólnym krsna-
-katha, rozstali się.
Po podróżowaniu do niezliczonych świętych miejsc, Pan Nityananda 
w wielkiej ekstazie przybył do Vrindavan. Odwiedził wszystkie dwa-
naście lasów i znów spotkał Swego mistrza duchowego, Iśvarę Puri. 
Nityananda Prabhu zapytał: „Mistrzu, gdzie jest Krsna?”
Iśvara Puri odparł; „Pojawił się w Navadvipie jako syn Śaci, by wy-
zwolić wszystkie upadłe dusze tego świata.”
Wtedy Nityananda Prabhu udał się do Navadvipy, gdzie spotkał Swe-
go ukochanego Pana, Śri Caitanyę Mahaprabhu.
Drodzy czytelnicy, teraz opowiem wam o podróży Śri Caitanyi Ma-
haprabhu do wschodniego Bengalu. Pan udał się tam wyruszywszy 
z Navadvipy. Rozbił obozowisko na brzegu rzeki Padma. Nauczał tam 
i spełniał sankirtana. Tam właśnie po raz pierwszy przepowiedział 
pojawienie się Narottama dasa Thakura.
Po jakimś czasie Pan uznał za stosowne odwiedzenie Śrihatta, skąd 
pochodzili Jego przodkowie. Po drodze minął Faridapura, Vikrama-
pura, Nurapura i Suvarnagrama. W końcu dotarł do Egara Sindura 
leżącego nad brzegiem rzeki Brahmaputry. Stamtąd podążył do wio-
ski zwanej Bhitadiya, zamieszkałej przez wielu pobożnych brami-
nów. Jednym z nich był Laksminatha Lahiri, wielki Vaisnava i źródło 
wszelkich zalet. Pan zatrzymał się w jego domu i biorąc pod uwagę 
jego cechy wielbiciela, przyjmował od niego pożywienie.
Pewnego dnia Laksminatha Lahiri rzekł: „Panie, z Twych cech wy-
nika, iż nie jesteś nikim innym, jak Samym Panem Narayanem. Mi-
strzu, bądź dla mnie łaskawy i obdarz mnie schronieniem u Twych 
lotosowych stóp. Drogi Panie, nie mam jeszcze syna. Proszę, daj mi 
błogosławieństwo, bym miał zdolnego syna będącego zagorzałym Va-
isnavą, nauczycielem zmieniającym materialistów w wielbicieli Pana. 
„Pan zgodził się i po pobłogosławieniu Laksminatha Lahiri, odszedł. 
W ten sposób, jako syn Laksminatha Lahiri, pojawił się w tym świecie 
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Śri Rupa Narayana.
Wykształcony bramin Padmagarbha Acarya mieszkał i studiował 
w Navadvip. Poślubił córkę innego bramina z Navadvip, Jayarama 
Cakravarti. Po ślubie Padmagarbha Acarya zamieszkał w domu teścia 
i przez kilka następnych lat kontynuował swe studia.
Gdy urodził mu się syn, Purusottama, Padmagarbha Acarya pozo-
stawił go i swą żonę pod opieką teścia i udał się do miasta Mithila, 
by tam kontynuować swe studia. Po opanowaniu tekstów mówiących 
o logice udał się do Kaśi, gdzie studiował Wedy, Vedantę i filozofię 
Saìkhya. W Kaśi inicjował go Śri Laksmipati Tirtha, mistrz duchowy 
Madhavendry Puri.
Padmagarbha Acarya napisał komentarz zatytułowany Krama-dipika 
i komentarz do Upaniñadów. Po zakończeniu studiów powrócił do 
domu, do Bhitadiya, i poślubił drugą żonę. Miał wielu synów, jednym 
z nich był Laksminatha Lahiri. Jego pierwsza żona wraz z synem, Pu-
rusottamą, mieszkała w Navadvip. Purusottama, podobnie jak jego 
ojciec, został wielkim uczonym i otrzymał tytuł „Acarya”.
Purusottama był wiernym wielbicielem Pana Caitanyi. Gdy Śri Caita-
nya Mahaprabhu przyjął sannyasę, Purusottama Acarya udał się do 
Kaśi i także przyjął wyrzeczony porządek życia. 
Od tej pory znany był jako Svarupa Damodara Goswami i był jednym 
z najbardziej zaufanych towarzyszy Pana. Kiedykolwiek ktoś przynosił 
Panu do przeczytania pieśń, modlitwę, poemat czy sztukę, Pan Caita-
nya słuchał ich tylko wtedy, gdy miały aprobatę Svarupa Damodara.
Svarupa Damodara był inicjowany przez Śri Caitanyanandę, pod któ-
rego okiem studiował Vedantę. Laksminatha Lahiri był przyrodnim 
bratem Svarupa Damodara. Podczas Swej wizyty we wschodnim Ben-
galu, Pan spędził kilka dni w domu Laksminatha. Po wyróżnieniu go 
tym zaszczytem, Pan udał się do Śrihatta, a następnie do Badaganga, 
gdzie pokłonił się Swemu dziadkowi, zwanemu Upendra Miśra. 
Szczęście dziadków Pana nie miało granic, gdy przedstawił im się. Pan 
został z nimi kilka dni i w tym czasie miało miejsce cudowne wydarze-
nie. Pewnego dnia, Upendra Miśra zasiadł w swym pokoju, by napisać 
modlitwy ku czci bogini Candi. Gdy napisał jeden werset, jego żona, 
Kalavati, wywołała go do innego pokoju. Powiedziała: „Mój panie, śni-
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łam, że syn Jagannatha Miśry jest bezpośrednio Panem Narayanem.”
Upendra Miśra odparl: „Też tak uważam. Jego cechy cielesne i inne 
charakterystyki wyglądają ,jak te spotykane u Najwyższego Pana. Nie 
mów o tym nikomu. Po prostu służ Mu dalej z miłością i oddaniem.”
Pouczywszy w ten sposób żonę, Upendra Miśra powrócił do swego 
pokoju. Ku swemu zdumieniu zobaczył, że cała modlitwa do bogini 
Candi została ukończona. Pomyślał: „ten chłopiec musi być Samym 
Panem Narayanem. Któż inny byłby w stanie ułożyć tyle wersetów 
w ciągu kilku minut?”
Upendra poprosił Pana, by ten wszedł do domu. Babka Pana dała 
mu do zjedzenia słodki owoc kaìöhala (dżakfrut), który bardzo Panu 
smakował. Wtedy Upendra powiedział: „Drogi synu, uważam, iż je-
steś Panem Narayanem. Pojawiłeś się już w mych snach, obdarzając 
mnie Swym darśanem. Prosimy, wypełnij nasze serca radością i ukaż 
nam raz jeszcze Swą transcendentalną postać.”
Poproszony w ten sposób, Pan łaskawie ukazał dziadkom Swą trans-
cendentalną postać. Na jej widok oniemieli oni z zaskoczenia. Nie-
długo po tych wydarzeniach, para ta przyjęła swe wieczne postaci 
i wróciła do wiecznej siedziby Pana.
Po wyzwoleniu Swych dziadków Pan Gauranga wrócił nad brzeg rze-
ki Padmy, by kontynuować nauczanie i intonowanie Świętych Imion. 
Mieszkańcy wschodniego Bengalu mieli wielkie szczęście mogąc 
uczestniczyć w ruchu sankirtana Pana Caitanyi. Jedynie grzesznik 
może mieć problem z przyjęciem tego faktu.
Ludzie wrodzy Bogu nie przyjmują Pana Caitanyi za Najwyższą Oso-
bę Boga, w zamian próbując ustanowić jako Boga siebie samych. Pan 
Caitanya jest niekwestionowanym Najwyższym Panem, a wszyscy 
inni są Jego sługami.
Jednym z takich głupców niechcących przyjąć Pana Caitanyi za Boga 
był grzeszny bramin o imieniu Vasudeva. Żył w Radhadeśa i anga-
żował się w spełnianie grzesznych czynów. Przedstawiał siebie jako 
syna Nandy Maharaja, lecz ludzie uważali go za szakala. Śri Caitanya 
Mahaprabhu odrzucił tego grzesznika, więc naturalną koleją rzeczy 
odrzucili go także wielbiciele Pana.
Inną taką osobą w Bengalu był Visnudasa (znany także jako Kapin-
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dri), który wmawiał ludziom, iż jest Ramą, synem króla Daśarathy 
i że pojawił się w tym świecie, by wszystkich wyzwolić. Mówił, że 
Hanuman i Angada byli jego wielbicielami. Pan Caitanya odrzucił 
także i jego.
Inny bramin, Madhava, ukradł ozdoby Bóstwa należącego do króla. 
Następnie przebrał się za Narayana i oszukiwał niewinnych ludzi. 
Grzeszny i pożądliwy, tańczył i śpiewał z wieloma dziewczętami. Na 
głowie nosił koronę i z tego powodu znany był jako Chudadhari. 
Cieszył się intymnym towarzystwem kobiet pochodzących z niskiej 
klasy rodzin.
Pewnego dnia, ten hipokryta, Madhava, w towarzystwie swej przy-
jaciółki udał się do Nilacali. Ubrany jako Krsna, przyłączył się do 
kirtanu Pana Caitanyi. Gdy tylko Pan ujrzał go, zapytał: „Kim jest 
ten Chudadhari? Zabawia się z młodymi kobietami i oszukuje ludzi 
podając się za Krsnę. Moi wielbiciele, ci Chudadhari są najbardziej 
upadłymi grzesznikami. Zanieczyszczają atmosferę gdziekolwiek się 
pojawią. Ten człowiek jest bluźniercą i nie chce oglądać jego twarzy. 
Wypędźcie go z Nilacali!”
Gdy wielbiciele wygonili Madhavę z Puri, schronił się on w Bengalu. 
Ludzie jego pokroju są dumni i nikczemni, więc z pewnością będą 
ukarani przez Yamaraja. Będą cierpieć w piekle tak długo, jak długo 
na niebie znajdować będą się słońce i księżyc. Każdy, kto przyjmuje 
zwykłego człowieka za Boga z pewnością uda się do piekła.
Wyraźnie objaśnił to Vrindavana dasa Thakura w swym dziele zatytu-
łowanym Çri Caitanya-bhagavata: 

madhye madhye matra kata papi-gaëa giya
loka nañöa kare apanare laoyaiya

udara bharaëa lagi” papiñöha sakale
„raghunatha” kari” apanare keha bale

kona papi-gaëa chaòi” krsna-saìkirtana
apanare gaoyaya baliya „narayaëa”
dekhitechi dine tina avastha yahara
kon laje apanare gaoyaya se chara?

raòhe ara eka maha brahma-daitya ache
antare rakñasa, vipra-kaca matra kace
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se papiñöha apanare bolaya „gopala”
ataeva ta”re sabe balena „çiyala”

çri-caitanya-candra vine anyere içvara
ye adhama bale” sei chara çocyatara

Czasami jakiś grzesznik próbuje zwieść ludzi przyjmując od nich 
hołd. Aby napełnić swe żołądki, grzesznicy tacy twierdzą, iż są Panem 
Ramą. Inni niegodziwcy odrzucają intonowanie Imion Krsny i podają 
się za Narayana. Często namawiają innych do gloryfikowania siebie. 
W jaki sposób nic nie znacząca osoba, codziennie bezwstydnie prze-
chodząca przez trzy stany, może kazać innym gloryfikować siebie? 
W Radhadeśa mieszka potężny brahma-daitya. Choć ubiera się jak 
bramin, wewnątrz jest demonem. Grzesznik ten mówi o sobie „Gopa-
la” i z tego powodu ludzie nazywają go „szakal”. Każdy, kto przyjmuje 
za Najwyższego Pana kogoś innego niż Śri Caitanya Mahaprabhu, jest 
osobą upadłą, bezwartościową i nadaje się do zamieszkania w piekle.
Nigdy nie powinno się przebywać z takimi grzesznikami. Potwierdza 
to Çrimad-Bhagavatam (3.31.39):

saìgaà na kuryat pramadasu jatu
yogasya paraà param arurukñuù
mat-sevaya pratilabdhatma-labho

vadanti ya niraya-dvaram asya
Kto pragnie osiągnąć szczyt yogi i kto zrealizował się poprzez pełnie-
nie służby dla Mnie, nigdy nie powinien obcować z atrakcyjną kobie-
tą, gdyż pisma oznajmiają, że kobieta taka jest bramą do piekieł dla 
czyniącego postęp bhakty.
Tacy ludzie o zdeprawowanych umysłach próbują imitować Boga, 
choć w rzeczywistości nie są w stanie tego uczynić. Mówi o tym Çri-
mad-Bhagavatam (10.33.30):

naitat samacarej jatu
manasapi hy aniçvaraù

vinaçyaty acaran mauòhyad
yatharudro „bdhi-jaà vi nam

„Z pewnością ten, kto nie ma wielkiej mocy, nie powinien nigdy, na-
wet w umyśle, imitować czynności potężnych osób. A jeśli pod wpły-
wem ignorancji robi to, niszczy sam siebie, tak samo jakby naśladował 
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Pana Śivę, który wypił truciznę ocean trucizny.”
Jako że wspomniani Chudadhari lubują się w towarzystwie kobiet ni-
skiej klasy, zostali odrzuceni przez rozsądne osoby i społeczność bra-
minów. W Manu-saàhicie powiedziane jest, że za upadłego powinien 
być uważany mężczyzna poślubiający kobietę pochodzącą z niższej 
klasy i spożywający przygotowane przez nią pożywienie.
Madhava Pujari przywiązany był do popełniania grzechów i podawał 
się za Krsnę. Zamiast Krsny wielbił duchy i znany był jako Śågala Va-
sudeva.
W ten sposób pokrótce opisałem rozrywki Pana we wschodnim Ben-
galu. Teraz opowiem o weselu Pana Nityanandy.
Pewnego dnia Pan Nityananda oznajmił Swym wielbicielom, że 
chciałby się ożenić. Słysząc to, Krsnadasa Hoda był niezmiernie 
szczęśliwy i sprowadził Pana Nityanandę do swego domu. Pan jed-
nakże był nieco nieszczęśliwy, myśląc: „Któż odda swą córkę za żonę 
dla sannyasina?”
Wtedy przyszedł tam Uddharana Datta, wielki wielbiciel Pana Nity-
anandy. Pan był zniewolony jego miłością i przywiązaniem. Uddha-
rana Datta rzekł: „Panie, znam wspaniałego wielbiciela, Suryadasa 
Sarakhela, który ma dwie piękne córki. Porozmawiam z nim o Twym 
małżeństwie.”
Uddharana Datta poszedł do domu Suryadasa Sarakhela z propozy-
cją małżeństwa. Surydasa, usłyszawszy to, zapałał wielkim gniewem. 
Wtedy Uddharana Datta powrócił do Pana i powiedział Mu, że będzie 
On musiał Sam zająć się zaaranżowaniem Swego małżeństwa.
Kilka dni później w domu Nityanandy Prabhu pojawił się Suryadasa 
Sarakhela. Pokłonił się Panu i opowiedział Mu o śnie, jaki miał ostat-
niej nocy: „Widziałem me obie córki jako żony Nityanandy Balarama. 
Były szczęśliwe mając sannyasina za męża.”
Suryadasa Sarakhela zaprowadzil Nityanande Prabhu do swego domu 
w Śaligrama. Był zszokowany, gdyż jego starsza córka, Vasudha, pod-
czas jego nieobecności zmarła od ukąszenia węża. Suryadasa Sara-
khela płakał żałośnie, lecz Pan Nityananda jedynie uśmiechnął się 
i przywrócił jej życie. Młodszą siostrą Vasudhy była Jahnava.
Po tym wydarzeniu szczęśliwy Suryadasa oddał Panu za żony obie 
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swe córki. Dzięki łasce Pana Nityanandy wzniośli wielbiciele darzyli 
Suryadasa wielkim szacunkiem. W rzeczywistości Pan poślubił Va-
sudhę zgodnie z wszelkimi zasadami i nakazami pism, zaś Jahnavę 
przyjął jako część posagu Vasudhy.
Śastry zabraniają sannyasinom ożenku, lecz najwyższa wola Pana Ni-
tyanandy stoi ponad wszelkimi nakazami i zakazami. Jeśli sannjasin 
żeni się, nazywany jest biòalavrati, zaś gdy spotyka się ukradkiem 
z kobietami, zwany jest avakirëi. Tacy sannyasini łamią swe śluby 
ścisłego celibatu. Nie ma dla sannyasinów pokuty za taki czyn, więc 
muszą być oni uważani za upadłych. Szczery wielbiciel nigdy nie po-
winien przebywać z nimi, uczyć się od nich ani pozwolić nikomu ze 
swej rodziny na małżeństwo z nim bądź jego potomkiem.
W swym komentarzu do Brahma-sütry Śri Śankaracarya objaśnia, że 
jedynie pies zjada własne wymiociny i z tego powodu nazywany jest 
on  vantaçi. Jeśli sannjasin żeni się, on także nazywany jest vantaçi, 
czyli tym, który zjada własne wymiociny. Nawet potomkowie takich 
sannyasinów uważani są za nieczystych i szczerzy wielbiciele odrzu-
cają ich towarzystwo., co dopiero mówić o więzach małżeńskich z ta-
kimi ludźmi- nie powinno się ich nawet dotykać.
Należy jednakże pamiętać, iż wady takie można przypisywać jedynie 
zwyczajnym istotom ludzkim. Upełnomocnieni przez Najwyższego 
Pana nie powinni być osądzani tą samą miarą.  Çrimad-Bhagavatam 
(10.33.29)oznajmia:

dharma-vyatikramo dåñöa
içvaraëaà ca sahasam
tejiyasaà na doñaya

vahneù sarva-bhujo yatha
Pozycji potężnej osoby w żaden sposób nie szkodzi pozornie niemo-
ralny czyn, jakiego może się ona dopuścić. Osoby takie są niczym 
ogień, który pochłania wszystko, czym się go nakarmi, a mimo tego 
sam pozostaje niezanieczyszczony. 
Najwyższa Osoba Boga pozostaje zawsze transcendentalnym wobec 
trzech sił natury materialnej. Nityananda Prabhu nie jest różny od 
Pana Balarama- jest Najwyższą Osobą Boga i nie podlega żadnym 
nakazom czy zakazom. Jego syn, Viracandra Prabhu, jest pełną czę-



313

ścią Najwyższego Pana, mistrzem duchowym i wyzwolicielem całego 
świata. Pan Nityananda jest drzewem pragnień spełniającym życzenia 
wszystkich. W dalszym ciągu jednak znajdą się nieszczęśliwi grzesz-
nicy ośmielający się krytykować Go i nazywać vantaçi. 
Tak czy inaczej, Pan Nityananda żył szczęśliwie w Khadadaha w to-
warzystwie Swych dwóch żon, Vasudhy i Jahnavy. Z Vasudhą miał 
siedmiu synów, lecz umarli oni jeden po drugim, nie będąc w stanie 
oprzeć się mocy pokłonów Abhirama Thakura. Viracandra, znany 
także jako Virabhadra, był ósmym synem Pana. Był inkarnacją San-
karsany z poczwórnej formy, który spoczywa w oceanie mleka. Matka 
Ganges pojawiła się jako Ganga, córka Pana Nityanandy. Ganga i Vi-
rabhadra przetrwali pokłony Abhirama Thakura.
Czytelnicy, teraz opowiem wam o Bhagiratha Acaryi. Niedaleko Ka-
twy, nad brzegiem Gangesu, leżą wioski Saptagrama, Śiludi, Nany-
apura, Jhamatpura i Naihati. W jednej z nich mieszkał bramin Ara-
vinda, którego synem był Ahita. Synem Ahity był Dvaraka, a jego 
z kolei synem był Catta Manu. Synem Catta Manu był Duryodhana, 
syn Duryodhany nazywał się Chandacatta, a jego syn nosił imię Ta-
pana. Synem Tapany był Haridasa Catta, który spłodził Gauridasa, 
znanego później jako Bhagiratha Acarya.
Bhagiratha Acarya miał wiele żon i wielu synów. Ramacandra, Mahe-
śa i Krsna byli synami jednej z jego pięciu żon, synem innej był Śiva, 
kolejnej- Viśveśvara, zaś Śrinatha i Śripati byli synami pozostałych 
jego małżonek.
Śrinatha znany był także pod imieniem Ghatakacarya. Opisałem już 
Madhava Acaryę, adoptowanego przez Bhagiratha Acaryę. Madhava 
Acaryą, kochanym przez Bhagirathę, zajmowała się matka Śrinatha. 
Nityananda Prabhu dał za żonę Madhavie swą córkę, Gangę, choć 
śastry zabraniają poślubiania córki własnego mistrza duchowego. 
Było to możliwe jedynie dzięki poleceniu Pana Nityanandy. Czynno-
ści Najwyższego Pana są niepojęte dla zwykłych żywych istot. Dzięki 
jego najwyższej woli nawet niemożliwe staje się możliwym.
Madhava Acarya mieszkał w domu Bhagiratha Acaryi w Nanyapura. 
Czasami odwiedzał Khadadaha, czasami udawał się do miejscowości 
Katwa, Jirata i Balagarh. Madhava Acarya był połączoną inkarnacją 
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króla Śantanu, Madhuspandy i Madhavi –gopi.
Pewnego dnia, chcąc przyjąć inicjacje od Advaita Acaryi, Virabhadra 
Prabhu udał się do Jego domu w Śantipura. Towarzyszyła mu grupa 
wielbicieli wykonująca kirtan przy akompaniamencie mrdang i ka-
ratali. Gdy dowiedziała się o tym Jahnava Mata, poprosiła Abhirama 
Thakura, by zatrzymał Viracandrę Prabhu, jako że powinien on naj-
pierw zapytać o zgodę matki. Abhirama Thakura szybko pobiegł nad 
Ganges, lecz łódź Viracandry Prabhu odbiła już od brzegu. Wołał go 
głośno, lecz na próżno. W końcu, zdesperowany, Abhirama Thakur 
rzucił w łódź swym fletem. Pod jego uderzeniem łódź rozpadła się na 
dwie części i zatonęła w Gangesie, zaś Viracandra Prabhu i reszta jej 
pasażerów płynąc  wrócili na brzeg.
Gdy Viracandra Prabhu wydostał się z wody, zapytał Abhirama Tha-
kura o przyczynę zniszczenia łodzi. Viracandra Prabhu zawstydził 
się, gdy usłyszał powód i zrozumiał swój błąd.
Viracandra Prabhu natychmiast wrócił do Jahnava Maty, która wła-
śnie zajęta była wielbieniem Swych Bóstw. Gdy wszedł do pokoju 
Bóstw, by się z nią zobaczyć, jej głowa nie była zakryta rąbkiem sari. 
Zrozumiawszy, że młody Viracandra wrócił do domu, Jahnava szybko 
zamanifestowała dwa dodatkowe ramiona i poprawiła nimi swe sari.
Gdy tylko Viracandra Prabhu ujrzał czteroraką formę Jahnavy, od 
razu złożył jej pokłon: „Matko, przyjmij tą upadłą duszę na swego 
ucznia. Porzuciłem już zamiar udania się do Śantipura w celu przyję-
cia inicjacji od Advaita Acaryi.” W ten oto sposób doszło do tego, że 
Jahnava Mata inicjowała Viracandrę Prabhu.
Jedynym zajęciem Viracandry Prabhu, inkarnacji Najwyższej Osoby 
Boga, było wyzwalanie upadłych dusz niezależnie od ich kasty czy 
wyznania, poprzez rozdawanie im Świętego Imienia Pana. Pewnego 
dnia, udał się na audiencję do królewskiego ministra. Został powitany 
z szacunkiem i ofiarowano mu miejsce do siedzenia. Minister rzekł; 
„Jesteś pobożnym mnichem. Proszę, posil się dziś w mym domu.”
Viracandra Prabhu uśmiechnął się i odparł: „Jeśli koniecznie chcesz 
mnie nakarmić, ugotuj coś naprędce i przynieś to tutaj.”
Minister wezwał swego kucharza i kazał mu szybko ugotować coś 
zgodnie z zasadami najwyższej czystości. Niedługo potem kucharz 
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przyniósł Viracandrze Prabhu wiele smacznych potraw, lecz gdy tylko 
zaczął je serwować, był zdumiony widząc, że zawartość tac zmieniła 
się w kwiaty jaśminu i róż. Bez wątpienia minister i jego kucharz byli 
skonsternowani!
Kucharz wrócił do kuchni i przyniósł więcej jedzenia. I znowu zmie-
niło się ono w kwiaty! Ostatecznie, za trzecim razem, minister zapytał 
Viracandrę Prabhu, że da mu cokolwiek, o co zostanie poproszony. Vi-
racandra Prabhu powiedział: „Za twą bramą widziałem duży kamienny 
blok. Chciałbym go dostać, by wykonać z niego piękne Bóstwo.”
Minister z radością zgodził się na to, a Viracandra Prabhu zabrał głaz 
do Khadadaha. Wynajął tam rzeźbiarza, by wykonał Bóstwo Śyama-
sundara. Po ujrzeniu gotowego Bóstwa wszyscy mieszkańcy Khada-
daha natychmiast zapomnieli o swych troskach. Viracandra Prabhu 
zorganizował wielki festiwal z okazji instalacji Bóstwa, na który za-
prosił wielu wielbicieli i nakarmił ich obficie.
Abhiseka wykonał najmiłosierniejszy Acyutananda, syn Advaita Aca-
ryi. Opisałem już tą rozrywkę w mej książce pod tytułem Viracan-
dra-carita.
Po ukończeniu Bóstwa Śyamasundara z tego samego kamienia wyrzeź-
biono jeszcze dwa inne- Nandadulala, którego zainstalowano w Svami-
vana, i Vallabhagi, zainstalowanego następnie w Vallabhapura.
Drodzy czytelnicy, posłuchajcie teraz opowieści o zaślubinach Viracan-
dry Prabhu. W wiosce Jhamatapura mieszkał wielbiciel o imieniu Yadu-
nandana. Miał on dwie piękne córki- Śrimati i młodszą od niej Naray-
ani. Obie były urzekające i pełne wszelkich cnót. Rodzina Yadunandana 
wywodziła się z dynastii Pippali, jego zaś spotkało niezwykle szczęście, 
gdyż obie jego córki zostały żonami Viracandry Prabhu. Opisałem to już 
szczegółowo w mej książce zatytułowanej Viracandra-carita.
Viracandra Prabhu miał trzech synów i córkę. Synowie to Gopijana-
vallabha, Ramakrsna i Ramacandra, córka zaś miała na imię Bhuva-
na-mohini. Wyszła ona później za mąż za bramina o imieniu Parvati-
natha zamieszkałego w wiosce Phuliya.
Drodzy Czytelnicy teraz przedstawię rodowody Nityanandy Prabhu 
i Advaita Prabhu. 
Narayana Bhatta narodził się w dynastii pochodzącej od mędrca 
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o imieniu Śandilya, znanego uczonego w dziedzinie literatury we-
dyjskiej. Jego synem był Adivaraha. Synem Adivarahy był Vainateya, 
którego synem był Subuddhi, który z kolei miał syna o imieniu Bibu-
dheśa. Synem Bibudheśa był Guha, który spłodził Gangadhara, ojca 
Suhasa. Synem Suhasa był Śakuni, którego synem był Maheśvara. Sy-
nem Jego był Mahadeva, który spłodził Tiku, ojca Nengura. Synami 
Nengura byli Ganga, Soma, Sidhu, Lakhai i Mihira. Synem Mihiry był 
Bhaskara, którego synem był Puskara. 
Synem Puskara był Srstidhara. Miał on syna o imieniu Maladhara, 
będącego ojcem Vrsaketu, ojca Candraketu. Synem Candraketu był 
Sundaramalla Nakadi Baduri, którego synem był Hadai Pandita. Sy-
nem Hadai Pandita był Nityananda Prabhu, nieróżny od Pana Bala-
rama. Jego synem był Viracandra Prabhu. Tak oto wygląda drzewo 
rodzinne Pana Nityanandy.
Teraz posłuchajcie o przodkach Advaity Prabhu.
Gautama był wielkim znawcą literatury wedyjskiej. Należał do rodu 
pochodzącego od wielkiego mędrca o imieniu Bharadvaja. Synem 
Gautamy był Vibhakara, którego synem był Prabhakara, a jego synem 
zaś- Visnumiśra. Synem Visnumiśry był Kakustha Pandita, ojciec Go-
pinatha, którgo synem był Gaunakara Vacaspati. Synem Gaunakari 
był Akasavasi, który począł Narayana, ojca Agnihotri. Jego synem 
był Prthvidhara, którego synem był Śarabha Acarya. Synem Śarabhy 
był Matanga Ojha, którego synem był Jaimini, mający syna o imieniu 
Bhaskara. Synem Bhaskara był Sayanacarya, którego synem był Aru-
ni Ojha, ojciec Yadunatha. Yadunatha był ojcem Śripatiego, którego 
syn nosił imię Kulapati. Kulapati był ojcem Iśana. Synem Iśana był 
Vibhakara, którego synem był Vibhakara. Jego synem był Nrsimha 
Nadiyala mieszkający w Śantipura. 
Nrsimha Nadiyala miał siedmiu synów o imionach Kandarpa, Saran-
ga, Vidyadhara, Mahadeva, Narayana, Purandara i Gangadhara. Spo-
śród nich za wyjątkowego uważany był Vidyadhara. Jego synem był 
Cakadi, ojciec dwóch synów: Kuvery i Nilambary. Synem Kuvery był 
Kamalaksa, czyli Advaita Acarya. Advaita Acarya miał sześciu synów 
noszących imiona Acyutananda, Krsnadasa, Gopala, Balarama, Sva-
rupa i Jagadiśa.
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Teraz przedstawię wam przodków Gadadhara Pandita.
Wielki mędrzec Susena, należący do rodziny z linii mędrca Kaśyapy, 
mistrzowsko opanował cztery Wedy. Synem Suseny był Brahma Ojha, 
ojciec Daksy. Synem Daksy był Śantanu, zaś jego synem- Pitambara, 
ojciec Hiranyagarbhy. Hiranyagarbha miał syna o imieniu Bhugarbha, 
którego synem był Vedagarbha, mający syna znanego jako Jaganmaha 
Muni, ojciec Svarnarekhy i Bhavadeva.
Synem Svarnarekhy był Sindhu Ojha, którego syn, Ghadura, był oj-
cem Kratu Bhadudi i Matu Maitry. Synami Kratu Bhadudi byli San-
karsanai Vasudeva Ojha. Synem Sankarsana był Bhalluka Acarya, jego 
synami zaś byli Yogeśa i Divakara. Yogeśa miał dwóch synów o imio-
nach Pundarikaksa i Kubalaya. Pundarika był ojcem Viśvambhary, 
zaś jego syn, Laksmipati, był ojcem Brihaspatiego.
Brihaspati był ojcem Udayana Acaryi, autora książki Nyaya Kusumaïjali. 
Z jedną ze swych żon Udayana Acarya spłodził sześciu synów noszą-
cych imiona Bhumipati, Bhavamipati, Candipati, Gauripati, Rudrani-
pati i Śacipati. Z inną żoną miał syna o imieniu Paśupati.
Paśupati miał wielu synów. Najznamienitszy wśród nich był Ghaghai; 
on także miał wielu synów na czele z Kamai. Kamai miał sześciu sy-
nów, wśród których wyróżniał się Balai. Jego synami byli Anga, Bhan-
ga i Vilasa. Synem Vilasa był Madhava, który później zasłynął jako 
wielki uczony. Jego bliskim przyjacielem był Pundarika Vidyanidhi, 
właściciel majątku Cakraśala. Jego żona, podobnie jak żona Madhavy, 
miała na imię Ratnavati.
W Cattagrama Madhavie urodził się jeden syn, znany jako Jaganna-
tha lub Vaninatha. Później  Madhava przeprowadził się z Cattagrama 
do Nadii, gdzie inicjował go Madhavendra Puri. Także Pundarika Vi-
dyanidhi przyjął od niego inicjację.
Pundarika Vidyanidhi i Madhava Miśra zaliczani są do gałęzi drzewa 
Pana Caitanyi. Mieszkając w Navadvipie Madhava spłodził kolejne-
go syna, którym był Gadadhara Pandita. Jest on jednym z wiecznych 
towarzyszy Pana Caitanyi. Jego brat, Vaninatha, miał syna o imieniu 
Nayana Misra, bardzo drogiego sercu Gadadhara Pandita.  Nayana 
Miśra został inicjowany przez Gadadhara Pandita, który powierzył 
jego opiece swe Bóstwo Gopinatha. Po odejściu Gadadhara Pandita 
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z tego świata Nayana Miśra przeprowadził się do Bharatpura.
Taki jest opis drzewa rodziny Gadadhara Pandita. Pan Nityananda 
pojawił się w rodzinie braminów Radhi, zaś Advaita Acarya i Gada-
dhara Pandita pojawili się w społeczności braminów Varendra.
W roku 1495 ery Śaka Śrila Vrindavana dasa Thakura spisał księgę 
Çri Caitanya-bhagavata, zaś w 1503 roku ery Śaka Krsnadasa Kavira-
ja ukończył Çri Caitanya-caritamåtę. Ta książka, Prema-vilasa, ukoń-
czona została trzynastego dnia ubywającego księżyca miesiąca Phal-
guna w 1522 roku ery Śaka.
Osiemnaście pierwszych rozdziałów tej książki napisałem w Śri-
khanda, rozdziały dziewiętnasty i dwudziesty w Khadadaha, a cztery 
ostatnie w Katwie. Ukończywszy pisanie tej książki otrzymałem listy 
od Śri Jivy Goswamiego, Śrinivasa Acaryi i Narottama dasa Thakura, 
które zamieściłem jako dodatek.
Jestem starcem, więc z pewnością w mej książce znajdą się pomyłki 
i nieścisłości. Spisałem jednakże wszystko, co pamiętałem. Po napisa-
niu jej nie byłem w stanie dokonać edycji, więc z pewnością są w niej 
błędy gramatyczne. Drodzy czytelnicy, proszę o wybaczenie tego 
i wszelkich mych obraz. Po prostu cieszcie się esencją tej pracy.
Byłem naocznym świadkiem niektórych z opisanych tu rozrywek, 
o innych zaś słyszałem. Pisząc starałem się po prostu podążać za na-
ukami mego mistrza duchowego.
Wielbiciele Krsny, proszę, połóżcie na mej głowie swe lotosowe stopy. 
Śri Krsno Caitanyo! Prabhu Nityanando! Advaito Prabhu! Gadadha-
ro! Łaskawie obdarzcie mnie swą łaską, bym ostatecznie uwolnił się 
z niewoli materialnej.
Śrinivasa Acaryo! Narayanie! Mój mistrzu duchowy! Jahnava Mato! 
Viracandro Prabhu! 
Proszę, zniszczcie mą ignorancję i pobłogosławcie, bym u krańca 
mego życia mógł osiągnąć schronienie mego mistrza duchowego.
Pragnąc służyć lotosowym stopom Śri Jahnavy i Viracandry, ja, Nity-
ananda dasa, opowiadam Prema-vilasę.
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DODATEK

Wszelka chwała Śri Krsnie Caitanyi, wszelka chwała Śri Nityanandzie 
Prabhu! Wszelka chwała Advaicie Prabhu i wielbicielom Śri Caitanyi 
Mahaprabhu! Wszelka chwała dla Śrinivasa, Narottama, Śyamanan-
dy, Viracandry i ich uczniów!
Drodzy czytelnicy, na własne oczy widziałem sześć poniższych listów. 
Pierwszy napisał Śrinivasa Acarya, a jego adresatem był Śri Jiva Go-
swami:
Wszelka chwała Śri Krsnie. Na początku pozwól mi ofiarować u Twych 
stóp me pełne szacunku pokłony. Twe lotosowe stopy zawsze dają mi 
wielkie ukojenie. Jestem Twym pokornym sługą. Nie miałem od Cie-
bie wieści przez długi czas, więc jestem ciekawy jak się miewasz. Ucie-
szy mnie wieść o Twym dobrym zdrowiu. Ja i moi mieszkający tutaj 
przyjaciele mamy się dobrze. Cieszę się dobrym zdrowiem. Również 
członkowie mej rodziny czują się dobrze.
Co słychać u mego mistrza duchowego, Śri Gopala Bhatty Goswami-
pada? Proszę, daj mi znać jak mu się powodzi.  Chciałbym dowiedzieć 
się, czy zakończona została korekta książek Bhakti-rasamåta-sindhu, 
Madhava-mahotsava, Gopala-campü i Hari-namamåta-vyakaraëa. 
Prosiłem wcześniej waszą świętobliwość o przesłanie mi ich zaraz po 
zakończeniu korekty. Proszę, raz jeszcze przyjmij pokłony i pozdrów 
ode mnie wszystkich wielbicieli we Vrindavanie.
Twój sługa, Śrinivasa
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Oto list napisany do Śrinivasa Acaryi przez Śri Jivę Goswamiego:

Wszelka chwała Panu Vrindavany.
Szanowny Śrinivasa Acaryo,
Ja, Śri Jiva, kłaniam się u Twych lotosowych stóp. Stopy Twe są źró-
dłem naszej przyjemności i pomyślności. Zawsze dobrze Ci życzę.
U mnie we Vrindavanie wszystko w porządku. Wszyscy tutejsi wiel-
biciele czują się dobrze, za wyjątkiem Śrila Bhugarbhy Goswamiego, 
który niedawno w pełnej Świadomości Krsny odszedł z tego świata. 
Napisz mi, co słychać u Twych towarzyszy, a zwłaszcza u Twego syna, 
Vrindavana dasa. Czy pobiera nauki?
Jak miewają się dwaj Twoi uczniowie, Vyasa i Vasudeva? Korekta czte-
rech książek, o które pytałeś, jest już niemal zakończona. Nie wyślę Ci 
ich teraz, ponieważ zaczął się już monsun.  Prześlę Ci je, gdy tylko 
poprawi się pogoda.
Proszę, przyjmij życzenia pomyślności od wszystkich tutaj i przekaż 
me życzenia swym towarzyszom. Przekaz także me błogosławieństwa 
dla króla Virahambira.
Zawsze dobrze Ci życzący,
Śri Jiva

Oto trzeci list, napisany przez Śri Jivę do Śrinivasa Acaryi:

Wszelka chwała Panu Vrindavany.
Mój drogi przyjacielu Śrinivasa Acaryo Goswami,
Proszę, przyjmij me życzenia, błogosławieństwa i pokłony u Twych 
lotosowych stóp. Oby ten pomyślny list zastał Cię cieszącego się do-
brym zdrowiem. Jesteś pełen zalet. Szczęśliwi mieszkamy we Vrin-
davanie i zawsze niecierpliwie oczekujemy wieści o Twym dobrym 
zdrowiu. Jesteśmy rozczarowani nie mając od Ciebie żadnych infor-
macji, więc prosimy o szybką odpowiedź i rozproszenie naszego nie-
pokoju.
Otrzymałem Twój poprzedni list i dowiedziałem się, że opłakujesz 
odejście Gopala Bhatty Goswamiego. Twa żałoba miałaby sens, gdyby 
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mogła sprowadzić jego duszę z powrotem i usunąć Twe zgryzoty.
Śrinivaso, żałoba i lamentowanie są niekorzystne dla pełnienia służ-
by oddania. Agitują jedynie umysł i zmysły. Dlatego też nie lamentuj. 
Omawiaj krsna-katha z synem Vyasacaryi, Śyama dasem, który jest 
dobrze Ci życzącym przyjacielem. Wszelkie ateistyczne koncepcje zo-
staną pokonane po prostu dzięki nauczaniu Świadomości Krsny.
Śyama dasa przybył tu niedawno i wziął książki, Vaiñëava-toñaëi, 
Durgama-saìgamani i Gopala-campü. Będzie on dla Ciebie dobrym 
towarzyszem. Wysłałem Ci już kopię książki Hari-namamåta-vyaka-
raëa. Jeśli zechcesz ją przeczytać, łaskawie sprawdź ją i nanieś po-
prawki, jeśli znajdziesz jakieś błędy.
Kiedyż nadejdzie dzień, w którym będę medytował o Tobie czytając 
Twój list? Przekaz me najlepsze życzenia dla króla Virahambira, jego 
syna Dharihambira, Twego syna Vrindavana i wszystkich tamtejszych 
wielbicieli.
Dobrze Ci życzący, 
Śri Jiva

Oto czwarty list. 
Napisali go Ramacandra Kaviraja, Govinda Kaviraja 
i Narottama dasa Thakura, 
zaś jego adresatem był Śri Jiva Goswami:

Wszelka chwała Śri Krsnie.

Nasz najczcigodniejszy Śri Jivo Goswami Mahaśaya,
My, Ramacandra, Narottama i Govinda składamy u Twych lotoso-
wych stóp niezliczone pokłony. U nas wszystko w porządku, prócz tę-
sknoty o wieściach dotyczących samopoczucia wszystkich wielbicieli 
we Vrindavanie, z Lokanatha Goswamim i Tobą na czele.
Prosimy, poucz nas w jaki sposób winniśmy pełnić służbę oddania 
w życiu codziennym. Choć jesteśmy przekonani co do podanej przez 
Ciebie konkluzji dotyczącej służby oddania, mamy małą wątpliwość 
co do oznajmienia z Bhakti-rasamåta-sindhu: seva sadhaka-rüpe-
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ëa. Prosimy, objaśnij dogłębnie tą kwestię i rozwiej nasze wątpliwo-
ści. Wysyłamy Ci książkę z ułożonymi przez nas pieśniami. Prosimy 
o błogosławieństwo, by nasze umysły mogły pozostać przywiązane do 
Twych lotosowych stóp.
Raz jeszcze, przyjmij nasze pokorne pokłony.
Twoi słudzy,
Govinda, Narottama i Ramacandra.

Oto piąty list, który Śri Jiva Goswami napisał do Narottama dasa Tha-
kura, Govindy Kaviraja i Ramacandry Kaviraja:

Wszelka chwała Panu Vrindavany.

Moi drodzy wielcy Vaisnavowie, Ramacandra, Narottamo i Govindo 
Kaviraja.
Proszę przyjmijcie me błogosławieństwa. Jesteście dla mnie wielkim 
źródłem szczęścia. Chciałbym usłyszeć, że cieszycie się dobrym zdro-
wiem. Otrzymałem Wasz pełen ciepłych uczuć list i mam nadzieje 
otrzymywać ich więcej i więcej. Jestem niezmiernie zadowolony 
z pieśni, które mi przesłaliście. Są one bardzo pożyteczne dla mnie 
i innych. Nie potrzebujemy wielu bezużytecznych przyjaciół. Potrze-
ba nam raczej kilku, lecz szczerych i bezinteresownych.
Jeśli chodzi o sposób na pełnienie służby oddania w życiu codzien-
nym, objaśniłem już tą kwestię w książce Bhakti-rasamåta-sindhu. 
Słowo sadhaka-rüpeëa odnosi się do czyjegoś ciała zewnętrznego, zaś 
siddha-rüpeëa odnosi się do wiecznego ciała duchowego, w którym 
ktoś pełni czystą służbę oddania. Czysta służba oddania pełniona jest 
z raga, przywiązaniem. 
Służba ta dzieli się dalej na wiele kategorii zgodnie z czasem, miej-
scem i okolicznościami. Napiszę Wam o służbach pełnionych w sa-
dhaka-rüpa. One również dzielą się na różne rodzaje, stosownie do 
czasu, miejsca i okoliczności. Po więcej wyczerpujących wiadomości 
w tej kwestii zwróćcie się do Śrinivasa. Jako, że jest mi bardzo bliski, 
z pewnością objaśni Wam to prawidłowo.
Dobrze Wam życzący, Śri Jiva
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Oto szósty list, który napisał Śri Jiva do Govindy Kaviraja:

Wszelka chwała Panu Vrindavany.

Mój najdroższy Govinda Kaviraja.
Przyjmij proszę me gorące pozdrowienia i błogosławieństwa. Jesteś 
wzniosłym wielbicielem. Kończę mą medytację o Krsnie medytując 
o Tobie. Wszyscy tutejsi wielbiciele mają się dobrze. Mam nadzieję, 
że u Ciebie i innych też wszystko w porządku. Jesteście moimi dro-
gimi przyjaciółmi i mym obowiązkiem jest pytać o to, jak Wam się 
powodzi.
Rozkoszowałem się przysłanymi przez Ciebie pieśniami. Chcę otrzy-
mywać ich od Ciebie więcej i więcej,  niecierpliwie czekam ich na-
dejścia. Wysłałem do Śrinivasa kopie książki Båhad-bhagavatamåta 
przez wielbiciela o imieniu Śyama dasa, który pięknie gra na mrdan-
dze. Daj mi jak najszybciej znać, czy Śrinivasa otrzymał ją, gdyż mar-
twi mnie to.
Wszyscy jesteście niezwykle łaskawi. Przekaż me błogosławieństwa 
dla Narottama i Ramacandry. Tutaj Krsnadasa Kaviraja ofiarowuje 
Wam wszystkim swe pokłony.
Dobrze Wam życzący,
Śri Jiva
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