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~~~
I Kohoaa elämän avidyān synkistämään pimeyteen /
kuin nouseva Kuu hohtaa kautta koko maailman;
/ karuṇaa loistava katse tekee desperadosta toiveikkaan, /
patita-pāvana, baddha-jīvasta kiitollisen oppilaan

Gaudiya Maṭhan vuonna 1920 perustaneen Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Prabhupādan henkilökohtaisen oppilaan,
Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārājan oppilas

M

āghan kuukauden uudenkuun
päivänä, eli gregoriaanisen kalenterin mukaan 7. helmikuuta 1921, koitti Śrī Śrīmad Bhaktivedānta
Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārājan jumalainen syntymä korkeasti oppineessa ja
kunnioitetussa brāhmaṇa-perheessä. Se
tapahtui Tiwārīpuran kylässä, Biharin
osavaltiossa sijaitsevassa Buxarin piirikunnassa, Intiassa. Hänelle annettiin nimeksi Śrīman Nārāyaṇa. Hänen vanhempansa olivat hartaita Śrī sampradāyan1
Vaiṣṇavia, ja jo vauvaiästä saakka, Śrīman
Nārāyaṇan isällä oli tapana viedä hänet
Rāmāyaṇan resitaatioihin, ja niitä hän
rakasti suuresti. Hänen antaumuksellinen
luonteensa oli ilmiselvä jo hänen lapsuudessaan.
Vuonnna 1945, Śrīla Bhaktisiddhānta
Sarasvatī Ṭhākuran oppilas nimeltään
Śrīla Narottamānanda Brahmacārī kierteli Tiwārīpuran alueella saarnaamassa. Śrīman Nārāyaṇa tuli vakuuttuneeksi
Śrīla Rūpa Gosvāmī Prabhupādan linjaan
kuuluvien ācāriyoiden tahrattoman puhtaasta filosofiasta, ja vuonna 1946, hän
matkusti Śrī Navadvīpa-dhāmaan2. Siellä hän tapasi Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna
Keśava Gosvāmī Mahārājan. Hän vastaanotti harināma- ja dikṣā-initiaation3
tältä, ja hänelle annettiin henkiseksi nimeksi Śrī Gaura Nārāyaṇa. Hän liittyi gurudevansa seuraan tämän laajoilla
saarnausmatkoilla halki Intian ja suoritti tälle siinä yhteydessä henkilökohtaista
palvelusta ja myös auttoi tätä saarnaustyössä. Tähän sisältyi tuhansien pyhiinvaeltajien isännöinti vuosittain pidettävän Navadvīpa-dhāma parikramān4 ja
Vraja-maṇḍala parikramān aikaan. Vuosia myöhemmin, nuo kaksi suurtapahtumaa tulivat vetämään puoleensa tuhansia
1 Muinaisintialainen, bhakti-yogan välityksellä henkistä
elämää opettava Vaishnava-koulukunta
2 Gaudiya Mathan keskeisin temppeli sijaitsi Navadvipassa,
Länsi-Bengalissa. (suom.huom.)
3 1. ja 2. asteen henkinen vihkimys
4 Sri Caitanyaan liittyvän pyhän alueen kiertokävely LänsiBengalissa

II Pari sanaa vaihtamalla varjoisaa sydäntä valaisten, /
Āchārya antaa alkusysäyksen Uudelle Aikakaudelle;
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eksyneen kutsuu takaisin turhilta harhapoluilta,
Saṁsāran viidakkoon hukkuneen pelastaa anārthoilta
III Kasvojesi tyyni ilme Golokan autuutta heijastaa, /
sinestä silmiesi taivaan – katseen salama välähtää:

Suomalaissyntyinen Jaya Govinda Dasa on Srila
Gurudevan henkilökohtainen oppilas. Hän on kirjoittaja, yoga-opettaja ja matkaopas, sekä kääntää
henkisen opettajansa kirjallisuutta suomeksi.

Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja vietti osan
vuodesta Mathurāssa ja toisen osan Bengalissa7. Uskollisille bhakti-yogan harjoittajille läpi koko Intian sekä myöhemmin halki koko maailman, hän järjesti
Kārtika-kuukauden aikaan vuosittaisen
Vraja-maṇḍala parikramān aina vuoteen 2010 asti. Hänen armostaan nämä
parikramāt jatkuvat yhä vuosittain.
Gaudiya Sampradayan acharya ja maailmankuulu henkinen mestari Srila Gurudeva, eli Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja viettämässä satojen oppilaidensa ympäröimänä Guru Purnimaa 04.
elokuuta 2010. Juhlatapahtuma pidettiin Raman Bihari Gaudiya Mathassa (Janakpuri, Delhi, Intiassa).

bhakti-yogan harjoittajia kaikkialta maailmasta.
Koska Śrī Gaura Nārāyaṇa palveli aina
Vaiṣṇavia hyvin ilahduttavalla tavalla, hänen Gurudevansa antoi hänelle kunnianimeksi arvonimen Bhakta-bandhava, ja se
tarkoittaa ”bhaktojen läheinen ystävä”.
Śrī Gaura Nārāyaṇa’s kunnioittavat ja
rakastettava vuorovaikus kahden oppiveljensä, Śrī Sajjana-sevaka Brahmacārīn ja
Śrī Rādhānātha dāsan kanssa oli esimerkillistä. Nämä kolme korkeimman kalibeerin Vaiṣṇavaa omaksuivat vastuullisen
aseman Gurudevansa lähetystehtävässä
koko oman elämänsä kestävän sopusoinnun ja yhteistyön hengessä.
Vuonna 1952, Śrīla Bhakti Prajñāna
Keśava Gosvāmī Mahārāja myönsi heil-
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le kaikille sannyāsan5. Tuolloin Śrī Gaura Nārāyaṇasta tuli Śrī Bhaktivedānta
Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja, Śrī Sajjanasevaka Brahmacārīsta tuli Śrī Bhaktivedānta
Vāmana Gosvāmī Mahārāja, ja Śrī
Rādhānātha dāsasta tuli Śrī Bhaktivedānta
Trivikrama Gosvāmī Mahārāja.
Vuonna 1954, Śrīla Keśava Gosvāmī
Mahārāja antoi Śrī Gaura Nārāyaṇalle vastuualueeksi vasta-avatun temppelin, Śrī
Keśavajī Gauḍīya Maṭhan, Mathurān kaupungissa Uttar Pradeshissa. Maṭha kukoisti, Vrajan6 asukkaiden tultua kokemaan
tällaisen Vrajan ikuisen asukkaan äärimmäisen taitavan huolenpidon. Seuraavien 14 vuoden ajan Śrīla Bhaktivedānta
5 Kieltäymyksen elämänvaihe, täydellinen omistautuminen
henkiselle elämälle
6 Vrajan aluetta pidetään henkisen maailman ilmentymänä
tässä katoavaisessa maailmassa (suom. huom.)

Lähde: temppeliyhteisömme ylläpitämä
websivu, www.PureBhakti.com
Kääntäjä suomeksi: Jaya Govinda Dāsa
Śrīla Gurudevasta voidaan kertoa loputtomasti lisää. Elämänsä aikana, hän kirjoitti yhteensä yli 90 kirjaa jotka on tähän
mennessä käännetty 7 eri kielelle; käännöstyö suomeksi on yhä kesken, mutta
käynnissä. Tänä vuonna julkaisemme
suomeksi tiettyjä keskeisiä teoksia. Hänen
syntymänsä 100-vuotisjuhlan eli Shatabdi
2021:n aikaan, jo 10. helmikuuta alkaen,
hänestä tullaan pitämään ympäri maailmaa, maasta toiseen siirtyvänä suorana
lähetyksenä kuin kukka kukalta punoutuvassa kukkaseppeleessä, puheita ja luentoja yhteensä 55 tunnin (2,5 vrk) ajan.
Sydämellisesti tervetuloa Śatābdi
2021-juhlaan Konsan Kartanon Navetan vintille torstaina 11.2. klo 18–21.
7 Mathurā (Sri Krishnan inkarnoitumisseutu) sijaitsee lähellä
Delhiä, ja Navadvipa (Sri Caitanyan inkarnoitumisseutu)
lähellä Kalkuttaa.

/ nuolen tavoin se jysähtää, maalitauluun sisimmän, /
silloin Rāma kukistaa taas Lankān asura-kuninkaan
IV Vyāsadevaa edustaa ihmeitä tekevä mestari:
/ sādhu-sangastaan havahtuu, māyāssa uinuva sankari … /
syntymän, kuoleman, maailman myriadein tavoin nujertama /
ātmani käpertyy jalkoihisi, oi Mahāpurusha Uttama
V Brajan parhaiden bramiinien Yuga Āchāryaksi ristimä,
/ ikuinen paramahaṁsa sekä suurten mahātmain palvoma; /
ja silti suoden suojapaikan, tämän Yugan vapahtaja, /
cintāmaṇi Hari-nāman avokätisin antaja
VI Keshavajī Gaudīya Maṭhan unohtumaton mestari, /
mystinen kaikkitietävyys ain’ huokuu läsnäolostasi
/ Milloin taas saankaan nähdä Sinut oi Gurudevani ... /
Ja kuunnella sinua keskellä temppelisalin bhaktojen
VII Braja Maṇḍala Parikramālla etsin sinua katseellain, /
ainiaan darshania rukoilen syvällä sisimmässäin
/ Kuvasi edessä uppoudun bhajaneihin, rukouksiin … /
Śāstrojen valossa kirkkaassa māyāsta kohoan luoksesi
VIII Myriadien elämien ajan lootusjalkojasi palvelen, /
suomaasi divya Hari-kathaa iäti sielussain muistaen
/ Kuin Kuu ja Aurinko taivaalle, soit valon tälle jīvalle;
Ainiaan anon saada tehdä nöyrää sevaa Sinulle
IX Rādhā-Krishnan suddha-bhakta sekä silti Guruni /
Bhajanin avulla toivon kyllä, oivallan joskus kathaasi
/ Uddhavalta hattu tippui, gopīen asemaa ihmetteli /
Govinda dāsa kokee saman kun vain miettii svarūpaasi
~~~
Syntyjään turkulaisen Jaya Govinda Dāsan runokokoelma
julkaistaan tänä keväänä Suomessa.
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Srila Gurudeva (1921–2010) kirjoitti hyvin mittavan sarjan muinaisintialaista Veeda-filosofiaa ja -kulttuuria
käsitteleviä sekä bhakti-yogan korkeimpia ja luottamuksellisimpia tasoja opettavia kirjoja ihmiskunnan hyväksi.
[Kuva © Subal Sakha Das]
Vasen palsta ylhäällä: Luentotauko useammasta sadasta pyhiinvaeltajasta koostuvalle yleisölle erään pyhän
paikan vieressä, kaikkia henkisesti inspiroivan Vraja
Mandala Parikramamme aikaan. Vasemmalta joitain
Sangamme bhaktoista: B.V. Srauti Maharaja (Ranska),
joku intialainen sannyasi, B.V. Vaikhanas Maharaja
(Yhdysvallat), B.V. Sridhar Maharaja (Intia), B.V.
Tirtha Maharaja (Intia), B.V. Vishnu Daivat Maharaja
(Intia) jne. He kaikki jatkavat yhä Srila Gurudevan
laajaa opetustyötä ympäri maailmaa. [Kuva © Anjali
Dasi]
Vasen palsta keskellä: Henkisen opettajamme perustaman kansainvälisen Sangan (IPBYS) vuotuisasta
tapahtumasta, Vraja Mandala Parikramalta, eli yli
kuukauden kestävältä kulkueelta halki Radha-Krishnan
pyhiin ajanvieteleikkeihin liittyvän alueen Intiassa.
Sadat ja tuhannet bhakti-yogan onnekkaat harjoittajat saapuivat kaikkialta Intiasta sekä maailman joka
kolkasta, ja tämä sama traditio jatkuu yhä. [Kuva ©
Anjali Dasi]

Vasen palsta alhaalla: Parikramalla kohti Suryakundalla sijaitsevaa temppeliä. Vasemmalta: Brajanath Prabhu (Hollanti), B.V. Tirtha Maharaja, Srila Gurudeva ja
B.V. Madhava Maharaja. [Kuva © Sharada Didi]
Oikea palsta ylhäällä: Kuva Sri Chaitanya Maharabhun syntymätemppelistä, nimeltään Yogapith.
[Mayapur Dhama, Länsi-Bengali, Intia | Kuva @ Anjali
Dasi]
Oikea palsta keskellä: Kuva eräästä pyhästä seremoniasta lammella Yogapith-temppelin edustalla. [Mayapur
Dhama, Länsi-Bengali, Intia | Kuva © Anjali Dasi]
Oikea palsta alhaalla: Srila Gurudeva varhaisen
aamukävelynsä aikaan, kymmenien oppilaiden ympäröimänä. Tässä yhteydessä saimme aina tilaisuuden
esittää hyvin henkilökohtaisia kysymyksiä henkisestä
elämästämme, tai vaikka kysyä neuvoa joissain syvällisissä seikoissa opetustemme ja henkisten harjoitusten
suhteen. [Vraja Mandala, Uttar Pradesh, Intia]

