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1. Bhauma: Na Ziemi

Inwokacja Mangalacarana

1.1.1
Wszelka chwała niepojętemu Panu, który zstąpił by obdarzyć doskonałą 
miłością do Swych lotosowych stóp. Jest On niczym ocean wypełniony licz-
nymi odmianami słodyczy, zawsze niosąc ze Sobą zapach świeżej młodości. 
W Swej formie Śri Caitanyi Mahaprabhu zrealizował ostateczne transcen-
dentalne doświadczenie - miłość spoczywającą wiecznie w gopi.
1.1.2
Nade wszystko wszelka chwała gopi, które przewodzone przez Sri Radhikę, 
okryte są sławą najdroższych wielbicieli Pana. Nikt nie jest w stanie rozpo-
cząć prawdziwego opisu uroku ich najwyższego uczucia dla Sri Hari.
1.1.3
Realizując, że ekstaza jaką doświadczają Jego ukochani wielbiciele jest słod-
sza nawet od tej, którą doświadcza On sam, z chciwości Pan zstąpił do tego 
świata w formie Własnego wielbiciela. Ubrany niczym asceta, emanując 
złotym blaskiem nosi imię Sri Krsna Caitanya. Wszelka chwała Panu Hari, 
który pojawił się jako syn Matki Saci.
1.1.4
Wszelka chwała bogini Mathura-devi, najwspanialszej pośród świętych 
miast! Oczarowuje umysł, jest najdroższa wrogowi Kamsy i jest ozdobiona 
miejscem narodzin Pana. Miasto Mathura jest znane na całym świecie ze 
zdolności rozproszenia niedoli oraz obdarzenia wyzwoleniem i oddaniem. 
Nie wspominając o sławie jaką przyniosły rozmaite rozrywki, odegrane tu 
przez Pana.
1.1.5
Wszelka chwała, wszelka chwała miejscu, w którym żyjemy – lasu Vrinda-
vana Pana Murari! Rezydowanie tutaj przedkłada On nad przebywaniem 
na Vaikunthach lub w sercach wzniosłych świętych. We Vrindavana zawsze 
opiekuje się krowami i obdarza gopi radością. Grając słodko na flecie zwięk-
sza ich miłość w nastroju tańca rasa.
1.1.6
Wszelka chwała Śri Yamunie, córce boga słońca i siostrze Yamaraja. Jest ona 
ukochaną Krsny, zabójcy Mury. Zaprzyjaźniła się z okręgiem Matury prze-
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wyższając wielkość Gangadevi. Pod pretekstem bycia rzeką, unosi nektar 
płynący z lotosowych stóp Sri Krsny.
1.1.7
Wszelka chwała wzgórzu Govardhana, cesarzowi majestatycznych gór! 
Najdroższe gopi Pana nazwały go najlepszym ze sług Hari, Pana Krsny. Pan 
Krsna powstrzymał ofiarę dla Indry, by w zamian wielbić Govardhana. Na-
stępnie wzgórze przebywało przez tydzień na lotosowej dłoni Pana.
1.1.8
Wszelka chwała, wszelka chwała Sri Krsna-prema-bhakti! Wiedząc, że stopy 
Prema-bhakti w sekrecie obejmują wszystkie prawdy Wed, samo Wyzwole-
nie przybyło, by ją wielbić. W istocie, Wyzwolenie odrzucone przez Vaisna-
vów, porzuciło swą zależność od mantr, pokut, ofiary oraz wyrzeczenia i jest 
gotowe przyjąć schronienie Prema-bhakti.
1.1.9
Wszelka chwała, wszelka chwała Panu Murari w formie Swego pełnego 
ekstazy imienia! Jeśli jakakolwiek żywa istota odstawi na bok medytacje, 
rytualne wielbienie, czy społeczne obowiązki i choć raz przyjmie święte imię 
Pana, imię to obdarzy ją wyzwoleniem. To święte imię jest największym 
źródłem wiecznej przyjemności jak i moim życiem i ozdobą.
1.1.10
Składam pokłony Sri Krsna-candrze, temu który obdarza nieuwarunkowa-
ną łaską. W obecnym wieku pojawił się On jako Sri Caitanya Mahaprabhu 
rozdając smak czystej miłości.
1.1.11
Książka ta gromadzi esencje pism objawionych, które nauczają służby 
oddania dla Najwyższego Pana. Tę esencję nauk osobiście zrealizowałem 
przyjąwszy schronienie Pana Caitanyi Mahaprabhu. Nauki te otrzymałem 
od drogiego Mu wielbiciela, Sri Rupy.

Starożytna historia tej książki
1.1.12
Niech Vaisnavowie łaskawie wysłuchają tego poufnego pisma, Sri Bhagava-
tamrity. Jaimini Risi, przepełniony entuzjazmem czystej miłości wypowie-
dział je Królowi Janamejaya.
1.1.13
Po tym jak syn Pariksita - Janamejaya usłyszał wspaniałą Mahabharatę wy-
recytowaną przez wielkiego mędrca Jaimini, pragnąc usłyszeć więcej zapytał 
o uzupełnienie tej epopei.
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1.1.14
Sri Janamejaya powiedział:
- O brahminie, słuchając Mahabharaty od Vaiśampayany nigdy nie do-
znałem smaku, którego osiągnąłem słuchając ciebie. Proszę zakończ swą 
recytację doskonałą słodyczą.

Uttara pyta swego syna Pariksita

1.1.15-17
Sri Jaimini powiedział: 
- Wysłuchawszy instrukcji Sukadevy Goswamiego, Sriman Pariksit uwolnił 
się od strachu. Osiągnąwszy spełnienie wszystkich ambicji, pogrążył się 
w czystej miłości Sri Krsny. Teraz, gdy chwila osiągnięcia upragnionego 
przeznaczenia przez króla była bardzo bliska, jego matka – córka Viraty, 
przepełniona wielkim niepokojem zbliżyła się, gdy ten pozostał sam. Po tym 
jak Pariksit uspokoił i zadowolił ją swoimi słowami, pogrążona w miłości do 
swego syna zapytała jak następuje.
1.1.18
Błogosławiona Uttara powiedziała: 
- Mój drogi synu, wydobądź proszę esencję z tego, co nauczył cię Śukadeva. 
Uczyń tak, jakbyś ubijał nektar nieśmiertelności z Oceanu Mleka i szybko 
wyjaw mi te skondensowane prawdy.
1.1.19
Śri Jaimini powiedział: 
- Przepełniony uczuciem do matki, Król Pariksit odpowiedział z szacun-
kiem. Uczynił to gorąco pragnąc radości jaką niesie ze sobą powtarzanie 
usłyszanych wspaniałych opisów Pana Govindy.
1.1.20
Sri Pariksit, znany jako Visnurata, powiedział: 
- Matko, w chwili takiej jak ta należy zachować milczenie, jednak twoje 
zachwycające pytanie skłania mnie do mówienia.
1.1.21-23
Będę mówił dzięki łasce mego mistrza duchowego, Badarayani [Sukade-
vy Goswamiego]. W pierwszej kolejności pozwól mi ofiarować szacunek 
naszemu Panu i mistrzowi, Sri Acyucie, który obdarzył ciebie i twojego 
syna darem życia. Jego pełna współczucia łaska zainspirowała najlepszych 
z czystych wielbicieli do poczynienia wielkiego wysiłku wydobycia nektaru 
ze Srimad-Bhagavatam. Pracę, która wyniknęła z tego działania uznali naj-
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więksi mędrcy. Jest ona pełna poufnej prawdy. Słuchaj proszę uważnie, gdy 
będę ci ją wiernie powtarzał.

Wielbienie Pana Madhavy w Prayaga

1.1.24-25
Pewnego razu podczas miesiąca Magha, w Prayaga, najlepszym z miejsc 
pielgrzymek, zebrała się grupa egzaltowanych mędrców. Mędrcy ci po sto-
sownej kąpieli w pełni szczęścia usiedli przed Bóstwem Sri Madhavy. Czując 
zadowolenie jakby spełniły się ich wszystkie życiowe cele, gloryfikowali się 
nawzajem mówiąc: - „Jesteś tym, który otrzymał łaskę Pana.”
1.1.26
Droga Matko, w tym czasie do świętego miejsca zwanego Dasasvamedha-
-tirtha przybył pierwszej klasy brahmin. Był całkowicie pochłonięty służbą 
oddania dla Najwyższego Pana.
1.1.27
Bogato obdarzony wszelkimi dobrymi cechami, był duchowym przywódcą 
tej okolicy. W czasie, gdy przygotowywał się do rozdawania pożywienia 
miejscowym brahminom otaczała go liczna świta.
1.1.28
Zebrawszy wszelkiego rodzaju cenne przedmioty do wielbienia Pana, szczo-
dry brahmin rozpoczął wstępne czynności oczyszczając wielki obszar ziemi.
1.1.29
Następnie sprawnie wybudował piękny ołtarz, który własnoręcznie posma-
rował gliną i przykrył baldachimem.
1.1.30
W następnej kolejności na pomyślnym, złotym tronie ustawił Śalagrama-śi-
la - formę Pana Krsny i zaczął wielbić Go z wielkim oddaniem. Przepisane 
rytuały wykonywał z wielką radością.
1.1.31
Przed Panem Hari położył jedzenie, ubrania i inne dary. Wykonał jednooso-
bowy festiwal tańcząc, śpiewając, grając na instrumentach, itd.
1.1.32
Po tym ofiarował pokłony obecnym brahminom, którzy są biegli w debatach 
na temat Wed, Puran i innych tekstów. Ofiarował również wyrazy szacunku 
sannyasinom, domownikom i brahmacarinom.
1.1.33
Oddał również honory Vaisnavom, którzy są zawsze chciwi radości jaka 
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płynie z błogości gloryfikowania Krsny. W ten sposób zainspirował liczną 
grupę zgromadzonych tam zacnych osób.
1.1.34
Po tym jak skropił swą głowę wodą, którą obmył stopy zgromadzonych, za-
czął wielbić każdego z osobna dając jedzenie i inne przedmioty ofiarowane 
wcześniej Najwyższemu Panu.
 1.1.35
Następnie w pełni szacunku nakarmił pozostałych, włączając w to najbar-
dziej upadłych wyrzutków społeczeństwa. W stosowny sposób zadowolił 
nawet psy, szakale, ptaki i owady.
1.1.36
Gdy zadowolił każdego, święte osoby zaprosiły go, by przyjął pozostałości 
po ofierze. Wówczas w towarzystwie rodziny i zwolenników z wielką przy-
jemnością smakował nektaru prasadam.
1.1.37
Po tym ponownie udał się przed Śalagrama, Bóstwo Pana Krsny. Ze zło-
żonymi w modlitwie dłońmi ofiarował Panu cały pobożny rezultat, który 
zyskał wykonując ofiarę.
1.1.38
Następnie położył Bóstwo na spoczynek i przygotował się do powrotu do 
domu. Przez cały ten czas obserwował go z oddali Śri Narada, który siedział 
pośród zgromadzonych mędrców. W momencie, gdy przywódca brahmi-
nów zamierzał rozpocząć podróż, Narada powstał.

Narada wychwala brahmina z Prayaga

1.1.39-40
Raz za razem Narada oznajmiał: - „To jest najdroższy wielbiciel Najwyższe-
go Pana Visnu!” - Następnie pobiegł do brahmina i ogłosił go odbiorcą naj-
wyższej łaski Pana Krsny. Narada uczynił to otwarcie będąc przepełnionym 
entuzjazmem pełnienia służby oddania dla Krsny.
1.1.41
Śri Narada powiedział:
- O przywódco brahminów, jesteś tym, którego Pan Krsna obdarzył naj-
większą łaską. Jakby nie patrzeć posiadasz tak wiele złota, majątku, szczo-
drości i bogactwa charakteru.
1.1.42
O mędrcze, zobaczyliśmy na własne oczy jak w tym najwspanialszym ze 
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świętych miejsc używasz całego swojego majątku wyłącznie w celu ustano-
wienia zasad czystej religii.

Brahmin odpiera pochwały Narady
1.1.43
Ten najbardziej uczony brahmin odparł wówczas najlepszemu z mędrców: 
- O mistrzu, jakie znaki łaski Krsny ujrzałeś w mojej osobie?
1.1.44
Nie jestem nikim więcej jak nędznikiem. Jak wiele jałmużny mogę rozdać? 
Jakie bogactwo posiadam? I w jaki sposób odwzajemniłem się kiedykolwiek 
Panu w służbie oddania?

Brahmin kieruje Naradę do żyjącego na południu króla
1.1.45
Jednak w państwie na południe stąd żyje wielki władca, którego królestwo 
pełne jest świątyń Boga i półbogów. On jest prawdziwym odbiorcą łaski 
Pana Krsny.
1.1.46
Święci żebracy wraz z pielgrzymami i innymi gośćmi przybywają ze wszyst-
kich stron do jego królestwa. Wędrują tam szczęśliwie utrzymując się przy 
życiu dzięki jedzeniu ofiarowanemu Krsnie.
1.1.47
W pobliżu pałacu króla, Osoba Boga rezyduje osobiście łaskawie przyjąwszy 
nieruchomą pozę w Swej oryginalnej formie wieczności, wiedzy i błogości.
1.1.48
W królestwie tym nieustannie obchodzone są pełne radości festiwale, które 
są zawsze pełne świeżości. W każdej chwili mają tam miejsce nowe ofiaro-
wania i wielbienia.
1.1.49
Król z wielkim szacunkiem karmi wszystkich mieszkańców swego kraju jak 
i zagranicznych gości pozostałościami z ofiarowań dla Pana Visnu.
1.1.50-51
Święci wielbiciele Pana Visnu przybywają z różnych krajów, by na stałe za-
mieszkać w tym królestwie. Przybywają przepełnieni pragnieniem ujrzenia 
Bóstwa Pana o lotosowych oczach, smakowania jedzenia i innych pozosta-
łości po Panu, oraz by zdobyć towarzystwo duchowo zaawansowanych osób.
1.1.52
Król oddał całe swoje królestwo dzieląc je pomiędzy półbogów i brahmi-
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nów. Jego państwo jest całkowicie wolne od smutku, społecznych niepoko-
jów i strachu.
1.1.53
W królestwie tym ziemia daje plony bez konieczności uprawy, deszcz spada 
w ilościach, które nie odbierają komfortu mieszkańcom, a owoce, warzywa 
i ubrania są łatwo osiągalne dla każdego, kto ich zapragnie.
1.1.54
Mieszkańcy królestwa, niczym dzieci szczęśliwie podążają za królem. Wyko-
nują własne społeczne obowiązki i są oddani Panu Krsnie.
1.1.55
Król jest zawsze wolny od dumy. Wielbiąc Pana Acyutę pracami godnymi 
zwykłego sługi, zadowala wszystkich i jest drogi Panu.
1.1.56-57
Zawsze stara się zadowolić Pana. Osobiście wykonuje sankirtana przed 
Bóstwem Pana intonując Jego imiona w różnych atrakcyjnych aranżacjach 
i kompozycjach. Tańczy, śpiewa piękne pieśni oraz gra na instrumentach. 
Sprawia, że jego synowie, żony, bracia, wnuki, kapłani, słudzy, ministrowie 
i inne podległe mu osoby również biorą w tym udział.
1.1.58
Te wszystkie dobre cechy są rezultatem jego oddania dla Krsny. Jak wiele 
z nich mogę zliczyć, opisać, czy chociażby być świadomym ich istnienia?

Narada odwiedza południowe królestwo
1.1.59
Śri Pariksit powiedział: 
- Wówczas Narada pragnąc spotkać najlepszego z królów, udał się do jego 
królestwa. Gdziekolwiek poszedł widział ludzi pochłoniętych odświętnym 
wielbieniem Pana.
1.1.60
Narada przybył do stolicy radośnie grając na vinie. Widząc, że przepych 
miasta znacznie przewyższa opisy brahmina zbliżył się do króla i powie-
dział.

Narada wychwala króla z południa
1.1.61
Śri Narada powiedział:
- Jesteś prawdziwym odbiorcą łaski Śri Krsny! Twoje królestwo jest tak bo-
gate. Mieszkają tu najlepsi ludzie obdarzeni najwspanialszym charakterem, 
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religijnością, dostatkiem, wiedzą i miłością Boga.
1.1.62
Śri Pariksit powiedział:
- Narada, najlepszy z Vaisnavów, grając na vinie śpiewem wychwalał wiel-
kość króla jednocześnie obejmując go raz za razem.
1.1.63
Król, władca ogromnego państwa, zawstydzony słuchaniem własnych chwał 
zaczął wielbić najlepszego z mędrców pokornie odpowiadając z pochyloną 
głową.
1.1.64-65
Król powiedział:
- O mędrcze pośród półbogów, jestem istotą ludzką o krótkim życiu i ma-
łym bogactwie, które mogę ofiarować innym. Nie posiadam niezależności. 
Jestem nieustannie atakowany przez strach i rządzony przez potrójne niedo-
le materialnego życia. Nie zasługuje nawet na to, by Krsna obiecał obdarzyć 
mnie Swą łaską w przyszłości. Dlaczego błędnie uważasz mnie na obiekt 
Jego współczucia?

Król kieruje Naradę do półbogów
1.1.66
Półbogowie są prawdziwymi obiektami łaski Najwyższego Pana Visnu. Po-
siadają emanujące blaskiem ciała i są zawsze wielbieni przez ludzi.
1.1.67
Są bezgrzeszni, usytuowani w dobroci, wolni od niepokojów i zawsze szczę-
śliwi. Działają i podróżują według własnej woli. Obdarzają błogosławień-
stwami swoich wielbicieli dając im to, czego pragną.
1.1.68
Ich pokarmem jest nektar nieśmiertelności, który odsuwa niedole śmierci, 
choroby i starości. Choć nie zmuszani głodem lub pragnieniem, półbogowie 
doznają wielkiej radości spożywając nektar z własnej słodkiej woli.
1.1.69
O boski Narado, na mocy swej pomyślności żyją w królestwie nieba, które 
ludzie na ziemi mogą osiągnąć poprzez doskonale pobożną pracę.

Król wskazuje Indrę jako najlepszego z półbogów

1.1.70
Mój drogi mędrcze, najwybitniejszym z półbogów jest Purandara Indra. 
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Posiada on pełną moc obdarzania nagrodą lub wymierzenia kary. Zsyłając 
deszcz dostarcza światu życia.
1.1.71
Rządzi trzema systemami planetarnymi przez siedemdziesiąt jeden niebiań-
skich wieków. Długość jego władzy jest nieosiągalna dla żadnego ziemskiego 
króla, choćby wykonał on sto ofiar aśvamedha.
1.1.72
Jego koniem jest Uccaihśrava, a potężnym słoniem – Airavata. Jego krowa 
jest w stanie spełnić wszelkie pragnienia, a ogród jest olśniewającym Nanda-
na.
1.1.73
W tym ogrodzie znajdują się drzewa pragnień parijata, których kwiaty 
obdarzają wszystkim co ktoś sobie zażyczy. Te drzewa ozdobione spełniają-
cymi pragnienia pnączami, przyjmują formy jakie się tylko zapragnie.
1.1.74
Nawet pojedynczy kwiat z tych drzew jest w stanie w pełni zadowolić wszel-
kie pragnienia. Nie ważne czy są to pragnienia wspaniałych pieśni i muzy-
ki, znakomitych tańców, jaskrawych ubrań i ozdób, dobrego jedzenie, czy 
czegokolwiek innego.
1.1.75
I jak mogę nawet opisać największe szczęście Indry - Osoba Boga Visnu 
przyjął formę Vamanadevy stając się jego młodszym bratem!
1.1.76
Pan Vamanadeva inspiruje Indrę chroniąc go od wszelkich niebezpie-
czeństw oraz osobiście przyjmuje wyszukane wielbienie jakie mu on ofiaro-
wuje. Lecz oczywiście wiesz o tym i znacznie więcej.

2. Divya: W Niebie
Narada odwiedza Vamanadevę i Indrę

1.2.1
Śri Pariksit powiedział:
- Po wygłoszeniu chwał króla, Narada udał się do nieba. Tam w sali zgroma-
dzeń ujrzał w całej Swej okazałości Pana Visnu. Otaczał Go orszak półbo-
gów.
1.2.2
Zdobiła Go papka sandałowa, boskie ozdoby, szaty oraz girlanda z rozma-
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itych kwiatów z drzew pragnień. Siedząc wygodnie na grzbiecie Garudy 
wielbiony był niebiańskimi parafernaliami. 
1.2.3
Brhaspati wraz z innymi wzniosłymi mędrcami wygłaszali Jego chwały, pod-
czas gdy Matka Aditi po prostu Go rozpieszczała. On w zamian wprawiał 
w zachwyt każdego z nich Swymi pełnymi uczucia uwagami.
1.2.4
Siddhowie, Vidyadharowie, Apsary i Gandharvowie recytowali modlitwy. 
Krzycząc - „Wszelka Ci chwała!” - śpiewali, tańczyli oraz grali muzykę dla 
Jego przyjemności.
1.2.5
Słowami, które każdy mógł usłyszeć Pan zapewnił Indrę, że nie musi oba-
wiać się Daityów. Kirtidevi ofiarowała Panu orzech betelu, który przyjął i żuł 
z wielką gracją.
1.2.6
Indra nieustannie intonując chwały Pana, opisywał z wielką radością jak 
pomógł mu On w przeszłości.
1.2.7
Siedząc na tronie obok Pana, Indrę otaczał blask bogactwa. Z jego tysiąca 
oczu płynęły łzy.
1.2.8
Wówczas Pan Visnu udał się do Swej rezydencji. Indra odprowadził Go, po 
czym powrócił do sali zgromadzeń, gdzie powitał go Narada.

Narada wychwala Indrę
1.2.9
Śri Narada powiedział:
- Z pewnością otrzymałeś łaskę Najwyższego Pana, gdyż tacy półbogowie 
jak Surya, Candra i Yama, nie wspominając o innych władcach planet, wszy-
scy wykonują twoje rozkazy.
1.2.10
Mędrcy tacy jak ja są twoimi poddanymi, podczas gdy Vedy wychwalają cię 
jako pana wszechświata, który obdarza owocami religijności i niereligijno-
ści.
1.2.11
Jak wspaniałym jest fakt, że Pan Narayana stał się twoim młodszym bratem, 
rodząc się z tego samego łona co ty. Uznając obyczaje cywilizowanego życia 
zawsze traktuje cię z szacunkiem.
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1.2.12
Śri Pariksit powiedział:
- Tak mędrzec pośród półbogów ogłosił wyjątkową pomyślność Indry. Into-
nując jego chwały jednocześnie śpiewał i grał na vinie.

Indra odpiera pochwały Narady

1.2.13
Wówczas Indra powitał Naradę i delikatnym głosem pokornie powiedział:
- Mój drogi Narado, ekspercie w sztukach Gandharvów, dlaczego stroisz 
sobie ze mnie żarty?
1.2.14
Czy nie wiesz czym jest władza nad niebem? Nie wiesz ile razy my, półbogo-
wie uciekaliśmy stąd w strachu przed Daityami?
1.2.15
Pewnego razu, jeden z Daityów o imieniu Bali przejął nawet moją pozycję 
Indry. Obsadził demonów na wszystkich stanowiskach, jak na przykład 
pozycja boga słońca, czy boga księżyca oraz odebrał mój udział z ofiar.
1.2.16
Wówczas mój ojciec i matka podjęli się wielu surowych pokut, poprzez któ-
re zadowolili Najwyższego Pana Acyutę. Pan w odwzajemnieniu pojawił się 
jako mój brat zaledwie poprzez Swą częściową ekspansje.
1.2.17
I co więcej, zamiast zabić moich wrogów tylko mnie upokorzył oddając mi 
królestwo, które wcześniej zabrał podstępem od Bali Maharaja prosząc go 
o jałmużnę.
1.2.18
My, mieszkańcy nieba jesteśmy skażeni wadami chęci rywalizacji, czy 
zazdrości. Za takie czyny jak zabicie brahmina zostajemy uwikłani w reak-
cję grzechu. Żyjemy w nieustannym strachu utraty naszych pozycji. Zatem 
jakim szczęściem możemy się prawdziwie cieszyć?
1.2.19
Musisz również wiedzieć, że mój brat Upendra rozmyślnie mnie zlekcewa-
żył zabierając z nieba na ziemię salę Sudharma oraz kwiat parijata.
1.2.20
Zrujnował ofiarę, którą od wielu lat wykonywali dla mnie pasterze oraz 
spalił mój ulubiony las Khandava. 
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1.2.21
Gdy poproszono Pana, by zabił Vrtrę gotowego pochłonąć trzy światy, obo-
jętną odpowiedzią na ten fakt było wysyłanie mej osoby w Jego imieniu.
1.2.22
Nie biorąc mnie w ogóle pod uwagę, zniszczył mą stolicę – Amaravati, bu-
dując dla Siebie górującą nad innymi nową siedzibę.
1.2.23
Pan przyjmuje wielbienie z powodu oddania naszych rodziców i nalegań 
kapłanów. Co więcej, zaraz po tym znika, by powrócić do swej siedziby.
1.2.24-25
I gdy nagle pojawia się z powrotem, mówię Mu - „Jesteśmy Ci ogromnie 
wdzięczni, że przyjąłeś nasze ofiarowanie arghya.” - On jednak przebiegle 
odpowiada - „Kiedykolwiek mnie tutaj nie ma możesz w zamian wielbić 
Brahmę lub Śivę. W istocie nie są oni ode Mnie różni.”
1.2.26
„Według pism objawionych, ‘Trzy bóstwa – Rudra, Visnu i Brahma są wcie-
leniem Najwyższej Osoby.’ Czy zapomniałeś o tym?”
1.2.27
Nigdy nie wiemy, kiedy może nas opuścić. Jego siedziba jest dla nas niedo-
stępna. Nawet mędrcy mają trudności z osiągnięciem tego miejsca. Czasa-
mi jest na Vaikunthach, czasami na planecie Druhvy, a czasami wewnątrz 
Oceanu Mleka.
1.2.28
A teraz jest w Dvarace, choć nawet tego nie jesteśmy pewni. Czasami udaje 
się stamtąd do domu Pandavów, a czasami do Mathury.
1.2.29
Co więcej, będąc w Mathurze czasem pozostaje w mieście, a czasem wędruje 
po lasach Gokuli. Dlatego bardzo trudno jest nam Go zobaczyć, nie mówiąc 
już o otrzymaniu Jego łaski.

Indra kieruje Naradę do Pana Brahmy

1.2.30
O najlepszy z synów Brahmy, powinieneś jednak wiedzieć, że twój własny 
ojciec jest prawdziwym odbiorcą łaski Pana Hari. Jest bezpośrednim synem 
Pana Visnu, męża Laksmi.
1.2.31
Jednego dnia Brahmy pojawia się czternastu Indr takich jak, oraz liczne 
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zastępy Manu i półbogów. Jeden taki dzień równy jest tysiącu cyklom ziem-
skich epok.
1.2.32
Według pism objawionych noc Brahmy trwa dokładnie tyle samo. Trzysta 
sześćdziesiąt takich dni i nocy tworzy jeden rok. Długość życia Brahmy 
wynosi sto takich lat.
1.2.33
Jest on stwórcą planet i ich władców, których osobiście ustanawia. Jest głów-
nym obrońcą świata, tym który obdarowuje owocami karmy i wraz z nadej-
ściem nocy, niszczycielem wszechświata.
1.2.34
Mahapurusa, forma Pana o tysiącu głów jest zawsze bezpośrednio widoczna 
na planecie Brahmy. Osobiście przyjmuje On ofiarowane oblacje wprawiając 
w zachwyt Swoich wielbicieli.
1.2.35
Mógłbym podać ci tysiące innych dowodów na to, że Brahma jest prawdzi-
wym obiektem łaski Śri Krsny. Cóż mogę więcej powiedzieć – w rzeczywi-
stości jest on Samym Krsną.
1.2.36
Wiesz o tym, gdyż oświadczają to zarówno śruti jak i smrti. Mój panie, 
musisz być również zaznajomiony z innymi aspektami wielkości Brahmy 
i mieszkańców jego planety.

Narada widzi Mahapurusę na Brahmaloce

1.2.37
Śri Pariksit powiedział:
- Usłyszawszy te słowa Indry boski Narada odparł - „Dobrze powiedziane, 
mój panie, dobrze powiedziane!” - po czym w pośpiechu udał się na planetę 
Brahmy.
1.2.38
Przybywszy na Brahmalokę Narada w pierwszej kolejności usłyszał dobiega-
jące z oddali odgłosy licznych Wedyjskich ofiar, które nieustannie 
i z wielkim oddaniem wykonywali wielcy mędrcy.
1.2.39
Następnie ujrzał Najwyższego Pana w Swej formie Mahapurusa. Jego głowy 
dekorowały korony ze skręconych włosów. Stojąc pomiędzy mędrcami wy-
glądał na bardzo zadowolonego.
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 1.2.40
Pan w Swej formie o tysiącu głów pojawił się tam ze swą małżonką tylko po 
to, by przyjąć ofiarowania i wprawić w zachwyt Swych wielbicieli.
1.2.41
By sprawić radość zrodzonemu z lotosu Brahmie, Pan zjadł wszystkie 
ofiarowane Mu potrawy. Uczynił to umieszczając je w tysiącu ust tysiącem 
Swych dłoni.
1.2.42
Po obdarzeniu wykonawców ofiar błogosławieństwami, których pragnęli, 
Pan Mahapurusa udał się do swych sypialnych komnat. Tam ukazał rozryw-
kę snu, podczas gdy bogini Laksmi masowała Jego stopy.
1.2.43
Na prośbę Pana Brahma polecił swym synom, by kontynuowali ofiary. 
Samemu zaś udał się na królewski dwór, by zająć się zarządzaniem wszech-
świata.

Narada wychwala Brahmę
1.2.44-45
Gdy Brahma usiadł wygodnie na tronie wszechświata, pochłonął się w słu-
chaniu i intonowaniu chwał swego Pana. W rezultacie z jego ośmiu oczu 
zaczęły płynąć łzy. Pana Brahmę otaczały uosobione moce władzy nad 
wszechświatem. Narada zbliżywszy się do swego ojca ofiarował mu wyrazy 
szacunku kładąc się na ziemi niczym kij, po czym przemówił.
1.2.46
Śri Narada powiedział:
- Jesteś osobą, która rzeczywiście otrzymała łaskę Pana Hari! Jesteś mi-
strzem wszystkich mistrzów żywych istot, jak i praojcem wszystkich świa-
tów.
1.2.47
Samemu stwarzasz, utrzymujesz i pochłaniasz czternaście światów. To ty, na 
zawsze władasz wszechświatem będąc znanym jako samo zrodzony.
1.2.48
Na twoim zgromadzeniu obecne są osobiście Wedy, Purany i inne pisma 
objawione oraz zrodzeni z twoich ust głosiciele prawdy.
1.2.49
Twój świat mogą osiągnąć wyłącznie święte, wolne od dumy i innych wad 
osoby, które przez sto żyć bezbłędnie wykonywały przypisane im społeczne 
obowiązki.
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1.2.50
Wewnątrz tego wszechświata nie istnieje wyższa planeta od twojej. Nawet 
planeta Vaikuntha Pana Narayana znajduje się wewnątrz twego królestwa.
1.2.51
Na Brahmaloce, Pan Narayana przebywa zawsze w Swej zamanifestowanej 
formie Mahapurusy o lotosowym pępku. Spożywa Swoje udziały z ofiar 
i przyznaje rezultaty wielbienia.
1.2.52
Chociaż w odległej przeszłości poczyniłeś wiele nieudanych prób odnalezie-
nia Go, po wykonaniu pokut ostatecznie ujrzałeś Go przez moment w swo-
im sercu.
1.2.53
Dlatego z pewnością jesteś najdroższym wielbicielem Pana Krsny. Faktem 
jest, że nie jesteś różny od Samego Krsny, który pojawia się w różnych cia-
łach dla twoich rozrywek.
1.2.54
Śri Pariksit powiedział:
- Tak głośno wychwalając Brahmę raz za razem składając mu pokłony. 
Mędrzec Narada intonował jego chwały, które wcześniej usłyszał od Indry, 
a teraz zobaczył na własne oczy.

Pan Brahma odpiera pochwały Narady

1.2.55
Słuchając słów Narady, Brahma stawał się coraz bardziej niespokojny. 
Ostatecznie z obawą przykrył uszy powtarzając raz za razem - „Jestem tylko 
sługą. Jestem tylko sługą.”
1.2.56
Słuchając tego, czego nikt nie powinien słuchać Czterogłowy Brahma z nie-
małą trudnością powściągnął gniew i zganił Naradę.
1.2.57
Śri Brahma powiedział:
- Nie jestem Najwyższym Panem Krsną! W oparciu, o czyj autorytet i jaką 
logikę mówisz takie rzeczy? Czy nie uczyłem cię nieustannie na ten temat 
odkąd byłeś małym chłopcem?
1.2.58
Jego osobista energia Maha-maya stoi w zasięgu Jego wzroku niczym 
służąca. To ona rozmieszcza swe materialne siły, by stwarzać, utrzymywać 
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i niszczyć ten świat.
1.2.59
My wszyscy jesteśmy jej sługami i to ona oszałamia naszą świadomość. Dla-
tego nie powinieneś uważać mnie za odbiorcę nawet odrobiny łaski Krsny.
1.2.60-62
Z powodu mocy Mayi Pana Krsny jestem zawsze zwodzony przez własną 
zarozumiałość. Uważam się za kontrolera, praojca i mistrza duchowego 
wszechświata. Będąc dumnym ze swych narodzin z lotosowego pępka Krsny 
uważam się za wielkiego ascetę i wielbiciela. Jestem przytłoczony niezliczo-
nymi obowiązkami zarządzania wszechświatem. Obawiając się nieuchron-
nego zniszczenia mojej planety żyje przerażony pochłaniającym wszystko 
końcem czasu. Wszystkiego czego pragnę to wyzwolenie dla siebie.
1.2.63
By osiągnąć wyzwolenie angażuje siebie i innych w wielbienie Pana. Jako, 
że jest On władcą wszechświata, czy istnieje jakieś miejsce, w którym nie 
przebywa?
1.2.64
Przyjmuje moje ofiarowania wyłącznie w celu propagowania Wedyjskich 
nauk oraz, by okazać szczególną łaskę drogim Mu ofiarom, których jest 
oryginalnym stwórcą.
1.2.65
Po prostu rozważ to mój drogi profesorze logiki: On kocha wyłącznie 
oddanie. Okazuję łaskę wyłącznie Swoim wielbicielom. Nigdy nie daje jej 
nie-wielbicielom.
1.2.66
Możesz zapomnieć o tym, że posiadam dla Niego jakiekolwiek oddanie. 
Byłbym szczęśliwy, gdyby prawdą było to, że nigdy Go nie obraziłem. Nie 
mogę oczekiwać, że będzie tolerował moje obrazy tak jak czyni to w stosun-
ku do Pana Śivy.
1.2.67
Niegodziwy Hiranyakasipu na mocy otrzymanych ode mnie błogosła-
wieństw stał się dręczycielem wszystkich światów oddając się nękaniu 
i krzywdzeniu Vaisnavów.
1.2.68-69
Po tym jak Pan w Swej Formie Nrsimhadevy zniszczył Hiranyakasipu, pró-
bowałem Go wychwalać wyszukanymi modlitwami stojąc w oddali z moim 
orszakiem. Jednak On nawet nie zaszczycił nas Swym spojrzeniem. Jednak, 
gdy tylko Prahlada został koronowany na króla, Pan natychmiast się uspo-
koił.
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1.2.70
Dopiero wtedy powoli zbliżyłem się do Niego. On wówczas gniewnie rozka-
zał mi - „O zrodzony z lotosu, nie powinieneś dawać takich błogosławieństw 
demonom!”
1.2.71
Mimo to, wciąż obdarowywałem błogosławieństwami takich niegodziwych 
demonów jak Ravana. Czy ktokolwiek jest wstanie choć wspomnieć o grze-
chach jakim oddał się ten demon?
1.2.72
Pamiętaj o obrazach wobec Pana, które popełnili Indra i inni ustanowieni 
przeze mnie półbogowie. Wielka arogancja wypacza ich zdolność dyskrymi-
nacji.
1.2.73
Indra wysłał deszcze w odwecie za ofiarę dla wzgórza Govardhana. Czasami 
walczył przeciwko Panu i popełnił wiele innych obraz. Władca wód Varuna 
obraził Pana porywając Nanda Maharaję, który nie wywiązał się z oddania 
krów Bany.
1.2.74
Yamaraja błędnie zezwolił na śmierć syna nauczyciela Krsny. Kuvera zaś był 
odpowiedzialny za niegodziwe czyny Śankacudy i innych.
1.2.75
Na niższych systemach planetarnych żyją Daityiowie, którzy zawsze atakują 
wielbicieli Pana Visnu. Żyją tam również z natury zanieczyszczone przez 
gniew węże – przyjaciele Kalyii.
1.2.76
Ostatnio na mocy mojej magii ukradłem cielęta wraz z młodymi przyja-
ciółmi Pana, którymi opiekował się we Vrindavana. Zabrałem ich, gdy jedli 
lunch.
1.2.77
Zobaczyłem wówczas najbardziej zadziwiające cuda i przeraziłem się. Ofia-
rowując Panu modlitwy i składając pokłony pomyślałem, - „Jestem takim 
arogantem! Teraz Pan wykiwał mnie odgrywając rozrywki chłopca paste-
rza.”
1.2.78
Zaledwie dzięki łaskawemu spojrzeniu jakim obdarzył mnie Swą lotosową 
twarzą, stałem się w pełni radosny. Zrealizowałem wówczas szczęście, jakim 
jest możliwości odwiedzenia tak drogiej Mu ziemi Vrajy.
1.2.79
Obawiając się popełnienia większej ilości obraz, oddaliłem się. Cóż więcej 
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mogę powiedzieć ci o moim nieszczęściu?

Pan Brahma kieruje Naradę do Pana Śivy

1.2.80
Biorąc pod uwagę łaskę otrzymaną od Pana Visnu, nie widzę w tym wszech-
świecie nikogo, kto równałby się z Mahadeva Śivą. Jest on sławny jako drogi 
przyjaciel Pana.
1.2.81
Pan Śiva jest zawsze odurzony smakiem lotosowych stóp Śri Krsny. Dlatego 
nigdy nie jest zainteresowany żadnym z powszechnie pożądanych celów 
życia. Nie interesuje go nawet władza nad wszechświatem, czy zadowalanie 
zmysłów jakie daje taka pozycja.
1.2.82
Jakby szydząc z uzależnionych od zadowalania zmysłów materialistów 
takich jak ja, chodzi nago cały wysmarowany popiołem, a na jego szyi wiszą 
girlandy z dhustura, arka i kości.
1.2.83
Jego skręcone włosy sterczą we wszystkich kierunkach. Chodzi bez celu 
niczym szaleniec, nie będąc świadom własnej chwały. Z radością nosi na 
głowie Gangę zrodzoną z wody, która obmyła lotosowe stopy Krsny. Gdy 
tańczy, niszczy wszechświat.
1.2.84
Dzięki łasce Krsny, Pan Śiva wraz ze swoją małżonką posiadają moc przy-
znania wyzwolenia zabiegającym o niego kandydatom, takim jak ja.
1.2.85
W rzeczywistości każdy, kto żyje na planecie Pana Śivy jest wyzwolony. 
Dzięki jego łasce wiele osób stało się wyzwolonymi duszami, a nawet czysty-
mi wielbicielami Krsny.
1.2.86
Uważając Pana Śivę za różnego od Krsny jest poważną duchową dewiacją. 
Osoba Boga toleruje popełnione wobec Niego obrazy, jednak nigdy nie 
czyni tego w stosunku do osób, które obraziły Pana Śivę.
1.2.87-88
Gdy Pan Śiva znalazł się w niebezpieczeństwie z powodu demonów takich 
jak Vrkasura, czy Maya, mistrza Tripury odurzonego dumą otrzymanego 
błogosławieństwa, Najwyższy Pan uratował go i dodał otuchy pełnymi nek-
taru słowami. Czasami, by ukazać chwały Pana Śivy Pan Krsna przyjmuje 
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rolę podwładnego, wielbiąc go czystym, pełnym intymności oddaniem.
1.2.89-90
Chociaż Krsna był osobiście obecny podczas ubijania nektaru z Oceanu 
Mleka, razem z władcami wszechświata za obiekt wielbienia wybrał Pana 
Śivę, serce i duszę Gauri. Pan Śiva zebrał i wypił straszliwą truciznę, która 
później stała się jego ozdobą. Następnie w obecności wszystkich zebranych 
został ceremonialnie wykąpany i gloryfikowany potokiem chwał.
1.2.91
Purany śpiewają o współczuciu jakie Pan Hari okazał Panu Hara. O roztrop-
ny mędrcze z pewnością wiesz o tym, jak również o wielu innych chwałach 
Pana Śivy. By przypomnieć je sobie, musisz tylko użyć swej pamięci.
1.2.92
Śri Pariksit powiedział:
- Droga matko, Narada – ukochany obrońca twego syna złożył pokłon 
swemu mistrzowi duchowemu, Panu Brahmie. Brahma widząc, że jego syn 
gotów jest wyruszyć na Kailasa, powiedział mu coś więcej.
1.2.93
Śri Brahma powiedział:
- Pewnego razu Kuvera, dzięki pełnemu oddania wielbieniu zdobył wdzięcz-
ność Pana Śivy. Od tamtej pory Pan Śiva podporządkował się autorytetowi 
Kuvery rezydując na jego górze Kailasa wewnątrz tego wszechświata.
1.2.94
Pan Śiva, małżonek Umy, żyje tam jako strażnik niebiańskiej posiadłości 
Kuvery. Otoczony stosownym orszakiem okazuje zaledwie małą część swego 
bogactwa.
1.2.95
Tak jak Osoba Boga Krsna rezyduje na mojej planecie, w niebie i każdym 
innym miejscu będąc kontrolowanym przez oddanie Swego sługi, podobnie 
Pan Śiva żyje na Kailasa ukazując tam stosowne rozrywki.
1.2.96
Pozwól mi teraz przytoczyć opinię Vayu Purany: Siedziba Śri Mahadevy 
znajduje poza siedmioma okrywami wszechświata.
1.2.97-98
Ta wieczna i pełna szczęścia siedziba jest całkowicie prawdziwa. Może być 
osiągnięta przez najlepszych ze sług Pana Śivy. Tam, ukazuje on pełnię 
chwały. Służą mu najwspanialsze insygnia królewskie i otoczony jest przez 
towarzyszy, którzy dzielą jego piękno i bogactwo. Osobistym wielbionym 
Bóstwem Pana Śivy jest nie różny od niego Pan Sankarsana. Jakich zadzi-
wiających cudów nie ukazuje on w tej manifestacji?
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1.2.99
Dzięki czystemu oddaniu dla niego posiadasz moc, by się tam udać. Dlatego 
idź, przyjmij jego schronienie i zobacz prawdziwą łaskę Krsny.
1.2.100
Śri Pariksit powiedział:
- Droga matko, otrzymawszy te instrukcje Narada wyruszył na Śivalokę 
pełen radosnego podekscytowania intonując - „Śiva! Krsna!”

3. Prapancatita: Ponad Materialnym 
Światem

Narada odwiedza Śivalokę

1.3.1-4
Śri Parisit powiedział:
- Przybywszy na Śivalokę, Narada ujrzał w oddali Pana Śivę, Śri Hara, który 
własnie zakończył wielbić Pana Sankarsana, Śri Hari. Pan Śiva tańcząc 
odurzony ekstatyczną miłością głośno śpiewał chwały swego Pana. Jego 
towarzysze akompaniowali mu grając na instrumentach i krzycząc - „Jaya! 
Jaya!” Z wielkim uczuciem wychwalał doskonale klaszczącą boginię Umę 
oraz pozostałych asystentów takich jak Nandiśvara. Widok ten oczarował 
Naradę. Grając na vinie i pochylając głowę w wyrazie szacunku wołał raz 
za razem, - „Jesteś największym odbiorcą łaski Krsny!” - po czym pełnym 
słodyczy głosem powtórzył Panu Śivie wszystko to, co usłyszał od swego 
ojca, Pana Brahmy.
1.3.5-6
Narada zbliżył się do Pana Śivy, najlepszego przyjaciela wszystkich Vaisna-
vów, w nadziei dotknięcia pyłu jego lotosowych stóp. Jednak Pan Śiva w sza-
leństwie błogości świadomości Krsny pochwycił Naradę i objął go z całych 
sił. Nie wahając się zapytał Naradę z szacunkiem, - „Drogi synu Brahmy, co 
ty wygadujesz?”
1.3.7-8
Pochłonięty smakiem rozmowy z najwyższym z Vaisnavów Naradą, Pan 
Śiva zakończył pełen radości taniec i usiadł na słomianej macie w pozycji 
virasana. Wokoło usiadło kilku jego delikatnych towarzyszy. Narada z od-
daniem złożył pokłon Panu Sivie, życiu i duszy Parvati oraz zaintonował 
sześciosylabową Rudra mantrę.
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1.3.9
Następnie wyrecytował modlitwy gloryfikujące Pana Śivę jako najwyższego 
kontrolera wszechświata i obszernie opisał pełnię łaski jaką Pan Krsna go 
obdarzył.

Narada wychwala Pana Śivę, który wpada w gniew

1.3.10
Pan Rudra, najlepszy z Vaisnavów, inicjator służby oddania dla Visnu na-
tychmiast zakrył uszy i w gniewie odpowiedział.
1.3.11
Śri Rudra powiedział:
- Nie jestem ani Panem wszechświata, ani odbiorcą łaski Krsny! Jestem tylko 
biedną duszą, która zawsze pragnie przychylności sług Jego sług.
1.3.12
Śri Pariksit powiedział:
- Słowa te zszokowały Naradę. Uważając, że postąpił obraźliwie natychmiast 
zaprzestał gloryfikowania Pana Śivy jako nie różnego od Krsny i powiedział 
delikatnym głosem.
1.3.13
Śri Narada powiedział:
- Z pewnością znasz i biegle wyjaśniasz poufne i pełne tajemnic chwały 
Pana Visnu i Vaisnavów.
1.3.14
Z tego powodu najlepsi z Vaisnavów aspirują do twojej łaski. Pan Krsna 
darzy cię wielkim szacunkiem wszędzie szerząc twoje chwały.
1.3.15
Czy Krsna nie wielbił cię wiele razy w Swych różnych inkarnacjach? Czyż 
nie przyjął od ciebie licznych darów?
1.3.16
Śri Pariksit powiedział: 
- Słysząc to, Pan Śiva nie mógł dłużej utrzymać powagi. Zawstydzony rzucił 
się do stóp Narady, zakrył jego twarz obydwiema rękami i powiedział, - 
„Nawet nie wspominaj mojej arogancji!”
1.3.17
Następnie z zaskoczeniem w głosie głośno powiedział Naradzie, - „Tylko 
spójrz na najbardziej niepojętą moc rozrywek Najwyższego Pana!”
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1.3.18
„Oh, mój Pan jest tak opanowany. Jest głębokim i pełnym różnorodności 
oceanem wspaniałych cech. Pomimo tego, że popełniłem tak wiele obraz 
wobec Niego, wciąż mnie nie odrzuca.”
1.3.19
Śri Pariksit powiedział:
- Widok Pana Śivy, pochłoniętego w pełni transcendentalnym smakiem czy-
stego oddania dla Krsny sprawił, że zadowolenie Narady nie miało granic. 
By go przebłagać, pochwycił jego stopy, usadził ponownie i powiedział.

Narada podaje argumenty ukazujące miłość Krsny do Śivy

1.3.20
Śri Narada powiedział:
- Jesteś tak drogi Panu Acyucie. Czy możliwym jest, byś kiedykolwiek go 
obraził? Chociaż czasami ludzie widzą u ciebie to, co wydaje im się obrazą, 
Krsna nigdy tego nie dostrzega.
1.3.21-22
Bana przyczynił się do cierpienia wielu świętych osób. Zbyt dumny z siły 
swoich ramion, dzięki magii pojmał Anirudhę i walczył z Krsną, Tym który 
nosi dysk. Gdy zobaczyłeś, że twój wielbiciel Bana, którego kochałeś jak 
syna był bliski śmierci, ofiarowałeś modlitwy Śri Hari, by uratować jego 
życie.
1.3.23
Wówczas Pan Krsna natychmiast porzucił Swój gniew. Zadowolony dał Ba-
nie formę podobną Jego i wyniósł na pozycję jednego z twoich towarzyszy. 
Pozycję, która jest rzadko osiągana nawet przez półbogów.
1.3.24
Takim wrogom Vaisnavów jak Gargya, którzy wielbili cię wykonując ciężkie 
pokuty, dałeś błogosławieństwa, które nie były wolne od luk.
1.3.25
Chociaż Citraketu i inni mu podobni niemądrze śmieli cię krytykować, 
nigdy się na nich nie rozgniewałeś. Uczyniłeś tak, gdyż byli oni podporząd-
kowanymi wielbicielami plenarnych ekspansji Pana Hari.
1.3.26
By zadowolić Krsnę, pewnego razu wyraziłeś pragnienie stania się większym 
od Niego. Jednak później bardzo sprytnie zmieniłeś swoje życzenie prosząc, 
by uczynił cię Swoim wielbicielem.
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1.3.27
Dlatego Najwyższy Pan przyznał tobie i bogini Durdze moc obdarzania 
wyzwoleniem, o które modli się Brahma i wielu innych.
1.3.28
Tylko spójrz! Choć posiadasz moc i bogactwo nieosiągalne Brahmie i innym 
półbogom, nie dbasz o materialne szczęście i żyjesz niczym święty szaleniec.
1.3.29
Będąc zawsze usytuowanym w transie oddania dla Pana Visnu wyglądasz 
na całkowicie szalonego. Któż inny mógłby tańczyć nago w towarzystwie 
własnej żony i sług?
1.3.30
Dziś ujrzałem w końcu twoją zadziwiającą, nieopanowaną chęć służenia 
w czystym oddaniu Najwyższemu Panu. Nic dziwnego, że Krsna zawsze 
najbardziej kocha właśnie ciebie.
1.3.31
Cóż więcej mogę powiedzieć? Miłość jaką obdarza cię Krsna jest nieprze-
rwana. Dzięki twojej łasce, wielu innych również osiągnęło taką miłość.

Narada wychwala Parvati

1.3.32
Również dzięki łasce Matki Parvati wiele osób stało się drogimi Krsnie. Ona 
dokładnie zna prawdziwą naturę zarówno Pana Krsny jak i ciebie.
1.3.33
Matka Parvati, Ambika, będąc siostrą Krsny zawszę otrzymuje Jego miłość. 
Z tego powodu dbasz o nią, chociaż jesteś w pełni w sobie zadowolony.
1.3.34
Sprawiasz jej przyjemność nieustannie obchodząc festiwale, w których into-
nujesz imiona Pana Visnu i recytujesz Jego chwały.

Pan Śiva odpiera pochwały Narady

1.3.35
Śri Pariksit powiedział:
- Droga matko, słowa te tak zawstydziły Pana Śivę, że pochylił on swą twarz. 
Następnie ten przywódca Vaisnavów odpowiedział wielkiemu wielbicielowi 
Naradzie.
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1.3.36
Śri Maheśa powiedział:
- Oh, jakże jest to bolesne! Mój drogi, wolny od najmniejszego śladu dumy 
Narado. Jak możesz porównać mnie, przyczynę dumy, do Krsny – Pana 
mędrców, którzy są wolni od dumy?
1.3.37
Jestem okryty wieloma fałszywymi tożsamościami. Uważam się za pana 
wszechświata, wszechwiedzącego, tego który obdarza wiedzą, wyzwolonego, 
który przyznaje wyzwolenie oraz wielbiciela, który daje oddanie dla Visnu.
1.3.38
Gdy pojawia się straszliwy czas zniszczenia, podczas którego wszystko musi 
zostać pochłonięte, jestem zobowiązany poprzez siłę ignorancji, by znisz-
czyć cały kosmos. Gdy tylko o tym myślę ogarnia mnie wstyd.
1.3.39
Drogi Narado, jeśli mam choć kroplę łaski Krsny, dlaczego walczył On ze 
mną, gdy zabrał kwiat parijata, gdy Anirudha porwał Usę, czy podczas 
innych takich okazji?
1.3.40
Dlaczego miałby wielbić mnie, Swego sługę, i dlaczego rozkazał mi, - „Od-
wróć ludzi ode Mnie wymyślając własną wersję pism objawionych”?
1.3.41
Z radością wychwalasz moc, dzięki której ja i moja żona obdarzamy wy-
zwoleniem. Lecz my uważamy ją za coś strasznego, gdyż wielbiciele Pana 
niepokoją się na samo wspomnienie o mukti.

Pan Śiva wysyła Naradę do mieszkańców Vaikunth

1.3.42
Dlatego, o najlepszy z towarzyszy Krsny, nie uważaj mnie za odbiorcę Jego 
współczucia. Ci, którzy rzeczywiście osiągnęli esencję Jego łaski są miesz-
kańcami Vaikunth.
1.3.43
Porzucili wszystko, tak jak porzuca się bezwartościowe źdźbło suchej trawy. 
Wielbiąc Pana w czystym oddaniu nie spoglądają nawet na pożądane dosko-
nałości tego świata.
1.3.44
Wielbiciele ci porzucili wszystkie rodzaje dumy. Osiągnęli wolny od strachu 
świat usytuowany ponad materialnymi siłami natury: wieczne, pełne wiedzy 
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i błogości Vaikunthy.
1.3.45
Mieszkańcy Vaikunth posiadają wieczne, wszechwiedzące i pełne błogości 
duchowe ciała. Mogą korzystać z najwyższego bogactwa Pana Hari, a ich 
moce sat-cit-ananda są równe Jemu. Mimo tego, nie lubią stawiać się na 
równi z Panem.
1.3.46
Ich zadowolenie pochodzi wielbienia i oddania dla Pana Hari. Podróżują 
wolno gdziekolwiek tylko zapragną, chroniąc wielbicieli Pana i szerząc służ-
bę oddania dla Jego lotosowych stóp.
1.3.47
Zawsze wielbiąc Pana na Vaikunthach, wydają się rozbawieni na widok tych, 
którzy zaledwie osiągnęli wyzwolenie. Vaikuntha-vasi są nieustannie zajęci 
rozmaitymi służbami. W tym celu przyjmują nawet formy ptaków i drzew.
1.3.48
Zawsze mogą osobiście zobaczyć Pana Hari. Jest On przyczyną błogości 
każdego, a Jego lotosowy stopy masowane są przez Boginię Fortuny. Ich 
życie w Jego towarzystwie jest czystą radością.
1.3.49
Oh, gdzie indziej można zobaczyć wielkie współczucie, którym Śri Krsna 
nieustannie obdarza mieszkańców Vaikuntha-loki?
1.3.50
Na Vaikunthach istnieje wyłącznie służba oddania pełniona między innymi 
w formie sankirtana. Będąc nieprzerwaną i wykonywaną z wielkim entuzja-
zmem rozprzestrzenia ekstazę czystej miłości.
1.3.51
Jakże zadziwiający jest ten największy ocean transcendentalnej błogości! 
Błogość Brahmana nie może równać się nawet odrobinie kropli z tego oce-
anu.
1.3.52
Ten świat Vaikuntha, jego mieszkańcy i wszystko co się w nim znajduje, 
błogosławiony jest łaską czystej miłości dla lotosowych stóp Krsny.
1.3.53
Mieszkańcy Vaikunth, będąc odbiorcami takiej łaski są lepsi ode mnie pod 
każdym względem. W jaki sposób mogę prawdziwie opisać ich chwały?
1.3.54
Osoby takie jak ja zawsze wielbią tych, którzy są ekspertami w smakowaniu 
służby oddania dla Pana. Są oni godni czci nawet jeśli żyją w materialnym 
świecie w ciałach składających się z pięciu elementów.
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1.3.55
Tacy eksperci podporządkowują się w pełni lotosowym stopom Krsny. 
W nadziei otrzymania wyłącznej miłości do Niego, porzucają swe bogactwo, 
rodziny i własne życie.
1.3.56
Nie są zainteresowani żadnym ze sposobów osiągnięcia sukcesu w tym życiu 
jak i następnym. Wznieśli się ponad kontrolę zasad wynikających z naro-
dzin, zawodu i duchowej pozycji.
1.3.57
Nawet jeśli nie spłacili trzech długów i z tego powodu winni są przewinienia 
nieprzestrzegania zasad Wedyjskich, dzięki mocy oddania dla Pana Hari są 
całkowicie pozbawieni strachu.
1.3.58
Złaknieni smaku przyjemności ze służby dla Pana, nie pragną niczego wię-
cej. Wyzwolenie, niebo i piekło są dla nich tym samym.
1.3.59
Prawdą jest, że tacy wielbiciele są mi nieskończenie drodzy. Są mi tak dro-
dzy jak Sam Najwyższy Pan. Moją największą ambicją jest posiadanie ich 
towarzystwa.
1.3.60
Według mnie mój drogi Narado, gdziekolwiek znajdują się tacy wielbiciele, 
tam w rzeczywistości jest Vaikuntha-loka. Sprzeczanie się o to byłoby niepo-
trzebną stratą czasu.
1.3.61
Wypiwszy nektar oddania dla Krsny, wielbiciele ci zapominają o swych ma-
terialnych ciałach i opartych na nich związkach. W ten sposób, żyjąc nawet 
w materialnych ciałach, przyjmują naturę wieczności, wiedzy i błogości.
1.3.62
Na Vaikunthach, wielbiciele smakują nieustannej przyjemności towarzysze-
nia Panu w Jego nieprzerwanych rozrywkach. Z tego powodu czasami wolą 
mieszkać właśnie tam.
1.3.63
To właśnie dlatego mieszkańcy Vaikunth są najlepsi. Będąc obiektem spe-
cjalnej łaski Krsny, są Jego najdroższymi wielbicielami.

Parvati wychwala boginię Śri
1.3.64
Śri Parvati powiedziała:
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- Co więcej, wśród wszystkich tych wielbicieli, bogini Śri cieszy się sławą tej, 
która jest szczególnie droga Panu. W rzeczywistości to ona włada Vaikun-
thami i ich mieszkańcami.
1.3.65
Jej łaska szerzy się wszędzie, gdzie spocznie jej spojrzenie. W ten sposób 
władcy różnych planet osiągają swe moce, wiedzę, wolność od przywiązania 
i oddanie.
1.3.66
Odrzucając tych, którzy wielbią ją z wielkim szacunkiem, przyjęła ślub cięż-
kich pokut, by wielbić swego ukochanego Pana. Uczyniła to pomimo Jego 
obojętności wobec niej.
1.3.67
Najdoskonalsza z wiernych żon spoczywa wiecznie na Jego pięknej piersi 
i podąża za Nim we wszystkich Jego inkarnacjach.

Narada pragnie odwiedzić Vaikunthy

1.3.68
Śri Pariksit powiedział:
- Wówczas mędrzec Narada ogarnięty niewyobrażalnym zachwytem zaczął 
wołać, - „Chwała Ci, mężu bogini Kamala, O Hari, Panie Vaikunth!”
1.3.69
„Chwała królestwu Vaikuntha! Chwała wszystkim, którzy tam żyją! Chwała 
tobie Padmo, ukochana Krsny, królująca Boginio Vaikunth.”
1.3.70
Następnie Narada powstał z pragnieniem odwiedzenia Vaikunth oraz osobi-
stego ofiarowania pokłonów bogini fortuny. Widząc to, Pan Śiva złapał go za 
rękę i powiedział.

Śiva przypomina Naradzie o obecności Krsny na Ziemi

1.3.71
Śri Maheśa powiedział:
- Mój drogi Narado, przez gorące pragnienie ujrzenia najdroższego wielbi-
ciela Krsny straciłeś całą swą pamięć. Czy nie pamiętasz, że Pan Vaikunth 
przebywa teraz na Ziemi w Dvarace?
1.3.72
Królowa Rukmini jest najwyższą boginią fortuny, a Krsna oryginalnym 
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Osobą Boga. Jej częściowa inkarnacja towarzyszy Panu Vamanie i innym 
avatarom Pana.
1.3.73
Rukmini jest doskonale pełną, boską małżonką pełnego Osoby Boga. Za-
wsze służy lotosowym stopom Krsny.

Pan Śiva wychwala Prahlada

1.3.74
Zatem usiądź proszę mój drogi brahminie, a wyszepcę ci do ucha wielki 
sekret. Wysłuchaj tego z absolutną wiarą w moje słowa.
1.3.75
Istnieje jeszcze większy odbiorca łaski Krsny. Większy od twego ojca, mnie, 
Garudy i innych podobnych mu sług, a nawet samej bogini fortuny. Ma 
na imię Prahlada. Jest sławny na całym świecie jako najdroższy wielbiciel 
Krsny.
1.3.76
Z pewnością nie zapomniałeś o słowach Najwyższego Pana, które wypowie-
dział na ten temat. Musiałeś przeczytać je w Puranach i na pewno pamiętasz 
ten werset:
1.3.77
„ Czymże jest stworzenie bez świętych osób, dla których jestem wyłącznym 
przeznaczeniem, bez nich nie pragnę cieszyć się Mą najwyższą błogością lub 
bogactwem.”
1.3.78
Boska forma Pana jest źródłem wszystkich półbogów, włącznie ze mną. 
Poprzez nią obdarza Swych wielbicieli wielką przyjemnością. Jednak w po-
równaniu do bezcennych wielbicieli, Pan uważa Swoje ciało za pozbawione 
wartości. Czy istnieje osoba, której kwalifikacje pozwalają na wychwalanie 
wielbicieli Pana?
1.3.79
Co więcej, pośród niezliczonych wielbicieli Prahlada jest przykładem do-
skonałości oddania. Sam Pan opisał go w ten sposób. Szczęście Prahlada jest 
niewyobrażalne.
1.3.80
Gdy pan rozszarpał Hiranyakasipu, ja, wszyscy półbogowie oraz sama bogi-
ni Laksmi widzieliśmy na własne oczy niezrównaną pomyślność Prahlada.
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1.3.81
„Pan Visnu wiele razy usiłował ofiarować Prahladowi błogosławieństwa, 
jednak ten odmówił nawet wyzwolenia. W zamian wybrał tylko czyste od-
danie. Z tego powodu składam mu pokłony.”
1.3.82-83
Mój drogi mędrcze, Bali pogwałcił duchową etykietę sprzeciwiając się pole-
ceniu mistrza duchowego oraz nie dotrzymując swego słowa. Jednak wiemy, 
że Pan zgodził się pozostać strażnikiem u jego drzwi. Czy był to rezultat 
nic nie znaczącej jałmużny Bali Maharaja? Pan również obdarzył ochroną 
niegodziwego Banę. Czy był to rezultat modlitw, które ofiarowałem Panu?
1.3.84
Nie. W obydwu przypadkach Pan działał z powodu uczucia dla Prahlada, 
Swego najbardziej ukochanego wielbiciela. Jednak cóż więcej mogę powie-
dzieć na ten temat w obecności Gauri, bliskiej przyjaciółki bogini Laksmi?
1.3.85
Udaj się szybko na Sutala. Ofiaruj Prahladzie niezliczone błogosławieństwa, 
obejmij go i przekaż mu, że ja również obejmuję go raz za razem.
1.3.86
Na nieszczęście, ten najlepszy ze świętych osób nie będzie tolerował ani 
naszych pokłonów, ani gloryfikacji. Jeśli nie chcesz wpaść w tarapaty, nie 
odrzucaj tego faktu.

4. Bhakta: Wielbiciel
Narada odwiedza Prahlada na Sutala-loce

1.4.1
Śri Pariksit powiedział: 
- Po wysłuchaniu najbardziej zadziwiających słów Pana Śivy, mędrzec 
Narada zapragnął zobaczyć Prahlada osobiście. Z tego powodu drogą serca 
natychmiast udał się na Śri Sutala wbiegając do miasta demonów.
1.4.2
Prahlada, najlepszy z Vaisnavów, przebywał w ustronnym miejscu pochło-
nięty miłosną medytacją o lotosowych stopach Najwyższego Pana. Ujrzaw-
szy nadchodzącego brahmina Naradę, szybko powstał i złożył mu pełne 
pokłony.
1.4.3
Z pewnym wysiłkiem Prahlada nakłonił Naradę, by ten usiadł na sto-
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sownym miejscu. Następnie zaczął wielbić go zgodnie ze standardowymi 
zasadami tak, jak wielbił wcześniej innych. Jednak Narada czując wielki 
szacunek wobec Prahlada odmówił rytuału. Roniąc łzy radości objął go, po 
czym powiedział jak następuje.

Narada wychwala Prahlada

1.4.4
Śri Narada powiedział: 
- Nareszcie! Po długich poszukiwaniach odnalazłem cię – prawdziwego 
odbiorcę pełni łaski Krsny! Moje wysiłki w końcu przyniosły upragniony 
rezultat! Od samego dzieciństwa zostałeś obdarzony czystym oddaniem dla 
Pana. Nikt wcześniej nie widział takiej spontanicznej miłości.
1.4.5
Dzięki mocy swego czystego oddania pokonałeś straszliwe przeszkody – ty-
siące wybuchów gniewu, które ojciec skierował przeciwko tobie. Co więcej, 
wszystkie demony uległy twojemu wpływowi stając się Vaisnavami.
1.4.6
Pogrążony w medytacji o Krsnie wyglądasz tak, jakbyś zapomniał o swoim 
istnieniu. Twoje ciało drży i niczym szaleniec tańczysz, śpiewasz i krzyczysz 
z całych sił. W ten sposób rozprzestrzeniasz służbę oddania dla Pana Visnu. 
Wyzwalając wszystkie światy z cyklu narodzin i śmierci napełniasz je rado-
ścią.
1.4.7
Gdy Pan Krsna pojawił się na brzegu oceanu, posadził cię na swych kola-
nach pieszcząc niczym matka. Tak okazał ci szacunek, ignorując jednocze-
śnie Brahmę, Śivę oraz innych, ofiarujących modlitwy półbogów. Zignoro-
wał nawet boginię Padmę.
1.4.8
Przerażony Brahma błagał cię, byś zbliżył się do Śri Nrsimhy. A gdy upadłeś 
do Jego boskich, lotosowych stóp, Pan powstał podnosząc cię z ziemi. Poło-
żył na twojej głowię Swą lotosową dłoń i zaczął lizać całe twoje ciało.
1.4.9
Gdy Pan Hari najbardziej atrakcyjnymi i przebiegłymi namowami starał 
się ofiarować ci najwyższą siedzibę nie wykazałeś zainteresowania wyzwo-
leniem, o które modli się Brahma i inni. Zamiast tego poprosiłeś wyłącznie 
o oddanie dla Pana, narodziny po narodzinach.



35

1.4.10
Odwzajemniając się miłości Pana zgodziłeś się przyjąć tron swego ojca. 
W swych modlitwach wyjawiłeś Panu Nrsimsze, że uczyniłeś to, by pomóc 
wyzwolić wszystkich ludzi. Wciąż siedzisz na tym królewskim tronie skupio-
ny w medytacji nad Panem Nrsimhą.
1.4.11
Pewnego razu udałeś się do Lasu Naimisa, by otrzymać darśana Pana Nara-
yana znanego jako „Pan w żółtym stroju.” Po drodze zadowoliłeś Go w wal-
ce i usłyszałeś takie oto słowa, - „Tak, jesteś zawsze w stanie mnie pokonać!”
1.4.12
Śri Pariksit kontynuował: Powiedziawszy to, Narada – ocean ekstatycznych 
doznań w oddaniu dla Pana Hari – zaczął tańczyć. Ten poufny sługa Pana 
krzyczał, - „Pokonany przez nas!”
1.4.13
Śri Narada następnie powiedział:
- O najlepszy z Vaisnavów, dlaczego miałbym mówić, że Pan Mukunda 
został pokonany wyłącznie przez ciebie? Twój wnuk Bali, wódz Daityów, 
również podbił Jego serce. Dzięki twojej łasce, Pan jest jego odźwiernym.
1.4.14
Od teraz zamierzam na stałe pozostać w twoim towarzystwie. Dzięki twej 
mocy z pewnością będę w stanie pokonać klątwy jakie rzucił na mnie Daksa 
i inni.

Prahlada odpiera pochwały Narady

1.4.15
Śri Pariksit powiedział:
- Nie będąc w stanie tolerować słuchania własnych chwał, zawstydzony 
Prahlada pochylił twarz, pokłonił się Naradzie i przemówił do niego pełnym 
szacunku, cichym głosem.
1.4.16
Śri Prahlada powiedział:
- Mój panie i mistrzu duchowy, rozważ proszę wszystko co przed chwilą 
powiedziałeś. Młody chłopiec nie jest w stanie prawidłowo zrozumieć nauki 
służby oddania dla Krsny.
1.4.17-18
Jednak, gdy ktoś otrzyma instrukcje od wielkiej duszy, instrukcje te po-
siadają moc obudzenia wyższego zrozumienia. Wówczas ktoś jest w stanie 
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zaangażować się w służbę oddania dla Pana Hari. Dlatego nie jest oznaką 
wielkości, gdy taka zwykła osoba jak ja jest w stanie wytrwać pomimo 
strasznych niepokojów, oświecać dzieci, zachowywać się niczym święta 
osoba, okazywać współczucie cierpiącym duszom, czy odmawiać błogosła-
wieństwa wyzwolenia.
1.4.19
Wyłącznie w oparciu o takie symptomy najlepsi ze świętych nie dochodzą 
do wniosku, że ktoś otrzymał łaskę Krsny. Łaska Krsny, błogosławiony Nara-
do, pojawia się wyłącznie w prawdziwie tego wartym słudze.
1.4.20
Nigdy nie wykonałem żadnej prawdziwej służby dla Pana, tak jak uczynili 
to Hanuman i inni. Tylko czasami pamiętałem Pana w sytuacjach, gdy mój 
umysł był zaniepokojony.
1.4.21
Wychwalasz mnie ponieważ Pan pieścił mnie i okazał inne oznaki uczucia. 
Jednak niektórzy uznają takie sentymentalne zachowanie jedynie za fałszy-
we przedstawienie Mayi, podczas gdy inni widzą w tym pokaz Jego rozry-
wek.
1.4.22
Bierzesz ten pokaz uczuć za naturalną oznakę Jego miłości, jednak ja uwa-
żam je za nic więcej jak sen. A nawet jeśli uznamy je za prawdziwe, wciąż 
nie są dowodem Jego łaski.
1.4.23
Święte autorytety wierzą, że Pan prawdziwie obdarza swą łaską wtedy, gdy 
daje możliwość pełnienia służby. Błogosławieństwo to daje takim wielbicie-
lom jak Hanuman. Nic innego nie można uznać za Jego łaskę.
1.4.24
Co więcej, Śriman Nrsimha nie wykonał tej rozrywki, by okazać mi względy. 
Uczynił to, by chronić Swych wielbicieli półbogów, oraz by wyzwolić dwóch 
ze Swoich wiecznych sług.
1.4.25
Pragnął również dotrzymać prawdziwości słów Brahmy i jego synów oraz 
w pełni ukazać wielkość służby oddania. Nie było innych powodów dla Jego 
rozrywek.
1.4.26
O najlepszy z wielbicieli, który nie posiadasz nic materialnego, gdy Osoba 
Boga ofiarował mi królestwo zrozumiałem, że nie otrzymałem nawet jedne-
go atomu Jego łaski.
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1.4.27
Sam Pan mówi, - „Gdy pragnę okazać komuś łaskę, sprawiam, że traci on 
swe bogactwo.” Te słowa, jak również słowa Jego egzaltowanych wielbicieli 
są tego dowodem.
1.4.28
Tylko spójrz jak moje przywiązanie do władania królestwem, członków 
rodziny, sług i innych osób zepchnęło na drugi plan wielbienie Pana! Za to, 
że nie uroniłem ani jednej łzy z tego powodu, powinienem zostać potępiony 
raz za razem!
1.4.29
Czy istnieje inny powód mojej walki ze sławnym Panem Viśala. Zachowy-
wałem się wtedy tak, jakbym powrócił do niskiego uwarunkowania wynika-
jącego z mych narodzin.
1.4.30
Demony w swych naukach są zawsze skłonni do niepoprawnych studiów 
nad prawdą o jaźni. Z powodu towarzystwa takich demonów, nawet dzi-
siaj moje zrozumienie nie jest wolne od zdegradowanego elementu suchej 
spekulacji.
1.4.31
Zatem w jaki sposób może pojawić się we mnie choć odrobina czystego od-
dania, która świadczyłaby o łasce Pana? Gdy rozmyślam nad niegodziwością 
Banasury, otrzymuje dowód mojego braku oddania.
1.4.32
Niektórzy mówią, że po tym jak Pan zaaresztował i uwięził Bali Maharaja 
na Sutala, pozostał tu w roli odźwiernego wyłącznie po to, by utrzymać go 
w niewoli. Poza tym nie wiem, gdzie teraz przebywa.
1.4.33
Czasami osoby takie jak Ravana są w stanie ujrzeć Pana na tej planecie. 
Jednak ukazuję się On innym wyłącznie wtedy, gdy ma w tym określony cel. 
Dokładnie w tym miejscu objawił się Durvasie, jako że ten posiadał wielką 
wiarę w możliwość ujrzenia Pana.
1.4.34
Gdy ktoś rozwija w sobie silne pragnienie osiągnięcia Najwyższego Pana, 
wówczas może tego dokonać. Jednak przebywanie w pobliżu rezydencji 
Pana nie daje Jego towarzystwa.
1.4.35
Jeśli mój Pan zawsze przebywałby tutaj osobiście, dlaczego musiałem prze-
być całą drogę do Naimisaranya, by ujrzeć Go jako Pana Pitavasa, Narayana 
w złocistym stroju?
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1.4.36
Można powiedzieć, że to dzięki twojej łasce Najwyższy Pan rozwinął do 
mnie odrobinę miłości, przez co wydaję się być taki wspaniały. Jednak moja 
wielkość jest nic nie znaczącą drobiną w porównaniu do ogromu łaski, jaką 
Pan obdarza Swych nowych wielbicieli.
1.4.37
O Narado, twoje serce przepełnione jest bezprzyczynowym współczuciem. 
Dlaczego miałbym dalej opisywać swą złą fortunę sprawiając, że jesteś 
nieszczęśliwy? W zamian rozważ proszę łaskę jaką Pan obdarzył Hanumana 
z rasy Kimpurusa.
1.4.38
Zauważ proszę, że Najwyższa Osoba Boga pojawił się nagle w Swej formie 
Narasimhy wyłącznie po to, by zabić mego ojca. I natychmiast po tym, jak 
osiągnął Swój cel zniknął.
1.4.39
Nie byłem w stanie ujrzeć mego Pana bezpośrednio, gdy tego zapragnąłem. 
A gdy zobaczyłem Go na brzegu oceanu, było to niczym sen.

Prahlada kieruje Naradę do Hanumana

1.4.40
Jednak Hanumanowi bardziej sprzyja pomyślność. Przez wiele tysięcy lat 
cieszył się nieustanną i pozbawioną przeszkód służbą dla Pana.
1.4.41
Jest najpotężniejszą osobą. Będąc zaledwie dzieckiem, półbogowie obdarzyli 
go licznymi, wspaniałymi błogosławieństwami. Tak stał się odpornym na 
starość i śmierć.
1.4.42
Jest on wolny od wszelkiego rodzaju strachu, wypełnia wielkie śluby oraz 
wykonuje pomyślne czynności. Wybitny wśród bohaterów, jest wyjątkowym 
sługą Pana dynastii Raghu.
1.4.43
Jakby od niechcenia przeskoczył tysiące mil niezgłębionego oceanu. W stoli-
cy króla Raksasów doskonale ukoił smutek Matki Sity.
1.4.44
Bez strachu niepokoił przeciwników, spalił Lankę i zniszczył znajdującą się 
tam twierdzę. Gdy przyniósł wiadomości o Sicie, Pan uściskał go z całych 
sił.
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1.4.45
To Hanuman był najlepszym wierzchowcem Pana. Jego ogon służył za biały, 
królewski parasol, a szerokie plecy za wygodne siedzenie. To Hanuman 
kierował budową mostu na oceanie.
1.4.46
Spełnił pragnienia Vibhisana. Zniszczył siły zbrojne Raksasów. I to on po-
siadał specjalną moc dostarczenia leczniczego zioła zwanego viśalya-karani.
1.4.47
Był życiem swych żołnierzy. Zawsze dawał radość Panu i Jego młodszemu 
bratu Laksmanowi, służąc Im jako wierzchowiec.
1.4.48
W najwyższym stopniu inteligentny i pełen odwagi przyniósł zwycięstwo 
Panu Ramacandrze. Przyczynił się do zwiększenia nieskazitelnej chwały 
Pana, zabójcy króla Raksasów.
1.4.49
To Hanuman zainspirował Sitę. A na polecenie Pana, ten prawdziwy odbior-
ca łaski wciąż żyje w tym świecie. Uczynił to choć nie jest w stanie znieść 
rozstania ze swym Panem.
1.4.50
Utrzymuje się przy życiu nieprzerwanie słuchając chwał Pana Ramy. Stojąc 
przy Bóstwie Pana, otacza go wciąż ten sam splendor.
1.4.51
Mój drogi mistrzu duchowy, wielkość Hanumana jest dobrze znana z takich 
oto cytatów pism objawionych: - „Wódz małp osiągnął doskonałość działa-
jąc jako sługa Pana.” - Jego służba jest dowodem łaski Pana.
1.4.52
„Chociaż Hanuman otrzymał od syna Daśarathy błogosławieństwo wyzwo-
lenia nawet o nie nie zabiegając, nigdy nie przyjął go bez możliwości pełnie-
nia służby. Temu Hanumanowi składam pełne szacunku pokłony.”
1.4.53
Z pewnością znasz wiele innych, nie wspomnianych przeze mnie chwał Ha-
numana. Dlaczego nie udasz się na Kimpurusa-varsę, by spotkać go osobi-
ście i doświadczyć wielkiej radości?

Narada spotyka Hanumana
1.4.54
Śri Pariksit powiedział:
- Droga matko, mędrzec Narada wyskoczył ze swego siedzenia i poszybował 
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przez niebo na Kimpurusa-varsę nieustannie powtarzając, - „Jak wspaniale! 
Jak wspaniale!”
1.4.55
Na Kimpurusa-varsie Narada ujrzał Hanumana pogrążonego w wielbieniu 
(parafernaliami z lasu) lotosowych stóp Pana Ramacandry. Służył Mu tak, 
jak czynił to osobiście wcześniej.
1.4.56
Słuchając nektaru słów Ramayany recytowanej przez Gandharvów i innych 
niebiańskich śpiewaków, Hanuman był w ekstazie. Jego kończyny drżały, łzy 
nieprzerwanie płynęły z oczu, a włosy na ciele stały dęba.
1.4.57
Gloryfikował Pana rozmaitymi modlitwami, które wybitnie skomponował 
w prozie i wierszu. Recytował również modlitwy skomponowane przez 
innych raz za razem składając pokłony.
1.4.58
Narada wykrzyknął w radości, - „Chwała Ci Śri Raghunatha! Wszelka chwa-
ła ukochanemu Śri Janaki! Chwała starszemu bratu Laksmana!”
1.4.59
Zachwycony gloryfikacją imion swego uwielbionego Pana, Hanumana 
jednym skokiem przebył odległość dzielącą go od unoszącego się w oddali 
Narady i mocno złapał go za szyję.
1.4.60
Naradę ogarnęła radość. Podczas, gdy nogi poruszały się w tańcu, jego 
dłonie ocierały potop miłosnych łez z oczu władcy małp. Dzieląc wyjątkowy 
nastrój miłosnej ekstazy Hanumana Narada wykrzyknął gromkim głosem.

Narada wychwala Hanumana

1.4.61
Śri Narada powiedział:
- O błogosławiony, faktycznie jesteś najdroższym wielbicielem Najwyższego 
Pana! Teraz również osiągnąłem Jego przychylność zaledwie dzięki ujrzeniu 
twojej osoby.
1.4.62
Śri Pariksit powiedział:
- W mgnieniu oka Hanuman spoważniał i pokłonił się mędrcowi półbogów. 
Powitał Naradę z szacunkiem i zaprowadził do świątyni Pana Ramacandry, 
by ten mógł ofiarować pokłony bohaterowi dynastii Raghu.
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1.4.63
Narada złożył pełne szacunku pokłony Panu w świątyni, po czym usiadł 
na przygotowanym przez Hanumana miejscu. Narada poczuł, że osiągnął 
zadziwiający skarb zrodzony z czystej miłości do Pana. Podnosząc swą vinę 
przemówił.
1.4.64
Śri Narada powiedział:
- Tak, jesteś największym odbiorcą łaski Najwyższego Pana. Nikt nie może 
się z tobą równać. Ach! Jesteś zawsze pogrążony w oceanie ekstatycznego 
wielbienia Pana, czerpiąc z tego nowszą i nowszą przyjemność.
1.4.65
Jesteś sługą Pana, Jego przyjacielem, wierzchowcem, miejscem spoczynku, 
flagą, parasolem, baldachimem i wachlarzem. Jesteś Jego bardem, doradcą, 
lekarzem, generałem, najlepszym pomocnikiem oraz tym, który rozprze-
strzenia Jego nieograniczone chwały.
1.4.66
Całkowicie podporządkowawszy się Panu otrzymałeś największą łaskę. De-
dykując życie tematom Jego transcendentalnych chwał, zawsze zwiększasz 
błogość wielbicieli, których chroni. Jesteś najlepszym ze świętych. Jesteś 
nawet lepszy od Garudy i innych podobnych mu sług.
1.4.67
Rzeczywiście, twoje oddanie dla Pana jest absolutnie czyste. Według ciebie, 
nie istnieje nic cenniejszego od przyjemności służenia Mu. Wprawiasz w za-
chwyt wszystkich wielbicieli najlepszego ze wielkodusznych Panów wypo-
wiadając do Niego te oto słowa:
1.4.68
- „Choć wyzwolenie niszczy niewolę materialnej egzystencji nie pragnę go, 
gdyż mógłbym w nim zapomnieć, że Ty jesteś panem, a ja Twoim sługą.”

Hanuman odpiera pochwały Narady

1.4.69
Śri Pariksit powiedział:
- Hanuman płonął w ogniu rozłąki do swego mistrza, Najwyższego Pana. 
Słowa opisujące specjalną łaskę lotosowych stóp Pana były niczym który 
sprawił, że ogień ten wybuchnął ogromnym płomieniem. Przez chwilę pła-
kał rzewnie, po czym uspokojony przez mędrca przemówił.
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1.4.70
Śri Hanuman powiedział:
- O najlepszy z mędrców, dlaczego mi to robisz, draniowi pozbawionemu 
lotosowych stóp Śrimana Ramacandry? Dlaczego przypominasz mi jak Pan 
mnie odrzucił, doprowadzając mnie tym do rozpaczy?
1.4.71
Jeśli naprawdę jestem sługą Pana, dlaczego porzucił mnie zabierając do du-
chowego królestwa Swych najdroższych wielbicieli, włączając w to Sugrivę 
i innych mieszkańców Kośali?
1.4.72
Jesteś dla mnie zbyt łaskawy. Z powodu dobrej fortuny pełnienia służby dla 
Niego doszedłeś do wniosku, że Pan obdarzył mnie Swą łaską.

Hanuman kieruje Naradę do Pandavów

1.4.73-74
Lecz teraz zstąpił On w Mathura-puri, gdzie ukazuje szczyt Swego bogac-
twa i mocy. Całość okazanej mi łaski nie może się równać nawet odrobinie 
przychylności, którą darzy świętych Pandavów. Łaska, którą otrzymałem jest 
niczym grudka ziemi w porównaniu do Góry Sumeru.
1.4.75
Już w dzieciństwie Pandavowie raz za razem doświadczali różnego rodzaju 
nieszczęść włącznie z otruciem. Pan uczynił to z rozwagą ukazując ich de-
terminację, religię, sławę, mądrość, oddanie i ekstatyczną miłość.
1.4.76
Był ich sługą, doradcą, posłańcem, woźnicą oraz nadwornym pomocnikiem. 
Czuwał nad nimi w nocy, podążał za nimi podczas procesji, a nawet ofiaro-
wał im pochwały i pokłony.
1.4.77
Z powodu pełnej miłości troski, nie istniało nic co Pan, by dla nich nie 
uczynił. Widziano Go jak dla nich przyjmował rolę sługi, towarzysza i naj-
droższego przyjaciela. Oni czynili to samo dla niego.
1.4.78
Jako, że Pan nieustannie przebywa w towarzystwie Pandavów, ich stolica 
stała się niczym święty las, w którym mędrcy wykonują wyrzeczenia. Samo 
przebywanie w tym mieście nagradza takimi samymi pobożnymi rezultata-
mi, które osiąga się poprzez wykonywanie surowych pokut.
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1.4.79
Śri Pariksit powiedział:
- Słysząc te słowa Śri Narada zapragnął ujrzeć lotosowe stopy Krsny. Po pro-
stu chciał udać się do Dvaraki i pozostać tam na zawsze. Powstał, usiadł, po 
czym powstał ponownie. Zaczął tańczyć w ekstazie i przepełniony radością 
wykrzykiwał z całych sił.
1.4.80
Słowa dotyczące Pandavów sprawiły, że serce Hanumana pogrążyło się 
w transcendentalnej błogości. Będąc w ekstazie wzniósł się wyżej od miej-
sca, w którym tańczył Narada i zaczął kontynuować przerwany temat.
1.4.81
Śri Hanuman powiedział:
- Wszystkie nieszczęścia, który spadły na Pandavów były w najwyższym 
stopniu pomyślne i pożądane. Dzięki nim Osoba Boga zapragnął jak naj-
szybciej dołączyć do Swych wielbicieli.
1.4.82
O Pandavowie, zniewoliła was czysta miłość! Ignorując rozsądek i etykietę 
angażujecie mego Pana, by służył wam jako posłaniec i woźnica.
1.4.83
Ach Pandavowie, z pewnością znacie jakieś transcendentalne zioło, czy 
mantrę, która oczarowuję najpotężniejszego z czarodziei.
1.4.84
Pariksit Maharaja powiedział:
- O matko, o sławna żono syna Pandavów, po tym jak Hanuman powiedział 
te słowa wielokrotnie wyskakując wyżej i wyżej, przyłączył się do Narady 
w tańcu. Wówczas zaczął mówić dalej:
1.4.85
- O mistrzu wszystkich mistrzów, zostałeś pokonany przez Swoje wielkie 
uczucie do wielbicieli! To właśnie w taki sposób oczarowujesz ich serca.
1.4.86
Moim największym szczęściem jest to, że Bhimasena, syn Prthy jest również 
moim drogim bratem.
1.4.87
Pan Krsna, w przyjaźni okazał Arjunie pełnię łaski dając mu Swą siostrę za 
żonę. Ten Arjuna nosi mój wizerunek na fladze swego rydwanu.
1.4.88
Bez bezprzyczynowej łaski najukochańszych przyjaciół Pana, miłosna służ-
ba oddania wykonywana przez Jego wielbiciela nigdy nie przyniesie upra-
gnionego rezultatu.
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1.4.89
Dlatego o najlepszy z Vaisnavów, najdroższy wielbicielu Pana udajmy się 
razem do Pandavów i przyjmijmy ich schronienie.
1.4.90-91
W Ayodhyi Pan nigdy nie ujawnił tego, co teraz objawia w okręgu Mathury 
zwanym Dvaraka: niezliczonych odmian najwyższego bogactwa i słodyczy, 
które są niepojęte dla Brahmy, Rudry oraz innych półbogów. Te chwały 
zwiększają miłość Jego wielbicieli.

Hanuman odmawia udania się do Hastinapury

1.4.92
Śri Narada powiedział:
- Ach, co ty mówisz? Coś, czego nie można ujrzeć w Ayodhyi? Tego nie 
można ujrzeć nawet na Vaikunthach! Wstawaj mój przyjacielu! Powinniśmy 
udać się tam od razu.
1.4.93
Śri Pariksit powiedział:
- Hanuman, ocean powagi, westchnął i po chwili zamyślenia pokłonił się 
Naradzie mówiąc.
1.4.94
Śri Hanuman powiedział:
- Z pewnością byłoby stosownym, gdybyśmy odwiedzili Pandavów w Dvara-
ce i ofiarowali im naszą służbę, gdyż pod każdym względem są oni najdrożsi 
Osobie Boga i Jego małżonce.
1.4.95
Jednak teraz Pan ukazuje niespotykanie intensywną łaskę i słodycz, coś 
o wiele bardziej poufnego od tego, co pokazywał do tej pory.
1.4.96
Te wspaniałe radosne rozrywki są tak urzekające, że zdolne są oszołomić 
nawet samo zrealizowanych mędrców.
1.4.97
Tylko zobacz jak nawet twój ojciec Brahma, praojciec świata, acarya i zało-
życiel nauk Wedyjskich został oszołomiony rozrywkami Krsny.
1.4.98
Cóż zatem mogę powiedzieć o mnie, głupiej małpie z lasu? Z powodu zadzi-
wiającego przebiegu rozrywek Krsny obawiam się popełnienia obraz.
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1.4.99
Niech wspaniale, różnorodne rozrywki Pana staną się życiem Jego sług, któ-
rzy pochłonięci są wyłącznie myślami o Nim. Dla takich wielbicieli, rozryw-
ki te zawsze zwiększają ekstazę miłości Boga.
1.4.100-104
Poza tym, po prostu odczuwam większą atrakcję do Najwyższego Pana w Je-
go wiecznej formie Śri Raghunatha, syna Daśaratha, radości Matki Kauśalyi. 
Jego serce jest zawsze delikatne z powodu naturalnego, bezpretensjonal-
nego współczucia. Jest spontanicznie przyciągany do miłosnych wymian 
z wielbicielami, wymian wolnych od najmniejszego śladu dwulicowości. 
Zademonstrował jak należy prawidłowo podążać za religijnymi obowiązka-
mi cywilizowanego człowieka oraz dotrzymał ślubu posiadania wyłącznie 
jednej żony. Nieśmiały z wrodzonej pokory zawsze spogląda w dół z oczami 
skupionymi na ziemi. Jego wzniosły charakter sprawia radość każdemu. 
Stoi z łukiem w dłoni, król królów, bohater miasta Ayodhyi. Służy mu Sita, 
Laksmana i starszy brat Bharata. Włada rasą małp jako drogi przyjaciel Su-
grivy oraz daje schronienie Vibhisanowi. Słuchając rozrywek Krsny, widzę 
jak zwiększyła się nieograniczona miłosna atrakcja, którą czuję do mego 
mistrza.
1.4.105
Dlatego uważam, że powinienem pozostać tutaj, by nieustannie widzieć Go 
w tej formie oraz pić nieśmiertelny nektar Jego rozrywek.
1.4.106
A gdy od czasu do czasu Pan wezwie mnie w jakimś celu, dzięki Jego 
ogromnej łasce będę mógł cieszyć się transcendentalnym szczęściem pełnie-
nia dla Niego służby.
1.4.107
Lub być może zainspirowany uczuciem, którym mnie darzy Pan wezwie 
mnie tylko po to, bym mógł ujrzeć Jego piękną formę, którą kocham bar-
dziej niż własne życie.
1.4.108
Muszę być gotów, by stawić się przed Nim bez zwłoki, kiedykolwiek tylko 
sobie tego zażyczy. Teraz udaj się proszę w odwiedziny do domu Pandavów 
i zobacz Najwyższą Prawdę Absolutną w Jego ludzkiej formie.
1.4.109
Pan Krsna jest w pełni zadowolony w Sobie. Nawet wielcy mędrcy nie są 
w stanie dostrzec Go w swych sercach lub opisać Go słowami. On jest naj-
większym czarodziejem, a Jego rozrywki są źródłem nieskończonej atrakcji.
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1.4.110
Proszę, niech twoją inteligencję nie przesłoni obraźliwa myśl, że jesteśmy 
mnichami wiernymi celibatu, podczas gdy Pandavowie są zaledwie osobami 
żyjącymi w rodzinie, których rozpraszają polityczne sprawy.

Hanuman wychwala Pandavów, a szczególnie Yudhisthirę
1.4.111
Pandavowie nigdy nie pragną czegokolwiek materialnego, ponieważ nie-
ustannie służą lotosowym stopom Pana Krsny. I w rzeczywistości ich lotoso-
we stopy są obiektem czci mistrzów duchowych paramahamsów.
1.4.112
Najstarszy z tych braci włada krajem z miłości do Osoby Boga. Dzięki temu, 
jego królestwo pełne jest wszelkiego rodzaju bogactwa, którym rzadko 
mogą cieszyć się nawet półbogowie.
1.4.113
Poprzez takie ofiary jak Rajasuya, czy Aśvamedha uzyskał pobożny kredyt 
wystarczający na osiągnięcie świata Pana Visnu. Będąc wciąż w tym świecie, 
włada całą przestrzenią Jambudvipy.
1.4.114
Jego nieskazitelna sława znana jest w trzech światach. Jego doskonałe bogac-
twa wzbudzają zawiść u bogów.
1.4.115
Król osiągnął całe to bogactwo dzięki łasce Krsny i ofiarował Mu je z powro-
tem w całości. Bogactwo to nigdy nie miało nad nim żadnej mocy.
1.4.116
Jako, że jego serce zawsze płonęło ogniem miłości do Krsny, girlandy, wspa-
niałe stroje, czy papka sandałowa pociągały go nie bardziej, niż pociągałyby 
człowieka dotkniętego głodem i pragnieniem.
1.4.117
Tylko spójrz, jego znakomita żoną jest nikt inny jak Śrimati Draupadi, 
a braćmi takie osobistości jak błogosławiony Bhimasena i Arjuna.
1.4.118
Nie są mu drodzy z powodu rodzinnych więzów ani dlatego, że pomagają 
mu w osiągnięciu czterech celów materialnego życia. Przyczyną jest ich 
miłosny związek z lotosowymi stopami Krsny.
1.4.119
Jednak co ja, małpa z lasu może powiedzieć o Pandavach? Wasza wysokość 
wiesz o ich chwałach znacznie więcej ode mnie.
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5. Priya: Ukochany
Pandavowie witają Naradę

1.5.1
Śri Pariksit powiedział:
- Gdy Śri Narada tańcząc przybył do królestwa Kuru i biegiem wkroczył do 
stolicy, jego radość nie miała końca.
1.5.2-3
W tym czasie Dharmaraja Yudhistira radził się swych najbliższych w jaki 
sposób mogą zobaczyć Krsnę, sprowadzając Go pod pretekstem jakiejś ofia-
ry lub nieszczęścia. Gdy król usłyszał, że wielki mędrzec stoi u jego drzwi 
natychmiast powstał wraz ze swymi braćmi, matką i żonami.
1.5.4
Gdy Yudhisthira ochoczo wybiegł mu na powitanie, Narada zbliżywszy się 
złożył mu pełne szacunku pokłony. Następnie Yudhisthira wprowadził go na 
salę zgromadzeń i z trudnością usadowił na honorowym miejscu.

Narada wychwala Krsnę i Pandavów

1.5.5
Droga matko, tak jak uczynili to wcześniej inni, król przyniósł wielki wybór 
parafernaliów w celu wielbienia Narady. Jednak Narada podniósł je pierw-
szy i zaczął czcić twoich teściów oraz ich służbę.
1.5.6
Narada zaczął intonować z najdrobniejszymi szczegółami o chwałach cen-
nego skarbu, o którym opowiadał Hanuman – łasce jaką Krsna obdarzył 
Pandavów. Mówiąc to grał na vinie.
1.5.7
Śri Narada powiedział:
- Rzeczywiście jesteście największymi szczęśliwcami na Ziemi! Pan wszyst-
kich władców wszechświata jest waszym najdroższym przyjacielem. Jest 
waszym Bogiem, mistrzem duchowym, jest waszym kuzynem, z którym 
łączą was więzy krwi. Jest waszym posłańcem, jest zawsze dla was życzliwy, 
wypełnia wasze polecenia i jest nawet waszym woźnicą.
1.5.8
Brahma, Rudra i inni półbogowie mają wielkie trudności ze zrealizowaniem 
Go, nawet w trakcie zaawansowanej medytacji.  Może być On poznany 
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poprzez słowa Wed wyłącznie wtedy, gdy zna się ich specjalne znaczenie. 
Śriman Nrsimha, Śri Vamana i Śri Raghavendra są Jego plenarnymi ekspan-
sjami.
1.5.9
Wszystkie inne inkarnacje Boga pojawiają się z części Jego plenarnych 
części. Tacy wielcy bogowie jak Brahma są uważani za Jego materialne 
bogactwa, podczas gdy materialna natura jest jego służącą. Będąc zawsze 
w zasięgu wzroku, jest gotowa służyć Mu stwarzając, utrzymując i niszcząc 
wszechświat.
1.5.10
Gdy Brahma i inni półbogowie odpowiedzieli na rozpacz Matki Ziemi, 
zebrali się wszyscy nad Oceanem Mleka przestrzegając ścisłych ślubów. Re-
cytowali modlitwy i wielbili Najwyższego Pana, medytując z pełną koncen-
tracją. Mimo to, nie byli w stanie osiągnąć Jego łaski.
1.5.11
Wówczas Brahma otrzymał wewnątrz serca rozkaz Pana, słysząc go w for-
mie głosu z nieba. Powtórzył to polecenie półbogom sprawiając, że wszyscy 
poczuli zadowolenie.
1.5.12
Tacy mędrcy jak Garga ujawniają kim naprawdę jest Krsna wyłącznie pod-
czas niektórych poufnych spotkań. Bóg, Osoba, Narayana jest Mu równy 
tylko w niektórych aspektach, a co dopiero mówić o innych.
1.5.13
Słyszymy, że Krsna przebywa w Mathurze w formie Bóstwa zwanym Dirgha 
Visnu, Maha-visnu i Maha-narayana.
1.5.14
My, możemy się jedynie modlić o moc zadowolenia Go naszą dyscypliną 
ciszy, spokoju i oddania. Jednak On poddał się waszej kontroli, będąc z was 
naturalnie zadowolonym.
1.5.15
Posłuchaj proszę co mam do powiedzenia: Wcześniej Krsna ofiarował dar 
wyzwolenia tylko kilku kwalifikowanym osobom. To zawsze było zasadą.
1.5.16-17
Kalanemi, Hiranyaksa, Hiranyakasipu, Ravana, Kumbhakarna i inni zostali 
zabici przez Pana, jednak żaden z nich nie otrzymał wyzwolenia. Z kolei 
czystej służby oddania nie otrzymał nikt poza Prahladem, którą Pan przy-
znał mu w Swej inkarnacji Śri Nrsimhy.
1.5.18-19
Później, inkarnacja Pana Raghunatha obdarzyła czystym oddaniem za-
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ledwie kilku – Guhę, Hanumana, Jambavana, Vibhisana, Daśarathę oraz 
błogosławionego Sugrivę. Jednak w odniesieniu do tych wielbicieli nigdy nie 
słyszymy o premie, najwyższym stanie czystego oddania.
1.5.20
Jednak teraz wyzwolenie zostało przyznane tak wielu osobom. Wielu stało 
się wielbicielami, a ich serca wypełniła czysta prema. Wszystko to dzięki 
waszemu kuzynowi!
1.5.21
Na mocy Jego chwały, demony którym należało się piekielne przeznaczenie 
stały się nieśmiertelne. Stało się tak, gdyż zostały zabite przez Niego, lub 
przez takich Jego towarzyszy jak Arjuna.
1.5.22-23
Tacy troskliwi mędrcy jak Viśvamitra, Gautama i Vasistha skupiali się 
na wyrzeczeniach, medytacji mantr i duchowej wiedzy. Mieli różne cele 
w życiu. Jednak w czasie pielgrzymki na Kuruksetra, Śri Krsna miłosiernie 
zainspirował ich, by modlili się do Niego o czyste oddanie. W ten sposób 
osiągnęli czystą służbę oddania stając się jej całkowicie zadedykowani.
1.5.24
Nawet nieruchome istoty okryte siłą ignorancji – drzewa, pnącza, itd. 
– wzniosły się do świadomości czystej dobroci. Teraz te drzewa i pnącza 
skrapiają ziemię swymi sokami w formie nektaru krsna-premy.
1.5.25
O bracia Krsny, w jaki sposób można właściwie opisać nieskończone cuda 
Jego cielesnego piękna, blasku i uroku? Takich atrakcyjnych cech nigdy nie 
widziano u nikogo innego.
1.5.26
Te niespotykane atrakcyjne cechy Krsny wprawiają każdego w zachwyt. 
Taką samą siłę mają Jego rozrywki i miejsca, w których je wykonuje oraz 
Jego czysta miłość i pełne chwały cnoty. 
1.5.27
Myślę, że gdyby nie zstąpił w Swej oryginalnej formie, świat nigdy nie po-
znałby Jego prawdziwej tożsamości Osoby Boga.
1.5.28
Teraz Jego tożsamość Boga została ujawniona, gdyż zstąpił On w pełni 
bogactwa ozdobiony wyjątkowymi chwałami oraz licznymi cudami Swej 
uroczej słodyczy.
1.5.29
Mówimy o łaskawości Krsny, jednak nawet kara, którą wymierza jest godna 
pochwały. Mogą potwierdzić to Kamsa, Kaliya, Putana, czy też w odległej 
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przeszłości Bali i inni.
1.5.30
Śri Pariksit powiedział:
- Śpiewając entuzjastycznie mędrzec poinstruował własny język, który 
chciwie pragnął intonować chwały Pana Madhavy: - „Oh, jesteś zbyt zajęty 
mówieniem o wielkości naszego mistrza!” Po czym, by go powstrzymać 
pochwycił go zębami.
1.5.31
„Drogi języku” - oznajmił wówczas - „twój wysiłek świadczy o twoim wiel-
kim szczęściu. Gdy tylko możesz, nieustannie mów o ukochanych wielbicie-
lach Krsny.”
1.5.32
Śri Narada kontynuował:
- O wspaniali, święci Pandavowie, czy ktoś jest na tyle odważny, by pozwolić 
swemu językowi opisać waszą wyjątkową dla Krsny? Czy ktoś odważy się 
opisać specjalną łaskę, którą obdarzył was Krsna?
1.5.33
Pewnego razu, wasza matka Prtha usłyszała z ust Akrury zdanie wypo-
wiedziane wcześniej przez Krsnę. By przynieść jej pocieszenie i ulgę było 
ono słodkie w swej miłości. Gdy tylko je usłyszała, zanurzyła się w szybko 
płynący nurt premy.
1.5.34
Często rozpaczała wypowiadają przejmujące słowa, zdolne zdruzgotać serce 
każdego, kto je słuchał. Nosiła również brzemię miłości do każdego z was. 
Było tak wyłącznie dlatego, że jesteście drodzy Panu Krsnie.
1.5.35
Krsna, życie dynastii Yadu, usiłował od dłuższego czasu opuścić Dvarakę. 
Jednak ona, pełnymi tęsknoty modlitwami zatrzymywała Go w swym domu.
1.5.36
Krsna obdarzył Yudhistirę najwyższym prestiżem. Nikt inny, zarówno 
w wyższych jak i niższych światach nie mógł się mu równać. Podobnie Bhi-
ma otrzymał sławę równą Krsnie, gdy ten pozwolił mu zabić Jarasandhę.
1.5.37
Święty Arjuna stał się słynny na całym świecie z powodu swej poufnej 
przyjaźni z Krsną. Nigdy nie będę w stanie opisać wszystkich chwał Arjuny, 
nawet gdybym wyrecytował setki Puran.
1.5.38
A jeśli chodzi o Nakulę i Sahadevę, każdy widział wielokrotnie ich wyłącz-
ną miłość do Krsny. Za przykład może posłużyć ich zachowanie podczas 
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wyborów osoby, która w pierwszej kolejności otrzyma wielbienia podczas 
ofiary Rajasuya.
1.5.39
Pan Hari osobiście uświęcił włosy Śri Draupadi podczas tej ofiary jak 
i podczas innych wyjątkowych festiwali. Zwykł nazywać ją, „Najdroższą 
przyjaciółką.” Uwolnił ją od strachu przed Durvasą, synem Atri, Duhśasaną 
i innymi. Sprawił, że cały jej smutek zniknął.
1.5.40
Krsna rozkoszował się smakiem owsianki przygotowanej przez Śri Vidurę 
i zorganizował święto z okazji odejścia Śri Bhismy. Dlatego sami osądźcie 
waszą pozycję w oparciu o to, jak podczas wielu sporów Vidura i Bhisma 
stawali po waszej stronie.
1.5.41
Prawdziwie zadziwiły mnie słowa, które wypowiedziały kobiety w waszym 
mieście. Słowa te nasycone były transcendentalną wiedzą i oddaniem dla  
Krsny. Teraz znakomici poeci wychwalają je w swych pieśniach.
1.5.42
Gdy Prahlada, syn Kayadhu osiągnął łaskę Najwyższego Pana, ten obdarzył 
nią również jego wnuka. Hanuman, najlepszy z małp otrzymał łaskę same-
mu. Lecz wy, rzadkie dusze otrzymaliście pełną miłość i łaskę wielkiego 
Pana Hari wraz z całą waszą rodziną i wszystkimi podwładnymi.
1.5.43
Pewnego razu na dworze Kauravów, w obecności mojej i innych mędrców 
Krsna powiedział: - „Przyjaciel Pandavów jest Moim przyjacielem, a ich 
wróg jest Moim wrogiem. Pandavowie są Moim powietrzem życia.”
1.5.44
Tylko spójrzcie na mą arogancję! Tylko Krsna może właściwie znać i opisać 
wasze dobre cechy. Jednak jestem chociaż przekonany, że Najwyższy Pan 
zstąpił do tego świata z waszego powodu.

Yudhistira odpiera pochwały Narady

1.5.45
Śri Pariksit powiedział:
- Przez chwilę Dharmaraja Ydhisthira pozostał cicho, po czym westchnął 
jakby zażenowany. W końcu przemówił, a za nim podążyli jego bracia, żona 
i matka.
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1.5.46
Yudhisthira powiedział:
- O klejnocie pośród błyskotliwych mówców, Pan Hari nie ma dla nas 
żadnego miłosierdzia. Nawet jeśli myślelibyśmy bardzo długo, nie możemy 
sobie przypomnieć, by kiedykolwiek okazał nam jakąkolwiek łaskę.
1.5.47
Jeśli zwykły materialista widzi liczne nieszczęścia, które na nas spadają, jego 
wiara i inklinacja do służenia Krsnie prawdopodobnie zaniknie.
1.5.48
A to z pewnością będzie dla nas przyczyną wielkiego niepokoju, jako że 
Krsna jest tym, któremu zadedykowaliśmy nasze życia. Cierpielibyśmy ni-
czym wcielone stworzenia pozbawione jedzenia lub jak ryba bez wody.
1.5.49
Dlatego błagałem Go pod pretekstem aranżowania ofiary - „Mój drogi mi-
strzu pokaż mi proszę różnicę pomiędzy fortuną wielbicieli i nie-wielbicieli.”
1.5.50-51
„Poprzez tą ofiarę wszyscy ludzie ujrzą wspaniałe bogactwa, które należą 
do Twoich wielbicieli w tym, jak i następnym życiu. Te bogactwa są abso-
lutnie czyste i całkowicie odmienne od ich materialnych odpowiedników. 
Wówczas osiągając pełną wiarę w Ciebie, będą wielbić Twoje lotosowe stopy. 
Staną się tak na zawsze wolni od niedoli i strachu oraz osiągną szczęście pod 
każdym względem.”
1.5.52
Teraz, gdy nasi wrogowie, nie-wielbiciele, zostali zniszczeni, a królestwo 
zostało nam zwrócone – nasz smutek jest większy niż kiedykolwiek.
1.5.53
To z naszego powodu wiele świętych osób odeszło z tego świata, włączając 
w to Abhimanyu, czy też takich godnych czci nauczycieli jak Drona i Bhi-
sma.
1.5.54
Towarzystwo tych wielbicieli Śri Visnu jest nam bardziej drogie niż własne 
życie. Pozbawieni ich towarzystwa nie jesteśmy w stanie odnaleźć jakiego-
kolwiek szczęścia.
1.5.55
Cieszymy się przyjemnością widzenia lotosowej twarzy Śri Krsny tylko raz 
na jakiś czas, gdy po długiej nieobecności odwiedza nas mając do załatwie-
nia jakąś sprawę.
1.5.56
Yadavowie są Jego prawdziwymi przyjaciółmi. Mieszkając z nimi w Dvarace 
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zawsze stara się zadowolić Swych drogich i w największym stopniu szczęśli-
wych przyjaciół.
1.5.57
Od czasu do czasu widziałeś Go w roli posłańca, jako woźnicę rydwanu, 
lub gdy wykonywał dla nas jakieś inne służby. Jednak czyni to wyłącznie, 
by uwolnić się od długu jaki ma wobec nas, by zniszczyć nasze grzechy i by 
chronić naszych religijnych zasad.

Bhima odpiera pochwały Narady

1.5.58
Śri Pariksit kontynuował:
- Wówczas Bhima, który od najmłodszych lat jest przyjacielem Pana Yada-
vów zaśmiał się gromko i powiedział: - „Posłuchaj proszę mój drogi uczniu 
Śri Krsny.”
1.5.59
Krsna jest oryginalnym źródłem iluzji, mistrzem duchowym wszystkich 
sprytnych oszustów. Jego czyny są niezgłębione niczym ocean. Mamy małą 
wiarę w Jego liczne przebiegłe słowa i działania. Czyż nie ma On zawsze 
najprzeróżniejszych ukrytych motywów?

Arjuna odpiera pochwały Narady

1.5.60
Śri Pariksit powiedział:
- Wówczas droga matko, mój dziadek Śriman Arjuna, poufny przyjaciel 
Krsny przemówił w przygnębieniu wzdychając raz za razem.
1.5.61
Błogosławiony Arjuna powiedział:
- O boski Narado, wielka łaska, którą podobno Pan nas obdarzył jest w rze-
czywistości wyłącznie przyczyną smutku.
1.5.62-63
Bhisma i inni zwiedzeni suchą spekulacją, dbając wyłącznie o własną dhar-
mę zaciekle zaatakowali Pana Śri Krsnę na polu walki, przebijając strzałami 
Jego zbroję i ciało. Pan Krsna, ten który dzierży Sudarśana cakrę, ze względu 
na mnie tolerował nieustanne ataki przyjmując je na Swe boskie ciało. Czy-
nił to pomimo tego, że próbowałem Go powstrzymać.
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1.5.64
O brahminie, nawet dzisiaj, gdy wspominam te wydarzenia nie potrafię usu-
nąć ze swego serca strzały smutku. Zatem jak mogę odczuwać jakiekolwiek 
szczęście?
1.5.65
Czyny, które przynoszą ból drogiej osobie nie są oznaką współczucia i miło-
ści.
1.5.66-67
Gdy odmówiłem zabicia Bhismy, Drony i innych, Krsna – najlepszy z mą-
drych uczonych - wygłosił pewne nauki w celu zmuszenia mnie do zabija-
nia. Słuchanie dosłownego znaczenia tych nauk Krsny może ewentualnie 
zadowolić uczonych zajmujących się suchą wiedzą. Jednak dla nas, osób 
których życie i dusza oddane są gloryfikowaniu czystej służby oddania, takie 
instrukcje Pana są przyczyną wielkiego bólu.
1.5.68
Nawet uważne studia nad znaczeniem tych instrukcji nie uczyniło mnie bar-
dziej szczęśliwym. Raczej słowa te przypomniały mi tylko jak mnie oszukał.
1.5.69-70
Nikt nie jest mi bardziej drogi niż Najwyższy Brahman, Krsna i Jego cza-
rująca piękna forma. Oddał się mnie z powodu pełnej wiary jaką w Nie-
go pokładam. Jest On rezerwuarem czystej niemotywowanej łaski, tym, 
który dotrzymuje Swego słowa, najlepszym z dobrze życzących przyjaciół, 
wszechmocnym Panem wszystkiego.

Nakula i Sahadeva odpierają pochwały Narady

1.5.71-72
Śri Nakula i Sahadeva powiedzieli:
- Tak, Śri Krsna dał nam niezłomność w obliczu wielu niebezpieczeństw. 
Zaaranżował zagładę wszystkich naszych wrogów oraz obdarzył sukcesem 
ofiar Aśvamedha i innych. Rozprzestrzenił naszą sławę, królestwo i pobożny 
kredyt. Dał nam osiągnięcia o których inni mogą ledwie pomarzyć. Jednak 
boski Narado nie uważamy tego za dowód Jego łaski.
1.5.73
Raczej Jego prawdziwą łaską było przyjmowanie pierwszego wielbienia pod-
czas wielu festiwali i ofiar, które zorganizował. Tym nas oczarował.
1.5.74
Teraz jednak oszukał nas odchodząc. I w jaki sposób mamy dalej żyć? 
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O brahminie, wcześniej przynajmniej mieliśmy możliwość ujrzenia Go, co 
jest tak trudne do osiągnięcia!

Draupadi odpiera pochwały Narady

1.5.75
Śri Pariksit powiedział:
- Słysząc te słowa Pandavów, Draupadi ogarnął smutek. Uspokajając się 
z wielką trudnością, powiedziała zdławionym głosem.
1.5.76
Śri Krsna [Draupadi] powiedziała:
- Tak wiele razy mój poufny przyjaciel Krsna uratował mnie od wstydu. I tak 
wiele razy zabił niegodziwych drani jakimi byli min. Kauravowie!
1.5.77
Myślałam, że zawsze będzie okazywał nam łaskę. Jednak teraz mój ojciec, 
brat i synowie, wszyscy polegli w bitwie.
1.5.78
Pomimo tego, nie rozpaczam jako, że z natury przyjmuje wszystko czego-
kolwiek On sobie zapragnie. Jednak miałam nadzieję, że po tym lub innym 
pretekstem zaaranżuje spełnienie moich pragnień.
1.5.79
Po tym, jak członkowie mojej rodziny zostali zabici, Śri Krsna osobiście 
usiadł przy mym boku i biegle uspokoił mnie przekonywującymi argumen-
tami.
1.5.80
Zawsze spijam nieśmiertelny nektar tych czarujących słów i towarzyszących 
im uśmiechów, które są tak przyjemne dla umysłu.

Kunti odpiera pochwały Narady

1.5.81
Poza tym, moim największym nieszczęściem jest to, że dłużej już tu nie 
przychodzi. Mój drogi mędrcze, jak mogę zatem myśleć, że okazał mi jaką-
kolwiek łaskę?
1.5.82
Śri Pariksit powiedział:
- Dla matki Kunti widok Krsny był całym życiem. Wspomnienia chwil, 
w których Krsna czasami okazał jej łaskę, a czasami nie, sprawiały, że Kunti 
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wyglądała na wielce udręczoną. Następnie ze łzami w oczach powiedziała 
żałośnie.
1.5.83
Śri Prtha [Kunti] powiedziała:
- Nie mam męża, który by mnie bronił, jednak Krsna zawsze interweniował 
w porę, by uratować od nieszczęścia mnie i moich synów. Z tego rozumia-
łam, że łaska którą mi okazał była czymś specjalnym. Była może nawet 
większą od tej, którą okazał Swej matce Devaki.
1.5.84
Lecz teraz taka myśl nie pojawia się już w moim umyśle. Wszędzie, w na-
szym domu jak i w domach naszych bliskich słyszę tylko głośne zawodzenie 
kobiet, których rodziny zostały zabite.
1.5.85
Pozbawiona widoku Jego osoby błagałam Krsnę, by zabrał nasze bogactwo 
i zesłał więcej nieszczęść, które sprowadziłyby Go w zasięg naszego wzroku.
1.5.86
Krsna obdarzył Pandavów królestwem, które wolne było od wrogów przy-
pominających ciernie. Uważając, że teraz bracia są zadowoleni, porzucił nas, 
by zamieszkać w Dvarace.
1.5.87
Dlatego porzuciłam nadzieję, że kiedykolwiek do nas wróci. Myślę teraz, że 
Jego prawdziwą łaską byłaby moja szybka śmierć.

Kunti kieruje Naradę do Yadavów
1.5.88
Moja ostatnia nadzieja – myśl, że Krsna jest zawsze łaskawy dla Swych przy-
jaciół i krewnych – natychmiast znika, gdy tylko pomyśle jak bardzo jest On 
przywiązany do Yadhu.
1.5.89
Dlatego udaj się do nich, najukochańszych towarzyszy Pana. Yadhu żyją po-
grążeni w ogromnym i niezrównanym oceanie radości. Mój panie Narado, 
jesteś bardzo dobrze świadom ich wielkości. Cóż mogę ci więcej powiedzieć 
o ich chwałach?

Narada odwiedza Yadavów w Dvarace

1.5.90
Śri Pariksit powiedział:
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- O matko, o żono siostrzeńca Pana Yadavendry, wzniosły mędrzec Narada 
szybko przybył do Śri Dvaraki. Wkroczył do najstarszej części miasta raz 
za razem składając pełne pokłony. W oddali ujrzał szczęśliwych bohaterów 
Yadhu.
1.5.91
Ujrzał ich, gdy siedzieli w błogosławionej sali zgromadzeń Sudharma zaj-
mując miejsca w oparciu o swą pozycję. Siedzieli lśniąc pięknem własnego 
ciała, a ich szyje zdobiły girlandy z kwiatów parijata.
1.5.92
Byli zabawiani pieśniami i tańcem w najbardziej niebiańskim stylu. Bardo-
wie wychwalali ich doskonale wyszukanymi słowami.
1.5.93
Yadhu śmiali się, żartując i wymieniając sprytne i dowcipne uwagi. Blask ich 
ciał przewyższał światło słońca, a ich osobowość była pełna uroku.
1.5.94
Yadu udekorowani byli licznymi odmianami cennych ozdób. Niektórzy 
z najstarszych członków zgromadzenia osiągnęli młodość dzięki nieustan-
nemu cieszeniu się nektarem lotosowej twarzy Śri Krsny.
1.5.95
Otaczając Maharaja Ugrasenę, Yadavowie emanowali blaskiem jakby ocze-
kując z szacunkiem przybycia Śri Krsny.
1.5.96
W oczekiwaniu na Niego niezliczone miliony Yadavów pogrążyło się w roz-
mowach o Panu. Ich umysły i oczy były skupione na ścieżce wiodącej do 
wewnętrznych komnat pałacu Krsny.
1.5.97
Gdy tylko dowiedzieli się o przybyciu Narady, wszyscy wybiegli na ze-
wnątrz. Szybko podnieśli go z ziemi, wzięli pod ręce i poprowadzili do Sali 
zgromadzeń.
1.5.98
Gdy ofiarowali Naradzie ogromny niebiański tron, ten odmówił. Poddając 
się jego pragnieniu usadzili go na ziemi i usiedli wokoło niego.

Narada wychwala Yadavów
1.5.99
Gdy przynieśli parafernalia do wielbienia, główny mędrzec pomiędzy 
półbogami pokłonił się im ze złożonymi w modlitwie dłońmi. Następnie 
powstał i pokornie przemówił.
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1.5.100
Śri Narada powiedział:
- O najwięksi odbiorcy łaski lotosowych stóp Krsny, jesteście transcenden-
talnymi osobistościami. Bądźcie dziś proszę dla mnie miłosierni. Pobłogo-
sławcie mnie, bym mógł zawsze podróżować po wszechświecie nieustannie 
śpiewając wasze chwały.
1.5.101
Rzeczywiście ta rodzina Yadu jest najbardziej godna pochwały! Jesteście 
bardziej promienni niż mieszkańcy Vaikunth! Dzięki waszej łasce, ten świat 
ludzi wyprzedził Vaikunthy i osiągnął najwyższą chwałę.
1.5.102
Najbardziej pomyślna Matko Ziemio, dzięki twoim owocnym wysiłkom, 
ci Yadu zamanifestowali na twej powierzchni swe narodziny, rezydencje 
i wspaniałe czyny. Najwyższy Pan Hari mieszka w ich domach i cieszy się 
z nimi niespotykanymi transcendentalnymi rozrywkami.
1.5.103-105
Krsna zapomniał teraz o Vaikunthach będąc związanym przez silne i nie-
rozerwalne miłosne wymiany z Yadu. Widzi ich, dotyka, rozmawia i siedzi 
z nimi. Je i śpi z nimi, podąża za nimi, gdy spacerują, bierze udział w ich 
ceremoniach małżeńskich oraz dzieli ich inne czynności wcielonego życia. 
Te związki z Nim są bardziej rzeczywiste, niż unia jakiej yogini doznają 
podczas medytacji. Tak, poprzez Swe rozrywki Krsna szerzy wśród Yadu 
nieograniczoną przyjemność, która jest wiecznie świeża i niemożliwa do 
opisania. Niszczy ona jakiekolwiek pragnienie nieba lub wyzwolenia oraz 
coraz bardziej zwiększa ich oddanie dla Niego.
1.5.106
Jedząc, śpiąc, siedząc, chodząc, mówiąc, biorąc kąpiel oraz ciesząc się wy-
jazdami, Yadu są tak pogrążeni w czystej miłości do Krsny, że zapomnieli 
nawet o własnych rodzinach i posiadanych rzeczach.
1.5.107
O Ugraseno, królu wzniosłych królów! Któż może opisać zasięg twej zadzi-
wiającej fortuny?
1.5.108
Oh, spójrzcie tylko na całkowicie oszałamiające i nieskończenie wspaniałe 
sposoby, poprzez które Najwyższy Pan Hari podporządkowuje się miłości 
Swych drogich wielbicieli!
1.5.109
O królu Yadu, gdy siedzisz na tronie, ten sam Hari stoi przed tobą niczym 
sługa i przemawia do ciebie z szacunkiem.
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1.5.110
Mówi On: - „ Mój panie weź proszę pod uwagę… Proszę rozkazuj Mi, swo-
jemu słudze” - Z tego powodu ofiarowuje wam i wszystkim waszym krew-
nym nieustanne pokłony.

Yadhavowie kierują Naradę do Uddhavy

1.5.111
Śri Pariksit powiedział:
- Wszyscy Yadavowie wiernie podążają za Najwyższym Panem, który sprzy-
ja brahminom. Droga matko, ci Yadavowie pokłonili się wówczas wielkiemu 
mędrcowi, dotknęli jego stóp i powiedzieli jak następuje.
1.5.112
Szczęśliwi Yadavowie powiedzieli:
- Wielbi cię nawet nasz największy mistrz Śri Krsna. Dlaczego zatem, o god-
ny czci mędrcze, postępujesz niczym osoba o niskiej pozycji ofiarowując 
szacunek nam, którzy jesteśmy najbardziej upadli?
 1.5.113
Możesz nawet pokonać dowcip Brahmy, mistrza mowy. Z tego względu, 
dzięki mocy naszego Pana Yadavendry, twoje słowa nie mogą być niepraw-
dziwe.
1.5.114
Jeśli ktokolwiek posiada choć odrobinę kontaktu z Krsną, czy istnieje cokol-
wiek, czego nie jest w stanie osiągnąć? Krsna jest niezmierzonym zbiorni-
kiem łaski i bezwarunkowym najlepszym przyjacielem.
1.5.115
Jest oceanem wszelkiej wielkości. Po prostu pamiętanie go zapewni wszelki 
sukces. Jest on mistrzem i jedynym schronieniem najbardziej upadłych. 
Dostarcza wszystkiego co najlepsze tym, którzy nie posiadają niczego.
1.5.116
Jednak pośród nas, błogosławiony Uddhava osiągnął największą łaskę 
Krsny. Ta wzniosła dusza jest doradcą Pana Yadavendry, Jego uczniem, sługą 
i niezmiernie drogim przyjacielem.
1.5.117
Czasami Pan porzuca nas, by udać się w podróż. Ból wielkiego niepokoju, 
którego wówczas doświadczamy nie odchodzi nawet wtedy, gdy znów Go 
widzimy.
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1.5.118
Nie możemy mieć pewności kiedy może udać się gdzieś indziej. Jednak 
Uddhava jest zawsze przy Jego boku. Służy swemu mistrzowi Panu Krsnie 
i mieszka z Nim.
1.5.119
Czasami Pan, Osoba Boga, wysyła Uddhavę z misją, której Samemu nie 
może się podjąć. Na przykład wysłał go, by uwolnił pojmanego przez Kaura-
vów Sambę.
1.5.120
Uddhava pozostaje z Krsną, gdy ten radośnie cieszy się Swym posiłkiem. 
Jest dlatego jedyną osobą, która zawsze może osiągnąć pozostałości maha-
-prasadam Pana.
1.5.121
Z największą przyjemnością masuje lotosowe stopy swego mistrza, po czym 
szczęśliwie zasypia ze stopami Pana na swych kolanach.
1.5.122
Gdy Pan opuszcza pałac, by cieszyć się Swymi poufnymi rozrywkami, 
czasami Uddhava udaje się wraz z Nim. A gdy służy Mu jako minister 
w sali zgromadzeń, jego rady przypominające cenne klejnoty, jak i powódź 
pełnych dowcipu i czaru komentarzy zbierają wielkie pochwały Śri Hari. 
Oczarowują one również i nas spełniając wszystkie nasze pragnienia.
1.5.123
Cóż można powiedzieć o jego nieustannej pomyślności? Od dzieciństwa był 
tak zaabsorbowany smakiem służenia lotosowym stopom swego mistrza, że 
głupcy nazywali go szaleńcem.
1.5.124
Tylko spójrz jak zadziwiające jest jego pragnienie, by zawsze podporządko-
wać się lotosowym stopom Pana Madhavy! Nawet wyrzekł się normalnych 
cielesnych cech, które wynikają z ludzkich narodzin, by w zamian przyjąć 
transcendentalne ciało bardzo podobne do tego, które posiada Śri Hari.
1.5.125
Ciało Uddhavy jest nawet piękniejsze od tego, które posiada Pradyumna! 
Jest również bardziej drogi Krsnie. Uddhava oszołamia nas, gdy zdobią go 
klejnoty, naszyjnik z pereł, żółty jedwabny strój, girlanda z leśnych kwiatów, 
kolczyki w kształcie rekinów oraz inne ozdoby. Bierzemy go wówczas za 
Samego syna Devaki. Nikt bardziej nie pociąga serc wielbicieli Krsny jak 
właśnie Uddahava.
1.5.126
Śri Pariksit powiedział:
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- Droga matko, wysłuchawszy tych oraz innych chwał Uddhavy, przepełnio-
ny szczęściem Narada Muni zapragnął udać się do domu Uddhavy.
1.5.127
Ukazując liczne symptomy ekstazy, Narada powstał gotów wyruszyć w tym 
kierunku. Zauważywszy to, Król Ugrasena powiedział.
1.5.128
Śriman Ugrasena powiedział Naradzie:
-  Mój Panie, mówi się, że bez polecenia Krsny, Uddhava nigdy nie opuszcza 
Go nawet na chwilę.
1.5.129
W odróżnieniu od tego, pomimo błagań, by pozostać w towarzystwie Krsny, 
nigdy nie otrzymałem tego błogosławieństwa. Jestem tego pozbawiony z po-
wodu obowiązku ochrony mojego królestwa.
1.5.130
Jestem zachwycony wyłącznie jednym, prawdziwym zaszczytem - posiada-
niem możliwości wypełniania rozkazów Krsny. Jednak fałszywy zaszczyt 
jaki mi okazuje, tylko dręczy mnie i pozostawia z uczuciem bycia oszuka-
nym.
1.5.131
Żaden inny wielbiciel Pana nie został tak oszukany. Jednak Uddhava cieszy 
się największym szczęściem. Dzięki przywilejowi nieustannego przebywania 
u boku Krsny, nigdy nie jest pozbawiony Jego towarzystwa.
1.5.132
Dlatego udaj się proszę szybko do Uddhavy i przekaż tą oto wiadomość: 
Wyznaczony czas dzisiejszego spotkania w sali zgromadzeń już minął. 
Łaskawie przyprowadź Krsnę i zaszczyć zgromadzenie obecnością naszego 
mistrza.

6. Priyatma: Najbardziej Ukochany

Narada przybywa do pałacu Krsny

1.6.1-3
Śri Pariksit powiedział:
- Szlachetna matko, po wysłuchaniu rad Ugraseny, Narada – drogi wielbiciel 
Pana Visnu – pogrążył się w smaku wzniosłej miłości Boga. Zapominając 
o otaczającym świecie wyruszył w drogę trzymając vinę w dłoni. Spędziwszy 
wcześniej wiele czasu w Dvarace, Narada obrał znajomą drogę do centrum 
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miasta. Podążając wspaniałymi alejami minął okolice pałaców Pana i wkro-
czył do siedziby Krsny, którą znał z wcześniejszych wizyt. Pod wpływem 
czaru silnego transcendentalnego poruszenia, Narada wyglądał niczym 
człowiek nawiedzony przez ducha.
1.6.4
Czasami potykał się upadając na ziemię, a czasami zastygał w bezruchu. 
Czasami jego ciało drżało, a czasami tarzał się po ziemi lub łkał w wielkim 
smutku. Czasami krzyczał i skakał, a czasami śpiewał i tańczył. A czasami 
wszystkie te przemiany bezcennej miłości Boga manifestowały się w nim 
jednocześnie.
1.6.5
Moja droga matko, bądź teraz bardzo uważna i wysłuchaj z wielką koncen-
tracją tego, co zamierzam powiedzieć.
1.6.6-8
Tego dnia, Pan Krsna był z jakiegoś powodu bardzo zaniepokojony i spo-
czywał w swych komnatach. Uddhava pozostawił Go samego i usiadł na 
pobliskim tarasie na skraju pałacu. Do Uddhavy dołączyli Baladeva, Devaki, 
Rohini oraz takie królowe Krsny jak Rukmini i Satyabhama. Były tam rów-
nież liczne służące i inne damy, włącznie z matką Kamsy, Padmavati, która 
ma w zwyczaju plotkować publicznie na temat osobistych spraw Krsny.
1.6.9
Wszyscy siedzieli cicho, jakby w szoku. Ujrzeli wówczas Naradę, który 
wchodząc do pałacu zachowywał się bardzo dziwnie.
1.6.10
Wstając delikatnie przyprowadzili go do miejsca, w którym siedzieli. Dopro-
wadzenie go do stanu bliskiego normalności zajęło trochę czasu. Po czym 
wytarli mu twarz mokrą od łez miłości i przemówili prosto i delikatnie.
1.6.11
Powiedzieli:
- Nigdy nie widzieliśmy cię w takim stanie. Drogi brahminie, czym spowo-
dowana jest ta nagła zmiana w twoim zachowaniu? Proszę usiądź tu cicho 
przez chwilę.
1.6.12
Śri Pariksit powiedział:
- Narada odparł ze zdławionym głosem, gdy łzy spływały mu po twarzy. 
Gdy zaczął mówić, z trudnością otworzył oczy i pokłonił się ofiarowując 
wyrazy szacunku. Cały drżał, a jego włosy na ciele stały dęba.
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Narada wychwala Uddhavę

1.6.13
Śri Narada powiedział:
- Zaaranżujcie dla mnie proszę spotkanie z Uddhavą, jedynym prawdziwym 
obiektem niezrównanej pomyślności. Lub pozwólcie mi zdobyć jedną drobi-
nę pyłu z jego stóp. Tylko wtedy moje serce zazna spokoju.
1.6.14
Ogromu łaski jaką otrzymał od naszego Pana nie doświadczył ani w prze-
szłości, ani nawet teraz, żaden ze sług Krsny. Ponieważ Uddhava jest naj-
większym ze wszystkich Vaisnavów, Pan nazywa go jedną z Jego specjalnych 
ekspansji.
1.6.15
Do tej pory, nikt nie był tak drogi Panu. Ani bezpośredni syn Brahma, ani 
tacy przyjaciele jak Śiva, czy też brat Balaram, boginni Rama, czy Jego inne 
żony. Nie jest mu tak drogie nawet Własne, niezrównane transcendentalne 
ciało.
1.6.16-18
Wyjawione w Puranach słowa Najwyższego Pana mówią o niezmierzonych 
chwałach dobrej fortuny Uddhavy. Słowa te zrodzone z bezprzyczynowej 
łaski Śri Krsny nie mają sobie równych w tym świecie. Bohaterowie Yadu 
powtarzają je teraz w pieśniach. Niestety, gdy wnikają one do mego serca 
poprzez wrota moich uszu, skradają całe moje bogactwo powagi.

Uddhava wychwala Vraja-vasich

1.6.19-21
Śri Pariksit powiedział:
 Z powodu wielkiego szacunku dla Narady, Uddhava nagle powstał i zła-
pał jego stopy obejmując je z całych sił. Będąc świadom tego, o czym myśli 
Narada, Uddhava przypomniał sobie wielu wielbicieli, którzy otrzymali 
specjalną łaskę Pana. Medytując o nich, o ich miłości do Pana i o bogactwie 
ich ekstatycznych doznań, poczuł niepokój. Uważając się za upadłego zaczął 
bezradnie płakać. Po chwili z niemałym trudem odzyskał spokój i pod 
wpływem emocji zazdrości radośnie przemówił do mędrca.
1.6.22-23
Śriman Uddhava powiedział:
- O potężny, o znawco każdego tematu, najbardziej rzetelny mówco, naj-



646464

większy z mędrców, jesteś mistrzem, który naucza o sposobach osiągnięcia 
i owocach bhakti – służby oddania dla Najwyższego Pana. Wszystko co 
o mnie powiedziałeś jest dla mnie oczywiste. Wiedziałem o tym przed tym, 
jak o tym wspomniałeś. Wiedzieli o tym również inni tu zgromadzeni.
1.6.24
Lecz to, co ujrzałem podczas mej ostatniej wyprawy do Vrajy, zmiażdżyło na 
pył moją dumę zrodzoną ze szczególnej fortuny jaką okazał mi Krsna.
1.6.25
Od tamtej pory zrozumiałem zadziwiającą słodycz łaski Krsny, miłość do 
Niego oraz tych, którzy posiadają taką miłość.
1.6.26
Dzięki temu, co ujrzałem we Vrajy stałem się w największym stopniu pobło-
gosławionym. Pochłonięty przez ocean ekstazy, uważałem się za odbiorcę 
największej łaski Pana.
1.6.27
Wszyscy tutaj wiedzą co śpiewałem podczas tej ekstazy, czego pragnąłem 
i co uczyniłem. Jednak lepiej nie mówmy o tym więcej. O najlepszy z mę-
drców, składam ci raz za razem pokłony i zaklinam cię: powstrzymaj się 
proszę od chęci smakowania tych różnych wydarzeń.

Rohini oskarża Krsnę za stan Vrajy

1.6.28
Śri Pariksit powiedział:
- Ponieważ Rohini przez długi czas mieszkała w Gokuli, tamtejsi mieszkań-
cy darzyli ją wielkim szacunkiem. Znając ukryte znaczenie słów Uddhavy, 
zaczęła mówić ze łzami w oczach.
1.6.29-30
Śri Rohini powiedziała:
- Mój drogi sługo Śri Hari, niestety na skutek złego przeznaczenia, miesz-
kańcy Vrajy zostali zgładzeni. Stracili ostatnie ślady pomyślności i toną 
w oceanie przygnębienia. Cierpią otruci i poparzeni podwodnym ogniem. 
Dlatego nie niszcz chwili mojego szczęścia wspominając o ich losie.
1.6.31-32
Gdy Śri Vasudeva sprowadził mnie z Gokuli, płacz wielce zrozpaczonej 
Yasody sprawił, że nawet kamienie roniły łzy, a błyskawice rozpływały się 
w powietrzu. A któż odważy się mówić o innych kobietach Vrajy, które po 
odejściu Krsny stały się niczym żywe trupy.
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1.6.33
Niestety nie jestem zbyt inteligentna. Po tym jak twój Pan powrócił z do-
mu mistrza duchowego, mój smutek skłonił mnie do opisania Mu sytuacji 
Vraja-vasich.
1.6.34
To jednak nie zmiękczyło Jego serca, gdyż jego odpowiedzią było zaledwie 
wysłanie ciebie, eksperta w sprytnej sztuce dostarczania wiadomości.
1.6.35
Czy jest to oznaką największej łaski Pana, przy której się tak upierasz?
1.6.36-38
Pozwól, że podzielę się z tobą własnym doświadczeniem: Gdy Krsna prze-
bywał we Vrajy pojawiły się tam liczne, grożące zagładą katastrofy. Była 
niepokojona przez demony, zaczynając od Putany, a kończąc na Keśi, przez 
takich półbogów jak Varuna i Indra, czy też przez takie stworzenia jak py-
ton. Na dom Krsny spadły również drzewa arjuna i wóz. Jednak mieszkańcy 
nie zwracali na to uwagi.
1.6.39
Podczas tych wszystkich wydarzeń byli jak zaczarowani. Pragnęli tylko 
szczęścia Krsny. Nigdy nie myśleli o sobie.
1.6.40
Z powodu naturalnej czułości do syna Nandy, dla Jego przyjemności zade-
dykowali wszystko, co było w ich posiadaniu.
1.6.41
Nawet wtedy twój Pan nie uczynił nic, by im pomóc. Kto jest w stanie znieść 
moje tłumaczenia, że robi to wyłącznie po to, by spełnić pragnienia Swych 
innych wielbicieli?
1.6.42
Śri Pariksit powiedział:
- Po wysłuchaniu słów Rohini przemówiła matka niegodziwego Kamsy. Jej 
zachowanie było zuchwałe, głowa trzęsła się, a osąd został zniszczony przez 
starość.
1.6.43
Padmavati powiedziała:
- Tylko zobaczcie! Od maleńkiego Krsna przebywał w lesie pełnym cierni, 
pilnując krów tych bezlitosnych pasterzy.
1.6.44
Nigdy nie dali Mu nawet butów! A gdy cierpiąc z głodu zjadł czasami odro-
binę mlecznych produktów, został za karę związany przez pasterki.
1.6.45
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I nieustannie Go łajały. Ponieważ był młody, nie miał innego wyboru i mu-
siał tolerować cały ten ból. Zatem dlaczego miałby coś teraz dla nich uczy-
nić?
1.6.46
Śri Pariksit powiedział:
- Rohini, ukochana Vrajy była w pełni obdarzona powagą mądrości. Ignoru-
jąc uwagi Padmavati zaczęła mówić dalej rozpoczynając tam, gdzie wcze-
śniej przerwała.
1.6.47
Śri Rohini powiedziała:
- Następnie udał się do Śri Mathury, stolicy dynastii Yadu. Zabił wielu wro-
gów, odpoczął chwilę i stał się królem królów.
1.6.48
Teraz oddają Mu szacunek półbogowie, których czasami pokonał, a innym 
razem ofiarował pomoc. Ten twój Pan nawet już nie myśli o mieszkańcach 
Vrajy.

Rukmini broni Krsny

1.6.49
Śri Parisit powiedział:
- Rukmini, droga królowa Krsny i córka Bhismaki, która zawsze żyje w sercu 
Pana, nie będąc w stanie dłużej tolerować tych słów, przemówiła.
1.6.50
Śri Rukmini powiedziała:
- Moja droga matko, wcale nie rozumiesz tego, co czuje Krsna. Jego serce 
jest bardziej miękkie niż świeżo ubite masło. Dlaczego mówisz te wszystkie 
rzeczy? Posłuchaj tego, co usłyszałam.
1.6.51
Czasami w nocy mówi różne rzeczy przez sen. Czasami najsłodszym głosem 
wypowiada imiona, jakby wołał krowy. Czasami woła Swoje przyjaciółki, 
a czasami przyjaciół. Czasami układa ręce tak, jakby przykładał do ust flet 
i przyjmuje urzekającą, zgiętą w trzech miejscach formę.
1.6.52
Czasami mówi przez sen, - „Matko, daj mi trochę świeżego masła.” - Czasa-
mi woła mnie, - „O Śri Radha!” lub „Lalita!” Czasami ciągnie mnie za strój 
i woła: - „Candravali, co robisz?” - A czasami po prostu zatapia Swe łóżko 
powodzią łez.
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1.6.53
Wtedy budzi się nagle, wstaje z łóżka i krzyczy pełnym żałości głosem zata-
piając nas w oceanie bólu i smutku.
1.6.54
Ostatniej nocy musiał zobaczyć coś we śnie, ponieważ dzisiaj rano łkał ża-
łośnie całkowicie rozbity. Leży teraz na łóżku jakby śpiąc, ze strojem zacią-
gniętym na głowę. Nie wykonał nawet porannych obowiązków.

Satyabhama potwierdza niepokój Krsny

1.6.55
Śri Pariksit powiedział:
- Wówczas wybuchowa Satyabhama w otoczeniu innych żon odpowiedziała 
w zazdrości i gniewie, - „Droga Śri Rukmini, dlaczego paplasz w ten spo-
sób? Dlaczego mówisz tylko o tym, co mówi podczas snu?”
1.6.56
„Nawet będąc przebudzonym wydaje się, że jest gdzieś indziej, jakby śniąc 
na jawie. Faktycznie, jesteśmy Jego żonami tylko z nazwy; Jego młode służą-
ce pasterki w rzeczywistości są Mu bardziej drogie niż my.”

Balarama obwinia Krsnę za to, że nie wrócł do Vrajy

1.6.57
Śri Pariksit powiedział:
- Błogosławiony Baladeva, ukochany syn Rohini i poufny przyjaciel całej 
Gokuli nie mógł tolerować tych słów. W gniewie odpowiedział.
1.6.58
Śri Baladeva powiedział:
- Drogie damy, wszystko to jest niczym więcej jak sprytnym podstępem 
Mojego brata. Mamy zamiar mówić o niedoli mieszkańców Vrajy, lecz On 
nas po prostu oszukuje.
1.6.59
Przebywałem we Vrajy przez dwa miesiące starając się przywrócić Vraja-
-vasich do stanu normalności. Jednak nic z tego, co robiłem nie przyniosło 
żadnego rezultatu.
1.6.60
Nie widząc innego sposobu na osiągnięcie Mego celu, uczyniłem setki obiet-
nic i z wielką trudnością uspokoiłem ich do pewnego stopnia. Wówczas 
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udało mi się jakoś wyrwać i pognałem z całych sił tutaj.
1.6.61
Z niepokojem poprosiłem, - „Krsno, znajdź proszę jakąś wymówkę i choć 
raz udaj się do Swej wioski pasterzy ratując w ten sposób żyjące tam osoby.”
1.6.62
Ustami powiedział: - „Z pewnością to uczynię,” - jednak w sercu myślał ina-
czej. W rzeczywistości, to czyny osoby są środkiem do poznania jej umysłu.
1.6.63
Śri Pariksit powiedział:
- Słysząc to, Osoba Boga, którym rządzi miłość drogich Mu wielbicieli, po-
wstał nagle z łóżka i wyszedł na zewnątrz głośno szlochając.

Krsna pojawia się i pyta Uddhavę o radę

1.6.64
Z jego oczu, które przypominają w pełni rozkwitłe kwiaty lotosu spływała 
powódź łez. Ze zdławionym głosem, dręczony współczuciem powiedział jak 
następuje.
1.6.65
Najwyższy Pan powiedział:
- Tak, to prawda. Moje serce jest twarde niczym diament. Musi być takim, 
gdyż nie pękło do tej pory na pół.
1.6.66
Ci wielbiciele dbali o Mnie przez tak długi czas, od samego początku mego 
dzieciństwa, jednak zapomniałem o ich wyjątkowej miłości.
1.6.67
Mniejsza o to, muszę coś uczynić, by im pomóc. Faktycznie byłem okrutny 
dając tym delikatnym duszom tak wiele smutku.
1.6.68
O bracie Uddhavo, wiesz wszystko i jesteś Mym najdroższym przyjacielem. 
Proszę powiedz mi natychmiast cóż powinienem uczynić. Wyciągnij mnie 
z oceanu niedoli.

Devaki i Padmavati doradzają Krsnie

1.6.69
Śri Pariksit powiedział:
- Devaki, kochając swego syna i będąc drogą przyjaciółką żony Nandy 
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powiedziała: -„Powinieneś dać Swoim najlepszym sympatykom to, czego 
pragną!”
1.6.70-72
Wówczas Padmavati, babcia Pana, królowa dynastii Yadu i żona Ugraseny, 
w obawie przed utratą królestwa zebrała myśli i sprytnie przyjęła nastrój 
żartu. By chronić władzę męża przemówiła raz jeszcze, pomimo faktu, że 
matka Balarama zlekceważyła ją ignorując jej pierwszą uwagę. Padmava-
ti starała się elokwentnie zmienić nastrój, by przywołać Krsnę, wyłączne 
schronienie dynastii Yadu, do normalnego stanu.
1.6.73-75
Padmavati powiedziała:
- Krsno, dlaczego rozpaczasz? Po prostu posłuchaj mojej rady. Żyjąc jede-
naście lat w domu Nandy, Ty i Twój brat cieszyliście się licznymi wygoda-
mi. Przyrzekam, że mój mąż zapłaci Nandzie dwa razy więcej i dopilnuje, 
by Garga Muni obliczył i własnoręcznie przekazał całą sumę co do grosza. 
A jeśli Nanda jest Ci cokolwiek winien za opiekę nad krowami, pozwól mu 
zapłacić lub nie. Zrób tak, jak sobie tego życzy.

Uddhava radzi Krsnie, by powrócił do Vrajy

1.6.76
Śri Pariksit powiedział:
- Choć Osoba Boga musiał usłyszeć te słowa udał, że tak nie było. Kierowa-
ny smutkiem zapytał Uddhavę jakby w ignorancji.
1.6.77
Najwyższy Pan powiedział:
- O najlepszy z uczonych znasz wszystkie myśli mieszkańców Vrajy. Proszę 
powiedz mi niezwłocznie, czego oni pragną?
1.6.78
Śri Pariksit powiedział:
- Słowa Pana zaskoczyły przygnębionego Uddhavę. Zrobił głęboki wdech i z 
wyrzutami sumienia odpowiedział.
1.6.79
Śriman Uddhava powiedział:
- Ludzie z Vrajy nie chcą od Ciebie mocy i bogactwa godnego cesarzy. Nie 
pragną również przyjemności spotykanych w niebie. Nie chcą niczego, co 
można osiągnąć w tym i następnym świecie. Pragną wyłącznie Ciebie.
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1.6.80
Łaskawie obdarz mnie Swą uwagą. Przemyśl to, co zamierzam Ci powie-
dzieć i uczyń jak uważasz.
1.6.81
Wcześniej, gdy pasterze spotkali Nandę i zobaczyli klejnoty i inne dary, 
które posłałeś wraz z nim, mówili do siebie całkowicie pogrążeni w oceanie 
smutku:
1.6.82
„Oh, jakże to bolesne! Krsna myśli teraz, że pragniemy od Niego takich 
darów i zasługujemy na taki rodzaj łaski.”
1.6.83
„Dlatego przeklinamy nasze życia i powietrze, które wciąż przemieszcza się 
w naszych gardłach! Niech będzie potępiony Nanda i inni pasterze! Powinni 
zostawić te wszystkie rzeczy i w zamian sprowadzić Samego Krsnę.”
1.6.84
W ten sposób mieszkańcy Vrajy, włącznie z Twoją matką Yasodą, porzucili 
wszelką nadzieję Twojego powrotu. Będąc martwymi, całkowicie odmówili 
jedzenia.
1.6.85-86
Nanda poczuł się jak ktoś, kto popełnił straszną obrazę i w rezultacie przez 
trzy kolejne dni nie mógł wypowiedzieć ani jednego słowa. Jednak, by 
uratować życia mieszkańców Vrajy nakłonił ich, by uwierzyli Twym poże-
gnalnym słowom. Uciekając się do wielu żarliwych obietnic umiejętnie użył 
logiki, by udowodnić prawdę Twoich słów. W ten sposób uspokoił Vraja-
-vasich.
1.6.87
Śri Nanda powiedział:
- Nasz syn jest szczerą osobą, która zawsze mówi prawdę. Najpierw wysłał te 
rzeczy na znak Swej miłości. Jest pewien, że szybko do nas wróci, gdy tylko 
upora się z tym, co ma do wykonania w Mathurze.
1.6.88
Wszyscy mieszkańcy Vrajy, będąc prostolinijnymi w swej naturze uwierzyli 
słowom Nandy. Myśląc o Twoim pełnym miłości uczuciu, przyjęli biżuterię 
i założyli ją na swe ciała.
1.6.89
Myśleli, - „Gdy Krsna powróci, zobaczy jak wykonaliśmy Jego polecenie 
przyjmując pozostałości Jego uciech. Wówczas okaże nam szczególną łaskę.”
1.6.90
Lecz Ty nigdy nie przyszedłeś. W zamian wysłałeś mnie. A gdy usłyszeli 
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wiadomość, którą wysłałeś niemalże umarli z rozczarowania.
1.6.91
Widząc ich przygnębienie, poczyniłem wszelkie wysiłki, by utrzymać ich 
przy życiu obietnicami Twojego rychłego powrotu. Następnie wróciłem 
tutaj.
1.6.92
By Cię osiągnąć, ci wielbiciele wyrzekli się wszystkich przyjemności zmy-
słów i jakiegokolwiek materialnego schronienia. Zapytaj proszę Swojego 
starszego brata w jakim są stanie.
1.6.93-94
Śri Pariksit kontynuował:
- Ze strachu przed wielkim bólem rozstania z Krsną, pochylone ku ziemi 
twarze Devaki i Rukmini zbladły, a ich oczy wypełniły łzy. Spoglądając 
z uczuciem na te kobiety, łagodny Krsna skinieniem dłoni poprosił o kała-
marz i papier.
1.6.95-96
Pragnąc wzmocnić wiarę Swych wielbicieli we Vrajy, Krsna zamierzał wysłać 
im własnoręcznie napisany, przepełniony miłością list: - „Moi drodzy przy-
jaciele, wiedzcie proszę, że jak tylko zakończę tutaj Moje obowiązki i zado-
wolę Moich rodziców, natychmiast wracam. Będę!”
1.6.97
Uddhava domyślił się zamiarów Krsny i bardzo się z tego powodu zaniepo-
koił. Znając serca Vraja-vasich płakał i prosił Krsnę, by raz jeszcze rozważył 
Swój plan.
1.6.98
Śriman Uddhava powiedział:
- O mistrzu miej na uwadze, że jedynym sposobem na uratowanie Twoich 
ludzi jest pełna pomyślności podróż do ziemi Vrajy, którą wykonają Twe 
lotosowe stopy. Oni nie chcą niczego więcej.

Kłótnia Padmavati i Rohini

1.6.99
Śri Pariksit powiedział:
- Zamroczona matka Kamsy słysząc to zaśmiała się, potrząsnęła głową i wy-
krzyknęła: Aha! Aha, głupia Devaki, teraz rozumiem. Wszystko rozumiem!
1.6.100
Z pomocą twojego Uddhavy, którego już od dawna kontrolują darami z wy-
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robów mlecznych, pasterze pragną sprowadzić Krsnę z powrotem do lasu.
1.6.101
W tym niebezpiecznym lesie podróżuje się trudno, jest tam pełno cierni 
i wściekłych zwierząt. Te obiboki chcą zmusić Go, by pasł ich krowy.
1.6.102
Śri Pariksit powiedział:
- Rohini, matka Balarama i droga przyjaciółka Yasody nie mogła tolerować 
tych obraz. W gniewie odparła.
1.6.103
Śri Rohini powiedziała:
- W rzeczy samej droga matko Kamsy, myślisz, że angażują Go tylko w opie-
kę nad krowami? Jeśli ci wielbiciele nie mogą Go ujrzeć, nie są w stanie 
utrzymać się przy życiu nawet przez chwilę!
1.6.104
O cnotliwa damo, jeśli drzewa lub inne przeszkody zasłaniają choć na chwi-
lę widok Krsny, Jego towarzysze od razu ronią łzy i wołają pełni niepokoju, 
„Śri Krsno! Krsno!”
1.6.105
Dla tych, którzy żyją we Vrajy dzień jest ciemną nocą końca wszechświata, 
zaś mrugnięcie oka trwa niczym milenium. W takim stanie patrzą raz za 
razem na słońce i smugi kurzu na drodze wysłuchując dźwięku fletu.
1.6.106
Każdego dnia Krsna bierze ze Sobą Swego starszego brata, by cieszyć się 
wędrówką po licznych lasach. Towarzyszą Im stada krów oraz liczni przyja-
ciele.
1.6.107
W tych lasach znajdują się jeziora o błyszczących wodach, w których roz-
noszą swój zapach lotosy kamala i utpala. Lotosy te drżą od ruchu rojów 
pszczół. Poruszają je również liczne podekscytowane ptaki wodne.
 1.6.108
W tych lasach płynie również rzeka Yamuna, najdroższa towarzyszka ziemi 
Vrajy. Malowniczy splendor tej rzeki, córki Kalindy oszałamia umysł. Poza 
nią, Vraja-bhumi lśni od innych rzek, potomstwa takich wzgórz jak Vin-
dhya.
1.6.109
Piękne brzegi tych rzek są zawsze wypełnione miękkim piaskiem i pokry-
te nowo wyrosłą trawą. Przychodzą tam liczne gatunki uroczych zwierząt 
i ptaków, odkładając na bok naturalną wrogość.
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1.6.110
Drzewa, winorośle i pnącza jeszcze bardziej ozdabiają brzegi, pochylając 
się od ciężaru wspaniałych kwiatów, owoców i liści. Brzegi rozbrzmiewają 
nawołaniami rozgniewanych pawi i kukułek. Te rzeki wychwalane są nawet 
przez samego Pana Brahmę.
1.6.111
Las Vrindavan, Wzgórze Govardhana i cały obszar Vrajy jest wolny od prze-
mocy i kradzieży. Dlatego nikt nie musi niepokoić się strzeżeniem własnych 
krów. Wychodzą one rano wraz z innymi domowymi zwierzętami jak np. 
bawołami, jedzą trawę i piją wodę tak jak im się podoba, po czym wieczo-
rem wracają do domu.
1.6.112
Starsza Padmavati powiedziała: Dziecko, zbytnio pozwalasz sobie ze słowa-
mi! Jeśli to, o czym mówisz jest prawdą, dlaczego słyszymy, że krowy i inne 
zwierzęta we Vrajy są zagrożone śmiercią, ponieważ nikt o nie nie dba?

Balarama błaga Krsnę, by uratował Vraję

1.6.113
Śri Pariksit powiedział:
- Usłyszawszy to wszystko, błogosławiony Pana Gopala poczuł się wyczerpa-
ny z powodu zamartwiania się o Swych wielbicieli. Palący niepokój wysuszył 
Mu twarz. Był przepełniony strachem.
1.6.114
Spoglądając na twarz Baladevy, któremu znane są wszystkie, zarówno prze-
szłe jak i teraźniejsze wieści z Vrajy zobaczył, że jest ona mokra od łez.
1.6.115
Baladeva, syn Rohini nie mógł się dłużej opanować. Wspominając Vraję 
i rozumiejąc nastrój Swego brata zaczął niekontrolowanie płakać. Jednak po 
chwili zdołał powiedzieć wyraźnie.
1.6.116
Śri Baladeva powiedział:
- Drogi Krsno, dlaczego mówimy wyłącznie o krowach? Wszystkie zwie-
rzęta we Vrajy są Twoimi ukochanymi przyjaciółmi. Są nimi również ptaki 
i takie drzewa jak bhandira, czy kadamba.
1.6.117
Trawa, pnącza, bujne krzewy, wszystkie oddały Ci życie. A teraz usychają. 
To samo dotyczy rzek i gór.
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1.6.118
Drogi bracie, niektórzy z ludzi żyją wyłącznie nadzieją wypełnienia Twojej 
obietnicy. Lepiej nie chciej słuchać więcej wiadomości.
1.6.119
Mogę Ci tylko powiedzieć, że jeśli nie okażesz im wkrótce Swej łaski, z pew-
nością uczyni to Yamaraja.
1.6.120
To, że oczyściłeś jezioro Kalyi z jego trucizny, przyczyniło się wyłącznie 
do niedoli mieszkańców Vrajy. Wysłuchaj proszę o innych powodach ich 
smutku.
1.6.121
We Vrajy, rzeka Yamuna wyschła tak bardzo, że praktycznie nie ma w niej 
wody. A Govardhana, który dotknął niebios, gdy go podniosłeś teraz stał się 
niski.
1.6.122
Wielbiciele, którzy smakują nektaru Twoich imion nie mogą umrzeć z gło-
du; jednak ich końcem stanie się pożar wielkiego suchego lasu.
1.6.123
Śri Pariksit powiedział:
- Gdy Krsna, który jest delikatny z natury i wrażliwy na cierpienie innych 
usłyszał to wszystko, pochwycił Balarama za szyję roniąc potoki łez. Za-
chowywał się niczym osoba, której życie legło w gruzach. Gdy tak płakał, 
głośno szlochając pięknym głosem, łzy zmyły kosmetyki z Jego ciała.
1.6.124
Droga matko, wraz z Balaramą zaczęli tarzać się po ziemi i na chwilę stracili 
przytomność. Widok dwóch Panów w tak niespotykanym, opłakanym 
stanie sprawił, że wszyscy mieszkańcy pałacu stracili nad sobą kontrolę. Ro-
hini, Uddhava, Devaki, Rukmini, Satyabhama i cała reszta – wszyscy stracili 
panowanie nad sobą i zaczęli szlochać raz za razem.
1.6.125
Gdy Yadu usłyszeli odgłosy pełnego nieszczęścia płaczu, który dobiegał 
z wewnętrznej części pałacu – odgłosu, którego nigdy wcześniej nie słyszeli 
– szybko przybiegli z Vasudevą i Ugraseną na czele. Przybyli też brahmini, 
Garga i inni mieszkańcy miasta. Gdy zobaczyli swych ukochanych mistrzów 
w tym niezwykłym, wcześniej nie spotykanym stanie, również zaczęli pła-
kać.
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7. Purna: Pełna Doskonałość

Brahma aranżuje wybawienie dla Krsny

1.7.1
Śri Pariksit powiedział:
- Droga matko, gdy dźwięki rozpaczy Krsny i członków Jego rodziny wypeł-
niły wszechświat, szybko pojawiła się seria strasznych omenów.
1.7.2
Ponieważ czterogłowy Brahma nie mógł odnaleźć innej przyczyny tych zna-
ków, przybył do Dvaraki w towarzystwie Ved, Puran, osobistych towarzyszy 
i różnych półbogów.
1.7.3-4
Brahma odnalazł oryginalnego Narayana, swego ojca i mistrza duchowego 
w niespotykanym stanie, strapionego miłością Swych ukochanych wielbi-
cieli. Widząc Pana, który tak otwarcie ukazywał Swą prawdziwą, zazwyczaj 
ukrytą wielkość, Brahma był zdumiony. Przez chwilę stracił powagę i zaczął 
płakać.
1.7.5
Brahma z trudnością odzyskał nad sobą kontrolę i zaczął rozmyślać w jaki 
sposób przywrócić swego Pana do normalnego stanu. Wkrótce w jego sercu 
pojawił się pomysł.
1.7.6
Przy boku Pana płakał Garuda, syn Vinaty. Pomimo wielu trudności, Brah-
ma zdołał uzyskać jego uwagę wołając go głośno przez jakiś czas. Wówczas 
przemówił.

Krsna zostaje przeniesiony do Nava-vrndavana

1.7.7-8
Śri Brahma powiedział:
- Pomiędzy Wzgórzem Raivata, a oceanem znajduje replika Śri Vrndavana. 
Nanda, Yaśoda i inni są tam obecni jako obrazy, kopie z podobnymi stadami 
krów. To Vrindavan skonstruowane przez Viśvakarmę wygląda tak, jakby 
naprawdę przybyło z Mathury do Dvaraki.
1.7.9
Weźcie delikatnie Krsnę i Jego brata w Ich obecnym stanie i zanieście tam. 
Jednak tylko Rohini powinna tam z Nimi pozostać.
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1.7.10
Śri Pariksit powiedział:
- Tak Brahma z niemałą trudnością przywrócił przytomność Garudzie, 
najwybitniejszemu słudze Krsny, który bardzo powoli położył na swoim 
grzbiecie dwóch Panów.
1.7.11
Za poleceniem Brahmy wszyscy inni udali się do swych domów. W między-
czasie Balarama, który leżał obok Krsny na grzbiecie Garudy, zaczął odzy-
skiwać przytomność.
1.7.12
Przybywszy do Nava-vrdavana, Garuda wraz z Balaramem delikatnie po-
łożyli Krsnę na łóżku. Stojący wokół Niego gopale i gopi wyglądali jak Jego 
prawdziwi pasterze i pasterki.
1.7.13-14
Nie mogąc zostawić Krsny w takim stanie, na miejsce przybyli Uddhava 
z bardzo kochającą swego syna Devaki, jak również Rukmini, Satyabha-
ma wraz z innymi królowymi oraz Padmavati. Na prośbę Brahmy wszyscy 
ukryli się nieopodal w odległości, która wciąż pozwalała im widzieć Krsnę.
1.7.15-16
Jednakże Narada nie towarzyszył półbogom i Yadavom uważając, że dopuści 
się w ten sposób obrazy. Zamiast tego przyjął siedzącą pozycję yogi i ukrył 
się w chmurach z wielką ciekawością obserwując słodycz czynów Pana.
1.7.17
Garuda wzniósł się jeszcze wyżej, niewidzialnie podążając za swym mi-
strzem i dostarczając Mu cienia swymi skrzydłami.
1.7.18
Po kilku minutach brat Krsny prawie całkowicie wrócił do normalnej świa-
domości. Najlepszy z przenikliwych myślicieli zrozumiał całą sytuację.
1.7.19-20
Balarama szybko obmył Swą lotosową twarz jak i twarz Krsny. Następnie 
delikatnie włożył flet za pas dhoti Krsny, bawoli róg i kij w Jego ręce, girlan-
dę z kwiatów kadamba na szyję, ozdobę z pawiego pióra na głowę, a na uszy 
nowo uformowane pierścienie z owoców gunja.
1.6.21
Po tym jak przygotował stworzony przez Viśvakarmę leśny strój, Balarama 
z pewną trudnością podniósł Krsnę i przemówił głośno.

Krsna rozmawia z Nandą i Yaśodą
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1.6.22
Śri Baladeva powiedział:
- Śri Krsno, Krsno, Mój drogi bracie! Wstawaj! Obudź się ze snu! Tylko 
zobacz jak jest już późno. Krowy już wchodzą do lasu.
1.6.23
Śridama i inni z Twoich przyjaciół czekają tu na Ciebie. A Twoi rodzice są 
tak ogarnięci miłością, że nie są w stanie wypowiedzieć ani słowa.
1.7.24
Gopi patrzą na Twą lotosową twarz i śmieją się z Ciebie szepcąc coś sobie na 
uszy.
1.7.25-26
Śri Pariksit powiedział:
- W ten sposób Balarama mówił przez jakiś czas. Wołał Krsnę Jego różnymi 
imionami, głaskał Go i nosił na rękach do chwili, gdy Krsna w końcu się 
obudził odzyskując w pewnym stopniu świadomość. Krsna wypowiadając 
- „Śiva, Śiva!” - wstał nagle z wyrazem zdziwienia na twarzy.
1.7.27
Krsna otworzył Swe lotosowe oczy, uśmiechnął się i szybko rozejrzał dooko-
ła. Widząc przed sobą Nandę zawstydził się i złożył mu pokłon.
1.7.28
Zobaczył również stojącą nieopodal Matkę Yaśodę. Jej oczy były szeroko 
otwarte i nie mrugały. Wyglądały tak, jakby ktoś przykleił je do twarzy. 
Śmiejąc się radośnie powiedział z miłością.

Krsna idzie się bawić do lasu

1.7.29
Najwyższy Pan powiedział:
- Droga matko, tego ranka we śnie ujrzałem przez chwilę wiele zdumiewają-
cych rzeczy. To było tak jakbym w ogóle nie śnił!
1.7.30
Zobaczyłem, że udałem się do Madhupuri. Tam zabiłem takich niegodzi-
wych ludzi jak Kamsa, pokonałem takich królów jak Jarasandha i zadowoli-
łem półbogów.
1.7.31
Na brzegu oceanu zostało wybudowane wielkie miasto Dvaraka. Wydarzy-
ło się tak wiele innych rzeczy. Lecz teraz nie ma czasu, by opowiedzieć ci 
o nich wszystkich.
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1.7.32
Ten długi sen tak mnie rozproszył, że nie wstałem z łóżka na czas.
1.7.33
Drogi szanowny bracie, jeśli nie uważasz mego wspaniałego snu za coś nie-
prawdopodobnego, opowiem Ci go ze szczegółami gdy udamy się do lasu.
1.7.34
Śri Pariksit powiedział:
- Powiedziawszy te słowa Krsna ofiarował matce należyty szacunek. Wów-
czas Rohini, będąc wielką ekspertką wyczuła, że Krsna zapragnął zabrać ze 
Sobą do lasu trochę jedzenia.
1.7.35
Śri Rohini powiedziała:
- Drogie dziecko, Twoja matka nie widzi świata poza Tobą. Była dziś tak 
zaniepokojona Twoim długim snem, że teraz czuje się trochę chora. Myślę, 
że wystarczy już tych rozmów.

Krsna rozmawia z Radhą

1.7.36
Krowy i opiekujący się nimi chłopcy już poszli. Powinieneś szybko pójść 
w ich ślady. Przygotuje Ci szybko jakieś przekąski i wyślę je, gdy będziesz 
już w lesie.
1.7.37-38
Śri Pariksit powiedział:
- Krsna pokłonił się Rohini, która przemówiła do Niego słowami pełnymi 
miłości. Następnie niczym złodziej, z uśmiechem na twarzy ukradkiem wy-
jął z dłoni Matki Yasody masło. Po czym przyłączył się do Swego starszego 
brata wołając Go po imieniu. Szczodry Krsna nie zjadł masła do chwili, aż 
dotarł do krów.
1.7.39
Doskonale przyjemnymi słowami Krsna poprosił Swoje dwie matki, by 
przygotowały Mu obiad. Po tym jak wyruszył do lasu spotkał po drodze 
kilka gopi, z którymi nawiązał pełną żartów rozmowę.
1.7.40
Idąc dalej zaczął grać na flecie, powstrzymując w ten sposób krowy od zbyt-
niego oddalania się. Wówczas spotkał Śri Radhikę ze Swymi przyjaciółkami 
i przemówił do Niej dowcipnymi słowami czarująco się przy tym uśmiecha-
jąc.
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1.7.41
Śri Nanda-nandana powiedział:
- O pani Mej duszy, dlaczego nie mówisz do Swego wielbiciela, którego spo-
tkałaś w tajemnym miejscu? Czym jesteś tak zajęta, Moja dumna damo?
1.7.42
W jaki sposób Cię obraziłem? O wszechwiedząca, musisz wiedzieć o wszyst-
kim, co wydarzyło się w moim dzisiejszym śnie.

Damy są pogrążone w miłości

1.7.43
Opuściłem Cię i udałem się gdzieś indziej. W tym odległym miejscu poślu-
biłem wiele księżniczek, które zamierzały odebrać sobie życie. Miałem wielu 
synów, wnuków i prawnuków.
1.7.44
Tak czy inaczej muszę iść teraz do lasu. Dziś o zmierzchu, o Ty, która obda-
rzasz zadowoleniem, będziesz się ze mną cieszyć.
1.7.45
Śri Pariksit kontynuował:
- Powiedziawszy to, Krsna rzucił Śri Radhice garść kwiatów, rozejrzał się do-
okoła i następnie objął Ją i pocałował. Po tym ruszył naprzód na spotkanie 
krów i chłopców pasterzy.
1.7.46
Gdy Devaki po praz pierwszy zobaczyła wspaniały i wszech atrakcyjny strój 
Krsny we Vrajy oraz usłyszała Jego grę na flecie, na skutek wielkiej miłości 
z jej piersi zaczęło płynąć mleko. Stało się tak pomimo jej podeszłego wieku.

Krsna widzi ocean i Miasto Dvaraka

1.7.47
Rukmini, Jambavati i inne królowe oszołomione intensywnością miłości, 
której nigdy do tej pory nie czuły, straciły opanowanie, zemdlały i upadły na 
ziemię.
1.7.48
Nawet stara Padmavati i Satyabhama były odurzone. Ogarnięte pożądaniem 
zaczęły zachowywać się tak, jakby obejmowały i całowały Krsnę, po czym 
pobiegły za Nim z wyciągniętymi dłońmi starając się Go złapać.
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1.7.49
Kalindi, córka boga słońca widziała już Krsnę w takim stanie. Będąc bardzo 
inteligentną opanowała się w jakiś sposób, po czym z pomocą Uddhavy 
pochwyciła Satyabhamę i Padmavati.
1.7.50
W międzyczasie Pan Govinda szedł dalej w towarzystwie Swoich krów. Gdy 
zobaczył przed Sobą ocean, pomyślał, że jest to Yamuna i zachwycony zawo-
łał Swych przyjaciół, by przyłączyli się do zabawy w rzece.

Balarama wyjaśnia sytuację

1.7.51
„Moi drodzy przyjaciele, gdzie jesteście? O Śridama, Subala, Arjuna! Proszę, 
przybądźcie tutaj szybko i wesoło!”
1.7.52
„Pozwólmy naszym krowom pić wodę z Yamuny. Możemy bawić się tutaj ile 
nam się tylko podoba. Możemy popływać w jej delikatnie płynącej czystej 
i chłodnej wodzie.”
1.7.53
Tak Pan Acyuta zbliżył się z krowami do oceanu, o którego brzegi rozbijały 
się ryczące fale.
1.7.54
Gdy Krsna rozejrzał się po wybrzeżu zobaczył w oddali Swoje miasto. Ze 
zdziwieniem wykrzyknął, „Cóż to jest? Gdzie Ja jestem? Kim Ja jestem?”
1.7.55
Patrząc na ogromny ocean i miasto ze zdumieniem powtarzał te słowa raz 
za razem. Wówczas Pana Balarama powiedział.
1.7.56
Śri Baladeva powiedział:
- O Mój mistrzu, Panie Vaikunthy, rozważ proszę kim jesteś. Półbogowie 
poprosili Cię, byś zstąpił w celu usunięcia brzemienia Ziemi.
1.7.57
Proszę zniszcz teraz niegodziwców i chroń pozostałych. Twój kuzyn Dhar-
maraja, Król Yudhisthira podjął się wykonania ofiary. Dopilnuj proszę, by ją 
ukończył.
1.7.58
Ustanowiłeś Yudhistirę cesarzem, jednak zastrasza go młodszy brat Śalvy 
wraz z innymi nadmiernie potężnymi łajdakami.
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1.7.59
Dlatego proszę udaj się do Yudhisthiry i z pomocą Yadu postaraj się zabić 
jego wrogów. Prześladują oni Twoich wielbicieli z powodu nienawiści wobec 
Ciebie.
1.7.60
Śri Pariksit powiedział:
- Balarama powiedział te słowa w celu zmiany ekstatycznego nastroju Swego 
młodszego brata i sprowadzenia Go do normalnego stanu. I rzeczywiście 
słowa Balaramy całkowicie zmieniły nastrój Krsny.
1.7.61
Rozgniewany Bóg, Najwyższa Osoba, powiedział, - „Bracie, kim są te 
bezużyteczne stworzenia – młodszy brat Śalvy i inni mu podobni? Samemu 
natychmiast go zabiję!”
1.7.62
„Wiedz, że Moje słowa są prawdziwe. Są Moją obietnicą.” W ten sposób oko-
liczności tej chwili sprawiły, że zapomniał o Swym oszołomieniu.
1.7.63
Rozglądając się wokoło przypomniał Sobie, że jest mistrzem Śri Dvaraki, 
boskim królem Dynastii Yadu.
1.7.64
Przypomniał Sobie też, że spał w pałacu. Wówczas zobaczył w dłoniach flet 
i to, że razem ze Swym starszym bratem są ubrani niczym mieszkańcy lasu.
1.7.65
Dostrzegł, że opuścił miasto, by paść krowy. To wzbudziło w Nim zdziwie-
nie i wątpliwości. Gdy tylko zaczął się nad tym zastanawiać roześmiał się.

Garuda przynosi dwóch braci z powrotem do Dvaraki

1.7.66
Balarama rozumiejąc serce Krsny, ze uśmiechem na ustach wyjaśnił, że 
wszystko to było aranżacją Brahmy. Wyjaśnił również przyczynę tego całego 
przedsięwzięcia.
1.7.67
Wówczas Krsna spojrzał na twarz Swego brata i uśmiechnął się jakby za-
wstydzony. Jako, że ciało Krsny było całe pokryte kurzem, Balarama wytarł 
Go i wykąpał w morzu.
1.7.68
Wówczas na miejsce przyleciał Garuda. Uczynił to znając doskonale nastrój 
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Pana. Krsna usiadł na jego grzbiecie i niewidocznie powrócił do Swego 
pałacu.
1.7.69
Wszechwiedzący Uddhava poinformował Devaki, Rukmini oraz innych 
o obecnych wydarzeniach. Sprowadził wszystkie królowe do pałacu, by 
mogły stanąć u boku Krsny.
1.7.70
Matka Devaki powitała swego syna błogosławieństwami. Będąc świadomą 
godziny szybko udała się, by przygotować Mu posiłek.

Damy gloryfikują gopi z Vrajy

1.7.71
Ukochane królowe Pana nie zbliżały się do Niego. Stały schowane za ko-
lumnami i innymi przedmiotami. Jako, że Satyabhama nie przyszła razem 
z innymi, Krsna zapytał o nią Uddhavę.
1.7.72-73
Uddhava, sługa Pana odpowiedział: Gdy udałeś się na pełną chwały wypra-
wę do Wzgórza Raivata, Twój specjalny nastrój mógł oszołomić nieinteli-
gentnych. Jednak Twoje królowe były w stanie go dostrzec. Z tego powodu 
ukryły się obserwując z odległości. Wówczas złośliwa i głupia Padmavati 
przemówiła do nich.
1.7.74-75
„O pozbawiona pobożnego kredytu Devaki! O nieszczęsna Rukmini! Ża-
łosna Satyabhamo! Jambavati i inne godne pożałowania kobiety! Spójrzcie 
tutaj! Od teraz powinniście porzucić dumę i zacząć wykonywać największe 
pokuty, by stać się służkami tych koczowniczek, kobiet Abhira.”
1.7.76-78
[Uddhava powiedział Krsnie:] - Mądra Devaki daje Ci schronienie, któ-
ry jesteś schronieniem całego świata. Gdy usłyszała te niegodziwe słowa, 
powiedziała, - „Głupia kobieto, co jest w tym takiego niezwykłego? W po-
przednich życiach ja i Śri Vasudeva podjęliśmy się wyrzeczeń, by otrzymać 
Pana za naszego syna. Z tego powodu Pan, który obdarza wszystkimi bło-
gosławieństwami przyjął tą rolę. Jednak Nanda i Yaśoda modlili się do Pana 
Brahmy o czyste oddanie.”
1.7.79
„Dzięki błogosławieństwu głównego z wielbicieli Pana, Nanda i Yaśoda wraz 
z całą rodziną stali się więksi od nas.”
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1.7.80
„Z powodu ich wyjątkowej miłości, pozwolono im wychować Pana od 
dziecka i cieszyć się Jego licznymi wspaniałymi czynami. Dlatego specjalne 
zachowanie jakie im okazuje jest jak najbardziej stosowne i bardzo dla mnie 
ujmujące.”
1.7.81
Uddhava kontynował:
- Wówczas Śri Rukmini-devi pogodnie powiedziała. Gdy wszyscy wielbicie-
le usłyszeli jej słowa, ich miłość do Krsny zwiększyła się.
1.7.82
Śri Rukmini powiedziała:
- „Te kobiety porzuciły wszystko – swych mężów, synów, wszystko co było 
w ich posiadaniu – nie zwracając uwagi na własną pomyślność w tym i na-
stępnym świecie. Cierpliwie znosząc niepokój wielbiły Pana na swój sposób, 
oczarowując Go w tańcu rasa, jak i podczas wielu innych rozrywek.”
1.7.83
„Możemy mieć nadzieję na osiągnięcie Boga, Najwyższej Osoby wyłącznie 
poprzez podążanie za wieloma rygorystycznymi praktykami duchowymi. 
Możemy medytować o Nim wyłącznie poprzez ścisły trening koncentracji 
na sercu. Lecz te gopi smakując wyjątkową miłość do Niego, z łatwością 
osiągnęły sukces najbardziej zaawansowanych etapów medytacji.”

Krsna beszta Satyabhamę

1.7.84
„Dlatego mogę się założyć, że Krsna kocha je bardziej od nas z powodu na-
szej obsesji religijnymi obowiązkami, społecznymi zobowiązaniami, dzieć-
mi, wnukami, domami, sprawami domowymi, itd. Jesteśmy wyłącznie Jego 
służącymi, wielbimy Go z szacunkiem niczym upadłe uwarunkowane dusze. 
My, żony nie powinniśmy czuć zawiści wobec Jego wyjątkowej miłości do 
gopi. Raczej powinniśmy zawsze gloryfikować tą miłość, gdyż dowodzi ona 
jak bardzo Krsna staje się sługą Swych ukochanych wielbicieli.”
1.7.85
Uddhava powiedział:
- Wszystkie królowe się z tym zgodziły. Tylko Satyabhama, Satrajiti nie bę-
dąc w stanie tolerować tych słów weszła do swej komnaty gniewu.
1.7.86
Śri Pariksit powiedział:
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- Błogosławiony Pan życia gopi rozkazał wówczas w gniewie, - „Sprowadźcie 
tu natychmiast tą córkę głupiego króla!”
1.7.87
Satyabhama, będąc w najwyższym stopniu biegła w sztukach miłości, była 
zawsze gotowa umiejętnie służyć swemu mężowi w nastroju zazdrości 
i dumy. Wiedziała, że jest On również w pełni obeznany ze sztuką miłości 
i pragnie cieszyć się nią z pasterkami.
1.7.88
Słysząc to polecenie od swych służących, inteligentna Satyabhama wstała, 
wykąpała się i szybko stawiła przed Krsną.

Krsna opisuje miłość Vraja-vasich

1.7.89
Jednak ze wstydu i strachu schowała się za kolumną. Krsna zauważył ją 
i wciąż rozgniewany powiedział wyraźnym głosem.
1.7.90-91
Najwyższy Pan powiedział: O głupia Satrajiti, rozgniewałaś się, gdy Ruk-
mini osiągnęła specjalną łaskę otrzymując kwiat parijata. Podobnie teraz 
gniewasz się z powodu Naszej intensywnej miłości do ludzi Vrajy. Niemądra 
kobieto, czy nie wiesz, że jestem oddany ich pragnienieniom?
1.7.92
Jeśli ludzie Vrajy uważaliby, że dobrze byłoby, gdybym wyrzekł się wszyst-
kiego, obiecuję ci, że w przeciągu chwili uczyniłbym to od tak.
1.7.93
Pochwały ofiarowane przez godnego czci Brahmę nie zostały wypowiedzia-
ne nadaremnie: Nigdy nie będę w stanie w pełni odpłacić się tym wielbicie-
lom, dlatego jestem im całkowicie zobowiązany.
1.7.94
Jeśli nawet wróciłbym do nich, by tam żyć nie wiem w jaki sposób mogłoby 
to pomóc.
1.7.95
Zaledwie widząc Mnie stają się tak oszołomieni z powodu przeżywanych 
ekstaz, że nie są w stanie rozpoznać własnych ciał. Nie są świadomi niczego, 
co ma jakikolwiek związek z tymi ciałami, a co dopiero mówić o postrzega-
niu reszty świata.
1.7.96
Zatem ich ból nie zniknie nawet jeśli mnie ujrzą. Ich serca będą tak zaniepo-
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kojone myślami rozstania ze Mną, że każde działanie, którego się podejmę 
dla ich szczęścia, wyłącznie podwoi ich smutek.

Krsna wyjaśnia dlaczego poślubił królowe

1.7.97
A gdy nie są w stanie Mnie widzieć, stają się całkowicie rozdarci. Czasami 
ogień rozłąki sprawia, że wydają się martwi lub szaleni. W ten sposób do-
świadczają nektaru wspaniałych ekstaz.
1.7.98
Jeśli ujrzą ciemną plamę, która przypomina kolor Mojej skóry obejmują ją 
i całują myląc ze Mną. Cóż więcej mogę powiedzieć?
1.7.99
Dlatego Moje przebywanie z nimi równałoby się Mojej nieobecności. Zrozu-
miawszy to, nie powróciłem tam. Wysłuchaj teraz prawdziwego powodu 
poślubienia ciebie.
1.7.100
Moja droga i dumna damo, żyjąc w Mathura-puri bez towarzystwa gopi 
wpierw nie miałem pragnienia, by się ożenić.
1.7.101
Jednak z ust brahmina usłyszałem list Rukmini, w którym pisała o swoim 
niepokoju i zamiarze popełnienia samobójstwa, gdy Mnie nie osiągnie.
1.7.102
Z tego powodu zniszczyłem w bitwie dumę niegodziwych królów i uprowa-
dziłem ją, gdy wszyscy ci władcy się temu przyglądali.

Krsna opisuje Swoje szczęście we Vrajy

1.7.103
Jednak widok Rukmini sprawił, że tym bardziej zacząłem myśleć o gopi. 
Było to przyczyną smutku i niepokoju, które dawały mi wiele cierpienia.
 1.7.104-105
By Mnie osiągnąć, 16100 gopi wielbiły ślubami Katyayani. By choć odro-
binę uspokoić Mój umysł, poślubiłem dokładnie tą samą liczbę królowych 
w Dvarace.
1.7.106
Ah, zrozum proszę zdecydowana kobieto. Wszystko, czego smakuję we Vra-
jy daje mi największą przyjemność. I chociaż chwała tych czasów opuściła 



868686

mnie teraz, wciąż przebywam w tym najcenniejszym miejscu.
1.7.107
Zanurzony w falach oceanu ekstazy, ciesząc się zawsze świeżymi i czarujący-
mi rozrywkami Vrajy, byłem tak przyciągany przez każdego z wszech czaru-
jących mieszkańców, że nawet nie zauważałem upływających dni i nocy.
1.7.108
Zabicie wielu wrogich demonów było dla Mnie prostą radością dziecięcych 
zabaw. Szybko ujarzmiłem złego Kaliyę i zesłałem go na wygnanie. A w Swej 
lewej dłoni trzymałem Wzgórze Govardhana.
1.7.109
Byłem tak pochłonięty tym oceanem satysfakcji, że rozmawianie i słuchanie 
modlitw takich półbogów jak Brahma wydawało się bolesnym zakłóceniem. 
Zapomniałem o pracy, którą miałem do wykonania dla półbogów.
1.7.110
Moja piękna forma, ubiór i pełen nektaru dźwięk fletu, którego nikt do tej 
pory nie słyszał, oczarowały cały wszechświat oszałamiającą miłością Boga. 
Cóż zatem mogę powiedzieć o tym, jaki miało to wpływ na mieszkańców 
Vrajy.
1.7.111-112
Brahma, Rudra, Indra, Candra, Siddhowie i inni poruszający się po nie-
bie półbogowie byli pokonani zmianami, które powstały w nich za sprawą 
potoku ekstatycznej miłości. Tego samego doświadczały krowy, byki, cielęta, 
dzikie zwierzęta, drzewa, ptaki, krzewy, pnącza i trawa. Pokonane zostały 
również rzeki, chmury i wszystkie inne istoty, zarówno ruchome jak i nie-
ruchome, żywe i nieżywe. Każde z nich doświadczyło przemiany, która 
zmieniła ich naturę na przeciwną.
1.7.113
Możesz zapytać Kalindi, czy jest to prawdą, czy też nie. Była ona świadkiem 
błogich rozrywek, którymi cieszyli się ludzie Vrajy.
1.7.114
Teraz nie potrafię jednak wzbudzić w Mych krewnych Yadu tego eksta-
tycznego nastroju. Nie ważne, czy żartuję, czy też wykonuję inne zabawne 
rozrywki.
1.7.115
Tu w Dvarace trudno mi złamać zazdrosną dumę takich królowych jak ty. 
Dlatego zawstydzony odkładam Mój drogi flet.
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Uddhava zmienia nastrój Krsny

1.7.116
Niestety to, co robiłem i jak żyłem we Vrajy wydaje się tak odległe, że nie 
potrafię nawet teraz o tym mówić.
1.7.117
Tylko jedna osoba, niemalże tak Mi droga jak wielbiciele z Vrajy, będzie 
w stanie opisać te tematy – Śukadeva, syn Badarayana Vyasy. Dzięki mocy 
jego wielkiej miłości w nastroju Vraja-vasich, opowie o niektórych z tych te-
matów swemu wspaniałemu uczniowi, który dorównuje mu pod względem 
duchowych cech, i którego pewnego razu przywróciłem do życia.
1.7.118
Śri Pariksit powiedział:
- Gdy Najwyższy Pan żarliwie wychwalał splendor pomyślności Vrajy, do-
skonały doradca Uddhava zaniepokoił się. W obawie, że wyjątkowe ekstazy 
Vrajy mogą ponownie wprowadzić Pana w stan transu, ruchem dłoni pod-
powiedział damom, by coś uczyniły.
1.7.119
Satyabhama, Rukmini i inne królowe natychmiast otoczyły męża dotykając 
głowami Jego stóp. Ofiarowując modlitwy błagalnymi głosami i wzdychając 
głośno stopniowo uspokoiły Go.

Krsna wita Naradę i dziękuje mu

1.7.120
Uddhava przynaglił również Devaki i Rohini, by szybko przyniosły jedzenie 
i napoje dla Krsny.
1.7.121
Biegły Uddhava wprowadził następnie Baladevę, który właśnie skończył 
kąpiel. Po czym poinformował Pana Krsnę, że w drzwiach stoi Narada.

1.7.122
Pomimo, że Krsna jest wszechwiedzącym obserwatorem przebywającym 
w sercu każdego, zapytał z uśmiechem - „Dlaczego karzecie mu tam stać? 
Dlaczego nie wchodzi do środka, tak jak czynił to zazwyczaj?”
1.7.123
Uddhava uśmiechnął się i odparł - „Mój Panie, ponieważ jest wystraszony 
i zawstydzony.” - Wówczas Pan, który zawsze sprzyja brahminom, Samemu 
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wprowadził Naradę do środka i przemówił.
1.7.124
Najwyższy Pan powiedział:
- Narado, Mój najdroższy przyjacielu, jesteś zawsze gotowy Mnie zadowolić. 
Jesteś najlepszym pośród tych, którzy smakują transcendentalne uczucia. 
Uczyniłeś mi wielką przysługę.
1.7.125
Prawdą jest, że oddzielenie od tych, których się kocha jest przyczyną 
cierpienia czystej miłości, które pali niczym ogień. Ten palący ból tworzy 
wyrzuty sumienia, które dalej pogłębiają się przeradzając w niepohamowany 
smutek. W ten sposób osoba na pierwszy rzut oka wydaje się nieszczęśliwa.
1.7.126
Jednak ta udręka rozstania jest wychwalana i uważana za wspanialszą od 
szczęścia, którym cieszymy się z bliskimi. Uczucie rozstania jest tak przy-
jemne dla umysłu, że nie może zostać opisane. Zawsze przekształca się 
co najmniej w obfitość przyjemności. Tylko eksperci w smakowaniu tych 
nastrojów mogą zrozumieć jak to ma miejsce.
1.7.127
Gdy spotyka się ukochaną osobą, ból rozpaczy zostaje ugaszony i serce czuje 
pełne zadowolenie doświadczając nieustannie wielkiej przyjemności.

Narada przyjmuje błogosławieństwa od Krsny

1.7.128
Ktoś może pragnąć ponownego doświadczenia tego uczucia rozstania. 
A gdy nie jest w stanie go osiągnąć, może być naprawdę nieszczęśliwy. 
W ten sposób, osoba która jest w stanie przypomnieć mu nieobecnego uko-
chanego, uważana jest za najbardziej szczerego i drogiego przyjaciela.
1.7.129
Proszę zrozum, gdy w jakiś sposób przypomni się takiej osobie o ukocha-
nym, wraca ona do życia. Zapomnienie tych, którzy są drożsi od własnego 
życia jest bardziej bolesne od umierania.
1.7.130
Tych, którzy są drożsi od własnego życia nie można zapomnieć. Jednak, gdy 
ktoś o nich przypomina w szczególny sposób odczuwa się szczęście, którego 
doświadcza osoba obdarzona wielką pomyślnością.
1.7.131
Zatem dziś oddałeś Mi wielką przysługę i dlatego jestem z ciebie bardzo 
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zadowolony. Wybierz proszę błogosławieństwo, którego sobie życzysz.
1.7.132
Śri Pariksit powiedział:
- Mędrzec zaczął wówczas śpiewać chwały Krsny. Grając na vinie i wykrzy-
kując - „Jaya! Jaya!” - wychwalał Pana Krsnę, tego który obdarza błogosła-
wieństwami, pieśniami pełnymi imion, które zrodziły się podczas rozrywek 
we Vrajy.
1.7.133-134
Narada podróżował od Daśaśvamedha-tirtha w Prayaga, aż do Dvaraki. 
Rozmawiał z wielbicielami – braminem w Prayaga i wszystkimi innymi 
– którzy, dzięki boskiej łasce Pana osiągnęli doskonałość. Narada, król 
mędrców, doznając wielkiej radości zapragnął teraz usłyszeć o tej doskona-
łości bezpośrednio z ust Samego Pana Krsny. Droga matko, Pan Krsna jest 
wszech atrakcyjnym lwem pośród szczodrych dobroczyńców. Z tego powo-
du Narada błagał Go o pierwsze błogosławieństwo, które pragnął otrzymać.
1.7.135
Narada powiedział:
- Śri Krsnacandro, przyznaj proszę, by nikt nigdy nie miał dosyć Twojej 
łaski, Twojej służby oddania i czystej miłości do Ciebie, rezerwuaru ekstazy.
1.7.136
Najwyższy Pan powiedział:
- O mistrzu wszystkich sprytnych uczonych, cóż to za błogosławieństwo? 
Moja łaska, Moja służba oddania i ekstatyczna miłość do Mnie, wszystkie 
mają taką naturę. To powinno być oczywistym.
1.7.137-138
O mędrcze, każdy z wielbicieli, których spotkałeś i o których słyszałeś tu 
i tam, począwszy od Prayaga-tirtha, a skończywszy na Dvarace są doskonali 
pod każdym względem. Każdy z nich jest w stanie wyzwolić cały świat, jako 
że prawdziwie otrzymał Mą łaskę. Jedynym co ich różni to stopień doskona-
łości.
1.7.139
Jednak żaden z tych wielbicieli nigdy nie jest nasycony. Dlatego proszę po-
proś Mnie o jakieś inne, bardziej zadowalające błogosławieństwa.
1.7.140
Śri Pariksit powiedział:
- Narada zaczął tańczyć w czystej radości. I niczym żebrak proszący o jał-
mużnę, błagał Krsnę o dwa doskonałe błogosławieństwa. Narada przemówił 
do Pana, najcenniejszego klejnotu pośród szczodrych osób.
1.7.141
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Śri Narada powiedział:
- O Panie nigdy nie nasycony Własną szczodrością, osiągnąłem teraz swój 
cel. Moje wysiłki przyniosły upragniony rezultat. Rozumiem teraz w prak-
tyczny sposób, kim są odbiorcy Twojej największej łaski.
1.7.142
To jest jedyne błogosławieństwo, którego pragnę i dla mnie jest to najwięk-
szą łaską. Jednak wciąż, o królu pośród tych, którzy dają jałmużnę, mam 
jedno pragnienie, którego spełnienia wyczekuję od dawna.
1.7.143
O łabędziu sunącym po jeziorach miłości Vraja-vasich, pragnę podróżować 
gdziekolwiek tego zapragnę zawsze intonując spijając nektar Twoich imion. 
Te najsłodsze imiona wyłaniają się z oceanu Gokuli i rozprzestrzeniają 
chwały Twoich nieograniczonych ubiorów i sposobów zachowania. Gdy tak 
podróżuje zachowując się niczym szaleniec, niech rozdaję tą radość każde-
mu we wszystkich światach.

Narada przyłącza się do posiłku Krsny

1.7.144
Niech każda osoba, która choć raz weszła w kontakt z tymi rozrywkami 
i jest przekonana o ich wadze, czy to poprzez mówienie, myślenie, słuchanie 
lub fizyczne doświadczenie, będzie wiecznie obdarzona mocą wielbienia 
Twoich stóp w czystej miłości. Stóp lśniących od szafranowego pyłu z przy-
pominających dzbany piersi błogosławionych gopi.
1.7.145
Śri Pariksit powiedział:
- Pan Gopinatha wyciągnął wówczas Swą lotosową dłoń i z wielkim szacun-
kiem dla Narady powiedział radośnie - „Niech tak będzie.”
1.7.146
Nagle mędrzec zanurzył się w niezgłębionym oceanie najwyższej błogości. 
Tańczył i śpiewał na różne sposoby sprawiając tym Krsnie ogromną przy-
jemność.
1.7.147
Następnie Narada towarzyszył dwóm Panom w jedzeniu wyśmienitych dań, 
które zostały przygotowane pod nadzorem Devaki i Rohini, a serwowane 
przez Rukmini.
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Narada powraca do Prayaga

1.7.148
Uddhava sugerował Naradzie najlepsze potrawy, Satyabhama wachlowała 
go, a inne królowe zadawalały różnymi rodzajami służby.
1.7.149
Po tym jak mędrzec zakończył swój posiłek i opłukał usta, Pan Krsna zaczął 
wielbić go, smarując pachnącymi olejkami oraz zakładając girlandy z kwia-
tów i rozmaite ozdoby.

Pariksit  radzi Uttarze wielbienie Madana-gopala

1.7.150
Wówczas Narada opuścił Madhavę, Pana Krsnę i udał się do Prayaga myśląc 
- „Niech obdarzę doskonałością mędrców, którzy tak długo czekali na mój 
powrót.”
1.7.151
W ten sposób, odurzony pragnieniem czystego oddania Narada rozpoczął 
swą podróż do Prayag. Gdziekolwiek się udał grał na vinie i radośnie śpie-
wał chwały krsna-bhakti, które ujrzał na własne oczy.
1.7.152
Gdy mędrcy w Prayaga usłyszeli całą tą wspaniałą historię z ust Narady, na-
tychmiast porzucili zainteresowanie wszystkim co nie miało nic wspólnego 
ze służbą dla Krsny. Uczynili tak, gdyż byli w stanie pochwycić esencję tego, 
co jest naprawdę cenne.
1.7.153
Przyjmując nastrój wielkiej i prostolinijnej pokory zaczęli wielbić lotosowe 
stopy Śrimana Madana-gopala w oparciu o instrukcje Narady.
1.7.154-155
Droga matko, ty również zawsze powinnaś wielbić tego młodego chłop-
ca pasterza. Jest On oceanem, który dostarcza nektaru tańca rasa. W nim 
otaczają Go boskie, oczarowane czystą miłością gopi. Powinnaś pielęgno-
wać pragnienie stania się sługą tych gopi i nieustannie wielbić Go w czystej 
miłości tak, jak robią to one. Powinnaś również oddać się sankirtanowi Jego 
imion.
1.7.156
Nie potrafię opisać swoimi słowami nawet jednej z chwał gopi, tak jak ko-
mar nie jest w stanie połknąć Góry Meru.
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1.7.157
Oh, jednak mój mistrz duchowy jest w pełni pochłonięty służeniem Krsnie 
w licznych miłosnych nastrojach. Może on nieustannie gloryfikować święte 
imiona, jak i imiona ukochanych wielbicieli Rukmini i Krsny.
1.7.158
Gopi pochłonęły wielkie płomienie zdumiewającego ognia miłości Krsny. 
Gdy mój guru intonuje ich imiona i wspomina ich charakterystyczne cechy, 
zostaje dotknięty iskrami buchającymi z płomieni tego intensywnego ognia. 
Z tego powodu musi unikać wymawiania tych imion.
1.7.159
Jeśli będziesz podążać za moją radą i z czystą miłością przyjmiesz schro-
nienie gopi i ich mistrza, Pana Śri Krsny obiecuję ci, że dzięki Jego łasce 
będziesz w stanie zrozumieć co nieco z wielkości gopi.
1.7.160
Dzięki tej najdoskonalszej narracji opisującej osoby, które Najwyższy Pan 
obdarzył esencją Swej łaski, można z pewnością zrozumieć Pana Śri Krsnę. 
Każdy, kto z jakiegokolwiek powodu z wiarą przyjmuje schronienie tej nar-
racji szybko osiągnie Jego miłość.

KONIEC KSIĘGI PIERWSZEJ
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