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ŹRÓDŁO WIECZNEJ PRZYJEMNOŚCI 

KRSNA 
 

Przedmowa 

nivrtta-tarsair upagiyamanad  

bhavausadhac chrotramano 'bhiramat 

ka uttama-śloka-gunanuvadat  

puman virajyeta vina paśughnat  

(Śrimad-Bhagavatam 10.1.4) 

 

    Kiedy w krajach Zachodu ktoś zobaczy okładkę książki takiej jak Krsna, natychmiast pyta: 

"Kim jest Krsna? Kim jest ta dziewczyna obok Krsny?" itd. 

    Odpowiedź na to pytanie brzmi: "Krsna jest Najwyższą Osobą Boga". Jak to? "Ponieważ 

wygląd Jego ściśle odpowiada opisom Najwyższej Istoty, czyli Boga." Innymi słowy, Krsna 

jest Bogiem, ponieważ jest On wszechatrakcyjny. Bez tej zasady wszechatrakcyjności słowo 

Bóg nie ma żadnego znaczenia. W jaki sposób ktoś może być wszechatrakcyjny? 

Atrakcyjnym dla ludzi w ogólności może być przede wszystkim ten, kto jest bardzo zamożny 

i posiada wielkie bogactwa. Podobnie, atrakcyjnymi są również osoby bardzo potężne, bardzo 

sławne, bardzo piękne czy mądre, albo wolne od przywiązań do różnego rodzaju posiadłości 

materialnych. Więc na podstawie praktycznego doświadczenia możemy powiedzieć, że 

można być atrakcyjnym dzięki: 1) zamożności, 2) sile, 3) sławie, 4) urodzie, 5) mądrości czy 

6) wyrzeczeniu. Kto posiada te sześć przymiotów jednocześnie i kto posiada je bez żadnych 

ograniczeń, ten jest uważany za Najwyższą Osobę Boga. Te przymioty Boga opisane zostały 

przez Paraśarę Muniego, będącego wielkim autorytetem wedyjskim. 

    Widzieliśmy wiele zamożnych osób, wiele osób potężnych, sławnych, pięknych czy 

wysoce wykształconych, jak również wiele osób będących w wyrzeczonym porządku życia, 

nieprzywiązanych do rzeczy materialnych. Natomiast nigdy nie słyszeliśmy o żadnej osobie 

w całej historii ludzkości, która byłaby w nieograniczony sposób jednocześnie zamożna, 

potężna, sławna, piękna, mądra i wolna od przywiązań tak jak Krsna. Krsna, Najwyższa 

Osoba Boga, jest postacią historyczną, która pojawiła się na tej Ziemi 5 000 lat temu 

Pozostawał On na tej planecie przez 125 lat i zachowywał się dokładnie tak jak istota ludzka, 

ale Jego czyny były niezwykłe. Każde Jego dokonanie, od momentu Jego przyjścia aż do 

chwili Jego odejścia, nie ma sobie równego w historii świata. Dlatego każdy, kto wie, co 

oznacza słowo Bóg, przyjmie Krsnę za Najwyższą Osobę Boga. Nikt nie jest równy Osobie 

Boga, ani też nikt nie jest większy od Niego. Takie jest znaczenie popularnego powiedzenia: 

"Bóg jest wielki." 

    W tym świecie wielu ludzi mówi o Bogu różne rzeczy, ale według literatury wedyjskiej i 

według wielkich acaryów (autoryzowanych osób posiadających wiedzę o Bogu), którzy 

pojawili się na przestrzeni wieków (takich jak Śankara, Ramanuja, Madhva, Visnusvami, Pan 

Caitanya) i według wszystkich ich zwolenników będących w sukcesji uczniów, Krsna jest 

Najwyższą Osobą Boga, i wszyscy oni jednomyślnie zgadzają się co do tego. Jeśli chodzi o 

nas, zwolenników cywilizacji wedyjskiej, to my przyjmujemy historię tego świata według 

wersji wedyjskiej. Świat ten tworzą różne systemy planetarne. I tak, Svargaloka stanowi 

wyższy system planetarny, planety Martyaloka wchodzą w skład średniego systemu 

planetarnego, a planety Patalaloka składają się na niższy system planetarny. Współcześni 



2 

 historycy tej Ziemi nie mają dowodów na wydarzenia, które miały miejsce pięć tysięcy lat 

temu, a antropologowie twierdzą, że czterdzieści tysięcy lat temu homo sapiens nie był 

jeszcze obecny na tej planecie, ponieważ ewolucja nie doszła jeszcze do tego punktu. Ale 

historie wedyjskie, Purany i Mahabharata, relacjonują ludzkie dzieje sprzed milionów i 

bilionów lat. Literatura ta zawiera na przykład opisy inkarnacji Krsny, które pojawiły się 

miliony i biliony lat temu. W czwartym rozdziale Bhagavad-gity Krsna mówi Arjunie, że 

zarówno On Sam jak i Arjuna mają wiele narodzin poza sobą, i że On (Krsna) pamięta je 

wszystkie, ale Arjuna nie może ich pamiętać. Ilustruje to różnicę pomiędzy wiedzą Krsny i 

wiedzą Arjuny. Arjuna mógł być wielkim wojownikiem, doskonale wykształconym 

członkiem dynastii Kuru, ale przede wszystkim był on zwykłą ludzką istotą, podczas gdy 

Krsna, Najwyższa Osoba Boga, jest w posiadaniu nieograniczonej wiedzy. Ponieważ wiedza 

Krsny nie ma granic, również Jego pamięć jest nieograniczona. 

    Wiedza Krsny jest tak doskonała, że pamięta On wszystkie wydarzenia mające miejsce 

nawet miliony i biliony lat temu. Natomiast pamięć i wiedza Arjuny ograniczone są przez 

czas i przestrzeń, jako że jest On tylko zwykłą ludzką istotą. W czwartym rozdziale Krsna 

oznajmia, że pamięta jak parę milionów lat temu przekazywał nauki Bhagavad-gity bogu 

Słońca, Vivasvanowi. 

    W obecnych czasach wśród ateistycznych rzesz ludzi modą stały się już próby zostania 

Bogiem za pomocą jakiegoś procesu mistycznego. Ogólnie rzecz biorąc, ateiści ogłaszają się 

Bogiem, owładnięci imaginacją czy też swoimi umiejętnościami medytacyjnymi. Jednakże 

Krsna nie jest Bogiem tego autoramentu. Nie został On Bogiem poprzez jakiś mistyczny 

proces medytacji, ani też poprzez praktykowanie surowych wyrzeczeń czy ćwiczeń yogi 

mistycznej. Właściwie mówiąc, On nigdy nie staje się Bogiem, ponieważ jest On Bogiem w 

każdych okolicznościach. 

    Kiedy ojciec i matka Krsny oczekiwali na Jego przyjście, zamknięci w więzieniu Kamsy, 

wuja Krsny, najpierw pojawił się On przed nimi jako czteroramienny Visnu-Narayana. 

Dopiero po chwili przemienił się w dziecko i poprosił Swego ojca, aby zaniósł Go do domu 

Nandy Maharajy i jego żony Yaśody. Kiedy Krsna był jeszcze małym dzieckiem, usiłowała 

Go zabić wiedźma Putana, ale Krsna, ssąc jej pierś, wyssał z niej również życie. Taka jest 

różnica pomiędzy prawdziwym Bogiem, a Bogiem wytworzonym w fabrykach mistyków. 

Krsna nie praktykował yogi mistycznej, a jednak na każdym kroku manifestował się jako 

Najwyższa Osoba Boga, w dzieciństwie, jako chłopiec, czy też później jako młody 

mężczyzna. Ta książka Krsna opisuje wszystkie Jego czyny, które spełnił przebywając na tej 

Ziemi w postaci ludzkiej. Mimo iż Krsna postępuje jak istota ludzka, zawsze zachowuje On 

Swoją tożsamość, zawsze pozostaje Najwyższą Osobą Boga. 

    Krsna jest wszechatrakcyjny i jako taki powinien On być ogniskiem wszystkich naszych 

pragnień. W Bhagavad-gicie jest powiedziane, że każdy jest właścicielem swego ciała, ale 

Krsna, który jest Duszą Najwyższą obecną w każdym sercu, jest najwyższym właścicielem i 

najwyższym panem każdego indywidualnego ciała. Dlatego też, jeśli naszą miłość zwrócimy 

jedynie ku Krsnie, wtedy natychmiast zrealizujemy uniwersalną miłość, jedność i pokój. 

Kiedy ktoś podlewa korzeń drzewa, podlewa tym samym różne gałęzie, gałązki, liście i 

kwiaty, a kto dostarcza pożywienia żołądkowi przez usta, karmi tym samym inne części ciała. 

    Sztuka skupiania uwagi na Najwyższym i oddanie Mu całej swojej miłości jest nazywana 

świadomością Krsny. Ten ruch świadomości Krsny zapoczątkowaliśmy w tym celu, aby 

każdy mógł zaspokoić swoją potrzebę kochania innych jedynie przez skierowanie swojej 

miłości ku Krsnie. Cały świat bardzo troszczy się o to, aby zaspokoić tę drzemiącą w nas 

potrzebę kochania innych, ale wymyślanie różnych metod, takich jak altruizm, humanitaryzm, 

nacjonalizm czy jakiekolwiek inne systemy tworzone na rzecz pokoju i pomyślności świata, 

wszystkie są bezużyteczne i przynoszą jedynie zawód, dlatego, że nie posiadamy wiedzy o 

sztuce kochania Krsny. Ludzie na ogół uważają, że mogą osiągnąć szczęście poprzez 
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 rozwijanie zasad moralnych i spełnianie rytuałów religijnych. Inni mogą myśleć, że będą 

szczęśliwi dzięki rozwojowi ekonomicznemu, a jeszcze inni, że osiągną to przez zadowalanie 

zmysłów. Ale w rzeczywistości ludzie mogą być szczęśliwi jedynie kochając Krsnę. 

    Krsna może w doskonały sposób odwzajemnić naszą miłość do Niego, w różnych 

związkach, oddawanych w sanskrycie przez słowo rasa. (Słowem tym określa się pełne 

słodyczy, łagodne i niezmącone odczucie wyższej natury.) Zasadniczo jest dwanaście 

związków miłości z Krsną. Można kochać Krsnę jako kogoś najwyższego i nieznanego, jako 

najwyższego pana, jako najlepszego przyjaciela, najdoskonalsze dziecko i doskonałego 

kochanka. Te pięć związków miłości z Krsną to rasy podstawowe. Można również kochać 

Krsnę pośrednio w siedmiu innych związkach, które są pozornie różne od tych piciu 

podstawowych. Jednak razem wziąwszy, jeśli ktoś tylko skieruje tę drzemiącą w nim miłość 

do Krsny, wtedy jego życie będzie na pewno sukcesem. Nie jest to bynajmniej wymysł, ale 

fakt, który można zrealizować praktycznie. Można bezpośrednio odczuć, jak miłość do Krsny 

wpływa na nasze życie. 

    W dziewiątym rozdziale Bhagavad-gity ta nauka o świadomości Krsny nazwana została 

królową wszelkiej wiedzy, królową wszelkich sekretów i najwyższą nauką o 

transcendentalnej realizacji. Rezultatów tej nauki o świadomości Krsny możemy doświadczyć 

osobiście, jako że jest ona bardzo przyjemna i łatwa w praktyce. Bez względu na to, jaki 

procent świadomości Krsny jesteśmy w stanie praktykować, będzie to wielką i wieczną 

wartością w naszym życiu, ponieważ w żadnych warunkach świadomość ta nie może ulec 

zatraceniu. Stało się to już faktem, że dzisiejsza sfrustrowana i zdezorientowana młoda 

generacja krajów Zachodu może bezpośrednio doświadczyć rezultatów skierowania swojej 

miłości jedynie ku Krsnie. 

    Powiedziane jest, że nawet jeśli ktoś oddaje się surowym pokutom, praktykuje wyrzeczenia 

i spełnia mnóstwo ofiar, a nie rozbudza swojej uśpionej miłości do Krsny, wtedy wszystkie 

jego pokuty i wyrzeczenia nie mają żadnej wartości. Z drugiej strony, jeśli ktoś rozbudził 

swoją uśpioną miłość do Krsny, to jaką wartość miałoby wtedy oddawanie się niepotrzebnym 

pokutom i wyrzeczeniom? 

    Świadomość Krsny jest wyjątkowym darem Pana Caitanyi dla upadłych dusz tego wieku. 

Jest to bardzo prosta praktyka, stosowana obecnie od szesnastu lat, i nie ma wątpliwości co do 

tego, że jest ona w stanie zaspokoić pragnienie miłości odczuwane przez rzesze ludzkie w 

ogólności. Ta książka Krsna jest prezentacją, która ma wspomóc świadomość Krsny na całym 

świecie. Ta transcendentalna literatura jest publikowana w dwóch częściach (polska edycja w 

jednym tomie – przyp. tłum), z których każda jest bogato ilustrowana. Ludzie lubią czytać 

różnego rodzaju powieści, poświęcając temu sporo swojego czasu i energii. Teraz ta 

skłonność może zostać skierowana ku Krsnie. Rezultatem tego będzie trwałe duchowe 

zadowolenie, zarówno indywidualne, jak i kolektywne. 

    Bhagavad-gita mówi, że nawet najmniejszy wysiłek uczyniony na ścieżce świadomości 

Krsny może ocalić ludzką istotę od największego niebezpieczeństwa. Można tutaj przytaczać 

setki i tysiące przykładów ludzi, którzy uniknęli największego niebezpieczeństwa w życiu 

dzięki małemu postępowi w świadomości Krsny. Dlatego prosimy każdego, aby skorzystał z 

tej wielkiej transcendentalnej literatury. Można się osobiście przekonać, jak w miarę czytania, 

strona za stroną, książka ta będzie objawiać się nam jako niezmierzona skarbnica wiedzy o 

filozofii, sztuce, literaturze i religii, a ostatecznie, poprzez przeczytanie tej jednej książki, 

Krsna, rozkwitnie w nas miłość do Boga. 

    Chciałbym wyrazić moje głębokie wyrazy wdzięczności dla Śriman George'a Harrisona, 

intonującego teraz Hare Krsna, za jego dar 19 000 dolarów na całkowite pokrycie kosztów 

druku tej książki. Niech Krsna pobłogosławi tego miłego chłopca dalszym postępem w 

świadomości Krsny. 
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     Chciałbym także pobłogosławić Śrimana Śyamasundaradasa Adhikari, Śrimana 

Brahmananda dasa Brahmacari, Śrimana Hayagrivadasa Adhikari, Śrimana Satsvarupadasa 

Adhikari, Śrimati Devahuti Devi, Śrimati Jadurani Dasi, Śrimana Muralidharadasa 

Brahmacari, Śrimana Bharadvajadasa Adhikari uraz Śrimana Pradyumnadasa Adhikari za ich 

trud włożony w wydanie tej publikacji. Hare Krsna. 

 
A.C. Bhaktivedanta Swami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie 

 

Krsna! Krsna! Krsna! Krsna! Krsna! Krsna! Krsna! he!  

Krsna! Krsna! Krsna! Krsna! Krsna! Krsna! Krsna! he!  

Krsna! Krsna! Krsna! Krsna! Krsna! Krsna! raksa mam!  
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 Krsna! Krsna! Krsna! Krsna! Krsna! Krsna! pahi mam! 

Rama! Raghava! Rama! Raghava! Rama! Raghava! raksa mam!  

Krsna! Keśava! Krsna! Keśava! Krsna! Keśava! pahi mam!  

Caitanya-caritamrta (Madhya 7.96) 

 

    Zanim zacznę pisać tę książkę, pragnę ofiarować głębokie wyrazy szacunku mojemu 

mistrzowi duchowemu, Om Visnupada 108 Śri Śrimad Bhaktisiddhanta Sarasvati 

Gosvamiemu Maharajy Prabhupadzie. Następnie kłaniam się i składam moje głębokie wyrazy 

szacunku Panu Śri Krsnie Caitanyi Mahaprabhu, który jest oceanem miłosierdzia. Jest On 

Najwyższą Osobą Boga, Samym Krsną, który pojawił się w roli Swojego bhakty po to, aby 

rozdawać najwyższą zasadę służby oddania. Pan Caitanya zaczął nauczać w kraju o nazwie 

Gaudadeśa (Bengal Zachodni). Ponieważ należę do Madhva-Gaudiya-sampradaya, dlatego 

muszę ofiarować swoje wyrazy szacunku naszej sukcesji uczniów. Ta Madhva-Gaudiya-

sampradaya znana jest również jako Brahma-sampradaya, ponieważ ta sukcesja uczniów 

rozpoczęła się od Brahmy. Brahma udzielił instrukcji Naradzie, Narada był uczniem 

Vyasadevy, a Vyasadeva pouczył Madhva Muniego, czyli Madhvacaryę. Madhavendra Puri, 

założyciel Madhva-Gaudiya-sampradaya należał do sukcesji Madhvacaryi. Miał wielu 

sławnych uczniów zarówno w wyrzeczonym porządku życia (sannyasa), jak i wśród 

prowadzących rodzinny tryb życia, takich jak Nityananda Prabhu, Advaita Prabhu i Iśvara 

Puri. Iśvara Puri był mistrzem duchowym Pana Caitanyi Mahaprabhu. Kłaniam się zatem 

Iśvara Puri, Nityanandzie Prabhu, Śri Advaita Acaryi Prabhu, Śrivasie Pandit i Śri 

Gadadharze Pandit. Następnie ofiarowuję swoje wyrazy szacunku Svarupie Damodarze, który 

był prywatnym sekretarzem Pana Caitanyi Mahaprabhu. Kłaniam się też Śri Vasudevie Datta 

i bezustannemu towarzyszowi Pana Caitanyi, Śri Govindzie, oraz stałemu przyjacielowi Pana 

Caitanyi, Mukundzie, jak również Murari Gupcie. Kłaniam się również sześciu Gosvamim 

Vrndavany: Śri Rupa Gosvamiemu, Śri Sanatana Gosvamiemu, Śri Raghunatha Bhatta 

Gosvamiemu, Śri Gopala Bhatta Gosvamiemu, Śri Jiva Gosvamiemu i Śri Raghunatha Dasa 

Gosvamiemu. 

    Krsna osobiście wytłumaczył w Bhagavad-gicie, iż On jest Najwyższą Osobą Boga. Na tę 

ziemską planetę przychodzi On wtedy, kiedy tylko powstają rozbieżności w zasadach 

regulujących życie religijne człowieka i zaczyna przeważać bezbożna działalność. Innymi 

słowy, Pan Krsna pojawił się wtedy, kiedy zaistniała potrzeba zmniejszenia grzesznych 

czynów na tej planecie, czy też w tym wszechświecie. Za sprawy tego materialnego 

stworzenia odpowiedzialny jest Pan Maha-Visnu, pełna ekspansja Krsny. 

    Kiedy Pan przychodzi, inkarnacja ta emanuje z Visnu. Maha-Visnu jest oryginalną 

przyczyną stworzenia materialnego, a Garbhodakaśayi-Visnu jest Jego ekspansją. Z Niego z 

kolei emanuje Ksirodakaśayi-Visnu. Na ogół wszystkie inkarnacje pojawiające się w tym 

materialnym wszechświecie są pełnymi ekspansjami Ksirodakaśayi-Visnu. Zatem 

zmniejszenie ciężaru grzechów na tej Ziemi nie należy bezpośrednio do Najwyższej Osoby 

Boga, Samego Krsny. Ale kiedy Krsna przychodzi, wszystkie ekspansje Visnu przyłączają się 

do Niego. Różne ekspansje Krsny, mianowicie Narayana, poczwórna ekspansja jako 

Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna i Aniruddha, jak również niecałkowicie pełna ekspansja 

Matsya, czyli inkarnacja ryby, i inne yuga-avatary (inkarnacje dla odpowiednich wieków), 

jak również manvantara-avatary, inkarnacje Manus – wszystkie łączą się razem i pojawiają 

się z ciałem Krsny, Najwyższej Osoby Boga. Krsna jest kompletną całością i wszystkie pełne 

ekspansje i inkarnacje zawsze są w Nim obecne. 

    Kiedy Pan Krsna pojawił się, był z Nim również Pan Visnu. Krsna w rzeczywistości 

pojawia się po to, aby zademonstrować Swoje rozrywki z Vrndavany i przyciągnąć mające 

odrobinę szczęścia uwarunkowane dusze, i zachęcić je do powrotu do domu, do Boga. 
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 Zabijanie demonów było równoczesne z Jego rozrywkami we Vrndavanie, z tym, że 

dokonywane było przez cząstkę Visnu Pana Krsny. 

    W Bhagavad-gicie, rozdziale ósmym, wersie dwudziestym, jest powiedziane, że istnieje 

inna, wieczna natura, niebo duchowe, które jest transcendentalne w stosunku do tej 

przejawionej i nieprzejawionej materii. Przejawiony świat możemy oglądać w formie wielu 

gwiazd i systemów planetarnych, takich jak słońce, księżyc, itd., ale poza nim istnieje część 

niezamanifestowana, która nie jest osiągalna dla nikogo w tym materialnym ciele. A poza tą 

niezamanifestowaną materią jest królestwo duchowe. To królestwo opisane zostało w 

Bhagavad-gicie jako najwyższe i wieczne. Nigdy nie ulega ono unicestwieniu. Ta materialna 

natura podlega cyklicznemu tworzeniu i unicestwianiu, ale tamta część, natura duchowa, 

pozostaje wiecznie niezmienna. 

    Najwyższa siedziba Osoby Boga, Krsny, opisana jest również w Brahma-samhicie jako 

królestwo cintamani. To królestwo Pana Krsny, znane jako Goloka Vrndavana, pełne jest 

pałaców zrobionych z kamieni filozoficznych. Drzewa tamtejsze nazywane są drzewami 

pragnień, a krowy nazywane są surabhi. Pan obsługiwany jest tam przez setki i tysiące bogiń 

fortuny, Jego imię jest Govinda, Pierwotny Pan, i jest On przyczyną wszystkich przyczyn. 

Pan gra tam na Swoim flecie, Jego oczy przypominają płatki lotosu, a Jego ciało jest koloru 

pięknej chmury. We włosach nosi pawie pióro. Pięknem Swoim przewyższa piękno tysięcy 

kupidynów. W Gicie Krsna daje tylko niewielkie informacje o Swojej siedzibie, która jest 

najwyższą planetą w królestwie duchowym. Ale w Śrimad-Bhagavatam Krsna pojawia się ze 

wszystkimi Swoimi transcendentalnymi atrybutami i demonstruje Swoje rozrywki we 

Vrndavanie, a następnie w Mathurze i Dvarace. Książka ta będzie stopniowo objawiać nam te 

wszystkie Jego rozrywki. 

    Ród, w którym pojawił się Krsna, nazywany jest dynastią Yadu. Dynastia ta należy do rodu 

wywodzącego się od Somy, półboga Księżyca. Istnieją dwa różne królewskie rody ksatriyów. 

Jeden wywodzi się od półboga Księżyca, drugi od półboga Słońca. Kiedykolwiek przychodzi 

Najwyższa Osoba Boga, na ogół pojawia się On w rodzinie ksatriyów, jako że celem Jego jest 

przywrócenie religijnych zasad życia i prawości. Według systemu wedyjskiego, ród ksatriyów 

jest obrońcą ludzkiej rasy. Kiedy Najwyższa Osoba Boga przyszedł jako Pan Ramacandra, 

pojawił się w rodzinie wywodzącej się od boga Słońca, znanej jako Raghu-vamśa, a kiedy 

przyszedł jako Pan Krsna, pojawił się w rodzinie Yadu-vamśa. W dwudziestym czwartym 

rozdziale dziewiątego Canto Śrimad-Bhagavatam znajduje się długa lista królów z rodu 

Yadu-vamśa. Wszyscy z nich byli wielce potężnymi władcami. Ojciec Krsny nazywał się 

Vasudeva i był synem Śuraseny pochodzącego z dynastii Yadu. W rzeczywistości jednak 

Najwyższa Osoba Boga nie należy do żadnej dynastii tego materialnego świata, ale rodzina, w 

której pojawia się On, staje się sławna dzięki Jego łasce. Np. drzewo sandałowe produkowane 

jest na Malajach. Ma ono właściwe sobie cechy zupełnie niezależne od Malajów, ale 

ponieważ przypadkowo drzewo to w głównej mierze produkowane jest na Malajach, jest ono 

znane jako malajskie drzewo sandałowe. Podobnie, Krsna, Najwyższa Osoba Boga, należy do 

każdego, ale tak jak słońce ukazuje się na wschodzie, mimo iż jest tak wiele innych 

kierunków, z których mogłoby wschodzić, tak też, poprzez Swój własny wybór, Pan pojawia 

się w określonej rodzinie i ta rodzina staje się sławna. 

    Kiedy Krsna przychodzi, pojawia się On ze wszystkimi Swoimi pełnymi ekspansjami. 

Krsna przyszedł razem z Balaramą (Baladevą), który znany jest jako Jego starszy brat. 

Balarama jest źródłem Sankarsany, poczwórnej ekspansji. Balarama jest również pełną 

ekspansją Krsny. W książce tej poczynione zostały próby ukazania w jaki sposób Krsna 

pojawił się w dynastii Yadu i w jaki sposób zamanifestował Swoje transcendentalne cechy. 

Szeroko opisane zostało to w Śrimad-Bhagavatam – szczególnie w Canto dziesiątym – i 

właśnie Śrimad-Bhagavatam będzie podstawą tej książki. 
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     O rozrywkach Pana Krsny na ogół słuchają i rozkoszują się nimi dusze wyzwolone. 

Natomiast dusze uwarunkowane zainteresowane są czytaniem powieści o materialnym 

działaniu i doświadczeniach pewnych zwykłych ludzi. Opisy tych transcendentalnych czynów 

Pana można znaleźć w Śrimad-Bhagavatam i innych Puranach, ale uwarunkowane dusze 

wolą jednak zajmować czas czytaniem zwykłych powieści. Nie bardzo interesuje je 

studiowanie opowiadań o rozrywkach Pana, Krsny. Ale pomimo tego opisy rozrywek Pana 

Krsny są tak atrakcyjne, że podobają się wszystkim. Są trzy klasy ludzi w tym świecie. Do 

pierwszej zaliczane są dusze wyzwolone, do drugiej ci, którzy próbują osiągnąć wyzwolenie, 

a trzecią stanowią materialiści. Jednak bez względu na to, czy ktoś jest już wyzwolony czy 

dąży do wyzwolenia, czy też jest zatwardziałym materialistą, rozrywki Pana Krsny są warte 

studiowania. 

    Dusze wyzwolone nie są zainteresowane działalnością materialną. Impersonalistyczna 

teoria mówiąca, że po wyzwoleniu nie jest się aktywnym i nie musi się słuchać niczego, nie 

jest dowodem na to, że wyzwolona osoba jest rzeczywiście bierna. Pełna życia dusza nie 

może być bierna. Jest ona aktywna zarówno w stanie uwarunkowanym, jak i wyzwolonym. 

Np. chora osoba jest również aktywna, ale jej działanie sprawia jej wiele bólu. Ta sama osoba, 

ale wyleczona z choroby, jest nadal aktywna, z tym, że będąc zdrową, znajduje w działaniu 

wiele przyjemności. Podobnie, impersonalistom udaje się uwolnić od chorobliwych, 

uwarunkowanych czynności, ale nie mają oni informacji o czynnościach w stanie zdrowia. Ci, 

którzy są naprawdę wyzwoleni i posiadają doskonałą wiedzę, angażują się w słuchanie o 

czynach Krsny i takie zajęcie jest zajęciem czysto duchowym. 

    Dla osób, które są rzeczywiście wyzwolone, słuchanie o rozrywkach Krsny jest sprawą 

pierwszej wagi. Jest to najbardziej wzniosły temat dla tych, którzy są w wyzwolonym stanie. 

Ponadto, jeśli tematów takich jak Bhagavad-gita i Śrimad-Bhagavatam słuchają osoby dążące 

do wyzwolenia, wtedy ich ścieżka zbawienia staje się jasna i czysta. Bhagavad-gita jest 

wstępnym studium do Śrimad-Bhagavatam. Poprzez studiowanie Gity stajemy się całkowicie 

świadomi pozycji Pana Krsny, a kiedy jesteśmy już usytuowani u lotosowych stóp Krsny, 

wtedy jesteśmy w stanie zrozumieć opowieści o Krsnie znajdujące się w Śrimad-Bhagavatam. 

Dlatego też Pan Caitanya poradził Swoim uczniom, aby propagowali Krsna-katha. 

    Krsna-katha oznacza narracje o Krsnie. Są dwa rodzaje Krsna-katha: narracje 

wypowiadane przez Krsnę i historie o Krsnie. Bhagavad-gita jest narracją albo filozofią, czy 

też nauką o Bogu, wypowiedzianą przez Samego Krsnę. Śrimad-Bhagavatam jest natomiast 

opowieścią o czynach i transcendentalnych rozrywkach Krsny. Zatem oba te dzieła zaliczane 

są do Krsna-katha. Zgodnie z poleceniem Pana Caitanyi, Krsna-katha (tematy o Krsnie) 

powinny być propagowane na całym świecie, albowiem tylko słuchanie Krsna-katha daje 

uwarunkowanym duszom, przeżywającym męczarnie materialnej egzystencji, pewną szansę 

wyjścia na czystą ścieżkę wyzwolenia. Celem tej książki jest przede wszystkim zachęcenie 

ludzi do poznania Krsny, czyli Krsna-katha, gdyż tylko w ten sposób mogą oni uwolnić się z 

materialnej niewoli. 

    Ta Krsna-katha będzie również bardzo pociągająca dla największych materialistów, jako że 

rozrywki Krsny a pasterkami gopi przypominają dokładnie przygody miłosne pomiędzy 

młodymi dziewczętami i chłopcami w tym świecie materialnym. W rzeczywistości uleganie 

emocjom seksualnym nie jest czymś nienaturalnym w ludzkim społeczeństwie, jako że to 

samo uczucie obecne jest w oryginalnej Najwyższej Osobie Boga. Ta energia przyjemności 

nazywana jest Śrimati Radharani. Urok spraw miłosnych opartych na seksie jest oryginalną 

cechą Najwyższej Osoby Boga, a my, uwarunkowane dusze, będąc integralną cząstką 

Najwyższego, również ulegamy takim uczuciom, z tym, że doświadczamy ich w wypaczonej, 

znikomej formie. Dlatego też kiedy ci, którzy uganiają się za seksem w tym materialnym 

życiu będą słuchali o rozrywkach Krsny z pasterkami gopi, będą doznawali przyjemności 

transcendentalnej, mimo iż będzie się im ona zdawała być materialną. Korzyść z tego będzie 



8 

 taka, że stopniowo wzniosą się oni na platformę duchową. Bhagavatam oznajmia, że jeśli 

ktoś z pokorą i od autorytetów słucha o rozrywkach Pana Krsny z pasterkami gopi, wtedy 

promowany zostaje do platformy transcendentalnej służby oddania dla Pana, a serce jego 

oczyszczone zostaje z materialnej choroby, jaką jest pożądanie. Innymi słowy, wyeliminuje to 

jego materialne życie seksualne. 

    Krsna będzie przyciągał zarówno dusze wyzwolone, jak i te, które dążą do wyzwolenia, a 

nawet zatwardziałych, uwarunkowanych materialistów. Według oznajmienia Maharajy 

Pariksit, który słuchał o Krsnie od Śukadevy Gosvamiego, Krsna-katha jest w jednakowym 

stopniu odpowiednia dla wszystkich ludzkich istot, bez względu na to, w jakich warunkach 

życia się one znajdują. Każdy w najwyższym stopniu doceni jej znaczenie. Ale Maharaja 

Pariksit również ostrzegał, że te osoby, które są jedynie zaangażowane w zabijanie zwierząt i 

siebie samych, nie mogą być zbytnio zainteresowane Krsna-katha. Innymi słowy, z 

pewnością tematem tym zainteresowane będą osoby, które stosują się do moralnych zasad 

pism świętych, bez względu na to, w jakich warunkach by się te osoby nie znajdowały, ale nie 

ci, którzy zabijają siebie samych. Słowo paśughna, które zostało użyte w Bhagavatam, 

dosłownie oznacza zabijanie zwierząt albo też zabijanie siebie. Ci, którzy nie są 

samozrealizowani i którzy nie są zainteresowani realizacją duchową, nie robią nic innego, jak 

tylko zabijają siebie samych, popełniają samobójstwo. Ponieważ ta ludzka forma życia ma 

szczególnie służyć samorealizacji, ten, kto lekceważy tę ważną część swoich obowiązków, 

tylko marnuje swój czas, jak zwierzęta. Zatem jest on paśughna. W innym kontekście słowo 

to odnosi się do tych, którzy rzeczywiście zabijają zwierzęta. Są to te osoby, które żywią się 

mięsem zwierząt (nawet zjadacze psów) i angażują się na tyle sposobów w zabijanie zwierząt, 

polując na nie, otwierając rzeźnie, itd. Takie osoby nie mogą być zainteresowane Krsna-katha 

. 

    Król Pariksit był szczególnie zainteresowany słuchaniem Krsna-katha, ponieważ wiedział, 

że jego przodkowie, a szczególnie jego dziadek Arjuna, odnieśli zwycięstwo w bitwie na Polu 

Kuruksetra jedynie dzięki Krsnie. My również możemy potraktować ten świat jako pole 

bitwy, jako Kuruksetrę. Każdy bardzo ciężko walczy o przetrwanie na tym polu, a na każdym 

kroku czyha niebezpieczeństwo. Maharaja Pariksit porównał pole bitwy Kuruksetra do 

rozległego oceanu pełnego niebezpiecznych zwierząt. Jego dziadek Arjuna musiał stawić 

czoła tak wielkim bohaterom jak Bhisma, Drona, Karna i wielu innych, którzy nie byli 

zwykłymi wojownikami. Wojownicy ci porównani zostali do oceanicznych ryb timingila. 

Ryba timingila bez trudu połyka olbrzymie wieloryby. Tak potężni wojownicy na Polu 

Kuruksetra mogli z łatwością połknąć wielu takich jak Arjuna, i tylko dzięki łasce Krsny 

Arjuna był w stanie zabić ich wszystkich. Tak jak bez żadnego wysiłku można przekroczyć 

niewielką ilość wody zawartą w dołku odciśniętym przez kopytko cielęcia, tak też Arjuna, 

dzięki łasce Krsny, mógł bez trudu pokonać ocean pola bitewnego Kuruksetra. 

    Maharaja Pariksit wysoce oceniał czyny Krsny z wielu innych powodów. Krsna ocalił nie 

tylko jego dziadka, ale i jego samego. W bitwie na Polu Kuruksetra zginęli wszyscy 

członkowie dynastii Kuru, zarówno synowie i wnukowie będący po stronie Dhrtarastry, jak 

również ci, którzy stanęli po stronie Pandavów. Za wyjątkiem pięciu braci Pandavów nie 

ocalał nikt. Maharaja Pariksit był w tym czasie w łonie matki. W bitwie na Polu Kuruksetra 

zginął także Abhimanyu, syn Arjuny, więc Maharaja Pariksit urodził się po śmierci ojca. I 

właśnie w łonie matki usiłował zabić go Aśvatthama, wysyłając w jego kierunku broń zwaną 

brahmastra. Matka Maharajy Pariksit, Uttara, zbliżyła się do Krsny, a Krsna, widząc 

niebezpieczeństwo poronienia, przeniknął do jej łona jako Dusza Najwyższa i ocalił Maharaję 

Pariksit. Jako że Maharaja Pariksit został ocalony przez Samego Pana Visnu, kiedy był 

jeszcze w łonie matki, jego innym imieniem jest Visnurata. 

    Zatem każdy, w każdych warunkach życia, powinien być zainteresowany słuchaniem o 

Krsnie i Jego czynach, ponieważ On jest Najwyższą Absolutną Prawdą, Osobą Boga. 
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 Przenika On wszystko. Obecny jest On w każdym sercu oraz obecny jest w tym świecie w 

Swojej kosmicznej formie. Ponadto, jak opisuje Bhagavad-gita, pojawia się On w 

społeczeństwie ludzkim w Swojej oryginalnej formie, po to, aby zaprosić każdego do Swojej 

transcendentalnej siedziby, z powrotem do domu, z powrotem do Boga. Każdy powinien być 

zainteresowany poznaniem Krsny i ta książka prezentowana jest w tym celu, aby ludzie mogli 

poznać Krsnę i przez to najlepiej wykorzystać tę ludzką formę życia. 

    Dziewiąte Canto Śrimad-Bhagavatam opisuje Śri Baladevę jako syna Rohini, żony 

Vasudevy. Vasudeva, ojciec Krsny, miał szesnaście żon, i jedną z nich była Rohini, matka 

Balaramy. Ale Balarama został również opisany jako syn Devaki. Jak więc mógł On być 

zarówno synem Devaki jak i Rohini? Było to jedno z pytań, które Maharaja Pariksit zadał 

Śukadevie Gosvamiemu i odpowiedź na to pytanie otrzymamy w odpowiednim czasie. 

Maharaja Pariksit zapytał również Śukadevę Gosvamiego, dlaczego Krsna tuż po Swoim 

pojawieniu się jako syn Vasudevy został natychmiast przeniesiony do domu Nandy Maharajy 

we Vrndavanie, w Gokuli. Chciał on również dowiedzieć się, jakich czynów dokonał Pan 

Krsna będąc we Vrndavanie, a jakich, kiedy był w Mathurze. Poza tym był szczególnie 

ciekawy, dlaczego Krsna zabił Swojego wuja Kamsę, Kamsa, będąc bratem Jego matki, był 

Jego bardzo bliskim krewnym, więc dlaczego Krsna go zabił? Zapytał również o to, ile lat 

pozostał Krsna w społeczeństwie ludzkim, ile lat rządził królestwem Dvaraki i jak wiele żon 

tam poślubił. Zgodnie ze zwyczajem, ksatriya na ogół przyjmuje więcej niż jedną żonę i 

dlatego Maharaja Pariksit zapytał również o liczbę żon Krsny. Tak więc podstawowym 

tematem tej książki są odpowiedzi Śukadevy Gosvamiego na te i inne pytania zadane przez 

Maharaję Pariksit. 

    Pozycja Maharajy Pariksit i Śukadevy Gosvamiego jest wyjątkowa. Maharaja Pariksit jest 

odpowiednią osobą do słuchania o transcendentalnych rozrywkach Krsny, a Śukadeva 

Gosvami jest odpowiednią osobą do ich opisywania. Jeśli zdarza się taka szczęśliwa 

kombinacja, wtedy natychmiast dochodzi do wyjawienia Krsna-katha, i z takiej konwersacji 

ludzie mogą czerpać najwyższe korzyści. 

    Historia ta została przedstawiona przez Śukadevę Gosvamiego w czasie, kiedy Maharaja 

Pariksit, poszcząc na brzegach Gangesu, przygotowywał się do opuszczenia swego ciała. Po 

to, aby zapewnić Śukadevę Gosvamiego, że słuchanie Krsna-katha nie będzie dla niego 

męczące, Maharaja Pariksit powiedział bardzo otwarcie: "Głód albo pragnienie może 

sprawiać kłopot zwykłym osobom albo mnie, ale tematy o Krsnie są tak wspaniałe, że można 

słuchać ich nieprzerwanie, bez uczucia zmęczenia, gdyż słuchanie takich tematów wznosi nas 

do pozycji transcendentalnej." Trzeba mieć naprawdę sporo szczęścia, aby znaleźć się w 

takiej pozycji jak Maharaja Pariksit, i tak jak on poważnie słuchać Krsna-katha. Był on 

szczególnie zainteresowany tym tematem, ponieważ były to już ostatnie chwile jego życia. 

Każdy z nas powinien być świadomy tego, że śmierć może przyjść w każdej chwili. Nie 

mamy wcale gwarancji, że będziemy żyć wiecznie. Możemy umrzeć w każdej chwili. Nie ma 

znaczenia to, czy ktoś jest młody czy stary. Więc jeszcze zanim nadejdzie śmierć, musimy się 

stać w pełni świadomi Krsny. 

    Król Pariksit słuchał Śrimad-Bhagavatam od Śukadevy Gosvamiego u progu swojej 

śmierci. Kiedy Król wyraził swoje niegasnące pragnienie słuchania o Krsnie, Śukadeva 

Gosvami był bardzo zadowolony. Śukadeva był największym spośród recytatorów 

Bhagavata, zaczął więc mówić o rozrywkach Krsny, które niszczą wszelkie niepomyślności 

tego wieku Kali. Śukadeva Gosvami podziękował Królowi za jego pragnienie słuchania o 

Krsnie i zachęcił go mówiąc: "Mój drogi Królu, twoja inteligencja jest bardzo wrażliwa, 

ponieważ tak chętnie słuchasz o rozrywkach Krsny." Poinformował on Maharaję Pariksit, że 

słuchanie i mówienie o rozrywkach Krsny jest tak korzystne, że oczyszcza trzy rodzaje ludzi 

nimi zainteresowanych: tych, którzy recytują transcendentalne tematy o Krsnie, tych, którzy 

słuchają takich tematów i tych, którzy zapytują o Niego. Rozrywki te są tak jak wody 
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 Gangesu, które wypływają z dużego palca stopy Pana Visnu: oczyszczają trzy światy – 

wyższy, średni i niższy system planetarny. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*01. Oczekiwanie na przyjście Pana Krsny 

    Historia ta zaczyna się w bardzo niepomyślnym momencie. Otóż, zdarzyło się swego 

czasu, że świat został nadmiernie przeciążony wielką liczbą sił wojskowych nagromadzonych 

przez różnych władców, którzy byli w rzeczywistości demonami, ale pozowali na królów. W 

rezultacie cały świat ogarnął zamęt i niepokój, tak że przewodząca wówczas na Ziemi bogini, 

znana jako Bhumi, udała się na spotkanie z Panem Brahmą, aby powiadomić go o 
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 nieszczęściach, których przyczyną byli demoniczni królowie. Bhumi przyjęła postać krowy i 

pojawiła się przed Panem Brahmą ze łzami w oczach. Była pogrążona w smutku i szlochała, 

chcąc w ten sposób wzbudzić współczucie w Panu. Opowiedziała o niedoli panującej na 

Ziemi, co wielce zasmuciło Pana Brahmę. Po wysłuchaniu jej skarg, natychmiast wyruszył on 

nad ocean mleka, gdzie rezyduje Pan Visnu. Towarzyszyli mu wszyscy półbogowie, z Panem 

Śivą na czele, i Bhumi również przyłączyła się do nich. Przybywszy nad brzeg mlecznego 

oceanu, Pan Brahma zaczął uspokajać Pana Visnu, który poprzednio ocalił Ziemię przyjmując 

transcendentalną postać dzika. 

    Istnieje szczególny rodzaj modlitwy w mantrach wedyjskich, nazywany Purusa-sukta. Na 

ogół półbogowie oddają swoją cześć Visnu, Najwyższej Osobie Boga, intonując tę właśnie 

modlitwę, Purusa-sukta. Z powyższego opisu wynika, że bóstwa przewodzące na każdej 

planecie mogą zobaczyć najwyższego pana tego wszechświata, Brahmę, wtedy, kiedy tylko 

zaistnieją jakieś zakłócenia na podległej im planecie. A Brahma może zbliżyć się do 

Najwyższego Pana Visnu nie przez bezpośrednie widzenie się z Nim, ale stojąc na brzegu 

mlecznego oceanu. Jest planeta wewnątrz tego wszechświata, która nazywa się Śvetadvipa, i 

na tej planecie znajduje się ocean mleka. Z różnorodnej literatury wedyjskiej dowiadujemy 

się, że tak jak na naszej planecie jest ocean ze słoną wodą, tak na innych planetach istnieją 

wszelkiego rodzaju inne oceany. Gdzieś jest ocean mleka, gdzieś ocean oliwy, a gdzieś ocean 

wina, czy jeszcze innego typu oceany. Purusa-sukta jest standardową modlitwą, którą 

półbogowie recytują w celu uspokojenia Najwyższej Osoby Boga, Ksirodakaśayi Visnu. 

Nazywany jest On Ksirodakaśayi Visnu dlatego, ponieważ spoczywa na oceanie mleka. Jest 

On Najwyższą Osobą Boga, poprzez którego pojawiają się wszystkie inkarnacje w tym 

wszechświecie. 

    Wszyscy półbogowie ofiarowali już swoją modlitwę dla Najwyższej Osoby Boga i 

pozornie nie było żadnej odpowiedzi. Wówczas Pan Brahma osobiście usiadł do medytacji i 

wtedy została mu przekazana wiadomość od Pana Visnu, o której niebawem powiadomił 

półbogów. Taki jest oto system otrzymywania wiedzy wedyjskiej. Najpierw wiedza ta 

przekazywana jest przez Najwyższą Osobę Boga sercu Brahmy. Jak powiedziane jest na 

początku Śrimad-Bhagavatam, tene brahma hrda: transcendentalna wiedza Ved została 

przekazana sercu Brahmy. I również tutaj widzimy tego przykład. Tylko Brahma mógł 

zrozumieć przekaz Pana Visnu i dopiero wtedy przekazał go półbogom, aby mogli 

natychmiast przyjąć odpowiednią linię działania. Oto czego dowiedzieli się półbogowie: już 

wkrótce Najwyższa Osoba Boga pojawi się na Ziemi, aby wypełnić Swoją misję 

unicestwienia demonów i wyniesienia bhaktów. W misji tej mają pomagać Mu półbogowie. 

Dlatego powinni wszyscy niezwłocznie narodzić się w dynastii Yadu, w której również w 

odpowiednim czasie pojawi się Sam Pan. 

    Najwyższa Osoba Boga, Sam Krsna, osobiście pojawił się jako syn Vasudevy. Przed Nim 

pojawili się w różnych pobożnych rodzinach w tym świecie wszyscy półbogowie, wraz ze 

swoimi żonami, aby towarzyszyć Mu w Jego misji. Słowo tatpriyartham, którego użyto tutaj 

oznacza, że półbogowie powinni pojawić się na Ziemi po to, aby zadowolić Pana. Innymi 

słowy, każda żywa istota, która żyje jedynie po to, by zadowolić Pana, jest półbogiem. 

Półbogowie zostali następnie poinformowani, że jeszcze przed Panem pojawi się na Ziemi 

pełna ekspansja Pana Krsny, Ananta, który utrzymuje planety wszechświata na Swoich 

rozprzestrzenionych wszędzie milionowych kapturach. Dowiedzieli się też, że w misji Pana 

będzie miała udział również zewnętrzna energia Visnu (maya), którą oczarowane są 

wszystkie uwarunkowane dusze w tym świecie. 

    Po odpowiednim poinstruowaniu i uspokojeniu słodkimi słowami wszystkich półbogów, 

jak również Bhumi, Pan Brahma, ojciec wszystkich prajapatis, czyli przodków, którzy swego 

czasu zaludnili ten wszechświat, udał się do swojej własnej siedziby, najwyższej planety w 

tym materialnym wszechświecie, zwanej Brahmaloką. 
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     Przywódca dynastii Yadu, Król Śurasena, rządził w kraju znanym jako Mathura (okręg 

Mathura) oraz okręgu zwanym Śurasena. Śurasena rezydował w Mathurze, która stała się tym 

sposobem stolicą wszystkich królestw dynastii Yadu. Jednakże był jeszcze inny, daleko 

ważniejszy powód zainstalowania stolicy tutaj, właśnie w Mathurze. Znani ze swej 

pobożności członkowie dynastii Yadu wiedzieli bowiem, że Mathura, podobnie jak i Dvaraka 

jest miejscem wiecznego pobytu Pana Krsny. 

    Pewnego razu Vasudeva, syn Śuraseny, tuż po poślubieniu Devaki, udawał się powozem do 

domu wraz ze swoją młodą żoną. Karetą Vasudevy powoził Kamsa, syn Ugraseny, chcąc w 

ten sposób zadowolić swoją siostrę Devaki. Zgodnie ze zwyczajem panującym w cywilizacji 

wedyjskiej, kiedy dziewczyna wychodzi za mąż, brat jej zawozi ją i jej męża do ich nowego 

domu. Ponieważ pani młoda może zbyt mocno przeżywać rozdzielenie z własną rodziną, brat 

odprowadza ją aż do domu teściów. Ojciec Devaki, znany jako Devaka, mając wielką słabość 

do swojej córki, obdarzył ją bogatym posagiem. Na posag ten składało się 400 słoni 

dekorowanych złotymi girlandami, 15 000 dekorowanych koni i 1 800 karet. Również z jego 

polecenia jego córce towarzyszyło 200 pięknych dziewcząt. System zawierania małżeństw 

wśród ksatriyów, nadal jeszcze aktualny w Indiach, nakazuje, że kiedy król przyjmuje żonę, to 

wraz z młodą panią do jego domu udaje się kilka tuzinów jej przyjaciółek. Nazywane są one 

jej służkami, ale w rzeczywistości spełniają rolę przyjaciółek królowej. Praktyka taka istnieje 

od czasów niepamiętnych, a informacje o niej posiadamy conajmniej sprzed 5 000 lat, zanim 

jeszcze Pan Krsna pojawił się na tej Ziemi. Zatem wraz ze swoją żoną Vasudeva wprowadził 

do swego domu około dwustu pięknych młodych dziewcząt. Pochodowi temu towarzyszyły 

grupy muzykantów grające na przeróżnych instrumentach, obwieszczając w ten sposób 

wszystkim tę pomyślną chwilę. Słychać było konchy, rogi i bębenki, a ich połączone głosy 

składały się na całkiem dobry koncert. Widok tej procesji sprawiał wiele radości patrzącym. 

Szczęśliwy orszak toczył się bez przeszkód, gdy nagle dał się słyszeć tajemniczy głos z nieba, 

oznajmiający Kamsie: "Kamso, jesteś wielkim głupcem, kierujesz powozem swojej siostry i 

jej męża, ale nie wiesz, że ósme dziecko tej siostry zabije cię." 

    Kasa był synem Ugraseny wywodzącego się z dynastii Bhoja. Powszechnie wiadomo było, 

że Kamsa był najbardziej demoniczny spośród wszystkich władców wywodzących się z 

dynastii Bhoja. Po usłyszeniu tej przepowiedni z niebios natychmiast pochwycił Devaki za 

włosy i wyciągnął miecz, zamierzając ją zabić. Vasudeva, wstrząśnięty zachowaniem Kamsy 

i chcąc uspokoić okrutnego, bezwstydnego brata swojej żony, zaczął przemawiać do niego z 

wielką powagą i zarazem bardzo otwarcie: "Mój drogi bracie, jesteś najsłynniejszym pośród 

wszystkich władców z dynastii Bhoja i ludzie znają cię jako wielkiego i mężnego wojownika. 

Dlaczego więc jesteś tak rozwścieczony, iż gotów jesteś zabić kobietę, która jest twoją własną 

siostrą i to w dodatku w tak pomyślnej dla niej chwili, w dniu jej ślubu? Dlaczego miałbyś 

obawiać się śmierci? Śmierć przychodzi już w chwili narodzin. Od chwili kiedy się rodzisz, 

powoli zaczynasz umierać. Przypuśćmy, że masz dwadzieścia pięć lat, to znaczy, że umierasz 

już dwadzieścia pięć lat. W każdej chwili, w każdej sekundzie umierasz. Więc dlaczego tak 

bardzo obawiasz się śmierci? Ostatecznie śmierć jest czymś nieuniknionym. Możesz umrzeć 

dzisiaj, albo za sto lat; nie możesz jednak uniknąć śmierci. Dlaczego więc miałbyś się jej 

obawiać? W rzeczywistości śmierć oznacza unicestwienie obecnego ciała. Kiedy tylko to 

obecne ciało przestaje funkcjonować i miesza się z pięcioma elementami materialnej natury, 

żywa istota mieszkająca wewnątrz tego ciała przyjmuje ciało następne, odpowiednio do 

swoich obecnych działań i ich skutków. Jest to dokładnie tak, jak w przypadku idącego drogą 

człowieka; wysuwa on naprzód jedną stopę i kiedy jest pewny, że stopa spoczęła na twardym 

gruncie, podnosi wtedy drugą stopę. W podobny sposób transmigruje dusza, zmieniając ciała 

jedno po drugim. Zobacz jak ostrożnie owady przechodzą z jednej roślinki na drugą? 

Podobnie też żywa istota zmienia swoje ciało, kiedy tylko wyższe autorytety zadecydują, 

jakie ma być jej ciało następne. Dopóki żywa istota jest uwarunkowana w tym materialnym 
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 świecie, dopóty musi przyjmować ciała materialne, jedno po drugim. Następne określone 

ciało otrzymuje ona zgodnie z prawami natury, odpowiednio do jej działania w tym życiu i 

skutków tego działania. 

    "Ciało to podobne jest tym ciałom, które często widujemy w snach. Podczas snu nasz 

umysł tworzy tak wiele różnych ciał. Widzieliśmy złoto i widzieliśmy górę, więc w czasie 

snu, poprzez połączenie tych dwóch idei, możemy widzieć złote góry. Czasami posiadamy we 

śnie ciało, które unosi się w powietrzu, i wówczas całkowicie zapominamy o naszym 

rzeczywistym ciele. Podobnie zmieniają się nasze ciała. Kiedy posiadamy jakieś ciało, nie 

pamiętamy wtedy naszych ciał przeszłych. Podczas snu możemy mieć kontakt z tak wieloma 

nowymi ciałami, ale kiedy budzimy się, zapominamy o nich wszystkich. A w rzeczywistości 

te ciała materialne są tworami naszego umysłu. Jednak w chwili obecnej nie pamiętamy 

naszych poprzednich wcieleń. 

    "Natura naszego umysłu jest zmienna. Czasami przyjmuje on coś, a już po chwili odrzuca 

tę samą rzecz. Przyjmowanie i odrzucanie jest procesem właściwym umysłowi w kontakcie z 

pięcioma przedmiotami zadowalania zmysłów: formą, smakiem, zapachem, dźwiękiem i 

dotykiem. W swój własny spekulatywny sposób umysł wchodzi w kontakt z przedmiotami 

zadowalania zmysłów i kiedy żywa istota pragnie określonego typu ciała, otrzymuje je. Zatem 

ciało jest darem praw natury materialnej. Żywa istota przyjmuje określone ciało i ponownie 

przychodzi do świata materialnego, aby radować się lub cierpieć odpowiednio do konstrukcji 

tego ciała. Dopóki nie mamy określonego typu ciała, dopóty nie możemy odbierać 

przyjemności ani cierpienia zgodnie ze skłonnościami naszego umysłu odziedziczonymi z 

życia poprzedniego. W rzeczywistości określony typ ciała, który otrzymujemy, zależny jest 

od stanu naszego umysłu w chwili śmierci. 

    "Planety świetlne, takie jak słońce, księżyc, gwiazdy, odbijają się w różnych typach 

zbiorników: z wodą, olejem lub ghee. Odbicie to porusza się zgodnie z ruchem tych 

zbiorników. Kiedy księżyc odbija się w wodzie i ta woda porusza się, wtedy odnosimy 

wrażenie, że również porusza się księżyc, mimo iż w rzeczywistości tak nie jest. Podobnie, 

różne stany umysłu żywej istoty są przyczyną tego, iż przyjmuje ona różne ciała, mimo iż w 

rzeczywistości nie ma ona z tymi ciałami żadnego związku. Ale z powodu złudzenia, 

Znajdując się pod urokiem mayi, żywa istota myśli, iż należy do określonego typu ciała. Jest 

to właściwe życiu uwarunkowanemu. Przypuśćmy, że żywa istota posiada teraz ludzką formę 

życia. Myśli ona wtedy, że należy do określonej społeczności, określonego kraju czy 

określonego miejsca. Identyfikując się w ten sposób, niepotrzebnie przygotowuje sobie ciało 

następne, wcale przez nią nie pożądane. Takie pragnienia i wytwory umysłowe są podstawą 

różnego typu ciał. Wpływ materialnej natury jest tak potężny, że żywa istota zadowala się 

każdym otrzymanym ciałem i utożsamia się z tym ciałem z wielką przyjemnością. Dlatego 

proszę cię, abyś nie dał się zwieść temu, co podpowiada ci umysł i ciało." 

    W ten sposób Vasudeva poprosił Kamsę, aby nie był zazdrosny o dopiero co wydaną za 

mąż siostrę. Nie należy zazdrościć nikomu, ponieważ zazdrość jest przyczyną strachu 

zarówno w tym świecie, jak i w następnym, kiedy jest się postawionym przed Yamarajem 

(panem, który wymierza kary po śmierci). Vasudeva zwrócił się do Kamsy w imieniu Devaki, 

oznajmiając, iż jest ona jego młodszą siostrą. Przypomniał mu również, iż jest to dla niej 

bardzo pomyślna chwila, czas jej wesela. Młodsze siostry i braci należy chronić tak jak 

własne dzieci. "Sytuacja pod każdym względem jest tak wyjątkowa, że jeśli ją zabijesz", 

powiedział Vasudeva, "stracisz swoją wysoką reputację." 

    Vasudeva starał się uspokoić Kamsę, udzielając mu dobrych rad, jak również nauk 

filozoficznych. Ale Kamsa nie dał się tak łatwo udobruchać, jako że towarzystwo jego było z 

gruntu demoniczne. Z powodu obcowania z demonami, zawsze był on demonem, pomimo 

tego, iż urodził się w wysoko postawionej rodzinie królewskiej. Demony nigdy nie dbają o 

żadne dobre nauki. Są oni jak niepoprawni złodzieje: można udzielać im nauk moralnych, ale 
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 nie odniesie to żadnego skutku. Podobnie też ci, którzy są demonami czy ateistami z natury, 

nie przyjmują żadnych dobrych instrukcji, bez względu na to, jak bardzo autoryzowane by 

one nie były. Na tym polega różnica pomiędzy demonami i półbogami. Ci, którzy przyjmują 

dobre instrukcje i starają się żyć zgodnie z nimi, są nazywani półbogami, a ci, którzy nie są w 

stanie przyjąć takich instrukcji, nazywani są demonami. Nie odnosząc sukcesu w próbach 

ugłaskania Kamsy, Vasudeva zaczął zastanawiać się, w jaki sposób może uchronić swoją 

żonę Devaki. Kiedy zagraża jakieś niebezpieczeństwo, inteligentna osoba powinna starać się 

go uniknąć za wszelką cenę. I tylko wtedy może być ona usprawiedliwiona, kiedy starania te 

zawiodą, jeśli zrobiła w tym kierunku wszystko, na co ją było stać. Powinniśmy zawsze 

wykorzystywać maksimum naszych możliwości w wypełnianiu swoich obowiązków, lecz 

jeśli mimo to nie odnosimy sukcesu, wtedy wina nie leży po naszej stronie. 

    Vasudeva myślał w ten sposób: "Teraz muszę ocalić życie Devaki, a później, jeśli 

będziemy mieć jakieś dzieci, wtedy będę myślał w jaki sposób uchronić je przed Kamsą. Jeśli 

w przyszłości będę miał dziecko, które będzie w stanie zabić Kamsę – tak jak myśli Kamsa – 

to znaczy, że zarówno Devaki jak i dziecko ocaleją, gdyż prawo Opatrzności jest niepojęte. 

Ale teraz, tak czy inaczej, muszę uratować życie Devaki." 

    Nigdy nie ma pewności, jaki typ ciała przyjmie dana żywa istota w swoim życiu 

następnym, tak jak też nie wiadomo, w jaki sposób ogień zajmuje pewnego rodzaju drzewa w 

lesie. Kiedy płonie las, wtedy czasami zdarza się tak, że płomień, pod wpływem wiatru, 

przeskakuje pewne drzewa i zajmuje następne. Podobnie, żywa istota może być bardzo 

ostrożna i staranna w wypełnianiu swoich obowiązków, ale pomimo tego bardzo trudno jest 

wnioskować, jaki typ ciała przyjmie ona w życiu następnym. Maharaja Bharata bardzo 

sumiennie wypełniał swoje obowiązki odnośnie samorealizacji, ale przypadkiem zapałał 

przejściową sympatią do jelenia i w swoim następnym życiu musiał przyjąć ciało jelenia. 

    Vasudeva, po rozważeniu w jaki sposób ocalić swoją żonę, zaczął przemawiać do Kamsy z 

wielkim szacunkiem, mimo iż Kamsa był największym grzesznikiem. Czasami zdarza się, że 

bardzo zacna osoba, taka jak Vasudeva, musi schlebiać największemu łajdakowi, takiemu jak 

Kamsa. Na tym polega zawieranie wszelkich dyplomatycznych porozumień. Chociaż 

Vasudeva był wielce zasmucony, starał się na zewnątrz być bardzo pogodnym. Zwrócił się do 

bezwstydnego Kamsy w ten sposób, gdyż brał pod uwagę jego okrucieństwo. Oto co 

Vasudeva powiedział Kamsie: "Mój drogi bracie, zważ tylko na to, że ze strony twojej siostry 

nie grozi ci żadne niebezpieczeństwo. Obawiasz się jakiegoś niebezpieczeństwa, ponieważ 

słyszałeś przepowiednię z nieba. Ale ma ono spotkać cię ze strony synów twojej siostry, 

którzy się jeszcze nie narodzili. A kto wie? Może będziemy mieli, a może i nie będziemy 

mieli synów w przyszłości. Biorąc pod uwagę to wszystko, na razie jesteś bezpieczny. Nie 

masz więc powodów, aby obawiać się swojej siostry. Jeśli narodzą się z niej jacyś synowie, 

obiecuję, że przedstawię ci ich wszystkich, a ty postąpisz z nimi tak, jak będziesz uważał za 

stosowne." 

    Kamsa znał wartość słowa honoru Vasudevy i dlatego przekonał go ten argument. Na razie 

odstąpił od swojego niecnego zamiaru i darował życie swojej siostrze. Uszczęśliwiony 

Vasudeva pochwalił decyzję Kamsy. Następnie powrócił do domu. 

    Z czasem z Vasudevy i Devaki narodziło się ośmiu chłopców i jedna dziewczynka. Kiedy 

pierwsze dziecko przyszło na świat, Vasudeva dotrzymał słowa i natychmiast przedstawił je 

Kamsie. Vasudeva był osobą wielce oświeconą i znaną ze swojego słowa honoru i chciał tę 

sławę utrzymać. Mimo iż było to rzeczą bardzo bolesną dla niego, Vasudeva oddał swoje 

nowonarodzone dziecko Kamsie. Kamsa rad był z jego zachowania, ale jednocześnie zrobiło 

mu się trochę żal Vasudevy. Wydarzenie to może posłużyć za przykład. Dla tak wielkiej 

duszy jak Vasudeva nic nie stoi na przeszkodzie, jeśli chodzi o wypełnianie obowiązków. Tak 

oświecona osoba jak Vasudeva bez wahania spełnia swoje obowiązki. Z drugiej strony, taki 

demon jak Kamsa nigdy nie waha się przed popełnianiem najohydniejszych czynów. Dlatego 
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 jest powiedziane, że święta osoba może tolerować wszelkiego rodzaju niewygody życia, 

światły człowiek może wypełniać swoje obowiązki nie czekając na korzystne warunki, taki 

łajdak jak Kamsa nie waha się działać w jakikolwiek grzeszny sposób, a bhakta może 

poświęcić wszystko dla zadowolenia Najwyższej Osoby Boga. 

    Kamsa zadowolony był z zachowania Vasudevy. Zaskoczony, że dotrzymał on swojej 

obietnicy i będąc jednocześnie zadowolonym i trochę mu współczując, zaczął mówić w ten 

sposób: "Mój drogi Vasudevo, nie musiałeś przynosić mi tego dziecka. Ze strony tego dziecka 

nie grozi mi żadne niebezpieczeństwo. Słyszałem, że dopiero ósme dziecko zrodzone z ciebie 

i Devaki ma mnie zabić. Dlaczego więc miałbym przyjmować to dziecko niepotrzebnie? 

Możesz zabrać je z powrotem." 

    Kiedy Vasudeva wracał do domu ze swoim pierworodnym synem, był szczęśliwy, że 

Kamsa postąpił w ten sposób, ale jednocześnie nie ufał mu, gdyż wiedział, że Kamsa jest 

nieobliczalny. Ateista z reguły nie dotrzymuje swojego słowa honoru. Ten, kto nie jest w 

stanie kontrolować swoich zmysłów, nie może być stanowczy w swoich postanowieniach. 

Wielki polityk, Canakya Pandit, powiedział: "Nigdy nie ufaj dyplomacie ani kobiecie." Ci, 

którzy posiadają skłonność do nieograniczonego zadowalania zmysłów, nigdy nie są 

prawdomówni i nie zasługują na zaufanie. 

    W tym czasie Kamsę odwiedził wielki mędrzec Narada Muni, który dowiedział się o tym, 

jak Kamsa ulitował się nad Vasudevą i oddał mu jego pierworodne dziecko. Narada bardzo 

pragnął przyspieszyć przyjście Pana Krsny, dlatego poinformował Kamsę, że osoby takie jak 

Nanda Maharaja we Vrndavanie oraz wszyscy tamtejsi pasterze ze swoimi żonami, a z drugiej 

strony Vasudeva, jego ojciec Śurasena i wszyscy jego krewni zrodzeni w rodzinie Vrsni w 

dynastii Yadu, przygotowują się na przyjście Pana. Narada uprzedził Kamsę, aby strzegł się 

wszystkich przyjaciół i sympatyków, jak również wszystkich półbogów, którzy przychodzą 

na świat w tych rodzinach. Kamsa oraz wszyscy jego przyjaciele i doradcy byli demonami, a 

demony zawsze obawiają się półbogów. W ten sposób powiadomiony o pojawianiu się 

półbogów w różnych rodzinach, Kamsa obudził swoją czujność. Domyślił się, że skoro 

pojawili się już półbogowie, wkrótce musi też przyjść i Pan Visnu. Natychmiast więc 

aresztował swoją siostrę Devaki i jej męża Vasudevę i wtrącił ich do więzienia. 

    W więzieniu, zakuci w żelazne łańcuchy, Vasudeva i Devaki poczęli, rok po roku, kilku 

męskich potomków, a Kamsa, myśląc, iż każde z tych dzieci jest inkarnacją Visnu, zabijał je 

jedno po drugim. Szczególnie obawiał się ósmego dziecka swojej siostry, ale po wizycie 

Narady doszedł do wniosku, iż każde dziecko może być Krsną. Dlatego uważał, że lepiej 

zabić wszystkie dzieci zrodzone z Devaki i Vasudevy. 

    Nietrudno jest zrozumieć takie postępowanie Kamsy. Jest wiele takich przykładów w 

historii świata, kiedy to osoby należące do królewskiego stanu nie wahały się zabić ojca, 

brata, czy nawet całej rodziny i przyjaciół tylko dlatego, by zaspokoić swoje ambicje. Nie ma 

w tym nic zdumiewającego, jako że demoniczna osoba może zabić każdego dla zaspokojenia 

swoich nikczemnych ambicji. 

    Dzięki łasce Narady Kamsa dowiedział się o swoim poprzednim życiu. Dowiedział się 

mianowicie, że w swoim poprzednim wcieleniu był demonem o imieniu Kalanemi i został 

zabity przez Pana Visnu. Narodziwszy się w rodzinie Bhoja, postanowił zostać śmiertelnym 

wrogiem dynastii Yadu, gdyż w tej rodzinie miał pojawić się Krsna, a Kamsa obawiał się 

bardzo, że zostanie zabity przez Krsnę, tak jak to się stało w jego poprzednim życiu. 

Przedsięwziął więc wszelkie środki ostrożności i, po pierwsze, uwięził swojego ojca 

Ugrasenę, który był głównym władcą w dynastii Yadu, Bhoja i Andhaka, oraz zajął królestwo 

Śuraseny, ojca Vasudevy, a następnie ogłosił się królem wszystkich tych miejsc. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do pierwszego rozdziału książki Krsna, 

zatytułowanego "Oczekiwanie na przyjście Pana Krsny": 
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 *02. Modlitwy półbogów do Pana Krsny będącego w łonie matki 

    Król Kamsa nie tylko zajął królestwa dynastii Yadu, Bhoja i Andhaka, oraz królestwo 

Śuraseny, ale także zawarł przymierze ze wszystkimi innymi demonicznymi królami, takimi 

jak: Pralamba, Baka, Canura, Trnavarta, Aghasura, Mustika, Arista, Dvivida, Putana, Keśi i 

Dhenuka. W tym czasie królem prowincji Magadha (obecnie znanej jako stan Bihar) był król 

Jarasandha. Tak oto, dzięki swoim dyplomatycznym zabiegom, Kamsa utworzył 

najpotężniejsze królestwo swoich czasów, będące pod protekcją Jarasandhy. Następnie zawarł 

dalsze przymierza z takimi królami jak Banasura i Bhaumasura, dochodząc w ten sposób do 

szczytu swojej potęgi. Wtedy zaczął otwarcie szkodzić dynastii Yadu, w której miał narodzić 

się Krsna. 

    Nękani przez Kamsę, królowie dynastii Yadu, Bhoja i Andhaka. zaczęli szukać schronienia 

w różnych państwach, takich jak państwo Kaurawów, państwo Pancalów i państwa znane 

jako Kekaya, Śalva, Vidarbha, Nisadha, Videha i Kośala. Kamsa rozbił solidarność królestw 

Yadu, Bhoja i Andhaka i stał się mocarzem na szerokim obszarze lądu, znanym wówczas jako 

Bharatavarsa. 

    Kiedy Kamsa zgładził jedno po drugim, sześcioro dzieci Devaki i Vasudevy, wielu z jego 

przyjaciół i krewnych próbowało uprosić go, by zaniechał swoich niecnych czynów. Jednak 

wszyscy z nich stali się czcicielami Kamsy. 

    Kiedy Devaki była brzemienną po raz siódmy, w łonie jej pojawiła się pełna ekspansja 

Krsny, znana jako Ananta. Devaki przepełniona była zarówno radością, jak i rozpaczą. 

Radowała się, gdyż wiedziała, że Pan Visnu przyjął schronienie w jej łonie, ale jednocześnie 

była pełna obaw, że skoro tylko dziecko narodzi się, Kamsa natychmiast je zabije. W tym 

czasie Najwyższa Osoba Boga, Krsna, litując się nad żałosnymi warunkami dynastii Yadu, 

wobec której Kamsa dopuścił się tak wielu nieludzkich czynów, polecił Swojej wewnętrznej 

mocy, Yogamayi, by pojawiła się w tym świecie. Krsna jest Panem całego wszechświata, ale 

szczególnie jest Panem dynastii Yadu. 

    Yogamaya jest zasadniczą mocą Osoby Boga. Vedy oznajmiają, że Pan, Najwyższa Osoba 

Boga, ma wiele rozmaitych mocy. Parasya śaktir vividhaiva śruyate. Wszystkie Jego różne 

moce można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne, a Yogamaya jest najważniejszą spośród 

nich wszystkich. Pan polecił Yogamayi, aby pojawiła się w zawsze zielonej i pełnej pięknych 

krów Vrndavanie, we Vrajabhumi. We Vrndavanie, w domu Króla Nandy i Królowej Yaśody, 

przebywała Rohini, jedna z żon Vasudevy. Podobnie jak Rohini, również wielu innych z 

dynastii Yadu schroniło się w różnych częściach kraju, obawiając się prześladowań Kamsy. 

Niektórzy z nich zamieszkali nawet w jaskiniach górskich. 

    Pan poinstruował Yogamayę w taki oto sposób: "Vasudeva i Devaki więzieni są przez 

Kamsę, a teraz w łonie Devaki znajduje się Moja pełna ekspansja, Śesa. Możesz 

zorganizować przeniesienie Śesy z łona Devaki do łona Rohini. Po tym wydarzeniu Ja 

osobiście mam zamiar pojawić się w łonie Devaki, wraz ze wszystkimi moimi pełnymi 

mocami. Narodzę się wtedy jako syn Devaki i Vasudevy, a ty powinnaś narodzić się jako 

córka Nandy i Yaśody we Vrndavanie. 

    "Ponieważ pojawisz się jako Moja siostra i rówieśniczka, ludzie na całym świecie będą 

czcili cię, obdarowując cię różnego rodzaju drogocennymi przedmiotami: kadzidłami, 

świecami, kwiatami i innymi przedmiotami ofiarnymi. Szybko będziesz spełniała ich 

pragnienia zadowalania zmysłów. Ludzie, którym zależy na materialnej miłości, będą czcili 

cię pod różnymi postaciami twoich ekspansji, które będą nazywały się Durga, Bhadrakali, 

Vijaya, Vaisnavi Kumuda, Candika, Krsna, Madhavi, Kanyaka, Maya, Narayani, Iśani, 

Śarada i Ambika." 

    Krsna i Yogamaya pojawili się jako brat i siostra – Najwyższe Źródło Mocy i najwyższa 

moc. Mimo iż nie ma wyraźnej różnicy pomiędzy Źródłem Mocy i mocą, moc zawsze zależna 



17 

 jest od Źródła Mocy. Ci, którzy są materialistami, są czcicielami mocy, ale transcendentaliści 

są wielbicielami Źródła Mocy. Krsna jest Najwyższym Źródłem Mocy, a Durga jest 

najwyższą mocą wewnątrz tego materialnego świata. W rzeczywistości ludzie z kręgu kultury 

wedyjskiej wielbią zarówno Źródło Mocy, jak i moc. Są setki i tysiące świątyń Visnu i Devi i 

czasami oddaje się im cześć równocześnie. Czciciel mocy, czyli Durgi, zewnętrznej energii 

Krsny, może bez trudu osiągnąć wszelkiego rodzaju materialne sukcesy, ale każdy, kto chce 

wznieść się na platformę transcendentalną, musi zaangażować się w wielbienie Źródła Mocy 

w świadomości Krsny. 

    Pan również oznajmił Yogamayi, że Jego pełna ekspansja, Ananta Śesa, znajduje się 

obecnie w łonie Devaki. Ponieważ będzie On siłą przeniesiony do łona Rohini, będzie On 

również znany jako Sankarsana i będzie źródłem wszelkich sił duchowych, czyli bala, dzięki 

którym można osiągnąć najwyższą radość życia, nazywaną ramana. Dlatego pełna część 

Krsny, Ananta, będzie znany po Swoim pojawieniu się zarówno jako Sankarsana, jak i 

Balarama. 

    W Upanisadach jest powiedziane: Nayam atma bala hinena labhya. Znaczenie tego wersu 

jest takie, że nikt nie może osiągnąć Najwyższego czy jakiejkolwiek formy samorealizacji, 

jeśli nie otrzymał łaski Balaramy. Bala nie oznacza siły fizycznej. Nikt nie może osiągnąć 

doskonałości duchowej za pomocą sił fizycznych. Do tego potrzebna jest siła duchowa, którą 

otrzymać można od Balaramy, czyli Sankarsany. Ananta, czyli Śesa, jest siłą, która utrzymuje 

różne planety w ich różnych pozycjach. Materialnie ta utrzymująca siła jest znana jako prawo 

grawitacji, ale w rzeczywistości jest to manifestacja mocy Sankarsany. Balarama, czyli 

Sankarsana, jest mocą duchową, czyli jest oryginalnym mistrzem duchowym. Zatem 

oryginalnym mistrzem duchowym jest również Pan Nityananda Prabhu, który jest inkarnacją 

Balaramy. A mistrz duchowy jest reprezentantem Balaramy, Najwyższej Osoby Boga, który 

obdarza wszelką siłą duchową. Caitanya-caritamrta potwierdza, że mistrz duchowy jest 

manifestacją łaski Krsny. 

    Po otrzymaniu takiego polecenia Najwyższej Osoby Boga, Yogamaya okrążyła Pana, a 

następnie pojawiła się w tym materialnym świecie zgodnie z Jego życzeniem. Kiedy 

Najwyższa Osoba Boga dokonywał przemieszczenia Pana Śesy z łona Devaki do łona Rohini, 

obie osłonięte były Yogamayą, która znana jest również jako yoga-nidra. Kiedy to zostało 

dokonane, ludzie pomyśleli, iż siódma ciąża Devaki skończyła się poronieniem. W taki oto 

sposób Balarama pojawił się jako syn Rohini, chociaż został poczęty w łonie Devaki. Po tym 

wydarzeniu Najwyższa Osoba Boga, Pan Krsna, który jest zawsze gotów umieścić wszelkie 

Swoje energie w Swoich czystych bhaktach, przeniknął jako Pan całego stworzenia do 

umysłu Vasudevy. Dowiadujemy się w związku z tym, że Pan Krsna najpierw wszedł w 

czyste serce Devaki. Nie został On umieszczony w łonie Devaki drogą zapłodnienia. 

Najwyższa Osoba Boga, dzięki Swoim niepojętym mocom, może pojawiać się w taki sposób, 

w jaki tylko zapragnie. Nie musi On przychodzić na ten świat poprzez zapłodnienie. 

    Kiedy Vasudeva gościł w swoim sercu postać Najwyższej Osoby Boga, zdawał się być 

wtedy podobny promiennemu, jasnemu słońcu, którego błyszczące promienie są zawsze 

nieznośne i palące dla zwykłego człowieka. Postać Pana usytuowana w nieskazitelnie 

czystym sercu Vasudevy nie była różna od oryginalnej formy Krsny. Pojawienie się formy 

Krsny gdziekolwiek, a szczególnie wewnątrz serca, nazywane jest dhama. Dhama odnosi się 

nie tylko do postaci Pana Krsny, ale również do Jego imienia, formy, Jego cech i 

parafernaliów. Wszystko zostaje zamanifestowane jednocześnie. 

    Następnie wieczna forma Osoby Boga ze wszelkimi Jego mocami przemieszczona została z 

umysłu Vasudevy do umysłu Devaki, dokładnie tak, jak promienie zachodzącego słońca 

przenoszone są na pełny księżyc podnoszący się na wschodzie. 

    Krsna, Najwyższa Osoba Boga, przeszedł z ciała Vasudevy do ciała Devaki. Był On wolny 

od uwarunkowań, jakim podlega zwykła żywa istota. Tam, gdzie obecny jest Krsna, tam 
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 razem z Nim obecne są wszystkie Jego pełne ekspansje, takie jak Narayana, i inkarnacje, 

takie jak Pan Nrsimha, Varaha, itd., i one również nie są zależne od warunków egzystencji 

materialnej. W ten sposób Devaki stała się rezydencją Najwyższej Osoby Boga, który jest 

jednym bez wtórego, i który jest przyczyną wszelkiego stworzenia. Devaki stała się 

rezydencją Prawdy Absolutnej, ale ponieważ zamknięta była w domu Kamsy, wyglądała jak 

stłumiony ogień albo "zmarnowana edukacja". Kiedy ogień przykryty jest ścianami naczynia 

albo trzymany jest w dzbanku, wtedy nie można docenić blasku jego płomieni. Podobnie, 

niewłaściwie użyta wiedza, która nie przynosi korzyści ogółowi ludzkości, również nie jest 

wysoko ceniona. Tak oto Devaki trzymana była w ciemnych murach pałacu Kamsy i nikt nie 

mógł oglądać jej transcendentalnego piękna, którego źródłem była obecność w jej ciele 

Najwyższej Osoby Boga. 

    Jednakże Kamsa zauważył transcendentalne piękno swojej siostry i od razu zorientował się, 

że to Najwyższa Osoba Boga przyjął schronienie w jej łonie. Nigdy wcześniej nie była ona 

tak czarująco piękna. Dlatego bez trudu domyślił się, że w jej łonie znajduje się coś 

cudownego. Toteż zaniepokoił się bardzo. Pewien był, że Najwyższa Osoba Boga zabije go w 

przyszłości i że to właśnie On pojawił się teraz w łonie jego siostry. Kamsa zaczął myśleć: 

"Co powinienem zrobić z Devaki? Niewątpliwie w jej łonie znajduje się Visnu, czyli Krsna, a 

więc na pewno przyszedł On, aby wypełnić przepowiednię półbogów. I nawet jeśli 

natychmiast zabiję Devaki, i tak nie będę w stanie zniweczyć Jego misji." Kamsa wiedział 

bardzo dobrze, iż nikt nie jest w stanie pokrzyżować planów Visnu. Każdy inteligentny 

człowiek rozumie, że nie można pogwałcić praw Boga. Jego zamiary zostaną 

urzeczywistnione, pomimo wszelkich przeszkód ze strony demonów. Kamsa myślał: "Jeżeli 

zabiję Devaki teraz, Visnu będzie jeszcze bardziej surowy w wypełnianiu najwyższej woli. 

Zabicie Devaki teraz byłoby więc czynem najbardziej haniebnym. Nikt nie pragnie zrujnować 

swojej reputacji, nawet jeśli jego sytuacja stała się jak najbardziej niewygodna. Jeśli więc 

teraz zabiję Devaki, stracę tym samym całą swoją dobrą reputację. Devaki jest kobietą i teraz 

znajduje się pod moją opieką. Ponadto jest brzemienna i jeśli zgładzę ją, natychmiast stracę 

swoje dobre imię, przekreślę rezultaty swoich pobożnych czynów i skrócę przez to długość 

swojego życia." 

    Brał pod uwagę również inne względy: "Osoba, która jest zbyt okrutna, już właściwie 

uważana jest za martwą. Nikt nie lubi okrutnej osoby podczas jej życia, a po śmierci 

przeklinana jest przez ludzi. Z powodu utożsamiania się z ciałem, musi ona ulec degradacji i 

wtrącona zostaje w najciemniejsze rejony piekła." Tak oto Kamsa rozważał wszystkie za i 

przeciw odnośnie zabicia Devaki. 

    Ostatecznie zdecydował się nie zabijać Devaki od razu, ale oczekiwać nieuniknionej 

przyszłości. Jednak umysł jego pochłonięty był nienawiścią do Najwyższej Osoby Boga. 

Cierpliwie czekał na narodziny dziecka, zamierzając zabić Je, tak jak to zrobił uprzednio ze 

wszystkimi dziećmi Devaki. W ten sposób pławiąc się w oceanie nienawiści do Najwyższej 

Osoby Boga, zaczął myśleć o Krsnie i Visnu podczas odpoczynku, snu, spacerów, podczas 

jedzenia i podczas pracy – wszędzie i w każdej sytuacji. Jego umysł był tak bardzo zajęty 

myślami o Najwyższej Osobie Boga, że wszędzie wokół siebie widział jedynie Krsnę, czyli 

Visnu. Na nieszczęście, mimo iż umysł jego był bezustannie pochłonięty myślami o Visnu, 

nie jest on uważany za bhaktę, jako że myślał o Krsnie jako swoim wrogu. Umysł wielkiego 

bhakty również zawsze jest pogrążony w myślach o Krsnie, ale bhakta myśli o Nim w sposób 

życzliwy, nie wrogi. Myślenie o Krsnie w sposób życzliwy jest świadomością Krsny, 

natomiast nieżyczliwe myślenie o Krsnie wcale nie prowadzi do świadomości Krsny. 

    W tym czasie Pan Brahma i Pan Śiva, w otoczeniu wielkich mędrców, takich jak Narada, 

oraz wielu innych półbogów, w niewidzialny sposób pojawili się w domu Kamsy. Zaczęli 

modlić się do Najwyższej Osoby Boga, ofiarowując Mu swoje modlitwy, które z radością 

słuchane są przez wszystkich bhaktów i które spełniają wszelkie ich pragnienia. Już w 
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 pierwszych słowach wyrazili oni swoją wdzięczność i radość, że Pan dotrzymał Swojej 

obietnicy. Jak oznajmia Bhagavad-gita, Krsna zstępuje w ten materialny świat po to, by 

chronić pobożnych i unicestwić niepobożnych. Takie jest Jego oświadczenie. Półbogowie 

wiedzieli, iż Pan przyjął schronienie w łonie Devaki po to, by dotrzymać Swojej obietnicy. 

Uszczęśliwieni, że Pan pojawił się, aby spełnić Swoją misję, półbogowie zwrócili się do 

Niego jako do satyam param, Najwyższej Absolutnej Prawdy. 

    Każdy poszukuje prawdy. Jest to właściwe filozoficznemu sposobowi życia. Półbogowie 

informują nas, że Najwyższą Prawdą Absolutną jest Krsna. Najwyższą Prawdę Absolutną 

może zatem osiągnąć ten, kto staje się w pełni świadomym Krsny. Krsna jest Prawdą 

Absolutną. Prawda względna nie jest prawdą we wszystkich trzech fazach wiecznego czasu. 

Czas dzieli się na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Krsna jest prawdą zawsze, w 

przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. W świecie materialnym wszystko kontrolowane jest 

przez najwyższy czas, odczuwany jako przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Ale Krsna 

istniał przed stworzeniem, i kiedy stworzenie ma miejsce, wszystko spoczywa w Krsnie, a 

kiedy przestaje ono istnieć, tym, co pozostaje, jest Krsna. Dlatego jest On Prawdą Absolutną 

w każdych warunkach. Jeśli w tym materialnym świecie istnieje jakaś prawda, to emanuje ona 

z Prawdy Najwyższej – Krsny. Jeśli istnieje jakieś bogactwo w tym materialnym świecie, to 

źródłem tego bogactwa jest Krsna. Jeśli istnieje tutaj jakaś sława, to źródłem tej sławy jest 

Krsna. I jeśli jest tutaj jakaś mądrość czy uczoność, to przyczyną tej mądrości czy uczoności 

jest również Krsna. Zatem Krsna jest źródłem wszystkich względnych prawd. 

    Ten materialny świat składa się z pięciu zasadniczych elementów: ziemi, wody, ognia, 

powietrza i eteru, i wszystkie te elementy emanują z Krsny. Naukowcy materialiści uważają 

te pięć podstawowych elementów za przyczynę materialnej manifestacji, ale te elementy w 

swoim "wulgarnym" i subtelnym stanie stworzone zostały przez Krsnę. Żywe istoty, które 

obecne są w tym materialnym świecie, są również produktami Jego marginalnej energii. 

Siódmy rozdział Bhagavad-gity wyraźnie oznajmia, że cała ta manifestacja jest kombinacją 

dwóch energii Krsny, energii wyższej i niższej. Żywe istoty są energią wyższą, a martwe 

elementy materialne są Jego energią niższą. W swoim stanie uśpienia wszystko spoczywa w 

Krsnie. 

    Półbogowie kontynuowali ofiarowywanie swoich pełnych szacunku modlitw dla 

najwyższej formy Osoby Boga, Krsny, analizując tę materialną manifestację. Czym jest ta 

manifestacja kosmiczna? Jest ona jak drzewo. Tak jak drzewo stoi na ziemi, podobnie, 

drzewo tej materialnej manifestacji stoi na gruncie materialnej natury. Ta materialna 

manifestacja porównana została do drzewa, gdyż drzewo w odpowiednim czasie zostaje 

ostatecznie ścięte. Drzewo nazywane jest vrksa. Vrksa oznacza tę rzecz, która w końcu 

zostanie ścięta. Zatem to drzewo materialnej manifestacji nie może zostać przyjęte za Prawdę 

Ostateczną. Czas oddziaływuje na manifestację materialną, ale ciało Krsny jest wieczne, poza 

wpływem czasu. Istniał On przed stworzeniem materialnym, istnieje podczas jego trwania, 

jak również będzie istniał po jego rozwiązaniu. Katha Upanisad również cytuje przykład z 

drzewem materialnej manifestacji stojącym na gruncie materialnej natury. Drzewo to ma dwa 

rodzaje owoców: niedolę i szczęście. Ci, którzy mieszkają na drzewie ciała, zostali porównani 

do dwóch ptaków. Jeden ptak jest zlokalizowanym aspektem Krsny, znanym jako Paramatma, 

a drugi ptak jest żywą istotą. Żywa istota spożywa owoce tej materialnej manifestacji. 

Czasami spożywa owoce szczęścia, a czasami musi zasmakować owoców niedoli. Ale drugi 

ptak, będąc zadowolonym w sobie, nie jest zainteresowany spożywaniem owoców szczęścia 

czy niedoli. Katha Upanisad oznajmia, że jeden ptak na drzewie tego ciała spożywa jego 

owoce, podczas gdy drugi ptak jest jedynie świadkiem poczynań swojego przyjaciela. 

Korzenie tego drzewa rozprzestrzeniają się w trzech kierunkach. To znaczy, że korzeniami 

tymi są trzy siły materialnej natury: dobroć, pasja i ignorancja. Tak jak korzenie drzewa 

rosną, tak też, poprzez obcowanie z siłami natury materialnej (dobrocią, pasją i ignorancją), 
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 przedłuża się trwanie naszej materialnej egzystencji. Owoce tego drzewa mają cztery rodzaje 

smaków: religijność, rozwój ekonomiczny, różnego rodzaju przyjemność zmysłowa i 

ostatecznie wyzwolenie. Stosownie do różnego obcowania z trzema siłami natury materialnej, 

żywa istota smakuje różne typy religijności, różne rodzaje rozwoju ekonomicznego, różnego 

rodzaju przyjemności zmysłowe i różne typy wyzwolenia. Praktycznie wszelkie materialne 

działanie spełniane jest w ignorancji, ale ponieważ istnieją trzy cechy materialnej natury, 

czasami cecha ignorancji zostaje zdominowana przez pasję i dobroć. Smak tych materialnych 

owoców jest przyjmowany przez pięć zmysłów. Te pięć narządów zmysłów, poprzez które 

zdobywamy wiedzę, podlega sześciu rodzajom kar: rozpaczy, złudzeniu, niemocy, śmierci, 

głodowi i pragnieniu. To materialne ciało (czyli materialna manifestacja) przykryte jest przez 

siedem powłok: skórę, mięśnie, mięso, szpik kostny, kości, tłuszcz i spermę. Drzewo to ma 

osiem gałęzi: ziemię, wodę, ogień, powietrze, eter, umysł, inteligencję i ego. Jest dziewięć 

bram w tym ciele: dwoje oczu, dwa nozdrza, dwoje uszu, usta, genitalia i odbyt. A w środku 

tego ciała porusza się dziesięć rodzajów wewnętrznego powietrza: prana, apana, udana, 

vyana, samana, etc. Dwa ptaki siedzące na tym drzewie, jak wyjaśniono to wyżej, to żywa 

istota i zlokalizowana Paramatma, Najwyższa Osoba Boga. 

    Podstawą opisanej powyżej manifestacji materialnej jest Najwyższa Osoba Boga. Ta 

Najwyższa Osoba Boga poprzez Swoje ekspansje sprawuje pieczę nad trzema siłami 

materialnego świata. Visnu zarządza siłą dobroci, Brahma siłą pasji, a Śiva siłą ignorancji. 

Brahma poprzez siłę pasji, tworzy tę manifestację. Pan Visnu utrzymuje ją poprzez siłę 

dobroci, a Pan Śiva niszczy ją siłą ignorancji. Całe stworzenie ostatecznie spoczywa w 

Najwyższym Panu. Jest On przyczyną stworzenia, utrzymania i rozwiązania wszechświata. Po 

rozwiązaniu cała manifestacja, w swojej subtelnej formie, jako energia Pana, wraca do ciała 

Najwyższego Pana. 

    "Teraz", modlili się półbogowie, "Najwyższy Pan Krsna pojawia się w celu utrzymania tej 

manifestacji". W rzeczywistości jest jedna Najwyższa Przyczyna, ale mniej inteligentne 

osoby, z powodu omamienia trzema siłami materialnej natury, widzą wiele różnych przyczyn 

pojawienia się tego materialnego świata. Tylko inteligentne osoby są w stanie zrozumieć, iż 

jest jedna przyczyna – Krsna. Brahma-samhita oznajmia: sarva-karana-karanam. Krsna, 

Najwyższa Osoba Boga, jest przyczyną wszystkich przyczyn. Brahma jest Jego 

uprawomocnionym pośrednikiem w stworzeniu, Visnu jest ekspansją Krsny utrzymującą 

wszechświat, natomiast Pan Śiva jest ekspansją Krsny, która rozwiązuje kosmiczną 

manifestację. 

    "Nasz drogi Panie", modlili się półbogowie, "niełatwo jest zrozumieć Twoją wieczną 

osobową formę. Ludzie na ogół nie są w stanie zrozumieć Twojej rzeczywistej formy; dlatego 

to osobiście zstępujesz do tego świata, chcąc pokazać Swoją oryginalną wieczną formę. 

Mimo iż ludzie są jeszcze jakoś w stanie pojąć Twoje różne inkarnacje, to kiedy usiłują 

zrozumieć wieczną dwuręką formę Krsny, poruszającą się pomiędzy istotami ludzkimi 

niczym jedna z nich, wprawieni zostają w zakłopotanie. Ale dla bhaktów ta Twoja wieczna 

transcendentalna forma jest niewyczerpującym się, transcendentalnym źródłem radości. 

Natomiast dla abhaktów (niewielbicieli) forma ta jest bardzo groźna." Jak oznajmia 

Bhagavad-gita, Krsna jest bardzo łaskawy dla sadhu. Powiedziane jest: paritranaya 

sadhunam. Forma ta jest bardzo niebezpieczna dla demonów, ponieważ Krsna zawsze 

przychodzi po to, aby je zabić. Dlatego jest On równocześnie łaskawy dla bhaktów i 

niebezpieczny dla demonów. 

    "Nasz drogi lotosooki Panie, który jesteś źródłem czystej dobroci. Jest wielu wielkich 

mędrców, którzy jedynie poprzez samadhi, czyli transcendentalną medytację o Twoich 

lotosowych stopach, i następnie pogrążenie swoich myśli w Tobie, bez trudu pokonali wielki 

ocean niewiedzy, stworzony przez materialną naturę, tak jak gdyby to była niewielka kałuża 

powstała w dołku odciśniętym przez kopytko cielęcia." Celem medytacji jest skupienie 
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 umysłu na Osobie Boga, rozpoczynając od Jego lotosowych stóp. Jedynie przez taką 

medytację o lotosowych stopach Pana wielcy mędrcy bez trudu przekroczyli ten wielki ocean 

egzystencji materialnej. 

    "O promieniująca światłości, wielkie święte osoby, które pokonały ocean niewiedzy przy 

pomocy transcendentalnej łodzi Twoich lotosowych stóp, nie zabrały tej łodzi ze sobą. Nadal 

znajduje się ona po tej stronie." Półbogowie użyli tutaj dobrego porównania. Jeśli ktoś bierze 

łódź, aby przepłynąć rzekę, łódź płynie z nim na drugi brzeg. Więc w jaki sposób, kiedy 

dopływa on już do miejsca przeznaczenia, ta sama łódź może być osiągalna dla tych, którzy 

znajdują się jeszcze po drugiej stronie? Odpowiadając na tę zagadkę półbogowie mówią w 

swojej modlitwie, że łódź ta nie jest zabierana. Bhaktowie pozostający jeszcze po drugiej 

stronie mogą pokonać ocean materialnej natury, ponieważ czyści bhaktowie nie zabierają ze 

sobą łodzi, kiedy przepływają ten ocean. Kiedy tylko ktoś zbliża się do tej łodzi, cały ocean 

materialnej niewiedzy natychmiast zostaje zmniejszony do rozmiarów tej wody, która mieści 

się w dołku odciśniętym przez kopytko cielęcia. Dlatego bhaktowie nie muszą zabierać łodzi 

na drugą stronę; po prostu natychmiast przekraczają ten ocean. Ponieważ wielkie święte 

osoby pełne są współczucia dla uwarunkowanych dusz, łódź ta nadal spoczywa u lotosowych 

stóp Pana. Można medytować o Jego stopach bezustannie i w ten sposób pokonać wielki 

ocean materialnej egzystencji. 

    Medytacja oznacza skoncentrowanie się na lotosowych stopach Pana. Lotosowe stopy 

wskazują na Najwyższą Osobę Boga. Impersonaliści jednak nie uznają lotosowych stóp Pana 

i dlatego przedmiotem ich medytacji jest coś bezosobowego. Półbogowie wyrażają tutaj swój 

dojrzały sąd, że osoby, które zainteresowane są medytacją o próżni czy czymś bezosobowym, 

nie są w stanie przekroczyć oceanu niewiedzy. Takie osoby jedynie wyobrażają sobie, że 

osiągnęły wyzwolenie. "O lotosooki Panie! Ponieważ nie starali się oni medytować o 

lotosowych stopach Twojego Majestatu, ich inteligencja pozostaje nadal nieczysta." Wskutek 

zlekceważenia tego, impersonaliści z powrotem upadają w materialne uwarunkowane życie, 

mimo iż mogą na pewien okres czasu wznieść się do poziomu bezosobowej realizacji. 

Impersonaliści, po praktykowaniu surowych pokut i wyrzeczeń, łączą się ze światłością 

Brahmana, czyli bezosobową egzystencją Brahmana. Ale umysły ich nie są wolne od 

materialnych zanieczyszczeń. Próbowali oni jedynie zanegować materialny sposób myślenia, 

a to jeszcze nie oznacza, że osiągnęli wyzwolenie. Dlatego upadają. Bhagavad-gita oznajmia, 

że impersonaliści muszą przejść przez wielkie męczarnie, aby zrealizować swój ostateczny 

cel. Na początku Śrimad-Bhagavatam jest również powiedziane, że nie można wyzwolić się z 

niewoli działania karmicznego (czyli działania mającego na celu osiągnięcie korzyści 

materialnych), jeśli nie podjęło się służby oddania dla Najwyższej Osoby Boga. Mówi o tym 

Pan Krsna w Bhagavad-gicie, wielki mędrzec Narada w Śrimad-Bhagavatam, a tutaj 

potwierdzają to również półbogowie. "Osoby, które nie podjęły służby oddania, nie osiągają 

ostatecznego celu wiedzy i nie otrzymują Twojej łaski. Impersonalistom jedynie wydaje się, 

że są wyzwoleni, ale w rzeczywistości nie mają oni żadnej miłości do Osoby Boga. Twierdzą, 

że kiedy Krsna zstępuje w ten świat materialny, przyjmuje ciało materialne. Zapominają oni o 

transcendentalnym ciele Krsny. Potwierdza to również Bhagavad-gita. Avajananti mam 

mudah. Pomimo przezwyciężenia materialnej żądzy i wzniesienia się do poziomu 

wyzwolenia, impersonaliści upadają ponownie. Jeśli zajmują się poznawaniem rzeczy mając 

na względzie wiedzę jedynie i nie podejmują służby oddania dla Pana, wtedy nie mogą 

osiągnąć pożądanego rezultatu. Ich osiągnięcia są jeszcze jednym kłopotem i niczym więcej. 

Bhagavad-gita wyraźnie oznajmia, że realizacja Brahmana to nie wszystko. Utożsamienie się 

z Brahmanem może pomóc w osiągnięciu stanu radości i spokoju umysłu, będącego 

rezultatem uwolnienia się od materialnych przywiązań i awersji, ale po osiągnięciu tej 

platformy należy podjąć służbę oddania. I jeśli ktoś po osiągnięciu platformy Brahmana 

podejmuje służbę oddania, wtedy otwiera się przed nim królestwo duchowe, gdzie wiecznie 
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 będzie obcował z Najwyższą Osobą Boga. Taki jest rezultat służby oddania. Bhaktowie 

Najwyższej Osoby Boga nigdy nie upadają, tak dzieje się to w przypadku impersonalistów. A 

nawet jeśli zdarzy się, że bhakta upadnie, to pozostaje on nadal przywiązany do Twych 

lotosowych stóp. Mimo tego, iż może on napotkać wielorakie przeszkody na ścieżce służby 

oddania, to jednak jest w stanie pokonać je wszystkie swobodnie i bez obaw. Dzięki swojemu 

podporządkowaniu jest on pewny, że Krsna będzie zawsze miał go w Swojej opiece. To 

przecież Krsna obiecuje w Bhagavad-gicie: "Moi bhaktowie nigdy nie giną." 

    "Nasz drogi Panie, pojawiłeś się w Swojej oryginalnej, nieskazitelnej formie, wiecznej 

formie dobroci, dla korzyści wszystkich żywych istot w tym materialnym świecie. Dzięki 

Twojemu przyjściu, wszystkie one mogą teraz bez trudu zrozumieć naturę i formę Najwyższej 

Osoby Boga. Osoby należące do czterech porządków życia społecznego: brahmacarini, 

grhasthowie, vanaprasthowie i sannyasini, wszystkie mogą odnieść korzyści z powodu 

Twojego przyjścia. 

    "Drogi Panie, mężu bogini fortuny, bhaktowie, którzy zaangażowani są w służbę dla 

Ciebie, nie upadają ze swojej wzniosłej pozycji, tak jak impersonaliści. Dzięki Twojej 

ochronie są oni w stanie pokonać wszystkie pułapki mayi, pojawiające się niczym kłody na 

ścieżce wyzwolenia. Mój drogi Panie, pojawiasz się w Swojej transcendentalnej formie dla 

korzyści żywych istot, tak aby mogły zobaczyć Ciebie twarzą w twarz i oddać Ci swoją cześć, 

poprzez rytualistyczne ofiary Ved, medytację mistyczną oraz służbę oddania, tak jak polecają 

to pisma święte. Drogi Panie, gdybyś nie pojawił się w Swojej wiecznej, transcendentalnej 

formie, pełnej wiedzy i szczęścia – która może wyplenić wszelką spekulatywną ignorancję o 

Twojej pozycji – wtedy wszyscy ludzie spekulowaliby na Twój temat, odpowiednio do tego, 

pod wpływem jakich sił natury materialnej się znajdują." 

    Pojawienie się Krsny jest odpowiedzią na wszelką wyobrażeniową ikonografię poświęconą 

Najwyższej Osobie Boga. Każdy wyobraża sobie formę Najwyższej Osoby Boga 

odpowiednio do guny (siły) natury materialnej, pod wpływem której się znajduje. W Brahma-

samhicie powiedziane jest, iż Pan jest najstarszą osobą. Dlatego pewna grupa ludzi 

wierzących wyobraża sobie, że Bóg musi być bardzo stary i wskutek tego przedstawia Go 

jako sędziwego starca. Ale w tej samej Brahma-samhicie znajduje się sprostowanie: mimo iż 

jest On najstarszym spośród wszystkich żywych istot, jest On uosobieniem kwitnącej 

młodości. W związku z tym ważny jest pewien cytat ze Śrimad-Bhagavatam, który mówi: 

vijnanam ajnanabhid apamarjanam. Vijnanam oznacza transcendentalną wiedzę o 

Najwyższej Osobie. Vijnanam oznacza również wiedzę zrealizowaną. Wiedza 

transcendentalna musi być przyjmowana poprzez proces zstępujący w sukcesji uczniów, tak 

jak Brahma przedstawia tę wiedzę o Krsnie w Brahma-samhicie. Brahma-samhita jest 

vijnanam, ponieważ została zrealizowana przez transcendentalne doświadczenie Brahmy, 

który następnie mógł zaprezentować formę i rozrywki Krsny w Jego transcendentalnej 

siedzibie. Ajnanabhid oznacza wszystko to, co może wiązać się z wszelkiego rodzaju 

spekulacją. Pod wpływem ignorancji ludzie wyobrażają sobie postać Pana w różny sposób; 

czasami nie ma On formy, a czasami ma postać odpowiadającą ich różnym wyobrażeniom. 

Ale opis Krsny w Brahma-samhicie jest vijnanam – jest doświadczoną, naukową wiedzą daną 

przez Pana Brahmę i przyjętą przez Pana Caitanyę. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. 

Zarówno forma Śri Krsny, jak i flet Śri Krsny, Jego karnacja – wszystko jest rzeczywistością. 

Powiedziane zostało tutaj, że vijnanam zawsze pokonuje wszelkiego rodzaju wiedzę 

spekulatywną. "Zatem bez Twojego pojawienia się, takim jakim jesteś, w formie Krsny, ani 

ajnanabhid (zwodniczość wiedzy spekulatywnej), ani vijnanam, nie mogłyby zostać 

zrealizowane. Ajnanabhid apamarjanam – dzięki Twojemu przyjściu zniszczona zostanie 

spekulatywna wiedza ignorancji, a ustanowiona zostanie prawdziwa, zrealizowana wiedza 

autorytetów, takich jak Pan Brahma. Ludzie będący pod wpływem trzech sił materialnej 

natury wyobrażają sobie swojego własnego Boga odpowiednio do tych sił. Wskutek tego Bóg 
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 przedstawiany jest na tak wiele różnych sposobów, ale Twoje pojawienie się dowiedzie tego, 

jaka jest prawdziwa forma Boga." 

    Największym błędem, który popełniają impersonaliści jest to, iż myślą oni, że kiedy Bóg 

inkarnuje, to przyjmuje On materialną formę w gunie dobroci. W rzeczywistości jednak 

forma Krsny, czyli Narayana, jest transcendentalna do wszelkich materialnych idei. Nawet 

największy impersonalista, Śankaracarya, zauważył, że narayanah paro vyaktat: przyczyną 

materialnego stworzenia jest bezosobowa manifestacja materii avyakta, czyli pozazjawiskowy 

rezerwuar materii, a Krsna jest transcendentalny do koncepcji materialnej. To samo wyrażone 

zostało w Śrimad-Bhagavatam jako śuddha-sattva, co oznacza transcendentalny. Nie należy 

On do materialnej guny dobroci, lecz jest ponad tą platformą dobroci materialnej. Posiada On 

wieczną, transcendentalną naturę pełną szczęścia i wiedzy. 

    "Drogi Panie, kiedy pojawiasz się w Swoich różnych inkarnacjach, przybierasz różne 

imiona i formy stosownie do różnych sytuacji. Twoje imię jest Pan Krsna, ponieważ jesteś 

wszechatrakcyjny. Z powodu Swojego transcendentalnego piękna nazywany jesteś 

Śyamasundarą. Śyama oznacza "czarnawy", jednak mówi się, że pięknem Swoim 

przewyższasz piękno tysięcy kupidynów. Kandarpa-koti-kamaniya. Chociaż kolor Twojej 

skóry, kiedy pojawiasz się tutaj, podobny jest do koloru ciemnej chmury, to ponieważ jesteś 

transcendentalnym Absolutem, Twoje piękno jest wiele, wiele razy bardziej atrakcyjne niż 

delikatne ciało Kupidyna. Ponieważ podniosłeś wzgórze znane jako Govardhana, czasami 

nazywany jesteś Giridhari. Ponieważ pojawiasz się jako syn Maharajy Nandy albo Devaki i 

Vasudevy, czasami nazywany jesteś Nandanandana albo Vasudeva, albo też Devakinandana. 

Impersonaliści myślą, że Twoje niezliczone imiona odpowiadają określonemu rodzajowi 

działań i cech, ponieważ patrzą oni na Ciebie z pozycji materialistycznego obserwatora. 

    "Nasz drogi Panie, sposób poznawania Ciebie nie polega na studiowaniu Twojej absolutnej 

natury, formy i czynności poprzez spekulacje umysłowe. Należy zaangażować się w służbę 

oddania. Tylko w ten sposób można zrozumieć Twoją absolutną naturę, transcendentalną 

formę, imię i cechy. Tę Twoją transcendentalną naturę, formę czy cechy może zrozumieć 

jedynie ten, kto spróbował chociaż odrobiny służby dla Twoich lotosowych stóp. Inni mogą 

spekulować przez miliony lat, ale i tak nie będą w stanie zrozumieć, nawet w znikomej części, 

Twojej rzeczywistej pozycji." Innymi słowy, Najwyższa Osoba Boga, Krsna nie może zostać 

zrozumiany przez abhaktów, gdyż Jego prawdziwa postać spowita jest przez Yogamayę. Jak 

potwierdza to Bhagavad-gita, naham prakaśah sarvasya. Pan mówi: "Nie objawiam się 

każdemu." Kiedy Krsna pojawił się na tej Ziemi, był On obecny na polu bitwy pod 

Kuruksetrą i każdy mógł Go zobaczyć. Ale nie każdy był w stanie zrozumieć, iż jest On 

Najwyższą Osobą Boga. Pomimo tego, każdy, kto poległ w Jego obecności, osiągnął 

całkowite wyzwolenie z niewoli materialnej i został przeniesiony do świata duchowego. 

    "O Panie, impersonaliści i abhaktowie nie są w stanie zrozumieć, iż Twoje imię jest 

tożsame z Twoją formą." Ponieważ Pan jest Absolutem, nie ma różnicy pomiędzy Jego 

imieniem i Jego rzeczywistą formą. W świecie materialnym istnieje różnica pomiędzy formą i 

jej nazwą. Owoc mango nie jest tożsamy z nazwą "mango". Nie można skosztować mango 

jedynie przez powtarzanie: "mango, mango, mango." Ale bhakta, który wie, iż nie ma żadnej 

różnicy pomiędzy imieniem i formą Pana, intonuje Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, 

Hare Hare; Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, i przekonuje się, iż zawsze jest 

w towarzystwie Krsny. 

    Dla tych osób, które nie są bardzo zaawansowane w absolutnej wiedzy o Najwyższym, Pan 

Krsna łaskawie przedstawia Swoje rozrywki. I jedynie poprzez myślenie o rozrywkach Pana 

osoby te mogą osiągnąć najwyższą korzyść. Tak jak nie ma różnicy pomiędzy 

transcendentalnym imieniem i formą Pana, tak też nie ma różnicy pomiędzy Jego formą i Jego 

transcendentalnymi rozrywkami. Dla tych, którzy są mniej inteligentni (jak kobiety, robotnicy 

oraz klasa kupców i rzemieślników), wielki mędrzec Vyasadeva napisał Mahabharatę. W 
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 Mahabharacie Krsna obecny jest w Swoich różnych czynach. Mahabharata jest historią, i 

jedynie przez studiowanie, słuchanie i pamiętanie o transcendentalnych czynach Krsny, mniej 

inteligentne osoby mogą wznieść się do poziomu czystych bhaktów. 

    Czyści bhaktowie, którzy zawsze pogrążeni są w myślach o transcendentalnych lotosowych 

stopach Krsny, i którzy zawsze zaangażowani są w służbę oddania w pełnej świadomości 

Krsny, nigdy nie znajdują się w świecie materialnym. Śri Rupa Gosvami powiedział, że ci, 

którzy zawsze są zaangażowani w świadomość Krsny, swoim ciałem, umysłem i czynami, 

mają być uważani za wyzwolonych już w tym ciele. Potwierdza to również Bhagavad-gita: 

ci, którzy są zaangażowani w służbę oddania dla Pana, już wznieśli się ponad pozycję 

materialną. 

    Krsna pojawia się w tym celu, aby zarówno bhaktom, jak i abhaktom dać szansę realizacji 

ostatecznego celu życia. Bezpośrednią szansę oglądania Go i wielbienia otrzymują bhaktowie. 

Natomiast ci, którzy nie znajdują się na tej płaszczyźnie, otrzymują szansę poznania Jego 

czynów i w ten sposób również mogą wznieść się do tej samej pozycji. 

    "O drogi Panie", kontynuowali półbogowie, "ponieważ jesteś nienarodzonym, nie widzimy 

innego powodu Twojego przyjścia jak tylko taki, że pojawiłeś się tutaj, aby oddawać się 

Swoim radosnym rozrywkom." Chociaż powód pojawienia się Pana na tej Ziemi odkryty 

został w Bhagavad-gicie (przychodzi On po to, aby chronić bhaktów i unicestwić abhaktów), 

to w rzeczywistości pojawia się On, aby oddawać się Swoim radosnym rozrywkom z 

bhaktami, a nie po to, by zniszczyć abhaktów. Abhaktowie mogą zostać unicestwieni przez 

naturę materialną. "Działania i przeciwdziałania zewnętrznej energii natury materialnej 

(tworzenie, trwanie i unicestwienie) przebiegają automatycznie. A bhaktowie są dostatecznie 

chronieni jedynie przez przyjęcie schronienia w Twoim świętym imieniu jako że nie ma 

różnicy pomiędzy Twoim świętym imieniem, a Twoją Osobą." Ochrona bhaktów i 

unicestwienie abhaktów nie jest właściwie sprawą Najwyższej Osoby Boga, kiedy przychodzi 

On tutaj. Robi to tylko dla Swojej transcendentalnej przyjemności. Nie ma innego powodu, 

dla którego przychodzi On tutaj. 

    "Nasz drogi Panie, przychodzisz jako najlepszy z dynastii Yadu, kłaniamy się więc z 

pokorą Twoim lotosowym stopom. Przed obecnym pojawieniem się tutaj przyszedłeś również 

w inkarnacji ryby, konia, żółwia, łabędzia, jako Pan Ramacandra, jako Paraśurama, jak 

również w wielu innych inkarnacjach. Pojawiłeś się po to, by chronić bhaktów, więc prosimy 

Cię teraz, w Twojej obecnej postaci, jako Najwyższą Osobę Boga, abyś dał nam podobną 

ochronę we wszystkich trzech światach i usunął wszelkie przeszkody, które nie pozwalają 

nam żyć w spokoju. 

    "Droga matko Devaki, w łonie twoim przebywa teraz Najwyższa Osoba razem ze 

wszystkimi Swoimi pełnymi ekspansjami. Jest On oryginalną Osobą Boga, który przychodzi 

dla dobra nas wszystkich. Dlatego nie powinnaś obawiać się swojego brata, Króla Bhojy. 

Twój syn, Pan Krsna, który jest oryginalną Osobą Boga, przyjdzie, aby chronić pobożną 

dynastię Yadu. Razem z Panem pojawi się Jego pełna ekspansja, Balarama." 

    Devaki bardzo obawiała się swojego brata Kamsy, który przecież zabił już tak wiele jej 

dzieci. Była bardzo niespokojna o Krsnę. W Visnu Purana powiedziane jest, że w tym celu, 

aby uspokoić Devaki, wszyscy półbogowie wraz ze swoimi żonami zwykli odwiedzać ją i 

dodawać jej odwagi zapewniając, iż ten syn nie zostanie zabity przez Kamsę. Krsna, który był 

wewnątrz jej łona, miał pojawić się nie tylko po to, aby uwolnić tę Ziemię od ciężaru 

grzechów, ale szczególnie w celu ochrony interesów dynastii Yadu, no i oczywiście, aby 

chronić Devaki i Vasudevę. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do drugiego rozdziału książki Krsna, 

zatytułowanego "Modlitwy półbogów do Pana Krsny będącego w łonie matki": 
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 *03. Narodziny Pana Krsny 

    W Bhagavad-gicie Pan oznajmia, że Jego pojawianie się, narodziny i czynności, wszystkie 

są transcendentalne, a ten, kto zrozumiał ich naturę, natychmiast staje się zdolnym do 

przeniesienia się do świata duchowego. Przyjście, czy narodziny Pana, nie są podobne 

narodzinom zwykłego człowieka, który jest zmuszony przyjąć pewne materialne ciało, 

odpowiednio do swoich przeszłych uczynków. Pojawianie się Pana wytłumaczone zostało w 

rozdziale drugim: przychodzi On dla Swojej własnej słodkiej przyjemności. Kiedy nadszedł 

czas narodzin Pana, konstelacje gwiezdne były bardzo pomyślne. Przeważał astrologiczny 

wpływ gwiazdy Rohini, uważanej za niezwykle pomyślną. Rohini znajduje się pod 

bezpośrednim nadzorem Brahmy. Według nauk astrologicznych, odpowiedni układ gwiazd 

wskazuje na moment pomyślny lub niepomyślny, w zależności od różnego położenia różnych 

systemów planetarnych. W czasie narodzin Krsny systemy planetarne zostały automatycznie 

rozmieszczone w taki sposób, że wszystko wówczas stało się pomyślne. 

    We wszystkich stronach świata: na wschodzie, zachodzie, północy, południu, wszędzie 

zapanowała atmosfera pokoju i pomyślności. Na niebie widoczne były dobrze wróżące 

gwiazdy, a na ziemi, we wszystkich miastach, wioskach i na wszystkich pastwiskach, jak 

również wewnątrz umysłów wszystkich ludzi, pojawiły się oznaki dobrego losu. Rzeki 

przepełnione były wodą, a jeziora przystroiły się przepięknie kwiatami lotosu. Lasy pełne 

były wspaniałego ptactwa śpiewającego słodkie melodie i pawi tańczących ze swoimi 

partnerkami. Przyjemny łagodny wiatr niósł wonne aromaty różnych kwiatów, a doznanie 

cielesnego dotyku stało się również bardzo przyjemne. Bramini, którzy zwykli byli urządzać 

ofiary ognia, powrócili do swoich praktyk, zauważywszy, że atmosfera ich domów zaczęła 

znowu sprzyjać takim czynnościom ofiarnym. Przez pewien czas, z powodu zakłóceń, 

których przyczyną byli demoniczni królowie, ofiary ognia zostały prawie zupełnie 

wstrzymane w domach braminów, ale teraz mogli już spokojnie wypełniać swoje obowiązki. 

W niedobrym czasie, niepokój i przygnębienie wkradły się do ich umysłów, burząc 

inteligencję i czynności, ale tuż przed pojawieniem się Krsny, kiedy to w niebie dało się 

słyszeć głośne wibracje transcendentalnych dźwięków oznajmiających rychłe przyjście 

Najwyższej Osoby Boga, ich umysły na nowo przepełniły się radością. 

    Planety Gandharva i Kinnara rozbrzmiewały śpiewem ich mieszkańców, a mieszkańcy 

Siddhaloki i planet Caranas zaczęli kierować swoje modlitwy do Najwyższej Osoby Boga. Na 

planetach niebiańskich aniołowie zaczęli tańczyć ze swoimi żonami, a Apsarowie przyłączyli 

się do nich. 

    Uszczęśliwieni mędrcy i półbogowie zaczęli zasypywać ziemię deszczem kwiatów. Fale 

morza łagodnie uderzały o brzeg, a w chmurach ponad nimi dały się słyszeć przyjemne 

grzmoty piorunów. 

    W takiej atmosferze, Pan Visnu, który obecny jest w sercu każdej żywej istoty, pojawił się 

w środku nocy jako Najwyższa Osoba Boga. Pojawił się przed Devaki, która jest jedną z 

półbogiń. Przyjście Pana Visnu w tym czasie może zostać porównane do pełnej tarczy 

księżyca pojawiającego się na wschodnim horyzoncie nieba. Ktoś może oponować, że nie 

było wtedy pełni, jako że Pan Krsna pojawił się ósmego dnia ubywającego księżyca; nie może 

być więc mowy o wschodzie pełnego księżyca. Faktem jest, że na ową noc nie przypadała 

pełnia księżyca, ale jako że Pan pojawił się w dynastii księżycowej, w której sam Księżyc jest 

oryginalną osobą, był on w takim radosnym nastroju, że dzięki łasce Pana mógł ukazać się w 

swojej pełni. 

    W Khamanikyi, czyli traktacie astronomicznym, możemy znaleźć dokładny opis konstelacji 

gwiezdnych w czasie pojawienia się Pana Krsny. Układ tych konstelacji potwierdza, że 

dziecko narodzone w tym pomyślnym momencie było Najwyższym Brahmanem, czyli 

Prawdą Absolutną. 
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     Vasudeva zobaczył to cudowne dziecko, które pojawiło się w postaci czteroramiennej, z 

konchą, buławą, czakrą i kwiatem lotosu w Swych rękach, udekorowane znakami Śrivatsa, z 

naszyjnikiem z kamieni kaustubha, w żółtej jedwabnej szacie, promieniując jak błyszcząca 

chmura, w hełmie wysadzanym kamieniami vaidurya, z drogocennymi bransoletami, 

kolczykami i innymi podobnymi ornamentami, i obfitością włosów na głowie. 

    Vasudeva zdumiał się widząc to niezwykłe dziecko. W jaki sposób nowo narodzone 

dziecko mogło być w ten sposób udekorowane? Domyślił się więc, że to Pan Krsna pojawił 

się teraz i przepełnił się radością. Vasudeva pokornie rozmyślał, że chociaż jest zwykłą żywą 

istotą uwarunkowani przez materialną naturę, a teraz jeszcze więzioną przez Kamsę, to 

wszechprzenikająca Osoba Boga, Visnu, czyli Krsna, pojawił się jako dziecko w jego domu, 

dokładnie w Swojej oryginalnej pozycji. Żadne ziemskie dziecko nie rodzi się w postaci 

czterorękiej, udekorowane wspaniałymi ornamentami, w cudownych szatach, noszące oznaki 

Najwyższej Osoby Boga. Więc raz za razem spoglądał na to dziecko i zastanawiał się w jaki 

sposób uczcić tę pomyślną chwilę. Myślał: "Kiedy przychodzi na świat męski potomek, 

ludzie na ogół święcą to wydarzenie bardzo uroczyście, a w moim domu, mimo iż jestem 

uwięziony, pojawił się Najwyższa Osoba Boga. Powinienem być więc miliony razy bardziej 

przygotowanym do uczczenia tego święta!" 

    I tak Vasudeva, nazywany również Anakadundubhi, patrząc na swoje nowonarodzone 

dziecko, przepełnia się takim szczęściem, iż zapragnął z tej okazji obdarzyć braminów 

tysiącami krów. Zgodnie z systemem wedyjskim, zawsze kiedy w pałacu królewskim ksatriyi 

święcona jest jakaś uroczystość, król obdarowuje wówczas swoich poddanych wieloma 

rzeczami. Bramini i mędrcy otrzymują wtedy krowy dekorowane złotymi ornamentami. 

Vasudeva również zapragnął obdarzyć swoich poddanych, aby w ten sposób uczcić 

pojawienie się Krsny, ale ponieważ był on zakuty w łańcuchy w więzieniu Kamsy, nie było to 

możliwe. Zamiast tego, ofiarował braminom tysiące krów w swoim umyśle. 

    Kiedy Vasudeva przekonał się, iż nowo narodzone dziecko jest Samą Najwyższą Osobą 

Boga, skłonił się przed Nim ze złożonymi rękoma, ofiarowując Mu swoje modlitwy. W tym 

samym czasie Vasudeva, będąc w pozycji transcendentalnej, całkowicie uwolnił się od 

strachu przed Kamsą. Nowonarodzone dziecko rozjaśniło Swoją światłością ściany komnaty, 

w której więzieni byli Jego rodzice. 

    Vasudeva zaczął modlić się w ten sposób: "Mój drogi Panie, domyślam się kim jesteś. 

Jesteś Najwyższą Osobą Boga, Duszą Najwyższą wszystkich żywych istot i Prawdą 

Absolutną. Pojawiłeś się w Swojej wiecznej formie, którą możemy teraz bezpośrednio 

oglądać. Wiem, że ponieważ obawiam się Kamsy, pojawiłeś się po to, aby uwolnić mnie od 

tego strachu. Nie należysz do tego świata materialnego. Jesteś tą Samą Osobą, która poprzez 

Swoje spojrzenie na materialną naturę stwarza tę kosmiczną manifestację." 

    Ktoś może argumentować, że Najwyższa Osoba Boga, który stwarza całą manifestację 

kosmiczną jedynie poprzez Swoje spojrzenie, nie mógł znajdować się w łonie Devaki. Aby 

zbić ten argument, Vasudeva powiedział: "Mój drogi Panie, nie jest to rzeczą niezwykłą, iż 

pojawiasz się w łonie Devaki, gdyż stworzenie również powstało w ten sposób. Leżałeś w 

Oceanie Przyczyn jako Maha-Visnu i z Twojego oddechu powstały niezliczone 

wszechświaty. Wówczas każdy z tych wszechświatów przeniknąłeś jako Garbhodakaśayi 

Visnu. Następnie ponownie rozprzestrzeniłeś się w Ksirodakaśayi Visnu, aby przeniknąć 

serce każdej żywej istoty oraz każdy atom. Zatem Twoje pojawienie się w łonie Devaki 

można tłumaczyć w ten sam sposób. Zdaje się, iż wszedłeś do jej łona, ale równocześnie 

przenikasz wszystko. To Twoje przenikanie i nieprzenikanie możemy zrozumieć na 

przykładach materialnych. Totalna energia materialna pozostaje bierną nawet po podzieleniu 

jej na szesnaście elementów. Ciało materialne jest niczym innym jak tylko kombinacją pięciu 

podstawowych elementów – mianowicie ziemi, wody, ognia, powietrza i eteru. Zawsze kiedy 

rodzi się jakieś ciało materialne, wydaje się, że elementy takie zostały na nowo stworzone, ale 



27 

 w rzeczywistości elementy takie cały czas istnieją na zewnątrz tego ciała. Podobnie, chociaż 

pojawiasz się jako dziecko w łonie Devaki, również obecny jesteś na zewnątrz. Zawsze 

przebywasz w Swoim królestwie, lecz pomimo tego możesz równocześnie rozprzestrzenić się 

w miliony form. 

    "Trzeba być bardzo inteligentnym, by zrozumieć naturę Twojego pojawiania się, jako że 

materialna energia jest również Twoją emanacją. Ty jesteś oryginalnym źródłem energii 

materialnej, tak jak słońce jest źródłem promieni słonecznych. I tak jak blask słoneczny nie 

może zakryć globu słonecznego, tak energia materialna – będąc Twoją emanacją – nie może 

zakryć Ciebie. Zdajesz się być obecnym w trzech siłach energii materialnej, ale w 

rzeczywistości te trzy siły nie są w stanie Ciebie przykryć. Rozumieją to wielce kształceni 

filozofowie. Innymi słowy, mimo iż zdajesz się być w tej energii materialnej, nigdy nie 

możesz zostać przez nią zakryty." 

    Nauka wedyjska podaje, że Najwyższy Brahman oświetla wszystko własnym blaskiem. Z 

Brahma-samhity dowiadujemy się, że brahmajyoti, czyli światłość Brahmana, emanuje z ciała 

Najwyższego Pana. I z tego blasku Brahmana wyłania się całe stworzenie. Bhagavad-gita 

oznajmia, że Pan jest również źródłem blasku Brahmana. Jest On oryginalną przyczyną 

wszystkiego. Mimo tego mniej inteligentne osoby myślą, że kiedy Najwyższa Osoba Boga 

przychodzi do tego świata materialnego, to przyjmuje On cechy materialne. Takie wnioski nie 

są zbyt dojrzale, ale tworzone są przez tych, którzy są mniej inteligentni. 

    Najwyższa Osoba Boga bezpośrednio i pośrednio istnieje wszędzie. Jest On poza tym 

materialnym stworzeniem i jest również wewnątrz tego stworzenia. Wewnątrz tego 

stworzenia jest On obecny nie tylko jako Garbhodakaśayi Visnu. Jest On obecny również 

wewnątrz każdego atomu. Wszystko istnieje tylko dzięki Jego obecności. Nic nie może zostać 

oddzielone od Jego egzystencji. Jedno z zaleceń wedyjskich mówi, że należy dążyć do 

poznania Duszy Najwyższej, będącej przyczyną wszystkiego, jako że nic nie może istnieć 

niezależnie od Duszy Najwyższej. Zatem materialna manifestacja jest również transformacją 

Jego energii. Zarówno martwa materia, jak i siła życiowa – dusza – są Jego emanacjami. 

Tylko głupcy są zdania, że kiedy Najwyższy Pan pojawia się, to podlega On 

uwarunkowaniom materialnym. Nawet jeśli zdaje się On przyjmować materialne ciało, to 

nigdy nie jest zależny od jakichkolwiek uwarunkowań materialnych. Poprzez Swoje przyjście 

Krsna obalił wszelkie niedoskonałe wnioski dotyczące pojawiania się i odchodzenia 

Najwyższej Osoby Boga. 

    "Mój Panie, Twoje pojawianie się tutaj, pobyt i odejście, są wszystkie poza wpływem sił 

materialnych. Ponieważ jesteś kontrolerem wszystkiego i miejscem spoczynku Najwyższego 

Brahmana, nie ma w Tobie żadnych nieprawdopodobieństw czy sprzeczności. Tak jak to Sam 

oznajmiłeś, natura materialna działa pod Twoim nadzorem, tak jak pracownicy rządowi 

działają zgodnie z poleceniem szefa organu wykonawczego. Podległe Tobie działania nie 

mogą mieć na Ciebie żadnego wpływu. Najwyższy Brahman i wszystkie zjawiska istnieją 

wewnątrz Ciebie, i Ty sprawujesz nadzór nad wszelkim działaniem materialnej natury. 

    "Nazywany jesteś śuklam. Śuklam, czyli "biel", jest symbolicznym przedstawieniem 

Prawdy Absolutnej, jako że jest ona wolna od wpływu materialnych cech. Pan Brahma 

nazywany jest rakta, czyli czerwonym, ponieważ reprezentuje on twórczą siłę pasji. Nadzór 

nad ciemnościami sprawuje Pan Śiva, jako że to on unicestwia kosmos. Tworzenie, 

unicestwienie i utrzymanie tej manifestacji kosmicznej kierowane jest przez Twoje moce, 

jednakże Ty Sam nigdy nie ulegasz wpływom tych sił. Jak stwierdzają Vedy, Harir hi 

nirgunah saksat: Najwyższa Osoba Boga zawsze pozostaje wolny od wszelkich cech 

materialnych. Powiedziane jest również, że symptomy pasji i ignorancji nie są obecne w 

Osobie Najwyższego Pana. 

    "Mój Panie, to Ty jesteś najwyższym kontrolerem, Osobą Boga, najwyższą potęgą 

utrzymującą porządek w tej manifestacji kosmicznej. Lecz pomimo tego, iż jesteś 
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 najwyższym kontrolerem, łaskawie pojawiłeś się w moim domu. Celem Twojego przyjścia 

jest zabicie stronników demonicznych władców świata, którzy przystroili się w szaty książąt i 

królów, ale w rzeczywistości są demonami. Pewien jestem, że unicestwisz ich wszystkich, 

wraz z ich zwolennikami i żołnierzami. 

    "Wiem, że pojawiłeś się po to, aby zabić barbarzyńskiego Kamsę i jego stronników. Ale 

wiedząc, że przyjdziesz zgładzić go i jego świtę, zdążył on już zabić tak wielu Twoich 

starszych braci. Teraz jedynie oczekuje na wiadomość o Twoich narodzinach. I kiedy tylko 

dotrze do niego ta wieść, natychmiast zjawi się tutaj, aby Cię zabić." 

    Kiedy Vasudeva skończył już ofiarowywanie swych modlitw, wtedy Devaki, matka Krsny, 

przestraszona okrutnymi poczynaniami swojego brata, zaczęła modlić się w ten sposób: "Mój 

drogi Panie, Twoje wieczne formy, takie jak Narayana, Pan Rama, Śesa, Varaha, Nrsimha, 

Vamana, Baladeva, i miliony podobnych inkarnacji emanujących z Visnu, opisane zostały w 

literaturze wedyjskiej jako oryginalne. Jesteś oryginalną Osobą, ponieważ wszystkie Twoje 

formy jak i inkarnacje znajdują się poza tym materialnym stworzeniem. Twoja forma istniała 

jeszcze przed powstaniem tej kosmicznej manifestacji. Formy Twoje są wieczne i 

wszechprzenikające. Są one pełne blasku, są niezmienne i nieskażone cechami materialnymi. 

Takie formy są zawsze pełne wiedzy i szczęścia. Usytuowane są one w transcendentalnej 

dobroci i zawsze oddają się różnego rodzaju rozrywkom. Nie jesteś ograniczony do jednej, 

określonej formy. Wszystkie Twoje transcendentalne, wieczne formy są pełne same w sobie. 

Wiem, że to Ty jesteś Najwyższym Panem Visnu. 

    "Po upływie wielu milionów lat, kiedy Pan Brahma kończy swoje życie, następuje 

unicestwienie manifestacji kosmicznej. W tym czasie pięć wielkich elementów – mianowicie 

ziemia, woda, ogień, powietrze i eter – łączą się z mahat-tattvą. Ta mahat-tattva natomiast 

łączy się z biegiem czasu z totalną niezamanifestowaną energią; ta totalna materialna energia 

przenika do pradhany, a pradhana wraca do Ciebie. Zatem po unicestwieniu całej kosmicznej 

manifestacji pozostajesz Ty Sam razem ze Swoim transcendentalnym imieniem, formą, 

cechami i parafernaliami. 

    "Mój drogi Panie, ofiarowuję Ci pełne szacunku pokłony, ponieważ to Ty jesteś 

kontrolerem totalnej niezamanifestowanej energii i ostatecznym źródłem i schronieniem 

materialnej natury. Mój drogi Panie, cała ta kosmiczna manifestacja znajduje się pod 

wpływem czasu, począwszy od małej chwili aż do okresu roku. Ty jednak jesteś ponad tym 

wszystkim i wszystko nadzorujesz. Ty jesteś oryginalnym kontrolerem wszystkiego i 

rezerwuarem wszelkich mocy. 

    "Dlatego proszę Cię, mój Panie, wybaw mnie z okrutnych rąk syna Ugraseny, Kamsy. Do 

Ciebie zwracam się z błaganiem o wyzwolenie mnie z tych nieszczęsnych warunków, 

ponieważ wiem, iż zawsze jesteś gotów chronić Swoje sługi." To zdanie potwierdził Sam Pan 

w Bhagavad-gicie, zapewniając Arjunę: "Możesz oznajmić to światu, że Mój bhakta nigdy 

nie ginie." 

   W ten sposób, modląc się do Pana o ocalenie, Devaki wyraziła swoje matczyne uczucia: 

"Wiem, że ta transcendentalna forma na ogół oglądana jest przez wielkich mędrców w 

procesie medytacji, ale pomimo tego pełna jestem obaw, ponieważ skoro tylko Kamsa dowie 

się o Twoim przyjściu, wtedy może Cię skrzywdzić Więc proszę Cię, abyś w tym czasie stał 

się niewidzialnym dla naszych materialnych oczu." Innymi słowy poprosiła ona Pana, aby 

przyjął postać zwykłego dziecka. "Jedyną przyczyną mojego strachu przed Kamsą są Twoje 

narodziny. Mój Panie Madhusudano, Kamsa może dowiedzieć się, że już przyszedłeś. 

Dlatego proszę Cię, ukryj tę Swoją czteroramienną formę z czterema oznakami Visnu – 

mianowicie konchą, czakrą, buławą i kwiatem lotosu. Mój drogi Panie, pod koniec 

manifestacji kosmicznej pochłaniasz cały wszechświat; jednak dzięki Swojej nieskończonej 

łasce pojawiłeś się w moim łonie. Zdziwiona jestem, że imitujesz czynności zwykłych 

żywych istot, po to tylko, by zadowolić Swoich bhaktów." 
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     Po wysłuchaniu modlitw Devaki, Pan odpowiedział: "Moja droga matko, w milenium 

Svayambhuva Manu Mój ojciec Vasudeva był jednym z Prajapatis i jego imię w tym czasie 

było Sutapa, a ty byłaś jego żoną o imieniu Prśni. W tym czasie Pan Brahma zapragnął 

powiększyć populację i poprosił was o spłodzenie potomstwa. Kontrolowaliście swoje zmysły 

i praktykowaliście surowe wyrzeczenia. Poprzez praktykowanie ćwiczeń oddechowych 

systemu yogi, zarówno ty, jak i twój mąż, byliście w stanie tolerować wszelkie wpływy praw 

materialnych: pory deszczowe, gwałtowne wiatry i upały słoneczne. Przestrzegaliście również 

wszelkich zasad religijnych. W ten sposób byliście w stanie oczyścić swoje serca i 

kontrolować działanie praw materialnych. Praktykując wyrzeczenie, jedliście tylko te liście z 

drzew, które spadły na ziemię. Wtedy ze spokojnym umysłem i kontrolując popęd seksualny, 

czciliście Mnie, pragnąc ode Mnie jakiegoś cudownego błogosławieństwa. Oboje 

praktykowaliście surowe wyrzeczenia przez 12 000 lat, według rachunku półbogów. 

Wówczas wasz umysł był zawsze pochłonięty Mną. Wykonywaliście służbę oddania i zawsze 

myśleliście o Mnie w swych sercach. Byłem z was bardzo zadowolony. O bezgrzeszna matko, 

twe serce jest zawsze czyste. W tym czasie również pojawiłem się przed tobą w tej formie, 

aby spełnić twoje pragnienia, i poprosiłem, abyś tylko żądała czego zapragniesz. Wtedy 

powiedziałaś, że pragniesz Mnie jako syna. Chociaż zobaczyłaś Mnie osobiście, nie 

poprosiłaś o wyzwolenie z niewoli materialnej, ale pod wpływem Mojej energii zapragnęłaś, 

bym został twoim synem." 

    Innymi słowy, Pan wybrał Sobie na matkę i ojca Prśni i Sutapę specjalnie po to, aby 

pojawić się w tym świecie. Zawsze kiedy Pan przychodzi w postaci istoty ludzkiej, musi mieć 

jakiegoś ojca i matkę, więc wybrał Prśni i Sutapę na Swoich wiecznych rodziców. Z tej to 

przyczyny, zarówno Prśni, jak i Sutapa, nie mogli poprosić o wyzwolenie. Wyzwolenie nie 

jest tak ważne jak transcendentalna służba miłości dla Pana. Pan mógł obdarzyć Prśni i Sutapę 

natychmiastowym wyzwoleniem, ale wolał zatrzymać ich w tym materialnym świecie, aby 

mogli być Jego rodzicami w Jego różnych inkarnacjach, tak jak zostanie to wytłumaczone w 

wersach następnych. Otrzymawszy to błogosławieństwo od Pana, Prśni i Sutapa porzucili 

wyrzeczony tryb życia i żyli jak mąż i żona, aby począć dziecko, które było Samym 

Najwyższym Panem. 

W odpowiednim czasie Prśni zaszła w ciążę i urodziła dziecko. Pan mówił do Devaki i 

Vasudevy: "Wtedy Moje imię było Prśnigarbha. W następnym milenium narodziliście się 

jako Aditi i Kaśyapa, a Ja stałem się waszym dzieckiem, nosząc imię Upendra. Posiadałem 

wtedy formę karła i z tego powodu znany byłem jako Vamanadeva. Obdarzyłem was 

błogosławieństwem trzykrotnego posiadania Mnie jako syna. Za pierwszym razem znany 

byłem jako Prśnigarbha, zrodzony z Prśni i Sutapy, następnym razem przyszedłem jako 

Upendra, zrodzony z Aditi i Kaśyapy, a teraz, za trzecim razem, narodziłem się z was, Devaki 

i Vasudevy, jako Krsna. Pojawiłem się przed wami w tej formie Visnu po to, aby was 

przekonać, że jestem tą Samą Najwyższą Osobą Boga, którego już mieliście za syna 

uprzednio. Mógłbym narodzić się tak jak zwykłe dziecko, ale wówczas nie wierzyłabyś, że to 

Ja, Najwyższa Osoba Boga, pojawiłem się w twoim łonie. Moja droga matko i Mój drogi 

ojcze, wychowywaliście Mnie już wiele razy jako wasze dziecko, z wielkim oddaniem i 

miłością, dlatego jestem z was bardzo zadowolony i bardzo wam zobowiązany. I zapewniam 

was, że tym razem powrócicie do domu, z powrotem do Boga, gdyż doskonale wypełniliście 

swoją misję. Wiem, że w trosce o Mnie bardzo obawiacie się Kamsy. Dlatego polecam wam 

natychmiast zanieść Mnie do Gokuli i zamienić Mnie z dziewczynką, która właśnie urodziła 

się Yaśodzie." 

    Otrzymawszy takie polecenie od Najwyższej Osoby Boga, Vasudeva próbował wynieść 

swego syna z komnaty, w której się On narodził. Dokładnie w tym samym czasie przyszła na 

świat córka Nandy i Yaśody. Była to Yogamaya, wewnętrzna moc Pana. Pod wpływem tej 

wewnętrznej Yogamayi, wszyscy mieszkańcy pałacu Kamsy, a szczególnie strażnicy, zapadli 
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 w głęboki sen, a wszystkie drzwi pałacu zostały otwarte, mimo iż były zakratowane i spięte 

łańcuchami. Noc była bardzo ciemna, ale kiedy Vasudeva wziął Krsnę na ręce i wyszedł z 

pałacu, mógł widzieć wszystko tak wyraźnie jak za dnia. 

    W Caitanya-caritamrta powiedziane jest, że Krsna jest jak blask słoneczny, a gdziekolwiek 

jest Krsna, tam nie ma miejsca dla złudnej energii, która porównywana jest do ciemności. 

Kiedy Vasudeva niósł Krsnę, rozproszyły się ciemności nocy i natychmiast otworzyły się 

wszystkie bramy więzienne. Na zewnątrz niebo rozdzierały pioruny i padał ulewny deszcz. 

Vasudeva niósł swego syna, Krsnę, w tę straszną niepogodę, a Pan Śesa w Swojej postaci 

węża rozpostarł nad jego głową Swe kaptury, chroniąc go w ten sposób od deszczu. Dotarłszy 

nad brzeg Yamuny Vasudeva zobaczył, że fale jej są wzburzone, a przęsło pełne jest piany. 

Mimo iż bardzo wezbrana, rzeka dała przejście Vasudevie, tak jak Ocean Indyjski dał 

przejście Panu Ramie, kiedy Ten przekraczał zatokę. W ten sposób Vasudeva przeszedł przez 

Yamunę i udał się do domu Nandy Maharajy w Gokuli, gdzie spostrzegł, że wszyscy pasterze 

zapadli w głęboki sen. Wykorzystując sytuację, wszedł on do domu Yaśody i bez żadnych 

przeszkód zostawił tam syna, zabierając nowonarodzoną dziewczynkę, córkę Yaśody. Po 

dokonaniu tej zamiany powrócił do więzienia Kamsy i spokojnie położył dziewczynkę na 

kolanach Devaki. Następnie z powrotem założył na siebie łańcuchy, tak aby Kamsa nie 

domyślił się, że tak wiele rzeczy zdarzyło się tej nocy. 

    Matka Yaśoda świadoma była tego, że dała życie dziecku, ale ponieważ zmęczona była 

trudem rodzenia, zasnęła bardzo mocno. Kiedy się obudziła, nie była w stanie przypomnieć 

sobie czy urodziła syna, czy też córkę. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do trzeciego rozdziału książki Krsna, 

zatytułowanego "Narodziny Pana Krsny": 

 

 

 

 

 

 

 
 

*04. Kamsa rozpoczyna prześladowania 

    Wkrótce po tym jak Vasudeva pozamykał wszystkie drzwi i bramy, strażnicy przebudzili 

się i usłyszeli płacz nowonarodzonego dziecka. Kamsa oczekiwał na wiadomość o pojawieniu 

się tego dziecka i strażnicy nie omieszkali bezzwłocznie powiadomić go o tym. Pośpiesznie 

wstawszy ze swojego łoża, Kamsa wykrzyknął: "Oto narodziła się teraz okrutna śmierć 

mojego życia." Kamsa zatrwożył się, że jego śmierć jest już bliska, i włosy zjeżyły mu się na 

głowie. Natychmiast udał się do lochu, gdzie dziecko przyszło na świat. 

    Devaki, widząc zbliżającego się brata, zwróciła się do niego z błagalną prośbą: "Mój drogi 

bracie, proszę nie zabijaj tej dziewczynki. Przyrzekam, że będzie ona żoną twojego syna; nie 

zabijaj jej więc. Nic ci nie grozi ze strony żadnej dziewczynki. Przepowiednia mówiła, że 

masz zginąć z ręki chłopca, więc proszę, oszczędź to dziecko. Mój drogi bracie, zabiłeś już 

tak wiele moich błyszczących jak słońce dzieci, tuż po ich narodzinach. To nie twoja wina. 

To twoi demoniczni przyjaciele namówili cię do tego. Ale teraz błagam cię, oszczędź to 

dziecko, pozwól żyć mojej córce." 

    Kamsa był jednak na tyle okrutny, że nie słuchał błagalnych próśb swojej siostry Devaki. 

Przemocą porwał nowonarodzone dziecko, zamierzając bezlitośnie cisnąć nim o kamień, by w 
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 ten sposób ukarać swoją siostrę. Jest to typowy przykład okrutnego brata, który gotów jest 

poświęcić wszystko i zerwać wszelkie powiązania rodzinne dla zaspokojenia swoich 

osobistych ambicji. Jednakże dziecko to, ku zdziwieniu Kamsy, niepostrzeżenie wyśliznęło 

mu się z rąk i uniosło się w powietrze, gdzie przybrało postać ośmioramiennej kobiety, jawiąc 

się jako młodsza siostra Visnu. Przybrana w piękne szaty, girlandy kwiatów i ornamenty, 

trzymała w swoich ośmiu rękach łuk, lancet, strzały, dzwoneczek, konchę, czakrę, buławę i 

tarczę. 

   Ujrzawszy nagłą przemianę tego dziecka (które w rzeczywistości było boginią Durgą), 

wszyscy półbogowie z różnych planet, takich jak Siddhaloka, Caranaloka, Gandharvaloka, 

Apsaraloka, Kinnaraloka i Uragaloka, obrzucili ją darami i ofiarowali jej swoje modlitwy. Z 

wysoka bogini zwróciła się do Kamsy: "W jaki sposób mógłbyś mnie zabić, łotrze? Dziecko, 

z którego ręki sam zginiesz, już narodziło się przede mną gdzie indziej. Nie bądź tak okrutny 

dla swojej biednej siostry." Od czasu tego wydarzenia bogini Durga znana jest w różnych 

częściach świata pod różnymi imionami. 

    Słysząc te słowa, Kamsa zatrwożył się wielce. Ulitowawszy się nad Vasudevą i Devaki, 

natychmiast oswobodził ich z łańcuchów i skruszony zaczął przemawiać do nich: "Moja 

droga siostro i mój drogi bracie, postąpiłem jak demon, zabijając swoich własnych 

siostrzeńców, nie biorąc pod uwagę naszego bliskiego pokrewieństwa. Nie wiem jakie będą 

skutki tych moich czynów. Prawdopodobnie posłany zostanę do piekła, tam gdzie idą zabójcy 

braminów. Jestem jednakże zdumiony, że nie sprawdziła się przepowiednia niebios. Fałszywa 

propaganda ma zatem miejsce nie tylko w ludzkim społeczeństwie. Teraz wyszło na jaw, że 

nawet mieszkańcy niebios kłamią. Zawierzywszy ich słowom, dopuściłem się tak wielu 

grzechów, zabijając dzieci własnej siostry. Mój drogi Vasudevo i droga Devaki – oboje 

jesteście wielkimi duszami. Nie mogę was pouczać, niemniej jednak proszę was, abyście nie 

rozpaczali z powodu utraty swoich dzieci. Każdy z nas podlega kontroli wyższej siły i ta 

wyższa siła nie pozwala nam zostać razem. W odpowiednim czasie musimy zostać oddzieleni 

od swoich krewnych i przyjaciół. Ale musimy mocno zdawać sobie sprawę z tego, że nawet 

po unicestwieniu różnych ciał materialnych, dusza pozostaje wiecznie niezmienną. Np. tak 

wiele garnków lepi się z gliny, które przecież w końcu zostaną rozbite. Ale pomimo tego 

ziemia zawsze pozostaje taką jaką jest. Podobnie też jest z ciałem, które dusza przyjmuje. 

Powstaje ono w określonych warunkach, a następnie ginie, ale dusza pozostaje wieczną. Nie 

ma więc powodów do rozpaczy. Każdy powinien zrozumieć, iż to materialne ciało jest czymś 

odmiennym od duszy. Dopóki nie osiągnie się tej wiedzy, dopóty musi się podlegać 

procesowi transmigracji z jednego ciała do następnego. Moja droga siostro Devaki, jesteś tak 

miła i dobra, proszę wybacz mi i nie smuć się z powodu śmierci swoich dzieci, której ja 

byłem przyczyną. W rzeczywistości jednak to nawet nie ja byłem sprawcą tych czynów, jako 

że wszystko jest przeznaczeniem. Każdy musi działać zgodnie ze swoim przeznaczeniem, 

nawet mimo woli. Ludzie są w błędzie myśląc, że wraz z unicestwieniem ciała ginie również 

dusza, albo że ktoś może zabić inną żywą istotę. Z powodu tej swojej niewiedzy pozostają oni 

w tym świecie materialnym. Innymi słowy, dopóki nie jest się mocno przekonanym o 

wieczności duszy, dopóty podlega się cierpieniom z powodu bycia zabójcą i bycia zabijanym. 

Moja droga siostro Devaki i drogi bracie Vasudevo, proszę wybaczcie mi okrucieństwa, 

których się wobec was dopuściłem. Jestem osobą małego serca, a wy jesteście tak 

wielkoduszni, miejcie więc litość dla mnie i przebaczcie mi." 

    Kiedy Kamsa przemawiał w ten sposób do swojego szwagra i siostry, łzy płynęły mu z 

oczu i upadł do ich stóp. Zawierzywszy słowom Durgi-devi, którą usiłował zabić, Kamsa 

natychmiast oswobodził swojego szwagra i siostrę. Osobiście rozkuł ich z kajdanów, okazując 

im współczucie i przyjaźń, tak jak to przystało na członka rodziny. 

    Ujrzawszy skruchę swego brata, Devaki również uspokoiła się i zapomniała o wszystkich 

okrutnych czynach, których dopuścił się on wobec jej dzieci. Vasudeva, który również 
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 zapomniał o przeszłych wydarzeniach, wdał się w pogodną rozmowę ze swoim szwagrem. 

Vasudeva powiedział Kamsie: "Mój drogi szczęśliwy szwagrze, prawdą jest to, co mówisz o 

materialnym ciele i duszy. Każda żywa istota rodzi się w ignorancji, utożsamiając się z 

materialnym ciałem. Przyczyną takiej koncepcji życia jest właśnie ignorancja i w oparciu o tę 

ignorancję powstają przyjaźnie i nieprzyjaźnie. Rozpacz, radosne uniesienia, strach, zazdrość, 

chciwość, złudzenie i szaleństwo, właściwe są materialnej koncepcji życia. Osoba będąca pod 

wpływem takiej koncepcji, bez trudu ulega uczuciu nienawiści. A powodowani nienawiścią, 

zapominamy o naszym wiecznym związku z Najwyższą Osobą Boga." 

    Vasudeva wykorzystał życzliwość Kamsy i powiadomił go, że przyczyną jego 

ateistycznych czynów było błędne pojmowanie życia – mianowicie utożsamianie się z ciałem 

materialnym. Ta pouczająca rozmowa z Vasudevą wprawiła Kamsę w zadowolenie, co w 

końcu uciszyło w nim poczucie winy za zabicie siostrzeńców. Mając pozwolenie swojej 

siostry Devaki i jej męża Vasudevy, powrócił do domu ze spokojnym umysłem. 

    Ale już następnego dnia, Kamsa zwołał wszystkich swoich doradców i zrelacjonował im 

wydarzenia ubiegłej nocy. Wszyscy doradcy Kamsy byli demonami i wiecznymi wrogami 

półbogów, więc przygnębiły ich wieści przekazane im przez ich pana. I chociaż nie 

odznaczali się doświadczeniem ani uczonością, zaczęli dawać Kamsie następujące instrukcje: 

"Drogi panie, pozwól nam zabić wszystkie dzieci, które narodziły się w przeciągu dziesięciu 

dni we wszystkich miastach, wioskach i pastwiskach. Powinniśmy być bezwzględni w 

wypełnianiu tego planu. Jesteśmy zdania, że półbogowie nie będą w stanie przeciwdziałać 

temu, ani też nam zaszkodzić. Zawsze obawiają się walki z nami, więc jeśli nawet będą 

chcieli przeszkodzić nam w wypełnieniu naszego planu, nie będą śmieli tego zrobić. Wszyscy 

oni obawiają się ciebie, gdyż znają siłę twojego łuku. Mamy praktyczne doświadczenie tego, 

że kiedy tylko powstajesz do walki przeciwko nim, wypuszczając w ich kierunku swoje 

strzały, natychmiast rozbiegają się we wszystkich kierunkach, myśląc jedynie o ocaleniu 

swojego życia. Wielu półbogów nie było nawet w stanie walczyć z tobą i, rozwijając turbany 

na swoich głowach i rozpościerając flagi, natychmiast poddawali się tobie. Ze złożonymi 

rękoma błagali cię, abyś ich oszczędził, mówiąc: "Nasz panie, wszyscy obawiamy się twojej 

siły i błagamy, zwolnij nas z tej niebezpiecznej walki." Widzieliśmy również wielokrotnie, że 

nigdy nie zabijałeś tych, którzy się tobie poddawali, pełni strachu, ze złamanymi strzałami, 

łukami i rozbitymi powozami, zapominając o swoich militarnych obowiązkach i niezdolni do 

walki z tobą. Więc tak naprawdę, nie mamy się co obawiać półbogów, którzy tylko w czasie 

pokoju i poza polem bitwy szczycą się, że są wielkimi wojownikami, ale na polu walki nie 

potrafią wykazać się żadnym talentem militarnym ani siłą. I chociaż Pan Visnu, Pan Śiva i 

Pan Brahma zawsze gotowi są wspomagać wszystkich półbogów z Indrą na czele, nie mamy 

żadnego powodu, by się ich obawiać. Jeśli zaś chodzi o Pana Visnu, to On już schował się w 

sercach wszystkich żywych istot i nie może stamtąd wyjść. Jeśli chodzi o Pana Śivę, to 

porzucił on wszystkie zajęcia i ukrył się w lesie. Pan Brahma natomiast zawsze oddaje się 

różnego typu wyrzeczeniom i medytacji. Co dopiero więc mówić o Indrze – jest on jak źdźbło 

trawy w porównaniu z twoją siłą. Dlatego nie mamy się czego obawiać ze strony półbogów. 

Ale też nie możemy ich lekceważyć, gdyż wszyscy oni są naszymi zaprzysięgłymi wrogami. 

Musimy dbać o własną ochronę. Aby zniszczyć ich wszystkich, musimy jedynie zaangażować 

się w twoją służbę i być zawsze gotowi na twoje rozkazy." 

    Demony kontynuowały swoją przemowę: "Jeśli lekceważy się jakąś chorobę, która 

pojawiła się w ciele, wtedy staje się ona nieuleczalną. Podobnie, jeśli ktoś nie trzyma 

zmysłów w karbach i folguje im, to w końcu w ogóle nie jest w stanie ich kontrolować. 

Dlatego musimy zawsze strzec się półbogów, zanim zyskają tyle siły, że staną się 

niepokonanymi. Źródłem siły wszystkich półbogów jest Pan Visnu, jako że zadowolenie Go 

jest ostatecznym celem wszystkich religii. Nakazy wedyjskie, bramini, krowy, wyrzeczenia, 

ofiary, dobroczynność i rozdzielanie bogactw, wszystko to jest dla zadowolenia Visnu. Więc 
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 rozpocznijmy nasze dzieło natychmiast od zabicia braminów, którzy odpowiedzialni są za 

wiedzą wedyjską, i wielkich mędrców, którzy kierują spełnianiem ofiar i rytuałów. Zabijmy 

wszystkie krowy, które są źródłem masła, tak potrzebnego do spełniania ofiar. Prosimy, 

pozwól nam zabić wszystkie te stworzenia." 

    W rzeczywistości bramini, krowy, wiedza wedyjska, pokuty i wyrzeczenia, 

prawdomówność, kontrola umysłu i zmysłów, wiara, dobroczynność, tolerancja i pełnienie 

ofiar, są transcendentalnym ciałem Pana Visnu. Pan Visnu jest usytuowany w każdym sercu i 

jest przywódcą półbogów, łącznie z Panem Śivą i Brahmą. "Uważamy, że poprzez 

prześladowanie wielkich mędrców i braminów można zabić Pana Visnu", powiedzieli 

ministrowie. 

    Po otrzymaniu takiej rady od swoich demonicznych przywódców, Kamsa, który był od 

samego początku największym łotrem, a teraz skrępowany jarzmem wszechpochłaniającego, 

wiecznego czasu, zdecydował się rozpocząć prześladowania braminów i Vaisnavów. 

Nakazawszy demonom nękać wszelkiego rodzaju święte osoby, udał się do swojego pałacu. 

Wszyscy stronnicy Kamsy byli pod wpływem guny pasji oraz omamieni byli przez 

ignorancję, i ich jedynym interesem było prześladowanie świętych osób. Wiadomo jednakże, 

że takie czyny prowadzą jedynie do skrócenia życia. Demony przyśpieszyły ten proces, 

przybliżając w ten sposób swoją śmierć. Rezultatem prześladowania świętych osób jest nie 

tylko przyśpieszenie swojej śmierci. Czyn taki jest tak wielką obrazą, że ten, kto się go 

dopuszcza, stopniowo traci piękno, sławę, zasady religijne oraz zamyka sobie drogę na 

wyższe systemy planetarne. Miotany przez różnego rodzaju umysłowe chimery, demon 

rujnuje wszelkiego rodzaju pomyślność. Obraza popełniona wobec lotosowych stóp bhakty i 

bramina jest większą obrazą niż ta popełniona wobec lotosowych stóp Najwyższej Osoby 

Boga. W ten sposób bezbożna cywilizacja staje się źródłem wszelkiego rodzaju nieszczęść. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do czwartego rozdziału Krsna, 

zatytułowanego "Kamsa rozpoczyna prześladowania". 

 
 

*05. Spotkanie Nandy i Vasudevy 

    Mimo iż Krsna był w rzeczywistości synem Vasudevy i Devaki, to z powodu niegodziwych 

występków Kamsy, Vasudeva nie mógł brać udziału w ceremonii narodzin swojego syna. Za 

to Maharaja Nanda, przybrany ojciec Krsny, święcił narodziny Krsny bardzo uroczyście. Już 

następnego dnia ogłoszono, że Yaśoda urodziła syna. Zgodnie z wedyjskim zwyczajem, 

Nanda zaprosił do swego domu uczonych astrologów i braminów, którzy mieli odprawić 

ceremonię narodzin. Wkrótce po przyjściu dziecka na świat, astrologowie zapisują moment 

narodzin i za pomocą obliczeń astrologicznych robią horoskop przyszłego życia dziecka. 

Wkrótce po tym odbywa się uroczystość urodzinowa: po wzięciu kąpieli, członkowie rodziny 

dekorują się ozdobami i girlandami kwiatów i wtedy podchodzą do dziecka i astrologa, aby 

usłyszeć o przyszłości nowonarodzonego. Nanda Maharaja i inni członkowie rodziny ubrali 

się więc odświętnie i usiedli w miejscu, gdzie miała odbywać się uroczystość. Wszyscy 

bramini, zgromadzeni z tej okazji, zaczęli intonować pomyślne mantry, odpowiednie do tego 

rytuału, podczas gdy astrologowie prowadzili ceremonię narodzin. Podczas takich chwil 

czczeni są również półbogowie, jak również przodkowie rodziny. Nanda Maharaja obdarzył 

braminów dwustoma tysiącami wspaniale udekorowanych krów. Podarował im nie tylko 

krowy, przybrane złoconymi szatami i wieloma ornamentami, lecz również całe góry zboża. 

    W świecie materialnym posiadamy tak wiele różnych przedmiotów i bogactw, ale czasami 

gromadzone są one niezbyt pobożną i uczciwą drogą – taka jest bowiem natura bogacenia się. 
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 Dlatego też pisma wedyjskie mówią, że takie bogactwa powinny zostać oczyszczone przez 

rozdawanie krów i złota braminom. Również w podobny sposób, poprzez obdarzanie 

braminów zbożem, oczyszczone zostaje nowonarodzone dziecko. Należy zdawać sobie 

sprawę z tego, iż w tym materialnym świecie nasze życie jest zawsze nieczyste. Dlatego też 

powinniśmy oczyścić nasze życie, nasze posiadłości i samych siebie. Życie można oczyścić 

poprzez przyjmowanie codziennej kąpieli, dbanie o czystość zewnętrzną i wewnętrzną ciała, 

oraz przez poddawanie go dziesięciu rodzajom procesów oczyszczających. Przez 

praktykowanie wyrzeczenia, wielbienie Pana i działalność dobroczynną możemy oczyścić 

nasze posiadłości. Natomiast samych siebie oczyszczamy przez studiowanie Ved, dążenie do 

samorealizacji i przez poznawanie Najwyższej Prawdy Absolutnej. Dlatego literatura 

wedyjska orzeka, że każdy rodzi się śudrą, i że dopiero poprzez przyjęcie procesów 

oczyszczających można stać się "podwójnie narodzonym". Poprzez studiowanie Ved można 

zostać vipra, co jest wstępną kwalifikacją do zostania braminem. Braminem można być 

nazwanym wtedy, kiedy doskonale zna się Prawdę Absolutną. A kiedy bramin osiąga dalszą 

doskonałość, wtedy staje się Vaisnavą, czyli bhaktą. 

    Zgromadzeni z okazji ceremonii narodzin bramini zaczęli intonować różnego rodzaju 

mantry wedyjskie,. aby w ten sposób zapewnić dziecku dobry los. Mantry wedyjskie można 

śpiewać na wiele różnych sposobów i w zależności od tego jak się to robi, śpiew ten nazywa 

się suta, magadha, vandi lub virudavali. Intonowaniu mantr i pieśni towarzyszyły 

dobiegające z zewnątrz głosy rogów i bębenków. W tej uroczystej chwili radosne wibracje 

dały się słyszeć na wszystkich okolicznych pastwiskach i we wszystkich domach. Wewnątrz i 

na zewnątrz domu rozpostarto wiele różnorodnych artystycznych płócien, malowanych papką 

ryżową, i wszystko wkoło, nawet drogi i ulice, spryskano pachnącą wodą. Sufity i dachy 

przybrane były różnego rodzaju flagami, festonami i zielonymi liśćmi. Na zewnątrz 

utworzono bramy z liści i kwiatów. Wszystkie krowy, byki i cielęta posmarowano mieszaniną 

oleju i turmeriku i pomalowano farbami z minerałów (czerwonym oksydem, żółtą glinką i 

magnezem), przystrojono girlandami kwiatów, pawimi piórami, złotymi obręczami i 

wspaniałymi kolorowymi szatami. 

    Na wieść o tym, że Nanda Maharaja, ojciec Krsny, święci narodziny swego syna, wszyscy, 

zawsze ekstatyczni pasterze nie posiadali się z radości. Włożyli na siebie kosztowne szaty i 

udekorowali swoje ciała różnego rodzaju kolczykami i naszyjnikami, a na głowy założyli 

wielkie turbany. Wystroiwszy się w ten sposób, zabrali ze sobą rozmaite prezenty i udali się 

do domu Nandy Maharajy. 

    Skoro wieść o tym, że matka Yaśoda powiła syna doszła do pasterek, serca ich napełniły 

się radością i one również zaczęły stroić się w kosztowne szaty i ozdoby, malując swoje ciała 

pachnącymi kosmetykami. 

    Ponieważ kurz na kwiecie lotosu podkreśla niezwykłe piękno tego kwiatu, wszystkie gopi 

nałożyły na swoje podobne lotosowym kwiatom twarze proszek kunkumy. I zabrawszy ze 

sobą rozmaite prezenty, pośpieszyły do domu Maharajy Nandy. Z powodu swoich ciężkich 

bioder i nabrzmiałych piersi, gopi nie mogły bardzo szybko poruszać się naprzód, ale 

przepełnione ekstatyczną miłością do Krsny, szły tak prędko jak tylko mogły. Uszy ich 

zdobiły perłowe kolczyki, na szyjach miały wysadzane drogocennymi kamieniami naszyjniki, 

na powieki i usta nałożyły różnego rodzaju szminki i maście, a na rękach ich pobrzękiwały 

złote bransolety. Kiedy tak pośpiesznie zdążały w kierunku domu Maharajy Nandy, girlandy 

kwiatów zdobiące ich ciała spadały na kamienistą drogę i zdawało się, że to deszcz kwiatów 

spada z nieba. A idąc tak szybko i potrząsając różnymi ozdobami obwieszającymi ich ciała, 

zdawały się być jeszcze piękniejszymi. Dotarłszy w końcu do domu Maharajy Nandy, 

wszystkie pobłogosławiły dziecko: "Drogi chłopcze, żyj długo i chroń nas." Udzielając 

takiego błogosławieństwa, ofiarowały Mu mieszaninę przygotowaną z turmeriku, oleju, 

jogurtu, mleka i wody. Spryskały tą mieszaniną nie tylko ciało Krsny, ale i wszystkie inne 
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 obecne tam osoby. A całą pomyślność tych uroczystych chwil wdzięcznie dopełniał zespół 

doskonałych muzyków, zaproszonych przez Maharaję Nandę. 

    Tymczasem pasterze, podochoceni zabawą pasterek, wybuchnęli jeszcze większą radością, 

i w odpowiedzi również zaczęli obrzucać je jogurtem, mlekiem, oczyszczonym masłem i 

wodą. Wtedy obie strony zaczęły obrzucać się nawzajem masłem. Oglądanie tych rozrywek 

pasterzy i pasterek sprawiło wiele radości Nandzie Maharajy i w tym szczęśliwym nastroju 

hojnie obdarzał darami różnego rodzaju śpiewaków, którzy zgromadzili się w tym dniu w 

jego domu. Niektórzy z nich recytowali obszerne ustępy z Upanisadów i Puranów, niektórzy 

chwalili przodków rodziny, inni zaś śpiewali bardzo słodkie melodie. Przybyło tam również 

wielu uczonych braminów i Nanda Maharaja, przepełniony radością tego uroczystego dnia, 

obdarzył ich różnego rodzaju szatami, ornamentami i krowami. 

    Warto w związku z tym zwrócić uwagę na to, jak zamożni byli mieszkańcy Vrndavany, i to 

jedynie dzięki hodowli krów. Wszyscy pasterze należeli do grupy społecznej vaiśya i ich 

zajęciem była hodowla krów i uprawa zbóż. Z ich ubioru, ozdób oraz ich zachowania wynika, 

że chociaż żyli w małej wiosce, to byli wszyscy bardzo zamożni. Posiadali taką obfitość 

różnych produktów mlecznych, że mogli nie szczędzić masła, obrzucając się nim bez 

ograniczeń. Ich bogactwem było mleko, jogurt, oczyszczone masło i inne produkty mleczne, a 

przez handel produktami pochodzącymi z rolnictwa, bogaci byli we wszelkiego rodzaju 

klejnoty, ozdoby i kosztowne szaty. Nie tylko posiadali te wszystkie rzeczy, ale mogli nimi 

obdarowywać innych, tak jak to zrobił Nanda Maharaja. 

    Następnie Nanda Maharaja, przybrany ojciec Krsny, zaczął spełniać pragnienia wszystkich 

zgromadzonych tam ludzi. Przyjmował kolejno każdego z osobna i obdarowywał 

upragnionymi przez nich rzeczami. Uczeni bramini nie posiadali własnego źródła utrzymania, 

ale utrzymywani byli przez społeczeństwo vaiśyów i ksatriyów, otrzymując prezenty przy 

takich uroczystych okazjach jak narodziny, wesela, itd. Wielbiąc Pana Visnu w tym 

uroczystym dniu i obdarowując wszystkich zgromadzonych tam ludzi, Nanda Maharaja 

pragnął jedynie tego, by jego nowonarodzone dziecko było szczęśliwe. Nie wiedząc, iż 

dziecko to było źródłem Visnu, Nanda Maharaja modlił się do Visnu, aby Je chronił. 

    Rohinidevi, matka Balaramy, była najszczęśliwszą z żon Vasudevy. Była z dala od swojego 

męża, ale aby pogratulować Nandzie Maharajy z okazji ceremonii narodzin jego syna, Krsny, 

ubrała się bardzo pięknie. Przystrojona w girlandę, naszyjniki i inne ozdoby, poruszała się po 

całym domu. Według zwyczaju wedyjskiego, kobieta, której mąż jest poza domem, nie 

zakłada ładnych szat. Lecz nie zważając na to, iż jej mąż nie był tam obecny, Rohini wystroiła 

się na tę specjalną okazję. 

    Wystawna ceremonia związana z narodzinami Krsny jest dowodem na to, że w tym czasie 

Vrndavana była bogata pod każdym względem. To dlatego, że Pan Krsna narodził się w domu 

Króla Nandy i matki Yaśody, bogini fortuny była zobowiązana zamanifestować swe 

bogactwa we Vrndavanie. Zdawało się więc, że Vrndavana stała się miejscem rozrywek 

bogini fortuny. 

    Po zakończeniu ceremonii narodzin, Nanda Maharaja postanowił udać się do Mathury, aby 

zapłacić roczne podatki rządowi Kamsy. Przed opuszczeniem wioski zwołał 

odpowiedzialnych pasterzy i poprosił, by podczas jego nieobecności sprawowali nadzór nad 

Vrndavaną. Kiedy Nanda Maharaja dotarł do Mathury, Vasudeva wkrótce dowiedział się o 

tym i spieszno mu było pogratulować swojemu przyjacielowi. Natychmiast więc udał się w to 

miejsce, gdzie zatrzymał się Nanda Maharaja. Kiedy ujrzał Nandę, poczuł, że wraca w niego 

życie. Przepełniony radością Nanda Maharaja natychmiast wstał i objął Vasudevę. Przyjął go 

bardzo gorąco, ofiarowując mu miejsce. Vasudeva był bardzo niespokojny o swoich dwóch 

synów oddanych pod opiekę Nandy, bez wiedzy Nandy. Wypytywał więc o Nich z wielką 

niecierpliwością. Zarówno Balarama jak i Krsna byli synami Vasudevy. Balarama został 

przeniesiony do łona Rohini, żony Vasudevy, ale Rohini znajdowała się pod opieką Nandy 
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 Maharajy. Krsnę natomiast sam Vasudeva oddał Yaśodzie, zamieniając Go na jej córkę. 

Nanda Maharaja wiedział, że Balarama był synem Vasudevy, nie wiedział jednakże, że także 

Krsna był jego synem, ale Vasudeva był świadomy tego faktu i niecierpliwie wypytywał o 

Krsnę i Balaramę. 

    Vasudeva następnie zwrócił się do niego: "Mój drogi bracie, byłeś już w dość poważnym 

wieku i bardzo pragnąłeś mieć syna, a mimo to nie miałeś żadnego. Teraz Pan uszczęśliwił 

cię, dzięki Swojej łasce, bardzo dobrym synem. Myślę, że to wydarzenie jest bardzo 

pomyślne dla ciebie. Jeśli zaś chodzi o mnie, drogi przyjacielu, to byłem więziony przez 

Kamsę, ale teraz jestem już na wolności; są to więc dla mnie jak gdyby drugie narodziny. Nie 

miałem już nadziei, że się jeszcze kiedyś zobaczymy, ale dzięki łasce Pana mogę oglądać cię 

teraz." Następnie Vasudeva wyraził swój niepokój o Krsnę. Po bardzo uroczystym uświęceniu 

Jego narodzin, Nanda udał się do Mathury, a Krsna został posłany do łóżka matki Yaśody. 

Vasudeva nigdy nie oczekiwał tego, że Krsna będzie żył, jako że do tej pory wszyscy jego 

synowie zostali zabici przez Kamsę. Więc bardzo zadowolony powiedział: "Czuję się tak, jak 

gdybym się na nowo narodził." 

    Vasudeva kontynuował: "Mój drogi przyjacielu, prawie niemożliwą rzeczą jest pozostanie 

razem przez dłuższy czas. Chociaż mamy swoje rodziny i krewnych, synów i córki, to na ogół 

zostajemy rozłączeni z nimi. Powód tego jest taki, że każda żywa istota pojawia się na tej 

ziemi z powodu różnych skutków swojego działania dla zysku w przeszłości; i chociaż łączą 

się one razem, to nie ma pewności, że pozostaną ze sobą przez czas dłuższy. Każdy działa w 

odmienny sposób, odpowiednio do swojej karmy, i dlatego musi zostać oddzielony od innych. 

Podobnie jest z roślinami i pnączami, unoszonymi przez fale oceanu. Czasami łączą się one 

razem, a czasami zostają rozdzielone już na zawsze, unoszone w różne strony. Podobnie, 

nasze związki rodzinne mogą być bardzo przyjemne, kiedy żyjemy razem, ale z biegiem 

czasu zostajemy rozdzieleni." 

    Znaczenie tego wywodu Vasudevy jest takie: mimo iż miał on ośmiu synów zrodzonych z 

Devaki, wszyscy oni odeszli. Nie mógł nawet zatrzymać przy sobie swego jedynego syna, 

Krsny. Vasudeva przeżywał tę rozłąkę, ale nie mógł powiedzieć tego wyraźnie. Zamiast tego 

rzekł: "Proszę opowiedz mi o pomyślności Vrndavany. Czy masz wiele zwierząt? Czy są one 

szczęśliwe? Czy mają pod dostatkiem trawy i wody? Czy to miejsce gdzie mieszkasz teraz 

jest spokojne?" Vasudeva wypytywał o to wszystko mając na względzie bezpieczeństwo 

Krsny. Wiedział, że Kamsa i jego stronnicy usiłują zabić Krsnę, nasyłając na Niego różnego 

rodzaju demony. Już zdecydowali, że wszystkie dzieci, które przyszły na świat w ciągu 

dziesięciu dni najbliższych chwili narodzin Krsny, mają zostać zabite. Ponieważ Vasudeva 

był tak niespokojny o Krsnę, wypytywał o bezpieczeństwo Jego miejsca pobytu. Pytał 

również o Balaramę i Jego matkę Rohini, którzy znajdowali się pod opieką Nandy Maharajy. 

Vasudeva również przypomniał Nandzie, że Balarama nie zna Swojego prawdziwego ojca. 

"On myśli, iż to ty jesteś jego ojcem. A teraz masz jeszcze drugie dziecko, Krsnę, i myślę, że 

opiekujesz się Nim troskliwie." Znaczące jest również to, że Vasudeva wypytywał Nandę o 

dobrobyt jego zwierząt. Zwierzęta, a szczególnie krowy, były chronione tak jak własne dzieci. 

Vasudeva był ksatriyą, a Nanda Maharaja był vaiśyą. Obowiązkiem ksatriyi jest ochrona 

obywateli, natomiast obowiązkiem vaiśyi jest opieka nad zwierzętami. Krowy są tak ważne 

jak obywatele. Tak jak obywatele powinni być chronieni pod każdym względem, tak też 

powinny być chronione krowy. 

    Vasudeva kontynuował, że zachowywanie zasad religijnych, rozwój ekonomiczny i 

zaspokajanie podstawowych potrzeb ciała zależne jest od współpracy między krewnymi, 

narodami i całą ludzkością. Dlatego obowiązkiem każdego obywatela jest dopilnowanie, by 

jego współbracia, jak i krowy, nie doznawali żadnych przykrości. Należy dbać o spokój i 

wygody swoich bliźnich i zwierząt. Wtedy bez trudu będzie można odnieść sukces w 

rozwijaniu zasad religijnych, rozwoju ekonomicznym i zaspokajaniu zmysłów. Vasudeva 
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 wyraził swój żal z powodu tego, iż nie był w stanie ochronić swoich własnych dzieci 

zrodzonych z Devaki. Dlatego uważał, że sam jest bankrutem jeśli chodzi o przestrzeganie 

zasad religijnych, rozwój ekonomiczny i zadowalanie zmysłów. 

    Po wysłuchaniu tego Nanda Maharaja odpowiedział: "Mój drogi Vasudevo, wiem, że jesteś 

bardzo zasmucony z powodu śmierci swoich synów zrodzonych z Devaki, którzy zginęli z 

ręki okrutnego Kamsy. Mimo iż ostatnie dziecko było dziewczynką i Kamsa nie mógł jej 

zabić, odeszła ona na planety niebiańskie. Mój drogi przyjacielu, nie smuć się. Wszyscy 

kontrolowani jesteśmy przez nasze przeszłe, nieznane nam teraz czyny. Los każdego zależny 

jest od jego przeszłych czynów i ten, komu nieobca jest filozofia karmy, jest człowiekiem 

wiedzy. Taka osoba obojętna jest wobec wszelkich wydarzeń, szczęśliwych czy 

nieszczęśliwych." 

    Vasudeva odpowiedział na to: "Mój drogi Nando, jeśli już zapłaciłeś podatki rządowe, 

pośpiesznie wracaj do domu, gdyż wydaje mi się, że w Gokuli mogą mieć miejsce jakieś 

niedobre wydarzenia." 

    Po tej przyjacielskiej rozmowie z Nandą, Vasudeva powrócił do domu. Również pasterze, 

na czele z Nandą, którzy przybyli do Mathury zapłacić podatki, udali się w drogę powrotną. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do piątego rozdziału książki Krsna, 

zatytułowanego "Spotkanie Nandy i Vasudevy": 

 

 

 

 

 

 

 

*06. Zabicie Putany 

    W drodze powrotnej do domu Nanda Maharaja zastanawiał się nad ostrzeżeniem 

Vasudevy, który wyraził przypuszczenie, że w Gokuli mogło dojść do jakichś zakłóceń. Z 

pewnością rada, aby spieszył do domu była przyjacielska i nie fałszywa. Więc Nanda myślał: 

"Musi w tym być jakaś prawda." Dlatego też, pełen obaw, zaczął szukać schronienia u 

Najwyższej Osoby Boga. Dla bhakty całkowicie naturalną rzeczą jest zwracanie się do Krsny 

w czasie niebezpieczeństwa, jako że nie ma on innego schronienia. Kiedy dziecku zagraża 

jakieś niebezpieczeństwo, wtedy natychmiast biegnie do swojej matki czy ojca. Podobnie, 

bhakta zawsze chroniony jest przez Najwyższą Osobę Boga, ale gdy widzi jakieś 

niebezpieczeństwo, wtedy szczególnie i natychmiast pamięta o Panu. 

    Po skonsultowaniu się ze swoimi demonicznymi doradcami, Kamsa poinstruował 

czarownicę o imieniu Putana, znającą sztukę zabijania małych dzieci niezwykle grzesznymi 

metodami, aby zgładziła wszystkie dzieci w miastach, wioskach i na pastwiskach. Takie 

czarownice mogą stosować swoje czarne praktyki tylko tam, gdzie nie słucha się ani nie 

intonuje świętego imienia Krsny. Wiadomo natomiast, że tam, gdzie imię to nawet 

mimochodem jest intonowane, natychmiast znikają z tego miejsca wszelkie niepożądane 

elementy jak czarownice, duchy i wszystkie troski. A z pewnością jest to prawdą odnośnie 

tych miejsc, gdzie imiona Krsny intonowane są poważnie i szczerze, szczególnie więc we 

Vrndavanie, gdzie Najwyższy Pan obecny był osobiście. Zatem przyczyną niepokoju Nandy 

Maharajy było z pewnością silne przywiązanie do Krsny. W rzeczywistości Krsnie nie groziło 

nic ze strony Putany, pomimo jej ogromnej siły. Takie czarownice nazywane są khecari co 
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 oznacza, że mogą fruwać w powietrzu. Ta czarna sztuka jest jeszcze nadal praktykowana 

przez niektóre kobiety w odległych północno-zachodnich terenach Indii. Mogą one przenosić 

się z miejsca na miejsce na gałęziach wyrwanego z korzeniami drzewa. Putana znała tę sztukę 

i dlatego opisana została w Bhagavatam jako khecari. 

    Putana weszła na teren Gokuli, miejsca zamieszkania Nandy Maharajy, bez pozwolenia. 

Ubrawszy się niczym piękna kobieta, weszła do domu matki Yaśody. Wyglądała bardzo 

pociągająco ze wzniesionymi biodrami, lekko nabrzmiałymi piersiami, bransoletami na 

rękach i kwiatami we włosach. Szczególnie pięknie wyglądała z powodu swojej cienkiej 

kibici. Uśmiechając się, obrzucała wszystkich atrakcyjnymi spojrzeniami, tak że zauroczyła 

wszystkich mieszkańców Vrndavany. Niewinne pasterki myślały, iż to bogini fortuny 

pojawiła się nagle we Vrndavanie, z kwiatem w ręku. Zdawało im się, że osobiście przyszła, 

aby zobaczyć Krsnę, który jest jej mężem. Z powodu jej niezwykłego piękna nikt nie śmiał jej 

zatrzymać, dlatego swobodnie weszła do domu Nandy Maharajy. Putana, zabójczyni wielu, 

wielu małych dzieci, znalazła dziecko Krsnę leżące na małym łóżeczku i od razu spostrzegła, 

że dziecko to skrywa Swoje niezmierzone moce. Putana pomyślała: "To dziecko jest tak 

potężne, że może zniszczyć cały ten wszechświat w jednym oka mgnieniu." 

    Rozumowanie Putany jest bardzo znaczące. Najwyższa Osoba Boga, Krsna, obecny jest w 

sercu każdej żywej istoty. W Bhagavad-gicie powiedziane jest, iż daje On każdemu 

niezbędną inteligencję i On również jest sprawcą zapominania. Putana natychmiast 

uświadomiła sobie, że dziecko które widzi w domu Nandy Maharajy jest Samym Bogiem. 

Mimo iż leżał On tam jako małe niemowlę, nie znaczyło to, że Jego moc została w jakimś 

stopniu umniejszona. Teoria materialistów mówiąca, że wielbienie Boga jest 

antropomorfizmem, nie jest właściwa. Żadna żywa istota nie może stać się Bogiem poprzez 

jakiś proces medytacji czy też praktykowanie surowych wyrzeczeń. Bóg jest zawsze Bogiem. 

Krsna jako niemowlę czy dziecko jest tak kompletny w Sobie, jak w dojrzałej młodości. 

Teoria Mayavadi utrzymuje, że żywa istota była uprzednio Bogiem, ale obecnie znajduje się 

pod wpływem mayi. Dlatego mówią, że chociaż nie jest Bogiem teraz, to poprzez usunięcie 

wpływu mayi ponownie może się Nim stać. Teorii tej nie można jednak zastosować w 

odniesieniu do maleńkich żywych istot Żywe istoty są maleńkimi cząstkami Najwyższej 

Osoby Boga; są one maleńkimi cząstkami, czyli iskrami, najwyższego ognia, ale nie są 

ogniem oryginalnym, czyli Krsną. Krsna jest Najwyższą Osobą Boga, nawet od chwili 

Swojego pojawienia się w domu Vasudevy i Devaki. 

    Krsna okazał naturę małego dziecka i zamknął oczy, tak jak gdyby chciał uniknąć twarzy 

Putany. To zamknięcie oczu przez Krsnę jest w różny sposób interpretowane i studiowane 

przez bhaktów. Niektórzy mówią, iż Krsna zamknął oczy, ponieważ nie chciał widzieć twarzy 

Putany, która zabiła już tak wiele dzieci, a teraz przyszła, aby zabić Jego. Inni mówią, że oczy 

Krsny pokazywały jej coś niezwykłego i po to, aby nie speszyć i nie przestraszyć jej, zamknął 

Swoje oczy. Jeszcze inni interpretują to w ten sposób: Krsna pojawił się po to, aby unicestwić 

demony i chronić Swoich bhaktów, jak oznajmia to Bhagavad-gita: paritranaya sadhunam 

vinaśaya ca duskrtam. Pierwszym demonem, który miał zostać zabity, była kobieta. 

Natomiast pisma wedyjskie zabraniają zabijania kobiet, braminów, krów i dzieci. Krsna 

zmuszony był zabić Putanę, a ponieważ zabijanie kobiet jest zakazane w śastrach wedyjskich, 

nie mógł nic na to poradzić i dlatego zamknął oczy. Jeszcze inna interpretacja jest taka, że 

Krsna zamknął oczy jedynie dlatego, ponieważ potraktował Putanę jak Swoją niańkę. Putana 

podeszła do Krsny, aby podać Mu swoją pierś do ssania. Krsna jest tak miłosierny, że nawet 

wiedząc, iż przyszła ona po to, aby Go zabić, potraktował ją jak Swoją niańkę czy też matkę. 

    Według instrukcji wedyjskich jest siedem rodzajów matek: prawdziwa matka, żona 

nauczyciela czy mistrza duchowego, żona króla, żona bramina, krowa, niańka i matka Ziemia. 

Ponieważ Putana podeszła do Krsny, aby wziąć Go na kolana i podać Mu swoją pierś do 

ssania, została przyjęta przez Niego jako jedna z Jego matek. To uważane jest za jeszcze 
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 jedną przyczynę zamknięcia oczu przez Krsnę: miał On zabić niańkę, czyli matkę. Ale 

zabicie przez Niego Jego matki czy też niańki nie było różne od Jego miłości do Swojej 

prawdziwej matki, czy przybranej matki Yaśody. Dalej dowiadujemy się z pism wedyjskich, 

że Putana również została potraktowana jak matka i otrzymała tę samą łaskę co Yaśoda. Tak 

jak Yaśoda, tak również Putana została wyzwolona z tego materialnego świata. Kiedy Krsna 

zamknął oczy, Putany wzięła Go na kolana. Nie wiedziała o tym, że trzyma uosobienie 

śmierci. Jeśli ktoś przyjmuje węża za sznur, wtedy umiera. Podobnie, Putana zabiła już tak 

wiele niemowląt przed spotkaniem Krsny, ale teraz trzymała węża, który niezwłocznie miał ją 

zabić. 

    Kiedy Putana brała Krsnę na kolana, zarówno Yaśoda jak i Rohini były obecne przy tym, 

ale żadna z nich nie zabroniła jej tego, ponieważ obie zauroczone zostały jej pięknym 

ubiorem i macierzyńskim podejściem do Krsny. Nie wiedziały, iż był to miecz w pięknie 

zdobionej pochwie. Wcześniej Putana natarła swoje piersi bardzo mocną trucizną i 

natychmiast po wzięciu Krsny na kolana, wepchnęła Mu do ust swoje sutki. Miała nadzieję, 

że umrze On, skoro tylko zacznie ssać jej pierś. Krsna pełen złości pochwycił usteczkami jej 

pierś i razem z mlekiem-trucizną wyssał z niej powietrze życia. Innymi słowy, pijąc mleko z 

jej piersi jednocześnie zabił ją poprzez wyssanie z niej życia. Krsna jest tak łaskawy, że 

spełnił pragnienie Putany, która przyszła w tym celu, by ofiarować Mu swoje mleko, i 

potraktował ją jak matkę. Ale, aby powstrzymać ją od dalszych niegodziwych czynów, 

natychmiast ją zabił. A ponieważ została zabita przez Krsnę, otrzymała wyzwolenie. Kiedy 

Krsna wyssał z niej samo życie, Putana upadła na ziemię, rozpostarłszy swe ramiona i nogi i 

krzycząc przeraźliwie: "O dziecko, puść mnie, puść mnie." 

    Kiedy umierała, krzycząc głośno i pocąc się obficie, straszliwe wibracje napełniły niebo i 

ziemię, rozchodząc się we wszystkich kierunkach, a ludzie myśleli, iż to gromy biją z nieba. 

Taki był koniec czarownicy Putany, która osiągnęła teraz swoją prawdziwą postać wielkiego 

demona i leżała z otwartymi ustami, rozpostarłszy swe ramiona i nogi na całą okolicę. Upadła 

dokładnie tak jak Vrtrasura, kiedy uderzony został błyskawicą Indry. Jej rozpuszczone długie 

włosy rozrzucone były po całym ciele, które zajęło przestrzeń dwunastu mil. Upadając, 

zgniotła wszystkie okoliczne drzewa, które rozpadły się w kawałki. Każdy wstrząśnięty był 

widokiem tego potężnego ciała. Zęby jej podobne były zaoranym drogom, a nozdrza do jaskiń 

górskich. Jej piersi zdawały się być małymi wzgórzami, a włosy rozległymi połaciami 

czerwonawych zarośli. Jej oczodoły wyglądały jak ślepe studnie, a uda jak odległe brzegi 

rzeki. Jej ręce podobne były dwóm potężnie skonstruowanym mostom, a jej brzuch wyglądał 

jak wyschłe jezioro. Wszystkie pasterki i pasterze przerażeni byli tym widokiem, a głośny 

odgłos jej upadku wstrząsnął ich mózgami i uszami i spowodował mocne bicie serc. 

    Kiedy pasterki gopi ujrzały maleńkiego Krsnę beztrosko bawiącego się na ciele Putany, 

natychmiast podbiegły i zabrały Go stamtąd. Matka Yaśoda i Rohini, jak również inne starsze 

gopi, bezzwłocznie dokonały odpowiednich rytuałów mających zażegnać niebezpieczeństwo, 

a polegających głównie na okrążeniu dziecka krowim ogonem. Dziecko zostało też wykąpane 

w urynie krowiej, a następnie obrzucone kurzem wzniesionym przez racice krów. A wszystko 

w tym celu, aby uchronić Krsnę od dalszych niebezpiecznych wypadków. To wydarzenie 

wskazuje na to, jak wielkie znaczenie ma krowa dla rodziny, społeczeństwa i wszystkich 

żywych istot w ogólności. Transcendentalne ciało Krsny nie wymagało żadnej ochrony, ale 

aby poinformować nas o znaczeniu krów, ciało Jego zostało posmarowane nawozem tego 

zwierzęcia, wykąpane w jego urynie, a następnie obrzucone kurzem wzniesionym przez jego 

racice. 

    Po dokonaniu tej oczyszczającej ceremonii, pasterki gopi wraz z matką Yaśodą i Rohini 

śpiewały dwanaście imion Visnu, aby uchronić ciało Krsny od wszelkich złych wpływów. 

Umyły wpierw swoje ręce i stopy i łykając trzykrotnie wodę, tak jak jest to w zwyczaju przed 

intonowaniem mantr, śpiewały w ten sposób:  
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 "Mój drogi Krsno, niech Pan, który znany jest jako Maniman, chroni Twoje uda;  

niech Pan Visnu, który znany jest jako Yajna, chroni Twoje nogi;  

niech Pan Acyuta chroni Twoje ramiona;  

niech Pan Hayagriva chroni Twój brzuszek;  

niech Pan Keśava chroni Twoje serce;  

niech Pan Visnu chroni Twoje ramiona;  

niech Pan Urukrama chroni Twoją twarz;  

niech Pan Iśvara chroni Twoją głowę;  

niech Pan Cakradhara chroni Cię z przodu;  

niech Pan Gadadhara chroni Cię z tyłu;  

niech Pan Madhusudana, który nosi łuk, chroni Twój wzrok;  

niech Pan Visnu trzymający konchę chroni Twoją lewą stronę;  

niech Osoba Boga, Upendra, chroni Cię od góry i  

niech Pan Tarksya chroni Cię od ziemi;  

niech Pan Haladhara chroni Cię ze wszystkich stron;  

niech Osoba Boga znany jako Hrsikeśa chroni wszystkie Twoje zmysły;  

niech Pan Narayana chroni Twój oddech; i  

niech Pan Śvetadvipy, Narayana, chroni Twoje serce;  

niech Pan Yogeśvara chroni Twój umysł;  

niech Pan Prśnigarbha chroni Twoją inteligencję,  

a Najwyższa Osoba Boga niech chroni Twoją duszę.  

Niech Pan Govinda chroni Cię ze wszystkich stron, kiedy się bawisz, a kiedy śpisz,  

niech Pan Madhava chroni Cię od wszelkiego niebezpieczeństwa.  

Kiedy pracujesz, niech Pan Vaikunthy chroni Cię od upadku;  

kiedy siedzisz, niech Pan Vaikunthy daje Ci wszelką ochronę;  

a podczas jedzenia niech chroni Cię Pan wszelkich ofiar." 

    W ten sposób matka Yaśoda zaczęła intonować różne imiona Visnu, aby ochronić różne 

części ciała Krsny. Matka Yaśoda była głęboko przekonana, że powinna chronić swoje 

dziecko od różnego rodzaju złych duchów i duszków – mianowicie Dakinis, Yatudhanis, 

Kusmandas, Yaksas, Raksasas, Vinayakas, Kotara, Revati, Jyestha, Putana, Matrkas, 

Unmadas i innych podobnych złych duchów, które niepokoją powietrze życia i zmysły i są 

przyczyną tego, iż zapominamy o własnej egzystencji. Czasami nękają nas one we snach, a 

czasami pojawiają się jako staruchy wysysające krew z małych dzieci. Ale wszystkie takie złe 

duchy nie mogą pozostać tam, gdzie intonowane jest święte imię Boga. Matka Yaśoda była 

mocno przekonana o słuszności twierdzeń wedyjskich odnośnie znaczenia krów i świętego 

imienia Visnu. Dlatego też, gorąco pragnąc ochronić swoje dziecko, uciekła się do krów i 

świętych imion Visnu. Recytując wszystkie imiona Visnu, błagała Go, by chronił Krsnę. 

Kultura wedyjska od samego początku kładła nacisk na hodowlę krów i śpiewanie świętego 

imienia Visnu. Dlatego osoby, które nadal żyją zgodnie z zaleceniami wedyjskimi, a 

szczególnie ci, którzy posiadają rodziny, trzymają przynajmniej tuzin krów i wielbią Bóstwo 

Pana Visnu zainstalowane w ich domach. 

    Starsze gopi z Vrndavany tak bardzo kochały Krsnę, że chciały Go ocalić za wszelką cenę, 

chociaż w rzeczywistości nie było takiej potrzeby, jako że On Sam Siebie chronił. Nie mogły 

one zrozumieć tego, że to bawiące się dziecko jest Najwyższą Osobą Boga. Po dokonaniu 

rytuałów mających na celu ochronę małego Krsny, matka Yaśoda wzięła Go na ręce i 

pozwoliła Mu ssać swoją pierś. Teraz, kiedy dziecko było chronione przez mantrę Visnu, 

matka Yaśoda była o Niego spokojna. W międzyczasie powrócili wszyscy pasterze, którzy 

udali się do Mathury, aby zapłacić podatki, i byli pełni zdziwienia, widząc potężne, martwe 

ciało Putany. 
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     Nanda Maharaja przypomniał sobie proroctwo Vasudevy i uznał go za wielkiego mędrca i 

yogina-mistyka, gdyż jak inaczej mógłby on przewidzieć wydarzenie, które miało miejsce 

podczas jego nieobecności we Vrndavanie. Następnie mieszkańcy Vrajy pocięli olbrzymie 

ciało Putany na części i ułożyli w stos, przekładając drewnem, aby je spalić. Powstały z tego 

ognia dym niósł bardzo przyjemny zapach, a to dlatego, że sprawcą jej śmierci był Krsna. 

Znaczy to, że Putana została oczyszczona z wszelkich grzesznych czynów i osiągnęła ciało 

niebiańskie. Jest to przykład wszechdobroci Najwyższej Osoby Boga: Putana przyszła zabić 

Krsnę, ale ponieważ pił On jej mleko, została natychmiast oczyszczona, a jej martwe ciało 

osiągnęło cechy transcendentalne. Jej jedynym interesem było zabijanie małych dzieci; lubiła 

jedynie krew. Ale pomimo tego, iż była zazdrosna o Krsnę, osiągnęła zbawienie, ponieważ 

podała Mu swoje mleko do picia. Więc cóż dopiero można powiedzieć o innych, którzy darzą 

Go pełną miłością jako Jego rodzice? 

    Czyści bhaktowie zawsze służą Krsnie z wielką miłością i oddaniem, gdyż jest On 

Najwyższą Osobą Boga, Duszą Najwyższą każdej żywej istoty. Zatem nawet niewielkie 

zaangażowanie własnej energii w służbę dla Pana przynosi osobie, która się tego podjęła, 

niezmierzone transcendentalne korzyści. Wytłumaczone to zostało w Bhagavad-gicie: 

svalpam apy asya dharmasya. Służba oddania w świadomości Krsny jest czymś tak 

wzniosłym, że nawet odrobina takiej służby dla Krsny, intencjonalnej czy też 

nieintencjonalnej, przynosi najwyższego rodzaju korzyści. I tak na przykład system 

wielbienia Krsny poprzez ofiarowywanie Mu kwiatów z drzewa jest korzystny również dla 

żywej istoty, która przebywa w ciele tego drzewa. Kiedy kwiaty i owoce ofiarowywane są 

Krsnie, to drzewo, które je rodzi, również, pośrednio, otrzymuje wiele korzyści. Dlatego 

procedura arcana, czyli proces wielbienia, jest korzystny dla każdego. Krsna jest wielbiony 

przez wielkich półbogów, takich jak Brahma i Śiva, a Putanę spotkało takie szczęście, że ten 

Sam Krsna bawił się na jej łonie jako małe dziecko. Ciała jej dotykały lotosowe stopy Krsny, 

które są przedmiotem czci dla wielkich mędrców i bhaktów. Ludzie wielbią Krsnę 

ofiarowując Mu pożywienie, a On bezpośrednio ssał mleko Putany. Dlatego też bhaktowie 

modlą się, że jeśli po prostu Putana ofiarowując coś Krsnie z wyraźnie wrogim zamiarem 

dostąpiła takiego błogosławieństwa, to cóż dopiero mówić o korzyściach tych, którzy wielbią 

Krsnę z miłością i oddaniem? 

    Zatem należy czcić jedynie Krsnę, jeśli już nie z innej przyczyny, to chociażby dlatego, że 

tak wielka korzyść oczekuje wielbiciela. Mimo iż Putana była złym duchem, dostąpiła takiej 

samej łaski jak matka Najwyższej Osoby Boga. Wiadomo, iż krowy i starsze gopi, które 

karmiły Krsnę mlekiem, również zostały wzniesione do pozycji transcendentalnej. Krsna jest 

w stanie ofiarować wszystko wszystkim, od wyzwolenia, aż do każdej rzeczy materialnej, 

jaką można sobie wyobrazić. Zatem nie może być żadnych wątpliwości co do zbawienia 

Putany, której mleko było ssane przez Krsnę. A jak mogłyby być jakieś wątpliwości co do 

zbawienia gopi, które tak wielkim uczuciem darzyły Krsnę. Niewątpliwie wszystkie gopi, 

krowy i pasterze, którzy służyli Krsnie we Vrndavanie z miłością i oddaniem, zostali 

wyzwoleni z niedoli egzystencji materialnej. 

    Kiedy wszyscy mieszkańcy Vrndavany poczuli wspaniały zapach unoszony przez dym z 

płonącej Putany pytali jeden drugiego: "Skąd pochodzi ten cudowny zapach?" I rozmawiając 

tak doszli do wniosku, że jest to woń z palącej się Putany. Kiedy dowiedzieli się, że to Krsna 

zabił Putanę, wszyscy błogosławili to tak ulubione przez każdego dziecko. Po spaleniu Putany 

Nanda Maharaja natychmiast udał się do domu, wziął na kolana Krsnę i zaczął wąchać Jego 

główkę, szczęśliwy, że jego mały synek wybawiony został z wielkiego niebezpieczeństwa. 

Śrila Śukadeva Gosvami pobłogosławił wszystkie osoby, które słuchają opowiadania o 

zabiciu Putany przez Krsnę. Osoby takie z pewnością zyskają łaskę Govindy. 
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 W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do szóstego rozdziału książki Krsna, 

zatytułowanego "Zabicie Putany". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*07. Zbawienie Trnavarty 

    Najwyższa Osoba Boga, Krsna, jest zawsze pełen sześciu bogactw, mianowicie: 

nieograniczonej zamożności, nieograniczonej siły, nieograniczonej sławy, nieograniczonej 

wiedzy, nieograniczonego piękna i całkowitego wyrzeczenia. Pan pojawia się w różnych 

pełnych, wiecznych inkarnacjach. Uwarunkowana dusza ma zatem ogromną szansę słuchania 

o transcendentalnych czynach Pana w tych różnych inkarnacjach. W Bhagavad-gicie jest 

powiedziane: janma karma ca me divyam. Rozrywki i czyny Pana nie są materialne; są one 

poza koncepcją materialną. Ale uwarunkowana dusza może czerpać niezmierzone korzyści ze 

słuchania o takich niezwykłych czynach Pana. Takie słuchanie jest okazją do obcowania z 

Panem. Słuchanie o Jego czynach prowadzi do rozwinięcia transcendentalnej natury – jedynie 

przez słuchanie. Uwarunkowana dusza ma naturalne skłonności do słuchania czegoś o innych 

uwarunkowanych duszach, i ta skłonność jest zaspokajana poprzez czytanie fikcji, dramatów i 

powieści. Ta skłonność do słuchania o innych może zostać wykorzystana do słuchania o 

rozrywkach Pana. Wtedy można natychmiast rozwinąć swoją transcendentalną naturę. 

Rozrywki Krsny nie tylko są piękne; są one również bardzo satysfakcjonujące dla umysłu. 

    Jeśli ktoś angażuje się w słuchanie o rozrywkach Pana, to natychmiast może oczyścić 

swoje serce z materialnego brudu, nagromadzonego tam podczas długiego obcowania z naturą 

materialną. Pan Caitanya również nauczał, że jedynie poprzez słuchanie transcendentalnego 

imienia Pana Krsny można oczyścić swoje serce z wszelkich materialnych zanieczyszczeń. Są 

różne procesy samorealizacji, ale ten proces służby oddania – w którym słuchanie jest 

czynnością najważniejszą – jeśli zostanie przyjęty przez jakąkolwiek duszę uwarunkowaną, 

natychmiast uwolni ją od materialnych zanieczyszczeń i umożliwi jej zrealizowanie swojej 

prawdziwej, organicznej pozycji. Przyczyną uwarunkowanego życia jest jedynie to 
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 zanieczyszczenie. I skoro tylko zostanie ono usunięte, wtedy żywa istota w naturalny sposób 

budzi się do swojej powinności – pełnienia służby dla Pana. Przez rozwinięcie swojego 

wiecznego związku z Najwyższym Panem, osoba taka staje się zdolna do zawierania 

przyjaźni z bhaktami. Maharaja Pariksit polecał każdemu, opierając się na własnym 

praktycznym doświadczeniu, słuchanie o transcendentalnych rozrywkach Krsny. Ten traktat 

Krsna ma służyć spełnieniu tego celu, i czytelnik może użyć go jako pomocy do osiągnięcia 

ostatecznego celu ludzkiego życia. 

    Z powodu Swojej bezprzyczynowej łaski Pan zstępuje w ten świat materialny i oddaje się 

Swoim rozrywkom, niczym zwykły człowiek. Na nieszczęście istoty niepobożne, czyli 

ateistyczne klasy ludzi, uważają Krsnę za zwykłego człowieka, równego im samym, i dlatego 

wyśmiewają się z Niego. Zostało to potępione przez Samego Pana w Bhagavad-gicie, kiedy 

mówi On: "Avajananti mam mudhah. " Mudhas, czyli łotry, uważają Krsnę za zwykłego 

człowieka albo trochę bardziej potężnego człowieka. Na ich nieszczęście, nie mogą oni 

przyjąć Go za Najwyższą Osobę Boga. Czasami takie nieszczęśliwe osoby same uważają się 

za inkarnację Krsny, bez odwoływania się do pism autoryzowanych. 

    Kiedy Krsna podrósł trochę, nie zadowalało Go już ciągłe leżenie na plecach i zaczął 

przewracać się na brzuszek. Wkrótce Nanda Maharaja i Yaśoda obchodzili następne święto: 

pierwszą rocznicę urodzin Krsny. Zorganizowali z tej okazji uroczystość urodzinową, która 

jest nadal obchodzona przez wszystkich zwolenników zasad wedyjskich. Urodziny Krsny 

święcone są w całych Indiach przez wszystkich hindusów, bez względu na różnice poglądów 

związane z przynależnością do różnych sekt hinduistycznych. Zaproszono wszystkich 

pasterzy i pasterki, którzy przybyli z wielką radością. Wszyscy zgromadzeni znajdowali wiele 

przyjemności w słuchaniu muzyków, zaproszonych również na tę okazję. Zaproszono też 

wszystkich uczonych braminów, którzy intonowali hymny wedyjskie, aby w ten sposób 

zapewnić dziecku dobrą przyszłość. Podczas intonowania tych hymnów i przy 

akompaniamencie muzyków Yaśoda wykąpała Krsnę. Ta ceremonia kąpieli nazywana jest 

fachowo abhiseka i nawet dzisiaj święcona jest we wszystkich świątyniach Vrndavany jako 

dzień Janmastami albo rocznica urodzin Pana Krsny. 

    Z okazji tego święta matka Yaśoda kazała rozdać braminom ogromne ilości zboża i 

pierwszej klasy krowy udekorowane złotymi ornamentami. Wziąwszy kąpiel i ubrawszy się 

ładnie, Yaśoda wzięła na kolana Krsnę, również wykąpanego i należycie ubranego, i usiadła, 

aby słuchać hymnów wedyjskich intonowanych przez braminów. Ponieważ jednak Krsna 

zaczął zasypiać jej na ręku, Yaśoda spokojnie ułożyła Go do snu. Zajęta przyjmowaniem 

wszystkich przyjaciół, krewnych i mieszkańców Vrndavany, zapomniała nakarmić swoje 

dziecko mlekiem. Będąc bardzo głodnym, Krsna zaczął płakać, ale matka Yaśoda nie mogła 

usłyszeć Go wśród zgiełku. To, że matka nie zwraca na Niego uwagi teraz, kiedy jest głodny, 

bardzo rozzłościło Krsnę. Więc podniósłszy nóżki, zaczął kopać nimi tak jak zwykłe dziecko. 

Yaśoda ułożyła Go pod ciągnionym ręcznie wozem i kiedy w ten sposób wywijał nóżkami, 

przypadkiem dotknął koła wozu i koło to rozpadło się. Wóz przewrócił się, a nagromadzone 

na nim metalowe i miedziane przedmioty wysypały się z wielkim hukiem. Koło oddzieliło się 

od osi, a jego szprychy zostały połamane i rozrzucone tu i ówdzie. Matka Yaśoda i wszystkie 

gopi, jak również Nanda Maharaja i pasterze zastanawiali się, w jaki sposób wóz mógł sam 

się rozlecieć. Wszyscy mężczyźni i kobiety zgromadzeni tam z tej uroczystej okazji 

natychmiast zebrali się wokół miejsca tego niezwykłego wypadku, łamiąc sobie głowę nad 

tym, w jaki sposób doszło do rozpadnięcia się wozu. Nikt nie mógł podać żadnej przyczyny 

tego wypadku, oprócz paru małych dzieci, którym pozwolono bawić się z Krsną. Dzieci 

poinformowały zebrany tłum, że to właśnie Krsna spowodował rozpadnięcie się wozu, 

uderzając Swoją nóżką w koło. Zapewniały zebranych starszych, że widziały to na własne 

oczy i mocno upierały się przy tym. Niektórzy słuchali ich, lecz inni mówili: "Jak możecie 

wierzyć temu, co mówią te dzieci?" Pasterki i pasterze nie wiedzieli o tym, że to Najwyższa 
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 Osoba Boga leży tam jako niemowlę i że może On zrobić wszystko co tylko zechce. 

Zarówno możliwe, jak i niemożliwe leżało w Jego mocy. Dyskusja trwała, a Krsna nie 

przestawał płakać. Matka Yaśoda pospiesznie wzięła Go na kolana i poprosiła uczonych 

braminów, aby intonowali hymny wedyjskie w celu przeciwdziałania złym duchom. W tym 

samym czasie pozwoliła dziecku ssać swoją pierś. Jeśli dziecko ssie pierś matki spokojnie, to 

znaczy to, że już znajduje się poza wszelkim niebezpieczeństwem. Po tym wszystkim, co 

silniejsi pasterze złożyli z powrotem wóz i ułożyli na nim wszystkie porozrzucane 

przedmioty. Wkrótce bramini zaczęli prowadzić ceremonię ognia, ofiarowując jogurt, masło, 

trawę kuśa i wodę. Czcili Najwyższą Osobę Boga dla zapewnienia dziecku dobrego losu. 

    Wszyscy obecni tam bramini byli osobami wykwalifikowanymi, jako że byli wolni od 

zazdrości, byli zawsze prawdomówni, nigdy nie popadali w dumę, nie stosowali przemocy i 

nigdy nie pragnęli fałszywego prestiżu. Wszyscy byli zatem bona fide braminami i nie było 

powodu, aby przypuszczać, że błogosławieństwo ich nie będzie skuteczne. Mając całkowite 

zaufanie do tych wykwalifikowanych osób, Nanda Maharaja wziął swoje dziecko na ręce i 

wykąpał je w wodzie zmieszanej z różnymi ziołami, podczas gdy bramini intonowali hymny z 

Rk, Yajus i Sama Vedy. 

    Powiedziane jest, że nie powinno się czytać mantr wedyjskich bez posiadania kwalifikacji 

bramina. Tutaj znajdujemy potwierdzenie tego, iż bramini obecni podczas urodzin Krsny 

posiadali wszelkie cechy braminiczne. Nanda Maharaja również całkowicie im ufał. Dlatego 

mogli oni prowadzić różne rytualistyczne ceremonie, intonując przy tym mantry wedyjskie. 

Są ofiary różnego rodzaju, polecane dla różnych celów, ale wszystkie mantry powinny być 

intonowane przez kwalifikowanych braminów. A ponieważ w tym wieku Kali nie ma takich 

kwalifikowanych braminów, dlatego istnieje zakaz wykonywania wszelkich takich ofiar 

rytualistycznych. Z tej przyczyny Śri Caitanya Mahaprabhu polecił tylko jeden rodzaj ofiary 

dla tego wieku – mianowicie sankirtana yajnę, czyli intonowanie mahamantry, Hare Krsna, 

Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare; Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 

    Kiedy bramini intonowali hymny wedyjskie i dokonywali rytualistycznych ceremonii po 

raz drugi, Nanda Maharaja ponownie obdarował ich wielką ilością zboża i krów. Wszystkie te 

krowy przykryte były złotem haftowanymi szatami, rogi ich przystrojone były złotymi 

pierścieniami, a racice podkute srebrem. Ponadto wszystkie obwieszone były girlandami 

kwiatów. Rozdzielił tak wiele krów tylko ze względu na dobro swojego dziecka, a bramini 

odwzajemnili się swoimi, z głębi serca płynącymi błogosławieństwami. A błogosławieństwa 

braminów zawsze się spełniały. 

    Pewnego dnia, wkrótce po tej ceremonii, kiedy matka Yaśoda huśtała Krsnę na kolanach, 

nagle poczuła, że robi się On bardzo ciężki i nie będąc w stanie trzymać Go dłużej, niechcąco 

położyła Go na ziemi. Wkrótce musiała zająć się różnego rodzaju obowiązkami domowymi. 

Wtedy w postaci wiru powietrznego pojawił się jeden ze sług Kamsy, znany jako Trnavarta. 

Porwał dziecko na ramiona, wzniecając jednocześnie wielką burzę piaskową w całej 

Vrndavanie. Oślepieni w ten sposób mieszkańcy Vrndavany nie byli w stanie dojrzeć w tym 

kurzu innych, ani nawet samych siebie. Matka Yaśoda, nie mogąc znaleźć swojego dziecka, 

które porwane zostało z wiatrem, zaczęła płakać bardzo żałośnie. Upadła na ziemię dokładnie 

tak jak krowa, która straciła swego cielaka. Usłyszawszy jej płacz, wszystkie pasterki 

Vrndavany przybyły w to miejsce i wszystkie zaczęły szukać Krsny, ale – ku swemu 

rozczarowaniu – bezskutecznie. Natomiast demon Trnavarta, który porwał Krsnę na swoje 

ramiona i uniósł się z Nim wysoko w górę, poczuł nagle, że dziecko osiągnęło tak niepojęty 

ciężar, iż nie był w stanie dłużej Go utrzymać. Musiał więc zaprzestać wzniecania wirów 

wietrznych. Krsna, osiągnąwszy ogromny ciężar, zaczął ściągać demona w dół, trzymając się 

mocno jego szyi. Trnavarta czuł, że dziecko jest tak ciężkie, jak wielka góra, jednak nie był w 

stanie uwolnić się od Jego uchwytu. Oczy wyszły mu na wierzch i z przeraźliwym krzykiem 

upadł na ziemię Vrndavany i wyzionął ducha. Demon ten czuł się dokładnie tak jak 
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 Tripurasura przeszyty strzałami Pana Śivy. Uderzywszy o kamienny grunt, roztrzaskał się na 

części, i resztki te stały się teraz widzialne dla wszystkich mieszkańców Vrndavany. 

    Kiedy gopi ujrzały martwe ciało demona i bawiącego się na nim beztrosko Krsnę, 

natychmiast podbiegły i z wielkim wzruszeniem porwały dziecko na ręce. Szczęśliwi, że 

odzyskali swoje ukochane dziecko, mieszkańcy Vrndavany zaczęli rozmawiać o tym, jak to 

demon porwał Krsnę, zamierzając Go zabić, lecz zamiast tego sam padł martwy na ziemię. 

Niektórzy z nich komentowali to wydarzenie w ten sposób: "Sprawiedliwości stało się 

zadość. Ci, którzy są grzeszni, umierają z powodu skutków swoich grzechów, ale dziecko 

Krsna jest pobożne; dlatego zawsze wychodzi obronną ręką z wszelkiego rodzaju 

niebezpiecznych sytuacji. Również my musieliśmy w swoich poprzednich żywotach spełniać 

wielkie ofiary, czcić Najwyższą Osobę Boga, praktykować dobroczynność i działać dla dobra 

ogółu ludzkości. To dzięki takim pobożnym czynom dziecko to zostało wybawione z tego 

niebezpieczeństwa." 

    Gopi rozmawiały pomiędzy sobą: "Ileż wyrzeczeń i pokut musiałyśmy praktykować w 

naszym poprzednim życiu! Musiałyśmy wielbić Najwyższą Osobę Boga, dokonywać 

wszelkiego rodzaju ofiar, praktykować dobroczynność oraz działać na rzecz społeczeństwa 

poprzez sadzenie drzew banyanowych, drążenie studni i spełnianie podobnych dobrych 

uczynków. Tylko dzięki takim pobożnym czynom odzyskałyśmy nasze dziecko, chociaż 

zdawało się, że jest Ono już stracone. Ale oto powróciło Ono, przywracając tym samym do 

życia wszystkich Swoich krewnych." Po tym wydarzeniu i dyskusjach z nim związanych 

Nanda Maharaja zaczął bezustannie myśleć o słowach Vasudevy. 

    Kiedy pewnego razu, w niedługi czas po tym wydarzeniu, matka Yaśoda zajęta była 

bawieniem swojego dziecka, głaskając Go z wielkim uczuciem, obfity strumień mleka 

wytrysnął z jej piersi. Otworzyła więc usta Krsny, chcąc Go nakarmić, ale nagle zobaczyła w 

Jego ustach całą kosmiczną manifestację. Ujrzała całe niebo łącznie z ciałami świetlnymi i 

gwiazdami rozciągającymi się we wszystkich kierunkach, słońce, księżyc, ogień, powietrze, 

morza, wyspy, góry, rzeki, lasy i wszystkie ruchome i nieruchome żywe istoty. Na widok ten 

serce jej zaczęło bić mocno i zaczęła szeptać do siebie w zachwycie: "Jakież to wspaniałe." 

Nie będąc w stanie wyrazić nic więcej, po prostu zamknęła oczy. Pochłonięta była własnymi 

myślami. Krsna ukazujący kosmiczną formę Najwyższej Osoby Boga, nawet leżąc na 

kolanach Swojej matki, dowodzi, że Najwyższa Osoba Boga jest zawsze Najwyższą Osobą 

Boga, bez względu na to, czy manifestuje się jako dziecko leżące na kolanach Swojej matki, 

czy jako woźnica Arjuny na polu bitwy Kuruksetra. Wymysł materialistów mówiący o tym, 

że można zostać Bogiem przez medytację czy przez jakieś sztuczne materialne czynności, 

został tutaj uznany za fałszywy. Bóg jest zawsze Bogiem, bez względu na Swoją pozycję czy 

sytuację, a żywe istoty są zawsze cząstkami Najwyższego Pana. Nigdy nie będą one w stanie 

dorównać niepojętym, ponadnaturalnym mocom Najwyższej Osoby Boga. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy swoje wyjaśnienia do siódmego rozdziału książki Krsna, 

zatytułowanego "Zbawienie Trnavarty". 
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*08. Wizja formy kosmicznej 

    Po tym wydarzeniu Vasudeva poprosił swego rodzinnego kapłana, Gargamuniego, aby 

odwiedził dom Nandy Maharajy i za pomocą astrologicznych obliczeń zbadał przyszłość 

Krsny. Gargamuni był wielkim świętym mędrcem mającym za sobą wiele pokut i wyrzeczeń, 

i był on kapłanem dynastii Yadu. Kiedy Gargamuni przybył do domu Nandy Maharajy, 

gospodarz przywitał go serdecznie, natychmiast powstając i ze złożonymi rękoma 

ofiarowując mu swoje wyrazy szacunku. Gorąco powitał Gargamuniego jako tego, który 

wielbi Najwyższą Osobę Boga. Ofiarował mu miejsce i przyjął go bardzo ciepło. Zwracając 

się do niego bardzo uprzejmie, powiedział: "Mój drogi braminie, przychodzisz do nas tylko w 

tym celu, aby nas oświecić. Zawsze zajęci obowiązkami domowymi, zapominamy o naszym 

prawdziwym obowiązku: samorealizacji. A ty zjawiasz się tutaj, aby oświecić nas w życiu 

duchowym. Nie masz innego celu w odwiedzaniu osób pochłoniętych życiem rodzinnym." W 

rzeczywistości osoba święta albo brahmana (bramin) nie ma żadnego interesu w odwiedzaniu 

rodzin, które zajęte są liczeniem dolarów i centów. Jeśli zapytać: "Dlaczego głowy rodzin nie 

udają się do świętych osób po oświecenie?", to odpowiedź na to jest taka, że są oni ubogiego 

serca. Na ogół uważają, że ich sprawy rodzinne są ich pierwszym i najważniejszym 

obowiązkiem, a samorealizacja, czyli postęp w wiedzy duchowej, jest rzeczą drugorzędną. I 

tylko z powodu współczucia święte osoby i bramini osobiście udają się do ich domów. 

    Nanda Maharaja zwrócił się do Gargamuniego jako do jednego z większych autorytetów w 

astrologii. Na podstawie odpowiednich obliczeń nauka ta może przepowiadać różne zjawiska 

astronomiczne, jak zaćmienie słońca i księżyca, i dzięki tej nauce można też bardzo wyraźnie 

poznać przyszłość. Gargamuni był ekspertem w tej dziedzinie. Dzięki znajomości tej nauki 

mógł on powiedzieć danej osobie, jakie było jej działanie w żywotach poprzednich, i jakie 

będą skutki tych jej przeszłych czynów w życiu obecnym. 
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     Nanda Maharaja również nazwał Gargamuniego najlepszym z braminów. Braminem jest 

ta osoba, która jest biegła w nauce o Najwyższym. Kto natomiast nie posiada tej wiedzy o 

Najwyższym Absolucie, ten nie może być uważany za brahmana. Dokładnie określa się taką 

osobę brahmavidam, co znaczy, że zna ona doskonale Najwyższego. Doskonały brahmana 

jest zdolny do prowadzenia ceremonii reformacyjnych dla klas niższych – mianowicie 

ksatriyów i vaiśyów. Śudrowie natomiast nie poddają się żadnym takim obrzędom 

reformacyjnym. Bramin uważany jest za mistrza duchowego albo kapłana dla ksatriyów i 

vaiśyów. Nanda Maharaja był vaiśyą i przyjął Gargamuniego jako bramina pierwszej klasy. 

Dlatego przyprowadził do niego swoich dwóch przybranych synów – mianowicie Krsnę i 

Balaramę – w celu oczyszczenia. Uważał on, że nie tylko Ci chłopcy, ale wszystkie ludzkie 

istoty powinny tuż po narodzinach przyjąć na mistrza duchowego wykwalifikowanego 

bramina. 

    Na tę prośbę Gargamuni odpowiedział: "Vasudeva posłał mnie tutaj, abym poprowadził 

ceremonię reformacyjną dla tych chłopców, a szczególnie dla Krsny. Jestem ich kapłanem 

rodzinnym i przypadkiem wiem, że Krsna jest synem Devaki." Dzięki kalkulacjom 

astrologicznym Gargamuni dobrze orientował się, że Krsna jest synem Devaki, ale znajduje 

się pod opieką Nandy Maharajy. Natomiast Nanda Maharaja nie był świadomy tego faktu. 

Pośrednio Gargamuni poinformował go więc, że zarówno Krsna, jak i Balarama są synami 

Vasudevy. Balarama znany był jako syn Vasudevy, jako że Jego matka Rohini była żoną 

Vasudevy, ale Nanda Maharaja nie wiedział nic o Krsnie. Pośrednio więc Gargamuni wyjawił 

fakt, że Krsna jest synem Devaki. Ostrzegł również Nandę, że jeśli urządzi dla chłopców 

ceremonię reformacyjną, wtedy Kamsa, który jest z natury bardzo grzeszny, dowie się, że 

Krsna jest synem Vasudevy i Devaki. Według kalkulacji astrologicznych Devaki nie mogła 

urodzić dziewczynki, chociaż każdy myślał, że jej ósme dziecko było dziewczynką. W ten 

sposób Gargamuni dał do zrozumienia Nandzie, że dziewczynka narodziła się z Yaśody, a 

Krsna z Devaki, i następnie dzieci te zostały zamienione. Ta dziewczynka, czyli Durga, 

również poinformowała Kamsę, że dziecko które go zabije już narodziło się gdzieś indziej. 

Gargamuni oznajmił: "Jeśli nadam twojemu dziecku imię i jeśli spełni Ono przepowiednię 

dziewczynki, to może się zdarzyć, że ten grzeszny demon przybędzie tutaj i zabije dziecko tuż 

po ceremonii. A ja nie chcę być odpowiedzialny za wszystkie wynikłe z tego kłopoty." 

    Usłyszawszy te słowa Gargamuniego, Nanda Maharaja odpowiedział: "Jeśli istnieje takie 

niebezpieczeństwo, to lepiej nie planować żadnej wystawnej ceremonii nadania imienia. 

Poprzestańmy wobec tego na intonowaniu hymnów wedyjskich i procesie oczyszczającym. 

Należymy do klasy podwójnie urodzonych, więc chcę skorzystać z twojej obecności tutaj. 

Proszę poprowadź tę ceremonię bez żadnej zewnętrznej pompy. Tak oto Nanda Maharaja 

zmuszony został do zachowania ceremonii nadania imienia w tajemnicy, ale ciągle (nie 

zważając na zaistniałą sytuację) pragnął, aby Gargamuni dokonał obrzędu. 

    W ten sposób gorąco poproszony przez Nandę, Gargamuni dokonał ceremonii nadania 

imienia tak skrycie, jak to tylko było możliwe, w oborze dla krów. Poinformował Nandę, że 

syn Rohini, Balarama, będzie sprawiał wiele radości członkom Swojej rodziny i dlatego 

będzie nazywany Ramą. W przyszłości będzie niezwykle silny i dlatego zwać Go będą 

Balaramą. Gargamuni powiedział dalej: "Ponieważ twoja rodzina i rodzina Yadu są tak blisko 

zjednoczone i powiązane, z tej przyczyny będzie On również nosił imię Sankarsana." Znaczy 

to, że Gargamuni nadał trzy imiona synowi Rohini, mianowicie Balarama, Sankarsana i 

Baladeva. Ale przezornie nie wyjawił tego faktu, że Balarama również pojawił się w łonie 

Devaki i dopiero potem został przeniesiony do łona Rohini. Będąc oryginalnie synami 

Devaki, Krsna i Balarama byli prawdziwymi braćmi. 

    Gargamuni następnie poinformował Nandę: "Jeśli zaś chodzi o drugiego chłopca, to 

dziecko to w różnych yugach (mileniach) przyjmowało różnego rodzaju karnacje. Najpierw 

przyjął On kolor biały, następnie czerwony, potem żółty, a obecnie czarny. Poza tym był On 
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 już uprzednio synem Vasudevy; dlatego imię Jego będzie Vasudeva, jak również Krsna. 

Niektórzy ludzie zwać Go będą Krsną, a niektórzy Vasudevą. Ale jedną rzecz musisz 

wiedzieć. Ten syn miał bardzo wiele innych imion i zajęć, z powodu Swoich rozlicznych 

rozrywek." 

    Dalej Gargamuni powiedział Nandzie, że z powodu Swojej niezwykłej rozrywki 

podniesienia wzgórza Govardhana, jego syn będzie również nazywany Giridhari. Ponieważ 

znał on zarówno przeszłość, jak i przyszłość, rzekł: "Wiem wszystko o Jego czynach i 

imieniu, ale inni nie wiedzą. Dziecko to będzie dostarczało wiele radości pasterzom i 

krowom. Będąc bardzo popularnym we Vrndavanie, będzie przyczyną dobrego losu dla 

ciebie. Dzięki Jego obecności tutaj, będziesz w stanie przezwyciężyć wszelkiego rodzaju 

kłopoty, bez względu na wszelkie przeciwności." 

    Gargamuni kontynuował: "Mój drogi Królu Vrajy, w Swoich poprzednich żywotach 

dziecko to wiele razy chroniło osoby prawe przed złoczyńcami i złodziejami, zawsze kiedy 

przychodził czas zamętu. Dziecko twoje jest tak potężne, że każdy kto stanie się Jego bhaktą 

nigdy nie będzie niepokojony przez wrogów. Tak jak półbogowie są zawsze chronieni przez 

Visnu, tak bhaktowie twojego dziecka będą zawsze chronieni przez Narayanę, Najwyższą 

Osobę Boga. Dziecko to będzie rosło w siłę, piękno, bogactwa – wszystko – na poziomie 

równym Narayanie, Najwyższej Osobie Boga. Dlatego radzę ci, opiekuj się Nim bardzo 

troskliwie, aby mogło wzrastać bez żadnych przeszkód." 

    Gargamuni następnie poinformował Nandę, że ponieważ był on wielkim bhaktą Narayana, 

Pan Narayana dał mu syna równego Sobie. Jednocześnie oznajmił mu: "Twój syn będzie 

niepokojony przez wiele demonów, bądź więc ostrożny i chroń Go." W ten sposób 

Gargamuni przekonał Nandę Maharaję, że Sam Narayana został jego synem. Na różne 

sposoby opisał mu transcendentalne cechy tego dziecka. Po udzieleniu mu tych informacji, 

Gargamuni powrócił do domu. Nanda Maharaja zaczął uważać siebie za najbardziej 

szczęśliwego człowieka, ciesząc się, że dostąpił takiego błogosławieństwa. 

    Wkrótce po tym wydarzeniu Krsna z Balaramą zaczęli raczkować. Pełzając na Swoich 

rączkach i nóżkach, sprawiali wiele radości Swoim matkom. Dzwoniąc dzwoneczkami 

przytroczonymi do Swoich talii i kostek, poruszali się wkoło rozkosznie. Czasami, tak jak 

zwykłe dzieci, kiedy przestraszyli się czegoś, natychmiast spieszyli do Swoich matek, 

szukając u nich schronienia. Czasami upadali w błoto Vrndavany i wysmarowani tym błotem 

i szafranem, pełzali na czworakach do Swoich matek. W rzeczywistości szafranem i drzewem 

sandałowym byli smarowani przez Yaśodę i Rohini, ale kiedy raczkowali po błotnistej ziemi, 

jednocześnie Ich ciała pokrywały się błotem. Kiedy tylko przypełzali do Swoich matek, 

Yaśoda i Rohini brały Ich na kolana i przykrywając dolną częścią swoich sari, pozwalały Im 

ssać swoje piersi. Kiedy w ten sposób karmiły chłopców, mogły widzieć wyrzynające się Im 

ząbki. Widząc, że dzieci ich rosną, radowały się jeszcze bardziej. Czasami te nieznośne 

dzieciaki podczołgiwały się do obory, chwytały się ogonów cieląt i próbowały stawać na 

nóżkach. Przestraszone cielęta zaczynały biegać wkoło, ciągnąc dzieci po błocie i odchodach 

krowich. Yaśoda i Rohini przywoływały wtedy mieszkające w pobliżu sąsiadki, gopi, aby i 

one mogły zobaczyć tę zabawę. Oglądając dziecięce rozrywki Pana Krsny, pasterki pogrążały 

się w transcendentalnym szczęściu, śmiejąc się bardzo głośno. 

    Krsna i Balarama byli tak rozbrykani, że Ich matki, Yaśoda i Rohini, wypełniając swoje 

obowiązki domowe, musiały jednocześnie chronić Ich przed krowami, bykami, małpami, 

wodą, ogniem i ptakami. Jednak pragnąc jednocześnie chronić swoje dzieci i wypełniać swe 

obowiązki domowe, nie były one bardzo spokojne. Wkrótce Krsna i Balarama zaczęli 

wstawać o własnych siłach i powoli poruszać się na Swoich nóżkach. Kiedy Krsna i Balarama 

zaczęli chodzić, inne dzieci w tym samym wieku przyłączyły się do Nich i razem zaczęli 

dostarczać gopi, szczególnie matce Yaśodzie i Rohini, najwyższej transcendentalnej 

przyjemności. 
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     Wszystkie przyjaciółki Yaśody i Rohini czerpały niezmierzone przyjemności z 

dziecięcych figlów Krsny i Balaramy we Vrndavanie. Chcąc doświadczyć więcej 

transcendentalnych radości, zbierały się razem i udawały się do matki Yaśody, aby poskarżyć 

się na tych niespokojnych chłopców. Widząc, że Krsna siedzi obok Yaśody, gopi zaczęły 

narzekać na Niego, tak aby mógł On słyszeć. Mówiły: "Droga Yaśodo, dlaczego nie pilnujesz 

tego swojego nieznośnego Krsny. Każdego ranka i wieczoru przychodzi On do naszych 

domów razem z Balaramą tuż przed dojeniem krów i spuszczają cielęta, które wypijają 

wszystko mleko. Więc kiedy my idziemy doić krowy, nie znajdujemy już mleka i musimy 

powrócić do domów z pustymi wiadrami. Kiedy ostrzegamy Ich, aby nie robili tego więcej, 

wtedy śmieją się chytrze i czarująco. Nie możemy nic na to poradzić. Ten twój Krsna i 

Balarama znajdują również wielką przyjemność w kradzieży naszego jogurtu i masła, bez 

względu na to, gdzie byśmy go nie trzymały. Kiedy przyłapujemy Ich na tym, wtedy mówią: 

Dlaczego obwiniacie Nas o kradzież? Czy myślicie że w naszym domu brakuje jogurtu i 

masła? Czasami kradną nasz jogurt, masło i mleko i rozdają go małpom. A kiedy małpy są już 

syte i nie chcą więcej jeść, wtedy twoi chłopcy drwią Sobie mówiąc: To mleko, masło i jogurt 

są do niczego, nawet małpy nie chcą tego jeść. Rozbijają garnki i wyrzucają wszystko. Nawet 

jeśli trzymamy nasz jogurt, masło i mleko w jakimś ciemnym, ustronnym miejscu, Krsna i 

Balarama i tak znajdują je w ciemności dzięki blaskowi, który bije od Ich ozdób i klejnotów. 

Jeśli przypadkiem nie mogą znaleźć ukrytego masła i jogurtu, wtedy podkradają się do 

naszych małych dzieci i szczypią je, a kiedy dzieci zaczynają płakać, uciekają. Nawet jeśli 

trzymamy nasze naczynia z masłem i jogurtem zawieszone na sznurach wysoko u sufitu, to 

mimo iż jest to poza Ich zasięgiem, w jakiś sposób dostają się do nich, układając na żarnach 

stos drewnianych skrzynek. A jeśli jeszcze nie mogą dostać się do nich, robią dziurę w 

naczyniu. Dlatego myślimy, że lepiej będzie, jeśli odbierzesz Im te wszystkie ozdoby i 

klejnoty." 

    Wysłuchawszy tego Yaśoda powiedziała: "W porządku, wezmę wszystkie klejnoty od 

Krsny, tak aby nie mógł zobaczyć niczego w ciemności." Ale gopi protestowały: "Nie, nie rób 

tego. Co pomoże zabranie Im klejnotów? Właściwie nie wiemy co to są za chłopcy, gdyż 

nawet bez klejnotów wysyłają Oni pewnego rodzaju blask, tak że nawet w ciemnościach 

mogą widzieć wszystko." Wtedy matka Yaśoda mówiła: "Wobec tego przechowujcie Swoje 

masło i jogurt w ten sposób, aby chłopcy nie mogli go dostać." W odpowiedzi na to gopi 

powiedziały: "Właściwie tak robimy, ale ponieważ czasami zajęte jesteśmy naszymi pracami 

domowymi, te nieznośne dzieciaki w jakiś sposób dostają się do naszych domów i niszczą 

wszystko. Ale jeśli czasami nie udaje Im się ukraść naszego jogurtu i masła, wtedy ze złości 

siusiają albo plują na czystą podłogę. Tylko popatrz teraz na swego chłopca – jak słucha 

naszych skarg. Cały dzień tylko myślą o tym, w jaki sposób ukraść nasze masło i jogurt, a 

teraz siedzą jak spokojni, grzeczni chłopcy. Spójrz tylko na Jego buzię." Matka Yaśoda 

zamierzała ukarać chłopca po wysłuchaniu tych skarg, ale widząc Jego żałosną minę, 

uśmiechnęła się i nie ukarała Go. 

    Innego dnia, kiedy Krsna i Balarama bawili się z przyjaciółmi, wszyscy chłopcy razem z 

Balaramą poskarżyli mamie Yaśodzie, że Krsna jadł błoto. Usłyszawszy to, Yaśoda chwyciła 

Krsnę za rączkę i powiedziała: "Mój drogi Krsno, dlaczego jadłeś ziemię? Spójrz tylko, 

wszyscy chłopcy razem z Balaramą skarżą się na Ciebie." Bojąc się Swojej matki, Krsna 

odpowiedział: "Moja droga mamo, wszyscy ci chłopcy, razem z Moim starszym bratem 

Balaramą, kłamią. Nigdy nie jadłem żadnego błota. Balarama zezłościł się dzisiaj na Mnie 

podczas zabawy i dlatego przyłączył się do innych chłopców, aby naskarżyć na Mnie. 

Wszyscy oni razem sprzymierzyli się przeciwko Mnie, po to tylko, abyś była na Mnie zła i 

ukarała Mnie. Jeśli myślisz, że oni mówią prawdę, to możesz zajrzeć Mi do buzi i przekonać 

się sama, czy jadłem błoto, czy nie." Yaśoda odpowiedziała: "W porządku, jeśli naprawdę nie 

jadłeś błota, to otwórz buzię. Zobaczymy." 
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     Kiedy Najwyższa Osoba Boga, Krsna, otrzymał takie polecenie od Swojej matki, 

natychmiast otworzył usta, tak jak zwykły chłopiec. I wtedy matka Yaśoda ujrzała w tych 

ustach wszelkie bogactwo stworzenia. Zobaczyła całą przestrzeń rozciągającą się we 

wszystkich kierunkach, góry, wyspy, oceany, morza, planety, niebo, ogień, księżyc i gwiazdy. 

Obok księżyca i gwiazd ujrzała wszystkie elementy, wodę, powietrze, rozległą egzystencję 

eteryczną razem z totalnym ego i produktami zmysłów, kontrolera zmysłów, wszystkich 

półbogów, przedmioty zmysłów, takie jak głos, zapach, itd., i trzy cechy materialnej natury. 

Również mogła dostrzec w Jego ustach wszystkie żywe istoty, wieczny czas, materialną 

naturę, naturę duchową, działanie, świadomość i różne formy całego stworzenia. Yaśoda 

mogła znaleźć w ustach swojego dziecka wszystko co niezbędne w manifestacji kosmicznej. 

Ujrzała tam również siebie samą, trzymającą na kolanach Krsnę i podającą Mu pierś do 

ssania. Ujrzawszy to wszystko zatrwożyła się i zaczęła zastanawiać się, czy jej się czasem nie 

śni, czy też rzeczywiście widzi coś niezwykłego. Doszła do wniosku, że albo śni, albo widzi 

grę złudnej energii Najwyższej Osoby Boga. Myślała, iż oszalała, że musi być obłąkana, 

skoro widzi te wszystkie wspaniałe rzeczy. Następnie zaś pomyślała: "A może to mój syn 

osiągnął jakieś niezwykłe kosmiczne siły mistyczne i dlatego widzę te wszystkie niepokojące 

rzeczy w Jego ustach. Ofiaruję zatem swoje pełne szacunku pokłony Najwyższej Osobie 

Boga, poprzez moc którego otrzymujemy ciało i wszelkie posiadłości materialne. Następnie 

dodała jeszcze: "Ofiarowuję swoje pełne szacunku wyrazy Temu, którego złudna energia 

sprawia, iż myślę, że Nanda Maharaja jest moim mężem, a Krsna jest moim synem, że cała 

własność Nandy Maharajy należy do mnie i że wszyscy pasterze i pasterki są moimi 

poddanymi. Przyczyną całego tego nieporozumienia jest złudna energia Najwyższego Pana. 

Dlatego powinnam zawsze modlić się do Niego, aby bezustannie mnie chronił." 

    Kiedy matka Yaśoda myślała w tak filozoficzny sposób, Pan Krsna na nowo rozprzestrzenił 

Swoją wewnętrzną energię, aby oszołomić ją matczynym uczuciem. Yaśoda natychmiast 

zapomniała o wszystkich filozoficznych spekulacjach i potraktowała Krsnę jak swoje własne 

dziecko. Wzruszona, wzięła Go na kolana. Pełna matczynej miłości, zaczęła myśleć w ten 

sposób: "Nie możemy poznać Krsny poprzez "wulgarny" proces wiedzy, ale można poznać 

Go poprzez Upanisady, Vedantę albo proces yogi mistycznej, czy filozofię sankhya." 

Następnie zaczęła myśleć o Najwyższej Osobie Boga jako o własnym, urodzonym przez 

siebie dziecku. 

    Matka Yaśoda z pewnością musiała spełnić wiele, wiele pobożnych czynów, w rezultacie 

których otrzymała Prawdę Absolutną, Najwyższą Osobę Boga, za swego syna, który ssał 

mleko z jej piersi. Również Nanda Maharaja musiał dokonać wielu wielkich ofiar i spełnić 

wiele pobożnych czynów, aby Krsna został jego synem i nazywał go ojcem. Ale zadziwiające 

jest to, że Vasudeva i Devaki nie mogli czerpać transcendentalnych radości z dziecięcych 

rozrywek Krsny, mimo iż Krsna był ich prawdziwym synem. Dziecięce rozrywki Krsny 

nawet dzisiaj gloryfikowane są przez mędrców i święte osoby, ale Vasudeva i Devaki nie 

mogli osobiście czerpać z nich radości. Przyczynę tego Śukadeva Gosvami wytłumaczył 

Maharajy Pariksit w następujący sposób. 

    Kiedy najlepszy z Vasów o imieniu Drona, razem ze swoją żoną Dharą otrzymali od Pana 

Brahmy polecenie powiększenia populacji, powiedzieli mu wtedy: "Drogi ojcze, pragniemy 

twego błogosławieństwa." Drona i Dhara otrzymali wtedy od Brahmy następujące 

błogosławieństwo, iż w przyszłości – kiedy ponownie narodzą się w tym wszechświecie – 

Najwyższy Pan Krsna w Swojej najbardziej atrakcyjnej postaci dziecka pochłonie całą ich 

uwagę. Ich rozrywki z Krsną będą miały tak wielką moc, że jedynie poprzez słuchanie o nich 

każdy będzie mógł bez trudu pokonać ocean narodzin i śmierci. Pan Brahma obdarzył ich tym 

błogosławieństwem i w rezultacie tego, ten sam Drona pojawił się jako Nanda Maharaja we 

Vrndavanie, a ta sama Dhara pojawiła się jako matka Yaśoda, żona Nandy Maharajy. 
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     W ten sposób Nanda Maharaja i jego żona, matka Yaśoda, rozwinęli swoje czyste oddanie 

dla Najwyższej Osoby Boga, otrzymawszy Go za syna. A wszystkie pasterki i pasterze, 

którzy obcowali z Krsną, w naturalny sposób rozwinęli swoje różne uczucia miłości do 

Niego. 

    Dlatego więc, aby wypełnić błogosławieństwo Pana Brahmy, Pan Krsna pojawił się ze 

Swoją pełną ekspansją, Balaramą, i oddawał się różnego rodzaju dziecięcym rozrywkom, 

zwiększając w ten sposób transcendentalną radość wszystkich mieszkańców Vrndavany. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do ósmego rozdziału książki Krsna, 

zatytułowanego "Wizja formy kosmicznej". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*09. Matka Yaśoda związuje Pana Krsnę 

    Pewnego razu, widząc, że służąca zajęta jest różnego rodzaju obowiązkami domowymi, 

matka Yaśoda osobiście wzięła się do ubijania masła. Podczas tej pracy śpiewała o 

dziecięcych rozrywkach Krsny z radością myśląc o swoim synku. Mocno ściśnięta była 

końcem sari, a z jej piersi, poruszających się podczas gwałtownych ruchów jej rąk ubijających 

masło, wylewało się mleko – z powodu jej intensywnej miłości do syna. Bransolety na jej 

rękach dzwoniły uderzając o siebie, a kolczyki w jej uszach trzęsły się. Na twarz wystąpiły jej 

krople potu, a girlanda z kwiatów, którą miała na głowie, rozerwała się i kwiaty porozrzucane 

były wkoło. Przed tym malowniczym obrazkiem pojawił się Pan Krsna w postaci dziecka. Był 

już bardzo głodny i, z powodu Swojej miłości do matki, chciał, aby przestała ubijać masło. 

Dawał jej do zrozumienia, że jej pierwszym obowiązkiem jest nakarmić Go, a dopiero potem 

ubijać masło. 

    Matka Yaśoda wzięła więc swego syna na kolana i zaczęła karmić Go piersią. Kiedy Krsna 

ssał mleko, Yaśoda uśmiechała się, patrząc na piękną twarzyczkę swojego dziecka. W tym 

momencie zaczęło kipieć mleko, które gotowało się na piecyku. Więc Yaśoda, odłożywszy 

Krsnę na bok, natychmiast pospieszyła ratować mleko przed całkowitym wykipieniem. 

Zostawiony w tym stanie przez Swoją matkę, Krsna rozgniewał się bardzo i Jego oczy i usta 

zaczerwieniły się ze złości. Zacisnął zęby i usta i postanowił zemścić się za takie 

potraktowanie Go. Niewiele myśląc, podniósł kawałek kamienia i rozbił nim garnek z 

masłem. Następnie wydostał z niego masło i z fałszywymi łzami w oczach zaczął wyjadać je 

w ustronnym miejscu. 

    W międzyczasie, po zdjęciu z piecyka kipiącego mleka, matka Yaśoda powróciła do 

ubijania masła. Ale na miejscu ujrzała rozbity garnek z jogurtem, z którego właśnie robiła 

masło. Ponieważ nigdzie nie mogła znaleźć swojego chłopca, domyśliła się, że rozbity garnek 

to Jego sprawka. Uśmiechnęła się pomyślawszy: "Ten dzieciak jest bardzo sprytny. Po 
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 rozbiciu garnka zniknął z tego miejsca, obawiając się kary." Po przeszukaniu wszystkich 

miejsc, znalazła wreszcie swego syna, który siedział na przewróconym do góry dnem wielkim 

drewnianym moździerzu. Wydobywając masło z naczynia wiszącego u sufitu, karmił nim 

małpy. Widziała, że rozgląda się przy tym na wszystkie strony, pełen strachu przed nią, gdyż 

świadomy był Swego niegrzecznego zachowania. Widząc jak bardzo Krsna zaangażowany 

jest w to co robi, po cichutku podeszła do Niego od tyłu. Krsna jednakże natychmiast 

zauważył ją, zbliżającą się do Niego z kijem w ręku, i szybko zeskoczywszy z drewnianego 

moździerza, zaczął uciekać pełen strachu. 

    Matka Yaśoda ścigała Go po wszystkich kątach, usiłując schwytać Najwyższą Osobę Boga, 

do którego nie mogą nigdy zbliżyć się nawet wielcy yogini praktykujący medytację. Innymi 

słowy, Najwyższa Osoba Boga, Krsna, którego nie mogą osiągnąć yogini i spekulanci, bawił 

się tak jak małe dziecko dla Swojej wielkiej wielbicielki, matki Yaśody. Matka Yaśoda nie 

mogła jednakże tak łatwo schwytać szybko uciekającego dziecka, jako że z powodu swojej 

cienkiej kibici i ciężkiego ciała nie mogła poruszać się bardzo szybko. Mimo tego usiłowała 

biec za Nim tak prędko, jak tylko mogła. Włosy jej rozplotły się zupełnie, a zdobiące je 

kwiaty pospadały na ziemię. Mimo iż była zmęczona, w końcu udało jej się złapać psotnika. 

Kiedy Krsna pochwycony został przez Yaśodę, był już bliski płaczu. Pocierał rączkami oczy, 

rozmazując czarne kosmetyki, którymi był wymalowany. Kiedy zobaczył twarz matki stojącej 

przed Nim, Jego oczy zaczęły poruszać się niespokojnie ze strachu. Matka Yaśoda wiedziała, 

że Krsna zupełnie niepotrzebnie boi się tak bardzo i chciała Go w jakiś sposób uspokoić. 

    Życząc najlepiej swojemu dziecku, zaczęła myśleć w ten sposób: "Jeśli to dziecko będzie 

się mnie bało za bardzo, nie wiem co może Mu się przez to stać." Wyrzuciła więc kij, który 

dotąd trzymała w ręce. Chcąc Go jednak w jakiś sposób ukarać, zamierzała związać Mu ręce. 

Nie wiedziała tego, że niemożliwością było dla niej związanie Najwyższej Osoby Boga. 

Uważając Krsnę za swoje maleńkie dziecko, nie wiedziała, że dziecka tego nie można 

ograniczyć w żaden sposób. Nie ma nic, co byłoby wewnątrz czy na zewnątrz Niego, co 

byłoby Jego początkiem czy końcem. Jest On nieograniczony i wszechprzenikający. W 

rzeczywistości On Sam jest całą manifestacją kosmiczną. Mimo tego matka Yaśoda myślała o 

Krsnie jako o swoim dziecku. Mimo iż jest On poza zasięgiem wszystkich zmysłów, Yaśoda 

zamierzała przywiązać Go do drewnianego moździerza. Ale kiedy chciała to zrobić, 

zauważyła, że sznur którego używa, jest za krótki – o dwa cale. Przyniosła więc więcej lin z 

domu i związała je razem, ale w końcu okazało się, iż jest on nadal za krótki – o te same dwa 

cale. W ten sposób powiązała ona wszystkie sznury, które znalazła w domu, i kiedy związała 

już ostatni węzeł, zobaczyła znowu, że sznur ciągle jest o dwa cale za krótki. Matka Yaśoda 

uśmiechała się, ale była zdziwiona. W jaki sposób było to możliwe? 

   Zmęczona bezskutecznymi próbami związania swojego syna, spociła się obficie, a girlanda 

z jej głowy upadła na ziemię. Wtedy Pan Krsna docenił trud Swojej matki i będąc pełnym 

współczucia dla niej, pozwolił się w końcu związać. Grając rolę ludzkiego dziecka w domu 

matki Yaśody, Krsna oddawał się Swoim wybornym rozrywkom. Oczywiście nikt nie może 

kontrolować Najwyższej Osoby Boga. Czysty bhakta podporządkowuje się lotosowym 

stopom Pana, który może albo chronić, albo zniszczyć Swojego wielbiciela. Ale bhakta nigdy 

nie zapomina o swojej pozycji podporządkowania się. Podobnie, Pan również odczuwa 

transcendentalną przyjemność poprzez oddanie się w opiekę Swojemu bhakcie. Przykładem 

tego jest podporządkowanie się Krsny Swojej matce Yaśodzie. 

    Krsna jest najwyższym dobroczyńcą, gotowym obdarzyć Swoich bhaktów wszelkiego 

rodzaju wyzwoleniem, ale tej łaski, której dostąpiła Yaśoda, nigdy nie doświadczył ani Pan 

Brahma, ani Śiva, ani też bogini fortuny. 

    Najwyższa Osoba Boga, który znany jest jako syn Yaśody i Nandy Maharajy, nigdy nie jest 

tak doskonale znany przez yoginów i spekulantów. Ale jest On bez trudu osiągany przez 
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 bhaktów. Nie jest On też uważany przez yoginów i spekulantów za najwyższy rezerwuar 

przyjemności. 

    Kiedy już w końcu udało jej się związać swojego syna, matka Yaśoda powróciła do swoich 

domowych obowiązków. Wtedy przywiązany do drewnianego moździerza Krsna zobaczył 

przed Sobą parę drzew, zwanych drzewami arjuna. Największy rezerwuar przyjemności, Pan 

Śri Krsna, pomyślał Sobie w ten sposób: "Matka Yaśoda najpierw zostawiła Mnie, nie 

nakarmiwszy Mnie dostatecznie mlekiem. Dlatego rozbiłem garnek i rozdałem masło 

małpom. Teraz znowu przywiązała Mnie do drewnianego moździerza. Więc teraz zrobię coś 

jeszcze bardziej psotliwego niż uprzednio." I tak pomyślał On o przewróceniu dwóch 

potężnych i wysokich drzew arjuna. 

    Poza parą tych drzew arjuna kryje się pewna historia. W swoim poprzednim wcieleniu 

drzewa te posiadały postacie ludzkie, będąc synami Kuvery o imionach Nalakuvara i 

Manigriva. Na szczęście znalazły się one teraz w zasięgu wzroku Pana. W swoim poprzednim 

życiu zostały one obrzucone przekleństwem przez wielkiego mędrca Naradę, po to aby 

następnie otrzymać największą łaskę oglądania Samego Pana Krsny. Tą łaską-rzekleństwem 

zostali obrzuceni z powodu zapomnienia się na skutek odurzenia alkoholem. Historia ta 

zostanie opowiedziana w rozdziale następnym. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do dziewiątego rozdziału książki Krsna, 

zatytułowanego "Matka Yaśoda związuje Pana Krsnę": 
 

*10. Wyzwolenie Nalakuvary i Manigrivy 

    Rozdział ten opisuje historię obrzucenia klątwą Nalakuvary i Manigrivy i ich wyzwolenia 

przez Pana Krsnę, dzięki wszech-błogosławiącemu życzeniu wielkiego mędrca Narady. 

    Ci dwaj wielcy półbogowie, Nalakuvara i Manigriva, byli synami skarbnika półbogów, 

Kuvery, który był wielkim wielbicielem Pana Śivy. Dzięki łasce Pana Śivy, materialne 

bogactwo Kuvery nie miało granic. Tak jak synowie bogatych ludzi często miewają 

skłonności do wina i kobiet, tak samo ci dwaj synowie Kuvery nie żałowali sobie wina i 

seksu. Pewnego razu, pragnąc zabawić się, obaj weszli do ogrodu Pana Śivy w prowincji 

Kailasa na brzegu Gangesu Mandakini. Tam upajali się winem i słodkim śpiewem pięknych 

kobiet, które towarzyszyły im w ogrodzie pachnących kwiatów. Odurzeni alkoholem, obaj 

weszli do wody Gangesu pełnej kwiatów lotosu i tam cieszyli się towarzystwem młodych 

dziewcząt, dokładnie tak jak słoń raduje się towarzystwem słonicy w wodzie. 

    Kiedy tak się zabawiali w wodzie, przypadkiem przechodził tamtędy Narada, wielki 

mędrzec. Mógł domyślić się, że Nalakuvara i Manigriva byli zbyt zamroczeni, aby go 

zauważyć. Jednakże młode dziewczyny, nie upojone do tego stopnia winem co półbogowie, 

od razu zawstydziły się swojej nagości, kiedy spostrzegły Naradę. Pośpiesznie zaczęły więc 

przykrywać swoje ciała. Półbogowie natomiast byli tak zamroczeni, że nie zwrócili uwagi na 

obecność Narady i nie zakryli swoich ciał. Widząc tych półbogów tak bardzo 

zdegradowanych, Narada, pragnąc ich dobra, okazał im swoją bezprzyczynową łaskę 

obrzucając ich klątwą. 

    Ponieważ wielki mędrzec był pełen współczucia dla nich, chciał położyć wreszcie kres ich 

fałszywym przyjemnościom, tzn. upajaniu się winem i obcowaniu z młodymi dziewczętami, i 

zapragnął, aby zobaczyli Pana Krsnę twarzą w twarz. Dlatego pomyślał o następującym 

przekleństwie. Powiedział, że przyczyną pociągu do przyjemności materialnych jest wzrost 

guny pasji. Kiedy osoby w tym materialnym świecie obdarzone zostaną materialnymi 

bogactwami, na ogół stają się one skłonne do trzech rzeczy – intoksykacji, seksu i hazardu. 

Ludzie opływający w materialne bogactwa stają się często nadęci z tego powodu i na ogół 
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 stają się tak bezlitośni, że angażują się w zabijanie zwierząt i otwierają rzeźnie. Uważają też, 

że sami nigdy nie umrą. Takie niemądre osoby, zapominając o prawach natury, nadmiernie 

rozmiłowują się w ciałach. Zapominają o tym, że to materialne ciało, nawet jeśli bardzo 

zaawansowane w cywilizacji, aż do pozycji półbogów, ostatecznie zostanie spalone na popiół. 

A nawet kiedy ciało to jest jeszcze żywe, to bez względu na to w jakich warunkach 

zewnętrznych się znajduje, wewnątrz niego jest tylko kał, uryna i różnego rodzaju robactwo. 

Pałając zazdrością w stosunku do innych ciał i stosując wobec nich przemoc, materialista nie 

jest w stanie zrozumieć ostatecznego celu życia, a bez wiedzy o tym celu na ogół ześlizguje 

się w piekielne warunki życia. W swoim następnym życiu takie niemądre osoby dopuszczają 

się wszelkiego rodzaju grzechów, wynikających z fałszywego utożsamiania się z tym 

materialnym ciałem, i nie są nawet w stanie zastanowić się nad tym, czy to ciało rzeczywiście 

należy do nich. Na ogół mówi się, że ciało należy do tego, kto je karmi. Dlatego ktoś może 

zastanawiać się, czy to ciało należy do niego samego, czy też do pana, dla którego pełni on 

służbę. Pan niewolników rości sobie pełne prawo do ciał niewolników, jako że on karmi ich 

ciała. Można też zastanawiać się, czy ciało należy do ojca, który dostarczył nasienia 

potrzebnego do rozwinięcia się ciała, czy też do matki, która rozwija ciało dziecka w swoim 

łonie. 

    Niemądre osoby angażują się w popełnianie różnego rodzaju grzechów z powodu błędnego 

utożsamiania się ze swoim ciałem. Ale trzeba być wystarczająco inteligentnym, aby 

zrozumieć, do kogo należy to ciało. Niemądra osoba angażuje się w zabijanie zwierząt, aby 

utrzymać ciało, ale nie zastanawia się nad tym, czy to ciało rzeczywiście należy do niej, czy 

do jej ojca, matki, czy dziadka. Czasami dziadek albo ojciec oddaje swoją córkę komuś, 

spodziewając się, że otrzyma z powrotem za syna dziecko tej córki. Jakieś ciało może 

również należeć do człowieka silniejszego, który zmusza je do pracy dla siebie. Czasami ciało 

niewolnika jest sprzedawane jakiemuś panu na tej zasadzie, że będzie ono własnością tego 

pana. A w chwili śmierci ciało należy do ognia, jako że będzie spalone w ogniu na popiół. 

Albo też wyrzucane jest na ulicę, na pożarcie psom i sępom. 

    Przed popełnieniem wszelkiego rodzaju grzechów w celu utrzymania ciała, należy 

dowiedzieć się, do kogo ono należy. Ostateczny wniosek jest taki, że ciało to jest produktem 

materialnej natury i w końcu łączy się ono z tą naturą. Zatem ciało to należy do materialnej 

natury. Nie należy więc błędnie uważać się za właściciela ciała. Dlaczego wobec tego 

mielibyśmy zabijać niewinne zwierzęta dla utrzymania czegoś, co właściwie nie jest naszą 

własnością? Dlaczego mielibyśmy angażować się w zabijanie dla utrzymania tego ciała? 

    Kiedy człowiek jest zaślepiony fałszywym prestiżem z powodu posiadania jakichś 

bogactw, nie dba on wtedy o żadne nauki moralne, ale folguje sobie jeśli chodzi o wino, 

kobiety i zabijanie zwierząt. W takiej sytuacji ubogi człowiek znajduje się często w o wiele 

lepszym położeniu, ponieważ biedny człowiek zawsze bierze pod uwagę swój związek z 

innymi ciałami. Biedny człowiek często nie pragnie ranić innych ciał, ponieważ bez trudu 

może zrozumieć, że kiedy sam jest raniony, odczuwa ból. Wskutek tego mędrzec Narada 

doszedł do wniosku, że ponieważ półbogowie Nalakuvara i Manigriva byli zaślepieni z 

powodu fałszywego prestiżu, to powinni teraz znaleźć się w takich warunkach życia, w 

których pozbawieni by byli wszelkich bogactw. 

    Osoba, której wbito do ciała szpilkę, na ogół nie życzy innym, aby byli pokłuci szpilkami. 

Rozsądny ubogi człowiek nie życzy innym, aby też znaleźli się w takich warunkach. Na ogół 

obserwuje się, że jeśli ktoś wyszedł z ubogiej rodziny i później wzbogacił się, pod koniec 

życia zakłada jakąś instytucję dobroczynną, tak aby wspomóc innych ubogich. Mówiąc w 

skrócie, pełen współczucia ubogi człowiek odczuwa bóle i przyjemności innych. Biedny 

człowiek bardzo rzadko ulega uczuciu fałszywej dumy i na ogół wolny jest od wszelkiego 

rodzaju zaślepienia. Będzie on zadowolony z wszystkiego cokolwiek otrzyma, dzięki łasce 

Pana, dla swojego utrzymania. 
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     Życie w ubóstwie jest pewnego rodzaju wyrzeczeniem. Toteż bramini w kulturze 

wedyjskiej zwyczajowo żyją w ubóstwie, aby chronić się od fałszywej dumy płynącej z 

posiadania bogactw materialnych. Fałszywa duma wynikająca z dobrobytu materialnego jest 

wielką przeszkodą w dążeniu do wyzwolenia duchowego. Ubogiemu człowiekowi nie grozi 

nienaturalna otyłość z powodu przejadania się. Dzięki temu, że nie może jeść on więcej niż 

potrzebuje jego organizm, jego zmysły nie są zbyt niespokojne. A kiedy zmysły są w miarę 

spokojne, nie ma obawy, aby człowiek taki stał się gwałtowny. 

    Inną korzystną stroną ubóstwa jest to, że do domu biednego człowieka bez trudu może 

dostać się święta osoba, i w ten sposób człowiek ten może odnieść wiele korzyści z 

obcowania z taką świętą osobą. Bardzo bogaty człowiek na ogół nie wpuszcza nikogo do 

swojego domu, dlatego też nie może być odwiedzanym przez święte osoby. W systemie 

wedyjskim święte osoby przyjmują pozycję wędrownych żebraków, tak aby pod pretekstem 

chodzenia po prośbie móc wejść do każdego domu. Osoby żyjące w małżeństwie i 

pochłonięte sprawami rodzinnymi zwykle zapominają o postępie duchowym, mogą więc 

osiągnąć wiele korzyści z obcowania z takimi świętymi osobami. Dla biednego człowieka 

leży w tym wielka szansa na osiągnięcie wyzwolenia. Jaką wartość natomiast mają osoby, 

które dumne są ze swoich bogactw materialnych i prestiżu, jeśli pozbawione są one 

towarzystwa świętych osób i bhaktów Najwyższej Osoby Boga? 

    Dlatego wielki mędrzec Narada był zdania, że jego obowiązkiem jest postaranie się o to, 

aby półbogowie ci znaleźli się w takich warunkach, w których nie mogliby być fałszywie 

dumni z powodu swoich bogactw materialnych i prestiżu. Narada był pełen współczucia dla 

nich i pragnął wybawić ich z tej upadłej kondycji. Będąc w gunie ciemności, nie byli w stanie 

kontrolować swoich zmysłów i dlatego padli ofiarami seksu. Dlatego obowiązkiem Narady, 

jako osoby świętej, było wybawienie ich z tego rodzaju okropności. Zwierzę nie potrafi 

zrozumieć tego, że jest nagie. Ale Kuvera był skarbnikiem półbogów i bardzo odpowiedzialną 

osobą, a Nalakuvara i Manigriva byli jego synami. Lecz mimo tego byli tak zezwierzęceni i 

nieodpowiedzialni, że z powodu odurzenia nie mogli zrozumieć, iż byli nadzy. Przykrywanie 

dolnej części ciała jest zasadą ludzkiej cywilizacji, a kiedy kobieta albo mężczyzna zapomina 

o tej zasadzie, ulega wtedy degradacji. Dlatego Narada uważał, że najlepszą karą dla nich 

będzie przemienienie ich w nieruchome żywe istoty, czyli drzewa. Drzewa są z natury 

nieruchome. I mimo iż są przykryte guną ignorancji, nie mogą one uczynić nikomu żadnej 

szkody. Narada pomyślał o urządzeniu całego przedsięwzięcia w taki sposób, że chociaż 

bracia ci, dzięki jego łasce, zostaną ukarani przez przemienienie ich w drzewa, to jednak 

zachowają oni swoją pamięć, aby świadomi byli tej kary. Po zmianie ciała żywa istota na ogół 

zapomina o swoim poprzednim życiu, ale w szczególnych przypadkach, dzięki łasce Pana, tak 

jak to było z Nalakuvarą i Manigrivą, może ona pamiętać swoje poprzednie wcielenie. 

    Mędrzec Narada uważał, że powinni oni pozostać w formie drzew przez około sto lat 

(według kalkulacji półbogów), a następnie spotka ich to szczęście, iż będą mogli zobaczyć 

Najwyższą Osobę Boga twarzą w twarz, dzięki Jego bezprzyczynowej łasce. I w ten sposób 

zostaną ponownie promowani do życia półbogów i wielkich bhaktów Pana. 

    Narada powrócił do swojej siedziby znanej jako Narayana Aśrama, a dwaj półbogowie 

przemienieni zostali w drzewa, znane jako bliźniacze drzewa arjuna. Zostali oni obdarzeni 

bezprzyczynową łaską Narady i otrzymali szansę rośnięcia na podwórku Nandy Maharajy i 

oglądania Pana Krsny twarzą w twarz. 

    Mimo iż malutki Krsna przywiązany był do drewnianego moździerza, zaczął posuwać się 

w kierunku tych drzew, aby wypełnić proroctwo Swojego wielkiego bhakty Narady. Pan 

Krsna wiedział, że Narada jest Jego wielkim bhaktą, a stojące przed Nim bliźniacze drzewa 

arjuna są w rzeczywistości synami Kuvery. Pomyślał wobec tego: "Muszę teraz wypełnić 

słowa mojego wielkiego bhakty Narady." Wtedy przecisnął się pomiędzy drzewami. Mimo iż 

On Sam zmieścił się pomiędzy nimi, to wielki moździerz wbił się pomiędzy nie horyzontalnie 
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 (poziomo). Korzystając z tego, Pan Krsna zaczął ciągnąć sznur, którym przywiązany był do 

moździerza. Skoro tylko zaczął ciągnąć ten sznur z wielką siłą, dwa drzewa ze wszystkimi 

swoimi konarami i gałęźmi zwaliły się na ziemię z wielkim hukiem. Wtedy z połamanych, 

wywróconych drzew wyszły dwie wielkie osobistości, błyszczące jak płonący ogień. Blask 

bijący z nich oświetlił wszystkie strony, przydając jednocześnie piękna wszystkiemu wkoło. 

Te dwa oczyszczone ciała natychmiast podeszły do Krsny i skłoniły się przed Nim, 

ofiarowując Mu swoje wyrazy szacunku i następujące modlitwy. 

    "Drogi Panie Krsno, który jesteś Najwyższą Osobą Boga, panem wszystkich sił 

mistycznych, uczeni bramini wiedzą doskonale, że ta kosmiczna manifestacja jest ekspansją 

Twoich mocy, które czasami manifestują się, a czasami pozostają niezamanifestowane. Ty 

jesteś oryginalnym ofiarodawcą życia, ciała i zmysłów dla wszystkich żywych istot. Ty jesteś 

wiecznym Bogiem, Panem Visnu, który jest wszechprzenikającym, głównym kontrolerem 

wszystkiego. Ty jesteś oryginalnym źródłem tej kosmicznej manifestacji, która działa pod 

wpływem trzech sił materialnej natury – dobroci, pasji i ignorancji. Ty, jako Dusza 

Najwyższa, mieszkasz we wszystkich, niezliczonych w swoich formach żywych istotach i 

doskonale wiesz, co dzieje się w ich ciałach i umysłach. Zatem Ty jesteś najwyższym 

kontrolerem wszystkich ich czynów i działań. Ale mimo iż znajdujesz się pośrodku 

wszystkiego, co jest pod wpływem materialnej natury, Ty Sam nigdy nie jesteś skażony 

takimi nieczystymi cechami. Nikt, kto znajduje się pod wpływem sił natury materialnej, nie 

może zrozumieć Twoich transcendentalnych cech, które istniały przed stworzeniem. Dlatego 

nazywany jesteś Najwyższym Brahmanem, który zawsze sławiony jest przez Swoje osobowe 

wewnętrzne moce. W tym materialnym świecie możesz być znany tylko poprzez Swoje różne 

inkarnacje. Mimo iż przyjmujesz różnego typu ciała, ciała te nie są częścią materialnego 

stworzenia. Zawsze pełne są one transcendentalnych mocy: nieograniczonych bogactw, siły, 

piękna, sławy, mądrości i wyrzeczenia. W egzystencji materialnej istnieje różnica pomiędzy 

ciałem i właścicielem tego ciała, ale ponieważ Ty pojawiasz się w Swoim oryginalnym ciele 

duchowym, nie ma takiej różnicy odnośnie Twojej Osoby. Kiedy przychodzisz, wszystkie 

Twoje niezwykłe czyny wskazują na to, że jesteś Najwyższą Osobą Boga. Takich 

niezwykłych czynów nie jest w stanie dokonać nikt w tym świecie materialnym. Ty jesteś 

Najwyższą Osobą Boga, teraz pojawiającym się, aby dać żywym istotom narodziny i śmierć, 

jak również wyzwolenie, i pełen jesteś Swoich pełnych ekspansji. Możesz każdego obdarzyć 

wszelkiego rodzaju łaskami. O Panie! O źródło wszelkiego dobrego losu i dobra, Tobie 

ofiarowujemy nasze wyrazy szacunku. Ty jesteś wszechprzenikającą Osobą Boga, źródłem 

pokoju i największą osobą w dynastii Króla Yadu. O Panie, ojciec nasz, znany jako Kuvera, 

jest Twoim sługą. Również wielki mędrzec Narada jest Twoim sługą i tylko dzięki ich łasce 

mogliśmy zobaczyć Cię osobiście. Dlatego błagamy Cię, abyśmy na zawsze mogli pozostać 

zaangażowani w transcendentalną służbę miłości dla Ciebie, poprzez mówienie tylko o 

Twoich chwałach i słuchanie o Twych transcendentalnych czynach. Niech nasze ręce i nogi 

pozostaną na zawsze zaangażowane w Twoją służbę, niech nasz umysł będzie zawsze 

skupiony na Twoich lotosowych stopach, a nasze głowy niech zawsze kłonią się przed Twoją 

wszechprzenikającą formą kosmiczną." 

    Kiedy półbogowie Nalakuvara i Manigriva zakończyli swoje modlitwy, dziecko, Pan 

Krsna, pan i właściciel Gokuli, przywiązany do drewnianego moździerza linami Yaśody, 

zaczął uśmiechać się i powiedział: "Wiadomo Mi było już o tym, że Mój wielki bhakta 

Narada okazał wam swoją ogromną łaskę, wybawiając was z nieszczęsnych warunków, w 

które popadliście z powodu dumy na skutek posiadania niezwykłego piękna i bogactwa w 

rodzinie półbogów. W ten sposób ocalił was od ześliźnięcia się w najniższe rejony piekła. O 

wszystkich tych faktach jest Mi wiadomo. Jesteście bardzo szczęśliwi nie tylko dlatego, że 

zostaliście obrzuceni przez niego klątwą, ale też z tego powodu, iż mieliście niezwykłą okazję 

oglądania go. Jeśli ktoś przypadkiem zobaczy tak świętą osobę jak Narada twarzą w twarz, 
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 wtedy natychmiast taka uwarunkowana dusza zostaje wyzwolona. Jest to dokładnie tak jak w 

przypadku wyjścia na pełne światło słoneczne: wtedy nie może być mowy o żadnych 

przeszkodach wizualnych. O Nalakuvaro i Manigrivo, ponieważ rozwinęliście ekstatyczną 

miłość do Mnie, wasze życie teraz stało się sukcesem. Są to wasze ostatnie narodziny w tym 

materialnym wszechświecie. Teraz możecie powrócić do rezydencji swego ojca na planecie 

niebiańskiej, a angażując się w służbę oddania, będziecie wyzwoleni już w tym życiu." 

    Po tych słowach Pana półbogowie okrążyli Go wielokrotnie, kłaniając się przed Nim raz po 

raz, a następnie odeszli. Pan natomiast pozostał w tym miejscu przywiązany do drewnianego 

moździerza. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do dziesiątego rozdziału książki Krsna, 

zatytułowanego "Wyzwolenie Nalakuvary i Manigrivy". 

 

 

 

 

 

 

*11. Zabicie demonów Vatsasury i Bakasury. 

    Kiedy dwa bliźniacze drzewa arjuna zwaliły się na ziemię, czyniąc tumult podobny do 

grzmotu błyskawicy, na miejsce to natychmiast przybyli wszyscy mieszkańcy Gokuli, nie 

wyłączając Nandy Maharajy. Wszyscy byli niezwykle zaskoczeni tym wydarzeniem. 

Ponieważ nie mogli znaleźć żadnej przyczyny upadku drzew, wszyscy łamali sobie nad tym 

głowę. Kiedy ujrzeli małego Krsnę przywiązanego przez Yaśodę do drewnianego moździerza, 

zaczęli przypuszczać, że jest to sprawka jakiegoś demona. W przeciwnym razie, jak mogło by 

się wydarzyć coś podobnego? Jednocześnie wszyscy byli bardzo zaniepokojeni, gdyż takie 

niezwykłe wypadki zdarzały się zawsze Krsnie. Kiedy starsi pasterze oddawali się takim 

rozmyślaniom, małe dzieci, które bawiły się w pobliżu poinformowały mężczyzn, że to Krsna 

spowodował upadek drzew, kiedy chciał przeciągnąć pomiędzy nimi moździerz, do którego 

był przywiązany. "Krsna przeszedł pomiędzy tymi drzewami", usiłowały tłumaczyć, "ale 

przewrócony do góry dnem moździerz wbił się pomiędzy te drzewa. Krsna zaczął wtedy 

ciągnąć linę i drzewa przewróciły się. A z tych drzew wyszli dwaj mężczyźni o oślepiającym 

blasku i zaczęli rozmawiać z Krsną." 

    Większa część pasterzy nie wierzyła opowiadaniom dzieci. Nie mogli uwierzyć, że takie 

rzeczy były w ogóle możliwe. Jednak niektórzy z nich uwierzyli i powiedzieli Nandzie: 

"Twoje dziecko jest inne od wszystkich pozostałych dzieci. On mógł to zrobić." Nanda 

Maharaja zaczął się uśmiechać, kiedy usłyszał o niezwykłych możliwościach swojego 

dziecka. Podszedł do Niego i rozwiązał Go z węzłów. Wtedy starsze gopi wzięły małego 

Krsnę na ręce. Zaniosły Go na podwórko domu i zaczęły klaskać w dłonie, chwaląc Jego 

wspaniałe czyny. A Krsna zaczął klaskać razem z nimi, tak jak zwykłe dziecko. Najwyższy 

Pan Krsna, będąc całkowicie kontrolowanym przez gopi, zaczął śpiewać i tańczyć, niczym 

marionetka w ich rękach. 

    Czasami matka Yaśoda zwykła prosić Krsnę, aby przyniósł jej drewniany stołeczek do 

siedzenia. Chociaż stołeczek ten był zbyt ciężki dla Krsny, to jednak zawsze w jakiś sposób 

przynosił go Swojej matce. Czasami, podczas wielbienia Narayany, Jego ojciec prosił Go o 

przyniesienie swoich drewnianych pantofli i Krsna, z wielkim trudem położywszy Sobie te 

pantofle na głowie, przynosił je Swemu ojcu. Kiedy czasami proszono Go o podniesienie 
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 jakiegoś ciężkiego przedmiotu, a On nie był w stanie tego zrobić, wtedy tylko bezradnie 

wzruszał ramionkami. W ten sposób każdego dnia, w każdej chwili, był rezerwuarem 

wszelkich przyjemności dla Swoich rodziców. Pan oddawał się takim dziecięcym rozrywkom 

na oczach mieszkańców Vrndavany, ponieważ chciał On pokazać wielkim filozofom i 

mędrcom poszukującym Absolutnej Prawdy, w jaki sposób ta Najwyższa Absolutna Prawda, 

Osoba Boga, jest kontrolowana i zniewolona przez pragnienia Swoich czystych bhaktów. 

    Pewnego dnia przed domem Nandy Maharajy pojawił się wędrowny sprzedawca owoców. 

Po usłyszeniu jego wołania: "Jeśli ktoś potrzebuje owoców, niech proszę przyjdzie i weźmie 

je ode mnie!", Krsna natychmiast wziął w rączkę trochę zboża i wyszedł przed dom, chcąc to 

zboże wymienić na owoce. W tych dniach handel polegał na wymianie; więc Krsna musiał 

widzieć jak Jego rodzice wymieniają zboże na owoce i inne przedmioty i zrobił tak samo. Ale 

Jego rączki były bardzo małe i nie był bardzo ostrożny, aby zacisnąć je mocniej, więc po 

drodze zgubił jeszcze część z tego ziarna, które zmieściło się w Jego piąstce. Ujrzawszy to, 

zauroczony pięknem Pana sprzedawca owoców natychmiast przyjął tych parę ziaren, które 

zostały w Jego rączkach i napełnił je w zamian owocami. Wtedy zauważył, że jego kosz z 

owocami napełnił się po brzegi drogocennymi klejnotami. Pan jest tym, który obdarza 

wszelkimi łaskami. Jeśli ktoś oddaje coś Panu, nigdy nie jest stratny; zyskuje milionkroć razy 

więcej. 

    Pewnego razu Pan Krsna, wyzwoliciel dwóch bliźniaczych drzew arjuna, bawił się z 

Balaramą i innymi dziećmi nad brzegiem Yamuny. Ponieważ był już późny ranek, Rohini, 

matka Balaramy, wyszła aby zawołać Ich do domu. Ale Krsna i Balarama byli tak pochłonięci 

zabawą ze Swoimi przyjaciółmi, że nie chcieli wracać do domu. Coraz bardziej angażowali 

się w zabawę. Kiedy Rohini nie udało się zabrać Ich do domu, wysłała po Nich Yaśodę. 

Matka Yaśoda tak wielkim uczuciem darzyła swoje dziecko, że skoro tylko wyszła, aby Je 

zawołać, jej piersi automatycznie napełniły się mlekiem. Krzyknęła głośno: "Mój drogi 

chłopcze, proszę wróć do domu: Już dawno powinieneś coś zjeść. Następnie powiedziała: 

"Mój drogi Krsno, o moje drogie lotosookie dziecko, proszę przyjdź ssać moją pierś. Już 

dosyć się nabawiłeś. Musisz być bardzo głodny, mój drogi mały chłopcze. Musisz być już 

zmęczony tak długą zabawą." Również zwróciła się do Balaramy w ten sposób: "Mój drogi, 

chwało Swojej rodziny, proszę przyjdź tu natychmiast ze Swoim młodszym bratem Krsną. 

Bawicie się już od rana, więc musicie być bardzo zmęczeni. Proszę chodźcie do domu na 

obiad. Wasz ojciec Nandaraja czeka na Was. On musi jeść, więc Wy musicie wrócić, aby on 

mógł jeść." 

    Skoro tylko Krsna i Balarama usłyszeli, że Nanda Maharaja czeka na Nich i nie może jeść, 

kiedy Ich nie ma, zebrali się do powrotu. Ale Ich towarzysze zabawy narzekali: "Krsna 

odchodzi od nas akurat w tym momencie, kiedy nasza zabawa jest jak w najlepsze. 

Następnym razem nie pozwolimy Mu odejść." 

    Następnie przyjaciele Jego zagrozili, iż nie pozwolą Mu się bawić z nimi ponownie. Krsna 

przestraszył się i zamiast powrócić do domu, poszedł z powrotem bawić się z chłopcami. 

Wtedy Yaśoda skrzyczała dzieci i powiedziała Krsnie: "Mój drogi Krsno, czy myślisz że 

jesteś chłopcem ulicznym? Czyżbyś nie miał domu? Proszę wracaj zaraz do domu! Widzę że 

cały już jesteś bardzo brudny od tej zabawy od samego rana. Musisz wrócić do domu i 

wykąpać się. Poza tym dzisiaj są Twoje urodziny; dlatego powinieneś wrócić do domu i 

rozdać braminom krowy. Czy nie widzisz jak Twoi przyjaciele zostali dzisiaj wystrojeni przez 

swoje matki? Ty również musisz zostać wykąpany i ubrany ładnie. Proszę wróć zatem do 

domu, wykąp się i ubierz należycie, a wtedy będziesz mógł się bawić dalej." 

    W ten sposób matka Yaśoda przywoływała Pana Krsnę i Balaramę, którzy czczeni są przez 

wielkich półbogów, takich jak Pan Brahma i Śiva. Ona natomiast myślała o Nich jako o 

swoich dzieciach. 
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     Kiedy Krsna i Balarama powrócili już w końcu do domu, matka Yaśoda wykąpała Ich 

ładnie i przystroiła ornamentami. Następnie przywołała braminów i poprzez swoje dzieci 

obdarowała ich wieloma krowami. W ten sposób święciła ona w domu rocznicę urodzin 

Krsny. 

    Po tym wydarzeniu wszyscy starsi członkowie społeczeństwa pasterskiego zebrali się pod 

przewodnictwem Nandy Maharajy. Zaczęli naradzać się między sobą, w jaki sposób położyć 

kres zakłóceniom w Mahavana, których przyczyną były demony. Na spotkaniu tym obecny 

był Upananda, brat Nandy Maharajy. Był on uważany za osobę doświadczoną i uczoną i 

zawsze dobrze życzył on Krsnie i Balaramie. Był on tam jedną z najważniejszych postaci i 

zaczął przemawiać do zebranych w ten sposób: "Moi drodzy przyjaciele! Powinniśmy 

opuścić to miejsce i udać się gdzie indziej, gdyż jak przekonaliśmy się, te okolice bezustannie 

nawiedzane są przez demony, które zakłócają spokój i usiłują zabijać małe dzieci. Pomyślcie 

tylko o Putanie i Krsnie. To tylko dzięki łasce Pana Hari Krsna został wybawiony z rąk tej 

wielkiej czarownicy. Następnie demon wywołujący wiry wietrzne porwał Krsnę wysoko w 

górę i znowu dzięki łasce Pana Hari Krsna został ocalony, a demon spadł z wysoka na 

kamienny grunt i roztrzaskał się na kawałki. A nie tak dawno, kiedy dziecko to bawiło się 

pomiędzy dwoma drzewami, drzewa te gwałtownie przewróciły się, lecz dziecku nie stała się 

żadna krzywda. Więc Pan Hari znowu Je ocalił. Pomyślcie tylko gdyby to, czy jakieś inne 

dziecko, zostało zmiażdżone przez walące się drzewa. Biorąc pod uwagę wszystkie te 

wydarzenia musimy dojść do wniosku, że to miejsce nie jest już dłużej bezpieczne. Opuśćmy 

je zatem. Wszyscy zostaliśmy wybawieni z poważnych kłopotów dzięki łasce Pana Hari. 

Teraz powinniśmy być ostrożni; powinniśmy jak najszybciej opuścić to miejsce i przenieść 

się gdzie indziej, gdzie moglibyśmy żyć spokojnie. Uważam, że wszyscy powinniśmy się 

udać do lasu zwanego Vrndavana, gdzie właśnie teraz rosną świeże zioła i trawa. Jest to 

bardzo odpowiednie miejsce na wypas naszych krów, a my i nasze rodziny, gopi z dziećmi, 

możemy żyć tam w spokoju. W pobliżu Vrndavany znajduje się piękne wzgórze Govardhana, 

gdzie jest pod dostatkiem świeżej trawy i paszy dla naszych zwierząt, tak że nie będzie 

problemu z osiedleniem się tam. Dlatego proponuję, abyśmy natychmiast wyruszyli do tego 

pięknego miejsca, gdyż nie ma sensu tracić więcej czasu. Przygotujmy zatem wszystkie nasze 

rzeczy i wozy i, jeśli chcecie, możemy bezzwłocznie udać się tam ze wszystkimi naszymi 

krowami." 

    Wysłuchawszy Upanandy, wszyscy pasterze natychmiast zgodzili się z nim. "Udajmy się 

tam bezzwłocznie." Wszyscy załadowali więc swoje wozy domowymi sprzętami i meblami i 

przygotowali się do podróży do Vrndavany. Wszyscy starsi ludzie z wioski, jak również 

kobiety i dzieci, posadzeni zostali na wozach, a wyposażeni w łuki i strzały pasterze mieli 

podążać z tyłu. Wszystkie krowy i byki wraz z cielętami znalazły się w na przedzie tej 

procesji otoczonej ze wszystkich stron mężczyznami dmiącymi w rogi i tuby i wyposażonymi 

w broń. W ten sposób, wśród zgiełku i tumultu, wyruszyli do Vrndavany. 

    A kto byłby w stanie opisać dziewczęta Vrajy? Wszystkie usadowione były na wozach, we 

wspaniałych kosztownych sari, obwieszone klejnotami. Jak zwykle, zaczęły śpiewać o 

rozrywkach Krsny. Matka Yaśoda i Rohini siedziały w oddzielnym wozie, z Krsną i Balaramą 

na kolanach. Podczas tej podróży rozmawiały one z Krsną i Balaramą, i czerpiąc wiele 

radości z takich rozmów, wyglądały obie bardzo, bardzo pięknie. 

    Po dotarciu do Vrndavany, gdzie każdy żyje wiecznie, bardzo spokojnie i szczęśliwie, 

okrążyli Vrndavanę i ustawili wozy w jednym miejscu. Po obejrzeniu pięknego wzgórza 

Govardhana nad brzegiem Yamuny, zabrali się do konstruowania swoich domów. Dzieci 

zaczęły przekomarzać się ze swoimi rodzicami, zaś rówieśnicy udali się razem na spacer. A 

wszyscy byli bardzo szczęśliwi. 

    W tym czasie Krsnie i Balaramie oddano w opiekę cielęta, jako że pierwszym 

obowiązkiem małych pasterzy było zajmowanie się małymi cielętami. Chłopcy byli szkoleni 
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 w tym zajęciu od samego dzieciństwa. Więc Krsna i Balarama, razem z innymi małymi 

chłopcami, weszli na pastwiska i zaczęli opiekować się cielętami, bawiąc się przy tym ze 

Swoimi przyjaciółmi. Czasami podczas zajmowania się cielętami dwaj bracia grali na Swoich 

fletach. A czasami bawili się owocami amalaki i bael, tak jak małe dzieci bawią się piłką. 

Czasami tańczyli, dzwoniąc dzwoneczkami przywiązanymi do Swoich stóp. Czasami, 

przykrywając się kocami, przebierali się za krowy i byki. W ten sposób bawił się Krsna i 

Balarama. Dwaj bracia zwykli także imitować głosy byków i krów oraz walki byków. 

Czasami znów naśladowali głosy różnych zwierząt i ptaków. W ten sposób czerpali wiele 

radości ze Swoich dziecięcych rozrywek, niczym zwykłe dzieci. 

    Kiedy pewnego razu Krsna z Balaramą bawili się w ten sposób nad brzegiem Yamuny, 

demon o imieniu Vatsasura przyjął postać cielęcia i zbliżył się do Nich, zamierzając Ich 

zabić. Dzięki przyjęciu takiej postaci mógł on zmieszać się z innymi cielętami. Jednakże nie 

uszło to uwagi Krsny, który natychmiast poinformował Balaramę o pojawieniu się demona. 

Wtedy obaj bracia podkradli się do niego od tyłu. Krsna błyskawicznie pochwycił go za dwie 

tylne nogi i ogon, zakręcił nim w powietrzu i rzucił go na drzewo. Demon natychmiast stracił 

życie i spadł z wierzchołka drzewa na ziemię. Ujrzawszy na ziemi martwego demona, 

wszyscy przyjaciele Krsny gratulowali Mu wołając: "Brawo, brawo", a wielce 

usatysfakcjonowani półbogowie, którzy obserwowali tę scenę z "nieba", zaczęli obficie 

obsypywać kwiatami małego bohatera. W ten sposób ostoja całej manifestacji kosmicznej, 

Krsna i Balarama, zwykli każdego ranka opiekować się cielętami, czerpiąc wiele radości ze 

Swoich dziecięcych rozrywek, rozrywek małych pasterzy we Vrndavanie. 

    Każdego dnia wszyscy chłopcy udawali się na brzeg Yamuny, aby napoić w rzece swoje 

cielęta. Zwykle, kiedy cielęta piły wodę, chłopcy również w ten sam sposób gasili swoje 

pragnienie. Pewnego razu, kiedy już napili się wody i siedzieli nad brzegiem rzeki, zobaczyli 

nagle ogromne zwierzę, które z wyglądu podobne było do kaczki, ale było wielkości 

ogromnego wzgórza. Ujrzawszy to niezwykłe zwierzę, przestraszyli się bardzo. Bestią tą był 

Bakasura, przyjaciel Kamsy. Pojawił się przed chłopcami znienacka i natychmiast swoim 

ostrym i szpiczastym dziobem zaatakował Krsnę, połykając Go szybko. Widząc to, chłopcy 

zamarli w bezruchu. Ale kiedy demon ten połykał Krsnę, poczuł, że gardło pali mu ogień. 

Przyczyną tego była promienna światłość Krsny. Szybko wypluł więc Krsnę i usiłował 

zadziobać Go swoim szpiczastym dziobem. Bakasura nie wiedział, że chociaż Krsna gra rolę 

dziecka Nandy Maharajy, to nadal jest On oryginalnym ojcem Pana Brahmy, stworzyciela 

tego wszechświata. Dziecko matki Yaśody, które jest rezerwuarem przyjemności dla 

półbogów i obrońcą świętych osób, złapało dziób ogromnej kaczki i na oczach chłopców 

rozłupało go, tak jak dziecko bez trudu rozłupuje źdźbło trawy. Mieszkańcy planet 

niebiańskich, którzy byli świadkami tego wydarzenia, na znak swojej radości spuścili na 

ziemię deszcz kwiatów, podobnych do cameli, najbardziej pachnącego z wszystkich kwiatów. 

Temu deszczowi kwiatów towarzyszyły dźwięki rogów, bębenków i konch. 

    Kiedy chłopcy ujrzeli ten potok kwiatów i usłyszeli niebiańskie głosy, wszyscy zostali 

wprawieni w zdumienie. A zobaczywszy Krsnę, wszyscy, nie wyłączając Balaramy, byli tak 

szczęśliwi, jak gdyby odzyskali samo źródło życia. Kiedy tylko Krsna pojawił się przed nimi, 

zaczęli obejmować Go po kolei, tuląc Go do siebie. Po tym wydarzeniu zebrali wszystkie 

cielęta i zaczęli powracać do domu. 

    Po powrocie do domu zaczęli opowiadać o wspaniałych dokonaniach syna Nandy. 

Wszyscy pasterze i pasterki radowali się bardzo słuchając tych opowieści, gdyż wszyscy w 

naturalny sposób kochali Krsnę, a słuchanie o Jego chwałach i zwycięskich wyczynach 

jeszcze bardziej wzmacniało ich uczucie do Niego. Myśląc, że Krsna wyratowany został z 

paszczy śmierci, zaczęli oglądać Jego twarz z wielką miłością i wzruszeniem. Byli pełni 

niepokoju, ale nie mogli oderwać od Niego wzroku. Pasterki i pasterze zaczęli rozmawiać 

pomiędzy sobą o tym, jak to wielokrotnie Krsna atakowany był przez różnego rodzaju 
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 demony, a pomimo tego wychodził z tego cało, podczas gdy wszystkie demony zostały 

zabite. Nie przestawali opowiadać o tym, jak to różne wielkie demony w straszliwych ciałach 

atakowały Krsnę, chcąc Go zabić, ale dzięki łasce Pana Hari nie były w stanie wyrządzić Mu 

nawet najmniejszej krzywdy. Raczej one same ginęły jak małe muchy w ogniu. Wspominali 

również słowa Gargamuniego, który dzięki swojej szerokiej znajomości Ved i astrologii 

przepowiedział, że chłopiec ten będzie atakowany przez wiele demonów. Teraz widzieli, że 

przepowiednia ta sprawdza się słowo w słowo. 

    Wszyscy starsi pasterze, łącznie z Nandą, zwykli często rozmawiać o wspaniałych 

dokonaniach Krsny i Balaramy i zawsze byli tak pochłonięci tymi rozmowami, że zapominali 

o trojakich nieszczęściach tej egzystencji materialnej. Taki jest rezultat świadomości Krsny. 

Czym rozkoszował się Nanda Maharaja 5 000 lat temu, tym nadal mogą rozkoszować się 

osoby będące w świadomości Krsny, jedynie poprzez rozmowy o transcendentalnych 

rozrywkach Krsny i Jego przyjaciół. 

    Krsna i Balarama czerpali wiele radości ze Swoich dziecięcych rozrywek, imitując małpy 

Pana Ramacandry, które skonstruowały most nad oceanem, i Hanumana, który przeskoczył 

przez wodę na Cejlon. Zwykli oni imitować takie rozrywki wśród Swoich przyjaciół, i w ten 

sposób szczęśliwie upływało Ich dzieciństwo. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do jedenastego rozdziału książki Krsna, 

zatytułowanego "Zabicie demonów Vatsasury i Bakasury". 

*12. Zabicie demona Aghasury 

    Pewnego razu Pan zapragnął udać się wczesnym rankiem ze wszystkimi Swoimi 

przyjaciółmi do lasu, gdzie mieli razem zjeść śniadanie. Zaraz więc po przebudzeniu zadął w 

róg bawoli, zwołując Swoich towarzyszy. Zabrawszy ze sobą wszystkie cielęta, chłopcy 

wyruszyli w kierunku lasu. W ten sposób Krsna zebrał tysiące Swoich przyjaciół. Każdy z 

nich wyposażony był w kij, flet i róg, jak również torbę z jedzeniem, i każdy z nich opiekował 

się tysiącami cieląt. Wszyscy chłopcy byli pełni radości i szczęścia z powodu tej wycieczki. 

Wszyscy przybrani byli różnego rodzaju złotymi ornamentami, a dla zabawy zaczęli zbierać 

kwiaty, liście, gałązki, pawie pióra i czerwoną glinkę z różnych miejsc w lesie, i przystrajać 

się tym wszystkim rozmaicie. Kiedy przechodzili przez las, jeden chłopiec ukradł drugiemu 

torbę z jedzeniem i podał ją do trzeciego. A kiedy chłopiec, który stracił tę torbę zorientował 

się, że ktoś mu ją zabrał, starał się ją odzyskać. Ale ten, który ją miał, szybko rzucił ją do 

innego chłopca. Taka żartobliwa zabawa była częstą rozrywką chłopców. 

    Kiedy Krsna czasami dość znacznie wysuwał się do przodu, chcąc obejrzeć jakiś 

szczególny krajobraz; chłopcy biegli za Nim i kłócili się między sobą, kto dotrze do Niego i 

dotknie Go pierwszy. Były to wielkie zawody. Jeden chłopiec wołał: "Ja pobiegnę tam i 

dotknę Krsnę", a inny oponował: "O nie, nie uda ci się to. Ja dotknę Krsnę pierwszy." 

Niektórzy z nich grali na swoich fletach albo na trąbkach z bawolich rogów. Niektórzy znów 

znajdowali wiele uciechy w naśladowaniu pawi i imitowaniu głosów kukułek. Kiedy ptaki 

unosiły się w powietrzu, chłopcy biegli za ich cieniami, starając się podążać dokładnie ich 

śladem. Niektórzy z nich podkradali się do małp, cichutko je podpatrując, a niektórzy 

imitowali taniec pawi. Inni zaś łapali małpy za ogony, bawiąc się z nimi, a kiedy małpy 

wyskakiwały na drzewo, chłopcy podążali za nimi. Kiedy małpy robiły różne miny, 

pokazując im zęby, chłopcy starali się naśladować te miny, również pokazując im swoje zęby. 

Niektórzy z nich drażnili żaby na brzegu Yamuny, a kiedy te przestraszone wskakiwały do 

wody, chłopcy "dawali nura" za nimi. Kiedy znów wychodząc z wody widzieli swoje cienie, 
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 robili różne karykatury i śmieli się z tego. Czasami wchodzili do pustych studni i krzyczeli 

głośno, a kiedy odzywało się echo, przezywali go brzydko i śmiali się głośno. 

    Jak zostało to oznajmione przez Samą Najwyższą Osobę Boga w Bhagavad-gicie, jest On 

realizowany przez transcendentalistów stopniowo, jako Brahman, Paramatma i Najwyższa 

Osoba Boga. Tutaj, potwierdzając to Swoje oznajmienie, Pan Krsna (który nagradza 

impersonalistów realizacją Brahmana, poprzez blask bijący z Jego ciała) dostarcza 

przyjemności Swoim bhaktom jako Najwyższa Osoba Boga. Ci, którzy znajdują się pod 

wpływem Jego zewnętrznej energii, mayi, uważają Go tylko za piękne dziecko. Jednakże 

dostarczał On pełnej transcendentalnej przyjemności małym pasterzom, którzy uczestniczyli 

w Jego zabawach. Chłopcy ci mogli osobiście towarzyszyć Najwyższej Osobie Boga tylko 

dzięki wielu swoim pobożnym czynom z przeszłości. Któż może zmierzyć transcendentalne 

szczęście mieszkańców Vrndavany? Osobiście, twarzą w twarz, oglądali oni Najwyższą 

Osobę Boga, Tego, którego wielu yoginów nie może osiągnąć nawet poprzez praktykowanie 

surowych wyrzeczeń, mimo iż jest On obecny w ich sercach. Potwierdza to również Brahma-

samhita. Można poszukiwać Krsny, Najwyższej Osoby Boga, poprzez studiowanie Ved i 

Upanisadów, ale jeśli ktoś jest na tyle szczęśliwy, aby obcować z bhaktą, wtedy może on 

zobaczyć Najwyższą Osobę Boga twarzą w twarz. Po zgromadzeniu ogromnej ilości 

pobożnych czynów w przeciągu wielu swoich przeszłych żywotów, chłopcy ci oglądali Krsnę 

twarzą w twarz i bawili się z Nim jako Jego przyjaciele. Nie byli w stanie zrozumieć tego, że 

Krsna jest Najwyższą Osobą Boga, ale bawili się z Nim jako Jego bliscy przyjaciele, darząc 

Go intensywną miłością. 

    Kiedy Krsna oddawał się Swoim dziecięcym rozrywkom wraz ze Swoimi przyjaciółmi, 

jeden demon o imieniu Aghasura bardzo się rozgniewał. Nie mogąc zobaczyć bawiącego się 

Krsny, pojawił się przed chłopcami, zamierzając zabić ich wszystkich. Aghasura był tak 

niebezpieczny, że nawet mieszkańcy nieba drżeli ze strachu przed nim. Mimo iż mieszkańcy 

planet niebiańskich codziennie piją nektar mający przedłużyć ich życie, to jednak bali się 

Aghasury i zadawali sobie pytanie: "Kiedy ten demon w końcu zostanie zabity?" Pili oni 

nektar, aby stać się nieśmiertelnymi, ale tak w rzeczywistości to wcale nie byli pewni tej 

swojej nieśmiertelności. Z drugiej strony, chłopcy, którzy bawili się z Krsną, byli wolni od 

strachu przed demonami. Nie bali się niczego. Wszystkie materialne starania mające na celu 

uchronienie nas od śmierci są zawsze niepewne, ale jeśli ktoś jest świadomy Krsny, wtedy nie 

ma wątpliwości co do tego, iż już osiągnął on nieśmiertelność. 

    Aghasura pojawił się przed Krsną i Jego przyjaciółmi. Demon ten był młodszym bratem 

Putany i Bakasury, myślał więc w ten sposób: "Krsna zabił mojego brata i siostrę. Teraz ja 

zabiję Jego, ze wszystkimi Jego przyjaciółmi i cielętami." Aghasura został podjudzony przez 

Kamsę, więc był zdeterminowany w swoim postanowieniu. Aghasura również zaczął myśleć 

w ten sposób, że jeśli ofiaruje zboże i wodę dla uczczenia pamięci swojego brata i zabije 

Krsnę i wszystkich chłopców, to wtedy natychmiast stracą też życie wszyscy mieszkańcy 

Vrndavany. Na ogół dzieci są dla rodziców źródłem siły i życia. Kiedy umierają wszystkie 

dzieci, wtedy, z powodu silnego przywiązania do nich, w naturalny sposób umierają też 

rodzice. Postanowiwszy w ten sposób zabić wszystkich mieszkańców Vrndavany, Aghasura 

powiększył swoje rozmiary poprzez yoga-siddhi zwaną mahima. Demony są na ogół 

ekspertami w osiąganiu wszelkiego rodzaju sił mistycznych. W systemie yogi, poprzez 

doskonałość nazywaną mahima-siddhi, można osiągnąć taką formę i wielkość, jakiej się 

pragnie. Demon Aghasura osiągnął ciało ogromnej i grubej żmiji o długości ośmiu mil. 

Przyjąwszy taką niezwykłą postać, otworzył szeroko swoją, podobną do jaskini górskiej 

paszczę. Pragnąc połknąć wszystkich chłopców naraz, łącznie z Krsną i Balaramą, rozłożył 

się na ścieżce. 

    Wielka paszcza tego demona sięgała od nieba do ziemi; jego dolna warga spoczywała na 

ziemi, a górna dotykała chmur. Paszcza ta podobna była do ogromnej, nie mającej końca 
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 jaskini górskiej, a jego zęby przypominały szczyty gór. Jego język był jak szeroka droga, a 

oddech miał siłę huraganu. Oczy jego natomiast płonęły jak ognie. Najpierw demon ten 

sprawił na chłopcach wrażenie wielkiego posągu, ale po przyjrzeniu się mu z bliska 

stwierdzili, że bardziej podobny jest do wielkiej żmiji, która rozłożyła się na drodze z otwartą 

paszczą. Chłopcy zaczęli rozmawiać pomiędzy sobą: "Postać ta zdaje się być wielkim 

zwierzęciem, które przyjęło taką postawę, jak gdyby chciało połknąć nas wszystkich. 

Spójrzcie tylko – czyż nie jest to wielka żmija, która rozwarła swoją paszczę, aby pożreć nas 

wszystkich?" 

    Jeden z nich powiedział: "Tak, to co mówisz, jest prawdą. Górna warga tego zwierzęcia 

świeci jak światło słoneczne, a jego dolna warga zdaje się być podobna odbiciu czerwonego 

słońca na ziemi. Drodzy przyjaciele, spójrzcie tylko na prawą i lewą stronę, jak szeroko 

rozciąga się paszcza tego zwierzęcia. Przypomina ona wielką jaskinię górską, a wysokości jej 

nie można określić. Broda jego przypomina szczyt góry, a ta szeroka droga musi być jego 

językiem. Wewnątrz tej jego paszczy jest tak ciemno, jak w górskiej grocie, ten gorący wiatr 

o mocy huraganu jest jego oddechem, a nieprzyjemny zapach rybi wydobywający się z jego 

paszczy jest zapachem jego wnętrzności. 

    Wobec tego dalej naradzali się pomiędzy sobą: "Jeśli wszyscy naraz wejdziemy do paszczy 

tej wielkiej żmiji, to jak zdoła ona połknąć nas wszystkich? A nawet jeśli uda się jej połknąć 

nas wszystkich od razu, to nie może ona połknąć Krsny. Krsna natychmiast zabije ją, tak jak 

zabił Bakasurę." Rozmawiając w ten sposób, wszyscy chłopcy patrzyli na lotosową twarz 

Krsny, zaczęli klaskać w ręce i śmiać się. Podjąwszy takie postanowienie, wszyscy naraz 

weszli do paszczy ogromnej żmiji. W międzyczasie Krsna, który jest Duszą Najwyższą w 

każdym sercu, domyślił się, że ta wielka postać jest demonem. Kiedy zastanawiał się w jaki 

sposób zapobiec unicestwieniu Swoich przyjaciół, wszyscy chłopcy, wraz ze swoimi 

cielętami i krowami, weszli do paszczy żmiji. Ale Krsna nie wszedł. Demon czekał na wejście 

Krsny i myślał: "Każdy wszedł za wyjątkiem Krsny, który zabił moich braci i siostry." 

    Krsna jest dla każdego ostoją bezpieczeństwa. Ale kiedy ujrzał, że Jego przyjaciele są już 

poza zasięgiem Jego rąk, i leżą wszyscy w żołądku wielkiej żmiji, na moment zasmucił się. 

Zdziwił się również kiedy pomyślał, w jak cudowny sposób działa energia zewnętrzna. 

Następnie zaczął zastanawiać się, w jaki sposób demon ten powinien zostać zabity i w jaki 

sposób ma ocalić chłopców i cielęta. Chociaż w rzeczywistości Krsna nie ma powodów do 

trosk i obaw, pomyślał On w ten sposób; a w końcu, po chwili zastanowienia, Sam również 

wszedł do gardła żmiji. Wtedy wszyscy półbogowie, którzy zgromadzili się tam, aby 

zobaczyć tę zabawę i którzy byli ukryci za chmurami, zaczęli wyrażać swoje uczucia 

słowami: "Niestety, niestety!" W tym samym czasie wszyscy przyjaciele Aghasury, a 

szczególnie Kamsa, którzy wszyscy zwykli żywić się mięsem i krwią, zaczęli radować się 

głośno, dowiedziawszy się, że Krsna również wszedł w końcu do paszczy demona. 

    Kiedy demon usiłował zniszczyć Krsnę i Jego towarzyszy, Krsna usłyszał okrzyki 

półbogów: "Niestety, niestety!", i wtedy natychmiast zaczął rozszerzać się w gardle demona. 

Chociaż demon ten miał ciało niesłychanych rozmiarów, to rozszerzając się, Krsna 

spowodował zatkanie jego przełyku. Dusząc się, demon poruszał jeszcze gwałtownie swoimi 

oczyma. Ponieważ jego powietrze życia nie miało którędy wydostać się na zewnątrz, w końcu 

spowodowało wybicie dziury w górnej części jego czaszki i w ten sposób opuściło ciało. 

Kiedy tylko to się stało, Krsna, jedynie za pomocą Swojego transcendentalnego spojrzenia, 

przywrócił chłopcom świadomość i wszyscy wyszli z paszczy demona. Kiedy Krsna był 

jeszcze w paszczy Aghasury, dusza tego demona jak błysk światła opuściła jego ciało, 

oświetlając wszystkie strony, i zatrzymała się na niebie. I skoro tylko Krsna, wraz ze Swoimi 

cielętami i przyjaciółmi, wydostał się z martwego ciała demona, to promieniujące światło 

natychmiast połączyło się z ciałem Krsny na oczach wszystkich półbogów. 
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     Na ten widok półbogowie przepełnili się radością i zaczęli rzucać kwiaty na Najwyższą 

Osobę Boga, Krsnę, oddając Mu w ten sposób cześć. Mieszkańcy planet niebiańskich 

rozpoczęli swój radosny taniec, a mieszkańcy Gandharvaloka zaczęli ofiarowywać Panu 

różnego rodzaju modlitwy. Uradowani muzycy zaczęli bić w bębny, bramini zaczęli 

recytować hymny wedyjskie, a wszyscy bhaktowie Pana śpiewali: "Jaya! Jaya! Wszelka 

chwała Najwyższej Osobie Boga." 

    Kiedy te radosne wibracje rozbrzmiewające na wyższych systemach planetarnych doszły 

do uszu Pana Brahmy, natychmiast przyszedł on zobaczyć, cóż takiego się wydarzyło. 

Ujrzawszy zabitego, demona zdziwił się wielce niezwykłymi i pełnymi chwały rozrywkami 

Osoby Boga. Potężne ciało demona pozostało w tym miejscu przez wiele dni, a kiedy 

wyschło, stało się miejscem zabaw dla wszystkich chłopców. 

    Zabicie Aghasury miało miejsce, kiedy Krsna i wszyscy Jego przyjaciele nie ukończyli 

jeszcze pięciu lat. Dzieci do lat pięciu nazywane są kaumara. Od lat pięciu do dziesięciu 

nazywane są pauganda, a po ukończeniu lat dziesięciu do wieku piętnastu lat nazywane są 

kaiśora. Po ukończeniu piętnastu lat chłopcy uważani są już za młodzieńców. Więc przez cały 

rok chłopcy nie opowiadali we Vrajy o zabiciu Aghasury, i dopiero po ukończeniu sześciu lat 

powiadomili swoich rodziców o tym wydarzeniu. Przyczyna tego zostanie wyjawiona w 

rozdziale następnym. 

    Dla Śri Krsny, Najwyższej Osoby Boga, którego nie można porównywać nawet z tak 

wielkimi półbogami jak Pan Brahma, nie jest wcale trudno dać komuś szansę połączenia się z 

Jego wiecznym ciałem. Tak było w przypadku Aghasury. Aghasura był z pewnością 

największym grzesznikiem, a dla grzesznika niemożliwym jest połączenie się z egzystencją 

Prawdy Absolutnej. Ale w tym szczególnym przypadku, ponieważ Krsna wszedł do ciała 

Aghasury, demon ten został całkowicie oczyszczony ze wszystkich swoich grzechów. Osoby 

bezustannie myślące o wiecznej formie Pana, czy to w postaci Bóstwa (w świątyni), czy też 

mające postać Pana w swoim umyśle, osiągają transcendentalny cel i zostają promowane do 

królestwa Boga, aby tam wiecznie obcować z Najwyższą Osobą Boga. Więc możemy 

wyobrazić sobie wzniosłą pozycję kogoś takiego jak Aghasura, do którego ciała Najwyższa 

Osoba Boga, Krsna, wszedł osobiście. Wielcy mędrcy, osoby praktykujące medytację i 

bhaktowie Pana bezustannie myślą o formie Pana w swoich sercach albo oglądają Bóstwo 

Pana w świątyniach. W ten sposób zostają oni oczyszczeni z wszelkich nieczystości 

materialnych i z chwilą opuszczenia ciała wchodzą w królestwo Boga. Doskonałość taką 

można osiągnąć przez bezustanne zachowywanie Pana w pamięci. Ale w przypadku 

Aghasury Najwyższa Osoba Boga osobiście wszedł do jego ciała. Pozycja Aghasury była 

zatem wyższa od pozycji zwykłego bhakty czy największego yogina. 

    Maharaja Pariksit, pochłonięty słuchaniem o transcendentalnych rozrywkach Pana Krsny 

(który ocalił mu życie, kiedy ten był jeszcze w łonie matki) bynajmniej nie wykazywał oznak 

zmęczenia tematem, wręcz przeciwnie, rosło w nim pragnienie, aby słuchać coraz więcej. 

Toteż ciągle zadawał nowe pytania Śukadevie Gosvamiemu, który recytował Królowi 

Śrimad-Bhagavatam. 

    Król Pariksit był nieco zdziwiony, kiedy dowiedział się, że przez jeden rok, dopóki chłopcy 

nie osiągnęli wieku pauganda, nie było mowy o zabiciu demona Aghasury. Maharaja Pariksit 

był bardzo ciekawy dlaczego tak się stało, gdyż pewien był, że przyczyną tego było działanie 

różnych energii Krsny. 

    Na ogół ksatriyowie, czyli klasa zarządzająca, są bardzo zajęci różnego rodzaju sprawami 

politycznymi i nie mają wiele okazji, aby słuchać o transcendentalnych rozrywkach Pana 

Krsny. Ale pochłonięty słuchaniem o tych rozrywkach, Maharaja Pariksit uważał siebie za 

wielkiego szczęśliwca, ponieważ słuchał on od Śukadevy Gosvamiego, największego 

autorytetu, jeśli chodzi o znajomość Śrimad-Bhagavatam. Na prośbę Maharajy Pariksit, 
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 Śukadeva Gosvami kontynuował opowieści o transcendentalnych rozrywkach Krsny, Jego 

formie, cechach, sławie i parafernaliach. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do dwunastego rozdziału książki Krsna, 

zatytułowanego "Zabicie demona Aghasury". 

*13. Brahma kradnie chłopców i cielęta 

    Pytanie Maharajy Pariksit, dlaczego chłopcy nie mówili o zabiciu Aghasury przez jeden 

rok, bardzo zachęciło Śukadevę Gosvamiego do dalszego opowiadania. Wytłumaczył to w 

następujący sposób: "Mój drogi Królu, poprzez swoją ciekawość czynisz ten temat o 

transcendentalnych rozrywkach Krsny jeszcze bardziej świeżym." 

    Powiedziane jest, że naturą czystego bhakty jest bezustanne angażowanie swego umysłu, 

energii, słów, uszu, itd., w słuchanie i intonowanie chwał Krsny. To nazywane jest 

świadomością Krsny. Dla tego, kto pochłonięty jest słuchaniem i rozmowami o Krsnie, temat 

ten nigdy nie staje się banalny ani przestarzałym. Taka jest różnica pomiędzy tematami 

transcendentalnymi, a tematami materialnymi. Tematy materialne szybko stają się banalne, 

tak że nie można określonego tematu słuchać przez czas dłuższy; pragnie się zmiany. Ale jeśli 

chodzi o tematy transcendentalne, to nazywane są one nityanavanavayamana. Znaczy to, że 

można bezustannie słuchać i rozmawiać o Panu i nigdy nie czuć się zmęczonym, ale zawsze 

świeżym i chętnym do słuchania coraz więcej. 

    Obowiązkiem mistrza duchowego jest wyjawianie wszystkich poufnych tematów temu 

uczniowi, który jest dociekliwy i szczery. Śukadeva Gosvami zaczął zatem tłumaczyć 

Maharajy Pariksit, dlaczego przez cały rok nie było mowy o zabiciu demona Aghasury. 

Śukadeva Gosvami powiedział Królowi: "Słuchaj uważnie tego sekretu. Po wybawieniu 

Swoich przyjaciół z paszczy Aghasury i po zabiciu tego demona, Pan Krsna zaprowadził 

Swoich przyjaciół nad brzeg Yamuny i zwrócił się do nich w ten sposób: "Moi drodzy 

przyjaciele, spójrzcie no jak przyjemne jest to miejsce, możemy tutaj zjeść nasze śniadanie, a 

następnie bawić się na miękkim, piaszczystym brzegu Yamuny. Spójrzcie, jak pięknie 

rozkwitły kwiaty lotosu w rzece i jak ich przyjemny zapach roznosi się wszędzie. Świergot 

ptaków i gruchanie pawi łączy się z szelestem liści na drzewach, a powstałe w ten sposób 

wibracje dźwiękowe powtarzają się echem. Wszystko to jeszcze bardziej upiększa tutejszą 

scenerię utworzoną przez drzewa. Zjedzmy więc tutaj nasze śniadanie, ponieważ jest już 

późno i wszyscy jesteśmy głodni. Cielęta mogą pozostać w pobliżu nas i mogą pić wodę z 

Yamuny. A kiedy my będziemy jedli nasze śniadanie, cielęta mogą skubać świeżą trawę, 

której jest pod dostatkiem w tym miejscu." 

    Wszyscy chłopcy z radością przyjęli propozycję Krsny: "O tak, usiądźmy tutaj i zjedzmy 

śniadanie." Puściwszy cielęta na miękką trawę, sami rozsiedli się wkoło Krsny i zaczęli 

otwierać swoje różne pudełka z jedzeniem przyniesione z domu. Pan Krsna siedział w środku 

tego koła, a wszyscy chłopcy usiedli wokoło Niego, zwróceni do Niego twarzami. Jedząc, 

bezustannie radowali się oglądaniem Pana twarzą w twarz. Pan zdawał się być baldaszkiem 

kwiatu lotosu, a chłopcy otaczający Go, jego różnymi płatkami. Chłopcy zgromadzili kwiaty, 

liście i korę drzew i na tym wszystkim ułożyli swoje różne pudełka. Następnie zaczęli posilać 

się, dotrzymując towarzystwa Krsnie. Podczas jedzenia każdy z chłopców manifestował różne 

rodzaje związków z Krsną, i tak cieszyli się razem swoim towarzystwem, żartując między 

sobą. Podczas tego przyjemnego posiłku flet Pana Krsny wepchnięty był za pasek Jego 

ubrania, a róg i laska przytroczone do Jego lewego boku. Swoją lewą rączkę pełną miał 

pożywienia, na które składał się jogurt, masło, ryż i kawałki owoców, które widoczne były 

pomiędzy Jego lotosowymi palcami. Najwyższa Osoba Boga, który przyjmuje rezultaty 
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 wszystkich wielkich ofiar, śmiał się i żartował, posilając się w towarzystwie Swoich 

przyjaciół we Vrndavanie. Scena ta obserwowana była przez półbogów w niebiosach. Jeśli 

zaś chodzi o chłopców, to cieszyli się oni pełnym transcendentalnym szczęściem w 

towarzystwie Najwyższej Osoby Boga. 

    W tym czasie pasące się w pobliżu cielęta, zwabione przez nową trawę, weszły głęboko w 

las i stopniowo zniknęły z oczu pasterzom. Kiedy chłopcy spostrzegli, że cieląt nie ma w 

pobliżu, zaczęli obawiać się o ich bezpieczeństwo i natychmiast zawołali: "Krsno!" Krsna jest 

zabójcą uosobionego strachu. Każdy boi się uosobionego strachu, ale uosobiony strach boi się 

Krsny. Więc jedynie przez wykrzyknięcie tego jednego słowa "Krsna", chłopcy od razu 

opanowali strach. Darząc Swoich przyjaciół wielkim uczuciem, Krsna nie chciał, aby 

przerywali swój przyjemny posiłek i Sam postanowił udać się na poszukiwanie cieląt. Dlatego 

powiedział: "Moi drodzy przyjaciele, nie musicie przerywać waszego posiłku. Nie 

przeszkadzajcie sobie. Bawcie się dalej, a Ja Sam pójdę po cielęta." Wtedy Krsna natychmiast 

udał się na poszukiwanie cieląt w jaskiniach górskich i zaroślach. Szukał ich w dolinach 

górskich i w lasach, lecz nigdzie nie mógł ich znaleźć. 

    Możemy sobie przypomnieć, że w czasie kiedy został zabity Aghasura, a półbogowie 

oglądali to wydarzenie w zachwycie, przybył również w to miejsce Brahma, który narodził się 

na kwiecie lotosu wyrastającym z pępka Pana Visnu. Brahma nie mógł wyjść z podziwu, w 

jaki sposób taki mały chłopiec jak Krsna może dokonywać tak wspaniałych wyczynów. 

Chociaż został poinformowany, że chłopiec ten jest Najwyższą Osobą Boga, chciał zobaczyć 

więcej chwalebnych rozrywek Pana i dlatego skradł wszystkie cielęta i chłopców, zabierając 

ich w inne miejsce. Dlatego właśnie Pan Krsna, pomimo Swoich poszukiwań, nie mógł 

znaleźć cieląt, a nawet stracił chłopców, których zostawił posilających się nad brzegiem 

Yamuny. Jako mały wiejski chłopiec, Pan Krsna był bardzo mały w porównaniu z Brahmą, 

ale ponieważ jest On Najwyższą Osobą Boga, natychmiast domyślił się, że chłopcy i cielęta 

zostali uprowadzeni przez Brahmę. Krsna myślał w ten sposób: "Brahma zabrał wszystkich 

chłopców i cielęta. Jakże więc mogę Sam powrócić do Vrndavany? Wszystkie matki będą 

bardzo smutne i zrozpaczone." 

    Dlatego więc, aby zadowolić matki Swoich przyjaciół, jak również po to, aby przekonać 

Brahmę o wyższości Osoby Boga, natychmiast Sam rozprzestrzenił się w pasterzy i cielęta. 

Vedy mówią, że poprzez Swoją energię Najwyższa Osoba Boga rozprzestrzenia się w 

nieskończoną liczbę żywych istot. Zatem ponowne rozprzestrzenienie się w wielu chłopców i 

wiele cieląt nie było dla Niego żadną trudnością. Ekspansje te ściśle odpowiadały wyglądowi 

chłopców, o różnych cechach, różnym wyglądzie twarzy i rozmaitych konstrukcjach 

cielesnych, różniących się ubiorem i ornamentami, oraz indywidualnym zachowaniem i 

czynami. Innymi słowy, każdy z nich miał różny gust i upodobania. Będąc indywidualnymi 

duszami, każdy z nich cechował się właściwym sobie zachowaniem i postępowaniem. Mimo 

tego Krsna rozprzestrzenił się we wszystkie te postacie, posiadające różne indywidualne 

pozycje. Stał się również cielętami, które też były różnych kształtów, kolorów i cechowały się 

różnym zachowaniem, itd. Ponieważ wszystko jest ekspansją energii Krsny, więc nic 

dziwnego, że taka rzecz miała miejsce. W Visnu Purana jest powiedziane: parasya 

brahmanah śakti. Wszystko co widzimy w tej manifestacji kosmicznej – bez względu na to 

czy jest to martwa materia czy działanie żywych istot – są to tylko ekspansje różnych energii 

Pana, tak jak ciepło i światło są różnymi ekspansjami ognia. 

    W ten sposób rozprzestrzeniwszy się w chłopców i cielęta o ich indywidualnych cechach i 

otoczony Tymi Swoimi ekspansjami, Krsna wkroczył do wioski Vrndavana, której 

mieszkańcy nie mieli pojęcia o tym, co się wydarzyło. Po przybyciu do wioski, wszystkie 

cielęta weszły do swoich zagród, a chłopcy udali się do swoich odpowiednich domów i 

matek. 
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     Jeszcze zanim chłopcy weszli do swoich domów, matki ich, usłyszawszy głosy fletów, 

wyszły przed dom i tam przywitały swoje dzieci, obejmując je czule. Z powodu wielkiej 

matczynej miłości, mleko płynęło z ich piersi i pozwoliły chłopcom pić je. W rzeczywistości 

jednak nie karmiły one swoich dzieci, lecz Najwyższą Osobę Boga, który rozprzestrzenił się 

w ich dzieci. Tym sposobem wszystkie matki Vrndavany otrzymały szansę karmienia 

Najwyższej Osoby Boga swoim własnym mlekiem. Zatem teraz nie tylko Yaśoda miała tę 

możliwość karmienia Go, ale też wszystkie inne starsze gopi. 

    Wszyscy chłopcy zaczęli jak zwykle rozmawiać ze swoimi matkami, a kiedy nadszedł 

wieczór, zaczęły one kąpać swoje dzieci, dekorując je tilakiem i strojąc w klejnoty, oraz 

odpowiednio karmiąc je po pracowitym dniu. Również krowy, które powróciły już z 

pastwisk, zaczęły przywoływać swoje cielęta, a kiedy te przybiegły do nich, zaczęły lizać je 

troskliwie. Związek pomiędzy krowami i cielętami oraz pomiędzy pasterkami i ich dziećmi 

nie zmienił się, mimo iż nie było tam oryginalnych chłopców i cieląt. W rzeczywistości 

przywiązanie krów do cieląt i miłość starszych pasterek do ich dzieci zwiększyły się w 

zadziwiający sposób. Uczucia ich wzrosły w naturalny sposób, mimo iż cielęta i chłopcy nie 

byli ich własnymi dziećmi. Chociaż krowy i starsze gopi Vrndavany darzyły większym 

uczuciem Krsnę niż swoje dzieci, po tym wydarzeniu ich miłość do własnych dzieci stała się 

równą ich miłości do Krsny. Krsna pozostał w tych Swoich ekspansjach chłopców i cieląt i 

obecny był w nich na pastwiskach dokładnie przez cały rok. 

    Jak oznajmia Bhagavad-gita, ekspansja Krsny obecna jest w każdym sercu jako Dusza 

Najwyższa. Podobnie, tak jak rozprzestrzenia się On jako Dusza Najwyższa, tak też przez 

cały rok pozostał On w Swoich ekspansjach jako chłopcy i cielęta. 

    Pewnego dnia, kiedy Krsna i Balarama opiekowali się w lesie cielętami, ujrzeli stamtąd 

krowy pasące się na szczycie wzgórza Govardhana. Nagle, kiedy krowy również spostrzegły 

swoje cielęta pasące się w dolince, zaczęły biec w ich kierunku. Zbiegały ze wzgórza w takim 

pośpiechu, że ich przednie i tylne nogi łączyły się razem. Krowy były tak poruszone miłością 

do swoich cieląt, że nie dbały o stromą ścieżkę wiodącą ze szczytu wzgórza Govardhana na 

pastwisko. Biegły w kierunku cieląt z wymionami pełnymi mleka, podniósłszy do góry 

ogony. Kiedy w takim pośpiechu zbiegały w dół, mleko z ich wymion wylewało się na 

ziemię, z powodu intensywnego matczynego uczucia do cieląt, mimo iż nie były to ich własne 

cielęta. Krowy te miały swoje własne cielęta, a cielęta pasące się poniżej wzgórza 

Govardhana były większe; więc nie powinny one już dłużej pić mleka z wymion swoich 

matek, ale miały zadowolić się trawą. Mimo tego, wszystkie krowy pospiesznie podbiegły do 

nich i zaczęły lizać ich ciała, a cielęta również zaczęły ssać mleko z ich wymion. Wydawało 

się, że istnieje pomiędzy nimi silny związek uczucia i przywiązania. 

    Kiedy krowy zaczęły zbiegać w dół wzgórza Govardhana, opiekujący się nimi pasterze 

robili wszystko, by je zatrzymać. Starszymi krowami opiekują się mężczyźni, natomiast 

cielętami chłopcy; i o ile to tylko możliwe, cielęta trzymane są z dala od krów, tak aby nie 

wypiły wszystkiego mleka. Dlatego też mężczyźni pasący krowy na wzgórzu Govardhana 

usiłowali zatrzymać je, ale bez skutku. Zakłopotani swoim niepowodzeniem byli jednocześnie 

źli i zawstydzeni. Byli bardzo nieszczęśliwi, kiedy schodzili w dół, ale kiedy ujrzeli swoje 

dzieci opiekujące się cielętami, nagle wzruszyli się bardzo, z powodu wielkiej miłości do 

nich. Było to bardzo dziwne. Chociaż schodzili na dół rozczarowani, zakłopotani i źli, skoro 

tylko zobaczyli swoje dzieci, serca ich stopniały z powodu wielkiego uczucia do nich. 

Natychmiast zniknęła ich złość, niezadowolenie i uczucie nieszczęścia. Zaczęli okazywać 

swoim dzieciom ojcowską miłość, podnosząc je w górę i obejmując. Zaczęli wąchać ich 

głowy, nie mogąc nacieszyć się ich widokiem. W końcu jeszcze raz uścisnąwszy swoje 

dzieci, mężczyźni zabrali krowy i zaczęli powracać na wzgórze Govardhana. Całą drogę 

powrotną myśleli o swoich dzieciach, a łzy wzruszenia płynęły im z oczu. 
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     Kiedy Balarama zobaczył tę niezwykłą wymianę uczuć pomiędzy krowami i cielętami, 

oraz pomiędzy ojcami i ich dziećmi – chociaż ani cielęta ani dzieci nie wymagały zbytniej 

opieki – zaczął zastanawiać się, jaka może być przyczyna tego niezwykłego wydarzenia. 

Zdziwiony był widząc, że wszyscy mieszkańcy Vrndavany tak wielkim uczuciem darzą swoje 

dzieci, dokładnie tak jak wcześniej darzyli tylko Krsnę. Również przywiązanie krów do ich 

cieląt zwiększyło się do tego stopnia, że było tak wielki, jak ich przywiązanie do Krsny. i 

miłość starszych pasterek do ich dzieci zwiększyły się w zadziwiający sposób. Uczucia ich 

wzrosły w naturalny sposób, mimo iż cielęta i chłopcy nie byli ich własnymi dziećmi. 

Chociaż krowy i starsze gopi Vrndavany darzyły większym uczuciem Krsnę niż swoje dzieci, 

po tym wydarzeniu ich miłość do własnych dzieci stała się równą ich miłości do Krsny. Krsna 

pozostał w tych Swoich ekspansjach chłopców i cieląt i obecny był w nich na pastwiskach 

dokładnie przez cały rok. 

    Jak oznajmia Bhagavad-gita, ekspansja Krsny obecna jest w każdym sercu jako Dusza 

Najwyższa. Podobnie, tak jak rozprzestrzenia się On jako Dusza Najwyższa, tak też przez 

cały rok pozostał On w Swoich ekspansjach jako chłopcy i cielęta. 

    Pewnego dnia, kiedy Krsna i Balarama opiekowali się w lesie cielętami, ujrzeli stamtąd 

krowy pasące się na szczycie wzgórza Govardhana. Nagle, kiedy krowy również spostrzegły 

swoje cielęta pasące się w dolince, zaczęły biec w ich kierunku. Zbiegały ze wzgórza w takim 

pośpiechu, że ich przednie i tylne nogi łączyły się razem. Krowy były tak poruszone miłością 

do swoich cieląt, że nie dbały o stromą ścieżkę wiodącą ze szczytu wzgórza Govardhana na 

pastwisko. Biegły w kierunku cieląt z wymionami pełnymi mleka, podniósłszy do góry 

ogony. Kiedy w takim pośpiechu zbiegały w dół, mleko z ich wymion wylewało się na 

ziemię, z powodu intensywnego matczynego uczucia do cieląt, mimo iż nie były to ich własne 

cielęta. Krowy te miały swoje własne cielęta, a cielęta pasące się poniżej wzgórza 

Govardhana były większe; więc nie powinny one już dłużej pić mleka z wymion swoich 

matek, ale miały zadowolić się trawą. Mimo tego, wszystkie krowy pospiesznie podbiegły do 

nich i zaczęły lizać ich ciała, a cielęta również zaczęły ssać mleko z ich wymion. Wydawało 

się, że istnieje pomiędzy nimi silny związek uczucia i przywiązania. 

    Kiedy krowy zaczęły zbiegać w dół wzgórza Govardhana, opiekujący się nimi pasterze 

robili wszystko, by je zatrzymać. Starszymi krowami opiekują się mężczyźni, natomiast 

cielętami chłopcy; i o ile to tylko możliwe, cielęta trzymane są z dala od krów, tak aby nie 

wypiły wszystkiego mleka. Dlatego też mężczyźni pasący krowy na wzgórzu Govardhana 

usiłowali zatrzymać je, ale bez skutku. Zakłopotani swoim niepowodzeniem byli jednocześnie 

źli i zawstydzeni. Byli bardzo nieszczęśliwi, kiedy schodzili w dół, ale kiedy ujrzeli swoje 

dzieci opiekujące się cielętami, nagle wzruszyli się bardzo, z powodu wielkiej miłości do 

nich. Było to bardzo dziwne. Chociaż schodzili na dół rozczarowani, zakłopotani i źli, skoro 

tylko zobaczyli swoje dzieci, serca ich stopniały z powodu wielkiego uczucia do nich. 

Natychmiast zniknęła ich złość, niezadowolenie i uczucie nieszczęścia. Zaczęli okazywać 

swoim dzieciom ojcowską miłość, podnosząc je w górę i obejmując. Zaczęli wąchać ich 

głowy, nie mogąc nacieszyć się ich widokiem. W końcu jeszcze raz uścisnąwszy swoje 

dzieci, mężczyźni zabrali krowy i zaczęli powracać na wzgórze Govardhana. Całą drogę 

powrotną myśleli o swoich dzieciach, a łzy wzruszenia płynęły im z oczu. 

    Kiedy Balarama zobaczył tę niezwykłą wymianę uczuć pomiędzy krowami i cielętami, 

oraz pomiędzy ojcami i ich dziećmi – chociaż ani cielęta ani dzieci nie wymagały zbytniej 

opieki – zaczął zastanawiać się, jaka może być przyczyna tego niezwykłego wydarzenia. 

Zdziwiony był widząc, że wszyscy mieszkańcy Vrndavany tak wielkim uczuciem darzą swoje 

dzieci, dokładnie tak jak wcześniej darzyli tylko Krsnę. Również przywiązanie krów do ich 

cieląt zwiększyło się do tego stopnia, że było tak wielkie, jak ich przywiązanie do Krsny. 

Dlatego Balarama doszedł do wniosku, że w tej niezwykłej scenie wymiany uczuć musi być 

coś mistycznego, czego przyczyną są albo półbogowie, albo jakiś potężny człowiek. W 
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 przeciwnym razie, w jaki sposób mogłoby dojść do takiej cudownej przemiany? W końcu 

doszedł do wniosku, że przyczyną tej mistycznej przemiany musi być Krsna, którego 

Balarama uważał za Swoją uwielbioną Osobę Boga. Myślał On: "To musiało zostać 

zorganizowane przez Krsnę i nawet Ja nie byłem w stanie przeniknąć mistycyzmu tego 

przejawienia uczuć. W ten sposób Balarama domyślił się, że wszyscy ci chłopcy i cielęta byli 

jedynie ekspansjami Krsny. Zapytał więc Krsnę o rzeczywistą sytuację. Powiedział On: "Mój 

drogi Krsno, początkowo myślałem, że wszystkie te krowy, cielęta i pasterze są albo wielkimi 

mędrcami i świętymi osobami, albo półbogami, ale teraz wydaje mi się, że są to Twoje 

ekspansje. Wszyscy oni są Tobą; Ty Sam grasz rolę krów, cieląt i chłopców. Na czym polega 

tajemnica tej sytuacji? Gdzie są ci wszyscy oryginalni chłopcy, cielęta i krowy? Dlaczego Ty 

Sam występujesz w ich roli? Czy zdradzisz mi jaka jest tego przyczyna?" Na prośbę 

Balaramy Krsna pokrótce wytłumaczył całą sytuację: jak cielęta i chłopcy zostali skradzeni 

przez Brahmę i jak On zataił to wydarzenie, Sam występując w roli chłopców i cieląt, tak aby 

ludzie nie wiedzieli, że stracili oryginalne krowy, cielęta i chłopców. 

    Kiedy Krsna i Balarama rozmawiali w ten sposób, Brahma powrócił po krótkiej (dla niego) 

chwili. Z Bhagavad-gity wiemy, że Brahma żyje bardzo długo: czas trwania czterech wielkich 

epok (yug) pomnożony przez 1 000, tzn. 4 300 000 x 1 000, składa się na dwanaście godzin 

Brahmy. Podobnie, mała chwila w życiu Brahmy równa się jednemu rokowi według naszych 

ziemskich obliczeń. A więc po upływie chwili, według czasu Brahmy, powrócił on, aby 

zobaczyć, jaka zabawna sytuacja wyniknęła z powodu kradzieży chłopców i cieląt. Ale 

również obawiał się, że igra z ogniem. Krsna był jego panem i mistrzem, a on dla zabawy 

spłatał Mu figla, zabierając Jego cielęta i chłopców. Był naprawdę niespokojny, więc 

powrócił po krótkiej chwili (według swojego czasu). Zobaczył wtedy, że wszyscy chłopcy, 

cielęta i krowy bawili się z Krsną w ten sam sposób jak wówczas, kiedy ujrzał ich po raz 

pierwszy, mimo iż pewien był, że zabrał ich wszystkich i uśpił za pomocą swoich sił 

mistycznych. Brahma zaczął myśleć: "Zabrałem wszystkich tych chłopców, krowy i cielęta i 

wiem, że nadal jeszcze pozostają w uśpieniu. Więc jak to możliwe, że podobne stada krów i 

cieląt i gromady chłopców bawią się z Krsną? Czyżby nie działały na nich moje siły 

mistyczne? Czy przez cały rok bezustannie pozostawali oni z Krsną?" Brahma usiłował 

zrozumieć, kim byli oni wszyscy i jak to się stało, że nie oddziaływały na nich jego siły 

mistyczne, lecz nie był w stanie tego sprawdzić. Innymi słowy, sam został zwiedziony przez 

swoje własne siły mistyczne. Moc jego sił mistycznych była jak śnieg w ciemnościach albo 

robaczek świętojański podczas dnia. W ciemnościach nocnych robaczek świętojański może 

wydzielać pewną ilość światła, a śnieg zgromadzony na szczycie góry albo na ziemi może się 

zdawać świecić podczas dnia. Ale w czasie nocy śnieg nie ma już srebrnego połysku, ani też 

robaczek świętojański nie ma żadnej oświetlającej mocy podczas dnia. Tak samo było więc z 

siłami mistycznymi Brahmy. W porównaniu z siłami mistycznymi Krsny były one tak jak 

śnieg czy robaczek świętojański. Jeśli człowiek o niewielkich siłach mistycznych pragnie 

popisać się swoją mocą przed kimś, kto go przewyższa, to czyż nie jest wtedy śmieszny? 

Podobnie było z Brahmą, który chciał się pochwalić swoimi siłami mistycznymi przed Krsną, 

Najwyższą Osobą Boga – stał się on tylko śmieszny, będąc nawet tak wielką osobistością. I to 

sprawiło, że teraz poczuł się zażenowany całym wydarzeniem. 

    I aby przekonać Brahmę, że wszystkie te krowy, cielęta i chłopcy nie byli oryginalnymi, 

krowy te, cielęta i chłopcy bawiący się z Krsną przemienili się w formy Visnu. W 

rzeczywistości oryginalne krowy, cielęta i chłopcy pozostawali w uśpieniu pod wpływem 

mistycznych sił Brahmy, a wszystkie istoty widziane teraz przez Brahmę były bezpośrednimi 

ekspansjami Krsny, czyli Visnu. Visnu jest ekspansją Krsny, dlatego te formy Visnu pojawiły 

się przed Brahmą. Wszystkie te formy były błękitnego koloru i wszystkie miały na Sobie 

szaty koloru żółtego; wszystkie miały po cztery ręce trzymające buławę, czakrę, kwiat lotosu i 

muszlę. Głowy ich zdobiły szczerozłote, wysadzane klejnotami hełmy, a ciała obwieszone 
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 były perłami, bransoletami i girlandami kwiatów. Na piersiach nosiły znaki śrivatsa; 

ramiona Ich udekorowane były naramiennikami i innego rodzaju biżuterią, a nogi maleńkimi 

dzwoneczkami. Złote dzwoneczki miały przytroczone również do pasa, a palce Ich lśniły od 

pierścieni wysadzanych klejnotami. Brahma spostrzegł również, że całe ciało Pana Visnu, od 

stóp do głów, obrzucone było świeżymi listeczkami tulasi. Inną cechą tych form było to, iż 

wszystkie one odznaczały się niezwykłym transcendentalnym pięknem. Uśmiech Ich podobny 

był do blasku księżyca, a spojrzenie – do słońca o świcie. Samo ich spojrzenie mówiło, iż są 

to stwórcy i utrzymujący siły pasji i ignorancji. Visnu reprezentuje siłę dobroci, Brahma 

reprezentuje siłę pasji, a Pan Śiva reprezentuje siłę ignorancji. Zatem jako ten, który 

utrzymuje wszystko w tej kosmicznej manifestacji, Visnu jest również stworzycielem i 

żywicielem Brahmy i Śivy. 

    Po tym objawieniu Pana Visnu Brahma ujrzał, jak wiele innych Brahm i Śiv, jak również 

wielu innych półbogów, a nawet nieznaczne żywe istoty począwszy od małych mrówek i 

bardzo małej trawy – ruchome i nieruchome żywe istoty – wszystkie tańczyły wkoło Pana 

Visnu. Tańcowi temu akompaniowały różne instrumenty muzyczne i wszyscy oddawali cześć 

Panu Visnu. Brahma zdał sobie sprawę z tego, że wszystkie te formy Visnu posiadały pełną 

doskonałość, począwszy od doskonałości anima, kiedy można stać się mniejszym od atomu 

lub tak ogromnym jak manifestacja kosmiczna. Osoba Visnu w pełni reprezentowała 

wszystkie siły mistyczne Brahmy, Śivy, wszystkich półbogów oraz dwadzieścia cztery 

elementy manifestacji kosmicznej. I przez moc Pana Visnu wszystkie te podległe Mu siły 

zaangażowane były w Jego uwielbienie. Wielbiony był On przez czas, przestrzeń, 

manifestację kosmiczną, przemiany, pragnienia, działanie i trzy siły materialnej natury. Pan 

Visnu, jak sobie z tego zdawał sprawę Pan Brahma, jest rezerwuarem wszelkiej prawdy, 

wiedzy i szczęścia. Jest On kombinacją trzech cech transcendentalnych, mianowicie: 

wieczności, wiedzy i szczęścia, i jest On przedmiotem uwielbienia dla studentów 

Upanisadów. Brahma również zdał sobie sprawę z tego, że wszystkie te różne formy 

chłopców, krów i cieląt przemienione w formy Visnu, nie zostały przemienione poprzez 

mistycyzm tego typu, który może zamanifestować jakiś yogin czy półbóg dzięki siłom 

zainwestowanym w nich. Krowy, cielęta i chłopcy przemienieni w Visnu murtis, czyli formy 

Visnu, nie były manifestacją Visnu mayi, czyli energii Visnu, ale były Samym Visnu. Cechy 

Visnu mają się tak do cech Visnu mayi, jak ogień do gorąca. Gorąco posiada cechę ognia, 

mianowicie ciepło; jednak gorąco nie jest ogniem. Manifestacja form Visnu w postaci 

chłopców, krów i cieląt nie była podobna do ciepła, lecz raczej do ognia – wszyscy oni byli 

prawdziwymi Visnu. Rzeczywistymi cechami Visnu jest doskonała prawda, doskonała wiedza 

i pełnia szczęścia. Można dać inny przykład z jakimiś przedmiotami materialnymi, które 

odbijają się w wiele, wiele form. Np. słońce może posiadać swoje odbicia w wielu naczyniach 

z wodą, ale odbicia te nie są prawdziwym słońcem. Słońce odbite w naczyniu nie daje 

rzeczywistego ciepła ani światła, mimo iż wygląda jak słońce. Ale formy przyjęte przez 

Krsnę, wszystkie były rzeczywistym Visnu. Satyam oznacza prawdę, jnanam – pełnię wiedzy, 

a ananda – pełnię szczęścia. 

    Transcendentalne formy Najwyższej Osoby Boga w Jego Osobie są tak potężne, że 

impersonalistyczni studenci Upanisadów nie są w stanie osiągnąć tej platformy wiedzy, która 

pozwoliłaby im je zrozumieć. Transcendentalne formy Pana przekraczają intelektualne 

możliwości impersonalistów, którzy poprzez swoje studia nad Upanisadami są w stanie 

zrozumieć jedynie to, że Prawda Absolutna nie jest materią i że Prawda ta nie może w 

materialny sposób zostać ograniczona przez żadne ograniczone moce. Brahma jednakże mógł 

zrozumieć Krsnę i Jego ekspansje w formy Visnu, jak również mógł zrozumieć to, że 

wszystkie ruchome i nieruchome istoty w tej manifestacji kosmicznej istnieją tylko dzięki 

ekspansji energii Najwyższego Pana. 
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     Kiedy Brahma stał tak zmieszany z powodu swoich ograniczonych mocy i świadomy 

ograniczonych możliwości swoich jedenastu zmysłów, mógł przynajmniej zdać sobie sprawę 

z tego, że sam również jest stworzeniem tej materialnej energii, podobny marionetce. Tak jak 

marionetka nie ma niezależnej siły, aby tańczyć, lecz tańczy tak, jak chce jej pan, tak też 

półbogowie i żywe istoty podlegają Najwyższej Osobie Boga. Jak zostało to oznajmione w 

Caitanya-caritamrta, jedynym panem jest Krsna, a wszyscy inni są sługami. Cały świat 

znajduje się pod falami materialnego czaru, a wszystkie istoty unoszą się w nim jak źdźbła 

trawy na wodzie. I tak trwa nieprzerwanie ich walka o egzystencję. Lecz skoro tylko ktoś 

uświadomi sobie, że jest wiecznym sługą Najwyższej Osoby Boga, wówczas ta maya, czyli 

złudna walka o egzystencję, zostaje od razu wstrzymana. 

    Pan Brahma, który ma pełną kontrolę nad boginią nauki i który uważany jest za największy 

autorytet w wiedzy wedyjskiej, był całkowicie zbity z tropu, nie będąc w stanie zrozumieć 

niezwykłej mocy zamanifestowanej przez Najwyższą Osobę Boga. W tym świecie 

materialnym nawet osoba taka jak Brahma nie jest w stanie zrozumieć potencjalnych sił 

Najwyższego Pana. Nie tylko nie potrafił on zrozumieć tego, ale zmieszany był samym 

widokiem tego, co Krsna zamanifestował przed nim. 

    Krsna ulitował się nad Brahmą i jego niemożliwością zrozumienia nawet tego, w jaki 

sposób użył On Swojej mocy Visnu do przemienienia się w krowy i chłopców, i dlatego, 

podczas manifestacji ekspansji Visnu, nagle przesłonił tę scenę kurtyną Swojej yogamayi. 

Bhagavad-gita oznajmia, iż Najwyższa Osoba Boga nie jest widoczny z tego powodu, że 

zakrywa Go kurtyna yogamayi. To, co przykrywa rzeczywistość, jest nazywane maha-mayą, 

czyli energią zewnętrzną, która nie pozwala uwarunkowanej duszy poznać Najwyższej Osoby 

Boga poza tą kosmiczną manifestacją. Ale ta energia, która częściowo odsłania Najwyższą 

Osobę Boga, a częściowo nie pozwala Go widzieć, jest nazywana yogamayą. Brahma nie jest 

zwykłą uwarunkowaną duszą. Dalece przewyższa on wszystkich półbogów, a mimo tego nie 

mógł on pojąć manifestacji Najwyższej Osoby Boga. Dlatego Krsna postanowił nie 

manifestować Swoich dalszych mocy, przez które żywa istota nie tylko zostaje oszołomiona, 

ale których w ogóle nie jest w stanie zrozumieć. Kurtyna yogamayi została zaciągnięta 

dlatego, aby nie wprawiać Brahmy w dalsze zakłopotanie. 

    Kiedy Brahma uwolniony już został od tego uczucia zażenowania, zdawało się, że powraca 

do życia, z trudem otwierając oczy. Wtedy mógł spojrzeć na zewnętrzną manifestację 

kosmiczną swoimi zwykłymi oczyma. Ujrzał wkoło siebie wspaniały krajobraz Vrndavany – 

pełen drzew – który jest źródłem życia dla wszystkich żywych istot Mógł zobaczyć 

transcendentalną ziemię Vrndavany, gdzie wszystkie żywe istoty są transcendentalne w 

stosunku do zwykłej przyrody. W lesie Vrndavany nawet dzikie zwierzęta, takie jak tygrysy i 

inne, żyją w pokoju z sarnami i istotami ludzkimi. Mógł zrozumieć, że dzięki obecności 

Najwyższej Osoby Boga we Vrndavanie, miejsce to jest transcendentalne w stosunku do 

wszystkich innych miejsc i że nie ma tam żądzy ani chciwości. Brahma ujrzał tam Śri Krsnę, 

Najwyższą Osobę Boga, grającego rolę małego pasterza. Zobaczył on to małe dziecko, z 

jedzeniem w Swojej lewej rączce, poszukujące Swoich przyjaciół, krów i cieląt, tak jak robił 

to rok wcześniej, tuż po ich zniknięciu. 

    Wtedy Brahma natychmiast zszedł ze swojego nosiciela-łabędzia i upadł przed Panem jak 

złota laska. Słowem, którego używa się pomiędzy Vaisnavami dla określenia czynności 

ofiarowywania komuś wielkiego szacunku, jest dandavat. Oznacza to upadnięcie tak jak 

laska. Szacunek starszym Vaisnavom oddaje się w ten sposób, że pada się przed nimi w 

postawie wyprostowanej, niczym kij. Więc Brahma w ten sposób upadł przed Panem, aby 

ofiarować Mu swoje wyrazy szacunku; a ponieważ Brahma ma złotą karnację, wyglądał on 

jak złota laska wyciągnięta przed Panem. Wszystkie cztery hełmy na głowach Brahmy 

dotykały lotosowych stóp Krsny. Przepełniony szczęściem, zaczął ronić łzy i tymi łzami 

obmył lotosowe stopy Krsny. Kilkakrotnie powstawał i na powrót padał przed Panem, kiedy 



72 

 przypominał sobie Jego wspaniałe czyny. Po dłuższym czasie takiego składania Panu 

pokłonów, Brahma powstał, wycierając rękoma swoje oczy. Widząc Pana przed sobą, drżąc 

zaczął ofiarowywać Mu swoje modlitwy z wielkim szacunkiem, pokorą i uwagą. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do trzynastego rozdziału książki Krsna, 

zatytułowanego "Brahma kradnie chłopców i cielęta". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*14. Modlitwy ofiarowane Panu Krsnie przez Pana Brahmę 

    Brahma rzekł: "Mój drogi Panie, Ty jesteś jedynym godnym uwielbienia Najwyższym 

Panem, Osobą Boga i dlatego Tobie ofiarowuję swoje pokorne wyrazy szacunku i modlitwy, 

pragnąc Cię zadowolić. Twoje ciało jest pięknego koloru chmur napełnionych wodą i 

otoczony jesteś srebrną świetlistą aurą emanującą z Twoich żółtych szat. 

    "Ofiarowuję swoje wielokrotne i pełne szacunku pokłony synowi Nandy Maharajy, który 

stoi tutaj przede mną z muszlą, pierścieniami i pawim piórem we włosach. Jego twarz jest 

niezwykle piękna, na głowie nosi turban obwieszony girlandami z leśnych kwiatów, a w 

rączce Swojej ściska odrobinę jedzenia. Ma przy Sobie laskę, trąbkę, bawoli róg i flet. Stoi 

tutaj przede mną na Swoich małych lotosowych nóżkach. 

    "Mój drogi Panie, ludzie mogą mówić o mnie, że jestem mistrzem wiedzy wedyjskiej i 

stworzycielem tego wszechświata, ale teraz dowiedzione zostało, iż nie jestem w stanie 

zrozumieć Twojej Osoby, mimo iż obecny jesteś tutaj przede mną jako małe dziecko. Bawisz 

się ze Swoimi przyjaciółmi, cielętami i krowami, co mogłoby znaczyć, iż nie masz nawet 

dostatecznego wykształcenia. Zdajesz się być tylko wiejskim chłopcem, trzymającym 

jedzenie w garstce i poszukującym Swoich cieląt. A mimo to jest tak wielka różnica 

pomiędzy ciałem Twoim i moim, że zrozumienie mocy Twojego ciała przekracza moje 

możliwości. Jak powiedziałem to już w Brahma-samhicie, Twoje ciało nie jest materialne." 

    Brahma-samhita oznajmia, że ciało Pana jest całkowicie duchowe; nie ma różnicy 

pomiędzy ciałem Pana i Nim Samym. Każda część Jego ciała może spełniać funkcje każdej 

innej części. Pan może patrzeć Swoimi rękoma, może słuchać swoimi oczyma, może 

przyjmować ofiary Swoimi nogami i może stwarzać Swoimi ustami. 

    Brahma kontynuował: "Pojawiłeś się w postaci małego chłopca-pasterza po to, aby 

zadowolić Swoich bhaktów, i chociaż popełniłem obrazę wobec Twoich lotosowych stóp, 

uprowadzając chłopców, krowy i cielęta, wiem, że masz litość nade mną. Jest to Twoja 

transcendentalna cecha; darzysz wielką miłością Swoich bhaktów. Lecz pomimo tej Twojej 
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 miłości dla mnie, nie jestem w stanie pojąć mocy poczynań Twojego ciała. Jeżeli ja, Pan 

Brahma, najwyższa osoba w tym wszechświecie, nie mogę zrozumieć tego dziecięcego ciała 

Najwyższej Osoby Boga, to cóż dopiero mówić o innych? I jeśli nie jestem w stanie pojąć 

mocy duchowych Twego dziecięcego ciała, to w jaki sposób mógłbym zrozumieć Twoje 

transcendentalne rozrywki? Dlatego, jak mówi Bhagavad-gita, każdy kto chociaż trochę jest 

w stanie zrozumieć transcendentalne rozrywki, pojawianie się i odchodzenie Pana, ten 

natychmiast staje się zdolny do wejścia do królestwa Boga tuż po opuszczeniu swego 

materialnego ciała. Zdanie to potwierdzają również Vedy, oznajmiając w prosty sposób: 

poprzez zrozumienie Najwyższej Osoby Boga można uwolnić się z koła powtarzających się 

narodzin i śmierci. Dlatego daję radę wszystkim ludziom, aby nie próbowali zrozumieć 

Ciebie Samego (tzn. poprzez Twoje przekazy w Bhagavad-gicie i innej literaturze 

wedyjskiej), czy też od zrealizowanego bhakty, który przyjął schronienie porzucenie 

spekulacji umysłowych i usiłowanie słuchania o Tobie, czy to od Ciebie Samego (tzn. 

poprzez Twoje przekazy w Bhagavad-gicie i innej literaturze wedyjskiej), czy też od 

zrealizowanego bhakty, który przyjął schronienie u Twych lotosowych stóp. Należy słuchać 

od bhakty bez spekulowania. Nie musi się nawet zmieniać swojej pozycji w tym świecie. 

Należy jedynie słuchać Twojego przekazu. Mimo iż nie jesteś poznawalny poprzez materialne 

zmysły; to jedynie poprzez słuchanie o Tobie można stopniowo pokonać niewiedzę i wynikłe 

z niej nieporozumienia. Jedynie dzięki Swojemu wielkiemu miłosierdziu dajesz się poznać 

Swojemu bhakcie, gdyż tylko poprzez bhakti, nie żadne inne środki, można pokonać Ciebie. 

Wiedza spekulatywna nie zabarwiona służbą oddania jest jedynie bezużyteczną stratą czasu, 

jeśli chodzi o poszukiwanie Ciebie. Waga służby oddania jest tak wielka, że nawet niewielki 

wysiłek na tej ścieżce może wznieść daną osobę na najwyższą platformę doskonałości. Nie 

powinno się zatem lekceważyć pomyślnej ścieżki służby oddania na rzecz metod 

spekulatywnych. Poprzez metody spekulatywne można uzyskać częściową wiedzę o Twojej 

manifestacji kosmicznej, ale nie można w ten sposób zrozumieć Ciebie, który jesteś źródłem i 

początkiem wszystkiego. Starania osób, które zainteresowane są tylko wiedzą spekulatywną, 

są jedynie próżnym wysiłkiem, tak jak próżny jest wysiłek osób, które chcą coś zyskać 

młócąc puste kłosy ryżowe. Można zyskać trochę ryżu przez wymłócenie kłosów ryżowych w 

młynie, ale jeśli ktoś usiłuje młócić jeszcze pozostałe plewy, to czyż nie jest to próżnym 

wysiłkiem i czy można mówić o jakimś zysku? 

    "Mój drogi Panie, w historii ludzkości jest wiele przykładów takich osób, które po 

nieudanych próbach osiągnięcia platformy transcendentalnej zaangażowały się w służbę 

oddania dla Ciebie, poświęcając Ci czynności swojego ciała, umysłu i swoje słowa, i w ten 

sposób osiągnęły stan najwyższej doskonałości i weszły do Twojego królestwa. Procesy 

poznawania Ciebie poprzez spekulacje czy medytacje mistyczne są wszystkie bezskuteczne 

bez służby oddania. Należy zatem zaangażować się w taką służbę dla Ciebie, nawet poprzez 

spełnianie swoich ziemskich powinności, i należy zawsze być w kontakcie z Tobą poprzez 

proces słuchania i intonowania o Twoich transcendentalnych chwałach. Jedynie przez 

przywiązanie się do słuchania i intonowania o Twych chwałach można osiągnąć stan 

najwyższej doskonałości i wejść do Twojego królestwa. Jeśli zatem ktoś zawsze pozostaje w 

kontakcie z Tobą poprzez ten proces słuchania i intonowania, a rezultaty swojej pracy 

ofiarowuje Tobie jedynie, ten bardzo łatwo i szczęśliwie osiąga promocję do Twojej 

najwyższej siedziby. Jesteś realizowany przez te osoby, które oczyściły swoje serca z 

wszelkich nieczystości. A taką czystość serca można osiągnąć właśnie poprzez proces 

słuchania i śpiewania o Twych chwałach." 

    Pan jest wszechprzenikający. Jak oznajmia to Sam Pan Krsna w Bhagavad-gicie: 

"Utrzymuję wszystko, a jednocześnie jestem z dala od wszystkiego." Ponieważ Pan jest 

wszechprzenikający, nie ma nic, co by istniało bez Jego wiedzy. Wszechprzenikająca natura 

Najwyższej Osoby Boga nigdy nie może zostać objęta ograniczoną wiedzą żywej istoty. 
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 Zatem tylko ta osoba, która osiągnęła spokój umysłu, poprzez skupienie tego umysłu na 

lotosowych stopach Pana, jest w stanie zrozumieć Najwyższego Pana do pewnego stopnia. 

Naturą umysłu jest przerzucanie się z jednej rzeczy na drugą, w poszukiwaniu zadowalania 

zmysłów. Zatem tylko osoba, która zawsze angażuje swoje zmysły w służbę dla Pana, może 

kontrolować umysł i być skupioną na lotosowych stopach Pana. Ta koncentracja umysłu na 

lotosowych stopach Pana jest nazywana samadhi. Dopóki więc ktoś nie osiągnie stanu 

samadhi, czyli ekstazy, dopóty nie jest on w stanie zrozumieć Najwyższej Osoby Boga. Mogą 

istnieć pewni filozofowie czy naukowcy studiujący tę naturę kosmiczną atom po atomie; 

mogą być oni tak zaawansowani, że będą w stanie obliczyć skład atomowy atmosfery 

kosmicznej czy nawet wszystkich planet, czy gwiazd na niebie, a nawet zbadać świetlne 

molekularne cząstki słońca czy innych gwiazd i ciał świetlnych. Ale niemożliwością jest 

zliczenie cech i jakości Najwyższej Osoby Boga. 

    Jak oznajmione to zostało na początku Vedanta-sutry, Najwyższa Osoba Boga jest źródłem 

wszystkich cech i jakości. Jest On na ogół nazywany nirguna. Nirguna znaczy pozbawiony 

cech. Guna znaczy "cecha", a nir znaczy "bez". Ale impersonaliści interpretują to słowo 

nirguna jako "nie posiadający żadnych cech." Ponieważ nie są oni w stanie pojąć cech Pana w 

realizacji transcendentalnej, wnioskują wobec tego, że Najwyższy Pan nie ma żadnych cech. 

Ale w rzeczywistości nie jest to prawdą. Prawda jest taka, że jest On oryginalnym źródłem 

wszystkich cech. Wszystkie cechy (jakości) bezustannie emanują z Niego. W jaki sposób 

może zatem ograniczona osoba zliczyć cechy Pana? Można zliczyć te cechy w jednym 

momencie, ale już po chwili ilość ich się zwiększa. Zatem niemożliwością jest oszacowanie 

transcendentalnych cech Pana. Dlatego nazywany jest On nirguna. Jego cech nie można 

oszacować. 

    Nie należy zatem tracić czasu na bezużyteczne próby oszacowania jakości Pana. Nie ma 

potrzeby oddawania się spekulacjom czy uprawianiu ćwiczeń cielesnych, aby osiągnąć 

doskonałość w yodze mistycznej. Należy jedynie zrozumieć, że nieszczęścia czy 

przyjemności spotykające to ciało są mu przeznaczone. Daremne są więc próby uniknięcia 

niedoli tej egzystencji materialnej czy dążenia do osiągnięcia szczęścia poprzez różnego 

rodzaju ćwiczenia. Najlepszym rozwiązaniem jest podporządkowanie się Najwyższej Osobie 

Boga całym swoim ciałem, umysłem i słowami, i bezustanne pozostawanie w Jego służbie. 

Tylko taki transcendentalny wysiłek przyniesie owoce, podczas gdy inne próby zrozumienia 

Prawdy Absolutnej nigdy nie skończą się sukcesem. Dlatego żadna inteligentna osoba nie 

usiłuje zrozumieć Najwyższej Osoby Boga, Prawdy Absolutnej, za pomocą swoich spekulacji 

czy sił mistycznych. Raczej angażuje się ona w służbę oddania i całkowicie polega na 

Najwyższej Osobie Boga. Wie, że wszystko, co przydarza się jej ciału, jest tylko rezultatem 

jej przeszłego działania dla korzyści materialnych. Jeśli ktoś żyje takim prostym życiem w 

służbie oddania, wtedy automatycznie może osiągnąć transcendentalne królestwo Pana. W 

rzeczywistości każda żywa istota jest cząstką Najwyższego Pana i synem Boga. Każda ma 

naturalne prawo do udziału w transcendentalnych przyjemnościach Pana, ale z powodu 

swojego kontaktu z materią, praktycznie straciła ona prawo do tego dziedzictwa. Jeśli ktoś 

jednak przyjmuje tę prostą metodę i angażuje się w służbę oddania, wtedy automatycznie 

staje się zdolny do uwolnienia się od nieczystości materialnych oraz wzniesienia się do 

pozycji transcendentalnej i obcowania z Panem. 

    Pan Brahma przedstawił się Panu Krsnie jako najbardziej zarozumiała i arogancka żywa 

istota, ponieważ chciał sprawdzić wspaniałość Jego osobistych mocy. Skradł Panu Jego 

cielęta i chłopców po to, aby zobaczyć w jaki sposób Pan je odzyska. Po dokonaniu tego 

manewru Pan Brahma przyznał, że próba ta świadczyła o największej zarozumiałości, jako że 

chciał sprawdzić swoją moc przed osobą będącą źródłem wszystkich mocy. Odzyskując 

rozsądek, Pan Brahma zauważył, że chociaż jest bardzo potężną żywą istotą w porównaniu ze 

wszystkimi innymi żywymi istotami w tym materialnym świecie, to wobec mocy i energii 
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 Boga jego własna siła jest niczym. Naukowcy tego materialnego świata wynaleźli takie cudo 

jak broń atomowa, która, jeśli zostanie wypróbowana w jakimś miejscu na tej planecie, to 

posieje tam tak zwane spustoszenie. Ale jeśli tę samą broń wypróbować na słońcu, to jaka 

będzie tam jej moc? Tam będzie ona niczym. Podobnie, kradzież cieląt i chłopców przez 

Brahmę mogła być cudownym pokazem sił mistycznych, ale kiedy Śri Krsna ukazał Swoją 

moc rozprzestrzeniając się w tak wielu chłopców i tak wiele cieląt i utrzymywanie ich bez 

wysiłku, Brahma zrozumiał, iż jego własne siły były bardzo niewielkie. 

    Brahma nazwał Pana Krsnę Acyuta, ponieważ Pan nigdy nie zapomina nawet najmniejszej 

służby Swojego bhakty. Jest On tak dobry i darzy tak wielką miłością Swoich bhaktów, że 

nawet niewielka służba spełniana przez nich przyjmowana jest przez Niego jako coś 

wielkiego. Brahma niewątpliwie pełni wielką służbę dla Pana. Jako najwyższa osoba 

zarządzająca tym określonym wszechświatem, jest on bez wątpienia wiernym sługą Krsny; 

dlatego był on w stanie uspokoić Krsnę. Poprosił on Pana, aby Ten potraktował go jako 

podporządkowanego Sobie sługę, któremu można wybaczyć małe błędy i zuchwalstwo. 

Zauważył, iż był "nadęty" dumą z powodu swojej potężnej pozycji Pana Brahmy. Ponieważ 

jest on inkarnacją siły pasji w tym świecie materialnym, było to dla niego czymś zupełnie 

naturalnym i stąd ów błąd. Ostatecznie jednak Krsna okazał łaskę Swojemu słudze i wybaczył 

mu jego poważną pomyłkę. 

    Pan Brahma zdał sobie sprawę ze swojej rzeczywistej pozycji. Jest on niewątpliwie 

najwyższym nauczycielem tego wszechświata, sprawującym kontrolę nad działaniem i 

tworami natury materialnej, składającej się z kompletnych elementów materialnych: 

fałszywego ego, eteru, powietrza, ognia, wody i ziemi. Taki wszechświat może być ogromny, 

ale można go zmierzyć, tak jak możemy zmierzyć, że nasze ciało ma siedem łokci. Na ogół 

miara ciała każdego człowieka równa się siedmiu łokciom jego ręki. Ten określony 

wszechświat może zdawać się być takim bardzo potężnym ciałem, ale dla Brahmy ma on nie 

więcej jak siedem łokci. Poza tym wszechświatem znajduje się nieograniczona liczba innych 

wszechświatów, które już nie podlegają kompetencji tego określonego Brahmy. Tak jak 

niezliczone, nieskończenie małe cząstki atomów przedostają się przez oszklone okno, tak 

miliony i tryliony wszechświatów w swoich formach nasion wychodzą z porów oddechowych 

ciała Maha-Visnu, a ten Maha-Visnu jest jedynie częścią pełnej ekspansji Krsny. W takiej 

sytuacji, chociaż Pan Brahma jest najwyższą istotą w tym wszechświecie, jakież jest jego 

znaczenie w obecności Pana Krsny? 

    Dlatego Pan Brahma porównał się do maleńkiego dziecka w łonie matki. Jeśli dziecko w 

łonie matki porusza swoimi rączkami i nóżkami, dotykając ciała matki, czyż matka obraża się 

za to na dziecko? Oczywiście, że nie. Podobnie, Pan Brahma może być wielką osobistością, a 

mimo tego nie tylko Brahma, ale i wszystko co istnieje, spoczywa w łonie Najwyższej Osoby 

Boga. Energia Pana przenika wszystko. Nie ma żadnego miejsca w tym wszechświecie, gdzie 

by ona nie funkcjonowała. Wszystko spoczywa w energii Pana, więc zarówno Brahma tego 

wszechświata, jak i Brahmowie wielu innych milionów i trylionów wszechświatów 

spoczywają w energii Pana. Dlatego Pan uważany jest za matkę, a wszystko co spoczywa w 

łonie tej matki, uważane jest za dziecko. A dobra matka nigdy nie czuje się urażona, jeśli 

dziecko dotyka jej ciała, kopiąc nóżkami. 

    Pan Brahma zauważył następnie, że narodził się z kwiatu lotosu wyrastającego z pępka 

Narayany po rozwiązaniu trzech światów, czyli trzech systemów planetarnych znanych jako 

Bhurloka, Bhuvarloka i Svarloka. Wszechświat dzieli się na trzy części, mianowicie: Svarga, 

Martya i Patala. Te trzy systemy planetarne pogrążają się w wodzie z chwilą rozwiązania 

wszechświata. W tym czasie Narayana, pełna część Krsny, kładzie się na tej wodzie i 

stopniowo z Jego pępka wyrasta łodyżka kwiatu lotosu, i na tym kwiecie lotosu rodzi się 

Brahma. Zatem wniosek z tego jest taki, że matką Brahmy jest Narayana. Ponieważ Pan jest 

miejscem spoczynku wszystkich żywych istot po rozwiązaniu wszechświata, dlatego 



76 

 nazywany jest On Narayana. Słowo nara oznacza całkowitą liczbę wszystkich żywych istot, 

a ayana oznacza miejsce spoczynku. Ta forma Garbhodakaśayi Visnu nazywana jest 

Narayana, ponieważ spoczywa On na wodzie. Ponadto jest On miejscem spoczynku dla 

wszystkich żywych istot Oprócz tego, jak potwierdza to Bhagavad-gita, Narayana jest także 

obecny w sercu każdej żywej istoty. Ponieważ ayana oznacza zarówno źródło wiedzy, jak i 

miejsce spoczynku, więc jest On Narayanem również w tym sensie. Bhagavad-gita 

potwierdza również to, że żywa istota może pamiętać dzięki temu, że w sercu jej obecna jest 

Dusza Najwyższa. Po zmianie ciała żywa istota zapomina swoje życie przeszłe, ale ponieważ 

Narayana, Dusza Najwyższa obecny jest w jej sercu, przypomina On jej, aby działała zgodnie 

ze swoimi przeszłymi pragnieniami. Pan Brahma chciał dowieść, ze Krsna jest oryginalnym 

Narayanem, że jest On źródłem Narayana, i że Narayana nie jest manifestacją zewnętrznej 

energii, mayi, ale jest ekspansją energii duchowej. Działanie energii zewnętrznej, czyli mayi, 

manifestuje się po stworzeniu świata kosmicznego, a energia duchowa Narayany była czynna 

przed stworzeniem. Więc ekspansje Narayany, od Krsny do Garbhodakaśayi Visnu, od 

Garbhodakaśayi Visnu do Ksirodakaśayi Visnu, i od Ksirodakaśayi Visnu do każdego serca, 

są manifestacjami Jego duchowej energii. Nie są One kierowane przez energię materialną, 

zatem nie są one czymś przemijającym. Wszystko to, co znajduje się pod wpływem energii 

materialnej, jest przemijające, natomiast wszystko kierowane przez energię duchową, jest 

wieczne. 

    Brahma jeszcze raz potwierdził swoje zdanie, oznajmiając, iż Krsna jest oryginalnym 

Narayanem. Powiedział on, że potężne kosmiczne ciało nadal spoczywa na wodach znanych 

jako Garbhodaka. Oznajmił to w ten sposób: "To potężne ciało tego wszechświata jest inną 

manifestacją Twojej energii. Ponieważ spoczywa ono na wodzie, ta kosmiczna forma jest 

również Narayanem, a my znajdujemy się w łonie tej formy Narayana. Widzę Ciebie na 

wodzie, czuję Ciebie w swoim sercu, jak również oglądam Ciebie teraz stojącego tutaj przede 

mną. Ty jesteś oryginalnym Narayanem. 

    "Mój drogi Panie, w tej inkarnacji dałeś dowód na to, że jesteś najwyższym kontrolerem 

mayi. Obecny jesteś w tej kosmicznej manifestacji, a mimo tego całe stworzenie znajduje się 

wewnątrz Ciebie. Ten fakt został już dowiedziony, kiedy całą tę kosmiczną manifestację 

zamanifestowałeś matce Yaśodzie w Swoich ustach. Dzięki Swojej niepojętej mocy 

yogamayi, możesz czynić takie rzeczy bez żadnej zewnętrznej pomocy. 

    "Mój drogi Panie Krsno, cała ta manifestacja kosmiczna, którą oglądamy teraz, spoczywa 

w Twoim ciele. A jednak widzę Ciebie na zewnątrz wszystkiego, tak jak i Ty widzisz mnie na 

zewnątrz. Jak takie rzeczy mogłyby mieć miejsce, gdyby nie oddziaływanie Twoich 

niepojętych energii?" 

    Pan Brahma zwrócił tutaj uwagę na to, iż bez zaakceptowania niepojętych mocy 

Najwyższej Osoby Boga nie można wytłumaczyć prawdziwego stanu rzeczy. Kontynuował w 

ten sposób: "Mój drogi Panie, pozostawiając na uboczu wszystkie inne rzeczy i tylko biorąc 

pod uwagę dzisiejsze wydarzenia – których byłem świadkiem – czyż przyczyną ich nie były 

Twoje niepojęte moce? Najpierw zobaczyłem Ciebie Samego. Następnie ujrzałem Ciebie i 

Twoje ekspansje w postaci chłopców, cieląt, krów i całej rzeczywistości Vrndavany, a potem 

ujrzałem Ciebie i wszystkich tych chłopców w postaci czteroramiennych Visnu, wielbionych 

przez wszystkie elementy i wszystkich półbogów, łącznie ze mną. A potem na powrót 

wszyscy oni zamienili się w pasterzy, a Ty Sam pozostałeś takim, jakim byłeś przedtem. Czyż 

to nie świadczy o tym, że Ty jesteś Najwyższym Narayanem, źródłem wszystkiego, z którego 

wszystko emanuje i na powrót wraca do Ciebie, a Ty pozostajesz niezmiennym?" 

    "Osoby, które nie są świadome Twoich niepojętych mocy, nie są w stanie zrozumieć tego, 

iż Ty Sam rozwijasz się w stwarzającego wszechświat Brahmę, utrzymującego go Visnu, a 

następnie niszczącego go Śivę. Osoby, które nie są świadome prawdziwego stanu rzeczy 

myślą, że ja, Brahma, jestem stworzycielem świata, że Visnu go utrzymuje, a Pan Śiva 
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 unicestwia. W rzeczywistości jednak to Ty jesteś wszystkim – stworzycielem, utrzymującym 

i unicestwiającym. Podobnie, ty objawiasz się w różnych inkarnacjach. Pomiędzy półbogami 

inkarnujesz jako Vamanadeva, pomiędzy wielkimi mędrcami jako Paraśurama, pomiędzy 

istotami ludzkimi pojawiasz się w Swojej własnej postaci, jako Pan Krsna, albo Pan Rama, 

pomiędzy zwierzętami zjawiasz się jako inkarnacja dzika, a pomiędzy istotami wodnymi jako 

inkarnacja ryby. A pomimo tego nie masz narodzin. Zawsze jesteś wieczny. Pojawiasz się i 

odchodzisz za pomocą Swoich niepojętych mocy, tylko w tym celu, aby ochronić oddanych 

Tobie bhaktów i unicestwić demony. O mój Panie, o wszechprzenikająca Najwyższa Osobo 

Boga, O Duszo Najwyższa, panie wszystkich sił mistycznych, nikt nie jest w stanie zrozumieć 

Twych transcendentalnych rozrywek manifestowanych w obrębie tych trzech światów. Nikt 

nie jest w stanie zrozumieć tego, w jaki sposób manifestujesz Swoją yogamayę, w jaki sposób 

przychodzisz tutaj i jak działasz poprzez Swoją transcendentalną energię. Mój drogi Panie, 

cała ta manifestacja kosmiczna jest jak senny przebłysk, a jej tymczasowość jedynie niepokoi 

umysł. W rezultacie tego wszyscy jesteśmy pełni trosk w tym przemijającym życiu, które 

oznacza jedynie cierpienie i niedolę. A mimo tego to krótkotrwałe życie w tym materialnym 

świecie wydaje się być przyjemnym i drogim z tego powodu, że rozwinęło się ono z Twojego 

ciała, które jest wieczne oraz pełne szczęścia i wiedzy. 

    "Dlatego też oznajmiam, iż Ty jesteś Duszą Najwyższą, Prawdą Absolutną i najwyższą 

oryginalną osobą. I mimo iż rozwinąłeś się w tak wiele form Visnu, czy żywych istot i 

energii, poprzez Swoje niepojęte moce, jesteś najwyższym, jednym bez wtórego, jesteś 

najwyższą Nadduszą. Niezliczone żywe istoty są jedynie jak iskry z oryginalnego ognia. 

Błędna jest koncepcja, iż Najwyższy Duch jest bezosobowy, gdyż widzę, że Ty jesteś 

oryginalną osobą. Osoba o ubogim zasobie wiedzy może myśleć, że ponieważ jesteś synem 

Nandy Maharajy, to nie możesz być pierwszą, oryginalną osobą, że narodziłeś się jak istota 

ludzka. Ale osoby takie są w błędzie. Ty jesteś rzeczywistą, oryginalną osobą. Takie jest moje 

orzeczenie. Pomimo tego, iż jesteś synem Nandy Maharajy, Ty jesteś oryginalną osobą i co 

do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ty jesteś Prawdą Absolutną, nie mającą nic wspólnego 

z tą materialną ciemnością. Ty jesteś oryginalnym źródłem brahmajyoti, jak również 

wszystkich materialnych ciał świetlnych. Twoja transcendentalna światłość jest tożsama z 

brahmajyoti. Jak oznajmia Brahma-samhita, brahmajyoti jest niczym innym jak tylko 

światłością Twojej Osoby. Jest wiele inkarnacji Visnu i inkarnacji Twoich różnych cech, ale 

wszystkie te inkarnacje nie są na tym samym poziomie. Ty jesteś oryginalną świecą. Inne 

inkarnacje mogą posiadać taką samą moc oświetlającą jak świeca oryginalna, ale świeca 

oryginalna jest źródłem wszelkiego światła. Ponieważ nie należysz do tego materialnego 

stworzenia, pozostaniesz takim jakim jesteś nawet po unicestwieniu tego świata. 

    "Ponieważ jesteś oryginalną osobą, opisany zostałeś w Gopala-tapani (wedyjski Upanisad) 

oraz w Brahma-samhicie jako govinda-adi-purusam. Govinda jest oryginalną, pierwotną 

osobą, przyczyną wszystkich przyczyn. Również Bhagavad-gita oznajmia, że Ty jesteś 

źródłem światłości Brahmana. Nikt zatem nie powinien uważać Twego ciała za zwykłe ciało 

materialne. Twoje ciało jest aksara, niezniszczalne. Ciało materialne jest zawsze pełne 

trojakich nieszczęść, lecz Twoje ciało jest sac-cid-ananda-vigraha: pełne życia, szczęścia, 

wiedzy oraz wieczności. Jesteś również niranjana, ponieważ Twoje rozrywki, jako małego 

syna matki Yaśody czy Pana pasterek gopi, nigdy nie są skażone cechami materialnymi. I 

chociaż rozwinąłeś się w tak wielu chłopców i tak wiele cieląt i krów, Twoje transcendentalne 

moce nie uległy pomniejszeniu. Jesteś zawsze w pełni kompletny w Sobie. Jak opisuje 

literatura wedyjska, jeśli od kompletnego – Najwyższej Absolutnej Prawdy – odejmiemy 

kompletne, to nadal pozostanie ono kompletnym, Najwyższą Absolutną Prawdą. I chociaż 

kompletne dało początek wielu ekspansjom, kompletne to jest jednym bez wtórego. Ponieważ 

wszystkie Twoje rozrywki są duchowe, nie mogą one zostać zanieczyszczone przez cechy 

natury materialnej. Jeśli podporządkowujesz się Swojemu ojcu i matce, Nandzie i Yaśodzie, 
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 Twoje moce nie ulegają przez to pomniejszeniu. Jest to tylko wyraz Twojej miłości do 

drogich Ci bhaktów. Nie masz godnego Siebie konkurenta. Osoba o ubogim zasobie wiedzy 

utrzymuje, że Twoje rozrywki i Twoje przyjście to jedynie materialne uwarunkowania. Ty 

jednak, jak potwierdza to Gopala-tapani, jesteś transcendentalny w stosunku do wiedzy, jak i 

do niewiedzy. Nigdy nie ulegając unicestwieniu, jesteś oryginalnym amrta (nektarem 

nieśmiertelności). Vedy potwierdzają to w ten sposób: amrtam śaśvatam brahme. Brahman 

jest wiecznym, najwyższym źródłem wszystkiego, nie mającym narodzin ani śmierci. 

    "Upanisady oznajmiają, że Najwyższy Brahman jest tak promienny jak słońce i jest On 

źródłem wszystkiego, a każdy kto może zrozumieć tę oryginalną osobę, zostaje uwolniony od 

materialnego, uwarunkowanego życia. Twoją rzeczywistą pozycję, naturę Twoich narodzin, 

pojawiania się, odchodzenia i czynów, może poznać każdy, kto jedynie przywiązuje się do 

Ciebie poprzez służbę oddania. Jak stwierdza to Bhagavad-gita, jedynie poprzez zrozumienie 

Twojej właściwej pozycji, Twojego pojawiania się i odchodzenia, można zostać natychmiast 

promowanym do królestwa duchowego tuż po opuszczeniu swego obecnego ciała. Dlatego 

inteligentne osoby, chcąc pokonać ocean materialnej niewiedzy, przyjmują schronienie u 

Twoich lotosowych stóp i w ten sposób bez trudu osiągają świat duchowy. Jest wiele osób 

praktykujących tak zwaną medytację, które nie wiedzą, że Ty jesteś Duszą Najwyższą. Jak 

oznajmia Bhagavad-gita, Ty jesteś Duszą Najwyższą obecną w sercu każdego. Dlatego nie 

ma potrzeby medytowania o czymkolwiek poza Tobą. Ten, kto zawsze jest pogrążony w 

medytacji o Twojej oryginalnej formie Krsny, ten bez trudu pokonuje ocean materialnej 

niewiedzy. Lecz osoby, które nie wiedzą, iż to Ty jesteś Duszą Najwyższą, pozostają w tym 

materialnym świecie pomimo swojej tak zwanej medytacji. Jeśli ktoś, poprzez obcowanie z 

Twoimi bhaktami, dochodzi do wiedzy, że Pan Krsna jest oryginalną Duszą Najwyższą, 

wtedy staje się on zdolny do pokonania oceanu materialnej ignorancji. W ten sposób osoba 

taka przestaje przyjmować sznur za węża, a skoro tylko ktoś zrozumie, że sznur nie jest 

wężem, uwalnia się od strachu. Kto zatem zrozumie Ciebie poprzez Twoje własne nauki 

przekazane w Bhagavad-gicie, albo poprzez nauki Twoich czystych bhaktów ze Śrimad-

Bhagavatam i całej literatury wedyjskiej – że Ty jesteś ostatecznym celem wiedzy – ten nie 

musi się już dłużej obawiać tej egzystencji materialnej. 

    "Tak zwane wyzwolenie i niewola nie mają już dłużej znaczenia dla osoby, która 

zaangażowała się w służbę oddania dla Ciebie, tak jak osoba, która wie, że sznur nie jest 

wężem, nie ma już powodu do strachu. Bhakta wie, że cały ten świat materialny należy do 

Ciebie, dlatego wszystko angażuje w transcendentalną służbę miłości dla Twojej Osoby. 

Dlatego nie ma dla niego już żadnej niewoli. Kto już znajduje się na planecie słońce, dla tego 

nie ma kwestii wschodu czy zachodu słońca, w znaczeniu dnia i nocy. Powiedziane jest 

również, że Ty, Pan Krsna, jesteś niczym słońce, a maya jest ciemnością. Gdzie obecne jest 

słońce, tam nie ma mowy o ciemności. Więc dla tych, którzy są zawsze przy Tobie, nie ma 

już dłużej kwestii niewoli czy wyzwolenia. Oni już są wyzwoleni. Z drugiej strony ci, co 

mylnie uważają się za wyzwolonych bez przyjęcia schronienia u Twych lotosowych stóp, 

upadają, gdyż ich inteligencja nadal jest nieczysta. 

    "Jeśli zatem ktoś myśli, że Dusza Najwyższa jest czymś różnym od Twojej Osoby i 

wskutek tego poszukuje Duszy Najwyższej gdzie indziej, w lasach czy jaskiniach Himalajów, 

to jego sytuacja jest bardzo żałosna." 

    "W Swoich naukach w Bhagavad-gicie oznajmiasz, iż należy porzucić wszystkie inne 

procesy samorealizacji i jedynie poddać się Tobie, gdyż to jest właśnie doskonałością. 

Ponieważ Ty jesteś najwyższym we wszystkim, ci, którzy poszukują światłości Brahmana, 

również poszukują Ciebie, a ci co dążą do realizacji Duszy Najwyższej, również dążą do 

Ciebie. W Bhagavad-gicie oznajmiasz, że Ty Sam, poprzez Swoją częściową reprezentację 

jako Dusza Najwyższa, przeniknąłeś tą materialną manifestację kosmiczną. Obecny jesteś w 

każdym sercu i nie ma potrzeby poszukiwania Duszy Najwyższej gdzie indziej. Jeśli ktoś to 
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 robi, to po prostu znajduje się w ignorancji. Ten natomiast, kto jest transcendentalny do 

takiej pozycji, rozumie, iż jesteś nieograniczony, że jesteś zarówno wewnątrz jak i na 

zewnątrz wszystkiego. Jesteś obecny wszędzie. Zamiast poszukiwać Duszy Najwyższej gdzie 

indziej, bhakta skupia swój umysł na Tobie, który jesteś wewnątrz. W rzeczywistości 

poszukiwać Ciebie może tylko ten, kto wolny jest już od materialnej koncepcji życia. Inne 

osoby nie są do tego zdolne. Przykład z przyjmowaniem sznura za węża stosuje się do tych, 

którzy nadal są w ignorancji jeśli chodzi o Twoją Osobę. W rzeczywistości widzenie węża w 

sznurze jest jedynie wytworem umysłu. Podobnie też, maya istnieje tylko w umyśle. Maya 

jest niczym innym jak tylko niewiedzą o Twojej Osobie. Kiedy ktoś zapomina o Tobie, wtedy 

znajduje się w uwarunkowanym stanie mayi. Kto natomiast skupiony jest na Tobie wewnątrz 

i na zewnątrz, ten wolny jest od złudzeń. 

    "Ten tylko może zrozumieć Twoje chwały, kto ma chociaż odrobinę oddania dla Ciebie. 

Nawet ten, kto dąży do realizacji Brahmana czy Paramatmy, nie może zrozumieć różnych 

cech Twojej Osoby, dopóki nie wstąpi na ścieżkę służby oddania dla Ciebie. Ktoś może być 

mistrzem duchowym wielu impersonalistów lub też może udać się do lasu czy jaskini 

górskiej, by tam w odosobnieniu medytować przez wiele, wiele lat, ale bez odrobiny służby 

oddania dla Ciebie nie będzie w stanie zrozumieć Twoich chwał. Nie będąc dotkniętym przez 

cudowne efekty służby oddania, nie można także zrealizować Brahmana ani Paramatmy, 

nawet pomimo wieloletnich poszukiwań. 

    "Mój drogi Panie, modlę się o to szczęście, abym, w tym czy w następnym życiu, bez 

względu na to gdzie i kiedy się narodzę, mógł zostać zaliczonym do grona Twoich bhaktów. 

Błagam Cię, abym, bez względu na to gdzie bym nie był, mógł być zaangażowanym w służbę 

oddania dla Ciebie. Nie dbam nawet o formę swojego przyszłego życia, gdyż, jak się mogłem 

przekonać, bhaktowie są szczęśliwi w służbie oddania dla Ciebie czy obcowaniu z Tobą 

nawet w postaci cieląt, krów i pasterzy. Dlatego wolałbym być jednym z nich, niż zajmować 

taką wzniosłą pozycję, jaką zajmuję teraz, gdyż jestem pełen ignorancji. Gopi i krowy 

Vrndavany dostąpiły tego szczęścia, że mogły Cię karmić swoim własnym mlekiem. Osoby 

pełniące wielkie ofiary i poświęcające w tych ofiarach wiele wartościowych kóz nie mogą 

osiągnąć doskonałości zrozumienia Ciebie, podczas gdy, jedynie przez służbę oddania, te 

niewinne wiejskie kobiety i krowy były w stanie zadowolić Cię swoim mlekiem. Piłeś ich 

mleko z zadowoleniem, chociaż nigdy nie jesteś zadowalany przez tych, którzy angażują się 

w pełnienie ofiar. Dlatego jestem zdumiony widząc, w jak szczęśliwym położeniu jest Nanda 

Maharaja, matka Yaśoda i wszyscy pasterze i gopi, kiedy Ty, Najwyższa Osoba Boga, 

Prawda Absolutna, obecny jesteś tutaj jako najbardziej im drogi obiekt miłości. Mój drogi 

Panie, nikt w rzeczywistości nie jest w stanie pojąć szczęścia tych mieszkańców Vrndavany. 

Wszyscy jesteśmy półbogami, bóstwami kontrolującymi różne zmysły żywych istot, i dumni 

jesteśmy z tego przywileju, ale w rzeczywistości nie ma porównania pomiędzy naszą pozycją, 

a pozycją tych szczęśliwych mieszkańców Vrndavany, którzy prawdziwie rozkoszują się 

Twoją obecnością tutaj, obcując z Tobą dzięki swoim czynom. My możemy być dumni z 

tego, iż jesteśmy kontrolerami zmysłów, ale tutejsi mieszkańcy Vrndavany są tak 

transcendentalni, iż nie podlegają oni naszej kontroli. W rzeczywistości zadowalają oni swoje 

zmysły poprzez służenie Tobie. Dlatego, jeśli w którymś ze swoich przyszłych żywotów 

otrzymam szansę narodzenia się na tej ziemi, we Vrndavanie, będę uważał to za wielkie 

szczęście.  

    "Dlatego mój drogi Panie, nie jestem zainteresowany żadnym materialnym bogactwem ani 

wyzwoleniem. Najpokorniej modlę się u Twych lotosowych stóp tylko o to, abym mógł 

narodzić się w tym lesie Vrndavana w jakimkolwiek ciele, tak abym mógł zostać zaszczycony 

kurzem ze stóp żyjących tu bhaktów. Nawet gdybym narodził się jako skromna trawa na tej 

ziemi, byłyby to dla mnie chwalebne narodziny. Lecz jeśli nie będę na tyle szczęśliwy, aby 

narodzić się w tutejszym lesie, błagam o pozwolenie przyjęcia narodzin tuż poza terenem 
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 Vrndavany, tak aby bhaktowie, którzy opuszczają czasem wioskę, mogli spacerować po 

mnie. Nawet to będę uważał za wielkie szczęście. Pragnę jedynie takich narodzin, w których 

będę mógł zostać sproszony kurzem opadłym ze stóp bhaktów. 

    "Widzę, że każdy żyje tutaj jedynie w pełnej świadomości Krsny, nie znając niczego poza 

Mukundą. Wszystkie Vedy w istocie zmierzają ku lotosowym stopom Krsny." 

    Bhagavad-gita oznajmia bardzo wyraźnie, iż celem wiedzy wedyjskiej jest odnalezienie 

Krsny. A Brahma-samhita mówi; że bardzo trudno jest odnaleźć Krsnę, Najwyższą Osobę 

Boga, jedynie przez studiowanie literatury wedyjskiej. Ale bardzo łatwo jest On osiągalny 

przez łaskę Jego czystego bhakty. Czyści bhaktowie Vrndavany są bardzo szczęśliwi, 

ponieważ mogą oglądać Mukundę (Pana Krsnę) przez cały czas. Słowo "mukunda" można 

rozumieć na dwa sposoby. Muk oznacza wyzwolenie. Pan Krsna może obdarzać 

wyzwoleniem, a tym samym i transcendentalnym szczęściem. Słowo to również odnosi się do 

Jego śmiejącej się twarzy, która podobna jest do kwiatu kunda. Mukha oznacza również 

twarz. Kwiat kunda jest bardzo piękny i zdaje się uśmiechać, dlatego użyto tego porównania. 

    Różnica pomiędzy czystymi bhaktami Vrndavany a innymi bhaktami jest taka, że 

mieszkańcy Vrndavany nie mają innych pragnień poza pragnieniem przebywania z Krsną. 

Krsna, będąc bardzo łaskawym dla Swoich bhaktów, spełnia to ich pragnienie. Ponieważ 

zawsze pragną oni towarzystwa Krsny, Pan zawsze gotów jest obdarzyć ich tym 

towarzystwem. Bhaktowie Vrndavany darzą Krsnę spontaniczną miłością. Nie przestrzegają 

oni zasad i przepisów. Nie muszą oni ściśle przestrzegać takich zasad, ponieważ w naturalny 

sposób rozwinęli już transcendentalną miłość do Krany. Zasady obowiązują te osoby, które 

jeszcze nie osiągnęły tej pozycji miłości transcendentalnej. Brahma jest również bhaktą Pana, 

ale musi on przestrzegać zasad. Modli się on do Krsny, aby Ten dał mu szansę narodzenia się 

we Vrndavanie, tak aby mógł wznieść się do poziomu miłości spontanicznej. 

    Pan Brahma kontynuował: "Mój Panie, czasami zastanawiam się, w jaki sposób będziesz w 

stanie odwdzięczyć się mieszkańcom Vrndavany za ich służbę. Chociaż wiem, że jesteś 

najwyższym źródłem wszystkich łask, to jednak zastanawiam się, jak będziesz w stanie 

wynagrodzić tę służbę, którą otrzymujesz od mieszkańców Vrndavany. Myślę o tym, jak 

bardzo jesteś łaskawy i wspaniałomyślny, gdyż nawet Putana, która w przebraniu atrakcyjnej 

kobiety przyszła oszukać Ciebie, otrzymała wyzwolenie i rzeczywistą pozycję matki. A inne 

demony należące do tej samej rodziny: jak Aghasura i Bakasura, również obdarzeni zostali 

wyzwoleniem. Wszystko to zadziwia mnie. Ci mieszkańcy Vrndavany oddali Tobie wszystko 

– swoje ciała, umysły, swoją miłość i domy. Wszystkiego używają dla zadowolenia Ciebie. 

Więc jak będziesz w stanie zwrócić im ten dług? Ty już oddałeś się Putanie. Podejrzewam, iż 

na zawsze pozostaniesz dłużnikiem mieszkańców Vrndavany, nie będąc w stanie 

odwdzięczyć się im za ich pełną miłości służbę. Potrafię zrozumieć, Mój Panie, że przyczyną 

doskonałej służby mieszkańców Vrndavany jest to, iż w sposób spontaniczny zaangażowali 

wszystkie swoje naturalne instynkty w służbę dla Ciebie. Mówi się, że przyczyną 

przywiązania do przedmiotów materialnych i domu jest złudzenie, które uwarunkowuje żywą 

istotę w tym świecie materialnym. Ale tak jest tylko w przypadku tych osób, które nie są 

świadome Krsny. Jeśli chodzi o mieszkańców Vrndavany, to wolni są oni od takich 

uwarunkowań, jak przywiązanie do domu i ogniska domowego. Ponieważ przywiązani są oni 

tylko do Ciebie, a domy ich zamienione zostały na świątynie, jako że Ty tam jesteś zawsze 

obecny, i ponieważ zapomnieli o wszystkim ze względu na Ciebie, wobec tego nie ma dla 

nich żadnych przeszkód. Dla osób świadomych Krsny dom i ognisko domowe nie są 

przeszkodą, gdyż nie ulegają one złudzeniu z powodu posiadania tych rzeczy. 

    "Mogę również zrozumieć to, iż Twoje pojawienie się w postaci chłopca-pasterza, dziecka 

wieśniaka, nie jest żadnym aktem materialnym. Jesteś tak bardzo zobowiązany im z powodu 

ich przywiązania do Ciebie, że obecny jesteś tutaj, aby poprzez tę swoją transcendentalną 

obecność jeszcze bardziej zachwycić ich służbą oddania i miłością do Siebie. We Vrndavanie 
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 nie ma rozróżnienia na rzeczy materialne i duchowe, gdyż wszystko jest dedykowane Tobie i 

użyte w służbie dla Ciebie. Mój drogi Panie, Twoje rozrywki we Vrndavanie są jedynie dla 

przyjemności Twoich bhaktów. A kto będzie uważał te rozrywki za materialne, ten zbłądzi. 

    "Mój drogi Panie, osoby które wyśmiewają Ciebie twierdząc, że posiadasz ciało materialne 

tak jak zwykły człowiek, opisane zostały w Bhagavad-gicie jako demoniczne i mniej 

inteligentne. Ty zawsze jesteś transcendentalny. Abhaktowie są w błędzie, uważając Ciebie za 

istotę materialną. W rzeczywistości przyjąłeś to ciało, które przypomina ciało zwykłego 

chłopca, tylko po to, by zwiększyć oddanie i transcendentalne szczęście Swoich bhaktów. 

    "Mój drogi Panie, nie mam nic do powiedzenia o ludziach, którzy ogłaszają, iż już 

zrealizowali Boga, albo tych którzy twierdzą, iż poprzez swoją realizację sami stali się 

Bogiem. Lecz jeśli chodzi o mnie, to muszę zauważyć szczerze, iż nie jestem w stanie 

zrealizować Cię poprzez moje ciało, umysł czy mowę. Cóż ja mogę powiedzieć o Tobie albo 

jak zrealizować Cię poprzez swoje zmysły Nie jestem nawet w stanie doskonale skupić 

swojego umysłu na Tobie, który jesteś panem wszystkich zmysłów. Żadna osoba w tym 

materialnym świecie nie jest w stanie pojąć Twoich cech, Twoich czynów i Twojego ciała. 

Jedynie dzięki Twojej łasce mogą niektórzy zrozumieć, do pewnego stopnia, kim jesteś. Mój 

drogi Panie, jesteś Najwyższym Panem całego stworzenia, chociaż czasami zdarza mi się, iż 

błędnie uważam siebie za pana tego wszechświata. Mogę nawet być panem tego 

wszechświata, ale są niezliczone ilości wszechświatów, jak też jest niezliczona ilość Brahm 

zarządzających tymi wszechświatami. W rzeczywistości jednak to Ty jesteś panem ich 

wszystkich. Jako Dusza Najwyższa obecna w sercu każdego, wiesz wszystko. Dlatego błagam 

Cię, przyjmij mnie na Swojego pokornego sługę. Mam nadzieję, iż przebaczysz mi to, że 

zakłóciłem Twoją zabawę z przyjaciółmi i cielętami. Teraz, jeśli łaskawie zgodzisz się na to, 

natychmiast opuszczę to miejsce, abyś dalej mógł radować się towarzystwem Swoich 

przyjaciół i cieląt, bez mojej osoby. 

    "Mój drogi Panie Krsno, samo Twoje imię wskazuje na to, iż jesteś wszechatrakcyjny. Ty 

jesteś również źródłem atrakcyjności słońca i księżyca. Poprzez splendor słońca przydajesz 

chwał samemu istnieniu dynastii Yadu. A poprzez czar księżyca wzmagasz moce ziemi, 

półbogów, braminów, krów i oceanów. Z powodu Twojej najwyższej atrakcyjności niszczone 

są demony, takie jak Kamsa i inni. Dlatego z całą rozwagą orzekam, iż Ty jesteś jedynym 

godnym uwielbienia Bogiem w całym tym stworzeniu. Przyjmuj zatem moje pokorne wyrazy 

szacunku, które Ci będę składał aż do unicestwienia tego materialnego świata. Dopóki świeci 

słońce w tym materialnym świecie, tak długo będę składał Ci pokłony." 

    W ten sposób Brahma, pan tego wszechświata, po ofiarowaniu pokornych wyrazów 

szacunku Najwyższej Osobie Boga i po trzykrotnym okrążeniu Go, gotowy był do powrotu 

do swojej siedziby znanej jako Brahmaloka. Swoim skinieniem Najwyższa Osoba Boga 

pozwolił mu odejść. I skoro tylko Brahma odszedł, Pan Krsna natychmiast przybrał taki sam 

wygląd jaki miał tego dnia, kiedy krowy i pasterze zniknęli Mu z oczu. 

    Krsna pozostawił Swoich przyjaciół posilających się nad brzegiem Yamuny, i chociaż 

powrócił On dokładnie po roku, pasterze byli przekonani, iż powrócił po chwili. Taka jest 

moc różnych energii Krsny i Jego dokonań. Bhagavad-gita oznajmia, że Krsna osobiście 

obecny jest w każdym sercu i On jest przyczyną zarówno pamiętania, jak i zapomnienia. 

Wszystkie żywe istoty podlegają najwyższej kontroli Pana i czasami pamiętają one, a czasami 

zapominają o swojej organicznej pozycji. Jego przyjaciele, będąc kontrolowanymi w ten 

sposób, nie wiedzieli tego, iż przez cały rok nie byli obecni nad brzegiem Yamuny i że przez 

ten czas pozostawali w uśpieniu pod wpływem złudnej energii Brahmy. Kiedy Krsna pojawił 

się przed chłopcami, byli oni przekonani, że "Krsna wrócił po upływie minuty". Zaczęli się 

śmiać myśląc, że Krsna postanowił nie opuszczać tej radosnej, jedzącej śniadanie kompanii. 

Wszyscy byli w wesołym nastroju i zapraszali Go: "Drogi przyjacielu Krsno, wróciłeś tak 

prędko! To dobrze, bo jeszcze nie zaczęliśmy jeść naszego śniadania; nie zdążyliśmy zjeść 
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 nawet kęsa. Więc proszę przyjdź i przyłącz się do nas, będziemy jedli razem." Krsna 

uśmiechnął się i przyjął ich zaproszenie, ciesząc się towarzystwem Swoich przyjaciół 

przygotowujących się do zjedzenia śniadania. Podczas jedzenia Krsna myślał: "Ci chłopcy 

wierzą, że powróciłem po chwili i nie wiedzą, że przez ostatni rok miałem do czynienia z 

mistycznymi siłami Pana Brahmy." 

    Po skończeniu posiłku chłopcy wraz ze swoimi cielętami zaczęli powracać do swoich 

domów we Vrajabhumi. W drodze powrotnej napotkali martwe ciało Aghasury w kształcie 

ogromnej żmiji. Kiedy Krsna pojawił się we Vrajabhumi, wracając do Swojego domu, 

widziany był przez wszystkich mieszkańców Vrndavany. Jego turban zdobiło pawie pióro i 

piękne leśne kwiaty. Miał na Sobie również girlandy kwiatów i pomalowany był kolorowymi 

minerałami z jaskini Wzgórza Govardhana. Wzgórze Govardhana jest słynne z tego, że 

dostarcza naturalnych czerwonych barwników, i tymi właśnie barwnikami Krsna i Jego 

przyjaciele pomalowali Sobie ciała. Każdy z nich miał przy sobie trąbkę zrobioną z bawolego 

rogu, laskę i flet, i każdy przywoływał swoje cielęta ich odpowiednimi imionami. Wszyscy 

byli tak dumni ze wspaniałych dokonań Krsny, że wchodząc do wioski wszyscy śpiewali o 

Jego chwałach. Wszystkie gopi patrzyły na pięknego Krsnę, kiedy wchodził On do wioski. 

Chłopcy skomponowali wspaniałą pieśń o tym, jak zostali ocaleni od połknięcia przez wielką 

żmiję i w jaki sposób żmija została zabita. Niektórzy opisywali Krsnę jako syna Yaśody; inni 

jako syna Nandy Maharajy. "Krsna jest tak wspaniały; wybawił nas z paszczy wielkiej żmiji i 

zabił ją", mówili, ale nie mieli pojęcia o tym, iż rok minął już od tego wydarzenia. 

    W związku z tym Maharaja Pariksit zapytał Śukadevę Gosvamiego, jak to się stało, że 

mieszkańcy Vrndavany nagle rozwinęli tak wielką miłość do Krsny, mimo iż nie był On 

członkiem ich rodzin. Maharaja Pariksit zapytał: "Jak to się stało, że podczas nieobecności 

oryginalnych chłopców i cieląt, kiedy był tylko Krsna ze Swoimi ekspansjami, rodzice 

chłopców zaczęli darzyć Go większą miłością, niż swoje własne dzieci?" Również dlaczego 

krowy były bardziej przywiązane do cieląt będących ekspansjami Krsny, niż do swoich 

własnych cieląt?" 

    Śukadeva Gosvami powiedział Maharajy Pariksit, że w rzeczywistości każda żywa istota 

jest najbardziej przywiązana do siebie samej. Zewnętrzne parafernalia, takie jak dom, rodzina, 

przyjaciele, kraj, społeczeństwo, dobytek, bogactwa, sława, itd., są rzeczami drugorzędnymi 

w zadowalaniu żywej istoty. Są one miłe tylko dlatego, że dostarczają przyjemności naszemu 

"ja". Z tego powodu każdy jest egocentrykiem i bardziej przywiązany jest do swego ciała i 

duszy niż do krewnych, takich jak żona, dzieci i przyjaciele. Jeżeli jakiejś osobie zagraża 

niebezpieczeństwo, najpierw troszczy się ona o siebie, a dopiero potem o innych. Jest to 

rzeczą naturalną. To znaczy, że każdy kocha bardziej swoje własne ”ja" niż cokolwiek 

innego. Następnym przedmiotem uczucia, po naszym własnym "ja", jest nasze materialne 

ciało. Osoba, która nie posiada informacji o duszy, jest tak bardzo przywiązana do swego 

ciała, że nawet będąc w starszym wieku pragnie je chronić, uciekając się do wielu sztucznych 

sposobów, mając nadzieję, że uda jej się zachować to swoje stare i zniszczone ciało. Każdy 

pracuje bez wytchnienia dzień i noc po to tylko, aby zadowolić swoje własne ”ja", bez 

względu na to czy posiada cielesną, czy duchową koncepcję życia. Do przedmiotów 

materialnych przywiązani jesteśmy dlatego, że dają one przyjemność naszym zmysłom albo 

naszemu ciału. Przywiązanie do ciała istnieje tylko dlatego, że wewnątrz niego obecne jest 

”ja", czyli dusza. Jeśli ktoś jest bardziej zaawansowanym to wie on, że dusza jest pełna 

powabu i czaru, jako że jest ona cząstką Krsny. W końcu to Krsna jest Tym, który jest 

wszechatrakcyjny i najbardziej czarujący. Jest On Duszą Najwyższą wszystkiego. I w tym 

celu, aby przekonać nas o tym, Krsna przychodzi i mówi nam, iż to On Sam jest 

wszechatrakcyjnym centrum. Nie będąc ekspansją Krsny, nic nie mogłoby być atrakcyjne. 

    Krsna jest przyczyną wszelkiej atrakcyjności w tej kosmicznej manifestacji. Dlatego Krsna 

jest rezerwuarem wszelkich przyjemności. Jest On czynną zasadą wszystkiego i wysoce 
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 oświeceni transcendentaliści widzą wszystko w związku z Nim. W Caitanya-caritamrta jest 

powiedziane, że mahabhagavata, czyli wysoce zaawansowany bhakta, widzi Krsnę jako 

czynną zasadę we wszystkich ruchomych i nieruchomych żywych istotach. Dlatego wszystko 

w tej kosmicznej manifestacji widzi on w powiązaniu z Krsną. Ta szczęśliwa osoba, która 

przyjęła schronienie w Krsnie, który jest wszystkim, już osiągnęła wyzwolenie. Nie znajduje 

się ona już dłużej w świecie materialnym. Potwierdza to również Bhagavad-gita. Każdy, kto 

zaangażowany jest w służbę dla Krsny, już znajduje się na platformie duchowej, zwanej 

platformą brahma-bhuta. Samo imię Krsna wskazuje na pobożność i wyzwolenie. Każdy kto 

przyjmuje schronienie lotosowych stóp Krsny, wchodzi do łodzi mającej pokonać ocean 

niewiedzy. Dla takiej osoby ta rozległa ekspansja materialnej manifestacji staje się tak 

nieznaczna, jak dołek odciśnięty przez kopytko cielęcia. Krsna jest centrum wszystkich 

wielkich dusz i On jest schronieniem materialnych światów. 

    Kto znajduje się na platformie świadomości Krsny, ten już jest w pobliżu Vaikunthy, czyli 

świata duchowego. Nie żyje on już dłużej w tym materialnym świecie, gdzie 

niebezpieczeństwo czyha na każdym kroku. W ten sposób Śukadeva Gosvami w doskonały 

sposób wytłumaczył Maharajy Pariksit świadomość Krsny. Śukadeva Gosvami cytował nawet 

Maharajy Pariksit modlitwy i oznajmienia Pana Brahmy. Te rozrywki Pana Krsny z Jego 

przyjaciółmi, posilanie się chłopców nad brzegiem Yamuny i modlitwy Pana Brahmy do 

Krsny, wszystkie są tematami transcendentalnymi. Temu kto słucha, recytuje albo śpiewa o 

nich, z pewnością spełnią się wszystkie duchowe pragnienia. W ten sposób opisany został 

wygląd Krsny w dzieciństwie i Jego zabawy z Balaramą we Vrndavanie. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do czternastego rozdziału książki Krsna, 

zatytułowanego "Modlitwy ofiarowane Panu Krsnie przez Pana Brahmę". 

*15. Zabicie Dhenukasury 

    I tak Krsna i Jego starszy brat Balarama przekroczyli dziecięcy wiek nazywany kaumara i 

wkroczyli w wiek pauganda, liczony od lat sześciu do dziesięciu. W tym czasie, po 

naradzeniu się ze sobą, wszyscy pasterze zgodzili się co do tego, że chłopcy, którzy ukończyli 

pięć lat, mogą przejąć już opiekę nad krowami na pastwiskach. Otrzymawszy takie zlecenie 

zajęcia się krowami, Krsna i Balarama przemierzali całą Vrndavanę, oczyszczając tę ziemię 

odciskami Swoich stóp. 

    Razem ze Swoimi przyjaciółmi i Balaramą, Krsna przejął opiekę nad krowami, i grając na 

flecie przemierzał las Vrndavany, pełen kwiatów, warzyw i trawy dla krów. Las Vrndavany 

był pełen pszczół, kwiatów i owoców i był tak uświęcony, jak czysty umysł bhakty. 

Rozbrzmiewał śpiewem ptaków, a woda z tamtejszych przejrzystych jezior była w stanie 

wyleczyć wszelkie zmęczenie. Zawsze wiał tam łagodny, niosący słodkie zapachy kwiatów 

wietrzyk, odświeżając umysł i ciało. Ta pogodna atmosfera lasu radowała w najwyższej 

mierze Krsnę, Balaramę i chłopców. Krsna widział, jak wszystkie przeciążone świeżymi 

owocami drzewa skłaniały swoje gałązki ku ziemi i muskały Jego stopy, jak gdyby chcąc Go 

powitać. Zadowolony z zachowania drzew, owoców i kwiatów, Krsna uśmiechał się, zdając 

Sobie sprawę z ich pragnień. 

    Krsna odezwał się wtedy do Swojego starszego brata Balaramy w ten sposób: "Mój drogi 

bracie, jesteś najbardziej poważanym spośród nas i Twoje lotosowe stopy wielbione są przez 

wszystkich półbogów. Spójrz tylko, jak te pełne owoców drzewa skłoniły się, by uczcić 

Twoje lotosowe stopy. Wydaje się, jak gdyby usiłowały one wydostać się z ciemności swoich 

form, które zmuszone były przyjąć. W rzeczywistości drzewa zrodzone na ziemi Vrndavany 

nie są zwykłymi żywymi istotami. Będąc zwolennikami poglądów impersonalistycznych w 
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 swoim poprzednim życiu, zmuszone zostały do przyjęcia tej nieruchomej formy życia, ale 

teraz, kiedy mają okazję oglądania Ciebie we Vrndavanie, modlą się o dalsze oświecenie w 

życiu duchowym poprzez obcowanie z Twoją Osobą. Na ogół drzewa są żywymi istotami 

będącymi w gunie ciemności, ale mogą wydostać się z tej ciemności w pełni korzystając z 

Twojej tutaj obecności. Myślę też, że pszczoły, które brzęczą wkoło Ciebie, musiały być w 

swoim przeszłym życiu Twoimi bhaktami. Nie mogą opuścić Twojego towarzystwa, bo któż 

może być lepszym, bardziej kochającym panem od Ciebie? Ty jesteś najwyższą i oryginalną 

Osobą Boga, a pszczoły te, poprzez swoje bezustanne brzęczenie, starają się szerzyć Twoje 

chwały. Myślę, że niektóre z nich muszą być wielkimi mędrcami, bhaktami Twojej 

czcigodnej Osoby, ukrywającymi się w tej formie pszczół, ponieważ nawet na moment nie są 

w stanie porzucić Twego towarzystwa. Mój drogi bracie, Ty jesteś najwyższym, najbardziej 

godnym czci Bogiem. Spójrz tylko jak pawie w wielkiej ekstazie tańczą przed Tobą. Sarny, 

które zachowują się dokładnie tak jak gopi, witają Cię z tym samym uczuciem. A kukułki 

mieszkające w lesie przyjmują Cię z tak wielką radością, gdyż Twoje pojawienie się w ich 

domu uważają za wielką pomyślność. Spójrz jak wszyscy mieszkańcy Vrndavany wysławiają 

Ciebie, nawet będąc drzewami i zwierzętami. Przygotowały się do przywitania Ciebie 

najlepiej jak potrafiły, jak jest to w zwyczaju wielkich dusz, przyjmujących inne wielkie 

dusze w swoich domach. Jeśli zaś chodzi o samą ziemię, to jest ona tak nabożna i szczęśliwa, 

kiedy tylko ciało jej ozdobią odciski Twoich stóp. 

    "Jest rzeczą całkowicie naturalną dla mieszkańców Vrndavany, że witają Ciebie, tak wielką 

osobę, w taki sposób. Szczęśliwe są zioła, pnącza i rośliny, które mogą dotknąć Twoich 

lotosowych stóp. A nawet te małe gałązki czują się zaszczycone, kiedy dotykasz ich Swoimi 

rękoma. To samo prawdą jest odnośnie rzek i wzgórz, na których spoczywa Twój wzrok. 

Jednak największy zaszczyt spotyka dziewczęta Vrajy, zauroczone Twoim pięknem pasterki 

gopi, kiedy obejmujesz je Swoimi silnymi ramionami." 

    W ten sposób zarówno Krsna jak i Balarama radowali się mieszkańcami Vrndavany, 

dostarczając też i im, łącznie z krowami i cielętami nad brzegami Yamuny, mnóstwo radości. 

W niektórych miejscach Krsnie i Balaramie towarzyszyli Ich przyjaciele. Wtedy chłopcy 

śpiewali, naśladowali brzęczenie pszczół i radowali się obecnością Krsny i Balaramy, którzy 

przystrojeni byli girlandami z leśnych kwiatów. Podczas Swoich wędrówek chłopcy czasami 

naśladowali odgłosy łabędzi pływających po jeziorach, a kiedy widzieli tańczące pawie, 

imitowali je przed Krsną. Krsna również poruszał szyją, imitując ich taniec, doprowadzając w 

ten sposób do śmiechu Swoich przyjaciół. 

    Krowy, którymi opiekował się Krsna, miały różne imiona i Krsna wołał je z miłością. Na 

Jego zawołanie, krowy natychmiast odpowiadały muczeniem, ku wielkiej radości chłopców. 

Chłopcy zwykli imitować głosy różnych ptaków, szczególnie cakoras, pawi, kukułek i 

bharadvajas. Czasami, kiedy widzieli jak słabsze zwierzęta uciekają ze strachu po usłyszeniu 

głosu tygrysa lub lwa, chłopcy, razem z Krsną i Balaramą, naśladowali zwierzęta, uciekając 

razem z nimi. Kiedy czuli się zmęczeni, siadali wtedy na trawie i Balarama kładł głowę na 

kolanach jednego z przyjaciół, chcąc odpocząć, a Krsna natychmiast przychodził, aby 

masować Mu nogi. Czasami podnosił jakąś gałązkę i wachlował ciało Balaramy, tworząc 

przyjemny wietrzyk, aby uśmierzyć Jego zmęczenie. W tym czasie inni chłopcy śpiewali, 

tańczyli, mocowali się ze sobą albo skakali. Kiedy chłopcy zaczynali takie zabawy, Krsna 

natychmiast przyłączał się do nich, chwytając ich za ręce, i ciesząc się ich towarzystwem, 

śmiał się i chwalił ich zabawę. Kiedy Krsna czuł się zmęczony i wyczerpany, czasami szukał 

schronienia pod korzeniami wielkiego drzewa lub też kładł się na trawie, wspierając głowę na 

kolanach jednego z przyjaciół. I kiedy tak odpoczywał z głową na korzeniu drzewa lub na 

ciele jednego z przyjaciół zastępującego poduszkę, niektórzy chłopcy masowali Jego nogi, a 

niektórzy wachlowali Jego ciało wachlarzem zrobionym z liści. Niektórzy, bardziej 

utalentowani chłopcy śpiewali różne słodkie melodie, chcąc w ten sposób sprawić Mu 
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 przyjemność. Wtedy szybko mijało Jego zmęczenie. Najwyższa Osoba Boga, Krsna, którego 

nogi pielęgnuje bogini fortuny, obcował w ten sposób z chłopcami jako jeden z nich, 

manifestując Swoją wewnętrzną energię w taki sposób, aby wyglądać dokładnie tak jak 

wiejski chłopiec. Ale mimo tego, że wglądał na zwykłego wiejskiego chłopca, były sytuacje, 

kiedy dowodził, iż jest Najwyższą Osobą Boga. Są takie osoby, które podają się za Najwyższą 

Osobę Boga i zwodzą niewinnych ludzi, ale mogą one jedynie oszukiwać; osoby takie nie są 

w stanie okazać mocy Boga. 

    Kiedy Krsna w ten sposób manifestował Swoją wewnętrzną moc pomiędzy Swoimi 

najbardziej szczęśliwymi przyjaciółmi, nadarzyła się następna sposobność, aby wykazał się 

Swoimi nadludzkimi, boskimi siłami. Jego najbliżsi przyjaciele: Śridama, Subala i 

Stokakrsna, z wielką miłością i uczuciem zaczęli przemawiać do Krsny i Balaramy w ten 

sposób: "Drogi Balaramo, jesteś bardzo potężny, a Twoje ramiona są takie mocne. Drogi 

Krsno, jesteś mistrzem w zabijaniu wszelkiego rodzaju zakłócających spokój demonów. Czy 

zwróciliście uwagę na to, że w pobliżu tego miejsca znajduje się duży las nazywany 

Talavana? W lesie tym jest pełno drzew palmowych i wszystkie te drzewa uginają się pod 

ciężarem owoców. Niektóre z nich spadają na ziemię, a niektóre są dojrzałe nawet na drzewie. 

Jest to wspaniałe miejsce, ale ponieważ mieszka tam wielki demon Dhenukasura, bardzo 

trudno jest się tam dostać. Nikt nie może dotrzeć do tych drzew, aby zebrać owoce. Drogi 

Krsno i Balaramo, demon tamtejszy ma postać osła i otoczony jest podobnymi przyjaciółmi 

demonami, które przyjęły tę samą formę. Wszyscy oni są bardzo potężni, więc bardzo trudno 

jest się zbliżyć do tego miejsca. Drodzy bracia, jesteście jedynymi osobami będącymi w 

stanie zniszczyć tych demonów. Poza wami nikt nie ma odwagi się tam udać, obawiając się, 

że zostanie-zabity. Nie ma tam nawet zwierząt, ani żaden ptak tam nie sypia. Wszelka 

zwierzyna opuściła to miejsce. Jedynie słodki aromat dobiegający stamtąd drażni nasze 

zmysły. Zdaje się, że do tej pory nikt nie skosztował tamtejszych słodkich owoców, ani z 

drzewa, ani z ziemi. Drogi Krsno, mówiąc szczerze, to bardzo nas nęci ten słodki zapach. 

Drogi Balaramo, chodźmy tam i spróbujmy tych owoców. Aromat ich roznosi się wszędzie. 

Czy nie czujecie go tutaj? 

    W ten sposób ubłagani przez Swoich uśmiechniętych, bliskich przyjaciół, Krsna i 

Balarama, pragnąc sprawić im przyjemność, wyruszyli w kierunku lasu, otoczeni przez 

wszystkich Swoich kompanów. Natychmiast po wejściu do lasu Balarama zaczął trząść 

drzewami, manifestując w ten sposób potężną, prawie że słoniową siłę Swoich ramion. Po 

takim skutecznym trzęsieniu, wszystkie dojrzałe owoce spadły na ziemię. Usłyszawszy 

odgłos spadających owoców, demon Dhenukasura, który mieszkał tam pod postacią osła, 

zaczął zbliżać się z wielką siłą, powodując drżenie całej okolicy i drzew, niczym podczas 

trzęsienia ziemi. Demon najpierw pojawił się przed Balaramą i zaczął kopać Jego pierś 

swoimi tylnymi nogami. Początkowo Balarama nie zareagował, ale rozwścieczony demon 

zaczął atakować Go bardziej gwałtownie. Tym razem Balarama pochwycił go jedną ręką za 

nogi i, wywijając nim w powietrzu, rzucił go na wierzchołki drzew. W ten sposób demon 

stracił życie. Balarama rzucił go na najwyższą palmę, a ciało jego było tak ciężkie, że palma 

ta, waląc się, przewróciła kilka okolicznych drzew. Zdawało się, że to huragan przeszedł 

przez las, waląc drzewa jedno po drugim. Pokaz tej ogromnej siły nie jest niczym 

zadziwiającym, jako że Balarama jest Osobą Boga, znanym jako Ananta Śesanaga, który 

utrzymuje wszystkie planety na kapturach Swoich niezliczonych głów. Utrzymuje On całą 

kosmiczną manifestację dokładnie tak, jak dwie nici trzymają osnowę tkaniny. 

    Kiedy demon został wyrzucony na drzewo, natychmiast przybyli wszyscy jego przyjaciele i 

towarzysze, atakując z wielką siłą Krsnę i Balaramę, zdecydowani pomścić śmierć swojego 

przyjaciela. Ale Krsna i Balarama uporali się ze wszystkimi tymi demonami w ten sam 

sposób jak z Dhenukasurą, łapiąc je po kolei za tylne nogi i wywijając nimi w powietrzu. W 

ten sposób zabili ich wszystkich, rzucając ich ciała na wierzchołki drzew palmowych. Scena 
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 ta była bardzo panoramiczna. Martwe ciała demonów wyglądały jak różnokolorowe chmury 

na drzewach. Usłyszawszy o tym wielkim wydarzeniu, wszyscy półbogowie zaczęli radować 

się w niebiosach, rzucając kwiaty na Krsnę i Balaramę, bijąc w bębny i ofiarowując Im w 

oddaniu swoje modlitwy. 

    W kilka dni po zabiciu Dhenukasury ludzie mogli już bezpiecznie przychodzić do lasu 

Talavana, aby zbierać tamtejsze owoce, a zwierzęta zaczęły bez strachu powracać tam na 

wspaniałą trawę. Jedynie przez śpiewanie i słuchanie o tych transcendentalnych rozrywkach 

dwóch braci, Krsny i Balaramy, można zgromadzić pobożne uczynki. 

    Kiedy Krsna, Balarama i Ich przyjaciele wracali do Vrndavany, Krsna i Balarama grali na 

Swoich fletach, a chłopcy chwalili Ich niezwykłe dokonania w lesie. Twarze Ich 

udekorowane były tilakiem i pokryte kurzem wzniesionym przez racice krów, a głowa Krsny, 

jak zwykle, przystrojona była pawim piórem. Wszystkie gopi Vrndavany, które były bardzo 

smutne kiedy Krsny nie było w pobliżu, i które cały czas myślały o Nim, o Jego zajęciach w 

lesie czy też na pastwisku przy krowach, teraz rade były ujrzeć Krsnę i Balaramę 

powracających do domu i grających na Swoich fletach. Natychmiast znikały ich niepokoje i 

troski, kiedy mogły patrzeć na Jego twarz, tak jak pszczoły patrzą na pełen miodu kwiat 

lotosu, krążąc nad nim. Kiedy Krsna wchodził do wioski, młode gopi uśmiechały się, a Krsna, 

grając na Swoim flecie, radował się widokiem ich uśmiechniętych twarzy. 

    Również, zaraz po wejściu do wioski, Krsna i Balarama witani byli przez Swoje kochające 

matki, Yaśodę i Rohini, które, odpowiednio do potrzeb chwili, zaczynały spełniać pragnienia 

swoich ukochanych synów. Pełniąc służbę dla swoich transcendentalnych dzieci, 

jednocześnie błogosławiły Je. Troskliwie zajęły się Nimi, kąpiąc i ubierając Je ładnie. Krsna 

został ubrany w żółte szaty, a Balarama w niebieskie, i Obaj przystrojeni zostali bogatymi 

ornamentami i girlandami kwiatów. Odpocząwszy po męczącym dniu pracy na pastwisku, 

wyglądali świeżo i bardzo pięknie. 

    Następnie otrzymali wspaniały obiad i z zadowoleniem spałaszowali wszystko. Po posiłku 

siedzieli grzecznie na czystych łóżeczkach, podczas gdy matki Ich śpiewały różne pieśni o Ich 

dokonaniach. Skoro tylko znaleźli się w Swoich łóżeczkach, zasypiali bardzo szybko i mocno. 

W ten sposób Krsna i Balarama radowali się życiem Vrndavany jako mali pasterze. 

    Czasami Krsna zwykł chodzić ze Swoimi przyjaciółmi i Balaramą, a czasami tylko ze 

Swoimi przyjaciółmi, nad brzeg Yamuny, by tam opiekować się krowami. Powoli nadeszło 

lato i pewnego dnia, będąc na pastwisku, chłopcy, jak również bydło, poczuli się bardzo 

spragnieni i zaczęli pić wodę z Yamuny. Jednakże rzeka była zatruta jadem wielkiego węża 

znanego jako Kaliya. 

    Z powodu dużej ilości trucizny w wodzie, chłopcy i krowy najwyraźniej rozchorowali się. 

Upadli na ziemię niczym martwi. Wtedy Krsna, który jest życiem wszelkiego życia, jedynie 

rzucił na nich Swoje miłosierne spojrzenie i wszyscy chłopcy i krowy natychmiast odzyskali 

swoją świadomość i zaczęli patrzyć na siebie z wielkim zdumieniem. Domyślili się, że po 

wypiciu wody z Yamuny wszyscy umarli i że jedynie miłosierny wzrok Krsny przywrócił ich 

do życia. Wtedy zaczęli podziwiać siły mistyczne Krsny, który znany jest jako Yogeśvara, 

pan wszystkich yoginów-mistyków. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do piętnastego rozdziału książki Krsna, 

zatytułowanego "Zabicie Dhenukasury ". 
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*16. Pokonanie Kaliyi 

 

    Kiedy Pan Krsna dowiedział się, że wody Yamuny zostały skażone jadem czarnego węża 

Kaliyi, stoczył z nim walkę i zmusił go do opuszczenia Yamuny i udania się w inne miejsce. 

W ten sposób woda została oczyszczona. 

    Kiedy Śukadeva Gosvami opowiadał tę historię, Maharaja Pariksit zapragnął dowiedzieć 

się czegoś więcej o dziecięcych rozrywkach Krsny. Zapytał on Śukadevę Gosvamiego, w jaki 

sposób Krsna ukarał Kaliyę, który żył w tej wodzie przez wiele lat. Maharaja Pariksit był 

coraz bardziej entuzjastyczny jeśli chodzi o słuchanie o transcendentalnych rozrywkach 

Krsny i zapytywał o nie z wielkim zainteresowaniem. 

    Śukadeva Gosvami opowiedział tę historię w następujący sposób. W rzece Yamuna było 

wielkie jezioro, w którym to jeziorze mieszkał czarny wąż Kaliya. Z powodu trucizny 

wydzielanej przez niego, cały teren był tak skażony, że bezustannie unosiły się nad nim 

trujące opary. Nawet jeśli jakiś ptak przelatywał tamtędy, natychmiast padał martwy do wody. 

    Z powodu tych trujących oparów unoszących się nad Yamuną, wyschły wszystkie drzewa i 

trawa w pobliżu jej brzegu. Pan Krsna dostrzegł skutki działania trucizny wydzielanej przez 

wielkiego węża: cały teren Vrndavany w pobliżu Yamuny był teraz obumarły. 

    Krsna, który pojawił się po to, aby zlikwidować wszelkie niepożądane elementy w tym 

świecie, natychmiast wdrapał się na wielkie drzewo kadamba rosnące na brzegu Yamuny. 

Kadamba jest okrągłym żółtym kwiatem, na ogół spotykanym jedynie na terenie Vrndavany. 

Po wdrapaniu się na wierzchołek drzewa, ścisnął mocniej Swoje ubranie i, wymachując 

rękami niczym zapaśnik, wskoczył w środek zatrutego jeziora. Drzewo kadamba, z którego 

Krsna wskoczył do wody, było tam jedynym drzewem, które nie było martwe. Niektórzy 

komentatorzy mówią, iż to dzięki temu, że Krsna dotknął go Swymi lotosowymi stopami, 

drzewo natychmiast ożyło. W innych Puranach jest powiedziane, że Garuda, wieczny 

nosiciel Visnu, wiedział, że Krsna dokona takiego czynu w przyszłości, więc umieścił 
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 pewnego rodzaju nektar w tym drzewie, aby w ten sposób je zachować. Kiedy Pan Krsna 

wskoczył do wody, rzeka wystąpiła z brzegów, tak jak gdyby wpadło w nią coś bardzo 

ogromnego. Pokaz siły Krsny nie jest niczym niezwykłym, jako że jest On rezerwuarem 

wszelkiej siły. 

    Kiedy Pan Krsna zaczął pływać wkoło, pluskając niczym wielki słoń i czyniąc wiele 

hałasu, natychmiast usłyszał Go ogromny wąż Kaliya. Nie mogąc znieść tego tumultu, 

domyślił się, że są to próby zaatakowania jego domu. Dlatego natychmiast pojawił się przed 

Krsną. Kaliya przekonał się, iż był to widok godny oglądania, z powodu niezwykłego piękna i 

delikatności ciała Krsny, które miało kolor ciemnej chmury, a którego nogi przypominały 

kwiat lotosu. Udekorowany był znakami Śrivatsa, wspaniałymi klejnotami i miał na Sobie 

lśniące żółte szaty. Uśmiechając się czarująco, żwawo i z wielką siłą poruszał się w wodach 

Yamuny. Ale pomimo tego pięknego wyglądu Krsny, serce Kaliyi przepełnione było złością i 

w furii pochwycił Krsnę swoimi potężnymi mackami. Widząc w jak nieprawdopodobny 

sposób Krsna został okręcony mackami węża, chłopcy i mieszkańcy Vrndavany zamarli ze 

strachu. Wszystko co mieli, poświęcili Krsnie. Ich życie, własność, miłość, praca – wszystko 

było dla Krsny – więc widząc Go w takiej sytuacji, upadli na ziemię, owładnięci wielkim 

strachem. Wszystkie krowy, byki i cielęta patrzyły na Niego z wielkim niepokojem i boleścią. 

Owładnięte trwogą mogły jedynie ryczeć w agonii, stojąc nieruchomo na brzegu rzeki i nie 

będąc w stanie pomóc swojemu ukochanemu Krsnie. 

    Podczas tej sceny na brzegu Yamuny, widoczne były złowróżbne znaki, ziemia trzęsła się, 

meteory spadały z nieba, a ludzie drżeli. Wszystko to wskazywało na rychłe wielkie 

niebezpieczeństwo. Wtedy mieszkańcy Vrndavany dowiedzieli się, że Krsna udał się na 

pastwisko bez Swojego starszego brata Balaramy. Po usłyszeniu tego, Nanda, Yaśoda i 

wszyscy pasterze stali się jeszcze bardziej niespokojni. Z powodu swojej wielkiej miłości do 

Krsny, nieświadomi ogromu Jego mocy, przepełnili się żałością i niepokojem, gdyż nie mieli 

nic droższego nad Krsnę. Jemu poświęcili wszystko – swoje życie, własność, uczucia, myśli, 

czyny – wszystko oddali Krsnie. Z powodu swojego wielkiego przywiązania do tego dziecka, 

myśleli: "Dzisiaj Krsna z pewnością zginie!" 

    Wszyscy więc wyszli z wioski, aby zobaczyć Krsnę. Zebrały się tam dzieci, młodzi i starzy 

mężczyźni, kobiety, zwierzęta i wszystkie żywe istoty. Wszyscy wiedzieli, że Krsna jest ich 

jedyną ostoją i podporą. Widząc co się dzieje, Balarama, który jest mistrzem wszelkiej 

wiedzy, stał tylko uśmiechając się. Znał potęgę Swojego brata i wiedział, że nie ma powodów 

do obaw, kiedy Krsna walczy ze zwykłym wężem tego materialnego świata. Dlatego Sam 

osobiście nie dzielił ich rozpaczy. Z drugiej strony, wszyscy mieszkańcy Vrndavany zaczęli 

poszukiwać Krsny. Idąc śladami Jego stóp, które poznawali po takich charakterystycznych 

znakach jak flaga, łuk i muszla, mieszkańcy Vrndavany dotarli nad brzeg Yamuny, gdzie 

ujrzeli płaczących chłopców i krowy wpatrzone w Krsnę owiniętego przez macki czarnego 

węża. Widok ten jeszcze bardziej pogłębił ich rozpacz. Kiedy Balarama uśmiechał się, widząc 

tę ich rozpacz, wszyscy mieszkańcy Vrajabhumi pogrążyli się w oceanie smutku, myśląc, że 

to już koniec z Krsną. Mimo iż mieszkańcy Vrndavany nie wiedzieli zbyt wiele o Krsnie, ich 

miłość do Niego nie ma porównania. Kiedy ujrzeli Krsnę owiniętego ciałem Kaliyi i 

rozpaczających na brzegu chłopców i krowy, zaczęli myśleć o życzliwości Krsny, Jego 

uśmiechniętej twarzy, Jego słodkich słowach i Jego zachowaniu wobec nich. Myśląc o tym 

wszystkim i w przekonaniu, że Krsna jest teraz w uścisku Kaliyi, poczuli jak nagle wszystkie 

trzy światy stały się pustymi. Pan Caitanya również powiedział, że wszystkie trzy światy są 

puste bez Krsny. Jest to najwyższy stan świadomości Krsny. Prawie wszyscy mieszkańcy 

Vrndavany osiągnęli najwyższy stan ekstazy, miłość do Krsny. 

    Przybywszy nad brzeg Yamuny, matka Yaśoda chciała natychmiast wejść do rzeki, ale 

powstrzymana od tego, zemdlała. Również inni zrozpaczeni przyjaciele Krsny lali łzy jak 

potoki deszczu albo fale rzek, ale aby przywrócić matkę Yaśodę do świadomości, zaczęli 
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 głośno rozmawiać o transcendentalnych rozrywkach Krsny. Matka Yaśoda pozostała w 

bezruchu, niczym umarła, ponieważ jej świadomość skupiona była na twarzy Krsny. Nanda i 

wszyscy inni, którzy Krsnie oddali wszystko, łącznie ze swoim życiem, byli gotowi wejść w 

wody Yamuny, ale Pan Balarama powstrzymał ich od tego. Będąc w doskonałej wiedzy, 

zdawał Sobie sprawę z tego, iż nie ma tam żadnego niebezpieczeństwa. 

    Przez dwie godziny Krsna pozostał w uścisku Kaliyi, tak jak zwykłe dziecko, ale kiedy 

ujrzał mieszkańców Gokuli – łącznie ze Swoją matką i ojcem, pasterkami gopi, chłopcami i 

krowami – wszystkich prawie już na progu śmierci i nie mających nikogo, kto by ich od niej 

ocalił , natychmiast oswobodził się. Zaczął rozszerzać Swoje ciało, tak, że kiedy wąż usiłował 

Go utrzymać, napinając się coraz bardziej, było to dla niego bardzo wyczerpujące. Powoli 

zaczął tracić siły i musiał rozluźnić swój uścisk, wypuszczając tym samym Najwyższą Osobę 

Boga, Krsnę. Kaliya wtedy rozzłościł się bardzo, wysuwając swoje wielkie kaptury. Z jego 

nozdrzy wydobywały się trujące dymy, jego oczy płonęły, a paszcze jego zionęły ogniem. 

Wielki wąż pozostał w bezruchu przez pewien czas, jedynie patrząc na Krsnę. Liżąc swoje 

usta rozwidlonymi języczkami, patrzył na Krsnę, a wzrok jego był pełen jadu. Wtedy Krsna 

błyskawicznie wskoczył na niego, tak jak Garuda spada na żmiję. Zaatakowany w ten sposób, 

Kaliya czekał na sposobność, aby Go ukąsić, ale Krsna robił uniki. Kiedy Krsna i Kaliya 

krążyli w ten sposób wkoło, wąż stopniowo tracił swoje siły, a w końcu całkowicie je 

wyczerpał. Wtedy Krsna natychmiast przygiął jego kaptury do dołu i szybko na nie wskoczył. 

Od promiennych klejnotów na kapturach węża, lotosowe stopy Pana nabrały czerwonego 

blasku. Wtedy Ten, który jest źródłem i początkiem wszelkich sztuk pięknych, takich jak 

chociażby taniec, zaczął tańczyć na kapturach węża, chociaż poruszały się one w jedną i w 

drugą stronę. Po obejrzeniu tego mieszkańcy planet niebiańskich zaczęli obsypywać Go 

kwiatami, bić w bębny, grać na fletach różnego rodzaju i śpiewać różne pieśni i modlitwy. W 

ten sposób radowali się wszyscy mieszkańcy planet niebiańskich, tacy jak Gandharvowie, 

Siddhowie oraz półbogowie. 

    Kiedy Krsna tańczył na jego kapturach, Kaliya usiłował strącić Go na dół za pomocą 

swoich pozostałych głów. Kaliya miał około setki kapturów, lecz Krsna kontrolował je 

wszystkie. Zaczął przygniatać go Swoimi lotosowymi stopami i to było więcej, niż wąż mógł 

znieść. Stopniowo Kaliya ograniczał się już tylko do walki o samo swoje życie. Wymiotował 

wszelkiego rodzaju nieczystościami i zionął ogniem. Wyrzucając z siebie truciznę, Kaliya 

redukował liczbę swoich grzechów. W wielkim gniewie zaczął walczyć o swoje życie, 

usiłując podnieść jedną ze swoich głów, aby zabić Pana. Pan jednakże natychmiast ujarzmił tę 

głowę, kopiąc ją i tańcząc na niej. Widok ten sprawiał wrażenie, że Najwyższa Osoba Boga, 

Visnu, jest wielbiony. Trucizny emanujące z paszczy węża podobne były do ofiarowania 

kwiatów. W końcu Kaliya zaczął wymiotować już nie trucizną, ale krwią. Był on całkowicie 

wyczerpany. Całe jego ciało zdawało się być połamane kopnięciami Pana. Jednakże w swoim 

umyśle zaczął on w końcu rozumieć, że Krsna jest Najwyższą Osobą Boga i zaczął 

podporządkowywać się Jemu. Zdał sobie sprawę z tego, że Krsna jest Najwyższym Panem i 

mistrzem wszystkiego. 

    Żony tego węża, znane jako Nagapatnis, były świadkami tego, jak mąż ich został pokonany 

kopnięciami Pana, w łonie którego spoczywa cały wszechświat. Żony Kaliyi przygotowały się 

do oddania czci Panu, chociaż z pośpiechu ich suknie, włosy i ornamenty były w nieładzie. 

One również podporządkowały się Najwyższemu Panu i zaczęły modlić się do Niego. 

Pojawiły się przed Nim wraz ze swoim potomstwem i niecierpliwie złożyły Mu swoje 

pokłony, padając przed Nim na brzegu Yamuny. Nagapatnis wiedziały, że Krsna jest 

schronieniem wszystkich podporządkowanych Mu dusz i poprzez zadowolenie Pana swoimi 

modlitwami pragnęły ocalić swego męża od grożącego mu niebezpieczeństwa. 

    Nagapatnis zaczęły modlić się w ten sposób: "O drogi Panie, wiemy że jesteś jednakowo 

usposobiony do każdego. Dla Ciebie nie ma różnicy pomiędzy Twymi synami, przyjaciółmi i 
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 wrogami. Zatem kara, którą łaskawie wymierzyłeś Kaliyi, jest z pewnością sprawiedliwa i 

zasłużona. O Panie, przyszedłeś w tym celu, aby zniszczyć wszelkiego rodzaju niepożądane 

elementy w tym świecie, a ponieważ jesteś Prawdą Absolutną, nie ma różnicy pomiędzy 

Twoim miłosierdziem i karą. Dlatego myślimy, że to pozorne ukaranie Kaliyi jest pewnego 

rodzaju łaską. Uważamy tę karę za wielką łaskę dla nas, ponieważ gdy Ty kogoś karzesz, 

oznacza to, że automatycznie uwalniasz tę osobę od skutków jej grzechów. Wiadomo, że 

skoro to stworzenie pojawiło się w ciele węża, musiało być obciążone mocą wszelkiego 

rodzaju grzechów, gdyż jak w przeciwnym razie mogłoby mieć ciało węża? Twój taniec na 

jego kapturach redukuje wszelkie skutki grzechów popełnionych z tej przyczyny, że ma on 

ciało węża. Dlatego jest to bardzo korzystne dla niego, że rozgniewałeś się i ukarałeś go w ten 

sposób. Zarazem zdziwione jesteśmy, iż wąż ten zadowolił Ciebie, z pewnością spełniając 

wiele pobożnych czynów w swoich żywotach przeszłych. Musiał zadowolić Cię wszystkimi 

swoimi pokutami i wyrzeczeniami i musiał angażować się w prace dla dobra wszystkich 

żywych istot." Nagapatnis potwierdziły to, że nie można wejść w kontakt z Krsną, jeśli nie 

spełniało się pobożnych czynów w służbie oddania w swoich żywotach przeszłych. Jak poleca 

Pan Caitanya w Swojej Śiksastaka, należy pełnić służbę oddania poprzez pokorne 

intonowanie mantry Hare Krsna, uważając siebie za niższego od słomy leżącej na drodze i nie 

oczekiwać szacunku dla siebie, ale okazywać wszelkiego rodzaju honory innym. Nagapatnis 

były zdziwione, że chociaż Kaliya miał ciało węża w rezultacie swoich ciężkich grzechów, to 

jednocześnie miał kontakt z Najwyższym Panem do tego stopnia, że lotosowe stopy Pana 

dotykały jego kapturów. Z pewnością nie był to rezultat zwykłych pobożnych czynów. Te 

dwa sprzeczne fakty zadziwiały je, dlatego kontynuowały swoje modlitwy w ten sposób: "O 

drogi Panie, jesteśmy po prostu zdumione, iż spotkało go takie szczęście, że na jego głowie 

spoczął kurz z Twoich lotosowych stóp. Jest to szczęście, o które ubiegają się wielkie święte 

osoby. Nawet bogini fortuny praktykowała surowe wyrzeczenia po to tylko, aby zostać 

zaszczyconą kurzem Twoich lotosowych stóp, więc jak to możliwe, że Kaliya bez trudu 

otrzymał tę łaskę? Słyszałyśmy z autorytatywnych źródeł, że ci, którzy pobłogosławieni są 

kurzem Twoich lotosowych stóp, nie dbają nawet o najwyższą pozycję w tym wszechświecie, 

mianowicie pozycję Brahmy, ani o władzę na planetach niebiańskich, czy też przywództwo 

na tej planecie. Takie osoby nie pragną nawet rządów na planetach znajdujących się powyżej 

tej Ziemi, takich jak Siddhaloka, ani nie pragną sił mistycznych osiąganych w procesie yogi. 

Nie starają się też Twoi czyści bhaktowie o wyzwolenie poprzez stanie się jednym z Tobą. 

Mój drogi Panie, chociaż narodził się on wśród tych gatunków życia, które karmione są przez 

najohydniejsze siły natury materialnej, cechujące się złością, ten król węży osiągnął coś 

bardzo, bardzo rzadkiego. Żywe istoty, które wędrują poprzez ten wszechświat i otrzymują 

różne formy życia, mogą dzięki Twojej łasce jedynie osiągnąć najwyższe błogosławieństwo." 

    Caitanya-caritamrta potwierdza to również, że żywe istoty w tym wszechświecie wędrują 

przez różne gatunki życia, ale dzięki łasce Krsny i mistrza duchowego mogą otrzymać 

nasionko służby oddania i wtedy ich ścieżka do wyzwolenia staje się czysta i jasna. 

    "Dlatego ofiarujemy Tobie nasze pełne szacunku pokłony, nasz drogi Panie", 

kontynuowały Nagapatnis, "gdyż Ty jesteś Najwyższą Osobą, żyjącą wewnątrz wszystkich 

serc jako Dusza Najwyższa. Mimo iż jesteś transcendentalny w stosunku do tej manifestacji 

kosmicznej, wszystko spoczywa w Tobie. Ty jesteś uosobionym, niestrudzonym wiecznym 

czasem. Cała moc czasu obecna jest w Tobie i dlatego Ty jesteś prorokiem i wcieleniem 

totalnego czasu w postaci przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, miesiąca, dnia, godziny, 

chwili – wszystkiego. Dlatego, O Panie, możesz doskonale widzieć wszystko to, co dzieje się 

w każdej chwili, w każdej godzinie, w każdym dniu, każdego roku, w przeszłości, 

teraźniejszości i przyszłości. Ty Sam jesteś kosmiczną formą, a mimo tego jesteś różny od 

tego wszechświata. Jesteś jednocześnie tożsamy z tym wszechświatem, jak i różny od niego, 

dlatego Tobie ofiarowujemy nasze pokorne wyrazy szacunku. Ty Sam jesteś całym 
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 wszechświatem, a także stworzycielem całej kosmicznej manifestacji. Jesteś najwyższym 

kontrolerem i żywicielem całego tego wszechświata i jego oryginalną przyczyną. Mimo iż 

obecny jesteś w tym świecie poprzez Swoje trzy inkarnacje jakości, Brahmę; Visnu i 

Maheśvarę, to Sam transcendentalny jesteś do tego stworzenia materialnego. I chociaż jesteś 

przyczyną pojawienia się różnego rodzaju żywych istot – ich zmysłów, życia, umysłów i 

inteligencji – to realizowany jesteś poprzez Swoją wewnętrzną energię. Ofiarowujemy zatem 

nasze pokłony Tobie, który jesteś nieograniczony, najwspanialszy z wspaniałych, najczystszy 

z czystych, najpiękniejszy z najpiękniejszych, który jesteś w centrum wszelkiego stworzenia i 

znawcą wszystkiego. Ciebie próbują osiągnąć spekulanci i filozofowie różnego rodzaju. Ty 

jesteś ostatecznym celem wszelkich filozoficznych wysiłków i to Ciebie opisują wszelkie 

filozofie i doktryny. Zatem ofiarujemy Tobie nasze wyrazy szacunku, ponieważ Ty jesteś 

źródłem wszystkich pism i źródłem wszelkiej wiedzy. Ty jesteś podstawą wszelkich 

dowodów i Ty jesteś Najwyższą Osobą, która nas wszystkich może obdarzyć najwyższą 

wiedzą. Ty jesteś przyczyną wszelkiego rodzaju pragnień i Ty jesteś przyczyną wszelkiego 

rodzaju satysfakcji. Ty jesteś uosobieniem Ved. Dlatego Tobie ofiarowujemy nasze wyrazy 

szacunku. 

    "Nasz drogi Panie, Ty jesteś Najwyższą Osobą Boga, Krsną, i Ty jesteś również 

najwyższym podmiotem radości, pojawiającym się teraz jako syn Vasudevy, który jest 

manifestacją stanu czystej dobroci. Ty jesteś Bóstwem przewodnim umysłu i inteligencji, 

Pradyumną i Aniruddhą, i Ty jesteś Panem wszystkich Vaisnavów. Poprzez Swoją ekspansję 

caturvyuha – mianowicie Vasudevę, Sankarsanę, Aniruddhę i Pradyumnę jesteś przyczyną 

rozwoju umysłu i inteligencji. To jedynie dzięki Twojemu oddziaływaniu żywe istoty okryte 

zostają zapomnieniem lub odkrywają swoją prawdziwą tożsamość. Potwierdza to również 

Bhagavad-gita (rozdz. piętnasty): Pan, jako Dusza Najwyższa, obecny jest w każdym sercu i 

tylko dzięki Jego obecności żywa istota zapomina lub też odzyskuje swoją oryginalną 

tożsamość. My możemy częściowo zrozumieć, iż obecny jesteś w naszych sercach jako 

świadek wszystkich naszych czynów, ale bardzo trudno jest dostrzec tę Twoją obecność, 

chociaż każdy z nas może to zrobić do pewnego stopnia. Ty jesteś najwyższym kontrolerem 

energii zarówno duchowej, jak i materialnej. Ty zatem jesteś najwyższą postacią tutaj, mimo 

iż jesteś różny od tej kosmicznej manifestacji. Ty jesteś świadkiem, stworzycielem i samą 

substancją tej kosmicznej manifestacji. Dlatego Tobie składamy nasze pokłony. Nasz drogi 

Panie, Sam osobiście nie bierzesz udziału w tworzeniu tego materialnego świata. Stwarzasz 

ten kosmos, utrzymujesz go i w końcu niszczysz poprzez ekspansje Swoich różnych energii – 

mianowicie siły dobroci, pasji i ignorancji. Jako kontroler całej siły czasu, możesz jedynie 

przez Swoje spojrzenie na naturę materialną zarówno tworzyć wszechświaty, jak też ożywiać 

różne siły natury materialnej, które działają rozmaicie w różnych stworzeniach. Dlatego nikt 

nie jest w stanie zrozumieć w jaki sposób działasz w tym świecie. Nasz drogi Panie, chociaż 

rozwinąłeś się w trzy zasadnicze Bóstwa tego wszechświata – mianowicie Pana Brahmę, Pana 

Visnu i Pana Śivę – dla tworzenia, utrzymania i destrukcji, to w rzeczywistości tylko dla 

dobra wszystkich żywych istot pojawiasz się w postaci Pana Visnu. Dlatego też dla tych, 

którzy są rzeczywiście spokojni i którzy pragną najwyższego spokoju, polecane jest 

wielbienie Ciebie w łagodnej postaci Pana Visnu. O Panie, ku Tobie kierujemy nasze 

modlitwy. Ty możesz zrozumieć, że ten biedny wąż jest już bliski opuszczenia swego ciała, a 

wiesz przecież, że dla nas, kobiet, nasz mąż jest naszym życiem i wszystkim. Dlatego 

błagamy Cię, abyś wybaczył Kaliyi, naszemu mężowi, gdyż jeśli straci on życie, wtedy 

będziemy w wielkim kłopocie. Ze względu na nas jedynie, prosimy, oszczędź tego 

grzesznika. Nasz drogi Panie, wszystkie żywe istoty są Twoimi dziećmi i Ty utrzymujesz je 

wszystkie. Również ten wąż jest Twoim dzieckiem, więc możesz wybaczyć mu, pomimo 

obrazy, której dopuścił się wobec Ciebie, nie wiedząc na pewno nic o Twojej mocy. Błagamy 

Cię, abyś wybaczył mu ten jeden raz. Nasz drogi Panie, ofiarowujemy Ci naszą służbę 
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 miłości, gdyż wszyscy jesteśmy wiecznymi sługami Twojej czcigodnej Osoby. Możesz 

rozkazywać nam i prosić o wszystko co Ci się tylko podoba. Każda żywa istota może zostać 

uwolniona od wszelkiego rodzaju rozpaczy, jeśli tylko będzie posłuszna Twoim poleceniom." 

    Po tym jak Nagapatnis skończyły swoje modlitwy, Pan Krsna darował Kaliyi karę. Kaliya 

był już nieprzytomny od uderzeń Pana, ale uwolniony od kary, odzyskał powoli świadomość i 

siły życia i jego zmysły zaczęły na nowo działać. Ze złożonymi rękoma pokornie zaczął 

modlić się do Najwyższego Pana Krsny: "Mój drogi Panie, urodziłem się w takiej formie 

życia dlatego, że z natury jestem zazdrosny i zły, żyjąc w najciemniejszych rejonach guny 

ignorancji. Doskonale wiesz Panie, że bardzo trudno jest się wyzbyć swoich naturalnych 

instynktów, chociaż z powodu tych instynktów żywa istota wędruje poprzez różne rodzaje 

ciał." Również Bhagavad-gita potwierdza, że bardzo trudno jest wyzwolić się z sideł 

materialnej natury, ale jeśli ktoś podporządkuje się Najwyższej Osobie Boga, Krsnie, wtedy 

siły natury nie mają już na niego wpływu. "Mój drogi Panie", kontynuował Kaliya, "Ty jesteś 

stwórcą wszelkiego rodzaju sił natury materialnej, poprzez które tworzony jest ten 

wszechświat. Ty jesteś przyczyną różnego rodzaju mentalności posiadanej przez żywe istoty, 

dzięki której to mentalności osiągają one różnego rodzaju ciała. Mój drogi Panie, narodziłem 

się w ciele węża, dlatego z powodu swoich naturalnych instynktów jestem bardzo zły. Jakże 

więc mogę wyzbyć się swojej natury bez Twojej łaski? Bardzo trudno jest uwolnić się z sideł 

mayi, której jesteśmy niewolnikami. Mój drogi Panie, wybacz mi łaskawie moje wrodzone 

skłonności materialne. Teraz możesz ukarać mnie lub oszczędzić, jeśli takie jest Twoje 

życzenie." 

    Po wysłuchaniu tego, Najwyższa Osoba Boga, występujący w roli małego dziecka, wydał 

wężowi następujące polecenie: "Musisz natychmiast opuścić to miejsce i udać się do oceanu. 

Opuść to miejsce bezzwłocznie. Możesz zabrać ze sobą całe swoje potomstwo, żony i 

wszystko co posiadasz. Nie zanieczyszczaj już dłużej wody Yamuny. Niech Moje krowy i 

Moi przyjaciele piją ją bez obawy." Następnie z polecenia Pana rozkaz wydany Kaliyi został 

oznajmiony każdemu, tak aby nikt dłużej nie musiał obawiać się węża. 

    Każdy kto słucha tego opowiadania o wężu Kaliya i o jego ukaraniu, ten nie musi już 

dłużej obawiać się zazdrości węży. Pan również oznajmił: "Jeśli ktoś wykąpie się w jeziorze 

Kaliya, gdzie Ja kąpałem się razem z Moimi przyjaciółmi, lub jeśli ktoś, poszcząc przez jeden 

dzień, ofiaruje oblacje swoim przodkom z wód tego jeziora, ten wyzwolony będzie od 

wszelkich skutków swoich przeszłych grzechów." Pan również zapewnił Kaliyę: "Przybyłeś 

tutaj ze strachu przed Garudą, który chciał cię zjeść na pięknym lądzie w pobliżu oceanu. 

Lecz teraz, kiedy ujrzy on odciski Moich lotosowych stóp na twojej głowie, nie będzie cię już 

więcej niepokoił." 

    Kaliyi i jego żonom udało się zadowolić Pana. Natychmiast po usłyszeniu Jego polecenia 

żony Kaliyi zaczęły czcić Go, ofiarowując Mu wspaniałe szaty, kwiaty, girlandy, ornamenty, 

klejnoty, maść sandałową, kwiaty lotosu i wyśmienite owoce. W ten sposób zadowoliły Pana 

Garudy, którego tak bardzo się obawiały. Wówczas, posłuszni rozkazowi Krsny, wszyscy 

natychmiast opuścili jezioro w Yamunie. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do szesnastego rozdziału książki Krsna, 

zatytułowanego "Pokonanie Kaliyi". 
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*17. Ugaszenie płonącego lasu 

    Po wysłuchaniu historii o ukaraniu Kaliyi, Król Pariksit zapytał Śukadevę Gosvamiego, 

dlaczego Kaliya opuścił swoją piękną ziemię i dlaczego Garuda był tak antagonistyczny w 

stosunku do niego. Śukadeva Gosvami poinformował Króla, że Kaliya był jednym z 

najważniejszych wężów na wyspie Nagalaya, która była siedliskiem wielkiej liczby tych 

gadów. Żywiąc się wężami, Garuda zwykł odwiedzać tę wyspę i własnowolnie zabijać wiele 

z nich. Niektóre z zabitych przez siebie wężów rzeczywiście zjadał, ale niektóre zostały zabite 

niepotrzebnie. Społeczeństwo gadów było tak zaniepokojone, że ich przywódca, Vasuki, 

zwrócił się do Pana Brahmy o ochronę. Pan Brahma pomyślał więc o takim rozwiązaniu, aby 

Garuda nie mógł być przyczyną zakłóceń: każdego dnia, kiedy widoczna była tylko połowa 

księżyca, społeczeństwo gadów powinno ofiarować Garudzie jednego węża. Wąż ten miał 

być zostawiany dla Garudy pod jednym wybranym drzewem. Garuda był zadowolony z takiej 

ofiary i dlatego nie zakłócał już dłużej spokoju na wyspie. 

    Ale z czasem sytuację tę wykorzystał Kaliya. Wąż ten był "nadęty pychą" z powodu 

wielkiej ilości posiadanego jadu, jak również z powodu swojej siły materialnej, i myślał: 

"Dlaczego Garuda ma otrzymywać taką ofiarę?" Postanowił wobec tego uchylić się od 

obowiązku składania takiej ofiary, i zamiast tego, sam zjadał węże przeznaczone dla Garudy. 

Kiedy Garuda, wielki bhakta i nosiciel Pana Visnu, dowiedział się, że Kaliya pożera ofiary 

przeznaczone dla niego, rozgniewał się bardzo i pośpiesznie udał się na wyspę, aby zabić 

winnego obrazy węża. Kaliya próbował walczyć z Garudą i stanął naprzeciwko niego z 

wielką liczbą swoich kapturów i jadowitych ostrych zębów. Kaliya usiłował ukąsić go, ale 

Garuda, syn Tarksyi, w wielkim gniewie i z wielką siłą, jak przystało na nosiciela Visnu, 

uderzył ciało Kaliyi swoimi błyszczącymi, złotymi skrzydłami. Wtedy Kaliya, który znany 

jest również jako Kadrusuta, syn Kadru, natychmiast pierzchnął z tego miejsca i poszukał 

schronienia w jeziorze znanym jako Kaliyadaha, znajdującego się pod rzeką Yamuną, do 

którego Garuda nie mógł się dostać. 

    Kaliya schronił się w wodach Yamuny z następującego powodu. Garuda nie tylko 

odwiedzał wyspę Kaliyi, ale również zwykł on udawać się nad Yamunę, aby tam łapać ryby, 

którymi się żywił. Jednakże w wodach Yamuny lubił medytować pewien wielki yogin, 
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 Saubhari Muni, który był pełen współczucia dla ryb. Poprosił więc Garudę, aby nie 

przychodził w to miejsce i nie niepokoił ryb. Mimo iż Garuda, będąc nosicielem Visnu, nie 

podlegał niczyim rozkazom, nie sprzeciwił się poleceniu wielkiego yogina. Zostawił 

wszystkie ryby w spokoju i złapał tylko jedną z nich, która była ich przywódcą. Zmartwiony 

tym Saubhari Muni, myśląc o ochronie ryb, rzucił klątwę na Garudę, która brzmiała 

następująco: "Jeśli jeszcze kiedyś Garuda przyjdzie tutaj, aby łapać ryby, wtedy – mówię to z 

całą swoją siłą i stanowczością – zostanie natychmiast zabity." 

    Przekleństwo to znane było tylko Kaliyi. Kaliya był pewny, że Garuda nie będzie mógł się 

tam pojawić, dlatego uważał, że schronienie się w jeziorze wewnątrz Yamuny będzie dobrym 

rozwiązaniem. Ale przyjęcie schronienia u Saubhari Muniego przez Kaliyę nie zakończyło się 

szczęśliwie. Kaliya został wypędzony z Yamuny przez Krsnę, pana Garudy. Należy 

zauważyć, że Garuda jest w bezpośrednim związku z Najwyższą Osobą Boga i jest tak 

potężny, że nigdy nie podlega on niczyim rozkazom czy klątwom. W rzeczywistości 

przeklęcie Garudy – który według Śrimad-Bhagavatam jest na poziomie Najwyższej Osoby 

Boga, Bhagavana – było obrazą ze strony Saubhari Muniego. Mimo iż Garuda nie próbował 

zemścić się na nim osobiście, to jednak Muni nie uszedł kary za ten akt obrazy przeciwko 

Vaisnavie. Z powodu tej obrazy Saubhari upadł ze swojej pozycji w yodze i, założywszy 

rodzinę, zadowalał zmysły w tym materialnym świecie. Upadek Saubhari Muniego, który 

miał być pogrążony w duchowym szczęściu poprzez medytację, jest nauką dla tych, którzy 

obrażają Vaisnavów. 

    Kiedy Krsna wyszedł w końcu z jeziora Kaliyi, wszyscy Jego krewni i przyjaciele ujrzeli 

Go na brzegu Yamuny. Pojawił się przed nimi wspaniale udekorowany, z ciałem 

wysmarowanym papką candana, przystrojony drogocennymi klejnotami i kamieniami i 

prawie całkowicie pokryty złotem. Kiedy mieszkańcy Vrndavany, chłopcy i mężczyźni, 

matka Yaśoda, Nanda Maharaja oraz wszystkie krowy i cielęta zobaczyli Krsnę 

wychodzącego z Yamuny, w momencie tym poczuli się tak, jak gdyby odzyskali samo życie. 

Kiedy ktoś powraca do życia, w naturalny sposób jest on szczęśliwy i radosny. Wszyscy po 

kolei tulili Krsnę do siebie, czując wielką ulgę. Kiedy w tym wielkim szczęściu matka 

Yaśoda, Rohini, Nanda Maharaja i wszyscy pasterze obejmowali Krsnę, myśleli, iż osiągnęli 

najwyższy cel swojego życia. 

    Również Balarama uścisnął Krsnę, ale śmiał się przy tym, gdyż tylko On wiedział, jaki 

będzie koniec tego wydarzenia, podczas gdy wszyscy inni byli pogrążeni w rozpaczy. Z 

powodu pojawienia się Krsny na brzegu Yamuny, wszystkie tamtejsze drzewa, krowy, byki i 

cielęta przepełniły się radością. Natomiast mieszkający we Vrndavanie bramini natychmiast 

przybyli w to miejsce, aby pogratulować Krsnie i członkom Jego rodziny. Bramini są uważani 

za mistrzów duchowych ogółu społeczeństwa. Radując się z powodu ocalenia Krsny, 

błogosławili Jego, jak i Jego rodzinę. Również poprosili Nandę o pewne podarunki z tej 

okazji. Uszczęśliwiony z powodu takiego zakończenia całego wydarzenia, Nanda Maharaja 

rozdał braminom wiele krów i złota. Kiedy Nanda zajęty był obdarowywaniem braminów, 

Yaśoda jedynie tuliła Krsnę siedzącego na jej kolanach, bezustannie przy tym roniąc łzy. 

    Ponieważ była już prawie noc i wszyscy mieszkańcy Vrndavany, łącznie z krowami i 

cielętami, byli bardzo zmęczeni, postanowili spędzić tę noc nad brzegiem rzeki. Jednakże w 

środku nocy, kiedy wszyscy już spali, wybuchł nagle wielki pożar lasu i zdawało się, że 

pochłonie on wszystkich mieszkańców Vrndavany. Skoro tylko poczuli żar ognia, 

natychmiast przyjęli schronienie w Krsnie, Najwyższej Osobie Boga, mimo iż występował On 

w roli dziecka. Zaczęli wołać: "Nasz drogi Krsno! Najwyższa Osobo Boga! Nasz drogi 

Balaramo, który jesteś rezerwuarem wszelkiej siły! Proszę spróbujcie ocalić nas od tego 

wszechpochłaniającego i niszczącego ognia. Nie mamy poza Wami innego schronienia. Ten 

niszczycielski ogień pochłonie nas wszystkich." W ten sposób modlili się do Krsny wołając, 

iż nie znają innego schronienia, jak tylko Jego lotosowe stopy. Pan Krsna, pełen współczucia 
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 dla nich, natychmiast połknął cały ogień i w ten sposób ocalił ich wszystkich. Nie było to 

rzeczą niemożliwą dla Krsny, ponieważ jest On nieograniczony. Ma On nieograniczoną moc 

dokonania wszystkiego, czego tylko zapragnie. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do siedemnastego rozdziału książki Krsna, 

zatytułowanego "Ugaszenie płonącego lasu ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*18. Zabicie demona Pralambasury 

    Po ugaszeniu tego groźnego pożaru, Krsna, otoczony przez Swoich krewnych, przyjaciół, 

krowy, cielęta i byki, i sławiony ich pieśniami, powrócił do Vrndavany, która jest zawsze 

pełna krów. Kiedy Krsna i Balarama radowali się życiem Vrndavany, pośród wiejskich 

chłopców i dziewcząt, powoli nadeszło lato. Lato nie jest zbyt radośnie witaną porą roku w 

Indiach, jako że charakteryzuje się nadmiernymi upałami, ale we Vrndavanie każdy był 

szczęśliwy, ponieważ tam lato przypominało wiosnę. Było to możliwe tylko dzięki Krsnie i 

Balaramie, którzy tam byli obecni i którzy są kontrolerami nawet Pana Brahmy i Śivy. We 

Vrndavanie znajduje się wiele wodospadów, które zawsze przetaczają wodę, a odgłos tej 

spadającej wody jest tak słodki, że zagłusza on cykanie świerszczy. A ponieważ woda 

przepływa wszędzie, las jest zawsze bardzo zielony i piękny. 

    Mieszkańcy Vrndavany nigdy nie byli dręczeni przez nadmierne upały czy zbyt wysoką 

temperaturę. Otoczone zielonymi łąkami jeziora Vrndavany są zawsze kolorowe od różnego 

rodzaju kwitnących tam kwiatów lotosu, takich jak kalhara-kanjotpala, a łagodne wiatry, 

wiejące na tym terenie, niosą ze sobą aromatyczne pyłki tych kwiatów. Ciała mieszkańców 

Vrndavany zawsze chłodzone były kroplami z fal Yamuny, jezior i wodospadów, dlatego 

upały letnie nie dawały się im we znaki. 

    Vrndavana jest wspaniałym miejscem, zawsze pełnym kwitnących kwiatów i kolorowych 

saren. Wszędzie słyszy się tam świergot ptaków i brzęczenie pszczół. Pawie pieją i tańczą, a 

tamtejsze kukułki śpiewają pięć rodzajów melodii. 

    Krsna, który jest rezerwuarem wszelkich przyjemności, wszedł do lasu Vrndavany, grając 

na flecie i pragnąc cieszyć się tamtejszą atmosferą. Towarzyszył Mu Balarama i inni chłopcy 

z wioski ze swoimi krowami. Weszli pomiędzy pełne zielonych liści drzewa, których 

kolorowe kwiaty przypominały pawie pióra. Wszyscy chłopcy mieli na sobie girlandy z tych 

kwiatów, a ich ciała były pomalowane szafranem. Chłopcy czasami śpiewali i tańczyli, a 

czasami mocowali się ze sobą. Kiedy Krsna tańczył, niektórzy chłopcy śpiewali albo grali na 

fletach, a inni dęli w bawole rogi albo klaskali w dłonie, chwaląc przy tym Krsnę: "Drogi 

bracie, tańczysz wspaniale." W rzeczywistości wszyscy ci chłopcy byli półbogami, którzy 

zstąpili z wyższych planet tylko po to, aby towarzyszyć Krsnie w Jego rozrywkach i 

zabawach. Półbogowie w przebraniu wiejskich chłopców zachęcali Krsnę do tańca, tak jak 

jeden artysta zachęca drugiego swoimi pochwałami. Do tego czasu ani Krsna ani Balarama 

nie przeszli jeszcze ceremonii obcinania włosów, dlatego Ich zmierzwione kędziorki 
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 przypominały wronie pióra. Chłopcy często bawili się w chowanego, skakali albo walczyli 

ze sobą. Czasami, kiedy chłopcy tańczyli i śpiewali, Krsna nie szczędził im pochwał: "Moi 

drodzy przyjaciele, tańczycie i śpiewacie wspaniale." Chłopcy lubili grać także w piłkę 

ręczną, a za tę piłkę służyły im wtedy owoce w kształcie dzwonków lub okrągłe amalaki. 

Bawili się również w "ciuciubabkę", wołając się i goniąc nawzajem. Czasami naśladowali 

głosy jeleni i różnych ptaków. Żartowali ze sobą, imitując kumkanie żab, a szczególnie dużo 

przyjemności sprawiało im huśtanie się na drzewach. Czasami znów bawili się w króla i 

poddanych. W ten sposób Krsna i Balarama oddawali się różnego rodzaju zabawom ze 

Swoimi przyjaciółmi, radując się pełną słodyczy atmosferą Vrndavany, bogatej w rzeki, 

jeziora, strumyki, wspaniałe drzewa oraz wyśmienite owoce i kwiaty. 

    Kiedy tak pewnego razu pochłonięci byli swoimi transcendentalnymi rozrywkami, nagle 

pojawił się pomiędzy nimi ogromny demon o imieniu Pralambasura, który zamierzał porwać 

Krsnę i Balaramę. Mimo iż Krsna grał rolę wiejskiego pasterza, jako Najwyższa Osoba Boga 

mógł On zrozumieć wszystko – zarówno przeszłość, teraźniejszość jak i przyszłość. Więc 

kiedy Pralambasura wszedł pomiędzy chłopców, Krsna zaczął zastanawiać się, w jaki sposób 

zabić demona, ale demonstracyjnie powitał go jak przyjaciela, mówiąc: "O drogi przyjacielu, 

jak to wspaniale, że przyszedłeś bawić się z nami." Wtedy Krsna zwołał wszystkich chłopców 

i zapowiedział im: "Teraz będziemy bawili się w parach. Będziemy walczyli ze sobą w 

parach." Tak więc wszyscy chłopcy zebrali się razem. Niektórzy z nich stanęli po stronie 

Krsny, inni po stronie Balaramy, i następnie jedna strona walczyła przeciwko drugiej w 

parach. Ci, którzy zostali pokonani w tej walce, musieli nieść swoich przeciwników "na 

barana". Zaczęli bawić się w ten sposób, przemierzając las Bhandiravana i jednocześnie 

zwracając uwagę na swoje krowy. Zwyciężyła strona Balaramy, po której znajdował się 

Śridama i Vrsabha, więc ci, którzy znajdowali się po stronie Krsny, musieli nieść swoich 

przeciwników przez las Bhandiravana. Najwyższa Osoba Boga, Krsna, będąc pokonanym, 

musiał nieść na Swoich barkach Śridamę, a Bhadrasena niósł Vrsabhę. Imitując ich zabawę, 

Pralambasura, który pojawił się pomiędzy nimi w postaci wiejskiego chłopca, wziął na swoje 

barki Balaramę. Pralambasura, który był największym z demonów, doszedł do wniosku, że 

Krsna jest najmocniejszym spośród wszystkich chłopców. Więc, aby uniknąć Jego 

towarzystwa, zaczął oddalać się od chłopców, razem z Balaramą na swoich ramionach. 

Demon ten był niewątpliwie bardzo mocny i potężny, ale niósł on Balaramę, który 

porównywany jest do góry. Wkrótce więc zaczął odczuwać Jego ciężar i dlatego przyjął 

swoją prawdziwą postać. Na głowie miał złoty hełm, a w uszach kolczyki, i wyglądał jak 

niosąca księżyc chmura z błyskawicą. Balarama spostrzegł, że ciało demona rozszerza się i 

sięga już chmur, oczy jego płoną jak ognie, a w jego ustach błyszczą zęby podobne do kłów. 

Początkowo wygląd tego demona zaskoczył Balaramę i zaczął zastanawiać się: "Jak to się 

stało, że ten niosący Mnie chłopiec zmienił się tak nagle i całkowicie?" Ale mając bystry 

umysł szybko zrozumiał, że niesiony jest przez demona, który celowo oddalił się od Jego 

przyjaciół, zamierzając Go zabić. Wtedy natychmiast uderzył demona w głowę Swoją mocną 

pięścią, tak jak Król planet niebiańskich uderza w górę błyskawicą. To mocne uderzenie 

Balaramy było śmiertelne dla demona. Upadł on martwy na ziemię, jak żmija z rozbitą głową, 

a z Jego ust posączyła się krew. Odgłos jego upadku był tak potężny, że zdawało się, że to 

wali się góra uderzona błyskawicą Pana Indry. Wszyscy chłopcy natychmiast przybiegli w to 

miejsce i zaskoczeni widokiem demona, zaczęli chwalić Balaramę, wołając: "Brawo, brawo." 

Wszyscy zaczęli ściskać Go z wielką miłością w przekonaniu, iż cudem uniknął śmierci. 

Wszyscy błogosławili Go i gratulowali Mu. Wydarzenie to uszczęśliwiło również wszystkich 

półbogów na planetach niebiańskich, którzy zaczęli rzucać kwiaty na transcendentalne ciało 

Balaramy, równocześnie błogosławiąc Go i gratulując Mu zabicia wielkiego demona 

Pralambasury. 
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 W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do osiemnastego rozdziału książki Krsna, 

zatytułowanego "Zabicie demona Pralambasury". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*19. Krsna połyka pożar leśny 

    Kiedy Krsna, Balarama i Ich przyjaciele pochłonięci byli wyżej opisanymi zabawami, 

przestali zwracać uwagę na swoje krowy, które, skuszone świeżą trawą, zaczęły rozchodzić 

się i posuwać coraz dalej, w najgłębszą część lasu. Kozy, krowy i byki przeszły przez jeden 

las, drugi, i weszły do lasu zwanego Isikatavi. W lesie tym była obfitość zielonej trawy, i ta 

właśnie trawa skusiła bydło. Ale kiedy zagłębiły się w ten las, zauważyły, że las ten płonie, 

więc zaczęły ryczeć. Z drugiej strony Krsna i Balarama, oraz wszyscy chłopcy, martwili się 

bardzo, nie mogąc znaleźć swoich zwierząt. Zaczęli podążać śladem krów, kierując się 

odciskami ich racic i wyjedzoną trawą na ścieżkach. Wszyscy chłopcy bali się, że stracili 

teraz swoje źródło utrzymania, mianowicie krowy. Wkrótce jednak usłyszeli ryk swoich 

zwierząt Krsna zaczął przywoływać je głośno ich odpowiednimi imionami, a usłyszawszy 

Jego głos, krowy natychmiast odpowiadały radośnie. Ale w tym czasie ogień już otaczał je 

wszystkie i sytuacja wyglądała na bardzo groźną. Wiejący wiatr powiększał zasięg ognia i 

zdawało się już, że wszystko co się rusza, jak i wszystko nieruchome, zostanie wkrótce 

pochłonięte przez ogień. Wszystkie krowy i wszyscy chłopcy byli bardzo wystraszeni i 

patrzyli na Balaramę tak, jak umierający człowiek patrzy na obraz Najwyższej Osoby Boga. 

Mówili błagalnym głosem: "Drogi Krsno i Balaramo, płoniemy już od żaru tego szalejącego 

ognia. Pozwólcie nam przyjąć schronienie Waszych lotosowych stóp. Wiemy, że możecie 

uchronić nas od tego wielkiego niebezpieczeństwa. Nasz drogi przyjacielu Krsno, jesteśmy 

Twoimi bliskimi przyjaciółmi. Czyż powinniśmy cierpieć w ten sposób? Wszyscy całkowicie 

polegamy na Tobie. Ty jesteś znawcą wszelkiego religijnego życia. Nie znamy nikogo poza 

Tobą." 

    Osoba Boga wysłuchał skarg Swoich przyjaciół i obrzuciwszy ich zadowolonym 

spojrzeniem, dał im odpowiedź. Już samym Swoim spojrzeniem przekonał ich, że nie ma 

powodu do strachu. Krsna, najwyższy mistyk, Osoba Boga, natychmiast połknął wszystkie 

płomienie ognia, w ten sposób ocalając chłopców i krowy od grożącego im 

niebezpieczeństwa. Z powodu wielkiego strachu chłopcy prawie stracili świadomość, ale 

kiedy ją w końcu odzyskali i otworzyli oczy, ujrzeli, że znowu są w lesie razem z Krsną, 

Balaramą i wszystkimi krowami. Ze zdziwieniem przekonali się, że są całkowicie bezpieczni 

i że również zostały uratowane ich krowy. Skrycie myśleli, że Krsna nie jest zwykłym 

chłopcem, ale że musi być jakimś półbogiem. 

    Wieczorem Krsna i Balarama, wraz ze wszystkimi chłopcami i krowami, powrócili do 

wioski, grając na Swoich fletach. Skoro tylko weszli do Vrndavany, wszystkie gopi 

natychmiast napełniły się radością. Przez cały dzień dziewczęta te zwykły myśleć o Krsnie, 
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 kiedy był On w lesie, a jedna chwila Jego nieobecności zdawała się być dla nich tak długa, 

jak dwanaście lat. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do dziewiętnastego rozdziału książki Krsna, 

zatytułowanego "Krsna połyka pożar leśny": 

 

 

 

 

 
 

*20. Opis jesieni 

    Zabicie demona Pralambasury i połknięcie pożaru leśnego przez Krsnę i Balaramę stało się 

tematem rozmów we wszystkich domostwach we Vrndavanie. Pasterze opowiadali o tych 

wspaniałych wyczynach swoim żonom i wszystkim innym, i wszyscy byli pełni podziwu. 

Doszli do wniosku, że Krsna i Balarama są półbogami, którzy łaskawie pojawili się we 

Vrndavanie, aby być ich dziećmi. I tak powoli nadeszła jesień. Po upałach słonecznych 

okresu letniego, ludzie w Indiach bardzo radośnie witają porę deszczową. Z przyjemnością 

spoglądają wtedy na chmury gromadzące się na niebie i zakrywające słońce i księżyc, z 

niecierpliwością wyczekując deszczu. Pora deszczowa po upałach letnich uważana jest za 

życiodajne źródło dla każdego. Mile widziane są też sporadyczne błyskawice i grzmoty 

piorunów. 

    Symptomy pory deszczowej można by porównać do symptomów wykazywanych przez 

żywą istotę przykrytą trzema siłami natury materialnej. Nieograniczone niebo jest jak 

Najwyższy Brahman, a maleńkie żywe istoty są jak niebo zakryte chmurami, czyli Brahman 

przykryty trzema siłami natury materialnej. Oryginalnie każdy jest cząstką Brahmana. 

Brahman Najwyższy, czyli nieograniczone niebo, nigdy nie może zostać zakryty przez 

chmurę, ale jego część może zostać przykryta. Jak oznajmiono to w Bhagavad-gicie, żywe 

istoty są cząstką Najwyższej Osoby Boga. Ale stanowią one jedynie znikomą część 

Najwyższego Pana. Ta część przykryta jest siłami materialnej natury i dlatego żywe istoty 

przebywają w tym świecie materialnym. Brahmajyoti, czyli światłość duchowa, jest jak 

słońce. Tak jak słońce jest pełne molekularnych świecących cząstek, tak też brahmajyoti jest 

pełne maleńkich cząstek Najwyższej Osoby Boga. Niektóre spośród tej nieograniczonej 

ekspansji maleńkich cząstek Najwyższego Pana znajdują się pod wpływem materialnej 

natury, podczas gdy inne są wolne. 

    Chmury są nagromadzoną wodą, która została wyparowana z ziemi przez słońce. 

Bezustannie przez osiem miesięcy słońce wyparowuje wszelkiego rodzaju wodę z 

powierzchni ziemi, i woda ta gromadzi się w postaci chmur, które następnie ponownie 

rozdzielane są w postaci wody, kiedy zachodzi taka potrzeba. Podobnie, rząd ściąga różnego 

rodzaju podatki od obywateli, które ci mogą zapłacić z rozmaitych dochodów, pochodzących 

np. z rolnictwa, handlu i przemysłu. W ten sposób rząd może również pobierać podatki w 

postaci przychodów i rozchodów. To porównywane jest do słońca odparowującego z ziemi 

wodę. Kiedy powierzchnia ziemi potrzebuje wody; to samo słońce przemienia wodę w 

chmury i rozdziela ją dla całej ziemi. Podobnie, podatki zebrane przez rząd muszą ponownie 

zostać rozdzielone pomiędzy ludzi w postaci edukacji, prac publicznych, służby zdrowia, itd. 

Dla dobrego rządu jest to sprawą zasadniczą. Rząd nie powinien pobierać podatków po to 

tylko, aby je potem w bezmyślny sposób roztrwonić. Pieniądze zebrane tą drogą powinny 

zostać zużyte dla dobra publicznego. 
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     Podczas pory deszczowej w całym kraju wieją mocne wiatry, niosąc chmury z jednego 

miejsca w drugie, a one wszędzie rozdzielają wodę. Kiedy po sezonie letnim istnieje duże 

zapotrzebowanie na wodę, chmury są wtedy jak bogaty człowiek, który, kiedy istnieje taka 

potrzeba, rozdziela swoje pieniądze, opróżniając nawet całą swoją kasę. Tak samo 

wyczerpują się też chmury, skrapiając wodą glob ziemski. 

    Kiedy Maharaja Daśaratha, ojciec Pana Ramacandry, walczył ze swymi wrogami, był on 

wtedy jak farmer wyrywający z korzeniami niepotrzebne chwasty i drzewa. A kiedy trzeba 

było wspomagać obywateli, rozdzielał on swoje bogactwa dokładnie tak, jak chmura 

rozdziela deszcz. W tym rozdzielaniu deszczu chmura jest tak hojna, że porównana została do 

bogatej wspaniałomyślnej osoby, która rozdziela swoje bogactwa. Wylewa ona wodę tak 

obficie, że deszcze padają nawet na skały i wzgórza oraz na oceany i morza, które wcale nie 

potrzebują wody. Jest ona tak jak hojna osoba, która otwiera swoją kasę i rozdziela swe 

bogactwa nie patrząc na to, czy istnieje taka potrzeba wspomagania innych, czy nie. 

    Przed porą deszczową cała powierzchnia ziemi wygląda tak, jak gdyby była wyzbyta 

wszelkiego rodzaju energii i wydaje się być bardzo uboga. Ale gdy tylko deszcz zrosi ziemię, 

staje się ona zielona od roślinności i wygląda wtedy silnie i zdrowo. Można to porównać do 

osoby, która oddaje się różnego rodzaju pokutom i praktykuje wyrzeczenia, mając na celu 

spełnienie swoich materialnych pragnień. Rozkwit ziemi w sezonie deszczowym 

porównywany jest do spełnienia się materialnych pragnień. Czasami, kiedy kraj rządzony jest 

przez niepożądane osoby, wtedy różne partie lub osoby indywidualnie oddają się surowym 

pokutom i praktykują wyrzeczenia, aby zdobyć kontrolę nad rządem. I kiedy osiągają taką 

kontrolę, wtedy "rozkwitają", pobierając wysokie pobory z kasy państwowej. To również 

podobne jest kwitnięciu ziemi w porze deszczowej. W rzeczywistości jednak pokuty i 

wyrzeczenia należy praktykować po to, aby osiągnąć szczęście duchowe. Śrimad-

Bhagavatam poleca podjęcie tapasyi, czyli pokuty, dla zrealizowania Najwyższego Pana. 

Poprzez wyrzeczenie w służbie oddania można ożywić swoje życie duchowe, a z chwilą jego 

osiągnięcia można cieszyć się nieograniczonym duchowym szczęściem. Ale jeśli ktoś oddaje 

się pokutom i wyrzeczeniom dla jakiegoś zysku materialnego, to, jak oznajmia Bhagavad-

gita, rezultaty tego są nietrwałe, a takich nietrwałych owoców pożądają zwykle osoby o 

niewielkiej inteligencji. 

    Wieczorami, podczas pory deszczowej, pojawia się wiele robaczków świętojańskich, które 

fruwają tu i tam, wokół wierzchołków drzew, rozświetlając półmrok swoją bladą poświatą. 

Na niebie nie widać wówczas ciał świetlnych, takich jak księżyc i gwiazdy. Podobnie, w 

wieku Kali uwidaczniają się i nabierają rozgłosu te osoby, które są ateistami i złoczyńcami, 

podczas gdy osoby przestrzegające zasad wedyjskich i dążące do wyzwolenia duchowego są 

praktycznie niewidoczne. Ten wiek, Kali-yuga, porównywany jest do pochmurnej pory dla 

żywych istot. W tym wieku prawdziwa wiedza zostaje zakryta wpływem materialnego 

postępu cywilizacji. Tani spekulanci umysłowi, ateiści i producenci tzw. zasad religijnych 

pojawiają się niczym robaczki świętojańskie, podczas gdy osoby ściśle przestrzegające zasad 

i wskazówek pism świętych zostają zakryte chmurami tego wieku. Ludzie powinni nauczyć 

się, w jaki sposób korzystać z prawdziwych luminarzy nieba, takich jak słońce, księżyc i 

gwiazdy, a nie ze znikomej poświaty robaczków świętojańskich. W rzeczywistości robaczek 

świętojański nie jest w stanie rozświetlić ciemności nocy. Tak jak chmury czasami 

przejaśniają się, nawet podczas pory deszczowej, i wtedy czasami widoczny staje się księżyc, 

gwiazdy i słońce, tak samo w tej Kali-yudze zdarzają się pomyślne sytuacje. W ten sposób 

należy rozumieć wedyjski ruch Pana Caitanyi rozpowszechniający śpiewanie mantry Hare 

Krsna. Ludzie, którzy szczerze pragną odnaleźć prawdziwy cel życia powinni skorzystać z 

tego, co oferuje ten ruch, nie tracąc czasu na poszukiwania oświecenia u ateistów i 

spekulantów umysłowych. 
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     Po pierwszym deszczu, kiedy w chmurach daje się słyszeć grzmot piorunów, wszystkie 

żaby zaczynają kumkać, niczym studenci zabierający się do czytania swoich podręczników. 

Studenci na ogół wstają wcześnie rano. Zwykle nie budzą się sami, ale po usłyszeniu 

dzwonka w świątyni. Ponieważ takie jest polecenie mistrza duchowego, wstają natychmiast, a 

po skończeniu swoich porannych obowiązków zasiadają do studiów nad Vedami albo intonują 

mantry wedyjskie. Każdy śpi w ciemnościach Kali-yugi, ale kiedy przychodzi wielki acarya, 

to jedynie na jego zawołanie wszyscy biorą się do studiów nad Vedami, aby zdobyć 

prawdziwą wiedzę. Podczas pory deszczowej wiele małych stawów, jezior i strumyczków 

napełnia się wodą, podczas gdy przez pozostałe pory roku są one wyschnięte. Podobnie jałowi 

są również materialiści, ale czasami zdają się być oni w pełni rozkwitu, mając jakąś popłatną 

posadę, dom, dzieci i konto bankowe. Ale wkrótce potem stają się na powrót jałowymi, 

niczym małe stawy i strumyczki. Poeta Vidyapati powiedział, że w towarzystwie przyjaciół, 

rodziny, dzieci, żony, itd., można z pewnością znaleźć trochę przyjemności, ale ta 

przyjemność jest jak kropla wody na pustyni. Każdy pragnie szczęścia, tak jak na pustyni 

każdy jest spragniony wody. Jeśli na pustyni znajdujemy kroplę wody, to jest to oczywiście 

woda, ale korzyść z tej kropli wody jest znikoma. W naszym materialistycznym życiu 

tęsknimy za oceanem szczęścia, ale otrzymujemy tutaj nie więcej niż kroplę wody, w formie 

społeczeństwa, przyjaciół i ziemskiej miłości. Nigdy nie osiągamy prawdziwego 

zadowolenia, tak jak małe strumyki, jeziora i stawy są pozbawione wody podczas suszy. 

    Dzięki deszczom, trawa, drzewa i roślinność wyglądają bardzo zielono. Czasami trawę 

pokrywa pewien gatunek czerwonych insektów i kiedy czerwień i zieleń łączy się z 

podobnymi do parasoli muchomorami, wtedy zmienia się cała sceneria, podobnie jak zmienia 

się osoba, która wzbogaciła się nagle. Farmer jest bardzo szczęśliwy, kiedy widzi swoje pola 

pełne zbóż, ale kapitaliści – którzy nigdy nie są świadomi oddziaływania sił 

nadprzyrodzonych – nie są szczęśliwi, gdyż obawiają się konkurencji cen. I zdarza się, że w 

niektórych krajach zasiadający w rządzie kapitaliści nie zezwalają farmerom na produkcję 

zbyt dużej ilości zbóż, nie zdając sobie sprawy z tego, iż wszelkie zboża dostarczane są przez 

Najwyższą Osobę Boga. Według Ved: eko bahunam yo vidadhati kaman – stworzenie to 

utrzymywane jest przez Najwyższą Osobę Boga. Zatem On dostarcza wszystkiego, co 

potrzebne jest wszystkim żywym istotom. Kiedy następuje wzrost populacji, to wykarmienie 

wszystkich jest sprawą Najwyższego Pana. Ale ateiści i złoczyńcy nie cieszą się z obfitej 

produkcji zbóż, szczególnie kiedy to zagraża ich interesom. 

    Podczas pory deszczowej odświeżone zostają wszystkie żywe istoty: na lądzie, w 

powietrzu i w wodzie, dokładnie jak jest to w przypadku tego, kto angażuje się w 

transcendentalną służbę miłości dla Pana. Mamy tego praktyczne doświadczenie w 

Międzynarodowym Towarzystwie Świadomości Krsny. Zanim moi uczniowie zostali 

studentami życia duchowego, wyglądali na bardzo brudnych, pomimo swoich pięknych cech 

osobowych. Ale z powodu tego, że nie mieli wiedzy o świadomości Krsny; wyglądali na 

bardzo brudnych i nieszczęśliwych. Od kiedy jednak przyjęli świadomość Krsny, polepszyło 

się ich zdrowie, a dzięki przestrzeganiu zasad zwiększyło się ich piękno cielesne. Kiedy mają 

na sobie szafranowe szaty, tilak na czołach, koraliki na szyi i korale japa w rękach, wyglądają 

tak, jak gdyby przybyli prosto z Vaikunthy, 

    Kiedy w porze deszczowej rzeki wzbierają i mkną do mórz i oceanów, zdają się one wtedy 

niepokoić ocean. Podobnie, jeśli ktoś praktykuje yogę mistyczną, a nie jest za bardzo 

zaawansowany w życiu duchowym, wtedy jest on podatny na działanie bodźców seksualnych. 

Jednakże wysokie góry, chociaż zmywane przez potoki górskie, pozostają niewzruszone i nie 

zmieniają się. Podobnie osoba, która jest zaawansowana w świadomości Krsny, nie traci 

głowy pomimo wielkich trudności, gdyż wszystkie przeciwności losu przyjmuje ona za łaskę 

Pana i dlatego jest zdolna do wejścia do królestwa duchowego. 
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     W porze deszczowej niektóre drogi nie są zbyt często używane i wskutek tego zarastają 

wysoką trawą. Jest to dokładnie tak jak w przypadku bramina, który nie zwykł studiować i 

praktykować procesów oczyszczających polecanych w pismach wedyjskich – zostaje on 

pokryty wysoką trawą mayi. Wtedy, zapomniawszy o swojej organicznej naturze, zapomina 

również o swojej wiecznej pozycji jako sługa Najwyższej Osoby Boga. Zboczywszy z drogi 

swojego obowiązku z powodu okresowego zarośnięcia wysoką trawą stworzoną przez mayę, 

osoba taka identyfikuje się z produktami mayi i dlatego ulega złudzeniu, zapominając o 

swoim życiu duchowym. 

    Podczas pory deszczowej błyskawice pojawiają się w jednym kłębie chmur, a po chwili 

natychmiast w drugim. To zjawisko porównywane jest do pożądliwej kobiety, która nie 

potrafi być wierna jednemu mężczyźnie. Chmura porównywana jest do wykwalifikowanej 

osoby, ponieważ wylewa deszcz i daje utrzymanie wielu ludziom. Podobnie 

wykwalifikowany człowiek daje utrzymanie wielu żywym istotom, takim jak członkowie 

rodziny czy pracownicy zatrudniani w jakimś interesie. Na nieszczęście, całe jego życie może 

zostać zmarnowane z powodu żony, która go porzuca. Kiedy mąż jest w rozterce, wtedy 

rozbiciu ulega cała rodzina, odchodzą dzieci, albo zamknięty zostaje interes – odbija się to na 

wszystkim. Dlatego poleca się, aby kobieta, która pragnie robić postępy w świadomości 

Krsny, żyła w zgodzie ze swoim mężem i małżeństwo nie powinno rozwodzić się pod 

żadnym warunkiem. Mąż i żona powinni kontrolować popęd seksualny i skoncentrować 

swoje zmysły na świadomości Krsny; wtedy tylko ich życie może być szczęśliwe i może 

zakończyć się sukcesem. W świecie materialnym mężczyzna potrzebuje kobiety, a kobieta 

potrzebuje mężczyzny. Kiedy więc łączą się ze sobą, powinni żyć spokojnie w świadomości 

Krsny i nie powinni być podobni błyskawicom przemykającym z jednego kłębu chmur do 

drugiego. 

    Czasami, oprócz błyskawic, na niebie pojawia się tęcza, która podobna jest do łuku bez 

cięciwy. Dwa końce łuku połączone są cięciwą, ale w tęczy nie ma takiego połączenia, a 

mimo to tak wspaniale spoczywa ona na niebie. Podobnie, kiedy Najwyższa Osoba Boga 

zstępuje w ten materialny świat, pojawia się On tak jak ludzka istota, ale nie jest 

uwarunkowany materialnie. W Bhagavad-gicie Pan mówi, iż pojawia się za pomocą Swoich 

wewnętrznych mocy, które nie są zależne od mocy zewnętrznych. Co jest niewolą dla zwykłej 

istoty, jest wolnością dla Osoby Boga. W porze deszczowej księżyc zostaje zakryty 

chmurami, ale widoczny bywa od czasu do czasu. Czasami wydaje się, że księżyc porusza się 

wraz z ruchem chmur, ale w rzeczywistości jest on nieruchomy, to tylko ruch chmur sprawia 

wrażenie ruchu. Podobnie, jeśli ktoś utożsamia się z tym ciągle zmieniającym się światem 

materialnym, wtedy jego piękno duchowe zostaje zakryte przez złudzenie i wydaje mu się, że 

zmieniając materialne czynności wędruje on poprzez różne sfery życia. Przyczyną tego jest 

fałszywe ego, które jest granicą pomiędzy egzystencją duchową i materialną, tak jak 

poruszająca się chmura rozgranicza ciemność od jasności. Kiedy w porze deszczowej po raz 

pierwszy pojawiają się na niebie chmury, wtedy pawie zaczynają tańczyć z radości. To można 

porównać do osób, które nie znajdują szczęścia w materialistycznym sposobie życia. Kiedy 

jednak takie osoby mają szansę obcowania z kimś, kto zaangażowany jest w służbę oddania 

dla Pana, wtedy stają się one radosne, tak jak tańczące pawie. Mamy tego praktyczne 

doświadczenie, ponieważ przed przystąpieniem do świadomości Krsny wielu naszych 

studentów było osobami posępnymi i przygnębionymi. Ale od kiedy nawiązali kontakt z 

bhaktami, tańczą jak triumfujące pawie. 

    Rośliny i pnącza wzrastają poprzez czerpanie wody z ziemi. Podobnie, osoba praktykująca 

srogie wyrzeczenia i pokuty staje się jałowa, ale kiedy osiąga rezultat takich wyrzeczeń, 

zaczyna zadowalać zmysły, ciesząc się życiem rodzinnym, społecznym, miłością, domem i 

innymi przedmiotami. Czasami widzimy jak żurawie i kaczki błąkają się bezustannie na 

brzegach jezior i rzek, mimo iż te brzegi są pełne błota i ciernistych pnączy. Podobnie, osoby 
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 które prowadzą życie rodzinne bez świadomości Krsny, bezustannie borykają się z różnego 

rodzaju kłopotami, a mimo tego nie zmieniają swego życia. Nie możemy być w doskonały 

sposób szczęśliwi w życiu rodzinnym, czy też jakimkolwiek życiu, jeśli nie jesteśmy 

świadomi Krsny. Śrila Narottama dasa Thakur modli się o towarzystwo tylko tych osób, które 

są zaangażowane w transcendentalną służbę miłości dla Pana (bez względu na to, czy żyją 

one w rodzinie, czy też są w wyrzeczonym porządku życia) i zawsze śpiewają święte imię 

Pana Caitanyi. Dla osoby materialistycznej sprawy doczesne są czasami zbyt dokuczliwe, 

podczas gdy osoba świadoma Krsny widzi wszystko w radosnym świetle. 

    Czasami na skutek wielkich potoków deszczu przerywane zostają ogrodzenia wokół pól. 

Podobnie, nieautoryzowana ateistyczna propaganda w wieku Kali łamie zakazy i nakazy Ved. 

Wskutek tego ludzie powoli degenerują się, stając się bezbożnikami. W porze deszczowej 

wiatr pędzi chmury rozprowadzające wodę, która jest jak nektar. Podobnie, kiedy zwolennicy 

Ved, mianowicie bramini, zachęcają bogatych ludzi, królów i bogate społeczeństwo 

kupieckie, do rozdawania jałmużny podczas spełniania wielkich ofiar, to takie dobroczynne 

akty są jak sączenie się nektaru. Cztery klasy społeczne, mianowicie brahmanas (bramini), 

ksatriyowie, vaiśyowie i śudrowie, mają żyć w pokoju, współpracując ze sobą. Możliwe jest to 

wtedy, kiedy społeczeństwo prowadzone jest przez doświadczonych wedyjskich braminów, 

którzy spełniają ofiary i sprawiedliwie rozdzielają bogactwa. 

    Las Vrndavany został odświeżony przez deszcz i zaobfitował w dojrzałe daktyle, owoce 

mango, jeżyny i inne owoce. Pan Krsna, Najwyższa Osoba Boga, oraz Jego przyjaciele i 

Balarama, weszli do lasu, aby cieszyć się atmosferą nowego sezonu. Krowy nakarmione 

świeżą trawą wyglądały bardzo zdrowo, a ich wymiona były pełne mleka. Kiedy Pan Krsna 

wołał je po imieniu, natychmiast przychodziły do Niego, pełne radości, a mleko wylewało się 

z ich pełnych wymion z powodu silnego uczucia dla Krsny. Pan Krsna bardzo lubił 

przemierzać las Vrndavany w pobliżu Wzgórza Govardhana. Widział, że wszystkie drzewa 

nad brzegiem Yamuny obwieszone były pszczelimi ulami, z których obficie kapał miód. Na 

zboczach Wzgórza Govardhana było wiele wodospadów, których woda szemrała mile. Krsna 

mógł słyszeć je, kiedy zaglądał do jaskiń górskich. Kiedy pora deszczowa nie skończyła się 

jeszcze całkowicie, ale powoli zaczęła przechodzić w zimę, czasami, szczególnie kiedy padał 

deszcz, Krsna i Jego przyjaciele siadali pod drzewem albo w jaskiniach Wzgórza 

Govardhana, zajadali się dojrzałymi owocami i rozmawiali z wielką przyjemnością. Kiedy 

Krsna i Balarama byli w lesie przez cały dzień, matka Yaśoda zwykła posyłać Im trochę ryżu 

z jogurtem, owocami i słodyczami. Krsna jadł wtedy, siedząc na kamieniu nad brzegiem 

Yamuny. Posilając się, Krsna, Balarama i Ich przyjaciele przyglądali się krowom, bykom i 

cielętom. Krowy wydawały się być zmęczone od stania z wymionami ciężkimi od mleka. 

Szczęśliwe zaś były, kiedy leżąc żuły trawę i Krsna patrzył wtedy na nie z przyjemnością. 

Dumny był widząc piękno lasu, który był niczym innym, jak tylko manifestacją Jego własnej 

energii. 

    W takich chwilach Krsna mógł pochwalić naturę, która teraz, w porze deszczowej, 

roztoczyła swój tak specyficzny czar. W Bhagavad-gicie powiedziane jest, że energia 

materialna, czyli natura, nie jest niezależna w swoim działaniu. Działa ona pod nadzorem 

Krsny. W Brahma-samhicie powiedziane jest również, że materialna natura, znana jako 

Durga, działa jako cień Krsny. Posłuszna jest ona wszelkim poleceniom wydawanym przez 

Krsnę. Zatem piękno przyrody podczas pory deszczowej było rezultatem pragnień Krsny. 

Wkrótce wszystkie zbiorniki wodne stały się bardzo czyste i przyjemne, a wszędzie wiały 

odświeżające wiatry, jako że nadchodziła jesień. Niebo zostało całkowicie oczyszczone z 

chmur i odzyskało swój naturalny niebieski kolor. Kwitnące kwiaty lotosu w czystych 

jeziorach leśnych wyglądały jak osoby, które upadły ze ścieżki yogi, ale ponownie stały się 

piękne poprzez wznowienie życia duchowego. 
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     Z nadejściem jesieni wszystko staje się w naturalny sposób piękne. Podobnie, kiedy 

materialistyczna osoba przyjmuje świadomość Krsny i zaczyna praktykować życie duchowe, 

wtedy również staje się tak czysta jak woda i niebo w jesieni. Jesień zabiera z nieba skłębione 

chmury, jak również nieczystą wodę. Oczyszczona zostaje również ziemia. Podobnie też 

osoba, która przyjmuje świadomość Krsny, zostaje oczyszczona z wszelkiego brudu 

wewnątrz i na zewnątrz. Dlatego Krsna jest znany również jako Hari. Hari znaczy "ten, który 

zabiera, pozbawia czegoś". Krsna natychmiast uwalnia od wszystkich nieczystych zwyczajów 

tego, kto angażuje się w świadomość Krsny. Chmury jesienią są białe, ponieważ nie niosą 

żadnej wody. Podobnie też człowiek, który porzucił zwykły tryb życia, uwolniwszy się od 

wszelkiej odpowiedzialności rodzinnej (mianowicie utrzymania domu, żony i dzieci) i 

całkowicie poświęcił się świadomości Krsny; staje się wolny od wszelkich niepokojów i 

wygląda tak czysto jak chmury w jesieni. Czasami w jesieni wodospady są aktywne i spadając 

ze szczytu gór dostarczają ludziom czystej wody, a czasami zanikają. Podobnie, czasami 

wielkie święte osoby rozdzielają czystą wiedzę, a czasami pozostają ciche. Małe stawy, które 

w porze deszczowej napełniły się wodą, w jesieni stopniowo zaczynają wysychać. Małe 

żyjątka wodne zamieszkujące te stawy, nie wiedzą, że każdego dnia zmniejsza się ich liczba, 

tak jak pochłonięte materialnym życiem osoby nie rozumieją, iż z każdym dniem skraca się 

ich życie. Takie osoby zajęte są hodowlą krów, opieką nad majątkiem, dziećmi, żoną, 

społeczeństwem i przyjaciółmi. Z powodu znacznego ubytku wody i palących promieni 

słonecznych, w jesieni małe stworzenia żyjące w zbiornikach wodnych stają się bardzo 

niespokojne. Są one dokładnie tak, jak nieopanowane osoby, które zawsze są nieszczęśliwe, 

jeśli nie są w stanie używać życia lub utrzymać członków swojej rodziny. Błotnista gleba 

stopniowo wysycha, a nowo wyrosłe warzywa zaczynają więdnąć i usychać. Podobnie, dla tej 

osoby, która przyjęła świadomość Krsny, powoli zaczyna wysychać pragnienie przyjemności 

rodzinnych. 

    Wraz z nadejściem jesieni uspokajają się wody oceanu, tak jak rozkwitła w samorealizacji 

osoba nie jest już dłużej niepokojona przez trzy siły natury materialnej. Jesienią farmerzy 

usiłują zatrzymać wodę na polu, budując silne wały, tak aby woda zebrana na polach nie 

miała odpływu. Wtedy nie ma już raczej nadziei na nowe deszcze i dlatego chcą oni 

zatrzymać wszystką wodę, która zebrała się na polach. Podobnie, osoba, która jest 

rzeczywiście zaawansowana w samorealizacji, oszczędza swoją energię poprzez 

kontrolowanie zmysłów. Osobom, które ukończyły już pięćdziesiąt lat życia, radzi się, aby 

porzuciły życie rodzinne i wykorzystały energię swojego ciała jedynie dla uczynienia postępu 

w świadomości Krsny. Dopóki ktoś nie jest w stanie kontrolować zmysłów i zaangażować się 

w transcendentalną służę dla Mukundy, dopóty nie ma on szans na zbawienie. 

    W jesienne dni słońce grzeje bardzo mocno, ale w czasie nocy, kiedy księżyc sączy 

łagodne, jasne światło, ludzie mogą odetchnąć po ciężkim dniu pracy. Jeśli ktoś przyjmuje 

schronienie Mukundy, czyli Krsny, to może on zostać uwolniony od zmęczenia będącego 

wynikiem fałszywego utożsamiania się z ciałem. Mukunda, czyli Krsna, jest również źródłem 

pociechy dla dziewcząt Vrndavany. Dziewczęta Vrajabhumi zawsze cierpią z powodu rozłąki 

z Krsną. Ale kiedy spotykają się z Krsną w czasie księżycowej jesiennej nocy, wtedy od razu 

znikają udręki rozdzielenia. Kiedy niebo zostaje oczyszczone z chmur, wtedy gwiazdy na 

niebie lśnią wspaniale. Podobnie, jeśli jakaś osoba jest rzeczywiście usytuowana w 

świadomości Krsny, zostaje uwolniona od wszelkich nieczystości i staje się wtedy tak piękna, 

jak gwiazdy na jesiennym niebie: Mimo iż Vedy polecają karmę w postaci składania ofiar, to 

ich ostateczny cel został oznajmiony w Bhagavad-gicie: po dokładnym poznaniu celu Ved 

należy przyjąć świadomość Krsny. Zatem czyste serce bhakty w świadomości Krsny można 

porównać do czystego nieba jesienną porą. Jesienią księżyc i gwiazdy jaśnieją na czystym 

niebie. Pan Krsna osobiście pojawił się na niebie dynastii Yadu i był On dokładnie tak jak 

księżyc otoczony rojem gwiazd, czyli członkami dynastii Yadu. Kiedy w zaroślach leśnych 
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 obficie zakwitną kwiaty, wtedy świeży, niosący ich aromaty wietrzyk sprawia wielką ulgę 

osobom, które cierpiały podczas lata i pory deszczowej. Na nieszczęście, taki wietrzyk nie był 

w stanie ukoić pasterek gopi, gdyż serca swoje oddały one Krsnie. I kiedy inni rozkoszowali 

się łagodnym powiewem jesiennym, gopi, nie będąc w objęciach Krsny, tonęły w smutku. 

    Z nadejściem jesieni wszystkie krowy, sarny, ptaki i większość kobiet staje się 

brzemiennymi, gdyż w tej porze roku prawie wszyscy mężowie ulegają pragnieniom 

seksualnym. Jest to dokładnie tak jak w przypadku transcendentalistów, którzy, dzięki łasce 

Pana, osiągają przeznaczenie swojego życia. Śrila Rupa Gosvami nauczał w swoim 

Upadeśamrta, że służbę oddania należy pełnić z wielkim entuzjazmem, cierpliwością i 

przekonaniem, przestrzegając zasad i przepisów, należy być wolnym od materialnych 

zanieczyszczeń i przebywać w towarzystwie bhaktów. Poprzez przestrzeganie tych zasad z 

pewnością osiągnie się pożądany rezultat służby oddania. Dla tego, kto cierpliwie przestrzega 

zasad służby oddania, przyjdzie taki czas, kiedy osiągnie on rezultat, tak jak żony osiągają 

rezultaty, stając się brzemiennymi. 

    Jesienią w jeziorach obficie kwitną kwiaty lotosu, ponieważ o tej porze nie ma lilii. 

Zarówno lilie jak i kwiaty lotosu rosną wtedy; kiedy świeci słońce, ale w porze jesiennej 

palące słońce sprzyja jedynie lotosom. Można tutaj dać przykład państwa, rządzonego przez 

silnego króla albo mocny rząd. Nie może wtedy rozwijać się element niepożądany, taki jak 

złodzieje i rozbójnicy. Jeśli obywatele są pewni, że nie będą atakowani przez rozbójników, 

wtedy rozwijają się należycie. Mocny rząd porównywany jest do palącego słońca podczas 

jesieni, lilie porównywane są do niepożądanych osób, takich jak złodzieje, a kwiaty lotosu do 

obywateli zadowolonych z rządu. Jesienią pola są pełne dojrzałych zbóż. W ten żniwny czas 

ludzie są bardzo radośni i urządzają różnego rodzaju uroczyste ceremonie, takie jak Navanna 

– ofiarowanie nowych zbóż Najwyższej Osobie Boga. Nowe zboża najpierw ofiarowane są 

Bóstwom w różnych świątyniach i wszyscy zapraszani są wtedy na słodki ryż z nowych 

zbiorów. Są jeszcze inne uroczystości religijne i praktyki kultowe, szczególnie w Bengalu, 

gdzie obchodzone jest największe spośród wszystkich takich świąt, zwane Durga Puja. 

    Z powodu obecności Najwyższej Osoby Boga, Krsny i Balaramy, jesień we Vrndavanie 

była szczególnie piękna. Mogli przyjeżdżać tam kupcy, urzędnicy rządowi i wielcy mędrcy, 

aby otrzymywać pożądane dary. Podobnie transcendentaliści osiągają upragniony cel, kiedy 

zostają oswobodzeni z niewoli tego materialnego ciała. Podczas pory deszczowej 

społeczeństwo kupieckie nie może podróżować z miejsca na miejsce, więc nie ma wtedy 

mowy o zyskach. Również urzędnicy nie mogą wtedy podróżować, aby zbierać od ludzi 

podatki. Jeśli zaś chodzi o święte osoby, które mają obowiązek podróżowania i nauczania 

wiedzy transcendentalnej, to te również są skrępowane podczas pory deszczowej. Ale w 

jesieni wszystkie te osoby opuszczają swoje domostwa. Jeśli chodzi o transcendentalistę, to 

bez względu na to, czy jest to jnani, yogin czy bhakta, z powodu tego materialnego ciała nie 

może on w pełni cieszyć się swoim duchowym osiągnięciem. Ale skoro tylko porzuca to 

ciało, czyli po śmierci, jnani łączy się z duchowym blaskiem Najwyższego Pana, yogin 

przenosi się na wyższe planety, a bhakta udaje się na planetę Najwyższego Pana, Golokę 

Vrndavana, albo na Vaikunthy, i tam cieszy się wiecznym życiem duchowym. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do dwudziestego rozdziału książki Krsna, 

zatytułowanego "Opis jesieni." 
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*21. Gopi zauroczone dźwiękiem fletu 

    Krsna rozkoszował się atmosferą lasu pełnego kwitnących kwiatów oraz radosnego 

brzęczenia pszczół i trutni. A kiedy wszystkie ptaki, drzewa i gałęzie napełniły się 

szczęściem, Krsna, opiekując się krowami, w towarzystwie Balaramy i przyjaciół, zaczął grać 

na Swoim transcendentalnym flecie. Po usłyszeniu tego fletu, gopi we Vrndavanie zaczęły 

wspominać Krsnę i rozmawiać pomiędzy sobą o tym, jak wspaniale gra On na flecie. 

Opisując słodkie wibracje fletu Krsny, zaczęły również przypominać sobie swoje zabawy z 

Krsną. Na skutek wzruszenia, umysły ich stały się bardzo niespokojne i nie były w stanie w 

pełni opisać wspaniałych melodii. Kiedy tak rozmawiały o wspaniałej grze Krsny, miały w 

pamięci również Jego wygląd. W Swoim pięknym ubiorze, z pawim piórem we włosach i 

niebieskawymi kwiatami zatkniętymi za uszy, wyglądał On jak mistrz tańca. Jego szaty były 

złoto-żółte i obwieszony był naszyjnikami vaijayanti . Ubrany w tak czarujący sposób, Krsna 

napełnił dziurki Swojego fletu nektarem emanującym z Jego ust. W ten sposób dziewczęta 

Vrajy wspominały Go, wędrującego przez las Vrndavany, który zawsze jest pełen chwały, 

dzięki temu, iż nosi odciski stóp Krsny i Jego przyjaciół. 

    Krsna był mistrzem w graniu na flecie i gopi zauroczone były dźwiękami, które z niego 

wydobywał. Melodie te były atrakcyjne nie tylko dla nich, ale dla wszystkich żywych istot, 

które je słyszały. Jedna z gopi powiedziała swoim przyjaciółkom: "Najwyższą doskonałością 

wzroku jest oglądanie Krsny i Balaramy wędrujących przez las, grających na Swoich fletach i 

razem ze Swoimi przyjaciółmi opiekujących się krowami." 

    Osoby, które są zawsze pogrążone w transcendentalnej medytacji oglądania Krsny 

wewnątrz i na zewnątrz, myśląc o Nim grającym na flecie i wędrującym przez las Vrndavany, 

już właściwie osiągnęły doskonałość samadhi. Samadhi (ekstaza, trans) oznacza skupienie 

czynności wszystkich zmysłów na określonym przedmiocie, a gopi informują nas, że 

rozrywki Krsny są najdoskonalszym przedmiotem wszelkiej medytacji i samadhi. Również 

Bhagavad-gita stwierdza, że największym spośród wszystkich yoginów jest ten, którego 

umysł jest zawsze pochłonięty Krsną. 

    Inna gopi powiedziała, że kiedy Krsna i Balarama opiekują się krowami, wyglądają wtedy 

jak aktorzy mający zagrać jakąś dramatyczną scenę. Krsna nosił na Sobie błyszczące żółte 

szaty, Balarama błękitne, a w rękach Swoich trzymali świeże gałązki z drzewa mango, pawie 

pióra i wiązanki kwiatów. Przystrojeni girlandami z kwiatów lotosu, śpiewali Swoim 

przyjaciołom słodkie melodie. Jedna z gopi rzekła do swojej przyjaciółki: "W jaki sposób 

Krsna i Balarama mogą wyglądać tak nadzwyczaj pięknie?" Inna gopi powiedziała: "Moja 

droga przyjaciółko, pomyśl tylko o Jego bambusowym flecie – jakież pobożne czyny musiał 

on spełniać, że teraz rozkoszuje się nektarem z ust Krsny." Krsna czasami całuje gopi i 

dlatego transcendentalny nektar Jego ust jest osiągalny tylko dla nich i Jego usta są uważane 

za ich własność. Dlatego gopi zapytywały: "Jak to możliwe, że ten flet, który jest niczym 

innym jak tylko bambusową laską, rozkoszuje się nektarem z ust Krsny?" Ponieważ flet ten 
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 jest zaangażowany w służbę Najwyższego Pana, matka i ojciec tego fletu muszą być bardzo 

szczęśliwi." 

    Jeziora i rzeki uważane są za matki drzew, ponieważ drzewa rosną jedynie poprzez picie 

wody. Więc wody jezior i rzek Vrndavany były wszystkie pełne szczęśliwych kwiatów 

lotosu, ponieważ wody te myślały: "Jak to się stało, że nasz syn, bambusowa laska, 

rozkoszuje się nektarem z ust Krsny?" Drzewa bambusowe stojące nad brzegami rzek i jezior 

były również bardzo szczęśliwe widząc, że ich potomek zaangażowany jest w ten sposób w 

służbę dla Pana, tak jak osoba, która jest zaawansowana w wiedzy, znajduje przyjemność w 

oglądaniu swoich uczniów zaangażowanych w służbę dla Najwyższego. Drzewa były 

przepełnione radością i nieprzerwanie sączyły miód, który wypływał z uli zawieszonych na 

ich gałęziach. 

    Czasami gopi rozmawiały ze swoimi przyjaciółkami o Krsnie w ten sposób: "Drogie 

przyjaciółki, nasza Vrndavana obwieszcza chwały całej tej Ziemi, ponieważ ta planeta jest 

słynna dzięki temu, że nosi odciski lotosowych stóp syna Devaki. Poza tym, kiedy Govinda 

gra na Swoim flecie, pawie natychmiast zaczynają tańczyć jak szalone. A kiedy wszystkie 

zwierzęta, drzewa i rośliny, czy to na szczycie wzgórza Govardhana czy też w dolinie, widzą 

taniec pawi, wszystkie zamierają w bezruchu i z wielką uwagą słuchają transcendentalnego 

głosu fletu. Myślimy, że takich łask nie zaznała żadna inna planeta." Chociaż gopi były tylko 

wiejskimi kobietami i dziewczętami, posiadały one wiedzę o Krsnie. Podobnie, jedynie 

poprzez słuchanie Ved z autorytatywnych źródeł można osiągnąć najwyższą prawdę. 

    Inna gopi powiedziała: "Moje drogie przyjaciółki, spójrzcie tylko na te sarny. Mimo iż są to 

płoche zwierzęta, zbliżyły się one do syna Nandy Maharajy, Krsny. Nie tylko zauroczone są 

one szatami Krsny i Balaramy, ale kiedy słyszą grę fletu, sarny te, wraz ze swoimi mężami, 

ofiarowują Panu swoje wyrazy szacunku, patrząc na Niego z wielką miłością." Gopi 

zazdrościły sarnom, które mogły służyć Krsnie wraz ze swoimi mężami. Gopi nie mogły 

uważać siebie za tak szczęśliwe, ponieważ kiedy tylko chciały pójść do Krsny, ich mężowie 

nie wyglądali na zbyt zadowolonych. 

    Inna gopi powiedziała: "Moje drogie przyjaciółki, Krsna jest tak wspaniale ubrany, iż zdaje 

się On być natchnieniem dla wiejskich kobiet w urządzaniu wszelkiego rodzaju ceremonii. 

Nawet żony mieszkańców niebios przyciągane są przez transcendentalny głos Jego fletu. 

Chociaż podróżują one w przestrzeniach w różnego rodzaju samolotach, ciesząc się 

towarzystwem swoich mężów, to jednak po usłyszeniu fletu Krsny natychmiast wprawione 

zostają w zakłopotanie, włosy ich rozplatają się, a ich ciasne suknie rozluźniają." Oznacza to, 

że transcendentalny dźwięk fletu Krsny dobiega do wszystkich zakątków wszechświata. 

Również godne uwagi jest to, że gopi wiedziały o różnego rodzaju pojazdach powietrznych 

unoszących się w przestrzeni. 

    Inna gopi odezwała się w ten sposób: "Moje drogie przyjaciółki, kiedy krowy słuchają 

transcendentalnego głosu fletu Krsny, i one zostają zauroczone. Jest to dla nich jak sączenie 

się nektaru i wtedy natychmiast nastawiają uszu, by nie uronić ani kropli tego nektaru. Cielęta 

natomiast, chociaż mają w ustach wymiona swych matek, zapominają o ssaniu mleka. 

Zamierają w bezruchu z powodu swojego wielkiego uczucia, a z oczu płyną im łzy i zdaje się, 

jak gdyby swoimi sercami obejmowały Krsnę." To zjawisko wskazuje na to, że we 

Vrndavanie nawet krowy i cielęta wiedziały jak płakać z powodu Krsny i obejmować Go w 

swoich sercach. Ronienie łez jest oznaką najwyższej miłości w świadomości Krsny. 

    Jedna z młodszych gopi powiedziała do swojej matki: "Moja droga mamo, wszystkie ptaki, 

które siedzą na konarach i gałęziach drzew, patrzą na Krsnę i uważnie słuchają Jego fletu. Ich 

wygląd wskazuje na to, iż zapomniały o wszystkim i zajęte są tylko słuchaniem fletu Krsny. 

To świadczy o tym, że nie są to zwykłe ptaki. Są to wielcy mędrcy i bhaktowie, którzy 

pojawili się w lesie Vrndavany jako ptaki tylko po to, by móc słuchać fletu Krsny." Wielcy 

mędrcy i uczeni zainteresowani są wiedzą wedyjską, ale Bhagavad-gita mówi, co jest esencją 



107 

 wiedzy wedyjskiej: vedaiś ca sarvair aham eva vedyah. Wiedza ta służy poznaniu Krsny. 

Zachowanie tych ptaków wskazuje na to, że byli to wielcy uczeni w wiedzy wedyjskiej, 

którzy wybrali transcendentalne wibracje fletu Krsny, odrzuciwszy wszystkie inne gałęzie 

wiedzy wedyjskiej. Nawet rzeka Yamuna, zapragnąwszy objąć lotosowe stopy Krsny po 

usłyszeniu transcendentalnych wibracji Jego fletu, okiełznała swoje gwałtowne fale, tak że 

płynęły bardzo spokojnie z kwiatami lotosu w swych rękach, ofiarowując te kwiaty 

Mukundzie z głębokim uczuciem. 

    Palące promienie jesiennego słońca były czasami nie do zniesienia. Dlatego też, kiedy 

Krsna, Balarama i Ich przyjaciele pochłonięci byli grą na fletach, pojawiły się nad nimi 

współczujące chmury, spełniając rolę jak gdyby kojących parasoli nad ich głowami. W ten 

sposób chciały przysłużyć się Krsnie i zyskać Jego przyjaźń. Swawolne dziewczęta wiejskie 

również osiągnęły całkowite zadowolenie, kiedy posmarowały swoje piersi i twarze kurzem 

Vrndavany, który był czerwony od dotknięć lotosowych stóp Krsny. Te lubieżne dziewczęta 

wiejskie o nabrzmiałych piersiach nie były bardzo zadowolone, kiedy ich piersi dotykali ich 

kochankowie. Ale kiedy czasami zagłębiały się w las, widziały, że kiedy Krsna spaceruje, 

niektóre z pnączy i liści Vrndavany nabierają czerwonawego koloru od proszku kunkumy 

opadającego z Jego lotosowych stóp. Jego lotosowe stopy spoczywały czasami na piersiach 

gopi, które również posmarowane były proszkiem kunkumy. Lecz kiedy Krsna przechadzał się 

po lesie Vrndavany wraz z Balaramą i przyjaciółmi, czerwonawy proszek z Jego stóp opadał 

na ziemię. Więc kiedy, podczas podpatrywania Krsny grającego na flecie, lubieżne 

dziewczęta wiejskie ujrzały na ziemi czerwoną kunkumę, natychmiast zbierały ten pył i 

smarowały nim swoje piersi i twarze. W ten sposób osiągały pełne zadowolenie, podczas gdy 

nie sprawiało im to żadnej przyjemności, kiedy ich kochankowie dotykali ich piersi. Wszelkie 

materialne pożądliwe pragnienia mogą zostać od razu zaspokojone, kiedy ktoś wchodzi w 

kontakt ze świadomością Krsny. 

    Inna gopi zaczęła rozwodzić się nad wyjątkową pozycją Wzgórza Govardhana, po którym 

Krsna i Balarama zwykli tak często się przechadzać. W ten sposób Govardhana zawsze 

dotyka lotosowych stóp Pana. I ponieważ wzgórze to jest tak zobowiązane Panu Krsnie i 

Balaramie, zawsze dostarcza różnego rodzaju owoców, korzeni i ziół, jak również, 

wyśmienitej kryształowej wody ze swoich jezior, ofiarowując to wszystko Panu." Najlepszym 

darem Wzgórza Govardhana była jednak świeża trawa dla krów i cieląt. Wzgórze Govardhana 

wiedziało w jaki sposób zadowolić Pana poprzez zadowolenie Jego najbardziej ukochanych 

towarzyszy, krów i wiejskich chłopców. 

    Inna gopi powiedziała, że wszystko wydaje się być wspaniałym, kiedy Krsna i Balarama 

wędrują przez las Vrndavany, grając na Swych fletach i zawierając przyjaźń z wszelkiego 

rodzaju ruchomymi i nieruchomymi żywymi istotami. Kiedy Krsna i Balarama grali na 

Swoich transcendentalnych fletach, wszystkie ruchome stworzenia zamierały w bezruchu, 

wstrzymując się od wszelkiego działania, podczas gdy nieruchome żywe istoty, takie jak 

drzewa i rośliny, zaczynały drżeć z ekstazy. 

    W Swoich rękach i na barkach Krsna i Balarama zwykli nosić sznury, tak jak zwykli 

pasterze. Sznurami tymi chłopcy związywali tylne nogi krów podczas dojenia. Sznury takie 

prawie zawsze zwisały z ramion chłopców pasących bydło i nie brakowało ich także na 

ramionach Krsny i Balaramy. Pomimo tego, iż byli Najwyższą Osobą Boga, bawili się 

dokładnie tak jak wiejscy chłopcy i dlatego wszystko zdawało się być piękne i atrakcyjne. 

Kiedy Krsna pasł krowy w lesie Vrndavany albo na Wzgórzu Govardhana, dziewczęta w 

wiosce były zawsze pochłonięte myślami o Nim i rozmawiały o Jego różnych rozrywkach. 

Jest to doskonały przykład świadomości Krsny: w jaki sposób zawsze pozostawać 

pogrążonym w myślach o Krsnie. Żywym przykładem tego są pasterki gopi. Dlatego Pan 

Caitanya powiedział, że nikt i żadną metodą nie może wielbić Najwyższego Pana lepiej, niż 

robiły to gopi. Gopi nie narodziły się w wysoko postawionych rodzinach braminów czy 
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 ksatriyów. Przyszły na świat w rodzinach vaiśyów, i to nie w zamożnym społeczeństwie 

kupieckim, ale w rodzinach wiejskich pasterzy. Nie były wysoko wykształcone, mimo iż 

słuchały od braminów, autorytetów w wiedzy wedyjskiej, o różnego rodzaju wiedzy. 

Jedynym ich celem było bezustannie myśleć o Krsnie. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do dwudziestego pierwszego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Gopi zauroczone dźwiękiem fletu". 

*22. Kradzież ubrań niezamężnych pasterek gopi 

    W cywilizacji wedyjskiej niezamężne dziewczęta od dziesiątego do czternastego roku życia 

miały czcić albo Pana Śivę, albo Durgę, jeśli chciały dostać dobrego męża. Ale niezamężne 

dziewczęta Vrndavany już zostały zauroczone pięknem Krsny. Jednakże na początku sezonu 

hemanta (czyli tuż przed zimą), zaangażowane były one w wielbienie bogini Durgi. Pierwszy 

miesiąc hemanta nazywany jest Agrahayana (październik-listopad), i w tym to czasie 

wszystkie niezamężne gopi Vrndavany zaczęły oddawać cześć bogini Durdze, złożywszy 

wcześniej odpowiednie śluby. Najpierw spożywały havisayannę, pewien rodzaj pożywienia 

przygotowywany poprzez gotowanie dahlu mung z ryżem, bez żadnych przypraw ani 

kurkumy. Według zaleceń wedyjskich tego rodzaju pożywienie powinno być spożywane w 

celu oczyszczenia ciała przed przystąpieniem do ceremonii rytualistycznych. Wszystkie 

niezamężne gopi zwykły codziennie, po porannej kąpieli w Yamunie, czcić boginię 

Katyayani. Katyayani jest innym imieniem Durgi. Katyayani jest czczona poprzez ulepienie 

lalki z piasku i ziemi znad brzegu Yamuny. Pisma wedyjskie informują, że bóstwo może 

zostać zrobione z różnego rodzaju elementów materialnych. Może to być malunek albo 

statuetka zrobiona z metalu, kamieni szlachetnych, drzewa, ziemi lub kamieni, albo też 

czciciel może wyobrazić sobie bóstwo w swoim sercu. Mayavadi uważa wszystkie takie 

formy bóstwa za urojenia, ale literatura wedyjska przyjmuje je za identyczne z Panem albo z 

odpowiednim półbogiem. 

    Niezamężne gopi zwykły przygotowywać bóstwo Durgi i następnie czcić je, używając do 

tego papki candana, girland, kadzideł i wszelkiego rodzaju ziaren, owoców i gałązek różnych 

roślin. Po złożeniu takich ofiar zwykle prosi się o jakieś błogosławieństwo. Niezamężne 

dziewczęta zwykły modlić się z wielkim oddaniem do bogini Katyayani, zwracając się do niej 

w ten sposób: "O najwyższa wieczna energio Najwyższej Osoby Boga, O najwyższa siło 

mistyczna, najwyższa kontrolerko tego materialnego świata, O bogini, prosimy, bądź łaskawa 

dla nas i doprowadź do naszego małżeństwa z synem Nandy Maharajy, Krsną." Vaisnavowie 

na ogół nie wielbią żadnych półbogów. Śrila Narottama dasa Thakur ściśle zabronił 

wszelkiego kultu półbogów tym, którym zależy na postępie w czystej służbie oddania. 

Jednakże gopi, których oddanie dla Krsny jest poza wszelkim porównaniem, czciły Durgę. 

Czciciele półbogów czasami powołują się na to, że gopi również czciły Durgę, ale musimy 

wiedzieć, jaki był cel tych dziewcząt. Ludzie na ogół wielbią Durgę dla jakichś materialnych 

korzyści. Tutaj jednakże gopi modliły się do bogini o to, aby pomogła im stać się żonami 

Krsny. Wyjaśnienie tego jest takie, że jeśli Krsna jest celem działania, bhakta może stosować 

jakiekolwiek środki do osiągnięcia tego celu. Gopi mogły przyjąć każdą metodę dla 

zadowolenia Krsny lub służenia Mu. Było to niezwykłą cechą gopi. Przez cały miesiąc czciły 

więc Durgę, pragnąc Krsnę za męża. Każdego dnia modliły się o to, aby syn Nandy Maharajy, 

Krsna, został ich mężem. 

    Gopi zwykły chodzić nad brzeg Yamuny i kąpać się w rzece wcześnie rano. Zbierały się 

razem i trzymając się za ręce i głośno śpiewając o cudownych rozrywkach Krsny, udawały się 

nad rzekę. Wśród kobiet i dziewcząt w Indiach panuje taki stary zwyczaj, że kiedy kąpią się w 
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 rzece, układają swoje ubrania na brzegu i wchodzą do wody zupełnie nagie. Do tej części 

rzeki, gdzie kąpiel biorą kobiety i dziewczęta, mężczyźni mają ściśle zabroniony dostęp i 

zwyczaj ten jest nadal podtrzymywany. Najwyższa Osoba Boga, znając umysły 

niezamężnych młodych gopi, obdarzył je pożądanym przez nie celem. Modliły się o to, by 

Krsna został ich mężem, więc Krsna chciał spełnić to ich pragnienie. 

    Pod koniec tego miesiąca Krsna pojawił się "na scenie" razem ze Swoimi przyjaciółmi. 

Jednym z imion Krsny jest Yogeśvara, czyli mistrz wszystkich sił mistycznych. Poprzez 

praktykowanie medytacji yogin może znać doznania psychiczne innych ludzi, więc Krsna 

niewątpliwie znał pragnienia gopi. Zjawiwszy się nagle nad rzeką, Krsna natychmiast zebrał 

ubrania wszystkich gopi, wdrapał się na pobliskie drzewo i uśmiechając się zaczął mówić do 

nich w następujący sposób. 

    "Moje drogie dziewczęta", powiedział. "Proszę podchodźcie tutaj po kolei i proście o swoje 

ubrania, a wtedy będziecie mogły je zabrać. Ja nie żartuję. Po prostu mówię prawdę. Nie mam 

zamiaru żartować z wami, gdyż przez cały miesiąc przestrzegałyście zasad, wielbiąc boginię 

Katyayani. Proszę nie przychodźcie tylko wszystkie naraz. Podchodźcie pojedynczo. Chcę 

zobaczyć każdą z was w pełnej krasie, gdyż wszystkie macie cienkie kibicie. Prosiłem, 

abyście podchodziły pojedynczo. Teraz, proszę, uczyńcie tak, jak powiedziałem." 

    Kiedy dziewczęta w wodzie usłyszały żartobliwe słowa Krsny, zaczęły patrzeć na siebie i 

uśmiechać się. Rade były słyszeć taką prośbę Krsny, ponieważ już się w Nim kochały. 

Patrzyły na siebie, ale nie mogły wyjść z wody, wstydząc się swojej nagości. Ponieważ już od 

dłuższego czasu pozostawały w wodzie, zaczynały drżeć z zimna, jednakże po usłyszeniu 

miłych i żartobliwych słów Govindy, umysły ich wzruszyły się od wielkiej radości. Zaczęły 

mówić do Krsny: "Drogi synu Nandy Maharajy, prosimy nie żartuj z nami w ten sposób. Nie 

bądź dla nas tak surowy. Jako syn Nandy Maharajy, jesteś bardzo szanowanym chłopcem i 

jesteś nam bardzo drogi, ale nie powinieneś żartować z nami w taki sposób, gdyż wszystkie 

już drżymy z zimna. Bądź tak dobry i oddaj nam natychmiast nasze ubrania, w przeciwnym 

razie będziemy cierpieć." Następnie zaczęły zwracać się do Krsny z wielką pokorą. "Drogi 

Śyamasundaro, jesteśmy wszystkie Twoimi wiecznymi sługami. Cokolwiek nam rozkażesz, 

musimy wykonać bez wahania, ponieważ uważamy to za nasz religijny obowiązek. Ale jeśli 

będziesz upierał się przy tej Swojej propozycji, której nie możemy spełnić, wtedy będziemy 

zmuszone udać się do Nandy Maharajy, aby poskarżyć się na Ciebie. A jeśli Nanda Maharaja 

nie przedsięweźmie żadnych kroków, wtedy powiadomimy Króla Kamsę o Twoim niecnym 

zachowaniu." 

    Po wysłuchaniu takiego oznajmienia niezamężnych gopi, Krsna odpowiedział: "Moje 

drogie dziewczęta, jeśli uważacie się za Moje wieczne służki i jesteście zawsze gotowe 

spełniać Moje polecenia, to proszę was, podchodźcie tutaj kolejno, ze swoimi uśmiechniętymi 

twarzami, i zabierzcie swoje ubrania. Jeśli jednak nie przyjdziecie tutaj i poskarżycie się 

Memu ojcu, nie będę wcale tym zmartwiony, gdyż wiem, że Mój ojciec jest już stary i nie jest 

w stanie nic Mi zrobić." 

    Kiedy gopi przekonały się, że Krsna nie ma zamiaru zmienić Swego stanowiska, nie miały 

innego wyjścia, jak tylko zastosować się do Jego polecenia. Jedna po drugiej wychodziły z 

wody, ale ponieważ były całkowicie nagie, starały się zakryć tę swoją nagość, zasłaniając 

lewą dłonią swoje łona. Stojąc w ten sposób, całe drżały. Ta ich prosta ofiara była tak czysta, 

że natychmiast zadowoliły Pana Krsnę. Wszystkie niezamężne gopi, które modliły się do 

Katyayani aby mieć Krsnę za męża, zostały w ten sposób usatysfakcjonowane. Kobieta nie 

może być widziana nagą przez żadnego mężczyznę oprócz jej męża. Niezamężne gopi 

pragnęły, aby Krsna został ich mężem i On spełnił to ich pragnienie w taki właśnie sposób. 

Będąc zadowolonym z nich, Krsna wziął ich ubrania na Swoje ramię i zaczął mówić w ten 

sposób: "Moje drogie dziewczęta, popełniłyście wielką obrazę, kąpiąc się nago w Yamunie. Z 

tego powodu przewodzące Yamunie bóstwo, Varunadeva, jest bardzo z was niezadowolony. 
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 Dlatego proszę, dotknijcie swoich czół złożonymi rękoma i pokłońcie się przed półbogiem 

Varuną, aby przebaczył wam tę obrazę." Gopi były prostymi dziewczętami i wszystko 

cokolwiek powiedział im Krsna, uważały za prawdę. Aby uniknąć gniewu Varunadevy, jak 

również aby osiągnąć upragniony cel swoich ślubów, i ostatecznie, aby zadowolić 

wielbionego przez siebie Pana Krsnę, natychmiast spełniły Jego polecenie. W ten sposób 

zostały największymi kochankami Krsny i Jego najbardziej posłusznymi służkami. 

    Świadomość Krsny pasterek gopi nie znajduje żadnego porównania. W rzeczywistości gopi 

nie dbały o Varunę ani o żadnego półboga. Chciały one jedynie zadowolić Krsnę. Prostota 

gopi bardzo ujęła i rzeczywiście zadowoliła Krsnę, więc natychmiast oddał im ich ubrania, 

jedno za drugim. I chociaż Krsna zażartował Sobie "okrutnie" z młodych niezamężnych 

pasterek gopi, zmuszając je do stania nago przed Sobą, i chociaż traktował je tak jak lalki i 

skradł ich ubrania, one mimo wszystko były zadowolone z Niego i nigdy się na Niego nie 

skarżyły. Ta postawa gopi opisana została przez Pana Caitanyę w Jego modlitwie: "Mój drogi 

Panie Krsno, możesz mnie objąć albo podeptać Swoimi stopami, albo też złamać mi serce, 

nigdy nie pojawiając się przede mną. Możesz zrobić ze mną cokolwiek zechcesz, gdyż w 

Swoim działaniu jesteś całkowicie niezależny. Ale bez względu na to, jak ze mną postąpisz, 

jesteś wiecznie moim Panem i nie mam żadnego innego przedmiotu uwielbienia." Taka 

właśnie jest postawa gopi wobec Krsny. 

    Pan Krsna był całkowicie z nich zadowolony, a ponieważ wszystkie one pragnęły, aby 

został ich mężem, odezwał się do nich w ten sposób: "Moje drogie, dobrze wychowane 

dziewczęta, wiem o waszym pragnieniu odnośnie Mojej Osoby i wiem, dlaczego czciłyście 

boginię Katyayani, i całkowicie pochwalam wasze postępowanie. Albowiem jeśli czyjaś 

świadomość jest zawsze pogrążona we Mnie, nawet w pożądaniu, ten zostanie wyniesiony. 

Tak jak prażone ziarno nie może zakiełkować, tak żadne pragnienie będące w związku ze 

służbą oddania dla Mnie nie pociąga za sobą żadnych materialnych skutków, jak jest to w 

zwykłej karmie." 

    W Brahma-samhicie znajduje się takie zdanie: karmani nirdahati kintu ca bhakti-bhajam. 

Każdy związany jest swoim działaniem w tym materialnym świecie, ale bhaktowie, ponieważ 

pracują oni jedynie dla zadowolenia Pana, nie podlegają skutkom swoich działań. Podobnie, 

chociaż stosunek gopi do Krsny był na pozór lubieżny, nie powinien on być traktowany na 

równi z pożądliwymi pragnieniami zwykłej kobiety. Przyczynę tego tłumaczy Sam Pan 

Krsna. Działanie w służbie oddania dla Krsny jest transcendentalne w stosunku do wszelkich 

materialnych rezultatów. 

    "Moje drogie gopi", kontynuował Krsna, "wasze pragnienie, aby posiąść Mnie za męża, 

zostanie spełnione, ponieważ z tym to właśnie pragnieniem czciłyście boginię Katyayani. 

Obiecuję wam, że następnej jesieni będziecie mogły spotkać się ze Mną i cieszyć się Mną 

niczym waszym mężem." 

    Przyjąwszy schronienie w cieniu drzew, Krsna poczuł się bardzo szczęśliwym. Podczas 

Swojej przechadzki po lesie, Krsna zaczął zwracać się do mieszkańców Vrndavany: "Mój 

drogi Stokakrsno, Mój drogi Varuthapo, Mój drogi Bhadraseno, Mój drogi Sudamo, Mój 

drogi Subalo, Mój drogi Arjuno, Mój drogi Viśalo i Mój drogi Rsabho – spójrzcie tylko na te 

szczęśliwe drzewa Vrndavany. Swoje życie poświęciły one dla dobra innych. Same tolerują 

wszelkiego rodzaju naturalne zjawiska, takie jak huragany, potoki deszczu, palące słońce i 

srogie zimno, ale starają się ulżyć naszemu zmęczeniu i dać nam schronienie. Moi drodzy 

przyjaciele, jakże błogosławione są one w tym swoim życiu. Tak troskliwie dają schronienie 

innym, że podobne są szlachetnym, wysoce oświeconym i miłosiernym ludziom, którzy nigdy 

nie odmawiają jałmużny tym, którzy proszą o wsparcie. Podobnie i te drzewa nikomu nie 

odmawiają schronienia. Dostarczają różnego rodzaju darów społeczeństwu ludzkiemu, takich 

jak liście, kwiaty, owoce, cień, korzenie, kora, pachnidła i drewno na opał, są one doskonałym 

przykładem szlachetnego życia. Są jak szlachetna osoba, która wszystkie możliwe rzeczy – 
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 swoje ciało, umysł, czynności, inteligencję i słowa – zaangażowała w służbę dla dobra 

wszystkich żywych istot." 

    W ten sposób Najwyższa Osoba Boga spacerował brzegiem Yamuny, dotykając liści na 

drzewach, ich owoców, kwiatów i gałązek i chwaląc ich pełne chwały miłosierdzie. Różni 

ludzie mogą podejmować różnego rodzaju akcje dobroczynne dla ludzkiego społeczeństwa, 

odpowiednio do swoich własnych zapatrywań, ale tą dobroczynną działalnością, która może 

służyć całej ludzkości, dla wiecznej jej korzyści, jest szerzenie ruchu świadomości Krsny. 

Każdy powinien być przygotowany do szerzenia tego ruchu. Jak nauczał Pan Caitanya, należy 

być bardziej pokornym niż słoma na drodze i bardziej tolerancyjnym niż drzewo. Tolerancję 

drzew wytłumaczył Sam Pan Krsna, i ci, którzy zaangażowani są w głoszenie świadomości 

Krsny, powinni skorzystać z nauk Pana Krsny i Pana Caitanyi przekazywanych poprzez 

sukcesję uczniów, której Sami dali początek. 

    Przechodząc przez las Vrndavany w pobliżu Yamuny, Krsna usiadł w pięknym miejscu i 

pozwolił krowom pić zimną i przezroczystą wodę Yamuny. Swoje pragnienie ugasili nią 

także Krsna, Balarama oraz wszyscy chłopcy, którzy czuli się już trochę zmęczeni. Po 

widzeniu się z młodymi wiejskimi dziewczętami kąpiącymi się w Yamunie, Krsna spędził 

pozostałą część ranka ze Swoimi przyjaciółmi. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do dwudziestego drugiego rozdziału książki 

Krsna, zatytułowanego "Kradzież ubrań niezamężnych pasterek gopi". 
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*23. Wybawienie żon braminów spełniających ofiary 

    Minął już ranek i chłopcy poczuli się bardzo głodni, ponieważ nie jedli śniadania. Więc 

natychmiast zbliżyli się do Krsny i Balaramy mówiąc: "Drogi Krsno i Balaramo, obaj 

jesteście wszechmocni. Jesteście w stanie zabić wiele, wiele demonów, ale dzisiaj bardziej 

dokucza nam głód i dlatego jesteśmy bardzo niespokojni. Dlatego prosimy Was, postarajcie 

się o coś dla zaspokojenia naszego głodu." 

    Poproszeni w ten sposób przez Swoich przyjaciół, Pan Krsna i Balarama natychmiast 

pomyśleli o żonach pewnych braminów, którzy właśnie zaangażowani byli w spełnianie ofiar. 

Żony te były wielkimi wielbicielkami Pana, więc Krsna skorzystał z okazji, aby je 

pobłogosławić. Powiedział do chłopców: "Moi drodzy przyjaciele, udajcie się proszę do 

pobliskich domów braminów, którzy, pragnąc promocji na planety niebiańskie, zajęci są teraz 

spełnianiem ofiar wedyjskich znanych jako angirasa. Proszę, idźcie do nich wszyscy." 

Następnie Pan Krsna ostrzegł Swoich przyjaciół. "Bramini ci nie są Vaisnavami. Nie potrą 

oni nawet intonować Naszych imion, Krsna i Balarama. Zajęci są intonowaniem hymnów 

wedyjskich, chociaż to właśnie Ja jestem celem wiedzy wedyjskiej. Ale ponieważ nie są oni 

przyciągani przez imiona Krsna i Balarama, dlatego lepiej nie proście ich o nic w Moim 

imieniu. Lepiej poproście o jałmużnę w imieniu Balaramy." 

    Jałmużnę na ogół daje się wysokiej klasie braminów, ale Krsna i Balarama nie pojawili się 

w rodzinie bramina. Balarama był znany jako syn Vasudevy, ksatriyi, a Krsna był znany we 

Vrndavanie jako syn Nandy Maharajy, który był vaiśyą. Żaden z Nich nie należał więc do 

społeczności braminów. Dlatego Krsna uważał, że bramini zaangażowani w spełnianie ofiar 

mogą nie być skłonni do dania jałmużny ksatriyi czy vaiśyi. "Ale jeśli wymówicie imię 

Balaramy, to może prędzej zechcą dać jałmużnę ksatriyi niż Mnie, ponieważ Ja jestem tylko 

vaiśyą." 

    Otrzymawszy takie polecenie od Najwyższej Osoby Boga, wszyscy chłopcy udali się do 

braminów i zaczęli prosić o jałmużnę. Zbliżyli się do nich ze złożonymi rękoma i upadli 

przed nimi na ziemię, aby w ten sposób oddać im swoje wyrazy szacunku. "O ziemscy 

bogowie, prosimy abyście wysłuchali nas łaskawie, gdyż przychodzimy z polecenia Pana 

Krsny i Balaramy. Mamy nadzieję, że znacie Ich bardzo dobrze i życzymy wam wszystkiego 

najlepszego. Krsna i Balarama opiekują się krowami w pobliżu, a my towarzyszyliśmy Im. 

Przyszliśmy poprosić was o trochę jedzenia. Jesteście wszyscy braminami i znawcami zasad 

religijnych i jeśli uważacie, że powinniście nam dać jakąś jałmużnę, to prosimy, dajcie nam 

trochę pożywienia, które zjemy razem z Krsną i Balaramą. Jesteście najbardziej szanowanymi 

braminami w społeczeństwie ludzkim i powinniście znać wszystkie zasady procesów 

religijnych." 

    Chociaż chłopcy ci byli wiejskimi pasterzami i nie spodziewano się po nich znajomości 

wszystkich zasad wedyjskich rytuałów religijnych, to teraz udowodnili oni, że dzięki temu, że 

są towarzyszami Krsny i Balaramy, znają wszystkie te zasady. Gdyby Najwyższa Osoba 

Boga, Krsna i Balarama, poprosili o pożywienie, chłopcy natychmiast i bez wahania 

spełniliby Ich prośbę, ponieważ Bhagavad-gita oznajmia, że yajny (ofiary) należy pełnić 

jedynie dla zadowolenia Visnu. 
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     Chłopcy kontynuowali: "Pan Visnu jako Krsna i Balarama czekają, zatem natychmiast 

powinniście oddać Im wszystko pożywienie jakie tylko macie w zapasie." Wytłumaczyli 

również braminom w jaki sposób pożywienie powinno być przyjmowane. Na ogół 

Vaisnavowie, czyli czyści bhaktowie Pana, nie biorą udziału w zwykłych obrzędach 

ofiarnych. Ale bardzo dobrze znają oni ceremonie nazywane diksa paśusamtha sautramnya. 

Pokarm wolno przyjmować po obrzędzie zwanym diksa oraz przed ofiarą, w której 

poświęcane są zwierzęta, jak również przed Sautramani, czyli przed obrzędem, w którym 

ofiarowuje się również wino. Chłopcy powiedzieli: "Możemy zabrać od was jedzenie już 

teraz, w tym momencie waszej ceremonii, ponieważ teraz nie jest to zakazane. Więc teraz 

możecie obdarzyć nas pożywieniem." 

    Chociaż towarzysze Krsny i Balaramy byli prostymi chłopcami wiejskimi, byli oni w tej 

pozycji, że mogli rozkazywać nawet wysokiej klasie braminów zajętych spełnianiem ofiar 

wedyjskich. Ale bramini smarta, których obchodziło jedynie spełnianie ofiar, nie potrafili 

zrozumieć nakazu transcendentalnych bhaktów Pana. Nie byli nawet w stanie zrozumieć 

prośby Najwyższego Pana, Krsny i Balaramy. Chociaż wysłuchali oni wszystkich 

argumentów wypowiedzianych w imieniu Krsny i Balaramy, nie dbali o nie i nie chcieli 

nawet rozmawiać z chłopcami. Pomimo wysokiego zaawansowania w wiedzy o 

rytualistycznych ofiarach wedyjskich, wszyscy ci bramini abhaktowie byli ignorantami i 

głupcami, chociaż uważali siebie za wysoce oświeconych. Ponieważ nie znali oni celu Ved, 

którym, jak tłumaczy to Bhagavad-gita, jest zrozumienie Krsny, wszelkie ich czyny były 

bezwartościowe. Pomimo swego zaawansowania w wiedzy wedyjskiej i spełnianiu rytuałów, 

nie rozumieli oni Krsny. Zatem ich znajomość Ved była powierzchowna. Dlatego to Pan 

Caitanya powiedział, że narodziny w rodzinie bramina nie są rzeczą ważną. Jeżeli zna się 

Krsnę albo naukę o świadomości Krsny, wtedy jest się kimś więcej niż braminem i taka osoba 

posiada kwalifikacje, aby zostać mistrzem duchowym. 

    Istnieje wiele przepisów, których należy przestrzegać w spełnianiu ofiar, i wszystkie one 

razem znane są jako deśa. Są to:  

kala, tzn. czas,  

prthak dravya – różne drobne parafernalia,  

mantra – hymny,  

tantra – dowody pism świętych,  

agni – ogień,  

rtvij – uczone osoby spełniające ofiarę,  

devata – półbogowie,  

vajamana – spełniający ofiarę,  

kratu – sama ofiara, i  

dharma – sposób postępowania.  

Wszystko to ma służyć zadowoleniu Krsny. Stwierdzone jest, że On odbiera wszystkie ofiary, 

ponieważ On jest Najwyższą Osobą Boga i Najwyższą Prawdą Absolutną, będącą poza 

poznawczymi możliwościami materialnych zmysłów. Wygląda On jak zwykły chłopiec, ale 

osoby, które utożsamiają się z tym materialnym ciałem, nie są w stanie Go zrozumieć. 

Wspomniani powyżej bramini byli zainteresowani jedynie wygodami materialnego ciała i 

osiągnięciem wyższego systemu planetarnego nazywanego svarga-vasa. Dlatego całkowicie 

nie byli oni zdolni zrozumieć pozycji Krsny. 

    Kiedy chłopcy przekonali się, że bramini nie mają zamiaru z nimi rozmawiać, powrócili 

bardzo rozczarowani do Krsny i Balaramy i opowiedzieli Im o wszystkim, co się wydarzyło. 

Po wysłuchaniu ich, Najwyższa Osoba Boga zaczął się uśmiechać. Powiedział im, że nie 

powinni się smucić z powodu odmowy, jaka spotkała ich ze strony braminów, ponieważ jest 

to rzecz normalna, kiedy się chodzi po prośbie. Przekonał ich, że kiedy ktoś zajmuje się 

chodzeniem po prośbie albo żebraniem, to nie powinien spodziewać się, że w każdym miejscu 
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 odniesie sukces. Zatem nie powinno się być rozczarowanym, jeśli w pewnych miejscach 

spotyka się z odmową. Pan Krsna następnie poprosił chłopców, aby udali się tam jeszcze raz, 

ale by tym razem zwrócili się do żon braminów. Poinformował ich również, że kobiety te 

były wielkimi wielbicielkami. "Zawsze pogrążone są one w myślach o Nas. Możecie więc 

śmiało udać się do nich i poprosić w Moim imieniu i w imieniu Balaramy o trochę jedzenia, a 

jestem pewien, że otrzymacie tyle pożywienia, ile zapragniecie." 

    Stosując się do polecenia Krsny, chłopcy natychmiast udali się da żon braminów. Zastali je 

w ich domach, wszystkie bardzo pięknie przystrojone klejnotami. Po ofiarowaniu im swoich 

pokłonów, chłopcy powiedzieli: "Drogie matki, przyjmijcie nasze pokorne wyrazy szacunku i 

wysłuchajcie nas. Pozwólcie, że poinformujemy was, iż Krsna i Balarama są w pobliżu. 

Przybyli Oni tutaj ze Swoimi krowami, a my przychodzimy do was z Ich polecenia. Wszyscy 

jesteśmy bardzo głodni, dlatego przyszliśmy do was po trochę pożywienia. Prosimy, dajcie 

nam coś do zjedzenia dla Krsny, Balaramy i dla nas." 

    Po wysłuchaniu ich prośby, żony braminów natychmiast zapragnęły ujrzeć Krsnę i 

Balaramę. Ich reakcja była spontaniczna. Nie trzeba było ich nawet przekonywać. 

Natychmiast po usłyszeniu Ich imion zapragnęły Ich zobaczyć. Oświecone poprzez 

bezustanne myślenie o Krsnie, praktykowały one najwyższą formę mistycznej medytacji. 

Zaczęły gorliwie napełniać wyśmienitym pożywieniem różnego rodzaju naczynia. Z powodu 

uroczystości ofiarnych, wszystko to pożywienie było nadzwyczaj smaczne. Po przygotowaniu 

sporej uczty, zaczęły wybierać się do Krsny, będącego przedmiotem ich miłości, dokładnie 

tak, jak fale rzek spieszą do oceanu. 

    Kobiety te marzyły o ujrzeniu Krsny już od dłuższego czasu. Jednakże, kiedy 

przygotowywały się do opuszczenia domu, aby Go zobaczyć, ich mężowie, ojcowie, krewni i 

synowie prosili je, by zaniechały tego zamiaru. Ale kobiety nie posłuchały swoich bliskich. 

Kiedy bhakta znajduje się pod urokiem Krsny, nie dba on wtedy o żadne związki cielesne. 

Kobiety udały się do lasu Vrndavany nad brzegiem Yamuny, który zielony był od nowej 

roślinności i świeżych pnączy i kwiatów. W lesie tym ujrzały Krsnę i Balaramę, którzy razem 

ze Swoimi przyjaciółmi zajęci byli pasieniem krów. 

    Żony braminów ujrzały Krsnę w ubraniu błyszczącym jak złoto, z girlandą z leśnych 

kwiatów na szyi i pawim piórem we włosach. Pomalowany minerałami Vrndavany, wyglądał 

On dokładnie tak, jak tancerz na teatralnej scenie. Jedną rękę wspartą miał na ramieniu 

Swojego przyjaciela, a w drugiej trzymał kwiat lotosu. Uszy Jego przystrojone były liliami, 

ciało znakami tilaka, i uśmiechał się czarująco. Żony braminów ujrzały na swoje własne oczy 

Najwyższą Osobę Boga, o którym słyszały tak wiele, który był im tak drogi i którym zawsze 

zajęte były ich myśli. Teraz ujrzały Go na własne oczy, twarzą w twarz, i przez ich oczy 

Krsna przeniknął w ich serca: 

    Zaczęły obejmować Krsnę raz po raz i natychmiast rozwiał się ich smutek z powodu 

rozdzielenia. Były one podobne wielkim mędrcom, którzy, dzięki swojemu zaawansowaniu w 

wiedzy, łączą się z egzystencją Najwyższego. Jako Dusza Najwyższa obecna w sercu 

każdego, Pan Krsna mógł zrozumieć ich umysły. Przyszły one do Niego pomimo wszelkich 

protestów swoich krewnych, ojców, mężów, braci, i pomimo wszelkich domowych 

obowiązków. Przyszły po to tylko, aby zobaczyć Jego, który był ich życiem i duszą. W 

rzeczywistości zastosowały się one do instrukcji Krsny w Bhagavad-gicie: należy 

podporządkować się Jemu, porzucając wszelkiego rodzaju religijne i zawodowe obowiązki. 

Żony braminów zastosowały się do tej instrukcji w pełni. Dlatego Pan Krsna zaczął 

przemawiać do nich, uśmiechając się czarująco. Należy zauważyć w związku z tym, że kiedy 

Pan Krsna przeniknął w serca tych kobiet i kiedy one, obejmując Go, czuły transcendentalne 

szczęście z powodu połączenia się z Nim, Najwyższy Pan Krsna nie stracił Swojej 

tożsamości, ani też kobiety nie straciły swojej. Zarówno Pan jak i kobiety zachowali swoją 

indywidualność, a mimo tego odczuwali jedność istnienia. Kiedy ukochany oddaje się swojej 
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 ukochanej bez odrobiny egoizmu, wtedy nazywa się to jednością. Pan Caitanya nauczał nas 

tego uczucia jedności w Swojej Śiksastaka: Krsna może działać dowolnie, postępować tak jak 

Mu się podoba, ale bhakta zawsze powinien być uległy Jego pragnieniom. Tego rodzaju 

jedność przejawiona została w miłości żon braminów do Krsny. 

    Krsna przywitał je następującymi słowami: "Moje drogie żony braminów, jesteście 

wszystkie bardzo szczęśliwe i mile tutaj widziane. Proszę powiedzcie Mi, cóż mogę dla was 

uczynić? Dobrze zrobiłyście przychodząc tutaj, aby Mnie zobaczyć, nie bacząc na zakazy i 

wskazówki waszych krewnych, ojców, braci i mężów. Ten, kto tak czyni, ten naprawdę wie, 

co jest dla niego dobre, jako że pełnienie transcendentalnej służby miłości dla Mnie bez 

żadnej motywacji i ograniczeń, jest prawdziwie korzystne dla wszystkich żywych istot." 

    Krsna potwierdza tutaj, że najwyższym stanem doskonałości dla uwarunkowanej duszy jest 

podporządkowanie się Jemu. Należy porzucić wszelkie inne obowiązki. Takie całkowite 

podporządkowanie się Najwyższej Osobie Boga jest najbardziej pomyślną ścieżką dla 

uwarunkowanej duszy, gdyż Najwyższy Pan jest najwyższym przedmiotem miłości. W 

rzeczywistości każdy ostatecznie kocha Krsnę, ale realizacja tego zależy od postępu jego 

wiedzy. Kiedy ktoś dochodzi do zrozumienia, że jest duszą, a dusza jest niczym innym jak 

tylko cząstką Najwyższego Pana, wtedy zdaje sobie sprawę z tego, że Najwyższy Pan jest 

ostatecznym celem miłości i dlatego należy podporządkować się Jemu. Podporządkowanie 

takie jest uważane za najbardziej korzystne dla uwarunkowanej duszy. Nasze życie, własność, 

ognisko domowe, żona, dzieci, dom, kraj, społeczeństwo i wszystkie parafernalia, które są 

nam bardzo drogie, są ekspansjami Najwyższej Osoby Boga. On jest centralnym przedmiotem 

miłości, ponieważ On daje nam wszelką radość, manifestującą się na tak wiele sposobów, 

odpowiednio do naszych różnych sytuacji, mianowicie cielesnych, umysłowych i duchowych. 

    "Moje drogie żony braminów", powiedział Krsna. "Możecie teraz powrócić do waszych 

domów. Zaangażujcie się w czynności ofiarne i służcie swoim mężom, oraz spełniajcie swoje 

obowiązki domowe, tak aby wasi mężowie byli z was zadowoleni i aby ofiara, którą 

rozpoczęli, została prawidłowo doprowadzona do końca. Przede wszystkim wasi mężowie są 

grhasthami i bez waszej pomocy nie mogą oni właściwie spełniać swoich obowiązków." 

    Żony braminów odpowiedziały jednak: "Drogi Panie, wydawanie tego rodzaju poleceń nie 

przystoi Tobie. Poczyniłeś wieczną obietnicę, iż zawsze będziesz chronił Swoich bhaktów i 

teraz musisz dotrzymać tej obietnicy. Każdy kto przychodzi do Ciebie i podporządkowuje się 

Tobie, nigdy nie powraca już do uwarunkowanego życia w materialnej egzystencji. 

Oczekujemy, że teraz wypełnisz Swoją obietnicę. Podporządkowałyśmy się Twoim 

lotosowym stopom, które zawsze obrzucone są listeczkami tulasi, więc nie pragniemy teraz 

powracać do naszych tak zwanych krewnych, przyjaciół i społeczeństwa i nie chcemy 

porzucać schronienia Twoich lotosowych stóp. Cóż robiłybyśmy po powrocie do domu? Nasi 

mężowie, bracia, ojcowie, synowie, matki i przyjaciele nie oczekują nas, ponieważ już 

opuściłyśmy ich wszystkich. Dlatego nie mamy gdzie powrócić, nie mamy żadnego 

schronienia. Prosimy więc, nie każ nam powracać do domu, ale spraw, abyśmy mogły 

pozostać w cieniu Twoich lotosowych stóp i wiecznie żyć pod Twoją ochroną." 

    Najwyższa Osoba Boga powiedział: "Moje drogie kobiety, bądźcie pewne, że mężowie 

wasi nie będą lekceważyć was, jeśli powrócicie do domu, ani też wasi bracia, synowie i 

ojcowie nie odmówią przyjęcia was. Ponieważ jesteście Moimi czystymi wielbicielkami, nie 

tylko wasi krewni, ale również wszyscy ludzie, jak też półbogowie, będą wam radzi." Krsna 

obecny jest w sercu każdego jako Dusza Najwyższa, więc jeśli ktoś zostaje czystym bhaktą 

Krsny, wtedy staje się on miłym każdemu. Czysty bhakta Krsny nigdy nie jest niczyim 

wrogiem. Żadna rozsądna osoba nie może być zatem nieprzyjacielem czystego bhakty. 

"Transcendentalna miłość do Mnie nie zależy od związków cielesnych", tłumaczył dalej 

Krsna, "ale każdy, którego umysł jest zawsze pogrążony we Mnie, z pewnością niebawem 

przyjdzie do Mnie, aby Mi wiecznie towarzyszyć." 
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     Po otrzymaniu takich instrukcji od Najwyższej Osoby Boga, wszystkie kobiety powróciły 

do swoich mężów. Zadowoleni z powrotu swoich żon, bramini prowadzili ofiary wspólnie z 

nimi, tak jak polecają to śastry. Według zasad wedyjskich, rytuały religijne powinny być 

spełniane przez żonę i męża razem. Kiedy więc żony braminów powróciły do swoich domów, 

ofiary mogły zostać pomyślnie doprowadzone do końca. Jednakże żona jednego bramina, 

którą siłą zatrzymano w domu i nie pozwolono jej zobaczyć Krsny, zaczęła myśleć o Nim, 

kiedy usłyszała o Jego wyglądzie. I będąc tak całkowicie pogrążoną w myślach o Nim, 

porzuciła ona swoje materialne ciało uwarunkowane przez prawa natury. 

    Śri Govinda, zawsze pełna radości Osoba Boga, objawił nam Swoje transcendentalne 

rozrywki. Pojawił się tak, jak zwykła ludzka istota i cieszył się pożywieniem ofiarowanym 

Mu przez żony braminów. W ten sposób przyciągał On zwykłe osoby do świadomości Krsny. 

Swoimi słowami i pięknem zauroczył wszystkie krowy; chłopców wiejskich i dziewczęta 

Vrndavany. 

    Kiedy już żony ich powróciły od Krsny, bramini zajęci spełnianiem ofiar zaczęli żałować 

swojego grzesznego postępku, którym było odmówienie pożywienia Najwyższej Osobie 

Boga. Ostatecznie zrozumieli oni swój błąd. Zaangażowani w spełnianie rytuałów 

wedyjskich, zlekceważyli Najwyższą Osobę Boga, który pojawił się tak, jak zwykła ludzka 

istota i poprosił o odrobinę pożywienia. Dopiero ujrzawszy wiarę i oddanie swoich żon, 

zaczęli potępiać swoje postępowanie. Żałowali bardzo, że chociaż żony ich wzniosły się do 

platformy czystej służby oddania, oni sami nawet w najmniejszym stopniu nie wiedzieli jak 

kochać Duszę Najwyższą i w jaki sposób pełnić dla Niego transcendentalną służbę miłości. 

Zaczęli więc rozmawiać pomiędzy sobą w ten sposób: "Do diabła z naszą pozycją braminów 

z urodzenia! Do diabła z naszą uczonością w literaturze wedyjskiej! Do diabła z naszymi 

ofiarami i przestrzeganiem zasad i przepisów! Do diabła z naszą rodziną! Do diabła z naszym 

doświadczeniem w pełnieniu służby poprzez praktykowanie rytuałów zgodnie z przepisami 

pism! Do diabła z tym wszystkim, gdyż nie rozwinęliśmy transcendentalnej służby miłości 

dla Najwyższej Osoby Boga, który jest poza spekulacją umysłu, ciała i zmysłów." 

    Ci uczeni bramini, będący ekspertami w praktykach rytualistycznych, słusznie ubolewali 

nad sobą, ponieważ bez rozwinięcia świadomości Krsny wszelkie spełnianie obowiązków 

religijnych jest jedynie stratą czasu i energii. Dalej rozmawiali między sobą w ten sposób: 

"Zewnętrzna energia Krsny jest tak potężna, że może okryć złudzeniem nawet największego 

yogina mistyka. Chociaż my, doświadczeni bramini uważani jesteśmy za nauczycieli 

wszystkich grup społecznych, również zostaliśmy złudzeni przez energię zewnętrzną. 

Spójrzcie tylko, jak szczęśliwe są te kobiety, które z taką miłością oddały swoje życie dla 

Najwyższej Osoby Boga, Krsny. Bez trudu mogły zerwać wszelkie związki rodzinne, co jest 

przecież tak niesłychanie trudną rzeczą. Życie rodzinne jest jak ciemna studnia, która 

przedłuża materialne niedole." 

    Na ogół kobiety, będąc bardzo prostego serca, mogą bez trudu przyjąć świadomość Krsny, 

a kiedy rozwiną miłość do Krsny, wtedy z łatwością mogą uwolnić się ze szponów mayi, co 

jest niezwykle trudną rzeczą nawet dla tak zwanych inteligentnych i uczonych ludzi. Według 

nakazów wedyjskich, kobiety nie mogą przechodzić oczyszczającego procesu inicjacji 

poprzez święte nici, ani też nie mogą mieszkać jako brahmacarinie w aśramie mistrza 

duchowego: Nie radzi się im też ścisłego przestrzegania procedury dyscyplinarnej. Kobiety na 

ogół nie są też ekspertami w dyskutowaniu filozofii o samorealizacji i z natury nie są bardzo 

czyste, ani też nie są zbyt przywiązane do pobożnych działań. "Ale jak wspaniałą rzeczą jest, 

że rozwinęły one transcendentalną miłość do Krsny, pana wszystkich yoginów mistyków!", 

dziwili się głośno bramini. "Prześcignęły nas wszystkich w silnej wierze i oddaniu dla Krsny. 

Przywiązani do materialnego sposobu życia, chociaż uważani jesteśmy za mistrzów wszelkich 

procesów oczyszczających, nie wiedzieliśmy właściwie jaki jest ich cel. Chociaż chłopcy 

wspomnieli nam o Krsnie i Balaramie, my zlekceważyliśmy Ich. Teraz wiemy, że była to 
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 wielka łaska dla nas, że Najwyższa Osoba Boga posłał Swoich przyjaciół po pokarm właśnie 

do nas, gdyż wcale nie musiał posyłać ich tutaj. Mógł zaspokoić ich głód jedynie za pomocą 

Swojej woli." 

    Jeśli ktoś odmawia Krsnie samowystarczalności słysząc, że pasł On krowy w celu 

zapewnienia sobie utrzymania, albo jeśli też ktoś wątpi w to, iż nie potrzebował On żadnego 

pokarmu, i myśli, że był On rzeczywiście głodny, to takiej osobie trzeba powiedzieć, że 

Krsnie służy zawsze bogini fortuny. W ten sposób bogini fortuny może przełamać swój 

błędny nawyk niespokojności. W literaturze wedyjskiej, takiej jak Brahma-samhita, jest 

powiedziane, że w Swoim królestwie Krsna obsługiwany jest z wielkim szacunkiem nie przez 

jedną boginię fortuny, ale przez wiele tysięcy. Dlatego, jeśli ktoś myśli, że Krsna prosił 

braminów o pożywienie, to nie ulega wątpliwości, iż jest on pod wpływem złudzenia. Był to 

jedynie Jego podstęp, poprzez który chciał On okazać im łaskę i dać im możliwość pełnienia 

czystej służby oddania. Parafernalia ceremoniału wedyjskiego, odpowiednie miejsce, 

odpowiedni czas, różnego rodzaju przedmioty potrzebne podczas pełnienia ceremonii, hymny 

wedyjskie, kapłan, który jest zdolny do prowadzenia takiej ofiary, ogień i półbogowie, 

dokonujący ofiary i zasady religijne, wszystkie mają służyć zrozumieniu Krsny, gdyż Krsna 

jest Najwyższą Osobą Boga. Jest On Najwyższym Panem Visnu i Panem wszystkich 

yoginów-mistyków. 

    "Ponieważ pojawił się On jako dziecko w dynastii Yadu, byliśmy takimi głupcami, że nie 

byliśmy w stanie zrozumieć, iż jest On Najwyższą Osobą Boga", powiedzieli bramini. "Ale z 

drugiej strony jesteśmy bardzo dumni z posiadania takich egzaltowanych żon, które rozwinęły 

czystą transcendentalną służbę dla Pana, nie bacząc na nasze nieugięte stanowisko. 

Ofiarowujemy zatem nasze pełne szacunku pokłony lotosowym stopom Pana Krsny, pod 

wpływem złudnej energii którego, nazywanej mayą, zaangażowani jesteśmy w działanie dla 

materialnej korzyści. Dlatego musimy modlić się do Pana o Jego łaskę i przebaczenie nam, 

ponieważ jesteśmy jedynie zauroczeni Jego zewnętrzną energią. Sprzeciwiliśmy się Jego 

poleceniu, nie wiedząc nic o Jego transcendentalnych chwałach." 

    Bramini żałowali swojego grzesznego zachowania. Chcieli osobiście udać się do Krsny, 

aby ofiarować Mu swoje wyrazy szacunku, ale obawiając się Kamsy, nie poszli. Innymi 

słowy, bardzo trudno jest podporządkować się Najwyższej Osobie Boga, jeśli nie jest się 

oczyszczonym przez służbę oddania. Żywym przykładem tego są uczeni bramini i ich żony. 

Żony braminów, dzięki temu, że zostały natchnione przez czystą służbę oddania, nie dbały o 

żadne sprzeciwy. Natychmiast udały się do Krsny. Natomiast bramini, chociaż zrozumieli w 

końcu supremację Pana i żałowali swego postępowania, to jednak nadal obawiali się Kamsy, 

gdyż zbyt przywiązani byli do materialnego działania dla zysku. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do dwudziestego trzeciego rozdziału książki 

Krsna, zatytułowanego "Wybawienie żon braminów spełniających ofiary". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

  

 

 
 

*24. Wielbienie Wzgórza Govardhana 

    Wkrótce po tym zdarzeniu, kiedy to Krsna i Balarama mieli do czynienia z braminami 

zbytnio uwikłanymi w pełnienie ofiar wedyjskich, zauważyli Oni, że pasterze również 

przygotowują podobną ofiarę w celu zadowolenia Indry, Króla niebios, który jest 

odpowiedzialny za dostarczanie wody. Jak oznajmia Caitanya-caritamrta, bhakta Krsny ma 

mocną i niewzruszoną wiarę w to, że samo zaangażowanie w świadomość Krsny i 

transcendentalną służbę miłości dla Krsny uwalnia go od wszelkich innych zobowiązań. 

Czysty bhakta Krsny nie musi spełniać żadnych rytualistycznych ofiar polecanych przez Vedy 

i nie musi też wielbić żadnych półbogów. Jeśli ktoś jest bhaktą Krsny, to znaczy, że ma już za 

sobą wszelkiego rodzaju rytuały wedyjskie i wszelkiego rodzaju kult półbogów. Samo 

pełnienie rytualistycznych ofiar wedyjskich czy wielbienie półbogów nie pomaga w 

rozwinięciu służby oddania dla Krsny. Ale ten, kto całkowicie zaangażowany jest w służbę 

dla Pana, ten już spełnił wszystkie zalecenia wedyjskie. 

    Będąc we Vrndavanie, Krsna nakazał Swoim bhaktom zarzucenie wszystkich takich 

czynności, albowiem zależało Mu na tym, aby ustanowić wyłączność służby oddania. Krsna, 

będąc wszechwiedzącą Osobą Boga, wiedział, że pasterze przygotowują ofiarę dla Indry, ale 

mając na względzie etykietę, z wielką pokorą i szacunkiem zaczął zadawać pytania starszym 

osobom, takim jak Nanda Maharaja i inni. 

    Krsna zapytał Swojego ojca: "Mój drogi ojcze, czyżby przygotowywano jakąś wielką 

ofiarę? Jaki jest rezultat takiej ofiary i dla kogo jest ona przeznaczona? W jaki sposób spełnia 

się taką ofiarę? Czy będziesz tak dobry i powiesz Mi o tym? Bardzo jestem ciekaw tej 

procedury, więc proszę, wytłumacz Mi cel tej ofiary." Jego ojciec, Nanda Maharaja, nie 

odpowiedział jednak nic na zapytania Krsny, uważając, że tak młody chłopiec nie będzie w 

stanie zrozumieć zawiłości spełniania tej yajny. Krsna jednakże nie dawał za wygraną: "Mój 

drogi ojcze, osoby liberalne i święte nie mają żadnych sekretów. Nie uważają nikogo za 

wroga czy przyjaciela, ponieważ zawsze są szczere ze wszystkimi. A nawet ci, którzy nie są 

tak liberalni, nie powinni mieć sekretów przed członkami rodziny i przyjaciółmi, chociaż 

mogą zachowywać tajemnice przed nieprzyjaciółmi. Dlatego nie powinieneś mieć żadnych 

tajemnic przede Mną. Wszyscy zaangażowani są w materialne działanie przynoszące 

korzyści. Niektórzy wiedzą na czym polega takie działanie i znają jego skutki, a niektórzy 

oddają się takim czynom, nie znając ani ich celu, ani rezultatów. Osoba, która działa z pełną 

wiedzą, otrzymuje cały rezultat. Ten natomiast, kto działa bez wiedzy, nie otrzymuje tak 

doskonałego rezultatu. Dlatego proszę, powiedz Mi o celu tej ofiary, którą masz zamiar 

spełniać. Czy jest to zgodne z zaleceniami wedyjskimi? Albo może jest to tylko ludowy 

zwyczaj? Opowiedz Mi szczegółowo o tej ofierze." 

    Po wysłuchaniu tych pytań Krsny, Nanda Maharaja odpowiedział: "Mój drogi chłopcze, ta 

ceremonia jest mniej lub bardziej tradycją. Ponieważ deszcze padają dzięki łasce Króla Indry, 

a chmury są jego reprezentantami, i ponieważ woda ma tak wielkie znaczenie w naszym 

życiu, musimy okazać pewną wdzięczność kontrolerowi deszczu, Maharajy Indrze. 

Urządzamy tę ceremonię dla zadowolenia Pana Indry, ponieważ łaskawie zesłał nam chmury, 

które obficie zrosiły nasze uprawy. Woda jest rzeczą bardzo ważną. Bez wody nie możemy 

uprawiać ziemi ani produkować zbóż. Nie możemy żyć bez deszczu. Jest on potrzebny do 

pomyślnego spełniania ceremonii religijnych, dla rozwoju ekonomicznego i ostatecznie 

wyzwolenia. Dlatego nie powinniśmy zarzucać tego tradycyjnego zwyczaju. Jeśli ktoś nie 
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 dopełnia tej ofiary, owładnięty rządzą, chciwością albo strachem, to takie niedbalstwo nie 

kończy się niczym dobrym dla niego." 

    Po wysłuchaniu tego, Krsna, Najwyższa Osoba Boga, przemówił w obecności Swojego 

ojca i wszystkich mieszkańców Vrndavany w taki sposób, aby rozzłościć Króla niebios, Indrę. 

Zaproponował im więc, aby zaniechali tej ofiary. Miał On podwójny powód do tego, aby 

odwieść ich od spełniania tej ofiary mającej zadowolić Indrę. Po pierwsze, jak oznajmia 

Bhagavad-gita, nie ma potrzeby wielbienia półbogów dla postępu materialnego. Wszystkie 

rezultaty płynące z wielbienia półbogów są krótkotrwałe, a tylko ludzie o małej inteligencji 

zainteresowani są krótkotrwałymi efektami. Po drugie, wszystkie korzyści czerpane z 

wielbienia półbogów otrzymuje się właściwie za pozwoleniem Najwyższej Osoby Boga. 

Bhagavad-gita wyraźnie oznajmia: mayaiva vihitan hi tan. Wszystkie łaski, jakie 

otrzymujemy od półbogów, są w rzeczywistości darem Najwyższej Osoby Boga. Nikt nie 

może obdarzyć innych łaskami bez zezwolenia Najwyższej Osoby Boga. Ale czasami, pod 

wpływem materialnej natury, półbogowie stają się zbyt nadęci. Uważając siebie za wszystko, 

starają się zapomnieć o supremacji Najwyższej Osoby Boga. Śrimad-Bhagavatam wyraźnie 

oznajmia, że w tym przypadku Krsna chciał rozgniewać Króla Indrę. Celem przyjścia Krsny 

było unicestwienie demonów i ochrona bhaktów. Król Indra był z pewnością bhaktą, nie 

demonem, ale ponieważ był on zbyt nadęty dumą, Krsna chciał dać mu nauczkę. Najpierw 

miał więc zamiar rozzłościć Indrę, poprzez wstrzymanie Indra Pujy, do której 

przygotowywali się pasterze Vrndavany. 

    Z tym zamysłem Krsna zaczął przemawiać w ten sposób, jak gdyby był ateistą 

popierającym filozofię karma-mimamsa. Orędownicy tej filozofii nie przyjmują autorytetu 

Najwyższej Osoby Boga. Wysuwają oni taki argument, że jeśli ktoś dobrze pracuje, to z 

pewnością osiągnie rezultaty. Są oni zdania, że nawet gdyby był Bóg, który nagradza 

człowieka rezultatami jego pracy, to i tak nie ma potrzeby czczenia Go, ponieważ jeśli 

człowiek nie pracuje, nie otrzyma od Niego żadnych dobrych rezultatów. Mówią oni, że 

zamiast czcić jakiegoś półboga czy Boga, lepiej pilnować swoich własnych obowiązków, a 

wtedy z pewnością otrzymamy dobre rezultaty. Krsna zaczął przemawiać do Swojego ojca 

powołując się na zasady tej filozofii karma-mimamsa. "Mój drogi ojcze", powiedział, "nie 

uważam, abyś musiał wielbić jakiegoś półboga, aby odnieść sukces w uprawie roli. Każda 

żywa istota przyjmuje narodziny odpowiadające jej przeszłej karmie i żyje po prostu 

przyjmując rezultaty swojej obecnej karmy. Każdy rodzi się w różnych gatunkach życia, 

odpowiednio do swoich przeszłych czynów, a jego następne narodziny będą rezultatem jego 

postępowania w tym życiu. Różne rodzaje materialnego szczęścia i nieszczęścia, wygód i 

niewygód życia, są różnego rodzaju rezultatami rozmaitych czynności, czy to z życia 

przeszłego, czy obecnego." 

    Nanda Maharaja i inni starsi mężczyźni próbowali oponować, że bez zadowolenia bóstwa 

nie można otrzymać dobrych rezultatów jedynie przez materialne działanie. Jest to 

rzeczywiście faktem. Np. czasami zdarza się, że pomimo pierwszej klasy pomocy medycznej 

udzielonej przez pierwszej klasy chirurga, chora osoba umiera. Zatem wniosek jest taki, że 

pierwszej klasy leczenie czy wysiłki pierwszej klasy chirurga nie są same w sobie przyczyną 

uleczenia pacjenta – musi być w tym palec Boży. Podobnie, opieka ojca czy matki nad 

dziećmi nie jest gwarancją zdrowia dzieci. Czasami widzimy, że pomimo najusilniejszych 

starań rodziców, dziecko choruje albo umiera. Zatem przyczyny materialne nie są 

wystarczające dla osiągnięcia rezultatów. Musi być jeszcze przyzwolenie Najwyższej Osoby 

Boga. Dlatego Nanda Maharaja oznajmił, że aby otrzymać dobre warunki do uprawy roli, 

muszą zadowolić Indrę, bóstwo sprawujące kontrolę nad deszczem. Pan Krsna zbił ten 

argument mówiąc, że półbogowie obdarzają łaską tylko te osoby, które spełniały swoje 

obowiązki. Półbogowie nie mogą obdarzyć dobrymi rezultatami tej osoby, która lekceważyła 
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 swoje obowiązki. Zatem półbogowie zależni są od wypełniania obowiązków i nie posiadają 

absolutnej mocy obdarzania rezultatami każdego. 

    "Mój drogi ojcze, nie ma potrzeby oddawania czci półbogowi Indrze", powiedział Pan 

Krsna. "Każdy musi odebrać rezultaty swojej własnej pracy. Możemy zaobserwować, że 

zajęcie każdego odpowiada jego naturalnym skłonnościom, i odpowiednio do tych 

naturalnych skłonności wszystkie żywe istoty – czy to istoty ludzkie, czy półbogowie – 

osiągają odpowiednie rezultaty. Wszystkie żywe istoty osiągają ciała wyższego lub niższego 

rodzaju i są sobie przyjaciółmi, wrogami, względnie obojętnymi wobec siebie, tylko z 

powodu swoich różnych działań. Należy starannie wypełniać swoje obowiązki zgodnie ze 

swoimi naturalnymi skłonnościami i nie odwracać uwagi od tych zajęć poprzez wielbienie 

półbogów. Półbogowie będą zadowoleni, jeśli będziemy właściwie wypełniali swoje 

obowiązki, więc nie ma potrzeby oddawania im czci. Raczej dobrze wypełniajmy nasze 

obowiązki. W rzeczywistości, bez należytego wypełniania swoich obowiązków nie można 

osiągnąć szczęścia. Ten zatem, kto nie wypełnia właściwie swoich powinności, porównywany 

jest do niewiernej kobiety. Obowiązkiem braminów jest studiowanie Ved, obowiązkiem klasy 

królewskiej, ksatriyów, jest ochrona obywateli, obowiązkiem społeczeństwa vaiśyów jest 

uprawa roli, handel i ochrona krów, a obowiązkiem śudrów jest służenie klasom wyższym, 

mianowicie braminom, ksatriyom i vaiśyom. My należymy do społeczeństwa vaiśyów i 

naszym obowiązkiem jest uprawa roli albo handel produktami rolnymi, ochrona krów, czy też 

bankierstwo. 

    Krsna identyfikował Siebie ze społeczeństwem vaiśyów, ponieważ Nanda dawał ochronę 

wielu krowom, a Krsna opiekował się nimi. Wymienił On cztery rodzaje zajęć dla 

społeczeństwa vaiśyów, mianowicie uprawę roli, handel, ochronę krów i zajmowanie się 

bankowością. Chociaż vaiśya może wykonywać którekolwiek z tych zajęć, ludzie Vrndavany 

zajmowali się głównie hodowlą krów. 

    Krsna dalej tłumaczył Swojemu ojcu: "Ta kosmiczna manifestacja kierowana jest przez 

trzy siły natury materialnej – dobroć, pasję i ignorancję. Te trzy siły są przyczyną stworzenia, 

trwania i zniszczenia. Chmury tworzone są poprzez działanie siły pasji. Zatem to siła pasji 

jest przyczyną deszczów. A po deszczu żywe istoty cieszą się rezultatami – pomyślnością w 

pracach rolniczych. Wobec tego co Indra ma z tym wspólnego? Nawet jeśli nie zadowolicie 

Indry, to cóż on może zrobić? Nie otrzymujemy żadnych szczególnych łask od Indry. Nawet 

jeśli istnieje, to wylewa on wodę również na ocean, który wcale nie potrzebuje wody. Więc 

wylewa on wodę i na ziemię i na ocean i nie zależy to od tego, czy my go czcimy, czy nie. 

Jeśli chodzi o nas, to nie musimy iść do innego miasta, wioski czy do obcego kraju. Mimo iż 

w miastach są pałace, my jesteśmy zadowoleni z naszego życia w lesie Vrndavany. 

Szczególny związek mamy ze Wzgórzem Govardhana i lasem Vrndavany i niczym więcej. 

Dlatego proszę cię, Mój drogi ojcze, abyście dokonali ofiary, która zadowoli miejscowych 

braminów i Wzgórze Govardhana, i nie miejmy nic wspólnego z Indrą." 

    Po wysłuchaniu tej wypowiedzi Krsny, Nanda Maharaja powiedział: "Mój drogi chłopcze, 

ponieważ prosisz o to, dokonam oddzielnej ofiary dla miejscowych braminów i Wzgórza 

Govardhana. Ale teraz pozwól, że spełnię tę ofiarę zwaną Indra-yajna. 

Ale Krsna odpowiedział: "Mój drogi ojcze, nie zwlekaj. Ofiara, którą proponujesz dla 

miejscowych braminów i Wzgórza Govardhana zajmie, dużo czasu. Lepiej te parafernalia i 

przygotowania, które poczyniliście dla ofiary Indra-yajna, wykorzystajmy do zadowolenia 

Wzgórza Govardhana i miejscowych braminów." 

    Nanda Maharaja ostatecznie ustąpił. Pasterze zapytali wobec tego Krsny, w jaki sposób 

chce dokonać tej yajny i Krsna dał im następujące wskazówki. Z ziarna i z ghee 

zgromadzonego na yajnę przygotujcie wyśmienite pożywienie wszelkiego rodzaju. 

Przygotujcie ryż, dahl, dziesięć rodzajów halavy, pakorę, puri i wszelkiego rodzaju potrawy 

mleczne, takie jak słodki ryż, słodkie kulki, sandeśa, rasagulla i laddu, i zaproście uczonych 
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 braminów, którzy mogą intonować święte hymny i poprowadzić ofiarę ognia. Bramini 

powinni otrzymać w darze wszelkiego rodzaju ziarno. Następnie udekorujcie wszystkie 

krowy i nakarmcie je dobrze. Po dokonaniu tego obdarzcie braminów pieniędzmi. Jeśli chodzi 

o niższe zwierzęta, takie jak psy, i niższe klasy ludzi, takie jak candalas (czyli piąta klasa 

ludzi, która uważana jest za niedotykalną), oni również mogą otrzymać obfite ilości 

prasadam. Po nakarmieniu krów dobrą trawą można natychmiast rozpocząć ofiarę znaną jako 

Govardhana Puja. Ta ofiara zadowoli Mnie bardzo." 

    W tym zdaniu Pan Krsna praktycznie opisał całą ekonomię społeczności vaiśyów. We 

wszystkich społecznościach ludzkich, jak również w królestwie zwierząt, pomiędzy krowami, 

psami, kozami, itd., każdy spełnia jakąś rolę. Wszyscy muszą współpracować ze sobą dla 

ogólnego dobra całego społeczeństwa, w którego skład wchodzą nie tylko przedmioty żywe, 

lecz również nieożywione, takie jak wzgórza i gleba. Społeczeństwo vaiśyów jest szczególnie 

odpowiedzialne za dobrobyt ekonomiczny społeczeństwa. Jego zadaniem jest produkcja 

zboża, ochrona krów, transport pożywienia, jeśli zachodzi taka potrzeba, oraz bankowość i 

finanse. 

    Ze zdania tego dowiadujemy się również, że psy i koty, chociaż nie tak bardzo ważne, nie 

powinny być lekceważone. Prawdę mówiąc ochrona krów jest ważniejsza od ochrony psów i 

kotów. Inną wskazówką, którą otrzymujemy z tej wypowiedzi jest to, że candalas, czyli 

pariasi (niedotykalni), również nie powinni być lekceważeni przez klasy wyższe. Każdy jest 

ważny w jakiś sposób, chociaż niektórzy są bezpośrednio odpowiedzialni za postęp ludzkiego 

społeczeństwa, na innych natomiast spoczywa odpowiedzialność pośrednia. Kiedy jednak 

panuje świadomość Krsny, wtedy brane jest pod uwagę całkowite dobro każdego. 

    Ofiara znana jako Govardhana Puja jest praktykowana w świadomości Krsny. Pan Caitanya 

nakazał, że tak jak czczony jest Krsna, tak też powinna być czczona Jego ziemia, Vrndavana i 

Wzgórze Govardhana. Aby potwierdzić to zdanie Pan Krsna powiedział, że Govardhana Puja 

jest tak dobra jak wielbienie Jego Samego. Od tego dnia Govardhana Puja jest spełniana 

regularnie i jest znana jako Annakuta. Podczas tej ceremonii we Vrndavanie i poza Vrndavaną 

przygotowuje się ogromne ilości pożywienia, którym następnie obficie obdarza się całe 

społeczeństwo. Czasami pożywienie to rzuca się tłumom, które z radością zbierają je z ziemi. 

Z tego przykładu widzimy, że prasadam ofiarowane Krsnie nigdy nie zostaje skażone czy 

zanieczyszczone, nawet jeśli zostanie rzucone na ziemię. Dlatego ludzie zbierają je i jedzą z 

wielkim zadowoleniem. 

    Najwyższa Osoba Boga, Krsna, poradził pasterzom, aby zrezygnowali z Indra-yajny i 

rozpoczęli Govardhana Puję. W ten sposób chciał on ukarać Indrę, który stał się zbyt nadęty, 

będąc najwyższym kontrolerem planet niebiańskich. Uczciwi i prości pasterze, na czele z 

Nandą, przyjęli propozycję Krsny i zrobili dokładnie tak, jak im poradził. Dokonali ceremonii 

uwielbienia Govardhana i okrążyli wzgórze. (Wzorując się na pierwszej Govardhana Pujy, 

ludzie z Vrndavany nadal gromadzą się w pięknych strojach w pobliżu Wzgórza Govardhana, 

aby oddać mu cześć, a następnie okrążają to wzgórze wraz ze swoimi krowami.) Stosując się 

do instrukcji Krsny, Nanda Maharaja i inni pasterze zaprosili uczonych braminów i zaczęli 

wielbić Wzgórze Govardhana poprzez intonowanie hymnów wedyjskich i ofiarowanie 

prasadam. Mieszkańcy Vrndavany zebrali się razem, udekorowali swoje krowy i nakarmili je 

trawą. Następnie, trzymając swoje krowy w przedzie zaczęli okrążać wzgórze. Gopi również 

ubrały się wspaniale i usiadły w wozach ciągnionych przez woły, sławiąc swoimi pieśniami 

rozrywki Krsny. Bramini, zgromadzeni tam w roli kapłanów prowadzących Govardhana Puję, 

udzielili błogosławieństwa pasterzom i ich żonom. Kiedy wszystko było już gotowe, Krsna 

przyjął ogromną transcendentalną formę i oznajmił mieszkańcom Vrndavany, iż Sam jest 

Wzgórzem Govardhana. W ten sposób chciał przekonać bhaktów, że Wzgórze Govardhana 

jest tożsame z Samym Krsną. Następnie zaczął spożywać wszystko ofiarowane wówczas 

pożywienie. Tożsamość Krsny ze Wzgórzem Govardhana jest uznawana nadal i wielcy 
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 bhaktowie biorą skałki z tego wzgórza i wielbią je tak samo jak Bóstwo Krsny w świątyni. 

Robią to dlatego, gdyż taki kult jest tak samo dobry jak wielbienie Bóstwa. Forma Krsny, 

który zaczął spożywać ofiarę, zamanifestowała się oddzielnie, a Sam Krsna razem z innymi 

mieszkańcami Vrndavany zaczął ofiarowywać pokłony Bóstwu, jak również górze 

Govardhana. Składając pokłony ogromnej formie Samego Krsny oraz górze Govardhana, 

Krsna oznajmił: "Spójrzcie no, jak ogromną formę przyjęło Wzgórze Govardhana i jak 

łaskawie przyjmuje całą ofiarę." Krsna również oznajmił zgromadzonym. "Ten, kto 

lekceważy kult Govardhana Pujy, który Ja osobiście prowadzę, ten nie osiągnie szczęścia. Jest 

wiele żmij na tym wzgórzu, i osoby lekceważące obowiązek Govardhana Pujy zostaną 

śmiertelnie pokąsane przez nie. Po to, aby zapewnić dobry los krowom, jak również sobie, 

wszyscy mieszkańcy Vrndavany w pobliżu Govardhany muszą czcić to wzgórze, tak jak Ja to 

poleciłem." 

    W ten sposób, dokonując ofiary Govardhana-Puja, wszyscy mieszkańcy Vrndavany 

zastosowali się do pouczeń Krsny, syna Vasudevy, a następnie powrócili do swoich domów. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do dwudziestego czwartego rozdziału książki 

Krsna, zatytułowanego "Wielbienie Wzgórza Govardhana ". 
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*25. Dewastujący deszcz we Vrndavanie 

    Kiedy Indra dowiedział się, że ofiara przygotowana przez pasterzy Vrndavany została 

zatrzymana przez Krsnę, rozzłościł się bardzo i wyładował tę swoją złość na mieszkańcach 

Vrndavany, którym przewodził Nanda Maharaja, mimo iż wiedział doskonale, że są oni 

chronieni przez Samego Krsnę. Jako kontroler wszelkiego rodzaju chmur, Indra przywołał 

samvartakę. Chmura ta jest zapraszana wtedy, kiedy zachodzi potrzeba zniszczenia całej 

kosmicznej manifestacji. Samvartaka otrzymała polecenie od Pana Indry, aby udała się nad 

Vrndavanę w celu zatopienia całej jej powierzchni. Indra, niczym demon, uważał siebie za 

wszechpotężną najwyższą osobę. Kiedy demony osiągają wielką siłę, lekceważą wtedy 

najwyższego kontrolera, Osobę Boga. Indra, mimo iż nie był demonem, był zbyt dumny ze 

swojej pozycji materialnej i chciał rzucić wyzwanie Najwyższemu Kontrolerowi. Uważał 

siebie, przynajmniej na razie, za tak potężnego jak Krsna. Indra powiedział, "Spójrzcie no 

tylko na zuchwałość mieszkańców Vrndavany! Są jedynie prostymi mieszkańcami lasu, ale 

zaślepieni miłością do swojego przyjaciela Krsny, który jest zwykłą ludzką istotą, ośmielili 

się zlekceważyć półbogów." 

    Krsna oznajmił w Bhagavad-gicie, że czciciele półbogów nie są osobami bardzo 

inteligentnymi. Oznajmił również, że należy porzucić wszelkiego rodzaju kulty i 

skoncentrować się tylko na świadomości Krsny. Poprzez wzbudzenie gniewu Indry, a 

następnie ukaranie go, Krsna wyraźnie udowodnił Swoim bhaktom, że ci, którzy 

zaangażowani są w świadomość Krsny, nie muszą wielbić żadnego półboga, nawet jeśliby to 

miało wzbudzić gniew tego półboga. Krsna całkowicie chroni Swoich bhaktów, a oni powinni 

całkowicie polegać na Jego miłosierdziu. 

    Indra przeklął postępowanie mieszkańców Vrndavany i powiedział, "Z powodu 

zlekceważenia autorytetu półbogów, ludzie ci będą cierpieć w życiu materialnym. 

Zaniechawszy ofiary dla półbogów, nie będą oni w stanie pokonać oceanu materialnych 

nieszczęść." Indra dalej oznajmił: "Pasterze Vrndavany zlekceważyli mój autorytet za radą 

tego gadatliwego chłopca o imieniu Krsna. Jest On tylko dzieckiem, a dając wiarę temu 

dziecku, doprowadzili mnie do wściekłości." Następnie rozkazał chmurze samvartaka, aby 

zniszczyła cały dobrobyt Vrndavany. "Ludzie Vrndavany", powiedział Indra, "są zbyt nadęci 

z powodu swojego materialnego bogactwa i są zbyt pewni siebie w obecności swojego 

maleńkiego przyjaciela, Krsny. Jest On jedynie gadatliwym dzieciakiem, nieświadomym całej 

sytuacji kosmicznej, chociaż uważa Siebie za bardzo zaawansowanego w wiedzy. Ponieważ 

potraktowali to dziecko tak poważnie, muszą za to zostać ukarani. Rozkazuję zatem chmurze 

samvartaka, aby zupełnie zatopiła to miejsce. Wszyscy oni powinni zginąć razem ze swoimi 

krowami." 

    Wiadomo, że pomyślność wioski albo terenów podmiejskich zależy od posiadanych krów. 

Kiedy krowy zostają zniszczone, wtedy ludzie pozbawieni zostają wszelkiego rodzaju 

bogactw. Kiedy Król Indra rozkazał chmurze samvartaka i jej towarzyszkom, aby udały się 

nad Vrndavanę, prawdę mówiąc przestraszyły się one tego zadania. Ale Król Indra zapewnił 

je: "Wyruszajcie tam, a ja będę wam towarzyszył na moim słoniu, w otoczeniu wielkich burz. 

Użyję całej swojej siły, aby należycie ukarać mieszkańców Vrndavany." 

    Otrzymawszy takie polecenie od Króla Indry, wszystkie niebezpieczne chmury pojawiły się 

nad Vrndavaną i z całą swoją siłą zaczęły wylewać na nią potoki deszczu. Niebo raz za razem 

rozrywały błyskawice, dudniły grzmoty, szalała wichura, a woda lała się z nieba 

strumieniami. Deszcz siekł niczym ostre, przeszywające strzały. Lejąc wodę nieprzerwanymi 

strumieniami, chmury stopniowo zatopiły cały ląd Vrndavany, tak, że nie było wyraźnej 

różnicy pomiędzy wyższymi i niższymi partiami lądu. Sytuacja stała się bardzo 
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 niebezpieczna, szczególnie dla zwierząt. Deszczowi towarzyszyły silne huragany i każde 

stworzenie we Vrndavanie trzęsło się z przemożnego zimna. Nie mogąc znaleźć żadnego 

innego źródła ratunku, wszyscy zbliżyli się do Govindy, aby przyjąć schronienie u Jego 

lotosowych stóp. Szczególnie krowy, wielce zasmucone z powodu strasznego deszczu, 

skłoniły swoje głowy i chroniąc cielęta swoimi ciałami, zbliżyły się do Najwyższej Osoby 

Boga, szukając u Niego schronienia. Wtedy wszyscy mieszkańcy Vrndavany zaczęli modlić 

się do Krsny. "Drogi Krsno, jesteś wszechmocny i darzysz miłością Swoich bhaktów. 

Prosimy, chroń nas teraz przed gniewem Indry." 

    Usłyszawszy to błaganie, Krsna zrozumiał, że to pozbawiony ofiary i honorów Indra zsyła 

deszcze wraz z grubymi kawałkami lodu i silnymi wiatrami, mimo iż nie była to pora 

deszczowa. Krsna wiedział, że w ten sposób Indra rozmyślnie okazuje swoją złość. Pomyślał 

zatem: "Ten półbóg, który uważa siebie za najwyższego, okazał swoją wielką siłę, ale Ja 

odpowiem mu na to stosownie do Mojej pozycji i dam mu do zrozumienia, iż nie jest on 

niezależny w zarządzaniu sprawami tego wszechświata. Ja jestem Najwyższym nad 

wszystkimi Panem i dlatego pozbawię go tego fałszywego prestiżu, który wyrósł z jego 

pychy. Półbogowie są Moimi bhaktami, dlatego nie mogą zapominać o Mojej supremacji, ale 

on mimo wszystko uniósł się pychą z powodu swojej materialnej siły i wskutek tego 

Zachowuje się teraz jak szaleniec. Będę działał w ten sposób, że uwolnię go od tej fałszywej 

dumy. Ochronię Swoich czystych bhaktów z Vrndavany, którzy teraz całkowicie polegają na 

Mojej łasce i których przyjąłem pod Swoją ochronę. Ocalę ich za pomocą Swoich sił 

mistycznych." 

    Myśląc w ten sposób, Pan Krsna natychmiast podniósł jedną Swoją ręką Wzgórze 

Govardhana, dokładnie tak jak dziecko podnosi z ziemi muchomora. W ten sposób, 

podnosząc Wzgórze Govardhana, objawił On nam jedną ze Swoich transcendentalnych 

rozrywek. Wtedy Pan Krsna zaczął przemawiać do Swoich bhaktów: "Moi drodzy bracia, 

Mój drogi ojcze, Moi drodzy mieszkańcy Vrndavany, teraz możecie bezpiecznie wejść pod 

parasol Wzgórza Govardhana, które właśnie podniosłem. Nie obawiajcie się tego wzgórza, 

nie myślcie, że upadnie ono z Mojej ręki. Zbyt wiele już ucierpieliście od potężnych 

deszczów i mocnego wiatru. Dlatego podniosłem to wzgórze, które będzie chroniło was tak 

jak ogromny parasol." Zapewnieni w ten sposób przez Krsnę, wszyscy mieszkańcy 

Vrndavany weszli pod ogromne wzgórze, gdzie poczuli się bezpieczni razem ze swoim 

dobytkiem i zwierzętami. 

    Mieszkańcy Vrndavany i ich zwierzęta pozostali tam przez jeden tydzień, nie cierpiąc 

głodu, pragnienia czy jakichkolwiek niewygód. Byli jedynie zdziwieni, w jaki sposób Krsna 

utrzymuje tę górę na małym palcu Swojej lewej ręki. Widząc niezwykłe siły mistyczne Krsny, 

Indra, Król niebios, popadł w oszołomienie i osłabł w swojej determinacji. Natychmiast 

przywołał wszystkie chmury i kazał im poniechać wysiłku i odejść. Kiedy niebo zostało już 

całkowicie oczyszczone z wszystkich chmur i na nowo pojawiło się słońce, ustały również 

mocne wiatry. Wówczas Krsna, Najwyższa Osoba Boga, znany od tego czasu jako Ten, który 

podniósł Wzgórze Govardhana, powiedział: "Moi drodzy pasterze, teraz możecie już odejść, 

zabierając swoje żony, dzieci, krowy i wszystkie wartościowe przedmioty, z którymi 

schroniliście się tutaj. Deszcze już ustały, powódź minęła i nawet wody w rzece opadły." 

    Wszyscy mężczyźni załadowali swoje kosztowności na wozy i powoli opuścili swoje 

schronienie pod Wzgórzem Govardhana, zabierając swoje krowy i inne przedmioty. Skoro 

tylko wszyscy już opuścili to miejsce, Pan Krsna powoli ułożył Wzgórze Govardhana 

dokładnie w tym samym miejscu, w którym było przedtem. Kiedy wszystko doprowadzone 

zostało do porządku, pełni wdzięczności mieszkańcy Vrndavany zbliżyli się do Krsny i 

zaczęli obejmować Go w wielkiej ekstazie. Pasterki gopi, będąc z natury pełne miłości do 

Krsny, zaczęły ofiarowywać Mu ser zmieszany z własnymi łzami, bezustannie błogosławiąc 

Go. Matka Yaśoda, matka Rohini, Nanda i Balarama, który jest najmocniejszym z 
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 najmocniejszych, obejmowali Krsnę po kolei i, z powodu spontanicznej do Niego miłości, 

błogosławili Go raz po raz. Swoje pełne zadowolenie okazali również różni półbogowie z 

różnych systemów planetarnych, takich jak Siddhaloka, Gandharvaloka i Caranaloka. Dmiąc 

w różnego rodzaju konchy i bijąc w bębny, obsypali oni powierzchnię ziemi obfitością 

kwiatów. Zainspirowani przez pobożne uczucia, mieszkańcy Gandharvaloki zaczęli grać na 

swoich tamburynach, chcąc w ten sposób zadowolić Pana. Po tym wydarzeniu, Najwyższa 

Osoba Boga, otoczony Swoimi drogimi przyjaciółmi i zwierzętami, powrócił do domu. Jak 

zwykle, gopi zaczęły z wielką miłością chwalić swoimi pieśniami sławne rozrywki Pana 

Krsny, a śpiew ten wypływał z głębi ich serc. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do dwudziestego piątego rozdziału książki 

Krsna, zatytułowanego "Dewastujący deszcz we Vrndavanie". 
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 *26. Wspaniały Krsna 

    Nie mogąc pojąć cudowności Krsny, Najwyższej Osoby Boga, i nie znając Jego 

niezwykłych duchowych mocy, niewinni chłopcy wiejscy i pasterze Vrndavany zaczęli 

dyskutować o wspaniałych dokonaniach Krsny, które przewyższały czyny wszystkich ludzi. 

    Jeden z nich powiedział: "Moi drodzy przyjaciele, jeśli weźmiemy pod uwagę Jego 

cudowne czyny, to nie wiem jak to możliwe, że taki niezwykły chłopiec pojawił się pośród 

nas i mieszka razem z nami we Vrndavanie? Jest to zupełnie niepojęte. Pomyślcie tylko! 

Teraz ma On jedynie siedem lat! W jaki sposób mógł On podnieść jedną ręką Wzgórze 

Govardhana i trzymać je tak, jak król słoni trzyma kwiat lotosu? Podniesienie kwiatu lotosu 

jest błahostką dla słonia, i Krsna podobnie, bez żadnego wysiłku, podniósł wzgórze 

Govardhana. Kiedy był jeszcze niemowlęciem nie mogącym nawet dobrze widzieć, zabił 

wielką czarownicę Putanę. Ssąc jej pierś, wyssał z niej samo życie. Krsna zabił Putanę 

dokładnie tak, jak wieczny czas zabija żywe stworzenia w odpowiednim momencie. Kiedy 

miał niespełna trzy miesiące, spał pod ciągnionym ręcznie wozem. Będąc głodnym, zaczął 

płakać i fikać nóżkami. I od kopnięcia Jego maleńkich stóp, wóz natychmiast rozpadł się na 

kawałki. Kiedy miał tylko roczek, porwany został przez demona Trnavartę, który pojawił się 

w postaci wiru wietrznego. I chociaż został uniesiony wysoko w górę, uchwyciwszy się szyi 

demona zmusił go do upadku i demon natychmiast stracił życie. Kiedyś jego matka, 

rozgniewawszy się na Niego za kradzież masła, przywiązała Go do drewnianego moździerza i 

dziecko pociągnęło ten moździerz w kierunku drzew znanych jako yamala arjuna i 

spowodowało ich runięcie. Pewnego razu, kiedy razem ze Swoim starszym bratem Balaramą 

opiekował się w lesie cielętami, pojawił się przed Nim demon Bakasura, lecz Krsna 

natychmiast roztrzaskał jego dziób. Kiedyś znowu demon o imieniu Vatsasura wszedł 

pomiędzy cielęta, którymi opiekował się Krsna, zamierzając Go zabić, ale Krsna natychmiast 

rozpoznał demona, zabił go i rzucił na drzewo. Kiedy Krsna razem ze Swoim bratem 

Balaramą wszedł do lasu Talavana, zaatakował Ich demon pod postacią osła, znany jako 

Dhenukasura, lecz demon ten został natychmiast zabity przez Balaramę, który złapał go za 

tylne nogi i rzucił na drzewo palmowe. Chociaż Dhenukasurze towarzyszyła jego kohorta, 

również w formie osłów, wszyscy oni zostali zabici i w ten sposób las Talavana został 

oswobodzony i otwarty dla zwierząt i mieszkańców Vrndavany. Kiedy znów pewnego razu 

Pralambasura wszedł pomiędzy Jego przyjaciół-pasterzy, On spowodował Jego śmierć za 

pośrednictwem Balaramy. Potem Krsna wybawił Swoich przyjaciół i krowy z 

niebezpiecznego pożaru leśnego i ukarał węża Kaliyę, ukrywającego się w jeziorze Yamuny, 

wypędzając go stamtąd. W ten sposób oczyścił rzekę z trującego jadu tego węża." 

    Inny z przyjaciół Nandy Maharajy powiedział: "Mój drogi Nando, nie wiemy dlaczego tak 

bardzo przywiązani jesteśmy do twojego syna Krsny. Chcemy zapomnieć o Nim, ale jest to 

niemożliwe. Dlaczego w tak naturalny sposób jesteśmy przyciągani do Niego? Pomyśl tylko, 

jakie to wspaniałe! Pomimo tego, że jest On tylko siedmioletnim chłopcem, a Wzgórze 

Govardhana jest tak potężne, On podniósł je bez żadnego wysiłku. O Nando, jesteśmy teraz 

pełni wątpliwości – twój syn Krsna musi być jednym z półbogów. Nie jest On wcale 

zwykłym chłopcem. Może jest On Najwyższą Osobą Boga?" 

    Wysłuchawszy pochwał pasterzy Vrndavany, Król Nanda powiedział: "Moi drodzy 

przyjaciele, w odpowiedzi na wasze pytania i dla rozwiania waszych wątpliwości mogę 

jedynie przytoczyć wypowiedź Gargamuniego. Kiedy przybył on tutaj, aby dopełnić 

ceremonii nadania imienia, powiedział, że chłopiec ten, pojawiając się w różnych okresach 

czasu ma różne kolory skóry, i tym razem narodził się we Vrndavanie jako ciemnoskóry 

chłopiec o imieniu Krsna. Najpierw Jego karnacja była biała, potem czerwona, a następnie 

żółta. Powiedział również, że chłopiec ten był kiedyś synem Vasudevy i każdy, kto wie o 

Jego poprzednich narodzinach, nazywa Go Vasudevą. Powiedział on też, że w rzeczywistości 
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 mój syn ma wiele różnych imion, odpowiadających Jego różnym cechom i rozrywkom. 

Gargacarya zapewnił mnie, że chłopiec ten przyniesie wiele dobra mojej rodzinie i że będzie 

źródłem transcendentalnych radości dla wszystkich pasterzy i krów we Vrndavanie. Mimo iż 

spotykać nas będą różnego rodzaju niebezpieczeństwa i kłopoty, dzięki łasce tego chłopca 

będziemy mogli bez trudu je pokonać. Gargamuni powiedział również, że poprzednio 

chłopiec ten ocalił świat od zamętu i chaosu oraz wybawił wszystkich uczciwych ludzi z rąk 

oprawców. Powiedział też, że każdy człowiek, który ma szczęście przywiązać się do tego 

chłopca, Krsny, nigdy nie zostanie zniszczony ani pokonany przez swoich wrogów. Prawdę 

mówiąc, jest On niczym Pan Visnu, który zawsze bierze stronę półbogów, a wskutek tego ci 

nigdy nie zostają pokonani przez demony. Gargacarya dodał też, że moje dziecko Swoim 

transcendentalnym pięknem, kwalifikacjami, czynami, wpływem i bogactwem będzie 

dorównywało Visnu. Dlatego nie powinny nas dziwić Jego cudowne czyny. Po wyjawieniu 

mi tego, Gargamuni powrócił do domu, i od tego czasu bezustannie jesteśmy świadkami 

cudownych dokonań tego dziecka. Z wypowiedzi Gargamuniego wywnioskowałem, iż musi 

On być Samym Narayanem, albo może pełną ekspansją Narayana." 

    Teraz, kiedy wszyscy pasterze uważnie wysłuchali od Nandy Maharajy zdania Gargacaryi, 

lepiej mogli docenić wspaniałe dokonania Krsny i sprawiło im to wielką radość i satysfakcję. 

Zaczęli dziękować Nandzie, ponieważ po skonsultowaniu się z nim, rozwiały się ich 

wątpliwości co do tego, kim jest Krsna. Powiedzieli oni: "Niech Krsna, który jest tak dobry, 

piękny i miłosierny, chroni nas wszystkich. Kiedy rozgniewany Indra zesłał na nas potoki 

deszczu z gradem i mocnymi wiatrami, On natychmiast ulitował się nad nami i ocalił nas i 

nasze rodziny, krowy oraz wszystkie nasze kosztowności, poprzez podniesienie Wzgórza 

Govardhana dokładnie tak, jak dziecko podnosi z ziemi muchomora. Dokonał tego w tak 

cudowny sposób. Niech dalej patrzy na nas i na nasze krowy Swoim łaskawym okiem, a my 

żyjmy w spokoju, chronieni przez wspaniałego Krsnę." 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do dwudziestego szóstego rozdziału książki 

Krsna, zatytułowanego "Wspaniały Krsna ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 *27. Modlitwy Indry, Króla planet niebiańskich 

    Kiedy Krsna ocalił mieszkańców Vrndavany od gniewu Indry, poprzez podniesienie 

Wzgórza Govardhana, pojawiła się przed Nim krowa surabhi z Goloka Vrndavany, jak 

również Król Indra z planet niebiańskich. Indra, Król niebios, świadomy był obrazy, której 

dopuścił się wobec Krsny. Dlatego potajemnie wyszedł z ukrycia i pojawił się przed Krsną. I 

mimo iż jego własna korona błyszczała jak słońce, natychmiast upadł do lotosowych stóp 

Krsny. Indra znał wzniosłą pozycję Krsny, ponieważ Krsna jest jego panem, ale nie mógł on 

uwierzyć, że Pan zstąpił na Ziemię i mieszka we Vrndavanie pomiędzy pasterzami. Kiedy 

Krsna przeciwstawił się autorytetowi Indry, Indra rozgniewał się, ponieważ siebie uważał za 

najwyższego w tym wszechświecie, myśląc, iż nikt nie dorównuje mu potęgą. Ale po tym 

wydarzeniu zniszczona została jego duma i prestiż. Świadomy swojej niższej pozycji, pojawił 

się przed Krsną ze złożonymi rękoma i zaczął modlić się w ten sposób. 

    "Mój drogi Panie", powiedział Indra, "dumny ze swojego fałszywego prestiżu, myślałem, 

że dopuściłeś się wobec mnie obrazy, kiedy nie pozwoliłeś pasterzom dokonać Indra-yajny. 

Sądziłem, że Sam chcesz przyjąć ofiary, które przygotowano dla mnie. Myślałem, że pod 

pretekstem ofiary dla Wzgórza Govardhana przyjmujesz to, co było przeznaczone dla mnie, i 

tak oto pomyliłem się co do Twojej pozycji. Teraz, dzięki Twojej łasce, mogłem zrozumieć, 

że jesteś Najwyższą Osobą Boga i że jesteś transcendentalny w stosunku do wszelkich 

materialnych cech. Twoją transcendentalną pozycją jest viśuddha-sattvam, która jest ponad 

platformą materialnej guny dobroci, a Twoje transcendentalne królestwo nie podlega 

niepokojom wywoływanym przez siły materialne. Twoje imię, sława, forma, cechy i rozrywki 

są wszystkie poza tą materialną naturą, a więc są wolne od wpływu jej trzech sił. Twoja 

siedziba osiągalna jest tylko dla tych, którzy praktykują surowe pokuty i wyrzeczenia i którzy 

są całkowicie wolni od skażenia cechami materialnymi, takimi jak pasja i ignorancja. W 

błędzie jest ten, kto myśli, że przychodząc do tego materialnego świata przyjmujesz cechy 

materialnej natury. Sieci sił materialnych nigdy nie są w stanie Cię spętać, więc nie zostajesz 

nimi skażony, kiedy obecny jesteś tutaj. Twoja Osoba nigdy nie podlega uwarunkowaniom 

przez prawa materialnej natury. 

    "Mój drogi Panie, Ty jesteś oryginalnym ojcem tej kosmicznej manifestacji. Ty jesteś 

najwyższym mistrzem duchowym tego kosmicznego świata i Ty jesteś oryginalnym 

właścicielem wszystkiego. Jako wieczny czas, karzesz grzeszników. W tym materialnym 

świecie jest wielu głupców podobnych mnie, którzy uważają siebie za Najwyższego Pana 

tego wszechświata, czy za wszystko we wszystkim. Jesteś tak miłosierny, że nie karzesz ich z 

powodu ich obrazy, ale odpowiednimi środkami pokonujesz ich fałszywą dumę i dajesz im do 

zrozumienia, że to Ty, i nikt inny, jest Najwyższą Osobą Boga. 

    "Mój drogi Panie, Ty jesteś najwyższym ojcem, najwyższym mistrzem duchowym i 

najwyższym królem. Masz zatem prawo karania wszystkich żywych istot, jeśli zasłużą na to 

swoim zachowaniem. Ojciec, mistrz duchowy, jak również najwyższy organ wykonawczy 

państwa, są zawsze życzliwi dla swoich synów, studentów i obywateli. Dlatego też ci 

dobroczyńcy mają prawo karać swoich poddanych. Jedynie dzięki Swojemu pragnieniu 

pojawiasz się tutaj dla korzyści tej Ziemi, w Swoich wiecznych, rozmaitych formach. 

Przyszedłeś dla chwały tej ziemskiej planety i szczególnie po to, aby ukarać te osoby, które 

fałszywie ogłaszają się Bogiem. W świecie materialnym istnieje bezustanne 

współzawodnictwo pomiędzy różnego rodzaju żywymi istotami o przywództwo nad 

społeczeństwem, a kiedy osoby takie, osiągnąwszy nawet najwyższą pozycję, popadają we 

frustrację, wtedy niemądrze ogłaszają się Bogiem, Najwyższą Osobą. Jest wiele takich 

niemądrych osobistości w tym świecie, jak ja na przykład, ale po pewnym czasie, kiedy 

odzyskują one swój zdrowy rozsądek, podporządkowują się Tobie i na nowo angażują się w 
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 służbę dla Ciebie, co jest najwłaściwszym zaangażowaniem dla każdej żywej istoty. I taki 

jest Twój cel w wymierzaniu kary osobom, które są o Ciebie zazdrosne. 

    "Mój drogi Panie, popełniłem wielką obrazę wobec Twoich lotosowych stóp, będąc zbyt 

dumnym z powodu moich materialnych bogactw i nie znając Twoich nieograniczonych mocy. 

Dlatego mój Panie, wybacz mi łaskawie, ponieważ jestem głupcem numer jeden. Udziel mi 

łaskawie Swojego błogosławieństwa, tak abym już po raz drugi nie postąpił tak niemądrze. 

Jeśli jednak uważasz mój Panie, że obraza ta jest zbyt wielka, aby mogła zostać wybaczona, 

to oznajmiam Ci, że jestem Twoim wiecznym sługą. Pojawiasz się w tym świecie, aby 

chronić Swoje wieczne sługi i aby unicestwić demony, które gromadzą wielkie militarne siły 

w celu zniszczenia samej Ziemi. A ponieważ ja jestem Twoim wiecznym sługą, wybacz mi 

łaskawie. 

    "Mój drogi Panie, Ty jesteś Najwyższą Osobą Boga. Tobie ofiarowuję swoje wyrazy 

szacunku, ponieważ Ty jesteś Najwyższą Osobą i Duszą Najwyższą. Jesteś synem Vasudevy i 

jesteś Najwyższym Panem, Krsną, mistrzem wszystkich czystych bhaktów. Proszę przyjmij 

moje uniżone pokłony. Ty jesteś uosobieniem najwyższej wiedzy. Możesz pojawić się 

gdziekolwiek tylko zapragniesz, w jednej ze Swoich wiecznych form. Ty jesteś źródłem 

wszelkiego stworzenia i Duszą Najwyższą wszystkich żywych istot. Z powodu swojej 

ignorancji spowodowałem tylko wielkie zakłócenia we Vrndavanie, zsyłając ulewny deszcz i 

burzę gradową. Działałem pod wpływem wielkiego gniewu, który Ty spowodowałeś poprzez 

niedopuszczenie do ofiary, która miała mnie zadowolić. Ale mój drogi Panie, jesteś tak dobry 

dla mnie, że obdarzyłeś mnie Swoją łaską poprzez zniszczenie mojej fałszywej dumy. 

Dlatego pragnę przyjąć schronienie u Twych lotosowych stóp. Mój drogi Panie, jesteś nie 

tylko najwyższym kontrolerem, ale również mistrzem duchowym wszystkich żywych istot." 

    W ten sposób chwalony przez Indrę, Pan Krsna, Najwyższa Osoba Boga, uśmiechając się 

uroczo powiedział: "Mój drogi Indro, nie dopuściłem do tej ofiary dla ciebie, aby okazać ci 

Moją bezprzyczynową łaskę i przypomnieć ci, że Ja jestem twoim wiecznym panem. Jestem 

nie tylko twoim panem, ale jestem panem również wszystkich innych półbogów. Powinieneś 

zawsze pamiętać, że wszelkie materialne bogactwa posiadasz tylko dzięki Mojej łasce. Każdy 

powinien zawsze być świadomy tego, że Ja jestem Najwyższym Panem. Każdemu mogę 

okazać Swoją łaskę i każdego mogę ukarać, ponieważ nie ma nikogo, kto byłby nade Mną. 

Jeśli widzę, że ktoś przepełniony jest fałszywą dumą, wtedy, aby okazać mu Swoje 

miłosierdzie, pozbawiam go wszelkich jego bogactw." 

    Warto zwrócić uwagę na to, że Krsna odbiera czasami bogaczowi całe jego bogactwo, aby 

w ten sposób ułatwić mu stanie się podporządkowaną Sobie duszą. Jest to szczególna łaska 

Pana. Czasami jakaś osoba, która była bardzo zamożna materialnie, może zubożeć po 

podjęciu służby oddania dla Pana. Osoba taka nie powinna jednak myśleć, że zubożała 

dlatego, że zaczęła czcić Najwyższego Pana. Prawdziwe znaczenie tego jest takie, że kiedy 

ktoś jest czystym bhaktą, ale jednocześnie, na drodze nieporozumienia, chce panować nad 

naturą materialną, wtedy Pan okazuje mu Swoją szczególną łaskę poprzez zabranie mu 

wszystkich bogactw materialnych, dopóki w końcu nie podporządkuje się on Najwyższemu 

Panu. 

    Po takim pouczeniu Indry, Pan Krsna zezwolił mu powrócić do jego królestwa na planetach 

niebiańskich i powiedział mu, aby zawsze pamiętał, że nigdy nie jest najwyższym, ale zawsze 

zależny jest od Najwyższej Osoby Boga. Poradził mu również, by pozostał Królem niebios, 

ale by wystrzegał się swojej dumy. 

    Następnie transcendentalna krowa surabhi, która również przybyła z Indrą, by zobaczyć 

Krsnę, ofiarowała Panu swoje wyrazy szacunku i uwielbienia. Zwróciła się do Niego z 

następującą modlitwą: "Mój drogi Panie Krsno, jesteś najpotężniejszym spośród wszystkich 

yoginów-mistyków, ponieważ jesteś duszą całego tego wszechświata i z Ciebie wyemanowała 

cała ta kosmiczna manifestacja. Dlatego, chociaż Indra robił wszystko, by zgładzić krowy 
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 Vrndavany, będące moim potomstwem, pozostały one pod Twoją opieką i w tak cudowny 

sposób ochroniłeś je wszystkie. Nie znamy nikogo innego, kto by był Najwyższym, ani też 

nie szukamy schronienia w żadnym innym bogu czy półbogu. Ty jesteś zatem naszym Indrą, 

Ty jesteś Najwyższym Ojcem całej kosmicznej manifestacji oraz obrońcą i wyzwolicielem 

krów, braminów, półbogów i innych, którzy są czystymi wielbicielami Twojej Osoby. O 

Duszo Najwyższa wszechświata, pragniemy wykąpać Cię w naszym mleku, ponieważ Ty 

jesteś naszym Indrą. O Panie, pojawiasz się po to, aby uwolnić tę Ziemię od ciężaru 

grzechów." 

    W ten sposób Krsna został wykąpany w mleku surabhi, a Indra został obmyty przez swego 

słonia wodą Gangesu. Następnie Król Indra, razem z krowami surabhi i wszystkimi innymi 

półbogami i ich matkami, zaczęli wielbić Pana Krsnę, jeszcze raz obmywając Go wodami 

Gangesu i kąpiąc w mleku krów surabhi. W ten sposób wszyscy oni zadowolili Govindę, 

Pana Krsnę. Mieszkańcy wyższych systemów planetarnych, takich jak Gandharvaloka, 

Pitrloka, Siddhaloka i Caranaloka, wszyscy zgromadzili się razem i zaczęli chwalić Pana 

poprzez intonowanie Jego świętego imienia. Ich żony i córki zaczęły tańczyć w wielkiej 

radości. Wszystkie bardzo zadowoliły Pana poprzez bezustanne obrzucanie Go deszczem 

kwiatów z nieba. Kiedy wszyscy w ten sposób się radowali, krowy zalały powierzchnię ziemi 

swoim mlekiem. Rzeki zaczęły płynąć bystro i odżywiać drzewa produkujące owoce różnych 

smaków i różnokolorowe kwiaty. Z drzew kapały krople miodu, a wzgórza i góry zaczęły 

produkować wartościowe rośliny lecznicze i drogocenne kamienie. Dzięki obecności Krsny, 

wszystko dokoła rozkwitło wspaniale, a niższe zwierzęta, które na ogół były bardzo 

zazdrosne, nie żywiły już więcej zazdrości. 

    Po zadowoleniu Krsny, który jest panem wszystkich krów Vrndavany i który znany jest 

jako Govinda, Król Indra powrócił za Jego pozwoleniem do swojego królestwa niebiańskiego. 

Otoczony był wszelkiego rodzaju półbogami, którzy towarzyszyli mu w drodze poprzez 

przestrzenie kosmiczne. To wydarzenie jest wspaniałym i dobitnym przykładem tego, w jaki 

sposób świadomość Krsny może przynieść pożytek całemu światu. Nawet niższe zwierzęta 

zapominają o właściwej ich naturze zazdrości i osiągają cechy półbogów. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do dwudziestego siódmego rozdziału książki 

Krsna, zatytułowanego "Modlitwy Indry, Króla planet niebiańskich ". 
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 *28. Oswobodzenie Nandy Maharajy z pułapki Varuny 

    Ceremonia związana z wielbieniem Govardhany miała miejsce podczas nowiu księżyca. Po 

tym wydarzeniu przez siedem dni bezustannie padały deszcze i szalały burze gradowe zesłane 

przez Indrę. W ten sposób minęło dziewięć dni przybywającego księżyca, zaś dziesiątego 

dnia Król Indra wielbił Pana Krsnę, w ten sposób pomyślnie kończąc te wydarzenia. 

Następnie, jedenastego dnia w czasie pełni księżyca, było Ekadaśi. Nanda Maharaja pościł 

cały dzień, a wcześnie rano w Dvadaśi, dzień po Ekadaśi, poszedł wykąpać się w Yamunie. 

Lecz kiedy zanurzył się w wodzie, natychmiast został zatrzymany przez jednego ze sług 

Varunadevy. Słudzy ci przywiedli Nandę przed półboga Varunę, winiąc go o kąpanie się w 

rzece o niewłaściwej porze. Według obliczeń astrologicznych, czas, w którym wziął on 

kąpiel, uważany jest za demoniczny. Rzeczywiście, Nanda Maharaja chciał wykąpać się w 

Yamunie wcześnie rano, jeszcze przed wschodem słońca, ale przyszedł tam trochę za 

wcześnie i wykąpał się w nieodpowiednim czasie. Wskutek tego został zatrzymany. 

    Kiedy Nanda został porwany przez sługi Varuny, jego towarzysze zaczęli głośno 

przywoływać Krsnę i Balaramę. Krsna i Balarama natychmiast domyślili się, co się 

wydarzyło, więc natychmiast udali się do siedziby Varuny, jako że Ich obowiązkiem była 

ochrona innych. Mieszkańcy Vrndavany, czyści bhaktowie Pana, nie mając innego 

schronienia poza Najwyższą Osobą Boga, wzywali Go na pomoc, dokładnie tak jak dzieci, 

których jedyną ucieczką są ich rodzice. Półbóg Varuna przyjął Pana Krsnę i Balaramę z 

wielkim szacunkiem i powiedział: "Mój drogi Panie, w rzeczywistości już w tym momencie, 

z powodu Twojej obecności tutaj, jestem materialnie pokonany. Chociaż jestem właścicielem 

wszystkich skarbów w wodzie, wiem, że takie posiadłości nie stanowią o sukcesie w życiu. 

Ale w tym momencie, kiedy patrzę na Ciebie, moje życie jest pełnym sukcesem, ponieważ 

dzięki ujrzeniu Ciebie nie będę już musiał ponownie przyjmować materialnego ciała. Dlatego, 

O Panie, Najwyższa Osobo Boga, Najwyższy Brahmanie i Duszo Najwyższa wszystkiego, 

pozwól, że ofiaruję Ci moje wyrazy szacunku. Ty jesteś najwyższą transcendentalną osobą. 

Niemożliwością jest poddanie Ciebie wpływom materialnej natury. Przykro mi, że będąc 

głupcem i nie wiedząc o tym co wypada, a co nie wypada, przez pomyłkę zatrzymałem 

Twojego ojca, Nandę Maharaja. Dlatego błagam Cię, abyś przebaczył tę obrazę moim 

sługom. Myślę, że taki był Twój plan, aby okazać mi łaskę poprzez Swoją obecność tutaj. 

Mój drogi Panie Krsno, Govindo, bądź łaskawy dla mnie – oto tutaj jest Twój ojciec. Możesz 

zabrać go natychmiast z powrotem." 

    W ten sposób Pan Krsna, Najwyższa Osoba Boga, wybawił Swojego ojca i przedstawił go 

jego przyjaciołom z wielką radością. Nanda Maharaja był zdumiony widząc, że tak zamożny 

półbóg ofiarował tak wielki szacunek Krsnie. Było to nadzwyczaj dziwne dla Nandy i z 

wielkim zdumieniem zaczął opisywać to wydarzenie swoim przyjaciołom i krewnym. 

    W rzeczywistości, chociaż Krsna dokonywał tak cudownych czynów, Nanda Maharaja i 

matka Yaśoda nie mogli myśleć o Nim jako o Najwyższej Osobie Boga. Zawsze traktowali 

Go jak swoje ukochane dziecko. Wskutek tego Nanda Maharaja nie przyjął tego faktu, że 

Varuna czcił Krsnę dlatego, że jest On Najwyższą Osobą Boga. Zrozumiał to raczej w ten 

sposób, że ponieważ Krsna jest tak wspaniałym i pięknym dzieckiem, wobec tego zyskał 

Sobie szacunek nawet u Varuny. Przyjaciele Nandy Maharajy, wszyscy pasterze, zapragnęli 

jednak dowiedzieć się, czy Krsna jest rzeczywiście Najwyższą Osobą Boga i czy zamierza 

obdarzyć ich wszystkich wyzwoleniem. Kiedy tak naradzali się pomiędzy sobą, Krsna 

zrozumiał ich umysły i, aby zapewnić ich o ich przeznaczeniu, ukazał im niebo duchowe. 

Zwykli ludzie na ogół pochłonięci są jedynie ciężką pracą w tym materialnym świecie i nie 

mają informacji o tym, że istnieje inne królestwo czy inne niebo, które znane jest jako niebo 

duchowe, gdzie życie jest wieczne, pełne szczęścia i wiedzy. Jak oznajmia Bhagavad-gita, 
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 osoba powracająca do nieba duchowego nigdy nie przychodzi ponownie do tego 

materialnego świata śmierci i cierpienia. 

    Krsna, Najwyższa Osoba Boga, zawsze pragnie dać uwarunkowanym duszom informacje o 

tym, że daleko, daleko poza tym niebem istnieje niebo duchowe, które jest transcendentalne w 

stosunku do niezliczonych wszechświatów stworzonych wewnątrz całej tej energii 

materialnej. Krsna oczywiście jest zawsze bardzo łaskawy dla każdej uwarunkowanej duszy, 

ale, jak oznajmia Bhagavad-gita, szczególnie przychylny jest On Swoim bhaktom. 

Usłyszawszy ich pytania, Krsna natychmiast pomyślał, że Jego bhaktowie we Vrndavanie 

powinni zostać poinformowani o niebie duchowym i znajdujących się tam planetach 

Vaikunthach. W tym materialnym świecie każda uwarunkowana dusza pogrążona jest w 

ciemnościach ignorancji. Oznacza to, że wszystkie uwarunkowane dusze znajdują się pod 

wpływem cielesnej koncepcji egzystencji. 

    Każdy ulega wrażeniu, iż pochodzi z tego świata materialnego, i posiadając taką koncepcję 

życia, każdy żyje w ignorancji w różnych formach życia. Działanie określonego typu ciała 

nazywa się karmą, czyli działaniem przynoszącym owoce. Wszystkie uwarunkowane dusze, 

ulegając wrażeniu, że są tym ciałem, działają odpowiednio do posiadanego typu ciała. Takie 

działanie jest przyczyną ich przyszłego uwarunkowanego życia. Ponieważ mają bardzo mało 

informacji o świecie duchowym, na ogół nie podejmują procesu duchowego, który nazywa się 

bhakti-yogą. Ci, którzy odnoszą sukces w praktyce bhakti yogi, po porzuceniu tego ciała idą 

bezpośrednio do świata duchowego i osiągają jedną z planet Vaikuntha. Wszyscy mieszkańcy 

Vrndavany są czystymi bhaktami. Ich przeznaczeniem po opuszczeniu tego ciała jest 

Krsnaloka. Osiągają nawet coś więcej niż Vaikunthaloki. W rzeczywistości ci, którzy zawsze 

zaangażowani są w świadomość Krsny i dojrzałą, czystą służbę oddania, po śmierci 

otrzymują szansę towarzyszenia Krsnie we wszechświatach tego materialnego świata. Krsna 

bezustannie oddaje się Swoim rozrywkom albo w tym wszechświecie, albo w innym. Tak jak 

Słońce wędruje ponad wieloma miejscami tej ziemskiej planety, tak też Krsna-lila, czyli 

transcendentalne pojawianie się i rozrywki Krsny, również bezustannie mają miejsce, czy to 

w tym, czy innym wszechświecie. Dojrzali bhaktowie, którzy doskonale pełnili służbę 

oddania, natychmiast przenoszeni są do tego wszechświata, gdzie właśnie pojawia się Krsna. I 

w tym wszechświecie bhaktowie otrzymują pierwszą szansę bezpośredniego i osobistego 

obcowania z Krsną. Jest to jak gdyby swojego rodzaju odbywanie praktyki, jak widzimy to na 

przykładzie Vrndavana-lila, czyli rozrywek Krsny na tej planecie. Dlatego Krsna odkrył przed 

mieszkańcami Vrndavany prawdziwy wygląd planet Vaikuntha, aby poznali oni swoje 

przeznaczenie. 

    W ten sposób Krsna ukazał im wieczne, zawsze istniejące niebo duchowe, nieograniczone i 

pełne wiedzy. Wewnątrz tego świata materialnego wszelkie przejawione formy znajdują się 

na różnych poziomach egzystencji. Nazwa się to gradacją form, i wiedza manifestowana jest 

proporcjonalnie do tych gradacji. Np. wiedza w ciele dziecka nie jest tak doskonała jak 

wiedza w ciele człowieka dorosłego. Taka gradacja jest spotykana wszędzie, pomiędzy 

zwierzętami wodnymi, pomiędzy drzewami i roślinami, pomiędzy gadami i insektami, 

pomiędzy ptakami i zwierzętami oraz pomiędzy cywilizowanymi i niecywilizowanymi 

formami ludzkiego życia. Ponad ludzką formą życia są półbogowie, Caranowie i Siddhowie, 

aż do Brahmaloki, gdzie rezyduje Pan Brahma, i pomiędzy tymi półbogami również istnieją 

różnice, jeśli chodzi o poziom posiadanej wiedzy. Ale poza tym światem materialnym, na 

Vaikunthach w niebie duchowym, każdy jest pełen wiedzy. Tam, czy to na Vaikunthach czy 

na Krsnaloce, wszystkie żywe istoty zaangażowane są w służbę oddania dla Pana. 

    Jak stwierdza to Bhagavad-gita, pełna wiedza oznacza wiedzę, że Krsna jest Najwyższą 

Osobą Boga. W Vedach i Bhagavad-gicie powiedziane jest również, że w brahmajyoti, czyli 

niebie duchowym, niepotrzebne jest światło słoneczne, światło księżyca czy jakiekolwiek 

światło sztuczne. Wszystkie te planety są same w sobie pełne światła i wszystkie z nich są 



133 

 wieczne. W brahmajyoti, niebie duchowym, nie ma kwestii tworzenia i niszczenia. 

Bhagavad-gita również mówi o tym, że poza tym materialnym niebem jest inne, wieczne 

niebo duchowe, gdzie wszystko istnieje wiecznie. Informacje o tym niebie duchowym można 

otrzymać tylko od wielkich mędrców i świętych osób, którzy już pokonali wpływ trzech sił 

materialnej natury. Dopóki ktoś nie jest na stałe usytuowany na płaszczyźnie 

transcendentalnej, dopóty nie może on zrozumieć natury duchowej. 

    Dlatego poleca się praktykowanie bhakti-yogi i bezustanne, dwadzieścia cztery godziny na 

dobę, zaangażowanie w świadomość Krsny, co stawia nas poza zasięgiem sił materialnej 

natury. Ten, kto jest w świadomości Krsny, może bez trudu zrozumieć naturę nieba 

duchowego i planet Vaikunthaloka. Tę transcendentalną naturę planet nieba duchowego mogli 

więc zrozumieć mieszkańcy Vrndavany, którzy zawsze pozostawali zaangażowani w 

świadomość Krsny. 

    Następnie Krsna poprowadził wszystkich pasterzy, na czele z Nandą Maharają, do jeziora, 

w którym później Akrura ujrzał system planetarny nieba duchowego, czyli Vaikunthaloki. 

Pasterze natychmiast wzięli tam kąpiel i ujrzeli prawdziwą naturę planet w niebie duchowym. 

Po ujrzeniu nieba duchowego wraz z Vaikunthalokami, wszyscy mężczyźni, razem z Nandą 

Maharają, czuli nadzwyczajną radość, a wyszedłszy na brzeg, ujrzeli Krsnę, któremu 

ofiarowali wspaniałe modlitwy. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do dwudziestego ósmego rozdziału książki 

Krsna, zatytułowanego "Oswobodzenie Nandy Maharajy z pułapki Varuny". 
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 *29. Taniec rasa: wprowadzenie 

    Śrimad-Bhagavatam oznajmia, że taniec rasa miał miejsce pewnej nocy o pełni księżyca, 

w porze śarat. Z poprzednich rozdziałów wynika, że uroczystość Govardhana Puja była 

obchodzona tuż po ciemnej bezksiężycowej nocy miesiąca Karttika, a potem dokonano 

ceremonii Bhratrdvitiya. Następnie Indra objawił swoją złość w postaci potoków deszczu i 

burzy gradowej, a Pan Krsna trzymał na Swoim palcu Wzgórze Govardhana przez siedem 

dni, aż do dziewiątego dnia księżyca. Następnie, dziesiątego dnia, mieszkańcy Vrndavany 

rozmawiali pomiędzy sobą o wspaniałych dokonaniach Krsny, a w dzień potem Nanda 

Maharaja obchodził Ekadaśi. Następnego dnia, w Dvadaśi, Nanda Maharaja został pojmany 

przez ludzi Varuny podczas kąpieli w Yamunie, i następnie wybawiony przez Pana Krsnę. 

Potem Nanda, razem z pasterzami, ujrzał niebo duchowe. 

    W ten sposób minęła rozświetlona pełnym księżycem noc sezonu śarat. Noc miesiąca 

Aśvina, kiedy księżyc jest w pełni, nazywana jest śarad-purnima. Z tego stwierdzenia 

Śrimad-Bhagavatam wynika, że Krsna musiał czekać cały rok na taką księżycową noc, aby 

odbyć Swój taniec rasa z pasterkami gopi. Wzgórze Govardhana podniósł On w wieku 

siedmiu lat. Zatem taniec rasa miał miejsce, kiedy Krsna miał osiem lat. 

    Według literatury wedyjskiej, kiedy aktor teatralny tańczy pomiędzy wieloma tancerkami, 

to ten zbiorowy taniec nazywa się rasa. Kiedy więc nadeszła ta noc sezonu śarat, z pełnym 

księżycem na niebie, Krsna udekorował Swoje ciało różnego rodzaju kwiatami kwitnącymi o 

tej porze roku, a szczególnie kwiatami mallika, które są bardzo pachnące. Pamiętał On 

modlitwy gopi do bogini Katyayani, w których prosiły, aby został ich mężem. Uważał On, że 

oświetlona pełnym księżycem noc sezonu śarat jest odpowiednia do wspaniałego tańca. W 

ten sposób ich pragnienie, aby posiadać Krsnę za męża, będzie spełnione. 

    W Śrimad-Bhagavatam użyto w związku z tym słów bhagavan api. Oznacza to, że chociaż 

Krsna jest Najwyższą Osobą Boga, to nie ma On żadnych pragnień, które musiałyby być 

spełniane, jako że jest On zawsze pełen sześciu bogactw. Jednak Pan zapragnął cieszyć się 

towarzystwem gopi. Słowa bhagavan api wskazują na to, że nie jest to taniec podobny 

zwykłemu tańcowi młodych chłopców i dziewcząt. Śrimad-Bhagavatam używa 

specyficznych słów: yogamayam upaśritah, co oznacza, że ten taniec z gopi jest na platformie 

yogamayi, nie mahamayi. Taniec młodych chłopców i dziewcząt w tym materialnym świecie 

przynależy do królestwa mahamayi, czyli energii zewnętrznej. Natomiast taniec rasa Krsny z 

pasterkami gopi jest na platformie yogamayi. Różnica pomiędzy platformą yogamayi i 

mahamayi została porównana w Caitanya-caritamrta do różnicy pomiędzy złotem i żelazem. 

Z punktu widzenia metalurgii, zarówno złoto jak i żelazo są metalami, ale jakości ich są 

całkowicie odmienne. Podobnie, chociaż taniec rasa i obcowanie Pana Krsny z gopi zdają się 

być podobne zwykłemu obcowaniu młodych dziewcząt z chłopcami, jakość tych zdarzeń jest 

jednak zupełnie inna. Różnicę tę mogą ocenić wielcy Vaisnavowie, ponieważ oni rozumieją 

różnicę pomiędzy miłością do Krsny, a pożądaniem. 

    Na platformie mahamayi istotą tańca jest zadowalanie zmysłów. Ale kiedy Krsna 

przywołał gopi transcendentalnym dźwiękiem Swojego fletu, gopi natychmiast pośpieszyły 

na miejsce tańca rasa z transcendentalnym pragnieniem zadowolenia Krsny. Autor Caitanya-

caritamrta, Krsnadasa Kaviraja Gosvami, wytłumaczył, że pożądanie oznacza zadowalanie 

zmysłów, a miłość również oznacza zadowalanie zmysłów, z tym, że zmysłów Krsny. Innymi 

słowy, kiedy jakieś działanie odbywa się na platformie zadowalania własnych zmysłów, 

wtedy czynności takie nazywają się działaniem materialnym, ale kiedy czynności takie 

wykonywane są dla zadowolenia Krsny, wtedy są one czynnościami duchowymi. Na każdej 

platformie działania obecna jest zasada zadowalania zmysłów, ale na platformie duchowej 

zadowalane są zmysły Najwyższej Osoby Boga, Krsny, podczas gdy czynności na 

płaszczyźnie materialnej mają zadowolić zmysły osoby spełniającej je. Np. kiedy na 
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 płaszczyźnie materialnej sługa służy swojemu panu, nie robi tego dla zadowolenia zmysłów 

tego pana, ale raczej dla zadowolenia swoich własnych zmysłów. Sługa ten na pewno nie 

będzie kontynuował swojej służby, jeśli nie otrzyma zapłaty. Oznacza to, że angażuje się on 

w służbę dla tego pana jedynie dla zadowolenia własnych zmysłów. Na platformie duchowej 

sługa Najwyższej Osoby Boga służy Krsnie bez zapłaty i kontynuuje tę służbę w każdych 

warunkach. Taka jest różnica pomiędzy świadomością Krsny, a świadomością materialną. 

    Z powyższych wywodów wynika, że Krsna odbył taniec rasa z pasterkami gopi, kiedy miał 

osiem lat. W tym czasie większa część tych dziewcząt była już mężatkami, ponieważ w 

Indiach, szczególnie w tamtych czasach, dziewczęta wychodziły za mąż w bardzo młodym 

wieku. Wielokrotnie dziewczęta rodziły dzieci już w wieku lat dwunastu. W takiej sytuacji, 

wszystkie gopi, które pragnęły Krsnę za męża, były już mężatkami. Jednocześnie jednak 

miały nadzieję, że Krsna zostanie ich mężem. Ich stosunek do Krsny był podobny temu, który 

łączy kochanka z ukochaną. Dlatego związek miłosny Krsny z gopi jest nazywany parakiya-

rasa. Żonaty mężczyzna, który pragnie innej żony, czy zamężna kobieta pragnąca innego 

męża, są nazywani parakiya-rasa. 

    W rzeczywistości Krsna jest mężem każdego, jako że jest On najwyższym podmiotem 

radości. Gopi pragnęły Krsnę za męża, ale On nie mógł poślubić ich wszystkich. Ponieważ 

jednak była w nich naturalna tendencja do traktowania Krsny jako ich najwyższego męża, 

dlatego związek między Krsną i gopi nazywany jest parakiya-rasa. Ta parakiya-rasa zawsze 

obecna jest na Goloce Vrndavana w niebie duchowym, gdzie nie istnieje możliwość 

rozkiełznania, która charakteryzuje parakiya-rasę w tym świecie materialnym. W świecie 

materialnym parakiya-rasa jest czymś odrażającym, podczas gdy w niebie duchowym jest 

ona obecna w najdoskonalszym związku Krsny z pasterkami gopi. Jest wiele innych 

związków z Krsną: związek Pana i sługi, przyjaciela z przyjacielem, rodziców z synem oraz 

kochanka z ukochanymi. Za najwyższą spośród tych wszystkich ras uważana jest jednak 

parakiya-rasa. 

    Ten świat materialny jest wypaczonym odbiciem świata duchowego. Jest on podobny 

odbiciu drzewa rosnącego na brzegu zbiornika wodnego na tafli tego zbiornika. Najwyższa 

część tego drzewa widziana jest jako część najniższa. Podobnie, kiedy parakiya-rasa jest w 

sposób wypaczony odzwierciedlona w tym materialnym świecie, jest ona wtedy czymś 

odrażającym. Kiedy zatem ludzie imitują taniec rasa Krsny z pasterkami gopi, wtedy 

doświadczają jedynie wypaczonego odbicia transcendentalnej parakiya-rasy. W tym świecie 

materialnym nie ma możliwości doświadczenia tej transcendentalnej parakiya-rasy. Śrimad-

Bhagavatam oznajmia, że nie należy imitować parakiya-rasy nawet w marzeniu czy 

wyobrażeniu. Ci, którzy to robią, piją najbardziej śmiertelną truciznę. 

    Kiedy owej wybranej nocy w sezonie śarat Krsna, najwyższy podmiot radości, zapragnął 

cieszyć się towarzystwem gopi, dokładnie w tym momencie księżyc, pan gwiazd, pojawił się 

na niebie, ukazując w pełni czar swojego piękna. Ta jedyna w swoim rodzaju księżycowa noc 

sezonu śarat jest najpiękniejszą nocą w roku. W Agrze, w pewnym mieście w Indiach w 

prowincji Uttar Pradesh, znajduje się wielka budowla-grobowiec, nazywana Taj Mahal, która 

wzniesiona została z pierwszej klasy kamieni marmurowych. Podczas pełni księżyca w 

sezonie śarat wielu cudzoziemców przybywa tam, aby podziwiać refleksy księżycowego 

światła na tej budowli. Zatem ta szczególna księżycowa noc święcona jest nawet dzisiaj z 

powodu swojego niezwykłego piękna. 

    Kiedy pełny księżyc pojawił się na wschodzie, nadał wszystkiemu czerwonawą poświatę. 

Wraz z jego wschodem całe niebo zdawało się być zafarbowane czerwoną kunkumą. Kiedy 

mąż po długim rozdzieleniu z żoną wraca do domu, dekoruje wtedy twarz swojej żony 

czerwoną kunkumą. Tak długo oczekiwany wschód księżyca w sezonie śarat zabarwił w ten 

sam sposób wschodni horyzont. 
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     To pojawienie się księżyca zwiększyło pragnienie Krsny, by tańczyć z gopi. Lasy pełne 

były pachnących kwiatów, powietrze było orzeźwiające, a w przyrodzie panowała radosna 

atmosfera. A kiedy Krsna zaczął grać na Swoim flecie, serca gopi Vrndavany przepełniły się 

radością. Z powodu wschodu księżyca, czerwonego horyzontu, spokojnej i orzeźwiającej 

atmosfery, oraz kwitnących kwiatów, wibracje tego fletu zdawały się przyciągać je tysiąc 

razy mocniej. Wszystkie gopi były w naturalny sposób zauroczone pięknem Krsny, więc 

kiedy tylko usłyszały Jego flet, najwyraźniej zapragnęły zadowolić zmysły Krsny. 

    Po usłyszeniu tych urzekających wibracji, natychmiast porzuciły wszystkie swoje zajęcia i 

udały się w miejsce, gdzie oczekiwał na nie Krsna. Kiedy biegły tak prędko, kolczyki w ich 

uszach kołysały się w tył i przód. Wszystkie spieszyły do miejsca znanego jako Vamśivata. 

Niektóre z nich zajęte były dojeniem krów, ale porzuciły to zajęcie na wpół niedokończone i 

natychmiast pobiegły do Krsny. Jedna z nich, która zebrała już mleko, postawiła je na 

piecyku, aby je zagotować, ale nie dbając o to, czy wykipi ono, natychmiast udała się do 

Krsny. Niektóre gopi karmiły piersią swoje małe dzieci, inne podawały rodzinie posiłek, ale 

natychmiast porzuciły wszystkie te zajęcia i pospieszyły tam, gdzie Krsna grał na Swoim 

flecie. Niektóre właśnie usługiwały swoim mężom, a niektóre same jadły, ale nie dbając o 

służbę dla mężów ani o jedzenie, natychmiast opuściły swoje domy. Niektóre chciały 

udekorować swoje twarze kosmetykami i ubrać się ładnie przed pójściem do Krsny, ale na 

nieszczęście nie mogły ani dokończyć swoich makijaży, ani porządnie założyć swoich szat, 

gdyż nagliło je pragnienie natychmiastowego ujrzenia Krsny. Tak pośpiesznie dekorowane 

twarze miały tylko na wpół ukończone makijaże. Niektóre nawet założyły górne części 

swojego stroju na dolną część ciała, a dolne na górną. 

    Kiedy gopi pośpiesznie opuszczały swoje domy, ich mężowie, bracia i ojcowie dziwili się, 

dokąd to one biegną. Będąc młodymi dziewczętami, znajdowały się pod opieką swoich 

mężów albo starszych braci, czy też ojców. Wszyscy ich opiekunowie zabronili im pójścia do 

Krsny, ale one nie zważały na to. Kiedy ktoś przywiązuje się do Krsny i jest w pełni 

świadomy Krsny, nie dba o żadne doczesne obowiązki, nawet bardzo naglące. Świadomość 

Krsny jest tak potężna, że pozwala ona każdemu odetchnąć od wszelkich materialnych 

czynności. Śrila Rupa Gosvami napisał wspaniały wers, w którym jedna gopi radzi innej: 

"Moja droga przyjaciółko, jeśli pragniesz cieszyć się towarzystwem materialnego 

społeczeństwa i przyjaciół oraz pragniesz ich miłości, to proszę, nie chodź tam, aby zobaczyć 

tego śmiejącego się chłopca, Govindę, który stoi nad brzegiem Yamuny grając na Swoim 

flecie i na którego ustach igrają promienie pełnego księżyca." Śrila Rupa Gosvami pośrednio 

powiadamia nas, że ten, kto zauroczony został pięknem uśmiechniętej twarzy Krsny, ten 

stracił wszelki pociąg do przyjemności materialnych. Taki jest sprawdzian postępu w 

świadomości Krsny – osoba czyniąca postęp w świadomości Krsny traci zainteresowanie 

wszelką działalnością materialną i zadowalaniem własnych zmysłów. 

    Niektóre z gopi zostały siłą powstrzymane od pójścia do Krsny i zamknięte przez mężów w 

swoich pokojach. Nie mogąc iść do Krsny, zamknęły oczy i zaczęły medytować o Jego 

transcendentalnej formie. Właściwie miały już postać Krsny w swoich umysłach. Dały dowód 

na to, że są równe największym yoginom. Bhagavad-gita oznajmia że, osoba która z wiarą i 

miłością myśli o Krsnie wewnątrz swego serca, uważana jest za najwyższego spośród 

wszystkich yoginów. Właściwie yogin skupia swój umysł na formie Pana Visnu. Na tym 

polega prawdziwa yoga. Krsna jest oryginalną formą spośród wszystkich Visnu tattvas. Gopi, 

które nie mogły osobiście udać się do Krsny, zaczęły medytować o Nim dokładnie tak, jak 

robią to doskonali yogini. 

    W uwarunkowanym stanie życia żywe istoty podlegają dwóm rodzajom skutków 

materialnego działania dla zysków. Uwarunkowane żywe istoty, które są bezustannie 

zaangażowane w grzeszne czynności, odbierają rezultaty takiego postępowania w postaci 

cierpienia, a te, które zaangażowane są w czynności pobożne, odbierają rezultaty tego w 
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 postaci radości materialnych. Jednak w każdym przypadku (czy to w materialnym cierpieniu, 

czy materialnej radości) cieszący się czy cierpiący uwarunkowani są przez naturę materialną. 

    Towarzyszki Krsny, gopi, które zgromadziły się w Vamśivata (miejscu, gdzie czekał na nie 

Krsna), są z różnych grup. Większa ich część to wieczne towarzyszki Krsny. Jak oznajmia 

Brahma-samhita: ananda-cin-maya-rasa-pratibhavitabhih, towarzysze Krsny w świecie 

duchowym, a szczególnie gopi, są manifestacją energii przyjemności Krsny. Są one 

ekspansjami Śrimati Radharani. Ale kiedy Krsna objawia Swoje transcendentalne rozrywki w 

którymś ze wszechświatów tego materialnego świata, pojawiają się tam nie tylko Jego 

wieczni towarzysze, ale również ci, którzy zostali promowani do tego poziomu ze świata 

materialnego. Gopi, które przyłączyły się do rozrywek Krsny z tego materialnego świata, 

wywodziły się spośród zwykłych ludzkich istot. Jeśli były więc uwikłane w materialne 

działanie karmiczne, to poprzez bezustanną medytację o Krsnie zostały całkowicie uwolnione 

od skutków karmy. Ostry ból i tęsknota spowodowane tym, że nie mogły zobaczyć Krsny, 

uwolniły je od wszelkich następstw grzechów, a ekstaza ich transcendentalnej miłości do 

Krsny w rozdzieleniu z Nim, była transcendentalna do wszelkich skutków ich pobożnych 

materialnych czynów. Uwarunkowana dusza podlega narodzinom i śmierci z powodu swoich 

pobożnych albo grzesznych czynów, ale gopi, które zaczęły medytować o Krsnie, wzniosły 

się ponad obie pozycje. Zostały oczyszczone i tym samym wzniosły się do poziomu gopi, 

które były ekspansjami przyjemności Krsny. Wszystkie gopi, które skoncentrowały swoje 

umysły na Krsnie w duchu miłości, zostały całkowicie uwolnione od wszelkich skutków 

swojego materialnego działania, a niektóre z nich natychmiast porzuciły swoje materialne 

ciała rozwinięte pod wpływem trzech sił materialnej natury. 

    Śukadeva Gosvami wytłumaczył Królowi Pariksit sytuację gopi, które towarzyszyły Krsnie 

w tańcu rasa. Kiedy Maharaja Pariksit usłyszał, że niektóre z gopi jedynie poprzez 

intensywne myślenie o Krsnie jako swoim kochanku zostały wyzwolone od materialnych 

narodzin i śmierci, powiedział wtedy: ''Gopi nie wiedziały, że Krsna jest Najwyższą Osobą 

Boga. Traktowały Go jak pięknego chłopca i swojego kochanka. Więc jak mogły uwolnić się 

od uwarunkowań materialnych jedynie poprzez myślenie o kochanku?" Należy zwrócić tutaj 

uwagę na to, że Krsna i żywe istoty są jakościowo jednakowe. Zwykłe żywe istoty, będąc 

cząstką Krsny, również są Brahmanem. Ale Krsna jest Najwyższym – Parabrahmanem. 

Pytanie jest takie: jeśli bhakta może uwolnić się z materialnego uwarunkowanego stanu 

poprzez myślenie o Krsnie, to dlaczego nie jest to możliwe dla innych, którzy również o kimś 

myślą? Jeśli ktoś myśli o mężu czy synu, albo jeśli ktoś w ogóle myśli o innej żywej istocie, 

to skoro wszystkie żywe istoty są Brahmanem, dlaczego wobec tego wszystkie takie osoby 

nie zostaną wyzwolone z nieczystego stanu materialnej natury? Jest to bardzo inteligentne 

pytanie, jako że materialiści zawsze imitują Krsnę. W tych dniach Kali-yugi jest wielu łotrów, 

którzy uważają siebie za tak wielkich jak Sam Krsna i oszukują ludzi, przekonując ich, że 

myślenie o nich jest tak dobre jak myślenie o Krsnie. Pariksit Maharaja zadał to pytanie mając 

na uwadze niebezpieczną sytuację ślepych zwolenników demonicznych imitatorów, i na 

szczęście pytanie to zostało zanotowane w Śrimad-Bhagavatam, aby ostrzec niewinnych 

ludzi, że myślenie o jakimkolwiek zwykłym człowieku i myślenie o Krsnie to nie jedno i to 

samo. 

    Właściwie nawet myślenia o półbogu nie można porównać do myślenia o Krsnie. Vaisnava 

Tantra ostrzega, że jeśli ktoś stawia Visnu, Narayanę, czyli Krsnę, na poziomie półbogów, to 

nazywany jest on pasanda, czyli łotrem. Wysłuchawszy tego pytania Maharajy Pariksit, 

Śukadeva Gosvami powiedział: "Mój drogi Królu, już otrzymałeś odpowiedź na to pytanie, 

nawet przed tym wydarzeniem." 

    Ponieważ Maharaja Pariksit chciał wyjaśnić sytuację, jego mistrz duchowy odpowiedział 

mu bardzo inteligentnie: "Dlaczego jeszcze raz pytasz o te rzeczy, które już ci zostały 

wytłumaczone? Dlaczego jesteś taki zapominalski?" Mistrz duchowy zajmuje zawsze wyższą 
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 pozycję, więc ma on prawo zganić ucznia w ten sposób. Śukadeva Gosvami wiedział, że 

Maharaja Pariksit zadał to pytanie nie dlatego, że sam nie rozumiał, ale dla ostrzeżenia 

niewinnych ludzi w przyszłości, którzy mogą innych uważać za równych Krsnie. 

    Śukadeva Gosvami przypomniał Królowi Pariksit o zbawieniu Śiśupali. Śiśupala był 

zawsze zazdrosny o Krsnę i dlatego Krsna go zabił. Ponieważ Krsna jest Najwyższą Osobą 

Boga, Śiśupala osiągnął zbawienie jedynie przez zobaczenie Go. Jeśli zazdrosna osoba może 

osiągnąć zbawienie poprzez skoncentrowanie swojego umysłu na Krsnie, to co dopiero 

mówić o gopi, które były tak drogie Krsnie i zawsze myślały o Nim z miłością? Musi być 

jakaś różnica pomiędzy wrogami i przyjaciółmi. Jeśli wrogowie Krsny mogli uwolnić się od 

materialnego zanieczyszczenia i połączyć się z Najwyższym, to z pewnością Jego drogie 

przyjaciółki, jak gopi, były wyzwolone i były z Nim. 

    Poza tym, w Bhagavad-gicie Krsna jest nazywany Hrsikeśą. Śukadeva Gosvami również 

powiedział, że Krsna jest Hrsikeśą, Duszą Najwyższą, podczas gdy zwykły człowiek jest 

duszą uwarunkowaną, przykrytą przez materialne ciało. Ciało Krsny i Krsna są tym samym, 

ponieważ jest On Hrsikeśą. Każda osoba czyniąca różnicę pomiędzy Krsną i Jego ciałem jest 

głupcem numer jeden. Krsna jest Hrsikeśa i Adhoksaja. Maharaja Pariksit użył dwóch słów w 

tym przypadku. Hrsikeśa jest Duszą Najwyższą, a Adhoksaja jest Najwyższą Osoba Boga, 

transcendentalnym do tej materialnej natury. Po to, aby okazać łaskę zwykłym żywym 

istotom dzięki Swemu bezprzyczynowemu miłosierdziu pojawia się On takim jakim jest. Na 

nieszczęście niemądre osoby błędnie uważają Go za zwykłą osobę i wskutek tego zasługują 

na piekło. Śukadeva Gosvami powiedział, że Krsna jest Najwyższą Osobą Boga, 

niezniszczalnym, niepojętym i wolnym od wszelkich materialnych zanieczyszczeń. 

    Śukadeva Gosvami informował dalej Króla Pariksit, że Krsna nie jest zwykłą osobą. Jest 

On Najwyższą Osobą Boga, pełnym wszelkich duchowych cech. Pojawia się On w tym 

materialnym świecie dzięki Swojej bezprzyczynowej łasce, i kiedykolwiek pojawia się, 

pojawia się takim jakim jest, bez zmian. To również stwierdzone zostało w Bhagavad-gicie, 

gdzie Sam Pan mówi, że pojawia się poprzez Swoje moce duchowe. Jego pojawienie się nie 

jest kontrolowane przez energię materialną. Jest On kontrolerem energii materialnej. 

Bhagavad-gita informuje, że energia materialna działa pod Jego nadzorem. Brahma-samhita 

stwierdza również, że energia materialna, znana jako Durga, działa jak cień poruszający się za 

przedmiotem. Wniosek jest więc taki, że jeśli ktoś w jakiś sposób przywiązuje się do Krsny 

lub zostaje zauroczony przez Niego, czy to z powodu Jego piękna, cech, bogactwa, sławy, 

siły, wyrzeczenia czy wiedzy, czy nawet poprzez pożądanie, gniew albo strach, czy też miłość 

albo przyjaźń, wtedy jego wyzwolenie z materialnych nieczystości jest pewne. 

    W osiemnastym rozdziale Bhagavad-gity Pan również oznajmia, że bardzo drogi jest Mu 

ten, kto zaangażowany jest w głoszenie świadomości Krsny. Nauczający musi stawiać czoła 

wielu trudom w swojej walce o szerzenie czystej świadomości Krsny. Czasami musi cierpieć 

z powodu obrażeń cielesnych, a czasami kończy się to dla niego śmiercią. Wszystko to 

przyjmowane jest jako wielkie wyrzeczenie dla Krsny. Dlatego Krsna mówi, że taki głosiciel 

świadomości Krsny jest bardzo, bardzo Mu drogi. Więc jeśli wrogowie Krsny mogą osiągnąć 

zbawienie poprzez skoncentrowanie swojego umysłu na Nim, to co dopiero mówić o osobach, 

które są tak drogie Krsnie. Wniosek z tego powinien być więc taki, że osoby zaangażowane w 

głoszenie świadomości Krsny na całym świecie mają bezwzględnie zagwarantowane 

wyzwolenie. Ale takie osoby nigdy nie dbają o zbawienie, ponieważ ten, kto zaangażowany 

jest w świadomość Krsny, służbę oddania, już właściwie osiągnął zbawienie. Śukadeva 

Gosvami dlatego zapewnił Króla Pariksit, że może on być zawsze pewnym tego, że jeśli ktoś 

przywiązany jest do Krsny, to osiąga on wyzwolenie z materialnej niewoli, ponieważ Krsna 

jest transcendentalnym panem wszystkich sił mistycznych. 

    Kiedy wszystkie gopi, jak opisano powyżej, zgromadziły się przed Krsną, wtedy On zaczął 

przemawiać do nich, witając je, jak również onieśmielając Swoją żonglerką słowną. Krsna 
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 jest najwyższym mówcą, jest On mówcą Bhagavad-gity. Może On mówić o 

najwznioślejszych tematach filozoficznych, politycznych, ekonomicznych – o wszystkim. I 

również przemawiał do gopi, które są Mu tak bardzo drogie. Chciał zauroczyć je grą Swoich 

słów, dlatego zaczął mówić w ten sposób. 

    "O damy Vrndavany", powiedział Krsna, "jesteście wszystkie bardzo szczęśliwe i bardzo 

Mi drogie. Jestem bardzo rad z tego, że przyszłyście tutaj, i mam nadzieję, że we Vrndavanie 

wszystko jest w porządku. Teraz, proszę, rozkazujcie Mi. Co mogę dla was uczynić? Jaki jest 

cel waszego przybycia tutaj w tę głuchą noc? Proszę, usiądźcie łaskawie i powiadomcie Mnie, 

co mogę dla was zrobić? 

    Gopi przyszły do Krsny, aby radować się Jego towarzystwem, tańczyć z Nim, obejmować 

Go i całować, więc kiedy Krsna zaczął witać je w tak bardzo oficjalny sposób, z 

zachowaniem wszelkich manier dobrego wychowania, były bardzo zdziwione. Traktował je 

jak zwykłe kobiety z towarzystwa. Dlatego zaczęły uśmiechać się do siebie i chciwie słuchały 

dalszej przemowy Krsny. Kiedy Krsna ujrzał, że gopi podśmiewają się z Niego, powiedział: 

"Moje drogie przyjaciółki, musicie wiedzieć, że jest głucha noc, a las jest bardzo 

niebezpiecznym miejscem. W tym czasie grasują tutaj wszystkie dzikie zwierzęta dżungli, jak 

tygrysy, niedźwiedzie, szakale i wilki. Dlatego nie jest tutaj dla was zbyt bezpiecznie. Nie ma 

tu żadnego bezpiecznego miejsca. Gdziekolwiek się nie udacie, wszędzie napotkacie te 

zwierzęta, wałęsające się w poszukiwaniu zdobyczy. Dlatego myślę, że ryzykujecie wiele 

przebywając tutaj w ciemnościach nocy. Proszę was, lepiej natychmiast wróćcie do domu, nie 

ociągając się." 

    Kiedy ujrzał, że nie przestają się uśmiechać, powiedział: "Bardzo doceniam piękno 

waszych ciał. Wszystkie macie wspaniałe, bardzo cienkie kibicie." Wszystkie gopi były 

niezwykle piękne. Określane są one przez jedno słowo – sumadhyama. Mówi się, że kobieta 

jest wzorem piękności wtedy, kiedy jej środkowa część ciała jest bardzo wysmukła, i to 

właśnie określa się słowem sumadhyama. 

    Krsna chciał przekonać je, że nie były wystarczająco dorosłe, aby decydować same o sobie. 

Wymagały one nadal opieki. Nie postąpiły zbyt rozsądnie przychodząc do lasu w tę ciemną 

noc, aby zobaczyć Krsnę. Krsna również zwrócił uwagę na to, że Sam jest młody, a one są 

młodymi dziewczętami. "Nie bardzo wypada młodym dziewczętom i chłopcom pozostawać 

razem w ciemnościach nocy." Po usłyszeniu takiej rady, gopi nie wyglądały na bardzo 

szczęśliwe. Krsna zaczął przekonywać je o tym w inny sposób. 

    "Moje drogie przyjaciółki, domyślam się, że opuściłyście swoje domy bez pozwolenia 

waszych opiekunów i dlatego myślę, że wasze matki, ojcowie, starsi bracia, a nawet wasi 

synowie, nie mówiąc już o waszych mężach, wszyscy muszą z niepokojem was szukać. 

Dopóki jesteście tutaj, będą poszukiwać was w różnych miejscach. Ich umysły muszą być 

bardzo niespokojne. Nie ociągajcie się więc. Proszę wróćcie do swoich domów i uspokójcie 

ich w ten sposób. 

    Kiedy gopi zaczęły być już trochę niespokojne i złe z powodu takiej rady Krsny, zwróciły 

swoją uwagę ku pięknemu widokowi lasu. Cały las tonął w jasnej poświacie księżyca. Ponad 

kwitnącymi kwiatami przemykał się łagodny wietrzyk, a zielone liście drzew poruszały się 

lekko pod wpływem jego podmuchów. Krsna zaraz wykorzystał to ich zapatrzenie w stronę 

lasu i poradził im: "Myślę, że przyszłyście tutaj, aby podziwiać piękno lasu Vrndavany tej 

nocy", powiedział, "ale teraz musicie być już usatysfakcjonowane. Powróćcie więc 

bezzwłocznie do domu. Wiem, że jesteście wszystkie bardzo czystymi kobietami, więc teraz, 

kiedy nasyciłyście już oczy pięknem lasu Vrndavany, możecie powrócić do domu i wiernie 

służyć swoim mężom. Niektóre z was, chociaż jesteście bardzo młode, muszą już mieć dzieci. 

Musiałyście zostawić swoje małe dzieci w domu, które teraz z pewnością zanoszą się od 

płaczu. Proszę więc, powróćcie natychmiast do domu, aby nakarmić je swoim mlekiem. 

Wiem również, że żywicie wielkie uczucie dla Mnie i że to transcendentalne uczucie 
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 przywiodło was tutaj, kiedy usłyszałyście Mój flet. Wasza miłość i przywiązanie do Mnie są 

jak najbardziej właściwe, ponieważ jestem Najwyższą Osobą Boga. Wszystkie żywe istoty są 

Moimi cząstkami i w naturalny sposób przywiązane są do Mnie. Więc to przywiązanie do 

Mnie jest bardzo mile widziane i gratuluję wam tego. Teraz możecie powrócić do swoich 

domów. Muszę wam wytłumaczyć jeszcze to, że dla czystej, wiernej kobiety pozbawiona 

obłudy służba oddania dla jej męża jest najlepszą zasadą religijną. Kobieta powinna być nie 

tylko wierna i oddana swojemu mężowi, ale również miła dla przyjaciół swego męża, 

posłuszna jego matce i ojcu i dobra dla jego młodszych braci. I co najważniejsze, kobieta 

musi opiekować się dziećmi." 

    W ten sposób Krsna wytłumaczył obowiązki kobiet. Podkreślił również znaczenie służenia 

mężowi: "Nawet jeśli nie posiada on dobrego charakteru, nawet jeśli nie jest bogaty czy 

szczęśliwy, czy nawet jeśli jest starcem czy inwalidą z powodu bezustannych chorób, bez 

względu na okoliczności, kobieta nie powinna porzucać swojego męża, jeśli naprawdę 

pragnie otrzymać promocję na wyższe systemy planetarne po opuszczeniu tego ciała. Poza 

tym, jeśli kobieta jest niewierna i poszukuje innego mężczyzny, to taka rzecz uważana jest za 

odrażającą nawet z punktu widzenia społecznego. Takie zwyczaje zamykają kobiecie drogę 

na planety niebiańskie, a skutki tego są bardzo degradujące. Zamężna kobieta nie powinna 

poszukiwać kochanka, gdyż nie pochwalają tego wedyjskie zasady życia. Jeśli uważacie, że 

jesteście bardzo przywiązane do Mnie i pragniecie Mego towarzystwa, to radzę wam, abyście 

nie próbowały osobiście się Mną cieszyć. Lepiej abyście poszły do domu i jedynie 

rozmawiały o Mnie, myślały o Mnie, a przez ten proces bezustannego pamiętania Mnie i 

intonowania Moich imion, z pewnością wzniesiecie się na platformę duchową. Nie ma 

potrzeby, abyście stały tutaj koło Mnie. Proszę, idźcie do domu." 

    To polecenie, dane tutaj gopi przez Najwyższą Osobę Boga, nie było wcale sarkastyczne. 

Takie instrukcje powinny być przyjmowane poważnie przez wszystkie uczciwe kobiety. 

Najwyższa Osoba Boga szczególnie kładzie nacisk na czystość kobiet. Dlatego tej zasady 

powinna przestrzegać każda poważna kobieta, która chce osiągnąć wyższy status życia. Krsna 

jest oceanem wszelkiej miłości dla wszystkich żywych stworzeń. Kiedy ktoś rozwinie taką 

miłość do Krsny, wtedy przekracza i przewyższa wszelkie zalecenia wedyjskie. To było 

możliwe dla gopi, ponieważ widziały one Krsnę twarzą w twarz. Natomiast nie jest to 

możliwe dla żadnej kobiety w uwarunkowanym stanie życia. Na nieszczęście, czasami jakiś 

łotr, będąc zwolennikiem monizmu, czyli jedni, przyjmuje pozycję Krsny i imituje Jego 

postępowanie z pasterkami gopi, angażując się w rasa-lila, aby zwabić wiele niewinnych 

kobiet i zwieść je pod pretekstem realizacji duchowej. Dlatego Krsna daje tutaj wskazówki, 

będące również ostrzeżeniem, że to, co było możliwe dla gopi, nie jest możliwe dla zwykłych 

kobiet. Chociaż kobieta może rzeczywiście wznieść się poprzez postęp w świadomości Krsny, 

nie powinna dać się zwabić oszustowi, który mówi, że jest Krsną. Powinna skoncentrować się 

w swojej służbie oddania na intonowaniu i medytowaniu o Krsnie, tak jak poradzono to tutaj. 

Nie należy brać przykładu z ludzi zwanych sahajiya, czyli tak zwanych bhaktów, którzy 

przyjmują wszystko bardzo lekko. 

    Kiedy Krsna przemawiał w ten ganiący sposób do gopi, posmutniały one bardzo, gdyż 

pomyślały, że ich pragnienie uczestniczenia w tańcu rasa z Krsną nie zostanie spełnione. 

Dlatego zmartwiły się wielce, i z powodu wielkiego smutku, zaczęły oddychać ciężko. 

Zamiast patrzeć na Krsnę, twarzą w twarz, schyliły głowy i patrzyły w ziemię, rysując 

palcami swoich stóp różnego rodzaju krzywe linie na piasku. Obficie roniły łzy, zmywając 

nimi kosmetyki ze swoich twarzy. Łzy te mieszały się z kunkumą z ich piersi i padały na 

ziemię. Nie będąc w stanie nic powiedzieć Krsnie, jedynie stały cicho. Ale tą swoją ciszą 

dawały do zrozumienia, że ich serca zostały poważnie zranione. 

    Gopi nie były zwykłymi kobietami. W rzeczywistości były one na równym poziomie z 

Krsną. Są one Jego wiecznymi towarzyszkami. Jak stwierdza Brahma-samhita, są one 
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 ekspansją energii przyjemności Krsny, i jako Jego energia nie są one różne od Niego. Mimo 

iż przygnębiły je słowa wypowiedziane przez Krsnę, same nie miały zamiaru wypowiadać 

przykrych słów pod Jego adresem. Jednak chciały zrobić Mu wyrzuty z powodu Jego 

niemiłych słów i dlatego zaczęły przemawiać drżącymi głosami. Nie chciały użyć ostrych 

słów przeciwko Niemu, ponieważ był On ich najukochańszym, ich sercem i duszą. Gopi w 

swoich sercach miały jedynie Krsnę. Były one całkowicie podporządkowanymi i oddanymi 

Mu duszami. Kiedy usłyszały takie niemiłe słowa, naturalnie chciały odpowiedzieć na nie, ale 

tylko łzy popłynęły im z oczu. Ostatecznie jednak zdołały wydobyć z siebie głos. 

    "Krsno", powiedziały, "jesteś bardzo okrutny! Nie powinieneś mówić w ten sposób. 

Jesteśmy w pełni oddanymi Tobie duszami. Prosimy, przyjmij nas i nie rozmawiaj z nami w 

tak okrutny sposób. Jesteś oczywiście Najwyższą Osobą Boga i możesz zrobić cokolwiek 

tylko Ci się podoba, ale nie przystoi Twojej pozycji, abyś traktował nas w tak okrutny sposób. 

Przyszłyśmy do Ciebie, porzucając wszystko, po to by przyjąć schronienie Twoich 

lotosowych stóp. Wiemy, że jesteś całkowicie niezależny i możesz zrobić cokolwiek tylko 

zapragniesz, ale my prosimy Cię, nie odrzucaj nas. Jesteśmy Twoimi wielbicielkami. 

Powinieneś przyjąć nas tak, jak Pan Narayana przyjmuje Swoich bhaktów. Jest wielu 

bhaktów Pana Narayany, którzy wielbią Go, pragnąc otrzymać zbawienie, i On nagradza ich 

tym zbawieniem. Podobnie, jak możesz odrzucić nas, kiedy nie mamy innego schronienia 

poza Twoimi lotosowymi stopami?" 

    "O drogi Krsno", kontynuowały, "Ty jesteś najwyższym nauczycielem. Co do tego nie ma 

żadnych wątpliwości. Twoje instrukcje dla kobiet, że powinny być one wierne swoim mężom 

i miłosierne dla dzieci, zajmując się sprawami rodzinnymi i będąc posłusznymi starszym 

członkom rodziny, z pewnością zgodne są z zasadami śastr. Ale my wiemy również, że 

wszystkich tych instrukcji śastr można przestrzegać doskonale pozostając pod ochroną 

Twoich lotosowych stóp. Nasi mężowie, przyjaciele, członkowie rodziny i dzieci, wszyscy są 

nam bardzo drodzy i dostarczają nam wiele radości tylko dzięki Twojej obecności, gdyż Ty 

jesteś Duszą Najwyższą wszystkich żywych stworzeń. Bez Twojej obecności każdy jest 

bezużyteczny. Kiedy Ty opuszczasz ciało, ciało to natychmiast umiera, i odpowiednio do 

instrukcji śastr, ciało to musi zostać natychmiast spalone albo wrzucone do rzeki. Zatem 

ostatecznie Ty jesteś najdroższą osobą w świecie. Poprzez ulokowanie naszej miłości i wiary 

w Tobie, nie możemy zostać pozbawione naszych mężów, przyjaciół, synów albo córek. Jeśli 

kobieta przyjmuje Ciebie za najwyższego męża, wtedy nigdy nie zostanie pozbawiona 

swojego męża, tak jak jest to w materialnej koncepcji życia. Jeśli przyjmiemy Ciebie za 

naszego jedynego i ostatecznego męża, wtedy nie będzie kwestii rozdzielenia, rozwodu czy 

wdowieństwa. Ty jesteś wiecznym mężem, wiecznym synem, wiecznym przyjacielem, 

wiecznym panem, i ten, kto wchodzi w związek z Tobą, jest wiecznie szczęśliwy. Ponieważ 

jesteś nauczycielem wszystkich zasad religijnych, to przede wszystkim powinny być czczone 

Twoje lotosowe stopy. Zgodnie z tym śastry oznajmiają, acarya-upasana: wielbienie Twoich 

lotosowych stóp jest pierwszą zasadą. Poza tym, jak oznajmia to Bhagavad-gita, Ty jesteś 

jedynym podmiotem radości, Ty jesteś jedynym właścicielem, Ty jesteś jedynym 

przyjacielem. Dlatego to przyszłyśmy do Ciebie, pozostawiając wszystkich tak zwanych 

przyjaciół, społeczeństwo i miłość, i teraz Ty stałeś się naszym panem. Pragniemy, abyś 

wiecznie cieszył się nami. Bądź naszym panem, gdyż takie jest Twoje naturalne prawo, bądź 

naszym najwyższym przyjacielem, gdyż jesteś nim już z natury. Pragniemy obejmować Cię 

jako najwyższego kochanka." 

    Następnie gopi rzekły do lotosookiego Krsny: "Prosimy, abyś nie ganił naszego długo 

pielęgnowanego pragnienia, byś został naszym mężem. Każdy inteligentny człowiek, który 

dba o dobro własne, kieruje całą swoją miłość ku Tobie. Te natomiast osoby, które pragną 

czerpać zadowolenie z fałszywych związków, starają się używać życia w oddzieleniu od 

Ciebie. Tak zwany mąż, przyjaciel, syn, córka, albo matka czy ojciec, wszyscy są jedynie 
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 źródłem materialnych nieszczęść. Nikt nie jest szczęśliwy w tym materialnym świecie 

poprzez posiadanie tak zwanego ojca, matki, męża, syna, córki czy przyjaciela. Chociaż 

ojciec i matka mają chronić dzieci, jest wiele dzieci, które cierpią z powodu braku pożywienia 

czy schronienia. Jest wielu dobrych lekarzy, ale kiedy pacjent umiera, żaden lekarz nie może 

przywrócić mu życia. Jest wiele środków ochrony, ale jeśli takie jest czyjeś przeznaczenie, 

nie są w stanie mu pomóc żadne środki zaradcze, a bez Twojej ochrony te tak zwane środki 

ochrony stają się jedynie źródłem bezustannych nieszczęść. Dlatego zwracamy się do Ciebie, 

drogi Panie wszystkich panów, nie zabijaj, proszę, naszych długo pielęgnowanych pragnień, 

by posiadać Ciebie jako najwyższego męża. 

    "Drogi Krsno, jako kobiety, niewątpliwie jesteśmy zadowolone, kiedy nasze serca 

zaangażowane są w obowiązki rodzinne, ale nasze serca zostały już skradzione przez Ciebie. 

Nie możemy już dłużej angażować je w sprawy rodzinne. Poza tym, ciągle ponawiasz Swoją 

prośbę, abyśmy wróciły do domu, i to jest bardzo właściwa instrukcja, ale my, na 

nieszczęście, nie możemy się stąd ruszyć. Nasze nogi nie mają siły, by odsunąć się chociaż na 

krok od Twoich lotosowych stóp. Dlatego, jeśli nawet na Twoją prośbę powrócimy do domu, 

co będziemy tam robić? Straciłyśmy wszelką zdolność działania bez Ciebie. Zamiast 

zaangażować nasze serca w sprawy rodzinne, jak przystoi kobietom, rozwinęłyśmy w sobie 

różnego typu pożądania, które bezustannie płoną w naszych sercach. Teraz prosimy Cię, drogi 

Krsno, abyś ugasił ten ogień Swoim pięknym uśmiechem i transcendentalnymi wibracjami 

emanującymi z Twoich ust. Jeśli nie zgodzisz się na wyświadczenie nam tej łaski, z 

pewnością zostaniemy spalone w ogniu rozdzielenia. Wtedy, myśląc jedynie o Tobie i o 

Twoich wspaniałych przymiotach, natychmiast porzucimy nasze ciała. Myślimy, że w ten 

sposób osiągniemy stałe miejsce u Twych lotosowych stóp w naszym życiu przyszłym. Drogi 

Krsno, jeśli powiesz, że jeżeli powrócimy do domu, to nasi mężowie zaspokoją naszą 

płomienną żądzę, to wiedz, że nie jest to już dłużej możliwe. Dałeś nam szansę bycia Twoimi 

kochankami w lesie i kiedyś w przeszłości dotknąłeś naszych piersi, co potraktowałyśmy jako 

błogosławieństwo, jak to robią boginie fortuny, które należą do Ciebie na Vaikunthach. 

Odkąd zakosztowałyśmy tej transcendentalnej rozkoszy, nie pragniemy już dłużej, by 

ktokolwiek inny poza Tobą zaspokajał nasze pożądanie. Drogi Krsno, lotosowe stopy bogini 

fortuny są zawsze czczone przez półbogów, chociaż ona zawsze spoczywa na Twojej piersi 

na Vaikunthach. Przeszła ona przez wielkie wyrzeczenia i pokuty, aby osiągnąć schronienie u 

Twych lotosowych stóp, które zawsze pokryte są listeczkami tulasi. Twoje lotosowe stopy są 

odpowiednim schronieniem dla Twoich sług, i bogini fortuny, zamiast pozostać na Twojej 

piersi, zniża się by wielbić Twoje lotosowe stopy. A teraz my zajęłyśmy miejsce pod kurzem 

z Twoich lotosowych stóp. Prosimy, nie odrzucaj nas, gdyż jesteśmy całkowicie 

podporządkowanymi Ci duszami. 

    "Drogi Krsno, jesteś znany jako Hari. Niszczysz wszelkie nieszczęścia wszystkich żywych 

istot, szczególnie tych, które porzuciły swoje domy i przywiązania rodzinne i całkowicie 

podporządkowały się Tobie. My opuściłyśmy nasze domy w nadziei, że całkowicie 

poświęcimy i dedykujemy nasze życia służbie oddania dla Ciebie. Błagamy, zaangażuj nas w 

Swoją służbę. Nie prosimy Cię, abyś przyjął nas za Swoje żony. Jedynie przyjmij nas za 

Swoje służki. Ponieważ jesteś Najwyższą Osobą Boga i lubisz czerpać radość z parakiya-rasy 

oraz słyniesz jako transcendentalny łowca kobiecych serc, przyszłyśmy tutaj, aby zaspokoić 

Twoje transcendentalne pragnienie. Chodzi nam również o zadowolenie samych siebie, gdyż 

jedynie przez patrzenie na Twoją uśmiechniętą twarz, rozbudziłyśmy w sobie wielką żądzę. 

Przyszłyśmy tutaj do Ciebie, udekorowane różnego rodzaju ornamentami i w pięknych 

strojach, ale dopóki nie obejmiesz nas, cały nasz ubiór i całe nasze piękno będą niekompletne. 

Ty jesteś Najwyższą Osobą i jeśli dopełnisz nasze starania w ubiorze, jako purusa-bhusana – 

czyli męski ornament, wtedy wszystkie nasze pragnienia zostaną spełnione, a dekoracje 

naszych ciał udoskonalone. 
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     "Drogi Krsno, zostałyśmy po prostu zauroczone przez Ciebie, widząc Cię ze znakami 

tilaka i kolczykami, i patrząc na Twoją piękną twarz o niezwykłym uśmiechu, otoczoną 

rozwianymi włosami. Poza tym przyciągnięte zostałyśmy również przez Twoje ramiona, 

które zawsze dają ochronę podporządkowanym duszom. I chociaż podziwiamy również 

Twoją pierś, która zawsze obejmowana jest przez boginię fortuny, nie pragniemy zajmować 

jej pozycji. Będziemy zadowolone, jeśli będziemy mogły być Twoimi służkami. Jeśli 

jednakże oskarżysz nas o popieranie prostytucji, to wtedy tylko możemy zapytać, gdzie jest 

taka kobieta wewnątrz tych trzech światów, która by nie była zauroczona Twoim pięknem i 

rytmicznymi melodiami, które wygrywasz na Swoim transcendentalnym flecie? Dla Ciebie 

nie ma różnicy pomiędzy kobietami i mężczyznami w tych trzech materialnych światach, 

ponieważ zarówno kobiety jak i mężczyźni należą do Twojej marginalnej energii, czyli 

prakrti. Nikt właściwie nie jest podmiotem radości czy też mężczyzną. Przeznaczeniem 

każdego jest dostarczenie radości Tobie. Nie ma kobiety w tym materialnym świecie, która by 

nie zeszła ze ścieżki wierności, jeśli raz została zauroczona przez Twoje piękno. To Twoje 

piękno jest tak subtelne, że nie tylko kobiety i mężczyźni, ale również krowy, ptaki, 

zwierzęta, a nawet drzewa, owoce i kwiaty – wszyscy i wszystko – nie może oprzeć się 

Twemu urokowi, więc co dopiero mówić o nas? To już jednak zostało postanowione, że tak 

jak Pan Visnu zawsze chroni półbogów przed atakami demonów, tak Ty przyszedłeś do 

Vrndavany, aby chronić jej mieszkańców od wszelkiego rodzaju niepokojów. O drogi 

przyjacielu strapionych, łaskawie połóż Swoją rękę na naszych płonących piersiach, jak 

również na naszych głowach, ponieważ podporządkowałyśmy się Tobie jako Twoje wieczne 

służki. Jeśli jednak myślisz, że Twoje lotosowe dłonie mogą zostać spalone na popiół przez 

dotknięcie naszych płonących piersi, to zapewniamy Cię, że Twoje dłonie doznają 

przyjemności zamiast bólu, tak jak kwiat lotosu, który chociaż bardzo delikatny i miękki, lubi 

palące promienie słońca." 

    Po wysłuchaniu pełnych niepokoju tłumaczeń gopi, Najwyższa Osoba Boga zaczął się 

uśmiechać, i będąc bardzo łaskawym dla gopi, Pan, chociaż samowystarczalny, zaczął 

obejmować je i całować, tak jak tego pragnęły. Kiedy Krsna, uśmiechając się, patrzył na 

twarze gopi, piękno ich twarzy zwiększyło się stokrotnie. Kiedy tak radował się nimi 

pośrodku nich, wyglądał tak jak księżyc w pełni, otoczony milionami błyszczących gwiazd. 

Następnie Najwyższa Osoba Boga, otoczony setkami gopi, i przystrojony wielokolorową 

girlandą kwiatów, zaczął wędrować poprzez las Vrndavany, czasami śpiewając do Siebie, a 

czasem razem z gopi. W ten sposób dotarli nad chłodny, piaszczysty brzeg Yamuny, pełnej 

lilii i kwiatów lotosu. W takiej transcendentalnej atmosferze zaczęli cieszyć się sobą 

wzajemnie. Kiedy spacerowali po brzegu Yamuny, Krsna czasami obejmował Swoimi 

ramionami głowy, piersi lub kibicie gopi. Podszczypując się nawzajem, żartując i spoglądając 

na siebie, cieszyli się swoim towarzystwem. Kiedy Krsna dotykał ciał gopi, zwiększało się 

wtedy ich pragnienie obejmowania Go. Wszyscy czerpali radość z tych rozrywek. W ten 

sposób gopi otrzymały wszelką łaskę od Najwyższej Osoby Boga, gdyż cieszyły się Jego 

towarzystwem bez odrobiny pospolitego seksu. 

    Wkrótce jednak gopi poczuły się bardzo dumne z powodu otrzymania łaski obcowania z 

Krsną, i zaczęły uważać się za najszczęśliwsze kobiety na świecie. Pan Krsna, który znany 

jest jako Keśava, natychmiast dostrzegł tę ich dumę, której Sam był przyczyną, pozwalając im 

obcować ze Sobą. Więc po to, aby okazać im Swoją bezprzyczynową łaskę i uwolnić je od 

fałszywej dumy, spowodowanej przez wielkie szczęście, natychmiast zniknął im z oczu, dając 

dowód Swojemu wyrzeczeniu. Najwyższa Osoba Boga jest zawsze pełen przymiotów, z 

których jednym jest wyrzeczenie. To wyrzeczenie potwierdza Jego całkowitą wolność od 

przywiązań. Jest On zawsze samowystarczalny i niezależny od nikogo. I na tej platformie 

odbywają się Jego transcendentalne rozrywki. 
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 W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do dwudziestego dziewiątego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Taniec rasa: wprowadzenie". 

*30. Krsna ukrywa się przed gopi 

    Kiedy Krsna zniknął nagle z towarzystwa gopi, dziewczęta zaczęły poszukiwać Go, 

zaglądając w każde miejsce. Nie mogąc jednak znaleźć Go nigdzie, przestraszyły się i omalże 

nie oszalały z tego powodu. Z wielką miłością i wzruszeniem myślały jedynie o rozrywkach 

Krsny. Tak pogrążone w myślach, utraciły pamięć, a swoimi wilgotnymi oczyma zaczęły 

widzieć wyłącznie rozrywki Krsny, Jego piękne z nimi rozmowy, Jego uściski, pocałunki i 

inne czyny. Będąc tak przywiązanymi do Krsny, zaczęły imitować Jego taniec, Jego chód i 

uśmiech, tak jak gdyby same były Krsną. Wszystkie prawie oszalały z powodu Jego 

nieobecności i każda z nich zaczęła mówić innym, że sama jest Krsną. Wkrótce zebrały się 

razem i zaczęły bardzo głośno powtarzać imię Krsny, przechodząc z jednej części lasu do 

drugiej i szukając Go wszędzie. W rzeczywistości Krsna jest wszechprzenikający, jest On na 

niebie, w lesie, w sercu, zawsze obecny jest wszędzie. 

    Dlatego gopi zaczęły pytać o Krsnę drzew i roślin. Zaczęły zwracać się do różnych 

wielkich drzew i małych roślinek w lesie: "Drogie drzewo banyanowe, czyś widziało syna 

Nandy Maharajy przechodzącego tą drogą, śmiejącego się i grającego na Swoim flecie? 

Skradł On nasze serca i teraz odszedł. Jeśliś Go widziało, zdradź nam łaskawie, którą drogą 

odszedł. Drogie drzewo aśoka oraz wszystkie kwiaty drzewa naga i campaka, czy 

widziałyście młodszego brata Balaramy przechodzącego tą drogą? Zniknął On z powodu 

naszej dumy." Gopi dobrze znały powód nagłego zniknięcia Krsny. Wiedziały, że ciesząc się 

towarzystwem Krsny, zaczęły uważać siebie za najbardziej szczęśliwe kobiety na świecie i 

ponieważ były z tego powodu dumne, Krsna natychmiast zniknął, pragnąc uwolnić je od tej 

dumy. Krsna nie lubi, kiedy Jego bhaktowie są dumni ze służby dla Niego. Przyjmuje On 

służbę każdego, ale nie lubi, gdy jeden bhakta wynosi się nad innych. Jeśli ktoś unosi się taką 

dumą, Krsna kładzie jej kres, poprzez zmianę Swojego stosunku do bhakty. 

    Gopi zaczęły zwracać się następnie do rośliny tulasi: "O droga tulasi, jesteś najdroższą 

Krsnie, gdyż twoje liście zawsze zdobią Jego lotosowe stopy. Drogi kwiecie malati, mallika i 

drogi jaśminie, wszystkie musiałyście zostać dotknięte przez Krsnę, kiedy przechodził tą 

drogą po obdarzeniu nas transcendentalną radością. Czy widziałyście Madhavę 

przechodzącego tą drogą? O drzewa mango i drzewa chlebowe, o grusze i drzewa asana! O 

jeżyny, drzewa bael i kwieciste drzewa kadamba – jesteście wszystkie bardzo pobożnymi 

drzewami, rosnąc tutaj na brzegu Yamuny. Krsna musiał przechodzić tą drogą. Czy powiecie 

nam łaskawie, gdzie się udał?" 

    Następnie gopi spojrzały na ziemię, po której stąpały i zaczęły zwracać się do niej w ten 

sposób: "Droga planeto Ziemio, nie wiemy jak wiele pokut i wyrzeczeń musiałaś 

praktykować, aby nosić teraz na sobie odciski lotosowych stóp Krsny. Jesteś przepełniona 

radością. Te radosne drzewa i rośliny są włosami na twoim ciele. Pan Krsna musiał być 

bardzo zadowolony z ciebie, gdyż jak mógłby w przeciwnym razie objąć cię w Swojej formie 

dzika Varahy? Wyratował ciebie, kiedy byłaś pogrążona w wodzie, biorąc cały ciężar twojego 

istnienia na Swoje kły." 

    Po przemowie do niezliczonych drzew i roślin, zwróciły się do pięknych saren, które 

patrzyły na nie z przyjemnością. "Zdaje się", odezwały się do saren, "że Krsna, który jest 

Samym Najwyższym Narayanem, musiał przechodzić tą drogą razem ze Swoją towarzyszką 

Laksmi, boginią fortuny, gdyż jeszcze teraz unosi się tutaj zapach Jego girlandy, która 

pokryta jest czerwoną kunkumą z piersi bogini fortuny. Zdaje się, że musieli przechodzić Oni 

tędy i dotknąć waszych ciał, i dlatego wyglądacie tak radośnie i patrzycie na nas ze 
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 współczuciem. Czy będziecie tak dobre i powiecie nam, gdzie udał się Krsna? Krsna jest 

dobroczyńcą Vrndavany. Jest On dobry i dla was i dla nas. Tak więc po opuszczeniu nas, 

musiał być obecny wśród was. O szczęśliwe drzewa, myślimy o Krsnie, młodszym bracie 

Balaramy. Kiedy przechodził tędy, z jedną ręką spoczywającą na ramieniu bogini fortuny, a w 

drugiej trzymając kwiat lotosu, musiał być bardzo zadowolony przyjmując wasze pokłony, i 

musiał patrzeć na was z wielką przyjemnością." 

    Niektóre z gopi zaczęły zwracać się do innych gopi, swoich przyjaciółek, "Drogie 

przyjaciółki, dlaczego nie zapytacie tych pnączy, które tak radośnie obejmują duże drzewa, 

jak gdyby te drzewa były ich mężami? Zdaje się, że kwiaty tych pnączy musiały być 

dotknięte paznokciami Krsny, gdyż jak mogłyby w przeciwnym razie wyglądać tak 

radośnie?" 

    Po przeszukaniu wszystkich miejsc, kiedy gopi zmęczyły się już bardzo, zaczęły 

rozmawiać jak niespełna rozumu. Jedyne zadowolenie mogły czerpać z rozrywek Krsny. 

Jedna z nich udawała demonicę Putanę, a druga, imitując Krsnę, ssała jej pierś. Jedna gopi 

imitowała ciągniony ręcznie wóz, podczas gdy inna leżała pod tym wozem i kopała nogami, 

dotykając kół wozu, tak jak zrobił to Krsna, aby zabić demona Śakatasurę. Imitowały Krsnę 

leżącego jako niemowlę na ziemi i jedna gopi stała się demonem Trnavartą, i siłą uniosła 

małe dziecko wysoko w górę. Jedna imitowała Krsnę, kiedy próbował On chodzić, dzwoniąc 

dzwoneczkami przytroczonymi do Swoich kostek. Dwie gopi imitowały Krsnę i Balaramę, a 

wiele innych udawało Ich przyjaciół-pasterzy. Jedna gopi przyjęła formę Bakasury, a inna 

zmusiła ją do upadku, tak jak to się stało z Bakasurą, kiedy został zabity. Inna gopi w 

podobny sposób pokonała Vatsasurę. Tak jak Krsna zwykł przywoływać Swoje krowy ich 

imionami, tak też gopi, imitując Go, wołały krowy różnymi imionami. Jedna gopi zaczęła 

grać na flecie, a inna chwaliła ją, tak jak przyjaciele Krsny zwykli Go chwalić, kiedy grał na 

Swoim flecie. Jedna gopi wzięła inną na swoje ramiona, tak jak Krsna zwykł to robić ze 

Swymi przyjaciółmi. Pochłonięta myślami o Krsnie, ta gopi, która niosła swoją przyjaciółkę, 

zaczęła chełpić się, że sama jest Krsną: "Wszystkie patrzcie jak się poruszam!" Jedna z gopi 

podniosła rękę ze swoimi szatami, mówiąc: "Nie bójcie się potoków deszczu i srogich 

huraganów. Ja was ocalę!" W ten sposób imitowała podniesienie Wzgórza Govardhana. Jedna 

gopi siłą postawiła stopę na głowie innej gopi, mówiąc: "Ty łotrze Kaliyo! Ukarzę cię 

przykładnie. Musisz opuścić to miejsce. Przyszedłem na tę Ziemię, by ukarać wszelkich 

niegodziwców!" Inna gopi powiedziała swoim przyjaciółkom: "Spójrzcie no! Płomienie 

pożaru leśnego zbliżają się do nas, aby nas pochłonąć. Proszę zamknijcie oczy, a ja 

natychmiast ocalę was od tego niebezpieczeństwa." 

    W taki szalony sposób wszystkie gopi przeżywały nieobecność Krsny. Pytały o Niego 

drzewa i rośliny. W niektórych miejscach znajdowały na ziemi charakterystyczne odciski 

Jego stóp – naznaczone flagą, kwiatem lotosu, trójzębem, błyskawicą, itd. Po ujrzeniu tych 

odcisków, wykrzykiwały: "O tutaj są odciski stóp Krsny. Wyraźnie widać tutaj wszystkie 

znaki, takie jak flaga, kwiat lotosu, trójząb i błyskawica." Zaczęły podążać tymi śladami i 

wkrótce ujrzały inną parę odcisków stóp obok nich. Natychmiast posmutniały bardzo. 

"Drogie przyjaciółki, spójrzcie tylko! Czyje są te drugie ślady stóp? Są one obok śladów stóp 

syna Nandy Maharajy. Z pewnością przechodził tędy Krsna, obejmując Swym ramieniem 

inną gopi, dokładnie tak jak słoń spaceruje przy boku swojej ukochanej towarzyszki. Znaczy 

to, że ta gopi służyła Krsnie z większym oddaniem i miłością niż my. I dlatego to, chociaż 

opuścił nas, Jej towarzystwa nie mógł porzucić. Zabrał ją z Sobą. Drogie przyjaciółki, 

wyobraźcie sobie, jak pełnym transcendentalnej chwały jest kurz z tego miejsca. Kurz z 

lotosowych stóp Pana Krsny czczony jest nawet przez Pana Brahmę, Pana Śivę i boginię 

fortuny, Laksmi. Ale jednocześnie jesteśmy zmartwione, że ta jedna gopi odeszła z Krsną, 

gdyż Ona tylko pije nektar pocałunków Krsny, a nas pozostawia w rozpaczy. O przyjaciółki, 

spójrzcie tylko! W tym miejscu nie widać odcisków stóp tej gopi. Ponieważ wysuszona trawa 
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 tutaj jest kłująca, wygląda na to, Krsna wziął Radharani na ręce. O, jak drogą musi być Mu 

Ona! W tym miejscu Krsna musiał zrywać kwiaty, aby sprawić jej tym przyjemność, 

ponieważ tutaj, gdzie stał wyprostowany, usiłując sięgnąć wyższych gałęzi drzew, widać 

tylko odbicia połowy Jego stóp. Drogie przyjaciółki, spójrzcie no tylko w to miejsce, gdzie 

Krsna usiadł z Radharani, próbując upiąć kwiaty w Jej włosach. Możecie być pewne, że oboje 

siedzieli tutaj razem." Krsna jest samowystarczalny i nie musi On czerpać radości z żadnego 

innego źródła, ale by zadowolić Swoją wielbicielkę, traktował Radharani dokładnie tak, jak 

lubieżny chłopiec traktuje swoją dziewczynę. Krsna jest tak łaskawy, że zawsze toleruje 

zakłócenia spowodowane przez Jego przyjaciółki. 

    Następnie wszystkie gopi zaczęły wytykać wady tej gopi, która zabrana została przez 

Krsnę. Zaczęły mówić, że główna gopi, Radharani, którą Krsna zabrał ze Sobą, musi być 

bardzo dumna ze Swojej pozycji, uważając Siebie za najwyższą z gopi. "Jednak jak Krsna 

mógłby zabrać jedynie Ją, pozostawiając nas wszystkie, gdyby nie była Ona nadzwyczaj 

piękną i nie posiadała nadzwyczajnych przymiotów? Musiała Ona zaprowadzić Krsnę w 

głęboki las i następnie powiedzieć Mu: 'Mój drogi Krsno, jestem już bardzo zmęczona. Nie 

mogę już dalej iść. Proszę zanieś Mnie gdzie tylko Ci się podoba.' Kiedy w ten sposób 

przemówiła do Krsny, musiał On powiedzieć Radharani: 'W porządku, lepiej wezmę Cię na 

ręce.' Ale prawdopodobnie zaraz potem zniknął On i teraz Radharani musi rozpaczać za Nim. 

'Mój drogi ukochany, Mój najdroższy, jesteś tak wspaniały i potężny. Gdzie odszedłeś? 

Jestem jedynie Twoją najpokorniejszą służką. Jestem bardzo smutna. Proszę przyjdź i bądź 

znowu ze Mną.' Krsna jednakże nie wraca do Niej. Musi On patrzeć na Nią z odległego 

miejsca i bawić się Jej smutkiem." 

    Wszystkie gopi szły coraz dalej i dalej w las, poszukując Krsny, ale kiedy rzeczywiście 

przekonały się, że Radharani również została porzucona przez Krsnę, natychmiast 

posmutniały. Jest to sprawdzian świadomości Krsny. Na początku były trochę zazdrosne, że 

Krsna zabrał ze Sobą jedynie Radharani, pozostawiając wszystkie inne gopi. Ale skoro tylko 

dowiedziały się, że Krsna również zostawił Radharani, która teraz w samotności rozpacza z 

tego powodu, rozbudziło to w nich współczucie dla Niej. Gopi znalazły Radharani i 

wysłuchały od Niej wszystkiego, jak to niewłaściwie zachowywała się w stosunku do Krsny i 

jak była dumna, oraz jak została ukarana za tę Swoją dumę. Po wysłuchaniu tego 

wszystkiego, przepełniły się szczerym współczuciem dla Niej. Wtedy wszystkie gopi zaczęły 

dalej zagłębiać się w las tak długo, dopóki nie mogły już zobaczyć światła księżyca. 

    Kiedy spostrzegły, że robi się stopniowo coraz ciemniej, zatrzymały się. Ich umysły i 

inteligencja pochłonięte były myślami o Krsnie. Wszystkie imitowały zachowanie Krsny i 

Jego mowę. Ponieważ serca swoje i duszę całkowicie oddały Krsnie, zaczęły śpiewać o Jego 

chwałach, całkowicie zapominając o swoich sprawach rodzinnych. Następnie wszystkie gopi 

zebrały się na brzegu Yamuny i mając nadzieję, że Krsna powróci do nich, zajęły się jedynie 

intonowaniem chwał Śri Krsny – Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare; Hare 

Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do trzydziestego rozdziału książki Krsna, 

zatytułowanego "Krsna ukrywa się przed gopi ". 
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 *31. Pieśni pasterek gopi 

    Jedna gopi powiedziała: "Mój drogi Krsno, od momentu kiedy pojawiłeś się na tej ziemi 

Vrajabhumi, wszystko zdaje się być pełne chwały, jak gdyby bogini fortuny osobiście była tu 

zawsze obecna. Jedynie my jesteśmy nieszczęśliwe, ponieważ nie możemy Cię znaleźć 

pomimo naszych usilnych poszukiwań. Nasze życie całkowicie zależy od Ciebie i dlatego 

prosimy, byś powrócił do nas." 

    Inna gopi rzekła: "Mój drogi Krsno, jesteś życiem i duszą nawet tego kwiatu lotosu, który 

rośnie w wodach jezior, kryształowo przeźroczystych po deszczach jesiennych. Chociaż 

kwiaty lotosu są tak piękne, ich czar gaśnie, jeśli Ty na nie nie patrzysz. Podobnie my 

umieramy bez Ciebie. W rzeczywistości nie jesteśmy ani Twoimi żonami, ani niewolnicami. 

Nigdy nie wydajesz na nas pieniędzy. Zostałyśmy zauroczone jedynie Twoim spojrzeniem. 

Jeśli umrzemy teraz nie zaznając Twojego spojrzenia, to Ty będziesz odpowiedzialny za 

naszą śmierć. Zabicie kobiety jest niewątpliwie wielkim grzechem, więc jeśli umrzemy, kiedy 

nie przyjdziesz tutaj, aby nas zobaczyć, będziesz cierpiał skutki tego grzechu. Więc proszę 

przyjdź i spójrz na nas. Nie myśl, że zabijać można tylko pewnym rodzajem broni. My 

jesteśmy zabijane Twoją tutaj nieobecnością. Powinieneś zważyć na to, że jesteś 

odpowiedzialny za zabicie kobiet. Jesteśmy zawsze wdzięczne Tobie, ponieważ ocaliłeś nas 

już wielokrotnie: od zatrutej wody Yamuny, przed wężem Kaliyą, przed Bakasurą, od gniewu 

Indry i jego potoków deszczu, od pożaru leśnego i tak wielu innych wypadków. Jesteś 

największym i najpotężniejszym spośród wszystkich. To wspaniale z Twojej strony, że 

uchroniłeś nas od tak wielu niebezpieczeństw, ale jesteśmy zdziwione, że zlekceważyłeś nas 

teraz. Drogi Krsno, drogi przyjacielu, wiemy dobrze, że nie jesteś w rzeczywistości synem 

matki Yaśody, czy pasterza Nandy Maharajy. Jesteś Najwyższą Osobą Boga i Duszą 

Najwyższą wszystkich żywych istot Dzięki Swojej bezprzyczynowej łasce pojawiłeś się w 

tym świecie, kiedy poproszony zostałeś przez Pana Brahmę o ochronę tego świata. Jedynie 

dzięki Swojej dobroci pojawiłeś się w dynastii Yadu. O najlepszy z dynastii Yadu, jeśli 

ktokolwiek obawiający się materialistycznego sposobu życia przyjmie schronienie Twoich 

lotosowych stóp, nigdy nie odmawiasz mu ochrony. Twoje ruchy mają w sobie tyle słodyczy. 

Jesteś całkowicie niezależny, obejmując jedną ręką boginię fortuny, a w drugiej trzymając 

kwiat lotosu. Jest to jeszcze jedna Twoja nadzwyczajna cecha. Dlatego prosimy, pojaw się 

przed nami i pobłogosław nas kwiatem lotosu w Twej dłoni." 

    Drogi Krsno, jesteś zabójcą wszelkich obaw mieszkańców Vrndavany. Jesteś 

najpotężniejszym bohaterem i wiemy, że możesz zabić zbytnią dumę Swojego bhakty, jak 

również dumę kobiet takich jak my, jedynie za pomocą Swojego pięknego uśmiechu. 

Jesteśmy jedynie Twoimi służkami i niewolnicami i dlatego prosimy, przyjmij nas poprzez 

ukazanie nam Swojej lotosowej pięknej twarzy." 

    "Drogi Krsno, w rzeczywistości, dotknięte Twoimi lotosowymi stopami, rozwinęłyśmy w 

sobie wielką żądzę. Twoje lotosowe stopy z pewnością zabijają wszelkiego rodzaju grzeszne 

czyny bhakty, który przyjął w nich schronienie. Jesteś tak łaskawy, że nawet zwykłym 

zwierzętom pozwalasz na przyjęcie schronienia u Swych lotosowych stóp. Twoje lotosowe 

stopy są również schronieniem bogini fortuny, a mimo tego tańczysz nimi na głowie węża 

Kaliyi. Teraz prosimy Cię, abyś łaskawie położył Swoje stopy na naszych piersiach, aby 

zaspokoić nasze lubieżne pragnienie dotykania Ciebie." 

    "O Panie, Twoje pełne uroku oczy, podobne lotosowi, są tak ujmujące i dobre. Twoje 

słodkie słowa są tak fascynujące, że zadowalają nawet największych mędrców, którzy 

również zostają przyciągnięci do Ciebie. My również zauroczone zostałyśmy Twoją mową i 

pięknem Twojej twarzy i oczu. Dlatego prosimy, zaspokój nasze pragnienia przez Swoje 

pełne nektaru pocałunki. Drogi Panie, słowa wypowiadane przez Ciebie, czy słowa opisujące 

Twoje czyny są niczym nektar i jedynie przez powtarzanie czy słuchanie Twych słów można 
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 zostać ocalonym od płonącego ognia materialnej egzystencji. Wielcy półbogowie, tacy jak 

Pan Brahma czy Pan Śiva, zawsze zajmują się sławieniem Twoich pełnych chwały słów. 

Robią to po to, by wytępić wszystkie grzeszne czyny wszystkich żywych istot w tym 

materialnym świecie. Jeśli ktoś jedynie stara się słuchać Twoich transcendentalnych słów, 

może bardzo szybko wznieść się na platformę pobożnego działania. Dla Vaisnavów Twoje 

słowa są źródłem transcendentalnej radości, a święte osoby, które zaangażowane są w 

szerzenie Twojego transcendentalnego przekazu na całym świecie, są pierwszej klasy 

dobroczyńcami." (Potwierdził to również Rupa Gosvami, który nazwał Pana Caitanyę 

najbardziej miłosierną inkarnacją, ponieważ Pan Caitanya za darmo rozdzielał słowa i miłość 

Krsny na całym świecie.) 

    "Drogi Krsno", kontynuowały gopi, "jesteś bardzo przebiegły. Czy możesz Sobie 

wyobrazić, jak bardzo jesteśmy przygnębione, kiedy przypominamy sobie Twój chytry 

uśmiech, Twoje ujmujące spojrzenia, Twój spacer z nami po lesie Vrndavany i Twoją 

pogodną zadumę. Twoje rozmowy z nami w ustronnych miejscach rozgrzewały nam serca. 

Teraz wszystkie pogrążone jesteśmy w rozpaczy, kiedy wspominamy Twoje zachowanie. 

Prosimy, ocal nas. Drogi Krsno, z pewnością wiesz, jak bardzo jesteśmy zasmucone, kiedy 

wychodzisz z wioski, aby opiekować się krowami w lesie. Jak cierpimy na samą myśl o tym, 

że Twoje miękkie lotosowa stopy kłute są przez wysuszoną trawę i maleńkie kamyczki w 

lesie! Jesteśmy tak przywiązane do Ciebie, że myślimy jedynie o Twoich lotosowych 

stopach." 

    "O Krsno, kiedy powracasz z pastwisk ze Swoimi zwierzętami, oglądamy wtedy Twoją 

twarz otoczoną kędziorkami włosów i pokrytą pyłem wzniesionym przez racice krów. 

Patrzymy na Twoją łagodnie uśmiechniętą twarz i nasze pragnienie posiadania Ciebie 

wzrasta. O drogi Krsno, jesteś najwyższym kochankiem i zawsze dajesz schronienie 

podporządkowanym Sobie duszom. Wypełniasz pragnienie każdego. Twoje lotosowe stopy 

wielbione są nawet przez Pana Brahmę, stworzyciela tego wszechświata. Każdego, kto wielbi 

Twoje lotosowe stopy, bez wątpienia obdarzasz Swoimi łaskami. Więc bądź też łaskawym dla 

nas i połóż Swoje lotosowe stopy na naszych piersiach, by w ten sposób rozproszyć nasz 

obecny smutek. Drogi Krsno, pragniemy Twoich pocałunków, którymi obdarzasz nawet Swój 

flet. Wibracje Twojego fletu zauroczyły cały świat i nasze serca również. Dlatego powróć 

łaskawie i całuj nas Swoimi ustami pełnymi nektaru." 

    Kiedy Krsna ostatecznie odnalazł się i pojawił się przed gopi, wyglądał bardzo pięknie, jak 

przystało na osobę pełną wszelkiego rodzaju przymiotów. W Brahma-sanhicie jest 

powiedziane, ananda-cin-maya-rasa-pratibhavitabhih: Krsna sam nie jest szczególnie 

piękny, ale kiedy rozwija się Jego energia przyjemności reprezentowana przez Śrimati 

Radharani – wtedy wygląda nadzwyczaj czarująco. Przyczyną koncepcji Mayavadi o 

doskonałości Prawdy Absolutnej pozbawionej energii jest ubogi zasób wiedzy. W 

rzeczywistości bez przejawiania się Jego różnych mocy, Prawda Absolutna nie jest 

kompletna. Ananda-cin-maya-rasa oznacza, że Jego ciało jest transcendentalną formą 

wiecznego szczęścia i wiedzy. Krsna jest zawsze otoczony Swoimi różnymi energiami i 

dlatego jest doskonały i piękny. Z Brahma-samhity i Skanda-Purany wiemy, że Krsna jest 

zawsze otoczony wieloma tysiącami bogiń fortuny. Wszystkie gopi są boginiami fortuny i 

Krsna spacerował z nimi po brzegu Yamuny, trzymając je za ręce. 

    W Skanda-Purana powiedziane jest, że spośród wielu tysięcy gopi, 16 000 ma większe 

znaczenie. Spośród tych 16 000, 108 gopi wyróżnia się szczególnie, a spośród tych 108 gopi, 

szczególnie sławnych jest osiem gopi. Spośród tych ośmiu gopi najważniejsze pozycje 

zajmują Radharani i Candravali, a spośród tych dwu, najważniejszą jest Radharani. 

    Kiedy Krsna pojawił się w lesie nad brzegiem Yamuny, światło księżyca rozproszyło 

okoliczne ciemności. Łagodny wiatr niósł zapachy kwitnących w tym sezonie kwiatów kunda 

i kadamba. Z powodu tego aromatu, myśląc iż jest on miodem, pszczoły wciąż jeszcze 
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 unosiły się w powietrzu. Gopi przygotowały miejsce, gdzie Krsna mógł usiąść. Wyrównały 

miękki piasek i przykryły go swoimi szatami. 

    Gopi, które zgromadziły się tam, były prawie wszystkie zwolenniczkami Ved. W swoim 

poprzednim życiu, kiedy na Ziemi przebywał Pan Ramacandra, były one uczonymi w Vedach 

mędrcami, którzy zapragnęli towarzystwa Pana Ramacandry w miłości małżeńskiej. Pan 

Ramacandra obdarzył ich błogosławieństwem, że narodzą się oni podczas przyjścia Pana 

Krsny i On spełni ich pragnienia. Podczas pobytu Krsny na tej Ziemi, ci uczeni wedyjscy 

narodzili się jako gopi we Vrndavanie. I jako młode gopi, mogły one obcować z Krsną, aby w 

ten sposób wypełnić pragnienia swojego ostatniego życia. Osiągnęły ostateczny cel swoich 

doskonałych pragnień i były tak radosne, że nie miały już żadnych innych pragnień. 

Potwierdzone jest to w Bhagavad-gicie: jeśli ktoś osiąga Najwyższą Osobę Boga, wtedy nie 

pragnie już niczego. Kiedy gopi miały już pomiędzy sobą Krsnę, uleczony został ich smutek i 

rozpacz z powodu Jego nieobecności. Czuły, że nie mają już żadnych pragnień do spełnienia. 

W pełni zadowolone z towarzystwa Krsny, rozpostarły ubrania na ziemi. Szaty te były 

robione z delikatnego płótna i sprószone były czerwoną kunkumą, która zdobiła ich piersi. Z 

wielką starannością przygotowały miejsce dla Krsny, gdzie by mógł spocząć. Krsna był ich 

duszą i życiem, więc wymościły Mu wygodne miejsce. 

    Siedząc pośród gopi, Krsna stał się jeszcze piękniejszym. Wielcy yogini, tacy jak Pan Śiva, 

Pan Brahma czy nawet Pan Śesa, oraz inni, zawsze starają się skupić swoją uwagę na Krsnie 

obecnym w ich sercach, ale tutaj gopi rzeczywiście oglądały Krsnę, siedzącego przed nimi na 

ich ubraniach. Krsna wyglądał nadzwyczaj pięknie w otoczeniu pasterek gopi. One same były 

najpiękniejszymi dziewczętami w trzech światach i zgromadziły się razem wkoło Krsny. 

    Można zadać tutaj pytanie, w jaki sposób Krsna siedział pośród tak wielu gopi, a pomimo 

tego był sam. Znaczącym słowem w tym wersie jest iśvara. Jak oznajmia Bhagavad-gita: 

iśvarah sarva-bhutanam. Iśvara odnosi się do Najwyższego Pana jako Duszy Najwyższej, 

obecnej w każdym sercu. Krsna również zamanifestował tę Swoją moc rozwinięcia się jako 

Paramatma w zgromadzeniu gopi. Krsna siedział u boku każdej gopi, niezauważalny przez 

inne. Krsna był tak dobry dla gopi, że zamiast pozostać w ich sercach, gdzie mógłby zostać 

dostrzeżony przez medytację mistyczną, usadowił się pomiędzy nimi. Usadowiwszy się tak na 

zewnątrz, pośród nich, piękności całego stworzenia, okazał im szczególną łaskę. Mając przy 

sobie swego najbardziej ukochanego Pana, gopi zaczęły zadowalać Go poprzez ruchy swoich 

brwi i uśmiechy, tłumiąc jednocześnie swój gniew. Niektóre z nich, położywszy Jego 

lotosowe stopy sobie na kolana, zaczęły masować je. I uśmiechając się, skrycie wyraziły 

swoją tłumioną złość i rzekły: "Drogi Krsno, jesteśmy prostymi kobietami z Vrndavany i nie 

mamy zbyt wielkiego pojęcia o wiedzy wedyjskiej. Nie wiemy więc, co jest właściwe, a co 

niewłaściwe. Dlatego pytamy Ciebie, ponieważ jesteś bardzo uczony i możesz dać nam 

prawidłową odpowiedź. Widzimy, że jeśli chodzi o stosunki pomiędzy kochankami, to ludzi 

można podzielić na trzy klasy. Jedna klasa jedynie przyjmuje, inna klasa obdarza hojnie, 

nawet jeśli kochanek jest temu przeciwny, podczas gdy trzecia ani nie sprzeciwia się, ani nie 

odpłaca się swoją miłością. Więc którą spośród tych trzech klas wolisz albo którą nazywasz 

uczciwą?" 

    W odpowiedzi na to Krsna rzekł: "Moje drogie przyjaciółki, osoby, które jedynie 

odwzajemniają miłosne uczucia drugiej strony, są podobne kupcom. Dają tyle miłości, ile 

otrzymują od strony przeciwnej. Praktycznie nie ma tam kwestii miłości. Jest to jedynie 

transakcja handlowa i jest to jedynie pewnego rodzaju egoizm czy egocentryzm. Już lepsza 

jest druga klasa ludzi, która kocha pomimo przeciwnego nastawienia drugiej strony. Nawet ci 

bez żadnego zaangażowania w sprawy miłosne lepsi są niż kupcy. Szczerą miłość można 

dostrzec u ojca lub matki, kiedy kochają oni swoje dzieci pomimo lekceważenia z ich strony. 

Trzecia klasa ani nie odwzajemnia się ani nie lekceważy. Może być ona podzielona na jeszcze 

dwie grupy: jedna jest samowystarczalna (zadowolona sama w sobie), która nie potrzebuje 
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 niczyjej miłości. Takie osoby nazywane są atmarama, co oznacza, że pochłonięte są one 

myślami o Najwyższej Osobie Boga i nie dbają o to, czy ktoś darzy je miłością, czy nie. Ale 

druga grupa to osoby niewdzięczne. Są one nazywane nieczułymi. Ludzie z tej grupy buntują 

się przeciwko starszym i wyższym osobom. Np. pomimo tego, że syn otrzymuje wszelkiego 

rodzaju rzeczy od kochających rodziców, może być niewdzięczny i nie odwzajemniać się im. 

Osoby z tej klasy nazywane są ogólnie gurudruha, co oznacza, że otrzymują one łaski od 

rodziców albo mistrza duchowego, a pomimo tego lekceważą ich." 

    Krsna pośrednio odpowiedział na pytania gopi, nawet te pytania, którymi dawały Mu do 

zrozumienia, że niewłaściwie odbiera ich uczucia. Krsna rzekł w odpowiedzi, że On, jako 

Najwyższa Osoba Boga, jest samowystarczalny. Nie potrzebuje On niczyjej miłości, ale 

jednocześnie powiedział, że nie jest niewdzięczny. 

    "Moje drogie przyjaciółki", kontynuował Krsna, "mogłyście być zasmucone Moim 

postępowaniem czy słowami, ale musicie wiedzieć, że czasami nie odwzajemniam się Swoim 

bhaktom za ich uczucie do Mnie. Chociaż Moi bhaktowie są bardzo przywiązani do Mnie, 

czasami nie odwzajemniam ich uczuć właściwie, w tym celu, aby jeszcze bardziej zwiększyć 

ich miłość do Mnie. Gdybym był tak łatwo osiągalny dla nich, mogliby oni pomyśleć, "Krsna 

jest tak łatwo dostępny." Więc czasami nie odpowiadam na ich uczucia. Jeżeli ktoś nie ma 

pieniędzy, ale po pewnym czasie zgromadzi trochę bogactw, a następnie znowu je utraci, 

będzie myślał o tej stracie przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. Podobnie, po to, by 

zwiększyć miłość Moich bhaktów, czasami zdaję się być straconym dla nich, i zamiast 

zapomnieć o Mnie, czują oni, że zwiększa się ich miłość do Mnie. Moje drogie przyjaciółki, 

nie myślcie nawet przez chwilę, że traktowałem was tak, jak zwykłych bhaktów. Wiem, kim 

jesteście. Porzuciłyście wszelkiego rodzaju społeczne i religijne obowiązki i zerwałyście 

wszelkie związki z waszymi rodzicami. Nie dbając o społeczne konwencje i obowiązki 

religijne, przyszłyście do Mnie i kochałyście Mnie, więc jestem wam tak zobowiązany, że nie 

mogę traktować was tak jak zwykłych bhaktów. Nie myślcie, że oddaliłem się od was. Byłem 

blisko was. Obserwowałem jedynie, jak bardzo pragniecie Mnie podczas Mojej nieobecności. 

Więc proszę, nie starajcie się szukać we Mnie wad. Ponieważ uważacie Mnie za tak drogiego 

sobie, łaskawie wybaczcie Mi, jeśli uczyniłem coś niewłaściwego. Nie jestem w stanie 

odpłacić wam waszej bezustannej do Mnie miłości, nawet w przeciągu życia półbogów na 

planetach niebiańskich. Niemożliwością jest odpłacenie się wam albo okazanie wdzięczności 

za waszą miłość; dlatego proszę, bądźcie usatysfakcjonowane swoimi pobożnymi czynami. 

Okazałyście przykładowe przywiązanie do Mnie, pokonując największe trudności wyrastające 

z powiązań rodzinnych. Musicie zadowolić się swoimi wzniosłymi charakterami, gdyż nie 

jestem w stanie spłacić Swojego długu wobec was." 

    Wzorowy charakter służby oddania manifestowany przez bhaktów Vrndavany jest 

najczystszym typem oddania. Autorytatywne śastry oznajmiają, że służba oddania musi być 

ahaituka i apratihata. To znaczy, że służba oddania nie może zostać zatrzymana przez 

polityczne czy religijne konwencje. Stan służby oddania jest zawsze transcendentalny. Czystą 

służbę oddania dla Krsny zamanifestowały szczególnie gopi, do tego stopnia, że nawet Krsna 

pozostał ich dłużnikiem. Dlatego Pan Caitanya powiedział, że służba oddania 

zamanifestowana przez gopi we Vrndavanie przewyższa wszystkie metody osiągania 

Najwyższej Osoby Boga. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do trzydziestego pierwszego rozdziału książki 

Krsna, zatytułowanego "Pieśni pasterek gopi ". 
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 *32. Opis tańca rasa 

    Słowa Najwyższej Osoby Boga, Krsny, usiłującego je uspokoić, zadowoliły gopi. I nie 

tylko poprzez słuchanie Jego słów, ale również przez dotykanie rąk i nóg Najwyższej Osoby 

Boga, całkowicie zostały uleczone z wszelkiego cierpienia, którego powodem była Jego 

nieobecność. Wkrótce potem Najwyższa Osoba Boga zaczął Swój taniec rasa. Kiedy ktoś 

tańczy pośród wielu dziewcząt, taniec ten nazywany jest rasa. Więc Krsna zaczął tańczyć 

pomiędzy najpiękniejszymi i najbardziej szczęśliwymi dziewczętami we wszystkich trzech 

światach. Gopi Vrndavany, które były tak przywiązane do Niego, tańczyły z Krsną ręka w 

rękę, noga w nogę. 

    Taniec rasa nigdy nie powinien być porównywany do żadnego rodzaju tańca materialnego, 

takiego jak taniec balowy czy jakikolwiek taniec towarzyski. Taniec rasa jest tańcem 

całkowicie duchowym. Aby potwierdzić ten fakt, Krsna, najwyższy mistyk, rozwinął się w 

wiele form i stał u boku każdej gopi. Kładąc Swoje ręce na ramionach gopi znajdujących się 

po obu Jego stronach, zaczął tańczyć pośrodku nich. Mistyczne ekspansje Krsny nie zostały 

dostrzeżone przez gopi, ponieważ każda z nich widziała jednego Krsnę przed sobą. Każda 

gopi myślała, że Krsna tańczy jedynie z nią. Ponad tą wspaniałą sceną unosiło się w 

powietrzu wiele samolotów z mieszkańcami planet niebiańskich, którzy chcieli być 

świadkami tego niezwykłego tańca Krsny z pasterkami gopi. Gandharvowie i Kinnarowie 

zaczęli śpiewać i wraz ze swoimi żonami zaczęli obrzucać tancerzy kwiatami. 

    Kiedy gopi i Krsna tańczyli razem, brzęczenie i dzwonienie ich dzwoneczków, 

ornamentów i bransolet, tworzyło bardzo radosną muzykę. Zdawało się, że Krsna jest zielono-

szafirowym medalionem pośrodku złotego naszyjnika wysadzanego drogocennymi 

kamieniami. Podczas tego tańca, zarówno Krsna jak i gopi, ukazali swoje niezwykłe cielesne 

cechy. Ruchy ich nóg, rąk, brwi, uśmiechy, ruchy piersi gopi i ich szat, ich kolczyki, policzki, 

ich włosy ozdobione kwiatami – kiedy tańczyli, to wszystko razem zdawało się być jak 

chmury, grzmoty, błyskawice i śnieg. Cechy cielesne Krsny zdawały się być podobne grupie 

chmur, ich pieśni były jak grzmoty piorunów, piękno gopi podobne było błyskawicom na 

niebie, a krople potu widoczne na ich twarzach podobne były do padającego śniegu. W ten 

sposób zarówno Krsna jak i gopi całkowicie zaangażowali się w taniec. 

    Szyje gopi zaczerwieniły się z powodu ich pragnienia coraz większego cieszenia się Krsną. 

Aby je zadowolić, Krsna zaczął klaskać w ręce w rytm ich śpiewu. W rzeczywistości cały 

świat przepełniony jest śpiewem Krsny, ale śpiew ten jest w różny sposób postrzegany przez 

różne typy żywych istot. Potwierdza to Bhagavad-gita: ye yatha mam prapadyante. Krsna 

tańczy i tańczy każda żywa istota, ale jest różnica pomiędzy tańcem w świecie duchowym i w 

świecie materialnym. Wyrażone to zostało przez autora Caitanya-caritamrta, który mówi, że 

mistrzem tańca jest Krsna, a każdy jest Jego sługą. Każdy stara się imitować taniec Krsny. Ci, 

którzy są rzeczywiście w świadomości Krsny, właściwie reagują na taniec Krsny: nie starają 

się tańczyć niezależnie. Ale osoby będące w świecie materialnym usiłują imitować Krsnę jako 

Najwyższą Osobę Boga. Żywe istoty tańczą w rytm mayi Krsny i myślą, że są równe Krsnie. 

Ale nie jest to faktem. W świadomości Krsny nie ma takiego nieporozumienia, gdyż osoba 

świadoma Krsny wie, że Krsna jest najwyższym panem, a wszyscy inni są Jego sługami. 

Należy tańczyć dla zadowolenia Krsny, nie zaś po to, by Go naśladować lub by stać się 

równym Najwyższej Osobie Boga. Gopi chciały zadowolić Krsnę i dlatego, kiedy Krsna 

śpiewał, odpowiadały na ten śpiew i zachęcały Go, mówiąc: "Brawo, brawo." Czasami same 

śpiewały piękne melodie, aby sprawić Mu przyjemność, a On odpowiadał pochwałami na ten 

ich śpiew. 

    Kiedy niektóre z gopi zmęczyły się już tańcem i ruchami swoich ciał, kładły ręce na 

ramionach Śri Krsny. Włosy ich rozplatały się, a kwiaty z ich głów spadały na ziemię. Kiedy 

położyły ręce na ramionach Krsny, zauroczył je zapach Jego ciała, który emanował z lotosu i 
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 innych kwiatów, oraz sandałowego kosmetyku. Przepełniły się miłością do Niego i zaczęły 

wymieniać z Nim pocałunki. Niektóre gopi dotykały policzkiem policzka Krsny, a Krsna 

oddawał im żuty przez Siebie orzech betel, który wymieniali następnie z wielką 

przyjemnością poprzez pocałunki. Poprzez przyjęcie tego betelu, gopi uczyniły postęp 

duchowy. 

    Po długim tańcu i śpiewach, gopi zaczynały odczuwać zmęczenie. I aby ulżyć swojemu 

zmęczeniu, brały one rękę Śri Krsny, który tańczył za nimi, i kładły ją na swoich 

nabrzmiałych piersiach. Ręka Krsny, jak również piersi gopi są wiecznie pomyślne i dlatego, 

kiedy zostały połączone razem, wszyscy oni doznali duchowego wzlotu. Gopi były tak bardzo 

rade z towarzystwa Krsny, męża bogini fortuny, że zapomniały o tym, że ich mężowie istnieją 

na świecie. Obejmowane ramionami Krsny, tańcząc i śpiewając z Nim, zapomniały o 

wszystkim. Śrimad-Bhagavatam w ten sposób opisuje piękno gopi, kiedy tańczyły one razem 

z Krsną. We włosach ponad uszami upięte miały kwiaty lotosu, a twarze ich udekorowane 

były sandałowym kosmetykiem. Ciała ich zdobiły znaki tilaka, a na ustach miały krople potu. 

Tańcząc, dzwoniły bransoletami i dzwoneczkami przytroczonymi do swoich kostek, a kwiaty 

z ich włosów opadały do lotosowych stóp zadowolonego Krsny. 

    Brahma-samhita oznajmia że, wszystkie gopi są ekspansjami przyjemności Krsny. 

Dotykając Swoimi rękoma ich ciał, oraz patrząc w ich ujmujące oczy, Krsna radował się gopi 

dokładnie tak, jak dziecko cieszy się bawiąc się ze swoim odbiciem w lustrze. Kiedy Krsna 

dotykał różnych części ich ciał, gopi czuły przypływ duchowej energii. Nie były w stanie 

poprawić swoich rozluźnionych szat, chociaż starały się doprowadzić je do porządku. Ich 

włosy i ubrania były w nieładzie, a ornamenty rozluźniły się, kiedy zapomniały się w 

towarzystwie Krsny. 

    Kiedy Krsna cieszył się towarzystwem gopi w tańcu rasa, na niebie zgromadzili się 

zdumieni półbogowie wraz ze swoimi żonami. Księżyc również obserwował ten taniec i 

ulegając pewnego rodzaju lubieżności, znieruchomiał z podziwu. Gopi modliły się do bogini 

Katyayani, aby mogły mieć Krsnę za męża. Teraz Krsna spełniał ich pragnienie poprzez 

rozwinięcie się w tyle form, ile było gopi, radując się nimi dokładnie tak jak mąż. 

    Śrila Śukadeva Gosvami zaznaczył, że Krsna jest samowystarczalny jest On atmarama. Nie 

potrzebuje nikogo dla Swojego zadowolenia. Ale ponieważ gopi pragnęły Go za męża, On 

spełnił ich pragnienie. Kiedy Krsna zauważył, że gopi zmęczyły się tańcem z Nim, 

natychmiast zaczął Swoimi dłońmi ocierać ich twarze, tak aby ulżyć ich zmęczeniu. Aby 

odwzajemnić Jego dobroć, gopi patrzyły na Niego z wielką miłością. Łagodne ruchy Jego ręki 

napełniały je radością. Ich śmiejące się policzki promieniały pięknem i z transcendentalną 

przyjemnością zaczęły śpiewać chwały Krsny. Jako Jego czyste wielbicielki, im bardziej gopi 

radowały się towarzystwem Krsny, tym bardziej stawały się oświecone Jego chwałami. W ten 

sposób wymieniali miłość między sobą. Chciały zadowolić Krsnę poprzez sławienie Jego 

transcendentalnych rozrywek. Krsna jest Najwyższą Osobą Boga, panem wszystkich panów, i 

gopi pragnęły wielbić Go za Jego niezwykłe łaski, którymi je obdarzał. 

    Zarówno gopi, jak i Krsna weszli do wody Yamuny, aby ukoić zmęczenie spowodowane 

tańcem rasa. Girlandy z kwiatów lilii na ich szyjach poszarpane zostały na kawałki, gdy 

obejmowały one Krsnę, a od czerwonej kunkumy pokrywającej ich piersi, kwiaty zabarwiły 

się na czerwono. Trzmiele unosiły się ponad nimi brzęcząc, pragnąc spijać miód z tych 

kwiatów. Krsna i gopi weszli razem do wody Yamuny, tak jak słoń wchodzi do zbiornika 

wodnego razem ze swoimi wieloma towarzyszkami. Zarówno gopi jak i Krsna zapomnieli o 

Swojej prawdziwej tożsamości, bawiąc się w wodzie, ciesząc się swoim towarzystwem i 

lecząc zmęczenie spowodowane tańcem rasa. Śmiejąc się cały czas, gopi zaczęły opryskiwać 

ciało Krsny wodą i Krsnie spodobała się ta zabawa. Kiedy Krsna śmiał się z ich żartów i 

zabawy w wodzie, półbogowie z planet niebiańskich zaczęli obsypywać ich kwiatami. W ten 
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 sposób chwalili oni wyśmienity taniec Krsny, najwyższego podmiotu radości, i Jego 

rozrywki z gopi w wodach Yamuny. 

    Wkrótce Krsna i gopi wyszli z wody i zaczęli spacerować po brzegu Yamuny, gdzie wiał 

łagodny wietrzyk, niosący ponad wodą i ziemią aromaty różnego rodzaju kwiatów. Kiedy 

przechadzali się tak po brzegu Yamuny, Krsna recytował rozmaite poezje. W ten sposób 

cieszył się towarzystwem gopi w kojącym świetle jesiennego księżyca. 

    Pragnienia seksualne budzą się szczególnie jesienią, ale co było cudownego w obcowaniu 

Krsny z gopi, to to, że nie było tam mowy o żadnych tego rodzaju pragnieniach. Było to, jak 

wyraźnie zostało opisane przez Śukadevę Gosvamiego w Bhagavatam, avaruddha-sauratah, 

to znaczy, że bodźce seksualne były całkowicie kontrolowane. Jest różnica pomiędzy tańcem 

Pana Krsny z gopi, a zwykłym tańcem żywych istot w tym materialnym świecie. Po to aby 

wyjaśnić ewentualne nieporozumienia co do tańca rasa i sytuacji między Krsną i gopi, 

Maharaja Pariksit, słuchacz Śrimad-Bhagavatam, powiedział Śukadevie Gosvamiemu, "Krsna 

pojawił się na tej Ziemi w tym celu, aby ustanowić zasady religii i aby położyć kres panującej 

bezbożności. Ale zachowanie Krsny i gopi może być traktowane przez niektórych jak 

popieranie niereligijnych zasad w tym świecie. Jestem po prostu zdumiony, że postępował On 

w taki sposób, bawiąc się pośrodku nocy w towarzystwie cudzych żon." Śukadeva Gosvami 

pochwalił tę wypowiedź Króla Pariksit. Odpowiedź na to przewiduje odrażające czyny 

impersonalistów Mayavadi, którzy stawiają siebie w pozycji Krsny i zabawiają się w 

towarzystwie młodych kobiet i dziewcząt. 

    Podstawowe zasady wedyjskie nigdy nie zezwalają nikomu na seks z żadną kobietą poza 

własną żoną. Taniec Krsny z pasterkami gopi może zdawać się być wyraźnym pogwałceniem 

tych zasad. Maharaja Pariksit zrozumiał całą sytuację właściwie, kiedy tłumaczył mu ją 

Śukadeva Gosvami, jednak, aby jeszcze raz wyjaśnić transcendentalną naturę Krsny i gopi w 

tańcu rasa, wyraził on swoje zdumienie. Jest to bardzo ważne w celu powstrzymania 

pozbawionego wszelkich ograniczeń obcowania z kobietami przez prakrta-sahajiyów. 

    W tym zdaniu Król Pariksit użył kilku znaczących słów, które wymagają wyjaśnienia. 

Pierwsze słowo, jugupsitam, oznacza ohydny. Pierwsza wątpliwość Króla Pariksit była 

następująca: Pan Krsna jest Najwyższą Osobą Boga; który przyszedł w celu ustanowienia 

zasad religijnych. Dlaczego wobec tego łączył się w środku nocy z cudzymi żonami, tańcząc 

z nimi, obejmując je i całując? Według zasad wedyjskich, jest to niedozwolone. Również 

wtedy, kiedy gopi przyszły do Niego, dał im polecenie, by wróciły do domu. Uwodzenie 

cudzych żon i młodych dziewcząt oraz taniec z nimi jest niewątpliwie rzeczą ohydną według 

Ved. Dlaczego więc to uczynił? 

    Innym słowem użytym tutaj jest słowo aptakama. Niektórzy mogą przyjmować to za 

pewnik, że Krsna był bardzo lubieżny pomiędzy tymi młodymi dziewczętami, ale Maharaja 

Pariksit powiedział, że było to niemożliwe. Nie mógł On być lubieżny. Przede wszystkim, 

biorąc pod uwagę względy materialne, miał On tylko osiem lat. Chłopiec w tym wieku nie 

może być lubieżny. Aptakama oznacza, że Najwyższa Osoba Boga jest samowystarczalny. 

Więc nawet gdyby był lubieżny, nie potrzebowałyby pomocy innych, aby zaspokoić Swoje 

pożądanie. Innym zarzutem może być to, że chociaż nie był Sam lubieżnym, mógł zostać 

sprowokowany przez pożądliwe pragnienia gopi. Ale Maharaja Pariksit użył następnego 

słowa, yadu-pati , co oznacza, że Krsna jest najbardziej "egzaltowaną" osobą w dynastii 

Yadu. Królowie dynastii Yadu byli uważani za najbardziej pobożnych, i takimi byli również 

ich potomkowie. Narodziwszy się w tej rodzinie, jak mógłby zostać sprowokowanym przez 

gopi? Dlatego wniosek jest taki, że niemożliwością było, aby Krsna uczynił coś ohydnego. 

Ale Maharaja Pariksit miał wątpliwości co do tego, dlaczego Krsna działał w ten sposób. Jaki 

był prawdziwy tego cel? Innym słowem, które Król Pariksit użył zwracając się do Śukadevy 

Gosvamiego, było suvrata, co oznacza przyrzeczenie oddawania się pobożnym czynom. 

Śukadeva Gosvami był wykształconym brahmacarinem i z tego powodu nie mógłby on 
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 poruszać tematów o sprawach seksualnych. Jest to ściśle zakazane dla brahmacarinów, nie 

mówiąc już o takim brahmacari, jakim był Śukadeva Gosvami. Ale ponieważ okoliczności 

tańca rasa były bardzo podejrzane, Maharaja Pariksit domagał się od niego wyjaśnienia. 

Śukadeva Gosvami natychmiast odpowiedział, że przekroczenie zasad religijnych przez 

Najwyższego Kontrolera świadczy o Jego wielkiej mocy. Np. ogień może pochłonąć każdą 

ohydną rzecz i jest to przejaw wyższości ognia. Podobnie, słońce może wyparować wodę z 

uryny czy kału, a mimo tego samo nie ulega zanieczyszczeniu, lecz raczej, dzięki działaniu 

słońca, to nieczyste, skażone miejsce zostaje zdezynfekowane i wysterylizowane. 

    Można również twierdzić, że skoro Krsna jest najwyższym autorytetem, to Jego czyny 

powinny być naśladowane. W odpowiedzi na to Śukadeva Gosvami bardzo wyraźnie 

powiedział, że iśvaranam, czyli najwyższy kontroler, może czasami złamać ustanowione 

przez Siebie zasady, ale jest to tylko możliwe dla Samego kontrolera, a nie dla Jego 

wielbicieli. Nigdy nie można imitować niezwykłych i niepojętych czynów kontrolera. 

Śukadeva Gosvami ostrzegał, że uwarunkowani wielbiciele, nie będący kontrolerami, nigdy 

nie powinni nawet w wyobraźni imitować niezwykłych czynów kontrolera. Filozof Mayavadi 

może błędnie uważać siebie za Boga, czyli Krsnę, ale w rzeczywistości nie może on 

postępować tak jak Krsna. Może nakłaniać swoich studentów do imitowania tańca rasa, ale 

nie jest w stanie podnieść Wzgórza Govardhana. Znamy wiele takich przykładów z 

przeszłości, kiedy to dranie Mayavadi zwodzili swoich studentów, imitując Krsnę, po to, by 

zabawić się poprzez rasa-lila. W wielu wypadkach zostali oni zatrzymani przez rząd, 

aresztowani i ukarani. Również Thakur Bhaktivinode ukarał kiedyś w Orissie tak zwaną 

inkarnację Visnu, który imitował rasa-lilę z młodymi dziewczętami. Wielu ludzi wnosiło 

skargi przeciwko owej "inkarnacji". Bhaktivinode Thakur był w tym czasie sędzią i rząd 

polecił mu zajęcie się tym łotrem, którego Bhaktivinode Thakur ukarał bardzo przykładnie. 

Nikt nie może imitować tańca rasa-lila. Śukadeva Gosvami ostrzega, że nie należy tego robić 

nawet w Swoim umyśle. Szczególnie zaznacza, że jeśli ktoś, z powodu swojej głupoty, 

próbuje imitować Krsnę w tańcu rasa, będzie zabity, tak jak osoba, która pragnie imitować 

Pana Śivę, próbując wypić ocean trucizny. Pan Śiva wypił ocean trucizny i zatrzymał go w 

swoim gardle. Ta trucizna zabarwiła jego gardło na niebiesko i dlatego Pan Śiva nazywany 

jest Nilakanta. Ale jeśli jakaś zwykła osoba stara się naśladować Pana Śivę poprzez wypicie 

trucizny czy palenie ganja, z pewnością doprowadzi do zniszczenia swego organizmu i umrze 

w bardzo krótkim czasie. Postępowanie Pana Śri Krsny z gopi było czymś zupełnie 

wyjątkowym. Większa część tych gopi była w poprzednim życiu wielkimi mędrcami, 

ekspertami w studiach wedyjskich i kiedy Pan Krsna pojawił się jako Pan Ramacandra, ich 

pragnieniem było cieszenie się Jego towarzystwem. Dzięki błogosławieństwu Pana Ramy ich 

pragnienie miało być spełnione, kiedy pojawi się On jako Krsna. Dlatego też to pragnienie 

gopi, aby cieszyć się towarzystwem Krsny było długo pielęgnowane. Więc zwróciły się do 

bogini Katyayani z prośbą, by Krsna został ich mężem. Jest również wiele innych 

okoliczności, które świadczą o najwyższym autorytecie Krsny i dowodzą tego, że nie jest On 

związany prawami i zasadami tego materialnego świata. W szczególnych przypadkach 

postępuje tak, jak Mu się podoba, by zadowolić Swoich bhaktów. Jest to tylko możliwe dla 

Niego, gdyż jest On najwyższym kontrolerem. Ogół ludzi powinien stosować się do instrukcji 

Pana Krsny danych w Bhagavad-gicie i nikt nie powinien nawet w wyobraźni imitować Pana 

Krsny w Jego tańcu rasa. 

    Podniesienie Wzgórza Govardhana przez Krsnę, zabicie przez Niego wielkiej wiedźmy 

Putany i innych, są wszystkie niewątpliwie niezwykłymi dokonaniami. Podobnie również 

niezwykłym tańcem jest Jego rasa, i nie może być ona naśladowana przez żadnego zwykłego 

człowieka. Zwykła osoba, zaangażowana w swoje obowiązki, tak jak Arjuna, powinna 

spełniać te obowiązki dla zadowolenia Krsny; to leży w jej mocy. Arjuna był wojownikiem i 

Krsna chciał, aby walczył on dla Jego zadowolenia. Arjuna zgodził się, chociaż początkowo 
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 nie miał zamiaru walczyć. Dla zwykłych osób wypełnianie obowiązków jest koniecznością. 

Nie powinny one w sztuczny sposób starać się przeskoczyć samych siebie i imitować Krsny 

poprzez angażowanie się w rasa-lila, doprowadzając w ten sposób do własnej ruiny. Nie 

powinno się mieć żadnych wątpliwości co do tego, że Krsna nie miał żadnego osobistego 

interesu we wszystkim, co robił dla korzyści gopi . Jak oznajmia Bhagavad-gita, na mam 

karmani limpanti: Krsna nigdy nie odbiera skutków Swoich czynów, czy to w postaci 

cierpienia, czy radości. Dlatego niemożliwością dla Niego jest działanie w sposób 

niepobożny. Jest On transcendentalny w stosunku do wszystkich czynów i zasad religijnych. 

Nie podlega On wpływom sił natury materialnej. Jest On najwyższym kontrolerem 

wszystkich żywych istot, czy to w społeczeństwie ludzkim, czy w społeczeństwie półbogów 

na planetach niebiańskich, czy też w niższych formach życia. Jest On najwyższym 

kontrolerem wszystkich żywych istot i materialnej natury i dlatego nie ma On nic wspólnego 

z religijnymi czy niereligijnymi zasadami. 

    Śukadeva Gosvami dalej tłumaczy, że wielcy mędrcy i bhaktowie, którzy uwolnieni zostali 

od nieczystości uwarunkowanego życia, mogą – poprzez pielęgnowanie Krsny, Najwyższej 

Osoby Boga, wewnątrz swoich serc – poruszać się swobodnie nawet wewnątrz nieczystości 

tej materialnej natury. W ten sposób również nie są zależni od praw przyjemności i bólu w 

trzech gunach materialnej natury. Jak więc mógłby Krsna, który pojawia się w Swojej 

wewnętrznej mocy, podlegać prawom karmy? 

    W Bhagavad-gicie Pan wyraźnie mówi, że zawsze, kiedy pojawia się, czyni to za pomocą 

Swojej wewnętrznej mocy. Nie jest On zmuszany do przyjęcia ciała poprzez prawa karmy, jak 

zwykła żywa istota. Każda żywa istota jest zmuszona do przyjęcia pewnego typu ciała 

poprzez swoje uprzednie działanie. Ale kiedy Krsna pojawia się, zawsze pojawia się On w 

ciele. Ciało to jednak nie jest narzucane Mu przez Jego przeszłe czyny. Jego ciało jest 

wehikułem dla Jego transcendentalnej przyjemności, które tworzona jest poprzez Jego 

wewnętrzną moc. Nie jest On związany prawami karmy. Monista Mayavadi musi przyjąć 

pewien typ ciała, pod wpływem sił materialnej natury i dlatego jego twierdzenie, że jest 

równy Krsnie lub że jest Bogiem, jest tylko teorią. Osoba, która utrzymuje, iż jest równa 

Krsnie i angażuje się w rasa-lila, stwarza niebezpieczną sytuację dla ogółu ludzkości. Krsna, 

Najwyższa Osoba Boga, jest już obecny w ciałach gopi i ich mężów. Jak stwierdza to Katha 

Upanisad, nityo nityanam cetanaś cetananam, jest On przewodnikiem wszystkich żywych 

istot. Dusza Najwyższa kieruje działaniem duszy indywidualnej i Dusza Najwyższa jest 

sprawcą i świadkiem wszystkich czynów. 

    Bhagavad-gita stwierdza, że Krsna obecny jest w każdym sercu i od Niego pochodzi 

wszelkie działanie, pamiętanie i zapomnienie. Jest On oryginalną osobą, którą poznać można 

poprzez wiedzę wedyjską. Jest On autorem filozofii Vedanty i zna tę filozofię doskonale. Tak 

zwani Vedantyści i Mayavadi, nie są w stanie zrozumieć Krsny takim, jakim On jest 

naprawdę. Wprowadzają oni jedynie w błąd swoich zwolenników, imitując działanie Krsny w 

nieautoryzowany sposób. Krsna, Dusza Najwyższa każdego, już obecny jest w ciele każdego i 

dlatego, jeśli patrzy On na kogoś lub obejmuje kogoś, to nie ma tam mowy o pragnieniu 

posiadania. 

    Niektórzy pytają, że jeśli Krsna jest samowystarczalny, to dlaczego w ogóle manifestował 

rozrywki z gopi, które niepokoją tak zwanych moralistów tego świata? Odpowiedź na to jest 

taka, że takie czyny są okazaniem szczególnej łaski upadłym uwarunkowanym duszom. Gopi 

są również ekspansjami Jego wewnętrznej energii, ale ponieważ Krsna chciał objawić rasa-

lila, one również pojawiły się jako zwykłe ludzkie istoty. W świecie materialnym 

przyjemność jest ostatecznie manifestowana w związku seksualnym pomiędzy mężczyzną i 

kobietą. Mężczyzna żyje jedynie po to, by być przyciąganym przez kobietę, a kobieta żyje 

jedynie po to, by być przyciąganą przez mężczyznę. Jest to podstawowa zasada życia 

materialnego. Skoro tylko dochodzi do takiego związku, ludzie coraz bardziej uwikłują się w 
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 egzystencję materialną. Po to, aby okazać im szczególną łaskę, Pan Krsna objawił Swój 

taniec rasa-lila. Po to tylko, by zachwycić uwarunkowaną duszę. Ponieważ jest ona 

przyciągana przez seksualizm, może doświadczyć tego samego z Krsną, i w ten sposób 

uwolnić się od uwarunkowań materialnych. W drugim Canto Śrimad-Bhagavatam Maharaja 

Pariksit tłumaczy również, że rozrywki i czyny Krsny są lekarstwem dla uwarunkowanych 

dusz. Jeśli jedynie będą słuchać o Krsnie, zostaną wyleczone z materialnej choroby. Mają one 

skłonność do uciech materialnych i przyzwyczajone są do literatury o seksie, ale poprzez 

słuchanie o tych transcendentalnych rozrywkach z gopi, zostaną one uwolnione od 

materialnego zanieczyszczenia. 

    Jak powinni słuchać i od kogo, Śukadeva Gosvami również to tłumaczy. Trudność polega 

na tym, że cały świat pełen jest filozofów Mayavadi, i jeśli oni stają się zawodowymi 

recytatorami Śrimad-Bhagavatam, i kiedy ludzie, nie znając skutków filozofii Mayavadi, 

słuchają od takich osób, zostają wprowadzeni w błąd. Nie poleca się dyskutowania o rasa-lila 

wśród ogółu ludzi, gdyż są oni skażeni filozofią Mayavadi. Ale jeśli tłumaczy to ktoś 

zaawansowany i ludzie słuchają od niego, z pewnością słuchacze ci stopniowo wzniosą się do 

platformy świadomości Krsny i zostaną wyzwoleni z materialnie uwarunkowanego życia. 

    Innym ważnym punktem jest to, że wszystkie gopi, które tańczyły z Krsną, nie były w 

swoich ciałach materialnych. Tańczyły z Krsną w swoich ciałach duchowych. Wszyscy ich 

mężowie myśleli, że żony ich śpią przy ich boku. Tak zwani mężowie gopi byli już 

oczarowani zewnętrzną energią Krsny i pod wpływem samej tej energii nie mogli zrozumieć, 

że żony ich poszły tańczyć z Krsną. Jakie wobec tego są podstawy oskarżania Krsny o taniec 

z cudzymi żonami? Ciała gopi, które należały do ich mężów, leżały w łóżkach, ale duchowe 

cząstki Krsny tańczyły z Nim. Krsna jest najwyższą osobą, całkowitym duchem, i tańczył On 

z duchowymi ciałami gopi. Nie ma zatem żadnego powodu do oskarżania Krsny w 

jakikolwiek sposób. 

    Kiedy zakończył się już taniec rasa, noc przemieniła się w brahma-muhurtę (noc Brahmy – 

bardzo, bardzo długi okres czasu, jak wyjaśnia to Bhagavad-gita). Brahma-muhurta to okres 

półtorej godziny przed wschodem słońca. Zaleca się, aby w tym czasie wstawać z łóżka i, po 

skończeniu dziennej ablucji, zaangażować się w czynności duchowe poprzez udział w 

Mangala-aratrika i intonowanie mantry Hare Krsna. Ten okres jest bardzo korzystny dla 

pełnienia czynności duchowych. Kiedy ta pomyślna chwila nadeszła, Krsna poprosił gopi o 

odejście. Chociaż nie pragnęły one porzucać Jego towarzystwa, były Mu bardzo posłuszne i 

drogie. Skoro tylko Krsna poprosił je, by powróciły do domu, zrobiły to natychmiast. 

Śukadeva Gosvami kończy ten epizod z rasa-lila podkreślając, że jeśli ktoś słucha z 

właściwego źródła o rozrywkach Krsny (który jest Samym Visnu) i gopi, będącymi 

ekspansjami Jego energii, wtedy zostanie ocalony od najbardziej niebezpiecznego typu 

choroby, mianowicie pożądania. Jeśli ktoś rzeczywiście słucha o rasa-lila, zostanie 

całkowicie uwolniony od pragnienia życia seksualnego i wzniesie się na najwyższy poziom 

rozumienia duchowego. Na ogół ludzie, dlatego że słuchają od Mayavadi i sami są Mayavadi, 

coraz bardziej uwikłują się w życie seksualne. Uwarunkowana dusza powinna słuchać o rasa-

lila od mistrza duchowego i pobierać od niego nauki, tak aby mogła właściwie zrozumieć całą 

sytuację. W ten sposób można osiągnąć najwyższy standard życia duchowego. W 

przeciwnym razie będzie się materialnie uwikłanym. Materialne pożądanie jest rodzajem 

choroby serca, i dla wyleczenia tej materialnej choroby serca uwarunkowanej duszy poleca 

się słuchanie, ale nie od impersonalistycznych łotrów. Jeśli słucha się z właściwego źródła, z 

właściwym zrozumieniem, wtedy sytuacja będzie odmienna. 

    Śukadeva Gosvami użył słowa śraddhanvita dla określenia osoby, która została 

wyszkolona w życiu duchowym. Śraddha, czyli wiara, jest początkiem. Ten, kto rozwinął 

swoją wiarę w Krsnę jako Najwyższą Osobę Boga, Najwyższą Duszę, może zarówno 

opisywać jak i słuchać. Śukadeva również użył słowa anuśrnuyat. Należy słuchać od sukcesji 
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 uczniów. Anu znaczy brać przykład (podążać za kimś), i anu znaczy zawsze. Więc należy 

zawsze podążać śladami sukcesji uczniów i nie słuchać od żadnego przypadkowego 

profesjonalnego recytatora, Mayavadi czy zwykłego człowieka. Anuśrnuyat oznacza, że 

należy słuchać od osoby autoryzowanej, która jest w sukcesji uczniów i zawsze 

zaangażowana jest w świadomość Krsny. Jeśli ktoś pragnie słuchać w ten sposób, wtedy 

rezultat będzie pewny. Poprzez słuchanie rasa-lila zostanie on wzniesiony do najwyższej 

pozycji w życiu duchowym. 

    Śukadeva Gosvami użył dwóch specyficznych słów: bhaktim i param. Bhaktim param 

oznacza takie pełnienie służby oddania, które jest ponad etapem początkowym. Ci, którzy 

jedynie przywiązani są do kultu świątynnego, ale nie znają filozofii bhakti, czyli służby 

oddania, są na etapie początkowym. Ten rodzaj bhakti nie jest stanem doskonałym. 

Doskonały stan bhakti jest całkowicie wolny od materialnych zanieczyszczeń. Najbardziej 

niebezpiecznym aspektem tego zanieczyszczenia jest pożądanie, czyli życie seksualne. Służba 

oddania bhaktim param jest tak potężna, że im większy robi się w niej postęp, tym bardziej 

traci się pociąg do życia materialnego. Ten, kto rzeczywiście czerpie korzyści ze słuchania o 

tańcu rasa-lila, ten z pewnością osiąga pozycję transcendentalną i na pewno uwalnia on swoje 

serce z wszelkich śladów pożądania. 

    Śrila Viśvanatha Cakravarti Thakur zauważa, że według Bhagavad-gity dzień Brahmy i noc 

Brahmy są okresem trwającym 4 300 000 lat słonecznych pomnożonych przez 1 000. Według 

Viśvanatha Cakravarti Thakura, taniec rasa trwał przez jedną taką noc Brahmy, ale gopi nie 

były w stanie tego zrozumieć. Aby spełnić ich pragnienie, Krsna rozciągnął tę noc w tak długi 

okres czasu. Ktoś może zapytać, jak to było możliwe, i Viśvanatha Cakravarti Thakur 

przypomina nam, że Krsna, chociaż związany małym sznurem, mógł ukazać Swojej matce 

cały wszechświat w Swoich ustach. Jak to było możliwe? Odpowiedź jest taka, że może On 

zrobić wszystko dla przyjemności Swoich bhaktów. Podobnie, ponieważ gopi pragnęły 

cieszyć się Krsną, otrzymały szansę obcowania z Nim przez tak długi czas. Zrobił to, by 

wypełnić Swoją obietnicę. Kiedy Krsna skradł ubrania gopi, kiedy kąpały się one w Yamunie, 

obiecał im wtedy, że pewnej nocy w przyszłości spełni ich pragnienie. Dlatego jedną noc 

cieszyły się one towarzystwem Krsny jako swoim ukochanym mężem, ale ta noc nie była 

zwykłą nocą. Była to noc Brahmy, i trwała ona miliony, miliony lat. Wszystko jest możliwe 

dla Krsny, który jest najwyższym kontrolerem. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do trzydziestego drugiego rozdziału książki 

Krsna, zatytułowanego "Opis tańca rasa ". 
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 *33. Wyzwolenie Vidyadhary i zabicie demona Śankhasury 

    Pewnego razu pasterze Vrndavany, na czele z Nandą Maharają, zapragnęli udać się do 

Ambikavany, aby dokonać tam ceremonii zwanej Śivaratri. Taniec rasa-lila odbył się 

jesienią, a wkrótce potem wypada czas następnej ceremonii, tzw. Hali albo Dolayatra. 

Pomiędzy ceremonią Dolayatra i rasa-lila jest jedno ważne święto, zwane Śivaratri, które 

szczególnie święcone jest przez Śivaitów, czyli wielbicieli Pana Śivy. Ale czasami 

Vaisnavowie również obchodzą to święto, ponieważ uważają oni Pana Śivę za wielkiego 

Vaisnavę. Jednak bhaktowie, czyli wielbiciele Krsny, nie obchodzą tego święta bardzo 

regularnie. Jak oznajmia Śrimad-Bhagavatam, pasterze, na czele z Nandą, "pewnego razu 

zapragnęli". Oznacza to, że nie obchodzili tego święta Śivaratri bardzo regularnie, ale akurat 

wtedy chcieli udać się do Ambikavany z ciekawości. Ambikavana położona jest gdzieś w 

prowincji Gujarat. Powiedziane jest, że usytuowana jest ona gdzieś nad rzeką Sarasvati, 

jednak przez prowincję Gujarat nie przepływa rzeka Sarasvati. Jedyną rzeką tam jest 

Savarmati. Wszystkie duże miejsca pielgrzymek w Indiach położone są nad takimi 

wspaniałymi rzekami jak Ganges, Yamuna, Sarasvati, Narmada, Godavari, Kaveri, itd. 

Ambikavana usytuowana była na brzegu Sarasvati, i wszyscy pasterze udali się tam razem z 

Nandą. 

    Z wielkim oddaniem wielbili bóstwo Pana Śivy i Ambiki. Jest taki zwyczaj, że wszędzie 

gdzie jest świątynia Pana Śivy, tam musi też być świątynia Ambiki, czyli Durgi, ponieważ 

Ambika jest żoną Pana Śivy i jest ona najbardziej egzaltowaną spośród czystych, wiernych 

kobiet. Nigdy nie opuszcza ona swojego męża. Po dotarciu do Ambikavany, pasterze 

Vrndavany najpierw wykąpali się w rzece Sarasvati. Jeśli ktoś udaje się do jakiegokolwiek 

miejsca pielgrzymek, jego pierwszym obowiązkiem tam jest wykąpanie się, a czasami też 

ogolenie głowy. Jest to pierwszym zadaniem. Po wzięciu tej kąpieli wielbili oni Bóstwa, a 

następnie rozdawali jałmużnę w świętych miejscach. 

    Według systemu wedyjskiego, jałmużnę rozdaje się braminom. Śastry wedyjskie 

oznajmiają, że jedynie bramini i sannyasini mogą przyjmować jałmużnę. Pasterze Vrndavany 

obdarzyli ich więc krowami udekorowanymi złotymi ornamentami i pięknymi girlandami. 

Bramini powinni otrzymywać wsparcie od społeczeństwa, ponieważ sami nie angażują się w 

żadne zajęcia dochodowe. Powinni oni wypełniać jedynie obowiązki braminiczne, jak opisuje 

to Bhagavad-gita – mianowicie muszą być bardzo uczeni, muszą spełniać pokuty i 

praktykować wyrzeczenia. Nie tylko sami muszą być wykształceni, ale też muszą uczyć 

innych. Ich zadanie nie polega jedynie na byciu braminami lecz powinni oni również czynić 

braminów z innych. Jeśli jakiś człowiek zgadza się być uczniem bramina, on również 

otrzymuje szansę stania się braminem. Bramini są zawsze zaangażowani w wielbienie Pana 

Visnu. Dlatego mogą przyjmować różnego rodzaju jałmużnę. A jeśli otrzymują tę jałmużnę w 

nadmiarze, mają oni przeznaczyć ją na służbę dla Visnu. Dlatego pisma wedyjskie polecają 

wspieranie braminów, a ten, kto tak czyni, zadowala Pana Visnu i wszystkich półbogów. 

    Pielgrzymi kąpią się, wielbią Bóstwo i rozdają jałmużnę; powinni oni również pościć jeden 

dzień. Po przybyciu do miejsca pielgrzymki powinni pozostać tam przez co najmniej trzy dni. 

W pierwszy dzień powinni pościć, a w nocy mogą pić trochę wody, ponieważ woda nie 

przerywa postu. 

    Pasterze, na czele z Nandą Maharają, spędzili tę noc na brzegu Sarasvati. Pościli cały 

dzień, a w nocy pili trochę wody. Kiedy udali się już na spoczynek, z pobliskiego lasu 

wypełzł wielki wąż, który chciwie zaczął połykać Nandę Maharaję. Wtedy Nanda, będąc 

całkowicie bezradnym, zaczął wzywać Krsnę: "Mój drogi synu, Krsno, proszę przybądź tu i 

wybaw mnie z tego niebezpieczeństwa! Ten wąż połyka mnie." Kiedy Nanda Maharaja zaczął 

wzywać pomocy, wszyscy pasterze przebudzili się i zobaczyli co się dzieje. Natychmiast 

podnieśli płonące kłody i zaczęli bić nimi węża, mając nadzieję, że w ten sposób go zabiją. 
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 Ale, mimo tego bity płonącymi kłodami wąż nie miał zamiaru zaprzestać połykania Nandy 

Maharajy. 

    Wtedy na miejscu tego wydarzenia pojawił się Krsna i dotknął węża Swoimi lotosowymi 

stopami. Pod dotknięciem lotosowych stóp Krsny, wąż natychmiast zrzucił ciało gada i ukazał 

się im jako piękny półbóg Vidyadhara. Jego ciało było tak piękne, iż zdawał się on być 

godnym uwielbienia. Z jego postaci biła niezwykła światłość i miał na sobie złoty naszyjnik. 

Ofiarował swoje wyrazy szacunku Krsnie i stanął przed Nim w wielkiej pokorze. Krsna 

następnie zapytał półboga: "Zdajesz się być wspaniałym półbogiem, obłaskawionym hojnie 

przez boginię fortuny. Jak to się więc stało, że zaangażowałeś się w tak ohydne czyny, i w 

jaki sposób osiągnąłeś ciało żmiji?" Półbóg zaczął wtedy opowiadać historię swojego 

poprzedniego życia. 

    "Mój drogi Panie", powiedział, "w swoim poprzednim życiu nazywałem się Vidyadhara i 

słynąłem na całym świecie z niezwykłego piękna. Ponieważ byłem tak słynną osobistością, 

zwykłem podróżować wszędzie swoim samolotem. Podczas jednej takiej podróży ujrzałem 

wielkiego mędrca Angirę. Był on bardzo brzydki, a ponieważ ja byłem dumny ze swojego 

piękna, zacząłem się z niego naśmiewać. Z tego powodu ten wielki mędrzec rzucił na mnie 

klątwę, abym przyjął postać węża." 

    Należy zauważyć tutaj, że dopóki ktoś nie dostąpi łaski Krsny, zawsze pozostaje on pod 

wpływem sił materialnej natury, niezależnie od tego, jak wysoką pozycję materialną zajmuje. 

Vidyadhara posiadał wzniosłą materialną pozycję półboga i był on bardzo piękny. Mając tak 

wielką pozycję materialną, mógł również podróżować wszędzie swoim samolotem. Jednakże 

został obrzucony klątwą i w swoim następnym życiu przyjął ciało węża. Każda wyniesiona 

materialnie osoba może zostać strącona w ohydne gatunki życia, jeśli nie jest ostrożna. 

Nieporozumieniem jest pogląd, że po osiągnięciu ciała ludzkiego nie ulega się już degradacji. 

Vidyadhara sam oznajmił, że chociaż był półbogiem, został zmuszony do przyjęcia ciała 

węża. Ale ponieważ został dotknięty stopami Krsny, natychmiast odzyskał świadomość 

Krsny. Zauważył jednakże, że w swoim poprzednim życiu był w rzeczywistości 

grzesznikiem. Osoba świadoma Krsny wie, że zawsze jest sługą sługi Krsny. Jest ona 

najbardziej nieznaczną osobą i wszystko cokolwiek robi dobrego, robi to dzięki łasce Krsny i 

mistrza duchowego. 

    Półbóg Vidyadhara mówił dalej do Śri Krsny: "Ponieważ byłem bardzo dumny z powodu 

posiadania niezwykle pięknego ciała", powiedział, "wyśmiewałem się z brzydoty wielkiego 

mędrca Angiry. On przeklął mnie za moje grzechy i zostałem wężem. Teraz jednakże widzę, 

że to przekleństwo mędrca nie było wcale przekleństwem. Była to dla mnie wielka łaska. 

Gdyby nie rzucił na mnie tej klątwy, nie mógłbym otrzymać ciała węża i nie zostałbym 

dotknięty Twymi lotosowymi stopami i w ten sposób uwolniony od wszelkich materialnych 

zanieczyszczeń." 

    W egzystencji materialnej bardzo ważne są cztery rzeczy: narodziny w dobrej rodzinie, 

posiadanie bogactw, wysokiego wykształcenia i pięknego ciała. Te rzeczy uważane są za 

wartościowe w hierarchii materialnej. Na nieszczęście, bez świadomości Krsny te materialne 

wartości stają się czasami źródłem grzechu i degradacji. Pomimo tego, że Vidyadhara był 

półbogiem i posiadał piękne ciało, z powodu swojej dumy został zdegradowany do ciała 

żmiji. Żmija jest uważana za najbardziej zazdrosne i okrutne żywe stworzenie, ale ci, którzy 

są istotami ludzkimi i są zazdrośni o innych, uważani są za jeszcze bardziej zjadliwych niż 

żmije. Żmija może zostać pokonana albo kontrolowana przez czarodziejskie mantry i zioła, 

ale osoba, która jest zazdrosna, nie może być kontrolowana przez nikogo. 

    "Mój drogi Panie", kontynuował Vidyadhara, "teraz, skoro, jak myślę, zostałem już 

uwolniony od wszelkiego rodzaju grzechów, proszę Cię, abyś pozwolił mi powrócić do mojej 

siedziby na planetach niebiańskich." Prośba ta wskazuje na to, że osoby, które przywiązane są 

do działania przynoszącego owoce, pragnąc promocji do wygód na wyższych systemach 
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 planetarnych, nie mogą osiągnąć swojego ostatecznego celu życia bez przyzwolenia 

Najwyższej Osoby Boga. Również Bhagavad-gita oznajmia, że mniej inteligentne osoby 

pragnące osiągnąć jakieś materialne korzyści, wielbią w tym celu różnych półbogów, ale w 

rzeczywistości otrzymują łaski od tych półbogów tylko za pozwoleniem Pana Visnu, czyli 

Krsny. Półbogowie nie posiadają mocy obdarzania materialnymi łaskami. Nawet jeśli ktoś 

jest przywiązany do łask materialnych, może on wielbić Krsnę, Najwyższą Osobę Boga, i 

Jego o nie prosić. Krsna jest całkowicie zdolny do obdarzania nawet materialnymi łaskami. 

Jest jednak różnica w proszeniu o te łaski półbogów i proszenia o nie Krsny. Dhruva 

Maharaja wielbił Najwyższą Osobę Boga pragnąc łask materialnych, ale kiedy rzeczywiście 

osiągnął łaskę Najwyższego Pana i ujrzał Go, był tak uszczęśliwiony, że odmówił przyjęcia 

jakichkolwiek dobrodziejstw materialnych. Osoba inteligentna nie prosi o łaski półbogów, ani 

też nie oddaje czci półbogom. Od razu angażuje się ona w świadomość Krsny i jeśli ma jakieś 

pragnienia korzyści materialnych, prosi o nie Krsnę, nie półbogów. 

    Oczekując pozwolenia Krsny na powrót do swojej niebiańskiej siedziby, Vidyadhara 

powiedział: "Teraz, kiedy dotknięty zostałem Twoimi lotosowymi stopami, wyzwolony 

zostałem od wszelkich bolączek materialnych. Jesteś najbardziej potężnym spośród 

wszystkich mistyków. Jesteś oryginalną Najwyższą Osobą Boga. Jesteś panem wszystkich 

bhaktów. Ty utrzymujesz wszystkie systemy planetarne i dlatego Ciebie proszę o pozwolenie. 

Możesz traktować mnie jako Twojego w pełni podporządkowanego sługę. Wiem bardzo 

dobrze, że osoby, które bezustannie zaangażowane są w intonowanie Twojego świętego 

imienia, uwolnione zostają od wszelkich skutków grzechów, i niewątpliwie też uwolnione 

zostają od nich osoby, których osobiście dotknąłeś Swoimi lotosowymi stopami." 

    W ten sposób Vidyadhara otrzymał od Krsny pozwolenie powrotu do swojego domu na 

wyższych planetach. Po otrzymaniu tej łaski, zaczął on okrążać Pana. Ofiarował Mu swoje 

pokłony i powrócił na planety niebiańskie. W ten sposób również Nanda Maharaja został 

ocalony od niebezpieczeństwa połknięcia go przez żmiję. 

    Pasterze, którzy przybyli do Ambikavany w celu wzięcia udziału w rytualistycznych 

uroczystościach związanych z kultem Pana Śivy i Ambiki, dopełnili swoich obowiązków i 

zaczęli przygotowywać się do powrotu do Vrndavany. W drodze powrotnej wspominali 

wspaniałe czyny Krsny. Opowiadając sobie wydarzenie związane z wyzwoleniem 

Vidyadhary, jeszcze bardziej przywiązali się do Krsny. Przybyli tam w tym celu, by wielbić 

Pana Śivę i Ambikę, ale w rezultacie tylko wzrosło ich przywiązanie do Krsny. Podobnie, 

gopi wielbiły boginię Katyayani, by jeszcze bardziej przywiązać się do Krsny. Bhagavad-gita 

oznajmia, że osoby, które przywiązane są do wielbienia półbogów, takich jak Pan Brahma, 

Śiva, Indra i Candra, mając na względzie jakąś korzyść, są mało inteligentne i zapomniały o 

prawdziwym celu życia. Ale pasterze, mieszkańcy Vrndavany, nie byli zwykłymi ludźmi. 

Cokolwiek robili, robili to dla Krsny. I nawet jeśli ktoś wielbi półbogów takich jak Pan 

Brahma i Pan Śiva w tym celu, aby jeszcze bardziej przywiązać się do Krsny, to jest to w 

porządku. Ale jeśli ktoś zwraca się do półbogów z pragnieniem jakiejś osobistej korzyści, to 

nie jest to godne pochwały. 

    Pewnej bardzo przyjemnej nocy, w niedługi czas po tym wydarzeniu, zarówno Krsna, jak i 

Jego starszy, niezwykle potężny brat Balarama, udali się do lasu Vrndavany. Towarzyszyły 

Im dziewczęta Vrajabhumi i wszyscy radowali się wzajemnie swoim towarzystwem. Młode 

dziewczęta Vrajy były wspaniale ubrane, udekorowane sandałowym kosmetykiem i kwiatami. 

Księżyc świecił na niebie w otoczeniu błyszczących gwiazd, a łagodny wietrzyk niósł 

aromaty kwiatów mallika, za którymi przepadają trzmiele. Korzystając z nadzwyczaj 

przyjemnej atmosfery, Krsna i Balarama zaczęli śpiewać melodyjne pieśni. Dziewczęta tak 

pochłonięte były ich rytmicznymi melodiami, że prawie zapomniały się. Włosy ich rozplatały 

się, szaty rozluźniały, a ich girlandy zaczęły opadać na ziemię. 



161 

     Wówczas, kiedy wszyscy byli tak bardzo, prawie do szaleństwa, pochłonięci sobą, na 

miejscu tym pojawił się demon będący towarzyszem Kuvery (skarbnika półbogów). Demon 

ten nosił imię Śankhasura, od wartościowego klejnotu w kształcie muszli na jego głowie. Tak 

jak dwaj synowie Kuvery byli nadęci dumą z powodu swoich bogactw i nie zważali na 

obecność Narady Muniego, tak również Śankhasura unosił się dumą z powodu opływania w 

materialne bogactwa. Myślał on, że Krsna i Balarama są zwykłymi pasterzami, cieszącymi się 

towarzystwem wielu młodych dziewcząt. Na ogół zamożne osoby w tym świecie materialnym 

uważają, że wszystkie piękne kobiety powinny należeć do nich. Śankhasura również myślał, 

że ponieważ należy do bogatej świty Kuvery, on, a nie Krsna i Balarama, powinien cieszyć 

się towarzystwem tak wielu pięknych dziewcząt. Dlatego postanowił zająć się nimi. Pojawił 

się przed Krsną i Balaramą oraz dziewczętami Vrajy i zaczął zwodzić dziewczęta w kierunku 

północnym. Rozkazywał im tak, jak gdyby był ich właścicielem i mężem, nie zważając na 

obecność Krsny i Balaramy. Siłą porwane przez Śankhasurę, dziewczęta Vrajy zaczęły wołać 

Krsnę i Balaramę na pomoc. Dwaj bracia natychmiast udali się za nimi, biorąc w Swoje ręce 

dwie ogromne kłody. "Nie bójcie się, nie bójcie się", wołali do gopi. "Przybywamy zaraz, aby 

ukarać demona." Bardzo szybko dogonili Śankhasurę. Widząc siłę obu braci, Śankhasura 

porzucił towarzystwo gopi i uciekł, obawiając się o swoje życie. Ale Krsna nie pozwolił mu 

zbiec. Zostawiwszy gopi pod opieką Balaramy, Sam podążył za Śankhasurą, zamierzając 

odebrać mu podobny do muszli klejnot, zdobiący jego głowę. Biegnąc tuż za nim, pochwycił 

demona i pięścią zadał mu śmiertelny cios. Wtedy odebrał mu wartościowy klejnot i powrócił 

do gopi i Balaramy. I w obecności wszystkich dziewcząt Vrajy, podarował ten klejnot Swemu 

starszemu bratu. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do trzydziestego trzeciego rozdziału książki 

Krsna, zatytułowanego "Wyzwolenie Vidyadhary i zabicie Śankhasury ". 
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 *34. Gopi przeżywają rozłąkę 

    Gopi Vrndavany były tak przywiązane do Krsny, że nie wystarczał im tylko nocny taniec 

rasa. Chciały towarzyszyć Mu i cieszyć się Nim również podczas dnia. Kiedy Krsna udawał 

się do lasu razem ze Swoimi przyjaciółmi i krowami, gopi nie były tam fizycznie obecne, ale 

ich serca były przy Nim. I dzięki temu mogły cieszyć się Jego towarzystwem właśnie poprzez 

mocne przeżywanie rozłąki. Pan Caitanya i bezpośrednio od Niego wywodząca się sukcesja 

Gosvamich nauczali, w jaki sposób osiągnąć to silne uczucie rozłąki. Jeśli nie jesteśmy w 

fizycznym kontakcie z Krsną, możemy obcować z Nim tak jak gopi, poprzez przeżywanie 

rozłąki. Transcendentalna forma Krsny, Jego cechy, rozrywki i otoczenie, wszystkie są 

identyczne z Nim. Jest dziewięć różnych rodzajów służby oddania. Służba oddania dla Krsny 

w przeżywaniu rozłąki wznosi bhaktę na najwyższy poziom doskonałości, poziom gopi. 

    Modlitwa Śrinivasacaryi do sześciu Gosvamich mówi, że porzucili oni materialne 

bogactwa (pochodzące z ich służby dla rządu) i książęcy stan życia i udali się do Vrndavany, 

gdzie żyli tak jak zwykli włóczędzy, chodząc po prośbie od drzwi do drzwi. Ale mocno, w 

sposób właściwy dla gopi, przeżywając rozłąkę z Krsną, w każdym momencie doświadczali 

najwyższej transcendentalnej przyjemności. Podobnie, kiedy Pan Caitanya był w Jagannatha 

Puri, występował On w roli Radharani, przeżywając rozłąkę z Krsną. Ci, którzy są w sukcesji 

Madhva-Gaudiya-sampradaya, powinni również przeżywać rozłąkę z Krsną, wielbić Jego 

formę i dyskutować o Jego transcendentalnych naukach, Jego rozrywkach, cechach, Jego 

otoczeniu i Jego towarzyszach. Mistrzowie duchowi powinni wznosić bhaktów do najwyższej 

doskonałości służby oddania. Bezustanne przeżywanie rozłąki podczas pełnienia służby 

oddania dla Pana jest doskonałością świadomości Krsny. 

    Gopi zwykły rozmawiać o Krsnie pomiędzy sobą, a ich rozmowy były takie. "Moje drogie 

przyjaciółki", powiedziała jedna gopi, "czy wiecie, że kiedy Krsna kładzie się na ziemię, 

spoczywa On na Swoim lewym łokciu, podpierając głowę lewą dłonią. Kiedy Swoimi 

delikatnymi palcami gra na flecie, porusza przy tym atrakcyjnie brwiami, a melodie, które 

wygrywa, stwarzają tak wspaniałą atmosferę, że mieszkańcy planet niebiańskich, podróżujący 

w przestrzeniach ze swoimi żonami, zatrzymują swoje samoloty, zauroczeni wibracjami fletu. 

Siedzące w tych samolotach żony półbogów wstydzą się wtedy swojego własnego śpiewu i 

zdolności muzycznych. Nie tylko to, ale kiedy dotknięte zostają pragnieniem miłości 

małżeńskiej z Krsną, ich włosy natychmiast rozplatają się, a obcisłe suknie rozluźniają." 

    Inna gopi powiedziała: "Moje drogie przyjaciółki, Krsna zawsze przystrojony jest złotym 

naszyjnikiem i jest tak piękny, że bogini fortuny zawsze spoczywa na Jego piersi. Piękny 

Krsna gra na Swoim flecie, aby ożywić serca bhaktów. Jest On jedynym przyjacielem 

cierpiących żywych istot. Kiedy tylko zaczyna On grać na Swoim flecie, wszystkie krowy i 

inne zwierzęta Vrndavany, chociaż zajęte jedzeniem, przestają żuć i zastygają w bezruchu z 

kęsem pożywienia w swoich ustach. Uszy ich podnoszą się i nieruchomieją. Nie wyglądają 

już dłużej jak żywe, ale jak zwierzęta z obrazka. Flet Krsny jest tak urzekający, że nawet 

zwierzęta zostają zauroczone, więc co dopiero mówić o nas." 

    Inna gopi rzekła: "Moje drogie przyjaciółki, nie tylko zwierzęta, ale nawet nieożywione 

rzeczy, takie jak rzeki i jeziora Vrndavany, również zostają urzeczone, kiedy Krsna 

przechodzi obok nich z pawim piórem we włosach i ciałem pomalowanym minerałami 

Vrndavany. Z liśćmi i kwiatami dekorującymi Jego ciało, wygląda On jak bohater. Kiedy gra 

On na Swoim flecie i razem z Balaramą nawołuje krowy, rzeka Yamuna przestaje płynąć i 

czeka aż wiatr przyniesie jej kurz z lotosowych stóp Krsny. Rzeka Yamuna jest tak 

nieszczęśliwa jak my. Nie otrzymuje ona łaski Krsny. Pozostaje ona jedynie urzeczoną, 

zatrzymując swoje fale, tak jak i my przestajemy płakać, sfrustrowane z powodu Krsny." 

    Podczas nieobecności Krsny gopi bezustannie roniły łzy, ale czasami, kiedy oczekiwały 

nadejścia Krsny, przestawały płakać. Kiedy jednak widziały, że Krsna nie nadchodzi, wtedy, 
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 zawiedzione, na nowo zaczynały płakać. Krsna jest oryginalną Osobą Boga, źródłem 

wszystkich form Visnu, a Jego przyjaciele-pasterze są wszyscy półbogami. Pan Visnu jest 

zawsze otoczony różnymi półbogami, takimi jak Pan Śiva, Pan Brahma, Indra, Candra i inni, 

oraz zawsze jest wielbiony przez nich. Kiedy Krsna wędrował przez las Vrndavany albo 

spacerował po Wzgórzu Govardhana, towarzyszyli Mu Jego przyjaciele-pasterze. Spacerując, 

grał na flecie, przywołując w ten sposób Swoje krowy. Będąc w pobliżu Niego, drzewa i 

rośliny Vrndavany natychmiast stawały się świadome Krsny. Wtedy chciały obdarzyć Go 

wszystkim, cokolwiek tylko miały – swoimi owocami, kwiatami, nieprzerwanie spadającymi 

z ich gałęzi, i miodem. 

    Kiedy Krsna spacerował po brzegu Yamuny, zawsze widziano Go z tilakiem na czole i 

girlandami z różnego rodzaju leśnych kwiatów. Całe Jego ciało było pokryte papką sandałową 

i listeczkami tulasi. W powietrzu unosiły się trzmiele, oszalałe z powodu atmosfery pełnej 

słodkiego nektaru. Zadowolony z brzęczenia pszczół, Krsna grał na Swoim flecie, i te 

połączone dźwięki były tak słodkie, że zwierzęta wodne, żurawie, łabędzie, kaczki i inne 

ptaki, zostały oczarowane. Zamiast pływać albo fruwać, zamierały w bezruchu. Zamykały 

oczy i popadały w trans medytacji i uwielbienia dla Krsny. 

    Jedna gopi powiedziała: "Moje drogie przyjaciółki, czy zauważyłyście, jak wspaniale 

Krsna i Balarama wyglądają w Swoich kolczykach i naszyjnikach perłowych? Kiedy bawią 

się na szczycie Wzgórza Govardhana i kiedy Krsna gra na Swoim flecie, urzekając całą 

manifestację kosmiczną, wszystko pogrąża się w transcendentalnym szczęściu. Kiedy zaczyna 

On grać, chmury nie grzmią już głośno, jak gdyby ze strachu przed Nim. Raczej, aby nie 

zakłócać wibracji Jego fletu, odpowiadają łagodnymi pomrukami, w ten sposób gratulując 

Krsnie, swojemu przyjacielowi." 

    Krsna uważany jest za przyjaciela chmur, ponieważ zarówno chmury jak i Krsna 

zadowalają ludzi, kiedy są oni pełni nieszczęść. Kiedy ludzie cierpią porażenie słoneczne z 

powodu nadmiernych upałów, chmury zadowalają ich deszczem. Podobnie, kiedy ludzie w 

życiu materialnym niepokojeni są przez płonący ogień materialnych cierpień, Krsna przynosi 

im ulgę. Krsnę i chmury uważa się za przyjaciół również z tego powodu, że mają ten sam 

kolor ciał. Pragnąc powinszować swojemu wyższemu przyjacielowi, chmury nie wylewały 

wody, ale zesłały deszcz małych kwiatów, przykrywając nimi głowę Krsny i chroniąc Go w 

ten sposób od palących promieni słonecznych. 

    Jedna z gopi powiedziała matce Yaśodzie: "Moja droga matko, twój syn jest ekspertem 

pośród Swoich przyjaciół-pasterzy. Zna On różnego rodzaju sztuki, wie jak opiekować się 

krowami i jak grać na flecie. Komponuje On Swoje własne pieśni i aby je śpiewać, przykłada 

flet do Swoich ust. Kiedy zaczyna grać, czy to rano czy wieczorem, wszyscy półbogowie, 

tacy jak Pan Śiva, Brahma Indra i Candra, skłaniają swoje głowy i słuchają w skupieniu. 

Chociaż są oni bardzo wykształceni i posiadają duże doświadczenie, nie mogą pojąć melodii 

fletu Krsny. Słuchają uważnie, usiłując je zrozumieć, ale zostają jedynie oszołomieni, nic 

więcej." 

    Inna gopi rzekła: "Moja droga przyjaciółko, kiedy Krsna powraca do domu ze Swoimi 

krowami, ślady Jego stóp – z flagą, błyskawicą, trójzębem i kwiatem lotosu – leczą ból, który 

ziemia odczuwa kiedy tratują ją krowy. Kiedy spaceruje, w tak atrakcyjny sposób stawiając 

kroki i niosąc Swój flet, jedynie przez obserwowanie Go budzi się w nas żądza i pragniemy 

Jego towarzystwa. Zamieramy wtedy w bezruchu i stajemy się podobne drzewom stojącym w 

doskonałym spokoju. Zapominamy nawet o tym, jak wyglądamy." 

    Krsna miał wiele tysięcy krów, które podzielone były na grupy według swojego koloru. 

Nosiły również rozmaite imiona, odpowiadające ich kolorowi. Kiedy Krsna powracał z 

pastwiska, krowy te już były zgromadzone w swoich grupach. I tak jak Vaisnavowie liczą 108 

korali, które reprezentują 108 poszczególnych gopi, tak Krsna przywołał 108 różnych grup 

krów. 
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     "Kiedy Krsna powraca z pastwiska, ciało Jego zdobią girlandy z liści tulasi", opisywała 

Go swojej przyjaciółce jeszcze inna gopi." Jedną Swoją rękę opiera na ramieniu przyjaciela i 

zaczyna dmuchać w Swój transcendentalny flet. Żony czarnego jelenia zostają zauroczone, 

kiedy słyszą wibracje tego fletu, tak podobne do dźwięków viny. Urzeczone sarny podchodzą 

do Krsny i zamierają w bezruchu, zapominając o swoich domach i mężach. Tak jak my 

urzeczone jesteśmy oceanem transcendentalnych cech Krsny, tak te sarny urzeczone zostają 

wibracjami Jego fletu." 

    Inna gopi powiedziała matce Yaśodzie: "Moja droga mamo, kiedy twój syn powraca do 

domu, dekoruje Swoje ciało pączkami kwiatów kunda, i, aby zadowolić i oświecić Swoich 

przyjaciół, dmie w Swój transcendentalny flet. Chłodny i orzeźwiający wiatr z południa 

stwarza przyjemną atmosferę. Korzystając z tej pomyślnej atmosfery, półbogowie, tacy jak 

Gandharvowie i Siddhowie, ofiarowują Krsnie modlitwy, bijąc w swoje bębenki i dmiąc w 

konchy. Krsna jest bardzo łaskawy dla mieszkańców Vrajabhumi, Vrndavany, i kiedy 

powraca On ze Swoimi krowami i przyjaciółmi, wszyscy przypominają sobie jak podniósł 

Wzgórze Govardhana. Korzystając z tej okazji, najbardziej wzniośli półbogowie, tacy jak Pan 

Brahma i Śiva, zstępują, aby ofiarować swoje wieczorne modlitwy i towarzyszą oni 

pasterzom w wysławianiu cech Krsny." 

    "Krsna porównywany jest do księżyca narodzonego w oceanie łona Devaki. Kiedy powraca 

wieczorem, wygląda na zmęczonego, ale mimo to stara się Swoją błogosławioną obecnością 

zadowolić mieszkańców Vrndavany. Kiedy powraca przystrojony girlandami kwiatów, Jego 

twarz wygląda bardzo pięknie. Jego krok, kiedy wkracza do Vrndavany, przypomina chód 

słonia, i powoli wchodzi On do Swojego domu. Po Jego powrocie, mężczyźni, kobiety i 

krowy Vrndavany natychmiast zapominają o upalnym dniu." 

    Takie opisy transcendentalnych rozrywek i czynów Krsny były pamiętane przez gopi 

podczas Jego nieobecności we Vrndavanie. Nam dają one pewne pojęcie o atrakcyjności 

Krsny. Wszystko i wszyscy są przyciągani do Krsny – taki jest doskonały opis atrakcji Krsny. 

Przykład gopi jest bardzo pouczający dla osób, które starają się być zaabsorbowane 

świadomością Krsny. Można bardzo łatwo obcować z Krsną poprzez pamiętanie Jego 

transcendentalnych rozrywek. Każdy odczuwa potrzebę kochania kogoś. Istotą świadomości 

Krsny jest to, że Krsna jest przedmiotem wszelkiej miłości. Poprzez bezustanne intonowanie 

mantry Hare Krsna i pamiętanie transcendentalnych rozrywek Krsny można być w pełni 

pogrążonym w świadomości Krsny i w ten sposób uczynić swoje życie wzniosłym i 

owocnym. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do trzydziestego czwartego rozdziału książki 

Krsna, zatytułowanego "Gopi przeżywają rozłąkę": 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*35. Kamsa posyła Akrurę po Krsnę 

    Vrndavana była zawsze pochłonięta myślami o Krsnie. Każdy pamiętał Jego rozrywki i był 

bezustannie pogrążony w oceanie transcendentalnego szczęścia. Ale świat materialny jest tak 
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 pełen nieczystości, że nawet Vrndavanę nawiedzały asury, czyli demony, usiłując zakłócić 

tamtejszy spokój. 

    Pewien demon o imieniu Aristasura wszedł do wioski w postaci wielkiego byka, o 

olbrzymim ciele i z olbrzymimi rogami, ryjąc przy tym swoimi kopytami ziemię. Kiedy 

demon ten pędził do Vrndavany, cała okolica drżała jak gdyby od trzęsienia ziemi. 

Skopawszy ziemię tuż nad brzegiem rzeki, rycząc dziko, wtargnął na teren samej wioski. Jego 

przeraźliwy ryk był tak przenikliwy, że niektóre z brzemiennych krów i kobiet poroniły. Jego 

cielsko było tak potężne, otyłe i mocne, że wkoło niego unosiły się chmury, tak jak gromadzą 

się one nad wierzchołkiem góry. Wygląd Aristasury był tak przerażający, że kiedy wszedł do 

Vrndavany, wszyscy mężczyźni i kobiety przepełnili się strachem, a krowy i inne zwierzęta, 

spłoszone, zbiegły z wioski. 

    Sytuacja stała się nie do wytrzymania, więc wszyscy mieszkańcy wioski zaczęli wołać, 

"Krsno, Krsno, ocal nas." Krsna również widział uciekające w popłochu krowy i natychmiast 

odpowiedział, "Nie bójcie się. Nie macie się czego obawiać." Następnie pojawił się przed 

Aristasurą i powiedział: "Jesteś najniższym stworem pośród wszystkich żywych istot. 

Dlaczego straszysz mieszkańców Gokuli? Co chcesz przez to zyskać? Jeśli przyszedłeś tutaj, 

aby zakwestionować Mój autorytet, to jestem gotów z tobą walczyć." W ten sposób Krsna 

rzucił wyzwanie demonowi, doprowadzając go Swoimi słowami do wściekłości. Krsna stanął 

przed bykiem, opierając Swą rękę na ramieniu jednego z przyjaciół. Byk zaczął w gniewie 

zbliżać się do Niego. Kopiąc ziemię swoimi kopytami, Aristasura podniósł ogon, który sięgał 

takiej wysokości, że wydawało się, że chmury gromadzą się wokół niego. Jego czerwone 

oczy poruszały się gniewnie. Nastawiając swoje rogi na Krsnę, zaczął gnać w Jego kierunku 

niczym piorun Pana Indry. Ale Krsna natychmiast pochwycił go za rogi i odrzucił na bok, tak 

jak potężny słoń odtrąca małego, nieprzyjaznego słonia. Chociaż demon zdawał się być 

bardzo wyczerpanym i chociaż cały był spocony, zdobył się jednak na odwagę i wstał. 

Ponownie zaatakował Krsnę z wielką siłą i złością. Oddychając ciężko, biegł w kierunku 

Krsny. Ale Krsna jeszcze raz złapał go za rogi i rzucił nim o ziemię, łamiąc przy tym jego 

rogi. Następnie zaczął deptać jego ciało, tak jak depcze się mokre ubranie na ziemi, by 

wycisnąć je z wody. Będąc kopanym w ten sposób, Aristasura przewrócił się i zaczął 

gwałtownie wierzgać nogami. Krwawiąc, oddając mocz i kał, z oczami wychodzącymi z 

orbit, przeniósł się do królestwa śmierci. 

    Wtedy półbogowie z planet niebiańskich zaczęli obrzucać Krsnę kwiatami, chwaląc Go w 

ten sposób za Jego osiągnięcia. Krsna już był życiem i duszą wszystkich mieszkańców 

Vrndavany, a po zabiciu tego demona w postaci byka, wszystkie oczy były wpatrzone tylko w 

Niego. Razem z Balaramą wszedł triumfalnie do wioski, a mieszkańcy Vrndavany z wielką 

radością zaczęli wysławiać obu braci. Jeśli ktoś dokonuje jakiegoś wspaniałego wyczynu, 

wtedy naturalnie radują się jego krewni i powinowaci. 

    To właśnie po tym wydarzeniu, wielki mędrzec Narada wyjawił sekret o Krsnie. Narada 

Muni jest powszechnie znany jako devadarśana, co oznacza, że może być on widziany 

jedynie przez półbogów lub przez osoby będące na poziomie półbogów. Ale Narada 

odwiedził Kamsę, który wcale nie znajdował się na poziomie półbogów, i ten mimo wszystko 

go zobaczył. Oczywiście Kamsa widział również Krsnę, więc co dopiero mówić o Naradzie 

Munim, ale na ogół po to, aby zobaczyć Pana i Jego bhaktów, trzeba posiadać oczyszczone 

oczy. Oczywiście poprzez obcowanie z czystym bhaktą można osiągać niepostrzegalne 

korzyści, które określane są słowem ajnatasukrti. Mimo iż ktoś nie zdaje sobie sprawy z tego, 

w jaki sposób czyni postęp, to jednak ma to miejsce, kiedy obcuje z bhaktą Pana. Misją 

Narady Muniego było szybkie doprowadzenie rzeczy do końca. Krsna pojawił się po to, by 

zabić demony, a Kamsa był pierwszym pośród nich. Narada chciał przyspieszyć bieg 

wydarzeń i dlatego natychmiast udał się do Kamsy z wszystkimi prawdziwymi informacjami. 

"Masz zostać zabity przez ósmego syna Vasudevy", powiedział Narada Kamsie. "Tym 
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 ósmym synem jest Krsna. Zostałeś wprowadzony w błąd przez Vasudevę, kiedy 

poinformował cię, że ósmym dzieckiem była dziewczynka. W rzeczywistości dziewczynka ta 

narodziła się z Yaśody, żony Nandy Maharajy, i Vasudeva podmienił ją. W ten sposób 

zostałeś wprowadzony w błąd. Krsna jest synem Vasudevy, jak również jest Nim Balarama. 

Obawiając się twojej okrutnej natury, Vasudeva przezornie ukrył Ich we Vrndavanie, aby byli 

z dala od ciebie." Narada dalej poinformował Kamsę, "Krsna i Balarama żyli incognito 

(nierozpoznani) pod opieką Nandy Maharajy. Wszystkie asury, twoi towarzysze, których 

posłałeś do Vrndavany z misją zabicia wielu różnych dzieci, wszystkie zostały zabite przez 

Krsnę i Balaramę." 

    Skoro tylko Kamsa otrzymał te informacje od Narady Muniego, wyjął swój ostry miecz i 

przygotował się do zabicia Vasudevy za jego dwulicowość. Ale Narada uspokoił go. "Nie 

możesz zostać zabity przez Vasudevę", powiedział. "Dlaczego zatem pragniesz go zabić? 

Lepiej postaraj się zabić Krsnę i Balaramę." Ale by uspokoić swój gniew, Kamsa 

zaaresztował Vasudevę i Devaki, i zakuł ich w żelazne łańcuchy. Działając w oparciu o nowe 

informacje, Kamsa natychmiast przywołał demona Keśi i kazał mu udać się do Vrndavany, by 

sprowadzić Krsnę i Balaramę. W rzeczywistości Kamsa poprosił Keśi, aby poszedł do 

Vrndavany po własną śmierć, jako że został on tam wkrótce zabity przez Krsnę i Balaramę, 

osiągając w ten sposób zbawienie. Następnie Kamsa przywołał doświadczonych treserów 

słoni: Canurę, Mustikę, Śalę, Tośalę, itd., i powiedział im, "Moi drodzy przyjaciele, starajcie 

się słuchać mnie uważnie. W rezydencji Nandy Maharajy we Vrndavanie znajdują się dwaj 

bracia, Krsna i Balarama. Są oni w rzeczywistości dwoma synami Vasudevy. Jak wiecie, 

przepowiedziano mi, że zginę z rąk Krsny. Teraz proszę was o zorganizowanie zawodów 

zapaśniczych. Na festiwal ten przybędą ludzie z różnych części kraju. Ja postaram się 

sprowadzić tutaj tych dwóch chłopców, a waszym zadaniem będzie zabicie ich na arenie 

walki." 

    Zawody zapaśnicze nadal odbywają się wśród tubylców w północnej części Indii, a z 

oznajmienia Śrimad-Bhagavatam wynika, że zawody te były również popularne 5 000 lat 

temu. Kamsa planował zorganizowanie takich zawodów zapaśniczych i zamierzał zaprosić na 

nie wielu ludzi. Powiedział również treserom słoni, "Przyprowadźcie na pewno słonia 

imieniem Kuvalayapida i trzymajcie go przy wejściu do obozu zapaśniczego. Starajcie się 

złapać i zabić Krsnę i Balaramę tuż po Ich przybyciu." 

    Kamsa również poradził swoim przyjaciołom, aby przygotowali ofiarę ze zwierzęcia dla 

Pana Śivy i dokonali również ofiary zwanej Dhanur-yajna, oraz ofiary, którą spełnia się 

czternastego dnia księżyca, nazywanego Caturdaśi. Dzień ten przypada na trzeci dzień po 

Ekadaśi i ustanowiony został dla wielbienia Pana Śivy. Jedna z pełnych ekspansji Pana Śivy 

jest nazywana Kalabhairava. Ta forma Pana Śivy czczona jest przez demony, które 

ofiarowywują przed nią zwierzęta ze złupioną skórą. Praktyka ta nadal ma miejsce w Indiach, 

w miejscu zwanym Vaidyanatha-dhama, gdzie demony dokonują ofiar ze zwierząt przed 

bóstwem Kalabhairava. Kamsa należał do tej demonicznej grupy. Był również biegłym 

dyplomatą, więc szybko zorganizował swoich demonicznych przyjaciół, przygotowując ich 

do zabicia Krsny i Balaramy. 

    Następnie przywołał Akrurę, jednego z potomków rodziny Yadu, w której Krsna przyszedł 

na świat jako syn Vasudevy. Kiedy Akrura pojawił się przed Kamsą, Kamsa bardzo 

serdecznie potrząsnął jego ręką i powiedział, "Mój drogi Akruro, w rzeczywistości nie mam 

lepszego od ciebie przyjaciela w dynastii Bhoja i Yadu. Jesteś najbardziej wspaniałomyślną 

osobą, więc jako twój przyjaciel, proszę cię o wyświadczenie mi pewnej przysługi. Właściwie 

szukam schronienia u ciebie dokładnie tak, jak Król Indra szuka schronienia u Pana Visnu. 

Proszę cię, abyś natychmiast udał się do Vrndavany i znalazł tych dwóch chłopców, Krsnę i 

Balaramę. Są oni synami Nandy Maharajy. Weź ten wspaniały powóz, który specjalnie 

przygotowałem dla Nich i przywieź Ich tutaj natychmiast. Jest to moja prośba do ciebie. 
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 Moim planem jest zabicie Ich obu. Skoro tylko przekroczą bramę, będzie czekał na Nich ten 

olbrzymi słoń, Kuvalayapida, który prawdopodobnie będzie w stanie Ich zabić. Ale jeśli w 

jakiś sposób uda Im się zbiec, spotkają się wtedy z zapaśnikami i zostaną zabici przez nich. 

Taki jest mój plan. A po zabiciu tych dwóch chłopców, pozbędę się Vasudevy i Nandy, 

którzy są podporą dynastii Vrsni i Bhoja. Zabiję również mego ojca, Ugrasenę, i jego brata, 

Devakę, ponieważ w rzeczywistości są oni moimi wrogami i zawadą w mojej dyplomacji i 

polityce. W ten sposób pozbędę się wszystkich moich wrogów. Jarasandha jest moim teściem, 

a wielka małpa Dvivida jest moim przyjacielem. Z ich pomocą nie trudno będzie zabić 

wszystkich królów świata, którzy wspierają półbogów. Taki jest mój plan. W ten sposób 

pozbędę się wszelkiej opozycji i będę mógł rządzić całym światem bez żadnych przeszkód. 

Możesz wiedzieć także, że Śambara, Narakasura i Banasura są moimi bliskimi przyjaciółmi, i 

jeśli rozpocznę wojnę przeciwko królom wspierającym półbogów, oni mi odpowiednio w tym 

pomogą. Z pewnością pozbędę się wszystkich moich wrogów. Proszę cię, udaj się 

natychmiast do Vrndavany i zachęć tych chłopców do przybycia tutaj, aby mogli zobaczyć 

piękno Mathury i podziwiać zawody zapaśnicze." 

    Po wysłuchaniu planu Kamsy, Akrura odpowiedział: "Wspaniale obmyśliłeś ten plan 

pozbycia się wszelkich przeszkód stojących na drodze twojej dyplomacji. Ale powinieneś 

zachować pewną ostrożność, gdyż w przeciwnym razie plany twoje nie będą owocne. 

Ostatecznie przecież, człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi. My możemy robić bardzo wielkie 

plany, ale zawiodą one, dopóki nie zostaną one usankcjonowane przez wyższy autorytet. 

Każdy w tym materialnym świecie wie, że o wszystkim przesądza siła nadprzyrodzona. Ktoś 

może obmyślać jakieś wielkie plany w swoim płodnym umyśle, ale musi on zdawać sobie 

sprawę z tego, że odbierze skutki tego, czy to w postaci niedoli, czy szczęścia. Ale ja nie mam 

nic przeciwko twojej propozycji. Jako przyjaciel, wypełnię twoje polecenie i przywiozę tutaj 

Krsnę i Balaramę, tak jak sobie życzysz." 

Po pouczeniu swoich przyjaciół w odpowiedni sposób, Kamsa odszedł do swojego pałacu, a 

Akrura udał się do Vrndavany." 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do trzydziestego piątego rozdziału książki 

Krsna, zatytułowanego "Kamsa posyła Akrurę po Krsnę". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 

 *36. Zabicie demona Keśi i Vyomasury 

    Po otrzymaniu instrukcji od Kamsy, demon Keśi przybrał postać okropnego konia. Wszedł 

na teren Vrndavany z rozwianą grzywą, rozkopując kopytami ziemię. Jego rżenie napełniło 

zgrozą cały świat. Krsna widział jak demon przestraszył wszystkich mieszkańców 

Vrndavany, rżąc i wywijając w powietrzu swoim podobnym do chmury ogonem. Krsna 

zrozumiał, że demon ten wyzywa Go do walki. Pan przyjął to wyzwanie i stawił się przed 

Keśi. Wtedy koń zaczął zbliżać się do niego, wydając okropny, podobny rykowi lwa dźwięk. 

Keśi pędził w kierunku Pana z ogromną prędkością, usiłując stratować Go nogami, które były 

silne, potężne i mocne jak skała. Krsna jednakże natychmiast pochwycił go za te nogi, tym 

samym zatrzymując go w miejscu. Rozzłościwszy się nieco, Krsna zaczął zręcznie okrążać 

konia. Po paru takich okrążeniach odrzucił go od Siebie o co najmniej sto metrów, tak jak 

Garuda rzuca wielkim wężem. Rzucony w ten sposób przez Krsnę, koń natychmiast stracił 

przytomność, ale po chwili doszedł do zmysłów i z wielką złością i siłą pognał w kierunku 

Krsny, tym razem z otwartą paszczą. Skoro tylko dotarł do Niego, Krsna włożył mu do 

paszczy Swoją lewą rękę, a demon odniósł wrażenie, że ktoś włożył mu do gardła rozpalony 

pręt żelaza, tak wielki poczuł ból. Natychmiast wypadły mu wszystkie zęby. Na dodatek ręka 

Krsny w jego paszczy zaczęła się nadymać, zatykając gardło Keśi. Wtedy wielki koń zaczął 

się dusić. Jego ciało oblało się potem i zaczął wierzgać kopytami. Kiedy wydawał już ostatnie 

tchnienie, jego gałki oczne wyszły mu z orbit i jednocześnie oddawał mocz i kał. W ten 

sposób wyzionął ducha. Kiedy był już martwy, jego paszcza rozwarła się szeroko i Krsna bez 

trudu mógł wyciągnąć Swoją rękę. On Sam nie był bardzo zdziwiony, że demon został zabity 

z taką łatwością, ale półbogowie zostali wprawieni w zdumienie, i wielce doceniając 

dokonanie Krsny, ofiarowali Mu swoje wyrazy uznania, obsypując Go obficie kwiatami. 

    Po tym wydarzeniu Narada Muni, największy spośród wszystkich bhaktów, przyszedł 

zobaczyć się z Krsną w odosobnionym miejscu i zaczął rozmawiać z Nim w ten sposób. "Mój 

drogi Panie Krsno", powiedział, "jesteś nieograniczoną Duszą Najwyższą, najwyższym 

kontrolerem wszystkich sił mistycznych, Panem całego wszechświata, wszechprzenikającą 

Osobą Boga. Ty jesteś miejscem spoczynku całej manifestacji kosmicznej, mistrzem 

wszystkich bhaktów i Panem każdego. Mój drogi Panie, jako Dusza Najwyższa wszystkich 

żywych istot, pozostajesz w ukryciu wewnątrz ich serc, dokładnie tak jak ogień ukryty jest w 

każdym kawałku opału. Jesteś świadkiem wszystkich czynów żywych istot i jesteś 

najwyższym kontrolerem w ich sercach. Jesteś samowystarczalny. Istniałeś przed 

stworzeniem i cały ten materialny świat stworzyłeś poprzez Swoją własną energię. Zgodnie z 

Twym doskonałym planem, świat ten tworzony jest poprzez wzajemne oddziaływanie na 

siebie sił materialnej natury, i przez Ciebie jest on następnie utrzymywany i niszczony. 

Chociaż wszelkie te działania nie mają na Ciebie żadnego wpływu, Ty jesteś ich wiecznym 

najwyższym kontrolerem. Mój drogi Panie, pojawiłeś się na powierzchni Ziemi w tym celu, 

by unicestwić wszystkich tak zwanych królów, którzy są w rzeczywistości demonami. 

Straszydła te przebrały się w szaty królewskie i w ten sposób zwodzą ludzi. Pojawiłeś się w 

tym celu, by potwierdzić Swoje własne zdanie, że przychodzisz do tego świata materialnego 

po to, by chronić zasady religii i unicestwić niepożądanych złoczyńców. Dlatego jestem 

pewien, mój drogi Panie, że już pojutrze zobaczę jak zabijasz demonów takich jak Canura, 

Mustika, jak również innych zapaśników i słoni, oraz samego Kamsę. Zobaczę to na własne 

oczy. Po tym mam nadzieję być świadkiem zabicia takich demonów jak Śankha, Yavana, 

Mura i Narakasura. Zobaczę również jak zabierasz z niebiańskiego królestwa kwiat parijata i 

jak pokonujesz samego Króla niebios. 

    "Mój drogi Panie", kontynuował Narada Muni, "następnie będę mógł być świadkiem tego, 

jak poślubiasz księżniczki, córki walecznych królów, dając tym dowód Swojej sile jako 

ksatriya. (Kiedy ksatriya pragnie poślubić bardzo piękną i wykwalifikowaną księżniczkę, 
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 córkę wielkiego króla, musi stanąć do walki ze swoimi rywalami i pokonać ich. Wtedy w 

nagrodę otrzymuje rękę księżniczki.) 

    "Zobaczę również jak wybawiasz z piekła Króla Nrgę", powiedział Narada Muni. "Tego 

dokonasz w Dvarace. Będę mógł również zobaczyć, jak zdobywasz Sobie żonę i klejnot 

Syamantaka, oraz jak wybawiasz od śmierci syna bramina, który już został przeniesiony na 

inną planetę. Potem będę świadkiem tego, jak zabijasz demona Paundrakę i palisz na popiół 

królestwo Kaśi. Ujrzę jak w wielkich walkach zabijasz z ramienia Króla Yudhisthiry Króla 

Cedi i Dantavakrę. Poza tym będę świadkiem wielu Twoich bohaterskich czynów podczas 

Twojego pobytu w Dvarace. I o wszystkich tych Twoich dokonaniach, które spełniasz tylko 

dzięki Swojej łasce, będą śpiewali wszyscy wielcy poeci wszystkich czasów. W bitwie na 

Kuruksetra weźmiesz udział jako woźnica Swojego przyjaciela Arjuny i jako inkarnacja 

niezwyciężonej śmierci, wieczny czas, unicestwisz wszystkich zgromadzonych tam 

wojowników. Zobaczę w tej wielkiej walce zagładę wielkiej liczby sił militarnych. Mój drogi 

Panie, pozwól, że złożę pełne uszanowania pokłony Twoim lotosowym stopom. Jesteś 

całkowicie usytuowany w transcendentalnej pozycji doskonałej wiedzy i pełnego szczęścia. 

Jesteś kompletny w Sobie i jesteś poza jakimikolwiek pragnieniami. Poprzez przejawienie 

Swojej energii wewnętrznej, ustanowiłeś wpływ mayi. Nikt nie jest nawet w stanie zmierzyć 

Twoich nieograniczonych mocy. Mój drogi Panie, Ty jesteś najwyższym kontrolerem 

wszystkiego. Jesteś całkowicie pod wpływem Swych własnych wewnętrznych mocy i nie ma 

sensu uważać, że jesteś zależny od jakiejkolwiek ze Swoich kreacji. 

    "Narodziłeś się w dynastii Yadu, czyli dynastii Vrsni. Twoje pojawienie się na tej Ziemi w 

oryginalnej formie wiecznego szczęścia i wiedzy jest Twoją własną rozrywką. Nie jesteś 

zależny od nikogo poza Samym Sobą. Dlatego Twoim lotosowym stopom ofiarowuję pełne 

szacunku pokłony." 

    Narada Muni chciał wpoić ogółowi ludzi, że Krsna jest całkowicie niezależny. Jego 

dokonania, takie jak pojawienie się w rodzinie Yadu, czy Jego przyjaźń z Arjuną, nie są 

bynajmniej spełniane dlatego, że pragnie On cieszyć się ich rezultatami. Są to wszystko 

rozrywki i dla Niego jest to zabawa. Ale dla nas są one rzeczywistymi, istotnymi faktami. 

    Po ofiarowaniu Krsnie swoich wyrazów szacunku, Narada otrzymał pozwolenie odejścia. 

Natomiast Krsna, zabiwszy demona Keśi, powrócił do lasu, do Swoich krów i przyjaciół, jak 

gdyby nic się nie stało. Krsna jest wiecznie w ten sposób zaangażowany w Swoje 

transcendentalne rozrywki we Vrndavanie, ze Swoimi przyjaciółmi, wiejskimi chłopcami i 

gopi, ale czasami przejawia On Swoją nadzwyczajną siłę Najwyższej Osoby Boga, zabijając 

różnego typu demony. 

    Tego samego ranka, ale trochę później, Krsna poszedł bawić się ze Swoimi przyjaciółmi na 

szczyt Wzgórza Govardhana. Bawili się w policjantów i złodziei. Niektórzy grali rolę 

policjantów, inni byli złodziejami, a niektórzy przyjęli rolę jagniąt. Kiedy w ten sposób byli 

zaangażowani w swoje dziecinne zabawy, pojawił się przed nimi demon o imieniu 

Vyomasura, "demon, który unosi się w powietrzu". Był on synem innego wielkiego demona o 

imieniu Maya. Demony te mają zdolności magiczne. Vyomasura przybrał postać pasterza 

grającego rolę złodzieja i ukradł wielu chłopców, którzy grali rolę jagniąt. W ten sposób 

uprowadził prawie wszystkich chłopców, zabierając jednego po drugim, i umieścił ich w 

jaskiniach góry, zamykając wejścia do tych jaskiń stosami kamieni. Krsna wiedział o 

podstępie tego demona, dlatego złapał go dokładnie tak, jak lew łapie owieczkę. Demon 

usiłował powiększyć swoje rozmiary do wielkości góry, aby w ten sposób uniemożliwić 

schwytanie siebie, ale Krsna nie puszczał go ze Swojego uścisku. Natychmiast z wielką siłą 

rzucił nim o ziemię, zabijając go, tak jak zabijane są zwierzęta w rzeźni. Po zabiciu demona 

Vyoma, Pan Krsna oswobodził wszystkich Swoich przyjaciół z jaskiń Govardhany. Wtedy 

powrócił wraz ze Swoimi krowami i przyjaciółmi do Vrndavany, chwalony przez wszystkich 

chłopców i półbogów za Swoje wspaniałe wyczyny. 
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W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do trzydziestego szóstego rozdziału książki 

Krsna, zatytułowanego "Zabicie demona Keśi i Vyomasury". 

*37. Akrura przybywa do Vrndavany 

     Narada Muni nie wspomniał o zabiciu przez Krsnę Vyomasury, co oznacza, że został on 

zabity tego samego dnia co demon Keśi. Demon Keśi został zabity wczesnym rankiem, a 

potem chłopcy udali się z krowami na Wzgórze Govardhana, i to właśnie tam został zabity 

Vyomasura. Oba demony zostały zabite rano. Kamsa poprosił Akrurę, by ten pojawił się we 

Vrndavanie przed wieczorem. Po otrzymaniu instrukcji od Kamsy, Akrura już następnego 

ranka wyruszył do Vrndavany, używając jako środka lokomocji swojego powozu. Ponieważ 

sam Akrura był wielkim bhaktą Krsny, podczas tej swojej podróży zaczął chwalić Pana. 

Bhaktowie zawsze pogrążeni są w myślach o Krsnie i Akrura bezustannie myślał o 

lotosowych oczach Pana Krsny . 

    Zastanawiał się, jakież to pobożne czyny spełnił, że uzyskał teraz możliwość ujrzenia Pana 

Krsny. Akrura uważał, że jeśli taka będzie wola Krsny, to będzie mógł Go zobaczyć. Jadąc 

zobaczyć Pana, którego pragną ujrzeć najwięksi yogini, Akrura uważał siebie za najbardziej 

szczęśliwego człowieka. Pewien był, że tego dnia zostanie uwolniony od wszelkich następstw 

grzechów swojego przeszłego życia i jego życie w ludzkiej formie zostanie uwieńczone 

sukcesem. Akrura uważał również, że otrzymał wielką łaskę od Kamsy, który posłał go po 

Krsnę i Balaramę, w ten sposób umożliwiając mu ujrzenie Pana. Akrura myślał o tym, że 

wielu wielkich mędrców i świętych osób z przeszłości osiągnęło wyzwolenie z tego 

materialnego świata jedynie przez ujrzenie błyszczących paznokci lotosowych stóp Krsny. 

    "Najwyższa Osoba Boga osobiście przyszedł teraz, tak jak zwykła ludzka istota, i jest to 

wielkim szczęściem, że będę mógł zobaczyć się z Nim twarzą w twarz", myślał Akrura. Drżał 

na samą myśl o ujrzeniu samych lotosowych stóp Krsny, które wielbione są przez wielkich 

półbogów, takich jak Brahma, Narada i Pan Śiva, które przemierzają ziemię Vrndavany i 

które dotykają zabarwionych kunkumą piersi gopi. Myślał on, "Jakież to szczęście, że będę 

mógł zobaczyć Jego lotosowe stopy jeszcze tego dnia, i z pewnością też będę mógł ujrzeć 

piękną twarz Krsny, której czoło i nos zdobi tilaka . Zobaczę również Jego uśmiech i Jego 

wijące się czarne włosy. Mogę być pewny tego, ponieważ widzę, że dzisiaj jelenie poruszają 

się po mojej prawej stronie. Dzisiaj będę mógł rzeczywiście ujrzeć piękno królestwa 

duchowego Visnuloki, ponieważ Krsna jest najwyższym Visnu i przyszedł tutaj tylko ze 

Swojej dobrej woli. Jest On rezerwuarem wszelkiego piękna, którym napełnią się dzisiaj moje 

oczy." 

    Akrura nie miał żadnych wątpliwości co do tego, że Krsna jest najwyższym Visnu. Pan 

Visnu rzuca spojrzenie na naturę materialną i w ten sposób dochodzi do stworzenia 

manifestacji kosmicznej. I chociaż Pan Visnu jest stworzycielem tego materialnego świata, 

jest On wolny, dzięki Swojej mocy, od wpływu energii materialnej. Swoją wewnętrzną mocą 

może On przenikać ciemności energii materialnej. Podobnie Krsna, oryginalny Visnu, 

stworzył mieszkańców Vrndavany poprzez ekspansję Swojej wewnętrznej mocy. Również 

Brahma-samhita stwierdza, że parafernalia i siedziba Krsny są ekspansjami Jego wewnętrznej 

mocy. Ta sama wewnętrzna moc została przejawiona na tej Ziemi jako Vrndavana, gdzie 

Krsna oddaje się Swoim pełnym szczęścia rozrywkom ze Swoimi rodzicami i w towarzystwie 

Swoich przyjaciół, pasterzy i gopi. Z wypowiedzi Akrury jasno wynika, że skoro Krsna jest 

transcendentalny do sił materialnej natury, również transcendentalni do nich są mieszkańcy 

Vrndavany, którzy zaangażowani są w miłosną służbę dla Pana. 
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     Akrura rozważał również doniosłość transcendentalnych rozrywek Pana. Uważał on, że 

transcendentalne czyny, instrukcje, cechy i rozrywki Krsny, wszystkie są dla dobra ogółu 

ludzkości. Poprzez dyskusje o transcendentalnej formie Pana, Jego cechach, rozrywkach i 

parafernaliach, ludzie mogą bezustannie pozostawać w świadomości Krsny. Dzięki temu cały 

świat może żyć w prawdziwej pomyślności i spokojnie czynić postęp. Ale cywilizacja bez 

świadomości Krsny podobna jest dekorowaniu martwego ciała. Martwe ciało może być 

wspaniale udekorowane, ale takie dekoracje przy braku świadomości są bezużyteczne. 

Ludzkie społeczeństwo bez świadomości Krsny jest zatem bezużyteczne i martwe. 

    Akrura myślał, "Sam Najwyższa Osoba Boga, Krsna, pojawił się teraz jako jeden z 

potomków dynastii Yadu. Zasady religii są prawem ustanowionym przez Niego. Osoby 

posłuszne tym prawom są półbogami, a ci, którzy się im sprzeciwiają, są demonami. 

Przyszedł On tutaj, aby chronić półbogów, którzy są bardzo posłuszni prawom Najwyższego 

Pana. Półbogowie i bhaktowie znajdują przyjemność w stosowaniu się do praw Krsny, a 

Krsna znajduje przyjemność w otaczaniu ich wszelkiego rodzaju ochroną. O czynach Krsny, 

Jego ochronie dla bhaktów i zabijaniu demonów, jak stwierdza to Bhagavad-gita, zawsze 

dobrze jest słuchać i rozmawiać. Pełne chwał czyny Pana będą zawsze sławione przez 

bhaktów i półbogów, po wszystkie czasy. 

    "Krsna, Najwyższa Osoba Boga, jest mistrzem duchowym wszystkich mistrzów 

duchowych. On jest wyzwolicielem wszystkich upadłych dusz i właścicielem trzech światów. 

Zobaczyć Go może każdy, gdy tylko jego oczy zostaną przesłonięte mgłą miłości do Niego. 

Dzisiaj będę mógł ujrzeć Najwyższą Osobę Boga, który Swoim transcendentalnym pięknem 

zauroczył nigdy Go nie odstępującą boginię fortuny. Skoro tylko przybędę do Vrndavany, 

zejdę z tego powozu i padnę na twarz, aby ofiarować swoje wyrazy szacunku Najwyższemu 

Panu, mistrzowi materialnej natury i wszystkich żywych istot. Lotosowe stopy Krsny zawsze 

wielbione są przez wielkich yoginów-mistyków, więc ja również będę czcił je i zostanę 

jednym z Jego przyjaciół. Tak jak ci pasterze Vrndavany. Kiedy skłonię się przed Krsną w ten 

sposób, z pewnością położy On na mojej głowie Swoją nieustraszoną lotosową dłoń. Swoją 

rękę ofiarowuje On wszystkim uwarunkowanym duszom, które przyjmują schronienie Jego 

lotosowych stóp. Krsna jest ostatecznym celem życia dla tych wszystkich ludzi, którzy 

obawiają się egzystencji materialnej, więc z pewnością da mi schronienie Swoich lotosowych 

stóp, kiedy Go zobaczę. Moim pragnieniem jest, by Jego lotosowa ręka dotknęła mojej 

głowy." 

    W taki oto sposób Akrura oczekiwał na błogosławieństwo z ręki Krsny. Wiedział on, że 

Indra, który jest Królem niebios i panem trzech światów – wyższego, niższego i średniego 

systemu planetarnego – został pobłogosławiony przez Pana jedynie dzięki ofiarowaniu Mu 

odrobiny wody, którą Krsna przyjął. Podobnie, Bali Maharaja dał jedynie trzy stopy lądu 

Vamanadevie, jak również ofiarował Mu odrobinę wody, którą Vamanadeva przyjął, i w ten 

sposób Bali Maharaja otrzymał pozycję Indry. Kiedy gopi tańczyły z Krsną w tańcu rasa i 

zmęczyły się nieco, wtedy Krsna Swoją ręką, pachnącą niczym kwiat lotosu, otarł podobne do 

pereł krople potu z ich twarzy i w ten sposób natychmiast doznały one ulgi. Dlatego Akrura 

oczekiwał błogosławieństwa z lotosowej ręki Krsny. Ręka Krsny jest w stanie obdarzyć 

błogosławieństwem wszystkich ludzi, jeśli tylko przyjmą oni świadomość Krsny. Jeśli ktoś 

pragnie szczęścia materialnego, tak jak Król niebios, może on otrzymać to błogosławieństwo 

z ręki Krsny. Jeśli ktoś pragnie wyzwolenia od bolączek egzystencji materialnej, również 

może otrzymać takie błogosławieństwo od Krsny, a jeśli ktoś w czystej transcendentalnej 

miłości do Krsny pragnie bezpośredniego obcowania z Nim i styczności z Jego 

transcendentalnym ciałem, również może otrzymać takie błogosławieństwo z Jego ręki. 

    Akrura jednakże nie był wolny od obaw, ponieważ został wysłany przez Kamsę, wroga 

Krsny. Myślał on, "Zobaczę Krsnę jako wysłannik Jego wroga." Lecz jednocześnie myślał, 

"Krsna obecny jest w każdym sercu jako Dusza Najwyższa, zatem musi On znać moje serce." 
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 Chociaż Akrura był zaufanym wroga Krsny, jego serce było czyste. Był on czystym bhaktą 

Krsny. Narażał się na złość Kamsy jedynie dlatego, aby móc ujrzeć Krsnę. Pewien był, że 

chociaż przybywa jako reprezentant Kamsy, Krsna nie potraktuje go jak wroga. "Chociaż 

mam do spełnienia nieczystą misję, będąc wysłanym przez Kamsę, kiedy zbliżę się do 

Najwyższej Osoby Boga, stanę przed Nim z całą pokorą, ze złożonymi rękoma. Z pewnością 

zadowolę Go swoim oddaniem dla Niego i może On uśmiechnie się z miłością i popatrzy na 

mnie, uwalniając mnie w ten sposób od wszelkich skutków moich grzechów. Osiągnę wtedy 

platformę transcendentalnego szczęścia i wiedzy. Ponieważ Krsna zna moje serce, na pewno 

obejmie mnie, kiedy się do Niego zbliżę. Jestem nie tylko jednym z członków dynastii Yadu, 

ale jestem również Jego czystym bhaktą. Dzięki Jego miłosiernemu uściskowi moje ciało, 

moje serce i dusza zostaną oczyszczone z działań i skutków mojego przeszłego życia. Kiedy 

nasze ciała zetkną się ze sobą, natychmiast powstanę z całą pokorą ze złożonymi rękoma. Z 

pewnością Krsna i Balarama nazwą mnie "wujkiem Akrurą" i wtedy całe moje życie stanie 

się chwalebnym. Dopóki ktoś nie zostanie zauważony przez Najwyższą Osobę Boga, jego 

życie nie może być sukcesem." 

    Wyraźnie oznajmiono tutaj, że należy starać się o to, by zostać zauważonym przez 

Najwyższą Osobę Boga, poprzez swoją służbę i oddanie, bez których ludzka forma życia nie 

ma pełnej wartości. Jak oznajmiono w Bhagavad-gicie, Najwyższy Pan, Osoba Boga, jest 

jednakowy dla każdego. Nie ma On ani przyjaciół ani wrogów. Ale jest On przychylny 

bhakcie, który z oddaniem i miłością pełni dla Niego służbę. Bhagavad-gita oznajmia 

również, że Najwyższy Pan odwzajemnia służbę oddania pełnioną przez bhaktę. Akrura 

uważał, że Krsna jest podobny "drzewu pragnień" na planetach niebiańskich, które daje takie 

owoce, jakich pragnie jego czciciel. Najwyższa Osoba Boga jest również źródłem 

wszystkiego. Bhakta musi wiedzieć, w jaki sposób pełnić dla Niego służbę, by zostać przez 

Niego zauważonym. Caitanya-caritamrta tłumaczy, że należy służyć jednocześnie mistrzowi 

duchowemu i Krsnie, i w ten sposób robić postęp w świadomości Krsny. Służba pełniona dla 

Krsny pod kierunkiem mistrza duchowego jest służbą bona fide, ponieważ mistrz duchowy 

jest przejawionym reprezentantem Krsny. Śri Viśvanatha Cakravarti Thakur mówi, że kiedy 

ktoś zadowala mistrza duchowego, to zadowala również Najwyższego Pana. Jest to podobne 

pełnieniu służby w urzędzie, gdzie pracuje się pod kierunkiem szefa danej sekcji. Jeśli szef 

jest zadowolony ze służby danego pracownika, to automatycznym następstwem będzie awans 

i podwyżka płacy. 

    Akrura myślał dalej, "Jeśli Krsna i Balarama będą zadowoleni z moich modlitw, to z 

pewnością podadzą mi rękę, przyjmą mnie w Swoim domu i ugoszczą z szacunkiem, i na 

pewno zapytają mnie o poczynania Kamsy i jego przyjaciół." 

    W ten sposób Akrura, który był synem Śvaphalki, medytował o Śri Krsnie podczas swojej 

podróży z Mathury. Pod koniec dnia dotarł do Vrndavany. Akrura przebył całą podróż nie 

zdając sobie nawet sprawy z tego, jak długo ona trwała. Kiedy przybył w końcu do 

Vrndavany, słońce chyliło się już ku zachodowi. Skoro tylko przekroczył granice Vrndavany, 

spostrzegł na ziemi odciski krowich kopyt, jak również odciski stóp Pana Krsny, ze znakami 

flagi, trójzębu, błyskawicy i kwiatu lotosu. Ujrzawszy odciski stóp Krsny, Akrura natychmiast 

wyskoczył z powozu, przepełniony szacunkiem. Widoczne w nim były symptomy wielkiej 

ekstazy – płakał i ciało jego drżało. Z powodu ogromnej radości na widok kurzu dotkniętego 

stopami Krsny, Akrura upadł na twarz i zaczął tarzać się po ziemi. 

    Podróż Akrury do Vrndavany jest przykładowa. Ten, kto zamierza odwiedzić Vrndavanę, 

powinien naśladować doskonały przykład Akrury i zawsze myśleć o rozrywkach i czynach 

Pana. Skoro tylko ktoś dociera do granic Vrndavany, natychmiast powinien obrzucić swoje 

ciało kurzem z tej wioski, nie zważając na swoją pozycję materialną czy prestiż. 

Narottamadasa Thakur śpiewał w swojej sławnej pieśni, Visaya-chariya kave śuddha have 

mana: "Kiedy umysł mój zostanie oczyszczony po porzuceniu materialnych uciech 
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 zmysłowych, wtedy będę w stanie odwiedzić Vrndavanę." W rzeczywistości nie można udać 

się do Vrndavany, kupując po prostu bilet. Sposób podróżowania do Vrndavany został 

przedstawiony tutaj przez Akrurę. 

    Kiedy Akrura dotarł do Vrndavany, ujrzał Krsnę i Balaramę nadzorujących dojenie krów. 

Krsna ubrany był w szaty żółte, a Balarama w niebieskie. Akrura również spostrzegł, że oczy 

Krsny były dokładnie takie, jak przepiękne kwiaty lotosu w porze jesiennej. Ujrzał on Krsnę i 

Balaramę w wiośnie Ich młodości. Chociaż obaj mieli podobne cechy cielesne, Krsna miał 

czarnawą karnację, podczas gdy Balaramą białą. I obaj byli schronieniem bogini fortuny. 

Mieli wspaniale zbudowane sylwetki, piękne ręce i przyjemne twarze i byli mocni niczym 

słonie. Po ujrzeniu odcisków Ich stóp, teraz Akrura rzeczywiście ujrzał Ich twarzą w twarz. 

Chociaż byli najbardziej wpływowymi osobistościami, patrzyli na niego z uśmiechem. Akrura 

domyślił się, że zarówno Krsna jak i Balarama dopiero co wrócili z krowami z lasu, wykąpali 

się i nałożyli świeże ubrania, przystroiwszy się girlandami kwiatów i naszyjnikami z 

drogocennych kamieni. Ciała Ich pokryte były papką sandałową. Akrura wielce doceniał ich 

cielesną obecność oraz aromaty kwiatów i drzewa sandałowego. Mogąc ujrzeć Krsnę, 

Najwyższą Osobę Boga i Jego pełną ekspansję, Balaramę, twarzą w twarz, Akrura uważał 

siebie za najbardziej szczęśliwego, gdyż wiedział, że obaj byli źródłem wszelkiego 

stworzenia. 

    Jak oznajmia Brahma-samhita, Krsna jest oryginalną Osobą Boga i przyczyną wszystkich 

przyczyn. Akrura wiedział, że teraz Najwyższa Osoba Boga pojawił się osobiście dla korzyści 

całego Swojego stworzenia, aby odnowić religijne zasady i unicestwić demony. Blaskiem 

emanującym z Ich ciał, bracia Ci rozpraszali ciemności całego świata, jak gdyby byli górami 

szafiru i srebra. Akrura bez wahania zszedł ze swojego powozu i natychmiast padł niczym 

kłoda przed Krsną i Balaramą. Po dotknięciu lotosowych stóp Najwyższej Osoby Boga, 

przepełnił się transcendentalnym szczęściem, jego głos uwiązł mu w gardle i nie był w stanie 

mówić. Wzruszony transcendentalną obecnością Krsny, zaczął ronić łzy, które popłynęły z 

jego oczu jak fale. Znieruchomiał z ekstazy, pozbawiony wszelkiej mocy by patrzeć i mówić. 

Pan Krsna, który jest bardzo łaskawy dla Swoich bhaktów, podniósł Akrurę i serdecznie go 

objął. Wyglądało na to, że jest On bardzo zadowolony z Akrury. Również Balarama uścisnął 

Akrurę. Biorąc go za ręce, Krsna i Balarama zaprowadzili go do Swojego pokoju, gdzie 

ofiarowali mu wspaniałe miejsce i wodę do umycia stóp. Również uhonorowali go darami z 

miodu i innych przedmiotów. Kiedy Akrura siedział już wygodnie, Krsna i Balarama 

ofiarowali mu w darze krowę, a następnie wnieśli talerze z różnego rodzaju smakowitymi 

potrawami, którymi posilił się Akrura. Kiedy Akrura skończył jeść, Balarama podał mu 

orzech betel, różne przyprawy oraz papkę sandałową, aby jeszcze bardziej go zadowolić i 

uhonorować. Krsna Sam w pełni przestrzegał wedyjskiego sposobu przyjmowania gości, aby 

nauczać innych w jaki sposób przyjmować takie osoby w domu. Zalecenie wedyjskie w tym 

względzie jest takie, że nawet jeśli gość jest nieprzyjacielem, powinien być przyjęty tak 

dobrze, aby nie obawiał się żadnego niebezpieczeństwa ze strony gospodarza. Jeśli gospodarz 

jest człowiekiem ubogim, to powinien ofiarować gościowi przynajmniej słomianą matę do 

siedzenia i szklankę wody do picia. Krsna i Balarama przyjęli Akrurę odpowiednio do jego 

wzniosłej pozycji. 

    Po tym jak Akrura został w tak poprawny sposób przyjęty i usadowiony, Nanda Maharaja, 

przybrany ojciec Krsny, powiedział: "Mój drogi Akruro, o co powinienem się ciebie zapytać? 

Wiem, że jesteś chroniony przez Kamsę, który jest najbardziej okrutną i demoniczną osobą. 

Jego ochrona podobna jest opiece rzeźnika nad zwierzętami, które zabije w przyszłości. 

Kamsa jest tak samolubny, że zabił synów swojej własnej siostry, więc jak mogę wierzyć, że 

chroni on mieszkańców Mathury?" To zdanie ma ogromne znaczenie. Jeśli politycy czy 

rządzący państwem zainteresowani są jedynie swoim własnym dobrem, wtedy nigdy nie będą 

dbali o dobro obywateli. 
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     Kiedy Nanda Maharaja przemawiał do Akrury w tak ujmujący sposób, Akrura zapomniał 

wkrótce o całym zmęczeniu spowodowanym całodzienną podróżą z Mathury do Vrndavany. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do trzydziestego siódmego rozdziału książki 

Krsna, zatytułowanego "Akrura przybywa do Vrndavany". 
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 *38. Powrotna podróż Akrury i jego wizyta na Visnuloce w 

Yamunie 

    Akrura został bardzo ciepło przyjęty przez Nandę i Pana Krsnę, i ofiarowano mu miejsce 

na nocleg. W międzyczasie dwaj bracia, Krsna i Balarama, udali się na kolację. Kiedy Akrura 

usiadł na łóżku, zaczął uświadamiać sobie, że spełniły się wszystkie jego pragnienia z jego 

podróży z Mathury do Vrndavany. Pan Krsna jest mężem bogini fortuny i jeśli zadowolony 

jest ze Swojego bhakty, może ofiarować mu wszystko, czego tylko bhakta zapragnie. Ale 

czysty bhakta nie prosi o nic dla swojej własnej korzyści. 

    Po zjedzeniu kolacji, Krsna i Balarama przyszli powiedzieć Akrurze dobranoc. Krsna 

zapytał o Swojego wuja Kamsę: "Jak postępuje on ze swoimi przyjaciółmi?" Zapytał też: "Jak 

się miewają Moi krewni?" Dopytywał się również o plany Kamsy. Najwyższa Osoba Boga 

poinformował następnie Akrurę, że jest on bardzo mile widziany w Jego domu. Dopytywał 

się, czy wszystkim jego przyjaciołom i krewnym dobrze się powodzi i czy nic im nie dolega. 

Krsna oznajmił, iż jest Mu bardzo przykro, że Jego wuj jest głową królestwa. Stwierdził, że 

Kamsa jest największym anachronizmem w całym systemie rządowym i dopóki on będzie 

panował, tak długo mieszkańcy jego królestwa nie mogą spodziewać się niczego dobrego. 

Następnie Krsna powiedział, "Mój ojciec tak wiele wycierpiał tylko z powodu tego, że jestem 

jego synem. Z tego też powodu stracił wielu innych synów. Jesteś tak szczęśliwy, że 

przybyłeś tutaj jako mój krewny i przyjaciel. Mój dobry przyjacielu Akruro, wyjaw Mi, 

proszę, cel swojego przybycia do Vrndavany." 

    Po wysłuchaniu tego pytania, Akrura, który należał do dynastii Yadu, opowiedział o 

ostatnich wydarzeniach w Mathurze, nie pomijając tego, że Kamsa usiłował zabić ojca Krsny, 

Vasudevę. Zrelacjonował wszystko to, co wydarzyło się po tym, jak Narada wyjawił Kamsie, 

że Krsna jest synem Vasudevy. Siedząc przed Nim w domu Nandy Maharajy, Akrura 

opowiedział wszystkie historie dotyczące Kamsy. Powiedział o tym, jak Narada spotkał się z 

Kamsą, i jak następnie Kamsa wysłał jego samego do Vrndavany. Akrura powiedział również 

Krsnie, że Narada wyjawił Kamsie wszystko to, w jaki sposób Krsna tuż po narodzeniu został 

przeniesiony z Mathury do Vrndavany, i jak zabił wszystkie demony nasłane na Niego przez 

Kamsę. Następnie Akrura wytłumaczył cel swojego przybycia do Ich domu: miał mianowicie 

zabrać Krsnę z powrotem do Mathury. Po wysłuchaniu tego wszystkiego, Balarama i Krsna, 

którzy są ekspertami w zabijaniu wszelkich przeciwników, uśmiali się trochę z planów 

Kamsy. 

    Poprosili Nandę, aby zaprosił na ceremonię Dhanur-yajna, odbywającą się w Mathurze, 

wszystkich chłopców-pasterzy z Vrndavany. Kamsa pragnął, aby wszyscy wzięli udział w tej 

uroczystości. Na prośbę Krsny, Nanda Maharaja natychmiast przywołał chłopców i poprosił, 

by zgromadzili wszelkiego rodzaju produkty mleczne i mleko, aby ofiarować je podczas tej 

ceremonii. Posłał również swoje instrukcje do szefa policji we Vrndavanie, aby powiadomił 

wszystkich obywateli o wielkiej uroczystości Dhanur-yajna, urządzanej przez Kamsę, i aby 

zaprosił ich do wzięcia w niej udziału. Nanda Maharaja poinformował pasterzy, że wyruszą 

następnego ranka. Przygotowali więc krowy i byki, które miały zanieść ich do Mathury. 

    Kiedy gopi zrozumiały, że Akrura przybył po to, by zabrać Krsnę i Balaramę do Mathury, 

popadły w rozpacz. Niektóre tak bardzo to przeżyły, że sczerniały im twarze i zaczęły 

oddychać ciężko, doznając palpitacji serca. Zauważyły, że rozplatają się ich włosy i 

rozluźniają suknie. Inne, zajęte pełnieniem obowiązków domowych, usłyszawszy że Krsna i 

Balarama wyjeżdżają do Mathury, natychmiast przestały pracować, zapominając o 

wszystkim, niczym osoba, która lada moment spodziewa się śmierci i przygotowuje się do 

natychmiastowego opuszczenia tego świata. Niektóre mdlały na samą myśl o rozłące z Krsną. 

Mając w pamięci Jego czarujący uśmiech i Jego rozmowy z nimi, gopi przepełniły się 

żałością. Wszystkie pamiętały cechy Najwyższej Osoby Boga, jak poruszał się po terenie 
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 Vrndavany i jak, za pomocą żartobliwych słów, zauroczył serca ich wszystkich. Myśląc o 

Krsnie i o bliskim z Nim rozstaniu, gopi zebrały się razem, z ciężko bijącymi sercami. 

Całkowicie pochłonięte były myślami o Krsnie, a łzy obficie płynęły im z oczu. Zaczęły 

rozmawiać w następujący sposób. 

    "O Opatrzności, jakże jesteś okrutna! Zdaje się, że nie wiesz, jak okazywać innym 

miłosierdzie. Sprawiasz to, że przyjaciele spotykają się razem, ale nie wypełniwszy ich 

pragnień, rozdzielasz ich. Podobne jest to do dziecinnej zabawy, która nie ma żadnego sensu. 

Jakież to okropne, że pozwoliłaś nam ujrzeć pięknego Krsnę, którego niebieskawe, wijące się 

włosy podkreślają urodę jego szerokiego czoła i wąskiego nosa, który samym Swoim 

uśmiechem kładzie kres wszelkim niezgodom w tym świecie materialnym, a teraz rozdzielasz 

nas z Nim. O Opatrzności, jakże okrutną jesteś! Ale, co najbardziej zadziwiające, pojawiasz 

się teraz jako 'Akrura', co oznacza 'nie będący okrutnym'. Początkowo chwaliłyśmy Cię za to, 

że dałaś nam te oczy, którymi możemy oglądać piękną twarz Krsny, ale teraz, jak jakieś 

niemądre stworzenie, usiłujesz odebrać nam te oczy, abyśmy nie mogły oglądać Go tutaj 

więcej. Krsna, syn Nandy Maharajy, również jest bardzo okrutny! Zawsze musi On mieć 

nowych przyjaciół. Nie lubi przez dłuższy czas pozostawać w przyjaźni z tymi samymi 

osobami. My, gopi Vrndavany, opuściłyśmy nasze domy, przyjaciół i krewnych i stałyśmy się 

służkami Krsny, ale On lekceważy nas i odchodzi. Nawet nie patrzy na nas, chociaż jesteśmy 

całkowicie Mu podporządkowane. Teraz wszystkie młode dziewczęta z Mathury będą miały 

szansę. Oczekują przyjazdu Krsny, by rozkoszować się Jego słodko uśmiechniętą twarzą i 

spijać z niej miód. Chociaż wiemy, że Krsna jest bardzo stały i zdecydowany, to obawiamy 

się, że zapomni się, kiedy ujrzy piękne twarze młodych dziewcząt z Mathury. Boimy się, że 

będzie kontrolowany przez nie i całkowicie zapomni o nas, gdyż jesteśmy tylko prostymi 

wiejskimi dziewczętami. Nie będzie już dłużej dla nas dobry. Dlatego nie mamy nadziei, że 

Krsna powróci do Vrndavany. Nie opuści On towarzystwa dziewcząt w Mathurze." 

    Gopi zaczęły wyobrażać sobie wielkie uroczystości w Mathurze. Krsna będzie przejeżdżał 

ulicami, a młode dziewczęta i damy miasta będą patrzeć na Niego z balkonów swoich 

domów. Miasto Mathura zamieszkiwane było przez różne społeczności, znane jako Daśarha, 

Bhoja, Andhaka i Satvata. Wszystkie te społeczności były różnymi odgałęzieniami tego 

samego rodu, w którym pojawił się Krsna, mianowicie dynastii Yadu. Oni również oczekiwali 

przyjazdu Krsny. Już było powszechnie wiadomo, że Krsna, który jest schronieniem bogini 

fortuny i rezerwuarem wszelkich przyjemności i cech transcendentalnych, ma zamiar 

odwiedzić Mathurę. 

    Gopi zaczęły następnie potępiać postępowanie Akrury. Oznajmiły, że zabiera on Krsnę, 

który jest dla nich najdroższym z najdroższych i który jest przyjemnością ich oczu. Zabierał 

on Go z ich pola widzenia, nie poinformowawszy ich nawet o tym, ani nie pocieszywszy. 

Akrura nie powinien być tak bezlitosny, ale powinien mieć trochę współczucia dla nich. Gopi 

mówiły dalej: "Najbardziej zadziwiającą rzeczą jest to, że Krsna, syn Nandy, nie 

zastanawiając się wiele, już usadowił się w powozie. Z tego wynika, że Krsna nie jest zbyt 

inteligentny. A nawet jeśli jest inteligentny – to nie posiada wiele kultury. Nie tylko Krsna, 

ale i wszyscy pasterze są tak nieczuli, że już zaprzęgają byki i cielęta, przygotowując się do 

podróży do Mathury. Nawet półbogowie nie są łaskawi dla nas i nie robią nic w tym celu, by 

przeszkodzić Jego wyjazdowi." 

    Gopi modliły się do półbogów, by spowodowali jakieś naturalne katastrofy, takie jak 

huragany, sztormy czy ciężkie opady deszczu, tak aby uniemożliwić Krsnie podróż do 

Mathury. Następnie powzięły pewne postanowienie: "Nie zważając na naszych starszych 

rodziców czy opiekunów, osobiście powstrzymamy Krsnę od podróży do Mathury. Nie mamy 

żadnego innego wyjścia, jak tylko natychmiast podjąć działanie. Wszyscy są przeciwko nam i 

pragną zabrać Krsnę z naszego pola widzenia. My natomiast nie możemy żyć bez Niego 

nawet przez chwilę." W ten sposób gopi postanowiły zatarasować drogę, którą miał 
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 przejeżdżać powóz Krsny. Zaczęły rozmawiać pomiędzy sobą: "Tańczyłyśmy z Krsną w 

tańcu rasa i spędziłyśmy z Nim długą noc, która zdawała się być tylko krótką chwilką. 

Patrzyłyśmy na Jego słodki uśmiech, obejmowaliśmy się i rozmawialiśmy. Więc jak teraz 

będziemy mogły żyć bez Niego chociaż przez chwilę, jeśli nas opuści? Pod koniec każdego 

dnia, wieczorem, powracał On do domu ze Swoimi przyjaciółmi i Swoim starszym bratem 

Balaramą. Jego twarz pokryta była kurzem wzniesionym przez racice krów, grał na flecie, 

uśmiechał się i patrzył na nas łaskawie. Jakże więc będziemy mogły o Nim zapomnieć? Jak 

mogłybyśmy zapomnieć Krsnę, który jest naszą duszą i życiem? On już skradł nasze serca na 

tak wiele różnych sposobów w ciągu naszych dni i nocy, i jeśli teraz odejdzie, nie będziemy 

mogły dłużej żyć." Myśląc w ten sposób, gopi coraz bardziej pogrążały się w rozpaczy z 

powodu odjazdu Krsny z Vrndavany. Nie będąc w stanie kontrolować swoich umysłów, 

zaczęły płakać głośno, wołając Krsnę Jego różnymi imionami, "O drogi Damodaro! Drogi 

Madhavo!" 

    Gopi przepłakały całą noc poprzedzającą odjazd Krsny. Skoro tylko wzeszło słońce, 

Akrura zakończył swoją poranną kąpiel, wsiadł do powozu, i razem z Krsną i Balaramą 

wyruszył w kierunku Mathury. Nanda Maharaja i inni pasterze wsiedli na wozy ciągnione 

przez woły, wyładowawszy je uprzednio glinianymi garnkami napełnionymi produktami 

mlecznymi, takimi jak jogurt, mleko i ghee, i zaczęli podążać za powozem Krsny i Balaramy. 

Gopi, pomimo tego, iż Krsna prosił je, by nie tarasowały drogi, otoczyły powóz i stały, 

patrząc na Niego żałosnymi oczyma. Krsna był bardzo wzruszony widząc opłakaną sytuację 

gopi, ale Jego obowiązkiem było udanie się do Mathury, gdyż taka była przepowiednia 

Narady. Dlatego Krsna pocieszył gopi. Powiedział im, że nie powinny rozpaczać, że powróci 

bardzo szybko po załatwieniu Swoich spraw, ale pomimo tego trudno było namówić je do 

rozejścia się. Powóz jednakże zaczął poruszać się w kierunku zachodnim, a umysły gopi 

podążały za nim tak daleko, jak to tylko było możliwe. Patrzyły na flagę zatkniętą na wozie, 

dopóki nie zniknęła im z oczu. W końcu widać było w oddali tylko kurz wzniesiony przez 

powóz. Gopi nie ruszyły się ze swoich miejsc tak długo, dopóki powóz całkowicie nie zniknął 

im z oczu. Pozostały tam, stojąc cicho, jak gdyby były postaciami z obrazka. Wszystkie gopi 

były pewne, że Krsna nie powróci tak prędko i z wielce rozczarowanymi sercami powróciły 

do swoich domów. Bardzo zasmucone z powodu nieobecności Krsny, jedynie myślały cały 

dzień i noc o Jego rozrywkach, znajdując w tym pewną pociechę. 

    Natomiast Pan, w towarzystwie Akrury i Balaramy, prowadził powóz z wielką prędkością 

w kierunku brzegu Yamuny. Jedynie przez wykąpanie się w Yamunie, każdy może 

zmniejszyć skutki swoich grzechów. Krsna i Balarama wykąpali się w rzece i umyli Swoje 

twarze, a następnie napili się kryształowo czystej wody z Yamuny. Potem powrócili na Swoje 

miejsca w powozie, który stał w cieniu wielkiego drzewa. Kiedy obaj bracia usiedli w nim, 

wtedy Akrura otrzymał pozwolenie wykąpania się w rzece. Zgodnie z rytuałem wedyjskim, 

po wzięciu kąpieli w rzece należy pozostać tam przynajmniej na wpół zanurzonym w wodzie 

i odmówić mantrę Gayatri. Kiedy Akrura stał tak zanurzony w rzece, zobaczył nagle przed 

sobą w rzece Krsnę i Balaramę. Zdziwiony był widząc Ich tam, ponieważ był pewny, że już 

siedzieli w powozie. Zmieszany, natychmiast wyszedł z wody i poszedł zobaczyć gdzie są 

chłopcy, ale ku jego wielkiemu zdziwieniu, siedzieli Oni w powozie tak jak przedtem. Kiedy 

ujrzał Ich w powozie, zaczął zastanawiać się, czy rzeczywiście widział Ich w rzece. Dlatego z 

powrotem udał się nad Yamunę. Tym razem ujrzał tam nie tylko Krsnę i Balaramę, ale 

również wielu półbogów oraz wszystkich Siddhów, Caranów i Gandharvów. Wszyscy stali 

przed Panem, który spoczywał na wodzie. Ujrzał również Śesa Nagę z tysiącami kapturów. 

Pan Śesa Naga odziany był w niebieskie szaty, a wszystkie Jego szyje były białe, 

przypominające swoim wyglądem ośnieżone szczyty gór. Na zgiętym łonie Śesa Nagi Akrura 

ujrzał spokojnie siedzącego Krsnę z czterema ramionami, którego oczy przypominały 

czerwonawe płatki kwiatu lotosu. 
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     Innymi słowy, po powrocie nad rzekę Akrura ujrzał Balaramę przemienionego w Śesa 

Nagę i Krsnę przemienionego w Maha-Visnu. Ujrzał czteroramienną formę Najwyższej 

Osoby Boga, uroczo uśmiechającego się, który był bardzo łaskawy dla wszystkich i patrzył na 

każdego. Wyglądał niezwykle pięknie ze Swoim podniesionym nosem, szerokim czołem, 

rozpostartymi uszami i czerwonawymi ustami. Jego ręce, sięgające Mu do kolan, były bardzo 

mocne. Jego ramiona były wysokie, Jego pierś bardzo szeroka, w kształcie konchy, Jego 

pępek był bardzo głęboki, a brzuch podkreślony trzema liniami. Jego talia była szeroka i 

mocna, niczym biodra kobiety, a Jego uda przypominały trąby słoni. Inne części Jego nóg, 

stawy i łydki oraz kostki, wszystkie były bardzo piękne, paznokcie Jego stóp błyszczały, a 

palce ich były tak piękne, jak płatki kwiatu lotosu. Korona na Jego głowie udekorowana była 

drogocennymi klejnotami. Talia Jego przepasana była wspaniałym pasem, a pierś świętymi 

nićmi. Do rąk Jego przytroczone były dzwoneczki, a górne części Jego ramion zdobiły 

naramienniki. Dzwoneczki przytroczone były również do kostek Jego stóp. Był oślepiająco 

piękny, a dłonie Jego przypominały kwiaty lotosu. Jeszcze więcej piękna przydawały Mu 

różne emblematy Visnumurti, takie jak koncha, buława, czakra i kwiat lotosu, które trzymał 

odpowiednio w każdej ze Swoich czterech rąk. Pierś Jego naznaczona była znakami Visnu i 

miał na Sobie girlandę ze świeżych kwiatów. Widok ten był niezwykle piękny pod każdym 

względem. Akrura ujrzał również, że Pan otoczony jest Swoimi bliskimi towarzyszami, 

takimi jak czterej Kumarowie, Sanaka, Sanatana, Sananda i Sanatkumara, i innymi 

towarzyszami, takimi jak Sunanda i Nanda, jak również półbogami takimi jak Brahma i Pan 

Śiva. Było tam też dziewięciu wielkich mędrców i bhaktowie tacy jak Prahlada i Narada, 

którzy ofiarowywali Panu modlitwy swoimi czystymi sercami i słowami. Po ujrzeniu tej 

transcendentalnej Osoby Boga, Akrura natychmiast przepełnił się miłością i całe jego ciało 

przeszył transcendentalny dreszcz. Chociaż na moment został oszołomiony, odzyskał swoją 

czystą świadomość i skłonił głowę przed Panem. Ze złożonymi rękoma i drżącym głosem 

zaczął ofiarowywać Panu swoje modlitwy. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do trzydziestego ósmego rozdziału książki 

Krsna, zatytułowanego "Powrotna podróż Akrury i jego wizyta na Visnuloce w Yamunie". 
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 *39. Modlitwy Akrury 

    Akrura ofiarował Panu następujące modlitwy: "Mój drogi Panie, składam Tobie pełne 

uszanowania pokłony, ponieważ Ty jesteś najwyższą przyczyną wszystkich przyczyn i 

oryginalną, niewyczerpaną Osobą, Narayanem. Z Twojego pępka wyrasta kwiat lotosu i na 

tym kwiecie rodzi się Brahma, stworzyciel tego wszechświata. Ponieważ Brahma jest 

przyczyną tego wszechświata, Ty jesteś przyczyną wszystkich przyczyn. Wszystkie elementy 

tej manifestacji kosmicznej – ziemia, woda, ogień, powietrze, eter, ego i totalna energia 

materialna, jak również natura, energia marginalna, żywe istoty, umysł, zmysły, przedmioty 

zmysłów i półbogowie, którzy kierują sprawami tego wszechświata – wszystko to zostało 

stworzone z Twojego ciała. Ty jesteś Duszą Najwyższą wszystkiego, ale nikt nie zna Twojej 

transcendentalnej formy. Każdy w tym materialnym świecie znajduje się pod wpływem trzech 

sił natury. Nawet półbogowie, tacy jak Pan Brahma, przykryci przez wpływ materialnej 

natury, nie znają dokładnie Twojego transcendentalnego istnienia poza tą kosmiczną 

manifestacją trzech sił materialnej natury. Wielcy mędrcy i mistycy wielbią Ciebie jako 

Najwyższą Osobę Boga, oryginalne źródło wszystkich żywych istot, całej kosmicznej 

manifestacji i wszystkich półbogów. Wielbią Ciebie jako Tego, który zawiera w Sobie 

wszystko. Niektórzy z uczonych braminów również czczą Cię poprzez rytualistyczne 

ceremonie Rg-vedy. Spełniają różnego rodzaju ofiary, kierując je do różnych półbogów. Są 

też inni, którzy czczą transcendentalną wiedzę. Osoby takie osiągnęły spokój i pragną 

porzucić wszelkiego rodzaju działanie materialne. Pragnąc znaleźć Ciebie, angażują się w 

poszukiwania filozoficzne znane jako jnana-yoga. 

    "Są również bhaktowie znani jako Bhagavatas, którzy wielbią Ciebie jako Najwyższą 

Osobę Boga. Po odpowiednim wprowadzeniu w metodę Pancaratra, dekorują swoje ciała 

tilakiem i angażują się w wielbienie Twoich różnych form Visnu murti. Są również inni, znani 

jako Śivaici, uczniowie różnych acaryów, którzy wielbią Ciebie w postaci Pana Śivy." 

    Bhagavad-gita oznajmia, że wielbienie półbogów jest również pośrednio czczeniem 

Najwyższego Pana. Ale taki kult nie jest ortodoksyjny, ponieważ godnym uwielbienia Panem 

jest Najwyższa Osoba Boga, Narayana. Półbogowie tacy jak Brahma i Śiva są inkarnacjami 

cech materialnych, które są również emanacjami z ciała Narayany. W rzeczywistości nikt nie 

istniał przed stworzeniem poza Narayaną, Najwyższą Osobą Boga. Kult półbogów nie stoi 

więc na tym samym poziomie co kult Narayany. 

    Akrura powiedział: "Chociaż umysły tych, którzy wielbią półbogów, skupione są na 

określonym półbogu, to ponieważ Ty jesteś Duszą Najwyższą wszystkich żywych istot, 

łącznie z półbogami, cześć oddawana półbogom pośrednio dotyczy Ciebie. Czasami małym 

potokom, spływającym z gór podczas pory deszczowej, nie udaje się dotrzeć do morza; 

niektóre docierają tam, a inne nie. Podobnie, czciciele półbogów mogą dotrzeć do Ciebie, 

albo i nie. Nie ma na to gwarancji. Sukces ich zależy od siły ich oddania." 

    Według zasad wedyjskich, jeśli ktoś czci określonego półboga, również spełnia on pewien 

rytuał dla Narayany, Yajneśvary, gdyż, jak wspomina o tym Bhagavad-gita, półbogowie nie 

mogą spełnić pragnień swoich czcicieli bez przyzwolenia Narayany, czyli Krsny. Dokładnie 

zostało to sformułowane w Bhagavad-gicie w ten sposób: mayaiva vihitan hi tan, co oznacza, 

że półbogowie mogą obdarzać pewnymi łaskami tylko wtedy, jeśli zostaną upełnomocnieni 

do tego przez Najwyższego Pana. Kiedy czciciel półbogów odzyskuje rozsądek, może myśleć 

w ten sposób: "Półbóg może obdarzyć mnie tą łaską tylko wtedy, kiedy zostanie 

upełnomocniony do tego przez Najwyższego Pana, więc dlaczego nie wielbić bezpośrednio 

Najwyższego Pana?" Wielbiciele półbogów mogą w końcu dojść do Najwyższej Osoby Boga, 

ale inni, którzy traktują danego półboga jako wszystko i nic poza tym, nie mogą osiągnąć 

ostatecznego celu. 
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     Akrura modlił się dalej: "Mój drogi Panie, cały świat wypełniony jest materialnymi siłami 

natury, mianowicie dobrocią, pasją i ignorancją. Każdy w tym materialnym świecie, 

począwszy od Brahmy aż do nieruchomych roślin i drzew, znajduje się pod wpływem tych 

trzech sił natury. Każdy, za wyjątkiem Ciebie, niesiony jest przez fale tych sił. Mój drogi 

Panie, ogień to Twoje usta, ziemia to Twoje stopy, słońce jest Twoim okiem, niebo jest 

Twoim pępkiem, a strony świata to Twoje uszy. Przestrzeń jest Twoją głową, półbogowie są 

Twoimi ramionami, oceany i morza są Twoim brzuchem, a wiatry i powietrze są Twoją siłą i 

witalnością. Wszystkie rośliny i zioła są włosem na Twoim ciele, chmury są Twoimi 

włosami, góry są Twoimi kośćmi i paznokciami, a dnie i noce są mruganiem Twoich powiek. 

Prajapati (przodek, antenat) jest Twoimi genitaliami, a deszcze są Twoim nasieniem. 

    "Mój drogi Panie, wszystkie żywe istoty, łącznie z szeregiem różnych półbogów, różnymi 

stopniami zwierzchników, królów, i innych żywych istot, wszystkie spoczywają w Tobie. 

Będąc integralną cząstką wielkiego związku, nie można poznać Ciebie poprzez wiedzę 

eksperymentalną. Twoją transcendentalną egzystencję można zrozumieć jedynie przez 

porównanie jej do oceanu zawierającego w sobie wszystkie żywe istoty albo do owocu 

kadamba, z którego wydostają się małe komary. Mój drogi Panie, wszystkie Twoje wieczne 

formy i inkarnacje, w których pojawiasz się w tym świecie, mają za zadanie wybawienie 

żywych istot z ignorancji, złudzenia i rozpaczy. Wszyscy ludzie mogą zatem podziwiać 

Twoje inkarnacje i rozrywki, i wiecznie sławić Twoje czyny. Nikt nie jest w stanie zliczyć 

mnogości Twoich form i inkarnacji, ani też nikt nie jest w stanie podać liczby 

wszechświatów, które zawierają się w Tobie. 

    "Pozwól mi zatem ofiarować moje wyrazy szacunku inkarnacji ryby, która pojawiła się 

podczas powszechnej dewastacji, chociaż Twoja Osoba jest przyczyną wszystkich przyczyn. 

Pozwól mi ofiarować moje wyrazy szacunku inkarnacji Hayagrivy, który zabił dwóch 

demonów, Madhu i Kaitabhę. Pragnę również ofiarować moje wyrazy szacunku Tobie, który 

pojawiłeś się w postaci potężnego żółwia i podniosłeś wielką górę Mandara, oraz który 

pojawiłeś się w postaci dzika, który wyratował planetę Ziemię z wód Garbhodaki. Pragnę 

złożyć pełne uszanowania pokłony Tobie, który jako Nrsimhadeva ocaliłeś wielu różnych 

bhaktów od okrucieństw ateistów. Pragnę złożyć swoje wyrazy szacunku Tobie, który 

pojawiłeś się jako Vamanadeva i jedynie przez wyciągnięcie Swoich lotosowych stóp zająłeś 

trzy światy. Pozwól mi złożyć pokłony Tobie, który pojawiłeś się jako Pan Bhrgów po to, aby 

zabić wszystkich niewiernych władców świata. Pragnę pokłonić się Tobie, który pojawiłeś 

jako Pan Rama, aby zabić demonów, takich jak Ravana. Wszyscy bhaktowie wielbią Ciebie 

jako wodza dynastii Raghu, Pana Ramacandrę. Pragnę ofiarować swoje pełne szacunku 

wyrazy Tobie, który pojawiłeś się jako Pan Vasudeva, Pan Sankarsana, Pan Pradyumna i Pan 

Aniruddha. Pragnę złożyć swoje pokłony Tobie, który pojawiłeś się jako Pan Buddha, aby 

zwieść ateistów i demony. Pozwól mi złożyć pokłony Tobie, który pojawisz się jako Kalki po 

to, aby ukarać tak zwanych władców, którzy ulegli degradacji do ohydnej, ogólnie potępionej 

pozycji mleccha, którzy nie stosują się do wedyjskich zasad życia. 

    "Mój drogi Panie, każdy w tym materialnym świecie uwarunkowany jest poprzez Twoją 

złudną energię. Z powodu błędnego utożsamiania się i fałszywych posiadłości, wszyscy 

transmigrują z jednego ciała do innego, na ścieżce działań karmicznych i ich skutków. Mój 

drogi Panie, ja również nie jestem wyjątkiem między tymi uwarunkowanymi duszami. 

Błędnie uważam się za szczęśliwego dzięki posiadaniu domu, żony, dzieci, stanowiska, 

własności i dobytku. W ten sposób działam jak gdyby w krainie snów, gdyż żadna z tych 

rzeczy nie jest trwałą. Jestem głupcem, myśląc zawsze o tych rzeczach i traktując je jako 

trwałe i prawdziwe. Mój drogi Panie, z powodu błędnego utożsamiania się z tym, co nie jest 

mną, zaakceptowałem wszystko to co nietrwałe, jak to materialne ciało, które nie jest 

duchowe i jest źródłem wszelkich nieszczęść. Omamiony taką koncepcją życia, zawsze 

pogrążony jestem w myślach o dualizmach i zapomniałem o Tobie, który jesteś rezerwuarem 
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 przyjemności transcendentalnych. Pozbawiony jestem Twojego transcendentalnego 

towarzystwa i jestem podobny głupiutkiemu stworzeniu, które udaje się na poszukiwania 

wody na pustynię, opuszczając urodzajne miejsce pełne soczystych warzyw. Uwarunkowane 

dusze pragną zaspokoić swoje pragnienie, ale nie wiedzą gdzie szukać wody. Opuszczają to 

miejsce, gdzie rzeczywiście znajduje się zbiornik wodny i udają się na pustynię, tam gdzie nie 

ma wody. Mój drogi Panie, jestem całkowicie niezdolny do kontrolowania swego umysłu, 

który pędzony jest przez rozkiełznane zmysły i przyciągany przez materialne czynności 

przynoszące korzyści i ich rezultaty. Mój drogi Panie, Twoich lotosowych stóp nie jest w 

stanie docenić żadna osoba w tej uwarunkowanej egzystencji, ale ja w jakiś sposób znalazłem 

się w ich pobliżu, co uważam za Twoją bezprzyczynową łaskę dla mnie. Możesz postępować 

tak jak tego pragniesz, ponieważ jesteś najwyższym kontrolerem. Dlatego mogę zrozumieć, 

że kiedy ktoś osiąga takie kwalifikacje, że może zostać uwolniony z koła powtarzających się 

narodzin i śmierci, to wtedy tylko dzięki Twojej bezprzyczynowej łasce może on czynić 

dalszy postęp i przywiązać się do służby oddania dla Ciebie pozbawionej wszelkiej 

motywacji." 

    Akrura upadł przed Panem i powiedział: "Mój drogi Panie, Twoja transcendentalna 

wieczna forma jest pełna wiedzy. Jedynie poprzez skupienie umysłu na tej Twojej formie 

można w pełnej wiedzy zrozumieć wszystko co istnieje, gdyż Ty jesteś oryginalnym źródłem 

wszelkiej wiedzy. Ty jesteś najwyższą potęgą, posiadającą wszelkiego rodzaju energie. Ty 

jesteś Najwyższym Brahmanem i Najwyższą Osobą, najwyższym kontrolerem i mistrzem 

wszystkich energii materialnych. Ofiaruję Tobie pełne szacunku pokłony, ponieważ Ty jesteś 

Vasudevą, miejscem spoczynku całego stworzenia. Jesteś wszechprzenikającą Najwyższą 

Osobą Boga i Duszą Najwyższą obecną w każdym sercu i kierującą każdym działaniem. 

Teraz, Mój drogi Panie, jestem całkowicie podporządkowany Tobie. Proszę, daj mi Swoją 

ochronę." 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do trzydziestego dziewiątego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Modlitwy Akrury ". 
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 *40. Krsna wkracza do Mathury 

    Kiedy Akrura ofiarowywał swoje modlitwy Najwyższej Osobie Boga, Pan nagle zniknął z 

wody, dokładnie tak, jak doświadczony aktor, który zmienia strój i przyjmuje swoją 

oryginalną postać. Kiedy Visnumurti zniknął sprzed oczu Akrury, Akrura wyszedł z wody i 

doprowadziwszy do końca swoje rytuały, udał się do powozu, w którym siedział Krsna i 

Balarama, i zdumiał się. Krsna zapytał go, czy widział coś nadzwyczajnego w wodzie czy w 

powietrzu. Wtedy Akrura odparł: "Mój drogi Panie, wszystkie cudowne rzeczy, które mają 

miejsce w tym świecie, czy w powietrzu, w wodzie czy na lądzie, w rzeczywistości pojawiają 

się w Twojej kosmicznej formie. Więc jeśli ujrzałem Ciebie, to jakiej cudownej rzeczy 

mogłem jeszcze nie widzieć?" To zdanie potwierdza wedyjskie stwierdzenie, że kto zna 

Krsnę, ten zna wszystko, a kto widział Krsnę, ten widział wszystko, bez względu na to, jak 

cudownymi by te rzeczy nie były. "Mój drogi Panie", kontynuował Akrura, "nie może być nic 

wspanialszego od Twojej transcendentalnej formy. Jeśli ujrzałem Twoją transcendentalną 

formę, to cóż jeszcze więcej zostało do ujrzenia?" 

    Po wypowiedzeniu tego, Akrura natychmiast dał koniom znak do odjazdu. Pod koniec dnia 

dotarli w okolice Mathury. Kiedy jechali z Vrndavany do Mathury, wszyscy przechodnie, 

których spotykali po drodze, po ujrzeniu Krsny i Balaramy nie mogli oderwać od Nich oczu. 

W międzyczasie inni mieszkańcy Vrndavany, na czele z Nandą, jadąc przez lasy i rzeki, już 

dotarli do Mathury i oczekiwali przyjazdu Krsny i Balaramy. Kiedy znaleźli się już pod 

bramami Mathury, Krsna i Balarama zeszli z powozu i uścisnęli Akrurze dłoń. Krsna 

powiedział Akrurze, "Możesz teraz udać się do domu, ponieważ wejdziemy do miasta razem 

z Naszymi przyjaciółmi." Akrura jednak odpowiedział: "Mój drogi Panie, nie mogę udać się 

do Mathury sam, pozostawiając Ciebie tutaj. Jestem oddanym Tobie sługą. Proszę nie próbuj 

się mnie pozbyć. Proszę, jedź razem ze mną, ze Swoim starszym bratem i ze Swoimi 

przyjaciółmi i pobłogosław mój dom. Mój drogi Panie, jeśli przybędziesz tam, mój dom 

zostanie uświęcony kurzem z Twoich lotosowych stóp. Woda będąca potem Twoich 

lotosowych stóp, mianowicie Ganges, oczyszcza wszystkich, łącznie z przodkami, bogiem 

ognia i wszystkimi innymi półbogami. Król Bali Maharaja zyskał sławę jedynie dzięki 

obmyciu Twoich lotosowych stóp, a wszyscy jego krewni osiągnęli planety niebiańskie dzięki 

jego kontaktowi z wodą Gangesu. Sam Bali Maharaja cieszył się wszelkiego rodzaju 

bogactwami materialnymi, a później osiągnął najbardziej wzniosłą pozycję wyzwolenia. 

Woda Gangesu nie tylko uświęca wszystkie trzy światy, ale noszona jest też przez Pana Śivę 

na głowie. O Najwyższy Panie wszystkich Panów! O Panie wszechświata! Ofiarowuję Tobie 

pełne uszanowania pokłony!" 

    Wysłuchawszy tych słów, Najwyższa Osoba Boga, Krsna, odparł, "Akruro, z pewnością 

przybędę do twojego domu razem z Moim starszym bratem Balaramą, ale dopiero wtedy, 

kiedy zabiję wszystkie demony, które są zazdrosne o dynastię Yadu. W ten sposób zadowolę 

wszystkich Moich krewnych." Te słowa Najwyższej Osoby Boga rozczarowały trochę 

Akrurę, ale nie mógł on zlekceważyć Jego polecenia. Dlatego wjechał do Mathury i po 

zawiadomieniu Kamsy o przybyciu Krsny, udał się do swojego domu. 

    Po odjeździe Akrury, Pan Krsna i Balarama oraz Ich przyjaciele-pasterze, weszli do 

Mathury, aby zobaczyć miasto. Zauważyli, że bramy Mathury zbudowane były z pierwszej 

klasy marmuru, miały pierwszorzędną konstrukcję, a drzwi zrobione były ze szczerego złota. 

Wszędzie były przepiękne ogrody, a całe miasto otoczone było armatami, aby wróg nie mógł 

tam tak łatwo wtargnąć. Zobaczyli, że wszystkie przejścia uliczne były udekorowane złotem. 

Było tam wiele domów bogaczy, wszystkie bardzo symetryczne, jak gdyby skonstruowane 

przez jednego architekta. Domy dekorowane były kosztownymi klejnotami i każdy z nich 

otoczony był wspaniałymi drzewami, głównie owocowymi, i kwiatami. W ogrodach, w 

korytarzach i na werandach domów znajdowały się jedwabne zasłony, wyszywane klejnotami 
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 i perłami. Przed oknami balkonowymi spacerowały gruchające gołębie i pawie. Wszystkie 

sklepy w mieście sprzedające zboża przystrojone były różnymi kwiatami i girlandami, świeżą 

trawą i kwitnącymi różami. Przed frontowymi drzwiami domów stały ozdobne naczynia z 

wodą i wszystko wkoło spryskane było mieszaniną wody i jogurtu. Na drzwiach wisiały 

różnych rozmiarów płonące lampy, udekorowane kwiatami, i wszystkie drzwi przybrane były 

liśćmi drzewa mango i festonami z jedwabiu. 

    Kiedy rozeszła się wieść, że Krsna, Balarama i Ich przyjaciele-pasterze są w mieście, 

wszyscy mieszkańcy Mathury zebrali się razem, a damy i dziewczęta natychmiast udały się 

na dachy swoich domów, pragnąc Ich zobaczyć. Oczekiwały one przyjazdu Krsny z wielkim 

niepokojem i z tej swojej wielkiej niecierpliwości, by ujrzeć obu braci, panie nie zdążyły 

ubrać się właściwie. Niektóre z nich założyły swoje szaty nie tak, jak powinny. Niektóre 

pomalowały tylko jedno oko, a niektóre założyły dzwoneczki tylko na jedną stopę lub 

przypięły kolczyki tylko do jednego ucha. W wielkim pośpiechu, nie ubrawszy się nawet 

właściwie, weszły na dachy swoich domów, aby stamtąd oglądać Krsnę i Balaramę. Niektóre 

z nich właśnie jadły południowy posiłek, ale kiedy tylko usłyszały, że Krsna i Balarama są w 

mieście, zostawiły napoczęte jedzenie i pospieszyły na dach. Niektóre z nich właśnie brały 

kąpiel w łaźni, ale nie dokończywszy nawet toalety, wyszły, aby zobaczyć Krsnę i Balaramę. 

Przechodząc przez miasto bardzo wolno i uśmiechając się, Krsna natychmiast skradł ich 

serca. Ten, który jest mężem bogini fortuny, przechadzał się po mieście jak słoń. Już od 

dłuższego czasu kobiety Mathury miały okazję słyszeć o Krsnie i Balaramie i o Ich 

niezwykłych cechach, i zauroczone, z niecierpliwością oczekiwały chwili, kiedy będą mogły 

Ich zobaczyć. Teraz, kiedy rzeczywiście ujrzały Krsnę i Balaramę przechadzających się 

ulicami miasta i zobaczyły Ich słodkie uśmiechy, ich radość sięgnęła szczytu ekstazy. Kiedy 

ujrzały Ich na własne oczy, zaczęły obejmować Ich w swoich sercach, najczulej jak tylko 

potrafiły. Z ekstazy zjeżyły się im włosy. Słyszały o Krsnie , ale nigdy Go nie widziały, lecz 

teraz ich tęsknota została uleczona. Stojąc na dachach pałaców Mathury, zaczęły stamtąd 

obrzucać Krsnę i Balaramę kwiatami. Kiedy bracia przechadzali się ulicami miasta, na Ich 

spotkanie wychodzili również wszyscy bramini z sąsiedztwa, witając Ich drzewem 

sandałowym i kwiatami. Wszyscy mieszkańcy Mathury zaczęli rozmawiać pomiędzy sobą o 

wzniosłych i pobożnych czynach ludzi z Vrndavany. Zastanawiali się, jakie to pobożne czyny 

musieli spełniać pasterze z Vrndavany w swoim przeszłym życiu, że teraz codziennie mogli 

oglądać Krsnę i Balaramę jako chłopców-pasterzy. 

    Kiedy Krsna i Balarama w ten sposób przechadzali się po mieście, ujrzeli pracza i farbiarza 

ubrań. Krsna zapragnął poprosić go o jakieś wspaniałe szaty. Obiecał mu, że jeśli dostanie od 

niego najwspanialsze kolorowe szaty, spotka go szczęście i dobry los. Krsna nie był ani 

żebrakiem, ani nie potrzebował ubrań, ale zwracając się z taką prośbą dał do zrozumienia, że 

każdy powinien być gotów ofiarować Mu wszystko, czego On tylko zapragnie. Taki jest cel 

świadomości Krsny. 

    Na nieszczęście, farbiarz ten był sługą Kamsy i dlatego nie potrafił docenić żądania Pana 

Krsny, Najwyższej Osoby Boga. Takie są skutki złego towarzystwa. Mógł on natychmiast 

podarować ubranie Najwyższej Osobie Boga, który obiecał mu wszelką pomyślność, ale 

będąc sługą Kamsy, ten grzeszny demon nie był w stanie przyjąć tego daru. Zamiast ucieszyć 

się, rozgniewał się bardzo i odmówił prośbie Pana, mówiąc, "Jak możesz prosić o ubranie, 

które jest przeznaczone dla króla?" Farbiarz zaczął następnie pouczać Krsnę i Balaramę, "Moi 

drodzy chłopcy, na przyszłość nie bądźcie tacy zuchwali i nie proście o rzeczy, które należą 

do króla. W przeciwnym razie zostaniecie ukarani przez ludzi króla. Zaaresztują Was i 

wymierzą Wam odpowiednią karę i będziecie w kłopocie. Mam tego praktyczne 

doświadczenie. Każdy, kto bezprawnie pragnie korzystać z własności królewskiej, zawsze 

zostaje srogo ukarany." 
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     Usłyszawszy to, Pan Krsna, syn Devaki, rozgniewał się bardzo na farbiarza i uderzywszy 

go kantem Swojej ręki, oddzielił jego głowę od ciała. Farbiarz upadł martwy na ziemię. W ten 

sposób Pan Krsna potwierdził zdanie, że każda część Jego ciała jest zdolna do uczynienia 

wszystkiego, czego tylko zapragnie. Nie mając przy Sobie miecza, ściął głowę pracza jedynie 

za pomocą Swojej ręki. Jest to dowód na to, że Najwyższy Pan jest wszechmocny. Jeśli chce 

zrobić coś, może to zrobić bez żadnej pomocy z zewnątrz. 

    Po tym okropnym wydarzeniu wszyscy pracownicy pracza rozbiegli się w popłochu, 

pozostawiając wszystkie szaty. Wobec tego Krsna i Balarama zawładnęli nimi i wybrali Sobie 

te, które Im najbardziej odpowiadały. Resztę ofiarowali pasterzom, którzy również mogli 

wybrać sobie coś odpowiedniego dla siebie. Te szaty, z których nie skorzystali, pozostawili 

na miejscu. Następnie udali się dalej. W międzyczasie krawiec, będący bhaktą Pana, 

skorzystał z okazji, aby Mu usłużyć i przygotował piękne stroje z materiałów wybranych 

przez Krsnę i Balaramę. Założywszy je na Siebie, Krsna i Balarama wyglądali tak wspaniale, 

jak słonie przybrane w kolorowe szaty w czasie pełni księżyca. Krsna był bardzo zadowolony 

z krawca i obdarzył go błogosławieństwem sarupya-mukti, co oznacza, że po opuszczeniu 

ciała materialnego został on wyzwolony i osiągnął ciało dokładnie takie, jakie posiada 

czteroręki Narayana na planetach Vaikuntha. Również zapewnił go, że dopóki będzie żył na 

tym świecie, będzie dostatecznie bogaty, by używać życia. Przez to wydarzenie Krsna 

udowodnił, że tym, którzy są świadomymi Krsny bhaktami, nie będzie brakowało radości 

materialnych czy środków do zaspokajania potrzeb zmysłowych. Będą mieli sprzyjające do 

tego warunki, a po opuszczeniu ciała materialnego osiągną planety duchowe, takie jak 

Vaikunthaloki czy Krsnalokę, Golokę Vrndavana. 

    Ubrawszy się wspaniale, Krsna i Balarama udali się do kwiaciarza o imieniu Sudama. 

Skoro tylko dotarli w okolice jego domu, kwiaciarz natychmiast wyszedł Im na spotkanie, 

upadając przed Nimi na twarz, aby ofiarować Im swoje pokłony. Następnie ofiarował Krsnie i 

Balaramie honorowe miejsce i poprosił swojego pomocnika o przyniesienie kwiatów i 

orzechów betel posmarowanych papką candany. Powitanie kwiaciarza wielce zadowoliło 

Pana. 

    Kwiaciarz bardzo skromnie i pokornie ofiarował Panu swoje modlitwy mówiąc, "Mój drogi 

Panie, ponieważ przybyłeś do mojego domu, myślę że wszyscy moi przodkowie i wszyscy 

moi czcigodni przełożeni zostaną zadowoleni i osiągną wyzwolenie. Mój drogi Panie, Ty 

jesteś najwyższą przyczyną wszystkich przyczyn w tej manifestacji kosmicznej, ale dla 

korzyści mieszkańców tej ziemskiej planety, pojawiłeś się tutaj wraz ze Swoją pełną częścią, 

aby chronić Swoich bhaktów i zniszczyć demony. Jako przyjaciel wszystkich żywych istot, 

jesteś jednakowo usposobiony do każdego. Jesteś Duszą Najwyższą i nie czynisz różnicy 

pomiędzy przyjaciółmi i wrogami. Jednak z przyjemnością obdarzasz Swoich bhaktów 

szczególnymi rezultatami ich służby oddania. Mój drogi Panie, błagam Cię, byś powiedział 

mi, co mogę dla Ciebie uczynić, ponieważ jestem Twoim wiecznym sługą. Jeśli pozwolisz mi 

uczynić coś dla Siebie, będzie to dla mnie wielką łaską." Kwiaciarz Sudama był wielce 

szczęśliwy w swoim sercu, że mógł gościć Krsnę i Balaramę w swoim domu i, aby dać wyraz 

temu, zrobił dwie wyborne girlandy z różnych kwiatów i ofiarował je Panu. Zarówno Krsna 

jak i Balarama byli zadowoleni z jego szczerej służby i Krsna ofiarował mu Swoje 

błogosławieństwo i obdarzył go łaską, którą zawsze gotów jest obdarzać podporządkowane 

Sobie dusze. Po otrzymaniu błogosławieństwa Pana, kwiaciarz poprosił Go, by mógł pozostać 

Jego wiecznym sługą i przez taką służbę czynić dobro dla wszystkich żywych istot. Wynika z 

tego jasno, że bhakta Pana nie powinien zadowalać się jedynie swoim własnym postępem w 

służbie oddania, ale powinien pragnąć pracować dla dobra wszystkich innych. Za przykładem 

tym postępowało sześciu Gosvamich z Vrndavany. Dlatego modlitwa ich oznajmia, lokanam 

hitakarinau: Vaisnavowie, czyli bhaktowie Pana, nie są egoistyczni. Bez względu na to, jakie 

dary otrzymują od Najwyższego Pana jako błogosławieństwo, chcą obdarzyć nimi wszystkie 
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 inne osoby. Jest to najwyższego rodzaju działalność humanitarna. Będąc zadowolonym z 

kwiaciarza, Pan Krsna nie tylko obdarzył go wszystkim, czego ten pragnął, ale ponadto 

obdarzył go wszelkiego rodzaju materialnymi bogactwami, pomyślnością w życiu rodzinnym, 

długim życiem i wszystkim, czego tylko pragnęło jego serce w tym materialnym świecie. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do czterdziestego rozdziału książki Krsna, 

zatytułowanego "Krsna wkracza do Mathury". 
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 *41. Złamanie łuku na arenie ofiarnej 

    Po opuszczeniu domu kwiaciarza, Krsna i Balarama ujrzeli młodą garbuskę, niosącą przez 

ulicę tacę z papką sandałową. Ponieważ Krsna jest rezerwuarem wszelkich przyjemności, 

chciał rozweselić Swoich towarzyszy, ucinając Sobie żart z garbuską. Krsna zwrócił się do 

niej, "O wysoka, młoda kobieto, powiedz Mi kim jesteś? Powiedz, dla kogo niesiesz tę 

sandałową papkę. Myślę, że powinnaś ofiarować ją Mnie, i jeśli to zrobisz, jestem pewny, że 

spotka cię szczęście." Krsna jest Najwyższą Osobą Boga i wiedział On wszystko o garbusce. 

Poprzez Swoje pytania dawał do zrozumienia, że nie ma potrzeby służyć demonowi. Lepiej 

służyć Krsnie i Balaramie i w ten sposób uwolnić się od skutków grzechów. 

    Kobieta odpowiedziała Krsnie, "Mój drogi Śyamasundaro, drogi piękny czarny chłopcze, 

wiedz, że jestem służącą Kamsy. Codziennie zanoszę mu tę papkę sandałową. Król jest 

bardzo zadowolony ze mnie i z mojej służby, ale teraz widzę, że nie ma nikogo, kto byłby 

bardziej godny tej służby niż Wy, dwaj bracia." Zauroczona pięknymi sylwetkami Krsny i 

Balaramy, Ich mową, uśmiechem, spojrzeniem i innymi czynami, garbuska zaczęła smarować 

Ich ciała papką sandałową z wielkim zadowoleniem i oddaniem. Dwaj transcendentalni 

żebracy, Krsna i Balarama, byli z natury bardzo piękni, mieli piękne karnacje i byli wspaniale 

przystrojeni w kolorowe szaty. Górne części Ich ciał były już bardzo piękne, ale kiedy 

garbuska posmarowała Ich maścią sandałową, wyglądali jeszcze bardziej atrakcyjnie. Krsna 

był bardzo zadowolony z jej służby i zaczął zastanawiać się, w jaki sposób ją nagrodzić. 

Innymi słowy, aby przyciągnąć uwagę Pana, bhaktowie świadomi Krsny muszą służyć Mu z 

wielkim oddaniem i miłością. Nie można zadowolić Krsny żadnym innym czynem, jak tylko 

transcendentalną służbą miłości do Niego. Myśląc w ten sposób, Pan Krsna przycisnął stopę 

garbuski palcem Swojej stopy i, uchwyciwszy Swoimi palcami jej policzki, lekko szarpnął ją 

w górę, aby ją wyprostować. Garbuska natychmiast przemieniła się w prostą, piękną 

dziewczynę z szerokimi biodrami, wysmukłą kibicią i łagodnymi, kształtnymi piersiami. 

Ponieważ Krsna zadowolony był z jej służby i ponieważ dotknięta została Jego ręką, stała się 

najpiękniejszą z wszystkich dziewcząt. To wydarzenie świadczy o tym, że przez służenie 

Krsnie bhakta natychmiast awansuje do najbardziej wzniosłej pozycji. Służba oddania ma 

taką moc pod każdym względem, że każdy, kto zaczyna ją pełnić, osiąga wszystkie boskie 

cechy i kwalifikacje. Ta garbata kobieta ujęła Krsnę nie swoim pięknem, ale swoją służbą. 

Skoro tylko usłużyła Krsnie, natychmiast stała się najpiękniejszą kobietą. Osoba świadoma 

Krsny nie musi być piękna, ani też nie musi posiadać żadnych kwalifikacji. Piękną i pełną 

zalet staje się ona będąc świadomą Krsny i pełniąc dla Niego służbę. 

    Kiedy kobieta ta została przemieniona dzięki łasce Krsny w niezwykle piękną młodą 

dziewczynę, w naturalny sposób czuła się bardzo zobowiązana Krsnie i ponadto zauroczona 

została Jego pięknem. Bez wahania pochwyciła koniec Jego szaty i zaczęła ją miąć. 

Uśmiechała się kokieteryjnie i zauważyła, że jest powodowana pożądliwymi pragnieniami. 

Zapomniała, że znajduje się na ulicy i przed starszym bratem Krsny i Jego przyjaciółmi. 

    Otwarcie zaproponowała Krsnie, "Mój drogi bohaterze, nie mogę zostawić Cię w ten 

sposób. Musisz przyjść do mojego domu. Już zauroczona zostałam Twoim pięknem, więc 

muszę przyjąć Cię należycie, gdyż jesteś najlepszym spośród wszystkich mężczyzn. Ty 

również musisz być dla mnie bardzo miły." Prostymi słowami zaproponowała, by Krsna 

przyszedł do jej domu i zaspokoił jej pożądliwe pragnienia. Krsna, oczywiście, czuł się trochę 

nieswojo przed Swoim starszym bratem Balaramą, ale wiedział, że dziewczyna po prostu 

została Nim zauroczona. Dlatego jedynie uśmiechnął się na jej słowa. Patrząc na Swoich 

przyjaciół-pasterzy, odpowiedział dziewczynie, "Moja droga piękna dziewczyno, jestem 

bardzo rad z twojego zaproszenia i przyjdę do twojego domu, skoro tylko doprowadzę do 

końca inne sprawy tutaj. Taka piękna dziewczyna jak ty, jest jedyną pociechą dla osoby takiej 

jak Ja, gdyż jestem z dala od domu i nie jestem żonaty. Z pewnością, jako odpowiednia 
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 przyjaciółka, możesz przynieść nam ulgę od wszelkiego rodzaju niespokojnych myśli." W 

ten sposób, używając słodkich słów, Krsna usatysfakcjonował dziewczynę. Pozostawiając ją 

tam, Krsna udał się w kierunku ulicy przy placu targowym, gdzie mieszkańcy przywitali Go 

różnymi darami, szczególnie orzechami betel, kwiatami i drzewem sandałowym. 

    Kupcy z placu targowego wielbili Krsnę i Balaramę z wielkim szacunkiem. Kiedy Krsna 

przechadzał się ulicą, wszystkie kobiety z okolicznych domów wychodziły, aby Go zobaczyć 

i niektóre z młodszych prawie że mdlały, zauroczone Jego pięknem. Ich włosy rozplatały się, 

ciasne szaty rozluźniały, a one same nie wiedziały, gdzie się znajdują. 

    Krsna następnie zapytał mieszkańców Mathury o położenie miejsca ofiar. Kamsa 

przygotował ofiarę zwaną Dhanur-yajna, i aby w jakiś sposób zamanifestować jej 

wyjątkowość, umieścił w pobliżu ołtarza ofiarnego wielki łuk. Łuk ten był niezwykle potężny 

i piękny, przypominając swoim wyglądem tęczę na niebie, a strzegło go wielu policjantów i 

strażników Króla Kamsy. Kiedy Krsna i Balarama zbliżyli się do tego łuku, ostrzeżono Ich, 

by nie podchodzili bliżej, ale Krsna zlekceważył to ostrzeżenie. Siłą przedostał się do niego i 

natychmiast wziął go w Swoją lewą rękę. Po napięciu go w obecności tłumów, szarpnął nim i 

rozłamał go w środku na dwie części, dokładnie tak, jak słoń łamie trzcinę cukrową na polu. 

Wszyscy obecni podziwiali siłę Krsny. Trzask łamanego łuku napełnił niebo i ziemię, i 

dobiegł również do Kamsy. Kiedy Kamsa usłyszał co się zdarzyło, zaczął obawiać się o swoje 

własne życie. Natomiast strażnik, który stał przy łuku i miał go pilnować, wpadł w furię. 

Rozkazał swoim ludziom, by złapali za broń, a sam zaczął biec w kierunku Krsny krzycząc, 

"Aresztować Go! Zabić Go! Zabić Go!" Krsna i Balarama zostali otoczeni. Kiedy ujrzeli 

rozsierdzonych strażników, Sami rozgniewali się bardzo i podniósłszy dwie części złamanego 

łuku, zaczęli bić nimi nacierających napastników. Robiło się coraz większe zamieszanie i 

Kamsa posłał mały oddział wojskowy, który miał wesprzeć strażników, ale Krsna i Balarama 

zaczęli walczyć również z nimi i zabili ich wszystkich. 

    Po tym wydarzeniu Krsna nie wszedł na arenę ofiar, lecz wyszedł poza jej obręb i 

skierował się do obozowiska, gdzie zatrzymali się pasterze Vrndavany. Po drodze z wielką 

przyjemnością odwiedzał różne miejsca Mathury. Będąc świadkami czynów i nadzwyczajnej 

siły Krsny, wszyscy mieszkańcy Mathury zaczęli uważać dwóch braci za półbogów, którzy 

zstąpili do Mathury, i patrzyli na Nich z wielkim podziwem. Dwaj bracia spacerowali 

beztrosko ulicami, nie dbając o prawa i nakazy Kamsy. 

    Kiedy nadszedł wieczór, Krsna i Balarama udali się ze Swoimi przyjaciółmi na peryferie 

miasta, gdzie zgromadzone były wszystkie ich wozy. W ten sposób Krsna i Balarama dali 

znać Kamsie o Swoim przybyciu, dzięki czemu mógł on zrozumieć, jak srogie 

niebezpieczeństwo oczekuje go następnego dnia na arenie ofiarnej. 

    Kiedy Krsna i Balarama wyruszali z Vrndavany do Mathury, mieszkańcy Vrndavany 

wyobrażali sobie wielkie szczęście mieszkańców Mathury, którzy będą mogli ujrzeć 

niezwykłe piękno Krsny, wielbionego przez Jego czystych bhaktów oraz boginię fortuny. 

Przewidywania mieszkańców Vrndavany spełniły się co do joty, gdyż mieszkańcy Mathury 

byli całkowicie usatysfakcjonowani widokiem Krsny. 

    Kiedy Krsna powrócił do obozu, zaopiekowali się Nim Jego słudzy, którzy umyli Jego 

lotosowe stopy, ofiarowali Mu wygodne miejsce do siedzenia oraz mleko i smaczny posiłek. 

Po zjedzeniu kolacji i obmyśleniu planu na dzień następny, Krsna udał się na spoczynek i 

spokojnie zasnął. Tak oto minęła noc. 

    Z drugiej strony, kiedy Kamsa dowiedział się o złamaniu jego wspaniałego łuku i zabiciu 

strażników i żołnierzy, częściowo zaczął zdawać sobie sprawę z mocy Najwyższej Osoby 

Boga. Zdał sobie sprawę z tego, że teraz oto pojawił się ósmy syn Devaki i że zbliża się czas 

jego śmierci. Myśląc o swojej bliskiej śmierci, nie mógł spać przez całą noc. Męczyły go 

różne koszmary i domyślał się, że zarówno Krsna jak i Balarama, którzy przyjechali do 

miasta, są zwiastunami jego śmierci. Przed oczami Kamsy zaczęły się jawić różne 
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 niepomyślne znaki, zarówno na jawie, jak i we śnie. Kiedy spojrzał w zwierciadło, nie 

zobaczył swojej głowy, chociaż ją jeszcze miał. Kiedy spojrzał na niebo, gwiazdy dwoiły mu 

się przed oczami. Widział dziury w swoim cieniu i cierpiał z powodu głośnego brzęczenia w 

uszach. Wydawało mu się, że wszystkie drzewa zrobione są ze złota i nie widział śladu 

swoich stóp na piasku czy w glinie. We śnie widział różnego rodzaju duchy wiezione w 

powozach zaprzęgniętych w osły. Śniło mu się również, że ktoś podał mu truciznę, a on ją 

wypił. Miał również sen, że spacerował nago, mając na sobie tylko girlandę kwiatów, i 

smarował swoje ciało olejem. W ten sposób, zarówno na jawie, jak i podczas snu, Kamsa 

ujrzał różne oznaki śmierci i zrozumiał, że teraz jest ona czymś nieuniknionym. Dlatego z 

wielkiego niepokoju nie mógł spać przez całą noc. Kiedy tylko noc minęła, zaczął skwapliwie 

przygotowywać zawody zapaśnicze. 

    Arena zapaśnicza została dokładnie uprzątnięta i udekorowana flagami, festonami i 

kwiatami, a rozpoczęcie zawodów ogłoszono biciem w bębny. Z powiewającymi 

chorągwiami i flagami podium wyglądało bardzo pięknie. Dla honorowych widzów – królów, 

braminów i ksatriyów – przygotowano odpowiednie galerie. Królowie zasiedli na tronach, a 

inni na swoich odpowiednich miejscach. W końcu przybył też Kamsa, otoczony swoimi 

sekretarzami i ministrami, i zajął miejsce na podwyższonej platformie, specjalnie 

przeznaczonej dla niego. Na nieszczęście, chociaż siedział bezpiecznie pośrodku całej swojej 

świty, jego serce biło mocno ze strachu przed śmiercią. Okrutna śmierć nie zważa nawet o 

osoby tak potężne jak Kamsa. Kiedy nadchodzi śmierć, nie bierze ona pod uwagę niczyjej 

wzniosłej pozycji. 

    Kiedy wszystko było już gotowe, na arenę weszli zapaśnicy, którzy mieli popisywać się 

swoimi umiejętnościami przed zgromadzeniem. Byli udekorowani błyszczącymi 

ornamentami i szatami. Wśród nich byli tacy słynni zapaśnicy jak Canura, Mustika, Śala, 

Kuta i Tośala. Ożywieni koncertem muzycznym, poruszali się ochoczo. Kamsa przywitał 

również wszystkich pasterzy, którzy przybyli z Vrndavany na czele z Nandą Maharają. Po 

ofiarowaniu Kamsie produktów mlecznych, które przywieźli ze sobą, pasterze zajęli swoje 

odpowiednie miejsca, po jednej stronie króla, na platformie specjalnie przeznaczonej dla nich. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do czterdziestego pierwszego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Złamanie łuku na arenie ofiarnej. " 
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 *42. Zabicie słonia Kuvalayapidy 

    Kiedy Krsna i Balarama wzięli kąpiel i zakończyli Swoje poranne obowiązki, do uszu Ich 

dobiegły głosy bębnów z areny zapaśniczej. Natychmiast więc wyruszyli w to miejsce, by być 

świadkami całej zabawy. Kiedy dotarli do bramy obozu zapaśników, ujrzeli tam strażnika i 

ogromnego słonia imieniem Kuvalayapida. Strażnik rozmyślnie blokował wejście przed Nimi, 

trzymając przed bramą słonia. Krsna domyślił się, jaki był tego cel, więc, zacieśniając Swoje 

szaty, przygotował się odpowiednio do walki ze słoniem. Odezwał się do strażnika bardzo 

doniosłym głosem, rozbrzmiewającym niczym grzmot "Ty niegodziwcze, odsuń się i pozwól 

Mi wejść przez bramę. Jeśli będziesz blokował Mi przejście, wyślę cię razem z tym twoim 

słoniem do domu śmierci uosobionej." 

    Poczytawszy te słowa za wielką obrazę, strażnik wpadł w furię, i aby wyzwać Krsnę do 

walki, tak jak to zostało uprzednio zaplanowane, sprowokował słonia do ataku. Słoń pojawił 

się przed Krsną niczym nieunikniona śmierć. Nacierając na Niego, usiłował pochwycić Go 

swoją trąbą, ale Krsna zręcznie usunął się przed nim i znalazł się za nim. Mając zdolność 

widzenia tylko na długość swojego nosa, słoń nie mógł dostrzec Krsny za swoimi nogami, ale 

usiłował pochwycić Go trąbą. Krsna ponownie bardzo szybko wywinął mu się i jeszcze raz 

zaszedł słonia od tyłu i złapał go za ogon. Trzymając go za ogon, zaczął ciągnąć go z bardzo 

wielką siłą i odwlókł go o conajmniej dwadzieścia pięć metrów, tak jak Garuda wlecze 

niewielką żmiję. Krsna przeciągał słonia z jednej strony na drugą, od prawej do lewej, tak jak 

zwykł ciągnąć za ogon cielęta w Swoim dzieciństwie. Następnie Krsna pojawił się w 

przodzie, tuż przed słoniem, i dał mu mocnego klapsa. Wtedy zniknął sprzed oczu zwierzęcia 

i skrył się z tyłu, za nim. Następnie, rzuciwszy się na ziemię, Krsna znalazł się tuż przed 

przednimi nogami słonia, który potknął się o Niego i upadł. Krsna błyskawicznie powstał, ale 

słoń, myśląc że Krsna nadal leży przed nim, usiłował przebić Go swoimi kłami. Ponieważ 

jednak nie było tam nikogo, zarył kłami w ziemię. Chociaż słoń był rozjuszony i zły, strażnik, 

który siedział na nim, starał się podjudzać go jeszcze bardziej. Wtedy słoń jak szalony zaczął 

biec w kierunku Krsny. Skoro tylko znalazł się w Jego zasięgu, Krsna złapał go mocno za 

trąbę i zaczął ciągnąć go ku ziemi. Kiedy w ten sposób doprowadził go do upadku, wskoczył 

mu na grzbiet, łamiąc go, i przy tym zabijając także strażnika. Po zabiciu słonia zabrał jeden 

jego kieł na Swoje ramię i pokryty potem i kroplami krwi słonia, lecz odczuwając wielką 

radość, skierował się w stronę areny zapaśniczej. Drugi kieł słonia wziął na Swoje ramię 

Balarama. I tak, w otoczeniu Swoich przyjaciół-pasterzy, weszli na arenę. 

    Kiedy Krsna, razem z Balaramą i Swoimi przyjaciółmi, wkroczył na arenę zapaśniczą, 

przedstawiał się On różnie różnym ludziom, w zależności od ich różnych z Nim związków 

(ras). Krsna jest rezerwuarem wszelkiego rodzaju przyjemności i różnego rodzaju ras, 

zarówno pomyślnych, jak i niepomyślnych. Dla zapaśników był On niczym grzmot i 

błyskawica. Dla większości osób był najpiękniejszą osobą. Dla kobiet był najbardziej 

atrakcyjnym mężczyzną, uosobieniem Kupidyna, który zwiększał ich pożądanie. Obecni tam 

pasterze patrzyli na Krsnę jako na swojego powinowatego, pochodzącego z tej samej wioski, 

Vrndavany. Zebrani ksatriyowie-królowie widzieli w Nim najmocniejszego władcę. Dla 

Swoich rodziców, Nandy i Yaśody, był najbardziej ukochanym dzieckiem. Dla Kamsy, Króla 

dynastii Bhoja, zdawał się być uosobieniem śmierci. Dla nieinteligentnych był On 

osobistością niemożliwą do zrozumienia. Obecni tam yogini widzieli w Nim Duszę 

Najwyższą. Dla członków dynastii Vrsni był On najwspanialszym jej potomkiem. W ten 

sposób różnie oceniany przez różnego rodzaju obecne tam osoby, Krsna wszedł na arenę 

zapaśniczą razem z Balaramą i Swoimi przyjaciółmi. Wiedząc już, że Krsna zabił słonia 

Kuvalayapidę, Kamsa nie miał wątpliwości co do tego, że jest On bardzo groźny. Dlatego też 

obawiał się Go bardzo. Krsna i Balarama mieli obaj długie ręce. Byli wspaniale ubrani i byli 



190 

 atrakcyjni dla wszystkich zgromadzonych tam osób. Byli ubrani tak, jak gdyby mieli 

wystąpić na scenie teatralnej i przyciągali uwagę wszystkich ludzi. 

    Pojawienie się Krsny bardzo zadowoliło mieszkańców Mathury, którzy zaczęli chciwie 

patrzeć na Jego twarz, odnosząc wrażenie, że piją nektar niebiański. Patrzenie na Krsnę 

sprawiało im tak wiele przyjemności, że zdawało się, że nie tylko kosztują nektaru, ale 

również wąchają aromat i rozkoszują się smakiem Jego ciała, oraz obejmują Krsnę i Balaramę 

swoimi ramionami. Zaczęli rozmawiać pomiędzy sobą o dwóch transcendentalnych braciach. 

Już od dłuższego czasu dochodziły do nich słuchy o uroku i dokonaniach Krsny i Balaramy, a 

teraz osobiście oglądali Ich twarzą w twarz. Myśleli, że Krsna i Balarama byli dwiema 

pełnymi inkarnacjami Najwyższej Osoby Boga, Narayany, który pojawił się we Vrndavanie. 

    Mieszkańcy Mathury zaczęli rozmawiać o rozrywkach Krsny, Jego narodzinach z 

Vasudevy i Devaki, o tym, jak został oddany pod opiekę Nandy Maharajy i jego żony w 

Gokuli, i o wszystkich tych wydarzeniach, które doprowadziły do Jego przyjazdu do Mathury. 

Mówili o zabiciu demonicy Putany oraz demona Trnavarty, który pojawił się w postaci wiru 

wietrznego. Wspominali również o wyzwoleniu dwóch braci z drzew yamala arjuna. 

Mieszkańcy Mathury rozmawiali pomiędzy sobą: "Śankhasura, Keśi, Dhenukasura, i tak 

wiele innych demonów zostało zabitych przez Krsnę i Balaramę we Vrndavanie. Krsna 

również ocalił wszystkich pasterzy od pożaru leśnego, ukarał węża Kaliyę w wodach Yamuny 

i ukrócił dumę niebiańskiego Króla, Indry. Przez siedem dni trzymając w jednej ręce Wzgórze 

Govardhana, chronił ludzi Gokuli od bezustannych potoków deszczu, huraganu i sztormu." 

Zaczęli wspominać również inne Jego wzniosłe czyny: "Dziewczęta Vrndavany były tak 

szczęśliwe, oglądając piękno Krsny i uczestnicząc w Jego rozrywkach, że zapominały o celu 

materialnego życia. Oglądając Krsnę i myśląc o Nim, zapominały o wszelkim materialnym 

zmęczeniu." Mieszkańcy Mathury zaczęli dyskutować o dynastii Yadu, mówiąc, że ponieważ 

pojawił się w niej Krsna, dynastia Yadu pozostanie najbardziej sławnym rodem w całym 

wszechświecie. Kiedy w ten sposób rozmawiali o dokonaniach Krsny i Balaramy, dobiegły 

do nich dźwięki różnych grup muzycznych, donoszące o rychłym rozpoczęciu zawodów 

zapaśniczych. 

    Wtedy słynny zapaśnik Canura zwrócił się do Krsny i Balaramy. "Mój drogi Krsno i 

Balaramo", powiedział, "słyszeliśmy o Waszych przeszłych dokonaniach. Jesteście wielkimi 

bohaterami i dlatego to Król posłał po Was. Słyszeliśmy, że obaj macie bardzo mocne 

ramiona. Król i wszyscy obecni tu ludzie pragną zobaczyć pokaz Waszych umiejętności 

zapaśniczych. Obywatel powinien być posłuszny i powinien starać się zadowolić umysł 

władającego króla. Jesteście pasterzami i słyszeliśmy, że kiedy jesteście przy krowach w 

lesie, urządzacie wtedy dla zabawy zawody zapaśnicze i walczycie ze sobą. Dlatego 

chcielibyśmy, abyście wzięli udział w naszych zawodach i w ten sposób zadowolili 

wszystkich obecnych tu ludzi razem z królem." 

    Krsna natychmiast zrozumiał cel propozycji Canury i zaczął przygotowywać się do walki z 

nim. Ale, stosownie do czasu i okoliczności, odezwał się w ten sposób: "Jesteś poddanym 

Króla Bhojy i mieszkasz w dżungli. My również jesteśmy pośrednio jego poddanymi i 

staramy się go zadowolić tak dalece, jak to tylko możliwe. Ta propozycja wzięcia udziału w 

zapasach jest jego wielką łaską dla Nas, ale faktem jest, że jesteśmy dopiero młodymi 

chłopcami. Czasami bawimy się w lesie Vrndavany z Naszymi rówieśnikami. Myślimy, że 

odpowiednią dla Nas jest walka z osobami w Naszym wieku i o Naszej sile, ale walka z 

takimi wielkimi zapaśnikami jak ty, nie zadowoli publiczności. Było by to niezgodne z 

religijnymi zasadami." Krsna w ten sposób dał im do zrozumienia, że tak wielcy i sławni 

zapaśnicy nie powinni wzywać do walki Ich, Krsny i Balaramy. 

    W odpowiedzi na to Canura powiedział: "Mój drogi Krsno, wiemy, że nie jesteś ani 

dzieckiem ani młodzieńcem. Jesteś transcendentalny w stosunku do wszystkich, tak jak i 

Twój starszy brat, Balarama. Zabiliście już słonia Kuvalayapidę, który był w stanie pokonać 
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 inne słonie. Zabiliście go w tak cudowny sposób. Ponieważ jesteście tak silni, wypada Wam 

stanąć do walki z najsilniejszymi zapaśnikami spośród nas. Dlatego pragnę walczyć z Tobą, a 

Twój starszy brat, Balarama; będzie walczył z Mustiką." 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do czterdziestego drugiego rozdziału książki 

Krsna, zatytułowanego "Zabicie słonia Kuvalayapidy". 

*43. Zabicie Kamsy 

    Po tym jak zapaśnicy Kamsy wyrazili swoją gotowość do walki, Najwyższa Osoba Boga, 

zabójca Madhu, stawił czoła Canurze, a Pan Balarama, syn Rohini, stanął naprzeciwko 

Mustiki. Krsna i Canura, a następnie Balarama i Mustika, zwarli się rękami i nogami, i każdy 

z nich zaczął napierać na swojego przeciwnika z pragnieniem odniesienia zwycięstwa w tej 

walce. Złączyli się dłońmi, łydkami, głowami, piersiami i zaczęli zadawać sobie ciosy. Walka 

zaczęła przybierać na sile, kiedy zaczęli rzucać się nawzajem z jednego miejsca w inne. Jeden 

pochwycił drugiego i rzucił nim o ziemię, a drugi zaszedł go od przodu i usiłował powalić 

przeciwnika swoim ciosem. Walka wzmagała się stopniowo. Podnosili się, ciągnęli nawzajem 

i pchali, a następnie ich nogi i ręce zwierały się razem. Tak oto robiąc wszystko, aby pokonać 

przeciwnika, obie strony dały pokaz swojego zapaśniczego mistrzostwa. 

    Ale publiczność na arenie zapaśniczej nie była zbytnio usatysfakcjonowana, ponieważ 

walczący nie zdawali się być równymi przeciwnikami. Uważali Krsnę i Balaramę za 

zwykłych chłopców w porównaniu z Canurą i Mustiką, którzy byli potężnymi i mocnymi 

niczym skały mężczyznami. Niektórzy z widzów, pełni współczucia dla Krsny i Balaramy, 

zaczęli rozmawiać w następujący sposób. "Drodzy przyjaciele, za tym wszystkim kryje się 

jakieś niebezpieczeństwo." Ktoś inny powiedział: "Nawet Król jest świadkiem tej nierównej 

walki." W ten sposób zanikł duch zabawy wśród publiczności. Nie mogli popierać walki 

pomiędzy słabym i mocnym. "Mustika i Canura są niczym grzmoty i silni są jak wielkie góry, 

a Krsna i Balarama są tylko wątłymi chłopcami i w dodatku bardzo młodymi. Zgromadzenie 

to nie ma respektu dla zasad sprawiedliwości. Osoby, które są świadome cywilizowanych 

zasad sprawiedliwości, nie będą spokojnie oglądały tych niesprawiedliwych zawodów. Osoby 

biorące udział w tych zawodach nie grzeszą inteligencją i dlatego bez względu na to, czy 

powiedzą coś, czy będą milczeć, będą musiały odcierpieć skutki swoich grzesznych czynów." 

"Ale moi drodzy przyjaciele", przemówił ktoś inny z publiczności, "spójrzcie tylko na twarz 

Krsny. Z kroplami potu od wielkiego wysiłku, by ukarać przeciwnika, Jego twarz wygląda jak 

kwiat lotosu zroszony kropelkami wody. I czy widzicie jak niezwykle piękną stała się twarz 

Balaramy? W tej zaciekłej walce z Mustiką Jego biała twarz nabrała rumieńców." 

    Również zgromadzone tam panie zaczęły rozmawiać pomiędzy sobą. "Drogi przyjaciółki, 

wyobraźcie sobie tylko jak szczęśliwa musi być ziemia Vrndavany, kiedy osobiście przebywa 

tam Najwyższa Osoba Boga, zawsze udekorowany girlandą kwiatów, i kiedy razem ze Swoim 

bratem, Panem Balaramą, opiekuje się krowami. Zawsze otoczony jest On gronem przyjaciół 

i gra na Swoim transcendentalnym flecie. Jakże szczęśliwi są mieszkańcy Vrndavany, mogąc 

bezustannie oglądać lotosowe stopy Krsny i Balaramy, którzy wielbieni są przez wielkich 

półbogów, takich jak Pan Śiva i Brahma, i boginię fortuny. Nie jesteśmy w stanie nawet 

wyobrazić sobie jak wiele pobożnych czynów musiały spełnić dziewczęta Vrajabhumi, żeby 

móc się radować Najwyższą Osobą Boga i oglądać niezrównane piękno Jego 

transcendentalnego ciała. Piękno Pana jest poza wszelkim porównaniem. Nikt nie przewyższa 

Go ani nie dorównuje Mu w pięknie Jego karnacji czy osobistym uroku. Krsna i Balarama są 

rezerwuarem wszelkiego rodzaju przymiotów – mianowicie zamożności, siły, piękna, sławy, 

wiedzy i wyrzeczenia. Jakże szczęśliwe są gopi, że mogą oglądać Krsnę i myśleć o Nim 
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 dwadzieścia cztery godziny na dobę, od momentu, kiedy rano doją krowy, młócą ryż albo 

ubijają masło. Kiedy sprzątają swoje domy lub myją podłogi, zawsze pogrążone są w myślach 

o Krsnie." 

    Gopi są doskonałym przykładem tego, w jaki sposób można praktykować świadomość 

Krsny, mając nawet rozmaite obowiązki materialne. Jeśli bezustannie myśli się o Krsnie, 

wtedy nie można zostać skażonym nieczystością materialnych zajęć. Dlatego gopi są w 

doskonałym transie, samadhi, najwyższym stanie doskonałości sił mistycznych. Bhagavad-

gita stwierdza, że ten, kto bezustannie myśli o Krsnie, jest pierwszej klasy yoginem spośród 

wszelkiego rodzaju yoginów. "Moja droga przyjaciółko", powiedziała jedna dama do drugiej, 

"musimy uznać czynności pasterek gopi za najwyższą formę pobożności. W przeciwnym 

razie jak mogłyby one zyskać szansę oglądania Krsny zarówno rano, kiedy udaje się na 

pastwisko, jak i wieczorem, kiedy powraca z niego razem ze Swoimi krowami i przyjaciółmi? 

Często mają okazję widzieć jak gra na Swoim flecie i uśmiecha się czarująco." 

    Kiedy Pan Krsna, Dusza Najwyższa każdej żywej istoty zrozumiał, że zebrane tam damy 

niepokoją się o Niego, postanowił, że nie będzie dłużej walczył, lecz natychmiast zabije 

zapaśników. Rodzice Krsny i Balaramy, mianowicie Nanda Maharaja, Yaśoda, Vasudeva i 

Devaki, byli również bardzo niespokojni, ponieważ nie znali oni ostatecznej siły swoich 

dzieci. Pan Balarama walczył z zapaśnikiem Mustiką w ten sam sposób jak Krsna, Najwyższa 

Osoba Boga, walczył i mocował się z Canurą. Pan Krsna zdawał się być bardzo okrutny dla 

Canury i natychmiast uderzył go trzykrotnie Swoją pięścią, co, ku zdziwieniu publiczności, 

bardzo wstrząsnęło potężnym zapaśnikiem. Wtedy Canura wykorzystał swoją ostatnią szansę 

i zaatakował Krsnę, uderzając na Niego niczym sokół spadający na drugiego sokoła. 

Złożywszy swoje ręce, zaczął walić nimi w pierś Krsny, ale na Panu Krsnie nie zrobiło to 

najmniejszego wrażenia, tak jak słoń nie jest nawet w najmniejszym stopniu zaniepokojony, 

kiedy zostaje uderzony girlandą kwiatów. Krsna szybko pochwycił ręce Canury i zaczął 

wywijać nimi wkoło. Nie mogąc znieść tej wirówki, Canura stracił życie. Kiedy Krsna rzucił 

go martwego na ziemię, spadł on tak, jak chorągiew Pana Indry, a wszystkie jego wspaniale 

zdobione ornamenty rozsypały się po arenie walki. 

    Mustika również uderzył Balaramę i Balarama oddał mu potężnym ciosem. Wyczerpany 

tym ciosem, Mustika zaczął drżeć i wymiotować krwią. Straciwszy siły żywotne, upadł na 

ziemię niczym drzewo zwalone huraganem. Kiedy ci dwaj zapaśnicy zostali zabici, wtedy na 

arenę wyszedł zapaśnik Kuta. Pan Balarama natychmiast złapał go Swoją lewą ręką i zabił 

nonszalancko. Inny zapaśnik, Sala, pojawił się przed Krsną, i Krsna natychmiast jednym 

kopnięciem rozbił mu głowę. Następny zapaśnik, Tośala, został zabity w ten sam sposób. Tak 

oto Krsna i Balarama załatwili się ze wszystkimi wielkimi zapaśnikami, a pozostali zaczęli 

uciekać w obawie o swoje życie. Wszyscy pasterze, przyjaciele Krsny i Balaramy, podeszli 

do Nich, gratulując Im z wielką przyjemnością. Kiedy zaczęto bić w bębny i rozmawiać o 

zwycięstwie, dzwoniły dzwoneczki na nogach Krsny i Balaramy. 

    Wszyscy zgromadzeni tam ludzie zaczęli klaskać w ręce w wielkiej ekstazie i nikt nie był 

w stanie określić granic ich szczęścia. Obecni bramini zaczęli z zachwytem wychwalać Krsnę 

i Balaramę. Jedynie Kamsa był przygnębiony. Nie bił on braw, ani nie ofiarował Krsnie 

żadnych łask. Kamsa nie był zadowolony słysząc głosy bębnów ogłaszające zwycięstwo 

Krsny, i było mu bardzo przykro, że jego zapaśnicy zostali zabici, a część ich nawet zbiegła. 

Dlatego natychmiast wydał rozkaz, by przestano bić w bębny i zaczął przemawiać do swoich 

przyjaciół w ten sposób: "Rozkazuję, by tych dwóch synów Vasudevy natychmiast 

wyprowadzić z Mathury. Pasterze, którzy z Nimi przybyli, powinni zostać obrabowani z 

wszelkich bogactw, które mają przy sobie. Nanda Maharaja powinien zostać natychmiast 

aresztowany i zabity za swoją przebiegłość, jak również bezzwłocznie powinien zostać zabity 

ten łotr Vasudeva. Również na śmierć zasłużył sobie mój ojciec Ugrasena, który zawsze 

wspierał moich wrogów, wbrew mej woli." 
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     W czasie gdy Kamsa wydawał takie polecenia, Krsna rozgniewał się bardzo i w jednej 

sekundzie przeskoczył ponad wysoką strażą przyboczną Króla. Kamsa spodziewał się ataku 

Krsny, ponieważ wiedział już od początku, że to On będzie przyczyną jego śmierci. 

Natychmiast wyciągnął swój miecz i tarczę i przygotował się, by odpowiedzieć na wyzwanie 

Krsny. Kiedy Kamsa wywijał mieczem w górę i w dół, w przód i w tył, Pan Krsna, 

najpotężniejszy Pan, pochwycił go z ogromną siłą. Najwyższa Osoba Boga, który jest 

schronieniem całego stworzenia i z którego lotosowego pępka zamanifestowane zostało całe 

stworzenie, natychmiast strącił koronę z głowy Kamsy i pochwycił Swoją ręką jego długie 

włosy. Następnie ściągnął Kamsę z jego tronu i rzucił go na arenę zapaśniczą. Wtedy usiadł 

na nim okrakiem i zaczął go boksować. I jedynie od uderzeń Jego pięści Kamsa stracił życie. 

    Aby zapewnić Swoich rodziców, że Kamsa jest już martwy, Pan Krsna wlókł go tak, jak 

lew wlecze zabitego przez siebie słonia. Na widok ten rozległy się grzmiące owacje ze 

wszystkich stron. Niektórzy świadkowie tego wydarzenia wyrażali w ten sposób swoją 

radość, podczas gdy inni krzyczeli z rozpaczy. 

    Od tego dnia, kiedy Kamsa usłyszał, że zostanie zabity przez ósme dziecko Devaki, zawsze 

myślał o Krsnie dwadzieścia cztery godziny na dobę, bez przerwy – nawet podczas snu, na 

spacerach, kiedy oddychał – więc w naturalny sposób otrzymał łaskę wyzwolenia. W 

Bhagavad-gicie jest powiedziane, sada tad-bhava-bhavitah: następne życie danej osoby 

zależy od myśli, którymi jest zawsze pochłonięta. Kamsa myślał o Krsnie z Jego dyskiem, to 

znaczy o Narayanie, który trzyma dysk, muszlę, kwiat lotosu i buławę. 

    Według opinii autorytetów, Kamsa po swojej śmierci osiągnął sarupya-mukti, to znaczy, że 

osiągnął tę samą formę co Narayana (Visnu). Wszyscy mieszkańcy planet Vaikuntha mają tę 

samą formę cielesną co Narayana. Po swojej śmierci Kamsa otrzymał wyzwolenie i został 

promowany na Vaikunthalokę. Z przykładu tego wnioskujemy, że nawet osoba, która myśli o 

Najwyższej Osobie Boga jako o swoim wrogu, osiąga zbawienie i miejsce na planecie 

Vaikuntha, więc co dopiero mówić o czystych bhaktach, którzy zawsze pogrążeni są w 

życzliwych myślach o Krsnie? Nawet wróg Krsny, który zostaje zabity przez Niego, osiąga 

zbawienie i umieszczony zostaje w bezosobowym brahmajyoti. Ponieważ Najwyższa Osoba 

Boga jest wszechdobry, każdy kto myśli o Nim, czy to jako wróg, czy jako przyjaciel, 

otrzymuje wyzwolenie. Ale wyzwolenie, które spotyka bhaktę i wyzwolenie wroga nie są 

takie same. Wróg na ogół otrzymuje wyzwolenie zwane sayujya, a czasami osiąga 

wyzwolenie nazywane sarupya. 

    Kamsa miał ośmiu braci, którym przewodził Kanka. Wszyscy oni byli młodsi od niego i 

kiedy dowiedzieli się, że ich starszy brat został zabity, zebrali się razem i, pełni złości, 

pośpieszyli na spotkanie z Krsną, zamierzając Go zabić. Kamsa i jego bracia byli wszyscy 

wujami Krsny. Wszyscy oni byli braćmi matki Krsny, Devaki. Kiedy Krsna zabił Kamsę, 

zabił Swojego wuja, co jest wbrew zasadom wedyjskim. Chociaż Krsna nie jest zależny od 

jakichkolwiek zaleceń wedyjskich, gwałci te zasady tylko w nieuniknionych przypadkach. 

Kamsa nie mógł zostać zabity przez kogokolwiek innego poza Krsną i dlatego Krsna był 

zobowiązany go zabić. Jeśli zaś chodzi o ośmiu braci Kamsy, to zabiciem ich zajął się 

Balarama. Matka Balaramy, Rohini, chociaż była żoną Vasudevy, nie była siostrą Kamsy i 

dlatego właśnie Balarama zajął się zabiciem wszystkich ośmiu braci Kamsy. Natychmiast 

pochwycił broń, którą miał pod ręką (najprawdopodobniej kieł słonia, który niósł) i zabił 

ośmiu braci, jednego po drugim, tak jak lew zabija stado saren. Krsna i Balarama w ten 

sposób potwierdzili zdanie, że Najwyższa Osoba Boga pojawia się w tym celu, aby chronić 

pobożnych i zabijać niepobożne demony, które zawsze są wrogami półbogów. 

    Półbogowie z wyższych systemów planetarnych zaczęli obrzucać Krsnę i Balaramę 

kwiatami, gratulując w ten sposób obu braciom. Pomiędzy półbogami były tak potężne 

osobistości jak Pan Brahma i Pan Śiva, i wszyscy zebrali się razem, by wyrazić swoją radość 
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 z powodu śmierci Kamsy. Na wszystkich planetach niebiańskich słychać było bicie w bębny, 

a żony półbogów zaczęły tańczyć w ekstazie. 

    Natomiast żony Kamsy i jego ośmiu braci rozpaczały z powodu nagłej śmierci swoich 

mężów i wszystkie z nich biły się w czoła i lały strumienie łez. Krzycząc głośno, obejmowały 

ciała swoich mężów. Lamentowały, zwracając się do martwych ciał: "Nasi drodzy mężowie, 

łaskawi obrońcy swoich poddanych. Teraz, po waszej śmierci, my również jesteśmy martwe, 

razem z waszymi domami i dziećmi. Nie wyglądamy już dłużej korzystnie. Z powodu waszej 

śmierci nie dojdzie do pomyślnych ofiar, takich jak ofiara łuku. Nasi drodzy mężowie, 

traktowaliście źle te osoby, które były bez skazy i dlatego zostaliście zabici. Było to 

nieuniknione, ponieważ osoba, która prześladuje niewinnych, musi zostać ukarana zgodnie z 

prawami natury. Wiemy, że Pan Krsna jest Najwyższą Osobą Boga. Jest On najwyższym 

panem i najwyższym właścicielem wszystkiego! Dlatego każdy, kto lekceważy Jego 

autorytet, nigdy nie będzie szczęśliwy i ostatecznie, tak jak to się stało z wami, spotka go 

śmierć." 

    Ponieważ Krsna był łaskawy i pełen uczucia dla Swoich ciotek, zaczął pocieszać je tak, jak 

to tylko było możliwe. Rytualistyczne ceremonie związane ze śmiercią Kamsy i jego braci 

prowadzone były pod osobistym nadzorem Krsny, jako że był On siostrzeńcem wszystkich 

zmarłych książąt. Zaraz po zakończeniu tych wszystkich ceremonii, Krsna i Balarama 

natychmiast wyzwolili Swojego ojca i matkę, Vasudevę i Devaki, którzy więzieni byli przez 

Kamsę. Krsna i Balarama upadli do stóp Swoim rodzicom i ofiarowali im Swoje modlitwy. 

Vasudeva i Devaki wycierpieli tak wiele tylko z powodu tego, że Krsna był ich synem. To 

właśnie z powodu Krsny Kamsa sprawiał im tak wiele kłopotu. Vasudeva i Devaki byli w 

pełni świadomi wzniosłej pozycji Krsny jako Najwyższej Osoby Boga i dlatego, chociaż 

Krsna dotykał ich stóp i ofiarował im Swoje pokłony i modlitwy, nie objęli Go, ale jedynie 

wstali, by wysłuchać Najwyższej Osoby Boga. Chociaż Krsna narodził się jako ich syn, 

Vasudeva i Devaki byli zawsze świadomi Jego pozycji. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do czterdziestego trzeciego rozdziału książki 

Krsna, zatytułowanego "Zabicie Kamsy". 
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 *44. Krsna odnajduje syna Swego nauczyciela 

    Kiedy Pan Krsna spostrzegł, że Vasudeva i Devaki stoją przed Nim tak pełni czci, 

natychmiast poddał ich wpływowi Swojej yogamayi, tak aby mogli traktować Jego i Balaramę 

jak swoje własne dzieci. Tak jak w tym materialnym świecie, poprzez wpływ złudnej energii, 

może zostać ustanowiony wśród żywych istot związek istniejący pomiędzy matką, ojcem i 

dziećmi, tak też, dzięki oddziaływaniu yogamayi, bhakta może ustanowić związek, w którym 

Najwyższa Osoba Boga będzie jego dzieckiem. Po tym zabiegu z yogamayą, Krsna, który 

razem ze Swoim starszym bratem Balaramą pojawili się jako najznakomitsi synowie dynastii 

Satvatów, pokornie i z pełnym szacunkiem zwrócili się do Vasudevy i Devaki: "Mój drogi 

ojcze i Moja droga matko, chociaż zawsze pragnęliście chronić Nasze życie, nie mogliście 

czerpać przyjemności z wychowywania Nas w Naszym dzieciństwie czy wczesnej młodości." 

Krsna pośrednio chwalił ojcostwo Nandy Maharajy i macierzyństwo Yaśody, uważając je za 

najbardziej chwalebne, ponieważ chociaż ani On ani Balarama nie byli ich rodzonymi 

dziećmi, to w rzeczywistości Nanda i Yaśoda byli świadkami Ich radosnych rozrywek 

dziecięcych. Świadkami dzieciństwa wcielonych żywych istot są z natury ich rodzice. Nawet 

w królestwie zwierząt rodzice darzą uczuciem swoje potomstwo. Zauroczeni zachowaniem 

swoich dzieci, bardzo dbają o ich dobre samopoczucie. Jeśli chodzi o Vasudevę i Devaki, to 

zawsze byli oni niespokojni o bezpieczeństwo swoich synów, Krsny i Balaramy. To dlatego 

Krsna, tuż po Swoim pojawieniu się, został przeniesiony do innego domu. Również Balarama 

został przeniesiony z łona Devaki do łona Rohini. 

    Vasudeva i Devaki byli bardzo niespokojni o bezpieczeństwo Krsny i Balaramy, ale nie 

mogli czerpać radości z Ich dziecięcych rozrywek. Krsna powiedział: "Na nieszczęście, z 

powodu Naszego przeznaczenia, nie mogliśmy być wychowywani przez Naszych własnych 

rodziców i w domu korzystać z przyjemności związanych z dzieciństwem. Mój drogi ojcze i 

Moja droga matko, człowiek ma dług wdzięczności wobec swoich rodziców, od których 

otrzymuje to ciało, dzięki któremu może cieszyć się wszelkim dobrobytem egzystencji 

materialnej. Według wskazówek wedyjskich, ta ludzka forma życia umożliwia spełnianie 

różnego rodzaju religijnych czynności, spełnienie wszelkiego rodzaju pragnień i 

zgromadzenie różnorodnych bogactw. I tylko w tej ludzkiej formie życia istnieje możliwość 

wyzwolenia się z egzystencji materialnej. Ciało to jest produkowane przez wspólny wysiłek 

ojca i matki. Dlatego każda ludzka istota powinna być wdzięczna swoim rodzicom i powinna 

zrozumieć to, że nie jest w stanie spłacić długu, który wobec nich zaciągnęła. Jeżeli, 

doszedłszy do pełni wieku, syn nie stara się zadowolić swoich rodziców, poprzez swoje czyny 

czy poprzez obdarzenie ich materialnymi dobrami, z pewnością po opuszczeniu tego ciała 

zostanie ukarany przez kontrolera śmierci i zmuszony do jedzenia swojego własnego mięsa. 

Jeśli jakaś osoba jest w stanie troszczyć się o swoich własnych rodziców, dzieci, mistrza 

duchowego, braminów i innych, i jest w stanie dać im ochronę, lecz nie robi tego, już 

uważana jest za martwą, mimo że jeszcze oddycha. Mój drogi ojcze i Moja droga matko, 

zawsze byliście bardzo niespokojni o Nasze bezpieczeństwo, ale na nieszczęście My nie 

mogliśmy wam służyć w żaden sposób. Aż do tej chwili jedynie trwoniliśmy Nasz czas. Nie 

mogliśmy służyć wam, ale nie mogliśmy na to nic poradzić. Matko i ojcze, prosimy, 

wybaczcie Nam nasze grzechy." 

    Krsna, Najwyższa Osoba Boga, przemawiając tak jako niewinny chłopiec, ujął Vasudevę i 

Devaki Swoimi słodkimi słowami. Przepełnili się oni rodzicielską miłością i z wielką 

przyjemnością obejmowali swoich synów. Zdumieni i niezdolni do wydania z siebie głosu, 

jedynie obejmowali czule Krsnę i Balaramę, nieprzerwanie roniąc łzy. 

    W ten sposób pocieszywszy Swojego ojca i matkę, Osoba Boga, który pojawił się jako 

ukochany syn Devaki, zbliżył się do Swojego dziadka Ugraseny i ogłosił, że Ugrasena będzie 

teraz władcą królestwa Yadu. Kamsa przemocą przejął władzę nad królestwem Yadu, 
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 pomimo obecności swojego ojca, którego zaaresztował. Ale po śmierci Kamsy jego ojciec 

został oswobodzony i ogłoszony władcą królestwa Yadu. W tym czasie w zachodniej części 

Indii było wiele małych królestw, które rządzone były przez dynastię Yadu, Andhaka, Vrsni i 

Bhoja. Maharaja Ugrasena należał do dynastii Bhoja. Zatem Krsna pośrednio oznajmił, że 

król dynastii Bhoja będzie władcą wszystkich małych królestw. Celowo poprosił Ugrasenę, 

by przejął władzę nad Nimi, ponieważ byli Oni jego poddanymi. Słowo praja używane jest 

zarówno w znaczeniu potomstwa, jak i obywateli, więc Krsna należał do praja zarówno jako 

wnuk Ugraseny, jak i członek dynastii Yadu. Dobrowolnie zaakceptował rządy Maharajy 

Ugraseny i poinformował go: "Przeklęci przez Yayati, królowie dynastii Yadu nie powstaną 

przeciwko tronowi. Z przyjemnością będziemy służyli ci jako twoi słudzy. Nasza pełna 

współpraca przyczyni się do umocnienia i zabezpieczenia twojej pozycji, tak aby królowie 

innych dynastii nie ociągali się składać ci odpowiedniej daniny. Chroniony przez Nas, 

będziesz otrzymywał szacunek nawet od półbogów z planet niebiańskich. Mój drogi dziadku, 

z powodu strachu przed Moim zmarłym wujem Kamsą, wszyscy królowie należący do 

dynastii Yadu, Vrsni, Andhaka, Madhu, Daśarha i Kukura, byli bardzo niespokojni i 

nieszczęśliwi. Teraz możesz uspokoić ich wszystkich i dać im poczucie bezpieczeństwa. 

Odtąd w całym królestwie zapanuje spokój." 

    Wszyscy królowie z pobliskich ziem opuścili swoje domy w obawie przed Kamsą i żyli w 

odległych częściach kraju. Teraz, po śmierci Kamsy i przywróceniu na tron Ugraseny, 

okoliczni królowie otrzymali wszelkiego rodzaju dary i udogodnienia. Wtedy powrócili do 

swoich odpowiednich domów. Po tych korzystnych politycznych zmianach, mieszkańcy 

Mathury byli zadowoleni, że żyją w tym mieście, chronieni przez silne ramiona Krsny i 

Balaramy. Dzięki dobrym rządom w obecności Krsny i Balaramy, mieszkańcy Mathury byli 

całkowicie usatysfakcjonowani, gdyż spełniane były wszelkie ich materialne pragnienia i 

zaspokajane wszystkie potrzeby. Również, ponieważ codziennie na własne oczy oglądali 

Krsnę i Balaramę, wkrótce całkowicie zapomnieli o wszelkich materialnych nieszczęściach. 

Kiedy tylko widzieli Krsnę i Balaramę wychodzących na ulicę, wspaniale ubranych, 

uśmiechających się i rzucających Swoje spojrzenia na prawo i lewo, mieszkańcy Mathury 

natychmiast przepełniali się miłosną ekstazą, jedynie dzięki osobistej obecności Mukundy. 

Mukunda odnosi się do tego, kto może obdarzać wyzwoleniem i transcendentalnym 

szczęściem. Obecność Krsny działała tak ożywczo i krzepiąco, że nie tylko młodsze 

pokolenie, ale również starsi ludzie Mathury zostali orzeźwieni młodzieńczą energią i siłą 

poprzez regularne widywanie Pana. 

    Nanda Maharaja i Yaśoda również mieszkali w Mathurze, ponieważ Krsna i Balarama byli 

tam obecni, ale po pewnym czasie zapragnęli wrócić do Vrndavany. Wtedy Krsna i Balarama 

udali się do nich i z wielkim wzruszeniem i miłością objęli Swoich rodziców. Krsna odezwał 

się do nich w ten sposób: "Mój drogi ojcze i Moja droga matko, chociaż zrodzony zostałem z 

Vasudevy i Devaki, wy byliście Naszymi prawdziwymi rodzicami, ponieważ od chwili 

Naszych narodzin, przez całe Nasze dzieciństwo, wychowywaliście Nas z wielkim oddaniem 

i miłością. Wasze przywiązanie i miłość do Nas była czymś więcej, niż ktokolwiek może 

ofiarować swoim własnym dzieciom. Wy jesteście Naszymi rzeczywistymi rodzicami, 

ponieważ wychowywaliście Nas tak jak własne dzieci wówczas, kiedy byliśmy prawie 

sierotami. Z pewnych powodów zostaliśmy odrzuceni przez Naszego ojca i matkę i wy 

opiekowaliście się Nami. Mój drogi ojcze i Moja droga matko, wiem, że będziecie przeżywali 

rozłąkę z Nami, kiedy My zostaniemy tutaj, a wy powrócicie do Vrndavany, ale bądźcie 

pewni, że wkrótce i My tam wrócimy, skoro tylko damy pewne zadowolenie Naszemu 

prawdziwemu ojcu i matce, Vasudevie i Devaki, Naszemu dziadkowi i innym krewnym i 

członkom rodziny." Krsna i Balarama zadowolili Nandę i Yaśodę Swoimi słodkimi słowami i 

obdarowali ich różnego rodzaju szatami, ornamentami i innymi przedmiotami. Zadowolili ich 

oraz ich przyjaciół i sąsiadów, z którymi przybyli z Vrndavany do Mathury, tak bardzo jak to 
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 tylko było możliwe. Z powodu swojego mocnego rodzicielskiego uczucia do Krsny i 

Balaramy, Nanda Maharaja miał łzy w oczach i objąwszy Ich, wyruszył z pasterzami do 

Vrndavany. 

    Wkrótce po tym wydarzeniu Vasudeva przygotował swoich synów do inicjacji nićmi 

braminicznymi, na znak drugich narodzin, które są istotne dla wyższych klas ludzkiego 

społeczeństwa. Vasudeva zaprosił swego rodzinnego kapłana i posłał po uczonych braminów 

i święta ceremonia założenia nici Krsnie i Balaramie została przeprowadzona należycie. 

Podczas tej ceremonii Vasudeva obdarzył braminów różnego rodzaju ornamentami i krowami 

udekorowanymi jedwabiem i złotymi ornamentami. Poprzednio, w czasie narodzin Krsny i 

Balaramy, również pragnął obdarzyć braminów krowami, ale ponieważ był więziony przez 

Kamsę, mógł to zrobić tylko w swoim umyśle. Dopiero po śmierci Kamsy mógł rzeczywiście 

obdarzyć ich krowami. Następnie odbyła się właściwa inicjacja Balaramy i Krsny poprzez 

świętą ceremonię założenia nici i chłopcy intonowali mantrę Gayatri. Mantra Gayatri 

ofiarowana jest uczniom po świętej ceremonii założenia nici, i Krsna i Balarama właściwie 

spełnili obowiązek intonowania tej mantry. Każdy, kto praktykuje intonowanie tej mantry, 

musi przestrzegać pewnych zasad i złożyć pewne śluby. Chociaż Krsna i Balarama byli obaj 

osobistościami transcendentalnymi, ściśle przestrzegali tych zasad. Obaj byli inicjowani przez 

Swego rodzinnego kapłana, Gargacaryę, acaryę dynastii Yadu, również znanego pod 

imieniem Gargamuni. W kulturze wedyjskiej każda szanowana osoba ma acaryę, czyli 

mistrza duchowego. Osoba, która nie była inicjowana i szkolona przez mistrza duchowego, 

nie jest uważana za doskonale wykształconą. Dlatego mówi się, że ten posiada doskonałą 

wiedzę, kto przyjął mistrza duchowego. Pan Krsna i Balarama byli Najwyższą Osobą Boga, 

panem wszelkiej edukacji i wiedzy. Nie musieli przyjmować mistrza duchowego, czyli 

acaryi, ale, by dać przykład zwykłym ludziom, zrobili to dla postępu wiedzy duchowej. 

    Jest to zwyczajem, że ten, kto otrzymał mantrę Gayatri, przebywa przez pewien czas poza 

domem pod opieką mistrza duchowego (acaryi), aby odbyć szkolenie w życiu duchowym. 

Podczas tego okresu należy pracować pod nadzorem mistrza duchowego w roli zwykłego 

sługi. Jest wiele zasad i przepisów obowiązujących brahmacarina żyjącego pod opieką 

acaryi, i zarówno Krsna, jak i Balarama, ściśle przestrzegali tych zasad, kiedy mieszkali u 

Swego mistrza duchowego, Sandipani Muniego, w jego domu w północnych Indiach. Według 

wskazówek pism świętych, mistrz duchowy powinien być szanowany i traktowany na 

równym poziomie z Najwyższą Osobą Boga. Zarówno Krsna jak i Balarama wiernie 

przestrzegali tej zasady z wielkim oddaniem i stosowali się do zasad brahmacaryi, w ten 

sposób zadowalając Swego mistrza duchowego, który przekazywał Im wiedzę wedyjską. 

Będąc bardzo z Nich zadowolonym, Sandipani Muni pouczył Ich o wszelkich zawiłościach 

mądrości wedyjskiej, jak również o dodatkowej literaturze wedyjskiej, takiej jak Upanisady. 

Ponieważ Krsna i Balarama byli ksatriyami, zostali szczególnie wyszkoleni w sztuce 

militarnej, polityce i matematyce. W polityce jest sześć działów wiedzy: jak zawierać pokój, 

jak walczyć, w jaki sposób łagodzić, w jaki sposób dzielić i rządzić, w jaki sposób chronić, 

itd. Krsna i Balarama zostali wyszkoleni i poinstruowani w tych dziedzinach. 

    Źródłem wód w rzece jest ocean. Chmury są wynikiem parowania wód oceanów i ta sama 

woda jest następnie rozprowadzana w postaci deszczu po całej powierzchni Ziemi, i potem z 

powrotem wraca rzekami do oceanów. Więc Krsna i Balarama, Najwyższa Osoba Boga, są 

źródłem wszelkiego rodzaju wiedzy, ale ponieważ grali rolę zwykłych chłopców, dali ten 

przykład, tak aby każdy starał się otrzymać wiedzę z właściwego źródła. Dlatego zgodzili się 

przyjąć wiedzę od mistrza dachowego. 

    Po jednorazowym usłyszeniu od Swojego nauczyciela, Krsna i Balarama nauczyli się 

wszelkich sztuk i nauk. W ciągu sześćdziesięciu czterech dni i sześćdziesięciu czterech nocy, 

przyswoili Sobie wszelkie potrzebne sztuki i nauki, konieczne w ludzkim społeczeństwie. 
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 Podczas dnia pobierali nauki na dany temat od Swojego nauczyciela, a przed zapadnięciem 

nocy byli już ekspertami w tej dziedzinie wiedzy, o której słuchali. 

    Przede wszystkim nauczyli się sztuki śpiewu, komponowania pieśni i rozróżniania melodii. 

Nauczyli się dobrych i złych akcentów i rytmów, w jaki sposób śpiewać różnego rodzaju 

rytmy i melodie, i jak akompaniować sobie na różnego rodzaju bębenkach. Nauczyli się 

rytmicznego tańca oraz różnych pieśni i melodii. Nauczyli się sztuki pisania dramatów, 

różnego rodzaju sztuk malarskich, począwszy od stylu wiejskiego aż do stylów najbardziej 

doskonałych. Nauczyli się również malowania twarzy tilakiem i zdobienia czoła i policzków 

różnego rodzaju kropkami. Nauczyli się też sztuki malowania na podłodze za pomocą 

wilgotnej pasty ryżowej i mącznej. Malunki takie są bardzo popularne podczas uroczystych 

ceremonii w domach czy w świątyni. Nauczyli się w jaki sposób zdobić kwiatami miejsce 

przeznaczone do wypoczynku i jak zdobić szaty i liście kolorowymi malunkami. Nauczyli się 

również oprawiać w ornamenty wartościowe klejnoty oraz sztuki grania na naczyniach z 

wodą. Naczynia takie napełnia się wodą do pewnej wysokości, tak, że kiedy następnie uderza 

się w nie, wydają one różne dźwięki, a kiedy uderza się w nie wszystkie naraz, powstają 

bardzo melodyjne tony. Nauczyli się również w jaki sposób opryskiwać się wodą podczas 

kąpieli z przyjaciółmi w rzekach i jeziorach. Nauczyli się również sztuki robienia dekoracji z 

kwiatów. Ta sztuka dekorowania nadal może być podziwiana w różnych świątyniach 

Vrndavany w czasie lata. Nazywa się ona phulabadi. Podium, tron, ściany i sufit są wszystkie 

w pełni udekorowane, a pośrodku znajduje się mała aromatyczna fontanna kwiatów. Taka 

kwiecista dekoracja pozwala umęczonym letnimi upałami ludziom znaleźć wytchnienie. 

    Krsna i Balarama nauczyli się sztuki układania włosów w różny sposób oraz różnych 

metod zakładania hełmu. Nauczyli się również w jaki sposób urządzać przedstawienia 

teatralne, jak dekorować aktorów ornamentami z kwiatów i jak rozpylać papkę sandałową i 

wodę dla stworzenia przyjemnego zapachu. Nauczyli się również różnych sztuczek 

magicznych. Jest w dziedzinie magii taka sztuka, nazywana bahurupi, która polega na 

przebieraniu się w taki sposób, żeby nawet z bliska nie zostać rozpoznanym przez przyjaciela. 

Nauczyli się również sporządzać napoje, które serwuje się przy różnych okazjach, studiowali 

syropy i smaki i skutki intoksykacji. Nauczyli się manipulować cienkimi nićmi kierującymi 

tańczącymi marionetkami i jak naciągać struny instrumentów muzycznych, takich jak vina, 

sitar i tampura, aby uzyskiwać melodyjne tony. Nauczyli się sztuki układania i rozwiązywania 

zagadek, łamigłówek i rebusów, oraz sztuki czytania książek, z których nawet bardzo głupi 

student może bardzo szybko nauczyć się czytać i pisać. Nauczyli się również jak robić próby 

dramatów i odgrywać je. Studiowali również sztukę rozwiązywania krzyżówek, wypełniając 

puste pola i uzupełniając słowa. 

    Przyswoili sobie też sztukę komponowania literatury obrazkowej. W niektórych krajach 

świata ten rodzaj literatury jest jeszcze nadal aktualny. Historie przedstawiane są za pomocą 

obrazków – dla przykładu człowiek i dom mają przedstawiać człowieka idącego do domu. 

Krsna i Balarama studiowali też architekturę, ucząc się konstruowania domów. Nauczyli się 

też sztuki rozpoznawania wartościowych klejnotów, poprzez studiowanie glazury i jakości ich 

kolorów. Następnie nauczyli się sztuki oprawiania tych kamieni w srebro i złoto. Nauczyli się 

również w jaki sposób badać glebę w celu znalezienia minerałów. To studiowanie gleby jest 

obecnie wyspecjalizowaną nauką, ale wcześniej była to pospolita wiedza nawet dla zwykłego 

człowieka. Poznali również sztukę badania ziół i roślin i robienia wyciągów leczniczych z ich 

składników. Poprzez studiowanie różnych gatunków roślin, nauczyli się krzyżować je ze sobą 

i otrzymywać różnego typu owoce. Nauczyli się przysposabiać barany i koguty do walki 

sportowej, a potem uczyli papugi mówić i odpowiadać na pytania ludzkich istot. 

    Nauczyli się też praktycznej psychologii jak wpływać na umysły innych i w ten sposób 

nakłaniać ich do działania zgodnie z własnym pragnieniem. Czasami jest to nazywane 

hipnotyzmem. Nauczyli się sztuki mycia włosów, farbowania ich na różne kolory i kręcenia 
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 na różne sposoby. Nauczyli się w jaki sposób zgadywać co napisane jest w czyjejś książce, 

nie widząc tej książki. Nauczyli się też zgadywać co jest w cudzej pięści. Czasami dzieci 

naśladują tę sztukę, chociaż nie bardzo właściwie. Jedno dziecko trzyma coś w zamkniętej 

dłoni i pyta swego przyjaciela, "Czy możesz powiedzieć mi, co jest w środku?", i przyjaciel 

zaczyna zgadywać, chociaż w rzeczywistości nie może powiedzieć na pewno. Ale jest taka 

sztuka, znając którą można rzeczywiście wiedzieć co jest w cudzej dłoni. 

    Krsna i Balarama nauczyli się również jak rozumieć języki świata i jak posługiwać się 

nimi. Poznali nie tylko języki istot ludzkich. Krsna mógł rozmawiać nawet ze zwierzętami i 

ptakami. Dowody na to znajdujemy w literaturze wedyjskiej skompilowanej przez 

Gosvamich. Następnie nauczyli się w jaki sposób robić z kwiatów karety i samoloty. 

Powiedziane jest w Ramayanie, że po pokonaniu Ravany Pan Ramacandra został 

przeniesiony z Lanki do Bharatavarsy na samolocie z kwiatów zwanym puspa-ratha. Krsna 

następnie nauczył się sztuki przepowiadania przyszłych wydarzeń na podstawie obserwacji 

pewnych znaków. Różne typy znaków wróżebnych opisane zostały w księdze Khanar 

vacana. Jeśli ktoś wychodząc z domu spotyka osobę z wiadrami pełnymi wody, to jest to 

bardzo dobry znak. Ale spotkanie osoby z pustymi wiadrami nie jest zbyt dobrym znakiem. 

Podobnie, jeśli ktoś widzi mleko krowie razem z cielęciem, to jest to dobry znak. Rozumiejąc 

różne tego typu znaki można przepowiadać przyszłe wydarzenia i Krsna przyswoił Sobie tę 

naukę. Krsna nauczył się również sztuki komponowania matrka. Matrka jest jak gdyby 

krzyżówką z trzema literami w jednej linii. Licząc jakiekolwiek trzy z jakiejkolwiek strony, 

otrzymuje się dziewięć. Matrki są różnego rodzaju i mają służyć różnym celom. 

    Krsna nauczył się sztuki cięcia wartościowych kamieni, takich jak diamenty, oraz nauczył 

się sztuki zadawania pytań i odpowiadania naprędce skomponowaną w swoim umyśle poezją. 

Poznał naukę o działaniu i reakcjach fizycznych związków i przemian. Nauczył się sztuki 

psychiatrii, dzięki której można poznawać doznania psychiczne innych osób. Nauczył się też 

jak spełniać własne pragnienia. Bardzo trudno jest spełnić swoje pragnienia, ale nawet jeśli 

ktoś pragnie czegoś co jest nierealne i nigdy nie może być spełnione, pragnienie to może 

zostać pokonane i zlikwidowane – ale jest to wielką sztuką. Posiadając tę umiejętność można 

pokonać nawet pragnienia seksualne, gdyż obecne są one nawet w życiu brahmacarina. 

Poprzez tę sztukę można nawet wroga uczynić swoim przyjacielem, albo zmienić 

bezpośrednie działanie elementów fizycznych na coś innego. 

    Pan Krsna i Balarama, rezerwuar wszelkiej wiedzy o różnych sztukach i różnych 

dziedzinach nauki, dali dowód Swojemu doskonałemu rozumieniu, kiedy zaofiarowali się 

usłużyć Swojemu nauczycielowi poprzez spełnienie jego pragnienia. Tego rodzaju ofiara 

studenta dla nauczyciela albo mistrza duchowego nazywa się guru-daksina. Zasadą jest, że w 

podzięce za otrzymane nauki, czy to materialne, czy duchowe, student stara się zadowolić 

swojego nauczyciela. Kiedy Krsna i Balarama zaofiarowali Swoją służbę w taki sposób, Ich 

nauczyciel, Sandipani Muni, myślał, że mądrze będzie, jeśli poprosi Ich o coś niezwykłego, o 

coś, co żaden zwykły student nie mógłby mu ofiarować. Dlatego naradził się ze swoją żoną, o 

co Ich poprosić. Oboje byli świadkami niezwykłych mocy Krsny i Balaramy i mogli domyślić 

się, że Ci dwaj chłopcy byli Najwyższą Osobą Boga. Postanowili więc poprosić Ich o zwrot 

swego syna, który zatonął w oceanie w pobliżu Prabhasaksetra. 

    Kiedy Krsna i Balarama usłyszeli o tym, natychmiast wsiedli w powóz i wyruszyli nad 

ocean. Kiedy dotarli do tego miejsca, gdzie zginął syn Ich nauczyciela, poprosili bóstwo 

kontrolujące ocean o jego zwrot. Bóstwo oceanu natychmiast pojawiło się przed Panem i 

ofiarowało Mu z wielką pokorą swoje wyrazy szacunku. 

    Pan powiedział: "Kiedyś w przeszłości byłeś przyczyną zatonięcia syna Naszego 

nauczyciela. Rozkazuję ci, abyś oddał go teraz." 

    Bóstwo oceanu odpowiedziało, "W rzeczywistości to nie ja zabrałem tego chłopca, ale 

został on porwany przez demona o imieniu Pancajana. Ten wielki demon na ogół zamieszkuje 



200 

 głębiny wodne, gdzie przebywa w postaci muszli. Syn Waszego nauczyciela może 

znajdować się w brzuchu tego demona, który go połknął." 

    Usłyszawszy to, Krsna zanurkował głęboko w wodę i pochwycił demona Pancajanę. Zabił 

go od razu, ale nie mógł znaleźć w jego brzuchu syna Swego nauczyciela. Wziął więc z Sobą 

martwe ciało demona (w postaci muszli) i powrócił do Swego powozu stojącego na plaży 

Prabhasaksetra. Stamtąd wyruszył do Samyamani, rezydencji Yamaraja, pana śmierci. Krsna 

przybył tam w towarzystwie Swojego starszego brata Balaramy, który znany jest również jako 

Halayudha, i zadął w Swoją konchę. 

    Usłyszawszy te wibracje, Yamaraja pojawił się przed Krsną i powitał Go swoimi pełnymi 

szacunku pokłonami. Yamaraja wiedział, kim byli Krsna i Balarama, i dlatego natychmiast 

ofiarował Panu swoją pokorną służbę. Krsna pojawił się na tej Ziemi jak zwykła ludzka istota, 

ale w rzeczywistości Krsna i Balarama są Duszą Najwyższą żyjącą w sercu każdej żywej 

istoty. Są Oni Samym Visnu, ale grali rolę zwykłych chłopców. Kiedy Yamaraja ofiarował 

Panu swoją służbę, Pan poprosił go o zwrot syna Swego nauczyciela, który znalazł się u niego 

wskutek jego starań. "Uważając Moją władzę za najwyższą", powiedział Krsna, "powinieneś 

natychmiast zwrócić syna Mojego nauczyciela." 

    Yamaraja oddał więc chłopca Najwyższej Osobie Boga i Krsna i Balarama przywieźli go 

do jego ojca. Bracia zapytali, czy nauczyciel nie ma jeszcze innych próśb, ale on 

odpowiedział, "Moi drodzy synowie, zrobiliście dla mnie już powrócić do domu. Wasze 

chwalebne czyny będą zawsze sławione na całym świecie. Jesteście ponad wszelkim 

błogosławieństwem, ale moim obowiązkiem jest udzielenie go Wam. Obdarzam Was więc tą 

łaską, że cokolwiek powiecie, pozostanie wiecznie tak świeże, jak instrukcje Ved. Wasze 

nauki będą poważane nie tylko w tym wszechświecie, czy w tym milenium, ale we 

wszystkich miejscach i wiekach będą one zawsze nowe i zawsze będzie zwiększało się ich 

znaczenie." Dzięki temu błogosławieństwu, nauki Pana Krsny zawarte w Bhagavad-gicie są 

wiecznie świeże i sławne nie tylko w tym wszechświecie, ale również na innych planetach i w 

innych wszechświatach. 

    Otrzymawszy takie polecenie od Swojego nauczyciela, Krsna i Balarama natychmiast 

powrócili do domu Swoimi powozami. Pędzili z prędkością wiatru, czyniąc hałas podobny do 

ścierających się chmur. Wszyscy mieszkańcy Mathury, którzy nie widzieli Krsny i Balaramy 

przez dłuższy czas, byli bardzo radzi, kiedy mogli ponownie Ich zobaczyć. Byli tak radośni, 

jak osoba, która odzyskała swoją straconą własność. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do czterdziestego czwartego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Krsna odnajduje syna Swojego nauczyciela ". 
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 *45. Uddhava odwiedza Vrndavanę 

    Nanda Maharaja powrócił do Vrndavany bez Krsny i Balaramy. Towarzyszyli mu tylko 

wiejscy chłopcy i pasterze. Była to z pewnością patetyczna scena dla gopi, matki Yaśody, 

Śrimati Radharani i wszystkich mieszkańców Vrndavany. Wielu bhaktów próbowało 

sprostować stwierdzenie, jakoby Krsna był z dala od Vrndavany, ponieważ, według opinii 

znawców, Krsna, Najwyższa Osoba Boga, nigdy ani nawet na krok nie opuszcza Vrndavany. 

Przebywa tam wiecznie. Tłumaczenie doświadczonych bhaktów jest takie, że Krsna w 

rzeczywistości nie był nieobecny we Vrndavanie, że wrócił On z Nandą Maharają, tak jak 

obiecał. 

    Kiedy Krsna wyjeżdżał do Mathury w karecie powożonej przez Akrurę, a gopi praktycznie 

blokowały drogę, wtedy zapewnił je, że powróci niebawem, skoro tylko załatwi w Mathurze 

Swoje sprawy. Powiedział im, aby nie rozpaczały i w ten sposób je uspokoił. Ale kiedy nie 

powrócił z Nandą Maharają, wyglądało na to, że albo oszukał je, albo nie mógł dotrzymać 

Swojej obietnicy. Jednakże doświadczeni bhaktowie oświadczyli, że Krsna nie jest ani 

oszustem, ani nie łamie Swojej obietnicy. Krsna, w Swojej oryginalnej Osobie, powrócił z 

Nandą Maharają i pozostawał z gopi i matką Yaśodą w Swojej ekspansji bhava. Krsna i 

Balarama pozostali w Mathurze nie w Swojej formie oryginalnej, ale w Swoich ekspansjach 

jako Vasudeva i Sankarsana. Prawdziwy Krsna i Balarama byli natomiast we Vrndavanie w 

Swoim przejawieniu bhava, podczas gdy w Mathurze pojawili się w ekspansjach prabhava i 

vibhava. Takie są opinie zaawansowanych bhaktów Krsny. Ale kiedy Nanda Maharaja 

przygotowywał się do powrotu do Vrndavany, pomiędzy nim i Krsną oraz Balaramą 

wywiązała się dyskusja, w jaki sposób chłopcy będą mogli żyć w oddzieleniu od Nandy. 

Wszyscy byli zgodni co do tego, że ta rozłąka jest nieunikniona. 

    Vasudeva i Devaka byli prawdziwymi rodzicami Krsny i Balaramy, i teraz, po śmierci 

Kamsy, chcieli zatrzymać Ich przy sobie. Kiedy Kamsa jeszcze żył, chłopcy pozostawali we 

Vrndavanie pod opieką Nandy Maharajy. Teraz, naturalnie, ojciec i matka Krsny i Balaramy 

chcieli, aby ich dzieci pozostały z nimi, szczególnie ze względu na reformacyjny proces 

oczyszczający, świętą "ceremonię nici". Chcieli również dać Im właściwe wykształcenie, 

gdyż taki jest obowiązek ojca. Inną rzeczą, którą brali pod uwagę, było to, że wszyscy 

przyjaciele Kamsy żyjący poza Mathurą planowali zaatakować to miasto. Z tego względu 

również pożądana była obecność Krsny. Krsna nie chciał, aby tacy wrogowie jak Dantavakra 

i Jarasandha niepokoili Vrndavanę. Gdyby Krsna wrócił do Vrndavany, wrogowie ci 

zaatakowaliby nie tylko Mathurę, ale również Vrndavanę i zakłóciliby spokój mieszkańców 

tej wioski. Dlatego Krsna postanowił zostać w Mathurze, a Nanda Maharaja udał się z 

powrotem do Vrndavany. Chociaż mieszkańcy Vrndavany mocno przeżywali rozdzielenie z 

Krsną, Krsna był zawsze z nimi poprzez Swoją lila, czyli rozrywki, i dzięki temu zawsze 

pozostawali w ekstazie. 

    Kiedy Krsna wyjechał z Vrndavany do Mathury, szczególnie matka Yaśoda, Nanda 

Maharaja, Śrimati Radharani, gopi i pasterze, bezustannie myśleli jedynie o Krsnie. Myśleli 

oni, "Krsna bawił się w ten sposób, Krsna grał na Swoim flecie. Krsna żartował z nami i 

Krsna obejmował nas." To nazywane jest lila-smarana i jest to proces obcowania z Krsną 

najbardziej polecany przez wielkich bhaktów. Nawet Pan Caitanya obcował z Krsną poprzez 

lila-smarana, kiedy był w Puri. Ci, którzy są w najbardziej zaawansowanej pozycji służby 

oddania i ekstazy, mogą zawsze obcować z Krsną poprzez pamiętanie Jego rozrywek. Śrila 

Viśvanatha Cakravarti Thakur zostawił nam transcendentalną literaturę zatytułowaną Krsna-

bhavanamrta, która jest pełna rozrywek Krsny. Poprzez czytanie takich książek bhaktowie 

mogą być zawsze pogrążeni w myślach o Krsnie. Jakakolwiek książka o Krsna lila, nawet ta 

książka, Krsna, i nasze Nauki Pana Caitanyi, są prawdziwą pociechą dla bhaktów, którzy 

przeżywają rozłąkę z Krsną. 
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     To, że Krsna i Balarama nie wrócili do Vrndavany, może być wytłumaczone w sposób 

następujący: nie złamali Oni Swojej obietnicy powrotu do Vrndavany, ani też nie byli tam 

nieobecni, ale Ich obecność konieczna była w Mathurze. 

   W międzyczasie przyjechał z Dvaraki kuzyn Krsny o imieniu Uddhava, który chciał się 

zobaczyć z Krsną. Był on synem brata Vasudevy i prawie rówieśnikiem Krsny. Z wyglądu 

całkiem przypominał Krsnę. Krsna rad był zobaczyć Uddhavę po powrocie z domu Swojego 

nauczyciela. Uddhava był Jego bardzo drogim przyjacielem i Krsna chciał posłać go do 

Vrndavany z wieściami, które miały przynieść pocieszenie mieszkańcom tej wioski, głęboko 

przeżywającym rozłąkę z Krsną. 

    Jak oznajmia Bhagavad-gita, ye yatha mam prapadyante: Krsna zawsze odwzajemnia 

uczucia Swego bhakty. Odpowiada On na nie proporcjonalnie do postępu bhakty w służbie 

oddania. Podczas rozłąki z Krsną gopi myślały o Nim dwadzieścia cztery godziny na dobę. I 

Krsna zawsze myślał o gopi, matce Yaśodzie, Nandzie Maharajy i mieszkańcach Vrndavany, 

chociaż zdawał się być z dala od nich. Wiedział jak bardzo są pogrążeni w transcendentalnym 

smutku, dlatego chciał bezzwłocznie posłać do nich Uddhavę z wieściami, które by były dla 

nich pociechą. 

    Uddhava został opisany jako najbardziej egzaltowana osoba w dynastii Vrsni, znajdująca 

się prawie na tym poziomie co Krsna. Był on bardzo przyjacielski i dzięki temu, że był 

bezpośrednim uczniem Brhaspatiego, nauczyciela i kapłana na planetach niebiańskich, był on 

bardzo inteligentny i zdecydowany w swoich postanowieniach. Z intelektualnego punktu 

widzenia, był on wysoce kwalifikowany. Krsna, darząc Swojego przyjaciela Uddhavę wielką 

miłością, chciał posłać go do Vrndavany również dlatego, aby mógł tam zobaczyć wysoce 

zaawansowaną i ekstatyczną służbę oddania, którą praktykowali tamtejsi mieszkańcy. Nawet 

jeśli ktoś jest bardzo zaawansowany w wiedzy materialnej i nawet jeśli jest uczniem 

Brhaspatiego, to mimo tego musi uczyć się od gopi i mieszkańców Vrndavany, w jaki sposób 

kochać Krsnę do najwyższych granic. Posłanie Uddhavy do Vrndavany z wieściami 

mającymi pocieszyć jej mieszkańców, było szczególną łaską Krsny dla niego. 

    Innym imieniem Pana Krsny jest Hari, które wskazuje na kogoś, kto odbiera wszelki 

smutek od podporządkowanych Sobie dusz. Pan Caitanya oznajmił, że nigdy nie może być 

kultu bardziej wzniosłego niż ten, który realizowały gopi. Będąc bardzo niespokojnym z 

powodu rozpaczy gopi, Krsna porozmawiał z Uddhavą i poprosił go bardzo uprzejmie, aby 

udał się do Vrndavany. Potrząsając dłonią Uddhavy, Krsna powiedział: "Mój drogi, dobry 

przyjacielu Uddhavo, proszę jedź natychmiast do Vrndavany i spróbuj uspokoić Mojego ojca 

i matkę, Nandę Maharaję i Yaśodadevi, oraz gopi. Są oni tak pogrążeni w rozpaczy, jak 

gdyby przeżywali wielki ból. Więc udaj się tam i przekaż im wieści ode Mnie. Mam nadzieję, 

że doznają chociaż częściowej ulgi w swoim wielkim cierpieniu. Gopi są zawsze pogrążone w 

myślach o Mnie. Poświęciły Mi swoje ciała, pragnienia, życie i duszę. Jestem niespokojny nie 

tylko o gopi, ale o każdego, kto dla Mnie poświęca społeczeństwo, przyjaźń, miłość i osobiste 

wygody. Moim obowiązkiem jest ochrona takich wzniosłych bhaktów. Gopi są Mi najbardziej 

drogie. Zawsze myślą o Mnie w taki sposób, że zawsze toną w smutku i są prawie martwe z 

rozpaczy z powodu rozłąki ze Mną. Przy życiu trzyma je jedynie myśl, że powrócę do nich 

niebawem." 

    Poproszony w ten sposób przez Krsnę, Uddhava natychmiast opuścił Mathurę i skierował 

swój powóz do Gokuli, wioząc ze sobą wieści od Krsny. Do Vrndavany dotarł już o 

zachodzie słońca, kiedy krowy powracały z pastwisk do domów. Wskutek tego jego powóz i 

on sam został pokryty kurzem wzniesionym przez ich racice. Zobaczył jak byki uganiają się 

za krowami. Inne krowy, z wymionami pełnymi mleka, biegały za cielętami, aby je nakarmić. 

Uddhava zobaczył, że cała ziemia Vrndavany przepełniona była białymi krowami i cielętami. 

Biegały one po całej Gokuli i mógł on słyszeć odgłosy dojenia. Każde domostwo we 

Vrndavanie było przystrojone na cześć boga Słońca i boga ognia oraz na powitanie gości, 
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 krów, braminów i półbogów. Każdy dom był oświetlony lampionami i okadzony kadzidłami 

dla uświęcenia. Cała Vrndavana pełna była girland ze wspaniałych kwiatów, fruwających 

ptaków i brzęczenia pszczół. Jeziora przepełnione były kwiatami lotosu, kaczkami i 

łabędziami. 

    Uddhava wszedł do domu Nandy Maharajy, gdzie został przyjęty jako reprezentant 

Vasudevy. Nanda ofiarował mu miejsce i usiadł z nim, aby rozmawiać o wieściach od Krsny, 

Balaramy i innych członków rodziny przebywających w Mathurze. Wiedział, że Uddhava jest 

bardzo bliskim przyjacielem Krsny, zatem musiał przybyć z dobrymi wieściami. "Mój drogi 

Uddhavo, jak się miewa mój przyjaciel Vasudeva? Uwolniony już został z więzienia Kamsy i 

przebywa teraz ze swoimi dziećmi, Krsną i Balaramą. Więc musi być bardzo szczęśliwy. 

Powiedz mi, czy dobrze się miewa i czy dobrze mu się powodzi? My również jesteśmy 

bardzo szczęśliwi, że Kamsa, najbardziej grzeszny demon, został zabity. Zawsze był 

zazdrosny o rodzinę Yadów, swoich przyjaciół i krewnych. Teraz, na skutek swoich 

grzesznych czynów, nie żyje on już, razem ze wszystkimi swoimi braćmi. 

    "Proszę powiedz nam, czy Krsna pamięta Swojego ojca i matkę i Swoich przyjaciół i 

towarzyszy z Vrndavany. Czy lubi wspominać Swoje krowy, Swoje gopi, Wzgórze 

Govardhana i pastwiska Vrndavany? Czy też teraz zapomniał już o tym wszystkim? Czy 

można się spodziewać, że powróci do Swoich przyjaciół i krewnych, tak abyśmy znowu 

mogli oglądać Jego piękną twarz z zadartym nosem i oczami podobnymi lotosom? 

Pamiętamy, jak ocalił nas od pożaru leśnego i wielkiego węża Kaliyi w Yamunie, i tak wielu 

innych demonów, i jedynie myślimy o tym, jak bardzo jesteśmy Mu zobowiązani za to, że 

chronił nas w tak wielu niebezpiecznych sytuacjach. Mój drogi Uddhavo, kiedy myślimy o 

pięknej twarzy Krsny i Jego ujmujących oczach, oraz Jego różnych dokonaniach tutaj we 

Vrndavanie, wypełnia nas taka radość i wzruszenie, że zapominamy o wszystkich naszych 

obowiązkach. Myślimy jedynie o Krsnie, o tym jak zwykł się uśmiechać i jak patrzył na nas. 

Kiedy udajemy się nad brzeg Yamuny i innych jezior Vrndavany, czy w pobliże Wzgórza 

Govardhana albo na pastwisko, widzimy, że odciski Jego stóp nadal są widoczne na 

powierzchni ziemi. Pamiętamy, jak bawił się w tych miejscach, ponieważ bezustannie je 

odwiedzał. Kiedy Jego postać pojawia się w naszych umysłach, natychmiast pogrążamy się w 

myślach o Nim. 

    "Dlatego myślimy, że Krsna i Balarama mogą być czołowymi półbogami na planetach 

niebiańskich, którzy pojawili się pomiędzy nami jako zwykli chłopcy, po to, aby spełnić 

pewne obowiązki, tu, na Ziemi. To również przepowiedział Gargamuni, kiedy układał 

horoskop Krsny. Gdyby Krsna nie był wielką osobistością, jak mógłby zabić Kamsę, który 

posiadał siłę 10 000 słoni? Oprócz Kamsy pokonał też przecież wielu silnych zapaśników, jak 

również ogromnego słonia Kuvalayapidę. Wszystkie te zwierzęta i demony zostały zabite 

przez Niego tak, jak lew zabija zwykłe zwierzę. Jaki wspaniały to był widok, kiedy Krsna 

podniósł jedną ręką ogromny ciężki łuk, zrobiony z trzech połączonych drzew palmowych, i 

złamał go szybko. Jakie to wspaniałe, że bezustannie przez siedem dni trzymał On w jednej 

ręce Wzgórze Govardhana. Jakże to wspaniałe, że zabił wszystkie demony, takie jak 

Pralambasura, Dhenukasura, Aristasura, Trnavarta i Bakasura. Byli oni tak potężni, że 

obawiali się ich nawet półbogowie na planetach niebiańskich, ale Krsna zabił je bez 

najmniejszego wysiłku." 

    Kiedy Nanda Maharaja w ten sposób opisywał Uddhavie cudowne dokonania Krsny, 

stopniowo jego serce napełniło się wzruszeniem i głos mu uwiązł w gardle. Jeśli zaś chodzi o 

matkę Yaśodę, to siedziała ona u boku swojego męża i w milczeniu słuchała o rozrywkach 

Krsny. Jedynie płakała nieprzerwanie i mleko płynęło z jej piersi. Kiedy Uddhava zobaczył, 

jak bardzo Nanda Maharaja i Yaśoda pochłonięci są myślami o Krsnie, Najwyższej Osobie 

Boga, i kiedy dostrzegł ich niezwykłe do Niego uczucie, sam również wzruszył się bardzo i 

zaczął mówić w ten sposób: "Moja droga matko Yaśodo i Nando Maharajo, jesteście 
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 najbardziej czcigodnymi spośród wszystkich ludzi, gdyż nikt prócz was nie potrafi 

medytować w takiej transcendentalnej ekstazie." 

    Zarówno Balarama jak i Krsna są Najwyższą Osobą Boga, z którego emanuje cała 

kosmiczna manifestacja. Są Oni pierwszymi pomiędzy wszystkimi osobistościami. Obaj są 

rzeczywistą przyczyną tego materialnego stworzenia. Natura materialna jest kierowana przez 

inkarnacje purusa, którymi z kolei kierują Krsna i Balarama. Poprzez Swoje cząstkowe 

reprezentacje przenikają Oni serca wszystkich żywych istot. Są Oni źródłem zarówno 

wszelkiej wiedzy, jak i zapomnienia. Stwierdza to Bhagavad-gita w piętnastym rozdziale: 

"Obecny jestem w sercu każdego i Ja jestem przyczyną pamiętania i zapominania. Ja jestem 

oryginalnym twórcą Vedanty i Ja jestem rzeczywistym znawcą Ved." Jeśli w czasie śmierci 

dana osoba może chociaż na chwilę skupić swój czysty umysł na Krsnie, wtedy staje się 

zdolna do porzucenia tego materialnego ciała i pojawia się w swoim oryginalnym ciele 

duchowym, niczym słońce wschodzące w pełni swojego blasku. Jeśli kończy życie w ten 

sposób, natychmiast przenosi się do królestwa duchowego, na Vaikunthy. Taki jest rezultat 

praktykowania świadomości Krsny. 

    Jeśli praktykujemy świadomość Krsny w naszym obecnym ciele, teraz, kiedy w dobrym 

stanie zdrowia jest nasze ciało i umysł, jedynie poprzez intonowanie świętej maha-mantry 

Hare Krsna, będziemy mogli w czasie śmierci skupić swój umysł na Krsnie. Jeśli tak się 

stanie, wtedy nasze życie bez wątpienia zakończy się sukcesem. Jeśli natomiast nasz umysł 

będzie angażowany w czynności materialnego zadowalania zmysłów, wtedy w czasie śmierci 

w naturalny sposób będziemy myśleli o takich czynnościach i wskutek tego będziemy 

zmuszeni przyjąć inne materialne uwarunkowane ciało, by cierpieć trojakie nieszczęścia tej 

materialnej egzystencji. Dlatego ciągłe zaabsorbowanie świadomością Krsny było, jak to 

widzimy na przykładzie Nandy Maharajy, Yaśody i gopi, treścią życia mieszkańców 

Vrndavany. Jeśli tylko podążymy ich śladem, nawet w najmniejszym stopniu, nasze życie z 

pewnością będzie sukcesem i wejdziemy do królestwa duchowego, na Vaikunthy. 

    "Moja droga matko Yaśodo i Nando Maharajo", kontynuował Uddhava, "skupiliście swoje 

umysły całkowicie i wyłącznie na Najwyższej Osobie Boga, Narayanie, w Jego 

transcendentalnej formie, która jest źródłem bezosobowego Brahmana. Światłość Brahmana 

jest jedynie blaskiem emanującym z ciała Narayana, i ponieważ zawsze jesteście pochłonięci 

wzniosłymi myślami o Krsnie i Balaramie, cóż macie więcej do spełnienia? Przywiozłem 

wieści od Krsny tej treści, że powróci On do Vrndavany i zadowoli was oboje Swoją 

obecnością. Krsna obiecał, że powróci do Vrndavany skoro tylko doprowadzi do końca Swoje 

sprawy w Mathurze. Tej obietnicy na pewno dotrzyma. Dlatego proszę was oboje, którzy 

jesteście najlepszymi spośród wszystkich szczęśliwych, abyście nie smucili się z powodu 

nieobecności Krsny. 

    "Wy już odczuwacie Jego obecność dwadzieścia cztery godziny na dobę, a oprócz tego On 

przybędzie tu wkrótce, aby zobaczyć się z wami. W rzeczywistości jest On obecny wszędzie i 

w każdym sercu, tak jak ogień obecny jest w drewnie. Ponieważ Krsna jest Duszą Najwyższą, 

nikt nie jest Jego wrogiem, nikt nie jest Jego przyjacielem, nikt nie jest Mu równy, ani nikt 

nie jest od Niego wyższy czy niższy. W rzeczywistości nie ma On ojca, matki, braci czy 

krewnych. Nie potrzebuje też towarzystwa, przyjaźni czy miłości. Nie posiada ciała 

materialnego i nigdy nie pojawia się czy też rodzi jak zwykła ludzka istota. Nie pojawia się 

On w wyższych czy niższych gatunkach życia jak zwykła żywa istota, która zmuszona jest do 

przyjęcia określonego ciała na skutek swoich uprzednich czynów. Pojawia się On za pomocą 

Swoich wewnętrznych mocy, w tym celu, by chronić Swojego bhaktę. Nigdy nie jest On 

zależny od wpływu sił materialnej natury, ale kiedy pojawia się w tym materialnym świecie, 

zdaje się działać tak jak zwykła żywa istota pozostająca pod wpływem tych sił. W 

rzeczywistości jest On nadzorcą tego materialnego stworzenia i wolny jest od skażenia siłami 

natury. On stwarza, utrzymuje i rozwiązuje całą manifestację kosmiczną. Jesteśmy w błędzie, 
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 jeśli myślimy o Krsnie i Balaramie jako o zwykłych ludzkich istotach. Jesteśmy podobni 

ludziom cierpiącym na zawroty głowy, którym zdaje się, że cały świat kręci się wokół nich. 

Osoba Boga nie jest niczyim synem. On Sam w rzeczywistości jest dla każdego ojcem, matką 

i najwyższym kontrolerem. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Wszystko czego 

doświadczamy, wszystko co już istnieje i co nie istnieje, cokolwiek będzie istniało w 

przyszłości, cokolwiek jest najmniejszego i największego, nie ma niezależnej egzystencji od 

Najwyższej Osoby Boga. Wszystko spoczywa w Nim. Ale On Sam jest na zewnątrz 

wszystkiego co zostało zamanifestowane." 

    W ten sposób Nanda i Uddhava spędzili całą noc na dyskusjach o Krsnie. Rano, zapaliwszy 

lampy i spryskawszy wszystko wkoło masłem zmieszanym z jogurtem, gopi zaczęły 

przygotowywać się do porannej aratrika. Po zakończeniu mangala-aratriki zajęły się 

robieniem masła. A kiedy tak pracowały, światło lamp odbijało się w ich klejnotach, dając 

dodatkowy blask. Kij do ubijania masła, ich ramiona, kolczyki, bransolety i piersi – wszystko 

się poruszało, a puder z kunkumy przydał ich twarzom szafranowego piękna, podobnego do 

wschodzącego słońca. Podczas robienia masła zawsze sławiły swoimi pieśniami Krsnę. Te 

dwie wibracje dźwiękowe (odgłosy ubijania masła oraz ich śpiew – przyp. tłum.) łączyły się 

razem, wznosiły się do nieba i uświęcały całą atmosferę. Po wschodzie słońca gopi, jak 

zwykle, przyszły ofiarować swoje wyrazy szacunku Nandzie Maharajy i Yaśodzie, ale kiedy 

zobaczyły u drzwi złoty powóz Uddhavy, zaczęły pytać się siebie nawzajem: "Co to za powóz 

i do kogo należy?" Niektóre z nich zastanawiały się głośno, czy to przypadkiem nie powrócił 

Akrura, który zabrał Krsnę. Nie były one bardzo przychylne Akrurze, ponieważ, służąc 

Kamsie, zabrał on Krsnę do Mathury. Wszystkie gopi zaczęły snuć przypuszczenia, że Akrura 

mógł przyjechać ponownie, by wypełnić jakiś nowy okrutny plan. Ale myślały zarazem, 

"Jesteśmy teraz jak martwe ciała bez naszego najwyższego pana, Krsny. Co jeszcze można by 

uczynić tym martwym ciałom?" Kiedy rozmawiały w ten sposób, Uddhava zakończył swe 

poranne ablucje, modlitwy i śpiewy i pojawił się przed nimi. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do czterdziestego piątego rozdziału książki 

Krsna, zatytułowanego "Uddhava odwiedza Vrndavanę". 
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 *46. Gopi dostają wiadomość od Krsny 

    Kiedy gopi ujrzały Uddhavę, spostrzegły, że z wyglądu jest zupełnie podobny do Krsny i 

dlatego domyśliły się, że jest on wielkim bhaktą Krsny. Jego ręce były bardzo długie, a jego 

ramiona przypominały płatki kwiatu lotosu. Miał na sobie żółte szaty i girlandę z kwiatów 

lotosu. Jego twarz była bardzo piękna. Osiągnąwszy wyzwolenie sarupya i mając ten sam 

wygląd co Pan, Uddhava wyglądał prawie tak jak Krsna. Podczas nieobecności Krsny gopi 

każdego ranka zwykły obowiązkowo odwiedzać dom matki Yaśody. Wiedziały, że Nanda 

Maharaja i matka Yaśoda byli zawsze pogrążeni w smutku, więc odwiedzanie ich, w celu 

ofiarowania im swoich wyrazów szacunku, jako najbardziej egzaltowanym starszym osobom 

we Vrndavanie, uczyniły gopi swym pierwszym i najważniejszym obowiązkiem. Widząc 

przyjaciółki Krsny, Nanda i Yaśoda przypominali sobie Samego Krsnę i cieszyli się z ich 

odwiedzin, a również pasterkom gopi sprawiało wiele przyjemności oglądanie Nandy i 

Yaśody. 

    Kiedy gopi spostrzegły, że Uddhava reprezentuje Krsnę nawet poprzez swoje cechy 

cielesne, pomyślały, że musi on być duszą całkowicie podporządkowaną Najwyższej Osobie 

Boga. Zaczęły zastanawiać się, "Kim jest ten chłopiec, który wygląda tak jak Krsna? Ma te 

same oczy, przypominające płatki lotosu, ten sam zadarty nos i piękną twarz, a nawet 

uśmiecha się w ten sam sposób. Pod każdym względem przypomina on Krsnę, Śyamasundarę, 

pięknego czarnego chłopca. Nawet ubrany jest w ten sam sposób. Skąd pochodzi ten 

chłopiec? Kim jest ta szczęśliwa dziewczyna, która jest jego żoną?" W ten sposób rozmawiały 

pomiędzy sobą. Były bardzo niecierpliwe, by dowiedzieć się czegoś o nim, a ponieważ były 

prostymi niewinnymi dziewczętami wiejskimi, otoczyły Uddhavę. 

    Kiedy gopi dowiedziały się, że Uddhava ma wieści od Krsny, ucieszyły się niezmiernie i 

odwołały go w ustronne miejsce, prosząc, aby usiadł. Chciały rozmawiać z nim swobodnie i 

nie chciały czuć się skrępowane przed nieznanymi osobami. Zaczęły witać go uprzejmymi 

słowami i z wielką pokorą. "Wiemy, że jesteś najbardziej zaufanym towarzyszem Krsny i że 

dlatego posłał cię On do Vrndavany, abyś pocieszył Jego ojca i matkę. Wiemy, że uczucia 

rodzinne są bardzo mocne. Nawet wielcy mędrcy, którzy przyjęli wyrzeczony porządek życia, 

nie mogą porzucić członków rodziny. Dlatego Krsna posłał cię do Swojego ojca i matki. Poza 

tym nie ma On żadnego interesu we Vrndavanie. Teraz mieszka On w mieście. Dlaczego 

miałby dowiadywać się o to, co dzieje się w wiosce, we Vrndavanie, i na pastwiskach dla 

krów? Te rzeczy nie są już teraz potrzebne Krsnie, kiedy stał się człowiekiem miastowym. 

    "Z pewnością nie ma On nic wspólnego z osobami, które nie są członkami Jego rodziny. 

Dlaczego ktoś miałby sobie zawracać głowę tymi, którzy nie należą do rodziny, a szczególnie 

cudzymi żonami. Krsna interesuje się nimi tak długo, dopóki zależy Mu na zadowalaniu 

własnych zmysłów, tak jak trzmiele zainteresowane są kwiatami dotąd, jak długo mogą spijać 

z nich miód. Jest to bardzo naturalne i wytłumaczalne psychologicznie, że prostytutka nie dba 

już więcej o kochanka, który stracił pieniądze. Podobnie, kiedy obywatele widzą, że rząd nie 

jest w stanie dać im pełnej ochrony, opuszczają wtedy kraj. Student po zakończeniu swej 

edukacji również zrywa więzi z nauczycielem, jak i ze szkołą. Tak samo bogaty człowiek 

porzuca swego czciciela po odebraniu od niego nagrody. Kiedy kończy się sezon owocowy, 

ptaki nie są już dłużej zainteresowane drzewem. Po zjedzeniu posiłku w domu pana, gość 

zrywa związek z gospodarzem. Sarny i inne zwierzęta opuszczają las nawiedzony pożarem, 

kiedy brakuje w nim trawy. Tak samo mężczyzna, który wykorzystał swoją dziewczynę, 

zrywa z nią kontakt." W ten sposób wszystkie gopi zaczęły pośrednio oskarżać Krsnę, 

przytaczając tak wiele porównań. 

    Uddhava szybko zrozumiał, że wszystkie gopi Vrndavany były pogrążone w myślach o 

Krsnie i Jego dziecięcych rozrywkach. Rozmawiając z Uddhavą o Krsnie, całkowicie 
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 zapomniały o wszystkich swoich sprawach domowych. Ponieważ ich zainteresowanie Krsną 

wzrastało coraz bardziej, zapomniały nawet o sobie. 

    Jedna z gopi, mianowicie Śrimati Radharani, była tak bardzo pochłonięta myślami o 

Krsnie, z powodu Swojego osobistego z Nim związku, że zaczęła rozmawiać z trzmielem, 

który fruwał w pobliżu Niej, usiłując dotknąć Jej lotosowych stóp. Podczas gdy inna gopi 

rozmawiała z wysłannikiem Krsny, Uddhavą, Śrimati Radharani wzięła trzmiela za 

wysłannika Krsny i zaczęła przemawiać do niego w ten sposób: "Trzmielu, nawykłeś do 

spijania miodu z kwiatów, dlatego zgodziłeś się być wysłannikiem Krsny, który ma tę samą 

naturę, co ty. O, widzę na twoich wąsach czerwony puder kunkumy, którym sprószona była 

girlanda Krsny, kiedy tulił On piersi jakiejś dziewczyny będącej Moją konkurentką. Jesteś 

bardzo dumny, że mogłeś dotknąć tego kwiatu, od którego zaczerwieniły się twoje wąsy. 

Przybyłeś tutaj z wieściami do Mnie. Pragniesz dotknąć Mojej stopy. Ale Mój drogi trzmielu, 

pozwól, że cię ostrzegę – nie dotykaj Mnie! Nie chcę żadnych wieści od twojego niesolidnego 

pana. Jesteś niesolidnym sługą niesolidnego pana." Możliwe, że Śrimati Radharani celowo tak 

sarkastycznie zwróciła się do trzmiela, chcąc w ten sposób skrytykować wysłannika Uddhavę. 

Pośrednio Śrimati Radharani patrzyła na Uddhavę nie tylko jako tego, kto przypomina swoim 

wyglądem Krsnę, ale także będącego równym Krsnie. W ten sposób dawała do zrozumienia, 

że Uddhava jest tak niesolidny jak Sam Krsna. Chciała odkryć przed nim powody Swojego 

niezadowolenia z Krsny i Jego wysłanników. 

    Zwróciła się do trzmiela, "Twój pan, Krsna, jest wart tyle samo co ty. Siadasz na kwiecie i 

po wypiciu odrobiny miodu odlatujesz dalej, by skosztować miodu z innego kwiatu. Jesteś 

taki jak twój pan, Krsna. Dał nam szansę zakosztowania Swoich ust, a następnie opuścił nas 

wszystkie. Wiem także, że bogini fortuny, Laksmi, która zawsze przebywa w środku kwiatu 

lotosu, jest bezustannie zaangażowana w służbę dla Krsny. Ale nie wiem dlaczego została tak 

przez Niego zauroczona. Jest przywiązana do Krsny, chociaż zna Jego prawdziwy charakter. 

Jeśli jednak chodzi o nas, to jesteśmy bardziej inteligentne niż bogini fortuny. Nie 

zamierzamy być dłużej oszukiwane przez Krsnę czy Jego wysłanników." 

    Według opinii znawców, Laksmi, bogini fortuny, jest drugorzędną ekspansją Śrimati 

Radharani. Tak jak Krsna ma liczne ekspansje Visnu-murtis, tak Jego energia przyjemności, 

Radharani, ma również niezliczone ekspansje bogiń fortuny. Dlatego bogini fortuny, Laksmi, 

zawsze pragnie wznieść się do pozycji pasterek gopi. 

    Śrimati Radharani kontynuowała: "Ty niemądry trzmielu, usiłujesz zadowolić Mnie i 

dostać coś w nagrodę wyśpiewując chwały Krsny, ale daremny twój trud. Zostałyśmy 

pozbawione całej naszej własności. Jesteśmy z dala od naszych domów i rodzin. Znamy 

bardzo dobrze Krsnę. Wiemy o Nim więcej niż ty. Więc cokolwiek zmyślisz o Nim, dla nas 

będą to tylko przestarzałe historyjki. Krsna jest teraz w mieście i jest lepiej znany jako 

przyjaciel Arjuny. Ma On teraz wiele nowych przyjaciółek, które niewątpliwie są bardzo 

szczęśliwe w Jego towarzystwie. Są one szczęśliwe, ponieważ żądza paląca ich piersi została 

zaspokojona przez Krsnę. Jeśli polecisz tam wychwalać Krsnę, może będą rade cię 

wynagrodzić. Usiłujesz uspokoić Mnie swoim zachowaniem i pochlebstwami i dlatego 

położyłeś głowę pod Moimi stopami. Ale Ja znam sztuczkę, którą próbujesz odegrać. Wiem, 

że jesteś wysłannikiem wielkiego oszusta, Krsny. Dlatego proszę, zostaw Mnie w spokoju. 

    "Wiem, że jesteś biegły w pojednywaniu powaśnionych stron, ale jednocześnie musisz 

wiedzieć, że nie mogę darzyć zaufaniem ani ciebie, ani twojego pana Krsny. Opuściłyśmy 

nasze rodziny, mężów, dzieci i krewnych jedynie dla Krsny, a mimo tego nie czuje się On w 

najmniejszym stopniu nam zobowiązany. Opuścił nas na zawsze. Czy myślisz, że możemy 

Mu jeszcze ufać? Wiemy, że Krsna nie może długo wytrzymać bez towarzystwa młodych 

kobiet. Taka jest Jego natura. Jest to dla Niego kłopotliwe w Mathurze, ponieważ nie jest już 

dłużej pomiędzy wiejskimi, niewinnymi pasterkami. Obraca się teraz w towarzystwie 

arystokratycznym i musi mieć trudności z zawieraniem przyjaźni z młodymi dziewczętami. 
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 Może przybyłeś tu po to, by pozyskać nas jeszcze raz albo zabrać nas tam ze sobą? Ale 

dlaczego Krsna chce, abyśmy tam poszły? Ma On wszelkie dane ku temu, by zauroczyć 

wszystkie inne dziewczęta, nie tylko we Vrndavanie czy w Mathurze, ale w całym 

wszechświecie. Jego wspaniały czarujący uśmiech jest tak atrakcyjny i ruchy Jego brwi są tak 

ujmujące, że może się On ubiegać o każdą kobietę z niebiańskich, środkowych czy 

plutonicznych planet. Maha-Laksmi, największa spośród wszystkich bogiń fortuny, również 

pragnie usłużyć Mu w jakiś sposób. Czymże jesteśmy my, w porównaniu z wszystkimi 

kobietami tego wszechświata? Niewiele znaczymy. 

    "Krsna ogłasza się bardzo wspaniałomyślnym i chwalony jest przez wielkich mędrców. 

Niechże więc da dowód tym Swoim kwalifikacjom i okaże nam Swoje miłosierdzie, gdyż 

zostałyśmy sponiewierane i zlekceważone przez Niego. Biedny wysłanniku, jesteś mało 

inteligentnym sługą. Nie wiesz za wiele o Krsnie, jak bardzo był niewdzięczny i nieczuły, nie 

tylko w tym życiu, ale również w poprzednich. Wszystko to wiemy od naszej babki, 

Paurnamasi. Powiedziała nam ona, że poprzednio Krsna narodził się w rodzinie ksatriyi i był 

znany jako Pan Ramacandra. Wówczas, zamiast zabić Vali, wroga Swojego przyjaciela, tak 

jak przystoi ksatriyi, On zabił go tak jak myśliwy. Myśliwy przyjmuje bezpieczną pozycję w 

ukryciu i stamtąd zabija zwierzę, nie stając z nim do walki twarzą w twarz. Więc Pan 

Ramacandra, będąc ksatriyą, powinien walczyć z Vali twarzą w twarz, ale, namówiony przez 

Swojego przyjaciela, zabił go zza drzewa. W ten sposób odstąpił On od religijnych zasad 

obowiązujących ksatriyę. Poza tym był On tak zauroczony pięknem Swojej żony Sity, że 

zamienił Śurpanakhę, siostrę Ravany, w bardzo szpetną kobietę, obcinając jej nos i uszy. 

Śurpanakha zapragnęła bliskiego z Nim związku, a On, jako ksatriya, powinien zaspokoić jej 

pragnienie. Ale był On takim egoistą, że nie mógł zapomnieć Sitadevi i przemienił 

Śurpanakhę w szkaradną kobietę. Jeszcze przed tymi narodzinami w rodzinie ksatriyi, 

narodził się On jako chłopiec-bramin, znany jako Vamanadeva, i poprosił o jałmużnę 

Maharaję Bali. Bali Maharaja był tak wspaniałomyślny, że ofiarował Mu wszystko co tylko 

miał, a mimo tego niewdzięczny Krsna, jako Vamanadeva, zaaresztował go tak jak wronę i 

strącił go do królestwa Patala. Wiemy wszystko o Krsnie, a już najlepiej to, jakim jest 

niewdzięcznikiem. Ale jest jedna trudność: pomimo tego, że jest On tak niewdzięczny i 

nieczuły, bardzo trudno jest nam przestać o Nim mówić. Nie tylko my nie jesteśmy w stanie 

zrezygnować z takich rozmów, ale rozmawiają o Nim także wielcy mędrcy i święte osoby. 

My, gopi Vrndavany, nie chcemy już więcej zawierać przyjaźni z tym czarnoskórym 

chłopcem, ale nie wiemy w jaki sposób będziemy mogły zapomnieć o Nim i przestać 

rozmawiać o Jego wyczynach." 

    Ponieważ Krsna jest absolutem, Jego tak zwane niedobre czyny są tak słodkie, jak Jego 

czyny dobre. Wielcy bhaktowie i święte osoby, takie jak gopi, nie mogą porzucić Krsny bez 

względu na okoliczności. Dlatego Pan Caitanya modlił się w ten sposób: "Krsno, jesteś wolny 

i niezależny pod każdym względem. Możesz albo objąć mnie, albo stratować Swoimi stopami 

– tak jak Ci się podoba. Możesz złamać mi serce nie ukazując się przede mną poprzez całe 

moje życie, ale jesteś moim jedynym przedmiotem miłości." 

    "Według Mnie", kontynuowała Śrimati Radharani, "nie powinno się słuchać o Krsnie, 

ponieważ skoro tylko kropla nektaru o Jego transcendentalnych wyczynach wlana zostanie w 

czyjeś ucho, osoba ta natychmiast wznosi się ponad platformę dualizmów, przyjmowania i 

odrzucania. Będąc całkowicie wolnym od materialnych przywiązań, natychmiast traci się 

przywiązanie do materialnego świata, rodziny, domu, żony, dzieci, i wszystkiego co jest w 

sposób materialny drogie dla każdej osoby. Pozbawieni wszelkich materialnych posiadłości, 

czynimy nieszczęśliwymi samych siebie i swoich krewnych. Następnie udajemy się na 

poszukiwania Krsny, czy to w postaci ludzkiej, czy innych gatunkach życia, nawet jako ptaki. 

W rzeczywistości bardzo trudno jest zrozumieć Krsnę, Jego imię, cechy, formę, rozrywki, 

Jego parafernalia i otoczenie." 
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     Śrimati Radharani nie przerywała Swojej mowy do czarnego wysłannika Krsny. "Proszę, 

nie mów więcej o Krsnie. Lepiej mówić o czymś innym. Nasz los jest już przesądzony i 

jesteśmy niczym czarno-nakrapiane łanie w lesie, które zostały zwabione słodką melodią 

kłusownika. W ten sam sposób my zostałyśmy zauroczone słodkimi słowami Krsny i nie 

jesteśmy w stanie zapomnieć blasku bijącego z paznokci palców Jego lotosowych stóp. Coraz 

bardziej pożądamy Jego towarzystwa, dlatego, proszę, nie mów nic więcej o Krsnie." 

    Ta rozmowa Radharani z trzmielem-wysłannikiem i Jej oskarżenia przeciwko Krsnie, i, 

jednocześnie, Jej niezdolność do zrezygnowania z mówienia o Nim, są symptomem 

najwyższej transcendentalnej ekstazy, nazywanej mahabhava. Przejawienie ekstatycznej 

mahabhava możliwe jest tylko w osobie Radharani i Jej towarzyszek. Wielcy acaryowie, tacy 

jak Śrila Rupa Gosvami i Viśvanatha Cakravarti Thakur, przeanalizowali te mahabhava 

rozmowy Śrimati Radharani i opisali różne uczucia, takie jak udghurna, oszołomienie, i 

jalpapratijalpa, mówienie w różny sposób. W Radharani można dostrzec przejawienie ujjala, 

czyli najjaśniejszego klejnotu miłości Boga. Podczas gdy Radharani w ten sposób rozmawiała 

z fruwającym wokół Niej trzmielem, trzmiel ten nagle zniknął Jej z oczu. Z powodu rozłąki z 

Krsną była Ona całkowicie pogrążona w rozpaczy i w czasie mówienia do trzmiela 

przeżywała ekstazę. Ale skoro tytko trzmiel zniknął sprzed Jej oczu, omalże nie oszalała, 

myśląc, że wysłannik-trzmiel mógł powrócić do Krsny, aby poinformować Go o Jej 

wywodach przeciwko Niemu. "Krsnie musi być bardzo przykro, kiedy tego słucha", 

pomyślała. W ten sposób pogrążyła się w innego typu ekstazie. 

    W międzyczasie, fruwając tu i tam, trzmiel znowu pojawił się przed Nią. Pomyślała wtedy: 

"Krsna jest nadal łaskawy dla Mnie. Pomimo tego, że posłaniec przyniósł Mu niepomyślne 

wieści, jest On tak dobry, że jeszcze raz posłał go do Mnie, aby zabrał Mnie do Niego." Tym 

razem Śrimati Radharani była bardzo ostrożna, aby nie powiedzieć nic przeciwko Krsnie. 

"Mój drogi przyjacielu, witam cię serdecznie", powiedziała. "Krsna jest tak dobry, że jeszcze 

raz przysłał cię do Mnie. Krsna jest tak łaskawy i miłosierny dla Mnie, że przysłał cię, na 

szczęście, z powrotem, pomimo tego, że przyniosłeś Mu ode Mnie niepomyślne, oskarżające 

Go słowa. Mój drogi przyjacielu, możesz prosić Mnie o wszystko, czego tylko pragniesz. 

Ponieważ jesteś tak dobry dla Mnie, dam ci wszystko, co tylko chcesz. Przyfrunąłeś, aby 

zabrać Mnie do Krsny, ponieważ On Sam nie może tutaj przybyć. Otoczony jest nowymi 

przyjaciółkami w Mathurze. Ale ty jesteś takim małym stworzonkiem. Jak będziesz w stanie 

Mnie tam zabrać? Jak będziesz mógł pomóc Mi spotkać Krsnę, kiedy odpoczywa On teraz z 

boginią fortuny, tuląc ją do Swojej piersi? Nie szkodzi. Zapomnijmy o Moim wyjeździe tam, 

czy posyłaniu tam ciebie. Powiedz Mi, jak się miewa Krsna w Mathurze? Powiedz Mi, czy 

pamięta jeszcze Swojego przybranego ojca, Nandę Maharaję, Swoją kochającą matkę Yaśodę, 

Swoich przyjaciół-pasterzy i Swoje biedne przyjaciółki, jak my, gopi? Pewna jestem, że 

czasem musi śpiewać o nas. Służyłyśmy Mu jak najbardziej uniżone służki, bez żadnej 

zapłaty. Czy istnieje taka możliwość, że Krsna powróci tu jeszcze i obejmie nas Swoimi 

ramionami? Jego ciało zawsze przepojone jest zapachem aguru. Proszę, zapytaj o to wszystko 

Krsnę." 

    Uddhava stał w pobliżu i słyszał tę mowę Radharani, która prawie że oszalała z powodu 

Krsny. Był on niezmiernie zdumiony, w jaki sposób gopi mogły bezustannie myśleć o Krsnie 

w tej najwyższej miłosnej ekstazie mahabhava. Przywiózł on na piśmie wieści od Krsny i 

teraz chciał przedstawić je gopi, aby w ten sposób je uspokoić. Powiedział więc: "Moje drogie 

gopi, wasza misja ludzkiego życia już teraz zakończyła się sukcesem. Jesteście wszystkie 

wspaniałymi wielbicielkami Najwyższej Osoby Boga i dlatego powinnyście być czczone 

przez wszelkiego rodzaju ludzi. Jesteście wielbione we wszystkich trzech światach, ponieważ 

wasze umysły w tak cudowny sposób pogrążone są w myślach o Vasudevie, Krsnie. Jest On 

celem wszelkiego rodzaju pobożnych czynów i ofiar rytualistycznych, takich jak rozdawanie 

jałmużny; ścisłe wypełnianie ślubów i przyrzeczeń, poddawanie się surowym pokutom i 
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 rozpalanie ognia ofiarnego. I jest On również celem, który leży poza intonowaniem różnych 

mantr, czytaniem Ved, kontrolowaniem zmysłów i koncentracją umysłu poprzez medytację. 

Są to niektóre z różnych procesów samorealizacji i osiągania doskonałości życia. Ale w 

rzeczywistości mają one służyć jedynie realizacji Krsny i poświęcaniu się transcendentalnej 

służbie miłości dla Najwyższej Osoby Boga. Taka jest również ostateczna instrukcja 

Bhagavad-gity. Chociaż opisuje ona różnego rodzaju procesy samorealizacji, w końcu Krsna 

poleca, aby porzucić wszystko i jedynie podporządkować się Jemu. Celem wszystkich innych 

procesów jest nauczenie się, w jaki sposób w końcu podporządkować się lotosowym stopom 

Krsny. Bhagavad-gita mówi również, że ten proces podporządkowania jest spełniany przez te 

szczere osoby, które praktykowały proces samorealizacji w mądrości i wyrzeczeniu przez 

wiele żywotów." 

    Ponieważ doskonałość takiego wyrzeczenia została w pełni zamanifestowana w życiu gopi, 

Uddhava był całkowicie usatysfakcjonowany, widząc ich transcendentalną pozycję. 

Kontynuował więc w ten sposób: "Moje drogie gopi, mentalność, którą rozwinęłyście w 

obcowaniu z Krsną, jest bardzo, bardzo trudna do osiągnięcia, nawet dla wielkich mędrców i 

świętych osób. Osiągnęłyście najwyższy stan doskonałości życia. Jest to wielka korzyść dla 

was, że skupiłyście swoje umysły tylko na Krsnie i postanowiłyście posiadać tylko Krsnę, 

porzucając, ze względu na Najwyższą Osobę, swoje rodziny, dom, krewnych, mężów i dzieci. 

Ponieważ wasze umysły są teraz całkowicie pogrążone w Krsnie, Najwyższej Duszy, 

automatycznie rozwinęłyście w sobie powszechną miłość do wszystkiego. Uważam to za 

wielkie dla siebie szczęście, że mogłem, dzięki waszej łasce, zobaczyć was w tej sytuacji." 

    Kiedy Uddhava powiedział, że ma wieści od Krsny, gopi były bardziej zainteresowane 

wysłuchaniem ich treści, niż słuchaniem o swojej egzaltowanej pozycji. Nie lubiły zanadto, 

kiedy wychwalano ich wysoką pozycję. Okazały więc swoją niecierpliwość, jeśli chodzi o 

wieści, które Uddhava przywiózł od Krsny. Uddhava powiedział, "Moje drogie gopi, 

zostałem specjalnie wyznaczony do przywiezienia tych wieści dla was, które jesteście tak 

wielkimi i wspaniałymi wielbicielkami. Krsna specjalnie wysłał mnie do was, ponieważ 

jestem Jego najbardziej zaufanym sługą." 

    Uddhava nie wręczył gopi listu od Krsny, ale osobiście go im odczytał. Wieści zawarte w 

nim były bardzo doniosłe i ujęte w taki sposób, aby nie tylko gopi, ale i wszyscy filozofowie 

empirycy mogli zrozumieć, w jaki sposób czysta miłość do Boga jest faktycznie połączona z 

wszystkimi, różnymi energiami Najwyższego Pana. Z przekazu literatury wedyjskiej 

wiadomo, że Najwyższy Pan ma wiele energii, parasya śaktir vividhaiva śruyate. Poza tym 

gopi były tak bliskimi przyjaciółkami Krsny, że kiedy pisał On do nich, był bardzo wzruszony 

i nie był w stanie wyrażać się zbyt jasno. Uddhava, jako student Brhaspatiego, posiadał 

bardzo bystrą inteligencję, więc pomyślał, że zamiast podać im ten list, będzie rozsądniej, 

jeśli sam im go przeczyta i wytłumaczy. 

    Uddhava kontynuował: "Są to słowa Najwyższej Osoby Boga. Moje drogie gopi, Moje 

drogie przyjaciółki, wiedzcie, że rozłąka pomiędzy nami nie jest możliwa w żadnym czasie, w 

żadnym miejscu i w żadnych okolicznościach, ponieważ jestem wszechprzenikający." 

    Ta wszechprzenikliwość Krsny wytłumaczona została w Bhagavad-gicie, w rozdziale 

siódmym i dziewiątym. Krsna jest przenikający w Swoim aspekcie bezosobowym – wszystko 

spoczywa w Nim, ale nie jest On wszędzie obecny osobiście. W rozdziale siódmym jest 

również powiedziane, że pięć "wulgarnych" (ciężkich) elementów, ziemia, woda, ogień, 

powietrze i eter, oraz trzy elementy subtelne, umysł, inteligencja i ego, są wszystkie Jego 

niższymi energiami. Ale jest inna, wyższa energia, która nazywana jest żywą istotą. Żywe 

istoty są również bezpośrednio integralnymi cząstkami Krsny. Zatem Krsna jest źródłem 

energii zarówno materialnej, jak i duchowej. Jest On zawsze obecny we wszystkim jako 

przyczyna i skutek. Nie tylko gopi, ale wszystkie żywe istoty są zawsze nierozłącznie 

związane z Krsną w każdych okolicznościach. Gopi jednakże są w całkowitej i doskonałej 
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 współpracy w swoim związku z Krsną, podczas gdy żywe istoty, będąc pod wpływem mayi, 

żyją w zapomnieniu o Krsnie. Uważają się za istoty oddzielne, nie mające żadnego związku z 

Krsną. 

    Miłość Krsny, czyli świadomość Krsny, jest zatem doskonałym stanem prawdziwej 

wiedzy, kiedy postrzega się rzeczy takimi, jakimi są naprawdę. Nasze zmysły nigdy nie mogą 

być bezczynne. Umysł jest bezustannie zajęty pewnym rodzajem myśli i istota takiego 

myślenia nie może wykraczać poza osiem elementów energii Krsny. Kto zna ten filozoficzny 

aspekt wszystkich myśli, ten jest naprawdę mądrym człowiekiem i podporządkowuje się 

Krsnie. Gopi są typowym przykładem tego doskonałego stanu wiedzy. Nie są one jedynie 

spekulantkami umysłowymi. Ich umysły zawsze pogrążone są w Krsnie. Umysł jest niczym 

innym jak tylko energią Krsny. W rzeczywistości żadna osoba, która myśli, czuje, działa i 

wykazuje wolę, nie może być oddzielona od Krsny. Ale ten stan, w którym może ona 

zrozumieć swój wieczny związek z Krsną, nazywany jest świadomością Krsny. Natomiast 

chorobliwy stan, w którym nie jest ona zdolna do zrozumienia swojego wiecznego związku z 

Krsną, jest stanem zanieczyszczenia, czyli mayą. Ponieważ gopi są na platformie czystej 

transcendentalnej wiedzy, ich umysły są zawsze pogrążone w świadomości Krsny. Np. tak jak 

nie ma rozdzielenia pomiędzy ogniem i powietrzem, tak też nie ma rozdzielenia pomiędzy 

Krsną i żywymi istotami. Kiedy żywe istoty zapominają Krsnę, nie jest to dla nich stanem 

normalnym. Jeśli chodzi o gopi, to ponieważ zawsze myślą one o Krsnie, są one na 

absolutnym etapie doskonałej wiedzy. Tak zwani filozofowie-empirycy czasami myślą, że 

ścieżka bhakti jest przeznaczona dla mniej inteligentnych, ale dopóki ten tak zwany człowiek 

wiedzy nie osiągnie platformy bhakti, jego wiedza będzie z pewnością nieczysta i 

niedoskonała. W rzeczywistości stanem doskonalenia swojego wiecznego związku z Krsną 

jest miłość w rozdzieleniu. Ale jest to także coś złudnego, ponieważ nie ma tu rozdzielenia. 

Gopi nigdy nie zostały rozłączone z Krsną. Nawet z filozoficznego punktu widzenia nie było 

tam żadnej rozłąki. 

    Również ta manifestacja kosmiczna nie jest oddzielona od Krsny. "Nie ma niczego, co by 

istniało poza Mną; cała kosmiczna manifestacja spoczywa we Mnie i nie jest oddzielona ode 

Mnie. A Ja istniałem przed stworzeniem." Potwierdzone jest to w literaturze wedyjskiej: 

przed stworzeniem istniał tylko Narayana. Nie było ani Brahmy ani Śivy. Cała kosmiczna 

manifestacja jest kierowana przez trzy siły materialnej natury. Brahma jest inkarnacją siły 

pasji. Powiedziane jest, że Brahma stworzył ten wszechświat, ale Brahma jest wtórnym 

stworzycielem; pierwszym stworzycielem jest Narayana. Potwierdzone to zostało także przez 

Śankaracaryę: narayanah paro 'vyaktat. Narayana jest transcendentalny, jest poza tym 

kosmicznym stworzeniem. 

    Krsna stwarza, utrzymuje i unicestwia całą manifestację kosmiczną poprzez Swoje różne 

ekspansje. Wszystko jest Krsną i wszystko zależy od Krsna ale On nie jest postrzegalny w 

energii materialnej. Energia materialna jest nazywana mayą, czyli złudzeniem. Jednakże w 

energii duchowej Krsna jest postrzegany na każdym kroku, we wszystkich okolicznościach. 

Ten doskonały stan zrozumienia obecny jest w gopi. Tak jak Krsna jest zawsze z dala od tej 

kosmicznej manifestacji, chociaż manifestacja ta jest całkowicie zależna od Niego, tak też 

żywa istota jest całkowicie z dala od swojego materialnego uwarunkowanego życia. 

Materialne ciało rozwinęło się na bazie egzystencji duchowej. W Bhagavad-gicie cała ta 

kosmiczna manifestacja uznana została za matkę żywych istot, a Krsna jest ich ojcem. Tak jak 

ojciec zapładnia matkę poprzez wstrzyknięcie żywej istoty do jej łona, tak też wszystkie żywe 

istoty zostały zaszczepione przez Krsnę w łono tej natury materialnej. Pojawiły się one w 

różnych ciałach odpowiednio do swoich różnych materialnych działań. Jednakże żywe istoty 

pod żadnym względem nie mają nic wspólnego z tym materialnie uwarunkowanym życiem. 

    Jeśli jedynie przestudiujemy nasze własne ciała, zrozumiemy w jaki sposób żywa istota nie 

ma nic wspólnego ze swoim cielesnym więzieniem. Przyczyną każdej czynności cielesnej są 
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 interakcje trzech sił materialnej natury. Możemy zobaczyć, jak wiele zmian zachodzi w ciele 

w każdym momencie, ale dusza nie ma nic wspólnego z tymi zmianami. Nie możemy ani 

stwarzać, ani unicestwiać, ani też ingerować w działanie natury materialnej. Żywa istota jest 

zatem uwięziona w swoim materialnym ciele i jest uwarunkowana w trzech stanach, 

mianowicie na jawie, podczas snu, jak i podczas utraty przytomności. Umysł jest aktywny we 

wszystkich tych trzech sytuacjach życiowych. Żywa istota w swoim śnie lub marzeniu widzi 

coś jako rzeczywiste, a na jawie tę samą rzecz uważa za coś nierzeczywistego. Zatem 

wniosek jest taki, że w pewnych warunkach przyjmuje pewne rzeczy za rzeczywiste, podczas 

gdy w innych te same rzeczy uważa za nierzeczywiste. Te sprawy są przedmiotem studiów 

dla filozofów-empiryków, czyli sankhya-yoginów. Aby dojść do właściwych wniosków, 

sankhya-yogini praktykują surowe pokuty i wyrzeczenia, kontrolując przy tym zmysły. 

    Wszystkie te różne drogi osiągania ostatecznego celu życia są przyrównywane do rzek. 

Krsna jest oceanem. Tak jak rzeki płyną w kierunku oceanu, tak wszelkie wysiłki zdobycia 

wiedzy zmierzają w kierunku Krsny. Po wielu, wielu żywotach takiego wysiłku, kiedy ktoś 

rzeczywiście przychodzi do Krsny, osiąga wtedy stan doskonałości. Krsna mówi w 

Bhagavad-gicie: Wszyscy podążają ścieżką wiodącą do poznania Mnie, ale ci, którzy przyjęli 

procesy pozbawione jakiejkolwiek bhakti, spotkają na tej ścieżce wiele kłopotów. "Kleśo 

'dhikataras tesam: Nie można osiągnąć Krsny, dopóki nie rozwinie się w sobie bhakti . 

    Gita mówi o trzech ścieżkach: karma-yodze, jnana-yodze i bhakti-yodze. Tym, którzy mają 

skłonności do materialnego działania dla korzyści, radzi się, aby spełniali te procesy, które 

doprowadzą ich do bhakti. Tym, którzy zawiedli się na filozofii empirycznej, również radzi 

się, aby zrealizowali bhakti. Karma-yoga jest czymś różnym od zwykłej karmy, a jnana-yoga 

jest różna od jnany. Ostatecznie, tak jak oznajmia to Pan w Bhagavad-gicie, bhaktya mam 

abhijanati: tylko przez pełnienie służby oddania można zrozumieć Krsnę. Doskonały stan 

służby oddania osiągnęły gopi, gdyż nie pragnęły one znać niczego poza Krsną. Vedy 

stwierdzają, yasmin eva vijnate sarvam eva vijnatam bhavanti. Znaczy to, że po prostu przez 

znajomość Krsny automatycznie osiąga się wszelką inną wiedzę. 

    Krsna kontynuował: "Teraz nie jest wam już dłużej potrzebna transcendentalna wiedza o 

Absolucie. Kochałyście Mnie od samego początku swojego życia." Wiedza o Prawdzie 

Absolutnej jest szczególnie potrzebna tym osobom, które pragną wyzwolenia z egzystencji 

materialnej. Ale ten, kto osiągnął miłość do Krsny, już znajduje się na platformie wyzwolenia. 

Jak oznajmia Bhagavad-gita, każdy kto zaangażowany jest w czystą służbę oddania, już 

osiągnął transcendentalną platformę wyzwolenia. W rzeczywistości gopi nie cierpiały już z 

powodu żadnych bolączek egzystencji materialnej, ale przeżywały one rozłąkę z Krsną. 

Dlatego Krsna powiedział: "Moje drogie gopi, opuściłem was celowo, po to, aby zwiększyć 

waszą niezrównaną miłość do Mnie. Zrobiłem to, abyście mogły pozostawać w bezustannej 

medytacji o Mnie." 

    Gopi znajdują się w doskonałym stanie medytacji. Yogini zwykle preferują medytację 

ponad pełnienie służby oddania dla Pana, ale nie wiedzą oni, że doskonały stan oddania 

polega na osiągnięciu doskonałości w systemie yogi. Ta bezustanna medytacja gopi o Krsnie 

została nazwana w Bhagavad-gicie najwyższą yogą. Krsna znał bardzo dobrze psychikę 

kobiet. Kiedy ukochany jakiejś kobiety jest z dala od niej, wtedy myśli ona o nim bez 

przerwy, i w ten sposób jest on obecny przy niej. Krsna chciał nauczać nas poprzez przykład 

gopi. Ten, kto jest w bezustannym transie, jak gopi, z pewnością osiąga lotosowe stopy 

Krsny. 

    Pan Caitanya nauczał ogół ludzi metody vipralambha, czyli procesu pełnienia służby 

oddania dla Krsny w uczuciu rozdzielenia. Również sześciu Gosvamich nauczało wielbienia 

Krsny poprzez taką miłość do Krsny w rozłące z Nim, jaką przeżywały gopi. Przedmiot ten 

tłumaczą dokładnie modlitwy Śrinivasy Acaryi do sześciu Gosvamich. Śrinivasa Acarya 

mówi, że byli oni zawsze pogrążeni w oceanie transcendentalnej miłości w taki sam sposób, 
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 jak gopi. Kiedy mieszkali we Vrndavanie, szukali Krsny wołając: "Gdzie jest Krsna? Gdzie 

są gopi? Gdzie jesteś, Śrimati Radharani?" nigdy nie mówili, "Zobaczyliśmy Radhę i Krsnę, a 

więc nasza misja została spełniona." Ich misja pozostała zawsze niewypełniona; nigdy nie 

spotkali Radhy i Krsny. Podczas tańca rasa te gopi, które nie mogły przyłączyć się do rasa-

lila z Krsną, porzuciły swoje ciała jedynie poprzez myślenie o Nim. Pogrążenie w 

świadomości Krsny poprzez przeżywanie rozłąki z Nim jest zatem najszybszą metodą 

osiągania lotosowych stóp Krsny. Poprzez to osobiste stwierdzenie Krsny, gopi zostały 

zapewnione o sile uczuć w czasie rozłąki. W rzeczywistości praktykowały one 

ponadnaturalną metodę wielbienia Krsny i kiedy to zrozumiały, doznały wielkiej ulgi i 

szczęścia. 

    Zaczęły mówić w ten sposób: "Słyszałyśmy, że Król Kamsa, który był zawsze źródłem 

kłopotów dla dynastii Yadu, został teraz zabity. Jest to dobra dla nas wiadomość. Mamy 

nadzieję, że członkowie dynastii Yadu są teraz bardzo szczęśliwi w towarzystwie Krsny, 

który jest w stanie zaspokoić wszystkie pragnienia Swoich bhaktów. Mój drogi Uddhavo, 

powiedz nam łaskawie, czy Krsna czasami myśli o nas, kiedy przebywa w towarzystwie 

wysoce oświeconych dziewcząt w Mathurze. Wiemy, że kobiety i dziewczęta Mathury nie są 

takie jak kobiety wiejskie. Są wykształcone i piękne. Ich wstydliwe, śmiejące się spojrzenia i 

inne przymioty kobiece muszą dawać wiele zadowolenia Krsnie. Wiemy dobrze, że Krsna jest 

zawsze czuły na zachowanie pięknych kobiet. Dlatego wydaje nam się, że został zauroczony 

przez kobiety Mathury. Mój drogi Uddhavo, czy łaskawie powiesz nam, czy Krsna czasami 

wspomina nas, kiedy przebywa w towarzystwie innych kobiet?" 

    Inna gopi zapytała: "Czy pamięta On tę noc pośród kwiatów kumadini, pełną księżycowego 

blasku, kiedy Vrndavana stała się tak nadzwyczajnie piękna? Krsna tańczył z nami, a 

atmosfera była przesycona dźwiękiem dzwoneczków przytroczonych do naszych stóp. A 

potem prowadziliśmy przyjemne rozmowy. Czy pamięta On tę szczególną noc? My 

pamiętamy ją doskonale i przeżywamy rozłąkę z Nim. Rozdzielenie z Nim podnieca nas tak 

bardzo, że czujemy, jak gdyby ogień palił nasze ciała. Obiecał, że powróci do Vrndavany, aby 

ugasić ten ogień, tak jak chmura pojawia się na niebie, by ugasić płonący las swoim 

deszczem." 

    Inna gopi powiedziała: "Krsna zabił Swojego wroga i jako zwycięzca zdobył królestwo 

Kamsy. Może do tego czasu poślubił On już córkę jakiegoś króla i żyje bardzo szczęśliwie 

pomiędzy Swoimi krewnymi i przyjaciółmi. Dlaczego więc miałby wracać tutaj do tej wioski, 

do Vrndavany?" 

Inna gopi rzekła: "Krsna jest Najwyższą Osobą Boga, mężem bogini fortuny i jest On 

samowystarczalny. Nie jest On zainteresowany ani nami, dziewczętami z lasu, ani miejskimi 

dziewczętami z Mathury. Jest On wielką Duszą Najwyższą i nie ma On z nami nic 

wspólnego, ani tutaj, ani tam." 

    Inna gopi powiedziała: "Nie mamy się co łudzić, że Krsna powróci do Vrndavany. Zamiast 

tego, powinnyśmy starać się być szczęśliwe pomimo rozczarowania. Nawet Pingala, wielka 

prostytutka powiedziała, że rozczarowanie jest największą przyjemnością. Wszystkie wiemy 

to dobrze, ale bardzo trudno jest nam porzucić tę myśl, że Krsna powróci tu jeszcze. Kto 

byłby w stanie zapomnieć intymne rozmowy z Krsną, na którego piersi zawsze spoczywa 

bogini fortuny, pomimo tego, że Krsna wcale jej nie pragnie? Mój drogi Uddhavo, Vrndavana 

jest ziemią rzek, lasów i krów. Można słuchać tutaj wibracji fletu, a Krsna, razem ze Swoim 

starszym bratem, Śri Balaramą, cieszył się tutejszą atmosferą w naszym towarzystwie. 

Dlatego całe otoczenie Vrndavany bezustannie przypomina nam Krsnę i Balaramę. Ziemia 

Vrndavany, która jest rezydencją bogini fortuny, ciągle jeszcze nosi ślady Jego stóp, ale takie 

ślady nie mogą pomóc nam osiągnąć Krsny." 
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     Gopi dalej poinformowały Uddhavę, że Vrndavana jest nadal pełna bogactw i dobrej 

fortuny. Jeśli chodzi o potrzeby materialne, to nie brakowało tam niczego, ale pomimo tej 

wszelakiej obfitości nie mogły one zapomnieć Krsny i Balaramy. 

    "Ciągle pamiętamy różne ujmujące cechy pięknego Krsny, Jego chód, uśmiechy i Jego 

żartobliwe słowa. Wszystkie zostałyśmy zauroczone Jego sposobem bycia i niemożliwością 

jest zapomnienie o Nim. Zawsze modlimy się do Niego, wołając: 'Drogi Panie, drogi mężu 

bogini fortuny, drogi Panie Vrndavany i wybawco zgnębionych bhaktów! Jesteśmy teraz 

bardzo upadłe i toniemy w oceanie smutku. Dlatego prosimy, powróć do Vrndavany i wyzwól 

nas z tych żałosnych warunków." 

    Uddhava dokładnie przestudiował transcendentalny, ponadnaturalny stan gopi 

przeżywających rozłąkę z Krsną i pomyślał, że mądrze jest ciągle i od nowa powtarzać 

wszystkie rozrywki Śri Krsny. Materialiści zawsze skazani są na niegasnący ogień nieszczęść 

materialnych. Gopi również płonęły transcendentalnym płomieniem z powodu rozłąki z 

Krsną. Ogień, który pochłaniał gopi, był jednakże odmienny od ognia tego materialnego 

świata. Gopi bezustannie pragnęły towarzystwa Krsny, podczas gdy osoby materialistyczne 

pragną materialnych wygód. 

    Viśvanatha Cakravarti Thakur oznajmił, że Krsna ocalił Swoich przyjaciół od pożaru 

leśnego w ciągu jednej sekundy, kiedy ich oczy były zamknięte. Podobnie, Uddhava poradził 

pasterkom gopi, że od tego ognia rozdzielenia mogą zostać ocalone jedynie przez zamknięcie 

oczu i medytację o czynach Krsny od samego początku ich znajomości z Nim. Gopi mogły 

wyobrazić sobie wszystkie rozrywki Krsny z zewnątrz, kiedy słuchały opisów Uddhavy, a 

wewnątrz siebie doskonale pamiętały wszystkie te rozrywki. Z instrukcji Uddhavy gopi 

zrozumiały, że Krsna nie opuścił ich. Tak jak one bezustannie myślały o Krsnie, tak samo 

Krsna myślał o nich podczas Swojego pobytu w Mathurze. 

    Wieści przekazane im przez Uddhavę i jego instrukcje ocaliły gopi od natychmiastowej 

śmierci, i gopi doceniły tę łaskę Uddhavy. Uddhava praktycznie występował w roli mistrza 

duchowego, pouczającego gopi, a one w odpowiedzi wielbiły go tak, jak wielbiły Krsnę. 

Pisma autorytatywne nakazują, że mistrz duchowy powinien być wielbiony tak, jak 

Najwyższa Osoba Boga, jako że jest on Jego bardzo zaufanym sługą, a wielkie autorytety 

utrzymują, że mistrz duchowy jest zewnętrzną manifestacją Krsny. Gopi ocalone zostały od 

palącego je transcendentalnego ognia poprzez zdanie sobie sprawy z tego, że Krsna jest z 

nimi. Wewnątrz Swoich serc pamiętały Jego towarzystwo, a Uddhava zewnętrznie, poprzez 

swoje instrukcje, pomógł im docenić Krsnę. 

    Najwyższa Osoba Boga opisany jest w pismach świętych jako adhoksaja, co znaczy, że jest 

On poza percepcją wszystkich materialnych zmysłów. Chociaż jest On poza percepcją 

materialnych zmysłów, jest On obecny w każdym sercu. Jednocześnie jest On obecny 

wszędzie poprzez Swój wszechprzenikający aspekt Brahmana. Wszystkie trzy 

transcendentalne aspekty Prawdy Absolutnej (Bhagavan – Osoba Boga, Paramatma – 

zlokalizowana Dusza Najwyższa, i wszechprzenikający Brahman) mogą być realizowane po 

prostu przez studiowanie stanu gopi podczas ich spotkania z Uddhavą, tak jak opisuje to 

Śrimad-Bhagavatam . 

    Śrinivasa Acarya powiedział, że sześciu Gosvamich było zawsze pogrążonych w myślach o 

czynnościach gopi. Caitanya Mahaprabhu również polecał metodę wielbienia Najwyższej 

Osoby Boga praktykowaną przez gopi jako najwznioślejszą. Śrila Śukadeva Gosvami również 

stwierdził, że każdy, kto z właściwego źródła słucha o rozrywkach Krsny z pasterkami gopi, i 

kto przestrzega tych instrukcji, zostanie wzniesiony do najwyższej platformy służby oddania i 

będzie w stanie uwolnić się od pożądania uciech materialnych. 

    Instrukcje Uddhavy sprawiły znaczną ulgę wszystkim gopi, więc poprosiły go, aby został 

we Vrndavanie kilka dni dłużej. Uddhava przyjął ich propozycję i został z nimi nie tylko 

przez parę dni, ale parę miesięcy. Zawsze dbał o to, by pozostawały pogrążone w myślach o 
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 transcendentalnych wieściach od Krsny i o Jego rozrywkach, a gopi czuły się tak, jak gdyby 

obcowały bezpośrednio z Krsną. Wszyscy mieszkańcy Vrndavany cieszyli się z pobytu 

Uddhavy w wiosce. Kiedy dyskutowali o dokonaniach Krsny, dni mijały jak chwile. 

Naturalna atmosfera Vrndavany, z rzeką Yamuną, wspaniałymi sadami pełnymi rozmaitych 

owoców, Wzgórzem Govardhana, jaskiniami, kwitnącymi kwiatami – wszystko to razem 

inspirowało Uddhavę do snucia opowieści o rozrywkach Krsny. Mieszkańcy Vrndavany 

cieszyli się z towarzystwa Uddhavy w ten sam sposób, jak cieszyli się towarzystwem Krsny. 

    Uddhava zauroczony był postawą pasterek gopi, ponieważ były one całkowicie oddane 

Krsnie, a ich tęsknota za Krsną była dla niego źródłem nieustannej inspiracji. Zaczął 

ofiarowywać im swoje wyrazy szacunku i komponować następujące pieśni sławiące ich 

transcendentalne cechy: "Spośród wszystkich żywych istot, które przyjęły ludzką formę życia, 

nadzwyczajny sukces w swojej misji odniosły gopi. Ich myśli są całkowicie pochłonięte 

lotosowymi stopami Krsny. Wielcy mędrcy i święte osoby zawsze starają się pogrążyć w 

medytacji o lotosowych stopach Krsny, który jest Samym Mukundą, obdarzającym 

wyzwoleniem, ale gopi, które przyjęły Pana z miłością, zwykły to robić w naturalny sposób. 

Nie polegają one na żadnej praktyce yogi. Wniosek z tego jest taki, że ten, kto wzniósł się do 

poziomu gopi, ten nie musi rodzić się jako Pan Brahma czy w rodzinie bramina, ani też nie 

musi być inicjowanym na bramina." 

    Śri Uddhava potwierdził zdanie z Bhagavd-gity wypowiedziane przez Pana Krsnę: jeśli 

ktoś przyjmuje schronienie w Nim dla właściwego celu, to bez względu na to, czy jest śudrą, 

czy jeszcze niżej urodzonym, osiągnie najwyższy cel życia. Gopi są dla całego świata 

przykładem wzorowego oddania. Poprzez podążanie śladami gopi, przez bezustanne myślenie 

o Krsnie, można osiągnąć najwyższy stan doskonałości w życiu duchowym. Gopi nie 

przyszły na świat w żadnej wysoko postawionej rodzinie. Narodziły się wśród pasterzy, a 

pomimo tego osiągnęły najwyższą miłość Krsny. Dla samorealizacji czy realizacji Boga nie 

są konieczne narodziny w wysoko postawionej rodzinie. Jedyną potrzebną rzeczą jest 

rozwinięcie ekstatycznej miłości do Boga. Dla osiągnięcia doskonałości w świadomości 

Krsny niepotrzebne są żadne inne kwalifikacje poza bezustannym zaangażowaniem w służbę 

miłości dla Krsny. Krsna jest najwyższego rodzaju nektarem, rezerwuarem wszelkich 

przyjemności. Rezultat świadomości Krsny jest jak picie nektaru; będzie on działał bez 

względu na to, czy ktoś posiada wiedzę czy nie. Ta czynna zasada świadomości Krsny 

przejawiona zostanie wszędzie; nie ma znaczenia w jaki sposób i gdzie ktoś się narodził. 

Krsna bez wątpienia obdarzy Swoimi łaskami każdego, kto przyjmie świadomość Krsny. Co 

do tego nie ma żadnych wątpliwości. Najwyższa łaska, której dostąpiły gopi, pomimo tego, że 

narodziły się w rodzinach pasterzy, nigdy nie została osiągnięta nawet przez boginię fortuny 

ani też z pewnością przez mieszkańców niebios, których ciała podobne są lotosom. Gopi 

dostąpiły takiego szczęścia, że podczas rasa-lila Krsna osobiście obejmował je Swoimi 

ramionami i całował ich twarze. Na pewno żadna kobieta we wszystkich trzech światach, za 

wyjątkiem gopi nie jest w stanie tego osiągnąć. 

    Uddhava doceniał egzaltowaną pozycję gopi i pragnął upaść przed nimi i kurzem z ich stóp 

sprószyć sobie głowę. Jednakże nie śmiał prosić ich, aby ofiarowały mu kurz ze swoich stóp; 

może nie zgodziłyby się na to. Dlatego pragnął sprószyć swoją głowę kurzem opadłym z ich 

stóp, bez ich wiedzy. Pragnął stać się jedynie nieznaczną kępką trawy lub ziół na ziemi 

Vrndavany. 

    Gopi czuły tak wielki pociąg do Krsny, że kiedy słyszały wibracje Jego fletu, natychmiast 

opuszczały swoje rodziny, dzieci, i nie dbając o honor ani o kobiecą wstydliwość, biegły tam, 

gdzie czekał na nie Krsna. Nie zwracały uwagi na to, czy biegną drogą czy przez dżunglę. 

Wtedy, w niedostrzegalny sposób, małe roślinki i zioła Vrndavany były błogosławione 

kurzem opadającym z ich stóp. Nie śmiąc posypać swojej głowy kurzem ze stóp gopi, 
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 Uddhava pragnął narodzić się w przyszłości jako kępka trawy lub zioło. Wtedy osiągalny dla 

niego byłby kurz opadły z ich stóp. 

    Uddhava podziwiał niezwykłe szczęście gopi, które uwolniły się od wszelkiego rodzaju 

materialnych zanieczyszczeń poprzez umieszczenie na swoich wysokich, pięknych piersiach 

lotosowych stóp Krsny, które wielbione są nie tylko przez boginię fortuny, ale też przez 

takich wysoko postawionych półbogów jak Pan Brahma i Pan Śiva, i o których medytują 

yogini w głębi swoich serc. Dlatego Uddhava zawsze pragnął modlić się o to, by zostać 

zaszczyconym kurzem z lotosowych stóp gopi. Pieśni gopi o transcendentalnych rozrywkach 

Krsny stały się sławne we wszystkich trzech światach. 

    Po spędzeniu kilku dni we Vrndavanie, Uddhava zapragnął udać się z powrotem do Krsny i 

poprosił o takie pozwolenie Nandę Maharaję i Yaśodę. Miał on już pożegnalne spotkanie z 

gopi i po otrzymaniu także i ich pozwolenia, wsiadł do powozu, by wyruszyć do Mathury. 

    Kiedy Uddhava gotowy był już do drogi, wszyscy mieszkańcy Vrndavany, na czele z 

Nandą Maharają i Yaśodą, wyszli pożegnać go i obdarzyć różnego rodzaju drogocennymi 

upominkami z Vrndavany. Wyrażali swoje uczucia ze łzami w oczach, gdyż tak bardzo 

przywiązani byli do Krsny. Wszyscy pragnęli błogosławieństwa Uddhavy. Zawsze chcieli 

pamiętać pełne chwał dokonania Krsny i chcieli by ich umysły zawsze pozostawały skupione 

na Jego lotosowych stopach, swoimi słowami zawsze pragnęli sławić Krsnę, a ciała zawsze 

angażować w składanie Mu pokłonów i bezustanne pamiętanie Go. Ta modlitwa 

mieszkańców Vrndavany jest najdoskonalszym przykładem samorealizacji. Metoda ta jest 

bardzo prosta: zawsze koncentrować swój umysł na lotosowych stopach Krsny, rozmawiać 

zawsze o Krsnie, nie zbaczając na inne tematy, oraz zawsze angażować swoje ciało w służbę 

dla Krsny. Szczególnie w tej ludzkiej formie należy zaangażować całe swoje życie, bogactwa 

i wszelkie możliwości, słowa i inteligencję w służbę dla Pana. Tylko tego rodzaju działanie 

może wznieść ludzką istotę na najwyższy poziom doskonałości. Takie jest zdanie wszystkich 

autorytetów. 

    Mieszkańcy Vrndavany powiedzieli: "Możemy narodzić się gdziekolwiek, zgodnie z wolą 

najwyższego autorytetu i odpowiednio do rezultatów naszych własnych czynów. Nie ma dla 

nas najmniejszego znaczenia to, gdzie przyjdziemy na świat, ale modlimy się jedynie o to, 

abyśmy zawsze mogli pozostać zaangażowani w świadomość Krsny." Czysty bhakta Krsny 

nigdy nie pragnie promocji na planety niebiańskie czy nawet na Vaikunthy, czy Golokę 

Vrndavana, gdyż nie pragnie niczego dla zadowalania własnych zmysłów. Dla czystego 

bhakty nie ma różnicy pomiędzy piekłem i niebem. Bez Krsny i niebo jest piekłem, a z Krsną 

i piekło jest niebem. 

    I tak oto odebrawszy honory czystych bhaktów Vrndavany, Uddhava powrócił do Mathury, 

do swojego pana, Krsny. Po ofiarowaniu wyrazów szacunku Krsnie i Balaramie, zaczął 

opisywać wspaniałe oddanie mieszkańców Vrndavany. Wyłożył wszystkie dary mieszkańców 

Vrndavany dla Vasudevy, ojca Krsny, i Ugraseny, Jego dziadka. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do czterdziestego szóstego rozdziału książki 

Krsna, zatytułowanego "Gopi dostają wiadomość od Krsny" 

 

 

 
 

*47. Krsna zadowala Swoich bhaktów 

    Przez całych kilka dni Krsna szczegółowo wysłuchiwał od Uddhavy o jego wizycie we 

Vrndavanie, o stanie Swojego ojca i matki, o gopi i Swoich przyjaciołach-pasterzach. Pan 
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 Krsna był zadowolony, że Uddhavie udało się pocieszyć ich swoimi instrukcjami i wieściami 

przekazanymi od Niego Samego. 

    Następnie Pan Krsna postanowił udać się do domu Kubjy, garbatej dziewczyny, która, 

kiedy przybył do Mathury, zadowoliła Go ofiarowując Mu papkę sandałową. Jak oznajmia 

Bhagavad-gita, Krsna zawsze stara się zadowolić Swoich bhaktów, a bhaktowie starają się 

zadowolić Krsnę. Tak jak bhaktowie zawsze myślą o Krsnie wewnątrz swoich serc, tak Krsna 

zawsze też myśli o Swoich bhaktach. Gdy Kubja przemieniona została w piękną prostytutkę, 

zapragnęła, by Krsna przyszedł do jej domu, gdzie chciała przyjąć Go i wielbić na Swój 

własny sposób. Dziewczyny lekkich obyczajów na ogół starają się zadowolić swoich klientów 

poprzez ofiarowanie im swoich ciał. Ale ta dziewczyna, Kubja, została naprawdę zauroczona 

przez Krsnę i pragnęła zadowolić swe zmysły razem z Nim. Kiedy Krsna postanowił udać się 

do domu Kubjy, z pewnością był On wolny od chęci zadowolenia zmysłów. Kubja już 

zadowoliła Jego zmysły poprzez ofiarowanie Mu sandałowego kosmetyku. Pod pretekstem 

zadowolenia jej, postanowił udać się do jej domu nie po to, aby zadowolić zmysły, ale by 

przemienić ją w czystą wielbicielkę. Krsna jest zawsze obsługiwany przez tysiące bogiń 

fortuny. Zatem nie musi On zadowalać zmysłów przez odwiedzanie dziewczyny lekkich 

obyczajów. Ale ponieważ jest On łaskawy dla każdego, zdecydował się ją odwiedzić. Jest 

takie powiedzenie, że księżyc świeci również nad podwórkiem nieuczciwej osoby. Podobnie, 

Krsna nie odmawia nikomu Swojej transcendentalnej łaski, bez względu na to, czy ktoś pełnił 

służbę dla Niego poprzez pożądanie, złość, z powodu strachu, czy czystej miłości. W 

Caitanya-caritamrta jest powiedziane, że jeśli ktoś chce służyć Krsnie i jednocześnie chce 

zaspokoić swe własne pożądliwe pragnienia, Krsna ułoży wszystko tak, że bhakta zapomni o 

tych swoich pożądliwych pragnieniach i zostanie całkowicie oczyszczony, oraz będzie 

bezustannie zaangażowany w służbę dla Pana. 

    Po to, aby wypełnić Swoją ostatnią obietnicę, Krsna, razem z Uddhavą, udał się do domu 

Kubjy. Kiedy Krsna dotarł do jej domu, zauważył, że dom ten był udekorowany w taki 

sposób, aby wzniecać w mężczyźnie pożądanie. Oznacza to, że było tam wiele obrazów 

przedstawiających akty, ponad którymi zawieszone były baldachimy i flagi zdobione 

perłowymi naszyjnikami, oraz stały tam wygodne łóżka i wyścielane fotele. Pokoje były 

przystrojone girlandami kwiatów, przepojone zapachem kadzideł i spryskane pachnącą wodą, 

oraz oświetlone wspaniałymi lampami. 

    Kiedy Kubja ujrzała, że Pan Krsna przyszedł do jej domu, natychmiast wstała z krzesła, 

aby Go powitać. Otoczona wieloma swoimi przyjaciółkami, zaczęła rozmawiać z Nim z 

wielkim szacunkiem i poważaniem. Po ofiarowaniu Mu wygodnego miejsca do siedzenia, 

zaczęła wielbić Go w sposób odpowiedni do swojej pozycji. Uddhava został w podobny 

sposób przyjęty przez Kubję i jej przyjaciółki, ale nie był on na jednym poziomie z Krsną i po 

prostu usiadł na podłodze. 

    Nie tracąc czasu, tak jak się robi w takich sytuacjach, Krsna wszedł do sypialni Kubjy. W 

międzyczasie Kubja wzięła kąpiel i pokryła swoje ciało sandałowym kosmetykiem. Włożyła 

na siebie piękne szaty, wartościowe klejnoty, ornamenty i girlandy kwiatów. Żując orzech 

betel i inne środki odurzające i skropiwszy się pachnącą wodą, stanęła przed Krsną. Jej 

uśmiechnięte spojrzenie i ruchliwe oczy pełne były kobiecej nieśmiałości, kiedy tak stała 

pełna wdzięku przed Krsną, który znany jest jako Madhava, czyli mąż bogini fortuny. Kiedy 

Krsna spostrzegł, że Kubja waha się zbliżyć do Niego, pochwycił jej rękę, która udekorowana 

była bransoletami. Z wielkim uczuciem przyciągnął ją przed Siebie i nakłonił, by usiadła 

obok. Jedynie dzięki temu, że ofiarowała wcześniej papkę sandałową Najwyższemu Panu, 

Krsnie, Kubja uwolniona została od wszelkich skutków grzechów i stała się godną tego, by 

obcować z Nim w ten sposób. Następnie wzięła lotosowe stopy Krsny i położyła je sobie na 

piersiach, które płonęły ogniem pożądania. Jedynie przez wąchanie pachnących lotosowych 

stóp Krsny, natychmiast została uwolniona od wszelkich pożądliwych pragnień. Wtedy mogła 
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 obejmować Krsnę swoimi ramionami i w ten sposób uśmierzyć swoje długo pielęgnowane 

pragnienie, by gościć Go w swoim domu. 

    Bhagavad-gita oznajmia, że dopóki nie jest się wolnym od wszelkich materialnych 

skutków grzechów, dopóty nie można być zaangażowanym w transcendentalną służbę miłości 

dla Pana. Kubja została w ten sposób nagrodzona jedynie dzięki temu, że ofiarowała Krsnie 

papkę sandałową. Nie zwykła wielbić Krsny w żaden inny sposób. Dlatego chciała zadowolić 

Go zgodnie ze swoją profesją. Bhagavad-gita stwierdza, że Najwyższy Pan może być 

czczony nawet przez obowiązki zawodowe, jeśli szczerze spełniamy je dla zadowolenia Pana. 

Kubja następnie powiedziała Krsnie, "Mój drogi przyjacielu, proszę zechciej zostać 

przynajmniej kilka dni. Baw się ze mną, Ty i Twój lotosooki przyjaciel. Nie mogę puścić Cię 

tak natychmiast. Proszę spełń moją prośbę." 

    Jak oznajmiają teksty wedyjskie, Najwyższa Osoba ma wiele mocy. Według opinii 

znawców, Kubja reprezentuje moc Krsny zwaną purusa-śakti, tak jak Śrimati Radharani 

reprezentuje Jego moc cit-śakti. Chociaż prosiła ona Krsnę, by został z nią przez kilka dni, 

Krsna uprzejmie przekonał ją, że nie może zostać. Krsna odwiedza ten świat materialny od 

czasu do czasu, podczas gdy Jego związek ze światem duchowym jest wieczny. Tam Krsna 

jest zawsze obecny, czy to na planetach Vaikuntha, czy na planecie Goloka Vrndavana. 

Fachowa nazwa określająca Jego obecność w świecie duchowym brzmi prakata-lila. 

    Po zadowoleniu Kubjy słodkimi słowami, Krsna powrócił razem z Uddhavą do Swojego 

domu. Jest takie ostrzeżenie w Śrimad-Bhagavatam, że wielbienie Krsny nie jest rzeczą łatwą, 

ponieważ jest On Najwyższą Osobą Boga, najważniejszym pośród Visnu-tattvas. Wielbienie 

Krsny albo posiadanie z Nim związku nie jest rzeczą łatwą. Ostrzeżenie to szczególnie 

dotyczy bhaktów, którzy przyciągani są do Krsny poprzez miłość małżeńską. Nie jest rzeczą 

dobrą dla nich pragnąć zadowolenia zmysłów poprzez bezpośrednie obcowanie z Krsną. W 

rzeczywistości czynności zadowalania zmysłów są rzeczą materialną. W świecie duchowym 

istnieją takie symptomy jak całowanie i obejmowanie, ale nie ma takiego procesu 

zadowalania zmysłów jaki istnieje w świecie materialnym. Ostrzeżenie to szczególnie 

dotyczy tych, którzy znani są jako sahajiya, i którzy biorą to za pewnik, że Krsna jest zwykłą 

ludzką istotą. Chcą oni angażować się w życie seksualne z Nim w wypaczony sposób. W 

związku duchowym zadowalanie zmysłów jest czymś najmniej ważnym. Każdy, kto pragnie 

związku z Krsną polegającego na wypaczonym zadowalaniu zmysłów, musi być uważany za 

mało inteligentnego. Jego mentalność musi ulec przemianie. 

    Po pewnym czasie Krsna wypełnił Swoją obietnicę odwiedzenia Akrury w jego domu. 

Akrura miał związek z Krsną jako Jego sługa i Krsna chciał otrzymać od niego pewną służbę. 

Udał się tam w towarzystwie Balaramy i Uddhavy. Kiedy wszyscy trzej zbliżali się do domu 

Akrury, Akrura wyszedł im na spotkanie, objął Uddhavę i złożył pokłon przed Krsną i 

Balaramą, w ten sposób ofiarowując Im swoje wyrazy szacunku. Z kolei Krsna, Balarama i 

Uddhava ofiarowali swoje wyrazy szacunku jemu i usiedli na miejscach, które przygotował 

dla nich Akrura. Kiedy wszyscy siedzieli już wygodnie, Akrura umył im stopy i następnie 

skropił tą wodą swoją głowę. Wtedy ofiarował im wspaniałe kwiaty i papkę sandałową. 

Wszyscy trzej byli zadowoleni z zachowania Akrury. Następnie Akrura skłonił się przed 

Krsną, dotykając swoją głową ziemi, a potem zaczął delikatnie masować Jego stopy, 

trzymając je sobie na kolanach. Akrura był w pełni szczęśliwy w obecności Krsny i Balaramy 

i jego oczy napełniły się łzami miłości do Krsny, któremu zaczął ofiarowywać następujące 

modlitwy. 

    "Mój drogi Panie Krsno, to bardzo dobrze, że zabiłeś Kamsę i jego stronników. W ten 

sposób ocaliłeś całą rodzinę z dynastii Yadu od największego kłopotu. Będą oni zawsze 

pamiętać, komu zawdzięczają swoje ocalenie. Mój drogi Panie Krsno i Balaramo, jesteście 

oryginalną osobą, z której wszystko wyemanowało. Jesteście pierwszą przyczyną wszystkich 

przyczyn. Macie niepojęte moce i jesteście wszechprzenikający. Poza Wami nie ma innej 
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 przyczyny i skutku, czy to "wulgarnego", czy subtelnego. Jesteście Najwyższym Brahmanem 

realizowanym poprzez studia nad Vedami. Dla nas jesteście widoczni tylko poprzez Swoje 

niepojęte moce. Tę manifestację kosmiczną stwarzacie za pomocą Swoich własnych mocy i 

Sami potem ją przenikacie. Tak jak pięć elementów materialnych, ziemia, woda, ogień, 

powietrze i eter, rozdzielane są we wszystkim co zostało przejawione poprzez różnego 

rodzaju ciała, tak Wy Sami wchodzicie w różnego rodzaju ciała stworzone Waszą własną 

mocą. Przenikacie ciała jako dusza jednostkowa, jak również niezależnie jako Dusza 

Najwyższa. Ciało materialne tworzone jest poprzez Waszą niższą energię. Żywe istoty, dusze 

indywidualne, są integralną cząstką Ciebie, a Dusza Najwyższa jest Twoją zlokalizowaną 

reprezentacją. To materialne ciało, żywa istota i Dusza Najwyższa, składają się na 

indywidualną żywą istotę, ale w rzeczywistości są one wszystkie różnymi energiami jednego 

Najwyższego Pana. 

    "Tworzysz, utrzymujesz i unicestwiasz całą manifestację w tym świecie materialnym 

poprzez oddziaływanie trzech sił, mianowicie dobroci, pasji i ignorancji. Sam wolny jesteś od 

wpływu tych materialnych cech, ponieważ Twoja najwyższa wiedza nigdy nie może zostać 

pokonana, tak jak jest to w przypadku indywidualnej żywej istoty." Tak jak Najwyższy Pan 

wchodzi w to materialne stworzenie i w ten sposób w odpowiednim czasie ma miejsce 

kreacja, utrzymanie i unicestwienie, tak będąca Jego integralną cząstką żywa istota wchodzi 

w materialne elementy i ma swoje materialne ciało stworzone dla siebie. Różnica pomiędzy 

żywą istotą i Panem jest taka, że żywa istota jest integralną cząstką Najwyższego Pana i ma 

tendencję do ulegania wpływom sił materialnych. Krsna, Parambrahman, czyli Najwyższy 

Brahman, będąc zawsze usytuowanym w doskonałej wiedzy, nigdy nie ulega tego rodzaju 

wpływom. Dlatego innym imieniem Krsny jest Acyuta, co znaczy, "Ten, który nigdy nie 

upada." Wiedza Krsny o duchowej tożsamości nigdy nie zostaje opanowana przez działanie 

materialne, podczas gdy tożsamość znikomej żywej istoty, będącej integralną cząstką Pana, 

ma skłonność do ulegania wpływom materialnym. Indywidualne żywe istoty są wiecznie 

integralnymi cząstkami Boga. Jako znikome iskry oryginalnego ognia, Krsny, mogą zostać 

zgaszone. 

    Akrura kontynuował: "Mniej inteligentne klasy ludzi błędnie myślą, że Twoja 

transcendentalna forma również powstała z energii materialnej. Ta koncepcja jednak nie 

odnosi się do Ciebie. W rzeczywistości Ty cały jesteś duchowym i nie ma różnicy pomiędzy 

Tobą i Twoim ciałem. Dlatego nie ma dla Ciebie kwestii uwarunkowania czy wyzwolenia. 

Jesteś zawsze wolny, w każdych warunkach życia. Jak oznajmia Bhagavad-gita, 'Tylko 

głupcy i łotry uważają Ciebie za zwykłego człowieka.' Uważanie Twojej Osoby za jednego z 

nas, uwarunkowanego przez materialną naturę, jest błędem wynikającym z naszej 

niedoskonałej wiedzy. Kiedy ludzie odstępują od oryginalnej wiedzy Ved, wtedy usiłują 

utożsamiać zwykłe żywe istoty z Tobą, Panie. Ty jednak Panie pojawiłeś się na tej Ziemi w 

Swojej oryginalnej formie, po to by przywrócić prawdziwą wiedzę, że żywe istoty nigdy nie 

dorównują Najwyższemu Bogu, ani też nie są z Nim jednym. Mój drogi Panie, zawsze 

usytuowany jesteś w nieskazitelnej dobroci (śuddha-sattva). Twoje przyjście jest konieczne 

dla przywrócenia rzeczywistej wiedzy wedyjskiej, przeciwdziałającej ateistycznej filozofii, 

która głosi, że Bóg i żywe istoty są jednym i tym samym. Mój drogi Panie Krsno, tym razem 

pojawiłeś się w domu Vasudevy jako jego syn, razem ze Swoją pełną ekspansją, Śri 

Balaramą. Twoją misją jest zgładzenie wszystkich ateistycznych rodzin królewskich, razem z 

ich ogromną militarną siłą. Przyszedłeś by uwolnić świat od ciężaru grzechów, i aby wypełnić 

tę misję, uhonorowałeś dynastię Yadu, pojawiając się jako jeden z członków tej rodziny. 

    "Mój drogi Panie, dzisiaj mój dom został oczyszczony poprzez Twoją obecność tutaj, a ja 

stałem się najbardziej szczęśliwą osobą w świecie. W dom mój zawitał Najwyższa Osoba 

Boga, który wielbiony jest przez różnego rodzaju półbogów, Pitów, żywe istoty, królów i 

władców, i który jest Duszą Najwyższą wszystkiego. Woda z jego lotosowych stóp oczyszcza 
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 trzy światy, a teraz On łaskawie zawitał w mój dom. Kto spośród rzeczywiście uczonych 

ludzi we wszystkich trzech światach nie przyjmie schronienia Twoich lotosowych stóp i nie 

podporządkuje się Tobie? Któż, wiedząc dobrze, że nikt nie może być tak kochający dla 

Swoich wielbicieli jak Ty, będzie takim głupcem, że będzie się uchylał od zostania Twoim 

bhaktą? Cała literatura wedyjska oznajmia, że Ty jesteś najdroższym przyjacielem każdej 

żywej istoty. Potwierdza to Bhagavad-gita: suhrdam sarva-bhutanam. Ty jesteś Najwyższą 

Osobą Boga, całkowicie zdolnym do spełnienia pragnień Swoich bhaktów. Ty jesteś 

prawdziwym dla każdego przyjacielem. Pomimo tego, że oddajesz się Swoim bhaktom, nigdy 

nie zostajesz pozbawiony Swojej oryginalnej, pierwotnej mocy. Twoja moc nigdy nie ulega 

pomniejszeniu ani powiększeniu w swojej objętości. 

    "Mój drogi Panie, nawet wielcy yogini-mistycy i półbogowie znajdują trudność w śledzeniu 

Twoich poczynań, nie mogąc zbliżyć się do Ciebie. Ty jednak, z powodu Swojego 

bezprzyczynowego miłosierdzia, łaskawie zgodziłeś się odwiedzić mój dom. Jest to 

najbardziej pomyślna chwila w mojej podróży poprzez całą egzystencję materialną. Tylko 

dzięki Twojej łasce mogę teraz zrozumieć, że mój dom, moja żona, dzieci i cały mój majątek, 

są wszystkie różnymi więziami z tą egzystencją materialną. Proszę przetnij te więzy i ocal 

mnie od uwikłania w fałszywe towarzystwo, przyjaźń i miłość." 

    Pan Krsna był bardzo zadowolony z modlitw ofiarowanych Mu przez Akrurę, a Akrura z 

kolei znajdował się pod coraz większym urokiem uśmiechu Pana. Pan odpowiedział mu w 

następujący sposób: "Mój drogi Akruro, pomimo twojej pokory, uważam ciebie za Swojego 

zwierzchnika, na poziomie Mojego ojca i nauczyciela i najbardziej życzliwego przyjaciela. 

Dlatego jesteś godnym Mojej czci, a ponieważ jesteś Moim wujem, ty z kolei powinieneś 

zawsze dbać o Moją ochronę. Pragnę być utrzymywanym przez ciebie, ponieważ jestem 

jednym z twoich własnych dzieci. Ale bez względu na ten synowski związek, zawsze 

powinieneś być czczony. Każdy, kto pragnie dobrego losu, musi kłonić się przed osobami 

takimi jak ty. Jesteś kimś więcej niż półbogowie. Ludzie wielbią półbogów, kiedy pragną 

pewnego rodzaju zadowalania zmysłów, a po otrzymaniu takiej czci, usatysfakcjonowani 

półbogowie obdarzają łaskami swoich wielbicieli. Ale bhakta taki jak Akrura jest zawsze 

gotów obdarzać ludzi najwyższym błogosławieństwem. Święta osoba albo bhakta może 

obdarzyć łaską każdego, podczas gdy półbogowie mogą obdarzać łaskami tylko tych, którzy 

ich wielbią. Mówi się, że ktoś może odnieść korzyści z miejsca pielgrzymek tylko udając się 

tam. Osoby wielbiące półbogów muszą długo czekać na spełnienie swoich pragnień, ale 

święte osoby, takie jak ty, Mój drogi Akruro, mogą natychmiast spełnić wszystkie pragnienia 

bhaktów. Mój drogi Akruro, jesteś zawsze naszym przyjacielem i dobroczyńcą. Jesteś zawsze 

gotów działać dla naszego dobra. Udaj się więc łaskawie do Hastinapury i zorientuj się, co 

uczyniono tam dla Pandavów." 

    Krsna bardzo pragnął się dowiedzieć, co dzieje się z synami Pandu, którzy w bardzo 

młodym wieku stracili ojca. Będąc wielkim przyjacielem Swoich bhaktów, Krsna pragnął 

poznać ich obecną sytuację i dlatego wysłał Akrurę do Hastinapury, aby ten zasięgnął tam 

informacji o prawdziwym stanie rzeczy. Krsna kontynuował, "Słyszałem, że po śmierci Króla 

Pandu jego młodzi synowie, Yudhisthira, Bhima, Arjuna, Nakula i Sahadeva, razem ze swoją 

owdowiałą matką, przeszli pod opiekę Dhrtarastry, który miał ich chronić. Ale słyszałem 

również, że Dhrtarastra jest nie tylko ślepcem od urodzenia, ale również zaślepiony jest 

miłością do swojego okrutnego syna, Duryodhany. Pięciu braci Pandavów jest synami Króla 

Pandu, ale Dhrtarastra, mając na uwadze swoje plany i zamierzenia, nie jest przychylnie do 

nich nastawiony. Bądź tak dobry, pojedź tam i dowiedz się, jak Dhrtarastra obchodzi się z 

Pandavami. Po otrzymaniu twojego raportu zastanowię się, w jaki sposób uhonorować 

Pandavów." W ten sposób Najwyższa Osoba Boga, Krsna, polecił Akrurze udać się do 

Hastinapury, a Sam powrócił do domu razem z Balaramą i Uddhavą. 
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 W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do czterdziestego siódmego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Krsna zadowala Swoich bhaktów". 

*48. Knowania i intrygi Dhrtarastry 

    Otrzymawszy takie polecenie od Najwyższej Osoby Boga, Śri Krsny, Akrura odwiedził 

Hastinapurę. Mówi się, że Hastinapura była położona w tym miejscu, gdzie teraz znajduje się 

New Delhi. Część New Delhi, która nadal znana jest jako Indraprastha, jest uważana przez 

ogół ludzi za starą stolicę Pandavów. Sama nazwa Hastinapura wskazuje na to, że było tam 

wiele hasti, czyli słoni. Ponieważ Pandavowie trzymali w swojej stolicy wiele słoni, dlatego 

była ona nazywana Hastinapura. Utrzymywanie słoni jest bardzo kosztownym zajęciem. 

Zatem królestwo musiało być bardzo bogate, aby mogło utrzymać wiele słoni, a Hastinapura 

była pełna słoni, koni, powozów i innych bogactw. To właśnie od razu spostrzegł Akrura, 

kiedy dotarł do Hastinapury. Królowie Hastinapury byli uważani za władców całego świata. 

Ich sława rozciągała się szeroko w całym królestwie, a ich rządy miały oparcie w dobrych 

radach uczonych braminów. 

    Po obejrzeniu bogactw Hastinapury, Akrura spotkał się z Królem Dhrtarastrą. Zobaczył się 

również z dziadkiem Bhismą, który towarzyszył Królowi. Po spotkaniu z nimi poszedł 

zobaczyć się z Vidurą, a następnie siostrą Vidury, Kunti. Potem kolejno spotkał się z synem 

Somadatty, Królem Bahliki, Dronacaryą, Krpacaryą, Karną i Suyodhaną (Suyodhana jest 

innym imieniem Duryodhany). Zobaczył się również z pięcioma braćmi Pandavami i innymi 

przyjaciółmi i krewnymi mieszkającymi w tym mieście. Akrura był znany jako syn Gandi, 

więc każdy kogo spotkał, rad był go ugościć. Podczas jego wizyt zawsze ofiarowywano mu 

honorowe miejsce, a on pytał o powodzenie swoich krewnych i inne sprawy. 

    Fakt, że Akrura został wysłany przez Pana Krsnę do Hastinapury świadczy o tym, że był on 

bardzo biegły w sprawach dyplomacji. Dhrtarastra bezprawnie zajmował tron po śmierci 

Króla Pandu, pomimo tego, że Pandu pozostawił synów. Akrura pozostał tam przez pewien 

czas, by zbadać całą sytuację. Wiedział bardzo dobrze, że kierowany złymi pobudkami 

Dhrtarastra był bardzo przychylny swoim własnym synom. W rzeczywistości już uzurpował 

sobie prawo do całego królestwa, a teraz snuł plany w jaki sposób pozbyć się pięciu braci 

Pandavów. Akrura wiedział również, że wszyscy synowie Dhrtarastry, na czele z 

Duryodhaną, prowadzili nieuczciwą politykę. Dhrtarastra nie stosował się w swoich rządach 

do dobrych rad udzielanych mu przez Bhismę i Vidurę, ale kierował się złymi instrukcjami 

takich osób jak Karna, Śakuni, i inni. Akrura postanowił zostać w Hastinapurze przez kilka 

miesięcy, aby dokładnie przestudiować całą tamtejszą sytuację polityczną. 

    Stopniowo Akrura dowiedział się od Kunti i Vidury, że Dhrtarastra był nietolerancyjny w 

stosunku do pięciu braci Pandavów i był o nich bardzo zazdrosny, z powodu ich 

nadzwyczajnego wyszkolenia w dyscyplinie militarnej i ich wielce rozwiniętej siły cielesnej. 

Postępowali oni jak prawdziwi bohaterscy rycerze, przejawiając wszystkie dobre cechy 

ksatriyów, i byli bardzo odpowiedzialnymi książętami, zawsze myślącymi o dobrobycie 

obywateli. Akrura dowiedział się również, że po konsultacji ze swoim złym synem i za jego 

radą, Dhrtarastra usiłował nawet zabić Pandavów, poprzez podanie im trucizny. 

    Akrura był jednym z kuzynów Kunti i dlatego spotkawszy się z nim, Kunti zaczęła 

wypytywać o swoich krewnych ze strony ojca. Na wspomnienie o swoich rodzinnych 

stronach, zaczęła płakać. Zapytała Akrurę, czy jej ojciec, matka, bracia, siostry i inni 

przyjaciele pamiętają ją jeszcze. Szczególnie zaś wypytywała o Krsnę i Balaramę, swoich 

sławnych bratanków. Zapytała: "Czy Krsna, który jest Najwyższą Osobą Boga, i który jest 

bardzo kocha Swoich bhaktów, pamięta moich synów? Czy Balarama pamięta o nas?" 

Wewnątrz siebie, prawdę mówiąc, Kunti zawsze czuła się na dworze Dhrtarastry tak, jak 
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 sarenka pośród tygrysów. Będąc wielbicielką Krsny, zawsze myślała o Nim i oczekiwała, że 

pewnego dnia Krsna przybędzie i wybawi ich z tej niebezpiecznej sytuacji. Zapytywała 

Akrurę, czy Krsna obiecał przyjechać, aby poradzić pozbawionym ojca Pandavom w jaki 

sposób uwolnić się od intryganckiej polityki Dhrtarastry i jego synów. Rozmawiając z Akrurą 

o wszystkich tych sprawach, poczuła się bardzo bezradna i zaczęła wołać: "Mój drogi Krsno, 

który jesteś najwyższym mistykiem, Duszą Najwyższą tego wszechświata. Jesteś 

prawdziwym dobroczyńcą całego wszechświata. Mój drogi Govindo, jesteś teraz z dala ode 

mnie, jednak pragnę podporządkować się Twoim lotosowym stopom. Jestem teraz pogrążona 

w rozpaczy z powodu moich pięciu, pozbawionych ojca synów. W pełni rozumiem to, że 

poza Twoimi lotosowymi stopami nie ma żadnego innego schronienia ani bezpieczeństwa. 

Twoje lotosowe stopy mogą wyzwolić wszystkie znękane dusze, ponieważ Ty jesteś 

Najwyższą Osobą Boga. Jedynie dzięki Twojemu miłosierdziu można zostać wyzwolonym z 

koła powtarzających się narodzin i śmierci. Mój drogi Krsno, jesteś najwyższą czystością, 

Duszą Najwyższą i panem wszystkich yoginów. Cóż ja mogę powiedzieć? Mogę jedynie 

ofiarować Ci moje wyrazy szacunku. Przyjmij mnie jako w pełni oddaną Tobie wielbicielkę." 

    Chociaż Krsna nie był przed nią obecny, Kunti ofiarowała Mu swoje modlitwy tak, jak 

gdyby stała przed Nim, twarzą w twarz. Możliwe jest to dla każdego, kto postępuje za 

przykładem Kunti. Krsna nie musi być wszędzie obecny fizycznie. Jest On w rzeczywistości 

obecny wszędzie poprzez Swoją duchową moc i należy jedynie szczerze Mu się 

podporządkować. Kiedy Kunti z taką miłością ofiarowywała Krsnie swoje modlitwy, nie była 

w stanie zapanować nad sobą i rozpłakała się głośno przed Akrurą. Vidura był również tam 

obecny i obaj, tak Akrura jak i Vidura, przepełnili się współczuciem dla matki Pandavów. 

Zaczęli pocieszać ją, chwaląc jej synów, Yudhisthirę, Arjunę i Bhimę. Uspokoili ją, 

zapewniając, że jej synowie są niezwykle potężni, i że nie powinna niepokoić się o nich, 

ponieważ zrodzeni zostali z wielkich półbogów, Yamaraja, Indry i Vayu. 

    Akrura zdecydował się powrócić i zdać relację z niezwykłych warunków, w których 

znalazł Kunti i jej pięciu synów. Najpierw jednak chciał dać dobrą radę Dhrtarastrze, który 

był tak przychylny dla swojego syna i tak bardzo nieprzychylny Pandavom. Kiedy Kunti i 

Dhrtarastra siedzieli pomiędzy przyjaciółmi i krewnymi, Akrura zaczął przemawiać do niego, 

nazywając go "Varcitraviryą". Varcitravirya znaczy syn Vicitraviryi. Vicitravirya był ojcem 

Dhrtarastry, ale Dhrtarastra nie był w rzeczywistości rodzonym synem Vicitraviryi. Był on 

rodzonym synem Vyasadevy. Poprzednio był taki zwyczaj, że jeśli mężczyzna nie był w 

stanie począć dziecka, mógł to zrobić jego brat, zapładniając jego żonę. Ten system został 

teraz zakazany w wieku Kali. Akrura więc sarkastycznie nazwał Dhrtarastrę "Varcitraviryą", 

ponieważ nie był on w rzeczywistości rodzonym synem swego ojca. Był on synem 

Vyasadevy. Jeśli dziecko zostało zrodzone z kobiety i brata jej męża, to prawo do tego 

dziecka miał mąż tej kobiety, chociaż nie było to jego rodzone dziecko. Tą sarkastyczną 

uwagą Akrura dawał mu do zrozumienia, że niesłusznie rości sobie prawo do dziedzictwa 

tronu. W rzeczywistości prawowitym królem był syn Pandu, i w obecności synów Pandu 

Dhrtarastra nie powinien zajmować tronu. 

    Akrura następnie powiedział: "Mój drogi synu Vicitraviryi, bezprawnie uzurpowałeś prawo 

do tronu Pandavów. Tak czy inaczej, zasiadasz teraz na tronie. Dlatego proszę, przyjmij mą 

radę i rządź królestwem zgodnie z moralnymi i etycznymi zasadami. Jeśli będziesz tak robił i 

uczył tego samego swoich poddanych, wtedy zyskasz trwałą sławę i dobre imię." Akrura 

wskazał na to, że chociaż Dhrtarastra źle traktował swoich bratanków, Pandavów, to byli oni 

jego poddanymi. "Nawet jeśli nie będziesz traktował ich jako właścicieli tronu, ale jako 

swoich poddanych, powinieneś bezstronnie myśleć o ich dobrobycie, tak jakby byli twoimi 

własnymi synami. Ale jeśli nie będziesz przestrzegał tej zasady i będziesz działał wprost 

przeciwnie, wtedy nie pozyskasz sobie sławy wśród swoich poddanych, a swój przyszły 

żywot będziesz pędził w piekielnych warunkach. Dlatego mam nadzieję, że będziesz 
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 traktował swoich synów i synów Pandu na równi." Akrura dał mu do zrozumienia, że jeśli 

nie będzie jednakowo traktował synów Pandu i swoich synów, wtedy z pewnością dojdzie do 

walki pomiędzy dwoma obozami kuzynów. A ponieważ prawo było po stronie Pandavów, oni 

wyjdą z walki zwycięsko, a synowie Dhrtarastry zostaną zabici. Taka była przepowiednia 

Akrury, którą wyjawił Dhrtarastrze. 

    Akrura dalej poradził Dhrtarastrze, "Nikt w tym materialnym świecie nie może pozostać 

wiecznym towarzyszem kogoś innego. Tylko przypadkiem tworzymy z innymi jedną rodzinę, 

społeczność, społeczeństwo czy naród, ale w końcu, ponieważ każdy z nas musi porzucić to 

ciało, musimy zostać rozdzieleni. Nie należy wobec tego być zbytnio przywiązanym do 

członków rodziny." Uczucia Dhrtarastry były także bezpodstawne i nie wskazywały na wielką 

inteligencję. Prostymi słowy, Akrura dał do zrozumienia Dhrtarastrze, że przyczyną jego 

mocnego przywiązania do rodziny była jego ignorancja o prawdziwym stanie rzeczy. Chociaż 

zdają się nas łączyć więzi rodzinne, społeczne czy narodowe, każdy z nas ma indywidualne 

przeznaczenie Każdy rodzi się odpowiednio do swych przeszłych czynów. Dlatego każdy 

musi indywidualnie, osobiście przyjmować rezultaty swojej własnej karmy, czy to w postaci 

radości czy cierpienia. Nie można poprawić swojej karmy poprzez wspólne życie. Czasami 

zdarza się, że czyjś ojciec gromadzi bogactwa nielegalnymi sposobami, a syn trwoni te 

pieniądze, chociaż ojciec włożył wiele trudu w to, by je zgromadzić. Jest to tak, jak w 

przypadku małej ryby w oceanie, która zjada materialne ciało ogromnej, starej ryby. 

Ostatecznie nie można w sposób nielegalny gromadzić bogactw dla zadowolenia zmysłów 

swojej rodziny, społeczności, społeczeństwa czy narodu. Doskonałym zilustrowaniem tej 

zasady jest to, że wiele wielkich imperiów, które powstały w przeszłości, przestało istnieć z 

powodu tego, że ich bogactwa zostały roztrwonione przez późniejsze pokolenia. Ten, kto nie 

zna subtelnych praw działania karmicznego (materialnego działania dla korzyści) i nie stosuje 

się do zasad moralnych i etycznych, jedynie obciąża siebie skutkami swych grzesznych 

czynów. Jego w nieuczciwy sposób zgromadzone bogactwa i posiadłości zabierane są przez 

kogoś innego, a on sam strącony zostaje w najciemniejsze rejony piekła. Nie należy zatem 

gromadzić więcej bogactw, niż komuś zostało przeznaczone, bowiem w przeciwnym razie 

osoba ta będzie ślepo dbała tylko o swój własny interes. Zamiast dbać o swoje własne dobro, 

będzie działała wprost przeciwnie, aż doprowadzi do swojego upadku. 

    Akrura kontynuował: "Mój drogi Dhrtarastro, proszę cię, nie bądź ślepy, jeśli chodzi o tę 

materialną egzystencję. Materialne, uwarunkowane życie, czy to w szczęściu czy w niedoli, 

powinno być uważane za sen. Należy kontrolować swoje zmysły i umysł i żyć bardzo 

spokojnie, dbając o postęp duchowy w świadomości Krsny." W Caitanya-caritamrta 

powiedziane jest, że za wyjątkiem osób w świadomości Krsny, każdy ma zawsze niespokojny 

umysł i jest pełen trosk. Nawet ci, którzy starają się o wyzwolenie albo o połączenie się z 

blaskiem Brahmana, czy też yogini starający się o doskonałość w siłach mistycznych, nie 

mogą mieć spokojnego umysłu. Czyści bhaktowie Krsny nie mają żadnych żądań wobec 

Krsny. Są oni zadowoleni jedynie ze służby dla Niego. Prawdziwy spokój umysłu może 

zostać osiągnięty jedynie w doskonałej świadomości Krsny. 

    Po wysłuchaniu moralnych wskazówek Akrury, Dhrtarastra odpowiedział: "Mój drogi 

Akruro, jesteś bardzo hojny w udzielaniu mi dobrych rad, ale na nieszczęście nie mogę ich 

przyjąć. Osoba, której przeznaczona jest śmierć, nie odnosi korzyści z działania nektaru, 

chociaż może być on jej podany. Wiem, że twoje wskazówki są bardzo cenne. Na 

nieszczęście nie pozostaną one długo w moim chwiejnym umyśle, tak jak błyskawica na 

niebie nie pozostaje dłużej w jednej grupie chmur. Wiem jedynie to, że nikt nie jest w stanie 

powstrzymać wypełniania się najwyższej woli. Wiem, że Najwyższa Osoba Boga, Krsna, 

pojawił się w rodzinie Yadu, aby uwolnić tę Ziemię od nadmiernego ciężaru grzechów." 

    Dhrtarastra dał do zrozumienia Akrurze, że ma całkowitą wiarę w Krsnę, Najwyższą Osobę 

Boga. Ale jednocześnie był on bardzo stronniczy dla członków swojej rodziny. W bardzo 
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 bliskiej przyszłości Krsna zniszczy członków jego rodziny, i w tej beznadziejnej sytuacji 

Dhrtarastra przyjmie schronienie lotosowych stóp Krsny. Aby okazać szczególną łaskę 

Swojemu bhakcie, Krsna zwykle zabiera mu wszelkie przedmioty jego materialnych uczuć. 

W ten sposób stawia On bhaktę w materialnie bezradnej sytuacji, gdzie nie ma żadnej 

alternatywy poza przyjęciem lotosowych stóp Krsny. Tak też będzie z Dhrtarastrą po 

zakończeniu bitwy pod Kuruksetrą. 

    Dhrtarastra zdawał sobie sprawę z dwóch przeciwstawnych czynników działających poza 

nim. Wiedział, że Krsna pojawił się po to, by oczyścić Ziemię z wszelkiego zła. Jego synowie 

byli również tym złem i dlatego spodziewał się, że zostaną zabici. Jednocześnie jednak nie 

mógł uwolnić się od tego niewłaściwego uczucia do swoich synów. Rozumiejąc te dwa 

sprzeczne czynniki, zaczął ofiarowywać Najwyższej Osobie Boga wyrazy pełnego szacunku. 

"Przeciwne ścieżki egzystencji materialnej są bardzo trudne do zrozumienia. Można 

traktować je tylko jako niepojęte wypełnianie się planu Najwyższego, który poprzez Swoje 

niepojęte energie stwarza ten świat materialny, przenika go i porusza go trzema siłami natury. 

Kiedy wszystko jest stworzone, wchodzi wtedy do każdej żywej istoty i do najmniejszego 

atomu. Nikt nie jest w stanie zrozumieć niepojętych planów Najwyższego Pana." 

    Po usłyszeniu tej wypowiedzi Akrura zrozumiał, że Dhrtarastra nie zamierza zmienić 

swojej polityki dyskryminowania Pandavów i wynoszenia swoich synów. Natychmiast więc 

opuścił swoich przyjaciół w Hastinapurze i powrócił do swojego domu w królestwie Yadu. Po 

przyjeździe do domu szeroko poinformował Pana Krsnę i Balaramę o rzeczywistej sytuacji w 

Hastinapurze i o intencjach Dhrtarastry. Krsna celowo posłał Akrurę do Hastinapury, by 

zbadał tamtejszą sytuację. Dzięki łasce Pana udało mu się wypełnić tę misję i poinformował 

Krsnę o prawdziwym stanie rzeczy. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do czterdziestego ósmego rozdziału książki 

Krsna, zatytułowanego "Knowania i intrygi Dhrtarastry" 
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 *49. Krsna wznosi fort w Dvarace 

    Po swojej śmierci Kamsa zostawił dwie owdowiałe żony. Według systemu wedyjskiego, 

kobieta nigdy nie jest niezależna. Jej życie można podzielić na trzy okresy: w dzieciństwie 

powinna pozostawać pod opieką swojego ojca, jako młoda kobieta powinna być chroniona 

przez swojego męża, a w przypadku śmierci jej męża powinna przejść pod opiekę swoich 

dorosłych dzieci. Jeśli zaś nie ma dorosłych dzieci, musi wrócić do swojego ojca i tam, jako 

wdowa, żyć pod jego ochroną. Tak się złożyło, że Kamsa nie miał dorosłych synów. Więc po 

jego śmierci jego żony powróciły pod opiekę swojego ojca. Kamsa poślubił dwie królowe. 

Jedna zwała się Asti, a druga Prapti i obie były córkami Króla Jarasandhy, pana Prowincji 

Bihar (znanych w owych dniach jako Magadharaja). Po powrocie do domu obie królowe 

wytłumaczyły swoją nieszczęsną sytuację, w której znalazły się po śmierci Kamsy. Król 

Magadhy, Jarasandha, zmartwił się bardzo usłyszawszy, w jak żałosnej sytuacji znalazły się 

jego córki z powodu zabójstwa ich męża. Po otrzymaniu tych wieści natychmiast postanowił 

oczyścić świat ze wszystkich członków dynastii Yadu. Zdecydował, że ponieważ Krsna zabił 

Kamsę, to cała dynastia Yadu powinna zostać zabita. 

    Zaczął więc czynić intensywne przygotowania do ataku na królestwo Mathury, mając pod 

swoją ręką niezliczone oddziały wojskowe, składające się z wielu tysięcy wozów, koni, słoni i 

piechoty. Jarasandha przygotował trzynaście takich oddziałów wojskowych w celu 

pomszczenia śmierci Kamsy. I z całą swoją militarną siłą zaatakował stolicę królów dynastii 

Yadu, Mathurę. otaczając ją ze wszystkich stron. Śri Krsna, który pojawił się tak jak ludzka 

istota, ujrzał ogromne siły Jarasandhy, które zdawały się być oceanem mającym za chwilę 

zalać całe wybrzeże. Spostrzegł również, że mieszkańcy Mathury owładnięci zostali 

strachem. Pomyślał więc o Swojej misji jako inkarnacji, jak również o tym, jakby tu uporać 

się z zaistniałą sytuacją. Jego misją było zmniejszenie zbędnej populacji na całym świecie, 

skorzystał więc z okazji, aby stanąć naprzeciw tak wielu ludziom, rydwanom, słoniom i 

koniom. Jarasandha pojawił się oto przed Nim ze swoimi wojskami i Pan postanowił wybić w 

pień zgromadzone siły, tak aby nie mogły się już wycofać i dostać posiłków. 

    Kiedy Pan Krsna myślał w ten sposób, nagle przybyły po Niego z przestrzeni dwa 

rydwany, z woźnicami, całkowicie wyposażone w broń, flagi i inny sprzęt. Krsna spostrzegł 

przed Sobą te dwa wozy i natychmiast zwrócił się do towarzyszącego Mu brata, Balaramy, 

który znany jest także jako Sankarsana: "Mój drogi starszy bracie, jesteś najlepszym spośród 

Aryan, jesteś Panem tego wszechświata, przede wszystkim zaś jesteś obrońcą dynastii Yadu. 

Członkowie dynastii Yadu obawiają się wielkiego niebezpieczeństwa ze strony żołnierzy 

Jarasandhy i są wielce zrozpaczeni. Ale Ty możesz ochronić ich i Twój powóz czeka już na 

Ciebie, doskonale wyposażony w broń. Wsiadaj więc do niego i zabij wszystkich tych 

żołnierzy, rozgrom całą siłę militarną wroga. Oczywiście obaj przyszliśmy na Ziemię po to, 

aby zniszczyć takie niepożądane siły wojskowe i dać ochronę pobożnym bhaktom. Więc 

mamy teraz okazję do wypełnienia Naszej misji. Wypełnijmy ją zatem." W ten sposób Krsna i 

Balarama, potomkowie Króla Gadahy, Daśarhy, postanowili zniszczyć trzynaście militarnych 

kompanii Jarasandhy. 

    Krsna wsiadł do wozu, którym powoził Daruka, i z małą armią, przy głosach konch, 

wyjechał z miasta Mathury. Chociaż strona przeciwna posiadała dosyć odwagi i wyposażona 

była w wielką militarną siłę, po usłyszeniu konchy Krsny serca ich zadrżały. Kiedy 

Jarasandha zobaczył Balaramę i Krsnę, obudziło się w nim trochę współczucia, ponieważ 

zarówno Krsna jak i Balarama byli spokrewnieni z nim jako jego wnukowie. Szczególnie 

zwrócił się do Krsny, nazywając Go Purusadhama, co oznacza najniższy spośród ludzi, 

chociaż Krsna jest znany w całej literaturze wedyjskiej jako Purusottama, najwyższy spośród 

ludzi. Jarasandha nie zamierzał nazwać Krsny Purusottamą, ale wielcy naukowcy 

zdefiniowali prawdziwe znaczenie słowa purusadhama jako "ten, który sprawia, że wszystkie 
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 inne osobistości zniżają się przed Nim." W rzeczywistości nikt nie może być równy 

Najwyższej Osobie Boga lub też większy od Niego. 

    Jarasandha powiedział, "Ta walka z Krsną i Balaramą będzie dla mnie wielką hańbą". 

Ponieważ Krsna zabił Kamsę, Jarasandha specjalnie nazwał Go zabójcą Swoich własnych 

krewnych. Kamsa zabił tak wielu swoich siostrzeńców, ale Jarasandha nie brał tego pod 

uwagę. A ponieważ Krsna zabił Kamsę, Swojego wuja, Jarasandha usiłował Go krytykować. 

Jest to właściwe naturze demonów. Demony nie widzą swoich własnych błędów, ale starają 

się szukać błędów u swoich przyjaciół. Jarasandha krytykował Krsnę również za to, że nie 

jest On nawet ksatriyą. Ponieważ Krsna był wychowywany przez Nandę Maharaję, był On 

vaiśyą, nie ksatriyą. Vaiśyowie są na ogół nazywani guptami, a słowo gupta może być użyte 

również w znaczeniu "ukryty". Więc Krsna był zarówno wychowywany jak i ukrywany przez 

Nandę Maharaję. Jarasandha oskarżył Krsnę o trzy rzeczy: że zabił Swojego wuja, że 

ukrywany był w Swoim dzieciństwie i że nie był nawet ksatriyą. Dlatego Jarasandha wstydził 

się z Nim walczyć. 

    Następnie zwrócił się do Balaramy: "Ty, Balaramo! Jeśli chcesz, możesz walczyć razem z 

Nim, lecz jeśli jesteś cierpliwy, to możesz poczekać aż przeszyję Cię swoimi strzałami. W ten 

sposób będziesz mógł się dostać na planety niebiańskie. "Bhagavad-gita oznajmia, że ksatriya 

może osiągnąć dwie korzyści podczas walki. Jeśli odnosi zwycięstwo w walce, cieszy się 

rezultatami tego zwycięstwa, ale jeśli nawet zostanie zabity w walce, otrzymuje promocję do 

królestwa niebiańskiego. 

    Po wysłuchaniu mowy Jarasandhy Krsna odpowiedział: "Mój drogi Królu Jarasandho, ci, 

którzy są bohaterami, nie mówią za wiele. Raczej dają dowód swojej sile. Ponieważ zaś ty 

mówisz tak wiele, wygląda na to, że spodziewasz się śmierci w tej bitwie. Nie pragniemy 

słuchać cię więcej, ponieważ nie ma sensu słuchać słów człowieka, który ma wkrótce umrzeć, 

albo który jest bardzo strapiony." Chcąc stoczyć walkę z Krsną, Jarasandha otoczył Go ze 

wszystkich stron całą swoją siłą wojskową, a tumany kurzu wzniesione przez jego oddziały 

zdawały się przesłaniać słońce. Podobnie Krsna, najwyższe słońce, przesłonięty został przez 

militarne siły Jarasandhy. Wozy Krsny i Balaramy oznaczone były wizerunkami Garudy i 

drzew palmowych. Wszystkie kobiety Mathury zgromadziły się na dachach swoich domów i 

pałaców, aby zobaczyć tę cudowną walkę, ale kiedy powóz Krsny został otoczony siłami 

militarnymi Jarasandhy, przestraszyły się tak bardzo, że niektóre z nich mdlały. Krsna 

spostrzegł, że siły Jarasandhy otaczają Go ze wszystkich stron i że zaczęły nękać małą grupkę 

Jego żołnierzy, więc natychmiast podniósł Swój łuk zwany Śarnga. 

    Zaczął wyciągać strzały z kołczanu, i jedną po drugiej umieszczał je na cięciwie i 

wypuszczał w kierunku wroga. Strzały te były tak trafne, że wkrótce zostały zabite słonie, 

konie i żołnierze Jarasandhy. Nieprzerwany potok strzał wypuszczanych przez Krsnę był 

niczym wir płonącego ognia niosący zagładę oddziałom Jarasandhy. Stopniowo zaczęły 

kolejno padać wszystkie słonie z głowami przeszytymi strzałami. Podobnie padły też 

wszystkie konie, razem z przystrojonymi flagami rydwanami, a z nimi też znajdujący się na 

nich żołnierze i woźnice. Powaleni zostali również prawie wszyscy żołnierze piechoty, i leżeli 

na polu bitwy z odciętymi głowami, rękami i nogami. W ten sposób zabitych zostało wiele 

tysięcy słoni i koni, a ich krew zaczęła płynąć tak jak fale rzek. Unoszące się w tej rzece 

przeszyte strzałami ręce żołnierzy zdawały się być wężami, ich głowy – żółwiami, a martwe 

ciała słoni – małymi wyspami. Martwe ciała koni były natomiast podobne do rekinów. Za 

sprawą najwyższej woli popłynęła tam wielka rzeka krwi przepełniona różnymi rzeczami. 

Ręce i nogi żołnierzy z piechoty unosiły się na niej jak wodorosty, pływające łuki żołnierzy 

zdawały się być falami rzek, a klejnoty z ciał żołnierzy i dowódców – bańkami unoszącymi 

się na jej wzburzonej powierzchni. 

    Pan Balarama, który znany jest także jako Sankarsana, zaczął walczyć Swoją maczugą w 

tak bohaterski sposób, że rzeka krwi utworzona przez Krsnę wystąpiła z brzegów. Ci, którzy 
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 byli tchórzami, przepełnili się trwogą na widok tej okropnej i upiornej sceny. Lecz ci, którzy 

byli bohaterami, zaczęli rozmawiać z podziwem o bohaterstwie dwóch braci. Chociaż 

Jarasandha miał za sobą ogromne siły wojskowe, walka Pana Krsny i Balaramy przemieniła 

całą sytuację w koszmarną scenę, która daleko wybiegała poza ramy zwykłej walki. Osoby o 

prostym umyśle nie są w stanie wyobrazić sobie, w jaki sposób było to możliwe, ale jeśli 

takie czyny przyjmowane są za rozrywki Najwyższej Osoby Boga, poprzez którego wolę 

wszystko staje się możliwe, wtedy można to zrozumieć. Najwyższa Osoba Boga stwarza, 

utrzymuje i rozwiązuje kosmiczną manifestację jedynie poprzez Swoją wolę. Zatem 

zamanifestowanie takiej sceny zniszczenia podczas walki z wrogiem nie było dla Niego 

niczym nadzwyczajnym. Ale jednak, ponieważ Krsna i Balarama walczyli z Jarasandhą tak 

jak zwykłe ludzkie istoty, rzecz ta zdawała się być czymś cudownym. 

    Wszyscy żołnierze Jarasandhy zostali zabici i on był jedynym, który pozostał przy życiu. 

Niewątpliwie był on wówczas bardzo przygnębiony. Śri Balarama natychmiast pochwycił go, 

tak jak jeden lew chwyta drugiego z wielką siłą i zaczął wiązać go sznurami Varuny i także 

zwykłymi sznurami. Jednak Pan Krsna, mając w Swoim umyśle wielki plan odnośnie 

przyszłości, poprosił Go, aby tego nie robił. Tak więc Jarasandha został puszczony wolno 

przez Krsnę. Posiadając sławę wielkiego herosa, Jarasandha był teraz bardzo zawstydzony i 

postanowił zrezygnować ze swojej pozycji króla i udać się do lasu, aby praktykować 

medytację łącznie z surowymi wyrzeczeniami i pokutami. 

    Kiedy jednakże powracał do domu z innymi królewskimi przyjaciółmi, ci poradzili mu, aby 

nie rezygnował z tronu, ale by postarał się odzyskać siły i w bliskiej przyszłości stoczył 

jeszcze jedną walkę z Krsną. Książęta będący jego przyjaciółmi zaczęli pouczać go, że 

normalnie nie było to możliwe, aby został pokonany przez królów dynastii Yadu, a porażka, 

której doznał, była spowodowana tylko jego pechem. Jednym słowem, podjudzali oni 

Jarasandhę do następnej walki. Zapewniali go, że jego walka była z pewnością bohaterska, 

dlatego nie powinien zbyt poważnie traktować porażki, gdyż przyczyną jej były tylko błędy, 

które popełnił w przeszłości. W samej walce nie było przecież żadnych niedociągnięć. 

    W ten sposób Jarasandha, Król prowincji Magadha, straciwszy całą swoją siłę i będąc 

znieważonym przez zaaresztowanie, a następnie wypuszczenie na wolność, nie mógł zrobić 

nic innego, jak tylko powrócić do swojego królestwa. W ten sposób Pan Krsna rozgromił 

armię Jarasandhy. Chociaż liczba Jego żołnierzy była maleńka w porównaniu z armią 

Jarasandhy, nie stracił On ani odrobiny Swoich sił, podczas gdy wszyscy ludzie Jarasandhy 

zostali zabici. 

    Zwycięstwo Krsny jak zwykle rozradowało mieszkańców planet niebiańskich, którzy 

zaczęli ofiarowywać Mu swoje wyrazy szacunku, śpiewając chwały Pana i obrzucając Go 

kwiatami. Przyjęli to zwycięstwo z wielkim uznaniem. Jarasandha powrócił do swojego 

królestwa, a miasto Mathura zostało ocalone od groźnego niebezpieczeństwa. Dla uczczenia 

zwycięstwa Krsny mieszkańcy Mathury zorganizowali połączone występy kół zawodowych 

pieśniarzy, takich jak sutowie, magadhowie, oraz poetów, którzy skomponowali i śpiewali 

pieśni sławiące to zwycięstwo Krsny. Kiedy Pan Krsna wchodził do miasta tuż po 

zwycięskiej bitwie, wszędzie rozbrzmiewały głosy rogów, konch, bębenków oraz takich 

instrumentów muzycznych jak bherya, turya, vina, flet i mrdanga – a  połączone dźwięki ich 

wszystkich składały się na piękny powitalny koncert. Całe miasto było bardzo czyste, 

wszystkie ulice i drogi zostały spryskane wodą, a przepełnieni radością mieszkańcy 

udekorowali swoje domy, drogi i sklepy flagami i festonami. W licznych miejscach 

zgromadzili się bramini intonujący mantry wedyjskie. Ludzie utworzyli różnego rodzaju 

przejścia uliczne, ścieżki i uliczki i skonstruowali bramy. Kiedy Pan Krsna wkraczał 

uroczyście do wspaniale udekorowanego miasta, panie i dziewczęta Mathury przygotowały 

girlandy z różnego rodzaju kwiatów, aby jeszcze bardziej uświetnić tę uroczystość. Zgodnie 

ze zwyczajem wedyjskim, i aby jeszcze bardziej podkreślić pomyślność chwili, spryskały 
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 wszystko wkoło jogurtem zmieszanym ze świeżą, młodą zieloną trawą. Kiedy Krsna 

przechodził ulicami, wszystkie damy i dziewczęta patrzyły na Niego z wielką miłością. Krsna 

i Balarama nieśli różnego rodzaju zdobycze, ornamenty i klejnoty starannie zebrane z pola 

walki, które następnie ofiarowali Królowi Ugrasenie. W ten sposób Krsna oddał szacunek 

Swojemu dziadkowi, który był w tym czasie koronowanym królem dynastii Yadu. 

    Jarasandha, Król Magadhy, oblegał Mathurę nie tylko raz, ale zaatakował ją aż 

siedemnaście razy, w ten sam sposób i otoczony tą samą liczbą oddziałów wojskowych. Lecz 

za każdym razem ponosił porażkę i wszyscy jego żołnierze byli zabijani przez Krsnę, a on za 

każdym razem powracał w ten sam sposób rozczarowany do swojego królestwa. Za każdym 

razem w ten sam sposób był aresztowany przez książąt dynastii Yadu i następnie puszczany 

wolno w sposób uwłaczający jego pozycji, i za każdym razem bezwstydnie powracał do 

domu. 

    Kiedy Jarasandha przygotowywał się do jednego ze swoich licznych ataków, tak się 

zdarzyło, że król Yavanów, zamieszkujący tereny położone gdzieś na południe od Mathury, 

zwrócił uwagę na bogactwo dynastii Yadu i również zaatakował miasto. Mówi się, że król 

Yavanów, znany pod imieniem Kalayavana, został namówiony do tego ataku przez Naradę. 

Historia ta została opowiedziana w Visnu Purana. Pewnego razu Gargamuniemu, kapłanowi 

dynastii Yadu, ubliżył jego szwagier. Kiedy królowie dynastii Yadu usłyszeli tę obelgę, 

zaczęli się z niego śmiać, co bardzo rozgniewało Gargamuniego. Postanowił więc postarać się 

o kogoś, kto mógłby zagrozić dynastii Yadu i dlatego zadowolił Pana Śivę i otrzymał od 

niego w łasce syna. Tego syna, Kalayavanę, począł on w łonie żony króla Yavanów. 

Kalayavana ten zapytał Naradę, "Jacy królowie są najbardziej potężnymi w świecie?" Wtedy 

Narada poinformował go, że największą potęgę mają królowie dynastii Yadu. Otrzymawszy 

takie informacje od Narady, Kalayavana zaatakował Mathurę w tym samym czasie, kiedy 

Jarasandha usiłował zaatakować ją po raz osiemnasty. Kalayavana pragnął wypowiedzieć 

wojnę jakiemuś królowi świata, który by był odpowiednim dla niego przeciwnikiem, ale 

dotychczas takiego nie znalazł. Kiedy jednak został poinformowany przez Naradę o 

Mathurze, pomyślał, że mądrze będzie, jeśli zaatakuje to miasto. W tym celu przybył pod 

Mathurę z trzydziestoma milionami żołnierzy. Kiedy Mathura została w ten sposób oblężona, 

Pan Krsna zaczął rozmyślać, w jak wielkiej niedoli jest dynastia Yadu, której groził atak 

dwóch potężnych armii, Jarasandhy i Kalayavany. Nie było więc czasu do stracenia. 

Kalayavana już otaczał miasto ze wszystkich stron, a lada dzień spodziewano się także 

nadejścia Jarasandhy, z tą samą liczbą żołnierzy, co w poprzednich siedemnastu próbach. 

Krsna był pewien, że Jarasandha skorzysta z okazji, aby zdobyć Mathurę, kiedy będzie ona 

również oblegana przez Kalavavanę. Dlatego uważał, że mądrze będzie przedsięwziąć środki 

zaradcze, aby obronić strategiczne punkty Mathury. Gdyby Krsna i Balarama zaangażowani 

byli w walkę z Kalayavaną w jednym miejscu, Jarasandha mógłby zaatakować miasto z innej 

strony, aby zemścić się na całej rodzinie Yadu. Jarasandha był bardzo potężny, ale ponieważ 

został pokonany już siedemnaście razy, mógł, pałając żądzą zemsty, zabić członków dynastii 

Yadu albo zaaresztować ich i zabrać do swojego królestwa. Dlatego Krsna postanowił 

wznieść potężny fort w takim miejscu, gdzie żadne dwunożne zwierzę, ani człowiek, ani 

demon, nie mógłby się dostać. Postanowił umieścić w nim Swoich krewnych, tak aby być 

wolnym do walki z wrogiem. Wygląda na to, że Dvaraka była również częścią królestwa 

Mathury, ponieważ w Śrimad-Bhagavatam jest powiedziane, że Krsna wzniósł ten fort na 

środku morza. Pozostałości tego fortu nadal istnieją w Zatoce Dvaraka. 

    Przede wszystkim skonstruował bardzo silne mury, zajmujące powierzchnię 

dziewięćdziesięciu sześciu mil kwadratowych, i same te mury były w morzu. Była to 

niewątpliwie wspaniała budowla, która została zaplanowana i wzniesiona przez Viśvakarmę. 

Żaden zwykły architekt nie byłby w stanie skonstruować fortu pośrodku morza, ale architekt 

taki jak Viśvakarma; który uważany jest za inżyniera półbogów, może dokonać takiego dzieła 
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 w jakiejkolwiek części wszechświata. Jeśli ogromne planety mogą unosić się w przestrzeni 

kosmicznej za sprawą Najwyższej Osoby Boga, to z pewnością wzniesienie w środku morza 

fortu o powierzchni dziewięćdziesięciu sześciu mil kwadratowych nie było żadnym 

nadzwyczajnym dokonaniem. 

    W Śrimad-Bhagavatam jest powiedziane, że to nowe, solidnie skonstruowane miasto, 

wzniesione w morzu, miało regularne drogi, ulice i aleje, ale były tam również doskonale 

rozplanowane trakty spacerowe i ogrody pełne roślin znanych jako kalpavrksa, czyli drzewa 

pragnień. Te drzewa pragnień nie są podobne do drzew tego materialnego świata. Drzewa 

pragnień znajdują się w świecie duchowym. Ale poprzez najwyższą wolę Krsny wszystko jest 

możliwe, więc takie drzewa pragnień zasadzone zostały w mieście Dvaraka, skonstruowanym 

przez Krsnę. Miasto również pełne było pałaców i gopur, czyli wielkich bram. Takie gopury 

jeszcze nadal istnieją w niektórych większych świątyniach. Są one bardzo wysokie, a 

wzniesienie ich wymaga dużo artystycznych umiejętności. Te pałace i bramy wyposażone 

były w złote naczynia na wodę (kalaśa), które uważane są za bardzo pomyślny znak. 

    Prawie wszystkie te pałace były drapaczami chmur. W każdym domu były wielkie złote i 

srebrne naczynia, a podziemne komnaty pełne były zboża. Wiele naczyń z wodą było również 

w pokojach. Pokoje sypialne były bogato zdobione klejnotami, a podłogi były mozaikowymi 

chodnikami z klejnotów marakata. W każdym domu zainstalowano wielbione przez dynastię 

Yadu Bóstwo Visnu. Miasto było tak rozplanowane, że różne kasty, bramini, ksatriyowie, 

vaiśyowie i śudrowie, mieli swoje odpowiednie dzielnice. Wynika z tego, że nawet w tym 

czasie istniał system kastowy. W centrum miasta była jeszcze jedna dzielnica mieszkalna, 

przeznaczona specjalnie dla Ugraseny. To miejsce było najbardziej okazałe ze wszystkich. 

    Kiedy półbogowie spostrzegli, że Krsna wznosi jakieś szczególne miasto będące Jego 

zachcianką, posłali słynny kwiat parijata, rosnący na planetach niebiańskich, aby go 

zasadzono w tym mieście. Posłali również dom parlamentarny, zwany Sudharma. Szczególną 

cechą tego domu zgromadzeń było to, że każdy biorący udział w spotkaniach wewnątrz niego 

mógł przezwyciężyć inwalidztwo spowodowane starością. Półbóg Varuna podarował konia, 

który był cały biały, za wyjątkiem czarnych uszu, i który mógł biec z prędkością myśli. 

Kuvera, skarbnik półbogów, wyjawił sztukę osiągania ośmiu stanów doskonałości w 

materialnym dostatku. W ten sposób różni półbogowie zaczęli prezentować swoje różne dary, 

odpowiednio do swoich różnych możliwości. Jest trzydzieści trzy miliony półbogów i każdy z 

nich sprawuje pieczę nad określonym działem spraw światowych. Wszyscy półbogowie 

skorzystali z tego, że Najwyższa Osoba Boga zapragnął skonstruować miasto, i ofiarowali Mu 

odpowiednie dary, czyniąc w ten sposób Mathurę miastem wyjątkowym w całym 

wszechświecie. Dowodzi to tego, że jest ogromna liczba półbogów, ale żaden z nich nie jest 

niezależny od Krsny. Jak oznajmia Caitanya-caritamrta, Krsna jest najwyższym panem, a 

wszyscy inni są sługami. Więc wszyscy słudzy skorzystali z okazji, by spełnić jakąś służbę 

dla Krsny, kiedy był On osobiście obecny w tym wszechświecie. Ten przykład powinni 

naśladować wszyscy, szczególnie ci, którzy są świadomi Krsny, gdyż powinni oni służyć 

Krsnie odpowiednio do swoich różnych możliwości. 

    Kiedy nowe miasto zostało już całkowicie i zgodnie z planem ukończone, Krsna przeniósł 

do niego wszystkich mieszkańców Mathury i na burmistrza tego miasta wyznaczył Śri 

Balaramę. Potem naradził się z Balaramą i, przystrojony girlandą kwiatów, wyszedł z miasta, 

by spotkać się z Kalayavaną, który już oblężał miasto, na razie nie podnosząc żadnej broni. 

    Kiedy Krsna wyszedł z miasta, Kalayavana, który nigdy Go nie widział; ujrzał teraz Jego 

niezwykłe piękno. Krsna, ubrany w żółte szaty, przechadzał się pomiędzy oddziałami Swoich 

żołnierzy, wyglądając jak księżyc poruszający się pośród zgromadzonych chmur. Kalayavana 

był na tyle szczęśliwy, że ujrzał linie Śrivatsa, szczególny znak na piersi Śri Krsny, oraz 

klejnot Kaustubha, który Krsna miał na Sobie. Kalayavana ujrzał Go jednak w Jego formie 

Visnu, o wspaniale zbudowanym ciele, z czterema rękami i oczami podobnymi świeżo 
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 rozkwitłym płatkom kwiatu lotosu. Krsna wyglądał bardzo radośnie, z wysokim czołem i 

piękną twarzą, ze śmiejącymi się, ruchliwymi oczyma i kołyszącymi się kolczykami. Przed 

ujrzeniem Krsny Kalayavana słyszał o Nim od Narady i teraz przekonał się, że opisy Narady 

były prawdziwe. Zauważył szczególne znaki i klejnoty na piersiach Krsny, Jego piękną 

girlandę z kwiatów lotosu, Jego lotosowe oczy i podobnie piękną sylwetkę. Doszedł do 

wniosku, że ta piękna osoba musi być Vasudevą, gdyż wszystkie opisy Narady, których 

wysłuchał wcześniej, zgadzały się z wyglądem Krsny. Kalayavana był bardzo zdumiony 

kiedy ujrzał, że nie ma On żadnej broni w ręku i jest bez powozu. Po prostu szedł piechotą. 

Kalayavana przybył tam, by walczyć z Krsną, ale nie miał wystarczających powodów, by 

wziąć jakąkolwiek broń do ręki. Postanowił więc walczyć z Nim rękoma. Przygotował się, by 

pochwycić Go i zacząć z Nim walkę. 

    Krsna jednakże przeszedł obok, nie patrząc na niego, więc Kalayavana zaczął podążać za 

Nim, pragnąc Go złapać. Krsna jednakże nie może zostać pochwycony nawet przez 

rozwinięcie takiej prędkości, jaką osiągają wielcy yogini, a która równa się prędkości myśli. 

Może On zostać pojmany jedynie przez służbę oddania, a Kalayavana nie posiadał praktyki w 

służbie oddania. Chciał złapać Krsnę, a ponieważ nie był w stanie tego zrobić, podążał za 

Nim. 

    Kalayavana zaczął biec bardzo szybko myśląc, "Teraz jestem bliżej, już niedługo Go 

złapię", ale jednak nie mógł tego zrobić. Krsna w ten sposób odwiódł go bardzo daleko i 

następnie wszedł do jaskini górskiej. Kalayavana myślał, że Krsna chce uniknąć walki z nim i 

dlatego szuka schronienia w jaskini. Zaczął więc ganić Go następującymi słowami: "Och Ty, 

Krsno! Słyszałem, że jesteś wielkim bohaterem zrodzonym w dynastii Yadu, ale teraz widzę, 

że uciekasz od walki niczym tchórz. Nie jesteś wart Swojego dobrego imienia i rodzinnych 

tradycji." Kalayavana biegł wciąż bardzo szybko za Nim, ale nadal nie mógł złapać Krsny, 

ponieważ nie był on wolny od wszystkich nieczystości grzesznego życia. 

    Zgodnie z kulturą wedyjską, każdy, kto nie żyje według zasad regulujących życie, 

przestrzeganych, przez wyższe klasy, takie jak bramini, ksatriyowie, vaiśyowie, a nawet klasa 

robotników, jest nazywany mleccha. Społeczny system wedyjski został tak zaplanowany, że 

osoby, które są uważane za śudrów, mogą stopniowo wznieść się do pozycji braminów, 

poprzez proces kulturowy znany jako samskara, czyli proces oczyszczający. Werdykt pism 

wedyjskich jest taki, że nikt nie staje się braminem czy mleccha jedynie poprzez narodziny. 

Powiedziane jest, że każdy rodzi się śudrą. Do stanu życia braminicznego należy dopiero 

wznieść się poprzez podjęcie procesu oczyszczającego. Jeśli ktoś tego nie czyni, a wręcz 

przeciwnie, jeszcze bardziej się degraduje, wtedy nazywany jest mleccha. Kalayavana należał 

do klasy mleccha i yavana. Był on zanieczyszczony grzesznymi czynami i dlatego nie mógł 

zbliżyć się do Krsny. Rzeczy, od których powstrzymują się klasy wyższe, tzn. praktykowanie 

niedozwolonego seksu, jedzenie mięsa, hazard i przyjmowanie środków odurzających, są 

nieodłączną częścią życia klasy mleccha i yavana. Jeśli jest się uwikłanym w tego rodzaju 

grzeszne postępowanie, wtedy nie można poczynić żadnego postępu w realizacji Boga. 

Bhagavad-gita stwierdza, że jedynie ten, kto jest całkowicie wolny od następstw grzechów, 

może zostać zaangażowany w służbę oddania, czyli świadomość Krsny. 

    Kiedy Krsna wszedł do jaskini górskiej, Kalayavana, podążył za Nim, obrzucając Go 

różnymi obelżywymi słowami. Krsna nagle zniknął z oczu demona, ale Kalayavana, biegnąc 

za Nim, również wszedł do jaskini. Pierwszą rzeczą, którą zobaczył, był leżący i śpiący 

człowiek. Kalayavana bardzo pragnął walczyć z Krsną, ale kiedy zobaczył tylko śpiącego 

człowieka, pomyślał, że jest to właśnie Krsna, który położył się w jaskini. Kalayavana był 

bardzo dumny z powodu swojej siły i myślał, że Krsna chce uniknąć walki. Dlatego bardzo 

mocno kopnął śpiącego człowieka, wziąwszy go za Krsnę. Ten śpiący człowiek leżał tam już 

od dłuższego czasu. Kiedy został obudzony kopnięciem Kalayavany, natychmiast otworzył 

oczy i zaczął rozglądać się wkoło. W końcu dostrzegł Kalayavanę, który stał w pobliżu. 
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 Człowiek ten został przedwcześnie obudzony i dlatego był bardzo rozgniewany. Kiedy 

spojrzał z wielką złością na Kalayavanę, ogniste promienie emanujące z jego oczu w jednym 

momencie spaliły Kalayavanę na popiół. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do czterdziestego dziewiątego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Krsna wznosi fort w Dvarace". 

*50. Wyzwolenie Mucukundy 

    Kiedy Maharaja Pariksit usłyszał o spaleniu Kalayavany na popiół, zaciekawiła go osoba 

śpiącego człowieka, więc zaczął pytać Śukadevę Gosvamiego: "Kim on był? Dlaczego tam 

spał? W jaki sposób osiągnął tak wielką moc, że natychmiast, jedynie poprzez swoje 

spojrzenie, spalił Kalayavanę na popiół? Dlaczego leżał w tej jaskini?" Zadał wiele pytań 

Śukadevie Gosvamiemu, który odpowiedział na nie w ten sposób. 

    "Mój drogi Królu, osoba ta narodziła się w bardzo sławnej rodzinie Króla Iksvaku, w której 

przyszedł na świat także Pan Ramacandra, i był on synem wielkiego króla zwanego 

Mandhata. Sam również był wielką duszą i był powszechnie znany jako Mucukunda. Król 

Mucukunda bardzo ściśle przestrzegał wedyjskich zasad kultury braminicznej i zawsze 

dotrzymywał swojej obietnicy. Był on tak potężny, że nawet półbogowie, tacy jak Indra i inni, 

zwykli prosić go o pomoc w walce z demonami, wobec tego często walczył on przeciwko 

demonom, aby chronić półbogów." 

    Dowódca półbogów, znany jako Karttikeya, był zadowolony z waleczności Króla 

Mucukundy, ale kiedyś poprosił go, aby zaniechał walk z demonami, w które włożył już 

sporo trudu, i aby odpoczął. Dowódca Karttikeya zwrócił się do Króla Mucukundy w ten 

sposób: "Mój drogi Królu, poświęciłeś wszystko dla półbogów. Miałeś wspaniałe królestwo, 

które nie było nękane przez żadnych wrogów. Opuściłeś jednak to królestwo, zlekceważyłeś 

swoje bogactwa i majątek i nigdy nie dbałeś o zaspokojenie swoich osobistych ambicji. Z 

powodu twojej długiej nieobecności w tym królestwie, kiedy to zaangażowany byłeś z 

ramienia półbogów w walkę z demonami, twoja rodzina, twoje dzieci, krewni i wszyscy 

ministrowie odeszli z tego świata z biegiem czasu. Czas nie czeka na żadnego człowieka. 

Więc nawet jeśli wrócisz teraz do swojego domu, nie znajdziesz tam nikogo. Oddziaływanie 

czasu jest bardzo potężne. Wszyscy twoi krewni odeszli z biegiem czasu. Czas jest tak silny i 

nieubłagany, ponieważ jest on reprezentantem Najwyższej Osoby Boga i dlatego czas jest 

najsilniejszym z najsilniejszych. Swoim działaniem bez najmniejszego trudu powoduje on 

zmiany w rzeczach subtelnych. Nikt nie może powstrzymać upływu czasu. Tak jak treser 

zwierząt poskramia zwierzę zgodnie ze swoją wolą, tak też czas wdziera się we wszystko 

odpowiednio do własnej woli. Nikt nie może wyrugować niszczącego oddziaływania 

najwyższego czasu." 

    W ten sposób przemawiając do Mucukundy, półbogowie zaproponowali mu, aby poprosił 

ich o jakąś łaskę, poza łaską wyzwolenia, która będzie w stanie go zadowolić. Wyzwolenia 

nie można otrzymać od żadnej żywej istoty poza Najwyższą Osobą Boga, Visnu. Dlatego 

innym imieniem Pana Visnu, czyli Krsny, jest Mukunda, Ten, który może obdarzyć 

wyzwoleniem. 

    Król Mucukunda nie spał przez wiele, wiele lat. Cały czas był on zaangażowany w walkę i 

dlatego był bardzo zmęczony. Więc kiedy półbóg ofiarowywał mu swoje błogosławieństwo, 

Mucukunda po prostu pomyślał o spaniu. Odpowiedział więc w ten sposób: "Mój drogi 

Karttikeyo, najlepszy z półbogów, teraz chcę spać i chcę od ciebie następującego 

błogosławieństwa. Obdarz mnie mocą spalenia na popiół, jedynie za pomocą mojego 

spojrzenia, każdego, kto spróbuje zakłócić mój sen i obudzi mnie przedwcześnie. Proszę, 
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 obdarz mnie tą łaską." Półbóg zgodził się i również dał mu błogosławieństwo, że będzie 

mógł całkowicie odpocząć. Wtedy Król Mucukunda wszedł do jaskini górskiej. 

    Dzięki sile błogosławieństwa Karttikeyi, Kalayavana został spalony na popiół jedynie 

poprzez spojrzenie Mucukundy. Kiedy to się stało, wtedy przed Królem Mucukundą pojawił 

się Krsna. Krsna w rzeczywistości wszedł do tej jaskini po to, by wyzwolić Mucukundę, ale 

nie pojawił się przed nim pierwszy. Sprawił tak, że najpierw pojawił się przed nim 

Kalayavana. Taki jest sposób działania Najwyższej Osoby Boga. Robi On jedną rzecz w taki 

sposób, że załatwia przy tym wiele innych spraw. Chciał On wyzwolić Króla Mucukundę, 

który spał w jaskini, i jednocześnie chciał zabić Kalayavanę, który zaatakował Mathurę. Tak 

więc załatwił On obie sprawy za jednym razem. 

    Kiedy Pan Krsna pojawił się przed Mucukundą, Król ujrzał Go ubranego w żółte szaty, ze 

znakami Śrivatsa na piersi oraz klejnotami Kaustubha-mani, które zdobiły Jego szyję. Krsna 

pojawił się przed nim jako Visnu-murti, z czterema rękami i girlandą zwaną vaijayanti, 

sięgającą Jego kolan. Wyglądał On bardzo świetliście. Jego piękna twarz promieniała 

uśmiechem, a w uszach miał wysadzane klejnotami kolczyki. Krsna wyglądał piękniej, niż 

jakikolwiek człowiek może sobie to wyobrazić. Nie tylko pojawił się przed Mucukundą w tej 

postaci, ale patrzył na niego Swym wspaniałym wzrokiem, wprawiając w zachwyt umysł 

Króla. Chociaż był Najwyższą Osobą Boga, najstarszym ze wszystkich, wyglądał On jak 

kwitnący młodością chłopiec, a Jego ruchy podobne były do ruchów swawolnej sarny. 

Wyglądał również niezwykle potężnie. Jego doskonała siła jest tak wielka, że każda ludzka 

istota powinna się obawiać Jego Osoby. 

    Kiedy Król Mucukunda ujrzał Jego wspaniałą postać, zaczął zastanawiać się, kim może 

być ta osoba i z wielką pokorą zaczął pytać Pana: "Mój drogi Panie, czy mogę zapytać Cię, 

jak to się stało, że znalazłeś się w tej górskiej grocie? Kim jesteś? Widzę, że Twoje stopy 

podobne są miękkim kwiatom lotosu. W jaki sposób mogłeś przejść przez las pełen cierni i 

zarośli? Zadziwia mnie ten widok! Czyż nie jesteś Najwyższą Osobą Boga, który jest 

najpotężniejszym z potężnych? Czyż nie jesteś oryginalnym źródłem światła i słońca. Czy 

może mam Cię uważać za jednego z wielkich półbogów, jak słońce, księżyc czy Indrę, Króla 

niebios? Czy może jesteś bóstwem przewodnim na jakiejś innej planecie?" 

    Mucukunda wiedział doskonale, że każdy wyższy system planetarny ma jakieś bóstwo 

przewodnie. Nie był on takim ignorantem, jak współcześni ludzie, którzy uważają, że jedynie 

ta ziemska planeta jest pełna żywych istot, a wszystkie inne są puste. Zapytanie Mucukundy, 

czy Krsna jest bóstwem przewodnim jakiejś nieznanej mu planety, było bardzo na miejscu. 

Ponieważ Król Mucukunda był czystym bhaktą Pana, mógł on natychmiast zrozumieć, że Pan 

Krsna, który pojawił się przed nim w tak okazałej postaci, nie mógł być żadnym z bóstw 

przewodnich na planetach materialnych. Musiał On być Najwyższą Osobą Boga, Krsną, który 

ma wiele form Visnu. Dlatego wziął Go za Purusottamę, Pana Visnu. Mógł również 

zobaczyć, że dzięki obecności Pana rozproszone zostały gęste mroki jaskini. Nie mógł więc 

On być nikim innym, jak tylko Najwyższą Osobą Boga. Wiedział on doskonale, że wszędzie 

tam, gdzie Pan obecny jest poprzez Swoje transcendentalne imię, cechy, formę, itd., tam nie 

może istnieć ciemność ignorancji. Jest On jak lampa umieszczona w ciemności. Natychmiast 

oświetla On ciemne miejsce. 

    Król Mucukunda bardzo pragnął dowiedzieć się, kim jest Pan Krsna, dlatego powiedział: 

"O najlepszy spośród ludzkich istot, jeśli uważasz, że jestem gotów, by usłyszeć kim jesteś, to 

proszę poinformuj mnie o tym. Jakie jest Twoje pochodzenie? Jakie są Twoje zajęcia i jakie 

są Twoje tradycje rodzinne?" Król Mucukunda uważał, że mądrze będzie, jeśli sam 

przedstawi się Panu, bowiem w przeciwnym razie nie miał on prawa pytać o tożsamość Pana. 

Jest taki zwyczaj, że osoba o niższym statusie nie może pytać o tożsamość osoby o wyższej 

pozycji, jeśli najpierw nie wyjawi swojej własnej tożsamości. Król Mucukunda dlatego 

poinformował Pana Krsnę, "Mój drogi Panie, muszę poinformować Cię o mojej osobie. 
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 Należę do najbardziej sławnej dynastii Króla Iksvaku, ale osobiście nie jestem tak wielki jak 

mój przodek. Moje imię jest Mucukunda. Mój ojciec zwał się Mandhata, a imię mojego 

dziadka, wielkiego króla, było Yuvanaśva. Byłem bardzo zmęczony dlatego, że przez wiele 

tysięcy lat nie odpoczywałem i z tego powodu członki mojego ciała były omdlałe i prawie 

niezdolne do ruchu. Aby więc odzyskać siły, odpoczywałem w tej odludnej jaskini, ale 

zostałem obudzony przez jakiegoś nieznajomego człowieka, który zmusił mnie do 

przebudzenia się, chociaż nie miałem na to ochoty. Za ten akt obrazy osoba ta została spalona 

na popiół moim spojrzeniem. Na szczęście teraz mogę oglądać Ciebie, w Twojej okazałości i 

pięknie. Dlatego myślę, że Ty byłeś przyczyną zabicia mojego wroga. Mój drogi Panie, 

muszę zauważyć, że z powodu blasku bijącego z Twojego ciała, nieznośnego dla moich oczu, 

nie mogę widzieć Cię wyraźnie. W pełni zdaję sobie sprawę z tego, że z powodu światłości 

Twojej Osoby moja własna moc została pomniejszona. Mogę domyślić się, że jesteś 

całkowicie godnym tego, by być czczonym przez wszystkie żywe istoty." Widząc 

niecierpliwe pragnienie Króla Mucukundy dowiedzenia się o Jego tożsamości, Pan Krsna 

zaczął odpowiadać, uśmiechając się: "Mój drogi Królu, poinformowanie cię o Moich 

narodzinach, pojawianiu się, odchodzeniu i czynnościach jest praktycznie niemożliwością. 

Może wiesz, że Moja inkarnacja Anantadeva ma nieograniczoną ilość ust i od 

nieograniczonego czasu usiłuje On w pełni opowiedzieć o Moim imieniu, sławie, cechach, 

czynach, pojawianiu się, odchodzeniu i inkarnacjach, ale jeszcze nie zdążył skończyć. 

Dlatego niemożliwością jest dowiedzenie się, jak wiele imion i form posiadam. Naukowiec 

materialista może być w stanie obliczyć liczbę atomów składających się na tę ziemską 

planetę, ale ten naukowiec nie może zliczyć Moich nieograniczonych imion, form i 

czynności. Jest wielu wielkich mędrców i świętych osób, które starają się sporządzić listę 

Moich różnych form i dokonań, jednakże nie udało im się dokończyć tej listy. Ale ponieważ 

tak bardzo pragniesz dowiedzieć się czegoś o Mnie, mogę poinformować cię, że obecnie 

pojawiłem się na tej planecie po to, by zniszczyć demoniczne zasady, którymi kieruje się ogół 

ludzi i odnowić zasady religijne zawarte w Vedach. Do wypełnienia tej misji zostałem 

zaproszony przez Brahmę, bóstwo przewodnie tego wszechświata i wskutek tego pojawiłem 

się w dynastii Yadu, jako jeden z członków ich rodziny. Dokładnie, narodziłem się jako syn 

Vasudevy z dynastii Yadu, dlatego ludzie znają Mnie jako Vasudevę, syna Vasudevy. Możesz 

również wiedzieć, że zabiłem Kamsę, który w poprzednim życiu znany był jako Kalanemi, 

jak również Pralambasurę i wielu innych demonów. Zabiłem ich, ponieważ występowali jako 

Moi wrogowie. Demon, który pojawił się przed tobą, również działał jako Mój wróg, lecz ty 

łaskawie spaliłeś go na popiół swoim wzrokiem. Mój drogi Królu Mucukundo, jesteś Moim 

wielkim bhaktą i po to, by okazać ci Moje bezprzyczynowe miłosierdzie, pojawiłem się w tej 

formie. Jestem bardzo przychylny Swoim bhaktom, a ty w twoim przeszłym życiu byłeś 

Moim wielkim wielbicielem i poprosiłeś Mnie o Moją bezprzyczynową łaskę. Dlatego 

przyszedłem tu, aby zobaczyć ciebie i spełnić twoje pragnienie. Teraz możesz oglądać Mnie 

do woli. Mój drogi Królu, teraz możesz poprosić Mnie o łaskę jakiej pragniesz, a Ja jestem 

gotów spełnić twoje pragnienie. Jest to bowiem Moją wieczną zasadą, że każdy kto przyjmuje 

we Mnie schronienie, musi mieć spełnione, dzięki Mojej łasce, wszystkie swoje pragnienia." 

    Kiedy Pan Krsna powiedział Królowi Mucukundzie, aby poprosił Go o błogosławieństwo, 

Król bardzo się uradował i natychmiast przypomniał sobie przepowiednię Gargamuniego, 

według której Pan Krsna miał pojawić się na tej planecie w dwudziestym ósmym millennium 

Vaivasvata Manu. Skoro tylko przypomniał sobie tę przepowiednię, zaczął rozumieć, że ta 

Najwyższa Osoba, Narayana, obecny jest przed nim jako Pan Krsna. Natychmiast więc upadł 

do Jego lotosowych stóp i zaczął modlić się w ten sposób. 

    "Mój drogi Panie, O Najwyższą Osobo Boga, wiem, że wszystkie żywe istoty na tej 

planecie zauroczone są Twoją zewnętrzną energią i rozkochane w złudnym zadowalaniu 

zmysłów. Całkowicie pochłonięci tymi złudnymi czynnościami, nie chcą czcić Twoich 
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 lotosowych stóp, a ponieważ nie są świadome korzyści płynących z podporządkowania się 

Tobie, podlegają różnym nieszczęściom właściwym tej egzystencji materialnej. Są w 

niemądry sposób przywiązane do tak zwanego społeczeństwa, przyjaźni i miłości, co jedynie 

stwarza różnego rodzaju niedole. Omamieni Twoją zewnętrzną energią, zarówno kobiety jak i 

mężczyźni przywiązani są do tej egzystencji materialnej i wszyscy zaangażowani są w 

oszukiwanie siebie nawzajem, w wielkiej społeczności oszustów i oszukiwanych. Te 

niemądre osoby nie wiedzą nawet jak bardzo są szczęśliwe, że otrzymały tę ludzką formę, i 

odmawiają wielbienia Twoich lotosowych stóp. Pozostając pod wpływem Twojej zewnętrznej 

energii, są oni jedynie przywiązani do błyskotliwych zajęć materialnych. Przywiązani są do 

tak zwanego społeczeństwa, przyjaźni i miłości, i niczym głupiutkie zwierzęta, które wpadają 

w mroczne studnie." Ten przykład ze studnią jest dany dlatego, że na polach jest wiele 

nieużywanych od lat i zarosłych trawą studni, do których wpadają niewiedzące o nich 

zwierzęta, i jeśli ktoś nie wyswobodzi ich stamtąd, wtedy giną. Przyciągnięte przez parę 

źdźbeł trawy, zwierzęta te wpadają do studni i spotyka je śmierć. Podobnie też niemądre 

osoby, nie znając wagi ludzkiej formy życia, trwonią ją tylko na zadowalanie zmysłów i 

umierają niepotrzebnie, bez żadnego pożytecznego celu. 

    "Mój drogi Panie, nie jestem wyjątkiem, jeśli chodzi o te powszechne prawa natury 

materialnej. Jestem również jedną z tych niemądrych osób, które traciły swój czas na próżno. 

A moja sytuacja jest szczególnie trudna. Z powodu tego, że przynależę do królewskiego 

stanu, byłem bardziej nadęty dumą niż zwykłe osoby. Zwykły człowiek myśli, że jest 

właścicielem swego ciała i swojej rodziny, a ja zacząłem myśleć w ten sam sposób, ale na 

szerszą skalę. Chciałem być panem całego świata, a ponieważ byłem przesiąknięty ideami 

zadowalania zmysłów, moja cielesna koncepcja życia coraz bardziej przybierała na sile. Moje 

przywiązanie do domu, żony, dzieci, pieniędzy i supremacji nad całym światem, stawało się 

coraz bardziej mocne; w rzeczywistości było ono nieograniczone. Więc zawsze byłem 

przywiązany do myślenia o materialnych warunkach mojego życia. 

    "Dlatego, mój drogi Panie, straciłem na próżno tak wiele cennego czasu w swoim życiu bez 

żadnej korzyści. Moje błędne pojmowanie życia przybrało na sile, tak że zacząłem uważać to 

materialne ciało, które jest niczym ponad worek kości i mięsa, za wszystko, i w swojej 

próżności byłem jak pies, który wierzy, że został królem ludzkiego społeczeństwa. Będąc pod 

wpływem takiej błędnej koncepcji cielesnego życia, zacząłem podróżować po całym świecie, 

otoczony zbrojną świtą – żołnierzami, wozami, słoniami i końmi. Otoczony wieloma 

przywódcami i dumny ze swojej siły, nie mogłem jednak odnaleźć Ciebie Panie, który zawsze 

jesteś wewnątrz mnie jako mój najlepszy przyjaciel. Nie troszczyłem się o Ciebie z powodu 

mojej tak zwanej wzniosłej pozycji materialnej. Myślę, że wszystkie żywe istoty, tak jak ja, 

nie dbają o realizację duchową i pełne są trosk myśląc, "Co należy robić? Co będzie potem? 

Ale ponieważ jesteśmy mocno związani przez pragnienia materialne, pozostajemy 

szaleńcami. 

    "Lecz pomimo tego, że tak pochłonięci jesteśmy myślami materialnymi, nieubłagany czas, 

który jest jedynie Twoją formą, zawsze starannie wypełnia swoją powinność i skoro tylko 

przeznaczony nam czas się kończy, Ty Panie natychmiast kończysz nasze materialne sny. 

Jako czynnik czasu, kończysz wszystkie nasze czynności, tak jak głodny czarny wąż szybko i 

bezlitośnie połyka małego szczura. Z powodu oddziaływania okrutnego czasu, ciało 

królewskie, które podczas życia dekorowane było złotymi ozdobami i które podróżowało w 

karecie ciągnionej przez piękne konie albo na grzbiecie słonia przystrojonego złotymi 

ornamentami, które ogłaszane było królem ludzkiego społeczeństwa – to samo królewskie 

ciało ulega rozkładowi pod wpływem nieubłaganego czasu i nadaje się tylko na pokarm dla 

robaków i insektów albo zostaje przemienione w popiół czy odchody zwierząt. To piękne 

ciało może być wspaniałe podczas życia, ale po śmierci nawet ciało króla zjadane jest przez 

zwierzęta, wskutek czego przemienione zostaje w odchody albo zostaje spalone w 
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 krematorium, zmieniając się w popiół, lub też pochowane zostaje w grobowcu, gdzie 

powstaje z niego różnego rodzaju robactwo i insekty. 

    "Mój drogi Panie, podlegamy całkowitej kontroli czasu nie tylko w chwili śmierci, ale 

także podczas życia, tylko w inny sposób. Np. mogę być bardzo potężnym królem, ale jednak 

kiedy powracam do domu po podbiciu całego świata, zależny jestem od tak wielu 

materialnych warunków. Może być i tak, że kiedy wracam po zwycięstwie, przybywają 

wszyscy podlegli mi królowie, by złożyć mi hołd, ale skoro tylko wchodzę do mojego pałacu, 

tam staję się instrumentem w rękach królowych i, pragnąc zadowalania zmysłów, muszę 

upaść do stóp kobiet. Materialny sposób życia jest tak skomplikowany, że zanim zaczniemy 

czerpać radości z tego materialnego życia, musimy pracować tak ciężko, że rzadko jest okazja 

do takich radości. A po to, by osiągnąć młodość z wszelkimi materialnymi udogodnieniami, 

należy praktykować surowe pokuty i wyrzeczenia, by wznieść się na planety niebiańskie. Jeśli 

ktoś otrzymuje szansę narodzin w bardzo bogatej albo królewskiej rodzinie, nawet wtedy 

zawsze niespokojny jest o utrzymanie swego status quo i przygotowanie się do następnego 

życia, poprzez praktykę różnego rodzaju ofiar i poprzez rozdzielanie jałmużny. Nawet mając 

pozycję króla, jest się zawsze pełnym trosk z powodu spraw politycznych i zawsze 

niespokojnym o otrzymanie promocji na planety niebiańskie. 

    "Dlatego bardzo trudno jest wydostać się z materialnego uwikłania, ale jeśli ktoś w jakiś 

sposób dostąpi Twojej łaski, tylko przez Twoje miłosierdzie otrzymuje on szansę obcowania z 

czystymi bhaktami. Jest to początkowy punkt wyzwolenia z uwikłania w materialne 

uwarunkowane życie. Mój drogi Panie, tylko poprzez obcowanie z czystym bhaktą można 

zostać oczarowanym Twoją Osobą, która jest kontrolerem tak materialnej, jak i duchowej 

egzystencji. Jesteś najwyższym celem wszystkich czystych bhaktów i poprzez obcowanie z 

czystymi bhaktami można rozwinąć swoją uśpioną do Ciebie miłość. Dlatego rozwój 

świadomości Krsny w towarzystwie czystych bhaktów jest sposobem na wyzwolenie się z 

tego materialnego uwikłania. 

    "Mój drogi Panie, jesteś tak miłosierny, że chociaż nie byłem zbyt chętny, by obcować z 

Twoimi wielkimi bhaktami, okazałeś mi Swoją niezwykłą łaskę wskutek mojego 

niewielkiego kontaktu z takim czystym bhaktą, jak Gargamuni. Tylko dzięki Twojej 

bezprzyczynowej łasce straciłem wszelkie moje bogactwa materialne, swoje królestwo i 

rodzinę. Nie myślę, że sam byłbym w stanie uwolnić się od całego tego uwikłania, bez 

Twojego bezprzyczynowego miłosierdzia. Królowie i władcy, chcąc zapomnieć o swoich 

królewskich warunkach życia, podejmują pokutnicze życie, ale dzięki Twojej 

bezprzyczynowej łasce ja już zostałem pozbawiony królewskiego dostatku. Inni królowie 

wkładają wiele trudu w to, by uwolnić się od przywiązania do królestwa i rodziny, poprzez 

przyjęcie surowych wyrzeczeń, ale ja, dzięki Twojemu miłosierdziu, nie muszę zostać 

żebrakiem ani praktykować wyrzeczenia. 

    "Mój drogi Panie, dlatego błagam Cię, byś zaangażował mnie w transcendentalną służbę 

dla Twoich lotosowych stóp, co jest ambicją czystych bhaktów, wolnych od wszelkiego 

rodzaju materialnych zanieczyszczeń. Jesteś Najwyższą Osobą Boga i możesz ofiarować mi 

wszystko, czego tylko zapragnę, łącznie z wyzwoleniem. Ale kto byłby takim głupcem, że po 

zadowoleniu Ciebie prosiłby o coś, co mogłoby być przyczyną jego uwikłania w tym świecie 

materialnym? Nie myślę, że jakikolwiek rozsądny człowiek prosiłby Cię o takie 

błogosławieństwo. Dlatego podporządkowuję się Tobie, ponieważ jesteś Najwyższą Osobą 

Boga, jesteś Duszą Najwyższą żyjącą w każdym sercu oraz bezosobowym blaskiem 

Brahmana. Ponadto jesteś także tym materialnym światem, który jest tylko manifestacją 

Twojej zewnętrznej energii. Zatem, z każdego punktu widzenia, jesteś najwyższym dla 

każdego schronieniem. Każdy, czy to na planie materialnym czy duchowym, musi przyjąć 

schronienie Twoich lotosowych stóp. Dlatego poddaję się Tobie, mój Panie. Przez wiele, 

wiele żywotów cierpiałem trojakie nieszczęścia tej materialnej egzystencji i teraz jestem już 
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 tym zmęczony. Byłem jedynie niewolnikiem swoich zmysłów i nigdy nie byłem 

zadowolony. Dlatego pragnę przyjąć schronienie Twoich lotosowych stóp, które są źródłem 

wszelkiego spokoju w życiu i które mogą wyplenić wszelkiego rodzaju niedole spowodowane 

materialnym zanieczyszczeniem. Mój drogi Panie, Ty jesteś Duszą Najwyższą każdego, więc 

możesz zrozumieć wszystko. Teraz jestem wolny od zanieczyszczenia jakimikolwiek 

materialnymi pragnieniami. Nie pragnę używać tego materialnego świata, nie pragnę 

połączyć się z Twoją duchową światłością, ani też nie pragnę medytować o Twoim 

zlokalizowanym aspekcie Paramatmy, gdyż wiem, że jedynie poprzez przyjęcie schronienia w 

Tobie, osiągnę całkowity spokój i wolność od trosk." 

    Po wysłuchaniu Mucukundy Pan Krsna odpowiedział, "Mój drogi Królu, jestem bardzo 

zadowolony z tego, co powiedziałeś. Byłeś królem wszystkich ziem na tej planecie, ale jestem 

zdumiony widząc, że umysł twój jest teraz wolny od wszelkich materialnych zanieczyszczeń. 

Teraz gotów jesteś do pełnienia służby oddania. Najbardziej jestem zadowolony z tego, że 

chociaż dałem ci możliwość poproszenia o każdy rodzaj łaski, nie skorzystałeś z tego, by 

prosić o materialne korzyści. Wiem, że umysł twój jest teraz skupiony na Mnie i wolny jest 

od wszelkich materialnych wad. 

    "Są trzy siły materialne, mianowicie dobroć, pasja i ignorancja. Jeśli ktoś zanieczyszczony 

jest mieszaniną cech materialnych, takich jak pasja i ignorancja, podlega on różnego rodzaju 

nieczystym i pożądliwym pragnieniom, usiłując wygodnie urządzić się w tym materialnym 

świecie. Jeśli usytuowany jest w materialnej gunie dobroci, wtedy stara oczyścić się przez 

pełnienie różnego rodzaju pokut i wyrzeczeń. Kiedy ktoś osiąga platformę prawdziwego 

bramina, pragnie połączyć się z egzystencją Pana, ale jeśli ktoś pragnie jedynie pełnić służbę 

dla lotosowych stóp Pana, wtedy staje się transcendentalny w stosunku do wszystkich tych 

trzech sił. Czysta, świadoma Krsny osoba jest zatem zawsze wolna od wszelkich cech 

materialnych. Mój drogi Królu, obiecałem obdarzyć cię jakimkolwiek błogosławieństwem, po 

to aby sprawdzić, jak bardzo zaawansowany jesteś w służbie oddania. Teraz widzę, że 

osiągnąłeś poziom czystych bhaktów, ponieważ umysł twój nie jest niepokojony przez żaden 

rodzaj chciwości czy jakiekolwiek pożądliwe pragnienia tego materialnego świata. Yogini, 

którzy starają się o wyzwolenie poprzez kontrolę zmysłów i którzy medytują o Mnie poprzez 

praktykę ćwiczeń oddechowych pranayamy, nie są tak dokładnie oczyszczeni z pragnień 

materialnych. Widzieliśmy to już na wielu przykładach, że skoro pojawiają się jakieś pokusy, 

tacy yogini ponownie schodzą na platformę materialną." 

    Żywym przykładem potwierdzającym to oznajmienie jest Viśvamitra Muni. Viśvamitra 

Muni był wielkim yoginem, który praktykował pranayamę, ćwiczenia oddechowe, ale kiedy 

odwiedziła go Menaka, będąca kobietą lekkich obyczajów na planetach niebiańskich, stracił 

kontrolę nad sobą i począł z nią córkę o imieniu Śakuntala. Ale czysty bhakta, Haridasa 

Thakur, nigdy nie był nawet w najmniejszym stopniu zaniepokojony, nawet gdy wabiony był 

przez prostytutki. 

    "Mój drogi Królu", kontynuował Pan Krsna, "obdarzam cię zatem tą szczególną łaską, że 

zawsze będziesz myślał o Mnie i w ten sposób będziesz w stanie bez przeszkód przemierzyć 

ten materialny świat, nie będąc zanieczyszczonym przez cechy materialne." To zdanie Pana 

dowodzi, że osoba prawdziwie świadoma Krsny, zaangażowana w transcendentalną służbę 

miłości dla Pana pod kierunkiem mistrza duchowego, nigdy nie ulega skażeniu przez cechy 

materialne. 

    "Mój drogi Królu", powiedział Pan, "ponieważ jesteś ksatriyą, popełniłeś obrazę zabijając 

zwierzęta, zarówno na polowaniu, jak i w politycznych rozgrywkach. Aby się więc oczyścić, 

zaangażuj się w praktykę bhakti-yogi i zawsze myśl o Mnie. Wkrótce uwolnisz się od 

wszelkich następstw takich nieczystych czynów." Z tego zdania wynika, że chociaż 

ksatriyowie mogą zabijać zwierzęta na polowaniu, nie są oni wolni od innych grzesznych 

reakcji. Dlatego nie ma znaczenia, czy ktoś. jest ksatriyą, vaiśyą czy braminem. Każdemu 
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 radzi się przyjąć pod koniec życia sannyasę, aby całkowicie zaangażować się w służbę dla 

Pana i w ten sposób uwolnić się od wszelkich skutków swojego przeszłego życia. 

    Pan następnie zapewnił Króla Mucukundę, "W swoim przyszłym życiu narodzisz się jako 

pierwszej klasy Vaisnava, najlepszy z braminów, i w życiu tym będziesz całkowicie 

zaangażowany w Moją transcendentalną służbę. Vaisnava jest pierwszej klasy braminem, 

ponieważ ten, kto nie osiągnął kwalifikacji pierwszej klasy bona fide bramina, nie może 

osiągnąć platformy Vaisnavy. Kiedy ktoś osiąga platformę Vaisnavy, jest wtedy całkowicie 

zaangażowany w czynności korzystne dla wszystkich żywych istot. Najwyższą działalnością 

dobroczynną dla wszystkich żywych istot jest głoszenie świadomości Krsny. Oznajmiono 

tutaj, że ci, którzy otrzymali szczególną łaskę Pana, mogą stać się w pełni świadomi Krsny i 

zostać zaangażowani w nauczanie filozofii Vaisnavów. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do pięćdziesiątego rozdziału książki Krsna, 

zatytułowanego "Wyzwolenie Mucukundy". 
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 *51. Krsna jako Ranchor 

    Kiedy Mucukunda, słynny przodek dynastii Iksvaku, otrzymał taką łaskę od Pana Krsny, 

okrążył Pana w jaskini i następnie wyszedł na zewnątrz. Wyszedłszy z jaskini Mucukunda 

zauważył, że istoty gatunku ludzkiego zostały w zadziwiający sposób zredukowane do 

rozmiarów pigmejskich. Podobnie została też zredukowana wysokość drzew i Mucukunda 

natychmiast zrozumiał, iż obecnie panuje wiek Kali-yuga. Dlatego, nie zważając na nic, 

skierował się na północ. Ostatecznie dotarł do góry znanej jako Gandhamadana. Na górze tej 

rosło wiele drzew, takich jak drzewo sandałowe i inne kwieciste drzewa, których zapach 

napawał radością każdego, kto się do nich zbliżył. Postanowił zatrzymać się w pobliżu tej 

góry, by przez resztę swojego życia praktykować wyrzeczenia i pokuty. Zdaje się, że to 

miejsce położone jest w najbardziej północnej części Himalajów, gdzie znajduje się siedziba 

Nara-Narayana. To miejsce nadal istnieje i nazywa się Badarikaśrama. W Badarikaśramie 

Mucukunda zaangażował się w wielbienie Pana Krsny, zapominając o wszelkich bólach i 

przyjemnościach, oraz innych dualizmach tego materialnego świata. Natomiast Pan Krsna 

powrócił w okolice miasta Mathury i zaczął walczyć z żołnierzami Kalayavany, zabijając ich 

wszystkich po kolei. Po zakończeniu tej walki zebrano łupy z poległych ciał, które pod Jego 

nadzorem załadowane zostały na wozy ciągnione przez woły i przywiezione do Dvaraki. W 

międzyczasie Jarasandha ponownie zaatakował Mathurę, tym razem z większymi dywizjami 

żołnierzy, liczącymi dwadzieścia trzy aksauhini. 

    Pan Krsna pragnął ocalić Mathurę od osiemnastego ataku wielkich dywizji wojskowych 

Króla Jarasandhy. Po to, aby zapobiec dalszemu zabijaniu żołnierzy i zająć się innymi 

ważnymi sprawami, Pan Krsna opuścił pole bitwy bez walki. W rzeczywistości był On wolny 

od obaw, ale udawał zwykłą ludzką istotę, przestraszoną potężną liczbą żołnierzy i sił 

Jarasandhy. Więc nie podnosząc broni, opuścił pole walki. Chociaż Jego lotosowe stopy były 

tak miękkie jak płatki kwiatu lotosu, przeszedł On bardzo dużą odległość piechotą. 

    Tym razem Jarasandha pomyślał, że Krsna i Balarama uciekają z pola bitwy ze strachu 

przed jego ogromną siłą militarną. Zaczął więc podążać za Nimi ze wszystkimi swoimi 

rydwanami, końmi i piechotą. Uważał on Krsnę i Balaramę za zwykłe ludzkie istoty i 

usiłował ocenić dokonania Krsny. Krsna jest znany jako Ranchor, co oznacza "ten, który 

opuścił pole bitwy". W Indiach, szczególnie w Gujarat, jest wiele świątyń Krsny, które znane 

są jako świątynie Ranchorji. Zwykle, kiedy król opuszcza pole walki, jest on nazywany 

tchórzem, ale kiedy Krsna zagrał tę rolę, opuszczając pole bitwy bez walki, stało się to 

jeszcze jednym przyczynkiem do Jego chwał, wysławianych przez Jego bhaktów. Demon 

zawsze stara się zmierzyć potęgę Krsny, podczas gdy bhakta nigdy nie próbuje zmierzyć Jego 

siły i bogactwa, ale zawsze podporządkowuje się Mu i czci Go. Jeśli będziemy myśleli w ten 

sposób co czyści bhaktowie, to będziemy przekonani, że Krsna, Ranchorji, nie opuścił pola 

walki z powodu strachu, ale dlatego, że miał w tym jakiś cel. Tym celem, jak to zostanie 

wyjawione, było zajęcie się poufnym listem wysłanym przez Rukmini, która wkrótce zostanie 

Jego pierwszą żoną. Opuszczenie pola bitwy przez Krsnę jest zamanifestowaniem jednego z 

Jego sześciu przymiotów. Krsna jest najwyższą mocą, największym bogactwem, największą 

sławą, jest najwyższą mądrością i najwyższym pięknem. Podobnie jest On również 

najbardziej wyrzeczony. Śrimad-Bhagavatam wyraźnie oznajmia, że opuścił On pole bitwy 

pomimo tego, iż posiadał ogromną siłę militarną. A nawet bez tej siły Sam byłby w stanie 

pokonać armię Jarasandhy, tak jak to już zrobił uprzednio siedemnaście razy. Dlatego 

opuszczenie przez  Niego pola bitwy jest przykładem Jego najwyższego wyrzeczenia. 

    Po przebyciu bardzo dużej odległości, bracia zaczęli udawać, że są bardzo zmęczeni. Aby 

więc odpocząć, wdrapali się na bardzo wysoki szczyt góry, wznoszący się na około kilka mil 

powyżej poziomu morza. Z powodu bezustannie padających tam deszczów, góra ta nazywana 

była Pravarsana. Szczyt był zawsze zakryty chmurami zsyłanymi przez Indrę. Jarasandha był 
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 pewien, że dwaj bracia skryli się na szczycie góry ze strachu przed jego siłą militarną. 

Najpierw próbował Ich znaleźć, ale kiedy mu się to nie udało, postanowił zastawić na Nich 

pułapkę i zabić Ich przez otoczenie całego szczytu ogniem. Oblał więc całe otoczenie szczytu 

olejem i podpalił. Kiedy płomienie rozprzestrzeniały się coraz bardziej, Krsna i Balarama 

zeskoczyli ze szczytu góry na dół – odległość osiemdziesięciu ośmiu mil. Kiedy szczyt stał 

już w płomieniach, Krsna i Balarama zbiegli stamtąd niedostrzeżeni przez Jarasandhę. 

Jarasandha doszedł do wniosku, że dwaj bracia zostali spaleni na popiół, wobec tego nie było 

potrzeby dalszej walki. Myśląc, że tym razem odniósł sukces, opuścił Mathurę i powrócił do 

swojego domu w królestwie Magadha. Natomiast Krsna i Balarama udali się do Dvaraki, 

która ze wszystkich stron otoczona była morzem. 

    Wkrótce potem Śri Balarama poślubił Revati, córkę Króla Raivaty, władcy prowincji 

Ananta. Zostało to wytłumaczone w dziewiątym Canto Śrimad-Bhagavatam. Po tym 

małżeństwie Baladevy Krsna poślubił Rukmini. Rukmini była córką Króla Bhismaki, władcy 

prowincji znanej jako Vidarbha. Tak jak Krsna jest Najwyższą Osobą Boga, Vasudevą, tak 

Rukmini jest najwyższą boginią fortuny, Maha-Laksmi. Według autorytetu Caitanya-

caritamrta, ekspansje Krsny i Śri Radharani są równoczesne. Krsna pojawia się w różnych 

formach Visnu-tattva, a Śrimati Radharani za pomocą Swojej wewnętrznej mocy przejawia 

się w różnych formach śakti-tattva, jako różne formy bogiń fortuny. 

    Według zwyczaju wedyjskiego jest osiem rodzajów małżeństw. W systemie zawierania 

małżeństw uważanym za system pierwszej klasy, datę ślubu wyznaczają rodzice pana 

młodego i pani młodej. Następnie, według zwyczaju królewskiego, pani młoda udaje się do 

domu pana młodego, i w obecności braminów, kapłanów i krewnych, jest oddawana panu 

młodemu. Poza tym są jeszcze inne systemy, takie jak małżeństwo gandharva i raksasa. 

Rukmini została poślubiona przez Krsnę w stylu raksasa, ponieważ została porwana przez 

Niego w obecności wielu Jego rywali, takich jak Śiśupala, Jarasandha, Śalva i inni. Kiedy 

Rukmini była oddawana Śiśupali, Krsna porwał ją z areny ślubnej, dokładnie tak jak Garuda 

porwał demonom naczynie z nektarem. Rukmini, jedyna córka Króla Bhismaki, była 

nadzwyczaj piękna. Znana była jako Ruciranana, co oznacza "tę, która ma piękną twarz, 

rozkwitłą niczym kwiat lotosu." 

    Bhaktowie Krsny zawsze są spragnieni wieści o transcendentalnych czynach Pana. Jego 

dokonania, takie jak walka, uprowadzenie Rukmini i wycofanie się z pola bitwy, są wszystkie 

transcendentalne, będąc na platformie absolutnej, i bhaktowie mają dla nich transcendentalne 

zainteresowanie. Bhaktowie Pana nie dzielą Jego czynów na takie, o których należy słuchać i 

o których nie należy słuchać. Czyści bhaktowie nie robią takiego rozróżnienia, że o 

niektórych dokonaniach Pana powinno się słuchać, podczas gdy innych należy unikać. Jest 

jednakże klasa tak zwanych wielbicieli, znana jako prakrta sahajiya, którzy są bardzo 

zainteresowani słuchaniem o rasa-lila Krsny z pasterkami gopi, natomiast nie pragną słuchać 

o Jego walkach z wrogami. Nie wiedzą oni, że zarówno waleczność Krsny, jak i Jego 

przyjaźń z gopi, są w jednakowy sposób transcendentalne, będąc na platformie absolutnej. 

Transcendentalnymi rozrywkami Krsny opisanymi w Śrimad-Bhagavatam rozkoszują się 

czyści bhaktowie, słuchając o nich z pokorą i uwagą. Nie odrzucają z tego ani kropli. 

    Historia małżeństwa Krsny z Rukmini opisana została w sposób następujący. Król 

Vidarbhy, Maharaja Bhismaka, był bardzo wykwalifikowanym i świątobliwym księciem. 

Miał on pięciu synów i tylko jedną córkę. Pierwszy syn nazywał się Rukmi, drugi 

Rukmaratha, trzeci Rukmabahu, czwarty i najmłodszy Rukmakeśa, a piąty Rukmamali. 

Bracia ci mieli tylko jedną siostrę, Rukmini. Była ona bardzo piękna i czysta, i miała poślubić 

Pana Krsnę. Pałac Króla Bhismaki zwykło odwiedzać wiele świętych osób, takich jak Narada 

Muni i inni. Oczywiście Rukmini miała okazję rozmawiać z nimi i w ten sposób dowiedziała 

się o Krsnie. Usłyszała o Jego sześciu doskonałościach i jedynie poprzez słuchanie o Nim 

zapragnęła podporządkować się Jego lotosowym stopom i zostać Jego żoną. Krsna również 
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 słyszał o Rukmini. Była ona rezerwuarem wszelkich cech transcendentalnych, inteligencji, 

liberalności, niezwykłego piękna i prawego charakteru. Krsna dlatego zdecydował, że jest ona 

odpowiednią osobą, by zostać Jego żoną. Podobnego zdania byli wszyscy członkowie rodziny 

i krewni Króla Bhismaki, uważając, że Rukmini powinna zostać oddana Krsnie. Jednakże jej 

starszy brat, Rukmi, pomimo pragnienia wszystkich innych, ustalił jej małżeństwo z Śiśupalą, 

zdecydowanym wrogiem Krsny. Kiedy czarnooka, piękna Rukmini usłyszała o tym, 

natychmiast bardzo posmutniała. Jednakże, będąc córką Króla, znała się na dyplomacji 

politycznej i pomyślała, że smutek nie jest żadnym rozwiązaniem. Sama postanowiła 

natychmiast przedsięwziąć pewne kroki. Zastanowiwszy się trochę, zdecydowała się posłać 

list do Krsny, i aby nie zostać oszukaną, na posłańca wybrała wykwalifikowanego bramina. 

Taki kwalifikowany bramin jest zawsze godny zaufania i jest bhaktą Visnu. Tak więc taki 

bramin bezzwłocznie został posłany do Dvaraki. 

    Dotarłszy do bram Dvaraki, bramin poinformował strażników o swoim przybyciu i został 

poprowadzony do miejsca, gdzie Krsna zasiadał na złotym tronie. Będąc wysłannikiem 

Rukmini, bramin miał i to szczęście, że mógł zobaczyć Najwyższą Osobę Boga, Krsnę, który 

jest oryginalną przyczyną wszystkich przyczyn. Bramin jest mistrzem duchowym dla 

wszystkich klas społecznych. Aby dać każdemu przykład wedyjskiej etykiety, w jaki sposób 

oddawać szacunek braminowi, Pan Śri Krsna natychmiast powstał i ofiarował mu Swój tron. 

Kiedy bramin siedział już na złotym tronie, Pan Krsna zaczął wielbić go dokładnie w taki 

sposób, w jaki półbogowie wielbią Krsnę. W ten sposób nauczał On każdego, że wielbienie 

bhaktów ma nawet większe znaczenie, niż wielbienie Jego Samego. 

    W odpowiednim czasie bramin wziął kąpiel, przyjął posiłek i spoczął na łożu wyścielanym 

miękkim jedwabiem. Kiedy odpoczywał, Pan Śri Krsna po cichu zbliżył się do niego i z 

wielkim szacunkiem zaczął masować mu nogi, położywszy je sobie na kolanach. W ten 

sposób Krsna zbliżył się do bramina i powiedział: "Mój drogi braminie, mam nadzieję, że 

wypełniasz zasady religijne bez żadnych trudności i że twój umysł jest zawsze spokojny." 

Różne klasy ludzi w systemie społecznym są zaangażowane w różnego rodzaju zawody i jeśli 

ktoś zapytuje o pomyślność danej osoby, musi uwzględnić w swoim zapytaniu zajęcie tej 

osoby. Dlatego, jeśli ktoś zapytuje o pomyślność bramina, pytanie powinno być 

sformułowane odpowiednio do jego pozycji w życiu, tak aby go nie niepokoić. Spokojny 

umysł jest podstawą prawdomówności, czystości, równowagi, samokontroli i tolerancji. W 

ten sposób zdobywając wiedzę i znając jej praktyczne zastosowanie w życiu, zdobywa się 

przekonanie o Prawdzie Absolutnej. Bramin wiedział, że Krsna jest Najwyższą Osobą Boga, 

ale mimo tego przyjął on pełną szacunku służbę Pana na podstawie wedyjskiego konwenansu 

społecznego. Pan Śri Krsna grał rolę zwykłej ludzkiej istoty. Ponieważ należał do klasy 

ksatriyów i był młodym chłopcem, Jego obowiązkiem było okazanie szacunku takiemu 

braminowi. 

    Pan Krsna kontynuował: "O najlepszy spośród wszystkich braminów, powinieneś być 

zawsze zadowolony, ponieważ kiedy bramin jest zawsze zadowolony w sobie, nie będzie on 

zbaczał z drogi swojego obowiązku. A jedynie przez ścisłe wypełnianie swoich obowiązków, 

każdy, a szczególnie bramin, może osiągnąć najwyższą doskonałość wszystkich pragnień. 

Nawet jeśli ktoś jest tak zamożny jak Król niebios, Indra, jeśli nie jest zadowolony, będzie 

musiał transmigrować z jednej planety na inną. Taka osoba nigdy nie może być szczęśliwa w 

żadnych warunkach. Ale jeśli czyjś umysł jest zadowolony, nawet jeśli osoba ta pozbawiona 

zostanie swojej wysokiej pozycji, może być ona szczęśliwa żyjąc gdziekolwiek." 

    Ta instrukcja Krsny dla bramina jest bardzo znacząca. Znaczenie jej jest takie, że 

prawdziwy bramin nie powinien być niespokojny w żadnej sytuacji. W tej obecnej epoce, 

Kali-yudze, tak zwani bramini przyjęli uwłaczającą pozycję śudrów, czy jeszcze nawet 

niższą, a pomimo tego nadal chcą uchodzić za wykwalifikowanych braminów. W 

rzeczywistości jednak wykwalifikowany bramin zawsze ściśle wypełnia swoje obowiązki i 
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 nigdy nie przejmuje obowiązków śudrów czy tych, którzy stoją jeszcze niżej. Pisma 

autoryzowane mówią, że jeśli bramin znajduje się w trudnej sytuacji, może on przejąć zawód 

ksatriyi, czy nawet vaiśyi, ale nigdy nie powinien przejmować zawodu śudry. Pan Krsna 

oznajmił, że jeśli bramin skrupulatnie przestrzega swych zasad religijnych, to nie powinien on 

być niepokojony przez żadne niepomyślne warunki. W konkluzji Pan Śri Krsna powiedział: 

"Ofiarowuję Swój szacunek braminom i Vaisnavom, ponieważ bramini są zawsze zadowoleni 

w sobie, a Vaisnavowie są zawsze zaangażowani w prawdziwie korzystne czynności dla 

społeczeństwa ludzkiego. Są oni najlepszymi przyjaciółmi ogółu ludzkości. Wolni są od 

fałszywego egoizmu i zawsze są spokojni w swoich umysłach." 

    Pan Krsna następnie pragnął dowiedzieć się o władcach (ksatriyach) w królestwie 

braminów, zapytał więc, czy wszyscy mieszkańcy tego królestwa są szczęśliwi. Kwalifikacje 

króla można sądzić po nastrojach ludzi w jego królestwie. Jeśli są oni szczęśliwi pod każdym 

względem, to wiadomo, że król jest uczciwy i prawidłowo wypełnia swoje obowiązki. Krsna 

powiedział, że król, w którego królestwie ludzie są szczęśliwi, jest Mu bardzo drogi. 

Oczywiście Krsna wiedział, że bramin przybył z bardzo poufnymi wieściami i dlatego 

powiedział, "Jeśli nie masz nic przeciwko temu, dam ci pozwolenie, abyś wyjawił cel swego 

przybycia." Wtedy bramin, który był bardzo zadowolony ze swoich rozrywek z Panem, 

opowiedział całą historię swojej misji, dlaczego przyszedł zobaczyć się z Krsną. Wydobył 

list, który Rukmini napisała do Krsny, i powiedział, "To są słowa Księżniczki Rukmini: 'Mój 

drogi Krsno, o nieomylny i najpiękniejszy, każda ludzka istota, która usłyszała o Twojej 

transcendentalnej formie i rozrywkach, natychmiast chłonie Twoje imię, sławę i cechy. W ten 

sposób uwalnia się ona od wszystkich materialnych bolączek i umieszcza Twoją formę w 

swoim sercu. Poprzez taką transcendentalną miłość do Ciebie zawsze widzi Cię wewnątrz 

siebie i poprzez ten proces spełnione zostają wszystkie jej pragnienia. Podobnie i ja 

usłyszałam o Twoich transcendentalnych cechach. Być może jestem bezwstydna, wyrażając 

się tak otwarcie, ale zauroczyłeś mnie i skradłeś moje serce. Możesz przypuszczać, że jestem 

młodą niezamężną dziewczyną i możesz wątpić w stałość mojego charakteru, ale mój drogi 

Mukundo, jesteś największym lwem pomiędzy ludzkimi istotami, najwyższą osobą pomiędzy 

wszystkimi osobami. Każda dziewczyna, chociaż jeszcze nie wyszła z domu, i każda kobieta, 

która może być najbardziej czystą, pragnęłaby poślubić Ciebie, zauroczona Twoim 

bezprzykładnym charakterem, wiedzą, bogactwem i pozycją. Wiem, że jesteś mężem bogini 

fortuny i że jesteś bardzo łaskawy dla Swoich wielbicieli i dlatego postanowiłam zostać 

Twoją wieczną służką. Mój drogi Panie, dedykuję Twoim lotosowym stopom moje życie i 

duszę. Ciebie Panie wybrałam na swego męża i dlatego proszę Cię, przyjmij mnie za Swoją 

żonę. Jesteś najbardziej potężnym, O lotosooki. Teraz należę do Ciebie. Jeśli to, co jest 

smacznym pokarmem dla lwa, zostanie porwane przez szakala, będzie to śmieszna i 

niedorzeczna sprawa. Proszę Cię więc, abyś natychmiast zaopiekował się mną, zanim zostanę 

zabraną przez Śiśupalę i innych jemu podobnych książąt. Mój drogi Panie, może w moim 

poprzednim życiu oddawałam się pracom dla dobra ogółu, takim jak kopanie studni i sadzenie 

drzew, albo pobożnym czynom, takim jak spełnianie rytualistycznych ceremonii i ofiar oraz 

służenie mistrzowi duchowemu, braminom i Vaisnavom. Może przez te czyny zadowoliłam 

Najwyższą Osobę Boga, Narayanę. Jeśli tak było, wtedy pragnę, abyś Ty, Panie Krsno, bracie 

Balaramy, przybył łaskawie tutaj i wziął moją rękę, tak abym nie została dotknięta przez 

Śiśupalę i jego kompanów." 

    Małżeństwo Rukmini z Śiśupalą było już postanowione i dlatego Rukmini zaproponowała 

Panu Krsnie, aby ją porwał, tak żeby nie doszło do tego małżeństwa. Ten rodzaj małżeństwa, 

kiedy dziewczyna porywana jest siłą, znany jest pod nazwą raksasa i jest praktykowany przez 

ksatriyów, czyli klasę zarządzając, ludzi o wojowniczym duchu. Ponieważ jej ślub miał odbyć 

się już następnego dnia, Rukmini proponowała, aby Krsna przybył tam incognito i porwał ją, 

a następnie walczył z Śiśupalą i jego sprzymierzeńcami, tak jak z królem Magadhy. Wiedząc, 
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 że nikt nie jest w stanie pokonać Krsny i że na pewno wyjdzie On z walki zwycięsko, 

nazwała Go Ajita – niepokonanym. Rukmini powiedziała Krsnie, aby nie zważał na to, że 

wielu z członków jej rodziny, łącznie z innymi kobietami, może odnieść obrażenia czy nawet 

ponieść śmierć, jeśli walka miałaby miejsce w pałacu. Tak jak król jakiegoś kraju bierze pod 

uwagę różne dyplomatyczne sposoby, poprzez które może osiągnąć swój cel, podobnie 

Rukmini, będąc córką króla, dyplomatycznie zaproponowała sposób, dzięki któremu można 

by uniknąć niepotrzebnych i niepożądanych zabójstw. 

    Wytłumaczyła, że w zwyczaju jej rodziny było odwiedzanie przed ślubem świątyni bogini 

Durgi. (Ksatriyowie będący królami byli zwykle zagorzałymi Vaisnavami, wielbiącymi Pana 

Visnu albo w formie Radha-Krsny, albo Laksmi-Narayana, jednakże, dla zapewnienia sobie 

dobrobytu materialnego, zwykli czcić boginię Durgę. Nigdy jednakże nie popełniali tego 

błędu, by przyjmować półbogów za Najwyższego Pana na poziomie Visnu-tattva, jak robią to 

niektórzy mniej inteligentni ludzie.) Chcąc uniknąć niepotrzebnej śmierci swoich krewnych, 

Rukmini zaproponowała, że łatwiej Mu będzie porwać ją wtedy, gdy będzie wychodziła z 

pałacu do świątyni lub powracała do domu. 

    Wytłumaczyła również Krsnie, dlaczego tak bardzo pragnie zostać Jego żoną, chociaż już 

wyznaczony był jej ślub z Śiśupalą, który, będąc synem wielkiego króla, był również 

odpowiednim kandydatem na męża. Rukmini powiedziała, że nie myśli, aby ktokolwiek, 

nawet Pan Śiva, który znany jest jako Mahadeva, najwyższy z półbogów, był większy od 

Krsny. Pan Śiva również stara się zadowolić Pana Krsnę, aby zostać wyzwolonym z 

uwikłania w gunę ignorancji w tym materialnym świecie. Pomimo tego faktu, że Pan Śiva jest 

największym spośród wszystkich wielkich dusz, zwanych mahatmami, trzyma on na swojej 

głowie naczynie z oczyszczającą wodą Gangesu, która wypływa z dziury w tym materialnym 

wszechświecie zrobionej przez palec stopy Pana Visnu. Pan Śiva sprawuje pieczę nad 

materialną siłą ignorancji i po to, aby utrzymać się w transcendentalnej pozycji, zawsze 

medytuje o Panu Visnu. Dlatego Rukmini wiedziała bardzo dobrze, że osiągnięcie łaski Krsny 

nie jest taką łatwą sprawą. Jeśli nawet Pan Śiva musi oczyszczać się w tym celu, to z 

pewnością nie będzie to łatwe dla Rukmini, która była jedynie córką królewskiego ksatriyi . 

Wobec tego zapragnęła poświęcić swoje życie praktykowaniu surowych pokut i wyrzeczeń, 

takich jak posty i obchodzenie się bez wygód cielesnych. Gdyby nie było możliwe osiągnięcie 

łaski Krsny poprzez te praktyki w tym życiu, była gotowa robić to samo narodziny po 

narodzinach. W Bhagavad-gicie jest powiedziane, że czyści bhaktowie Pana pełnią służbę z 

wielką determinacją. Taka determinacja, której dała dowód Rukminidevi, jest jedyną ceną, za 

którą można kupić łaskę Krsny i osiągnąć ostateczny sukces w świadomości Krsny. 

    Po wyjaśnieniu Krsnie oświadczenia Rukminidevi, bramin powiedział: "Mój drogi Krsno, 

pierwszy spośród członków dynastii Yadu, przywiozłem Ci te poufne wieści od Rukmini i 

teraz zostawiam je Tobie pod rozwagę. Po odpowiednim zastanowieniu się możesz postąpić 

zgodnie ze Swoją wolą, ale jeśli chcesz coś uczynić, musisz uczynić to natychmiast Nie 

zostało już wiele czasu." 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do pięćdziesiątego pierwszego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Krsna jako Ranchor". 

 

 

 

 



243 

 *52. Krsna porywa Rukmini 

    Pan Krsna był bardzo zadowolony z listu Rukmini. Natychmiast uścisnął rękę bramina i 

powiedział: "Mój drogi braminie, niezmiernie cieszę się z tego, że Rukmini tak bardzo 

pragnie Mnie poślubić, gdyż Ja również pragnę otrzymać jej rękę. Mój umysł jest zawsze 

pochłonięty myślami o córce Bhismaki i czasem nie mogę spać w nocy, kiedy o niej myślę. 

Domyślam się, że to małżeństwo Rukmini z Śiśupalą zostało ustalone przez jej starszego 

brata z powodu jego nienawiści do Mnie. Jestem zdecydowany dać dobrą lekcję wszystkim 

tym książętom. Tak jak ogień jest wytwarzany i następnie spożytkowany po odpowiedniej 

manipulacji zwykłym drewnem, podobnie, po załatwieniu się z tymi demonicznymi 

książętami, porwę Rukmini jak ogień z ich środka." 

    Dowiedziawszy się o dokładnej dacie ślubu Rukmini, Krsna zapragnął wyruszyć tam 

natychmiast. Polecił więc Swemu woźnicy, Daruce, by zaprzęgnął konie do wozu i 

przygotował się do wyjazdu do królestwa Vidarbha. Po usłyszeniu tego polecenia, woźnica 

przyprowadził czwórkę specjalnych koni Krsny. Imiona i opisy tych koni znajdują się w 

Padma Puranie. Pierwszy, Śaivya, był zielonkawy; drugi, Sugriva, był popielaty jak lód; 

trzeci, Meghapuspa, był koloru młodej chmury; a ostatni, Balahaka, był szary. Kiedy konie 

zostały zaprzężone i powóz był gotowy do drogi, Krsna pomógł wsiąść braminowi i dał mu 

miejsce obok Siebie. Natychmiast opuścili Dvarakę i w ciągu jednej nocy dotarli do prowincji 

Vidarbha. Królestwo Dvaraki położone jest w zachodniej części Indii, a Vidarbha w części 

północnej. Dzieli je odległość nie mniejsza niż 1 000 mil, ale konie były tak prędkie, że 

dotarły do miejsca przeznaczenia, miasta zwanego Kundina, w przeciągu jednej nocy, albo co 

najwyżej dwunastu godzin. 

    Król Bhismaka nie był za bardzo entuzjastyczny jeśli chodzi o oddanie swojej córki 

Śiśupali, ale był zmuszony zaakceptować to małżeństwo ze względu na wielkie przywiązanie 

do swojego najstarszego syna, który je wynegocjował. Z obowiązku więc udekorował całe 

miasto na okazję ceremonii zaślubin i bardzo zależało mu na tym, by wszystko ułożyło się 

szczęśliwie. Wszystkie ulice spryskano wodą, a miasto było starannie uprzątnięte. Ponieważ 

Indie położone są w strefie tropikalnej, powietrze tam jest zawsze suche. Z tego powodu kurz 

zawsze gromadzi się na ulicach i drogach, więc muszą być one przynajmniej raz dziennie 

spryskiwane wodą, a w wielkich miastach, takich jak Kalkuta, dwa razy dziennie. Drogi 

Kundiny przystrojone były kolorowymi flagami i festonami, a w pewnych punktach miasta, 

gdzie krzyżowały się drogi, zbudowano bramy. Całe miasto było wspaniale udekorowane. 

Piękno miasta zostało dodatkowo wzbogacone wyglądem jego mieszkańców, tak kobiet jak i 

mężczyzn, ubranych w świeżo wyprane szaty, udekorowanych sandałowym kosmetykiem, 

naszyjnikami perłowymi i girlandami kwiatów. Wszędzie paliły się kadzidła i zapachy takie 

jak aguru przenikały powietrze. Kapłani i bramini zostali obficie nakarmieni i, z okazji tej 

rytualistycznej ceremonii, obdarowani krowami i kosztownościami. W ten sposób zostali 

zaangażowani w intonowanie hymnów wedyjskich. Córka Króla, Rukmini, była niezwykle 

piękna. Była bardzo czysta i miała piękne zęby. Na przegubie swojej ręki miała święty, 

przynoszący pomyślność pas. Otrzymała różnego rodzaju biżuterię, którą założyła na siebie, 

oraz długie jedwabne szaty przykrywające górne i dolne części jej ciała. Uczeni kapłani 

chronili ją śpiewając mantry z Sama, Rg i Yajur Vedy. Następnie intonowali hymny z Atharva 

Vedy i urządzili ofiarę ognia w celu złagodzenia złowieszczych koniunkcji niektórych gwiazd. 

    Król Bhismaka miał duże doświadczenie w postępowaniu z braminami i kapłanami 

podczas takich ceremonii. Szczególnie wyróżnił braminów, obdarowując ich dużą ilością 

srebra i złota, ziarna zmieszanego z melasą i krowami udekorowanymi złotymi ornamentami. 

Damaghosa, ojciec Śiśupali, dopełnił różnego rodzaju rytuałów, chcąc w ten sposób zapewnić 

dobry los swojej rodzinie. Ojciec Śiśupali nazywany był Damaghosą z powodu swoich 

wielkich możliwości w poskramianiu nieposłusznych obywateli. Dama oznacza trzymanie w 
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 karbach, a ghosa znaczy słynny. Tak więc słynął on z kontrolowania swoich obywateli. 

Damaghosa myślał, że gdyby Krsna przybył po to, aby zakłócić uroczystość, to z pewnością 

byłby zdolny poskromić Go za pomocą swojej siły militarnej. Więc po dokonaniu różnego 

rodzaju ceremonii dla zapewnienia pomyślności, Damaghosa zgromadził swoje oddziały 

wojskowe, znane jako Madasravi. Zebrał wiele słoni udekorowanych złotymi naszyjnikami 

oraz wiele powozów i koni, podobnie udekorowanych złotem. Wyglądało na to, że 

Damaghosa, razem ze swoim synem i innymi kompanami, udawał się do Kundiny głównie z 

myślą walki, chociaż nie zapomniał całkowicie o ślubie. 

    Kiedy Król Bhismaka dowiedział się, że Damaghosa przybywa wraz ze swoją świtą, 

wyjechał z miasta, aby go powitać. Poza bramą miasta było wiele ogrodów, gdzie mieli 

zatrzymać się zaproszeni goście. W wedyjskim systemie zawierania małżeństw ojciec pani 

młodej przyjmuje dużą świtę pana młodego i zapewnia im odpowiednie miejsce na dwa albo 

trzy dni, dopóki nie dokona się ceremonia zaślubin. Świta prowadzona przez Damaghosę 

liczyła tysiące mężczyzn, pomiędzy którymi byli tak znaczący królowie i osobistości, jak 

Jarasandha, Dantavakra, Viduratha i Paundraka. Wszyscy już wiedzieli, że Rukmini miała 

zostać poślubiona przez Krsnę, ale że jej starszy brat, Rukmi, postanowił oddać ją Śiśupali. 

Krążyły również pogłoski, że Rukmini posłała jakieś wieści do Krsny i dlatego żołnierze 

przypuszczali, że Krsna może być przyczyną dużego zamieszania, jeśli będzie próbował 

porwać Rukmini. Chociaż nie byli wolni od obaw, wszyscy gotowi byli stoczyć walkę z 

Krsną, aby zapobiec porwaniu dziewczyny. W międzyczasie Śri Balarama otrzymał 

wiadomość, że Krsna wyruszył do Kundiny jedynie w towarzystwie jakiegoś bramina. Słyszał 

również, że jest tam Śiśupala z wielką liczbą żołnierzy. Podejrzewając, że zaatakują oni 

Krsnę, Balarama zabrał ze Sobą silne oddziały wojskowe, wozy, piechotę, konie i słonie, i 

zjawił się w okolicach Kundiny. 

    Natomiast przebywająca w pałacu Rukmini oczekiwała przybycia Krsny, ale kiedy nie 

zjawiał się ani On, ani bramin, który zawiózł Mu wieści od niej, przepełniła się niepokojem i 

zaczęła myśleć o tym, jak bardzo jest nieszczęśliwa. "Tylko jedna noc dzieli ten dzień od dnia 

mojego ślubu, a pomimo tego ani bramin, ani Śyamasundara nie powrócili. Nie wiem jaki 

może być tego powód." Mając mało nadziei myślała, że może Krsna znalazł jakiś powód do 

niezadowolenia i odrzucił jej szczerą propozycję. Wskutek tego bramin może być 

rozczarowany i dlatego nie powrócił. Chociaż myślała o rożnych przyczynach zwłoki, 

oczekiwała ich obu w każdej chwili. 

    Rukmini dalej zaczęła myśleć, że półbogowie tacy jak Pan Brahma, Pan Śiva i bogini 

Durga mogą być niezadowoleni. Na ogół mówi się, że półbogowie gniewają się, kiedy nie są 

dostatecznie czczeni. Na przykład kiedy Indra dowiedział się, że mieszkańcy Vrndavany nie 

oddają mu czci (Krsna nie dopuścił do Indra-yajny), rozgniewał się bardzo i chciał ich ukarać. 

Wskutek tego Rukmini zaczęła myśleć, że ponieważ nie za bardzo czciła Pana Śivę i Pana 

Brahmę, mogli oni rozzłościć się i pokrzyżować jej plany. Również myślała, że bogini Durga, 

żona Pana Śivy, mogła wziąć stronę swojego męża. Pan Śiva znany jest jako Rudra, a jego 

żona znana jest jako Rudrani. Rudrani i Rudra odnoszą się do tych, którzy zwykli innych 

stawiać w takich nieszczęsnych warunkach, w których ci mogą płakać na wieki. Rukmini 

myślała o bogini Durdze jako o Giriji, córce gór Himalajów. Góry Himalaje są bardzo zimne i 

srogie, więc myślała, bogini Durga ma równie twarde i zimne serce. W swoim niepokoju i 

niecierpliwości, by zobaczyć Krsnę, Rukmini, która przede wszystkim była jeszcze 

dzieckiem, myślała w ten sposób o różnych półbogach. Gopi wielbiły boginię Katyayani, aby 

dostać Krsnę za męża. Podobnie, Rukmini myślała o różnych półbogach nie dla korzyści 

materialnej, ale z szacunku dla Krsny. Modlenie się do półbogów po to, aby osiągnąć łaskę 

Krsny, nie jest zabronione, a Rukmini była całkowicie pochłonięta myślami o Krsnie. 

    Chociaż starała się uspokoić, myśląc, że Govinda ma jeszcze czas na przybycie, czuła, że 

jej nadzieje stają się coraz bardziej próżne. Zaczęła ronić łzy, a kiedy stały się one bardziej 
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 obfite, zamknęła oczy w swojej bezradności. Kiedy Rukmini była tak głęboko pogrążona w 

myślach, w różnych częściach jej ciała pojawiły się pomyślne symptomy. Zaczęła drżeć jej 

lewa powieka, jak również ramiona i uda, a kiedy drżenie pojawia się w tych częściach ciała, 

jest to pomyślny znak, wskazujący na to, że należy oczekiwać czegoś korzystnego. 

    Właśnie wtedy Rukmini, pełna niepokoju, ujrzała bramina, swego wysłannika. Krsna, który 

jest Duszą Najwyższą wszystkich żywych istot, mógł zrozumieć niepokój Rukmini i dlatego 

posłał bramina do pałacu, aby powiadomił ją o Jego przybyciu. Kiedy Rukmini ujrzała 

bramina, zrozumiała pomyślne drżenie swojego ciała i natychmiast napełniła się radością. 

Uśmiechnęła się i zaczęła pytać, czy Krsna przybył już, czy jeszcze nie. Bramin 

odpowiedział, że syn dynastii Yadu, Śri Krsna, właśnie dopiero co przybył, a następnie 

podniósł ją na duchu mówiąc, że Krsna bezwzględnie obiecał ją uprowadzić. Wieści 

otrzymane od bramina tak bardzo uradowały Rukmini, że chciała obdarzyć go wszystkim, co 

tylko miała. Jednakże nie znajdując nic odpowiedniego do podarowania, ofiarowała mu tylko 

swoje pełne szacunku pokłony. Znaczenie ofiarowania pełnych uszanowania pokłonów 

osobie "starszej" jest takie, że osoba oddająca takie pokłony jest zobowiązana osobie, której 

oddaje szacunek. Innymi słowy, Rukmini chciała wyrazić to, że na zawsze pozostanie 

wdzięczna braminowi. Kiedy ktoś osiąga łaskę bogini fortuny, tak jak to było w przypadku 

bramina, ten bez wątpienia jest szczęśliwy i opływa w dostatki materialne. 

    Kiedy Król Bhismaka usłyszał o przybyciu Krsny i Balaramy, zaprosił ich na uroczystość 

ślubną swojej córki. Natychmiast przyjął Ich i Ich żołnierzy, ofiarowując im odpowiednie 

kwatery w ogrodach. I zgodnie ze zwyczajem wedyjskim Król ofiarował im także miód i 

świeżo wyprane szaty. Był on gościnny nie tylko dla Krsny i Balaramy, i królów takich jak 

Jarasandha, ale przyjął także wielu innych królów i książąt, odpowiednio do ich osobistej 

potęgi i siły, wieku i posiadłości materialnych. Z powodu ciekawości i przychylności dla 

Nich, ludzie Kundiny zgromadzili się przed Krsną i Balaramą, i zaczęli pić nektar Ich piękna. 

Z oczami pełnymi łez ofiarowali Im swoje ciche wyrazy szacunku. Byli bardzo zadowoleni, 

uważając Pana Krsnę za odpowiednią partię dla Rukmini. Tak bardzo pragnęli połączyć 

Krsnę z Rukmini, że zaczęli modlić się do Osoby Boga: "Nasz drogi Panie, jeśli dokonaliśmy 

jakichś pobożnych czynów, z których jesteś zadowolony, bądź miłosierny dla nas i przyjmij 

rękę Rukmini." Wygląda na to, że Rukmini była bardzo lubianą księżniczką i wszyscy 

obywatele, z powodu intensywnej do niej miłości, modlili się o najlepszy dla niej los. W 

międzyczasie Rukmini, bardzo pięknie ubrana i chroniona przez straż przyboczną, wyszła z 

pałacu, by odwiedzić świątynię Ambiki, bogini Durgi. 

    Wielbienie bóstw w świątyni istniało od początku kultury wedyjskiej. Bhagavad-gita 

opisuje pewną klasę ludzi nazywanych veda-vada-rata, którzy wierzą jedynie w 

rytualistyczne ceremonie wedyjskie, ale nie uznają kultu świątynnego. Takie niemądre osoby 

mogą tutaj zwrócić uwagę na to, że chociaż małżeństwo Krsny i Rukmini miało miejsce 

więcej niż 5 000 lat temu, to istniał wtedy kult świątynny. W Bhagavad-gicie Pan mówi, yanti 

deva-vrata-devan: "Czciciele półbogów osiągają planety półbogów." Było wielu ludzi, którzy 

wielbili półbogów i wielu, którzy bezpośrednio czcili Najwyższą Osobę Boga. System 

wielbienia półbogów był skierowany głównie do Pana Brahmy, Pana Śivy, Pana Ganeśy, do 

boga Słońca i bogini Durgi. Pan Śiva i bogini Durga byli czczeni nawet przez rody 

królewskie. Inni pomniejsi półbogowie byli czczeni przez głupich, niższych ludzi. Jeśli zaś 

chodzi o braminów i Vaisnavów, to wielbili oni jedynie Pana Visnu, Najwyższą Osobę Boga. 

Bhagavad-gita potępia wielbienie półbogów, ale nie zakazuje tego. Wyraźnie oznajmia, że 

mało inteligentne klasy ludzi czczą różnych półbogów dla materialnych korzyści. Z drugiej 

strony, chociaż Rukmini była boginią fortuny, chodziła do świątyni bogini Durgi, gdyż było 

tam wielbione jej rodzinne bóstwo. Śrimad-Bhagavatam oznajmia, że kiedy Rukmini udawała 

się do świątyni Durgi, w swoim sercu zawsze myślała o lotosowych stopach Krsny. Zatem, 

kiedy chodziła do takiej świątyni, nie miała intencji takiej, jaką miewają zwykłe osoby, którzy 
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 chodzą tam by błagać o korzyści materialne. Jej jedynym celem był Krsna. Kiedy ludzie 

chodzą do jakiejś świątyni półboga, to w rzeczywistości celem jest Krsna, ponieważ to 

właśnie On daje półbogom moc obdarzania materialnymi łaskami. 

    Kiedy Rukmini zmierzała w kierunku świątyni, była bardzo cicha i poważna. Obok niej 

szła jej matka i przyjaciółka, a w środku żona bramina. Otaczała ją również królewska straż 

przyboczna. (Ten zwyczaj odwiedzania świątyni półboga przez przyszłą panią młodą jest 

nadal przestrzegany w Indiach.) Procesji tej akompaniowały różne instrumenty muzyczne. 

Głosy bębnów, konch i rogów różnych rozmiarów, takich jak panava, turya i bheri, dawały 

melodię, która była nie tylko pomyślna, ale również bardzo słodka i przyjemna dla ucha. Było 

tam tysiące żon szanowanych braminów. Wszystkie te kobiety były wspaniale ubrane i 

odpowiednio przystrojone ornamentami. Ofiarowały Rukmini girlandy kwiatów, papkę 

sandałową i różnego rodzaju kolorowe szaty, chcąc w ten sposób pomóc jej w wielbieniu 

Pana Śivy i bogini Durgi. Niektóre z tych kobiet były już bardzo stare i wiedziały w jaki 

sposób intonować modlitwy dla bogini Durgi i Pana Śivy, więc prowadziły intonowanie tych 

modlitw przed bóstwem, które następnie powtarzała Rukmini i inni. 

    Rukmini ofiarowała swe modlitwy bóstwu, mówiąc: "Moja droga bogini Durgo, ofiaruję 

tobie i twoim dzieciom moje pokorne wyrazy szacunku." Bogini Durga ma czwórkę sławnych 

dzieci: dwie córki – boginię fortuny, Laksmi, i boginię nauk, Sarasvati – dwóch sławnych 

synów, Pana Ganeśę i Pana Karttikeyę. Wszyscy oni uważani są za półbogów i boginie. 

Ponieważ bogini Durga jest zawsze czczona razem ze swoimi słynnymi dziećmi, Rukmini 

specjalnie ofiarowała jej swoje wyrazy szacunku w ten sposób; jednakże jej modlitwy były 

inne. Zwykli ludzie modlą się do bogini Durgi o materialne bogactwa, sławę, korzyści, siłę, 

itd. Rukmini jednakże pragnęła Krsnę za męża i w tym celu modliła się do bogini, aby ją 

zadowolić i otrzymać jej błogosławieństwo. Ponieważ pragnęła tylko Krsny, jej modlitwy do 

półbogów nie są potępiane. Kiedy Rukmini pogrążona była w tych swoich modlitwach, przed 

bóstwem złożono różne dary, z których głównym była woda, różnego rodzaju ognie, kadzidła, 

szaty, girlandy i rozmaity pokarm przygotowany z ghee, taki jak puri i kacuri. Były tam 

również owoce, trzcina cukrowa, orzechy betel i przyprawy. Rukmini ofiarowała to wszystko 

bóstwu z wielkim oddaniem, zgodnie z zasadami i pod kierunkiem starszych żon braminów. 

Po tej rytualistycznej ceremonii kobiety ofiarowały Rukmini prasadam, czyli pozostałości 

ofiarowanego pożywienia, które ta przyjęła z wielkim szacunkiem. Następnie Rukmini 

ofiarowała swoje wyrazy szacunku kobietom i bogini Durdze. Po zakończeniu tej procedury 

wielbienia, Rukmini wzięła za rękę jedną z swoich przyjaciółek i w towarzystwie innych 

opuściła świątynię. 

    Wszyscy książęta i goście, którzy przybyli do Kundiny na ślub, zgromadzili się na 

zewnątrz świątyni, aby ujrzeć Rukmini. Szczególnie niecierpliwie wyglądali książęta, 

ponieważ w rzeczywistości wszyscy myśleli, że będą mieli ją za żonę. Ujrzawszy ją, wszyscy 

zdumieni pomyśleli, że została stworzona przez stwórcę specjalnie w tym celu, aby oszołomić 

wszystkich wielce bohaterskich książąt. Jej ciało było wspaniale zbudowane, z bardzo cienką 

kibicią. Miała zielone oczy, różowe usta i piękną twarz, otoczoną wijącymi się włosami i 

różnymi kolczykami. Na kostkach ponad stopami nosiła wysadzane klejnotami bransolety. 

Wyglądała tak, jak gdyby została namalowana przez artystę, potrafiącego doskonale oddać 

piękno wyrażone przez wielkiego poetę. Piersi jej były lekko wzniesione, co wskazuje na to, 

że była bardzo młodą dziewczyną, mającą nie więcej niż trzynaście czy czternaście lat. To jej 

niezwykłe piękno miało przyciągać szczególnie uwagę Krsny. Chociaż książęta przyglądali 

się jej pięknej sylwetce, nie była ona wcale z tego powodu dumna. Jej oczy poruszały się 

niespokojnie, a kiedy uśmiechała się bardzo prosto, jak niewinna dziewczyna, jej zęby 

podobne były do kwiatów lotosu. Spodziewając się, że Krsna zabierze ją już za chwilę, 

bardzo powoli zdążała w kierunku domu. Jej nogi poruszały się tak, jak dorosłe łabędzie, a 

dzwoneczki u jej kostek dzwoniły bardzo łagodnie. 
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     Jak to już wspomniano wcześniej, wielce rycerscy książęta, którzy zgromadzili się tam, 

byli tak pełni podziwu dla piękna Rukmini, że omalże nie stracili przytomności. Pełni 

pożądania, lecz bez zbytniej nadziei, pragnęli ręki Rukmini, porównując swoją urodę do jej. 

Jednakże Śrimati Rukmini nie była zainteresowana żadnym z nich. W swoim sercu czekała 

tylko na to, kiedy Krsna przybędzie i zabierze ją stamtąd. Kiedy poprawiała pierścień na 

palcu swojej lewej ręki, przypadkiem spojrzała na książąt i nagle spostrzegła, że Krsna jest 

pomiędzy nimi. Chociaż Rukmini nigdy wcześniej nie widziała Krsny, zawsze myślała o Nim 

i dlatego poznała Go bez trudu, kiedy ujrzała Go pośród zebranych książąt. Krsna, nie 

zważając na innych, natychmiast skorzystał z okazji, aby umieścić Rukmini w Swoim 

powozie, na którym widniała flaga z wizerunkiem Garudy. Następnie ruszył wolno, bez 

strachu, zabierając Rukmini dokładnie tak, jak lew zabiera sarnę spośród szakali. W 

międzyczasie pojawił się tam Balarama z żołnierzami dynastii Yadu. 

     Jarasandha, który już wielokrotnie doznał porażki od Krsny, zaczął krzyczeć wtedy: "Jak 

to, Krsna zabiera od nas Rukmini bez żadnego sprzeciwu! Jaki jest pożytek z naszej 

waleczności i naszych strzał?! Moi drodzy książęta, patrzcie tylko! Tracimy przez to naszą 

reputację. To tak jakby szakal porwał zdobycz lwa." 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do pięćdziesiątego drugiego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Krsna porywa Rukmini". 
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 *53. Krsna pokonuje wszystkich książąt i zabiera Rukmini do 

Dvaraki 

    Porwanie Rukmini przez Krsnę bardzo rozgniewało wszystkich książąt na czele z 

Jarasandhą. Uderzeni pięknem Rukmini, pospadali z grzbietów swoich koni i słoni, ale teraz 

zaczęli powstawać, zbrojąc się odpowiednio. Podniósłszy swoje łuki i strzały, udali się w 

pościg za Krsną na swoich powozach, koniach i słoniach. Aby powstrzymać ten pościg, 

żołnierze dynastii Yadu zawrócili i zagrodzili im drogę. I tak oto rozpoczęła się zacięta walka 

pomiędzy dwiema grupami wojowników. Książęta występujący przeciwko Krsnie kierowani 

byli przez Jarasandhę i wszyscy byli bardzo doświadczeni w walce. Tak jak chmura oblewa 

zbocze potokami deszczu, tak oni zalali potokiem strzał żołnierzy dynastii Yadu. Zebrana na 

zboczu góry chmura nie porusza się zbytnio, dlatego siła deszczu jest o wiele większa na 

górze niż gdziekolwiek indziej. 

    Książęta będący przeciwnikami Krsny byli zdecydowani pokonać Go i odebrać Rukmini, 

więc walczyli z Nim bardzo zaciekle. Siedząca obok Krsny Rukmini ujrzała, jak strzały mkną 

w kierunku żołnierzy dynastii Yadu. Pełna strachu zaczęła patrzeć na twarz Krsny, wyrażając 

swą wdzięczność, że podjął On takie ryzyko tylko ze względu na jej osobę. Jej oczy były 

bardzo niespokojne i było jej bardzo przykro, ale Krsna natychmiast zrozumiał jej umysł. 

Dodał jej więc otuchy tymi słowami: "Moja droga Rukmini, nie martw się. Bądź pewna, że 

żołnierze dynastii Yadu bardzo szybko poradzą sobie ze wszystkimi przeciwnikami." 

    W tym czasie, kiedy Krsna rozmawiał z Rukmini, dowódcy oddziałów Yadu, na czele z 

Balaramą (który znany jest również jako Sankarsana) jak również z Gadadharą, bez zwłoki 

podjęli wyzwanie przeciwników i zaczęli atakować strzałami ich konie, słonie oraz wozy. 

Wkrótce w wirze walki książęta i żołnierze strony przeciwnej zaczęli spadać ze swoich koni, 

słoni i wozów, i w bardzo krótkim czasie pole walki zaścielone zostało milionami odciętych 

głów, ozdobionych hełmami i kolczykami. Również oddzielone od ciał żołnierzy zostały ich 

ręce wraz z łukami, strzałami i buławami. Wszędzie leżały stosy głów i koni. Cała piechota, 

jak również ich wielbłądy, słonie i osły, poupadali z odciętymi głowami. 

    Żołnierze Jarasandhy, widząc, że stopniowo szala zwycięstwa przechyla się na stronę 

żołnierzy Krsny, pomyśleli, że nie jest mądrze tracić życie w tej walce dla interesu Śiśupali. 

Śiśupala sam powinien walczyć, aby wyrwać Rukmini z rąk Krsny, ale kiedy żołnierze 

spostrzegli, że Śiśupala nie jest dostatecznie kompetentny, aby walczyć z Krsną, postanowili 

nie tracić swoich sił niepotrzebnie i dlatego wycofali się z walki. 

    Niektórzy książęta pojawili się przed Śiśupalą, zgodnie z etykietą. Ujrzeli, że jest on bardzo 

zniechęcony, jak ktoś, kto stracił żonę. Jego twarz zdawała się być wysuszona, stracił całą 

energię i zniknęło całe piękno jego ciała. Zaczęli więc przemawiać do niego w ten sposób: 

"Drogi Śiśupalo, nie bądź taki zrezygnowany. Należysz do klasy królewskiej i jesteś 

pierwszym pomiędzy wojownikami. Dla osoby takiej jak ty nie ma kwestii nieszczęścia czy 

szczęścia, gdyż żaden z tych stanów nie jest trwały. Bądź zatem odważny. Nie poddawaj się 

uczuciu rozczarowania z powodu tej tymczasowej porażki. Przede wszystkim, nie my 

jesteśmy ostatecznym sprawcą. Tak jak marionetki tańczą w rękach magika, tak my tańczymy 

zgodnie z wolą Najwyższego i tylko za Jego łaską cierpimy niedolę lub radujemy się 

szczęściem, które wskutek tego przeplatają się równomiernie w każdych warunkach." 

    Przyczyną całej tej katastrofy i porażki była zawistna natura starszego brata Rukmini, 

Rukmi. Był on bardzo rozgoryczony, kiedy ujrzał, że Krsna porwał jego siostrę, którą 

planował oddać za żonę Śiśupali. Więc on i Śiśupala, jego przyjaciel i niedoszły szwagier, 

powrócili do swoich domów. Rukmi był bardzo urażony i postanowił osobiście dać nauczkę 

Krsnie. Zwołał więc swoich własnych żołnierzy – oddziały wojskowe składające się z kilku 

tysięcy słoni, koni, wozów i piechoty – i wyposażony w taką militarną siłę, zaczął podążać za 

Krsną do Dvaraki. Chcąc okazać swój prestiż, zaczął chełpić się przed powracającymi 
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 królami, "Nie byliście w stanie pomóc Śiśupali poślubić moją siostrę Rukmini, ale ja nie 

mogę pozwolić, aby Krsna wziął ją siłą. Dam Mu odpowiednią nauczkę. Wyruszam tam 

zaraz." Pozując na wielkiego wodza, ślubował przed wszystkimi obecnymi książętami, "Jeśli 

nie zabiję Krsny w tej walce i nie przyprowadzę z powrotem mojej siostry, nie powrócę do 

swojej stolicy, Kundiny. Składam ten ślub przed wami wszystkimi i zobaczycie, że go 

wypełnię." Po wypowiedzeniu wszystkich tych chełpliwych słów, Rukmi bezzwłocznie 

wsiadł do swojego wozu i polecił woźnicy ścigać Krsnę. Powiedział: "Chcę natychmiast z 

Nim walczyć. Ten wieśniak stał się bardzo dumny z powodu Swojej podstępnej, chytrej walki 

z ksatriyami, ale dzisiaj dam Mu dobrą lekcję. Ponieważ miał czelność porwać moją siostrę, 

porachuję się z Nim odpowiednio za pomocą moich ostrych strzał." W ten sposób ten 

nieinteligentny człowiek, Rukmi, nieświadomy rozmiarów siły i dokonań Najwyższej Osoby 

Boga, zaczął zuchwale Mu wygrażać. 

    W swojej wielkiej głupocie wkrótce stanął przed Krsną, wykrzykując raz po raz: 

"Zatrzymaj się na chwilę i walcz ze mną." I napiąwszy swój łuk, wypuścił trzy potężne strzały 

w kierunku Krsny. Następnie urągał Krsnie, nazywając Go najbardziej ohydnym potomkiem 

dynastii Yadu i poprosił Go, aby zatrzymał się na chwilę, gdyż chce Mu dać dobrą nauczkę. 

"Uprowadzasz moją siostrę tak jak wrona kradnie oczyszczone masło przeznaczone na ofiarę. 

Jesteś dumny ze Swojej militarnej siły, ale nie jesteś zdolny do walki według religijnych 

zasad. Ukradłeś moją siostrę, lecz zaraz pozbawię Cię Twojej fałszywej dumy. Możesz 

zatrzymać moją siostrę tak długo, dopóki nie przygwożdżę Cię do ziemi moimi strzałami." 

    Po wysłuchaniu tych szalonych słów Rukmi, Pan Krsna natychmiast wypuścił strzałę, którą 

przeciął cięciwę jego łuku, tak że nie mógł on już wypuścić następnej strzały. Rukmi 

natychmiast podniósł inny łuk i wypuścił pięć strzał w kierunku Krsny. Zaatakowany przez 

niego po raz drugi, Krsna ponownie przeciął strzałą cięciwę jego łuku. Rukmi podniósł trzeci 

łuk i Krsna jeszcze raz przeciął w nim cięciwę. Tym razem, aby dać Rukmiemu dobrą 

nauczkę, Krsna osobiście wypuścił w jego kierunku sześć strzał, a następnie jeszcze osiem. W 

ten sposób cztery konie zostały zabite przez cztery strzały, woźnica przez następną, a wyższa 

część wozu Rukmiego, łącznie z flagą, została odcięta pozostałymi trzema strzałami. 

    Straciwszy wszystkie strzały, Rukmi skorzystał następnie z miecza, puklerza, trójzębów, 

lanc i innej podobnej broni używanej do walki ręcznej, ale Krsna natychmiast niszczył je w 

ten sam sposób. Po kilku takich porażkach w swoich próbach, Rukmi po prostu podniósł swój 

miecz i podbiegł szybko do Krsny, podobnie jak mucha zbliża się do ognia. Ale skoro tylko 

dobiegł do Krsny, Krsna pociął jego broń na kawałki. Tym razem Krsna podniósł Swój ostry 

miecz, zamierzając zabić go natychmiast, ale siostra Rukmiego, Rukmini, rozumiejąc, że 

teraz Krsna nie oszczędzi jej brata, upadła do lotosowych stóp Pana i bardzo żałosnym 

głosem, drżąc z wielkiego strachu, zaczęła błagać swojego męża. 

    Rukmini najpierw nazwała Krsnę "Yogeśvarą". Yogeśvara oznacza tego, który posiada 

niepojęte bogactwa i moce. Krsna posiada nieograniczone bogactwa i moce, podczas gdy brat 

Rukmini miał jedynie ograniczoną siłę wojskową. Krsna jest nieograniczony, podczas gdy jej 

brat był ograniczony na każdym kroku swojego życia. Dlatego Rukmiego nie można było 

porównać nawet do nieznacznego insekta przed nieograniczoną siłą Krsny. Również zwróciła 

się do Krsny jako do Boga bogów. Jest wielu potężnych półbogów, takich jak Pan Brahma, 

Pan Śiva, Indra i Candra. Krsna jest Panem wszystkich tych bogów, podczas gdy brat 

Rukmini był nie tylko zwykłą ludzką istotą, ale był w rzeczywistości najniższym spośród 

wszystkich, ponieważ nie miał żadnego zrozumienia Krsny. Innymi słowy, ludzka istota, 

która nie ma pojęcia o prawdziwej pozycji Krsny, jest najniższą w ludzkim społeczeństwie. 

Rukmini również zwróciła się do Krsny jako "Jagatpati'', pana całej kosmicznej manifestacji. 

W porównaniu z Nim jej brat był tylko zwykłym księciem. 

    W ten sposób Rukmini porównała pozycję Rukmiego do pozycji Krsny i z wielkim 

wzruszeniem błagała swojego męża, aby nie zabijał jej brata tuż przed tą pomyślną chwilą, 
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 kiedy ona ma się zjednoczyć z Krsną, i aby łaskawie mu wybaczył. Innymi słowy, odsłoniła 

ona swoją prawdziwą naturę kobiety. Była szczęśliwa, że otrzymuje Krsnę za męża właśnie 

wtedy, kiedy miał odbyć się jej ślub z kimś innym, ale nie chciała, by odbyło się to kosztem 

jej starszego brata, który, przede wszystkim, kochał swoją młodszą siostrę i chciał oddać ją za 

żonę komuś, kto był jego zdaniem lepszym kandydatem. Kiedy Rukmini błagała Krsnę o 

życie swojego brata, całe jej ciało drżało, a z powodu wielkiej troski twarz jej zdawała się być 

wysuszoną, głos uwiązł jej w gardle, a wszystkie ornamenty spadły z jej drżącego ciała i 

rozsypały się po ziemi. Pan Krsna natychmiast napełnił się współczuciem i zgodził się 

oszczędzić głupiego Rukmiego. Ale jednocześnie chciał go w jakiś sposób ukarać, więc 

związał go kawałkami sukna i ściął mu brodę, wąsy i włosy, zostawiając jedynie ich kępki tu i 

ówdzie. 

    Kiedy Krsna w ten sposób zajęty był Rukmim, żołnierze dynastii Yadu, dowodzeni przez 

Samego Balaramę, złamali całą siłę armii Rukmiego, tak jak słoń łamie kruchą łodyżkę 

kwiatu lotosu w zbiorniku wodnym. Innymi słowy, tak jak słoń łamie całą konstrukcję kwiatu 

lotosu podczas swojej kąpieli w wodzie, tak też militarna siła Yadavów zniszczyła siły 

Rukmiego. Kiedy jednakże dowódcy dynastii Yadu spotkali się z Krsną, wszyscy byli 

zdumieni z powodu sytuacji Rukmiego. Szczególnie Pan Balarama napełnił się współczuciem 

dla Swojej szwagierki, dopiero co poślubionej przez Jego brata. Balarama osobiście rozwiązał 

Rukmiego i po to, aby jeszcze bardziej zadowolić Rukmini, zganił nieco Krsnę. "Krsno, 

Twoje postępowanie nie jest wcale zadowalające", powiedział. Jest to czyn niegodny Naszej 

rodzinnej tradycji! Ścięcie komuś włosów, brody i wąsów, prawie że równa się zabiciu tej 

osoby. Bez względu na to, jak postąpił Rukmi, jest on teraz Naszym szwagrem, krewnym 

Naszej rodziny, więc nie powinieneś stawiać go w takiej sytuacji." 

    Następnie, aby ją uspokoić, Pan Balarama powiedział do Rukmini, "Nie powinnaś smucić 

się z tego powodu. że twój brat został tak oszpecony. Każdy cierpi albo cieszy się 

odpowiednio do skutków swoich czynów." Pan Balarama chciał przekonać Rukmini, że nie 

powinno być jej przykro z powodu cierpienia jej brata, ponieważ to cierpienie jest skutkiem 

jego postępowania. Nie powinno się być zbytnio przywiązanym do takiego brata. Pan 

Balarama ponownie zwrócił się do Krsny i powiedział, "Mój drogi Krsno, krewny, nawet jeśli 

popełnia taki błąd i zasługuje na śmierć, powinien uzyskać przebaczenie. Ponieważ, gdy taki 

krewny uświadomi sobie swój błąd, sama ta świadomość podobna jest śmierci. Dlatego nie 

ma potrzeby zabijania go." Następnie jeszcze raz zwrócił się do Rukmini, i poinformował ją, 

że powszechne obowiązki ksatriyi w społeczeństwie ludzkim zostały tak ustanowione, że, 

zgodnie z zasadami walki, jeden brat może zostać wrogiem drugiego i stanąć po przeciwnej 

stronie. Ksatriya nie waha się zabić nawet własnego brata. Innymi słowy, Pan Balarama 

chciał poinformować Rukmini, że Rukmi i Krsna zachowali się prawidłowo nie okazując 

sobie miłosierdzia w walce, pomimo tego, że są szwagrami. Śri Balarama dalej pouczał 

Rukmini, że ksatriyowie są typowym przykładem materialistycznego sposobu życia i, są 

bardzo dumni tam, gdzie chodzi o zdobycze materialne. Dlatego, jeśli dochodzi do walki 

pomiędzy wojowniczymi ksatriyami o królestwo, ziemię, bogactwa, kobiety, prestiż albo siłę, 

starają się postawić jeden drugiego w jak najbardziej nikczemnej sytuacji. Balarama pouczał 

Rukmini, że jej uczucie do brata Rukmiego, który był przyczyną zatargu pomiędzy tak 

wieloma osobami, jest brakiem rozwagi, właściwym dla zwykłych materialistów. Charakter 

jej brata nie jest bynajmniej godny podziwu, wziąwszy pod uwagę to, jak traktował innych 

przyjaciół, a mimo tego Rukmini, jak zwykła kobieta, darzyła go takim uczuciem. Nie 

zasługiwał on na to, by być jej bratem, a mimo tego Rukmini miała do niego słabość. 

    "Poza tym", kontynuował Balarama, "uważanie kogoś za osobę neutralną, wroga lub 

przyjaciela, jest właściwe osobom, które mają materialne podejście do życia. Takie niemądre 

osoby oszołomione są zewnętrzną energią Najwyższego Pana. Dusza ma te same czyste cechy 

w każdym wcieleniu materialnym, ale osoby, które nie są dostatecznie inteligentne, 
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 dostrzegają jedynie różnice cielesne pomiędzy zwierzętami i ludźmi, wykształconymi i 

niewykształconymi, bogatymi i biednymi, itd., które przykrywają czystą duszę. Takie 

rozróżnianie czynione jedynie na podstawie ciała, jest podobne czynieniu różnic pomiędzy 

ogniem na podstawie różnego typu opału, który ten ogień pochłania. Bez względu na to, jaki 

jest rozmiar i kształt opału, to nie ma takiej różnicy w rozmiarach i kształcie ognia, który z 

niego pochodzi. Podobnie, w powietrzu nie ma różnic w rozmiarach i kształtach." 

    W ten sposób Balarama uspokoił ich poprzez Swoje moralne i etyczne nauki. Powiedział 

dalej: "To ciało jest częścią materialnej manifestacji. Żywa istota, czyli dusza, będąc w 

kontakcie z materią, transmigruje z jednego ciała do innego, ulegając złudnym radościom, i to 

znane jest jako egzystencja materialna. Ten kontakt żywej istoty z egzystencją materialną nie 

jest dla niej ani integracją, ani dezintegracją. Moja droga, czysta szwagierko, dusza jest 

oczywiście przyczyną tego materialnego ciała, tak jak słońce jest przyczyną światła 

słonecznego, wzroku i form materialnej manifestacji. Przykład światła słonecznego i 

materialnej manifestacji jest bardzo odpowiedni do zrozumienia kontaktu żywych istot z tym 

światem materialnym. Rano jest wschód słońca i ciepło i światło wysyłane są przez cały 

dzień, podczas wędrówki słońca. Słońce jest przyczyną całej materialnej produkcji oraz 

kształtów i form. Słońce jest przyczyną tego, że istnieje integracja i dezintegracja (zachodzi 

łączenie się i rozkład elementów materialnych). Ale skoro tylko słońce zachodzi, cała 

manifestacja nie ma już związku ze słońcem, które przeszło po prostu z jednego miejsca w 

inne. Kiedy słońce przechodzi z półkuli wschodniej do zachodniej, na wschodniej półkuli 

pozostają skutki oddziaływania światła słonecznego, ale samo światło słoneczne widoczne 

jest wówczas na półkuli zachodniej. Podobnie, w określonych warunkach żywa istota 

przyjmuje czy wytwarza różnego rodzaju ciała i różnego rodzaju związki cielesne, ale skoro 

tylko porzuca obecne ciało i przyjmuje inne, nie ma nic wspólnego z poprzednim. Podobnie 

też żywa istota nie ma nic wspólnego z ciałem następnym, które przyjmuje. Jest ona zawsze 

wolna od kontaktu z tym cielesnym zanieczyszczeniem. Dlatego wniosek jest taki, że 

pojawianie się i znikanie ciała nie ma nic wspólnego z żywą istotą, tak samo jak przybywanie 

i ubywanie księżyca nie ma nic wspólnego z samym księżycem. Kiedy księżyca przybywa, 

błędnie myślimy, że księżyc się rozwija, a kiedy ubywa, myślimy, że się pomniejsza. W 

rzeczywistości księżyc, taki jaki jest, jest zawsze taki sam i nie ma on nic wspólnego z 

obserwowanym przez nas przybywaniem i ubywaniem. 

    "Świadomość egzystencji materialnej może zostać porównana do snu i marzeń sennych. 

Kiedy człowiek śpi, śni o wielu nierzeczywistych zdarzeniach, i w rezultacie takich snów 

ulega różnego rodzaju niepokojom i szczęściu. Podobnie, kiedy ktoś "pogrążony jest we śnie" 

świadomości materialnej, cierpi skutki przyjęcia ciała i ponownego porzucenia go w 

egzystencji materialnej. Przeciwieństwem do tej świadomości materialnej jest świadomość 

Krsny. Innymi słowy, kiedy człowiek wznosi się do platformy świadomości Krsny, uwalnia 

się od tej fałszywej koncepcji życia." 

    W ten sposób Balarama pouczał ich o wiedzy duchowej. Zwrócił się On do Swojej 

szwagierki w ten sposób: "Słodka, uśmiechnięta Rukmini, nie smuć się z powodu fałszywych 

pobudek, których przyczyną jest ignorancja. To tylko nasze fałszywe wyobrażenia czynią nas 

nieszczęśliwymi, ale to nieszczęście natychmiast zostaje rozproszone poprzez dyskusje o 

filozofii prawdziwego życia. Bądź szczęśliwa tylko na tej platformie." 

    Po wysłuchaniu tych oświecających instrukcji Śri Balaramy, Rukmini natychmiast się 

uspokoiła. Zniknęło jej nieszczęście i cierpienie z powodu oglądania zdegradowanej pozycji 

jej brata, Rukmiego. Jeśli zaś chodzi o Rukmiego, to ani nie dotrzymał on swojej obietnicy, 

ani też nie spełnił swojej misji. Przybył tam ze swymi żołnierzami i oddziałami, aby pokonać 

Krsnę i odzyskać swą siostrę, ale spotkał go los wprost przeciwny, stracił wszystkich 

żołnierzy i siłę militarną. Sam był bardzo zdegradowany i bardzo zasmucony z tego powodu, 

ale dzięki łasce Pana mógł żyć dalej tyle, ile mu było przeznaczone. Ponieważ był ksatriyą, 
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 pamiętał swoje śluby, że nie powróci do swojej stolicy Kundiny, jeśli nie zabije Krsny i nie 

odzyska swojej siostry. A tego nie udało mu się zrobić. Dlatego, pełen złości, zdecydował się 

nie wracać do swojej stolicy, ale zbudował mały domek w wiosce zwanej Bhojakata, gdzie 

pozostał do końca swego życia. 

    Po pokonaniu wszystkich nieprzyjaciół i uprowadzeniu Rukmini, Krsna przywiózł ją do 

Swojej stolicy, Dvaraki, gdzie poślubił ją zgodnie z wedyjskim rytuałem. Po zawarciu tego 

małżeństwa, Krsna został Królem dynastii w Dvarace. Wszyscy obywatele byli bardzo 

szczęśliwi z powodu Jego małżeństwa z Rukmini i w każdym domu święcono to wydarzenie 

bardzo uroczyście. Mieszkańcy Dvaraki byli tak zadowoleni, że ubrali się w najpiękniejsze 

szaty i ornamenty, i udali się do młodej pary, Krsny i Rukmini, z darami odpowiadającymi 

ich odpowiednim pozycjom. Wszystkie domy Yadupuri (Dvaraki) były dekorowane flagami, 

festonami i kwiatami. Przy każdym z nich wzniesiono z tej okazji specjalne bramy, po obu 

stronach których stały naczynia napełnione wodą. Całe miasto przesiąknięte było zapachem 

kadzideł wysokiej jakości, a nocą oświetlone tysiącami lamp, zdobiących wszystkie budynki. 

   Całe miasto radowało się z powodu małżeństwa Krsny i Rukmini. Wszystkie drzewa 

bananowe i drzewa betelowe w mieście przystrojono obficie ozdobami. Te drzewa uważane 

są za bardzo pomyślne w radosnych uroczystościach. Było tam również wiele słoni, 

niosących na swoich grzbietach królów różnych zaprzyjaźnionych królestw. Jest to w 

zwyczaju słoni, że gdzie tylko zobaczą małe rośliny i drzewa, wyrywają je z korzeniami, z 

powodu swojej żartobliwej i frywolnej natury, i rozrzucają je wkoło, tu i tam. Słonie 

zgromadzone tam z tej okazji również porozrzucały wszędzie drzewa bananowe i drzewa 

betelowe, ale pomimo tej szalonej akcji, całe miasto, z drzewami porozrzucanymi tu i tam, 

wyglądało bardzo pięknie. 

    Zaprzyjaźnieni królowie Kauravów i Pandavów byli reprezentowani przez Dhrtarastrę, 

pięciu braci Pandu, Króla Drupadę, Króla Santardanę, jak również ojca Rukmini, Bhismakę. 

Ponieważ Krsna porwał Rukmini, doszło początkowo do pewnego nieporozumienia pomiędzy 

dwoma rodami, ale Bhismaka, Król Vidarbhy, poproszony przez Śri Balaramę i przez wiele 

świętych osób, został nakłoniony do uczestnictwa w uroczystości zaślubin Krsny i Rukmini. 

Chociaż porwanie Rukmini przez Krsnę nie było bardzo szczęśliwym wydarzeniem w 

królestwie Vidarbhy, porywanie takie nie było rzeczą niezwykłą pomiędzy ksatriyami. Było 

to w rzeczywistości rzeczą powszechną prawie we wszystkich małżeństwach. Zresztą Król 

Bhismaka od samego początku był skłonny oddać swoją piękną córkę Krsnie. Tak czy 

inaczej, osiągnął swój cel, więc rad wziął udział w tej uroczystości zaślubin, mimo iż jego 

najstarszy syn został zhańbiony w walce. W Padma Puranie znajduje się wzmianka, że w 

uroczystości tej wziął udział też Nanda Maharaja i pasterze Vrndavany. Z tej okazji przybyli 

również do Dvaraki, wraz ze wszystkimi swoimi królewskimi parafernaliami, królowie z 

królestw Kuru, Srnjaya, Kekaya, Vidarbha oraz Kunti. 

    Historia porwania Rukmini przez Krsnę była opiewana w wielu poematach i zawodowi 

recytatorzy prezentowali ją wszędzie. Wszyscy zgromadzeni królowie, a szczególnie ich 

córki, byli pełni podziwu i bardzo chciwie słuchali o rycerskich dokonaniach Krsny. W ten 

sposób wszyscy goście, jak również mieszkańcy Dvaraki, byli bardzo szczęśliwi widząc 

Krsnę i Rukmini razem. Innymi słowy, Najwyższa Dusza, który jest żywicielem i obrońcą 

każdego, i bogini fortuny, zostali zjednoczeni i wszyscy ludzie czuli nadzwyczajną radość. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do pięćdziesiątego trzeciego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Krsna pokonuje wszystkich książąt i zabiera Rukmini do 

Dvaraki ". 
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 *54. Pradyumna zrodzony z Krsny i Rukmini 

    Mówi się, że Kupidyn, który jest bezpośrednią, integralną cząstką Pana Vasudevy i który 

poprzednio został spalony na popiół przez rozgniewanego Pana Śivę, narodził się w łonie 

Rukminidevi, poczęty przez Krsnę. Kupidyn to inaczej Kamadeva, półbóg z planet 

niebiańskich, posiadający moc wzbudzania pożądliwych pragnień. Najwyższa Osoba Boga, 

Krsna, ma wiele Swoich integralnych części, które nie znajdują się na tym samym poziomie. 

Poczwórna ekspansja Krsny – Vasudeva, Śankarsana, Pradyumna i Aniruddha – są 

bezpośrednio w kategorii Visnu. Kama, czyli półbóg Kupidyn, który później narodził się w 

łonie Rukmini, również został nazwany Pradyumną, ale nie może on być Pradyumną w 

kategorii Visnu. Należy on do kategorii jiva-tattva, zajmując miejsce w kategorii półbogów 

obdarzonych specjalnymi mocami, i jako taki jest integralną cząstką nadmocy Pradyumny. 

Taki jest werdykt Gosvamich. Zatem, kiedy Kupidyn został spalony na popiół przez gniew 

Pana Śivy, połączył się z ciałem Vasudevy, i aby ponownie odzyskać swe ciało, został 

poczęty przez Samego Krsnę. I tak oto narodził się jako syn Krsny, nazwany imieniem 

Pradyumna. Ponieważ został poczęty bezpośrednio przez Krsnę, jego cechy były w 

większości podobne do cech Krsny. 

    Był taki demon imieniem Śambara, któremu było przeznaczone zginąć z ręki tegoż 

Pradyumny. Śambara znał swoje przeznaczenie, więc skoro tylko dowiedział się, że 

Pradyumna przyszedł na świat, przybrał postać kobiety i porwał dziecko z domu jego 

rodziców, mniej więcej dziesięć dni po jego narodzeniu, i wrzucił je do morza. Ale, jak to się 

mówi, "Kto jest chroniony przez Krsnę, tego nikt nie jest w stanie zabić, a czyim 

przeznaczeniem jest zginąć z ręki Krsny, tego nikt nie może uchronić." Kiedy więc 

Pradyumna został wrzucony do morza, natychmiast połknęła go ogromna ryba. Później ryba 

ta została złapana w sieci rybaka i następnie sprzedana demonowi Śambara. W kuchni tego 

demona pracowała służąca o imieniu Mayavati. Kobieta ta była uprzednio żoną Kupidyna i 

nazywała się Rati. Kiedy ryba została oddana demonowi Śambara, zaopiekował się nią jego 

kucharz, zamierzając przyrządzić z niej smaczne danie. Demony i raksasowie zwykli jeść 

mięso, ryby i podobny niewegetariański pokarm. Podobnie, inne demony, jak Ravana, Kamsa 

i Hiranyakaśipu, chociaż zrodzeni z ojców będących braminami i ksatriyami, zwykli 

przyjmować mięso bez zastrzeżeń. Ta praktyka jest nadal powszechna w Indiach i ci, którzy 

są zjadaczami mięsa i ryb, na ogół nazywani są demonami i raksasami. 

    Kiedy kucharz przeciął tę rybę, w jej wnętrzu znalazł bardzo miłe dziecko i natychmiast 

powierzył je Mayavati, która pomagała mu w zajęciach kuchennych. Kobieta ta zdziwiła się, 

skąd takie miłe dziecko znalazło się w brzuchu ryby i trochę ją to zaniepokoiło. Wkrótce 

jednak pojawił się przed nią wielki mędrzec, Narada Muni, i opowiedział jej o narodzinach 

Pradyumny, o tym, jak dziecko zostało porwane przez Śambarę, a następnie wrzucone do 

morza, itd. W ten sposób Mayavati, znana poprzednio jako Rati, żona Kupidyna, poznała całą 

tę historię. Mayavati wiedziała, że poprzednio była żoną Kupidyna, i chociaż jej mąż został 

spalony na popiół przez gniew Pana Śivy, to nie przestała oczekiwać, że kiedyś powróci on do 

niej w formie materialnej. Kobieta ta zajęta była w kuchni gotowaniem dahlu i ryżu, ale kiedy 

otrzymała to miłe dziecko i dowiedziała się, że jest to Kupidyn, jej własny mąż, naturalnie 

zaopiekowała się nim i z wielką miłością zaczęła go kąpać. Dziecko to zaczęło rosnąć bardzo 

prędko w cudowny sposób i w bardzo krótkim czasie stało się bardzo pięknym młodzieńcem. 

Jego oczy przypominały płatki kwiatu lotosu, jego ręce były bardzo długie, sięgające kolan, i 

każda kobieta, która go ujrzała, natychmiast została zauroczona jego pięknem. 

    Mayavati wiedziała, że to jej poprzedni mąż, Kupidyn, narodziwszy się teraz jako 

Pradyumna, wyrósł na takiego miłego, młodego mężczyznę i ona również stopniowo została 

nim zauroczona i zapłonęła pożądaniem. Uśmiechała się do niego czarująco z całym swoim 

kobiecym wdziękiem, wyrażając swe pragnienia seksualne wobec niego. Dlatego Pradyumna 
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 zapytał ją, "Jak to możliwe, że najpierw darzyłaś mnie matczyną miłością, a teraz 

zachowujesz się jak pożądliwa kobieta? Jaki jest powód takiej zmiany?" Usłyszawszy to 

zapytanie, Rati, odparła, "Mój drogi panie, jesteś synem Pana Krsny. Kiedy miałeś niespełna 

dziesięć dni, zostałeś skradziony przez demona Śambarę i później wrzucony do wody i 

połknięty przez rybę. W ten sposób dostałeś się pod moją opiekę, ale w rzeczywistości, w 

swoim poprzednim życiu byłeś Kupidynem, a ja byłam twoją żoną. Dlatego moje uczucie do 

ciebie, takie, jakim jest teraz, i jakie kobieta żywi do swego męża, nie jest czymś 

niewłaściwym. Śambara chciał cię zabić, a posiada on wiele różnych sił mistycznych. 

Dlatego, zanim znowu będzie próbował cię zabić, lepiej ty zabij jego, za pomocą swojej 

boskiej siły, tak prędko, jak to tylko będzie możliwe. Odkąd zostałeś porwany przez Śambarę, 

twoja matka, Rukminidevi, jest pogrążona w rozpaczy. Bardzo ciebie kochała, i kiedy 

zostałeś jej zabrany, żyje odtąd niczym krowa przygnębiona po stracie swojego cielęcia." 

    Mayavati posiadała wiedzę mistyczną o nadprzyrodzonych siłach. Nadprzyrodzone siły 

znane są na ogół jako maya, a do przezwyciężenia wszystkich takich nadprzyrodzonych mocy 

służy inna nadprzyrodzona moc, która nazywana jest maha-mayą. Mayavati posiadała wiedzę 

o siłach mistycznych maha-maya i wyjawiła te szczególne moce Pradyumnie, aby mógł on 

pokonać siły mistyczne demona Śambary. Otrzymawszy takie moce od swojej żony, 

Pradyumna natychmiast udał się do Śambary i wyzwał go do walki. Pradyumna celowo użył 

w swoim wyzwaniu kilku mocnych słów, tak aby wzbudzić gniew Śambary i skłonić go do 

walki. Słowa te, które były dla niego tak obraźliwe, jak obraźliwe jest kopnięcie dla żmiji, 

rzeczywiście podziałały na demona. Żmija nie toleruje kopnięcia przez inne zwierzę czy 

człowieka i natychmiast kąsa przeciwnika. 

    Śambara przyjął słowa Pradyumny tak, jak gdyby były one kopniakiem. Natychmiast 

podniósł swoją maczugę i stawił się przed Pradyumną, gotowy do walki. Z wielką złością 

zaczął bić go tą swoją maczugą, tak jak pioruny uderzają w górę. Demon postękiwał przy tym 

i robił taki hałas, jak chmury burzowe. Pradyumna bronił się swoją własną maczugą i w 

końcu bardzo mocno uderzył demona. W ten sposób wywiązała się pomiędzy nimi zaciekła 

walka. 

    Ale Śambara posiadał znajomość sił mistycznych i mógł wznieść się w górę i atakować z 

powietrza. Jest inny demon, o imieniu Maya, i Śambarasura nauczył się od niego takich 

sztuczek. Wzniósł się więc wysoko w górę i zaczął miotać w kierunku Pradyumny różnego 

rodzaju bronie nuklearne. Chcąc pokonać siły mistyczne Śambary, Pradyumna przypomniał 

sobie inną siłę mistyczną, zwaną mahavidya, która była czymś odmiennym od czarnej magii. 

Siła mistyczna mahavidya oparta jest na sile dobroci. Wiedząc, że jego wróg jest bardzo 

groźny, Śambara uciekł się do różnego rodzaju demonicznych sił mistycznych, które 

posiadają Guhyakowie, Gandharvowie, Piśacas, żmije i Raksasowie. Ale chociaż demon 

przejawiał swe siły mistyczne i siłę ponadnaturalną, Pradyumna był w stanie pokonać jego 

moce poprzez wyższą moc zwaną mahavidya. Kiedy Śambara został pokonany pod każdym 

względem, Pradyumna wyjął swój ostry miecz i natychmiast ściął głowę demona, ozdobioną 

hełmem wysadzanym drogocennymi klejnotami. Kiedy Pradyumna w ten sposób zabił 

demona, wszyscy półbogowie z wyższych systemów planetarnych zaczęli obsypywać go 

kwiatami. 

    Żona Pradyumny, Mayavati, mogła podróżować w przestrzeniach, więc oboje bezpośrednio 

udali się drogą powietrzną do stolicy swego ojca, Dvaraki. Przybyli nad pałac Pana Krsny i 

zaczęli schodzić w dół, tak jak chmura schodzi na dół z błyskawicą. Wewnętrzna część pałacu 

nazywa się antahpura (prywatne apartamenty). Pradyumna i Mayavati ujrzeli tam wiele 

kobiet i usiedli pośród nich. Kiedy kobiety zobaczyły Pradyumnę, ubranego w błękitne szaty, 

z długimi ramionami, wijącymi się włosami, pięknymi oczyma i uśmiechniętą rumianą 

twarzą, przystrojonego klejnotami i ornamentami, najpierw nie mogły rozpoznać, że jest on 
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 Pradyumną, osobą różną od Krsny. Wszystkie poczuły się bardzo błogosławione nagłą 

obecnością Krsny i chciały ukryć się w różnych zakamarkach pałacu. 

    Kiedy jednakże kobiety te spostrzegły, że w Pradyumnie nie były obecne wszystkie 

charakterystyczne cechy Krsny, nękane ciekawością powróciły, by przyjrzeć się jemu i jego 

żonie, Mayavati. Wszystkie zaczęły snuć przypuszczenia kim może być ten piękny 

młodzieniec. Pomiędzy tymi kobietami była Rukminidevi, która była równie piękna, ze 

swoimi lotosowymi oczami. Widząc Pradyumnę, w naturalny sposób zaczęła wspominać 

swego własnego syna i mleko zaczęło płynąć z jej piersi z powodu jej matczynej miłości. 

Następnie zaczęła zastanawiać się, "Kim jest ten piękny młodzieniec? Zdaje się on być 

najbardziej piękną osobą. Kim jest ta szczęśliwa młoda kobieta, w której łonie się narodził i 

którego została matką? I kim jest ta młoda kobieta, która mu towarzyszy? W jaki sposób się 

spotkali?" I wspomniawszy swojego syna, który został jej skradziony, pomyślała, "Jeżeli żyje 

on gdzieś, to do tego czasu musiał dorosnąć do wieku tego chłopca." Jedynie przez intuicję 

Rukmini domyślała się, że Pradyumna jest jej zagubionym synem. Spostrzegła również, że 

pod każdym względem przypomina on Krsnę. Dziwiła się, w jaki sposób osiągnął on 

wszystkie cechy Krsny. Dlatego zaczynała nabierać coraz większej pewności, że chłopiec ten 

musi być jej własnym dorosłym synem, ponieważ czuła tak wiele miłości do niego i, na 

dodatek, drżało jej lewe ramię, co było pomyślnym znakiem. 

    W tym samym momencie pojawił się tam Krsna, razem ze Swoją matką i ojcem, Vasudevą 

i Devaki. Krsna, Najwyższa Osoba Boga, wiedział wszystko, jednak Sam w tej sytuacji 

zachował milczenie. Ale, z powodu takiego pragnienia Pana Krsny, pojawił się tam również 

wielki mędrzec Narada, który zaczął wyjawiać wszystkie wydarzenia – w jaki sposób 

Pradyumna został skradziony z rodzinnego domu i w jaki sposób dorastał i jak to się stało, że 

teraz przybył tam ze swoją żoną Mayavati, która poprzednio była Rati, żoną Kupidyna. Kiedy 

wszyscy zostali poinformowani o tajemniczym zniknięciu Pradyumny i o jego dorastaniu, 

wszyscy byli bardzo zdumieni, ponieważ odzyskali z powrotem swojego zmarłego syna, 

kiedy już prawie nie mieli nadziei na jego powrót. Kiedy zrozumieli, że to Pradyumna jest 

przed nimi obecny, zaczęli witać go z wielką radością. Wszyscy członkowie rodziny – 

Devaki, Vasudeva, Pan Śri Krsna, Pan Balarama, Rukmini i wszystkie kobiety z rodziny – po 

kolei zaczęli obejmować Pradyumnę wraz z jego żoną, Mayavati. Kiedy wieści o powrocie 

Pradyumny rozeszły się po całym mieście, wszyscy zdumieni obywatele Dvaraki zaczęli 

przybywać do pałacu Krsny, pragnąc ujrzeć odnalezionego Pradyumnę. Zaczęli mówić. 

"Powrócił zmarły syn. Jakaż może być większa radość?" 

    Śrila Śukadeva Gosvami wytłumaczył, że początkowo wszystkie mieszkanki pałacu, które 

były wszystkie matkami i macochami Pradyumny, wzięły go za Krsnę i zawstydziły się z 

powodu powstałego w nich pragnienia miłości małżeńskiej. Wyjaśnienie tego jest takie, że 

Pradyumna swoim wyglądem niezmiernie przypominał Krsnę i był on w rzeczywistości 

samym Kupidynem. Dlatego nie powinno to nikogo dziwić, że matki Pradyumny i inne 

kobiety przyjęły go w ten sposób. Ze zdania tego wynika, że Pradyumna był tak bardzo z 

wyglądu podobny do Krsny, że nawet jego matka wzięła go za Krsnę. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do pięćdziesiątego czwartego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Pradyumna zrodzony z Krsny i Rukmini ". 

 


