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CZĘŚĆ 2 

*55. Historia klejnotu Syamantaka 

    W okręgu Dvarakadhama żył król o imieniu Satrajit. Był on wielkim wielbicielem boga 

Słońca, który obdarzył go błogosławieństwem w postaci klejnotu Syamantaka. Klejnot ten 

stał się przyczyną nieporozumienia, które zaszło pomiędzy królem Satrajitem i dynastią Yadu. 

Później jednak Satrajit oddał Krsnie swą córkę Satyabhamę, jak i klejnot Syamantaka, i cała 

sprawa została wyjaśniona.. Z powodu klejnotu Syamantaka nie tylko Satyabhama została 

poślubiona przez Krsnę, lecz także córka Jambavana, Jambavati. Obydwa śluby odbyły się 

przed pojawieniem się Pradyumny, tak jak opisaliśmy to w poprzednim rozdziale. Ten 

rozdział przedstawia historię Króla Satrajita, który obraził dynastię Yadu, lecz potem, kiedy 

uprzytomnił sobie to co zrobił, oddał Krsnie swą córkę oraz klejnot Syamantaka. 

    Król Satrajit był wielkim wielbicielem boga Słońca i po pewnym czasie zaczęły ich łączyć 

więzi przyjaźni. Bóg Słońca był bardzo zadowolony z Satrajita i podarował mu wyjątkowy 

klejnot znany pod nazwą Syamantaka. Kiedy Satrajit nosił ten klejnot na szyi, wyglądał 

dokładnie tak jak bóg Słońca. Satrajit zakładał ten klejnot na szyję i udawał się do Dvaraki, a 

ludzie myśleli, że to bóg Słońca przybywa do miasta, aby zobaczyć się z Krsną. Wiadomo im 

było, że Krsna, Najwyższa Osoba Boga, jest czasem odwiedzany przez półbogów, więc kiedy 

Satrajit przebywał w Dvarace, wszyscy mieszkańcy Dvaraki, z wyjątkiem Krsny, uważali go 

za samego boga Słońca. Choć Król Satrajit znany był każdemu, to jednak nikt nie mógł go 

rozpoznać z powodu oślepiającego blasku, który emanował z klejnotu Syamantaka. 

    Pewnego razu kilku znanych obywateli Dvaraki, myśląc, iż jest on bogiem Słońca, 

natychmiast udało się do Krsny, aby poinformować Go, że bóg Słońca przybył się z Nim 

zobaczyć. W tym czasie Krsna grał w szachy. Jeden z mieszkańców Dvaraki odezwał się w 

następujący sposób: "Mój drogi Panie Narayanie, jesteś Najwyższą Osobą Boga. W Swej 

pełnej ekspansji jako Narayana, czy też Visnu, posiadasz cztery ręce, w których trzymasz 

różne symbole – konchę, dysk, buławę i kwiat lotosu. Do Ciebie należy wszystko. Choć jesteś 

Najwyższą Osobą Boga, Narayanem, zstąpiłeś do Vrndavany, aby odgrywać rolę dziecka 

Yaśodamaty. Czasem wiązała Cię ona sznurem i dlatego znany jesteś pod imieniem 

Damodara." 

    To, że Krsna jest Najwyższą Osobą Boga, Narayaną, jak przyjęli to mieszkańcy Dvaraki, 

zostało potem potwierdzone przez Śankaracaryę – wielkiego przywódcę filozoficznego szkoły 

Mayavada. Przyjmując, że Pan jest bezosobowy, nie odrzucił on osobowej formy Pana. 

Twierdził, że wszystko, co posiada formę w świecie materialnym, podlega stworzeniu, 

utrzymaniu i unicestwieniu, lecz Najwyższa Osoba Boga, Narayana, nie podlega tym 

ograniczeniom. Aby przekonać mniej inteligentnych ludzi, którzy biorą Krsnę za zwykłą 

istotę ludzką, Śankaracarya powiedział, że Bóg jest bezosobowy. W tym wypadku 

bezosobowość oznacza, że Bóg nie jest osobą podlegającą materialnym uwarunkowaniom. 

Jest On osobą transcendentalną i nie posiada materialnego ciała. 

    Mieszkańcy Dvaraki zwracali się do Pana Krsny nie tylko używając imienia Damodara, 

lecz również Govinda, imienia które wskazuje, że Krsna obdarza Swym uczuciem krowy i 

cielęta. Mając na myśli swój bardzo bliski związek z Krsną, zwracali się do Niego imieniem 

Yadunandana. Krsna jest synem Vasudevy, urodzonym w dynastii Yadu. Mieszkańcy Dvaraki 

doszli do wniosku, że w ten sposób zwracali się do Krsny jako do najwyższego pana całego 

wszechświata. Dumni z tego, że są obywatelami Dvaraki i mogą widywać Krsnę na co dzień, 

zwracali się do Niego na wiele różnych sposobów. 
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     Kiedy Satrajit przebywał w Dvarace, mieszkańcy tego miasta byli bardzo dumni z tego 

faktu, że półbogowie przychodzą odwiedzać Krsnę, mimo iż mieszka On w Dvarace jak 

zwykły człowiek. Poinformowali oni Pana Krsnę, że bóg Słońca, z którego emanuje 

niesamowity blask, przybywa, aby Go odwiedzić. Stwierdzili również, że wizyta boga Słońca 

w Dvarace nie była czymś nadzwyczajnym, bowiem ludzie z całego wszechświata 

poszukujący Najwyższej Osoby Boga wiedzieli, że pojawił się On w rodzinie należącej do 

dynastii Yadu, i że mieszka On w Dvarace. Dla mieszkańców Dvaraki była to okazja, aby 

wyrazić swą radość. Wysłuchawszy Swych obywateli, Krsna, Osoba Boga, który przenika 

wszystko, po prostu uśmiechnął się. Krsna zadowolony był z mieszkańców Dvaraki i 

powiedział im, że osoba, którą uważali za boga Słońca, w rzeczywistości jest Królem 

Satrajitem, który przybył do Dvaraki, aby pochwalić się swym olbrzymim bogactwem, a 

mianowicie bardzo cennym klejnotem, który otrzymał od boga Słońca. 

    Satrajit nie przybył do Dvaraki, aby odwiedzić Krsnę. Klejnot Syamantaka zawładnął nim 

całkowicie. Satrajit umieścił ten klejnot w świątyni, w której miał być czczony przez 

specjalnie do tego celu zaangażowanych braminów. Mamy tutaj przykład mniej inteligentnej 

osoby, która oddaje cześć rzeczy materialnej. W Bhagavad-gicie powiedziane jest, że mniej 

inteligentne osoby, po to, aby otrzymać natychmiastowe rezultaty ze swej działalności 

karmicznej, czczą półbogów tego materialnego wszechświata. Słowo "materialista" oznacza 

tego, który zainteresowany jest zadowalaniem zmysłów w tym świecie materialnym. Krsna 

poprosił o klejnot Syamantaka, lecz Król Satrajit nie chciał go oddać. Umieścił go w świątyni, 

aby tam oddawano mu cześć. A któż nie oddawałby czci takiemu klejnotowi? Klejnot 

Syamantaka był bardzo potężny i dziennie wytwarzał bardzo duże ilości złota. Ilość złota 

mierzy się przy pomocy miary zwanej bhara. Według wedyjskiego systemu miar jedna bhara 

odpowiada szesnastu funtom złota (jeden funt równa się 0,45 kg; szesnaście funtów równa się 

około 7,3 kg), a jeden kopiec odpowiada 82 funtom (tj. około 37 kg). Klejnot wytwarzał 170 

funtów złota dziennie (ok. 80 kg). Oprócz tego literatura wedyjska informuje nas, że w tej 

części świata, w której czci się ten klejnot, nie istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia 

głodu. Nie tylko to – tam, gdzie znajduje się ten klejnot, tam nic niepomyślnego nie może się 

wydarzyć, tam nie ma niebezpieczeństwa zarazy czy zapadnięcia w chorobę. 

    Krsna pragnął nauczyć świat, że wszystko, co najlepsze, powinno być ofiarowane królowi 

rządzącemu danym krajem. Król Ugrasena był zwierzchnikiem wielu dynastii i ponadto był 

on dziadkiem Krsny. Krsna poprosił więc Satrajita, aby podarował klejnot Syamantaka 

Królowi Ugrasenie. Krsna pragnął, aby wszystko co najlepsze, ofiarowane było królowi, lecz 

Satrajit, który oddawał cześć półbogom, stał się zbyt wielkim materialistą i zamiast zgodzić 

się na prośbę Krsny, myślał, że mądrzejszą rzeczą będzie czczenie klejnotu i tym samym 

otrzymywanie 170 funtów złota dziennie. Osoby materialistyczne, które mogą otrzymywać 

tak duże ilości złota na co dzień, nie są zainteresowane świadomością Krsny. Dlatego też, 

czasem, aby pokazać Swą wielką łaskę, Krsna zabiera nam materialne bogactwa i w ten 

sposób czyni z nas bhaktów. Lecz Satrajit odmówił wykonania polecenia Krsny i nie oddał 

Mu klejnotu. 

    Po tym wydarzeniu młodszy brat Satrajita, chcąc pochwalić się zamożnością swojej 

rodziny, zabrał klejnot, założył go na szyję i na koniu pojechał do lasu, popisując się tam 

swym materialnym bogactwem. Gdy brat Satrajita, znany pod imieniem Prasena, jechał przez 

las, zaatakował go lew, zabijając zarówno jego, jak i konia, i zabierając klejnot do swojej 

jaskini. Wieść o tym dotarła do króla goryli, Jambavana, który z kolei zabił lwa w jaskini i 

zabrał klejnot. Jambavan był wielkim bhaktą Pana Krsny od czasów Pana Ramacandry. Nie 

zabrał on tego cennego klejnotu dla siebie. bowiem sam go nie potrzebował. Klejnot ten 

przeznaczył na zabawkę dla swego synka. 

    Satrajit bardzo się zmartwił, kiedy jego młodszy brat, Prasena, nie powrócił z lasu. Nie 

wiedział on, że jego brat został zabity przez lwa, i że lew z kolei został zabity przez 
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 Jambavana. Myślał natomiast, że skoro Krsna chciał mieć ten klejnot, lecz nie otrzymał go, 

to właśnie On mógł zabić Prasenę i zabrać klejnot. To przypuszczenie Satrajita urosło do 

rozmiarów plotki i Satrajit rozpowiadał ją po całej Dvarace. 

    Fałszywa wieść, że Krsna zabił Prasenę i zabrał klejnot, rozeszła się wszędzie lotem 

błyskawicy. Krsna nie lubi, jeśli zniesławia się Go w taki sposób i dlatego postanowił, że uda 

się do lasu wraz z kilkoma mieszkańcami Dvaraki i odnajdzie klejnot Syamantaka. Wziąwszy 

więc ze Sobą co ważniejsze osobistości Dvaraki, Krsna udał się na poszukiwanie Praseny, 

brata Satrajita, lecz znalazł go martwego, zabitego przez lwa. Krsna odnalazł także lwa, który 

został zabity przez Jambavana, znanego powszechnie pod imieniem Rksa. Odkryto, że lew 

został zabity przez Rksę bez pomocy żadnej broni. Następnie Krsna i obywatele Dvaraki 

odnaleźli w lesie wielki tunel, który był drogą wiodącą do domu Rksy. Krsna wiedział, że 

obywatele Dvaraki będą się bali wejść do tunelu, dlatego poprosił ich, aby pozostali na 

zewnątrz, a Sam udał się do środka, aby odnaleźć Rksę, Jambavana. W tunelu Krsna 

zobaczył, ten bardzo cenny klejnot znalazł się w rękach syna Rksy, i że służy mu za zabawkę. 

Krsna poszedł tam, aby odebrać dziecku klejnot, lecz kiedy opiekująca się tym dzieckiem 

piastunka ujrzała Krsnę przed sobą, zaczęła obawiać się, że może On zabrać klejnot. Dlatego 

zaczęła głośno krzyczeć. 

    Słysząc krzyk piastunki, Jambavan pojawił się tam w bardzo złym nastroju. Jambavan był 

wielkim wielbicielem Pana Krsny, lecz z powodu swojego gniewu nie był w stanie rozpoznać 

swego pana i wziął Go za zwykłego człowieka. Sytuacja ta przywodzi na myśl stwierdzenie 

Bhagavad-gity, w którym Krsna radzi Arjunie, że jeśli pragnie wznieść się na platformę 

duchową, powinien uwolnić się od gniewu, chciwości i żądzy. Gniew, chciwość i żądza 

występują w sercu obok siebie i wstrzymują nasz rozwój duchowy. 

    Nie poznając swego pana, Jambavan najpierw rzucił Mu wyzwanie do walki. Potem 

nastąpiła wielka walka pomiędzy Krsną i Jambavanem, walka, w której walczyli jak sępy. 

Gdzie tylko pojawi się jakaś padlina, sępy bardzo zatarcie walczą o zdobycz. Krsna i 

Jambavan rozpoczęli walkę używając broni, potem walczyli kamieniami, następnie 

olbrzymimi drzewami, aż w końcu zaczęli zadawać sobie ciosy pięściami, a były one mocne 

jak uderzenia piorunów. Każdy z nich spodziewał się zwycięstwa. Walka ciągnęła się bez 

przerwy, dniem i nocą, przez dwadzieścia osiem dni. 

    Chociaż Jambavan był najsilniejszym stworzeniem żyjącym w tamtych czasach, to po 

nieustających ciosach Śri Krsny rozluźniły się połączenia stawowe w poszczególnych 

częściach jego ciała i jego siła została zredukowana praktycznie do zera. Bardzo zmęczony, 

zlany potem Jambavan był zdumiony. Kim był jego przeciwnik, który zdołał go tak osłabić ? 

Jambavan całkowicie zdawał sobie sprawę z tego, że posiada nadludzką siłę, lecz kiedy zaczął 

odczuwać zmęczenie od uderzeń Krsny, mógł zrozumieć, że Krsna jest nikim innym, jak 

wielbionym przez niego Panem, Najwyższą Osoby Boga. Wydarzenie to ma szczególne 

znaczenie dla wielbicieli. Na początku Jambavan nie mógł zrozumieć Krsny, ponieważ jego 

wizja zaciemniona była materialnym przywiązaniem. Był on przywiązany do swego syna oraz 

do klejnotu Syamantaka, którego nie chciał oddać Krsnie. Jambavan bardzo rozzłościł się, 

kiedy zobaczył Krsnę i pomyślał, że Krsna przyszedł odebrać klejnot. Tak wygląda 

materialna pozycja. Chociaż ktoś może mieć bardzo dużą siłę cielesną, nie może mu to jednak 

pomóc w zrozumieniu Krsny. 

    Krsna pragnął wziąć udział w pozorowanej walce ze Swoim bhaktą. Jak wiemy ze stronic 

Śrimad-Bhagavatam, posiada On wszelkie skłonności i instynkty ludzkiej istoty. Czasem, 

będąc w wesołym nastroju, pragnie On walczyć, aby pokazać Swoją siłę, i kiedy tego 

zapragnie, wówczas, dla Swojej własnej przyjemności, wybiera spośród Swych bhaktów 

takiego, który nadaje się do walki. Krsna zapragnął doznać przyjemności płynącej z walki z 

Jambavanem. Choć z natury Jambavan był bhaktą Krsny, to jednak w chwili, gdy służył Panu 

swą siłą cielesną, walcząc z Nim, nie miał o Nim żadnej wiedzy. Ale gdy tylko Krsna został 
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 usatysfakcjonowany walką, Jambavan natychmiast zrozumiał, że jego przeciwnikiem był nie 

kto inny, jak Sam Najwyższy Pan. Wniosek, który możemy wyciągnąć jest taki, ze Jambavan 

był w stanie zrozumieć Krsnę poprzez służenie Mu. Czasem Krsnę można zadowolić również 

walką. 

    Tak więc Jambavan rzekł do Pana: "Mój drogi Panie, teraz rozumiem, kim jesteś. Jesteś 

Najwyższą Osobą Boga, Panem Visnu, źródłem wszelkiej siły, bogactwa, piękna, sławy, 

mądrości i wyrzeczenia." To stwierdzenie Jambavana potwierdzone jest przez Vedanta-sutrę, 

która mówi, że Najwyższy Pan jest źródłem wszystkiego. Jambavan poznał, że Krsna jest 

Najwyższą Osobą, Panem Visnu, i powiedział: "Mój drogi Panie, Ty jesteś stwórcą tych, 

którzy stworzyli wiele rzeczy w tym wszechświecie." Jest to bardzo pouczające stwierdzenie 

dla zwykłego człowieka, którego wprawiają w podziw wyczyny kogoś o wyjątkowym 

umyśle. Zwykły człowiek nie może wyjść z podziwu, widząc wynalazki wielkich 

naukowców, ale wypowiedź Jambavana potwierdza, że chociaż naukowcy mogą być 

twórcami tak wielu cudownych rzeczy, to stwórcą tych naukowców jest Krsna. Krsna nie jest 

stwórcą jednego naukowca. Jest On stwórcą milionów i trylionów naukowców w całym 

wszechświecie. Następnie Jambavan powiedział: "Jesteś nie tylko stwórcą stwórców, ale 

jesteś również stwórcą elementów materii, którą manipulują ci tak zwani stwórcy." 

Naukowcy wykorzystują elementy materii lub też prawa materialnej natury i stwarzają coś 

cudownego, lecz w rzeczywistości te prawa i elementy są także stworzone przez Krsnę. Tak 

wygląda prawdziwe naukowe zrozumienie. Mniej inteligentni ludzie nie próbują zrozumieć 

tego, kto stworzył mózg naukowca, lecz zadowala ich jedynie oglądanie jego cudownych 

wytworów czy wynalazków. 

    Jambavan kontynuował: "Mój drogi Panie, czas, który łączy wszystkie elementy materii, 

jest także Twoim reprezentantem. Ty jesteś najwyższym czasem, w którym powstaje, jest 

utrzymywane i w końcu unicestwiane jest całe stworzenie. Nie tylko elementy materii i czas, 

lecz również osoby, które manipulują składnikami stworzenia i jego korzystnymi stronami, są 

integralną częścią Ciebie. Żywa istota nie jest niezależnym stwórcą. Badając wszystkie 

czynniki stworzenia w odpowiedniej perspektywie można dostrzec, że Ty jesteś najwyższym 

kontrolerem i Panem wszystkiego. Mój drogi Panie, teraz rozumiem, że jesteś tą samą 

Najwyższą Osobą Boga, którego czczę jako Pana Ramacandrę. Mój Pan Ramacandra chciał 

zbudować most nad oceanem i sam to widziałem, jak ocean poruszył się, gdy mój Pan rzucił 

na niego spojrzenie. Gdy ocean poruszył się, wszystkie stworzenia w nim żyjące, takie jak 

wieloryby, aligatory, ryby timingila, zaniepokoiły się. (Ryby timingila potrafią jednym 

haustem połknąć wieloryba.) Wówczas ocean musiał ustąpić, zrobić przejście dla Pana 

Ramacandry i tym samym pozwolić Mu przedostać się na wyspę Lanka (obecnie Cejlon). 

Konstrukcja mostu nad oceanem, z przylądka Komorin na Cejlon, jest nadal dobrze znana 

każdemu. Po zbudowaniu mostu całe królestwo Ravany zostało podpalone. W czasie walki 

Twoje ostre strzały pocięły na kawałki całe ciało Ravany, a jego głowa upadła na ziemię. 

Teraz rozumiem, że nie jesteś różny od mojego Pana Ramacandry. Nikt inny nie posiada tak 

niezmiernej siły i nikt nie mógłby mnie w taki sposób pokonać." 

    Modlitwy Jambavana i jego wypowiedzi zadowoliły Pana Krsnę. Aby złagodzić ból, który 

odczuwał Jambavan, Krsna zaczął rozcierać jego ciało Swoją lotosową dłonią. Jambavan 

natychmiast poczuł ulgę od zmęczenia będącego skutkiem wielkiej walki. Wtedy Pan Krsna 

zwrócił się do niego tytułując go Królem Jambavanem, bowiem w rzeczywistości to on, a nie 

lew, był królem lasu. Jambavan zabił przecież lwa gołą ręką, bez pomocy żadnej broni. Krsna 

powiedział Jambavanowi, że przyszedł prosić go o klejnot Syamantaka, ponieważ klejnot ten 

został skradziony i Jego imię zostało zniesławione przez mniej inteligentnych ludzi. Krsna 

otwarcie powiedział mu, że przybył prosić go o klejnot, aby w ten sposób uwolnić się od 

niesławy. Jambavan zrozumiał całą sytuację i aby zadowolić Pana, nie tylko przyniósł mu 

klejnot, lecz również przyprowadził swą córkę, Jambavati, i przedstawił ją Panu Krsnie. 
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     Ślub Krsny z Jambavati i przekazanie klejnotu Syamantaka miały miejsce w jaskini. 

Walka między Krsną i Jambavanem trwała dwadzieścia osiem dni, lecz mieszkańcy Dvaraki 

czekali na zewnątrz, przed wejściem do tunelu, przez dwanaście dni, po czym doszli do 

wniosku, że musiało zdarzyć się coś niepożądanego. Nie wiedzieli o tym, co zaszło w jaskini, 

więc zmęczeni i zmartwieni powrócili do Dvaraki. 

    Wszyscy członkowie rodziny Krsny, Jego matka Devaki, Jego ojciec Vasudeva oraz Jego 

główna żona Rukmini, razem ze wszystkimi przyjaciółmi, krewnymi i mieszkańcami pałacu, 

bardzo zmartwili się, kiedy mieszkańcy Dvaraki powrócili do domu bez Krsny. Z powodu 

swego naturalnego przywiązania do Krsny zaczęli wyzywać Satrajita, bowiem on był 

przyczyni zniknięcia Krsny. Udali się do bogini Candrabhagi modląc się, aby Krsna powrócił. 

Ich modlitwy usatysfakcjonowały boginię i natychmiast dała im swoje błogosławieństwo. W 

tym samym czasie pojawił się Krsna w towarzystwie Swojej nowej żony, Jambavati, i 

wszyscy mieszkańcy Dvaraki oraz krewni Krsny bardzo się ucieszyli. Mieszkańcy Dvaraki 

ucieszyli się tak, jak ktoś, komu przywrócono do życia bardzo drogiego krewnego. Doszli oni 

do wniosku, te Krsna miał wiele kłopotów w walce z Jambavanem, i dlatego prawie stracili 

nadzieję na Jego powrót. Tak więc, kiedy zobaczyli, że Krsna powrócił, nie sam, lecz ze 

Swoją nową żoną Jambavati, natychmiast odprawili następną ceremonię. 

    Wtedy Król Ugrasena zwołał wielkich królów i zarządców. Wśród zaproszonych był 

również Satrajit, i wówczas Krsna wyjaśnił przed zgromadzonymi historię odzyskania 

klejnotu Syamantaka. Krsna chciał zwrócić ten cenny klejnot Królowi Satrajitowi. Satrajit 

poczuł się jednak bardzo zawstydzony, ponieważ wcześniej niepotrzebnie zniesławił Krsnę. 

Przyjął on klejnot w swoje ręce i ze spuszczoną głową, nie mówiąc ani słowa, powrócił do 

domu. Tam zaczął rozmyślać, w jaki sposób może oczyścić się od tego haniebnego czynu, 

jakim było zniesławienie Krsny. Był on świadomy tego, że w poważny sposób obraził Krsnę i 

musiał znaleźć jakiś sposób, aby na nowo zadowolić Pana. 

    Król Satrajit bardzo pragnął załagodzić tę niezręczną sytuację, do której sam w głupi 

sposób doprowadził swym przywiązaniem do rzeczy materialnych, a szczególnie do klejnotu 

Syamantaka. Satrajit naprawdę cierpiał z powodu obrazy, którą popełnił względem Krsny i 

szczerze pragnął naprawić swój błąd. Z wewnątrz Krsna obdarzył go inteligencją i Satrajit 

postanowił oddać Krsnie zarówno klejnot, jak i swą piękną córkę Satyabhamę. Nie było 

innego sposobu, aby załagodzić sytuację i dlatego przygotował on ceremonię zaślubin Krsny i 

swej pięknej córki. Oddał więc Najwyższej Osobie Boga zarówno klejnot jak i swą córkę. 

Satyabhama była piękna i pełna dobrych cech. Mimo, iż o jej rękę prosiło Satrajita wielu 

książąt, czekał on na odpowiedniego zięcia. Dzięki łasce Krsny, postanowił właśnie Jemu 

oddać rękę swej córki. 

    Krsna, zadowolony z Satrajita, powiedział mu, że wcale nie potrzebuje klejnotu 

Syamantaka. "Lepiej będzie, jeśli zostanie on w świątyni, tak jak trzymałeś go do tej pory. W 

ten sposób każdy z nas będzie mógł czerpać korzyści z tego klejnotu. Dzięki jego obecności 

w Dvarace, nie będzie tu więcej głodu ani zakłóceń spowodowanych nadmiernymi upałami, 

zimnem czy też zarazą." 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do pięćdziesiątego piątego rozdziału książki 

Krsna, zatytułowanego "Historia klejnotu Syamantaka ". 
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 56. Zabicie Satrajita i Śatadhanvy 

    Dalsze wydarzenia nastąpiły po tym, jak Akrura powrócił z Hastinapury i przedstawił 

Krsnie warunki, w jakich znajdowali się Pandavowie. Pandavowie zamieszkali w domu z 

szelaku, który potem został podpalony, tak że wszyscy myśleli, że ponieśli oni śmierć w 

płomieniach razem ze swoją matką Kunti. Wiadomość ta została również wysłana do Pana 

Krsny i Balaramy. Krsna i Balarama naradzili się i postanowili udać się do Hastinapury, aby 

tam okazać współczucie Swym krewnym. Z pewnością wiedzieli Oni, te Pandavowie nie 

mogli zginąć w pożarze, który spustoszył wszystko wokół. Lecz mimo tego pragnęli pojechać 

do Hastinapury, aby wziąć udział w uroczystościach żałobnych. Po przybyciu do Hastinapury 

najpierw poszli zobaczyć się z Bhismadevą, bowiem on był przywódcą dynastii Kuru. Potem 

spotkali się z Vidurą, Gandhari i Droną. Inni członkowie dynastii Kuru nie byli zmartwieni 

tym faktem, ponieważ pragnęli oni śmierci Pandavów oraz ich matki. Jednak kilku innych 

członków rodziny, z Bhismą na czele, było prawdziwie zmartwionych tym, co się stało. Krsna 

i Balarama, nie wyjawiając rzeczywistej sytuacji, wyrazili jednaki smutek. 

    Kiedy Krsna i Balarama wyjechali z Dvaraki, uknuto spisek, którego celem było odebranie 

Satrajitowi klejnotu Syamantaka. Na czele spisku stał Śatadhanva. Tak jak wielu innych, 

Śatadhanva pragnął poślubić Satyabhamę, piękną córkę Satrajita. Satrajit obiecywał swą 

córkę wielu różnym kandydatom, lecz później zmienił decyzję i Satyabhama została oddana 

Krsnie wraz z klejnotem Syamantaka. Oddając Mu córkę, Satrajit nie pragnął pozbyć się 

klejnotu, tak więc Krsna, znając jego mentalność, przyjął jego córkę, lecz zwrócił mu klejnot. 

Satrajit był bardzo zadowolony z odzyskania klejnotu i odtąd zawsze trzymał go przy sobie. 

W czasie nieobecności Krsny i Balaramy, do spisku tego przystąpiło wielu mężczyzn, nawet 

Akrura i Krtavarma, którzy byli bhaktami Pana Krsny. Akrura i Krtavarma przyłączyli się do 

spisku, aby zdobyć ten klejnot dla Krsny. Wiadomo im było, że Krsna chce mieć ten klejnot, i 

że Satrajit nie oddał Mu go w należyty sposób. Inni przyłączyli się do spisku, bowiem czuli 

się zawiedzeni, że nie otrzymali ręki Satyabhamy. Niektórzy z nich namawiali Śatadhanvę, 

aby zabił Satrajita i odebrał mu klejnot. 

    Na ogół padają pytania, dlaczego wielcy bhaktowie Krsny, tacy jak Akrura i Krtavarma, 

przyłączyli się do spisku? Odpowiedź podają nam wielkie autorytety, jak Jiva Gosvami i inni, 

mówiąc, że chociaż Akrura był wielkim wielbicielem Krsny, to jednak mieszkańcy 

Vrndavany przeklęli go za to, że zabrał Krsnę spośród nich. Tak więc Akrura był niejako 

zmuszony przyłączyć się do spisku, bowiem zranił uczucia mieszkańców Vrndavany. 

Krtavarma był również wielbicielem Krsny, lecz zanieczyściły go grzeszne reakcje płynące z 

jego bliskiego związku z Kamsą, i dlatego przyłączył się do tej konspiracji. 

    Jednej nocy Śatadhanva, zachęcany przez swych współtowarzyszy, wkradł się do domu 

Satrajita i zabił go podczas snu. Śatadhanva był wielkim grzesznikiem, i chociaż z powodu 

jego grzesznych czynów nie dane mu było żyć długo, postanowił zabić Satrajita w czasie jego 

snu. Gdy wszedł do domu, wszystkie kobiety zaczęły krzyczeć bardzo głośno, lecz nie 

zważając na ich protesty, Śatadhanva bezlitośnie i bez wahania zarżnął Satrajita dokładnie 

tak, jak rzeźnik zarzyna zwierzę w rzeźni. Żona Krsny, Satyabhama, obecna w czasie mordu 

Satrajita, zaczęła płakać: "Mój drogi ojcze! Mój drogi ojcze! W jak bezlitosny sposób cię 

zabito!" Zwłoki Satrajita nie zostały natychmiast przeznaczone do kremacji, ponieważ 

Satyabhama chciała pojechać po Krsnę do Hastinapury i powiadomić Go o tym, co się stało. 

Dlatego też ciało Satrajita przechowywano w zbiorniku z olejem, tak aby po Swym powrocie 

z Hastinapury Krsna mógł je zobaczyć i podjąć odpowiednie kroki przeciwko Śatadhanvie. 

Tak więc Satyabhama natychmiast wyruszyła do Hastinapury, aby poinformować Krsnę o 

okropnej śmierci swego ojca. 

    Kiedy powiedziała Krsnie o zamordowaniu Jego teścia, Krsna zaczął lamentować, tak jak 

to robi zwykły człowiek. Jego wielki smutek jest kolejną rzeczą, która nas zastanawia. Pan 
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 Krsna nie ma nic wspólnego z czynem i skutkiem, lecz ponieważ odgrywał On rolę ludzkiej 

istoty, dał On wyraz Swojemu pełnemu współczuciu z powodu osierocenia Satyabhamy, i 

kiedy usłyszał o śmierci Swojego teścia, Jego oczy wypełniły się łzami. Z tego powodu zaczął 

On lamentować: "Och, cóż za nieszczęście się stało!" Krsna, Balarama oraz Satyabhama, 

żona Krsny, natychmiast powrócili do Dvaraki i zaczęli układać plany, jak zabić Śatadhanvę i 

odebrać mu klejnot. Śatadhanva był wielkim bandytą, lecz mimo tego obawiał się on siły, 

jaką posiadał Krsna, i kiedy usłyszał o Jego przybyciu, przepełnił się strachem. 

    Rozumiejąc, że Krsna planuje go zabić, natychmiast udał się po schronienie do Krtavarmy. 

Lecz Krtavarma powiedział: "Nigdy nie będę w stanie wystąpić przeciwko Panu Krsnie i 

Balaramie, ponieważ nie są Oni zwykłymi ludźmi. Są Oni Najwyższą Osobą Boga. Któż 

może uratować się od śmierci obrażając Balaramę i Krsnę? Nikt nie jest w stanie uchronić się 

przed Ich gniewem." Krtavarma powiedział jeszcze, że Kamsa, mimo że był tak potężny, i 

mimo że wspomagało go wielu demonów, nie zdołał uchronić się przed gniewem Krsny, nie 

mówiąc już o Królu Jarasandha, którego Krsna pokonał osiemnaście razy, i który za każdym 

razem powracał z walki wielce zrozpaczony. 

    Kiedy Krtavarma odmówił pomocy Śatadhanvie, Śatadhanva udał się do Akrury i z kolei 

jego błagał o pomoc. Akrura odpowiedział: "Zarówno Balarama jak i Krsna są Najwyższą 

Osobą Boga, i każdy, kto zna Ich nieograniczoną siłę, nigdy nie ośmieli się z Nimi walczyć, 

ani Ich obrazić." Ponadto Akrura poinformował Śatadhanvę, że Krsna i Balarama są tak 

potężni, że jedynie poprzez Swoje pragnienie stwarzają całą manifestację kosmiczną, a także 

utrzymują ją i unicestwiają. Niestety ci, których okryła energia iluzoryczna, nie są w stanie 

pojąć Krsny, mimo iż cała manifestacja kosmiczna znajduje się pod Jego kontrolą. Jako 

przykład podał on fakt, że Krsna mając zaledwie siedem lat, podniósł Wzgórze Govardhana i 

trzymał je przez siedem dni, tak jak dziecko trzyma mały parasol. Akrura otwarcie powiedział 

Śatadhanvie, iż zawsze będzie składał swoje pełne szacunku pokłony Krsnie, Duszy 

Najwyższej, który mieszka we wszystkim, co stworzone i który jest przyczyną wszystkich 

przyczyn. Kiedy także Akrura odmówił mu schronienia, Śatadhanva postanowił wręczyć 

Akrurze klejnot Syamantaka. Następnie, dosiadłszy konia, który mógł pędzić z olbrzymią 

prędkością przez 400 mil bez przerwy, uciekł z miasta. 

    Kiedy Krsna i Balarama dowiedzieli się o ucieczce Śatadhanvy, wsiedli do Swego 

rydwanu, na którego fladze widniał wizerunek Garudy i natychmiast ruszyli za nim w pogoń. 

Krsna był bardzo zły na Śatadhanvę i chciał go zabić, ponieważ on z kolei zabił tak 

niepospolitą osobę jak Satrajit. Tak się zdarzyło, że Satrajit był teściem Krsny, a według 

zaleceń śastr, każdy, kto wystąpił przeciwko osobie stojącej wyżej od niego, czyli przeciwko 

gurudruha, musi być ukarany proporcjonalnie do obrazy, którą popełnił. Ponieważ 

Śatadhanva zabił teścia Krsny, Krsna zmuszony był go zabić, używając wszelkich możliwych 

środków. 

    Koń Śatadhanvy opadł z sił i padł w pobliżu altanki w Mithili. Nie mogąc już korzystać z 

pomocy konia, Śatadhanva zaczął uciekać bardzo szybko. Chcąc zachować się sprawiedliwie 

wobec Śatadhanvy, Krsna i Balarama wysiedli ze Swojego rydwanu i zaczęli za nim biec. 

Goniąc Śatadhanvę, Krsna wyciągnął Swój dysk i odciął nim jego głowę. Krsna przeszukał 

ubranie martwego Śatadhanvy, lecz nie znalazł w nim klejnotu Syamantaka. Krsna wrócił do 

Balaramy i powiedział: "Niepotrzebnie zabiliśmy tę osobę, bowiem nie ma ona przy sobie 

klejnotu Syamantaka." Balarama wysunął następujące przypuszczenie: "Klejnotem mógł 

zaopiekować się ktoś inny, więc lepiej powróć do Dvaraki i tam zacznij go szukać." Śri 

Balarama pragnął pozostać w Mithili kilka dni dłużej, ponieważ łączyły Go bliskie stosunki z 

panującym tam królem. Tak więc Krsna powrócił do Dvaraki, a Balarama udał się do Mithili. 

    Król Mithili bardzo ucieszył się z przyjazdu Śri Balaramy do jego miasta i przyjął Pana z 

wielkim szacunkiem i gościnnością. Aby sprawić przyjemność Balaramie, Król podarował 

Mu wiele cennych prezentów. Śri Balarama mieszkał w tym mieście przez kilka lat jako 
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 honorowy gość Króla Mithili, Janaki Maharajy. W tym czasie Duryodhana, najstarszy syn 

Dhrtarastry, korzystał z okazji i przychodził do Balaramy, aby nauczyć się od Niego sztuki 

walczenia buławą. 

    Po zabiciu Śatadhanvy, Krsna powrócił do Dvaraki i powiedział Swej żonie, że zabójca jej 

ojca już nie żyje. Powiedział jej również, że wśród jego rzeczy nie znalazł klejnotu. 

Następnie, zgodnie z zasadami religijnymi, Krsna i Satyabhama odprawili różnego rodzaju 

ceremonie honorujące śmierć Satrajita. Udział w nich wzięli również wszyscy krewni i 

przyjaciele rodziny. 

    Kiedy Akrura i Krtavarma którzy odgrywali czołowe role w spisku przeciwko Satrajitowi, 

usłyszeli o śmierci Śatadhanvy i dowiedzieli się, że Krsna powrócił do Dvaraki, obaj 

natychmiast uciekli z miasta. Nieobecność Akrury w mieście sprawiła, że jego mieszkańcy 

poczuli się zagrożeni zarazą i klęskami żywiołowymi. Był to rodzaj zabobonu, w który 

wierzyli, bowiem kiedy Pan Krsna przebywał w mieście, nie było mowy o żadnej zarazie czy 

klęskach żywiołowych. Pewnego razu w prowincji Kaśi od dłuższego czasu nie było deszczu 

i panowała dotkliwa susza. Wtedy Król Kaśi zaaranżował małżeństwo swej córki Gandini z 

Śvaphalką, ojcem Akrury. Król uczynił to za poradą astrologa, i rzeczywiście, po ślubie córki 

Króla z Śvaphalką, w prowincji wystąpiły obfite opady deszczu. Dzięki tej nadludzkiej mocy 

Śvaphalki, jego syna Akrurę uważano za równie potężnego i myślano, że gdziekolwiek 

przebywa Akrura lub jego ojciec, tam nie ma klęsk żywiołowych, głodu ani suszy. Królestwo 

jest szczęśliwe wtedy, kiedy nie ma w nim głodu, zarazy, nadmiernych upałów lub zimna, i 

kiedy ludzie są szczęśliwi na platformie mentalnej, duchowej i cielesnej. Jak tylko powstają 

jakieś zakłócenia, ludzie uważają, że ich przyczyną jest nieobecność w mieście osoby, która 

przynosi pomyślność. Dlatego powstała plotka, że z powodu nieobecności Akrury mają 

miejsce niepomyślne wydarzenia. Po odjeździe Akrury starsi mieszkańcy miasta zaczęli 

dostrzegać pierwsze niepomyślne znaki, których przyczyną był brak w mieście klejnotu 

Syamantaka. Kiedy Pan Krsna usłyszał te pogłoski, postanowił wezwać Akrurę z królestwa 

Kaśi. Akrura był wujem Krsny, dlatego kiedy powrócił do Dvaraki, Pan Krsna przywitał go 

tak, jak przystało na osobę o wyższym statusie rodzinnym. Krsna jest Duszą Najwyższą w 

sercu każdego, zatem wie On o wszystkim co dzieje się w każdym sercu. Wiedział On o 

wszystkim, co związane było ze spiskiem Akrury i Śatadhanvy, i dlatego z uśmiechem 

zwrócił się do Akrury. 

    Zwróciwszy się do niego, jako do głównego pośród wspaniałych ludzi, Krsna powiedział: 

"Mój drogi wuju, wiadomo, że Śatadhanva pozostawił ci klejnot Syamantaka. W tej chwili nie 

ma nikogo, kto bezpośrednio rościłby sobie prawo do tego klejnotu, bowiem Król Satrajit nie 

miał męskiego potomka. Jego córce, Satyabhamie, nie bardzo zależy na tym klejnocie, jednak 

syn, którego oczekuje, jako wnuk Satrajita, byłby – po spełnieniu wszelkich warunków 

dziedziczenia – legalnym spadkobiercą klejnotu." To stwierdzenie Krsny wskazuje, że 

Satyabhama oczekiwała dziecka, i że syn, którego się spodziewała, miał być prawdziwym 

spadkobiercą klejnotu i miał odebrać klejnot Akrurze. 

    Krsna kontynuował: "Klejnot jest tak potężny, że nie może się on znajdować u żadnego 

zwykłego człowieka. Wiem, że twoje czyny są bardzo pobożne, więc nie mam nic przeciwko 

temu, aby klejnot ten pozostał u ciebie. Jest jednak jedna trudność, a mianowicie Mój starszy 

brat, Śri Balarama, nie wierzy temu co mówię: że to ty posiadasz ten klejnot. Dlatego mam do 

ciebie prośbę, o wielkoduszny, abyś dla uspokojenia moich krewnych pokazał Mi na ich 

oczach ten klejnot. Nie możesz zaprzeczyć, że klejnot znajduje się u ciebie, bowiem na 

podstawie różnych pogłosek wiadomo nam, że powiększyłeś swoje bogactwo, i że odprawiasz 

ofiary na ołtarzu ze złota." Cechy klejnotu były ogólnie znane: gdziekolwiek znajdował się 

klejnot, tam wytwarzał on dla swego posiadacza dwa kopce (tj. ok. 170 funtów) czystego 

złota dziennie. Akrura otrzymywał złoto w takich ilościach i używał go bardzo hojnie przy 
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 odprawianiu ofiar. Pan Krsna oznajmił, że brak umiaru w wydawaniu złota przez Akrurę jest 

oczywistym dowodem na to, że jest on w posiadaniu klejnotu Syamantaka. 

    Kiedy Pan Krsna, używając przyjacielskiego i słodkiego języka, odsłonił Akrurze 

rzeczywiste fakty, Akrura zrozumiał, że niczego nie można ukryć przed Śri Krsną i wtedy 

przyniósł Mu drogocenny klejnot, błyszczący jak słońce. Pan Krsna wziął klejnot Syamantaka 

do ręki i pokazał go wszystkim obecnym tam Swym krewnym i przyjaciołom, i w ich 

obecności zwrócił klejnot Akrurze, tak aby wszyscy wiedzieli, kto go przechowuje. 

    Historia klejnotu Syamantaka jest bardzo istotna. W Śrimad-Bhagavatam powiedziane jest, 

że każdy kto słucha historii o klejnocie Syamantaka albo też opowiada ją, lub też po prostu 

pamięta ją, wolny będzie od wszelkiej niesławy oraz skutków niepobożnych czynów, i 

dlatego osiągnie najwyższy, doskonały spokój. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do pięćdziesiątego szóstego rozdziału książki 

Krsna, zatytułowanego "Zabicie Satrajita i Śatadhanvy". 

*57. Krsna poślubia pięć królowych 

    Rozniosła się plotka, że pięciu braci Pandavów oraz ich matka Kunti ponieśli – zgodnie z 

planem Dhrtarastry – śmierć w pożarze ich domu z szelaku. Jednak nieco później, w czasie 

ceremonii weselnej Draupadi, rozpoznano pięciu braci Pandavów, i wówczas 

rozpowszechniono kolejną pogłoskę – tym razem, że Pandavowie i ich matka żyją. Była to 

prawda. Wkrótce Pandavowie powrócili do Hastinapury i ludzie ujrzeli ich twarzą w twarz. 

Kiedy wieść o tym dotarła do Krsny i Balaramy, Krsna zapragnął zobaczyć ich osobiście i 

dlatego postanowił udać się do Hastinapury. 

    Tym razem wizyta Krsny w Hastinapurze miała uroczysty charakter. Krsna udał się tam 

jako książę królewski w towarzystwie głównodowodzącego Swoich wojsk, Yuyudhany i 

wielu żołnierzy. Nikt nie zapraszał Go do miasta, lecz pojechał tam powodowany Swym 

wielkim uczuciem do Swych wielkich bhaktów, jakimi byli Pandavowie. Odwiedził On 

Pandavów bardzo nieoczekiwanie, bez żadnej zapowiedzi, i wszyscy z nich, kiedy tylko 

ujrzeli Go, natychmiast powstali ze swych miejsc. Krsna nazywany jest Mukundą, ponieważ 

skoro tylko ktoś wchodzi w stały kontakt z Krsną, lub widzi Go w pełnej świadomości Krsny, 

to natychmiast uwalnia się od wszelkiego materialnego niepokoju. Nie tylko to – natychmiast 

doświadcza On w pełni duchowego szczęścia. 

    Witając Krsnę, Pandavowie bardzo się ożywili, tak jakby przebudzono ich po utracie 

przytomności, lub ponownie przywrócono do życia. Kiedy człowiek leży nieprzytomny, to 

jego zmysły i różne części jego ciała nie są aktywne, lecz po odzyskaniu przytomności jego 

zmysły natychmiast się uaktywniają. W podobny sposób Pandavowie powitali Krsnę, tak 

jakby dopiero co odzyskali przytomność. Pan Krsna uścisnął każdego z nich i dzięki 

dotykowi Najwyższej Osoby Boga, Pandavowie natychmiast uwolnieni zostali od wszelkich 

skutków materialnego zanieczyszczenia i dlatego cieszyli się transcendentalnym szczęściem. 

Widząc twarz Pana Krsny, każdy poczuł się transcendentalnie usatysfakcjonowany. Chociaż 

Pan Krsna jest Najwyższą Osobą Boga, odgrywał On rolę zwykłej ludzkiej istoty, i dlatego 

dotknął On stóp Yudhisthiry oraz Bhimy, ponieważ byli oni Jego starszymi kuzynami. Arjuna 

objął Krsnę jak przyjaciela będącego Jego rówieśnikiem, podczas gdy dwaj młodsi bracia – a 

mianowicie Nakula i Sahadeva, pragnąc wyrazić swój szacunek, dotknęli lotosowych stóp 

Krsny. Po powitaniu i pozdrowieniu Krsny zgodnie z obowiązującą etykietą społeczną, 

Krsnie wskazano miejsce na podniesieniu. Kiedy usiadł na nim, niedawno wydana za mąż, 

młoda i pełna kobiecego wdzięku Draupadi stanęła przed Nim i złożyła Mu pełne szacunku 

pozdrowienia. Yadavowie, którzy towarzyszyli Krsnie w drodze do Hastinapury, zostali także 
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 powitani z pełnym szacunkiem, a Satyaki i Yuyudhana otrzymali również bardzo dobre 

miejsca. Gdy każdy zajął swoje miejsce, wówczas pięciu braci Pandavów zajęło miejsca przy 

Krsnie. 

    Po spotkaniu z pięcioma braćmi, Pan Krsna osobiście udał się w odwiedziny do Śrimati 

Kuntidevi, matki Pandavów, która była ciotką Krsny. Na znak szacunku dla Swojej ciotki, 

Krsna również dotknął jej stóp. Oczy Kuntidevi wypełniły się łzami i z wielką miłością 

uścisnęła ona Pana Krsnę. Następnie spytała jak powodzi się innym członkom rodziny – jej 

bratu Vasudevie, jego żonie i innym. Krsna z kolei zapytał ją, jak powodzi się rodzinie 

Pandavów. Chociaż Krsnę i Kunti łączyły więzy rodzinne, to jednak za każdym razem, gdy 

się spotykali, Kunti od razu wiedziała, że jest On Najwyższą Osobą Boga. Pamiętała ona o 

nieszczęściach, które spotkały ją w przeszłości i o tym, jak dzięki łasce Krsny życie jej synów 

i jej samej zostało ocalone. Doskonale wiedziała, że bez łaski Krsny nie ocalałaby w pożarze 

zaplanowanym przez Dhrtarastrę i jego synów. Zdławionym głosem zaczęła opowiadać 

Krsnie historię swego życia. 

    Śrimati Kunti powiedziała: "Mój drogi Krsno, pamiętam ten dzień, kiedy wysłałeś tutaj 

mojego brata Akrurę, aby zebrał o nas różne informacje. Oznacza to, że zawsze pamiętasz o 

nas. Kiedy wysłałeś Akrurę, wiedziałam, że nie musimy się już dłużej obawiać żadnego 

niebezpieczeństwa. Od tego czasu szczęście zaczęło dopisywać nam w życiu i odtąd byłam 

przekonana, że jesteśmy przez Ciebie chronieni. Możemy znaleźć się jeszcze w różnych 

niebezpiecznych sytuacjach stworzonych przez Kauravów, lecz wierzę, że pamiętasz o nas 

cały czas, i że zawsze utrzymasz nas w bezpieczeństwie i zdrowiu. Bhaktowie, którzy po 

prostu myślą o Tobie, zawsze wolni są od wszelkich materialnych niebezpieczeństw, a cóż 

dopiero mówić o nas, o których Ty pamiętasz osobiście. Tak więc, mój drogi Krsno, nie ma 

mowy o tym, że możemy nie mieć szczęścia. Dzięki Twojej łasce zawsze jesteśmy w bardzo 

pomyślnej sytuacji. Obdarzyłeś nas specjalną łaską, lecz ludzie nie powinni sądzić, że jesteś 

stronniczy, obdarzając jednych Swą łaską, a na innych nie zwracając uwagi. Ty nie robisz 

takiej różnicy. Nikt nie jest Twoim ulubieńcem i nikt nie jest Twoim wrogiem. Jako 

Najwyższa Osoba Boga równy jesteś dla każdego i każdy może skorzystać z Twojej 

specjalnej ochrony. Faktem jest, że chociaż jesteś równy dla wszystkich, to jednak 

przychylniej jesteś nastawiony do bhaktów, którzy zawsze myślą o Tobie. Ciebie i bhaktów 

łączą więzi miłości. Dlatego nawet na chwilę nie mogę o Tobie zapomnieć. Obecny jesteś w 

każdym sercu i ponieważ bhaktowie zawsze o Tobie pamiętają, Ty zawsze odwzajemniasz ich 

pamięć w odpowiedni sposób. Chociaż matka kocha wszystkie dzieci, to jednak specjalną 

opieką otacza to, które jest w pełni od niej zależne. Z pewnością wiem, mój drogi Krsno, że 

mieszkając w każdym sercu zawsze stwarzasz pomyślne sytuacje dla Swych czystych 

bhaktów." 

    Następnie Król Yudhisthira także wysławiał Krsnę jako Najwyższą Osobę i najlepszego 

przyjaciela. Lecz ponieważ Krsna otaczał szczególną ochroną Pandavów, Król Yudhisthira 

powiedział: "Mój drogi Krsno, nie wiemy jakie pobożne czynności spełniliśmy w swoich 

poprzednich żywotach, które sprawiły, że jesteś dla nas tak łaskawy. Wiemy doskonale, że 

wielcy mistycy, którzy nieustannie medytują, aby Cię osiągnąć, niełatwo otrzymują taką 

łaskę, ani też nie przyciągają Twojej osobistej uwagi. My nie jesteśmy yoginami – wręcz 

przeciwnie – przywiązani jesteśmy do tego materialnego świata, mamy rodziny, zajmujemy 

się polityką i światowymi sprawami. Nie wiemy, dlaczego jesteś dla nas tak łaskawy." 

    Na prośbę Króla Yudhisthiry, Krsna zgodził się pozostać w Hastinapurze przez cztery 

miesiące pory deszczowej. Cztery miesiące pory deszczowej nazywają się Caturmasya. W 

czasie tego okresu wędrowni nauczyciele i bramini zatrzymują się w pewnym miejscu i żyją 

według surowych zasad regulujących. Pan Krsna jest ponad wszelkimi zasadami 

regulującymi, lecz powodowany miłością do Pandavów, zgodził się pozostać w Hastinapurze. 

Korzystając z tego, że Krsna przebywał w Hastinapurze, wszyscy mieszkańcy miasta mieli 
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 możliwość widzenia Go od czasu do czasu i z tego powodu, po prostu spotykając się z 

Panem Krsną twarzą w twarz, pogrążali się w transcendentalnej rozkoszy. 

    Pewnego dnia, podczas pobytu Krsny u Pandavów, Krsna i Arjuna przygotowali się do 

polowania w lesie. Obaj usiedli w rydwanie, na którym powiewała flaga z wizerunkiem 

Hanumana. Specjalny rydwan Arjuny zawsze oznaczony jest wizerunkiem Hanumana i 

dlatego jego imieniem jest także Kapidhvaja (Kapi oznacza Hanuman, a dhvaja znaczy flaga). 

Arjuna udał się do lasu ze swym łukiem i swymi niezawodnymi strzałami. Ubrał się on w 

odpowiednie ubranie ochronne, bowiem zamierzał się ćwiczyć w sztuce zabijania wroga. 

Udał się do tej części lasu, gdzie było dużo tygrysów, jeleni i różnych innych zwierząt. Krsna 

nie poszedł tam dlatego, aby doskonalić się w sztuce zabijania zwierząt, ponieważ On nie 

musi się w niczym doskonalić. Krsna jest samowystarczalny. Towarzyszył On po prostu 

Arjunie, chcąc zobaczyć, jak Arjuna doskonali się w walce, bowiem w przyszłości czekało go 

zabicie wielu wrogów. W lesie Arjuna zabił wiele tygrysów, dzików, bizonów, gavayów 

(pewien rodzaj dzikiego zwierza), nosorożców, jeleni, zajęcy, jeżozwierzy i innych zwierząt, 

przekłuwając je swoimi strzałami. Niektóre martwe zwierzęta – te, które nadawały się do 

ofiar, zbierane były przez służących i odsyłane do Króla Yudhisthiry. Inne dzikie zwierzęta, 

takie jak tygrysy i nosorożce, zostały zabite, aby przywrócić w lesie spokój i porządek. Las 

zamieszkiwany był przez wielu mędrców i wiele świętych osób i obowiązkiem królów 

ksatriyów było utrzymywanie tam spokoju. Po jakimś czasie Arjuna poczuł się zmęczony 

polowaniem i spragniony, dlatego razem z Krsną udał się na brzeg Yamuny. Kiedy obaj 

dotarli tam (Arjuna czasem nazywany jest Krsną, tak samo jak Draupadi), umyli w rzece swe 

ręce, stopy i usta i napili się jej czystej wody. Pijąc wodę i odpoczywając, ujrzeli piękną 

młodą dziewczynę spacerującą samotnie brzegiem Yamuny. Krsna poprosił Arjunę, aby 

podszedł do niej i zapytał kim jest. Na polecenie Krsny Arjuna natychmiast zbliżył się do 

dziewczyny. Miała ona atrakcyjne ciało, piękne lśniące zęby i uśmiechniętą twarz. Arjuna 

zapytał: "Moja droga dziewczyno, jesteś tak piękna, tak piękne są twoje nabrzmiałe piersi, 

czy mogę zapytać kim jesteś? Jesteśmy zdziwieni, że błąkasz się tutaj samotnie. Jaki jest cel 

twego przyjścia tutaj? Możemy się domyślić, że poszukujesz męża. Jeśli nie masz nic 

przeciwko temu, to proszę wyjaw nam swoje zamiary, a ja spróbuję cię zadowolić." 

    Tą piękną dziewczyną była uosobiona Yamuna. Odpowiedziała ona: "Panie, jestem córką 

boga Słońca i teraz odprawiam pokuty i wyrzeczenia, aby Pan Visnu mógł zostać moim 

mężem. Sądzę, że jest On Najwyższą Osobą i że nadaje się na mojego męża. Wyjawiam to 

pragnienie przed tobą, skoro chciałeś je znać." 

    Dziewczyna mówiła dalej: "Mój drogi Panie, wiem, że jesteś tym bohaterskim Arjuną, 

więc mogę także powiedzieć, że nie zgodzę się wyjść za mąż za nikogo prócz Pana Visnu, 

bowiem On jest jedynym schronieniem dla wszystkich istot żywych i On przyznaje 

wyzwolenie wszystkim uwarunkowanym duszom. Będę ci wdzięczna, jeśli będziesz modlił 

się do Pana Visnu, aby był ze mnie zadowolony." Dziewczyna Yamuna dobrze wiedziała, że 

Arjuna był wielkim bhaktą Pana Krsny, i że gdyby on się modlił za nią, to Krsna nigdy by mu 

nie odmówił spełnienia jego prośby. Bezpośrednie zbliżenie się do Krsny może czasem 

okazać się bezskuteczne, lecz zbliżenie się do Krsny poprzez Jego bhaktę z pewnością będzie 

skuteczne. Ponadto powiedziała ona Arjunie: "Na imię mam Kalindi i mieszkam w wodach 

Yamuny. Mój ojciec był dla mnie tak łaskawy, że zbudował dla mnie specjalny dom w 

wodach Yamuny, a ja ślubowałam, że nie opuszczę go, dopóki nie znajdę Pana Krsny." 

Arjuna przekazał Krsnie wiadomość od Kalindi, choć Krsna, jako przebywająca w każdym 

sercu Dusza Najwyższa, i tak wiedział o wszystkim. Bez dalszej dyskusji Krsna natychmiast 

przyjął Kalindi i poprosił, aby usiadła w Jego rydwanie. Wówczas we trójkę udali się do 

Króla Yudhisthiry. 

    Po tym zdarzeniu Król Yudhisthira poprosił Krsnę o pomoc w zbudowaniu domu, który 

miał zostać zaprojektowany przez wielkiego architekta i konstruktora z planet niebiańskich, 
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 Viśvakarmę. Krsna natychmiast wezwał Viśvakarmę i nakłonił go, aby zbudował wspaniałe 

miasto, zgodnie z pragnieniem Króla Yudhisthiry. Kiedy miasto zostało zbudowane, 

Maharaja Yudhisthira poprosił Krsnę, aby został z nimi kilka dni dłużej i tym samym 

dostarczył im przyjemności płynącej z przebywania z Nim. Pan Krsna zgodził się na prośbę 

Maharajy Yudhisthiry i pozostał tam kilka dni dłużej. 

    W międzyczasie Krsna wziął udział w ofiarowaniu Lasu Khandava należącego do Króla 

Indry i była to kolejna z Jego wielu rozrywek. Krsna chciał dać ten las Agni – bogu ognia. 

Las Khandava pełen był różnorodnych leków i Agni musiał je zjeść, aby się odmłodzić. Agni 

jednak nie zrobił tego bezpośrednio, ale poprosił Krsnę o pomoc. Agni wiedział, że Krsna jest 

z niego bardzo zadowolony, ponieważ wcześniej Agni dał Krsnie dysk Sudarśana. Tak więc, 

aby usatysfakcjonować Agni, Krsna stał się woźnicą rydwanu Arjuny i obaj udali się do lasu 

Khandava. Po zjedzeniu lasu Khandava Agni był bardzo zadowolony i tym razem pośród jego 

podarunków był specjalny łuk o nazwie Gandiva, cztery białe konie, jeden rydwan oraz 

niezwyciężony kołczan z dwoma specjalnymi strzałami, które uważano za talizmany, i które 

miały moc, której żaden wojownik nie był w stanie się przeciwstawić. Kiedy las Khandava 

pożerany był przez płomienie Agni, Arjunie udało się ocalić z niego demona o imieniu Maya. 

Dzięki temu dawny demon stał się przyjacielem Arjuny, i aby w jakiś sposób zadowolić 

Arjunę, zbudował on piękny dom zgromadzeń w mieście Viśvakarmy. Dom ten miał kilka 

bardzo zagadkowych zakątków i kiedy Duryodhana przyszedł go obejrzeć, został 

wprowadzony w błąd, przyjmując wodę za ziemię i ziemię za wodę. W ten sposób bogactwo 

Pandavów uraziło Duryodhanę i od tamtej chwili stał się on ich zdecydowanym wrogiem. 

    Po kilku dniach Krsna otrzymał od Króla Yudhisthiry pozwolenie na powrót do Dvaraki i 

udał się tam w towarzystwie Satyaki – przywódcy Yadavów, którzy razem z Nim mieszkali w 

Hastinapurze. Kalindi także wyjechała do Dvaraki. Po Swoim powrocie Krsna skonsultował 

się z wieloma astrologami, po to, aby wybrać najbardziej odpowiedni moment do poślubienia 

Kalindi i wtedy poślubił ją z wielką pompą. Ta ceremonia zaślubin stała się źródłem dużej 

przyjemności dla krewnych obu stron. 

    Vinda i Anuvinda byli królami Avantipury (obecnie Ujjain). Obaj podlegali 

zwierzchnictwu Duryodhany. Mieli oni siostrę o imieniu Mitravinda, która była dziewczyną 

wykształconą, elegancką i pełną dobrych cech. Była ona córką jednej z ciotek Krsny. Miała 

wybrać męża dla siebie spośród zgromadzonych książąt, lecz bardzo pragnęła, aby jej mężem 

był Krsna. Krsna był obecny, kiedy miała dokonać wyboru i w obecności wszystkich innych 

książąt królewskiego stanu, używając Swojej siły, uprowadził ją. Książęta nie byli w stanie 

oprzeć się Krsnie i po prostu stali, patrząc jeden na drugiego. 

    Po tym zdarzeniu Krsna poślubił córkę Króla Kośali. W prowincji Kośala królował 

Nagnajit. Był on bardzo pobożny i przestrzegał wedyjskich rytuałów. Jego najpiękniejsza 

córka nosiła imię Satya. Czasem nazywano ją także Nagnajiti, bowiem była ona córką Króla 

Nagnajita. Król Nagnajit pragnął dać rękę swej córki temu księciu, który zdolny będzie 

pokonać siedem bardzo silnych, rosłych byków, które sam wyhodował. Żaden z książąt nie 

był jednak w stanie ich pokonać i dlatego nikt nie mógł ubiegać się o rękę Satyi. Byki te były 

bardzo silne i nie mogły one nawet znieść zapachu żadnego księcia. Wielu przyjeżdżało do 

tego królestwa i próbowało pokonać te byki, lecz zamiast ujarzmić byki, sami byli 

pokonywani. Wieść ta rozniosła się po całym kraju i kiedy Krsna usłyszał, że Satyę można 

zdobyć jedynie po pokonaniu siedmiu potężnych byków, przygotował się do wyjazdu do 

Kośali. Odbywając zwykłą wizytę państwową, w towarzystwie wielu żołnierzy przybył do tej 

części kraju, która znana była pod nazwą Ayodhya. 

    Król Kośali bardzo się ucieszył, kiedy dowiedział się, że Krsna przybył prosić o rękę jego 

córki. Powitał więc Krsnę w swoim królestwie z wielkim szacunkiem i przepychem. Kiedy 

Krsna podszedł do niego, Król zaproponował Mu odpowiednie miejsce i wszelkie inne rzeczy 

stosowne przy powitaniach. Wszystko odbyło się w bardzo elegancki sposób. Krsna także 
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 złożył Królowi Swoje pełne szacunku pokłony, bowiem uważał go za Swego przyszłego 

teścia. 

    Kiedy Satya, córka Nagnajita dowiedziała się, że Sam Krsna przybył, aby ją poślubić, 

bardzo ucieszyła się, że mąż bogini fortuny jest dla niej tak łaskawy i pragnie ją poślubić. 

Przez długi czas żyła nadzieją, że może kiedyś poślubi Krsnę i w tym celu poddała się 

surowym wyrzeczeniom, których celem jest otrzymanie upragnionego męża. Słysząc o 

przyjeździe Krsny, zaczęła myśleć: "Jeśli spełniłam wiele pobożnych czynów, najlepiej jak 

tylko mogłam, i jeśli szczerze pragnęłam, aby Krsna był moim mężem, to być może Krsna 

jest ze mnie zadowolony i spełni moje długo pielęgnowane pragnienie." W swoim umyśle 

Satya zaczęła ofiarowywać Krsnie modlitwy myśląc: "Nie wiem w jaki sposób Najwyższa 

Osoba Boga może być ze mnie zadowolony. Jest On Panem każdego. Nawet bogini fortuny, 

która zajmuje miejsce tuż przy Najwyższej Osobie Boga, Pan Śiva, Pan Brahma i wielu 

innych półbogów z różnych planet, zawsze składają Panu swe pełne szacunku pokłony. Pan 

także czasem schodzi na Ziemię w Swych różnych inkarnacjach, po to, aby spełnić pragnienia 

Swoich bhaktów. Jest On tak wzniosły, tak wielki, że nie wiem w jaki sposób mam Go 

zadowolić." Myślała ona, że Najwyższa Osoba Boga może jedynie być zadowolony tylko 

poprzez Swoją bezprzyczynową łaskę, którą obdarza On bhaktę. Nie ma innego sposobu, aby 

Go zadowolić. Pan Caitanya w taki sam sposób modlił się w wersach Śiksastaka: "O mój 

Panie, jestem Twym wiecznym sługą. W taki czy inny sposób upadłem w tę materialną 

egzystencję. Jeśli łaskawie wyłowisz mnie z niej i sprawisz, że stanę się cząsteczką kurzu u 

Twych lotosowych stóp, to dla Twego wiecznego sługi będzie to wielka łaska." Pana można 

zadowolić jedynie pokorną postawą w duchu służby. Im bardziej służymy Panu pod 

kierunkiem mistrza duchowego, tym większy postęp czynimy na ścieżce wiodącej ku Niemu. 

W zamian za naszą służbę nie możemy żądać od Pana żadnej łaski, żadnej litości. Może On 

przyjąć naszą służbę albo ją odrzucić, ale jest to jedyny sposób, w który możemy Go 

zadowolić. 

    Król Nagnajit był pobożnym królem, a kiedy Krsna przebywał w jego pałacu, Król uczcił 

Go najlepiej jak tylko potrafił. Przedstawił się Panu w następujący sposób: "Mój drogi Panie, 

do Ciebie należy cała manifestacja kosmiczna, Ty jesteś Narayanem – spoczynkiem 

wszystkich żyjących istot. Jesteś samowystarczalny i zadowolony Swym własnym 

bogactwem, więc jakże mogę Ci cokolwiek ofiarować? Jakże mogę Cię zadowolić 

jakąkolwiek ofiarą? Nie jest to możliwe, bowiem w rzeczywistości jestem nic nie znaczącą 

istotą i nie potrafię Ci służyć."  

    Krsna jest Duszą Najwyższą wszystkich żywych istot, dlatego znał myśli Satyi, córki Króla 

Nagnajita. Był On również zadowolony z pełnej szacunku czci, którą oddał mu Król, 

ofiarując Mu miejsce do siedzenia, jedzenie i mieszkanie. Docenił On fakt, że oboje – tak 

dziewczyna jak i jej ojciec – pragnęli, aby Krsna stał się ich bliskim krewnym. Krsna zaczął 

się uśmiechać i głośno rzekł: "Mój drogi Królu Nagnajicie, dobrze wiesz, że nikt z 

królewskiego rodu nie poprosi o nic kogoś innego, bez względu na to jak wysoką pozycję by 

ten ktoś zajmował. Uczeni zwolennicy Ved zakazują ksatriyom prosić o cokolwiek innych. 

Jeśli ksatriya łamie tę zasadę, uczeni potępiają go. Lecz pomimo tej zasady regulującej proszę 

cię o rękę twej pięknej córki, aby – w zamian za wspaniałe przyjęcie, które Mi zgotowałeś – 

umocnić i ustalić nasz związek. Może ucieszysz się, gdy podam ci do wiadomości, że w 

naszej tradycji rodzinnej nie ofiarowuje się niczego w zamian za przyjęcie czyjejś córki. Nie 

możemy zapłacić żadnej ceny, której możesz zażądać za wydanie swej córki za mąż." Innymi 

słowy, Krsna chciał rękę Satyi od Króla bez spełnienia warunku, który polegał na zabiciu 

siedmiu byków. 

    Słysząc stwierdzenie Pana Krsny, Król Nagnajit powiedział: "Mój drogi Panie, jesteś 

oceanem wszelkiej przyjemności, wszelkich bogactw i wszelkich cech. Bogini fortuny, 

Laksmiji, zawsze spoczywa na Twej piersi. Wobec tego, któż może być lepszym mężem dla 
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 mojej córki niż Ty. Oboje, ja i moja córka, zawsze modliliśmy się, aby tak się stało. 

Przewodzisz całej dynastii Yadu. Wiedz o tym łaskawie, że ślubowałem, iż wydam swą córkę 

za tego, kto zwycięsko przejdzie test, który dla niego wymyśliłem. Celem tego testu jest 

przekonanie się o pozycji i waleczności mojego przyszłego zięcia. Ty jesteś Panem Krsną – 

głównym pośród wszystkich bohaterów. Jestem przekonany, że będziesz w stanie ujarzmić te 

siedem byków bez trudu. Do tej pory nie udało się to nikomu. Każdy, kto próbował tego 

dokonać, kończył fatalnie z połamanymi kośćmi." 

    Król Nagnajit kontynuował: "Krsno, jeśli pokonasz te siedem byków, to bez wątpienia 

zostaniesz mężem mojej córki Satyi." Słysząc to Pan Krsna zrozumiał, że Król Nagnajit nie 

chciał złamać swojego ślubowania, więc aby spełnić to jego pragnienie, Krsna zacisnął pas i 

przygotował się do walki z bykami. Rozprzestrzenił się w siedem takich samych postaci 

Krsny i każda z nich okiełznała i ujarzmiła byka, chwytając go za nos, jak gdyby był jedynie 

drewnianą zabawką. 

    Istotną rzeczą jest to, że Krsna podzielił się na siedem postaci. Satyi, córce Króla Nagnajita 

wiadomo było, że Krsna poślubił wiele innych kobiet, lecz mimo tego była ona do Niego 

bardzo przywiązana. Aby w jakiś sposób zachęcić ją, natychmiast rozprzestrzenił się w 

siedem części. Oznacza to, że Krsna jest jeden, lecz posiada nieskończenie wiele ekspansji. 

Poślubił On wiele setek tysięcy żon, lecz nie oznacza to, że kiedy przebywał z jedną żoną, to 

inne pozbawione były Jego towarzystwa. Poprzez Swoje ekspansje Krsna mógł przebywać z 

każdą z tych żon w tym samym czasie. 

    Kiedy Krsna ujarzmił byki, ich siła i duma zostały starte na proch. Imię i sława, którą 

cieszyły się do tej pory, została zniszczona. Ujarzmiwszy byki, Krsna po prostu powlókł je 

mocno, niczym dziecko ciągnące drewnianego byka-zabawkę. Król był zdumiony widząc 

przewagę Krsny, lecz natychmiast z wielką przyjemnością przyprowadził swoją córkę i 

przekazał ją Krsnie, a Krsna od razu przyjął ją na Swoją żonę. Potem z wielkim przepychem 

dokonano ceremonii zaślubin. Królowe Króla Nagnajita również bardzo cieszyły się, że Krsna 

został mężem ich córki. Ponieważ Król i królowe były zadowolone, świętowano z tej okazji w 

całym mieście, aby uczcić to małżeństwo. Wszędzie słychać było dźwięki konch i kotłów, 

różne wibracje i śpiewy, a wykształceni bramini zaczęli obdarowywać młodą parę wieloma 

błogosławieństwami. W radosnym uniesieniu wszyscy mieszkańcy miasta ubrali się w 

kolorowe szaty i przystroili się różnymi ozdobami. Zadowolony Król Nagnajit przekazał swej 

córce i swemu zięciowi następujący posag. 

    Najpierw dał im 10 000 krów i 3 000 dobrze ubranych służących, przystrojonych aż po 

samą szyję różnymi ozdobami. Taki system dawania posagu jest ciągle jeszcze aktualny w 

Indiach, szczególnie pośród książąt ksatriyów. Kiedy książę ksatriya żeni się, razem z 

narzeczoną dostaje on przynajmniej tuzin służących. Po podarowaniu krów i służących, Król 

wzbogacił posag o 9 000 słoni i sto razy większą ilość rydwanów. Oznacza to, że dał im 

900 000 rydwanów. A ponadto dał im sto razy więcej koni niż rydwanów i sto razy więcej 

niewolników niż koni. Książęta zapewniali takim niewolnikom i służącym całe utrzymanie, 

tak jakby byli oni ich własnymi dziećmi czy członkami rodziny. Po podarowaniu wyżej 

opisanego posagu, Król prowincji Kośala polecił, aby jego córka i jego zięć wsiedli do 

rydwanu i pod ochroną dywizji dobrze uzbrojonych żołnierzy pozwolił im wyruszyć do ich 

domu w Dvarace. Kiedy zobaczył, jak w pośpiechu odjeżdżają do swojego domu, jego serce 

przepełniło się wzruszeniem. 

    Zanim Krsna poślubił Satyę, o rękę jej ubiegało się wielu książąt z dynastii Yadu i innych, 

którzy stawali do walki z bykami Króla Nagnajita. Kiedy sfrustrowani usłyszeli, że Krsna 

pokonując byki zdobył rękę Satyi, naturalnie stali się bardzo zazdrośni. I gdy Krsna wracał do 

Dvaraki, wszyscy sfrustrowani i pokonani książęta otoczyli Krsnę i zaczęli ostrzeliwać orszak 

weselny strzałami. Spadały one niczym nieustające potoki deszczu. Odparciem ataku zajął się 

Arjuna – najlepszy przyjaciel Krsny. Pochwyciwszy swój łuk Gandiva, odpędził wszystkich 
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 książąt niczym lew, który odpędza wszystkie mniejsze zwierzęta po prostu goniąc je. 

Odpędził ich wszystkich, nie zabijając jednak żadnego. Nieco później Pan Krsna, razem ze 

Swą nowopoślubioną żoną i potężnym posagiem, w wielkim przepychu wjechali do Dvaraki i 

tutaj zamieszkali i żyli bardzo spokojnie. 

    Krsna miał także inną ciotkę – siostrę Swego ojca, której na imię było Śrutakirti. Wyszła 

ona za mąż i mieszkała w prowincji Kekaya. Miała córkę o imieniu Bhadra. Bhadra także 

pragnęła poślubić Krsnę i jej brat bezwarunkowo przekazał ją Krsnie. Krsna również przyjął 

ją na Swoją bona fide żonę. Następnie Krsna poślubił córkę Króla Prowincji Madras, której 

imię było Laksmana. Laksmana posiadała wszystkie dobre cechy. Krsna poślubił ją, 

porywając ją niczym Garuda, który wyrwał słój z nektarem z rąk demonów. Krsna uprowadził 

tę dziewczynę w obecności wielu innych książąt zgromadzonych na jej svayamvara. 

Svayamvara to ceremonia, w czasie której młoda dziewczyna wybiera swojego przyszłego 

męża spośród zgromadzonych książąt. 

    Ten opis jak Krsna poślubił te pięć dziewcząt, to nie wszystko. Oprócz nich, miał On wiele 

tysięcy innych żon, które poślubił po zabiciu demona Bhaumasury. Bhaumasura porwał te 

dziewczęta i więził je w swoim pałacu, ale Krsna uwolnił je i następnie poślubił. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do pięćdziesiątego siódmego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Krsna poślubia pięć królowych". 

*58. Wyzwolenie demona Bhaumasury 

    Historia Bhaumasury – o tym jak uprowadził z pałaców różnych królów i uwięził 16 000 

księżniczek oraz jak następnie został zabity przez Krsnę, Najwyższego Pana, została w 

całości opisana przez Śukadevę Gosvamiego w Śrimad-Bhagavatam. Na ogół demony zawsze 

występują przeciwko półbogom. Ten demon, Bhaumasura, osiągnął wielką moc i dzięki swej 

sile udało mu się zabrać baldachim z tronu półboga Varuny. Bhaumasura zabrał również 

kolczyki Aditi, matki półbogów, podbił część niebiańskiej Góry Meru i zajął jej część zwaną 

Maniparvata. Z tego powodu Król planet niebiańskich, Indra, przybył do Dvaraki, aby przed 

Krsną poskarżyć się na tego demona. 

    Po wysłuchaniu skarg Króla niebios, Indry, Pan Krsna, w towarzystwie Swej żony 

Satyabhamy, natychmiast wyruszył do siedziby Bhaumasury. Garuda zaniósł ich do stolicy 

królestwa Bhaumasury, Pragjyotisapury. Wejście do Pragjyotisapury nie było łatwe, 

ponieważ miasto było bardzo dobrze ufortyfikowane. Najpierw były cztery potężne fortece 

strzegące miasta z czterech różnych stron. Ze wszystkich stron miasto strzeżone było przez 

olbrzymią liczbę wojska. Następną przeszkodę stanowiła fosa z wodą otaczająca miasto, oraz 

sieć drutów elektrycznych. Następna fortyfikacja nosiła nazwę anila i był to rodzaj ściany 

utworzonej z różnych substancji gazowych. Po niej z kolei następowała sieć drutów 

kolczastych skonstruowanych przez demona Murę. Tak więc, nawet według współczesnych 

kryteriów miasto było bardzo dobrze strzeżone. 

    Przybywszy tam, Krsna Swą maczugą rozbił na kawałki wszystkie fortece strzegące miasta. 

Pod nieustannym naporem strzał Krsny wojska broniące miasta znalazły się w rozsypce. 

Swoim słynnym dyskiem Sudarśana-cakra przeciął sieć drutów elektrycznych. Krsna opróżnił 

fosę z wodą oraz zaporę z substancji gazowych. Sieć drutów kolczastych sfabrykowana przez 

demona Murę została pocięta na kawałki. Wibracja Jego konchy złamała serca nie tylko 

wielkich wojowników, lecz również zniszczyła znajdujące się tam urządzenia wojenne. W 

podobny sposób maczuga Krsny zniszczyła mury otaczające miasto. 

    Wibracje Jego konchy brzmiały jak piorun uderzający w czasie unicestwienia kosmosu. 

Wibracje konchy zbudziły ze snu demona Murę, który osobiście postanowił zobaczyć co się 
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 stało. Miał on pięć głów i przez długi czas żył w wodzie. Demon Mura błyszczał jak słońce 

pojawiające się podczas unicestwienia całej manifestacji kosmicznej i był on bardzo 

rozgniewany. Blask emanujący z jego ciała był tak oślepiający, że trudno było na niego 

patrzeć mając otwarte oczy. Demon natychmiast wyciągnął swój trójząb i zaczął gonić 

Najwyższą Osobę Boga. Natarcie demona Mury podobne było atakowi wielkiego węża na 

Garudę. Jego złość była tak duża, że gotów był pożreć trzy światy. Wirując swym trójzębem i 

wydając ze swych pięciu twarzy dźwięki podobne rykowi lwa, najpierw zaatakował on 

nosiciela Krsny, Garudę. Ryk spowodowany wibracjami jego paszczy rozszedł się po całych 

przestworzach, po całym świecie, a także w przestrzeni kosmicznej, w górę i w dół, w 

dziesięciu kierunkach. W taki oto sposób dźwięk ten dudnił w całym wszechświecie. 

    Pan Krsna zobaczył, że trójząb demona Mury stopniowo zbliża się do Garudy. Krsna 

natychmiast, w bardzo zręczny sposób wyjął dwie strzały i wystrzelił je w kierunku trójzębu, 

tnąc go w ten sposób na kawałki. Jednocześnie wieloma strzałami przebił on paszcze demona 

Mury. Gdy tylko Mura zorientował się, że Krsna, Najwyższa Osoba Boga, wyprowadził go w 

pole, natychmiast chwycił swą maczugę i z olbrzymią złością próbował uderzyć nią Krsnę. 

Pan Krsna jednakże rozbił jego maczugę na kawałki, zanim zdążyła ona zbliżyć się do Niego. 

Pozbawiony broni demon postanowił zaatakować Krsnę swymi silnymi rękami, lecz używając 

Swego Sudarśana-cakra, Krsna natychmiast odciął mu pięć jego głów. Wtedy demon upadł do 

wody, niczym wierzchołek góry uderzony błyskawicą Indry. 

    Demon Mura miał siedmiu. synów, którzy nosili następujące imiona: Tamra, Antariksa, 

Śravana, Vibhavasu, Vasu, Nabhasvan oraz Aruna. Wszyscy oni byli bardzo zarozumiali i 

mściwi, i aby pomścić śmierć swojego ojca, przygotowali się do walki z Krsną. Uzbroili się w 

odpowiednią broń i ustalili, że inny demon, Pitha, będzie przewodził im w bitwie. Tak jak 

tego pragnął Bhaumasura, wszyscy wspólnie zaatakowali Krsnę. 

    Stanąwszy przed Krsną, zaczęli obsypywać Go różnego rodzaju bronią: mieczami, 

maczugami, pikami, strzałami i trójzębami. Nie wiedzieli jednak, że siła Najwyższej Osoby 

Boga jest nieograniczona i nic nie jest w stanie jej pokonać. Swymi strzałami Krsna pociął na 

kawałki całą broń ludzi Bhaumasury. Kiedy Krsna użył Swojej broni, Pitha, główny dowódca 

wojsk Bhaumasury, oraz jego doradcy, runęli na ziemię. Ich zbroje uległy zniszczeniu, a ich 

głowy, ręce i nogi zostały odrąbane. Wszyscy zostali wysłani do Yamaraja-nadzorcy śmierci. 

    Bhaumasura był również znany jako Narakasura, bowiem tak się zdarzyło, że był on synem 

Ziemi uosobionej. Gdy ujrzał, że wszyscy żołnierze i dowódcy zostali zabici na polu bitwy, 

bardzo rozzłościł się na Pana. Wtedy pojawił się z wieloma słoniami, które urodziły się i 

wychowały na brzegu morza. Wszystkie słonie były bardzo odurzone. Wychodząc z miasta 

ujrzeli Pana Krsnę i Jego żonę unoszących się w przestrzeni niczym czarnawa chmura wokół 

błyszczącego jasnością słońca. Demon Bhaumasura natychmiast użył broni zwanej Śataghni, 

dzięki której za jednym uderzeniem mógł zabić setki żołnierzy. Jednocześnie pomocnicy 

Bhaumasury użyli swej broni przeciwko Najwyższej Osobie Boga. Pan Krsna, chcąc 

zneutralizować ten atak, wystrzelił Swoje strzały. W rezultacie wszyscy dowódcy i żołnierze 

Bhaumasury leżeli na ziemi z odciętymi rękami, nogami i głowami. Padły również ich konie i 

słonie. W taki oto sposób strzały Pana Krsny pocięły na kawałki wszelkiego rodzaju broń, 

którą zastosował Bhaumasura. 

    Pan Krsna walczył nie schodząc ze Swojego nosiciela Garudy. Garuda pomagał Krsnie, 

uderzając swymi skrzydłami konie i słonie walczące na polu bitwy, oraz drapiąc ich głowy 

swymi pazurami i swym zaostrzonym dziobem. Ataki Garudy zadawały wiele bólu słoniom, 

które właśnie z tego powodu zaczęły opuszczać pole bitwy. W końcu pozostał na nim sam 

Bhaumasura. Ponownie zaczął on walczyć z Krsną. Wiedząc, że nosiciel Krsny, Garuda, 

sprawiał wiele kłopotów jego żołnierzom i słoniom, z ogromną złością uderzył go z taką siłą, 

która była w stanie oprzeć się sile pioruna. Na szczęście Garuda nie był zwykłym ptakiem i 

uderzenie Bhaumasury odczuł tak, jak olbrzymi słoń odczuwa uderzenie girlandą z kwiatów. 
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     Tak więc Bhaumasura przekonał się, że przy pomocy swych sztuczek nie jest w stanie 

pokonać Krsny, i że wszystkie jego próby zabicia Krsny zostaną udaremnione. Pomimo tego, 

chwytając w dłoń trójząb, spróbował po raz ostatni. Krsna jednak był tak zręczny, że zanim 

Bhaumasura dotknął tego trójzębu, jego okryta hełmem i jaśniejąca od kolczyków głowa 

została odcięta dyskiem Sudarśana-cakra, i upadła na pole bitwy. Kiedy Krsna zabił 

Bhaumasurę, krewni demona zaczęli rozpaczać zawiedzeni, natomiast święte osoby zaczęły 

gloryfikować rycerskie czyny Pana. Korzystając z okazji, mieszkańcy planet niebiańskich 

zaczęli obsypywać Pana kwiatami. 

    W tym czasie Ziemia uosobiona pojawiła się przed Krsną i powitała Go girlandą zrobioną z 

klejnotów vaijayanti. Zwróciła ona oślepiające swym blaskiem, wysadzane klejnotami i 

złotem kolczyki Aditi. Oddała także baldachim Varuny oraz podarowała Krsnie bardzo cenny 

klejnot. Następnie zaczęła ofiarowywać swoje modlitwy Krsnie, Najwyższej Osobie Boga, 

panu tego świata, któremu zawsze cześć oddają najwyżsi półbogowie. Upadła przed Nim, 

składając swe pokłony, i w wielkiej, pełnej oddania ekstazie zaczęła mówić. 

    "Pozwól, że złożę Ci moje pełne szacunku pokłony, Panie, który zawsze jesteś wyposażony 

w cztery rodzaje symboli, a mianowicie: konchę, dysk, kwiat lotosu i maczugę. Jesteś Panem 

półbogów. Proszę przyjmij moje pełne szacunku pokłony. Mój drogi Panie, jesteś Duszą 

Najwyższą, i aby spełnić aspiracje Swych wielbicieli, zstępujesz na Ziemię w postaci Swych 

różnorodnych inkarnacji, które odpowiadają pragnieniom oddających Ci cześć bhaktów. 

Zechciej łaskawie przyjąć moje pokłony. 

    "Mój drogi Panie, z Twojego pępka wyrasta kwiat lotosu i zawsze zdobi Cię girlanda 

zrobiona z kwiatów lotosu. Twoje oczy podobne są płatkom lotosu i dlatego są one źródłem 

wszelkiej satysfakcji dla tych, którzy na nie spoglądają. Twoje lotosowe stopy są tak miękkie 

i delikatne, że zawsze czczone są przez Twoich czystych bhaktów, którzy koją w ten sposób 

swoje lotosowe serca. Dlatego raz za razem składam Ci moje pełne szacunku pokłony. 

    "Ty posiadasz wszelkiego rodzaju religie, wszelką sławę, bogactwo, wiedzę oraz 

wyrzeczenie. Ty jesteś schronieniem wszystkich pięciu bogactw. Choć przenikasz wszystko, 

pojawiłeś się jako syn Vasudevy. Dlatego proszę, abyś przyjął moje pełne szacunku pokłony. 

Ty Sam jesteś nienarodzony, a jednak jesteś ojcem całej manifestacji kosmicznej. Zawierasz 

w Sobie wszelkiego rodzaju energie. Jesteś przyczyną manifestacji tego świata, jesteś 

przyczyną i skutkiem całej manifestacji kosmicznej. Proszę więc, abyś zechciał przyjąć moje 

pełne szacunku pokłony. 

    "Mój drogi Panie, jeśli chodzi o trzech bogów – Brahmę, Visnu i Śivę – oni także nie są 

niezależni od Ciebie. Kiedy zachodzi potrzeba stworzenia manifestacji kosmicznej, to 

stwarzasz pełnego pasji Brahmę, a kiedy pragniesz ją utrzymać, rozprzestrzeniasz się jako 

Pan Visnu, ocean wszelkiej dobroci. Podobnie pojawiasz się jako Pan Śiva – Pan guny 

ignorancji, i w ten sposób unicestwiasz całe stworzenie. Chociaż stwarzasz te trzy siły natury 

materialnej, to jednak zachowujesz w stosunku do nich transcendentalną pozycję. Nigdy – w 

przeciwieństwie do żywych istot – nie ulegasz wpływowi tych trzech sił natury materialnej. 

    "W rzeczywistości, mój Panie, Ty jesteś naturą materialną, Ty jesteś ojcem wszechświata i 

Ty jesteś wiecznym czasem, który jest przyczyną połączenia natury i materialnego stwórcy. 

Mimo tego jesteś zawsze transcendentalny w stosunku do wszystkich tych czynności. Mój 

drogi Panie, Najwyższa Osobo Boga, wiem, że ziemia, woda, ogień, powietrze, eter, pięć 

przedmiotów zmysłów, umysł, zmysły i ich bóstwa, poczucie fałszywego "ja", oraz cała 

energia materialna – wszystko co żywe i nieożywione w tym zjawiskowym świecie – 

spoczywa w Tobie. Ponieważ wszystko powstaje z Ciebie, nic od Ciebie nie może zostać 

oddzielone. Jednak, ponieważ jesteś usytuowany transcendentalnie, z Twoją Osobą nie można 

utożsamiać niczego materialnego. Wszystko jest więc jednocześnie tożsame z Tobą i od 

Ciebie różne, a filozofowie, którzy próbują wszystko oddzielić od Ciebie, z pewnością 

popełniają błąd. 



18 

     "Mój drogi Panie, pozwól, że powiem Ci, że ten oto chłopiec o imieniu Bhagadatta jest 

synem mojego syna Bhaumasury. Bardzo przejął się on śmiercią swego ojca. Stracił 

orientację i pełen jest obaw. Dlatego przyprowadziłam go do Ciebie, aby mógł uwolnić się od 

skutków wszystkich grzesznych czynów popełnionych przez jego ojca." 

    Kiedy Pan Krsna usłyszał modlitwy matki Ziemi, natychmiast zapewnił ją, że wolna już 

jest od wszelkich budzących grozę sytuacji. Powiedział on Bhagadatcie: "Nie obawiaj się". 

Następnie wkroczył do pałacu Bhaumasury, w którym znajdowały się wszelkie bogactwa. W 

pałacu Bhaumasury Pan Krsna zobaczył 16 100 młodych księżniczek, które zostały 

uprowadzone i tam uwięzione. Ujrzawszy wkraczającego do pałacu Krsnę, Najwyższą Osobę 

Boga, księżniczki od razu zostały urzeczone Jego pięknem. Zaczęły więc modlić się o 

bezprzyczynową łaskę Pana. W swych umysłach bez żadnego wahania postanowiły przyjąć 

Krsnę jako swego męża. Każda z nich zaczęła modlić się do Opatrzności, aby Krsna mógł 

zostać jej mężem. Szczerze i poważnie oddały swe serca lotosowym stopom Krsny, 

zachowując przy tym postawę czystego oddania. Będąc Duszą Najwyższą w sercu każdego, 

Krsna znał ich niczym nie splamione pragnienia i postanowił przyjąć je na Swoje żony. Dla 

każdej z nich przygotował odpowiednie stroje i ozdoby i każda z nich została usadowiona na 

palankinie i wysłana do Dvaraki. Z pałacu Bhaumasury Krsna zabrał również nieograniczoną 

ilość bogactw, pośród których były rydwany, konie, klejnoty. Zabrał stamtąd też pięćdziesiąt 

słoni, z których każdy miał cztery kły, i wszystkie zostały wysłane do Dvaraki. 

    Po tym wydarzeniu, Krsna i Satyabhama udali się do Amaravati, stolicy planety 

niebiańskiej, skąd natychmiast skierowali się do pałacu Króla Indry. Indra powitał ich razem 

ze swoją żoną Śacidevi. Wtedy Krsna podarował Indrze kolczyki Aditi. 

    Kiedy Krsna i Satyabhama wracali ze stolicy Króla Indry, Satyabhama przypomniała sobie, 

że Krsna obiecał dać jej kwiat parijata. Korzystając z pobytu w królestwie niebiańskim, sama 

zerwała kwiat parijata. Pewnego razu kwiat ten zerwał Narada Muni i podarował go Śri 

Rukminidevi, pierwszej żonie Krsny. Z tego powodu u Satyabhamy powstał kompleks 

niższości. Ona także pragnęła być w posiadaniu tego kwiatu. Krsna rozumiał kobiecy naturę 

Swoich żon, ubiegających się o Jego względy, i dlatego uśmiechnął się. Zaraz potem zapytał 

Satyabhamę: "Dlaczego prosisz tylko o jeden kwiat? Chciałbym ci dać całe drzewo kwiatów 

parijata." 

    Tak naprawdę, to Krsna celowo zabrał Satyabhamę na planetę niebiańską, chcąc, aby swą 

własną ręką zerwała ona kwiat parijata. Wydarzenie to zirytowało mieszkańców planet 

niebiańskich oraz Indrę. Satyabhama bez ich pozwolenia zerwała kwiat, którego nie można 

znaleźć na Ziemi. Z tego powodu Indra, jak i inni półbogowie, wystąpili przeciwko Krsnie i 

Satyabhamie. Krsna chciał zadowolić Swą ukochaną żonę i był stanowczy i nieugięty do tego 

stopnia, że doszło do walki między Nim i półbogami. Jak zwykle, z walki tej wyszedł 

zwycięsko Krsna, i triumfalnie przyniósł na Ziemię kwiat parijata wybrany przez Jego żonę. 

Kwiat ten został posadzony w ogrodzie Satyabhamy w pobliżu jej pałacu, przydając mu sporo 

piękna. Wraz z kwiatem parijata na ziemską planetę zszedł jego niebiański zapach, który 

zwabił tu również niebiańskie łabędzie, poszukujące tej woni i miodu. 

    Wielcy mędrcy, tacy jak Śukadeva Gosvami, nie byli zadowoleni z zachowania Króla 

Indry. Ze Swej bezprzyczynowej łaski Krsna udał się do niebiańskiego królestwa, do 

Amaravati, aby oddać Królowi Indrze kolczyki należące do jego matki, które wcześniej 

zostały jej zabrane przez Bhaumasurę. Indra bardzo się ucieszył, kiedy je otrzymał, lecz kiedy 

Krsna zabrał z królestwa niebiańskiego kwiat, Indra wyzwał Go do walki. Ze strony Indry 

było to szukanie korzyści własnej. Najpierw ofiarował on Panu swe modlitwy, chyląc głowę 

do lotosowych stóp Krsny, ale gdy tylko osiągnął swój cel, całkowicie się zmienił. W taki 

sposób postępują ludzie materialistyczni. Materialistów zawsze interesują ich własne 

korzyści. Aby osiągnąć swój cel, gotowi są paść do stóp każdemu, lecz skoro osiągną już to, 

czego pragną, przestają być przyjaciółmi. Egoistyczną naturę mają nie tylko bogaci ludzie na 
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 tej planecie, lecz także takie osoby jak Indra i inni półbogowie. Nadmiar bogactwa czyni 

człowieka samolubem. Człowiek egoistyczny nie jest skłonny do przyjęcia świadomości 

Krsny i potępiają go tacy wielcy wielbiciele Pana jak Śukadeva Gosvami. Innymi słowy, 

posiadanie zbyt wielu bogactw jest przeszkodą dla postępu w świadomości Krsny. 

    Po pokonaniu Indry, Krsna poślubił 16 100 księżniczek, które uwolnił z niewoli 

Bhaumasury. Krsna rozprzestrzenił się na 16 100 form i w tym samym czasie, lecz różnych 

miejscach, poślubił wszystkie z nich. Od tamtej chwili wiadomo było, że Krsna, nie kto inny, 

jest Najwyższą Osobą Boga. Dla Krsny nie ma rzeczy niemożliwych, bowiem jest On 

Najwyższą Osobą Boga. Jest On wszechpotężny, wszędzie obecny, niezniszczalny, i jeśli 

weźmiemy to pod uwag, to w Jego rozrywkach nie znajdziemy niczego cudownego. 

Wszystkie pałace ponad szesnastu tysięcy żon Pana Krsny pełne były mebli i innych 

parafernaliów, których nawet nie da się porównać z tymi z tego świata. Nie ma żadnej 

przesady w tej historii ze Śrimad-Bhagavatam. Wszystkie żony Krsny były ekspansjami 

bogini fortuny, Laksmiji. Krsna mieszkał z nimi w różnych pałacach i traktował je dokładnie 

w taki sam sposób, w jaki zwykły człowiek traktuje swoją żonę. 

    Zawsze powinniśmy pamiętać, że Najwyższa Osoba Boga bawił się dokładnie tak, jak 

ludzka istota, mimo że zademonstrował Swe niezwykłe możliwości poślubiając na raz ponad 

16 000 żon w ponad szesnastu tysiącach pałaców. Zachowywał się w stosunku do nich tak jak 

zwykły człowiek i przestrzegał zasad wymaganych w związku między mężem i żoną w 

zwykłych domach. Dlatego też niezwykle trudno jest zrozumieć cechy Najwyższego 

Brahmana, Osoby Boga. Nawet półbogowie tacy jak Brahma nie są w stanie ocenić 

transcendentalnych rozrywek Pana. Żony Krsny były tak szczęśliwe, że otrzymały Najwyższą 

Osobę Boga za męża, mimo iż Jego osobowość nie była znana nawet takim półbogom jak 

Brahma. 

    W swych stosunkach małżeńskich, Krsna i Jego królowe zwykli się śmiać, rozmawiać, 

żartować, obejmować, itd., i ich życie rodzinne cały czas rozwijało się bardzo pomyślnie i 

wypełnione było transcendentalnym szczęściem. Chociaż każda królowa miała tysiące 

służących, to jednak każda z nich osobiście i z wielką uwagą służyła Krsnie. Każda z nich 

witała Go osobiście, kiedy wchodził do pałacu. Przygotowywały dla Niego wygodne miejsce 

do siedzenia, obdarowywały Go różnymi parafernaliami, obmywały Jego lotosowe stopy w 

wodzie z Gangesu, ofiarowywały Mu orzechy betel i masowały Jego nogi. W ten sposób 

przynosiły Mu nieco ulgi od zmęczenia spowodowanego przebywaniem poza domem. Były 

one bardzo zajęte wachlowaniem Go, ofiarowywaniem Mu wonnych olejków kwiatowych, 

dekorowaniem Go girlandami, układaniem Jego włosów, proszeniem Go aby, zechciał się 

położyć i odpocząć, kąpaniem Go i podawaniem Mu bardzo smacznych potraw. Wszystkie te 

rzeczy każda królowa robiła sama, nie czekając na swą służącą. Innymi słowy, Krsna i Jego 

różne żony byli przykładem idealnego życia rodzinnego na Ziemi. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do pięćdziesiątego ósmego rozdziału książki 

Krsna, zatytułowanego "Wyzwolenie demona Bhaumasury". 

*59. Rozmowy pomiędzy Krsną i Rukmini 

    Pewnego razu Pan Krsna, Najwyższa Osoba Boga, Ten, który obdarza wiedzą wszystkie 

żywe istoty, począwszy od Brahmy aż do nieznacznej mrówki, siedział w sypialni Rukmini, 

która razem ze swymi służącymi służyła Panu. Krsna siedział na krawędzi łóżka Rukmini, a 

służące wachlowały Go camarami (tj. miotełkami do odganiania much, wykonanymi z ogona 

jaka). 
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     Związek Pana Krsny – doskonałego męża – oraz Rukmini, jest doskonałą manifestacją 

najwyższej doskonałości Najwyższej Osoby Boga. Jest wielu filozofów, którzy wysuwają 

koncepcję Prawdy Absolutnej, według której Bóg nie może zrobić tego czy tamtego. 

Wykluczają oni inkarnację Boga, czyli Prawdy Absolutnej, w ludzkiej formie. Lecz w 

rzeczywistości fakty przedstawiają się inaczej. Bóg nie może podlegać naszym 

niedoskonałym zmysłom. Jest On wszechmocną, wszechobecną Osobą Boga i Swoją 

najwyższą wolą może nie tylko stwarzać, utrzymywać i unicestwiać całą manifestację 

kosmiczną, lecz może także zejść na Ziemię jako zwykła ludzka istota, aby wypełnić 

najwyższą misję. Tak jak powiedziane jest w Bhagavad-gicie, kiedykolwiek pojawiają się 

rozbieżności w wypełnianiu ludzkich obowiązków, Pan schodzi na Ziemię. Żaden czynnik 

zewnętrzny nie zmusza Go, aby się pojawił. Schodzi On na Ziemię dzięki Swej wewnętrznej 

mocy, po to aby na nowo ustalić funkcje, które człowiek winien spełniać, oraz jednocześnie 

unicestwić te elementy, które są przeszkodą w marszu ludzkiej cywilizacji do postępu. Tak 

więc Najwyższa Osoba Boga pojawił się w Swej wiecznej formie Śri Krsny w dynastii Yadu, 

zgodnie z zasadą Swych transcendentalnych rozrywek. 

    Pałac Rukmini był cudownie wykończony. U sufitu wisiało wiele baldachimów z 

krawędziami zdobionymi girlandami z pereł. Cały pałac oświetlony był blaskiem 

drogocennych klejnotów. Wokół niego rosły sady pełne kwiatów baela i cameli, które 

uważane są za najładniej pachnące kwiaty w Indiach. Było tam także wiele roślin, których 

kwiaty nadawały pałacowi jeszcze większego piękna. Ich rozkoszna woń wabiła grupki 

brzęczących pszczół. Nocami przyjemne światło księżyca sączyło się przez misternie utkaną 

sieć zasłon. Łagodny wiatr roznosił woń kwiatów parijata. Wewnątrz pałacu paliły się 

kadzidła, a ich wonny dym przeciekał przez zasłony okienne. W pokoju znajdowały się 

materace pokryte białymi prześcieradłami, przypominającymi mleczną piankę. Pościel była 

miękka i biała jak mleczna pianka. W takim otoczeniu siedział Pan Krsna, ciesząc się ze 

służby, jaką oddawała Mu Rukmini asystowana przez swoje służące. 

    Rukmini bardzo pragnęła mieć możliwość służenia Najwyższej Osobie Boga jako swemu 

mężowi. Pragnęła ona służyć Panu osobiście i dlatego wzięła camarę z ręki jednej ze swych 

służących i sama zaczęła wachlować Krsnę. Rączka camary wykonana była ze złota i zdobiły 

ją drogocenne klejnoty. Kiedy znalazła się w ręce Rukmini, której każdy palec nosił 

drogocenny pierścionek, nabrała jeszcze większego piękna. Nogi Rukmini zdobiły 

dzwoneczki u kostek i drogocenne klejnoty, które delikatnie dzwoniły między fałdami jej sari. 

Nabrzmiałe piersi Rukmini wysmarowane były kunkumą i szafranem, a odbicie czerwonego 

koloru emanującego z jej zakrytych piersi jeszcze powiększało jej piękno. Wysoko uniesioną, 

dolną część jej pośladków zdobił pasek z koronki wysadzanej klejnotami, a na jej szyi wisiał 

bardzo błyszczący naszyjnik. Nade wszystko, ponieważ służyła Panu Krsnie – chociaż 

wówczas miała jut dorosłych synów – jej piękne ciało było niezrównane we wszystkich trzech 

światach. Kiedy próbujemy opisać jej piękną twarz, to wydaje się, że wijące się włosy na jej 

głowie, piękne kolczyki w jej uszach, jej uśmiechnięte usta i zloty naszyjnik, były nie jak 

sączenie się, ale jak deszcz nektaru. Jest rzeczą sprawdzoną, że Rukmini nie różniła się od 

oryginalnej bogini fortuny, która zawsze służy lotosowym stopom Narayana. 

    Rozrywki Krsny z Rukmini w Dvarace zostały uznane przez wielkie autorytety za 

manifestację wspaniałych i pełnych przepychu rozrywek Narayana i Laksmi. Rozrywki 

Radhy i Krsny we Vrndavanie są proste i wiejskie w odróżnieniu od wytwornych i 

eleganckich rozrywek z Dvaraki. Rukmini była bardzo pogodna i Krsna był bardzo 

zadowolony z jej zachowania. 

    Krsna wiedział z własnego doświadczenia, że kiedy Narada Muni ofiarował Rukmini kwiat 

parijata, Satyabhama zaczęła być zazdrosna o nią i natychmiast zażądała od Krsny 

podobnego kwiatu. Faktycznie trudno ją było uspokoić aż do chwili, gdy obiecano jej całe 

drzewo tych kwiatów. Krsna zrobił to dla niej i z niebiańskiego królestwa przyniesiono na 
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 Ziemię całe drzewo. Po tym zdarzeniu Krsna oczekiwał, że skoro Satyabhama otrzymała 

całe drzewo tych kwiatów, to Rukmini także czegoś od Niego zażąda. Jednak Rukmini nawet 

nie wspomniała o tym zdarzeniu. Była ona poważną osobą i jej służba dla Krsny przynosiła 

jej pełną satysfakcję. Krsna chciał ujrzeć piękną twarz Rukmini trochę zirytowaną. Krsna 

miał ponad 16 000 żon i każdą z nich traktował z mężowskim uczuciem. Jednak czasem, dla 

Swojej własnej przyjemności, doprowadzał do tego, że któraś z żon krytykowała Go w 

miłosnej irytacji, a On cieszył się z tego. W tym przypadku, ponieważ Krsna nie mógł znaleźć 

żadnej wady u Rukmini – bowiem była ona wspaniała i zawsze pochłonięta służeniem Krsnie 

– z uśmiechem i wielką miłością zwrócił się do niej. Rukmini była córką potężnego Króla 

Bhismaki i dlatego Krsna nie zwrócił się do niej po imieniu, ale nazwał ją księżniczką: "Moja 

droga księżniczko, jest to bardzo zdumiewające. Wiele osób z królewskiego rodu ubiegało się 

o twą rękę. I choć nie wszyscy byli królami, to wszyscy posiadali bogactwa, takie jak 

przystało na ród królewski. Posiadali dobre maniery, byli wykształceni, sławni wśród innych 

królów, piękni i pełni zalet, potężni i w ogóle pod każdym względem bardzo atrakcyjni. Nie 

można powiedzieć, aby do czegoś się nie nadawali, i przede wszystkim, twój ojciec i twój 

brat nie mieli nic przeciwko twojemu małżeństwu z którymś z nich. Wręcz przeciwnie, dali 

słowo honoru, że poślubisz Śiśupalę. Twoi rodzice zgodzili się na to małżeństwo. Śiśupala 

był wielkim królem i bardzo ciebie pożądał. Swoim pięknem doprowadzałaś go do szaleństwa 

i gdyby cię poślubił, to myślę, że zawsze pozostałby twym wiernym sługą. 

    "W porównaniu z Śiśupalą i jego zaletami, Ja jestem niczym, i możesz się o tym przekonać 

osobiście. Zdumiony jestem, że nie zgodziłaś się na małżeństwo z Śiśupalą, a wyraziłaś zgodę 

na małżeństwo ze Mną, który przecież tak bardzo ustępuje Śiśupali. Widząc twe piękno, twą 

równowagę wewnętrzną, poważny i wzniosły charakter, sądzę, że zupełnie nie nadaję się na 

twojego męża. Czy mogę więc zapytać o powód, który skłonił cię do tego, że Mnie wybrałaś 

na męża? Teraz oczywiście mogę się do ciebie zwracać przez 'moja piękna żono', lecz 

pomimo tego muszę cię poinformować o Mojej prawdziwej pozycji – a mianowicie o tym, że 

ustępuję tym wszystkim książętom, którzy ubiegali się o twoją rękę. 

    "Po pierwsze, może wiesz, że tak bardzo obawiałem się Jarasandhy, że nie śmiałem 

mieszkać na jego ziemi i dlatego zbudowałem dom w wodzie, na morzu. Nie zależy Mi na 

wyjawianiu tego sekretu innym, lecz ty musisz wiedzieć, że nie jestem wielkim bohaterem. 

Jestem tchórzem i ciągle się ich boję. Nadal nie czuję się bezpieczny, bowiem wszyscy 

królowie na tej Ziemi są wrogo nastawieni do Mnie. Ja Sam jestem przyczyną ich wrogich 

uczuć, bowiem walczyłem z nimi na różne sposoby. Inną Moją wadą jest to, że chociaż 

zasiadam na tronie w Dvarace, to nie mam do niego bezpośredniego prawa. Choć zdobyłem 

królestwo zabijając Mego wuja Kamsę, to królestwo to miało przejść w ręce Mego dziadka. 

Tak więc w rzeczywistości to królestwo nie należy do Mnie. Poza tym nie mam stałego celu 

w życiu. Ludzie nie rozumieją Mnie zbyt dobrze. Doskonale wiedzą, że byłem pasterzem we 

Vrndavanie i oczekiwali, że pójdę w ślady Mojego opiekuna, Nandy Maharajy, i że będę 

wierny Śrimati Radharani i Jej wszystkim przyjaciółkom z Vrndavany, lecz Ja nagle ich 

opuściłem. Chciałem zostać sławnym księciem, lecz nie mogłem mieć żadnego królestwa, ani 

też nie mogłem rządzić jako książę. Jeśli chodzi o ostateczny cel w Moim życiu, ludzie 

zupełnie nie wiedzą, co o tym myśleć. Nie wiedzą czy jestem pasterzem czy księciem, czy 

jestem synem Nandy Maharajy czy też Vasudevy. Ponieważ nie mam stałego celu w życiu, 

mogą nazwać Mnie włóczęgą. Dlatego dziwi Mnie, że wybrałaś takiego włóczęgę-próżniaka 

na męża. 

    "Oprócz tego nie jestem bardzo wytworny jeśli chodzi o etykietę obowiązującą w 

społeczeństwie. Powinno się być usatysfakcjonowanym jedną żoną, a ja ożeniłem się wiele 

razy i mam ponad 16 000 żon. Poza tym nie jestem w stanie zadowolić ich wszystkich Swoją 

wytwornością. Nie zachowuję się zbyt dobrze w stosunku do nich i zdaję Sobie sprawę z tego, 

że wiadomo ci o tym. Czasem doprowadzam do sytuacji, w której Moje żony nie są zbyt 
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 szczęśliwe. Ponieważ wychowałem się na wsi, nie bardzo zaznajomiony jestem z etykietą 

miejskiego życia. Nie potrafię zadowolić Swoich żon ładnymi słowami i zachowaniem. Z 

doświadczenia wiadomo, że każda kobieta, która idzie za Mną lub ulega Memu urokowi, 

zostaje w końcu opuszczona przeze Mnie i płacze z tego powodu do końca swego życia. We 

Vrndavanie oczarowałem wiele gopi, lecz potem je opuściłem i teraz ich życie sprowadza się 

do ciągłego płaczu za Mną i przeżywania tej rozłąki. Słyszałem od Akrury i Uddhavy, że od 

czasu kiedy opuściłem Vrndavanę, wszyscy pasterze z którymi się przyjaźniłem, pasterki 

gopi, Radharani, jak i Mój opiekun Nanda Maharaja, nie przestają płakać za Mną. Opuściłem 

Vrndavanę na dobre i teraz zajęty jestem królowymi w Dvarace, lecz nie zachowuję się 

odpowiednio w stosunku do żadnej z was. Możesz więc bez trudu zrozumieć, że nie mam 

stałego charakteru i nie jestem godnym zaufania mężem. Jedynym rezultatem przywiązania 

do Mnie jest bezustanna rozpacz i żal. 

    "Moja droga, piękna księżniczko, może także wiadomo ci o tym, że jestem zawsze bez 

środków do życia. Tuż po Moich narodzinach, w nędzy zostałem przeniesiony do domu 

Nandy Maharajy i przez niego wychowany zostałem na pasterza. Chociaż Mój opiekun miał 

setki tysięcy krów, ja nie byłem właścicielem ani jednej z nich. Po prostu powierzono Mi 

opiekę nad nimi, kazano Mi ich pilnować, lecz nie byłem ich właścicielem. Tutaj także nic do 

Mnie nie należy. Zawsze pozostaję w nędzy. Nie ma sensu rozpaczać nad tą nieszczęsną 

sytuacją. Nie miałem niczego w przeszłości, czemu więc miałbym rozpaczać nad tym, że 

obecnie także nic nie posiadam? Możesz także zauważyć, że Moi bhaktowie nie opływają w 

dostatki. Są oni równie ubodzy w dobra materialne. Ci natomiast, którzy są bogaci, posiadając 

wiele dóbr materialnych, nie są zainteresowani Mną czy też świadomością Krsny. Z kolei, 

kiedy ktoś staje się nędzarzem, czy to będąc do tego zmuszonym, czy to poprzez różne 

okoliczności, ten może się Mną zainteresować, jeśli nadarzy się odpowiednia do tego 

sposobność. Osoby dumne ze swych bogactw, nawet jeśli przebywają w otoczeniu Mych 

bhaktów, nie wynoszą z tego żadnej korzyści. Innymi słowy, biedniejsi ludzie mogą się Mną 

trochę interesować, lecz bogatsi nie posiadają żadnego zainteresowania. Dlatego sądzę, że 

twój wybór nie był zbyt inteligentny. Wydawało się, że jesteś bardzo inteligentna i 

wykształcona przez swego ojca i brata, lecz popełniłaś taki duży błąd wybierając Mnie na 

towarzysza swego życia. 

    "Lecz nic nie szkodzi, lepiej później niż wcale. Daję ci możliwość wybrania męża, który 

dorównuje ci pod względem bogactwa, tradycji rodzinnych, piękna, wykształcenia – pod 

każdym względem. Wszystkie błędy, które popełniłaś, mogą pójść w niepamięć – teraz na 

nowo możesz wybrać swoją drogę życia. Zwykle nie zawiera się związku małżeńskiego z 

osobą, która ma wyższą, czy też niższą pozycję. Moja droga córko Króla Vidarbhy, sądzę, że 

przed ślubem nie zastanowiłaś się zbyt dobrze i wybierając Mnie na męża dokonałaś złego 

wyboru. Nie postąpiłaś dobrze. Dlatego radzę ci, lepiej późno niż wcale. Teraz na towarzysza 

swojego życia możesz wybrać jednego spośród wielkich ksatriyów. Mnie możesz odrzucić." 

    Krsna zaproponował Rukmini rozwód w chwili, kiedy miała już wiele dorosłych dzieci i 

dlatego ta propozycja wydała się jej trochę zaskakująca. Według zasad obowiązujących w 

kulturze wedyjskiej rozłączenie męża i żony poprzez rozwód nie było możliwe. Nie było 

możliwe, aby Rukmini zrobiła to w tak zaawansowanym wieku, kiedy miała tylu żonatych już 

synów. Każda z propozycji Krsny wydawała się jej być szaleństwem. Była zaskoczona, że 

Krsna mógł w ogóle mówić takie rzeczy. Była ona prostą kobietą i na myśl o rozłączeniu z 

Krsną jej niepokój narastał. 

    Krsna kontynuował: "Przecież musisz przygotować się do swego następnego życia. 

Dlatego radzę ci wybrać kogoś, kto może ci pomóc zarówno w tym, jak i następnym życiu. Ja 

Sam nie jestem w stanie ci pomóc. Moja droga i piękna księżniczko, wiem że wszyscy 

członkowie książęcego stanu – a pośród nich Śiśupala, Śalva, Jarasandha, Dantavakra i nawet 

twój starszy brat Rukmi – są Moimi wrogami. Wcale za Mną nie przepadają. Nienawidzą 
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 Mnie z całego serca. Wszyscy z nich byli bardzo dumni ze swoich ziemskich posiadłości i 

zupełnie nie zwracali uwagi na nikogo, kto do nich przychodził. Aby dać im nauczkę, zgodnie 

z twoim pragnieniem, zgodziłem się ciebie porwać. W rzeczywistości nie ma we Mnie 

miłości ku tobie, mimo że ty kochałaś Mnie już przed naszym ślubem. 

    "Jak już wyjaśniłem, niezbyt Mnie interesuje życie rodzinne, żona, dzieci, dom i bogactwa. 

Podobnie jak Moi bhaktowie, nie dbam zupełnie o te ziemskie rzeczy. Tak naprawdę to 

interesuje Mnie jedynie samorealizacja. Ona sprawia Mi przyjemność, a nie życie rodzinne." 

Po przedstawieniu Swojego zdania, Pan Krsna nagle zamilkł. 

    Wielki autorytet w sprawach duchowych, Śukadeva Gosvami, zauważa, że Krsna prawie 

zawsze spędzał Swój czas z Rukmini, i Rukmini była trochę dumna, iż spotkało ją to 

szczęście, i że Krsna nie opuścił jej ani na chwilę. Jednak Krsna nie lubi, kiedy któryś z Jego 

wielbicieli jest dumny. Kiedy tylko bhakta staje się dumny, Krsna, poprzez odpowiednią 

taktykę, likwiduje tę dumę. Także i w tym przypadku Krsna powiedział wiele rzeczy, których 

Rukmini było bardzo trudno słuchać. Mogła ona jedynie dojść do wniosku, że pomimo dumy, 

którą posiadała, Krsna mógł ją opuścić w każdej chwili. 

    Rukmini świadoma była faktu, że jej mąż nie był zwykłą ludzką istotą. Był On Najwyższą 

Osobą Boga, panem trzech światów. Sposób, w jaki do niej przemawiał, napełnił ją obawami, 

że Pan może ją opuścić, bowiem nigdy przedtem nie słyszała od Krsny tak przykrych słów. 

Tak więc serce jej zaczęło drżeć z obawy, że Krsna ją opuści. Nie odpowiadając na Jego 

słowa, po prostu zapłakała z wielkiego niepokoju, tonąc w oceanie smutku. Cicho rysowała 

ziemię paznokciami swych palców, które odbijały na niej czerwonawe światło. Łzy płynące z 

jej oczu były różowe i mieszały się z czarnym kosmetykiem z jej powiek. W ten sposób łzy 

spływały z jej twarzy zmywając również kunkumę i szafran z jej piersi. Nie będąc w stanie 

wypowiedzieć ani słowa, w wielkiej rozpaczy spuściła głowę i stała nieruchomo. Obawy, 

które przeżywała, jej rozpacz, sprawiały jej wiele bólu. Przestała ona cokolwiek rozumieć i 

tak bardzo osłabła, że natychmiast straciła sporo na wadze i jej ciało zeszczuplało do tego 

stopnia, że rozluźniły się bransolety, które nosiła na rękach. Camara wypadła jej z ręki, a jej 

pamięć i umysł doznały szoku i straciła przytomność. Jej starannie ułożone włosy rozsypały 

się i upadła na ziemię niczym drzewo bananowe ścięte przez wir powietrzny. 

    Pan Krsna natychmiast uświadomił Sobie, że Rukmini poważnie potraktowała Jego słowa i 

bardzo obawiając się, że Krsna może ją opuścić, popadła w taki stan. Oczywiście Pan Krsna 

zawsze darzy wielkim uczuciem Swoich bhaktów, i kiedy ujrzał Rukmini w takim stanie, 

Jego serce natychmiast zmiękło. Natychmiast zrobił się dla niej bardzo łaskawy. Związek 

pomiędzy Krsną i Rukmini był taki sam jak pomiędzy Narayanem i Laksmi, i dlatego Krsna 

pojawił się przed nią jako Narayana w Swej czteroramiennej formie. Krsna wstał z krawędzi 

łóżka, wziął Rukmini na ręce, położył Swoje chłodne dłonie na jej twarzy i wyrównał jej 

rozmierzwione włosy. Swą dłonią Pan Krsna otarł mokrą pierś Rukminiji. Rozumiejąc 

miłość, którą darzyła Go Rukmini, objął ją i przytulił do Siebie. 

    Najwyższa Osoba bardzo dobrze potrafi dostosować daną rzecz do czyjegoś rozumienia i 

dlatego próbował On wycofać wszystko, co przedtem powiedział. Jest On jedynym 

schronieniem dla Swych bhaktów i doskonale wie, w jaki sposób usatysfakcjonować Swoich 

czystych wielbicieli. Krsna zrozumiał, że Rukmini nie poznała się na Jego żartach, i dlatego, 

chcąc wszystko naprawić, zaczął mówić do niej w ten sposób. 

    "Moja droga córko Króla Vidarbhy, Moja droga Rukmini, proszę nie zrozum Mnie źle. Nie 

bądź dla Mnie taka nieżyczliwa. Wiem, że przywiązałaś się do Mnie w szczery i poważny 

sposób, i że jesteś wierną Mi małżonką. Słowa, które tak bardzo cię poruszyły, wcale nie są 

prawdą. Chciałem cię trochę rozgniewać i oczekiwałem, że odpowiesz jakoś na Moje żarty. 

Niestety, ty wzięłaś je na poważnie. Bardzo Mi przykro z tego powodu. Oczekiwałem, że 

twoje czerwone usta będą drżeć ze złości, gdy usłyszysz co mówię, i że skarcisz Mnie 

wieloma słowami. O uosobienie doskonałej miłości, nigdy nie sądziłem, że popadniesz w taki 
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 stan. Oczekiwałem, że skierujesz na Mnie swoje mrugające oczy, chcąc wziąć odwet, i w ten 

sposób będę mógł ujrzeć twą piękną twarz w złym nastroju. 

    "Moja droga, piękna żono, wiesz, że jesteśmy rodziną. Zawsze jesteśmy zajęci sprawami 

rodzinnymi i już dawno nie mieliśmy okazji, aby trochę pożartować. Taka jest przecież 

największa rozrywka życia rodzinnego. Ci, którzy mają rodziny, ciężko pracują dzień i noc, 

lecz ich zmęczenie zostaje zmniejszone po całym dniu pracy, gdy tylko spotykają się i na 

różne sposoby starają cieszyć się życiem." Pan Krsna chciał się zaprezentować jako zwykły 

gospodarz domu, który znajduje wiele przyjemności w żartach ze swoją żoną. Dlatego prosił 

wiele razy, aby Rukmini nie brała Jego słów na serio. 

    Tak więc, kiedy Pan Krsna uspokoił Rukmini Swoimi słodkimi słowami, zrozumiała ona, 

że tak naprawdę wcale nie miał On na myśli tego, co powiedział, lecz powiedział to wszystko 

po prostu dla żartu. Stopniowo Rukmini przestała się obawiać, że Krsna ją opuści i zaczęła 

patrzeć na Jego twarz radośnie, ze swym naturalnym uśmiechem na ustach. Powiedziała ona: 

"Mój drogi lotosooki Panie, Twoje zdanie, że nie pasujemy do siebie, jest zupełnie słuszne. 

Nie jest możliwe, abym dorównała Tobie, ponieważ Ty jesteś rezerwuarem wszystkich cech, 

nieograniczoną Najwyższą Osobą Boga. Jakże więc mogę być równa Tobie? Niemożliwe jest 

porównywanie mnie z Tobą, bowiem Ty jesteś mistrzem wszelkiej wielkości, kontrolerem 

trzech sił natury materialnej oraz przedmiotem czci dla wszystkich półbogów, takich jak Pan 

Brahma i Śiva. Jeżeli zaś chodzi o mnie, to jestem wytworem trzech sił natury materialnej. 

Trzy siły natury materialnej są przeszkodami na drodze postępu w służbie oddania. Kiedy 

więc i gdzie będę mogła dorównać Tobie? Mój drogi mężu, słusznie rzekłeś, że obawiając się 

królów, schroniłeś się w morzu. Ale kto jest królem tego materialnego świata? Nie sądzę, aby 

rządziły nim tak zwane rodziny królewskie. (Materialnym światem rządzą trzy siły 

materialnej natury. One w rzeczywistości kontrolują ten materialny wszechświat.) Ty 

przebywasz w głębi serca każdej żywej istoty i pozostajesz zupełnie poza wpływem trzech sił 

materialnej natury, co do tego nie ma wątpliwości. 

    "Mówisz, że zawsze podtrzymujesz wrogość pomiędzy ziemskimi królami. Lecz kim są ci 

ziemscy królowie? Sądzę, że tymi ziemskimi królami są zmysły. One są najpotężniejsze i one 

każdego kontrolują. Oczywiście Ty podtrzymujesz wrogość pomiędzy tymi materialnymi 

zmysłami. Nigdy nie jesteś pod kontrolą zmysłów. Ty jesteś Hrsikeśą – Tym, który zmysły 

kontroluje. Mój drogi Panie, powiedziałeś, że brak Ci siły takiej, jaką winni posiadać 

królowie, i to także jest prawdą. Nie tylko nie masz supremacji nad materialnym światem, ale 

nawet Twoi słudzy, ci, którzy mają trochę przywiązania do Twych lotosowych stóp, również 

wyrzekają się supremacji nad światem materialnym, ponieważ uważają, że taka materialna 

pozycja jest najciemniejszym regionem, który wstrzymuje duchowy postęp. Twoi słudzy nie 

pragną materialnej supremacji, więc cóż dopiero Ty? Mój drogi Panie, że nie postępujesz tak, 

jak zwykła osoba, która ma jakiś konkretny cel w życiu – jest to również w stu procentach 

słuszne stwierdzenie. Nawet Twoi wielcy bhaktowie i słudzy, znani jako wielcy mędrcy i 

święte osoby, pozostają w takim stanie, że nikt nie może powiedzieć, jaki jest cel ich życia. 

Społeczeństwo ludzkie uważa, że zwariowali i są cyniczni. Dla przeciętnego człowieka cel 

ich życia pozostaje tajemnicą. Najniżsi spośród rodzaju ludzkiego nie są w stanie poznać 

Ciebie, ani Twojego sługi. Zanieczyszczona ludzka istota nie jest nawet w stanie wyobrazić 

sobie rozrywek Twoich i Twoich bhaktów. O Nieograniczony, skoro czyny i próby Twych 

bhaktów pozostają tajemnicą dla zwykłego człowieka, jak więc może on pojąć motywy, 

którymi się kierujesz i Twoje wysiłki? W służbę Tobie włączone są wszystkie energie i 

bogactwa, lecz mimo tego pozostają w Twoim schronieniu. 

    "Powiedziałeś, że nie masz środków do życia, lecz stan taki wcale nie jest biedą. Ponieważ 

nie ma niczego poza Tobą, nie musisz niczego posiadać – Ty Sam jesteś wszystkim. Ty nie 

potrzebujesz – tak jak inni – niczego nabywać. Ponieważ jesteś absolutny, można pogodzić w 

Tobie wszystkie sprzeczne rzeczy. Nie posiadasz niczego, lecz nikt nie jest bogatszy od 
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 Ciebie. W tym świecie materialnym nikt nie może być bogaty nie posiadając niczego. 

Ponieważ jednak Ty Panie jesteś absolutny, możesz pogodzić sprzeczność nieposiadania 

niczego i jednocześnie bycia najbogatszym. W Vedach jest powiedziane, że chociaż nie masz 

materialnych rąk i nóg, przyjmujesz wszystko, co z oddaniem ofiarowują Ci bhaktowie. Nie 

masz materialnych oczu ani uszu, lecz dostrzegasz wszystko i słyszysz wszystko i wszędzie. 

Chociaż nie posiadasz niczego, wielcy półbogowie, którzy od innych przyjmują modlitwy i 

przez innych są czczeni, przychodzą i oddają cześć Tobie, prosząc Cię o łaskę. Jak więc 

można zaliczyć Cię do biednych? 

    "Mój drogi Panie, powiedziałeś również, że zdecydowana większość ludzi nie oddaje Ci 

czci. To także prawda, bowiem osoby, które dumne są ze swoich materialnych posiadłości, 

myślą o używaniu tego, co posiadają dla zaspokojenia swoich zmysłów. Kiedy ubogi 

człowiek nagle się wzbogaca, zaczyna czynić plany odnośnie zadowalania własnych 

zmysłów. Dzieje się tak z powodu jego ignorancji. Nie wie on w jaki sposób wykorzystać te 

ciężko zapracowane pieniądze. Zauroczony zewnętrzną energią, uważa, że postępuje słusznie, 

przeznaczając swoje dochody na zadowalanie zmysłów, i zapomina o służbie oddania. Mój 

drogi Panie, powiedziałeś, że osoby, które nic nie posiadają, są Ci bardzo drogie. Wyrzekając 

się wszystkiego, Twój bhakta pragnie tylko Ciebie. Rozumiem więc dlaczego taki wielki 

mędrzec jak Narada Muni, który nie posiada żadnej materialnej własności, jest mimo to 

bardzo Ci drogi. Takie osoby nie dbają o nic, za wyjątkiem Ciebie. 

    "Mój drogi Panie, stwierdziłeś, że małżeństwo ludzi o równym statusie społecznym, 

pięknie, bogactwie, sile, wpływach i wyrzeczeniu, może być małżeństwem udanym. Ale 

osiągnięcie tego statusu życia może być możliwe tylko dzięki Twej łasce. Jesteś najwyższym, 

doskonałym źródłem wszystkich bogactw. Każda pełna bogactw pozycja w życiu pochodzi od 

Ciebie. Tak jak to opisane jest w Vedanta sutrze, janmadyasya yatah: Jesteś najwyższym 

źródłem, z którego wszystko emanuje, jesteś oceanem wszelkiej przyjemności. Dlatego osoby 

posiadające wiedzę pragną osiągnąć jedynie Ciebie i nic poza Tobą. Pragnąc Twojej łaski, 

porzucają wszystko – nawet transcendentalną realizację Brahmana. Ty jesteś najwyższym i 

ostatecznym celem życia. Ty jesteś oceanem wszelkich korzyści, które uzyskują żywe istoty. 

Ci, którymi kierują dobre motywy, pragną jedynie Ciebie, i porzucają wszystko, aby osiągnąć 

sukces. Dlatego zasługują oni na przebywanie w Twoim towarzystwie. W społeczności osób 

służących Krsnie nie podlega się cierpieniom i przyjemnościom tego materialnego świata, 

który funkcjonuje na zasadzie atrakcji seksualnej. Dlatego każdy, tak kobiety jak i mężczyźni, 

powinni pragnąć znaleźć się w społeczności Twoich sług i Ciebie. Jesteś Najwyższą Osobą 

Boga, zatem nikt nie może Cię przewyższyć i nikt nie może się równać Tobie. Doskonałym 

systemem społecznym jest system, w którym wszystko skupia się wokół Ciebie, w którym Ty 

jesteś Najwyższym, a wszyscy pozostali są Twoimi sługami. W tak doskonale 

zorganizowanym społeczeństwie każdy może być wiecznie szczęśliwy. 

    "Mój Panie, stwierdziłeś, że jedynie żebracy wysławiają Twe chwały, i to także jest 

całkowitą racją. Lecz kim są ci żebracy? Ci wszyscy żebracy są wzniosłymi bhaktami, 

osobami wyzwolonymi oraz tymi, którzy przyjęli wyrzeczony tryb życia. Wszyscy oni są 

wielkimi duszami i bhaktami i nic poza gloryfikowaniem Ciebie ich nie interesuje. Takie 

wielkie dusze wybaczają nawet największym grzesznikom. Ci tak zwani żebracy czynią 

postęp w życiu duchowym nie zważając na wszelkie cierpienia materialnego świata. Mój 

drogi mężu, nie myśl, że to z powodu braku doświadczenia zgodziłam się wyjść za Ciebie. W 

rzeczywistości poszłam w ślady tych wszystkich wielkich dusz. Poszłam drogą tych 

wspaniałych żebraków i postanowiłam podporządkować moje życie Twoim lotosowym 

stopom. 

    "Powiedziałeś, że nie masz nic i jest to prawdą. Rozdzielasz Siebie całkowicie pośród tych 

wielkich dusz i bhaktów, i doskonale o tym wiedząc, odrzucam nawet tak wielkie osoby jak 

Pan Brahma i Król Indra. Mój Panie, Ty kierujesz działaniem potężnego czasu. Czas jest tak 
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 wielki i potężny, że w przeciągu chwili może spowodować zniszczenie w jakimkolwiek 

miejscu tego stworzenia. Po rozważeniu tych wszystkich czynników pomyślałam, że 

Jarasandha, Śiśupala i inni książęta, którzy chcieli mnie poślubić, nie znaczą dla mnie więcej 

niż owady. 

    "Mój drogi, wszechpotężny synu Vasudevy, Twoje stwierdzenie, że schroniłeś się w 

wodach oceanu, obawiając się wszystkich wielkich książąt, jest zupełnie właściwe, lecz moje 

doświadczenia z Tobą zaprzeczają temu. Na własne oczy widziałam, jak, używając Swej 

wielkiej siły, uprowadziłeś mnie w obecności wszystkich tych książąt. W czasie ceremonii 

moich zaślubin, po prostu przez naciągnięcie cięciwy Swojego łuku, bez trudu odpędziłeś 

innych i dałeś mi schronienie u Swoich lotosowych stóp. Bardzo dobrze pamiętam jak 

porwałeś mnie niczym lew zabierający upolowaną zdobycz i odpędzający inne, mniejsze 

zwierzęta. 

    "Mój drogi lotosooki Panie, nie mogę zrozumieć stwierdzenia, że życie kobiet i innych 

osób, które przyjęły schronienie Twoich lotosowych stóp, upływa w ciągłej rozpaczy. Z 

historii świata wiemy, że książęta tacy jak Anga, Prthu, Bharata, Yayati i Gaya, byli wielkimi 

cesarzami świata i nie było konkurentów do ich wysokiej pozycji. Lecz, aby osiągnąć 

błogosławieństwo Twoich lotosowych stóp, wyrzekli się swych wysokich pozycji i udali się 

do lasu, aby tam oddawać się pokutom i wyrzeczeniom. Czy dobrowolne przyjęcie takiej 

pozycji, obranie sobie za cel Twoich lotosowych stóp, oznacza pogrążenie się w rozpaczy? 

    Mój drogi Panie, poradziłeś mi, że mogę jeszcze wybrać kogoś innego spośród rodu 

książęcego i mogę rozwieść się z Tobą. Lecz mój drogi Panie, doskonale mi wiadomo, że 

jesteś oceanem wszelkich dobrych cech. Wielkie święte osoby, takie jak Narada Muni, nigdy 

nie przestają gloryfikować Twoich transcendentalnych cech. Jeśli ktoś znajduje schronienie u 

takiej świętej osoby, natychmiast uwalnia się od wszelkiego materialnego zanieczyszczenia. 

Gdy ktoś wchodzi w bezpośredni kontakt ze służbą dla Ciebie, bogini fortuny zgadza się ze 

swej strony przyznać mu wszelkie błogosławieństwa. Więc jaka kobieta, która raz usłyszała o 

Twojej chwale z autorytatywnego źródła, i której w jakiś sposób udało się zasmakować 

błogiego zapachu Twoich lotosowych stóp, może zgodzić się wyjść za mąż za kogoś z tego 

materialnego świata, kogoś, kto zawsze obawia się starości, chorób, śmierci i ponownych 

narodzin? Z tego powodu przyjęłam schronienie Twoich lotosowych stóp – nie bez 

zastanowienia, lecz z rozwagą i po namyśle. Mój drogi Panie, jesteś Panem trzech światów. 

Możesz spełnić wszystkie pragnienia Swych bhaktów w tym świecie i w następnym, bowiem 

jesteś Duszą Najwyższą mieszkającą w każdym. Dlatego wybrałam Cię na mojego męża, 

uważając, że jesteś jedyną odpowiednią osobą. Możesz wrzucić mnie w jakikolwiek rodzaj 

życia, tak jak na to zasłużyłam swoimi czynnościami karmicznymi – nie dbam o to. Moją 

jedyną ambicją jest, abym zawsze mogła być wierna Twoim lotosowym stopom, bowiem Ty 

możesz wyzwolić Swoich wielbicieli z iluzorycznej egzystencji materialnej i zawsze gotowy 

jesteś rozdzielić Siebie pomiędzy nich. 

    "Mój drogi Panie, radziłeś mi, abym wybrała jednego z książąt, takich jak Śiśupala, 

Jarasandha czy Dantavakra, lecz jaką pozycję zajmują oni w tym świecie? Zawsze ciężko 

pracują, aby utrzymać swe życie rodzinne – niczym byki, które harują w pocie czoła, 

napędzając maszynę do wyciskania oleju. Zawsze pozostają okryci hańbą jak psy i 

nieszczęśliwi jak koty. Zaprzedali się swym żonom – jak niewolnicy. Tylko kobieta, która nie 

słyszała o Twoich chwałach, może przyjąć takiego człowieka na męża, lecz kobieta, która 

dowiedziała się o Tobie, o tym, że jesteś wysławiany nie tylko w tym świecie, lecz również na 

dworach wielkich półbogów, takich jak Pan Brahma i Pan Śiva – nie zgodzi się wyjść za mąż 

za nikogo prócz Ciebie. W tym materialnym świecie człowiek to tylko martwe ciało. W 

sztuczny sposób żywa istota okryta jest tym ciałem, które nie jest niczym więcej niż workiem 

skóry, ozdobionym czasem brodą, wąsami, włosami na ciele i głowie oraz paznokciami u 

palców. W worku tym jest trochę mięśni, kości i krwi zawsze wymieszanej z odchodami, 
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 uryną, śluzem, żółcią i zatrutym powietrzem i jest on miejscem, w którym żeruje różne 

robactwo i bakterie. Głupia kobieta przyjmuje takie martwe ciało na swego męża i w swym 

braku zrozumienia kocha go jako drogiego jej towarzysza. Jest to możliwe jedynie wtedy, gdy 

kobieta taka nie zaznała pełnego rozkoszy zapachu Twych lotosowych stóp. 

    "Mój drogi lotosooki mężu, jesteś zadowolony w Sobie Samym. Nie dbasz o to, czy jestem 

piękna i czy mam dobre cechy. Zupełnie Cię to nie interesuje. Dlatego Twój brak 

przywiązania do mnie wcale mnie nie dziwi, jest on rzeczą zupełnie naturalną. Nie możesz 

być przywiązany do żadnej kobiety, bez względu na jej piękno i pozycję. Bez względu na to, 

czy jesteś do mnie przywiązany czy też nie, spraw, aby moje oddanie i moja uwaga zawsze 

skupione były na Twoich lotosowych stopach. Materialna siła pasji jest także Twoim 

stworzeniem, tak więc kiedy namiętnie spoglądasz na mnie, przyjmuję to za największą łaskę 

w moim życiu. Pragnę tylko takich pomyślnych chwil." 

    Po wysłuchaniu Rukmini i jej wyjaśnień każdego słowa, które Krsna poprzednio skierował 

do niej, chcąc wzbudzić w niej gniew miłości, Krsna zwrócił się do Rukmini w następujący 

sposób: "Moja droga, nieskazitelna żono, oczekiwałem od ciebie takich wyjaśnień i tylko w 

tym celu wypowiedziałem te wszystkie żartobliwe słowa. Chciałem oszukać cię, ukrywając 

Moje prawdziwe spojrzenie na wszystko. Teraz osiągnąłem już Swój cel. Wspaniale 

objaśniłaś każde poszczególne słowo, które usłyszałaś ode Mnie. Twoje wyjaśnienia są 

prawdziwe i pochwalam je. O najpiękniejsza Rukmini, jesteś Moją najdroższą żoną. Jestem 

bardzo zadowolony widząc, jak wielką miłością Mnie darzysz. Proszę przyjmij to za rzecz 

oczywistą, że bez względu na to, jakie są twoje pragnienia i ambicje, i bez względu na to, 

czego oczekujesz ode Mnie, Ja zawsze jestem gotów ci służyć. Faktem jest również to, że 

Moi bhaktowie, Moi najdrożsi przyjaciele i słudzy, zawsze wolni są od materialnego 

zanieczyszczania, mimo że nawet nie są skłonni prosić, abym dał im takie wyzwolenie. Moi 

bhaktowie nigdy nie pragną ode Mnie niczego poza możliwością służenia Mi, a nawet jeśli 

zdarzy im się o coś Mnie poprosić, nie jest to materialne, bowiem są oni całkowicie zależni 

ode Mnie. Wtedy takie ambicje i pragnienia – zamiast być przyczyną materialnej niewoli – 

stają się źródłem wyzwolenia z tego materialnego świata. 

    "Moja droga, niewinna i święta żono, przekonałem się o twej miłości. Twoja miłość 

poddana została próbie i przeszłaś ją bardzo dobrze. Celowo wstrząsnąłem tobą mówiąc wiele 

słów nie pasujących do twego charakteru, lecz zaskoczony jestem widząc, że nie straciłaś ani 

odrobiny swojego oddania. Moja droga żono, Ja przyznaję wszystkie błogosławieństwa, 

nawet wyzwolenie z tego materialnego świata, i tylko Ja potrafię zatrzymać trwanie 

materialnej egzystencji i przywołać do domu, z powrotem do Boga. Ten, którego oddanie jest 

fałszywe, oddaje Mi cześć dla uzyskania jakichś materialnych korzyści, tylko po to, aby 

pozostać w świecie materialnego szczęścia, które kulminuje w przyjemności płynącej z seksu. 

Ten, który poddaje się surowym pokutom i wyrzeczeniom tylko po to, aby osiągnąć 

materialne szczęście, z pewnością znajduje się w iluzji Mej zewnętrznej energii. Osoby 

pełniące służbę oddania po to, aby uzyskać korzyści materialne, albo aby zadowolić swoje 

zmysły, z pewnością są bardzo głupie. Szczęście materialne oparte na seksie osiągane jest 

nawet w najbardziej obrzydliwych formach życia, takich jak świnie i psy. Nikt nie powinien 

przychodzić do Mnie z pragnieniem osiągnięcia takiego szczęścia, bowiem jest ono dostępne 

nawet dla tego, kto znalazł się w piekielnych warunkach życia. Dlatego lepiej jest, aby osoby 

pragnące materialnego szczęścia, a nie Mnie, pozostały w tych piekielnych warunkach." 

    Materialne zanieczyszczenie jest tak silne, że każdy pracuje w pocie czoła, aby osiągnąć to 

materialne szczęście. Religijność na pokaz, wyrzeczenie na pokaz, humanitaryzm, filantropia, 

polityka, nauka – wszystko to ma na celu korzyść materialną. Aby natychmiast osiągnąć tego 

rodzaju korzyść, materialistyczne osoby czczą na ogół różnych półbogów, i będąc pod 

urokiem materialnych czynności, czasem zaczynają służbę oddania dla Pana. Czasem zdarza 

się, że gdy ktoś szczerze służy Panu, lecz jednocześnie nie wyrzeka się swoich materialnych 
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 ambicji, Pan bardzo łaskawie usuwa źródło materialnego szczęścia i wtedy wielbiciel, nie 

znajdując pociechy w materialnym szczęściu, całkowicie włącza się w czystą służbę oddania. 

    Pan Krsna mówił dalej: "Moja droga żono, najlepsza ze wszystkich królowych, dobrze 

rozumiem, że nie masz żadnych materialnych ambicji. Służenie Mi jest twym jedynym celem 

i do tej pory przez długi czas pełniłaś czystą służbę. Przykładowa, niczym nie skażona służba 

oddania nie tylko może zapewnić bhakcie wyzwolenie z tego materialnego świata, lecz 

również promocję do świata duchowego, w którym może Mi wiecznie służyć. Osoby zbyt 

przywiązane do materialnego szczęścia nie mogą pełnić takiej służby. Kobiety o nieczystych 

sercach wynajdują różne sposoby zadowolenia swych zmysłów, podczas gdy na zewnątrz 

zachowują pozory, że są wielkimi wielbicielkami. 

    "Moja droga, szanowna żono, chociaż mam tysiące żon, nie sądzę, aby któraś z nich mogła 

Mnie kochać bardziej niż ty. Praktycznym dowodem na to jest to, że przed ślubem nigdy 

Mnie nie widziałaś, po prostu słyszałaś o Mnie od osób trzecich, lecz pomimo tego twoja 

wiara we Mnie była tak niewzruszona, że nawet w obecności wielu wykwalifikowanych, 

bogatych i pięknych mężczyzn z królewskiego stanu, nie wybrałaś na męża żadnego z nich, 

lecz zdecydowanie pragnęłaś Mnie. Zlekceważyłaś wszystkich obecnych książąt i łaskawie 

wysłałaś do Mnie potajemny list, w którym prosiłaś Mnie, abym cię porwał. Kiedy cię 

uprowadzałem, twój starszy brat Rukmi gwałtownie zaprotestował i walczył ze Mną. W 

rezultacie pokonałem go bezlitośnie i oszpeciłem jego ciało. W czasie ślubu Aniruddhy, gdy 

wszyscy byli zajęci grą w szachy, doszło do jeszcze jednej walki z twoim bratem Rukmi i 

Mój starszy brat Balarama w końcu go zabił. Zaskoczony byłem, że w związku z tym 

wydarzeniem nie zaprotestowałeś ani słowem. Z powodu wielkiej obawy, że możesz zostać 

oddzielona ode Mnie, cierpiałaś wszelkie skutki tego bez słowa. Na skutek tego wielkiego 

spokoju, Moja droga żono, zdobyłaś Mnie na zawsze. Wiecznie będę pod twoją kontrolą. 

Wysłałaś po Mnie posłańca, prosząc, abym cię uprowadził, lecz kiedy spóźniłem się trochę, 

cały świat wydał ci się nagle pusty. Wówczas doszłaś do wniosku, że nikt inny nie może 

dotknąć twojego pięknego ciała i, nie mając nadziei na Mój przyjazd, postanowiłaś popełnić 

samobójstwo. Moja droga Rukmini, tak wspaniała i wzniosła miłość ku Mnie zawsze 

pozostanie w Mym sercu. Jeśli zaś chodzi o Mnie, to odpłacenie się za twe czyste oddanie nie 

leży w Mojej mocy." 

    Najwyższa Osoba Boga oczywiście nie miał w tym żadnego celu, aby być czyimś mężem, 

synem czy ojcem, bowiem wszystko należy do Niego i każdy znajduje się pod Jego kontrolą. 

Dla Swej satysfakcji nie potrzebuje niczyjej pomocy. Kiedy Pan przychodzi na Ziemię, aby 

odgrywać rolę ludzkiej istoty, odgrywa Swą rolę jako mąż, syn i przyjaciel lub wróg, w 

sposób całkowicie doskonały. Odgrywając rolę doskonałego małżonka królowych, a 

szczególnie Rukmini, Krsna cieszył się miłością małżeńską w pełnej doskonałości. 

    Według zasad obowiązujących w kulturze wedyjskiej, poligamia jest dozwolona, lecz 

żadna z żon nie powinna być źle traktowana. Innymi słowy, można mieć wiele żon, jednak 

tylko wtedy, kiedy jest się w stanie zadowolić wszystkie z nich w tym samym stopniu, jako 

idealny mąż. W przeciwnym razie nie jest ona dopuszczalna. Pan Krsna jest nauczycielem 

świata i mimo, że nie potrzebował żony, rozprzestrzenił się w tyle form, ile żon posiadał, i żył 

z każdą z nich jako idealny gospodarz domu, przestrzegając regulujących zasad i zobowiązań 

zgodnych z zaleceniami prawnymi i zwyczajami panującymi w społeczeństwie wedyjskim. 

Dla każdej ze Swych 16 108 żon utrzymywał inny pałac, inną służbę i inną atmosferę. Tak 

więc Pan, choć jest tylko jeden, zamanifestował się jako 16 108 idealnych gospodarzy domu. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do pięćdziesiątego dziewiątego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Rozmowy pomiędzy Krsną i Rukmini". 
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 *60. Drzewo genealogiczne rodziny Krsny 

    Krsna miał 16 108 żon i każda z nich poczęła dziesięciu synów. Wszyscy dorównywali 

swemu ojcu pod względem siły, piękna, mądrości, sławy, bogactwa i wyrzeczenia. "Jaki 

ojciec, taki syn." Wszystkie żony Krsny były księżniczkami. Każda z nich, widząc Krsnę 

zawsze obecnego w jej pałacu, myślała, że ma siedzącego pod pantoflem, bardzo do niej 

przywiązanego męża. Każda z nich była przekonana, że Krsna jest bardzo posłusznym 

mężem, lecz tak naprawdę Krsnę nie pociągała żadna z nich. Każda myślała, że jest Jego 

jedyną i bardzo Mu drogą żoną. Ponieważ Pan Krsna jest atmarama, czyli samowystarczalny, 

żadna z nich nie była Mu ani droga, ani wroga. Aby sprawić im przyjemność, wszystkie z 

nich traktował w jednakowy sposób, tak jak doskonały mąż. Krsna nie potrzebował ani jednej 

żony. Będąc kobietami, żony Krsny nie były w stanie zrozumieć Jego pozycji, ani też prawdy 

o Nim. 

    Wszystkie księżniczki były wybornie piękne, i każda z nich uległa urokowi oczu Krsny, 

które podobne były płatkom lotosu. Każda oczarowana została Jego piękną twarzą, długimi 

ramionami, szerokimi uszami, ujmującym uśmiechem, zabawną mową i słodkimi słowami. 

Wszystkie z nich ubierały się bardzo atrakcyjnie, pragnąc przyciągnąć Krsnę pięknem 

kobiecego ciała. Uśmiechając się i poruszając brwiami, pokazywały swe kobiece wdzięki, 

wypuszczając w ten oto sposób ostre strzały miłości małżeńskiej, które miały obudzić w 

Krsnie pożądanie. Jednak nie poruszyły one umysłu Krsny, ani też nie zdołały obudzić Jego 

żądzy. Oznacza to, że poza poczęciem dzieci, Krsnę nie łączyły żadne związki seksualne z 

żadną z Jego licznych żon. 

    Królowe Dvaraki miały bardzo dużo szczęścia, dostając Pana Krsnę na swego męża i 

towarzysza, bowiem nie jest On dostępny nawet dla tak wielkich półbogów jak Brahma. 

Pozostawali oni razem, jako mąż i żona, i Krsna – jako idealny mąż – traktował je w taki 

sposób, że w każdej chwili zwiększała się ich transcendentalna rozkosz. Każda żona Krsny 

miała setki tysiące służących, lecz gdy Krsna wchodził do ich pałaców, każda z żon witała Go 

osobiście. Każda z nich podawała Mu wygodne krzesło i oddawała Mu cześć, używając 

wszystkich wymaganych do tego parafernaliów. Same obmywały Jego lotosowe stopy, 

ofiarowywały Mu orzechy betel i masowały Jego nogi, aby w ten sposób uśmierzyć Jego 

zmęczenie. Wachlowały Go, ofiarowały Mu różnego rodzaju wonne papki z drzewa 

sandałowego i olejki aromatyczne. Zakładały one girlandy na Jego szyję, czesały Jego włosy, 

układały Go do snu i pomagały przy kąpieli. Tak więc służyły Mu zawsze i pod każdym 

względem, a w szczególności, kiedy Krsna jadł. Każda z nich zawsze zaangażowana była w 

służbę dla Pana. 

    Każda z 16 108 królowych Krsny miała dziesięciu synów. Pierwszych osiem żon Krsny 

miało następujących synów. Z Rukmini Krsna miał dziesięciu synów o imionach: Pradyumna, 

Carudesna, Sudesna, Carudeha, Sucaru, Carugupta, Bhadracaru, Carucandra, Vicaru oraz 

Caru. Żaden z nich nie ustępował swemu boskiemu ojcu, Panu Krsnie. Satyabhama miała 

także dziesięciu synów, a ich imiona są następujące: Bhanu, Subhanu, Svarbhanu, Prabhanu, 

Bhanuman, Candrabhanu, Brhadbhanu, Atibhanu, Śribhanu i Pratibhanu. Następna królowa, 

Jambavati, miała dziesięciu synów, którym przewodził Samba. Oto ich imiona: Samba, 

Sumitra, Purujit, Śatajit, Sahasrajit, Vijaya, Citraketu, Vasuman, Dravida i Kratu. Pan Krsna 

darzył szczególnym uczuciem synów Jambavati. Z córką Króla Nagnajita, Satyą, Krsna miał 

dziesięciu synów. Oto oni: Vira, Candra, Aśvasena, Citragu, Vegavan, Vrsa, Ama, Śanku, 

Vasu oraz Kunti. Pomiędzy nimi bardzo potężny był Kunti. Krsna miał również dziesięciu 

synów z Kalindi. Oto ich imiona: Śruta, Kavi, Vrsa, Vira, Subahu, Bhadra, Śanti, Darśa, 

Purnamasa oraz najmłodszy Somaka. Ze Swoją następną żoną, Laksmaną, córką Króla 

prowincji Madras, miał dziesięciu synów: Praghosa, Gatravan, Simha, Bala, Prabala, 

Urdhaga, Mahaśakti, Saha, Oja oraz Aparajita. Podobnie jego kolejna żona, Mitravinda, miała 
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 również dziesięciu synów: Vrka, Harsa, Anila, Grdhra, Vardhana, Annada, Mahamsa, 

Pavana, Vahni oraz Ksudhi. Następna żona Krsny, Bhadra, miała także dziesięciu synów o 

następujących imionach: Sangramajit, Brhatsena, Śura, Praharana, Arijit, Jaya, Subhadra, 

Vama, Ayu oraz Satyaka. Oprócz tych ośmiu głównych królowych, Krsna miał 16 100 żon i 

każda z nich miała również dziesięciu synów. 

    Najstarszy syn Rukmini, Pradyumna, już tuż po swoich narodzinach ożeniony został z 

Mayavati, lecz potem przyjął jeszcze jedną żonę, Rukmavati, córkę swojego wuja, Rukmi. Z 

Rukmavati Pradyumna miał syna o imieniu Aniruddha. W taki oto sposób rodzina Krsny – 

Krsna i Jego żony, ich synowie, wnukowie, a nawet prawnukowie – liczyła prawie bilion 

członków. 

    Rukmi, starszy brat pierwszej żony Krsny, Rukmini, został pokonany i znieważony w 

walce z Krsną, lecz na prośbę Rukmini, darowano mu życie. Od tamtego czasu Rukmi czuł 

wielki żal do Krsny i był do Niego bardzo wrogo nastawiony. Pomimo tego jego córka wyszła 

za syna Krsny, a jego wnuczka poślubiła wnuka Krsny, Aniruddhę. Kiedy Maharaja Pariksit 

usłyszał o tym z ust Śukadevy Gosvamiego, był bardzo zdumiony. "Zaskoczony jestem, że 

Rukmi i Krsna, którzy byli tak wrogo nastawieni względem siebie, pojednali się poprzez 

związek małżeński swych potomków." Maharaja Pariksit ciekaw był, jak do tego doszło, i 

zadał Śukadevie Gosvamiemu dalsze pytania. Śukadeva Gosvami był doświadczonym 

yoginem i niczego nie można było przed nim ukryć. Doskonały yogin, taki jak Śukadeva 

Gosvami, potrafi dokładnie widzieć przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Przed takimi 

yoginami czy mistykami niczego nie można ukryć. Śukadeva Gosvami odpowiedział w 

następujący sposób na pytania Maharajy Pariksit. 

    Pradyumna, najstarszy syn Krsny zrodzony z Rukmini, był nie kim innym jak samym 

Kupidynem. Był on tak piękny i atrakcyjny, że córka Rukmi, Rukmavati, nie mogła wybrać 

nikogo innego podczas swej svayamvara. W czasie spotkania, na którym miała dokonać 

wyboru, w obecności wszystkich innych książąt girlandą obdarowała Pradyumnę. Pradyumna 

wyszedł też zwycięsko z walki o Rukmavati, którą stoczyli tam książęta, i dlatego Rukmi 

zobowiązany był oddać mu rękę swej córki. Chociaż serce Rukmiego płonęło zadawnioną 

wrogością, ponieważ Krsna uprowadził kiedyś jego siostrę Rukmini, to jednak gdy jego córka 

wybrała Pradyumnę, Rukmi – chcąc zadowolić swą siostrę Rukmini – nie mógł nie zgodzić 

się na to małżeństwo. W taki oto sposób Pradyumna został siostrzeńcem Rukmiego. Oprócz 

dziesięciu wyżej wymienionych synów, Rukmini miała jedną piękną córkę o dużych oczach. 

Wyszła ona za mąż za syna Krtavarmy, który nosił imię Bali. 

    Rukmi był prawdziwym wrogiem Krsny, jednakże był on bardzo przywiązany do swej 

siostry Rukmini i pragnął, aby była ona zadowolona pod każdym względem. Dlatego też, 

kiedy wnuk Rukmini, Aniruddha, miał się ożenić, Rukmi zaproponował Aniruddrze swą 

wnuczkę Rocanę. Małżeństwo między bliskimi kuzynami jest niezupełnie sankcjonowane w 

kulturze wedyjskiej, lecz aby zadowolić Rukmini, Rukmi przeznaczył swą córkę oraz swą 

wnuczkę dla syna oraz dla wnuka Krsny. Tak więc, kiedy rozmowy o małżeństwie Aniruddhy 

z Rocaną zostały zakończone, z Dvaraki wyruszył wielki orszak weselny. Orszak ten dotarł aż 

do Bhojakaty, którą Rukmi skolonizował po tym, jak Krsna uprowadził jego siostrę. 

Orszakowi przewodził dziadek, czyli Pan Krsna, a towarzyszyli Mu Pan Balarama, pierwsza 

żona Krsny, Rukmini, Jego syn Pradyumna, syn Jambavati, Samba, oraz wielu krewnych i 

członków rodziny. Ceremonia zaślubin odbyła się w Bhojakacie. 

    Król Kalinga był przyjacielem Rukmiego, i to on podsunął mu radę, aby zagrał z Balaramą 

w szachy i pokonał Go w zakładach. Pośród królów ksatriyów zakłady i hazard nie należały 

do rzadkości. Wyzwania do gry w szachy nie można było odrzucić. Śri Balaramaji nie był 

bardzo dobrym szachistą i Królowi Kalinga było o tym wiadomo. Tak więc Rukmi otrzymał 

radę, aby zemścić się na członkach rodziny Krsny, rzucając Balaramie wyzwanie do gry w 

szachy. Śri Balaramaji, choć nie był zbyt dobrym szachistą, był entuzjastą wszelkich sportów 
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 i dlatego przyjął wyzwanie Rukmiego i zasiadł do gry. Zakłady spłacano złotymi monetami, 

i za pierwszym razem Balarama postawił sto złotych monet, a następnie tysiąc i dziesięć 

tysięcy monet. Za każdym razem Balarama przegrywał, a Rukmi wychodził zwycięsko. 

    Przegrana Śri Balaramy stała się dla Króla Kalingi okazją do krytyki Krsny i Balaramy. 

Król Kalinga zaczął sobie żartować i umyślnie pokazywać Balaramie swe zęby. Ponieważ 

Balarama przegrał w grze w szachy, nie bardzo mógł tolerować sarkastyczne żarty Króla 

Kalingi. Poruszony kolejnym wyzwaniem Rukmiego, Balarama postawił w zakład sto tysięcy 

złotych monet. Tym razem Balaramaji wygrał partię, lecz Rukmi w przebiegły sposób zaczął 

twierdzić, że to on jest zwycięzcą. Z powodu tego kłamstwa Balaramaji bardzo zezłościł się 

na Rukmiego. Jego gniew był tak nagły i tak wielki, że przypominał on falę przypływu przy 

pełni księżyca. Oczy Balaramy mają naturalny czerwonawy kolor, lecz kiedy Balarama 

zapłonął złością, Jego oczy stały się jeszcze bardziej czerwone. Tym razem On rzucił 

Rukmiemu wyzwanie i postawił do zakładu sto milionów złotych monet. 

    Ponownie, zgodnie z regułami gry w szachy, Balarama wygrał partię, lecz Rukmi 

ponownie zaczął twierdzić, że to on jest zwycięzcą. Rukmi zwrócił się o pomoc do obecnych 

tam książąt, a szczególnie do Króla Kalingi, którego wymienił po imieniu. Podczas dysputy 

usłyszano głos z niebios, który oznajmił, że Balarama – prawdziwy zwycięzca tej partii – 

został obrażony przez Rukmiego, oraz że twierdzenie Rukmiego jest całkowicie fałszywe. 

    Nie zważając na boski głos z niebios, Rukmi upierał się, że Balarama przegrał tę partię, i 

nie zdając sobie z tego sprawy, swoim uporem ściągnął na siebie śmierć. Zachęcony radą 

swojego przyjaciela, fałszywie dumny z samego siebie, nie przywiązywał dużej wagi do słów 

wyroczni i zaczął krytykować Balaramaji mówiąc: "Mój drogi Balaramaji, Wy dwaj bracia 

jesteście jedynie pasterzami. Tak naprawdę to możecie znać się na pilnowaniu krów, lecz jak 

możecie być dobrymi szachistami, czy też łucznikami na polu bitwy? Te sztuki są dobrze 

znane jedynie stanowi królewskiemu." Słysząc dokuczliwe słowa Rukmiego i głośny śmiech 

obecnych tam książąt, Pan Balarama bardzo się rozzłościł. Natychmiast chwycił Swoją 

maczugę i nie mówiąc ani słowa, uderzył Rukmiego w głowę. Rukmi od razu padł martwy. 

Tak więc Rukmi został zabity przez Balaramę w pomyślnym czasie, w dniu ślubu Aniruddhy. 

    Takie rzeczy nie należą do rzadkości w społeczeństwie ksatriyów. Król Kalinga, obawiając 

się, że będzie następnym, którego Balarama zaatakuje, próbował uciec w pośpiechu. Zanim 

jednak zdołał zrobić kilka kroków, Balaramaji pochwycił go, i – ponieważ Król zawsze 

pokazywał Mu swoje zęby – Swoją maczugą wybił mu je wszystkie. Inni, którzy popierali 

Króla Kalingę, także zostali schwytani i Balarama pobił ich Swoją maczugą, łamiąc im ręce i 

nogi. Nie próbując się rewanżować myśleli, że lepiej będzie uciec z tej krwawej sceny. 

    W czasie walki między Balaramą i Rukmim, Krsna nie powiedział ani słowa, bowiem 

zdawał Sobie sprawę, że gdyby poparł Balaramę, to Rukmini byłaby bardzo nieszczęśliwa, a 

gdyby powiedział, że zabicie Rukmiego było niesprawiedliwe, wówczas Balarama poczułby 

się nieszczęśliwy. Dlatego w chwili śmierci Swego szwagra, Rukmiego, Pan Krsna zachował 

milczenie. Nie chciał On psuć bliskich stosunków, jakie łączyły Go z Balaramą jak i z 

Rukmini. Po tym wszystkim parę młodą usadowiono w rydwanie, który w towarzystwie 

całego orszaku weselnego wyruszył do Dvaraki. Orszak ten zawsze chroniony był przez Pana 

Krsnę – zabójcę demona Madhu. Tak więc, w taki oto sposób, orszak weselny opuścił 

Bhojakatę – królestwo Rukmiego, i szczęśliwie udał się do Dvaraki. 

 

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

zatytułowanego "Drzewo genealogiczne rodziny Krsny ". 
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 *61. Spotkanie Usy i Aniruddhy 

    Spotkanie Aniruddhy i Usy, które stało się przyczyną wielkiej walki między Panem Krsną i 

Panem Śivą, jest bardzo tajemnicze i bardzo ciekawe. Maharaja Pariksit bardzo pragnął 

usłyszeć tę historię z ust Śukadevy Gosvamiego, i Śukadeva opowiedział ją w taki oto sposób: 

"Mój drogi Królu, musiałeś słyszeć o Królu Bali. Był on wielkim bhaktą, który oddał 

wszystko co miał – a mianowicie cały świat – Panu Vamanie, inkarnacji Visnu w postaci 

karła bramina. Król Bali miał stu synów, a najstarszy z nich nosił imię Banasura." 

    Banasura – wielki bohater, syn Maharajy Bali – był wielkim wielbicielem Pana Śivy, 

zawsze gotowym mu służyć. Dzięki swemu oddaniu dla Śivy, osiągnął on bardzo wysoką 

pozycję w społeczeństwie. Darzono go szacunkiem pod każdym względem. Był on bardzo 

inteligentny i liberalny i wszystkie jego czyny godne były czci, bowiem nigdy nie zdarzyło 

mu się nie dotrzymać słowa honoru czy złożonej obietnicy. Był prawdomówny i nigdy nie 

odstępował od swych ślubowań. W tamtych dniach rządził on miastem o nazwie Śonitapura. 

Dzięki łasce Pana Śivy, Banasura miał tysiąc rąk i stał się tak potężny, że nawet półbogowie 

tacy jak Indra służyli mu jak najbardziej posłuszni słudzy. 

    Dawno temu, kiedy Pan Śiva tańczył swój słynny taniec tandava-nrtya (dzięki któremu 

znany jest jako Nataraja), Banasura pomógł Panu Śivie w tym tańcu, rytmicznie uderzając w 

bębny tysiącem swoich rąk. Pan Śiva jest dobrze znany jako Aśutosa, tzn. ten, którego bardzo 

łatwo zadowolić. Pan Śiva bardzo kocha swoich wielbicieli i potrafi wspaniale chronić tych, 

którzy proszą go o ochronę i jest on Panem wszystkich żywych istot w tym materialnym 

świecie. Pan Śiva zadowolony był z Banasury i rzekł do niego: "Możesz otrzymać ode mnie 

wszystko czego tylko pragniesz, albowiem jestem bardzo z ciebie zadowolony." Banasura 

odpowiedział: "Mój drogi panie, jeśli chcesz, proszę pozostań w moim mieście i chroń mnie 

przed moimi wrogami." 

    Pewnego razu Banasura przyszedł do Pana Śivy złożyć mu wyrazy swojego szacunku. 

Dotykając swym lśniącym jak słońce hełmem lotosowych stóp Pana Śivy, Banasura rzekł: 

"Mój drogi panie, każdy kto ma jakieś niespełnione ambicje, może je zrealizować przyjmując 

schronienie twoich lotosowych stóp, które są jak drzewa pragnień, dające wszystko, czego się 

tylko zapragnie. Mój drogi panie, dałeś mi tysiąc rąk, lecz nie wiem co z nimi robić. Proszę 

wybacz mi, ale wydaje mi się, że nie mogę ich w odpowiedni sposób wykorzystać w walce. 

Nie mogę znaleźć nikogo, kto nadawałby się do walki ze mną, prócz ciebie mój panie, 

pierwotny ojcze materialnego świata. Czasem odczuwam wielką chęć, aby walczyć tysiącem 

moich rąk, więc staram się znaleźć odpowiedniego przeciwnika, niestety, każdy ucieka, 

znając ogrom mojej siły. Pełen zawodu, nie znajdując partnera do walki, staram się zadowolić 

swędzenie moich rąk waląc nimi w potężne góry i tym samym roztrzaskując je na kawałki." 

    Pan Śiva zdał sobie sprawę z tego, że jego błogosławieństwo stało się dla Banasury bardzo 

kłopotliwe, więc zwrócił się do niego w taki oto sposób: "Ty draniu! Bardzo skory jesteś do 

walki, lecz jesteś nieszczęśliwy, ponieważ nie masz z kim walczyć. Choć myślisz, że poza 

mną nie ma na świecie nikogo, kto mógłby ci się przeciwstawić, to jednak znajdę ci 

odpowiedniego przeciwnika i wtedy twoje dni dobiegną końca i twoja flaga zwycięstwa nie 

będzie już dłużej powiewać. Wtedy zniweczony zostanie cały twój fałszywy prestiż!" 

    Po usłyszeniu zdania Pana Śivy, Banasura poczuł się bardzo dumny ze swojej siły. Fakt, że 

wreszcie spotka kogoś, kto będzie w stanie go pokonać, bardzo rozbudził jego dumę. 

Banasura powrócił do domu wielce zadowolony i niecierpliwie oczekiwał dnia, w którym 

pojawi się jego przeciwnik i zredukuje jego siłę. Był on do tego stopnia głupim demonem. 

Okazuje się, że głupie i demoniczne istoty ludzkie, które obdarzone zostały nadmierną 

materialną siłą i bogactwem, chcą pochwalić się tymi bogactwami, a kiedy ulegną one 

wyczerpaniu, ci głupcy odczuwają satysfakcję. Nie zdając sobie sprawy z tego, że istnieje 

świadomość Krsny, nie wiedzą w jaki sposób wykorzystać swoją energię dla dobrego celu. W 
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 rzeczywistości są dwie grupy ludzi – świadomi Krsny oraz nieświadomi Krsny. Ludzie 

nieświadomi Krsny na ogół oddają cześć półbogom, natomiast ludzie świadomi Krsny czczą 

Najwyższą Osobę Boga. Osoby świadome Krsny wykorzystują wszystko co mają w służbie 

dla Pana. Natomiast osoby nieświadome Krsny używają wszystkiego dla zadowolenia swoich 

zmysłów, i Banasura jest tego doskonałym przykładem. Pragnął on wykorzystać swoją 

nadzwyczajną siłę w walce dla swojej własnej satysfakcji. Nie znajdując żadnego 

przeciwnika, walił swoimi rękami w potężną górę, krusząc ją na drobne kawałki. W 

przeciwieństwie do niego Arjuna, który także był niezwykle silny, wykorzystał swoją siłę 

jedynie dla Krsny. 

    Banasura miał bardzo piękną córkę o imieniu Usa. Kiedy Usa osiągnęła już wiek, w którym 

mogła wyjść za mąż, jednej nocy, kiedy spała razem ze swoimi przyjaciółkami, przyśniło jej 

się, że był przy niej Aniruddha, i że cieszyli się sobą jak mąż i żona, mimo iż wcześniej ani go 

nie widziała, ani o nim nie słyszała. Obudziła się ze snu krzycząc: "Mój ukochany, gdzie 

jesteś?" Ujawniwszy w ten sposób swoje uczucia przed swymi przyjaciółkami, Usa poczuła 

się nieco zawstydzona. Jedną z przyjaciółek Usy była córka premiera Banasury, Citralekha. 

Citralekha i Usa były bardzo bliskimi przyjaciółkami, i powodowana wielką ciekawością 

Citralekha zapytała: "Moja droga, piękna księżniczko, nie jesteś jeszcze zamężna, ani też nie 

widywałaś do tej pory żadnych chłopców, więc zaskoczona jestem, że krzyczysz w ten 

sposób. Kogo poszukujesz? Kim jest ten, który nadaje się na twojego męża?" 

    Na pytanie Citralekhi Usa odpowiedziała w następujący sposób: "Moja droga przyjaciółko, 

w swym śnie ujrzałam pięknego młodzieńca. Ma on śniadą cerę, jego oczy podobne są 

płatkom lotosu i nosi on żółte szaty. Ma długie ręce i w ogóle jego ciało jest tak piękne, że 

każda młoda dziewczyna uległaby jego urokowi. Dumna jestem mówiąc, że ten młodzieniec 

całował mnie, a ja rozkoszowałam się nektarem jego pocałunków. Przykro mi, że zaraz potem 

zniknął, zostawiając mnie w odmętach rozpaczy. Moja droga przyjaciółko, tak bardzo 

pragnęłabym odnaleźć tego cudownego młodzieńca, który stał się upragnionym panem mego 

serca." 

    Na słowa Usy Citralekha natychmiast odpowiedziała: "Potrafię zrozumieć twój smutek i 

zapewniam cię, że jeśli ten chłopiec znajduje się w obrębie tych trzech światów-wyższego, 

środkowego i niższego systemu planetarnego – to dla twojej satysfakcji odnajdę go. Jeśli 

tylko potrafisz go zidentyfikować na podstawie snu, który miałaś, to zapewnię ci spokój 

umysłu. Pozwól, że zrobię dla ciebie parę rysunków, i jak tylko będzie pośród nich portret 

twojego upragnionego męża, powiedz mi o tym. Nie ma znaczenia gdzie przebywa, bowiem 

znam sztukę pozwalającą sprowadzić go tutaj. A więc jak tylko go rozpoznasz, natychmiast 

postaram się sprowadzić tutaj tego młodzieńca." 

    Citralekha zaczęła rysować portrety półbogów zamieszkujących wyższe systemy 

planetarne, następnie wykonała rysunki Gandharvów, Siddhów, Caranów, Pannagów, 

Daityów, Vidyadharów i Yaksów, oraz wielu istot ludzkich. (Śrimad-Bhagavatam i inne 

pisma wedyjskie jednoznacznie stwierdzają, że każdą planetę zamieszkują różne żywe istoty. 

Dlatego niemądre jest twierdzenie, że oprócz tych żywych istot, które zamieszkują Ziemię, 

żadne inne nie istnieją.) Citralekha narysowała wiele portretów. Wśród narysowanych przez 

nią ludzi znajdowała się dynastia Vrsni, w której byli Vasudeva, ojciec Krsny, dziadek Krsny 

Śurasena, Śri Balaramaji, Sam Pan Krsna oraz wielu innych. Kiedy Usa ujrzała obraz 

Pradyumny, zawstydziła się nieco, a kiedy zobaczyła obraz Aniruddhy, tak bardzo się 

onieśmieliła, że od razu spuściła głowę i uśmiechnęła się, rozpoznawszy chłopca, którego 

szukała. Powiedziała Citralekhce, że jest to chłopiec, który zawładnął jej sercem. 

    Citralekha była wielką yoginką i natychmiast, gdy tylko Usa rozpoznała chłopca, wiedziała, 

że był to Aniruddha, wnuk Krsny, mimo że nigdy nie widziała go przedtem ani też nie znała 

jego imienia. Tej samej nocy Citralekha, przy pomocy swych sił mistycznych, udała się do 

Dvaraki, która była doskonale chroniona przez Krsnę. Citralekha weszła do pałacu i odnalazła 
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 Aniruddhę śpiącego w swej sypialni na bardzo wygodnym i bogato zdobionym łożu. 

Ponownie korzystając ze swych sił mistycznych, przeniosła ona śpiącego Aniruddhę do 

Śonitapury, aby Usa mogła ujrzeć swojego upragnionego męża. Usa natychmiast poczuła 

olbrzymie szczęście i zaczęła radować się towarzystwem Aniruddhy. 

    Pałac, w którym mieszkała Usa oraz Citralekha, był bardzo dobrze ufortyfikowany i 

niemożliwym było, aby jakikolwiek mężczyzna mógł wejść lub zajrzeć do środka. Usa i 

Aniruddha mieszkali razem w pałacu i dzień po dniu miłość Usy do Aniruddhy wzrastała 

szesnastokrotnie. Usa starała się zadowolić Aniruddhę ubierając swoje kosztowne suknie, 

zdobiąc się kwiatami i girlandami, używając perfum i kadzideł. Przy jego łóżku stały wszelkie 

przedmioty domowego użytku. Były tam także smaczne napoje, takie jak mleko i sorbet 

(chłodny napój z dosładzanego i rozcieńczonego soku z owoców – przyp. tłum.), oraz 

smaczne potrawy, które można było żuć albo połykać. Ponad wszystko starała się zadowolić 

go swoimi słodkimi słowami i pełniąc bardzo zobowiązującą służbę. Usa czciła Aniruddhę 

tak, jakby był on Najwyższą Osobą Boga. Swą wspaniałą służbą Usa sprawiła, że Aniruddha 

zapomniał o wszystkim i całkowicie skupił swą uwagę na niej, kochając ją bez reszty. W tej 

atmosferze miłości i służby, Aniruddha praktycznie zapomniał się i nawet nie był w stanie 

przypomnieć sobie, jak długo znajduje się już poza swym rodzinnym domem. 

    Po pewnym czasie u Usy pojawiły się symptomy, na podstawie których można było 

stwierdzić, że weszła ona w kontakt seksualny ze swoim przyjacielem. Symptomy te były tak 

wyraźne, że dłużej nie można ich było ukryć przed nikim. Usa była zawsze bardzo wesoła w 

towarzystwie Aniruddhy, lecz jej satysfakcja nie znała granic. Gospodarz pałacu i stróż bez 

trudu się domyślili, że miała kontakt z mężczyzną, i nie czekając na dalszy rozwój 

wypadków, powiadomili o tym swego pana, Banasurę. W kulturze wedyjskiej niezamężna 

dziewczyna mająca kontakty z mężczyzną stanowi największą hańbę dla swojej rodziny, i 

dlatego opiekun Usy w bardzo delikatny sposób powiadomił swego pana, że u jego córki 

rozwijają się symptomy wskazujące na haniebny związek. Słudzy Banasury powiedzieli mu, 

że nie zaniedbali swych obowiązków pilnowania domu, że byli w pogotowiu dzień i noc, 

strzegąc pałacu tak, aby żaden młodzieniec nie mógł się tam dostać. Byli oni tak uważni, że 

żaden mężczyzna nie mógł nawet zobaczyć, co się dzieje w środku. Byli więc tym bardziej 

zaskoczeni, że Usa przestała być niewinną dziewczyną. Ponieważ nie mieli pojęcia, jak mogło 

do tego dojść, przedstawili całą sprawę swemu panu. 

    Banasura był zaszokowany dowiedziawszy się, że jego córka nie jest już dziewicą. Fakt ten 

bardzo mocno ścisnął jego serce. Nie zwlekając pobiegł on do miejsca, w którym mieszkała 

Usa. Tam ujrzał Usę i Aniruddhę siedzących obok siebie i rozmawiających. Oboje wyglądali 

bardzo pięknie. Aniruddha był synem Pradyumny, który był nie kim innym, jak samym 

Kupidynem. Banasura wiedział, że jego córka i Aniruddha stanowią dobraną parę, lecz aby 

zachować prestiż rodzinny, wcale tego nie zaakceptował. W rzeczywistości Banasura nie 

wiedział, kim jest chłopiec jego córki. Docenił fakt, że Usa nie mogła wybrać nikogo 

piękniejszego ze wszystkich trzech światów. Aniruddha miał ciemną, błyszczącą cerę, ubrany 

był w żółte szaty, a jego oczy przypominały płatki lotosu. Miał on bardzo długie ręce i piękne 

wijące się włosy o niebieskawym odcieniu. Jego lśniące kolczyki i piękny uśmiech na ustach 

były doprawdy ujmujące. Mimo tego Banasura był bardzo rozgniewany. 

    W momencie kiedy Banasura zobaczył Aniruddhę, siedział on na łóżku i bawił się z Usą. 

Miał na sobie wspaniały ubiór, a jego szyję zdobiły girlandy z różnych przepięknych 

kwiatów. Czerwony proszek kunkuma, którym kobiety smarują swoje piersi, poplamił tu i 

ówdzie girlandę Aniruddhy, co było dowodem na to, że właśnie obejmowany był przez Usę. 

Banasura osłupiał ze zdumienia. Nawet w jego obecności Aniruddha spokojnie siedział przed 

Usą. Aniruddha wiedział jednak, że jego niedoszły teść nie jest zadowolony i że zbiera 

żołnierzy, aby go zaatakować. 
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     Nie znajdując żadnej innej broni, Aniruddha pochwycił pokaźny żelazny pręt, i stawił się 

przed Banasurą i jego żołnierzami. Z wielką stanowczością przyjął on postawę wskazującą na 

to, że gdyby go zaatakowano, to powaliłby wszystkich żołnierzy. Ze swym niepokonanym 

prętem wydał się on Banasurze i jego żołnierzom nadzorcą śmierci. Na rozkaz Banasury 

żołnierze uderzyli na niego ze wszystkich stron, próbując go pojmać i wsadzić do aresztu. 

Kiedy tylko ośmielili się stanąć przed nim, Aniruddha uderzył w nich tym prętem, łamiąc im 

nogi, ręce i roztrzaskując głowy. Jeden po drugim, wszyscy padali na ziemię. Zabił ich tak, 

jak przywódca jastrzębi zabija szczekające na niego psy jednego po drugim. W taki oto 

sposób Aniruddha zdołał zbiec z pałacu. 

    Banasura znał różne metody walki i dzięki łasce Pana Śivy wiedział jak pojmać i 

zaaresztować swego przeciwnika, stosując pętlę nagapaśa, i właśnie w ten sposób Aniruddha 

został pojmany, kiedy znalazł się poza obrębem pałacu. Kiedy wiadomość o pojmaniu 

Aniruddhy dotarła do Usy, całkowicie pogrążyła ją w smutku. Nie panując nad sobą, zaczęła 

głośno płakać. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do sześćdziesiątego pierwszego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Spotkanie Usy i Aniruddhy".  

*62. Pan Krsna walczy z Banasurą. 

    Kiedy minęło cztery miesiące pory deszczowej i Aniruddha ciągle nie wracał do domu, 

wszyscy członkowie rodziny Yadu bardzo się zaniepokoili. Nie mogli zrozumieć w jaki 

sposób chłopiec zniknął. Na szczęście, pewnego dnia przybył wielki mędrzec Narada i 

powiadomił rodzinę o szczegółach zniknięcia Aniruddhy z pałacu. Wyjaśnił on w jaki sposób 

Aniruddha został przeniesiony do Śonitapury – stolicy imperium Banasury – oraz w jaki 

sposób Banasura pojmał go przy pomocy pętli nagapaśa, mimo że Aniruddha pokonał jego 

żołnierzy. Narada opowiedział wszystko ze szczegółami i w ten sposób cała historia została 

wyjawiona. Następnie członkowie dynastii Yadu, którzy wszyscy byli bardzo przywiązani do 

Krsny, zaczęli przygotowywać się do ataku na Śonitapurę. Praktycznie rzecz biorąc, wszyscy 

członkowie rodziny, łącznie z Pradyumną, Satyaki, Gadą, Sambą, Saraną, Nandą, Upanandą 

oraz Bhadrą, połączyli się razem i utworzyli osiemnaście dywizji militarnych zwanych 

aksauhini (jedna aksauhini składała się z 21 870 rydwanów, 21 870 słoni, 206 950 żołnierzy 

piechoty oraz 65 600 żołnierzy kawalerii – przyp. tłum.). Wkrótce wszyscy udali się do 

Śonitapury i otoczyli ją żołnierzami, słońmi, koniami i rydwanami. 

    Banasura usłyszał, że żołnierze dynastii Yadu atakują całe miasto, burząc mury, bramy i 

pobliskie ogrody. Rozzłościwszy się bardzo, Banasura natychmiast zebrał swoich żołnierzy, 

którzy byli w stanie zmierzyć się z wojskami dynastii Yadu. Pan Śiva był tak łaskawy dla 

Banasury, że osobiście przybył, aby dowodzić siłami militarnymi wspomaganymi przez 

swych bohaterskich synów, Karttikeyę i Ganapatiego. Siedząc na swym ulubionym byku 

Nandiśvara, Pan Śiva przewodził w walce przeciwko Panu Krsnie i Balaramie. Możemy sobie 

wyobrazić jak zaciekła to była walka – Pan Śiva i jego odważni synowie po jednej stronie, i 

Pan Krsna, Najwyższa Osoba Boga, i Jego starszy brat, Śri Balaramaji, po drugiej stronie. 

Walka była tak zacięta, że ci, którzy ją widzieli, nie mogli wyjść z podziwu i włosy jeżyły się 

im na głowie. Pan Śiva walczył z Panem Krsną, Pradyumna z Karttikeyą, a Pan Balarama z 

głównodowodzącym wojsk Banasury, Kumbhandą, którego wspomagał Kupakarna. Syn 

Krsny, Samba, walczył z synem Banasury, a Banasura walczył z Satyaki – 

głównodowodzącym wojsk dynastii Yadu. W taki oto sposób toczyła się walka. 

    Wieść o tej walce rozniosła się po całym wszechświecie. Półbogowie z wyższych 

systemów planetarnych, tacy jak Pan Brahma, oraz wielcy mędrcy, święte osoby, Siddhowie, 
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 Caranowie oraz Gandharvowie, byli bardzo ciekawi tej walki pomiędzy Panem Krsną i 

Panem Śivą oraz ich pomocnikami, i dlatego krążyli nad polem bitwy w swych samolotach. 

Pan Śiva nazywany jest bhuta-natha, co wskazuje na to, że wspomagany jest on przez różne 

potężne duchy i mieszkańców piekła, takich jak bhutowie, pretowie, pramathowie, 

guhyakowie, dakini, piśaca, kusmandowie, vetalowie, vinayakas oraz brahma-raksasas. (Ze 

wszystkich duchów, najpotężniejsze są brahma-raksasas, czyli bramini, którzy otrzymali po 

śmierci ciała duchów. 

    Najwyższa Osoba Boga, Śri Krsna, odpędził te wszystkie duchy z pola bitwy po prostu 

strzelając do nich ze Swojego słynnego łuku zwanego Śarngadhanu. Wówczas Pan Śiva 

zaczął wypuszczać swoje różne bronie na Najwyższą Osobę Boga. Pan Śri Krsna bez trudu 

zneutralizował te bronie. Brahmastra została zneutralizowana przez inną brahmastrę, a broń 

powietrzna przez broń górską. Kiedy Pan Śiva wystrzelił broń powodującą potężny huragan 

na polu bitewnym, Pan Krsna użył Swej przeciwdziałającej temu broni, a mianowicie broni 

górskiej, która zatrzymała huragan w jednym miejscu. Podobnie, kiedy Pan Śiva wystrzelił 

broń pożerających płomieni, Krsna zwalczył ją strugami deszczu. 

    Wreszcie, kiedy Pan Śiva wystrzelił swą osobistą broń paśupata-śastra, Pan Krsna 

przeciwdziałał jej skutkom Swoją bronią narayana-śastra. Wtedy Pan Śiva poczuł się 

wyczerpany walką i Krsna skorzystał z okazji, aby wystrzelić Swą broń wywołującą 

ziewanie. Kiedy ta broń zostanie użyta, przeciwnik zaczyna odczuwać zmęczenie, przestaje 

walczyć i zaczyna ziewać. Wskutek działania tej broni Pan Śiva poczuł się tak wyczerpany, 

że odmówił dalszej walki i zaczął ziewać. Teraz Krsna mógł odwrócić Swą uwagę od ataku 

Pana Śivy i skoncentrować się na wysiłkach Banasury. Przy pomocy Swych mieczy i maczug, 

Pan zaczął zabijać osobistych żołnierzy Banasury. W międzyczasie syn Pana Krsny, Pan 

Pradyumna, bardzo zażarcie walczył z Karttikeyą, dowódcą półbogów. Karttikeya został 

ranny i jego ciało obficie krwawiło. Będąc w takim stanie, zaniechał on dalszej walki i opuścił 

pole bitwy na pawiu, który był jego nosicielem. Pan Balarama uderzeniami Swej maczugi 

rozgromił głównodowodzącego Banasury, Kumbhandę. W podobny sposób został ranny 

Kupakarna. Obaj padli na polu bitwy. Bez dowództwa wszyscy żołnierze Banasury ulegli 

rozsypce. 

    Gdy Banasura zobaczył, że jego żołnierze i dowódcy zostali pokonani, jego gniew wzmógł 

się jeszcze bardziej. Doszedł do wniosku, że powinien przerwać swą walkę z Satyaki, 

głównodowodzącym Krsny, i bezpośrednio zaatakować Pana Krsnę. Mając teraz możliwość 

wykorzystania tysiąca swoich rąk, popędził w kierunku Krsny, trzymając jednocześnie 500 

łuków i 2 000 strzał. Taka głupia osoba nigdy nie jest w stanie zrozumieć siły Pana Krsny. 

Krsna natychmiast przeciąż na pół każdy z łuków Banasury, i aby powstrzymać go 

całkowicie, powalił na ziemię konie ciągnące jego rydwan. Rydwan Banasury rozsypał się na 

kawałki. Następnie Krsna zadął w Swoją konchę zwaną Pancajanya. 

    Banasura czcił boginię o imieniu Kotara. Ich związek był taki, jak pomiędzy matką i 

synem. Kotara zmartwiła się, że życie Banasury jest w niebezpieczeństwie i dlatego sama 

pojawiła się na polu bitwy. Niczym nie odziana, ze zmierzwionymi włosami, stanęła przed 

Panem Krsną. Śri Krsnie nie podobał się widok tej obnażonej kobiety, i nie chcąc na nią 

patrzeć, odwrócił głowę. Dla Banasury była to szansa, aby zbiec z pola bitwy. Cięciwy 

wszystkich jego łuków były pęknięte i nie miał ani rydwanu, ani woźnicy, tak więc nie 

zostało mu nic innego, jak powrót do własnej siedziby. W bitwie tej stracił wszystko. 

    Bardzo znękani strzałami wystrzelonymi przez Krsnę, wszyscy towarzysze Pana Śivy, 

upiory i duchy bhutowie, pretasowie, jak również ksatriyowie, uciekli z pola bitwy. Wtedy 

Pan Śiva chwycił się ostatniej deski ratunku. Wystrzelił on swą najbardziej śmiertelną broń 

zwaną Śivajvara, która niszczy wszystko poprzez wytworzenie niezmiernie wysokiej 

temperatury. Powiedziane jest, że pod koniec tego stworzenia słońce staje się dwanaście razy 

gorętsze niż zwykle. Ta dwunastokrotnie wyższa temperatura słońca nazywa się Śivajvarą. 
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 Kiedy pojawił się uosobiony Śivajvara, miał on trzy głowy i trzy nogi, a zbliżając się do 

Krsny, spalał wszystko na popiół. Był on bardzo potężny, a płomienie buchające z niego 

rozchodziły się we wszystkich kierunkach. Krsna zauważył, że Śivajvara zbliża się do Niego. 

    Oprócz broni Śivajvara istnieje również broń zwana Narayanajvara. Narayanajvara 

reprezentowana jest przez niezmierne zimno. Gdy mamy nadmierne ciepło, to można go w 

taki czy inny sposób tolerować, lecz nadmierne zimno jest nie do zniesienia i wszystko wokół 

ulega zniszczeniu. Doświadczamy tego w czasie śmierci. W czasie śmierci temperatura ciała 

najpierw podnosi się do 107 stopni (F - przyp. tłum), a następnie całe ciało traci siły i 

natychmiast staje się zimne jak lód. Tak więc, palące ciepło Śivajvary mogła zwalczyć tylko 

broń zwana Narayanajvara. 

    Kiedy Pan Krsna dostrzegł, że Śiva użył swej Śivajvary, nie miał innego wyjścia, jak tylko 

użyć Swej broni, tj. Narayanajvary. Pan Krsna jest oryginalnym Narayanem i kontrolerem 

Narayanajvary. Kiedy wypuścił Narayanajvarę, nastąpiła walka pomiędzy dwoma jvarami. 

Kiedy nadmiernemu ciepłu przeciwdziałamy bardzo dużym zimnem, to w naturalny sposób 

wysoka temperatura ulega obniżeniu i to właśnie nastąpiło w walce pomiędzy Śivajvarą i 

Narayanajvarą. Stopniowo temperatura Śivajvary zmniejszała się, i Śivajvara zaczął wołać na 

pomoc Pana Śivę, lecz w obecności Narayanajvary Pan Śiva był bezsilny. Nie mogąc 

otrzymać żadnej pomocy od Pana Śivy, Śivajvara zrozumiał, że nie pozostało mu nic innego, 

jak tylko poddać się Narayanowi, Najwyższej Osobie Boga. Śiva, największy z półbogów, nie 

był w stanie mu pomóc, a co dopiero mówić o mniej ważnych półbogach. Dlatego Śivajvara 

ostatecznie poddał się Krsnie, składając Mu pokłony i ofiarowując modlitwę, chcąc w ten 

sposób zadowolić Pana, aby Ten udzielił mu schronienia. 

    Walka, w której Pan Krsna i Pan Śiva użyli swoich najsilniejszych broni, dowiodła, że jeśli 

Krsna daje komuś schronienie, nikt nie może go zabić. Lecz jeśli Krsna nie udzieli nam 

schronienia, wtedy nikt nie może nas uratować. Pan Śiva nazywany jest Mahadevą – 

największym spośród półbogów. Czasem Pan Brahma także uważany jest za najwyższego 

wśród wszystkich półbogów, ponieważ potrafi on stwarzać. Pan Śiva natomiast potrafi 

unicestwić kreacje Brahmy. Obaj: Pan Brahma i Pan Śiva potrafią działać tylko w jednej z 

tych dziedzin. Pan Brahma potrafi stwarzać, a Pan Śiva unicestwiać, lecz żaden z nich nie jest 

w stanie utrzymać tego, co stworzone. Pan Visnu nie tylko utrzymuje, lecz także tworzy i 

niszczy. W rzeczywistości Brahma nie jest przyczyną stworzenia, bowiem sam Brahma 

stworzony został przez Pana Visnu. Pan Śiva natomiast został stworzony, czy też zrodzony z 

Brahmy. Tak więc Śivajvara zrozumiał, że bez Krsny czy też Narayana nikt nie może mu 

pomóc. Dlatego postąpił całkiem słusznie, chroniąc się u Pana Krsny i modląc się do Niego w 

następujący sposób. 

    "Mój drogi Panie, składam Ci pełne szacunku pokłony, bowiem Ty posiadasz nieskończone 

moce. Nikt nie jest w stanie przewyższyć Twoich mocy i dlatego jesteś Panem każdego. Na 

ogół ludzie uważają, że Pan Śiva jest najsilniejszą osobą w świecie materialnym, lecz Pan 

Śiva nie jest wszechmocny. Jest to fakt. Ty jesteś pierwotną świadomością czy wiedzą. Bez 

wiedzy czy świadomości nic nie może być potężne. Jakaś materialna rzecz może być bardzo 

potężna, lecz bez odrobiny wiedzy czy też świadomości nie może ona działać. Jakaś 

materialna maszyna może być gigantyczna i cudowna, lecz bez kogoś kto posiada wiedzę i 

jest świadomy, jest ona zupełnie bezużyteczna. Mój Panie, Ty stanowisz kompletną wiedzę i 

Twoja Osoba jest niepokalana. Pan Śiva może być bardzo potężnym półbogiem, bowiem ma 

on siłę, dzięki której jest w stanie unicestwić całe stworzenie. Podobnie Pan Brahma, również 

może być bardzo silny, bowiem potrafi on stworzyć całą manifestację kosmiczną. Ty jesteś 

Prawdą Absolutną, Najwyższym Brahmanem i pierwotną przyczyną. Bezosobowy blask 

Brahmana nie jest przyczyną kosmicznej manifestacji. Twoja Osoba jest podstawą 

bezosobowego blasku Brahmana. Bhagavad-gita stwierdza, że źródłem bezosobowego 

Brahmana jest Pan Krsna. Ten blask Brahmana porównywany jest do promieni słonecznych 
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 emanujących ze słońca. Bezosobowy Brahman nie jest ostateczną przyczyną. Ostateczną 

przyczyną wszystkiego jest najwyższa, wieczna forma Krsny. Wszelkie materialne działania 

oraz ich skutki zachodzą w bezosobowym Brahmanie, lecz w wiecznej formie Krsny, w 

osobowym Brahmanie, nie ma działania i jego skutku. Mój Panie, dlatego Twoje ciało jest 

całkowicie spokojne, w pełni szczęśliwe i pozbawione materialnego zanieczyszczenia. 

Dlatego przyjmuję schronienie Twoich lotosowych stóp, porzucając wszelkie inne 

schronienia. 

    "Działania i reakcje materialnego ciała ulegają wpływowi trzech sił materialnej natury. 

Czas jest najważniejszym elementem i znajduje się on ponad wszystkimi innymi, ponieważ 

materialna manifestacja jest wynikiem poruszania się czasu. W ten sposób powstają zjawiska 

naturalne, a gdy tylko pojawiają się te zjawiska, razem z nimi pojawiają się czynności 

karmiczne. Na skutek tych czynności karmicznych żywa istota przybiera swą formę. 

Otrzymuje także pewien rodzaj natury, która okryta jest subtelnym i wulgarnym ciałem 

uformowanym przez powietrze życia, ego, dziesięć organów zmysłowych, umysł i pięć tak 

zwanych 'wulgarnych' elementów. One właśnie tworzą ciało, które potem staje się podstawą 

czy przyczyną różnych innych ciał, które otrzymujemy jedno po drugim, na skutek 

transmigracji duszy. Wszystkie te zjawiskowe manifestacje są połączonym rezultatem Twej 

materialnej energii. Będąc poza wszelkim wpływem działania i reakcji tych różnych 

elementów, jesteś przyczyną tej zewnętrznej energii. Ty jesteś najwyższym spokojem. Ty 

jesteś ostatnim słowem, jeśli chodzi o wolność od materialnego zanieczyszczenia. Z tego 

powodu chronię się u Twych lotosowych stóp, porzucając wszelkie inne schronienia. 

    "Mój drogi Panie, Twoje pojawienie się jako syna Vasudevy, w Swojej roli jako ludzka 

istota, jest jedną z Twoich rozrywek wskazujących na Twoją kompletną wolność. Aby 

przynieść korzyści bhaktom i pokonać abhaktów, pojawiasz się w wielu inkarnacjach. 

Pojawiając się, wszystkie takie inkarnacje spełniają tym samym obietnicę, którą dałeś w 

Bhagavad-gicie, mówiąc, że pojawiasz się wtedy, gdy tylko powstają przeszkody w 

progresywnym systemie życia. Mój drogi Panie, kiedy przestaje się przestrzegać zasad 

regulujących, Ty pojawiasz się dzięki Swej wewnętrznej mocy. Twoim głównym celem jest 

zabezpieczenie i utrzymanie pozycji półbogów oraz osób ze skłonnościami do życia 

duchowego, a także utrzymanie materialnego prawa i porządku. Aby zachować prawo i 

porządek, stosujesz przemoc w stosunku do łotrów i demonów i jest ona całkiem uzasadniona 

w tym przypadku. Nie jest to pierwszy raz, kiedy pojawiasz się jako inkarnacja. Należy 

wiedzieć, że robiłeś to już wiele razy przedtem. 

    "Mój drogi Panie, pozwolę sobie przyznać, że bardzo mnie ukarałeś, wypuszczając Swoją 

Narayanajvarę. Jest ona bardzo zimna, bardzo niebezpieczna i nikt z nas nie może jej znieść. 

Mój drogi Panie, tak długo jak długo ktoś zapomina o świadomości Krsny, wabiony przez 

czar materialnych pragnień i nie wiedząc, że u Twych lotosowych stóp znajduje się ostateczne 

schronienie, dotąd, przyjąwszy materialne ciało, niepokojony jest przez trojakiego rodzaju 

nieszczęścia natury materialnej." 

    Po wysłuchaniu Śivajvary, Pan Krsna odpowiedział: "O trójgłowy, zadowolony jestem z 

tego co rzekłeś. Zapewniam cię, że nie będziesz już więcej cierpiał z powodu Narayanajvary. 

Nie tylko ty nie musisz lękać się Narayanajvary, lecz także każdy, kto w przyszłości będzie 

pamiętał o walce pomiędzy Śivajvarą i Narayanajvarą, wolny będzie od wszelkiego strachu." 

Po wysłuchaniu Najwyższej Osoby Boga, Śivajvara złożył pełne szacunku pokłony Jego 

lotosowym stopom i odszedł. 

    W międzyczasie Banasura w jakiś sposób doszedł do siebie po swoich niepowodzeniach i 

pełen nowych sił powrócił do walki. Tym razem Banasura, z różnymi rodzajami broni w 

tysiącu swoich rąk, pojawił się przed Panem Krsną siedzącym w Swym rydwanie. Banasura 

był bardzo poruszony. Broń demona zaczęła spadać na ciało Pana Krsny niczym strugi 

deszczu. Kiedy Pan Krsna zobaczył, że broń Banasury zbliża się do Niego niczym woda 
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 cieknąca z sita, podniósł Swój dysk Sudarśana, o niezwykle ostrej krawędzi, i zaczął odcinać 

nim tysiąc rąk demona, jedną po drugiej, niczym ogrodnik, który ostrymi nożycami obcina 

gałązki drzewa. Kiedy Pan Śiva zobaczył, że jego wielbiciel nie może zostać ocalony nawet w 

jego obecności, opamiętał się i osobiście stanął przed Krsną i zaczął Go uspokajać, 

ofiarowując Mu następujące modlitwy. 

    Pan Śiva rzekł: "Mój drogi Panie, Ciebie wielbią hymny Ved. Ten, który Cię nie zna, 

uważa bezosobowe brahmajyoti za ostateczną Najwyższą Prawdę Absolutną, nie wiedząc, że 

za tym duchowym blaskiem Ty istniejesz w Swym wiecznym królestwie. Mój drogi Panie, 

dlatego jesteś nazywany Parambrahmanem. Słowo Parambrahman użyte zostało w 

Bhagavad-gicie dla zidentyfikowania Ciebie. Te święte osoby, które całkowicie oczyściły 

swe serca z wszelkiego materialnego zanieczyszczenia, mogą zrealizować Twoją 

transcendentalną formę, mimo że przenikasz wszystko jak niebo, nieporuszone przez żadną 

rzecz materialną. Według koncepcji impersonalistów Twoje istnienie przedstawia się 

następująco: niebo jest jak Twój pępek, ogień to Twoje usta, a woda to Twoje nasienie. 

Planety niebiańskie to Twoja głowa, wszystkie kierunki to Twoje uszy, planeta Urvi to Twoje 

lotosowe stopy, Księżyc to Twój umysł, a Słońce to Twoje oko. Jeśli zaś chodzi o mnie, to 

działam jako Twoje ego. Ocean to Twój brzuch, Król niebios Indra to Twoje ramię. Drzewa i 

rośliny to włosy na Twym ciele, chmura to włosy na Twej głowie, a Pan Brahma to Twoja 

inteligencja. Wszyscy wielcy przodkowie znani jako Prajapatis są Twoimi symbolicznymi 

reprezentantami. Religia to Twoje serce. W taki sposób pojmowany jest Twój bezosobowy 

aspekt, lecz ostatecznie Ty jesteś Najwyższą Osobą. Bezosobowa cecha Twojego 

najwyższego ciała jest jedynie małą ekspansją Twojej energii. Porównywany jesteś do 

oryginalnego ognia, którego ekspansjami są światło i ciepło. 

    Pan Śiva kontynuował: "Mój drogi Panie, choć manifestujesz się w sposób kosmiczny, 

różne części wszechświata stanowią różne części Twojego ciała i dzięki Swej niepojętej mocy 

możesz jednocześnie być w aspekcie zlokalizowanym, jak i uniwersalnym (kosmicznym). W 

Brahma-samhicie znajdujemy stwierdzenie, że chociaż zawsze pozostajesz w Swoim 

królestwie, na Goloka Vrndavana, to jednak obecny jesteś wszędzie. W Bhagavad-gicie 

powiedziane jest, że pojawiasz się po to, aby dać schronienie Swoim bhaktom – a to oznacza 

pomyślność dla całego wszechświata. Wszyscy półbogowie kierują różnymi sprawami w tym 

wszechświecie tylko dzięki Twojej łasce. Tak więc siedem wyższych systemów planetarnych 

utrzymywanych jest tylko przez Twoją łaskę. Pod koniec tego stworzenia wszystkie 

manifestacje Twojej energii – czy to pod postacią półbogów, istot ludzkich czy też niższych 

zwierząt, wracają do Ciebie, a wszelkie bliskie i odległe przyczyny manifestacji kosmicznej 

spoczywają w Tobie bez cech wskazujących na istnienie. Ostatecznie nie istnieje możliwość 

rozróżniania między Tobą i jakąkolwiek inną rzeczą na poziomie równym Tobie lub też Tobie 

podległym. Jesteś przyczyną tej manifestacji kosmicznej oraz jej różnych składników. Bez 

wątpienia jesteś Najwyższą Całością. W manifestacji zjawiskowej zachodzą trzy fazy: stan 

świadomości, stan półświadomości podczas marzeń sennych i stan nieświadomości. Lecz Ty 

Panie jesteś transcendentalny w stosunku do wszystkich materialnych faz egzystencji. Dlatego 

Ty istniejesz w czwartym wymiarze, a Twoje pojawianie się i znikanie nie zależy od niczego 

poza Samym Tobą. Jesteś najwyższą przyczyną wszystkiego, lecz Sam nie masz przyczyny. 

Ty Sam powodujesz Swoje pojawianie się i znikanie. Mimo Swej transcendentalnej pozycji 

mój Panie, po to, aby pokazać Swych sześć bogactw i ogłosić Swe transcendentalne cechy, 

pojawiłeś się w postaci różnych inkarnacji – ryby, żółwia, dzika, Nrsimhy, Keśavy, itd. – 

poprzez Swoją osobistą manifestację. Poprzez Swe oddzielne manifestacje pojawiłeś się jako 

różne istoty żyjące. Dzięki Swej wewnętrznej mocy pojawiasz się jako różne inkarnacje 

Visnu, a dzięki Swej zewnętrznej mocy pojawiasz się jako ten zjawiskowy świat. 

    "Dla oczu zwykłego człowieka słońce wydaje się być zakryte, kiedy dzień jest pochmurny 

– lecz faktem jest, że ponieważ światło słoneczne stwarza chmurę, to nawet jeśli całe niebo 
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 jest pochmurne, słońce nigdy w rzeczywistości nie może być przykryte. Podobnie, mniej 

inteligentni ludzie twierdzą, że nie ma Boga, lecz kiedy manifestacje różnych istot żyjących i 

ich czyny stają się widoczne, oświecone osoby wiedzą, że jesteś obecny w każdym atomie i 

widzą Cię poprzez Twą zewnętrzną i marginalną energię. Twoje nieograniczone, czyny 

doświadczane są przez Twych najbardziej zaawansowanych bhaktów, lecz ci, którzy 

zwiedzeni zostali przez czar Twojej energii zewnętrznej, utożsamiają się z tym światem 

materialnym i przywiązują się do społeczeństwa, przyjaźni i miłości. W taki oto sposób 

dobrowolnie akceptują oni trojakie nieszczęścia materialnej egzystencji i podlegają 

dualizmom cierpienia i przyjemności. Czasem toną oni w oceanie przywiązania, a czasem są 

oni z niego wyciągani. 

    "Mój drogi Panie, tylko dzięki Twojej łasce i miłosierdziu żywa istota może otrzymać 

ludzką formę życia, która to stanowi szansę wydostania się z tej materialnej egzystencji. 

Jednak osoba posiadająca ludzkie ciało, lecz nie potrafiąca kontrolować swych zmysłów, 

porywana jest przez fale radości zmysłowych. Taka osoba nie może przyjąć schronienia u 

Twych lotosowych stóp i podjąć próby służby oddania. Życie takiej osoby jest bardzo 

nieszczęśliwe i każdy, kto prowadzi takie pogrążone w ciemnościach życie, z pewnością 

oszukuje siebie i innych. Bez świadomości Krsny społeczeństwo ludzkie jest społeczeństwem 

oszustów i oszukiwanych. 

    "Mój Panie, Ty jesteś najdroższą Duszą Najwyższą wszystkich żyjących istot i najwyższym 

kontrolerem wszystkiego. Zawsze ulegająca iluzji ludzka istota obawia się ostatecznej 

śmierci. Człowiek, który jedynie przywiązany jest do przyjemności zmysłowych, 

dobrowolnie przyjmuje pełną nieszczęść egzystencję materialną i dlatego goni za błędnym 

ognikiem przyjemności zmysłowych. Z pewnością jest on największym głupcem, bowiem 

pije on truciznę, odstawiając na bok nektar. Mój drogi Panie, wszyscy półbogowie, łącznie ze 

mną i Panem Brahmą, jak i wielkie święte osoby i mędrcy, którzy oczyścili swe serca z 

materialnych przywiązań, dzięki Twojej łasce schronili się całym sercem u Twych 

lotosowych stóp. Wszyscy przyjęliśmy schronienie w Tobie, ponieważ przyjęliśmy, że jesteś 

Najwyższym Panem i wszystkim, co nam najdroższe. Ty jesteś pierwotną przyczyną tej 

manifestacji kosmicznej Ty ją utrzymujesz i Ty również jesteś przyczyną jej zniszczenia. 

Jednaki jesteś dla każdego, jesteś najspokojniejszym i najlepszym przyjacielem każdej żywej 

istoty. Dla każdego z nas jesteś najwyższym przedmiotem czci. Mój drogi Panie, pozwól, 

abyśmy zawsze mogli z miłością Ci służyć i abyśmy mogli wyzwolić się z tego materialnego 

uwikłania. 

    "I w końcu, mój Panie, pozwól, że poinformuję Cię, że Banasura jest mi bardzo drogi. 

Służył mi bardzo dobrze i dlatego pragnę, aby zawsze był szczęśliwy. Będąc z niego 

zadowolonym, zagwarantowałem mu bezpieczeństwo. Modlę się do Ciebie Panie, abyś – tak 

jak zadowolony jesteś z jego przodków, Króla Prahlady i Bali Maharajy – był również 

zadowolony z niego." 

    Po wysłuchaniu modlitw Pana Śivy, Pan Krsna zwrócił się do niego używając słowa 'pan'. 

Powiedział On: "Mój drogi panie Śivo, przyjmuję to, co rzekłeś, jak i twoją prośbę odnośnie 

Banasury. Wiem, że ten Banasura jest synem Maharajy Bali i dlatego nie mogę go zabić, 

bowiem taka jest Moja obietnica. Króla Prahladę obdarzyłem błogosławieństwem, że żaden z 

demonów, który kiedykolwiek pojawi się w jego rodzinie, nigdy nie zostanie przeze Mnie 

zabity. Dlatego nie zabijałem tego Banasury, lecz po prostu odciąłem mu ręce, aby w ten 

sposób pozbawić go fałszywej dumy. Duża liczba żołnierzy, których utrzymywał, stała się 

zbyt uciążliwa dla tej Ziemi, więc aby zmniejszyć ten ciężar, zabiłem ich wszystkich. Teraz 

zostały mu cztery ręce i pozostanie nieśmiertelny nie podlegając materialnym cierpieniom i 

przyjemnościom. Wiem, że jest on jednym z twych głównych wielbicieli i dlatego możesz 

spoczywać w spokoju, bowiem od tej pory nie musi się on niczego obawiać." 
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     Kiedy Pan Krsna obdarzył Banasurę takim błogosławieństwem, Banasura stanął przed 

Nim i złożył Mu swoje pokłony, dotykając swą głową ziemi. Od razu postarał się, aby 

przyprowadzono Aniruddhę i jego córkę Usę. Usa i Aniruddha siedzieli w pięknym rydwanie 

i w tym rydwanie przedstawieni zostali Panu Krsnie. Wtedy Pan Krsna zajął się młodą parą, 

która dzięki błogosławieństwu Pana Śivy stała się bardzo bogata pod względem materialnym. 

Następnie Krsna wyruszył w stronę Dvaraki, razem ze Swoją jedną aksauhini żołnierzy. W 

międzyczasie wszyscy ludzie w Dvarace, otrzymawszy wiadomość, że Pan Krsna powraca 

razem z Aniruddhą i Usą, udekorowali girlandami, wieńcami i flagami każdy róg ulicy. 

Wszystkie główne drogi i skrzyżowania zostały dokładnie oczyszczone i spryskane papką z 

drzewa sandałowego. Zapach tego drzewa sandałowego unosił się wszędzie. Wszyscy 

mieszkańcy Dvaraki w towarzystwie swoich przyjaciół i krewnych witali Pana Krsnę z wielką 

pompą i radością. W taki sposób, wśród zgiełkliwych wibracji konch i rogów, Pan Krsna, 

Najwyższa Osoba Boga, wjechał do Swej stolicy, Dvaraki. 

    Śukadeva Gosvami zapewnił Króla Pariksita, że opowiadanie o walce między Panem Krsną 

i Panem Śivą nie jest niepomyślne, tak jak zwykłe walki. Wręcz przeciwnie, jeśli pamięta się 

historię tej walki między Panem Krsną i Panem Śivą i czerpie się przyjemność ze zwycięstwa 

Pana Krsny, to nigdy i nigdzie nie dozna się przegranej w walce życia. 

    Ta historia Banasury walczącego z Krsną i następnie ocalonego przez łaskę Pana Śivy 

potwierdza to, co zostało powiedziane w Bhagavad-gicie, a mianowicie, że ci, którzy czczą 

półbogów, nie mogą otrzymać żadnego błogosławieństwa bez zgody Najwyższego Pana 

Krsny. Z historii tej dowiadujemy się, że chociaż Banasura był wielkim wielbicielem Pana 

Śivy, to jednak kiedy groziła mu śmierć z ręki Pana Krsny, Pan Śiva nie był w stanie go 

ocalić. Pan Śiva musiał zaapelować do Pana Krsny, aby Ten ocalił jego wielbiciela i dopiero 

wtedy zostało to usankcjonowane przez Pana. Taka jest pozycja Pana Krsny. Słowa, których 

w związku z tym użyto w Bhagavad-gicie, brzmią: mayaiva vihitan hi tan, i oznaczają one, że 

bez aprobaty Najwyższego Pana, żaden półbóg nie może przyznać swojemu wielbicielowi 

żadnego błogosławieństwa. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do sześćdziesiątego drugiego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Pan Krsna walczy z Banasurą". 

*63. Historia Króla Nrga 

    Pewnego razu członkowie rodziny Pana Krsny, Samba, Pradyumna, Carubhanu, Gada oraz 

wszyscy książęta dynastii Yadu, udali się na długi piknik do lasu w pobliżu Dvaraki. W czasie 

tej wycieczki wszyscy poczuli się bardzo spragnieni i dlatego zaczęli szukać jakiegoś źródła. 

Kiedy zbliżyli się do jednego źródła, zobaczyli, że nie było w nim wody, lecz cudowna żywa 

istota. Była to olbrzymia jaszczurka i wszyscy byli naprawdę zdumieni, widząc tak cudowne 

stworzenie. Domyślili się, że wpadła ona w pułapkę i nie potrafiła się z niej wydostać o 

własnych siłach. Współczując jej położeniu, próbowali wydostać jaszczurkę ze studni, lecz 

nie udawało im się to pomimo wielu prób. 

    Po powrocie do domu książęta opowiedzieli całą historię Panu Krsnie. Pan Krsna jest 

przyjacielem wszystkich żyjących istot i słysząc prośby Swoich synów, osobiście poszedł do 

tej studni, i po prostu wydłużając Swoje lewe ramię, bez trudu wyciągnął z niej jaszczurkę. Po 

dotknięciu dłonią Pana Krsny, jaszczurka natychmiast przemieniła się w pięknego półboga, 

mieszkańca planet niebiańskich. Jego ciało miało cerę błyszczącą jak płynne złoto. Ubrany 

był w piękne szaty, a na szyi nosił kosztowne ozdoby. 

    Dla Pana Krsny nie stanowiło tajemnicy, w jaki sposób półbóg został zmuszony do 

przyjęcia ciała jaszczurki, lecz aby zaspokoić ciekawość innych, Pan Krsna zapytał: "Mój 
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 drogi i szczęśliwy półbogu, widzę teraz, że twoje ciało lśni i jest tak piękne. Kim jesteś? 

Możemy domyślać się, że jesteś jednym z najlepszych półbogów na planetach niebiańskich. 

Niech sprzyja ci szczęście. Sądzę, że nie jest ci przeznaczone takie położenie. To, że 

otrzymałeś ciało jaszczurki, musi być skutkiem twych przeszłych czynów. Chciałbym 

dowiedzieć się, jak to się stało. Jeśli sądzisz, że możesz odsłonić przede Mną tę tajemnicę, to 

proszę powiedz nam kim jesteś?" 

    W rzeczywistości tą wielką jaszczurką był Król Nrga i kiedy Najwyższa Osoba Boga 

zadawał mu te pytania, natychmiast pokłonił się on Panu, dotykając ziemi swym hełmem, 

którego blask był równie oślepiający jak słońce. Najpierw więc złożył Panu swoje pełne 

szacunku pokłony, a następnie powiedział: "Mój drogi Panie, jestem synem Króla Iksvaku, 

jestem Królem Nrga. Jeśli kiedykolwiek zwróciłeś uwagę na dobroczynnie usposobionych 

ludzi, to pewien jestem, że o mnie słyszałeś. Mój Panie, jesteś świadkiem wszystkiego. 

Świadomy jesteś każdego działania wszystkich żywych istot w przeszłości, obecnie i w 

przyszłości. Niczego nie można ukryć przed Twoją wieczną wiedzą. Mimo to poleciłeś 

wyjaśnić mi moją historię i dlatego opowiem ją w całości." 

    Król Nrga zaczął opowiadać historię swej degradacji spowodowanej przez swe czyny 

karma-kanda. Był on bardzo dobroczynnie usposobionym człowiekiem i oddał innym bardzo 

dużo krów. Ich liczba równa była ilości ziarenek kurzu na ziemi, ilości deszczu i gwiazd na 

niebie. Zgodnie z rytuałami wedyjskimi, od dobroczynnie usposobionego człowieka wymaga 

się, aby oddawał krowy braminom. Ze stwierdzenia Króla Nrga wynika, że bardzo gorliwie 

przestrzegał tej zasady, lecz jednak na skutek drobnej niedokładności w swym działaniu 

zmuszony był narodzić się jako jaszczurka. Dlatego w Bhagavad-gicie Pan zaleca, że ten, kto 

ma skłonności ku dobroczynności i pragnie uzyskać z tego jakąś korzyść dla siebie, powinien 

składać swe dary w ofierze tak, aby zadowolić Krsnę. Oddawanie czegoś na cele dobroczynne 

jest spełnianiem pobożnych czynności. Dzięki spełnianiu pobożnych czynów można 

przenieść się na wyższe systemy planetarne, lecz promocja na planety niebiańskie nie stanowi 

gwarancji, że nigdy się z nich nie upadnie. Raczej, jak pokazuje nam to przykład Króla Nrga, 

jest jednoznacznie stwierdzone, że czynności karmiczne, nawet jeśli są bardzo pobożne, nie 

mogą nam dać wiecznego i szczęśliwego życia. Tak jak jest to powiedziane w Bhagavad-

gicie, skutek pracy, czy to pobożnej czy niepobożnej, wiąże jej wykonawcę, jeśli praca ta nie 

jest wykonywana jako yajna dla Najwyższej Osoby Boga. 

    Król Nrga kontynuował swoje opowiadanie. Powiedział, że krowy, które oddawał dla 

innych, nie były zwykłymi krowami. Każda z nich była bardzo młoda i każda dała życie tylko 

jednemu cielęciu. Miały one bardzo dużo mleka i były bardzo spokojne i zdrowe. Wszystkie 

krowy zakupione zostały za legalnie zarobione pieniądze. Poza tym ich rogi były pozłacane, 

ich racice zdobione były srebrnymi blaszkami i przykryte były one płótnem wyszywanym 

perłami. Powiedział on, że tak bogato dekorowane krowy nie były oddawane jakimś 

bezwartościowym osobom, lecz najwyższej klasy braminom, których Król Nrga także zdobił 

pięknymi szatami i złotymi ornamentami. Bramini byli dobrze wykwalifikowani, żaden z nich 

nie był bogaty, a członkowie ich rodzin zawsze potrzebowali wielu rzeczy niezbędnych do 

życia. Prawdziwy bramin nigdy nie gromadzi pieniędzy na luksusowe życie, tak jak to czynią 

ksatriyowie czy vaiśyowie, lecz zawsze pozostaje w biedzie, wiedząc, że pieniądze skierowują 

umysł na materialistyczne sposoby życia. Wykwalifikowany bramin ślubuje żyć w taki 

sposób i wszyscy ci bramini trzymali się takiego szlachetnego postanowienia. Byli oni biegli 

w wiedzy wedyjskiej. W swym życiu praktykowali wymagane pokuty i wyrzeczenia i byli 

bardzo tolerancyjni, i odpowiadali standardowi wykwalifikowanych braminów. Jednaką 

przyjaźnią darzyli oni wszystkich i ponad wszystko byli młodzi i zupełnie nadawali się na 

wykwalifikowanych braminów. Oprócz krów dawano im także ziemię, domy, złoto, konie i 

słonie. Tym, którzy nie byli żonaci, dawano żony, służące, ziarno, srebro, naczynia, ubrania, 

klejnoty, meble, rydwany, itd. Ta dobroczynność praktykowana była zgodnie z rytuałami 
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 wedyjskimi. Król stwierdził, że nie tylko obdarzał darami braminów, lecz także wykonywał 

inne pobożne czynności, takie jak kopanie studni, sadzenie drzew przy drogach oraz 

budowanie kąpielisk. 

    Król kontynuował: "Pomimo tego wszystkiego, na nieszczęście jedna z krów należących do 

jednego bramina zmieszała się z moimi krowami. Nie wiedząc o tym, ponownie dałem ją 

innemu braminowi. Kiedy ten bramin otrzymał tę krowę, jej poprzedni właściciel zaczął się o 

nią upominać, mówiąc: 'Poprzednio dałeś mi tę krowę, więc jak to jest, że teraz mi ją 

zabierasz?' W taki oto sposób doszło do sprzeczki i walki pomiędzy dwoma braminami, 

którzy przyszli do mnie i oskarżyli mnie o to, że zabrałem krowę, którą wcześniej 

przeznaczyłem na cele dobroczynne." Dać komuś coś, a potem mu to odebrać, uważane jest 

za wielki grzech, szczególnie przy postępowaniu z braminem. Kiedy obaj bramini złożyli 

królowi tę samą skargę, był on bardzo zakłopotany, nie wiedząc, jak do tego doszło. Król 

gotów był ofiarować każdemu z nich sto tysięcy krów w zamian za tę jedną krowę, która stała 

się przyczyną sporu pomiędzy nimi. Usiłował przebłagać ich mówiąc, że musiał popełnić 

jakiś błąd. Chcąc go naprawić, błagał, aby byli tak łaskawi i przyjęli jego dar w zamian za tę 

krowę. Król gorąco apelował do braminów, aby wybaczyli mu tę pomyłkę i uchronili go w 

ten sposób od upadku do piekła. Własność bramina nazywa się brahma-sva i według praw 

Manu nie może jej przywłaszczyć nawet rząd. Każdy z braminów upierał się, że krowa należy 

do niego i pod żadnym warunkiem nie może mu być zabrana. Żaden z nich nie zgodził się 

zamienić tej jednej krowy na sto tysięcy innych krów. Tak więc nie przyjmując jego 

propozycji, obaj bramini opuścili jego pałac bardzo rozgniewani, że naruszono prawa, które 

ich chroniły. 

    Po tym zdarzeniu, gdy nadszedł już czas, kiedy Król musiał porzucić swoje ciało, zabrany 

został do Yamaraja – nadzorcy śmierci. Yamaraja zapytał go, czy najpierw woli cieszyć się 

skutkami swoich pobożnych czynów, czy też cierpieć na skutek swych niepobożnych czynów. 

Yamaraja napomknął, że ponieważ Król dokonał tak wielu pobożnych i dobrych czynów, to 

jego szczęście nie będzie miało granic. Praktycznie materialne szczęście, którego miał zaznać 

Król, nie miało końca, lecz pomimo tego, Król był zakłopotany. Doszedł do wniosku, że 

najpierw lepiej jest cierpieć na skutek bezbożnych czynów, a potem przyjąć skutki swoich 

czynów pobożnych – dlatego Yamaraja natychmiast zamienił go w jaszczurkę. 

    Zamieniony w jaszczurkę, Król Nrga przez długi czas przebywał w studni. Powiedział on 

Panu Krsnie: "Mimo że znalazłem się w tak zdegradowanych warunkach życia, po prostu 

myślałem o Tobie, mój drogi Panie." Na podstawie tego, co rzekł Król Nrga, wydaje się, że 

osoby przestrzegające zasad obowiązujących w zakresie czynności karmicznych i czerpiące z 

nich korzyści materialne, nie są bardzo inteligentne. Gdy nadzorca śmierci dał mu możliwość 

wyboru, Król Nrga mógł poprosić najpierw o efekty swych pobożnych czynów, jednak 

myślał, że lepiej będzie najpierw otrzymać skutki swych czynów bezbożnych, a potem bez 

zakłóceń cieszyć się skutkami swych pobożnych czynów. Ogólnie rzecz biorąc, nie rozwinął 

on świadomości Krsny. Osoba świadoma Krsny rozwija w sobie miłość do Boga, do Krsny, a 

nie miłość do pobożnych czy bezbożnych czynów, i dlatego nie podlega ona skutkom takich 

czynów. Bhakta – jak stwierdza Brahma-samhita – dzięki łasce Pana nie podlega skutkom 

czynności karmicznych. 

    Tak czy inaczej, na skutek swych pobożnych czynów, Król Nrga pragnął zobaczyć Pana. 

Powiedział on: "Mój drogi Panie, miałem wielkie pragnienie, abym któregoś dnia mógł ujrzeć 

Cię osobiście. Sądzę, że moje skłonności do rytuałów i dobroczynności, w połączeniu z tym 

olbrzymim pragnieniem, aby zobaczyć Cię osobiście, pozwoliły mi zachować pamięć o tym, 

kim byłem w mym poprzednim życiu, mimo że stałem się jaszczurką." (Osoba, która pamięta 

swoje poprzednie życie, nazywa się jati-smara). "Mój drogi Panie, Ty jesteś Duszą 

Najwyższą przebywającą w każdym sercu. Jest wielu yoginów-mistyków, którzy mają oczy 

zdolne widzieć Cię poprzez Vedy i Upanisady. Chcąc osiągnąć tę niezwykle wysoką pozycję 
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 bycia jakościowo Ci równym, medytują o Tobie w swych sercach. Chociaż takie święte 

osoby mogą bezustannie widzieć Cię w swych sercach, to jednak nie oglądają Cię twarzą w 

twarz. Jestem dlatego bardzo zaskoczony, że mogę widzieć Cię osobiście. Wiem, że będąc 

królem, zajęty byłem tyloma różnymi rzeczami. Mimo, że żyłem w bogactwie i luksusach, tak 

bardzo podlegałem szczęściu i cierpieniom związanym z materialną egzystencją. Ale jakże 

szczęśliwy jestem teraz, że mogę oglądać Cię osobiście. O ile mi wiadomo, w taki sposób 

może zobaczyć Cię ten, kto wyzwala się z materialnej egzystencji." 

    Kiedy Król Nrga zdecydował, że najpierw będzie cierpiał skutki swych bezbożnych 

czynów, wówczas – z powodu pomyłki, którą popełnił spełniając swe pobożne czyny – 

otrzymał ciało jaszczurki, i dlatego nie mógł od razu osiągnąć wyższego statusu życia, jako 

półbóg. Jednakże, wykonując swe pobożne czyny myślał on o Krsnie i dlatego szybko został 

uwolniony z ciała jaszczurki i otrzymał ciało półboga. Ci, którzy pragną bogactw 

materialnych i oddają cześć Najwyższemu Panu, otrzymują ciała potężnych półbogów. 

Czasem ci potężni półbogowie mogą zobaczyć Najwyższą Osobę Boga twarzą w twarz, lecz 

mimo tego ciągle nie nadają się jeszcze całkowicie do tego, aby wejść do królestwa 

duchowego, na planety Vaikuntha. Jednak jeśli ci półbogowie zostają bhaktami Pana, to przy 

najbliższej okazji wracają oni na planety Vaikuntha. 

    Po otrzymaniu ciała półboga, Król Nrga nie zapomniał o niczym i rzekł: "Mój drogi Panie, 

jesteś Najwyższym Panem i wszyscy półbogowie oddają Ci cześć. Nie jesteś jedną z istot 

żyjących, jesteś Najwyższą Osobą, Purusottama. Ty jesteś źródłem wszelkiego szczęścia 

żyjących istot i dlatego znany jesteś jako Govinda. Jesteś Panem tych żywych istot, które 

przyjęły materialne ciało, jak i tych, które jeszcze go nie przyjęły. (Pośród istot żywych, które 

nie przyjęły jeszcze materialnego ciała, znajdują się te, które wałęsają się po tym materialnym 

świecie jako złe duchy, lub te, które żyją w upiornej atmosferze. Ci, którzy żyją w królestwie 

duchowym na Vaikunthalokach, mają ciała, które nie składają się z elementów materialnych.) 

Ty jesteś moim nieomylnym Panem. Ty jesteś Najwyższym, najczystszym ze wszystkich istot 

żywych. Ty mieszkasz w każdym sercu, Ty dajesz schronienie każdej żywej istocie. Ty 

kierujesz czynnościami zmysłowymi żyjących istot i dlatego nazywany jesteś Hrsikeśą. 

    "Mój drogi Panie, Najwyższy Panie Krsno, ponieważ dałeś mi to ciało półboga, będę 

musiał udać się na którąś z planet niebiańskich. Tak więc korzystam z okazji, aby Cię błagać 

o łaskę. Proszę daj mi Swoje błogosławieństwo, abym nigdy nie zapomniał o Twoich 

lotosowych stopach, bez względu na to, w jakiej formie życia się narodzę i na jaką planetę 

zostanę przeniesiony. Ty przenikasz wszystko i obecny jesteś wszędzie jako przyczyna i 

skutek. Jesteś przyczyną wszystkich przyczyn. Twoja siła i potęga są nieograniczone. Jesteś 

Prawdą Absolutną, Najwyższą Osobą Boga i Najwyższym Brahmanem. Dlatego nieustannie 

składam Ci pełne szacunku pokłony. Mój drogi Panie, Twoje ciało pełne jest 

transcendentalnej rozkoszy i wiedzy. Jesteś wieczny, jesteś Panem wszystkich sił 

mistycznych i dlatego znany jesteś jako Yogeśvara. Bądź tak łaskawy i pozwól mi stać się 

pyłem na Twych lotosowych stopach." 

    Przed udaniem się na planety niebiańskie, Król Nrga kilkakrotnie okrążył Pana Krsnę. 

Następnie, kłaniając się przed Nim, dotknął swym hełmem lotosowych stóp Pana. Ujrzawszy 

samolot z planet niebiańskich, Pan dał mu zezwolenie wejścia na jego pokład. Po odlocie 

Króla Nrga, Pan Krsna wyraził Swoje uznanie dla oddania Króla dla braminów, dla jego 

dobroczynnych skłonności i pełnienia wedyjskich rytuałów. Temu, kto nie potrafi stać się 

bhaktą w sposób bezpośredni, poleca się, aby przestrzegał wedyjskich zasad życia. Dzięki 

temu któregoś dnia zobaczy on Pana, udając się bezpośrednio do królestwa duchowego, albo 

pośrednio, poprzez planety niebiańskie, na których istnieje nadzieja przeniesienia się na 

planety duchowe. 

    Tym razem Pan Krsna obecny był pośród Swoich krewnych, którzy byli członkami klasy 

ksatriyów. Aby pouczyć ich poprzez przykładny charakter Króla Nrga, Krsna rzekł: "Nawet 
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 jeśli król ksatriya jest potężny jak ogień, to nie może on sobie przywłaszczyć własności 

bramina i użyć jej dla własnego celu. Jeśli tak jest, to jak zwykli królowie, którzy błędnie 

mniemają, że są najbardziej potężnymi istotami w tym materialnym wszechświecie, mogą 

przywłaszczyć sobie własność bramina? Nie sądzę, aby nawet branie trucizny było tak 

niebezpieczne jak zabieranie własności bramina. Od skutków zażycia zwykłej trucizny można 

się uwolnić zażywając odpowiednie lekarstwo, lecz nie ma lekarstwa dla kogoś, kto wypija 

truciznę przywłaszczenia sobie własności bramina. Doskonałym przykładem tego jest Król 

Nrga. Był on bardzo potężny i bardzo pobożny, lecz z powodu drobnej pomyłki, którą 

popełnił nieświadomie, przywłaszczając sobie krowę należącą do bramina, skazany został na 

straszne życie w ciele jaszczurki. Zwykła trucizna działa tylko wtedy, kiedy się ją wypije, a 

zwykły ogień można ugasić lejąc na niego wodę, lecz ogień arani, rozniecony przez siły 

duchowe bramina, może obrócić w popiół całą rodzinę osoby, która prowokuje tego bramina. 

(Dawniej bramini zwykli rozpalać ogień ofiarny nie przy pomocy zapałek, czy innego 

zewnętrznego źródła ognia, lecz używając swych potężnych mantr zwanych arani) "Jeśli ktoś 

jedynie dotyka własności bramina, jest on zrujnowany przez trzy pokolenia. Kiedy własność 

bramina zabrana zostaje siłą, rodzina tego, który kradnie, na dziesięć pokoleń przed nim oraz 

dziesięć pokoleń po nim jest zgubiona. Z drugiej strony, jeśli ktoś staje się Vaisnavą, czyli 

bhaktą Pana, wówczas jego rodzina – dziesięć pokoleń przed jego narodzinami i dziesięć 

pokoleń po jego narodzinach – zostanie wyzwolona." 

    Pan Krsna kontynuował: "Jeśli jakiś głupi król, dumny ze swojego bogactwa, prestiżu i 

siły, chce przywłaszczyć sobie własność bramina, to należy przez to rozumieć, że taki król 

przygotowuje sobie drogę do piekła. Nie wie on, jak bardzo będzie musiał cierpieć za taki 

niemądry czyn. Jeśli ktoś zabiera własność bardzo tolerancyjnego bramina obarczonego dużą 

i zależną od niego rodziną, wówczas udaje się on do piekła znanego jako Kumbhipaka. Nie 

tylko on udaje się do tego piekła, lecz również członkowie jego rodziny zmuszeni są przyjąć 

te pełne nieszczęść warunki życia. Osoba, która zabiera rzecz przyznaną braminowi tub daną 

w ofierze przez bramina, zostaje potępiona na 60 000 lat życia tak nieszczęśliwego, jak życie 

robaka w odchodach. Dlatego pouczam was, wszyscy Moi chłopcy oraz obecni tu krewni, nie 

bierzcie, nawet przez pomyłkę, własności bramina, i nie plugawcie w ten sposób całej swojej 

rodziny. Jeśli ktoś tylko pożąda własności bramina, nie mówiąc już o próbach 

przywłaszczenia jej sobie siłą, długość jego życia zostanie skrócona. Pokonany zostanie przez 

swych wrogów, a po utracie pozycji w królewskim stanie i po opuszczeniu tego ciała, stanie 

się wężem. Wąż sprawia kłopoty wszystkim innym żyjącym istotom. Moi drodzy chłopcy i 

krewni, dlatego radzę wam, że nawet jeśli bramin zezłości się na was i zwyzywa was albo 

zrani wasze uczucia, nie powinniście się mścić. Wręcz przeciwnie, powinniście śmiać się, 

tolerować go i składać mu wyrazy szacunku. Dobrze wiecie, że nawet Ja Sam trzy razy 

dziennie z wielkim szacunkiem składam Swoje pokłony braminom. Dlatego powinniście 

przestrzegać Moich wskazówek i iść za Moim przykładem. Nie przebaczę nikomu, kto ich nie 

przestrzega i przykładnie ukaram taką osobę. Powinniście wyciągnąć nauki z przykładu Króla 

Nrga, że nawet jeśli ktoś nieświadomie przywłaszcza sobie własność bramina, zostaje 

umieszczony w bardzo nieszczęśliwych warunkach życia." 

    Tak więc Pan Krsna, który zawsze oczyszcza uwarunkowane żywe istoty, podał wszystkie 

wskazówki nie tylko dla członków Swojej rodziny i mieszkańców Dvaraki, lecz dla 

wszystkich członków ludzkiej społeczności. Po tym zdarzeniu Pan udał się do Swojego 

pałacu. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do sześćdziesiątego trzeciego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Historia Króla Nrga". 
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 *64. Pan Balarama odwiedza Vrndavanę 

    Pan Balarama bardzo pragnął zobaczyć Swego ojca i matkę, Maharaja Nandę i Yaśodę, i 

dlatego z pełnym entuzjazmem wyruszył do Vrndavany. Mieszkańcy Vrndavany chcieli 

zobaczyć Krsnę i Balaramę już od dłuższego czasu. Kiedy Pan Balarama powrócił do 

Vrndavany, wszyscy pasterze i wszystkie gopi już podrosły, jednak gdy przyjechał, wszyscy 

Go uściskali i Balarama także uściskał ich. Następnie Balarama udał się do Maharaja Nandy i 

Yaśody i złożył im pełne szacunku pokłony. W odpowiedzi matka Yaśoda i Nanda Maharaja 

ofiarowali Mu swoje błogosławieństwo. Zwrócili się do Niego używając imienia Jagadiśvara, 

znaczącego Pan wszechświata, który wszystko utrzymuje. Powodem tego był fakt, że Krsna i 

Balarama, obaj utrzymują wszystkie żyjące istoty, lecz pomimo tego Nanda i Yaśoda byli w 

tak trudnej sytuacji z powodu Ich nieobecności. Rodzice uścisnęli Balaramę i posadzili Go na 

swych kolanach i zaczęli płakać, zalewając Go swoimi łzami. Następnie Balarama złożył 

pełne szacunku pokłony starszym pasterzom oraz przyjął pokłony od młodszych pasterzy. 

Tak więc zależnie od wieku i stosunków, które łączyły Go z pasterzami, Pan Balarama 

wymienił z nimi Swoje uczucia przyjaźni. Tym, którzy byli Mu równi wiekiem, uścisnął dłoń 

i z głośnym śmiechem objął każdego z nich. 

    Po powitaniu pasterzy, pasterek gopi, Króla Nandy i Yaśody, Pan Balarama, wypełniony 

uczuciem satysfakcji, usiadł i wszyscy Go otoczyli. Najpierw Pan Balarama zapytał jak im się 

powodzi, a potem oni zaczęli zadawać Mu różnorodne pytania. Mieszkańcy Vrndavany 

poświęcili dla Krsny wszystko, będąc pod urokiem Jego lotosowych oczu. Dzięki swej 

miłości do Krsny nigdy nie pragnęli niczego takiego jak promocja na planety niebiańskie, czy 

też pogrążenie się w blasku Brahmana i zjednoczenie się z Prawdą Absolutną. Nie 

interesowało ich nawet dostatnie życie, lecz całkowicie zadowoleni byli z prostego życia 

pasterzy. Zawsze zaabsorbowani byli myślami o Krsnie i nie pragnęli żadnych osobistych 

korzyści. Podczas Jego nieobecności wszyscy tak bardzo Go kochali, że ich głosy drżały, 

kiedy zaczęli zadawać pytania Balaramaji. 

    Najpierw pytania zadali Nanda Maharaja i Yaśodamayi: "Mój drogi Panie Balaramo, jak 

miewają się nasi przyjaciele, jak Vasudeva i inni w rodzinie? Teraz tak Ty, jak i Krsna, 

jesteście obaj dorosłymi i żonatymi mężczyznami i macie już dzieci. Czy ciesząc się Swym 

życiem rodzinnym czasem pamiętacie o Swym biednym ojcu i matce, o Nandzie Maharajy i 

Yaśodadevi? To dobrze, że ten grzesznik, Król Kamsa, został przez Was zabity, i że nasi 

przyjaciele, tacy jak Vasudeva i inni, których prześladował, doznali ulgi. To także dobra 

wiadomość, że Ty i Krsna pokonaliście Jarasandhę i Kalayavanę, i że mieszkacie teraz w 

dobrze ufortyfikowanej rezydencji w Dvarace. 

    Kiedy przybyły pasterki gopi, Pan Balarama spojrzał na nie z miłością w oczach. 

Rozradowane gopi, które przez tak długi czas pogrążone były w rozpaczy z powodu 

nieobecności Krsny i Balaramy, zaczęły wypytywać o samopoczucie obu braci. Głównie 

pytały Balaramę, czy Krsna zadowolony jest z życia w otoczeniu oświeconych kobiet z 

Dvaraka Puri. "Czy czasem pamięta On o Swoim ojcu Nandzie i Swojej matce Yaśodzie oraz 

innych przyjaciołach, z którymi łączyły Go tak bliskie stosunki, kiedy przebywał we 

Vrndavanie? Czy Krsna planuje przyjechać tutaj i odwiedzić Swą matkę Yaśodę, i czy 

pamięta o nas, pasterkach gopi, które w tak żałosny sposób pozbawione jesteśmy Jego 

towarzystwa? Krsna mógł o nas zapomnieć pośród wykształconych kobiet z Dvaraki, lecz 

jeśli o nas chodzi, to my nadal pamiętamy o Nim, zbierając kwiaty i robiąc z nich girlandy. 

Lecz kiedy On się nie pojawia, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko płakać. Gdyby tylko 

mógł tutaj przyjechać i przyjąć girlandy, które dla Niego robimy. Drogi Panie Balaramo, 

potomku Daśarhy, Ty wiesz, że dla przyjaźni z Krsną gotowe jesteśmy porzucić wszystko. 

Nawet w wielkim nieszczęściu nie można porzucić związków z członkami rodziny, i choć dla 

innych może to być niemożliwe, my porzuciłyśmy naszych ojców, matki, siostry i krewnych, 
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 zupełnie nie dbając o nasze wyrzeczenie. Wtedy jednak Krsna wyrzekł się nas nagle i 

odszedł. Niewiele myśląc, zerwał z nami związek i wyjechał do obcego kraju. Lecz był On na 

tyle sprytny i przebiegły, że nazmyślał wiele pięknych słów. Powiedział nam: 'Moje drogie 

gopi, proszę, nie martwcie się. Służby, którą Mi oddałyście, nie mogę w żaden sposób 

odwzajemnić.' Przecież jesteśmy kobietami, więc jak mogłyśmy Mu nie wierzyć? Teraz 

rozumiemy, że używając tych słodkich słów, chciał nas po prostu oszukać." 

    Inna gopi, wyrażając swoje niezadowolenie z nieobecności Krsny we Vrndavanie, zaczęła 

mówić: "Mój drogi Balaramaji, oczywiście jesteśmy wiejskimi dziewczętami, a więc Krsna 

mógł nas oszukać w ten sposób, ale co z kobietami z Dvaraki. Nie myśl, że one są takie głupie 

jak my. My, wiejskie kobiety, mogłyśmy dać się zwieść Krsnie, lecz kobiety z Dvaraki są 

sprytne i inteligentne. Dlatego zdziwiłabym się, gdyby takie miejskie kobiety dały się 

zbałamucić Krsnie i gdyby uwierzyły Jego słowom." 

    Wtedy następna gopi zaczęła mówić: "Mój drogi przyjacielu, Krsna jest mistrzem w 

żonglerce słownej. Nikt nie pokona Go w tej sztuce. Potrafi zmyślać takie barwne słowa i 

mówić tak słodko, że serce każdej kobiety dałoby się uwieść. A Swoim ujmującym 

uśmiechem, który opanował do perfekcji, doprowadza kobiety do szaleństwa, tak że gotowe 

są oddać Mu się bez chwili wahania." 

    Inna gopi słysząc to powiedziała: "Moje drogie przyjaciółki, nie ma sensu rozmawiać o 

Krsnie. Jeśli chcecie spędzać czas na rozmowach, mówmy o czymś innym, nie o Nim. Jeśli 

okrutny Krsna potrafi spędzać czas bez nas, dlaczego my nie możemy spędzać naszego czasu 

bez Krsny? Oczywiście Krsna bardzo szczęśliwie spędza dzień po dniu bez nas, lecz różnica 

polega na tym, że my nie potrafmy być szczęśliwe bez Niego." 

    Gdy gopi rozmawiały w taki sposób, ich uczucia do Krsny stawały się coraz 

intensywniejsze. Przeżywały one uśmiech Krsny, pełne miłości słowa wypowiadane przez 

Niego, Jego atrakcyjne cechy, oraz uściski. Siła ich ekstatycznych uczuć była tak duża, że 

wydawało im się, że Krsna był obecny osobiście i tańczył przed nimi. Dzięki swojemu 

słodkiemu pamiętaniu Krsny nie mogły powstrzymać łez i zaczęły płakać bez namysłu. 

    Pan Balarama oczywiście rozumiał ekstatyczne uczucia pasterek gopi i dlatego pragnął je 

uspokoić. W pierwszorzędny sposób zwrócił się do nich i traktując je z wielkim szacunkiem 

zaczął im opowiadać historie o Krsnie w tak taktowny sposób, że udało Mu się zadowolić 

gopi. Aby sprawić im jeszcze większą przyjemność, Pan Balarama pozostał tam przez całe 

dwa miesiące, a mianowicie miesiąc Caitra (marzec-kwiecień) oraz Vaiśakha (tj. kwiecień-

maj). W ciągu tych dwóch miesięcy przebywał razem z gopi i spędzał z nimi każdą noc w 

lasach Vrndavany, zaspokajając ich pragnienie miłości małżeńskiej. Tak więc w ciągu tych 

dwóch miesięcy Balarama także cieszył się tańcem rasa z pasterkami gopi. Ponieważ była to 

wiosna, lekki wiatr powiewał nad brzegiem Yamuny, niosąc zapachy różnych kwiatów, a 

szczególnie kwiatu kaumudi. Światło księżyca rozjaśniało niebo i rozchodziło się wszędzie, i 

dlatego brzegi Yamuny były bardzo jasne i przyjemne, i tam właśnie Pan Balarama cieszył się 

towarzystwem gopi. 

    Półbóg Varuna zesłał swoją córkę Varuni w formie płynnego miodu sączącego się z dziupli 

w drzewach. Miód ten napełnił zapachem cały las i słodki aromat Varuni urzekł Balaramaji. 

Smak Varuni przyciągał Balaramaji i wszystkie gopi. Wszyscy napili się miodu. Pijąc ten 

naturalny napój Varuny wszystkie gopi intonowały chwałę Pana Balaramy. Pan Balarama 

odczuwał wielką błogość, tak jak gdyby odurzył go napój Varuni. Będąc w radosnym 

nastroju, przewracał oczami. Zdobiły Go długie girlandy z leśnych kwiatów i dzięki tej 

transcendentalnej rozkoszy, cała sytuacja wydawała się być wielką ceremonią szczęścia. Pan 

Balarama uśmiechał się uroczo, a krople potu zdobiące Jego twarz wydawały się być kojącą 

poranną rosą. 

    Kiedy Balarama był w takim szczęśliwym nastroju, zapragnął cieszyć się towarzystwem 

gopi w wodach Yamuny. Dlatego przywołał Yamunę, aby przyszła do Niego. Lecz Yamuna 
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 zlekceważyła rozkaz Balaramaji uważając, że jest On odurzony. Pan Balarama, bardzo 

niezadowolony z tego, że Yamuna zlekceważyła Jego rozkaz, natychmiast chciał zryć ziemię 

w pobliżu rzeki lemieszem Swej sochy. Pan Balarama posiada dwa rodzaje broni: sochę i 

maczugę, i korzysta z nich kiedy jest to konieczne. Tym razem pragnął zmusić Yamunę, aby 

pojawiła się w tym miejscu, w którym chciał, i dlatego skorzystał z pomocy swej sochy. 

Pragnął On ukarać Yamunę, ponieważ nie była posłuszna Jego poleceniu. Zwrócił się do niej 

w ten sposób: "Ty nędzna rzeko. Nie przejęłaś się zbytnio Moim rozkazem, więc dam ci 

nauczkę. Nie przyszłaś do Mnie dobrowolnie, więc teraz przy pomocy Mojej sochy zmuszę 

cię do tego. Podzielę cię na sto różnych strumyków!" 

    Po tych groźbach Yamuna zaczęła obawiać się siły, jaką posiadał Balarama i natychmiast 

pojawiła się w swej uosobionej formie, padając do Jego lotosowych stóp i modląc się w taki 

oto sposób: "Mój drogi Balaramo, jesteś najpotężniejszą osobą i dla każdego jesteś bardzo 

miły. Niestety, ja zapomniałam o Twojej wzniosłej i pełnej chwały pozycji, lecz teraz się 

opamiętałam i przypomniałam sobie, że to Ty utrzymujesz wszystkie systemy planetarne, 

jedynie dzięki Swej częściowej ekspansji jako Śesa. Ty podtrzymujesz cały wszechświat. Mój 

drogi Panie, Najwyższa Osobo Boga, pełen jesteś sześciu bogactw. Zapomniałam o Twojej 

wszechmocy i byłam tak nierozsądna, że nie wykonałam Twego polecenia. Bardzo Cię tym 

obraziłam. Lecz wiedz mój drogi Panie, że jestem oddaną Ci duszą. Ponieważ darzysz 

miłością Swych bhaktów, proszę, wybacz mi moje zuchwalstwo i błędy, które popełniłam. 

Dzięki Twej bezprzyczynowej łasce pozwól mi teraz odejść." 

    Gdy Yamuna przyjęła taką pokorną postawę, Balarama wybaczył jej, i kiedy przyszła tam, 

gdzie chciał, Pan Balarama zapragnął zaznać przyjemności pływania w jej wodzie razem z 

pasterkami gopi, tak samo jak słoń cieszy się kąpiąc się z wieloma słonicami. Po długim 

czasie, kiedy Pan Balarama zaznał pełnej satysfakcji, wyszedł z wody i bogini fortuny podała 

Mu piękne, błękitne szaty i kosztowny naszyjnik zrobiony ze złota. Po kąpieli w Yamunie 

Pan Balarama, ubrany w błękitne szaty i udekorowany złotymi ozdobami, wyglądał bardzo 

atrakcyjnie. Cera Pana Balaramy była biała i kiedy był On odpowiednio ubrany, wyglądał tak 

jak biały słoń z planety Króla Indry. Rzeka Yamuna do tej pory ma wiele odgałęzień na 

skutek zadrapania ostrzem sochy Pana Balaramy, i wszystkie z nich do tej pory gloryfikują 

wszechmoc Pana Balaramy. 

    Pan Balarama i pasterki gopi rozkoszowali się takimi transcendentalnymi rozrywkami 

każdej nocy przez dwa miesiące i cały ten okres czasu upłynął tak szybko, że wydał się 

zaledwie jedną nocą. W obecności Pana Balaramy wszystkie gopi oraz mieszkańcy 

Vrndavany byli tak radośni jak kiedyś, kiedy obaj bracia, Pan Krsna i Pan Balarama, 

przebywali we Vrndavanie. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do sześćdziesiątego czwartego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Pan Balarama odwiedza Vrndavanę". 

*65. Wyzwolenie Paundraki i Króla Kaśi 

    Historia Króla Paundraka jest bardzo ciekawa, bowiem zawsze było wielu drani i głupców, 

którzy uważali się za Boga. Nawet w obecności Najwyższej Osoby Boga, Krsny, znalazł się 

taki głupiec. Nosił on imię Paundraka i chciał on ogłosić się Bogiem. Kiedy Pan Balarama 

przebywał poza Vrndavaną, Król Paundraka rządził prowincją Karusa i był on tak głupi i 

dumny, że wysłał swojego posłańca do Pana Krsny. Pan Krsna uznawany jest za Najwyższą 

Osobę Boga, lecz Król Paundraka poprzez swojego posłańca rzucił wyzwanie, że to nie 

Krsna, lecz Paundraka jest Vasudevą. Obecnie tacy dranie mają wielu zwolenników. 

Podobnie w tamtych czasach wielu głupców uznało Paundrakę za Najwyższą Osobę Boga. 
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 Nie był on w stanie ocenić swojej pozycji i błędnie sądził, że jest Panem Vasudevą. Tak więc 

posłaniec oznajmił Krsnie, że ze swej bezprzyczynowej łaski, Król Paundraka, Najwyższa 

Osoba Boga, zszedł na Ziemię, aby wyzwolić wszystkie cierpiące osoby. 

    Otoczony wieloma innymi głupcami, ten drań Paundraka stwierdził, że jest Vasudevą, 

Najwyższą Osobą Boga. Takie stwierdzenie jest oczywiście bardzo dziecinne. Kiedy dzieci 

się bawią, to czasem dziecko, które wybrane zostało na króla, myśli, że jest nim naprawdę. 

Podobnie wielu głupców okrytych ignorancją ogłasza innego głupca Bogiem, i wtedy taki 

drań uważa się za Boga – tak jak gdyby Boga można było stworzyć poprzez taką dziecinadę. 

Myśląc, że jest Najwyższym Panem, Paundraka wysłał swojego posłańca do Dvaraki, aby 

rzucić wyzwanie Krsnie i Jego pozycji. Posłaniec przybył na zgromadzenie królewskie w 

pałacu Krsny w Dvarace i przekazał wiadomość od swego pana. Zawierała ona następujące 

stwierdzenia. 

    "Ja jestem jedyną Najwyższą Osobą Boga, Vasudevą. Nikt nie może się ze mną równać. 

Pojawiłem się jako Król Paundraka ze współczucia dla uwarunkowanych, cierpiących dusz i 

ze swojej bezprzyczynowej łaski. Pomyłkowo, nie opierając się na żadnym autorytecie, 

przyjąłeś pozycję Vasudevy, lecz nie powinieneś propagować tej nieprawdziwej idei. Musisz 

wyrzec się Swojej pozycji. O potomku dynastii Yadu, proszę wyzbądź się wszelkich symboli 

Vasudevy, które fałszywie przyjąłeś. A po porzuceniu tej pozycji przyjdź do mnie i 

podporządkuj mi się. Jeżeli w Swej wielkiej zuchwałości nie przejmiesz się moimi słowami, 

wówczas wyzwę Cię do walki. Zapraszam Cię do walki, w której wszystko zostanie 

rozstrzygnięte." 

    Kiedy wszyscy członkowie zgromadzenia królewskiego, a wśród nich Król Ugrasena, 

usłyszeli wiadomość przesłaną przez Paundrakę, wybuchnęli śmiechem. Następnie Krsna 

odpowiedział posłańcowi Paundraki w następujący sposób: "O posłańcu Paundraki, możesz 

zanieść swemu panu następującą wiadomość ode Mnie: Jest on głupim draniem. Nazywam go 

tak bez żadnych ogródek i odmawiam wykonania jego poleceń. Nigdy nie pozbędę się 

symboli Vasudevy, a w szczególności Mojego dysku, którego zamierzam użyć, aby zabić nie 

tylko Paundrakę, ale i jego zwolenników. Zniszczę Paundrakę i jego głupich zwolenników, 

którzy tworzą społeczność oszukujących i oszukiwanych. Kiedy zacznę działać, ze wstydu 

będziesz musiał ukryć swoją twarz, a kiedy Mym dyskiem oddzielę twoją głowę od reszty 

ciała, natychmiast staniesz się ofiarą sępów, jastrzębi i orłów. Wtedy zamiast bycia dla Mnie 

schronieniem – jak tego żądałeś – będziesz zdany na łaskę tych nisko urodzonych ptaków. 

Twoje ciało zostanie rzucone psom, które zjedzą go z wielką przyjemnością." 

    Posłaniec zaniósł słowa Krsny swemu panu i Paundraka cierpliwie wysłuchał wszystkich 

zniewag. Jednocześnie Pan Krsna, nie zwlekając wiele, wyruszył Swym powozem, aby 

ukarać tego drania Paundrakę. Ponieważ w tamtych czasach Król Karusy mieszkał ze swym 

przyjacielem Królem Kaśi w mieście Kaśi, Krsna otoczył całe miasto Kaśi. 

    Król Paundraka był wielkim wojownikiem i gdy tylko usłyszał o ataku Krsny, wyszedł za 

miasto z dwoma oddziałami aksauhini. Król Kaśi był przyjacielem Króla Paundraki i 

wspomógł go trzema oddziałami aksauhini. Kiedy obaj królowie stanęli przed Panem Krsną, 

Krsna po raz pierwszy zobaczył Paundrakę twarzą w twarz. Krsna zobaczył, że Paundrakę 

zdobiły symbole konchy, dysku, lotosu i maczugi. Trzymał on łuk Śaranga, a na jego piersi 

znajdowały się insygnia Śrivatsy. Jego szyję zdobił fałszywy klejnot Kaustubha i, naśladując 

Pana Vasudevę, nosił on girlandę z leśnych kwiatów. Ubrany był w szaty z żółtego jedwabiu, 

flaga na jego rydwanie miała symbol Garudy, dokładnie imitując w ten sposób flagę Krsny. 

Na głowie miał bardzo cenny hełm, a jego kolczyki były bardzo błyszczące. W całości jednak 

jego ubranie i cały jego makijaż były wielką imitacją. Każdy wiedział, że był niczym aktor na 

scenie, który w specjalnym makijażu i przebraniu odgrywa rolę Vasudevy. Kiedy Pan Krsna 

zobaczył Paundrakę naśladującego Jego postawę i ubiór, to nie mógł powstrzymać się od 

śmiechu i dlatego roześmiał się z wielką satysfakcją. 



50 

     Żołnierze Paundraki zaczęli atakować Krsnę różnego rodzaju bronią. Były wśród niej 

różnego rodzaju trójzęby, maczugi, bosaki, piki, miecze, sztylety i strzały. Krsna jednakże 

potrafił przeciwstawić się tym różnym broniom. Zniszczył nie tylko broń, którą Go 

atakowano, lecz także pokonał żołnierzy i asystentów Paundraki, niszcząc ich niczym ogień, 

który pod koniec istnienia tego wszechświata spala wszystko na popiół. Słonie, rydwany, 

konie i piechota strony przeciwnej – wszystko znalazło się w rozsypce, kiedy Krsna użył Swej 

broni. Całe pole bitwy pełne było porozrzucanych ciał ludzkich, jak i zwierząt oraz rozbitych 

rydwanów. Były tam także martwe konie, słonie, osły, wielbłądy oraz ludzie. Choć pole bitwy 

przypominało arenę tańca Pana Śivy w czasie unicestwienia wszechświata, widząc to, 

wojownicy Pana Krsny poczuli się bardzo podbudowani i walczyli z jeszcze większą werwą. 

    Wówczas Pan Krsna rzekł: "Paundrako, prosiłeś Mnie, abym porzucił symbole Pana Visnu, 

głównie Mój dysk, więc teraz rzucę nim w ciebie. Miej się więc na baczności. Fałszywie 

głosisz, że jesteś Vasudevą i imitujesz Mnie. Nie ma większego od ciebie głupca." Z tej 

wypowiedzi Krsny jasno wynika, że każdy drań, który głosi, że jest Bogiem, jest 

największym głupcem pośród ludzi. Krsna kontynuował: "A teraz Paundrako, zmuszę cię, 

abyś porzucił te fałszywe wyobrażenia o samym sobie. Chciałeś, abym podporządkował się 

tobie, więc teraz masz ku temu okazję. Będziemy walczyć i jeśli zostanę pokonany, a ty 

wyjdziesz z walki zwycięsko, to z pewnością podporządkuję się tobie." W ten sposób bardzo 

surowo karcąc Paundrakę, Krsna wystrzelił jedną ze Swoich strzał i rozbił na kawałki jego 

rydwan. Przy pomocy Swego dysku oddzielił głowę Paundraki od jego ciała, tak jak Indra 

ścina szczyty górskie, uderzając w nie swoją błyskawicą. W podobny sposób od strzał Krsny 

zginął także Król Kaśi. Pan Krsna postarał się, aby głowę Króla Kaśi porzucono w mieście 

Kaśi, tak aby mogli ją zobaczyć jego krewni oraz członkowie jego rodziny. Krsna dokonał 

tego w taki sam sposób jak huragan, który przenosi płatki lotosu z jednego miejsca w drugie. 

Po zabiciu Paundraki i Kaśirajy, Pan Krsna powrócił do Dvaraki. 

    Kiedy Pan Krsna powracał do Dvaraki, wszyscy Siddhowie z planet niebiańskich śpiewali 

Jego chwały. Jeśli chodzi o Paundrakę, to w taki czy inny sposób, naśladując Vasudevę, 

zawsze myślał o Nim i dzięki temu osiągnął on wyzwolenie sarupya – jeden z pięciu 

rodzajów wyzwolenia, i został promowany na te planety Vaikuntha, na których bhaktowie 

mają te same cechy cielesne co Visnu, z czterema rękami trzymającymi cztery symbole. W 

rzeczywistości Paundraka medytował o formie Visnu, lecz ponieważ samego siebie uważał za 

Pana Visnu, tym samym popełnił obrazę. Obraza ta została zneutralizowana, ponieważ 

poniósł on śmierć z ręki Krsny i otrzymał wyzwolenie sarupya, tzn. otrzymał taką samą 

formę jak Pan Visnu. 

    Gdy głowa Króla Kaśi została wrzucona za bramy miasta, tłumy ludzi gromadziły się, by 

zobaczyć tę tak niesłychaną rzecz. Dopiero gdy zobaczyli na niej kolczyki zrozumieli, że jest 

to czyjaś głowa. Snuli domysły, czyja to może być głowa. Niektórzy myśleli, że jest to głowa 

Krsny, ponieważ Krsna był wrogiem Kaśirajy. Sądzili, że Król Kaśi mógł wrzucić głowę 

Krsny do miasta, tak aby ludzie mogli cieszyć się widząc, że wróg został zabity. Lecz w 

końcu zorientowano się, że nie jest to głowa Krsny, lecz głowa samego Kaśirajy. Kiedy się o 

tym upewniono, żony Króla Kaśi podeszły do niej i zaczęły lamentować z powodu śmierci 

swojego męża. "Mój drogi panie", krzyczały, "z powodu twej śmierci i my stałyśmy się teraz 

podobne martwym ciałom." 

    Król Kaśi miał jednego syna o imieniu Sudaksina. Po spełnieniu rytualistycznych 

obrzędów pogrzebowych, złożył on ślubowanie, że skoro Krsna był wrogiem jego ojca, on 

zabije Krsnę i w ten sposób spłaci dług względem swego ojca. Dlatego w towarzystwie 

wykształconego kapłana, który był w stanie mu pomóc, zaczął czcić Mahadevę, czyli Pana 

Śivę. Panem królestwa Kaśi jest Viśvanatha (czyli Pan Śiva). Świątynia Pana Viśvanatha 

nadal istnieje we Varanasi i wiele tysięcy pielgrzymów zbiera się w tej świątyni. Pan Śiva był 

bardzo zadowolony z Sudaksiny i pragnął obdarzyć go jakimś błogosławieństwem. Celem 
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 Sudaksiny było zabicie Krsny, dlatego modlił się o uzyskanie jakiejś szczególnej mocy, 

dzięki której mógłby tego dokonać. Pan Śiva poradził mu, aby z pomocą braminów dokonał 

rytualistycznego obrzędu mającego na celu zabicie wroga. O obrzędach tych wspominają 

niektóre Tantry. Pan Śiva poinformował Sudaksinę, że jeśli ten czarny rytuał odprawia się w 

odpowiedni sposób, wtedy pojawia się zły duch o imieniu Daksinagni, gotów wykonać każdy 

rozkaz. Jednakże rytuał ten nie może być wykorzystany do zabicia wykwalifikowanego 

bramina. I jeśli nie naruszy się tego warunku, wówczas Daksinagni towarzyszyć będą upiorni 

towarzysze Pana Śivy i pragnienie Sudaksiny, aby zabić swojego wroga, zostanie spełnione. 

    Sudaksina został zachęcony przez Pana Śivę i w ten sposób nabrał on pewności, że będzie 

w stanie zabić Pana Krsnę. Z takim stanowczym postanowieniem, zaczął w asyście kapłanów 

praktykować czarną sztukę intonowania mantr. Po pewnym czasie z ognia wyłoniła się 

olbrzymia demoniczna forma, której włosy, broda i wąsy były dokładnie takiego koloru, jak 

rozżarzona miedź. Demon ten był olbrzymich rozmiarów i był on bardzo dziki. Kiedy wyłonił 

się z ognia, z jego oczodołów buchnął ogień. Ruchy jego brwi sprawiły, że wyglądał jeszcze 

bardziej dziko niż poprzednio. Pokazał on długie, ostro zakończone zęby, wystawił swój długi 

język i oblizał obie wargi. Był on nagi i trzymał w ręku olbrzymi, płonący trójząb. 

Namówiony przez Sudaksinę, demon wyruszył w stronę Dvaraki, razem z setkami swych 

upiornych towarzyszy. Wydawało się, że zamierza spalić na popiół całą przestrzeń. Pod jego 

dudniącymi krokami drżała powierzchnia całej ziemi. Kiedy wszedł do Dvaraki, wszyscy 

mieszkańcy popadli w panikę, dokładnie tak jak zwierzęta w czasie pożaru. 

    W tym czasie Krsna zajęty był grą w szachy w sali rady królewskiej. Wszyscy mieszkańcy 

Dvaraki udali się do Krsny i zwrócili się do Niego w następujący sposób: "Drogi Panie trzech 

światów, olbrzymi, ognisty demon jest gotów spalić całą Dvarakę. Prosimy, ocal nas." Tak 

więc, przybywszy do Pana Krsny, wszyscy mieszkańcy Dvaraki zaczęli prosić Go o ochronę 

przed ognistym demonem, który pojawił się w Dvarace, aby spustoszyć całe miasto. 

    Pan Krsna szczególnie chroni Swoich wielbicieli, więc kiedy ujrzał, że cała ludność 

Dvaraki drży przed wielkim, ognistym demonem, uśmiechnął się i zapewnił ich: "Nie 

martwcie się. Ja was ocalę." Najwyższa Osoba Boga, Krsna, przenika wszystko. Znajduje się 

On wewnątrz, w sercu każdej żywej istoty, jak i na zewnątrz, w postaci manifestacji 

kosmicznej. Krsna wiedział, że ten ognisty demon został stworzony przez Pana Śivę, więc 

aby go pokonać, wziął Swój dysk, Sudarśana-cakra i polecił mu podjąć odpowiednie kroki. 

Sudarśana-cakra pojawił się błyszcząc niczym miliony słońc, a jego temperatura była tak 

wysoka jak ta, która powstaje od ognia stwarzanego pod koniec manifestacji kosmicznej. 

Swym własnym blaskiem Sudarśana-cakra oświetlał cały wszechświat, powierzchnię Ziemi 

oraz przestrzeń kosmiczną. Następnie Sudarśana-cakra zaczął zamrażać ognistego demona 

stworzonego przez Pana Śivę. W ten sposób ognisty demon został powstrzymany przez 

Sudarśana-cakrę Pana Krsny, i pokonany w swym zamiarze spustoszenia Dvaraki, zawrócił. 

    Nie udało mu się podpalić Dvaraki, więc wrócił do Varanasi, królestwa Kaśirajy. Na skutek 

jego powrotu, wszyscy kapłani, którzy szkolili Sudaksinę w czarnej sztuce intonowania 

mantr, jak również sam Sudaksina, spaleni zostali na popiół przez oślepiający blask ognistego 

demona. Zgodnie z zasadami czarnej sztuki intonowania mantr podanymi w Tantrach, jeśli 

przy pomocy danej mantry nie uda się zabić wroga, wtedy – ponieważ musi ona kogoś zabić – 

zabija ona swego pierwotnego stwórcę. Sudaksina był stwórcą, a kapłani pomagali mu w tym 

i dlatego wszyscy zostali spaleni na popiół. Taki los zawsze spotyka demonów: demony 

stwarzają coś, aby zabić Boga, lecz sami zostają zabici swoją własną bronią. 

    Sudarśana-cakra, podążając za ognistym demonem, przybył do Varanasi. Miasto Varanasi 

już od dawna było bardzo bogate i wielkie. Nawet w obecnych czasach Varanasi jest jednym 

z najważniejszych miast w Indiach. W tamtym czasie było w nim wiele olbrzymich pałaców, 

domów zgromadzeń, rynków, targowisk, bram oraz wiele wielkich pomników. Podniesienia, 

z których dawano wykłady, można było znaleźć na każdym skrzyżowaniu dróg. W Varanasi 
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 ponadto znajdował się skarbiec, głowy słoni, głowy koni, rydwany, spichlerz oraz miejsce, w 

którym rozdzielano żywność. Varanasi pełne było materialnych bogactw przez długi okres 

czasu, lecz ponieważ Król Kaśi i jego syn Sudaksina byli przeciwko Panu Krsnie, Visnu-

cakra Sudarśana spustoszył całe miasto, paląc wszystkie ważniejsze miejsca. Ta wycieczka 

Sudarśana-cakry była bardziej pustosząca, niż współczesne bombardowanie. Po spełnieniu 

swego obowiązku, Sudarśana-cakra powrócił do swego Pana Śri Krsny do Dvaraki. 

    To opowiadanie o zniszczeniu Varanasi przez dysk Krsny Sudarśana-cakra jest 

transcendentalne i bardzo pomyślne. Każdy kto opowiada tę historię lub słucha jej z wiarą i 

uwagą, zostanie wyzwolony od wszelkich skutków swych grzesznych czynów. Zapewnił nas 

o tym Śukadeva Gosvami, który opowiedział tę historię Maharajy Pariksit. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do sześćdziesiątego piątego rozdziału książki 

Krsna, zatytułowanego "Wyzwolenie Paundraki i Króla Kaśi ". 
 

*66. Wyzwolenie Goryla Dvividy 

    Podczas gdy Śukadeva Gosvami kontynuował swą opowieść o transcendentalnych 

rozrywkach i cechach Pana Krsny, Król Pariksit stawał się coraz bardziej entuzjastyczny i 

pragnął słuchać dalej. Tak więc następnie Śukadeva Gosvami opowiedział historię goryla 

Dvividy, który został zabity przez Pana Balaramę. 

    Goryl ten był wielkim przyjacielem Bhaumasury (znanego także pod imieniem 

Narakasura), który uprowadził 16 000 księżniczek z różnych stron świata, i który potem 

został zabity przez Krsnę. Dvivida był ministrem Króla Sugrivy. Jego brat Mainda był 

również bardzo potężnym królem. Kiedy Dvivida dowiedział się, że jego przyjaciel 

Bhaumasura został zabity przez Pana Krsnę, postanowił narobić wiele szkody w całym kraju, 

aby w ten sposób pomścić jego śmierć. Podpalał on wioski, miasta, ośrodki przemysłowe i 

górnicze, oraz domy vaiśyów zajętych ochroną krów i wyrabianiem produktów mleczarskich. 

Czasem wyrywał on z korzeniami olbrzymią górę i rozbijał ją na kawałki. W taki sposób 

stwarzał on wiele kłopotów w całym kraju, a szczególnie w prowincji Kathwar. Dvaraka 

położona była w prowincji Kathwar, i ponieważ mieszkał w niej Pan Krsna, Dvivida 

szczególnie to miasto uczynił obiektem swoich ataków. 

    Dvivida miał siłę 10 000 słoni. Czasem chodził on na brzeg morza i swymi potężnymi 

łapami stwarzał tak duże fale na morzu, że zalewało ono leżące nad nim miasteczka i wioski. 

Często chodził do pustelni wielkich mędrców i świętych osób i niszczył ich piękne ogrody i 

sady. To nie wszystko – czasem oddawał on mocz i kał na uświęconej arenie ofiarnej. 

Porywał kobiety i mężczyzn i zamykał ich w górskich jaskiniach. Przy pomocy olbrzymich 

kamieni tarasował do nich wejścia i więził swe ofiary tak jak owad bhrngi, który w otworach 

drzew więzi wiele much i innych owadów. Dvivida systematycznie naruszał prawo i porządek 

panujący w kraju. Mało tego! Czasem zniesławiał kobiety z arystokratycznych rodów, 

gwałcąc je. 

    Czasem Dvividę dochodziły słodkie dźwięki muzyki płynące z góry Raivataka, i dlatego 

postanowił udać się do tego górskiego regionu. Ujrzał tam Pana Balaramę w towarzystwie 

wielu młodych i pięknych dziewcząt, cieszących się tańcem i śpiewem. Zauroczyło go piękno 

ciała Pana Balaramy, które zdobiły girlandy z kwiatów lotosu. Także wszystkie młode 

dziewczęta tam obecne przystrojone były kwiatami i girlandami. Pan Balarama zdawał się 

być całkowicie odurzony napojem Varuni. Przewracał oczyma, tak jakby był pijany. Pan 

Balarama wyglądał jak król słoni pośród wielu słonic. 

    Goryl Dvivida potrafił wspinać się po drzewach i skakać z jednej gałęzi na drugą. Szarpiąc 

gałęziami, wytwarzał dźwięk "Kila, kila", który zakłócał Panu Balaramie przyjemną 
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 atmosferę. Dvivida stawał przed kobietami i pokazywał im różne miny. Z natury młode 

kobiety lubią się ze wszystkiego śmiać i żartować, więc kiedy goryl stawał przed nimi, nie 

traktowały go poważnie, lecz po prostu śmiały się z niego. Jednak Dvivida był tak grubiański, 

że nawet w obecności Pana Balaramy zaczął pokazywać kobietom dolną część swojego ciała. 

Czasami podchodził do nich i wystawiając swoje zęby, w tym samym czasie poruszał 

brwiami. Znieważał on kobiety nawet w obecności Pana Balaramy. Imię Pana Balaramy 

wskazuje nie tylko na to, że jest On bardzo silny, lecz również, że lubi On pokazywać tę 

Swoją niezwykłą siłę. Balarama podniósł kamień i rzucił nim w Dvividę. Jednakże goryl 

zręcznie uchylił się przed nim. Dvivida, chcąc obrazić Pana Balaramę, zabrał dzban z 

napojem Varuni. Odurzony napojem, nie zdając sobie sprawy ze swojej ograniczonej siły, 

Dvivida zaczął drzeć na kawałki drogocenne ubrania Balaramy i Jego przyjaciółek. Był on tak 

zarozumiały myśląc, że Balarama nie jest w stanie nic zrobić, aby go powstrzymać, że w 

dalszym ciągu obrażał Balaramaji i Jego przyjaciółki. 

    Jednak kiedy Pan Balarama osobiście zobaczył szkody wyrządzone przez goryla i 

dowiedział się o jego niecnych czynach w całym kraju, rozzłościł się bardzo i postanowił go 

zabić. Natychmiast chwycił za Swoją maczugę. Goryl zorientował się, że Pan Balarama 

zamierza go zaatakować. Broniąc się, wyrwał z korzeniami ogromnego dęba, zbliżył się do 

Balaramy i z wielką siłą uderzył Go nim w głowę. Jednak Balarama, jak potężna góra, nie 

drgnąwszy nawet, powstrzymał wielkie drzewo. W rewanżu chwycił Swoją maczugę zwaną 

Sunanda i zaczął nią walić w goryla, z którego głowy natychmiast popłynęły strumienie krwi. 

Ale ten strumień krwi tryskający z jego głowy dodał mu wiele piękna, podobnie jak strumień 

płynnego manganu wypływający z wielkiej góry czyni ją bardziej malowniczą. Jednak 

uderzenia maczugi Balaramy nie wywarły na nim najmniejszego wrażenia. Wręcz przeciwnie, 

zachęciły go tylko do dalszej walki. Natychmiast wyrwał z korzeniami następnego wielkiego 

dęba i po ogołoceniu go z liści, zaczął nim uderzać w głowę Balaramy. Balarama jednak, z 

pomocą Swojej maczugi, roztrzaskał drzewo na kawałki. Goryl był rozwścieczony. Chwycił 

w swe ręce następne drzewo i zaczął nim uderzać w ciało Balaramy. Pan Balarama ponownie 

roztrzaskał drzewo na kawałki, lecz walka trwała nadal. Raz po raz, goryl chwytał kolejno 

olbrzymie drzewa i próbował atakować Balaramę w ten sam sposób. Na skutek tej walki las 

pozbawiony został wszystkich drzew. Gdy nie było już drzew, Dvivida zaczął rzucać w 

Balaramę olbrzymimi kamieniami. Spadały one na ciało Balaramy jak ulewny deszcz. Pan 

Balarama wyłapywał je z łatwością, jak gdyby były drobnymi kamyczkami. Pozbawiony 

drzew i kamiennych bloków, goryl stał przed Balaramą i machał swymi potężnymi pięściami. 

Po chwili z ogromną siłą zaczął walić nimi w pierś Pana. Tym razem Pan Balarama był już 

naprawdę rozzłoszczony zuchwałością goryla. Ponieważ goryl atakował Go gołymi pięściami, 

Balarama nie mógł zaatakować go Swoją bronią, ani sochą, ani maczugą. Wówczas pięścią 

zadał kilka uderzeń w obojczyk goryla. Te uderzenia okazały się fatalne dla Dvividy. Zaczął 

on wymiotować krwią i po chwili nieprzytomny padł na ziemię. Od jego upadku zadrżały 

wszystkie wzgórza i lasy. 

    Po tym okropnym zajściu wszyscy Siddhowie, wielcy mędrcy i święte osoby z wyższych 

systemów planetarnych, zaczęli obsypywać kwiatami Osobę Pana Balaramy, wysławiając 

Jego wielkość. Wszyscy z nich zaczęli intonować: "Wszelka chwała Panu Balaramie! Pozwól, 

że złożymy Twoim lotosowym stopom pełne szacunku pokłony. Poprzez zabicie demona 

Dvividy, zapoczątkowałeś pomyślną erę dla świata." Z przestrzeni kosmicznej dochodziły 

pełne radości i triumfu dźwięki oznajmiające zwycięstwo. Po zabiciu demona Dvividy i po 

odebraniu czci, w postaci pełnych chwały dźwięków zwycięstwa i lawiny girland, Pan 

Balarama powrócił do Dvaraki. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do sześćdziesiątego szóstego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Wyzwolenie Goryla Dvividy ". 
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 *67. Małżeństwo Samby 

    Duryodhana, syn Dhrtarastry, miał córkę na wydaniu, która nosiła imię Laksmana. Była 

ona dziewczyną pełną zalet i wielu książąt ubiegało się o jej rękę. W takich przypadkach 

urządza się ceremonię zwaną svayamvara, w czasie której dziewczyna wybiera męża. W 

czasie svayamvary Laksmany, w chwili, kiedy miała dokonać wyboru, pojawił się Samba. Był 

on synem Krsny zrodzonym z Jambavati – jednej z głównych żon Pana Krsny. Ich syn 

otrzymał imię Samba, ponieważ był on bardzo złym dzieckiem i ponieważ zawsze trzymał się 

on blisko swej matki. Imię Samba wskazuje na syna, który jest ulubieńcem matki. Amba 

znaczy "matka", a sa znaczy "z". Tak więc otrzymał on to szczególne imię, ponieważ zawsze 

pozostawał ze swoją matką. Z tego samego powodu znany jest on także jako Jambavatisuta. 

Jak już wyjaśniliśmy poprzednio, wszyscy synowie Krsny posiadali te same zalety co ich 

wielki ojciec, Pan Krsna. Samba chciał poślubić Laksmanę, córkę Duryodhany, mimo iż ona 

nie była do tego skłonna. Dlatego Samba uprowadził ją w czasie jej svayamvary. 

    Ponieważ Samba uprowadził Laksmanę na oczach całego zgromadzenia książąt, wszyscy 

członkowie dynastii Kuru – Dhrtarastra, Bhisma, Vidura, Ujahan, Arjuna – uznali to 

wydarzenie za znieważenie ich tradycji rodzinnej. Wszyscy z nich wiedzieli, że Laksmana nie 

zamierzała wybrać go na męża, i że nawet nie dano jej możliwości wyboru. Zamiast tego 

porwana została przez tego chłopca. Dlatego postanowili, że Samba musi zostać ukarany. 

Jednogłośnie stwierdzili, że jest on bardzo zuchwały i że zhańbił tradycję rodzinną 

Kaurawów. Za radą starszych członków rodziny postanowili zaaresztować chłopca, lecz nie 

zabijać go. Doszli do wniosku, że teraz dziewczyna nie może poślubić nikogo prócz Samby, 

ponieważ została już przez niego dotknięta. (Zgodnie z systemem wedyjskim, dziewczyna raz 

dotknięta, nie może być poślubiona przez innego chłopca. Nikt też nie zgodziłby się poślubić 

dziewczyny, która miała już kontakt z innym chłopcem.) Tak więc starsi członkowie rodziny 

– tacy jak Bhisma – chcieli go zaaresztować, i wszyscy członkowie dynastii Kuru, a 

szczególnie wielcy wojownicy tej dynastii, połączyli swe wysiłki, aby dać temu chłopcu 

nauczkę. Na dowódcę tej małej bitwy wybrano Karnę. Podczas gdy planowano aresztowanie 

Samby, Kauravowie naradzili się między sobą i doszli do wniosku, że aresztowanie Samby 

rozzłości członków dynastii Yadu. Istniała możliwość, że Yadavowie przyjmą wyzwanie i 

będą z nimi walczyć. Lecz członkowie dynastii Kuru myśleli także: "Cóż mogą nam oni 

zrobić, nawet gdyby przyszli z nami walczyć? Członkowie dynastii Yadu nie mogą równać 

się z członkami dynastii Kuru. Królowie dynastii Kuru są cesarzami, podczas gdy królowie 

dynastii Yadu mogą jedynie cieszyć się ziemią należącą do nich." Kauravowie myśleli: "Jeśli 

rzucą nam wyzwanie, przyjmiemy je i będziemy walczyć. Damy im nauczkę i pokonamy ich 

tak jak zmysły, które pokonuje się poprzez proces yogi mistycznej zwany pranayama." (W 

mechanicznym systemie yogi mistycznej kontroluje się różne rodzaje powietrza wewnątrz 

ciała, a zmysły opanowuje się poprzez zaangażowanie ich w medytację o Panu Visnu i nic 

poza tym.) 

    Po skonsultowaniu się ze starszymi członkami dynastii Kuru (takimi jak Bhisma i 

Dhrtarastra) i po otrzymaniu od nich pozwolenia, sześciu wielkich wojowników – Karna, 

Śala, Bhuriśrava, Yajnaketu, ojciec dziewczyny Duryodhana i wielki wojownik Bhismadeva, 

który im przewodził – wszyscy maha-rathis, próbowali zaaresztować chłopca Sambę. Są 

różne klasy wojowników: maha-rathi, eka-rathi i rathi, które wyróżnia się na podstawie 

umiejętności, które prezentują w walce. Ci maha-rathis mogli sami stawić czoła wielu 

tysiącom wojowników. Wszyscy razem próbowali zaaresztować Sambę. Samba był także 

maha-rathi, lecz był on sam i musiał walczyć z sześcioma innymi maha-rathis. Pomimo tego 

nie przestraszył się, kiedy zobaczył wszystkich wielkich wojowników dynastii Kuru 

podążających za nim, aby go zaaresztować. 
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     Będąc sam, odwrócił się w ich stronę, podniósł swój wspaniały łuk i przyjął pozycję 

niczym lew stojący w obliczu innych zwierząt. Kauravom przewodził Karna i to on rzucił 

Sambie wyzwanie: "Dlaczego uciekasz? Zatrzymaj się, damy ci nauczkę!" Kiedy ksatriya 

wzywany jest do walki przez innego ksatriyę, to nie może odejść – musi walczyć. Gdy tylko 

Samba przyjął wyzwanie i stanął przed nimi, natychmiast obsypany został mnóstwem strzał 

wystrzelonych przez wszystkich wielkich wojowników. Jak lew, który nie boi się, kiedy goni 

go wiele wilków i szakali, tak Samba – pełen chwały syn dynastii Yadu i syn Pana Krsny 

obdarzony niepojętą mocą – bardzo rozzłościł się na wojowników dynastii Kuru za to, że w 

niewłaściwy sposób użyli swych strzał przeciwko niemu. Najpierw wypuścił sześć strzał w 

kierunku sześciu woźniców rydwanów Kauravów. Następnymi strzałami zabił cztery konie 

ciągnące każdy rydwan. Jedną strzałą zabił woźnicę, a jeszcze inną wypuścił w kierunku 

Karny i innych wojowników. Podczas gdy Samba zawzięcie walczył z sześcioma wielkimi 

wojownikami, wszyscy docenili niepojętą siłę tego chłopca. Nawet w środku walki szczerze 

przyznali, że Samba jest wspaniały. Walka odbywała się w iście rycerskim duchu, lecz 

wszyscy razem – choć nie było to rzeczą właściwą – zmusili Sambę, aby opuścił rydwan, 

teraz roztrzaskany już na kawałki. Spośród tych sześciu wojowników, czterech zajęło się 

zabiciem czterech koni Samby, jeden z nich zdołał przeciąć cięciwę jego łuku i w ten sposób 

Samba nie był już w stanie z nimi walczyć. W taki oto sposób z wielkim trudem, po okrutnej 

walce, Sambę pozbawiono wszystkiego i wtedy można było go zaaresztować. Wojownicy 

dynastii Kuru odnieśli wielkie zwycięstwo i odebrali mu Laksmanę. Wkrótce potem 

triumfalnie wkroczyli do Hastinapury. 

    Wielki mędrzec Narada natychmiast zaniósł wieści o aresztowaniu Samby członkom 

dynastii Yadu. Doprowadziły ich one do gniewu. Za pozwoleniem Króla tej dynastii, 

Ugraseny, zaczęli czynić przygotowania do ataku na stolicę Kauravów. 

    Chociaż Balarama doskonale wiedział, że w wieku Kali najmniejsza prowokacja może 

sprawić, że ludzie gotowi będą walczyć ze sobą, nie podobała Mu się ta idea, walki pomiędzy 

dwiema potężnymi dynastiami, nawet biorąc pod uwagę fakt, że ich członkowie ulegli 

wpływowi Kali-yugi. "Zamiast walczyć z nimi" – mądrze myślał Balarama – "udam się tam, 

zbadam całą sytuację i zobaczę, czy konfliktu nie da się rozwiązać poprzez wzajemne 

zrozumienie." Balarama myślał, że jeśli udałoby się nakłonić dynastię Kuru do uwolnienia 

Samby i jego żony Laksmany, to można byłoby uniknąć walki. Nie zwlekając, udał się 

pięknym rydwanem do Hastinapury. Towarzyszyli Mu uczeni bramini, kapłani i kilku 

starszych członków dynastii Yadu. Był przekonany, że członkowie dynastii Kuru zgodzą się 

na to małżeństwo, by w ten sposób uniknąć walki pomiędzy dynastiami. Powóz Balaramy 

zbliżał się do Hastinapury. Pan Balarama, otoczony wykształconymi braminami i starszymi 

członkami dynastii Yadu, wyglądał jak księżyc świecący na czystym niebie pośród wielu 

błyszczących gwiazd. Pan Balarama dotarł do obszarów przylegających do Hastinapury i 

obok małej altanki rozbił Swoje obozowisko. Następnie poprosił Uddhavę, aby udał się na 

spotkanie z członkami dynastii Kuru i zapytał ich, czy chcą walczyć, czy też chcą dojść do 

porozumienia bez walki. Uddhava zobaczył się ze wszystkimi ważnymi członkami dynastii: 

Bhismadevą, Dhrtarastrą, Dronacaryą, Balim, Duryodhaną i Bahliką. Złożył im należne 

wyrazy szacunku i powiadomił ich, że Pan Balarama znajduje się już u bram miasta w 

ogrodzie. 

    Przywódcy dynastii Kuru, a szczególnie Dhrtarastra i Duryodhana, bardzo uradowali się z 

tego powodu, wiedzieli bowiem, że Pan Balarama jest bardzo życzliwie usposobiony do ich 

rodziny. Po usłyszeniu tej nowiny ich radość nie miała granic. Natychmiast powitali Uddhavę. 

Pragnąc odpowiednio przyjąć Pana Balaramę, przygotowali na Jego przyjazd wszelkie 

pomyślne parafernalia i udali się za bramy miasta, aby się z Nim spotkać. Powitali Go 

odpowiednio do swojej pozycji, dając Mu w darze piękne krowy i argha (tj. wybór różnych 

artykułów takich jak woda aratrika, słodkie potrawy z miodu i masła oraz kwiaty i girlandy o 
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 aromacie papki z drzewa sandałowego.) Ponieważ wszyscy z nich znali wzniosłą pozycję 

Pana Balaramy i wiedzieli, że jest On Najwyższą Osobą Boga, z wielkim szacunkiem skłonili 

przed Nim swoje głowy. Wymienili słowa powitania, pytając się o wzajemne samopoczucie. 

Kiedy skończyło się już formalne przywitanie, Pan Balarama głośno i cierpliwie przedstawił 

ku ich rozwadze następujące słowa: "Moi drodzy przyjaciele, tym razem przybywam do was 

w charakterze posłańca wszechpotężnego Króla Ugraseny. Proszę wysłuchajcie polecenia 

Króla z troską i uwagą. Proszę was, abyście postarali się wypełnić to polecenie, nie marnując 

ani jednej chwili. Król Ugrasena doskonale wie, że wy – wojownicy dynastii Kuru – w 

niewłaściwy sposób walczyliście z pobożnym Sambą, który stawiał wam opór w pojedynkę i 

którego z wielkim trudem, stosując specjalną taktykę, udało się wam zaaresztować. Dotarła 

do nas ta wiadomość, lecz nie przejmujemy się nią bardzo, ponieważ łączy nas bliskie 

pokrewieństwo. Nie sądzę, że powinniśmy zakłócać pomyślne, jak dotychczas, stosunki 

pomiędzy nami. Nasza przyjaźń powinna trwać nadal i nie powinna przerywać jej 

niepotrzebna walka. Dlatego proszę was, abyście natychmiast uwolnili Sambę i 

przyprowadzili go tutaj razem z jego żoną Laksmaną." 

    Kiedy Pan Balarama przemówił, takim rozkazującym, pełnym supremacji i rycerskości 

tonem, Jego wypowiedzi nie zostały właściwie docenione przez przywódców dynastii Kuru. 

Raczej byli nimi bardzo poruszeni i ze złością rzekli: "Hej! Są to zdumiewające słowa, jednak 

całkiem pasują one do wieku Kali. Jak inaczej Balarama mógłby mówić do nas w taki 

obraźliwy sposób. Jego język i ton są po prostu znieważające, i na skutek wpływu wieku Kali 

wydaje się, że buty, które powinny nosić stopy, starają się wznieść do poziomu głowy, która 

nosi hełm. Z dynastią Yadu jesteśmy spokrewnieni poprzez małżeństwo, i dzięki temu 

otrzymali oni szansę, aby żyć z nami, przyjmować wspólne posiłki i spać pod jednym 

dachem, i teraz korzystają z tych przywilejów. Praktycznie rzecz biorąc, nie posiadali oni 

żadnej pozycji, dopóki nie odstąpiliśmy im części naszego królestwa, lecz teraz oni próbują 

nam rozkazywać. Pozwoliliśmy dynastii Yadu używać insygniów królewskich, takich jak 

miotełka (camara), wachlarz, koncha, biały baldachim, korona, tron królewski, specjalne 

miejsce do siedzenia i spania, i wszystko co stosowne dla królewskiego stanu. Nie powinni 

byli używać tych królewskich parafernaliów w naszej obecności, lecz ze względu na stosunki, 

które nas łączyły, nie sprzeciwialiśmy się temu. Teraz jednak mają czelność dyktować nam, 

co mamy robić. To dopiero zuchwałość! Nie możemy dopuścić do tego, aby posunęli się 

dalej, ani też nie możemy pozwolić, aby nadal używali insygniów królewskich. Najlepiej 

byłoby odebrać im te rzeczy. Nie jest rzeczą właściwą karmienie węża mlekiem, bowiem taki 

pełen litości czyn jedynie zwiększa moc jego jadu. Dynastia Yadu próbuje teraz 

przeciwstawić się tym, którzy ich wykarmili. Obecny rozkwit ich dynastii jest skutkiem 

naszej łaskawości i szczodrobliwości dla nich, lecz mimo tego są oni tak bezwstydni, że 

ośmielają się nam rozkazywać. Jakże żałosne jest to wszystko! Nikt na świecie nie ma prawa 

cieszyć się niczym, jeśli nie otrzyma pozwolenia członków dynastii Kuru, takich jak Bhisma, 

Dronacarya i Arjuna. Tak jak owieczka nie może cieszyć się życiem w obecności lwa, tak też 

bez naszego pragnienia nawet półbogowie zamieszkujący niebo i kierowani przez Króla 

Indrę, nie mogą znaleźć zadowolenia w życiu, a co dopiero mówić o zwykłych ludzkich 

istotach!" Członkowie dynastii Kuru byli bardzo dumni ze swego bogactwa, królestwa, 

arystokracji, tradycji rodzinnych, wielkich wojowników, członków rodziny i rozległego 

imperium. Nie przestrzegali oni nawet formalnych zasad obowiązujących w cywilizowanym 

społeczeństwie i w obecności Pana Balaramy wypowiedzieli obraźliwe słowa o dynastii 

Yadu. Przemówiwszy w tak niegrzeczny sposób, powrócili oni do swego miasta, do 

Hastinapury. Chociaż Pan Balarama cierpliwie wysłuchał tych obraźliwych słów i po prostu 

przyglądał się ich niecywilizowanemu zachowaniu, to jednak Jego wygląd wyraźnie 

wskazywał na to, że płonął On ze złości i myślał o wielkiej zemście. Był tak bardzo 

poruszony, że trudno było na Niego patrzeć. Zaśmiał się bardzo głośno i rzekł: "To prawda, 
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 że jeśli człowiek jest zbyt dumny ze swojej rodziny, bogactwa, piękna i materialnego 

zaawansowania, to nie pragnie on już dłużej spokojnego życia, lecz staje się agresywny 

wobec innych. Rzeczą bezużyteczną jest dawanie takiej osobie wskazówek, że należy 

zachowywać się delikatnie, i że należy wieść spokojne życie – wręcz przeciwnie, powinno 

szukać się sposobu, aby taką osobę ukarać." Na ogół, będąc dumnym z materialnego 

bogactwa, człowiek staje się dokładnie taki jak zwierzę. Nie ma sensu udzielanie takiemu 

zwierzęciu pokojowych instrukcji i jedynym na niego sposobem jest argumentum ad 

baculum. Innymi słowy, tylko kij jest w stanie utrzymać takie zwierzę w porządku. "Patrzcie, 

jak zuchwali są członkowie dynastii Kuru. Pragnąłem wyjaśnić całe nieporozumienie w 

pokojowy sposób, pomimo gniewu wszystkich innych członków dynastii Yadu, łącznie z 

Samym Panem Krsną. Gotowi byli oni natychmiast zaatakować całe królestwo Kauravów, 

lecz uspokoiwszy ich, wziąłem na Siebie cały kłopot i przybyłem tutaj, usiłując dojść z nimi 

do porozumienia bez walki. Pomimo tego ci dranie zachowali się w taki sposób! To wyraźnie 

dowodzi, że nie interesuje ich pokojowe rozwiązanie sporu. Faktycznie są oni podżegaczami 

wojny. Nadęci dumą, wielokrotnie obrazili Mnie, bluźniąc przeciwko dynastii Yadu. 

    "Nawet Król niebios, Indra, posłuszny jest rozkazom dynastii Yadu, a wy uważacie Króla 

Ugrasenę – który jest głową rodu Bhoja, Vrsni, Andhaka i Yadava – za przywódcę małej 

falangi! Niesłychane są te wasze wnioski! Nie zważacie na Króla Ugrasenę, którego 

rozkazom posłuszny jest nawet Król Indra. Rozważcie wzniosłą pozycję dynastii Yadu. 

Dzięki ich sile, w ich posiadaniu znalazł się dom zgromadzeń i drzewo kwiatów parijata z 

planet niebiańskich, a wy ciągle myślicie, że oni nie mogą wam rozkazywać. Czy nie 

myślicie, że Pan Krsna, Najwyższa Osoba Boga, może zasiadać na wzniosłym tronie 

królewskim i rozkazywać każdemu? W porządku! Jeśli tak myślicie, to zasługujecie na dobrą 

nauczkę. Myśleliście, że dobrze byłoby, aby królewskie insygnia, takie jak camara, wachlarz, 

biały baldachim, tron królewski i inne parafernalia, nie były używane przez dynastię Yadu. 

Czyżby to znaczyło, że nawet Pan Krsna – Pan całego stworzenia i mąż bogini fortuny – nie 

może używać tych parafernaliów? Nawet wszyscy wielcy półbogowie wielbią kurz z 

lotosowych stóp Pana Krsny. Wody Gangesu zalewają cały świat, a ponieważ emanują one z 

lotosowych stóp Pana Krsny, brzegi tej rzeki przemieniły się w cudowne miejsca 

pielgrzymek. Także bóstwa przewodnie wszystkich planet zaangażowane są w Jego służbę i 

uważają to za wielkie szczęście, jeśli kurzem z Jego lotosowych stóp mogą sprószyć swoje 

hełmy. Wielcy półbogowie, tacy jak Pan Brahma i Pan Śiva; i nawet bogini fortuny i Ja, 

jesteśmy plenarnymi cząstkami Jego duchowej Osoby, lecz pomimo tego nadal myślicie, że 

nie przysługują Mu królewskie insygnia i tron królewski? Jakże żałosne jest to, że ci głupcy 

uważają nas – członków dynastii Yadu – za buty, a samych siebie za hełmy. Teraz ci 

przywódcy dynastii Kuru oszaleli z powodu swych światowych posiadłości i bogactwa. 

Każde zdanie wypowiedziane przez nich pełne było zwariowanych propozycji. Natychmiast 

powinienem ich zrugać i zrobić coś, aby się opamiętali. Postąpię niewłaściwie, jeśli nie 

podejmę przeciwko nim żadnych kroków. Dlatego też właśnie dziś zmiotę ich ślad z 

powierzchni Ziemi. Wykończę ich natychmiast!" Mówiąc w ten sposób, Pan Balarama zionął 

takim gniewem, że wydawało się, że może spalić na popiół całe stworzenie kosmiczne. 

Powstał On i podniósłszy Swoją sochę, zaczął uderzać nią o ziemię. W ten sposób cała 

Hastinapura została oddzielona od Ziemi. Wtedy Pan Balarama zaczął ciągnąć miasto w 

kierunku wód Gangesu. Cała Hastinapura drżała jak podczas trzęsienia ziemi i wydawało się, 

że miasto rozpadnie się w kawałki. 

    Kiedy wszyscy członkowie dynastii Kuru ujrzeli, że ich miasto bliskie jest upadku w wody 

Gangesu i kiedy usłyszeli, że jego mieszkańcy wyją w przerażeniu, natychmiast opamiętali 

się i zrozumieli, co się stało. Nie zwlekając ani chwili, przyprowadzili Laksmanę. 

Przyprowadzili także Sambę, który usiłował ją uprowadzić. Trzymając Sambę na przedzie i 

Laksmanę za jego plecami, wszyscy członkowie dynastii Kuru stanęli przed Panem Balaramą 
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 ze złożonymi dłońmi i zaczęli błagać Najwyższą Osobę Boga o przebaczenie. Odzyskawszy 

rozsądek, rzekli: "O Panie Balaramo, jesteś oceanem wszelkich przyjemności. Ty 

podtrzymujesz całą kosmiczną manifestację. Niestety, my wszyscy nie zdawaliśmy sobie 

sprawy z Twych niepojętych mocy. Utraciliśmy naszą inteligencję i dlatego przychodzimy do 

Ciebie błagać Cię o przebaczenie. Ty jesteś oryginalnym stwórcą, Ty podtrzymujesz i 

niszczysz całą manifestację kosmiczną, lecz pomimo tego zachowujesz Swoją 

transcendentalną pozycję. O wszechpotężny Panie, o Tobie opowiadają wielcy mędrcy. Ty 

jesteś oryginalnym pierwotnym Panem, a wszystko w tym świecie jest dla Ciebie niczym 

zabawka. O Nieograniczony, wszystko spoczywa w Twych dłoniach. W Swych dłoniach 

utrzymujesz wszystkie systemy planetarne niczym zabawki. Kiedy nadchodzi czas 

rozwiązania, wchłaniasz w Siebie całą manifestację kosmiczną. Wówczas Ty Sam tylko 

pozostajesz, leżąc na Oceanie Przyczyn jako Maha-Visnu. Nasz drogi Panie, pojawiłeś się na 

tej Ziemi w Swym transcendentalnym ciele tylko po to, aby utrzymać manifestację 

kosmiczną. Jesteś ponad wszelkim gniewem, zazdrością czy wrogością. Cokolwiek czynisz, 

nawet jeśli ma to formę kary, jest bardzo pomyślne dla całego materialnego istnienia. 

Składamy Ci nasze pełne szacunku pokłony, ponieważ jesteś niezniszczalną Najwyższą 

Osobą Boga, rezerwuarem wszelkich bogactw i mocy. O stwórco niezliczonych 

wszechświatów, pozwól nam upaść przed Tobą i raz po raz składać Ci nasze pełne szacunku 

pokłony. Teraz jesteśmy w pełni Ci podporządkowani. Prosimy, bądź dla nas łaskawy i daj 

nam schronienie." Kiedy ważniejsi członkowie dynastii Kuru, poczynając od dziadka 

Bhismadevy aż do Arjuny i Duryodhany, złożyli Mu pełne szacunku modlitwy, Najwyższa 

Osoba Boga, Pan Balarama, natychmiast zapewnił ich, że nie ma powodu do obaw, i że nie 

muszą się martwić. 

    Pośród królewskich ksatriyów panował zwyczaj, że przed zaślubinami młodej pary 

wszczynano pewien rodzaj walki pomiędzy orszakiem pani młodej i orszakiem pana 

młodego. Kiedy Samba porwał Laksmanę, starsi członkowie dynastii Kuru byli z tego 

zadowoleni, bowiem w rzeczywistości był on odpowiednim kandydatem na męża. Chcąc 

jednak przekonać się, jak dużą siłę posiada Samba, zaaresztowali go, lekceważąc wszelkie 

reguły walki. Kiedy dynastia Yadu postanowiła uwolnić Sambę, więzionego przez Kauravów, 

Pan Balarama przybył osobiście i jako potężny ksatriya, natychmiast rozkazał im, aby to 

uczynili. Kauravowie poczuli się urażeni tym rozkazem i rzucili wyzwanie sile Pana 

Balaramy. Po prostu pragnęli oni ujrzeć pokaz Jego niepojętej siły. Wówczas z wielką 

przyjemnością przekazali swą córkę Sambie i cała sprawa została wyjaśniona. Duryodhana, 

który bardzo kochał swą córkę Laksmanę, postarał się, aby jej ślub odbył się z wielką pompą. 

Na jej posag przeznaczył 1 200 słoni, z których każdy miał przynajmniej sześćdziesiąt lat, 

10 000 pięknych koni, 6 000 rydwanów, które błyszczały jak promienie słońca oraz 1 000 

służących przystrojonych złotą biżuterią. Pan Balarama, najważniejszy pośród członków 

dynastii Yadu, był opiekunem pana młodego, Samby, i z wielką przyjemnością przyjął posag. 

Balarama zadowolony był ze wspaniałego powitania, jakie zgotowali Mu Kauravowie, i w 

towarzystwie pary młodej wyruszył do Dvaraki. 

    Pan Balarama triumfalnie dotarł do Dvaraki, gdzie spotkał się z wieloma mieszkańcami, 

którzy wszyscy byli Jego wielbicielami i przyjaciółmi. Kiedy wszyscy zebrali się razem, Pan 

Balarama opowiedział całą historię małżeństwa Laksmany z Sambą. Wszyscy nie mogli 

wyjść z podziwu słysząc, jak Balarama zatrząsł Hastinapurą. Śukadeva Gosvami stwierdza, że 

miejsce, w którym znajdowała się Hastinapura, znane jest obecnie jako New Dehli, a rzeka 

przepływająca przez to miasto nazywa się Yamuna, chociaż w tamtych dniach znana była 

jako Ganges. Od takich autorytetów jak Jiva Gosvami otrzymujemy potwierdzenie faktu, że 

Ganges i Yamuna są tą samą rzeką płynącą w różnych kierunkach. Ta część Gangesu, która 

płynie przez Hastinapurę na teren Vrndavany, nazywa się Yamuna, ponieważ jest ona 

uświęcona transcendentalnymi rozrywkami Pana Krsny. Ta część Hastinapury, która 
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 pochylona jest w kierunku Yamuny, zostaje zalewana podczas pory deszczowej. To 

przypomina każdemu o groźbie Pana Balaramy, że wrzuci to miasto do Gangesu. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do sześćdziesiątego siódmego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Małżeństwo Samby". 

*68. Wielki mędrzec Narada odwiedza różne domy Pana Krsny 

    Wielki mędrzec Narada dowiedział się, że po zabiciu demona Narakasury, czasem zwanego 

Bhaumasurą, Pan Krsna poślubił 16 000 księżniczek. Narada był zdumiony, że Pan Krsna 

rozprzestrzenił się na 16 000 form i poślubił je w tym samym czasie, w różnych pałacach. 

Naradę ciekawiło, w jaki sposób Krsna radzi Sobie ze Swoimi sprawami rodzinnymi, mając 

tyle żon, i dlatego, pragnąc zobaczyć Jego rozrywki, udał się z wizytą do różnych domów 

Krsny. Kiedy Narada przybył do Dvaraki, zobaczył, że ogrody i parki pełne były 

różnobarwnych kwiatów, a sady pełne różnorodnych owoców. Wszędzie słychać było śpiewy 

pięknych ptaków i radosny szczebiot pawi. Były tam stawy i zbiorniki wodne pełne 

niebieskich i czerwonych kwiatów lotosu oraz kilka innych miejsc, pełnych różnego rodzaju 

lilii. W jeziorach pływały piękne łabędzie i żurawie, i ich głosy rozbrzmiewały wszędzie. W 

mieście było 900 000 pałaców wzniesionych z pierwszej klasy marmuru, z bramami i 

drzwiami wykonanymi ze srebra. Wejścia do domów i pałaców udekorowane były klejnotami 

takimi jak cintamani (tj. kamienie filozoficzne), szafiry i szmaragdy, a posadzki dawały 

piękny połysk. Drogi, ulice, uliczki i przejścia uliczne oraz rynek, wszystkie były wspaniale 

przystrojone. Całe miasto pełne było domów mieszkalnych, domów zgromadzeń i świątyń o 

różnorodnej, bardzo pięknej architekturze. Wszystko to sprawiło, że Dvaraka promieniała 

pięknem. Wielkie aleje, przejścia uliczne, uliczki oraz progi każdego domu mieszkalnego 

były bardzo czyste. Obie strony każdej ścieżki obsadzone były krzewami i rosnącymi w 

regularnych odstępach olbrzymimi drzewami, które zacieniały aleje w taki sposób, aby 

promienie słoneczne nie doskwierały przechodniom. 

    W tym wspaniałym mieście Dvarace, Pan Krsna miał wiele rezydencji. W tych pałacach 

zwykli odwiedzać Go, by oddać Mu cześć, wielcy królowie i książęta z całego świata. Pałace 

te zostały zaprojektowane przez samego Viśvakarmę, inżyniera półbogów, który wznosząc je, 

zaprezentował cały swój talent i pomysłowość. Było ponad 16 000 tych rezydencji i każda 

królowa Krsny miała swój własny pałac. Wielki mędrzec Narada wszedł do jednego z tych 

wielkich domów, którego filary zrobione były z koralu, a sufit wysadzany klejnotami. Ściany 

i sklepienia pomiędzy filarami błyszczały od ozdób wykonanych z różnych odmian szafiru. W 

całym pałacu było wiele baldachimów wykonanych przez Viśvakarmę i ozdobionych 

sznurami pereł. Krzesła i inne meble wykonane były z kości słoniowej i udekorowane złotem 

i diamentami, a wysadzane klejnotami lampiony rozpraszały ciemności pałacu. Tliło się tam 

tak wiele kadzideł i pewien rodzaj aromatycznej gumy, że przez okna zawsze sączyły się 

pachnące dymy. Pawie siedzące na schodach ulegały złudzeniu, że te dymy to chmury i 

zaczynały tańczyć radośnie. Było tam wiele służących, i każda z nich miała na sobie złote 

naszyjniki, bransolety i piękne sari. Było tam także wielu służących, również ubranych w 

zdobione szaty, z turbanami na głowach i kolczykami z klejnotów w uszach. Wyglądając tak 

pięknie, wszyscy krzątali się, wypełniając swoje obowiązki. 

    Narada zobaczył, że Krsna siedział z Rukminidevi – panią tego pałacu – która w swej ręce 

trzymała camarę. Chociaż było tam wiele tysięcy równie pięknych i pełnych zalet służących, 

w tym samym wieku co ona, Rukminidevi osobiście wachlowała Pana Krsnę. Krsna jest 

Najwyższą Osobą Boga, czczonym nawet przez Naradę, lecz gdy tylko zobaczył On jak 

Narada wchodzi do pałacu, natychmiast powstał z łóżka Rukmini, aby go przywitać. Pan 
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 Krsna jest nauczycielem całego świata i chcąc dać każdemu przykład, w jaki sposób 

traktować świętą osobę, taką jak Narada Muni, Krsna pokłonił się przed nim, dotykając 

Swym hełmem ziemi. Krsna nie tylko pokłonił się, lecz także dotknął stóp Narady i ze 

złożonymi dłońmi poprosił go, aby usiadł na Jego miejscu. Pan Krsna jest Najwyższą Osobą 

Boga, czczonym przez wszystkich bhaktów. Jest On najbardziej czczonym mistrzem 

duchowym każdego. Wody Gangesu, które emanują z Jego lotosowych stóp, uświęcają trzy 

światy. Wszyscy kwalifikowani bramini oddają Mu cześć i dlatego znany jest On jako 

brahmanya-deva. 

    Brahmanya oznacza tego, który w pełni posiada kwalifikacje braminiczne, które są 

następujące: prawdomówność, samokontrola, czystość, opanowanie zmysłów, pełna wiedza i 

umiejętność jej praktycznego zastosowania, oraz zaangażowanie w służbę oddania. Pan Krsna 

osobiście posiada wszystkie te cechy i jest On czczony przez osoby, które same są w 

posiadaniu tych cech. Są tysiące i miliony imion Pana Krsny – Visnu-sahasra-nama – i 

wszystkie te imiona zostały Mu nadane z powodu Jego transcendentalnych cech. 

    Pan Krsna cieszył się w Dvarace rozrywkami doskonałej ludzkiej istoty. Dlatego kiedy 

obmył On stopy mędrca Narady, a następnie tę wodę wylał Sobie na głowę, Narada nie 

protestował, doskonale wiedząc, że Pan zrobił to po to, by poinstruować wszystkich, w jaki 

sposób należy oddawać szacunek osobom świętym. Najwyższa Osoba Boga, Krsna, który jest 

oryginalnym Narayanem i wiecznym przyjacielem wszystkich żywych istot, w taki oto 

sposób, zgodnie z wedyjskimi zasadami regulującymi, oddał cześć mędrcowi Naradzie. 

Witając go słodkimi jak nektar słowami, zwrócił się do Narady używając słowa bhagavan, 

czyli ten, który jest samowystarczalny dzięki posiadaniu wszelkiego rodzaju wiedzy, 

wyrzeczenia, sławy, siły, piękna i innych podobnych bogactw. Zapytał On Naradę: "Czym 

mogę ci służyć?" 

    Narada odpowiedział: "Mój drogi Panie, tego rodzaju zachowanie nie jest niczym 

nadzwyczajnym dla Ciebie, bowiem Ty jesteś Najwyższą Osobą Boga i panem wszystkich 

gatunków żyjących istot. Jesteś najwyższym przyjacielem wszystkich żywych istot, lecz 

jednocześnie jesteś dłonią karzącą niegodziwców i zazdrośników. Wiem Panie, że zszedłeś na 

tę Ziemię po to, aby utrzymać cały wszechświat. Nikt nie zmusza Cię do pojawiania się tutaj. 

Pojawiasz się i znikasz jedynie dzięki Swej słodkiej i nieprzymuszonej woli. Poczytuję to za 

wielkie dla siebie szczęście, że dzisiaj mogłem ujrzeć Twoje lotosowe stopy. Każdy kto 

przywiązuje się do Twoich lotosowych stóp, wzniesiony zostaje do najwyższej pozycji 

neutralności i nie zostaje zanieczyszczony przez siły natury materialnej. Mój Panie, jesteś 

nieograniczony. Twoje bogactwa nie mają granic. Wielcy półbogowie, tacy jak Pan Brahma i 

Pan Śiva, bezustannie starają się trzymać Ciebie w swych sercach i medytować o Tobie. 

Uwarunkowane dusze, które obecnie znalazły się w ślepej studni materialnej egzystencji, 

mogą wydostać się z tego wiecznego więzienia jedynie przyjmując schronienie Twoich 

lotosowych stóp. Ty jesteś zatem jedynym schronieniem wszystkich uwarunkowanych dusz. 

Mój drogi Panie, bardzo łaskawie zapytałeś mnie, co możesz dla mnie zrobić. W odpowiedzi 

po prostu proszę, abyś pomógł mi zawsze pamiętać o Twoich lotosowych stopach. Nie dbam 

o to, gdzie będę przebywał, lecz modlę się jedynie o to, bym nigdy nie zapomniał o Twoich 

lotosowych stopach." 

    Błogosławieństwo, o które Narada poprosił Pana, jest idealnym przykładem modlitwy 

wszystkich czystych bhaktów. Czysty bhakta nigdy nie prosi Pana o żadne materialne czy 

duchowe łaski, a w swojej jedynej modlitwie błaga, by w każdych warunkach mógł pamiętać 

lotosowe stopy Pana. Czysty bhakta nie dba o to, czy znajduje się w niebie czy w piekle. Jest 

on zadowolony wszędzie pod warunkiem, że może bezustannie pamiętać o lotosowych 

stopach Pana. Takiego samego procesu modlitwy nauczał Pan Caitanya w Swej Śiksastaka, w 

której wyraźnie stwierdził, że wszystko czego pragnie, to służby oddania, pełnionej narodziny 

po narodzinach. Czysty bhakta nigdy nie pragnie powstrzymać powtarzających się narodzin i 
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 śmierci. Dla czystego bhakty nie ma znaczenia to, czy ponownie narodzi się w różnych 

gatunkach życia. Jego jedyną ambicją jest pragnienie, aby w żadnych warunkach życia nie 

zapomnieć o lotosowych stopach Pana. 

    Po odjeździe z pałacu Rukmini, Naradaji pragnął ujrzeć działanie yogamayi – wewnętrznej 

mocy Pana Krsny – i dlatego udał się do pałacu następnej królowej. Tam ujrzał Pana Krsnę 

grającego w szachy razem ze Swą drogą żoną i Uddhavą. Pan natychmiast powstał i poprosił, 

by Narada usiadł na Jego tronie. Ponownie Pan wielbił go przy pomocy takich samych 

parafernaliów powitalnych, co w pałacu Rukmini. Po oddaniu mu czci w należyty sposób, 

Pan Krsna zachowywał się tak, jak gdyby nie wiedział nic o tym, co zdarzyło się w pałacu 

Rukmini. Dlatego też rzekł do Narady: "Mój drogi mędrcze, kiedy twoja świątobliwość 

przychodzisz tutaj, jesteś pełny sam w sobie. Choć my prowadzimy życie rodzinne i zawsze 

jest coś, czego potrzebujemy, to ty jednak nie potrzebujesz niczyjej pomocy, bowiem jesteś 

zadowolony w sobie. Jakież wobec tego powitanie możemy ci zgotować i czym możemy cię 

obdarzyć? Jednak ponieważ jesteś braminem, naszym obowiązkiem jest ofiarować ci to, co 

leży w naszych możliwościach. Dlatego błagam cię, rozkaż Mi, cóż mogę uczynić dla 

ciebie?" 

    Naradaji wiedział wszystko o rozrywkach Pana, więc bez żadnej dalszej dyskusji po prostu 

w milczeniu opuścił pałac, wielce urzeczony rozrywkami Pana. Następnie udał się do innego 

pałacu. Tym razem Naradaji zobaczył, jak Pan Krsna z ojcowska miłością pieści Swoje małe 

dzieci. Następnie odwiedził jeszcze inny pałac i tam ujrzał Pana Krsnę przygotowującego się 

do kąpieli. W taki sposób Święty Narada odwiedził każdy jeden z szesnastu tysięcy pałaców 

żon Pana Krsny i w każdym z nich zastał Pana Krsnę zajętego czymś innym. 

    W jednym z pałaców ujrzał jak Krsna spełnia ofiary i rytualistyczne ceremonie Ved, tak jak 

to zaleca się grhasthom. W innym pałacu odprawiał ceremonię panca-yajna, która również 

obowiązuje osoby prowadzące rodzinny tryb życia. Ta ofiara (yajna) znana jest również jako 

panca-śuna. Świadomie czy też nieświadomie, każdy, a w szczególności grhastha, popełnia 

pięć rodzajów grzechów. Tak na przykład, czy to pijąc wodę, czy przyjmując pokarm, a 

nawet używając młynka, zamiatając podłogę czy rozpalając ogień, zabijamy tak wiele 

drobnoustrojów. Kiedy idziemy ulicą, depczemy mrówki i inne owady. Świadomie albo 

nieświadomie, we wszystkich naszych czynnościach zabijamy. Dlatego na każdym, kto jest 

grhasthą, ciąży obowiązek odprawiania ofiary panca-śuna, po to, by uwolnić się od reakcji 

tych grzechów. 

    W jednym pałacu Pan Krsna, po odprawieniu ofiar rytualistycznych (yajnas), rozdawał 

braminom pożywienie. W innym w milczeniu powtarzał mantrę Gayatri, a w jeszcze innym 

ćwiczył walkę na miecze z tarczą. W niektórych pałacach Pan Krsna ujeżdżał konie i słonie, 

albo powoził rydwanem, lub też spacerował. W innym miejscu leżał On na Swym łożu i 

odpoczywał, gdzieś indziej siedział na tronie i słuchał modlitw Swych bhaktów. W niektórych 

pałacach konsultował się ze Swoimi ministrami, takimi jak Uddhava, odnośnie ważnych 

spraw handlowych. W jednym z pałaców pływał w basenie, otoczony wieloma młodymi 

dziewczętami lekkich obyczajów. W innym pałacu obdarzał braminów pięknie 

przystrojonymi krowami, a w jeszcze innym przysłuchiwał się opowiadaniom z Puranów i 

historiom takim jak Mahabharata, które są literaturą uzupełniającą, mającą duże znaczenie w 

szerzeniu wiedzy wedyjskiej pośród prostych ludzi poprzez przekazywanie istotnych 

przykładów z historii wszechświata. Gdzie indziej cieszył się towarzystwem jednej ze Swoich 

żon, wymieniając z nią żartobliwe słowa, a w innym pałacu, razem z inną żoną, brał udział w 

odprawianiu rytuałów religijnych. Ponieważ dla stanu grhastha zwiększanie dochodu 

przeznaczanego na różne wydatki jest sprawą konieczną, w jednym z pałaców Krsna zajęty 

był sprawami związanymi z rozwojem gospodarczym. W innym pałacu cieszył się życiem 

rodzinnym zgodnie z zasadami regulującymi podawanymi przez śastry. 
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     W jednym z pałaców siedział pogrążony w medytacji, jak gdyby koncentrując Swój umysł 

na Najwyższej Osobie Boga, który znajduje się poza tymi materialnymi wszechświatami. 

Celem medytacji – tak jak to polecają autoryzowane pisma święte – powinno być 

skoncentrowanie umysłu na Najwyższej Osobie Boga, Visnu. Pan Krsna Sam jest 

oryginalnym Visnu, lecz ponieważ odgrywał On rolę ludzkiej istoty, Swym własnym 

zachowaniem uczył nas, co należy rozumieć przez medytację. Gdzieś indziej Krsna sprawiał 

przyjemność Swym przełożonym, obdarzając ich rzeczami, których potrzebowali. W innym 

miejscu Naradaji zobaczył, jak Krsna dyskutował na tematy związane z walką, a w jeszcze 

innym był rozjemcą pośród wrogów. Gdzieś indziej Krsna dyskutował ze Swym starszym 

bratem Balaramą na temat najbardziej pomyślnej działalności dla całego ludzkiego 

społeczeństwa. Narada ujrzał również, jak Krsna troszczył się o to, by Jego córki i synowie 

poślubili odpowiednich partnerów w odpowiednim czasie, dbając również o to, by ceremonie 

weselne odbywały się z wielką pompą. W jednym z pałaców Krsna żegnał Swą córkę, a w 

innym witał synową. Ludzie w całym mieście byli zdumieni widząc przepych, z jakim 

odbywały się te wszystkie ceremonie. 

    Gdzieś jeszcze Pan Krsna składał ofiary, mające zadowolić półbogów, którzy są jedynie 

Jego jakościowymi ekspansjami. Gdzie indziej widziano Go, jak pracował dla dobra ogółu, 

drążąc głębokie studnie, budując domy wypoczynkowe i ogrody dla nieznanych gości, oraz 

wielkie klasztory i świątynie dla osób świętych. Są to tylko niektóre z obowiązków, które 

Vedy zalecają grhasthom dla spełnienia ich materialnych pragnień. Gdzieś indziej Krsna, jako 

król-ksatriya, brał udział w polowaniu lub też ujeżdżał piękne konie sindhi. Zgodnie z 

zasadami wedyjskimi, ksatriyowie posiadali zezwolenie na zabijanie niektórych zwierząt w 

niektórych okolicznościach, np. aby utrzymać spokój w lasach, albo by ofiarować te zwierzęta 

w ogniu ofiarnym. Ksatriyom pozwala się praktykować tę sztukę zabijania, ponieważ muszą 

oni bezlitośnie zabijać swych wrogów, aby utrzymać pokój w społeczeństwie. W jednej 

sytuacji Narada zobaczył Pana Krsnę, Najwyższą Osobę Boga i mistrza wszelkich sił 

mistycznych, w roli szpiega. Zmieniwszy Swój zwykły ubiór, Krsna starał się zrozumieć 

motywy kierujące różnymi ludźmi w mieście i pałacach. 

    Święty Narada ujrzał te wszystkie czyny Pana, który jest Duszą Najwyższą wszystkich 

żyjących istot, lecz który odgrywał rolę zwykłej ludzkiej istoty, po to aby zamanifestować 

działanie Swojej wewnętrznej energii. Uśmiechając się, Narada zwrócił się do Pana w 

następujący sposób: "Mój drogi Panie wszystkich sił mistycznych, który jesteś przedmiotem 

medytacji wielkich mistyków, Twoje siły mistyczne są niepojęte, nawet dla takich mistyków 

jak Pan Brahma i Pan Śiva. Lecz dzięki Twojej łasce, ponieważ cały czas jestem zajęty 

transcendentalną służbą miłości dla Twoich lotosowych stóp, Ty Panie wyjawiłeś mi całą 

działalność Twej wewnętrznej energii. Mój drogi Panie, czczony jesteś przez wszystkich. 

Półbogowie i bóstwa przewodnie wszystkich czternastu systemów planetarnych w pełni zdają 

sobie sprawę z Twojej transcendentalnej sławy. Proszę daj mi Swoje błogosławieństwo, tak 

bym mógł podróżować po wszystkich wszechświatach, śpiewając chwały Twoich 

transcendentalnych czynów." 

    Najwyższa Osoba Boga, Pan Krsna, odpowiedział Naradzie w następujący sposób: "Mój 

drogi Narado, który jesteś mędrcem pośród półbogów, ty wiesz, że Ja jestem najwyższym 

nauczycielem wszelkich zasad religijnych, których Sam przestrzegam w pełni, i Ja jestem 

najwyższym spośród tych, którzy je ustanawiają. Osobiście przestrzegam tych zasad, aby dać 

całemu światu przykład właściwego postępowania. Mój drogi synu, Moim pragnieniem jest, 

abyś nie dał się zwieść tym manifestacjom Mojej wewnętrznej energii." 

    Najwyższa Osoba Boga zajęty był Swoimi tak zwanymi sprawami rodzinnymi, po to, aby 

nauczyć ludzi, w jaki sposób można uświęcić życie rodzinne, nawet będąc jeszcze 

przywiązanym do uwięzienia w tej materialnej egzystencji. W rzeczywistości do 

kontynuowania egzystencji materialnej jesteśmy zmuszeni z powodu naszego życia 
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 rodzinnego. Lecz Pan, będąc bardzo łaskawym dla tych, którzy uwikłani są w sprawy 

rodzinne, pokazał im w jaki sposób mogą oni uświęcić zwykłe życie rodzinne. Ponieważ w 

życiu rodzinnym w świadomości Krsny, Krsna jest centrum wszelkich działań, takie życie 

rodzinne jest automatycznie uświęcone i jest transcendentalne w stosunku do zaleceń 

wedyjskich. 

    Tak więc Narada zobaczył, jak ten Sam Krsna, poprzez Swoje pełne ekspansje, mieszka 

jednocześnie w szesnastu tysiącach pałaców. Dzięki Swojej niepojętej mocy, był On w pałacu 

każdej królowej. Krsna posiada nieograniczone moce, więc zdumienie Narady nie miało 

granic, kiedy obserwował te manifestacje wewnętrznej energii Pana Krsny. Pan Krsna 

zachowywał się tak, jak gdyby był bardzo przywiązany do czterech zasad cywilizowanego 

życia, a mianowicie do religijności, rozwoju ekonomicznego, zadowalania zmysłów i 

zbawienia. Te cztery zasady egzystencji materialnej konieczne są dla duchowego postępu 

ludzkiego społeczeństwa, i choć Krsna nie musiał tego robić, zademonstrował On Swoją 

działalność rodzinną, tak aby ludzie mogli pójść w Jego ślady, dla swojej własnej korzyści. 

Pan Krsna pod każdym względem usatysfakcjonował mędrca Naradę. Zadowolony po 

obejrzeniu czynów Pana Krsny w Dvarace, Narada opuścił miasto. 

    Opowiadając o życiu Pana Krsny w Dvarace, Śukadeva Gosvami wyjaśnił Królowi 

Pariksit, w jaki sposób Pan Krsna, Najwyższa Osoba Boga, schodzi do tego materialnego 

wszechświata za pośrednictwem Swej wewnętrznej energii i osobiście demonstruje zasady, 

poprzez przestrzeganie których można osiągnąć ostateczny cel życia. Wszystkie królowe 

Dvaraki, w liczbie większej niż szesnaście tysięcy, zawsze pogodne i pełne oddania, 

zaangażowały swe atrakcyjne kobiece cechy w transcendentalną służbę dla Pana, a Pan 

zadowolony był, że mógł zachowywać się pośród nich jak doskonały mąż, którego cieszy 

życie rodzinne. Należy wiedzieć, że takie rozrywki nie mogą być udziałem nikogo poza 

Panem Krsną. Pan Krsna jest pierwszą przyczyną stworzenia, utrzymywania i rozwiązania 

całej manifestacji kosmicznej. Każdy, kto uważnie słucha opowiadań o rozrywkach Pana 

Krsny w Dvarace, lub też wspomaga tego, kto naucza świadomości Krsny, z pewnością bez 

trudu pokona ścieżkę wyzwolenia i skosztuje nektaru lotosowych stóp Pana Krsny. W ten 

sposób zostanie zaangażowany w służbę oddania dla Pana. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do sześćdziesiątego ósmego rozdziału książki 

Krsna, zatytułowanego "Wielki mędrzec Narada odwiedza różne domy Pana Krsny". 

*69. Codzienne zajęcia Pana Krsny 

    Z mantr wedyjskich dowiadujemy się, że Najwyższa Osoba Boga nie ma żadnych 

obowiązków: na tasya karyam karanam ca vidyate. Zatem, jeśli Najwyższy Pan nie musi nic 

robić, to jak możemy mówić o Jego czynnościach? Z poprzedniego rozdziału jasno wynika, 

że nikt nie może działać tak jak Krsna. Powinniśmy być w pełni świadomi tego faktu: czyny 

Pana Krsny powinny być przykładem, lecz nie można ich imitować. Życie rodzinne Krsny 

może stanowić dla nas przykład, lecz nie jesteśmy w stanie imitować Krsny, kiedy 

rozprzestrzenia się On w wiele form. Dlatego zawsze powinniśmy pamiętać, że Pan Krsna, 

nawet odgrywając rolę ludzkiej istoty, przez cały czas zachowuje Swoją pozycję Najwyższej 

Osoby Boga. Jego postępowanie z poszczególnymi żonami, kiedy grał On rolę ludzkiej istoty, 

może być dla nas wzorem, lecz nie możemy naśladować Jego postępowania z ponad 

szesnastoma tysiącami żon w tym samym czasie. Możemy więc w konkluzji stwierdzić, że 

aby zostać idealnym grhasthą, powinniśmy iść za przykładem Pana Krsny w Jego 

codziennych czynnościach, lecz nie możemy imitować Go na żadnym etapie naszego życia. 
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     Krsna zwykł udawać się na spoczynek razem ze Swoimi szesnastoma tysiącami żon, lecz 

także wstawał On bardzo wcześnie rano, na trzy godziny przed wschodem słońca. Zgodnie z 

porządkiem natury, pianie kogutów zapowiada nadejście godziny brahma-muhurta. 

Niepotrzebne są budziki. Skoro tylko zapieje kogut wcześnie rano, to wiadomo, że jest już 

czas, aby wstać z łóżka. Słysząc pianie koguta, Krsna wstawał natychmiast, lecz to Jego 

wczesne wstawanie nie podobało się za bardzo Jego żonom. Były one tak bardzo przywiązane 

do Niego, że wolały leżeć w łóżku i obejmować Go. Kiedy więc koguty zaczynały piać, 

robiło im się bardzo przykro i zaczynały przeklinać te ptaki. 

    W ogrodzie przy każdym pałacu rosły kwiaty parijata. Parijata nie jest sztucznym 

kwiatem. Pamiętamy, że Krsna przyniósł drzewa tych kwiatów z planet niebiańskich i 

zasadził je w ogrodach przy wszystkich Swoich pałacach. Wczesnym rankiem łagodny 

wietrzyk unosił zapach tych kwiatów i Krsna zwykł go wąchać tuż po wstaniu z łóżka. Dzięki 

temu aromatowi pszczoły zaczynały brzęczeć, a ptaki słodko ćwierkać. Wszystko to razem 

brzmiało jak śpiew profesjonalnych recytatorów ofiarowujących Krsnie swoje modlitwy. 

Chociaż Śrimati Rukminidevi, pierwsza spośród królowych Krsny, wiedziała, że brahma-

muhurta to najbardziej pomyślny okres w ciągu całego dnia, to jednak kiedy zbliżała się ta 

pora, była ona bardzo rozgoryczona, bowiem wtedy Krsna zwykł ją opuszczać i wstawać z 

łóżka. Mimo tego rozgoryczenia Śrimati Rukminidevi, Krsna natychmiast wstawał z łóżka, 

kiedy rozpoczynała się brahma-muhurta. Idealny gospodarz domu (grhastha), powinien 

nauczyć się z zachowania Pana Krsny, że należy wstawać wcześnie rano, bez względu na to, 

jak przyjemne by nie było leżenie w łóżku w objęciach żony. 

    Po wstaniu z łóżka Pan Krsna mył usta, ręce i stopy i natychmiast siadał do medytacji o 

Sobie. Nie oznacza to jednak, że my także powinniśmy medytować o sobie. My musimy 

medytować o Krsnie, o Radha-Krsnie. Tak wygląda prawdziwa medytacja. Krsna jest Samym 

Krsną i dlatego uczył On nas, że brahma-muhurta powinna być wykorzystana na medytację o 

Radha-Krsnie. Robiąc to, Krsna odczuwał dużą przyjemność i my również odczujemy 

transcendentalną satysfakcję, jeśli wykorzystamy godziny brahma-muhurta na medytację o 

Radha-Krsnie i jeśli będziemy myśleć o Śri Rukminidevi i Krsnie, którzy postępowali jak 

idealni grhasthowie, ucząc całe ludzkie społeczeństwo, że należy wstawać wcześnie rano i 

natychmiast angażować się w świadomość Krsny. Nie ma różnicy między medytacją o 

wiecznych formach Radhy i Krsny, a intonowaniem maha-mantry Hare Krsna. Jeśli chodzi o 

Krsnę, to nie miał On innego wyboru, jak tylko medytować o Samym Sobie. Przedmiotem 

medytacji jest Brahman; Paramatma albo Najwyższa Osoba Boga, lecz Sam Krsna jest tymi 

trzema: jest On Najwyższą Osobą Boga, Bhagavanem. Zlokalizowana Paramatma jest Jego 

plenarną (pełną) ekspansją, a przenikający wszystko blask Brahmana, to promienie emanujące 

z Jego transcendentalnego ciała. Zatem Krsna jest zawsze jeden i dla Niego nie istnieje żadne 

zróżnicowanie. Różnica istnieje pomiędzy zwykłą żywą istotą i Krsną. Zwykła żywa istota 

jest różna od swojego ciała i różna jest od innych gatunków żywych istot. Ludzka istota różni 

się od innych istot ludzkich i od zwierząt. Nawet w jej ciele można wyróżnić rozmaite członki 

cielesne. Mamy ręce i nogi, lecz nasze ręce różnią się od naszych nóg. Ręka nie może 

funkcjonować tak jak noga, ani też noga nie może funkcjonować tak jak ręka. Wszystkie te 

różnice są fachowo określane jako svajtiya vijtiya. 

    Te ograniczenia cielesne, gdzie jedna część ciała nie może funkcjonować tak jak inna, nie 

są obecne w Najwyższej Osobie Boga. Nie ma różnicy między Jego ciałem i Nim Samym. 

Jest On całkowicie duchowy i dlatego nie ma różnicy między Jego ciałem i Jego duszą. 

Podobnie, nie jest On różny od milionów Swych inkarnacji i pełnych ekspansji. Baladeva jest 

pierwszą ekspansją Krsny, a od Baladevy pochodzą ekspansje Sankarsany, Vasudevy, 

Pradyumny i Aniruddhy. Z Sankarsany z kolei pochodzi ekspansja Narayana, a z Narayana 

pochodzi druga poczwórna ekspansja Sankarsany, Vasudevy, Pradyumny i Aniruddhy. 

Podobnie, są niezliczone ekspansje Krsny, lecz wszystkie stanowią jedność. Krsna ma wiele 
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 inkarnacji, takich jak Pan Nrsimha, Pan Dzik, Pan Ryba i Pan Żółw, lecz nie ma różnicy 

pomiędzy oryginalną dwuręką formą Krsny – taką jak forma ludzkiej istoty – i tymi 

inkarnacjami gigantycznych form zwierzęcych. Nie ma również żadnej różnicy pomiędzy 

działaniem jednej części Jego ciała i działaniem jakiejś innej części. Jego ręce mogą 

funkcjonować jako Jego nogi, Jego oczy mogą funkcjonować jako Jego uszy, a Jego nos 

może funkcjonować jako inna część Jego ciała. Wąchanie, jedzenie i słuchanie Krsny są 

jednym i tym samym. My – ograniczone żywe istoty – musimy używać określonej części 

naszego ciała do określonego celu, lecz dla Krsny nie ma takiej różnicy. W Brahma-samhicie 

powiedziane jest, angani yasya sakalendriya-vrtti: funkcje jednej części ciała może On 

spełniać jakąś inną częścią ciała. Tak więc, poprzez analityczne studium Krsny i Jego osoby 

dochodzi się do wniosku, że stanowi On kompletną całość. Dlatego też, kiedy On medytuje, 

to medytuje o Sobie. Jednakże taka medytacja o sobie w wykonaniu zwykłych ludzi – 

określana sanskryckim słowem so 'ham – jest po prostu imitacją. Krsna może medytować o 

Sobie, ponieważ stanowi On kompletną całość, lecz my nie możemy Go imitować i 

medytować o sobie samych. Nasze ciało to desygnat, lecz ciało Krsny nie jest desygnatem. 

Ciało Krsny to także Krsna. Dlatego jest On najwyższą, niezniszczalną egzystencją, czyli 

najwyższą prawdą. 

    Istnienie Krsny nie, jest istnieniem względnym. Wszystko inne z wyjątkiem Krsny jest 

prawdą względną, lecz Krsna jest Prawdą Najwyższą i Absolutną. W Swej egzystencji nie 

zależy On od niczego poza Samym Sobą. Nasza egzystencja jest z kolei egzystencją 

względną. Na przykład, kiedy jest światło słońca, księżyca lub też elektryczność, wtedy 

jesteśmy w stanie widzieć. Dlatego nasze widzenie jest względne, i względne jest również 

światło słońca, księżyca i elektryczność; nazywane są one oświetlającymi, ponieważ my 

widzimy je jako takie. Ale w Krsnie nie istnieje względność i zależność. Jego czyny nie 

zależą od niczyjego uznania, ani też On Sam nie jest zależny od niczyjej pomocy. Znajduje 

się On poza egzystencją ograniczoną przez czas i przestrzeń, i ponieważ jest On 

transcendentalny w stosunku do czasu i przestrzeni, nie może On zostać przykryty przez 

iluzję mayi, której działalność jest ograniczona. Z literatury wedyjskiej dowiadujemy się, że 

Najwyższa Osoba Boga posiada wielorakie moce. Wszystkie te moce są Jego emanacjami, i 

nie ma różnicy pomiędzy Nim i Jego mocami. Niektórzy filozofowie twierdzą jednakże, że 

kiedy Krsna przychodzi, to przyjmuje On ciało materialne. Lecz nawet jeśli przyjmiemy, że 

przychodząc tutaj przyjmuje On ciało materialne, to należy dojść do wniosku, że ponieważ 

energia materialna nie jest od Niego różna, to Jego ciało nie działa w sposób materialny. W 

Bhagavad-gicie powiedziane jest dlatego, że pojawia się On poprzez Swoją własną 

wewnętrzną moc zwaną atma-maya. 

    Krsna nazywany jest Najwyższym Brahmanem ponieważ jest On przyczyną stworzenia, 

przyczyną trwania i przyczyną unicestwienia. Pan Brahma, Pan Visnu i Pan Śiva są różnymi 

ekspansjami tych cech materialnych. Wszystkie te cechy materialne mogą oddziaływać na 

uwarunkowane dusze, lecz nie oddziaływują one i nie wywierają skutków na Krsnie, 

ponieważ te cechy są jednocześnie różne od Niego i z Nim tożsame. Sam Krsna jest po prostu 

sac-cid-ananda-vigraha – wieczną formą szczęścia i wiedzy i dzięki Swej niepojętej 

wielkości nazywany jest Najwyższym Brahmanem. Jego medytacja o Brahmanie, Paramatmie 

czy Bhagavanie jest medytacją o Nim Samym jedynie, a nie o czymś poza Nim. Takiej 

medytacji nie może naśladować żadna zwykła żywa istota. 

    Po zakończeniu Swojej medytacji, Pan zwykł brać regularnie poranną kąpiel w czystej 

uświęconej wodzie. Następnie nakładał świeże szaty i szlafrok i zabierał się do Swoich 

codziennych obowiązków religijnych. Spośród wielu Jego obowiązków religijnych, najpierw 

ofiarowywał oblacje w ogniu ofiarnym i po cichu intonował mantrę Gayatri. Pan Krsna, 

będąc idealnym grhasthą, spełniał wszystkie obowiązki religijne tego porządku życia bez 

żadnych odchyleń. O wschodzie słońca ofiarowywał On specjalne modlitwy do boga Słońca. 
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 Bóg Słońca i inni półbogowie wymienieni w wedyjskich pismach świętych opisani są jako 

różne członki ciała Pana Krsny i obowiązkiem grhasthów jest ofiarowywanie wyrazów 

szacunku półbogom, wielkim mędrcom i przodkom. 

    Jak powiedziane jest w Bhagavad-gicie, Pan nie ma żadnych obowiązków w tym świecie, 

lecz pomimo tego postępuje On jak zwykły człowiek wiodący idealne życie w tym 

materialnym świecie. Pan składał wyrazy szacunku półbogom zgodnie z rytualistycznymi 

zasadami Ved. Zasada regulująca, poprzez którą czczeni są półbogowie i przodkowie, nazywa 

się tarpana, co oznacza zadowolenie. Przodkowie mogli przyjąć ciało na innej planecie, lecz 

poprzez system tarpana stają się oni szczęśliwi bez względu na to, gdzie się znajdują. 

Obowiązkiem grhasthy jest uszczęśliwienie członków swej rodziny, a poprzez przestrzeganie 

tego systemu tarpana może on zadowolić także swoich przodków. Będąc doskonałym 

przykładem grhasthy, Pan Krsna postępował według systemu tarpana i ofiarowywał wyrazy 

szacunku starszym członkom Swej rodziny. 

    Jego następnym obowiązkiem było obdarzanie braminów krowami. Pan Krsna zwykł 

rozdawać 13 084 krowy, z których każda była przystrojona jedwabnym przykryciem i 

perłowym naszyjnikiem, ich rogi były pozłacane, a racice posrebrzane. Wszystkie z nich 

pełne były mleka, ponieważ miały jeszcze przy sobie swe pierworodne cielęta; i były one 

łagodne i spokojne. Wraz z krowami bramini otrzymywali jedwabne szaty i każdego z nich 

obdarowano także skórą z jelenia i pokaźną ilością ziarna sezamowego. Pan jest ogólnie 

znany jako go-brahmana-hitaya-ca, co oznacza, że Jego pierwszym obowiązkiem jest 

zapewnienie dobrobytu krowom i braminom. Dlatego właśnie zwykł On obdarzać braminów 

krowami, z których wszystkie były dekorowane bogatymi ozdobami i parafernaliami. 

Następnie, dbając o dobrobyt wszystkich żywych istot, dotykał On pomyślnych artykułów, 

takich jak mleko, ogień, miód, ghee (oczyszczone masło), złoto i klejnoty. Chociaż z natury 

Pan jest bardzo piękny (dzięki doskonałej sylwetce Jego transcendentalnego ciała), to 

pomimo tego ubierał się On w żółte szaty i zakładał naszyjnik z klejnotów Kaustubha. Nosił 

On girlandy kwiatów, smarował Swoje ciało papką z drzewa sandałowego i zdobił je innymi 

podobnymi kosmetykami i ornamentami. Mówi się, że na transcendentalnym ciele Pana 

ornamenty te nabierały niezwykłego piękna. Udekorowany w ten sposób, Pan spoglądał na 

marmurowy posąg przedstawiający krowę z cielęciem i następnie odwiedzał świątynie Boga 

lub półbogów takich jak Pan Śiva. Było wielu braminów, którzy przychodzili codziennie 

przed śniadaniem, aby ujrzeć Najwyższego Pana. Zawsze bardzo pragnęli Go oglądać, a i On 

rad był widzieć ich u Siebie. 

    Jego następnym obowiązkiem było zadowalanie ludzi należących do różnych kast, zarówno 

w mieście, jak i na terenie pałacu. Sprawiał im wiele radości, wypełniając ich różne 

pragnienia, i kiedy widział, że są szczęśliwi, Sam był zadowolony. Girlandy kwiatów, 

orzechy betel, papka z drzewa sandałowego i inne aromatyczne kosmetyki, które ofiarowane 

były Panu, były następnie rozdzielane przez Niego Samego: najpierw pośród braminów i 

starszych członków rodziny, następnie pośród królowych, potem wśród ministrów, a to co 

zostawało, przeznaczał do Swego własnego użytku. Zanim Pan zakończył wszystkie Swoje 

codzienne obowiązki i czynności, przybywał woźnica Jego wspaniałego rydwanu, Daruka, i 

stawał przed Panem ze złożonymi dłońmi, oznajmiając, że rydwan jest gotowy. Wtedy Pan 

udawał się na przejażdżkę. Zwykł On podróżować w towarzystwie Uddhavy i Satyaki, 

niczym bóg Słońca, który podróżując swoim rydwanem, o poranku pojawia się w pełnym 

blasku nad powierzchnią tej Ziemi. Kiedy Pan opuszczał Swoje pałace, wszystkie królowe 

żegnały Go spojrzeniami pełnymi kobiecego wdzięku. Pan odwzajemniał ich pozdrowienia 

uśmiechami, tak bardzo przy tym ujmując ich serca, że potęgowało to ich uczucie rozłąki. 

    Następnie Pan udawał się do domu zgromadzeń, znanego jako Sudharma. Należy pamiętać, 

że dom ten został zabrany z planety niebiańskiej i był na nowo postawiony w Dvarace. 

Szczególna wartość tego domu zgromadzeń polegała na tym, że ktokolwiek wchodził do 



67 

 niego, uwalniał się od sześciu materialnych cierpień, a mianowicie: głodu, pragnienia, 

rozpaczy, iluzji, starości i śmierci. Są to bolączki egzystencji materialnej, lecz dopóki ktoś 

pozostawał w tym domu zgromadzeń zwanym Sudharma, nie ulegał ich wpływom. Kiedy Pan 

pożegnał się już w każdym z szesnastu tysięcy pałaców, na powrót stawał się jednym i razem 

z innymi członkami dynastii Yadu, wkraczał do domu Sudharma. Po wejściu do domu 

zgromadzeń, zwykł On siadać na podniosłym tronie królewskim i wszyscy mogli Go oglądać 

w pełni Jego transcendentalnego blasku. Pomiędzy wszystkimi wielkimi bohaterami dynastii 

Yadu, Krsna wyglądał jak księżyc w pełni otoczony rojem gwiazd. W tym domu zgromadzeń 

byli też profesjonalni błaznowie, tancerze, muzycy i dziewczęta z baletu, i jak tylko Pan 

zasiadał na tronie, zaczynali oni tańczyć, grać i błaznować, chcąc zadowolić Pana i 

wprowadzić Go w radosny nastrój. Najpierw błaznowie swoim dowcipem i humorem 

doprowadzali Pana i Jego towarzyszy do śmiechu, odświeżając tym samym atmosferę 

poranka. Następnie aktorzy odgrywali swoje dramatyczne role, a dziewczęta z baletu po kolei 

popisywały się swymi artystycznymi umiejętnościami. Temu wszystkiemu towarzyszyły 

rytmiczne uderzenia w mrdangi oraz dźwięki vin, fletów i dzwoneczków, którym 

akompaniowały głosy innego typu bębnów, zwanych pakhvaj. Tym wibracjom muzycznym 

towarzyszył pomyślny dźwięk konchy. Podczas gdy zawodowi śpiewacy, zwani sutami i 

magadhami, popisywali się swym śpiewem, inni prezentowali swą sztukę tańca. W ten 

sposób, jako bhaktowie, ofiarowywali oni swoje pełne szacunku modlitwy Najwyższej 

Osobie Boga. Czasami uczeni bramini, obecni pośród zgromadzonych, intonowali hymny 

wedyjskie i wyjaśniali je zebranym najlepiej jak tylko potrafili, a czasem niektórzy z nich 

recytowali różne historie z przeszłości o czynach ważnych królów. Pan, otoczony przez 

Swoich towarzyszy, rad słuchał ich opowiadań. 

    Pewnego razu przed bramami domu zgromadzeń stanęła osoba nieznana nikomu z 

zebranych, lecz za pozwoleniem Pana Krsny, odźwierny wpuścił ją do środka. Odźwiernemu 

polecono zaprezentować tego przybysza Panu, i kiedy człowiek ten pojawił się przed Nim, 

natychmiast, ze złożonymi dłońmi ofiarował Panu wyrazy swojego pełnego szacunku. 

Zdarzyło się, że kiedy Król Jarasandha podbił wszystkie inne królestwa, to wielu królów nie 

było skłonnych składać mu pokłony, i na skutek tego wszyscy z nich – w liczbie dwudziestu 

tysięcy – zostali zaaresztowani i wtrąceni do więzienia. Człowiek, którego odźwierny 

przyprowadził przed Pana Krsnę, był posłańcem reprezentującym wszystkich uwięzionych 

królów. Przedstawiony Panu w odpowiedni sposób, tak oto zaczął wyjaśniać całą sytuację. 

    "Mój drogi Panie, jesteś wieczną formą transcendentalnego szczęścia i wiedzy. Jako taki, 

jesteś poza wszelką spekulacją umysłową i słownym opisem każdego materialisty tego 

świata. Osoby w pełni podporządkowane Twoim lotosowym stopom mogą poznać maleńką 

cząstkę Twojej chwały, i dzięki Twojej łasce tylko takie osoby mogą uwolnić się od 

wszelkich trosk tego materialnego świata. Jednak ja nie jestem jedną z tych 

podporządkowanych Ci dusz, mój drogi Panie. Ciągle pogrążony jestem w dualizmach i iluzji 

tej materialnej egzystencji. Dlatego przybyłem tutaj, aby schronić się u Twoich lotosowych 

stop, bowiem boję się cyklu narodzin i śmierci. Mój drogi Panie, sądzę, że jest wiele żywych 

istot takich jak ja, które wiecznie uwikłane są w sieć czynności karmicznych i wynikających z 

nich reakcji. Osoby takie nigdy nie są skłonne przyjąć Twojej rady i podjąć służby oddania 

dla Ciebie, mimo iż dostarcza ona tyle przyjemności sercu i jest najbardziej pomyślna dla 

całej naszej egzystencji. Wręcz przeciwnie, są oni przeciwni ścieżce życia świadomego Krsny 

i wędrują poprzez te trzy światy kierowani przez iluzoryczną energię egzystencji materialnej. 

    "Mój drogi Panie, któż jest w stanie ocenić Twoją łaskę i Twe potężne czyny. Zawsze 

jesteś obecny tutaj jako nieprzezwyciężona siła wiecznego czasu, udaremniająca 

materialistom spełnienie ich niestrudzonych pragnień, którzy wskutek tego są bezustannie 

sfrustrowani i zbici z tropu. Dlatego składam moje pełne szacunku pokłony Tobie w Twej 

formie czasu. Mój drogi Panie, jesteś właścicielem wszystkich światów, lecz teraz zszedłeś do 
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 tego świata razem ze Swą pełną ekspansją, Panem Balaramą. Powiedziane jest, że celem 

Twojego pojawienia się w tej inkarnacji jest zapewnienie ochrony wiernym i unicestwienie 

nikczemników. Jak to możliwe zatem, że tacy niegodziwcy jak Jarasandha mogą stawiać nas 

w takiej godnej pożałowania sytuacji, wbrew Twojemu autorytetowi. Zadziwia nas to i nie 

możemy pojąć, jak to jest możliwe. Być może Jarasandha otrzymał polecenie, by sprawiać 

nam tyle kłopotu z powodu naszych złych uczynków z przeszłości, lecz z pism objawionych 

wiemy, że każdy kto podporządkowuje się Twoim lotosowym stopom, natychmiast przestaje 

podlegać reakcjom grzesznego życia. Dlatego wszyscy uwięzieni królowie wyznaczyli mnie, 

abym w ich imieniu ze szczerego serca poprosił o Twoją ochronę i mamy nadzieję, że nie 

odmówisz nam jej Panie. Tak oto przedstawia się ostateczna i prawdziwa konkluzja naszego 

życia. Nasze królewskie pozycje są jedynie nagrodą za pobożne czyny, tak jak nasze pełne 

cierpienia uwięzienie przez Jarasandhę jest skutkiem naszych przeszłych bezbożnych 

uczynków. Teraz rozumiemy, że skutki zarówno pobożnych jak i bezbożnych uczynków, są 

tylko tymczasowe, i że nigdy nie możemy być szczęśliwi w tym uwarunkowanym życiu. To 

ciało materialne zostało nam dane przez trzy siły materialnej natury i z tego powodu jesteśmy 

zawsze pełni trosk. To materialne uwarunkowane życie polega jedynie na dźwiganiu ciężaru 

tego martwego ciała. Na skutek naszych czynności karmicznych, staliśmy się zwierzętami 

pociągowymi dźwigającymi te ciała, i zmuszeni poprzez uwarunkowania tego życia, 

porzuciliśmy przyjemne życie w świadomości Krsny. Teraz zdajemy sobie sprawę z tego, że 

jesteśmy największymi głupcami. Z powodu naszej ignorancji wplątaliśmy się w sieć 

materialnych reakcji. Dlatego przybyliśmy tutaj, aby przyjąć schronienie Twoich lotosowych 

stóp, przez co natychmiast możemy pozbyć się wszelkich skutków naszych czynności 

karmicznych i w ten sposób uwolnić się od zanieczyszczenia materialnego cierpienia i 

przyjemności. 

    "Drogi Panie, ponieważ teraz jesteśmy duszami podporządkowanymi Twoim lotosowym 

stopom, możesz uwolnić nas z pułapki czynności karmicznych w postaci Jarasandhy. Drogi 

Panie, wiadomo Ci, że Jarasandha posiada siłę dziesięciu tysięcy słoni i dzięki tej sile uwięził 

nas niczym lew, który hipnotyzuje stado owiec. Mój drogi Panie, walczyłeś już z Jarasandhą 

osiemnaście razy i pokonałeś go siedemnastokrotnie, pomimo jego niezwykle potężnej 

pozycji. Lecz w Swej osiemnastej walce zachowałeś się jak zwykły człowiek i dlatego 

zdawało się, że zostałeś pokonany. Mój drogi Panie, wiemy jednak doskonale, że Jarasandha 

nigdy nie może Cię pokonać, bowiem Twoja siła, potęga, zasoby i władza są nieograniczone. 

Nikt nie może być Tobie równy lub wyższy od Ciebie. Porażka w osiemnastej walce z 

Jarasandhą jest niczym innym jak tylko przejawieniem Twojego ludzkiego zachowania. 

Niestety, głupi Jarasandha nie potrafił zrozumieć Twych sztuczek i od tamtego czasu stał się 

bardzo dumny ze swojej materialnej siły i prestiżu. Na przykład, doskonale wiedząc, że jako 

Twoi bhaktowie, podlegamy Twojemu zwierzchnictwu, zaaresztował nas i uwięził. 

    "Tak więc wyjawiłem Ci, w jak potwornym położeniu się znaleźliśmy, a Ty Panie możesz 

to rozważyć i zrobić co zechcesz. Jako posłaniec i przedstawiciel wszystkich uwięzionych 

królów, odkryłem wszystko przed Tobą i ofiarowałem Ci nasze modlitwy. Wszyscy królowie 

bardzo pragną Cię ujrzeć, by osobiście móc podporządkować się Twoim lotosowym stopom. 

Mój drogi Panie, bądź dla nich łaskawy i zadbaj o ich los." 

    W tej samej chwili, kiedy posłaniec uwięzionych królów przedstawiał Panu swój apel, 

przybył wielki mędrzec Narada. Był on wielkim świętym, jego włosy błyszczały niczym 

złoto, i kiedy wszedł do domu zgromadzeń, wydawało się, jak gdyby sam bóg Słońca obecny 

był pośród zgromadzonych. Pan Krsna jest czczony nawet przez Pana Brahmę i Pana Śivę, 

lecz skoro tylko ujrzał, że przybył Narada, natychmiast powstał, razem ze Swoimi ministrami 

i sekretarzami, aby powitać wielkiego mędrca i złożyć mu wyrazy Swojego szacunku, 

poprzez skłonienie przed nim głowy. Wielki mędrzec Narada zajął wygodne miejsce i Pan 

Krsna czcił go przy użyciu różnych parafernaliów, tak jak wymagane jest to przy powitaniu 
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 świętych osób. Próbując zadowolić Naradaji, Pan Krsna Swym słodkim i naturalnym głosem 

wypowiedział następujące słowa. 

    "Mój drogi wielki mędrcze pomiędzy półbogami, sądzę, że teraz wszystko układa się 

pomyślnie we wszystkich trzech światach. Masz zdolność podróżowania w przestrzeni, w 

wyższych, środkowych i niższych systemach planetarnych tego wszechświata. Więc kiedy cię 

spotykamy, to bez trudu możesz udzielić nam wszelkich informacji z trzech światów. W całej 

manifestacji kosmicznej Najwyższego Pana nie istnieje nic, co mogłoby być przed Tobą 

zatajone. Tobie wiadome jest wszystko, dlatego pragnąłbym cię zapytać czy Pandavowie 

czują się dobrze i jaki jest obecny plan Króla Yudhisthiry? Czy powiesz Mi, jakie są ich 

obecne zamiary?" 

    Wielki mędrzec Narada odpowiedział następującymi słowami: "Mój drogi Panie, mówiłeś 

o manifestacji kosmicznej stworzonej przez Najwyższego Pana, lecz ja wiem, że to Ty jesteś 

przenikającym wszystko stwórcą. Twoje energie są tak bardzo rozległe i niepojęte, że nawet 

tak potężne osoby jak Brahma, Pan tego wszechświata, nie są w stanie zmierzyć Twojej 

niepojętej mocy. Mój drogi Panie, jako Dusza Najwyższa, poprzez Swoją niepojętą moc 

obecny jesteś w sercu każdego, dokładnie tak jak ogień, który obecny jest w każdym, mimo 

że nikt nie jest w stanie zobaczyć go bezpośrednio. W uwarunkowanym życiu każda żywa 

istota podlega trzem siłom materialnej natury. Dlatego nie jest ona w stanie dostrzec Twej 

wszechobecności przy pomocy swoich materialnych oczu. Dzięki Twojej łasce wiele razy 

widziałem działanie Twojej niepojętej mocy i dlatego, kiedy pytasz mnie o wieści o 

Pandavach – co wcale nie jest Ci nieznane – nie jestem zaskoczony tym Twoim pytaniem. 

Mój drogi Panie, poprzez Swoje niepojęte moce stwarzasz tę manifestację kosmiczną, jak 

również utrzymujesz ją i unicestwiasz. To za pomocą Twojej niepojętej mocy jedynie ten 

świat materialny – mimo że jest tylko cieniem świata duchowego – wydaje się być 

rzeczywistym. Nikt nie jest w stanie zrozumieć, co zamierzasz uczynić w przyszłości. Twoja 

transcendentalna pozycja pozostaje zawsze niepojętą. Jeśli o mnie chodzi, to mogę jedynie 

składać Ci raz za razem moje pełne szacunku pokłony. Według cielesnej koncepcji wiedzy, 

każdy powodowany jest materialnymi pragnieniami i dlatego każdy rozwija nowe materialne 

ciała, jedno po drugim, w cyklu narodzin i śmierci. Zaabsorbowani taką koncepcją istnienia, 

nie wiemy w jaki sposób wydostać się z więzienia tego materialnego ciała. Dzięki Twojej 

bezprzyczynowej łasce mój Panie, przychodzisz tutaj, aby pokazać Swoje różne 

transcendentalne rozrywki, które są bardzo pouczające i pełne chwały. Dlatego nie pozostaje 

mi nic innego, jak tylko ofiarować Ci pełne szacunku pokłony. Mój drogi Panie, jesteś 

Najwyższym Parambrahmanem i Twoje rozrywki w postaci ludzkiej istoty są jeszcze jedną 

taktyczną rozrywką, niczym sztuka sceniczna, w której aktor odgrywa role różne od jego 

własnej tożsamości. Jako dobrze życzący im przyjaciel, zapytałeś o Swych kuzynów 

Pandavów, dlatego też pokrótce powiadomię Cię o ich zamierzeniach, a Ty proszę, posłuchaj 

łaskawie. Pozwól, że na początku powiadomię Cię, iż Król Yudhisthira posiada wszelkie 

bogactwa materialne, takie które można osiągnąć na najwyższej planecie tego wszechświata, 

na Brahmaloce. Nie ma takiego bogactwa, którego by on pragnął, lecz pomimo tego chce 

odprawiać ofiary Rajasuya, tylko po to, aby móc przebywać w Twoim towarzystwie i móc 

Cię zadowolić. 

    Narada poinformował Pana Krsnę: "Król Yudhisthira jest tak bogaty, że nawet na tej 

ziemskiej planecie osiągnął on wszystkie bogactwa Brahmaloki. Jest w pełni 

usatysfakcjonowany i nie potrzebuje niczego innego. Ma pod dostatkiem wszystkiego, lecz 

teraz pragnie on czcić Ciebie, po to, by osiągnąć Twą bezprzyczynową łaskę. Dlatego proszę 

Cię, abyś zechciał spełnić jego pragnienia. Mój drogi Panie, przy tych olbrzymich ofiarach 

Króla Yudhisthiry obecni będą wszyscy półbogowie i słynni królowie z całego wszechświata. 

    "Mój drogi Panie, jesteś Najwyższym Brahmanem, Osobą Boga. Ten, kto angażuje się w 

służbę oddania dla Ciebie poprzez przepisane metody słuchania, intonowania i pamiętania, z 
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 pewnością zostaje uwolniony od zanieczyszczeń sił materialnej natury, a co dopiero mówić o 

tych, którzy mają możliwość bezpośredniego oglądania i dotykania Ciebie. Mój drogi Panie, 

jesteś symbolem wszystkiego, co pomyślne. Twoje transcendentalne imię i sława znane są w 

całym wszechświecie, łącznie z wyższymi, środkowymi i niższymi systemami planetarnymi. 

Transcendentalne wody, które obmywają Twoje lotosowe stopy, znane są na wyższych 

systemach planetarnych jako Mandakini, na niższych systemach planetarnych jako Bhogavati 

i w tym ziemskim systemie planetarnym jako Ganges. Te uświęcone, transcendentalne wody 

płyną przez cały wszechświat, oczyszczając wszystko, gdzie tylko płyną. 

    Zanim wielki mędrzec Narada przybył do domu zgromadzeń Sudharma w Dvarace, Pan 

Krsna i Jego ministrowie i sekretarze rozważali plan zaatakowania Królestwa Jarasandhy. 

Ponieważ bardzo poważnie rozważali ten temat, propozycja Narady, aby Pan Krsna udał się 

do Hastinapury na wielką ofiarę Rajasuya Króla Yudhisthiry, nie spotkała się z większym 

zainteresowaniem. Pan Krsna mógł zrozumieć intencje Swoich towarzyszy, bowiem jest On 

zwierzchnikiem nawet Pana Brahmy. Dlatego, aby ich uspokoić, z uśmiechem rzekł do 

Uddhavy: "Mój drogi Uddhavo, zawsze byłeś Moim zaufanym i dobrze życzącym Mi 

przyjacielem. Dlatego wszystko pragnę widzieć przez ciebie, wierząc, że twoje rady są 

zawsze słuszne. Wierzę, że doskonale rozumiesz całą sytuację, dlatego pytam o twoje zdanie. 

Poradź Mi, co powinienem uczynić. Mam wiarę w ciebie i dlatego postąpię według twojej 

rady." Uddhavie wiadomo było, że Pan Krsna, mimo tego iż działał jako zwykły człowiek, 

znał wszystko – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jednak ponieważ Pan chciał się z nim 

skonsultować, Uddhava, pragnąc Mu usłużyć, zaczął mówić. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do sześćdziesiątego dziewiątego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Codzienne zajęcia Pana Krsny". 

*70. Pan Krsna w mieście Indraprastha 

    W obecności wielkiego mędrca Narady i wszystkich innych towarzyszy Pana Krsny, 

Uddhava rozważył całą sytuację i przemówił w następujący sposób: "Mój drogi Panie, 

pozwól mi na wstępie powiedzieć, że wielki mędrzec Narada Muni poprosił Cię, abyś udał się 

do Hastinapury i tam usatysfakcjonował Swą obecnością Swego kuzyna Yudhisthirę, który 

przygotowuje się do odprawienia wielkiej ofiary znanej jako Rajasuya. Sądzę, że powinieneś 

się tam udać Panie i pomóc Królowi w tym wielkim przedsięwzięciu. Chociaż postawienie na 

pierwszym miejscu zaproszenia od wielkiego mędrca Narady jest rzeczą całkowicie stosowną, 

to jednak mój Panie, Twoim obowiązkiem jest także udzielenie schronienia 

podporządkowanym Ci duszom. Oba cele mogą być spełnione, jeśli właściwe zrozumiemy 

całą sytuację. Jeśli nie pokonamy wszystkich królów, nikt nie będzie mógł odprawić ofiary 

Rajasuya. Innymi słowy, trzeba zrozumieć, że Król Yudhisthira nie może odprawić tej 

wielkiej ofiary bez osiągnięcia zwycięstwa nad Królem Jarasandhą. Ofiara Rajasuya może 

być odprawiona jedynie przez tego, kto pokonał wszystkich swoich przeciwników. Dlatego, 

aby zrealizować oba cele, najpierw musimy zabić Jarasandhę. Myślę, że jeśli w taki czy inny 

sposób uda nam się osiągnąć zwycięstwo nad Jarasandhą, wówczas niejako automatycznie 

zostaną spełnione wszystkie nasze cele. Uwięzieni królowie zostaną uwolnieni, a my 

będziemy mogli radować się Twoją transcendentalną sławą, która szerzyć się będzie po tym 

wydarzeniu. 

    "Lecz Król Jarasandha nie jest zwykłym człowiekiem. Dzięki swej sile równej sile 10 000 

słoni, był przeszkodą nawet dla wielkich wojowników. Jeśli więc istnieje ktoś, kto może 

pokonać tego króla, to jest to nie kto inny, jak tylko Bhimasena, bowiem on również posiada 

siłę 10 000 słoni. Najlepiej byłoby, aby Bhimasena walczył z nim w pojedynku. Wtedy można 
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 by uniknąć niepotrzebnej śmierci wielu żołnierzy. W rzeczywistości pokonanie Jarasandhy 

razem z jego aksauhini żołnierzy będzie rzeczą niezwykle trudną. Dlatego możemy przyjąć 

taktykę, która jest bardziej odpowiednia w tej określonej sytuacji. Wiemy, że Król Jarasandha 

jest bardzo oddany braminom. Jest on bardzo dobroczynnie wobec nich usposobiony i nigdy 

nie odmawia spełnienia żadnej prośby bramina. Dlatego myślę, że Bhimasena powinien udać 

się do Jarasandhy w szatach bramina, prosząc o jałmużnę, a następnie osobiście rozpocząć z 

nim walkę. Aby zapewnić Bhimasenie zwycięstwo, sądzę, że powinieneś mu towarzyszyć 

Panie. Jeśli walka odbędzie się w Twojej obecności, to pewien jestem, że Bhimasena wyjdzie 

z niej zwycięsko, bowiem jedynie dzięki Twojej obecności wszystko co niemożliwe staje się 

możliwe, tak jak Pan Brahma stwarza wszechświat, a Pan Śiva unicestwia go dzięki Twojemu 

wpływowi. 

    "W rzeczywistości to Ty stwarzasz i unicestwiasz całą manifestację kosmiczną. Pan 

Brahma i Pan Śiva są jedynie pozornymi przyczynami. Tworzenie i unicestwienie odbywają 

się w rzeczywistości za przyczyną niezwykłego czasu, który jest Twym bezosobowym 

reprezentantem. Wszystko znajduje się pod kontrolą czasu. Jeśli niewidoczny czas może robić 

tak cudowne rzeczy poprzez Pana Brahmę i Pana Śivę, to czyż Twoja obecność nie pomoże 

Bhimasenie pokonać Jarasandhy? Mój drogi Panie, kiedy Jarasandha zostanie zabity, wtedy 

żony uwięzionych królów będą tak radosne, że, wdzięczne za uwolnienie ich mężów, będą 

śpiewać Twoje chwały. Będą tak szczęśliwe jak gopi, kiedy uwolnione zostały z rąk 

Śankhasury. Wszyscy wielcy mędrcy, Król słoni, Gajendra, bogini fortuny, Sita, a nawet 

Twój ojciec i matka, zostali wyzwoleni dzięki Twej bezprzyczynowej łasce. W ten sam 

sposób także i my zostaliśmy wyzwoleni, dlatego zawsze sławimy Twoje transcendentalne 

czyny. 

    "Dlatego sądzę, że jeśli najpierw zabijesz Jarasandhę, to automatycznie rozwiąże to wiele 

innych problemów. Jeśli chodzi o ofiarę Rajasuya przygotowywaną w Hastinapurze, to 

odbędzie się ona albo dzięki pobożnym czynom uwięzionych królów, albo z powodu 

bezbożnych czynów Jarasandhy. 

    "Mój Panie, wygląda na to, że osobiście będziesz musiał udać się do Hastinapury odprawić 

tę wielką ofiarę, aby pokonać demonicznych królów, jak Jarasandha i Śiśupala, i oswobodzić 

królów pobożnych, więzionych przez Jarasandhę. Wielka ofiara zwana Rajasuya powinna 

odbyć się w tym samym czasie. Biorąc pod uwagę to wszystko, myślę Panie, że powinieneś 

niezwłocznie udać się do Hastinapury." 

    Ta rada Uddhavy doceniona została przez wszystkich obecnych tam uczestników 

zgromadzenia. Każdy uważał, że wizyta Pana Krsny w Hastinapurze będzie korzystna pod 

każdym względem. Wielki mędrzec Narada, starsi członkowie dynastii Yadu i Sam Krsna, 

Najwyższa Osoba Boga, wszyscy poparli Uddhavę. Następnie, poprosiwszy wpierw o 

pozwolenie Swego ojca Vasudevy i dziadka Ugraseny, Pan Krsna natychmiast rozkazał 

Swym sługom, Daruce i Jaitrze, aby przygotowali wszystko co konieczne do podróży do 

Hastinapury. Gdy wszystko było już gotowe, Pan Krsna pożegnał się z Panem Balaramą oraz 

z Ugraseną – królem dynastii Yadu – i po wysłaniu Swych żon z dziećmi i z całym bagażem 

naprzód, wsiadł do Swego rydwanu, na którym widniała flaga z wizerunkiem Garudy. 

    Przed wyruszeniem w drogę, Pan Krsna usatysfakcjonował wielkiego mędrca Naradę, 

ofiarowując mu różnego rodzaju przedmioty czci. Naradaji pragnął upaść do lotosowych stóp 

Krsny, lecz ponieważ Pan grał rolę ludzkiej istoty, ofiarował Mu swoje wyrazy szacunku 

jedynie w umyśle i, po umieszczeniu transcendentalnej formy Pana w swym sercu, opuścił 

zgromadzenie, unosząc się w powietrzu. Zwykle mędrzec Narada nigdy nie chodzi po 

powierzchni globu, lecz podróżuje w przestrzeni kosmicznej. Po odejściu Narady, Pan Krsna 

zwrócił się do posłańca, który przybył od uwięzionych królów. Kazał przekazać im, że nie 

powinni się martwić, bowiem wkrótce sprawi, że Król Magadhy, Jarasandha zostanie zabity. 

Tak więc życzył On wszelkiej pomyślności wszystkim uwięzionym królom, jak i posłańcowi. 
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 Po takim zapewnieniu Pana Krsny, posłaniec powrócił do uwięzionych królów i przekazał 

im szczęśliwą wiadomość o zbliżającej się wizycie Pana. Wszystkich królów bardzo 

uradowały te wieści i z wielką niecierpliwością zaczęli oczekiwać na przybycie Pana. 

    Rydwan Pana Krsny wyruszył w otoczeniu wielu innych rydwanów, słoni, kawalerii, 

piechoty i wielu innych królewskich parafernaliów. Wszędzie rozbrzmiewały głośne i 

pomyślne wibracje trąbek, bębnów, konch, rogów i kornetów. Za Krsną podążało Jego 16 000 

żon, którym przewodziła bogini fortuny Rukminidevi – idealna żona Pana Krsny – oraz ich 

synowie. Wszyscy ubrani byli w kosztowne szaty przystrojone ornamentami, a ich ciała 

wysmarowane były papką sandałową i obwieszone girlandami wonnych kwiatów. Siedząc w 

palankinach pięknie przystrojonych jedwabiem, flagami i złotymi koronkami, podążały za 

swym wspaniałym mężem Panem Krsną. Żołnierze piechoty nieśli tarcze, miecze i lance i 

stanowili straż przyboczną królowych. Na tyłach całej procesji znajdowały się żony i dzieci 

wszystkich zaprzyjaźnionych osób, a także wiele dziewcząt lekkich obyczajów. Wiele 

zwierząt pociągowych, takich jak byki, bawoły, muły i osły, niosło namioty, pościel i 

dywany, a kobiety, które podążały za nimi, siedziały w palankinach na wielbłądach. Ta 

panoramiczna procesja postępowała naprzód wśród okrzyków tłumów i pełna była 

różnobarwnych flag, parasoli, camar, różnego rodzaju broni, szat, ozdób, hełmów i zbroi. W 

blasku słonecznym procesja ta wyglądała jak ocean z wysokimi falami i rekinami. 

    W taki oto sposób procesja posuwała się w kierunku Hastinapury (New Dehli), 

przechodząc przez takie królestwa jak Anarta (Prowincja Gujarat), Sauvira (Sauret), przez 

wielką pustynię Rajasthan i Kuruksetrę. Pomiędzy tymi królestwami było wiele gór, rzek, 

miasteczek, wiosek, łąk i pól górniczych. Procesja, posuwając się naprzód, przechodziła przez 

nie wszystkie. W swej drodze do Hastinapury Pan Krsna przekroczył dwie duże rzeki Drsvati 

i Sarasvati. Następnie przemierzał prowincję zwaną Panchala i prowincję Matsya. Tak oto 

ostatecznie dotarł On do Indraprasthy. 

    Audiencja Najwyższej Osoby Boga nie należy do codzienności. Dlatego też, kiedy Król 

Yudhisthira usłyszał, że Pan Krsna przybył do jego miasta, tak bardzo się ucieszył, że w 

wielkiej ekstazie zjeżyły mu się włosy, i natychmiast wyszedł Panu na spotkanie, pragnąc 

przywitać Go odpowiednio. Polecił, aby grano muzykę i śpiewano pieśni, a uczeni bramini 

intonowali głośno hymny wedyjskie. Pan Krsna znany jest jako Hrsikeśa, pan zmysłów, i 

Król Yudhisthira poszedł Go przywitać dokładnie tak jak zmysły spotykają się ze 

świadomością życia. Król Yudhisthira był starszym kuzynem Krsny. Naturalnie, bardzo 

kochał on Pana i kiedy tylko Go ujrzał, jego serce wypełniło się olbrzymią miłością i 

uczuciem. Przez dłuższy czas nie widział on Pana i dlatego uważał to za wielkie szczęście, 

kiedy wreszcie mógł Go ujrzeć przed sobą. Toteż, wielce wzruszony, zaczął obejmować Pana 

raz po raz. 

    Wieczna forma Krsny jest stałą rezydencją bogini fortuny. Gdy tylko Król Yudhisthira 

objął Pana, natychmiast uwolnił się od wszelkich zanieczyszczeń materialnej egzystencji. 

Natychmiast odczuł transcendentalną rozkosz i pogrążył się w oceanie szczęścia. Jego oczy 

napełniły się łzami, a ciało zaczęło drżeć w ekstazie. Zupełnie zapomniał, że żyje w tym 

materialnym świecie. Następnie Bhimasena, następny z braci Pandavów, uśmiechnął się i 

uścisnął Pana Krsnę, myśląc o Nim jako o swoim kuzynie, i on również pogrążył się w 

wielkiej ekstazie. Ekstaza Bhimaseny była tak duża, że także zapomniał o swej materialnej 

egzystencji. Potem Sam Pan Krsna uścisnął trzech pozostałych Pandavów, Arjunę, Nakulę i 

Sahadevę. Również ci trzej zaczęli ronić łzy, a Arjuna raz po raz obejmował Krsnę, bowiem 

byli oni bardzo bliskimi przyjaciółmi. Dwaj młodsi Pandavowie, po tym jak Krsna przywitał 

ich uściskiem, upadli do Jego lotosowych stóp, pragnąc złożyć Mu swoje wyrazy szacunku. 

Następnie Pan Krsna złożył Swoje pokłony obecnym tam braminom, jak i starszym członkom 

dynastii Kuru, takim jak Bhisma, Drona i Dhrtarastra. Było tam wielu królów różnych 

prowincji, takich jak Kuru, Srnjaya, Kekaya, i Pan Krsna wymienił z nimi pozdrowienia i 
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 wyrazy szacunku. Profesjonalni recytatorzy, tacy jak sutowie, magadhowie i vandinowie, 

razem z braminami, zaczęli składać Panu swoje pełne szacunku modlitwy. Artyści i muzycy, 

tacy jak Gandharvowie, jak i błaznowie królewscy, zaczęli grać na bębnach, kotłach, vinach, 

mrdangach oraz trąbkach, i aby sprawić Panu przyjemność, prezentowali przed Nim swe 

umiejętności taneczne. Tak oto przesławny Pan Krsna, Najwyższa Osoba Boga, wkroczył do 

Hastinapury, która opływała we wszelkie bogactwa. Kiedy Pan Krsna wjeżdżał do miasta, 

wszyscy rozmawiali o Jego chwałach, wysławiając Jego transcendentalne imię, cechy, formę, 

itd. 

    Drogi, ulice i uliczki Hastinapury spryskane były aromatyczną wodą przez trąby 

odurzonych słoni. W różnych miejscach w mieście barwne festony i flagi zdobiły domy i 

ulice. Przy ważniejszych skrzyżowaniach były bramy dekorowane złotem, a po obu stronach 

tych bram stały złote dzbany z wodą. Te piękne dekoracje wysławiały zasobność i bogactwo 

miasta. Mieszkańcy miasta, ubrani w barwne nowe szaty, udekorowani ozdobami, girlandami 

kwiatów i spryskani wonnymi perfumami, zbierali się tu i ówdzie, biorąc udział w tej wielkiej 

ceremonii. Każdy dom oświetlony był setkami tysięcy lamp, umieszczonych w różnych 

rogach karnesów, na ścianach, kolumnach, podstawach i architrawach, i z daleka promienie 

tych lamp przypominały święto Dipavali (święto obchodzone w pierwszy dzień Nowego 

Roku według kalendarza hinduskiego). We wnętrzach domów paliły się pachnące kadzidła, a 

wychodzący przez okna dym sprawiał, że atmosfera stawała się niezwykle przyjemna. Na 

szczycie każdego domu powiewały flagi, a na dachach błyszczały złote naczynia z wodą. 

    Pan Krsna wkroczył do miasta Pandavów i ciesząc się tamtejszą wspaniałą atmosferą, 

wolno posuwał się naprzód. Kiedy młode dziewczęta usłyszały, że Pan Krsna – jedyny godny 

oglądania obiekt – przejeżdża ulicą, zapragnęły zobaczyć tę przesławną osobę. Ich włosy 

rozplatały się, a ich obcisłe sari rozluźniały, kiedy śpieszyły ujrzeć Krsnę. Porzuciły swoje 

domowe zajęcia, a te, które leżały w łóżkach razem ze swoimi mężami, natychmiast ich 

opuściły i pośpiesznie wyszły na ulice, pragnąc zobaczyć Pana Krsnę. 

    Procesja słoni, koni, rydwanów i piechoty była bardzo gromadna. Niektórzy, nie będąc w 

stanie dojrzeć wszystkiego spośród tłumu, powychodzili na dachy swoich domów. Wszyscy 

radzi byli ujrzeć Pana Krsnę i tysiące Jego królowych. Obrzucając całą procesję kwiatami, w 

swoich umysłach obejmowali Krsnę i w ten sposób witali Go serdecznie. Kiedy ujrzeli Go 

pośród wielu Jego królowych, niczym księżyc pośród wielu ciał świetlnych, zaczęli 

rozmawiać pomiędzy sobą. 

    Jedna dziewczyna powiedziała do drugiej: "Moja droga przyjaciółko, zastanawiam się, 

jakież to pobożne czyny musiały spełnić te królowe, że teraz mogą cieszyć się uśmiechniętą 

twarzą i miłosnymi spojrzeniami Krsny." Kiedy Pan Krsna przejeżdżał drogą, czasami 

zatrzymywał się na chwilę i wtedy niektórzy, bogaci, cieszący się szacunkiem i wolni od 

grzesznych czynów mieszkańcy miasta składali Panu w darze różne pomyślne artykuły, chcąc 

godnie Go powitać. Wszyscy czcili Go jako pokorni słudzy. 

    Kiedy Krsna wszedł do pałacu, na sam Jego widok wszystkie damy zapałały miłością do 

Niego. Powitały go z błyszczącymi, pełnymi miłości oczyma, a Pan Krsna uśmiechnął się i 

przyjął ich uczucia i gesty powitania. Kiedy Kunti – matka Pandavów – zobaczyła swojego 

bratanka, Pana Krsnę, Najwyższą Osobę Boga, i ona napełniła się miłością. Natychmiast 

powstała ze swego łóżka i pojawiła się przed Nim ze swoją synową Draupadi, i pełna 

macierzyńskiej miłości, objęła Pana. Kiedy Krsna wszedł do pałacu, Król Yudhisthira w 

swojej olbrzymiej radości całkowicie stracił orientację i praktycznie zapomniał o tym, co miał 

robić, aby odpowiednio powitać i uwielbić Krsnę. Pan Krsna z przyjemnością złożył swoje 

wyrazy szacunku i pokłony Kunti i innym starszym damom mieszkającym w pałacu. Jego 

młodsza siostra Subhadra także była tam obecna i razem z Draupadi złożyła swoje pełne 

szacunku pokłony lotosowym stopom Pana. Na znak swej teściowej, Draupadi przyniosła 

ubrania, ornamenty i girlandy, i tymi parafernaliami powitały one Rukmini, Satyabhamę, 
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 Bhadrę, Jambavati, Kalindi, Mitravindę, Laksmanę i pełną oddania Satyę. Te główne żony 

Krsny powitane zostały w pierwszej kolejności, a następnie pozostałe królowe także 

otrzymały należne im powitanie. Król Yudhisthira zatroszczył się o to, aby Krsna mógł 

dobrze odpocząć, jak również zadbał o to, aby wszyscy, którzy przybyli razem z Nim – a 

mianowicie Jego królowe, Jego żołnierze, Jego ministrowie i sekretarze – zostali wygodnie 

ulokowani. Zadbał o to, aby podczas swojego pobytu u Pandavów, mogli oni każdego dnia 

doświadczać nowej gościnności. 

    To właśnie wtedy Pan Krsna, z pomocą Arjuny, pragnąc zadowolić boga Słońca, pozwolił 

mu pochłonąć las Khandava. Z tego pożaru Krsna ocalił demona Mayasurę, który ukrywał się 

w lesie. Mayasura czuł się zobowiązany Pandavom i Panu Krsnie, toteż zbudował w 

Hastinapurze przepiękny dom zgromadzeń. Pan Krsna, chcąc zadowolić Króla Yudhisthirę, 

pozostał w Hastinapurze przez kilka miesięcy. W czasie Swojego pobytu w tym mieście, Pan 

Krsna zwykł udawać się na przechadzki, które sprawiały Mu wiele przyjemności. Razem z 

Arjuną powoził rydwanem, a wielu wojowników i żołnierzy zwykło podążać za nimi. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do siedemdziesiątego rozdziaw książki 

Krsna, zatytułowanego "Pan Krsna w mieście Indraprastha ". 
 

*71. Wyzwolenie Króla Jarasandhy 

    W obecności wielu zgromadzonych, pośród których znajdowały się bardzo szanowane 

osoby, mieszkańcy miasta, przyjaciele, krewni, bramini, ksatriyowie i vaiśyowie, oraz bracia 

Króla Yudhisthiry, Król zwrócił się do Pana Krsny w ten sposób: "Mój drogi Panie Krsno, 

ofiarę Rajasuya powinien odprawić cesarz i jest to ofiara uważana za najważniejszą spośród 

wszystkich ofiar. Poprzez tę ofiarę pragnę zadowolić półbogów, którzy są Twymi 

upełnomocnionymi przedstawicielami w tym materialnym świecie i pragnę, abyś zechciał mi 

pomóc w tym wielkim przedsięwzięciu, tak aby zostało ono uwieńczone sukcesem. Jeśli 

chodzi o nas, Pandavów, to nie ma rzeczy, o którą chcielibyśmy prosić półbogów. To, że 

jesteśmy Twoimi bhaktami, zadowala nas w pełni. W Bhagavad-gicie mówisz: "Osoby 

zwiedzione przez pragnienia materialne oddają cześć półbogom", lecz nasz cel jest inny. Chcę 

odprawić tę ofiarę Rajasuya i zaprosić na tę okazję półbogów, aby pokazać im, że nie 

posiadają oni żadnej mocy niezależnie od Ciebie. Wszyscy są Twymi sługami, a Ty jesteś 

Najwyższą Osobą Boga. Głupcy o ubogim zasobie wiedzy uważają Cię Panie za zwykłą 

ludzką istotę. Czasami usiłują doszukać się w Tobie jakichś błędów, a czasem Cię 

zniesławiają. Dlatego pragnę odprawić tę Rajasuya yajnę. Pragnę zaprosić wszystkich 

półbogów, poczynając od Pana Brahmy i Pana Śivy, jak i innych wzniosłych przywódców 

planet niebiańskich. Podczas tego wielkiego zgromadzenia półbogów z różnych części 

wszechświata, chcę udowodnić Panie, że Ty jesteś Najwyższą Osobą Boga, a każdy jest 

Twoim sługą. 

    "Mój drogi Panie, ci którzy nieustannie pozostają w świadomości Krsny i którzy myślą o 

Twych lotosowych stopach lub też o Twych butach, z pewnością uwolnieni zostają od 

wszelkiego zanieczyszczenia tej materialnej egzystencji. Osoby zaangażowane w służbę dla 

Ciebie w pełnej świadomości Krsny, ci, którzy medytują o Tobie, lub też składają Ci 

modlitwy w ofierze, są już duszami oczyszczonymi. Bezustannie zaangażowane w służbę w 

świadomości Krsny, osoby takie uwalniają się od cyklu powtarzających się narodzin i 

śmierci. Nie pragną one nawet uwolnić się z tej materialnej egzystencji czy też cieszyć się 

materialnym bogactwem. Ich pragnienia zostają spełnione przez czynności w świadomości 

Krsny. Jeśli o nas chodzi, to jesteśmy w pełni Ci podporządkowani i dzięki Twej łasce mamy 

to szczęście, że możemy oglądać Cię osobiście. Dlatego w całkiem naturalny sposób nie 
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 pragniemy posiadać materialnych bogactw. Ty jesteś Najwyższą Osobą Boga – taka jest 

konkluzja mądrości wedyjskiej. Chcę udowodnić ten fakt i pragnę pokazać światu różnicę 

pomiędzy przyjęciem Ciebie za Najwyższą Osobę Boga, a uważaniem Ciebie za zwykłą 

potężną postać historyczną. Pragnę pokazać światu, że doskonałość życia można osiągnąć 

poprzez przyjęcie schronienia Twoich lotosowych stóp, dokładnie w ten sam sposób, jak 

wszystkie gałęzie, gałązki, liście i kwiaty całego drzewa można zadowolić poprzez 

podlewanie korzenia tego drzewa. Tak więc, jeśli ktoś przyjmie świadomość Krsny, jego 

życie stanie się pełne, zarówno pod względem materialnym, jak i duchowym. 

    "Nie oznacza to, że jesteś stronniczy względem osoby świadomej Krsny i obojętny wobec 

osoby nieświadomej Krsny. Jesteś równy wobec wszystkich – tak brzmi Twoje stwierdzenie. 

Nie możesz faworyzować jednych i nie interesować się drugimi, ponieważ Ty przebywasz w 

sercu każdego jako Dusza Najwyższa i każdemu przyznajesz należne skutki jego czynności 

karmicznych. Ty dajesz każdej żywej istocie szansę cieszenia się tym materialnym światem, 

tak, jak tego ona pragnie. Jako Dusza Najwyższa, przebywasz w ciele razem z żywą istotą, 

przyznając jej skutki jej własnych czynów, jak i możliwości rozwinięcia służby oddania dla 

Ciebie poprzez rozwinięcie świadomości Krsny. Otwarcie stwierdzasz, że powinniśmy 

podporządkować się Tobie, porzucając wszelkie inne zajęcia, a wówczas zaopiekujesz się 

nami, uwalniając nas od skutków wszystkich naszych grzechów. Jesteś niczym drzewo 

pragnień z planet niebiańskich , które spełnia wszelkie pragnienia. Każdy ma prawo osiągnąć 

najwyższą doskonałość życia, lecz jeśli ktoś nie posiada takiego pragnienia, wtedy 

przyznajesz mu mniej błogosławieństw i nie jest to wynikiem Twej stronniczości." 

    Wysłuchawszy Króla Yudhisthiry, Krsna odpowiedział w następujący sposób: "Mój drogi 

Królu Yudhisthiro, zabójco wrogów, uosobienie idealnej sprawiedliwości, całkowicie 

popieram twoją decyzję, aby odprawić ofiarę Rajasuya. Jeśli odprawisz tę wielką ofiarę, twoje 

imię zapisze się w historii ludzkiej cywilizacji. Mój drogi Królu, pozwól, że cię powiadomię, 

że takie jest pragnienie wszystkich wielkich mędrców, twoich przodków, półbogów, 

krewnych i przyjaciół, a także i Moje. Sądzę, że ofiara ta zadowoli każdą żyjącą istotę. Lecz 

najpierw powinieneś pokonać wszystkich królów świata i zebrać wszystkie parafernalia 

konieczne do odprawienia tej ofiary. Mój drogi Królu Yudhisthiro, twoi czterej bracia są 

bezpośrednimi przedstawicielami ważnych półbogów, takich jak Varuna, Indra, etc. (Mówi 

się, że Bhima narodził się z półboga Varuny, Arjuna z półboga Indry, podczas gdy Król 

Yudhisthira narodził się z Yamaraja.) Twoi bracia są wielkimi bohaterami, a ty jesteś 

najbardziej pobożnym i opanowanym królem, dlatego znany jesteś jako Dharmaraja. Swoimi 

niezwykłymi kwalifikacjami w służbie oddania dla Mnie, wszyscy zdołaliście podbić Moje 

serce." 

    Pan Krsna powiedział Królowi Yudhisthirze, że swoją miłością może pokonać Go ten, kto 

zdołał ujarzmić swoje zmysły. Ten, który nie pokonał swoich zmysłów, nie może "zdobyć" 

Najwyższej Osoby Boga. Na tym polega tajemnica służby oddania. Opanowanie zmysłów 

oznacza bezustanne zaangażowanie ich w służbę oddania dla Pana. Szczególną kwalifikacją 

wszystkich braci Pandavów było to, że ich zmysły zawsze zajęte były służbą oddania dla 

Pana. Ten, kto w ten sposób angażuje swoje zmysły, zostaje oczyszczony, a rzeczywiście 

służyć Panu można dopiero z oczyszczonymi zmysłami. Tak więc bhakta może "zdobyć" 

Pana poprzez transcendentalną służbę miłości i oddania. 

    Pan Krsna kontynuował: "Nikt w tych trzech światach, nie wyłączając potężnych 

półbogów, nie jest w stanie przewyższyć Moich bhaktów pod względem sześciu bogactw, a 

mianowicie: zamożności, sławy, siły, piękna, wiedzy i wyrzeczenia. Dlatego, jeśli chcesz 

pokonać królów tego świata, to możesz być pewien, że nie ma możliwości, aby wyszli oni z 

tej walki zwycięsko." 

    Kiedy Pan Krsna w ten sposób zachęcił Króla Yudhisthirę, twarz Króla zajaśniała 

transcendentalnym szczęściem niczym rozkwitający kwiat. Polecił więc swoim młodszym 
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 braciom, aby pokonali wszystkich królów tej Ziemi. Krsna upełnomocnił Pandavów do 

wykonania Jego wielkiej misji ukarania niewiernych niegodziwców tego świata i dania 

ochrony wiernym Mu bhaktom. Dlatego w Swojej formie Visnu, Pan trzyma w Swych rękach 

cztery rodzaje broni. W dwóch rękach trzyma On konchę i kwiat lotosu, a w dwóch 

pozostałych maczugę i czakrę. Maczuga i czakra przeznaczone są dla abhaktów, lecz 

ponieważ Pan jest Najwyższym Absolutem, skutek wszelkich Jego broni jest taki sam. 

Maczugą i czakrę karze On nikczemników po to, aby uprzytomnili sobie, że nie są oni 

wszystkim, że ponad nimi jest Najwyższy Pan. Dmiąc w konchę i ofiarowując 

błogosławieństwa kwiatem lotosu, zawsze zapewnia bhaktów, że nikt nie może ich pokonać, 

nawet w największej niedoli. Król Yudhisthira, otrzymawszy takie zapewnienie Pana, polecił 

swemu najmłodszemu bratu Sahadevie, któremu towarzyszyli żołnierze plemienia Srnjaya, 

aby podbił kraje południowe. W podobny sposób polecił on Nakuli, któremu towarzyszyli 

żołnierze z Matsyadeśy, aby podbił królestwa zachodnie. Arjuna, w towarzystwie żołnierzy z 

Kekayadeśy, został wysłany na podbicie krajów północy, a Bhimasena, któremu towarzyszyli 

żołnierze z Madradeśy (Madras), otrzymał polecenie, aby podbić królów na wschodzie. 

    Należy zauważyć, że wysyłając swych młodszych braci na podbój królestw w różnych 

stronach świata, tak naprawdę Król Yudhisthira nie zamierzał wypowiadać tym królestwom 

wojny. Wyruszywszy w różne strony świata, bracia Pandavowie powiadomili różnych królów 

o tym, że Król Yudhisthira zamierza odprawić ofiarę zwaną Rajasuya. Poinformowali królów, 

że powinni oni zapłacić specjalny podatek, aby umożliwić wykonanie tej ofiary. Zapłacenie 

podatku Cesarzowi Yudhisthirze było oznaką uznania zależności od niego. Do walki 

dochodziło dopiero wtedy, kiedy jakiś król odmówił zapłacenia podatku. Tak więc, dzięki 

swym wpływom i swej sile, bracia Pandavowie podbili królestwa wszystkich stron świata i 

zebrawszy dostateczne podatki i dary, przywieźli je Królowi Yudhisthirze. 

    Jednak Król Yudhisthira bardzo się zaniepokoił słysząc, że Król Jarasandha z Magadhy nie 

uznał jego zwierzchnictwa. Widząc niepokój Króla Yudhisthiry, Pan Krsna poinformował go 

o planie Uddhavy mówiącym o tym, jak pokonać Jarasandhę. Bhimasena, Arjuna i Pan Krsna 

wyruszyli następnie do Girivrajy, stolicy Jarasandhy, włożywszy na siebie stroje braminów. 

Był to plan obmyślony przez Uddhavę, zanim jeszcze Pan Krsna wyruszył do Hastinapury i 

właśnie teraz plan ten realizowany był w praktyce. 

    Król Jarasandha był bardzo obowiązkowym grhasthą i darzył on wielkim szacunkiem 

braminów. Był on wielkim wojownikiem, królem-ksatriyą, lecz nie przestrzegał zaleceń 

wedyjskich. Zgodnie z zaleceniami Ved, bramini uważani są za mistrzów duchowych 

wszystkich pozostałych kast. Pan Krsna, Arjuna i Bhimasena w rzeczywistości byli 

ksatriyami, lecz przebrali się w stroje bramińskie i udali się do Króla Jarasandhy w czasie, 

kiedy rozdawał jałmużnę braminom. 

    Pan Krsna, przebrany za bramina, powiedział Królowi: "Wszelka chwała waszej 

królewskiej mości. My trzej jesteśmy gośćmi w twoim pałacu i przybywamy z daleka. 

Przyszliśmy tutaj, aby prosić cię o jałmużnę i mamy nadzieję, że dasz nam wszystko, o co 

tylko cię poprosimy. Znamy twoje wielkie zalety. Osoba, która jest tolerancyjna, zawsze 

gotowa jest znosić wszystko, nawet to, co może być dla niej nieszczęściem. Tak jak 

przestępca jest w stanie popełnić najokropniejsze zbrodnie, tak osoba usposobiona 

dobroczynnie – tak jak ty – jest w stanie dać wszystko, o co tylko zostanie poproszona. Dla 

tak wielkodusznej osoby jak ty, nie ma rozgraniczenia na krewnych i przybyszów z zewnątrz. 

Sławny człowiek żyje wiecznie, nawet po swej śmierci. Dlatego też każda osoba, która jest w 

stanie spełniać czyny, które uwiecznią jej dobre imię i sławę, lecz mimo tego nie postępuje 

tak, wówczas wśród innych uchodzi za paskudną. Potępienie takiej osoby nigdy nie jest 

wystarczające, a jej odmówienie jałmużny jest rzeczą tak karygodną, że z tego powodu 

powinna rozpaczać całe swoje życie. Wasza królewska mość, musiałeś słyszeć pełne chwały 

imiona takich osób jak Hariścandra, Rantideva i Mudgala, którzy zwykli żyć tylko na ziarnie 
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 zebranym z pola ryżowego, i o wielkim Maharajy Śibi, który ocalił życie gołębia poprzez 

dostarczenie mu mięsa z własnego ciała. Te wielkie osoby osiągnęły wielką sławę jedynie 

przez poświęcenie tego tymczasowego, nietrwałego ciała." Tak więc Pan Krsna, przebrany w 

szaty bramina, poinformował Jarasandhę, że sława, w przeciwieństwie do ciała, nie ginie. 

Jeśli ktoś może osiągnąć niezniszczalną sławę poprzez poświęcenie tego nietrwałego ciała, to 

stanie się on bardzo poważaną osobą w historii ludzkiej cywilizacji. 

    Podczas przemowy Pana Krsny, który tak jak Arjuna i Bhima przebrany był w szaty 

bramina, Jarasandha zauważył, że przybysze nie byli prawdziwymi braminami. Na ich ciałach 

znajdowały się znaki, na podstawie których Jarasandha mógł zorientować się, że byli oni 

ksatriyami. Ich ramiona były odciśnięte od noszenia łuku, ich ciała były pięknie zbudowane, a 

ich głosy były doniosłe i miały rozkazujący ton. Jarasandha doszedł do wniosku, że z 

pewnością nie byli oni braminami lecz ksatriyami. Sądził także, że gdzieś już ich widział. 

Chociaż te trzy osoby były ksatriyami, przybyli oni do jego pałacu, błagając o jałmużnę 

niczym bramini. Dlatego Jarasandha postanowił spełnić ich pragnienie, pomimo tego, że byli 

ksatriyami. Myślał on w ten sposób, ponieważ ich pozycja została już obniżona przez sam 

fakt, że pojawili się przed nim jako żebracy. "W tych okolicznościach", myślał Jarasandha, 

"gotów jestem dać im cokolwiek. Nawet jeśli poproszą o moje ciało, nie powinienem wahać 

się go im oddać." W związku z tym zaczął myśleć o Bali Maharajy. Pan Visnu pojawił się 

przed Bali w szatach bramina, prosząc go o jałmużnę, i w ten sposób przejął całe jego 

bogactwo i królestwo. Zrobił to dla Indry, który po porażce w walce z Maharają Bali 

pozbawiony został swojego królestwa. Chociaż Bali Maharaja został oszukany, jego sława 

jako wielkiego bhakty, który był w stanie przeznaczyć na jałmużnę wszystko co posiadał, 

ciągle trwa we wszystkich trzech światach. Bali Maharaja mógł odgadnąć, że tym braminem 

był Sam Pan Visnu i że przybył On do niego w imieniu Indry, aby odebrać jego bogate 

królestwo. Mistrz duchowy Bali Maharajy i zarazem kapłan jego rodziny, Śukracarya, 

wielokrotnie uprzedzał go o tym, a jednak Bali nie zawahał się oddać w jałmużnie 

wszystkiego, czego zapragnął bramin. Jarasandha myślał, "Jestem zdecydowany. Jeśli mogę 

osiągnąć nieśmiertelną sławę poprzez poświęcenie tego śmiertelnego ciała, to muszę działać 

zgodnie z tym celem. Życie ksatriyi, który nie żyje dla dobra braminów, z pewnością godne 

jest potępienia." 

    W rzeczywistości Jarasandha był bardzo szczodry w rozdawaniu jałmużny i dlatego 

poinformował on Pana Krsnę, Bhimę i Arjunę: "Moi drodzy bramini, możecie prosić mnie o 

cokolwiek czego tylko pragniecie. Jeśli chcecie, możecie także wziąć moją głowę. Gotów 

jestem ją oddać." 

    Wtedy Pan Krsna zwrócił się do Jarasandhy w następujący sposób: "Mój drogi Królu, 

proszę zauważ, że w rzeczywistości nie jesteśmy braminami, ani też nie przyszliśmy prosić 

cię o pokarm czy ziarno. Wszyscy jesteśmy ksatriyami i przyszliśmy wyzwać cię na 

pojedynek. Mamy nadzieję, że przyjmiesz to wyzwanie. Zauważ proszę, że oto jest drugi syn 

Króla Pandu, Bhimasena, a oto trzeci syn Pandu, Arjuna. Jeśli chodzi o Mnie, to jestem twym 

dawnym wrogiem. Nazywam się Krsna i jestem kuzynem Pandavów." 

    Kiedy Pan Krsna ujawnił, kim są naprawdę, Król Jarasandha zaczął się śmiać bardzo 

głośno, a następnie rozgniewany wykrzyknął: "Głupcy! Jeśli chcecie ze mną walczyć, to 

natychmiast zgadzam się na to. Lecz Krsno, wiem, że jesteś tchórzem. Dlatego odmawiam 

walki z Tobą, bowiem już raz uległeś dezorientacji, kiedy spotkałeś się ze mną w walce. Ze 

strachu opuściłeś Swoje miasto Mathurę i schowałeś się w morzu. Dlatego nie mogę zgodzić 

się na walkę z Tobą. Jeśli chodzi o Arjunę, to wiem, że jest młodszy ode mnie i dlatego nie 

jest równym mi wojownikiem. Odmawiam też walki z nim, bowiem nie jest on równym 

partnerem do walki. Jeśli natomiast chodzi o Bhimasenę, to sądzę, że jedynie on nadaje się do 

walki ze mną." Zaraz po tym Król Jarasandha wręczył Bhimasenie bardzo ciężką maczugę i 

pochwyciwszy taką samą oznajmił, że będą walczyć poza murami miasta. 
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     Znalazłszy się poza miastem, Bhimasena i Król Jarasandha zaczęli walczyć na maczugi, 

które były silne niczym pioruny, i pełni chęci do walki, uderzali się nawzajem. Obaj byli 

mistrzami w walce na maczugi, a ich technika uderzeń była tak doskonała, że wyglądali w tej 

walce jak dwaj aktorzy dramatyczni tańczący na scenie. Kiedy maczugi Bhimaseny i 

Jarasandhy zderzały się głośno, wydawały dźwięk podobny odgłosowi kłów dwóch 

walczących słoni, albo też do grzmotu błyskawicy podczas burzy. Kiedy dwa słonie walczą ze 

sobą na polu trzciny cukrowej, każdy z nich łapie laskę trzciny cukrowej i mocno trzymając ją 

w swojej trąbie, uderza nią w drugiego słonia. Każdy słoń mocno uderza w ramiona, 

obojczyki, pierś, uda i nogi swego wroga i w ten sposób laski trzciny cukrowej zostają 

całkowicie połamane. Podobnie połamane zostały wszystkie maczugi, których Jarasandha i 

Bhimasena używali w walce. Wtedy zaczęli walczyć na pięści. Zarówno Jarasandha, jak i 

Bhimasena byli bardzo rozjuszeni, więc zaczęli okładać się pięściami, a odgłos tych uderzeń 

podobny był odgłosowi pochodzącemu z uderzeń żelaznych sztab, czy odgłosów piorunów. 

Wyglądali niczym dwa walczące słonie. Niestety, żaden nie mógł pokonać swego 

przeciwnika, bowiem obaj byli mistrzami w tego typu walce, posiadali równą siłę i ich 

technika walki także była jednakowa. Ani Jarasandha ani Bhimasena nie odczuwali 

zmęczenia i żaden z nich nie mógł pokonać swego przeciwnika, mimo iż nieustannie okładali 

się pięściami. Po zakończeniu dnia, nocą mieszkali jak przyjaciele w pałacu Jarasandhy, a 

następnego dnia kontynuowali walkę. W ten sposób minęło dwadzieścia siedem dni walki. 

    Dwudziestego ósmego dnia Bhimasena powiedział Krsnie: "Mój drogi Krsno, muszę 

szczerze przyznać, że nie jestem w stanie pokonać Jarasandhy." Jarasandha urodził się w 

dwóch różnych częściach, z dwóch różnych matek. Kiedy jego ojciec zobaczył, że niemowlę 

było nic nie warte, porzucił obie części w lesie, gdzie następnie zostały znalezione przez 

czarownicę o czarnym sercu zwaną Jara. Zdołała ona połączyć obie części niemowlęcia, od 

stóp aż po głowę. Znając tę historię, Pan Krsna wiedział, w jaki sposób można zabić 

Jarasandhę. Dlatego poinformował on Bhimasenę, że skoro Jarasandha otrzymał życie 

poprzez połączenie obu części jego ciała, to można go zabić poprzez rozłączenie tych dwóch 

części. Tak więc Pan Krsna przekazał Swą siłę ciału Bhimaseny i poinformował go, w jaki 

sposób można zabić Jarasandhę. Zerwawszy gałązkę z drzewa, Pan Krsna rozwidlił ją na dwie 

części. W ten sposób pokazał Bhimasenie, w jaki sposób można zabić Jarasandhę. Pan Krsna, 

Najwyższa Osoba Boga, jest wszechmocny i jeśli pragnie On kogoś zabić, nikt nie jest w 

stanie ocalić tej osoby. Podobnie, jeśli pragnie On kogoś ocalić, to nikt nie może zabić tej 

osoby. 

    Po otrzymaniu wskazówek Pana Krsny, Bhimasena chwycił Jarasandhę za nogi i powalił 

go na ziemię. Kiedy Jarasandha upadł na ziemię, Bhimasena przycisnął jedną z nóg 

Jarasandhy do ziemi, a dwoma rękami złapał go za drugą nogę. Trzymając Jarasandhę w ten 

sposób, rozdarł jego ciało na dwie części, poczynając od odbytu aż po głowę. Tak jak słoń 

rozłupuje gałęzie drzewa, tak Bhimasena rozszarpał ciało Jarasandhy. Osoby stojące w 

pobliżu, które były świadkami tej walki, zobaczyły, że ciało Jarasandhy podzielone zostało na 

dwie połowy, tak że każda z nich miała jedną nogę, jedno udo, jedno jądro, jedną pierś, 

połowę kręgosłupa, połowę klatki piersiowej, jeden obojczyk, jedną rękę, jedno oko, jedno 

ucho i połowę twarzy. 

    Jak tylko rozniosła się wieść o śmierci Jarasandhy, mieszkańcy Magadhy zaczęli krzyczeć: 

"O nieszczęsny, o nieszczęsny", podczas gdy Pan Krsna i Arjuna uścisnęli Bhimasenę, 

gratulując mu zwycięstwa. Mimo, że Jarasandha został zabity, ani Krsna ani Pandavowie nie 

rościli sobie prawa do tronu. Ich celem było zabicie Jarasandhy, który był przyczyną różnego 

rodzaju zakłóceń i niepokoju w świecie. Demony zawsze sprawiają kłopoty, podczas gdy 

półbogowie zawsze starają się utrzymać świat w pokoju. Misja Pana Krsny polega na 

ochronie osób prawych i unicestwieniu demonów, którzy są przyczyną zakłóceń. Dlatego Pan 

Krsna przywołał syna Jarasandhy o imieniu Sahadeva, i po odpowiednich ceremoniach 
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 rytualistycznych poprosił go, aby zajął miejsce swego ojca i w pokoju rządził całym 

królestwem. Pan Krsna jest panem całej manifestacji kosmicznej, dlatego pragnie On, by 

każdy żył w pokoju praktykując świadomość Krsny. Po wyniesieniu na tron Sahadevy, Pan 

uwolnił wszystkich królów bezprawnie więzionych przez Jarasandhę. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do siedemdziesiątego pierwszego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Wyzwolenie Króla Jarasandhy ". 

*72. Pan Krsna powraca do Hastinapury 

    Królowie i książęta uwolnieni przez Pana Krsnę po śmierci Jarasandhy byli władcami 

różnych części świata. Jarasandha posiadał tak potężną siłę militarną, że zdołał on podbić tych 

wszystkich królów i książąt w łącznej liczbie 20 800. Wszyscy więzieni byli przez długi czas 

w jaskini górskiej, która służyła za fortecę. Kiedy dzięki łasce Pana Krsny zostali uwolnieni, 

wyglądali bardzo żałośnie, ich ubrania były bardzo skąpe, a twarze wyschnięte z powodu 

braku odpowiedniej troski o ciało. Na skutek głodu ich ciała utraciły piękno i blask. Z 

powodu długiego uwięzienia, byli bardzo osłabieni, każda część ich ciała uległa rozluźnieniu i 

stała się niezdolna do użytku. Lecz pomimo tylu cierpień w tak okropnych warunkach, mieli 

możność myślenia o Najwyższej Osobie Boga, Visnu. 

    Teraz ujrzeli przed Sobą transcendentalne ciało Pana Krsny, o odcieniu świeżej chmury na 

niebie. Pojawił się przed nimi w pięknych jedwabnych szatach koloru żółtego, jako 

czteroramienny Visnu trzymający różne symbole: buławę, konchę, czakrę i kwiat lotosu. Jego 

pierś naznaczona była złotymi liniami, a brodawki Jego piersi wyglądały niczym okółek 

kwiatu lotosu. Jego oczy podobne były płatkom lotosu, a Jego uśmiechnięta twarz była 

symbolem wiecznego pokoju i dobrobytu. W Jego uszy wpięte były piękne błyszczące 

kolczyki, a Jego hełm zdobiły drogocenne klejnoty. Perłowy naszyjnik Pana oraz bransolety i 

bransoletki na Jego ciele błyszczały transcendentalnym pięknem. Jego pierś zdobił wspaniale 

błyszczący klejnot Kaustubha. Oprócz tego Pan miał na Sobie girlandę. Kiedy, po tak długim 

cierpieniu, książęta i królowie ujrzeli Pana Krsnę i Jego piękne transcendentalne cechy, nie 

mogli napatrzyć się na Niego, jak gdyby pijąc swoimi oczyma nektar Jego piękna, liżąc 

językami Jego ciało, nosami wąchając aromat tego ciała i obejmując Go swoimi ramionami. 

Jedynie dzięki temu, że mieli przed sobą Najwyższą Osobę Boga, natychmiast zniweczone 

zostały skutki wszelkich ich grzesznych czynów. Dlatego bez wahania podporządkowali się 

lotosowym stopom Pana. W Bhagavad-gicie powiedziane jest, że jeśli ktoś nie jest wolny od 

wszelkiego rodzaju grzesznych reakcji, to nie może się on w pełni podporządkować 

lotosowym stopom Pana. Wszyscy książęta, którzy ujrzeli Pana Krsnę, natychmiast 

zapomnieli o swych przeszłych cierpieniach. Ze złożonymi dłońmi, pełni oddania, zaczęli 

ofiarowywać Panu Krsnie następujące modlitwy. 

    "Drogi Panie, Najwyższa Osobo Boga, panie wszystkich półbogów, jesteś w stanie 

natychmiast usunąć wszelkie cierpienia Swych bhaktów, ponieważ są oni w pełni Ci 

podporządkowani. O drogi Panie Krsno, o wieczne Bóstwo transcendentalnego szczęścia i 

wiedzy, który jesteś wiecznie nieśmiertelny. Składamy pełne szacunku pokłony Twoim 

lotosowym stopom. To dzięki Twojej bezprzyczynowej łasce zostaliśmy uwolnieni od 

Jarasandhy, lecz teraz modlimy się do Ciebie o uwolnienie nas od złudnej energii tej 

materialnej egzystencji. Prosimy, zatrzymaj ten cykl powtarzających się narodzin i śmierci. 

Już w wystarczający sposób doświadczyliśmy cierpień związanych z życiem w tym 

materialnym świecie. Byliśmy w pełni pochłonięci tym światem, lecz po skosztowaniu jego 

goryczy, przyszliśmy przyjąć schronienie Twoich lotosowych stóp. Drogi Panie, zabójco 

demona Madhu, teraz wyraźnie widzimy, że Jarasandha nie pomylił się w najmniejszym 
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 stopniu. W rzeczywistości to dzięki Twojej bezprzyczynowej łasce pozbawieni zostaliśmy 

swych królestw, ponieważ byliśmy zbyt dumni, zwąc się królami i monarchami. Każdy 

władca czy król, który staje się zbyt dumny na skutek fałszywego prestiżu i siły, które 

posiada, nigdy nie ma możliwości zrozumienia swej prawdziwej organicznej pozycji i 

wiecznego życia. Tacy głupi tak zwani władcy i królowie na skutek wpływu Twojej 

iluzorycznej energii stają się w fałszywy sposób dumni ze swojej pozycji. Są oni niczym 

głupiec, który miraż na pustyni uważa za zbiornik wodny. Głupie osoby myślą, że ich 

materialne posiadłości dadzą im schronienie, a ci, którzy zajęci są zadowalaniem zmysłów, 

błędnie przyjmują ten materialny świat za miejsce wiecznych przyjemności. O Panie, o 

Najwyższa Osobo Boga, musimy przyznać, że przedtem byliśmy bardzo dumni z powodu 

naszych materialnych bogactw. Ponieważ byliśmy zazdrośni jeden o drugiego i każdy z nas 

pragnął podbić innych, zajęci byliśmy walką o zdobycie supremacji, nawet kosztem życia 

wielu obywateli." 

    Taka jest "choroba" władców politycznych. Jak tylko jakiś król czy naród osiąga 

materialny dobrobyt, pragnie panować nad innymi narodami poprzez agresję militarną. 

Podobnie postępuje kupiec, który pragnie zmonopolizować jakiś rodzaj interesu i kontrolować 

inne grupy kupieckie. Zdegradowane przez fałszywą dumę, zaślepione materialnym 

bogactwem społeczeństwo ludzkie, zamiast dążyć do osiągnięcia świadomości Krsny, sieje 

spustoszenie i niszczy spokojne życie. Tak więc ludzie w naturalny sposób zapominają o 

prawdziwym celu życia, tj. o osiągnięciu łaski Pana Visnu, Najwyższej Osoby Boga. 

    Królowie kontynuowali: "O Panie, zajęci byliśmy jedynie zabijaniem obywateli i 

niepotrzebnym posyłaniem ich na śmierć, mając na względzie jedynie zadowolenie naszych 

politycznych kaprysów. Nie braliśmy pod uwagę tego, że Ty Panie zawsze jesteś obecny 

przed nami w formie okrutnej śmierci. Byliśmy takimi głupcami, że powodując śmierć 

innych, zapominaliśmy o własnej nadchodzącej śmierci. Lecz drogi Panie, pokonanie czasu, 

który jest Twoim przedstawicielem, jest oczywiście niemożliwe. Czas jest tak potężny, że nikt 

nie może uchronić się przed jego wpływem. Dlatego zmuszeni zostaliśmy do odebrania 

reakcji za nasze okropne czyny i teraz pozbawieni wszelkich bogactw stoimy przed Tobą 

niczym żebracy uliczni. Uważamy, że nasza pozycja jest skutkiem Twej bezprzyczynowej i 

czystej łaski dla nas, bowiem teraz rozumiemy, że byliśmy pełni fałszywej dumy i że nasze 

materialne posiadłości mogą być zabrane przez Ciebie w każdej chwili, jeśli taka będzie 

Twoja wola. Jedynie dzięki Twojej bezprzyczynowej łasce jesteśmy teraz w stanie myśleć o 

Twoich lotosowych stopach. To jest naszą największą korzyścią. Drogi Panie, każdemu 

wiadomo, że to ciało jest wylęgarnią różnych chorób. Teraz jesteśmy już wystarczająco 

zaawansowani wiekiem i nie możemy być dumni z naszej siły cielesnej, gdyż z dnia na dzień 

stajemy się coraz słabsi. Nie interesuje nas już zadowalanie zmysłów, czy też fałszywe 

szczęście osiągane poprzez materialne ciało. Dzięki Twej łasce doszliśmy do wniosku, że 

dążenie do materialnego szczęścia podobne jest szukaniu wody w mirażu na pustyni. Nie 

interesują nas już dłużej skutki naszych pobożnych czynów, takich jak odprawianie wielkich 

ofiar, dzięki którym można wznieść się na planety niebiańskie. Teraz rozumiemy, że takie 

wzniesienie się do wyższego standardu życia na planetach niebiańskich może brzmieć 

zachęcająco, lecz w rzeczywistości nie ma szczęścia w tym materialnym świecie. Modlimy 

się do Ciebie Panie, abyś obdarzył nas łaską i pouczył nas jak zaangażować się w 

transcendentalną służbę miłości dla Twych lotosowych stóp, tak byśmy nigdy nie zapomnieli 

o naszym wiecznym związku z Tobą. Nie pragniemy wyzwolenia z uwikłania w materialną 

egzystencję. Zgodnie z Twą wolą możemy narodzić się w jakimkolwiek gatunku życia – nie 

ma to dla nas znaczenia. Modlimy się jedynie o to, abyśmy w żadnych okolicznościach nie 

zapomnieli o Twych lotosowych stopach. Drogi Panie, podporządkowujemy się Twym 

lotosowym stopom ofiarowując Ci nasze pełne szacunku pokłony, bowiem Ty jesteś 

Najwyższym Panem, Osobą Boga, Krsną, synem Vasudevy. Ty jesteś Duszą Najwyższą w 
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 każdym sercu i Panem Hari, który może usunąć wszelkie niedole tej materialnej egzystencji. 

Drogi Panie, Twoje imię jest Govinda – rezerwuar wszelkiej przyjemności. Ten, kto zajęty 

jest zadowalaniem Twych zmysłów, automatycznie zaspokaja także swoje zmysły i dlatego 

właśnie znany jesteś jako Govinda. Drogi Panie, zawsze sławny jesteś z tego, że możesz 

zakończyć cierpienia swych bhaktów. Dlatego prosimy, przyjmij nas jako poddane Tobie 

sługi." 

    Po wysłuchaniu modlitw królów oswobodzonych z więzienia Króla Jarasandhy, Pan Krsna, 

który zawsze chroni podporządkowane Sobie dusze i który jest dla bhaktów oceanem łaski, 

Swym słodkim transcendentalnym, lecz zarazem poważnym i doniosłym głosem 

odpowiedział im w następujący sposób: "Moi drodzy królowie. Przyznaję wam Swoje 

błogosławieństwo. Od tego dnia przywiązani będziecie do służby oddania dla Mnie. Daję 

wam to błogosławieństwo, tak jak tego pragnęliście. Może wiecie ode Mnie, że zawsze 

przebywam w waszych sercach jako Dusza Najwyższa, i ponieważ teraz zwróciliście swe 

twarze ku Mnie, Ja – pan każdego – zawsze będę służył wam dobrą radą, tak, abyście nigdy o 

Mnie nie zapomnieli. W ten sposób stopniowo powrócicie do domu, do Boga. Moi drodzy 

królowie, wasze postanowienie porzucenia wszelkich koncepcji osiągnięcia materialnych 

przyjemności i zamiast tego oddanie się służbie dla Mnie, jest oznaką tego, że fortuna wam 

sprzyja. Od tego czasu zawsze błogosławieni będziecie życiem pełnym szczęścia. 

Potwierdzam, że wszystko, co mówiliście o Mnie w swoich modlitwach, jest prawdą. Faktem 

jest, że materialne bogactwo kogoś, kto nie jest w pełni świadomy Krsny, jest przyczyną jego 

upadku. Staje się on ofiarą energii iluzorycznej. W przeszłości było wielu zbuntowanych 

królów, takich jak Haihaya, Nahusa, Vena, Ravana i Narakasura. Niektórzy z nich byli 

półbogami, niektórzy demonami, lecz ponieważ nie mieli właściwego spojrzenia na swoją 

pozycję, to upadli ze swych wzniosłych posad i przestali być królami w swych królestwach. 

    "Zgubieni w tej pasji uwarunkowanego życia musicie zrozumieć, że wszystko, co 

materialne, ma swój początek, potem wzrasta, powiększa się, a następnie ulega pomniejszeniu 

i w końcu zanika. Wszystkie ciała materialne podlegają tym sześciu uwarunkowaniom, a 

wszelkie względne zdobycze nagromadzone przez to ciało ulegają w końcu zniszczeniu. 

Dlatego nikt nie powinien przywiązywać się do rzeczy nietrwałych. Jak długo jesteśmy w 

tych materialnych ciałach, tak długo winniśmy być bardzo ostrożni w sprawach doczesnych. 

Najdoskonalszą drogą życia w tym materialnym świecie jest po prostu poświęcenie się 

transcendentalnej służbie miłości skierowanej ku Mnie i uczciwe wykonywanie obowiązków 

przypisanych danej pozycji w życiu. Jeśli chodzi o was, to wszyscy należycie do rodzin 

ksatriyów. Dlatego powinniście żyć uczciwie, zgodnie z obowiązkami przypisanymi stanowi 

królewskiemu, starając się uszczęśliwić swych obywateli pod każdym względem. 

Zachowajcie więc standard życia godny ksatriyów. Nie płódźcie dzieci powodowani 

zadowalaniem zmysłów, lecz po prostu zajmijcie się dobrem ogółu. Każdy rodzi się w tym 

materialnym świecie z powodu nieczystych pragnień w swym poprzednim życiu i wskutek 

tego podlega surowym prawom natury, takim jak narodziny i śmierć, nieszczęście 'i szczęście, 

zysk i strata. Dualizmy te nie powinny was niepokoić, lecz zawsze powinniście skupiać się na 

służbie oddania dla Mnie. W ten sposób, z niezachwianym umysłem, zadowoleni w każdych 

okolicznościach, świadomi tego, że wszystko co posiadacie dane jest przeze Mnie, 

powinniście niezachwianie pełnić służbę oddania dla Mnie. W ten sposób można wieść 

bardzo spokojne i szczęśliwe życie, nawet w tym materialnym świecie. Innymi słowy, należy 

być obojętnym wobec tego materialnego ciała i jego produktów ubocznych i nie należy ulegać 

ich wpływom. Należy być w pełni usatysfakcjonowanym poprzez zaspokojenie potrzeb duszy 

i służbę dla Duszy Najwyższej. Powinno się zająć umysł tylko Mną, powinno się po prostu 

zostać Moim bhaktą, czcząc Mnie i składając pokłony tylko Mnie. W ten sposób bez trudu 

można pokonać ten ocean niewiedzy i w końcu powrócić do Mnie. Końcowy wniosek z tego 

wynikający jest taki, że wasze życie winno być nieustanną służbą dla Mnie." 
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     Przekazawszy Swe nauki królom i książętom, Pan Krsna natychmiast zadbał o ich 

wygody, nakazując Swoim sługom i służącym zaopiekować się nimi. Pan Krsna poprosił 

Sahadevę, syna Króla Jarasandhy, aby dostarczył tym królom wszystkie potrzebne im rzeczy, 

a także, aby okazywał im szacunek i darzył honorem. Na polecenie Pana Krsny, Sahadeva 

obdarzył ich wszelkimi honorami, obdarował ich ornamentami, szatami, girlandami i innymi 

parafernaliami. Wziąwszy kąpiel i nałożywszy na siebie nowe szaty, królowie wyglądali 

szczęśliwie i szlachetnie. Podano im również różne smakowite potrawy. Pan Krsna dostarczył 

im wszystkiego dla ich wygody, tak jak wymagała tego ich królewska pozycja. Ponieważ 

zostali oni tak łaskawie potraktowani przez Pana, byli niezwykle szczęśliwi, a ich jasne 

twarze promieniały niczym gwiazdy na niebie po zakończeniu pory deszczowej. Wszyscy 

byli wspaniale ubrani i przystrojeni w ornamenty, a uszy ich zdobiły lśniące kolczyki. 

Następnie każdy z nich został usadowiony w rydwanie udekorowanym złotem i klejnotami, i 

ciągnionym przez równie przystrojone konie. Kiedy Pan Krsna ujrzał, że każdym z nich 

zaopiekowano się w należyty sposób, wówczas pełnym słodyczy głosem poprosił, aby 

powrócili do swych królestw. Dzięki Swojej liberalności, nie znajdującej porównania w 

historii tego świata, Pan Krsna uwolnił wszystkich królów więzionych przez Jarasandhę, a ci, 

uszczęśliwieni i pełni wdzięczności, zaczęli śpiewać Jego święte imię, myśląc o Jego świętej 

formie i gloryfikując Jego transcendentalne rozrywki. W ten sposób, śpiewając chwały Krsny, 

powrócili do swych królestw. Ich powrót bardzo uszczęśliwił ich poddanych i obywateli, a 

kiedy usłyszeli oni o łasce udzielonej im przez Pana Krsnę, wszyscy przepełnili się radością. 

Królowie zaczęli zajmować się sprawami swych królestw zgodnie z instrukcjami Pana Krsny, 

i wszyscy ci królowie oraz ich poddani żyli bardzo szczęśliwie. Jest to żywy przykład 

społeczeństwa świadomego Krsny. Jeśli ludzie całego świata podzielą całe społeczeństwo, 

biorąc pod uwagę materialne kwalifikacje poszczególnych osób, na cztery grupy, mając na 

względzie postęp materialny i duchowy, skupiając wszelkie czynności wokół Krsny i 

przestrzegając instrukcji Krsny tak jak są one dane w Bhagavad-gicie, wtedy bez wątpienia 

całe ludzkie społeczeństwo będzie szczęśliwe. Takie nauki powinniśmy wyciągnąć z tego 

wydarzenia. 

    Po zabiciu Jarasandhy za pośrednictwem Bhimasena i po otrzymaniu odpowiedniej czci od 

Sahadevy, syna Jarasandhy, Pan Krsna, w towarzystwie Bhimaseny i Arjuny, powrócił do 

Hastinapury. Kiedy dotarli do granic Hastinapury, zadęli w swe konchy, i kiedy mieszkańcy 

miasta usłyszeli te wibracje i domyślili się kto przybywa, przepełnili się radością. Ale dla 

wrogów Krsny te wibracje nie były przyjemne. Serca mieszkańców Idraprasthy rozradowały 

się skoro tylko usłyszeli wibracje pochodzące z konchy Krsny, bowiem domyślili się, że 

Jarasandha został zabity. Teraz odprawienie ofiary Rajasuya było niemalże pewne. 

Bhimasena, Arjuna i Krsna, Najwyższa Osoba Boga, przybyli do Króla Yudhisthiry i 

ofiarowali mu swoje wyrazy szacunku. Król uważnie wysłuchał ich opowieści o zabiciu 

Jarasandhy i uwolnieniu królów. Usłyszał on także o taktyce przyjętej przez Krsnę w celu 

zabicia Jarasandhy. Król w naturalny sposób kochał Krsnę, lecz po wysłuchaniu tej opowieści 

jego miłość do Niego wzrosła jeszcze bardziej, łzy ekstazy płynęły z jego oczu i był tak 

oszołomiony, że prawie nie był w stanie mówić. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do siedemdziesiątego drugiego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Pan Krsna powraca do Hastinapury ". 

*73. Wyzwolenie Śiśupali 

    Król Yudhisthira był bardzo szczęśliwy, słysząc szczegóły historii z Jarasandhą i 

przemówił w ten sposób: "Mój drogi Krsno, wieczna formo ekstatycznego szczęścia i wiedzy, 
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 wszyscy wzniośli półbogowie kierujący sprawami tego materialnego świata, łącznie z Panem 

Brahmą, Panem Śivą i Królem Indrą, zawsze pragną otrzymywać od Ciebie polecenia, i kiedy 

mają trochę szczęścia i otrzymują od Ciebie jakieś rozkazy, natychmiast biorą je sobie do 

serca. O Krsno, jesteś nieograniczony, i chociaż czasem myślimy, że jesteśmy królami i 

władcami świata i nadymamy się dumą z powodu naszych małych pozycji, to jednak jesteśmy 

bardzo ubodzy sercem. Tak naprawdę to powinniśmy zostać przez Ciebie ukarani, lecz jest to 

cud, że zamiast ukarać nas, tak łaskawie przyjmujesz nasze polecenia i wykonujesz je 

bezbłędnie. Inni dziwią się bardzo, że możesz odgrywać rolę zwykłej ludzkiej istoty, lecz my 

rozumiemy, że spełniasz te różne czyny niczym aktor w teatrze. Twoja prawdziwa pozycja 

jest zawsze wzniosła, tak jak słońce, które zawsze zachowuje taką samą temperaturę, zarówno 

o wschodzie, jak i o zachodzie. Chociaż my odczuwamy różnicę temperatur wschodzącego i 

zachodzącego słońca, to jednak temperatura słońca nigdy nie ulega zmianie. Zawsze 

zachowujesz transcendentalną równowagę i dlatego nie cieszy Cię ani nie niepokoi żaden stan 

spraw materialnych. Jesteś Najwyższym Brahmanem, Osobą Boga i dla Ciebie nie istnieją 

krewni. Mój drogi Madhavo, nie ma nikogo, kto mógłby kiedykolwiek Ciebie pokonać. 

Materialne rozróżnienie typu "To jestem ja", "To jesteś ty", "To jest moje", "To jest twoje", 

jest w Tobie nieobecne. Takie podziały widoczne są w życiu każdego, nawet u zwierząt, lecz 

ci, którzy są czystymi bhaktami, wolni są od takich nierzeczywistych rozróżnień. Skoro te 

podziały nie istnieją u Twoich bhaktów, nie mogą one istnieć w Tobie." 

    Zadowoliwszy swoją przemową Krsnę, Król Yudhisthira zaczął przygotowywać się do 

odprawienia ofiary Rajasuya. Zaprosił wszystkich wykwalifikowanych braminów i mędrców i 

wyznaczył im funkcje kapłanów na arenie ofiarnej. Zaprosił on najlepszych braminów i 

mędrców. Byli to: Krsna-dvaipayana Vyasadeva, Bharadvaja, Sumantu, Gautama, Asita, 

Vasistha, Cyavana, Kanva, Maitreya, Kavasa, Trita, Viśvamitra, Vamadeva, Sumati, Jaimini, 

Kratu, Paila, Paraśara, Garga, Vaiśampayana, Atharva, Kaśyapa, Dhaumya, Paraśurama, 

Śukracarya, Asuri, Vitihotra, Madhucchanda, Virasena i Akrtavarna. Oprócz tych braminów i 

mędrców zaprosił on poważanych starców, takich jak Dronacarya i Bhisma, dziadka 

Kauravów, Krpacaryę i Dhrtarastrę. Zaprosił również wszystkich synów Dhrtarastry z 

Duryodhaną na czele, oraz wielkiego bhaktę Vidurę. Zaproszeni zostali także królowie z 

różnych stron świata, razem ze swoimi ministrami i sekretarzami, oraz mieszkańcy 

Hastinapury, wśród których byli uczeni bramini, rycerscy ksatriyowie, zamożni vaiśyowie i 

wierni śudrowie. 

    Bramini i mędrcy odpowiedzialni za przebieg ceremonii zbudowali arenę ofiarną, jak 

zwykle używając do tego celu złotego pługa, i zgodnie z rytuałami Ved, inicjowali oni Króla 

Yudhisthirę na wykonawcę tej wielkiej ofiary. Wiele, wiele lat temu, kiedy taką ofiarę 

odprawiał Varuna, wszystkie naczynia, których używano w ceremonii ofiarnej, wykonane 

były ze złota. Również w ofierze Rajasuya Króla Yudhisthiry wszystkie naczynia były złote. 

    Pragnąc uczestniczyć w tej wielkiej ofierze odprawianej przez Króla Yudhisthirę, przybyli 

tam wszyscy wzniośli półbogowie, tacy jak Pan Brahma, Pan Śiva, Król niebios – Indra oraz 

ich towarzysze, jak również bóstwa przewodnie wyższych systemów planetarnych, takich jak 

Gandharvaloka, Siddhaloka, Janaloka, Tapoloka, Nagaloka, Yaksaloka, Raksasaloka, 

Paksiloka i Caranaloka, oraz słynni królowie ze swoimi królowymi. Wszyscy zebrani tam 

godni szacunku mędrcy, królowie i półbogowie, jednomyślnie stwierdzili, że Król 

Yudhisthira jest kompetentną osobą, więc może wziąć na siebie odpowiedzialność za 

odprawienie ofiary Rajasuya. Nie było nikogo, kto byłby innego zdania. Wszyscy z nich 

doskonale znali pozycję Króla Yudhisthiry. Ponieważ był on wielkim bhaktą Pana Krsny, 

żadne przedsięwzięcie nie było dla niego niezwykłe. Uczeni bramini i kapłani zadbali o to, 

aby ofiara Maharajy Yudhisthiry odbyła się dokładnie w taki sposób, jak ta odprawiana w 

minionych wiekach przez półboga Varunę. Zgodnie z systemem wedyjskim, kiedykolwiek ma 

być odprawiana jakaś ofiara, jej uczestnikom podaje się sok z somy. Sok somy to rodzaj 
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 życiodajnego napoju. W dniu, w którym dokonano wyciągu soku z rośliny soma, Król 

Yudhisthira z pełnym szacunkiem przyjął specjalnego kapłana, którego zadaniem było 

wykrycie wszelkich błędów w zakresie formalności procedury ofiarnej. Mantry wedyjskie 

muszą być wymawiane prawidłowo i intonowane z odpowiednim akcentem. Jeśli 

zaangażowani w tym celu kapłani popełniają jakiś błąd, kapłan sprawdzający natychmiast 

dokonuje poprawek, i w ten sposób odprawianie rytuałów przebiega w doskonały sposób. 

Jeśli ofiara nie jest odprawiana prawidłowo, wówczas nie przynosi ona pożądanego rezultatu. 

W tym wieku Kali nie ma takich uczonych braminów czy kapłanów, i dlatego takie ofiary są 

zabronione. Jedyną ofiarą, którą dla tego wieku polecają śastry, to intonowanie mantry Hare 

Krsna. 

    Inną bardzo ważną rzeczą było oddanie czci najbardziej wzniosłej osobie spośród 

zgromadzonych obserwatorów tej ceremonii ofiarnej. Kiedy wszystkie przygotowania do 

ofiary Yudhisthiry dobiegły końca, zaczęto rozważać, komu powinno się najpierw oddać 

cześć w tej ceremonii. Ta właśnie ceremonia nazywa się Agrapuja. Agra znaczy pierwszy, a 

puja znaczy oddawanie czci. Agrapuja podobna jest do wyborów prezydenta. Wszyscy 

zgromadzeni byli osobami bardzo wzniosłymi. Były różne propozycje co do tego, kogo 

wybrać spośród nich, kto byłby doskonałym kandydatem do przyjęcia Agrapujy. 

    Sprawa pozostała nierozstrzygnięta, i Sahadeva zaczął przemawiać na rzecz Pana Krsny. 

Rzekł on: "Pan Krsna, najlepszy spośród członków dynastii Yadu, obrońca Swoich bhaktów, 

jest najbardziej wzniosłą osobą spośród zgromadzonych. Dlatego sądzę, że przede wszystkim 

Jemu powinno się oddać cześć. Choć półbogowie tacy jak Brahma, Pan Śiva, Król planet 

niebiańskich Indra, i wiele innych wzniosłych osób obecnych jest tutaj pośród 

zgromadzonych, nikt jednak nie może być równy Krsnie ani też od Niego większy, w 

kategoriach czasu, przestrzeni, pod względem siły, zamożności, sławy, mądrości, piękna, 

wyrzeczenia, czy pod jakimkolwiek innym względem. Wszystko co uważane jest za 

bogactwo, oryginalnie obecne jest w Krsnie. Tak jak dusza jednostkowa jest podstawową 

zasadą wzrostu tego materialnego ciała, tak w podobny sposób Krsna i Dusza Najwyższa to 

podstawowa zasada tej manifestacji kosmicznej. Różne wedyjskie ceremonie rytualistyczne, 

takie jak odprawianie ofiar, ofiarowywanie oblacji w ogniu, intonowanie wedyjskich hymnów 

i praktyka yogi mistycznej, przeznaczone są do zrealizowania Krsny: Czy ktoś podąża ścieżką 

czynności karmicznych czy ścieżką filozoficznej spekulacji, Krsna jest celem ostatecznym. 

Celem wszystkich autentycznych metod samorealizacji jest zrozumienie Krsny. Panie i 

Panowie, zbyteczne jest mówienie o Krsnie, bowiem każdy z was jest wzniosłą osobą, która 

wie, że Najwyższym Brahmanem jest Pan Krsna, dla którego nie istnieją materialne różnice 

pomiędzy ciałem i duszą, pomiędzy energią i źródłem energii, czy też pomiędzy jedną częścią 

ciała, a drugą. Ponieważ każdy jest integralną cząstką Krsny, nie ma jakościowej różnicy 

pomiędzy Krsną, a żywymi istotami. Wszystko jest emanacją duchowych i materialnych 

energii Krsny. Energie Krsny są jak ciepło i światło powstające z ognia – nie ma różnicy 

pomiędzy jakością ciepła, światła i samym ogniem. 

    "Krsna potrafi dokonać wszystkiego, czego tylko zapragnie, jakąkolwiek częścią Swego 

ciała. My możemy wykonywać jakąś rzecz przy pomocy określonej części naszego ciała, lecz 

On może zrobić wszystko każdą częścią Swego ciała. Jego transcendentalne ciało jest 

wieczne, pełne wiedzy i ekstatycznego szczęścia, i nie przechodzi On przez sześć rodzajów 

materialnych zmian – a mianowicie narodziny, istnienie, wzrost, czynności karmiczne, 

słabnięcie i zanik. Nie ulega On wpływowi żadnej zewnętrznej energii, jest On najwyższą 

przyczyną stworzenia, utrzymania i rozwiązania wszystkiego co jest. Jedynie dzięki łasce 

Krsny każdy zaangażowany jest w praktykowanie religijności, w rozwój ekonomiczny, 

zadowalanie zmysłów i ostatecznie w dążenie do wyzwolenia z materialnej niewoli. Te cztery 

zasady progresywnego życia mogą mieć miejsce jedynie dzięki łasce Krsny. Dlatego Jemu 

powinniśmy najpierw oddać cześć w tej wielkiej ceremonii i nikt nie powinien się temu 
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 sprzeciwić. Tak jak przez podlewanie korzenia automatycznie podlewane są gałęzie, gałązki, 

liście i kwiaty, lub tak jak przez dostarczanie jedzenia żołądkowi odżywianie i metabolizm 

zachodzą automatycznie we wszystkich częściach ciała – tak przez ofiarowanie czci przede 

wszystkim Krsnie, każdy na tym spotkaniu, łącznie ze wszystkimi półbogami, będzie 

usatysfakcjonowany. Jeśli ktokolwiek jest usposobiony dobroczynnie, bardzo dobrze będzie, 

jeśli odda jałmużnę jedynie Krsnie, który jest Duszą Najwyższą w każdym sercu, bez względu 

na określone ciało czy indywidualną osobowość. Jako Dusza Najwyższa, Krsna obecny jest w 

każdej żywej istocie i jeśli będziemy mogli Go usatysfakcjonować, to automatycznie każda 

żywa istota będzie usatysfakcjonowana." 

    Sahadeva był w bardzo korzystnym położeniu, bowiem znał on chwały Krsny. Opisawszy 

je pokrótce, zamilkł. Po jego przemowie wszyscy zgromadzeni na tej arenie ofiar z aplauzem 

potwierdzili jego słowa, mówiąc: "Wszystko co rzekłeś, jest w pełni doskonałe. Wszystko co 

rzekłeś, jest w pełni doskonałe." Kiedy Król Yudhisthira usłyszał zgodę wszystkich obecnych, 

a szczególnie braminów i uczonych mędrców, oddał cześć Panu Krsnie zgodnie z zasadami 

regulującymi Ved. Najpierw Król Yudhisthira – razem ze swymi braćmi, żonami, dziećmi, 

krewni i ministrami – obmył lotosowe stopy Pana Krsny, a następnie tą wodą skropił ich 

głowy. Następnie ofiarował on Panu Krsnie różne jedwabne szaty w żółtym kolorze, oraz 

mnóstwo klejnotów i ornamentów. 

    Król Yudhisthira odczuwał taką ekstazę podczas wielbienia Pana Krsny, który był jedynym 

obiektem jego miłości, że łzy płynęły z jego oczu, i choć pragnął, nie mógł widzieć Go 

wyraźnie. W ten sposób Krsna czczony był przez Króla Yudhisthirę. W tym czasie wszyscy 

zgromadzeni powstali ze złożonymi dłońmi, śpiewając: "Jaya! Jaya! Namah! Namah!." 

Kiedy wszyscy zaczęli ofiarować Krsnie pełne szacunku pokłony, z nieba posypały się 

strumienie kwiatów. 

    Na spotkaniu tym obecny był także król Śiśupala, który z wielu powodów był zagorzałym 

wrogiem Krsny, szczególnie zaś dlatego, że Krsna porwał Rukmini z ceremonii zaślubin. Nie 

mógł on znieść tego, że Krsnie oddawano taką cześć i gloryfikowano Jego zalety. Kiedy 

usłyszał chwały Pana, zamiast szczęścia, obudził się w nim wielki gniew. Kiedy wszyscy 

ofiarowali Krsnie wyrazy szacunku, wstając ze swoich miejsc, Śiśupala siedział 

niewzruszony, lecz wkrótce i on powstał, kiedy gloryfikowanie Krsny doprowadziło go do 

złości. Stojąc z podniesioną ręką, nie obawiając się niczego, zaczął przemawiać przeciwko 

Panu, tak że nawet Krsna mógł słyszeć go wyraźnie. 

    "Panie i Panowie, teraz doceniam stwierdzenie Ved, że czas jest czynnikiem dominującym. 

Pomimo wielu naszych wysiłków, czas, jakby na przekór, wykonuje swój własny plan bez 

przeszkód. Np. można robić co tylko w naszej mocy, by żyć, lecz kiedy nadchodzi czas 

śmierci, nikt nie może jej powstrzymać. Choć widzę, że jest tutaj wielu silnych i dzielnych 

mężów, to jednak wpływ czasu jest tak potężny, że zostali oni wprowadzeni w błąd przez 

chłopca, który w tak głupi sposób mówił o Krsnie. Jest tutaj wielu uczonych mędrców i 

starszych osób, lecz pomimo tego zawierzyli oni temu niemądremu chłopcu. Oznacza to, że 

na skutek oddziaływania czasu nawet inteligencja tak poważnych osób, które biorą udział w 

tym spotkaniu, może zostać zwiedziona. W pełni zgadzam się z godnymi szacunku osobami 

obecnymi tutaj, że są one wystarczająco kompetentne, aby wybrać osobę, która powinna być 

czczona w pierwszej kolejności, lecz nie mogę zaakceptować stwierdzenia tego chłopca 

Sahadevy, który w tak podniosły sposób mówił o Krsnie i który zaproponował, że Krsna jest 

odpowiednią osobą do wielbienia przy rozpoczęciu tej ofiary. Widzę, że na tym spotkaniu jest 

wiele osób, które przeszły przez olbrzymie wyrzeczenia, które są wysoce kształcone, i które 

odprawiały wiele pokut. Dzięki ich wiedzy, pod ich kierunkiem, wiele osób może uzyskać 

wyzwolenie od cierpień tej materialnej egzystencji. Są tutaj wielcy mędrcy (rsis), których 

wiedza nie ma granic, jak i wiele samozrealizowanych osób i braminów, i dlatego myślę, że 

każdy z nich mógłby być wielbiony w pierwszej kolejności przy rozpoczęciu tej ofiary, 
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 ponieważ są oni czczeni nawet przez wielkich półbogów, królów i cesarzy. Nie mogę 

zrozumieć, jak mogliście wybrać tego pasterza Krsnę, pomijając wszystkie inne wielkie 

osobistości. Osobiście uważam, że Krsna nie jest lepszy od wrony – jak więc może On być 

odpowiednią osobą do wielbienia przy rozpoczęciu tej ofiary? 

    "Nie mamy nawet pewności, do jakiej kasty należy ten Krsna, czy też jakim zajęciem się 

trudni?" W rzeczywistości Krsna nie należy do żadnej kasty, ani też nie ma żadnego zajęcia, 

które musiałby wykonywać. Powiedziane jest w Vedach, że Najwyższy Pan nie posiada 

żadnych przepisanych obowiązków. Wszystko co powinno być spełnione z Jego ramienia, 

spełniane jest przez różne Jego energie. 

    Śiśupala kontynuował: "Krsna nie należy do wysoko postawionej rodziny arystokratycznej. 

Jest On tak niezależny, że nikt nie zna zasad Jego życia religijnego. Wydaje się, że jest On 

poza wszelkimi normami religijnymi. Zawsze działa On niezależnie, nie zwracając uwagi na 

zalecenia Ved czy też zasady regulujące. Dlatego pozbawiony jest On wszelkich dobrych 

cech." Śiśupala w pośredni sposób wysławiał Krsnę mówiąc, że nie dotyczą Go zalecenia 

Ved. Jest to prawdą, bowiem jest On Najwyższą Osobą Boga. To, że jest On bez cech 

oznacza, że Krsna nie posiada cech materialnych, a ponieważ jest On Najwyższą Osobą Boga, 

postępuje niezależnie, nie dbając o konwencje czy też zasady religijne czy społeczne. 

    Śiśupala kontynuował: "Wobec tego, jakże może być On czczonym przy rozpoczęciu 

ofiary? Krsna jest tak głupi, że opuścił Mathurę, w której zamieszkują wysoce zaawansowani 

zwolennicy kultury wedyjskiej, i schronił się w oceanie, gdzie nawet nie ma mowy o Vedach. 

Zamiast żyć otwarcie, zbudował fortecę pod wodą i żyje w atmosferze, gdzie nie ma dyskusji 

na temat wiedzy wedyjskiej. A kiedykolwiek opuszcza tę Swoją fortecę, to jedynie po to, by 

nękać ludzi niczym rozbójnik, złodziej czy oszust" 

    Śiśupala oszalał z wściekłości, ponieważ Krsna uznany został za najwyższą osobę, która w 

pierwszej kolejności miała być czczona przy rozpoczęciu ofiary. Przemawiał w tak 

nieodpowiedzialny sposób, iż wydawało się, że opuściła go wszelka fortuna. Nieszczęsny 

Śiśupala nadal obrażał Krsnę, a Pan cierpliwie słuchał bez najmniejszego protestu. Niczym 

lew, który jest niewzruszony, kiedy wyje stado szakali. Pan Krsna milczał i nie dał się 

sprowokować. Krsna nie odpowiedział nawet na jedno oskarżenie Śiśupali, lecz wszyscy 

obecni na tym spotkaniu, za wyjątkiem kilku zwolenników Śiśupali, byli niezwykle 

poruszeni, bowiem obowiązkiem każdej godnej szacunku osoby jest nietolerowanie 

bluźnierstw przeciwko Bogu, czy też Jego bhakcie. Niektórzy z nich, sądząc, że nie są w 

stanie podjąć odpowiednich kroków przeciwko Śiśupali, na znak protestu opuścili 

zgromadzenie, zatykając rękami uszy, by nie móc słyszeć dalszych bluźnierstw. Tak więc 

opuścili spotkanie, w ten sposób potępiając postępowanie Śiśupali. Vedy nakazują, że kiedy 

ktoś bluźni przeciwko Najwyższej Osobie Boga, należy natychmiast opuścić to miejsce. Jeśli 

się tego nie zrobi, to traci się nagromadzone pobożne czynności i ulega się degradacji do 

niższych warunków życia. 

    Wszyscy obecni królowie należący do dynastii Kuru, dynastii Matsya, Kekaya, Srnjaya, 

bardzo się rozzłościli i natychmiast chwycili za miecze i tarcze, chcąc zabić Śiśupalę. 

Śiśupala był tak głupi, że nawet w najmniejszym stopniu nie został przez to poruszony. Nie 

myślał on o konsekwencjach swojej głupiej gadaniny i kiedy ujrzał, że wszyscy królowie 

zamierzają go zabić, zamiast zaprzestać, stanął do walki z nimi, wyjmując swój miecz i 

chwytając za tarczę. Kiedy Pan Krsna zobaczył, że zamierzają walczyć na arenie pomyślnej 

Rajasuya yajny, osobiście ich uspokoił. Ze Swojej bezprzyczynowej łaski postanowił Sam 

zabić Śiśupalę. Kiedy Śiśupala obrzucał obelgami królów, którzy zamierzali go zaatakować, 

Pan Krsna podniósł Swą czakrę, ostrą niczym ostrze żyletki, i natychmiast oddzielił głowę 

Śiśupali od jego ciała. 

    Kiedy Śiśupala w ten sposób stracił swoje życie, wielki ryk i wycie dało się słyszeć pośród 

zgromadzonych tłumów. Korzystając z tego zamieszania, kilka królów będących 
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 zwolennikami Śiśupali pośpiesznie opuściło zgromadzenie, w obawie o swoje życie. Lecz 

pomimo tego, szczęśliwa dusza Śiśupali w obecności wszystkich zebranych natychmiast 

połączyła się z ciałem Pana Krsny, niczym płonący meteor, który upada na powierzchnię 

globu ziemskiego, łącząc się razem z nim. Pogrążenie się duszy Śiśupali w transcendentalnym 

ciele Krsny przypomina nam historię Jaya i Vijaya, którzy upadli do tego materialnego świata 

z planet Vaikuntha, na skutek klątwy rzuconej na nich przez czterech Kumarów. Po to, aby 

powrócić na Vaikunthy, Jaya i Vijaya przez trzy kolejne żywoty działali jako śmiertelni 

wrogowie Pana, a pod koniec tego okresu powrócili na planety świata duchowego, gdzie 

służyli Panu jako Jego towarzysze. 

    Choć Śiśupala postępował jako wróg Krsny, to jednak ani przez moment nie był 

pozbawiony świadomości Krsny. Zawsze pogrążony był w myślach o Krsnie i dlatego 

najpierw otrzymał on wyzwolenie zwane sayujya mukti, roztapiając się w egzystencji 

Najwyższego, a w końcu osiągnął swoją prawdziwą pozycję, w której osobiście służył Panu. 

Bhagavad-gita stwierdza, że jeśli ktoś w chwili śmierci myśli o Krsnie, to po opuszczeniu 

materialnego ciała natychmiast wchodzi do królestwa Bożego. Po zbawieniu Śiśupali, Król 

Yudhisthira nagrodził wszystkich obecnych na arenie ofiarnej. W wystarczający sposób 

wynagrodził on kapłanów i uczonych mędrców za ich udział w ceremonii ofiarnej, a 

następnie wziął kąpiel. Kąpiel na zakończenie ofiary jest formalnością. Określana jest ona 

jako kąpiel Avabhrtha. 

    Tak więc Pan Krsna umożliwił odbycie się ofiary Rajasuya i jej pomyślne zakończenie. Na 

prośby swych kuzynów i krewnych, pozostał w Hastinapurze przez kilka następnych 

miesięcy. Choć Król Yudhisthira i jego bracia nie chcieli, aby Pan Krsna opuścił Hastinapurę, 

Krsna poprosił o pozwolenie Króla na powrót do Dvaraki i w ten sposób, wraz ze Swymi 

królowymi i ministrami, powrócił do domu. 

    Historia upadku Jaya i Vijaya z planet Vaikuntha opisana została w siódmym Canto 

Śrimad-Bhagavatam. Zabicie Śiśupali ma bezpośredni związek z historią Jaya i Vijaya, lecz 

najważniejszą instrukcją, którą otrzymujemy z tego wydarzenia jest to, że Najwyższa Osoba 

Boga, będąc absolutnym, może przyznać wyzwolenie każdemu, bez względu na to, czy osoba 

ta działa jako Jego wróg czy przyjaciel. Dlatego błędną jest koncepcja mówiąca, że Pan 

postępuje w stosunku do niektórych jako przyjaciel, a w stosunku do innych jako wróg. To, że 

jest On przyjacielem czy wrogiem, odbywa się na platformie absolutnej, i nie ma w tym 

materialnej różnicy. 

    Kiedy po zakończeniu ofiary Król Yudhisthira wykąpał się i stanął pośrodku wszystkich 

uczonych mędrców i braminów, wyglądał bardzo pięknie, niczym Król niebios. Król 

Yudhisthira dostatecznie nagrodził wszystkich półbogów, którzy brali udział w ofierze. 

Wielce usatysfakcjonowani, opuszczali oni arenę ofiarną, wychwalając czyny Króla i 

gloryfikując Pana Krsnę. Kiedy Śukadeva Gosvami opowiadał o tym, jak Krsna zabił 

Śiśupalę i opisywał udany przebieg Rajasuya yajny Króla Yudhisthiry, zwrócił uwagę na fakt, 

że po zakończeniu ofiary tylko jedna osoba nie była szczęśliwa. Był to Duryodhana. 

Duryodhana z natury był bardzo zazdrosny i na skutek przeszłych grzechów urodził się w 

dynastii Kuru jako uosobienie chronicznej choroby, po to aby zniszczyć całą rodzinę. 

    Śukadeva Gosvami zapewnił Maharaję Pariksit, że rozrywki Pana Krsny – zabicie Śiśupali 

i Jarasandhy i uwolnienie uwięzionych królów – to wszystko transcendentalne wibracje i 

każdy, kto słucha tych opowiadań od autoryzowanych osób, natychmiast uwolniony zostaje 

od wszelkich reakcji grzesznego życia. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do siedemdziesiątego trzeciego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Wyzwolenie Śiśupali". 
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 *74. Dlaczego Duryodhana poczuł się urażony pod koniec ofiary 

Rajasuya? 

    Król Yudhisthira znany był jako ajataśatru, czyli osoba, która nie ma wroga. Dlatego też 

wielkie szczęście ogarnęło wszystkich ludzi, półbogów, królów, mędrców i świętych, kiedy 

spełniana przez Króla Yudhisthirę Rajasuya yajna pomyślnie dobiegła końca. Fakt, że jedynie 

Duryodhana nie był szczęśliwy, zdziwił Maharaję Pariksit i dlatego poprosił on Śukadevę 

Gosvamiego o wyjaśnienie. 

    Śukadeva Gosvami rzekł: "Mój drogi Królu Pariksit, twój dziadek, Król Yudhisthira, był 

wielką duszą. Jego sympatyczne usposobienie zjednywało mu każdego, i dlatego był znany 

jako ajataśatru, czyli ten, który nigdy nie uczynił sobie nikogo wrogiem. Zaangażował on 

wszystkich członków dynastii Kuru w nadzorowanie przygotowań do ofiary Rajasuya. Na 

przykład Bhimasena nadzorował sprawne funkcjonowanie kuchni, Duryodhana zajmował się 

skarbcem, Sahadeva był odpowiedzialny za przyjmowanie uczestników ceremonii, Nakula 

nadzorował sklepy, a Arjuna miał zadbać o wygody osób starszych. Najbardziej zadziwiającą 

rzeczą było jednak to, że Krsna, Najwyższa Osoba Boga, odpowiedzialny był za obmywanie 

nóg wszystkich przybyłych gości. Królowa, bogini fortuny Draupadi, odpowiedzialna była za 

rozdział pożywienia, a Karnie, słynnemu z dobroczynności, przypadło w udziale rozdzielanie 

jałmużny. Satyaki, Vikarna, Hardikya, Vidura, Bhuriśrava i Santardana, syn Bahliki – 

wszyscy zajęci byli nadzorowaniem różnych spraw związanych z ofiarą Rajasuya. Wszyscy z 

nich darzyli wielkim uczuciem Króla Yudhisthirę i po prostu chcieli sprawić mu przyjemność. 

    Tak więc po incydencie z Śiśupalą (który poniósł śmierć jeszcze w czasie trwania 

ceremonii i który dzięki łasce Pana Krsny pogrążył się w duchową egzystencję) i po 

zakończeniu Rajasuya yajny, kiedy wszyscy przyjaciele, goście i sympatycy byli 

wystarczająco uhonorowani i nagrodzeni, Król Yudhisthira poszedł wykąpać się w Gangesie. 

Obecnie Hastinapura położona jest nad brzegiem Yamuny, lecz stwierdzenie Śrimad-

Bhagavatam, że Król Yudhisthira poszedł wykąpać się w Gangesie wskazuje na to, że za 

czasów Pandavów rzeka Yamuna znana była także jako Ganges. Król brał kąpiel avabhrtha 

przy akompaniamencie takich instrumentów muzycznych jak mrdangi, konchy, bębny, kotły i 

rogi. Słychać było również dzwonki przytroczone do kostek tańczących dziewcząt. Wiele 

grup zawodowych muzyków grało na vinach, fletach, gongach i cymbałach, i w ten sposób 

cała atmosfera przesycona była muzyką. Królewskie rodziny z wielu królestw, takich jak 

Srnjaya, Kamboja, Kuru, Kekaya i Kośala, obecne były razem ze swymi flagami. Były tam 

także wspaniale udekorowane słonie, rydwany, konie i żołnierze. Wszyscy szli w procesji, na 

czele której znajdował się Król Yudhisthira. Wykonawcy ceremonii – kapłani i bramini – 

odprawiali ofiarę głośno intonując hymny wedyjskie. Półbogowie, mieszkańcy Pitrloki i 

Gandharvaloki, jak i wielu mędrców, obficie obsypywali ich kwiatami z nieba. Kobiety i 

mężczyźni Hastinapury, Indraprasthy, ubrani byli w barwne szaty, przystrojeni girlandami, 

klejnotami i ornamentami, a ich ciała posmarowane były perfumami i olejkami kwiatowymi. 

Widać było, że wszyscy cieszą się ceremonią. Beztrosko oblewali się wodą, olejem, mlekiem, 

jak również obrzucali się wzajemnie masłem i jogurtem. Niektórzy nawet smarowali nimi 

ciała innych. W ten sposób wszyscy bawili się znakomicie. Zawodowe prostytutki z radością 

smarowały tymi płynnymi substancjami ciała mężczyzn, a mężczyźni odwzajemniali się im w 

ten sam sposób. Wszystkie płynne substancje wymieszane były z kurkumą i szafranem, dzięki 

czemu nabrały połyskującej, żółtej barwy. 

    Chcąc zobaczyć przebieg tej wielkiej ceremonii, żony półbogów przybyły swymi 

samolotami, które krążyły po niebie. Podobnie królowe z różnych królewskich rodów 

przybyły w swych palankinach wspaniale przystrojone i otoczone strażą przyboczną. 

Zobaczywszy, że Pan Krsna, kuzyn Pandavów, i Jego najbliższy przyjaciel Arjuna, zaczęli 

obrzucać je płynnymi substancjami, królowe zawstydziły się i jakby trochę zatrwożyły, lecz 
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 jednocześnie piękne uśmiechy rozjaśniły im twarze. Sari, które miały na sobie, zostały 

całkowicie przemoczone substancjami rzucanymi na nie przez Krsnę i Arjunę. Z tego powodu 

niektóre części ich ciał – szczególnie piersi i kibicie – stały się częściowo widoczne. Również 

królowe przyniosły wiadra pełne płynnych substancji i zaczęły spryskiwać nimi swych 

szwagrów. Kiedy zajęte były tymi radosnymi czynnościami, ich włosy rozplatały się, a kwiaty 

zdobiące ich ciała zaczynały opadać. Kiedy tak Pan Krsna, Arjuna i królowe cieszyli się tą 

radosną zabawą, w nieczystych sercach pewnych osób obudziły się pożądliwe pragnienia. 

Innymi słowy, takie zachowanie mężczyzn i kobiet o czystych sercach jest pełne 

przyjemności, lecz u osób materialnie zanieczyszczonych budzi ono pożądanie. 

    Król Yudhisthira siedział w swym przepięknym rydwanie zaprzężonym we wspaniałe 

konie. Obecne były tam też jego królowe, pośród których była Draupadi i inne. Uroczystości 

ofiarne były tak piękne, że wydawało się, jak gdyby sama uosobiona Rajasuya stała tam 

asystowana przez ceremonie ofiarne. 

    Po ofierze Rajasuya dopełniono wedyjskiego obowiązku rytualistycznego zwanego 

patnisamyaja. Taką ofiarę należy odprawiać razem ze swoją żoną, i tutaj również odprawiona 

została ona należycie przez kapłanów Króla Yudhisthiry. Kiedy Królowa Draupadi i Król 

Yudhisthira brali kąpiel avabhrtha, mieszkańcy Hastinapury i półbogowie zaczęli ze 

szczęścia bić w bębny i dąć w trąby, a z nieba posypały się kolejne strumienie kwiatów. 

Kiedy Król i Królowa skończyli swą kąpiel w Gangesie, wszyscy inni mieszkańcy, 

członkowie różnych varn, czy też kast – bramini, ksatriyowie, vaiśyowie i śudrowie – również 

wykąpali się w tej rzece. Literatura wedyjska poleca kąpiel w wodach Gangesu, ponieważ 

dzięki takiej kąpieli można uwolnić się od wszelkich grzesznych reakcji. Jest to nadal 

praktykowane w Indiach, szczególnie w pomyślnych chwilach. Wtedy miliony ludzi kąpie się 

w Gangesie. 

    Po kąpieli Król Yudhisthira ubrał się w świeże jedwabne szaty i przystroił się kosztowną 

biżuterią. Król zadbał nie tylko o swój wygląd, lecz także podarował szaty i ornamenty 

wszystkim kapłanom i wszystkim uczestnikom ofiary. W ten sposób Król Yudhisthira wyraził 

swój szacunek dla wszystkich uczestników Rajasuya yajny. Ponieważ był on bhaktą Pana 

Narayana, czyli Vaisnavą, wiedział on w jaki sposób dobrze potraktować każdego i dlatego 

przez cały czas obdarzał wyrazami szacunku swoich przyjaciół, członków rodziny, krewnych, 

swych sympatyków, i w ogóle wszystkich obecnych. Próby filozofów Mayavadi, aby widzieć 

każdego jako Samego Boga, są sztuczną drogą do osiągnięcia jedni duchowej, lecz Vaisnava, 

czy też bhakta Pana Narayana, widzi każdą żywą istotę jako integralną cząstkę Najwyższego 

Pana. Dlatego postępowanie Vaisnavy w stosunku do innych żywych istot odbywa się na 

platformie absolutnej. Tak jak nie można traktować jednej części ciała inaczej niż drugą, jako 

że obie należą do tego samego ciała, tak Vaisnava nie robi różnicy pomiędzy istotą ludzką, a 

zwierzęciem, bowiem w obu widzi on równocześnie duszę i Duszę Najwyższą. 

    Kiedy więc wszyscy odświeżyli się kąpielą i włożyli jedwabne szaty, kolczyki z klejnotów, 

girlandy kwiatów, turbany, długie szale i naszyjniki z pereł, wyglądali jak półbogowie z 

planet niebiańskich. Szczególnie można to było powiedzieć o kobietach, które były bardzo 

pięknie ubrane. Każda nosiła złoty pas wokół swej talii i wszystkie były uśmiechnięte. Znaki 

tilaka i rozpuszczone wijące się włosy tworzyły bardzo atrakcyjną kombinację. 

    Wszyscy uczestnicy ofiary Rajasuya – łącznie z najbardziej uczonymi kapłanami, 

braminami, którzy pomagali w jej odprawieniu, członkowie wszystkich varn (kast), królowie, 

półbogowie, mędrcy, święci i mieszkańcy Pitrloki – byli bardzo zadowoleni z postępowania 

Króla Yudhisthiry i szczęśliwi udawali się do swych domów. Wracając do domów, cały czas 

rozmawiali o szlachetności Króla Yudhisthiry. Te rozmowy nie były w stanie ich nasycić, 

niczym nektar, który można pić nieprzerwanie i ciągle pragnąć więcej. Kiedy większość gości 

odjechała, Maharaja Yudhisthira zatrzymał grupę swoich najbliższych przyjaciół, pośród 

których znajdował się Krsna. Pan Krsna nie mógł odmówić prośbie Króla. Wysłał więc z 
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 powrotem do Dvaraki wszystkich bohaterów dynastii Yadu, takich jak Samba i inni, a Sam 

pozostał, aby Swą obecnością sprawić Królowi przyjemność. 

    W świecie materialnym każdy posiada jakieś pragnienia, lecz nigdy nie jest w stanie ich 

wypełnić i uzyskać pełnej satysfakcji. Król Yudhisthira jednak, dzięki niezachwianemu 

oddaniu dla Krsny, mógł spełnić wszystkie swoje pragnienia poprzez odprawienie Rajasuya 

yajny. Z opisu przedstawiającego przebieg Rajasuya yajny wynika, że taka uroczystość niesie 

za sobą ocean pragnień. Zwykły człowiek nie potrafi przekroczyć tego oceanu, lecz dzięki 

łasce Pana Krsny, Król Yudhisthira był w stanie pokonać go bez trudu i dlatego uwolnił się od 

wszelkich trosk i niepokojów. 

    Kiedy więc Duryodhana zobaczył, że odprawienie Rajasuya yajny jeszcze bardziej 

rozsławiło Maharaję Yudhisthirę, a on sam wyglądał na zadowolonego pod każdym 

względem, zapłonął zawiścią. Jego umysł zawsze był pełen trucizny. Przede wszystkim był 

on zazdrosny o królewski pałac, który zbudował dla Pandavów demon Maya. Pałac ten – 

przykład artystycznej i architektonicznej doskonałości, pełen intrygujących rozwiązań 

architektonicznych, doskonale odpowiadał pozycji wielkich książąt, królów, czy przywódców 

demonów. Teraz mieszkali w nim Pandavowie razem z członkami swoich rodzin, i Królowa 

Draupadi w spokoju mogła służyć tam swoim mężom. W czasie Rajasuya yajny w pałacu 

przebywał również Pan Krsna razem z tysiącami Swoich królowych, które dodały jeszcze 

splendoru tej przepięknej budowli. Królowe o ciężkich piersiach i cienkich kibiciach 

poruszały się po pałacu, a dzwoneczki przytroczone do ich kostek wydawały bardzo 

melodyjne dźwięki. Cały pałac zdawał się więc przewyższać bogactwo królestwa 

niebiańskiego. Piersi królowych posypane były proszkiem szafranowym i dlatego naszyjniki z 

pereł zdobiące ich szyje i opadające na piersi również wydawały się być czerwonawe. Duże 

kolczyki w ich uszach i faliste włosy nadawały królowym wyraz wspaniałego piękna. 

Duryodhana stał się zazdrosny widząc te piękności w pałacu Króla Yudhisthiry. Szczególna 

zazdrość i pożądanie owładnęły nim kiedy ujrzał piękną Draupadi, bowiem darzył ją 

szczególnym uczuciem już od samego początku jej małżeństwa z Pandavami. Na 

zgromadzeniu, w czasie którego dokonywano wyboru mężów Draupadi, Duryodhana był 

także obecny i podobnie jak i inni książęta, urzeczony został jej pięknem, jednakże nie udało 

mu się jej zdobyć. 

    Pewnego razu Król Yudhisthira siedział na złotym tronie w pałacu zbudowanym przez 

demona Mayę. Jego czterej bracia oraz inni krewni, jak i jego najżyczliwszy przyjaciel, 

Najwyższa Osoba Boga, Pan Krsna, byli tam także obecni. Materialna obfitość, która ich 

otaczała, wydawała się nie mniejsza od bogactwa Pana Brahmy. Kiedy siedział on na tronie w 

otoczeniu swoich przyjaciół i przysłuchując się modlitwom, które recytatorzy ofiarowywali 

mu w formie pieśni, do pałacu przyszedł Duryodhana razem ze swoim młodszym bratem. 

Głowę Duryodhany zdobił hełm, a w swoim ręku trzymał on miecz. Był on zawsze zazdrosny 

i skłonny do napadów złości. I również tym razem był on rozgniewany, jako że doszło już do 

ostrej wymiany słów pomiędzy nim a odźwiernymi. Był on zirytowany, ponieważ nie udało 

mu się odróżnić wody od lądu. Dzięki mistrzowskim umiejętnościom demona Mayi, pałac był 

tak zamaskowany w różnych miejscach, że ten, kto nie znał sztuczek tego demona, mógł 

wziąć wodę za ląd, a ląd za wodę. Duryodhana także uległ takiemu złudzeniu i wpadł do 

wody, biorąc ją za twardy grunt. Kiedy Duryodhana przewrócił się, na skutek swej głupoty, 

królowe zaczęły się śmiać. Król Yudhisthira rozumiał uczucia Duryodhany i próbował 

powstrzymać królowe od śmiechu, lecz Pan Krsna dał znak, że Król Yudhisthira nie powinien 

tłumić przyjemności, jaką sprawiło im to wydarzenie. Krsna pragnął, aby Duryodhana 

wyszedł w ten sposób na głupca, i aby wszyscy mogli cieszyć się z jego głupiego zachowania. 

Kiedy więc każdy zaczął się śmiać, Duryodhana poczuł się bardzo urażony i ze złości zjeżyły 

mu się włosy. Obrażony, w milczeniu i bez protestu natychmiast opuścił pałac. Kiedy 

Duryodhana w takim złym nastroju opuścił pałac, każdy żałował tego co się stało i Królowi 
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 Yudhisthirze także zrobiło się przykro. Pomimo wszystkich tych zdarzeń Krsna milczał. Nie 

poparł On ani nie potępił tego zajścia. Wydawało się, że Duryodhana uległ złudzeniu na 

skutek najwyższej woli Pana Krsny i zdarzenie to wyznacza początek wrogości pomiędzy 

dwoma odłamami dynastii Kuru. Była to prawdopodobnie część planu Krsny w Jego misji 

polegającej na uwolnieniu Ziemi od jej brzemienia. 

    Król Pariksit zapytał Śukadevę Gosvamiego dlaczego Duryodhana nie był zadowolony po 

zakończeniu wielkiej ofiary Rajasuya, i Śukadeva Gosvami wyjaśnił to w ten oto sposób. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do siedemdziesiątego czwartego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Dlaczego Duryodhana poczuł się urażony pod koniec ofiary 

Rajasuya ". 

*75. Bitwa pomiędzy Śalvą i członkami dynastii Yadu 

    Podczas gdy Śukadeva Gosvami opowiadał o różnych czynach Pana Krsny odgrywającego 

rolę zwykłej ludzkiej istoty, opowiedział on także historię bitwy pomiędzy dynastią Yadu i 

demonem o imieniu Śalva, który posiadał cudowny samolot o nazwie Saubha. Król Śalva był 

wielkim przyjacielem Śiśupali. Kiedy Śiśupala jechał na ślub Rukmini, Śalva był jednym z 

członków ślubnego orszaku. Kiedy doszło do walki między żołnierzami dynastii Yadu i 

królami strony przeciwnej, Śalva został pokonany przez żołnierzy dynastii Yadu, lecz 

pomimo swojej porażki, w obecności wszystkich królów poprzysiągł sobie, że w przyszłości 

zmiecie z tego świata członków dynastii Yadu. Od czasu owej porażki, którą poniósł w walce 

podczas zaślubin Rukmini, Śalva żywił niezastygłą zawiść względem Pana Krsny, ale w 

rzeczywistości był on głupcem, ponieważ przyrzekł sobie zabić Krsnę. 

    Z reguły takie głupie demony przyjmują schronienie półboga takiego jak Pan Śiva, po to, 

aby przy jego pomocy zrealizować swoje ukryte plany. Tak więc Śalva, w nadziei zdobycia 

siły, przyjął schronienie lotosowych stóp Pana Śivy. Praktykował surowe wyrzeczenia, nie 

jedząc więcej niż garść popiołu dziennie. Pan Śiva, mąż Parvati, na ogół jest bardzo łaskawy i 

bardzo łatwo można go zadowolić, podejmując jakieś surowe wyrzeczenia dla jego 

satysfakcji. Po roku takich surowych wyrzeczeń Śalvy, Pan Śiva był z niego bardzo 

zadowolony i obiecał mu, że spełni jego pragnienie. 

    Śalva błagał Pana Śivę o podarowanie mu samolotu, który byłby tak mocny, że nie byłby 

go w stanie zniszczyć żaden półbóg, demon, istota ludzka, Gandharva, Naga, ani też żaden 

Raksasa. Poza tym pragnął on, aby mógł polecieć tym samolotem wszędzie gdzie tylko 

zapragnie, i aby był on szczególnie niebezpieczny dla dynastii Yadu. Pan Śiva natychmiast 

zgodził się obdarzyć go takim błogosławieństwem, przy czym konstruktorem tego 

niezwykłego żelaznego samolotu został demon Maya. Samolot ten był tak silny, że nikt i nic 

nie było mu w stanie zagrozić. Była to olbrzymia maszyna, niczym wielkie miasto, i potrafiła 

ona latać tak wysoko i z tak dużą prędkością, że prawie nie można było się zorientować, gdzie 

się ona znajduje. Tak więc nie istniała kwestia zaatakowania tej powietrznej fortecy. W jej 

pilotowaniu nie przeszkadzały nawet ciemności. Można było lecieć nią wszędzie bez względu 

na warunki. Po otrzymaniu takiego cudownego samolotu, Śalva poleciał nim do Dvaraki. To 

był jego główny cel. Po to właśnie pragnął tego samolotu, aby zaatakować miasto dynastii 

Yadu, do której pałał nienawiścią. 

    Śalva zaatakował Dvarakę nie tylko z powietrza, lecz także otoczył miasto dużą liczbą 

piechoty. Żołnierze piechoty zaczęli atakować najpiękniejsze miejsca w mieście. Niszczyli 

kąpieliska, bramy miasta, pałace, drapacze chmur, wysokie mury otaczające miasto i piękne 

miejsca, w których ludzie zwykli się zbierać dla odpoczynku i zabawy. Gdy żołnierze 

atakowali Dvarakę z lądu, z powietrza Śalva zaczął zrzucać ze swojego samolotu olbrzymie 
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 kamienie, pnie drzew, pioruny, jadowite węże i wiele innych niebezpiecznych rzeczy. Śalva 

zdołał stworzyć tak potężny wir powietrzny w mieście, że cała Dvaraka pogrążyła się w 

ciemnościach z powodu kurzu, który zakrył niebo. Samolot Śalvy stał się dla Dvaraki 

przyczyną takich kłopotów, jakich nie zaznała ona od dawien dawna, to znaczy od czasu, 

kiedy na Ziemi siał niepokój Tripurasura. Mieszkańcy Dvaraki byli tak bardzo nękani, że nie 

mieli ani chwili spokoju. 

    Wielcy bohaterowie Dvaraki, na czele z Pradyumną, starali się odpierać ataki żołnierzy i 

samolotu Śalvy. Kiedy Pradyumna zobaczył straszne położenie mieszkańców miasta, 

natychmiast zebrał swoich żołnierzy, a sam wsiadł do swego rydwanu, starając się tym 

sposobem zapewnić bezpieczeństwo miastu i jego mieszkańcom. Walczył sam i podnosił na 

duchu swoich żołnierzy. Na jego rozkaz wielu wojowników takich jak Satyaki, Carudesna i 

Samba, wszyscy młodsi bracia Pradyumny, jak również Akrura, Krtavarma, Bhanuvinda, 

Gada, Śuka i Sarana – stanęło do walki z Śalvą. Wszyscy z nich byli wielkimi wojownikami. 

Każdy z nich mógł walczyć z tysiącem przeciwników. Wszyscy byli w pełni uzbrojeni i 

asystowały im setki i tysiące rydwanów, słoni, koni i żołnierzy piechoty. Doszło do zagorzałej 

walki, przypominającej dokładnie boje, które toczyli pomiędzy sobą półbogowie i demony. 

Walka była tak zawzięta, że każdy kto ją obserwował czuł, że włosy jeżą mu się na głowie. 

    Pradyumna zneutralizował mistyczne moce wywołane przez samolot Śalvy, Króla Saubhy. 

Dzięki mistycznym mocom samolotu, Śalva stworzył ciemność tak gęstą jak noc, lecz 

Pradyumna pojawił się nagle niczym wschodzące słońce. Tak jak wraz ze wschodzącym 

słońcem rozpraszają się nagle ciemności nocy, tak wraz z pojawieniem się Pradyumny, siła 

Śalvy została zredukowana do zera. Każda jedna strzała Pradyumny miała złote piórko na 

swym końcu, a jej grot był bardzo ostry. Wypuszczając dwadzieścia pięć takich strzał, 

Pradyumna poważnie zranił głównodowodzącego wojsk Śalvy. Zaraz potem wypuścił on sto 

następnych strzał w kierunku ciała Śalvy. Potem przebił każdego jednego żołnierza Śalvy 

jedną taką strzałą, i zabił woźniców powożących rydwanami, wysyłając w kierunku każdego 

z nich po dziesięć strzał. Konie i słonie padały rażone trzema strzałami. Widząc te cudowne 

wyczyny Pradyumny, wielcy wojownicy obu stron zaczęli wychwalać jego rycerskość. 

    Samolot Śalvy był bardzo tajemniczy. Był on tak niezwykły, że czasem pojawiał się jako 

wiele samolotów na niebie, a czasem stawał się niewidoczny. Czasem można było go 

zobaczyć, a czasem znikał z oczu, tak że wojownicy dynastii Yadu byli zupełnie 

zdezorientowani, nie wiedząc, gdzie się on znajduje. Czasem widzieli oni samolot na 

powierzchni ziemi, a czasem na niebie. Czasem widzieli go na szczycie góry, a czasem jak 

unosił się na wodzie. Cudowny samolot latał jak robaczek świętojański na wietrze – nie 

zatrzymując się ani na chwilę. Pomimo tych tajemniczych manewrów samolotu, dowódcy i 

żołnierze dynastii Yadu natychmiast podążali za nim, kiedy tylko pojawiał się przed ich 

oczyma. Strzały wypuszczane przez dynastię Yadu były jasne jak słońce i groźne jak języki 

wężów, tak że pod ich naporem wszyscy żołnierze walczący po stronie Śalvy stracili swój 

bojowy wigor, a sam Śalva utracił przytomność. 

    Żołnierze i wojownicy walczący po stronie Śalvy byli również bardzo silni, i ich strzały 

równiej dokuczały bohaterom dynastii Yadu. Jednakże ci byli tak silni i pełni determinacji, że 

nie ruszyli się ani na krok ze swych punktów strategicznych. Byli oni gotowi umrzeć na polu 

bitwy albo też odnieść zwycięstwo. Pewni byli tego, że jeśli poniosą śmierć w walce, to 

osiągną planety niebiańskie, a jeśli wyjdą z walki zwycięsko, to cieszyć się będą tym 

światem. Główny dowódca wojsk miał na imię Dyuman. Był on bardzo silny i chociaż 

Pradyumna wystrzelił w jego kierunku dwadzieścia pięć swoich strzał, Dyuman znienacka 

zaatakował Pradyumnę swoją straszliwą maczugą i uderzył go tak mocno, że Pradyumna 

stracił przytomność. Natychmiast podniósł się krzyk, "Teraz jest martwy! Teraz jest martwy!" 

Maczuga uderzyła w pierś Pradyumny z taką siłą, że mogła ona bez trudu rozedrzeć pierś 

zwykłego człowieka. Rydwanem Pradyumny powoził syn Daruki. Według wedyjskich zasad 
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 militarnych, woźnica rydwanu i wojownik siedzący w rydwanie muszą współpracować ze 

sobą w walce. W związku z tym obowiązkiem woźnicy było czuwanie nad wojownikiem w 

czasie niebezpiecznych i ryzykownych chwil na polu bitwy. Dlatego syn Daruki usunął ciało 

Pradyumny z pola bitwy. W dwie godziny później Pradyumna odzyskał przytomność i kiedy 

zobaczył, że znajduje się poza polem bitwy, zwrócił się do swojego woźnicy ze słowami 

potępienia. 

    "Och, zrobiłeś najokropniejszą rzecz! Dlaczego usunąłeś mnie z pola bitwy? Mój drogi 

woźnico, nigdy nie słyszałem, aby ktokolwiek z naszej rodziny został kiedykolwiek usunięty 

z pola bitwy. Nikomu nie zdarzyło się opuścić pola bitwy w czasie walki. Zabierając mnie 

stamtąd, obciążyłeś mnie wielką niesławą. Ludzie będą mówić, że opuściłem pole bitwy 

podczas walki. Mój drogi woźnico, muszę ci powiedzieć, że jesteś tchórzem i 

niewieściuchem. Powiedz mi, jak będę teraz mógł stanąć przed mym wujem Balaramą i mym 

ojcem Krsną, i cóż im powiem? Każdy będzie o mnie mówił, że uciekłem z pola bitwy, a jeśli 

mnie o to zapytają, to co mam im powiedzieć? Moje szwagierki będą ze mnie stroić żarty, 

używając sarkastycznych słów. 'Mój drogi bohaterze, w jaki sposób stałeś się takim 

tchórzem? Jak stałeś się eunuchem? W jaki sposób tak nisko upadłeś w oczach wojowników 

strony przeciwnej?' Myślę, mój drogi woźnico, że popełniłeś wielką obrazę usuwając mnie z 

pola bitwy." 

    Woźnica Pradyumny odpowiedział: "Mój drogi Panie. Pragnę, abyś żył długo. Sądzę, że 

nie zrobiłem nic złego, bowiem obowiązkiem woźnicy jest pomóc wojownikowi walczącemu 

w rydwanie, kiedy znajduje się w niebezpieczeństwie. Mój drogi Panie, jesteś znakomitym i 

doświadczonym wojownikiem. Wojownik i woźnica winni jednak chronić się wzajemnie w 

niebezpiecznych sytuacjach. W pełni więc zdawałem sobie sprawę z zasad regulujących 

walkę, i dlatego zrobiłem to, co należało do mojego obowiązku. Wróg znienacka uderzył cię 

tak mocno maczugą, że straciłeś przytomność. Byłeś w niebezpieczeństwie, otoczony przez 

wrogów. Dlatego też zmuszony byłem postąpić tak, jak postąpiłem." 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do siedemdziesiątego piątego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Bitwa pomiędzy Śalvą i dynastią Yadu ". 

 

*76. Wyzwolenie Śalvy 

    Po rozmowie ze swym woźnicą, synem Daruki, Pradyumna zrozumiał prawdziwe 

okoliczności towarzyszące jego czynowi. Odświeżył się więc, myjąc swoje usta i ręce i 

uzbroiwszy się odpowiednio w łuki i strzały, poprosił woźnicę o zawiezienie go w pobliże 

miejsca, w którym stacjonował głównodowodzący wojsk Śalvy. W czasie krótkiej 

nieobecności Pradyumny na polu bitwy, Dyuman – głównodowodzący wojsk Śalvy – 

zajmował pozycje żołnierzy dynastii Yadu. Pojawiając się na polu bitwy, Pradyumna 

natychmiast powstrzymał go i wystrzelił w jego kierunku osiem strzał. Czterema strzałami 

zabił cztery konie ciągnące jego rydwan, jedną strzałą zabił woźnicę rydwanu, inną rozdzielił 

jego łuk na dwie części, jeszcze inną pociął na kawałki jego flagi, a ósmą strzałą oddzielił 

jego głowę od reszty ciała. 

    Na innych frontach bohaterowie tacy jak Gada, Satyaki, Samba, zabijali żołnierzy Śalvy. 

Żołnierze, którzy przebywali razem z Śalvą w samolocie, także zostali zabici w walce i 

wpadli do oceanu. Każda strona zaczęła bardzo ostro atakować stronę przeciwną. Bitwa była 

zacięta i niebezpieczna i ciągnęła się przez dwadzieścia siedem dni bez przerwy. W tym 

samym czasie, gdy w Dvarace toczyły się walki, Krsna przebywał w Indraprastha razem z 

Pandavami i Królem Yudhisthirą. Walka z Śalvą miała miejsce po zakończeniu ofiary 
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 Rajasuya i po zabiciu Śiśupali. Kiedy Pan Krsna dowiedział się, że Dvaraka znajduje się w 

wielkim niebezpieczeństwie, natychmiast wyruszył w drogę, poprosiwszy jednakże najpierw 

o pozwolenie starszych członków rodziny Pandava, a w szczególności Swej ciotki Kuntidevi. 

    W drodze Pan Krsna pomyślał, że ludzie Śiśupali musieli zaatakować Dvarakę wtedy, gdy 

On i Balarama przybyli do Hastinapury po zabiciu Śiśupali. Przybywszy do Dvaraki, Pan 

Krsna zobaczył, że całe miasto było w niebezpieczeństwie. Umieścił więc Balaramaji w 

strategicznej pozycji, dla zapewnienia miastu ochrony, a Sam poprosił Swego woźnicę 

Darukę, aby przygotował się do wyruszenia na pole bitwy. Powiedział On: "Daruko, proszę 

natychmiast zawieź Mnie tam, gdzie przebywa Śalva. Może słyszałeś, że ten Śalva jest bardzo 

mocnym i tajemniczym człowiekiem. Nie obawiaj się jednak." Otrzymawszy rozkazy od Pana 

Krsny, Daruka niezwłocznie skierował rydwan w kierunku Śalvy. 

    Na rydwanie Krsny powiewała flaga z insygniami Garudy, i jak tylko żołnierze dynastii 

Yadu ujrzeli tę flagę, natychmiast zrozumieli, że Pan Krsna pojawił się na polu bitwy. Do 

tego czasu prawie wszyscy żołnierze Śalvy zostali zabici, lecz kiedy Śalva zobaczył, że Pan 

Krsna pojawił się pośród walczących, wystrzelił potężną broń, która przeszyła powietrze z 

potwornym hukiem, niczym olbrzymi meteor. Była ona tak jasna, że rozświetliła całe niebo. 

Krsna wypuścił tylko jedną strzałę, którą rozerwał tę olbrzymią broń na setki tysiące 

kawałków. 

    Pan Krsna wystrzelił w kierunku Śalvy szesnaście strzał, które jak strumienie opanowały 

samolot, podobnie jak słońce na czystym niebie zalewa całe niebo nieograniczoną liczbą 

promieni. Śalva zadał Panu Krsnie potężne uderzenie z lewej strony, po której Pan Krsna 

trzymał Swój łuk Śarangę, i w rezultacie Śaranga wypadł z ręki Pana Krsny. To wypadnięcie 

łuku było naprawdę cudowne. Wielkie osobistości i półbogowie obserwujący walkę pomiędzy 

Śalvą i Krsną, bardzo się zaniepokoili widząc to i wykrzyknęli: "Och! Och! Niestety!" 

    Śalva myślał, że oto jest już zwycięzcą, toteż ryczącym głosem zwrócił się do Krsny: "Ty 

draniu Krsno! Porwałeś Rukmini w naszej obecności. Udaremniłeś plany mojego przyjaciela 

Śiśupali i Sam poślubiłeś Rukminiji. W czasie wielkiego zgromadzenia podczas Rajasuya 

yajny Króla Yudhisthiry, skorzystałeś z okazji, że mój przyjaciel Śiśupala był nieco 

zmartwiony i zabiłeś go. Każdy myśli, że jesteś wielkim wojownikiem i że nikt nie jest Cię w 

stanie pokonać. A więc teraz będziesz musiał dowieść Swej siły. Stań przede mną, a przy 

pomocy moich ostrych strzał wyślę Cię do miejsca, z którego nigdy nie powrócisz." 

    Na to Krsna odpowiedział: "Głupi Śalvo, mówisz od rzeczy. Nie zdajesz sobie sprawy, że 

śmierć zawisła już nad twoją głową. Ci, którzy są w rzeczywistości bohaterami, nie gadają 

zbyt wiele. Dają oni dowód swej dzielności, praktycznie demonstrując swe rycerskie 

umiejętności." Wypowiedziawszy te słowa, Pan Krsna z wielkim gniewem zadał Swą 

maczugą tak potężny cios w obojczyk Śalvy, że ten dostał krwotoku wewnętrznego i zaczął 

się trząść, jakby miał upaść za chwilę na skutek dużego zimna. Zanim jednak Krsna był w 

stanie zadać mu następny cios, Śalva dzięki swym siłom mistycznym stał się niewidzialny. 

    Po kilku chwilach przed Panem Krsną stanął tajemniczy nieznajomy mężczyzna. Płacząc 

głośno, pokłonił się lotosowym stopom Pana i rzekł: "Ponieważ Ty jesteś najukochańszym 

synem Vasudevy, Twoja matka Devaki przysyła mnie, aby przekazać Ci najbardziej 

niefortunne wieści, że Twój ojciec został aresztowany i uprowadzony przez Śalvę. Porwał go 

niczym rzeźnik, który bezlitośnie zabiera zwierzę na rzeź," Kiedy Pan Krsna usłyszał tę 

niefortunną wiadomość, najpierw, niczym zwykła ludzka istota, bardzo się zaniepokoił. Na 

Jego twarzy pojawiły się oznaki smutku, i zaczął zawodzić żałosnym tonem: "Jak to się 

mogło stać? Mój brat Balarama strzeże miasta, a przecież nikt nie jest w stanie pokonać 

Balaramaji. Ochrania On Dvarakę i wiem, że zawsze jest On czujny. W jaki więc sposób 

Śalva mógł wejść do miasta i zaaresztować Mego ojca? Przecież siła Śalvy jest ograniczona, 

jakże więc to możliwe, że pokonał on Balaramaji i uprowadził Mego ojca, tak jak opisuje ten 

człowiek. Niestety! Jak potężna jest moc przeznaczenia." 
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     Kiedy Krsna myślał w ten sposób, Śalva przyprowadził przed Niego zaaresztowanego 

człowieka, zupełnie swym wyglądem przypominającego Jego ojca Vasudevę. Były to jednak 

tylko kreacje mistycznych mocy Śalvy. 

    Śalva zwrócił się do Krsny: "Ty draniu Krsno! Spójrz! Oto Twój ojciec, który Cię spłodził i 

dzięki łasce którego ciągle jeszcze żyjesz. Teraz patrz, jak go zabiję. Jeśli masz jakąś siłę, to 

postaraj się go uratować." Mistyczny kuglarz Śalva, mówiąc w ten sposób, natychmiast odciął 

głowę fałszywego Vasudevy na oczach Pana Krsny. Po czym bezzwłocznie zabrał martwe 

ciało i wsiadł do swojego samolotu. Pan Krsna jest samowystarczalną Najwyższą Osobą 

Boga, lecz ponieważ odgrywał rolę ludzkiej istoty, na chwilę bardzo się zmartwił, jak gdyby 

naprawdę stracił Swego ojca. Lecz po chwili zrozumiał, że aresztowanie i zabicie Jego ojca 

były demonstracją sił mistycznych, których Śalva nauczył się od demona Mayi. Odzyskując 

Swoją właściwą świadomość zobaczył, że nie było ani posłańca, ani głowy Jego ojca, i że 

jedynie Śalva odleciał swoim samolotem, unoszącym się teraz na niebie. Krsna zaczął więc 

myśleć o zabiciu Śalvy. 

    Reakcja Krsny jest przedmiotem wielu kontrowersji pomiędzy wielkimi autorytetami i 

świętymi osobami. W jaki sposób Krsna, Najwyższa Osoba Boga, rezerwuar wszelkiej siły i 

wiedzy, mógł zostać w taki sposób zwiedziony? Rozpacz, smutek i dezorientacja – to cechy 

charakterystyczne dla uwarunkowanych dusz, lecz jak to się stało, że uległ im Najwyższa 

Osoba Boga, który jest pełen siły, wiedzy i wszelkiego bogactwa? W rzeczywistości jest to 

zupełnie niemożliwe, aby Pan Krsna został wprowadzony w błąd poprzez mistyczne 

kuglarstwo Śalvy. Tak więc, odgrywając rolę ludzkiej istoty, musiał On w tym czasie 

zademonstrować jedną spośród Swoich rozrywek. Wielkie święte osoby i mędrcy, którzy 

pełnią służbę oddania lotosowym stopom Pana Krsny i którzy w ten sposób osiągnęli 

największą doskonałość samorealizacji, nie są oszołomieni cielesną koncepcją życia. Dla 

takich świętych osób ostatecznym celem życia jest Pan Krsna. Jak więc Krsna mógł zostać 

omamiony przez mistyczne kuglarstwo Śalvy? W konkluzji stwierdzamy, że jest to jeszcze 

jeden przejaw doskonałości Jego Najwyższej Osoby. 

    Myśląc, że Krsna został omamiony jego mistycznymi sztuczkami, Śalva nabrał odwagi i 

zaczął atakować Pana z jeszcze większą siłą i energią, zasypując Go wielką ilością strzał. 

Entuzjazm Śalvy można by porównać do szybkiego lotu much prosto w ogień. Kiedy Pan 

Krsna z kolei wypuścił Swoje strzały, z jeszcze większą siłą, dosięgły one Śalvę, którego 

zbroja, łuk i wysadzany klejnotami hełm, rozleciały się na kawałki. Po druzgocącym 

uderzeniu maczugi Krsny, rozpadł się na części również cudowny samolot Śalvy, i w tych 

częściach wpadł do morza. Śalva był bardzo ostrożny, i zanim samolot runął w wodę, zdążył 

wyskoczyć z niego na ląd i ponownie rzucił się na Pana Krsnę. Kiedy Śalva prędko biegł w 

kierunku Krsny ze swoją maczugą, Pan Krsna zręcznie odciął jego rękę, która razem z tą 

maczugą upadła na ziemię. W końcu, postanowiwszy go zabić, Pan Krsna pochwycił Swój 

cudowny dysk, świecący niczym słońce przy rozwiązaniu materialnego stworzenia. Kiedy 

Pan Krsna powstał ze Swym dyskiem, aby zabić Śalvę, wyglądał niczym czerwone słońce 

wschodzące ponad górą. Pan Krsna odciął jego głowę i głowa ta, w hełmie i z kolczykami, 

potoczyła się na ziemię. Śalva został więc zabity w taki sam sposób, jak Vrtrasura został 

zabity przez Indrę, Króla niebios. 

    Widząc śmierć Śalvy, resztka jego żołnierzy i zwolenników zaczęła lamentować krzycząc: 

"O niestety!" Kiedy ludzie Śalvy rozpaczali w ten sposób, półbogowie z planet niebiańskich 

zasypali Krsnę strumieniami kwiatów, i bijąc w bębny i dmiąc w rogi, ogłaszali Jego 

zwycięstwo. W tym właśnie momencie na scenie pojawili się inni przyjaciele Śiśupali, aby w 

walce pomścić śmierć swojego przyjaciela. I tak oto przed Krsną stanął rozwścieczony 

Dantavakra. 
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 W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do siedemdziesiątego szóstego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Wyzwolenie Śalvy". 

*77. Zabicie Dantavakry, Vidurathy i Romaharsany 

    Po śmierci Śiśupali, Śalvy i Paundry, inny głupi i demoniczny król o imieniu Dantavakra 

zapragnął zabić Krsnę, chcąc w ten sposób pomścić śmierć swojego przyjaciela Śalvy. Był on 

tak bardzo wstrząśnięty śmiercią Śalvy, że osobiście pojawił się na polu bitwy, bez 

odpowiedniej broni i amunicji, i nawet bez rydwanu. Jego bronią był ogromny gniew, który 

rozpalił go do czerwoności, a w ręku trzymał on jedynie maczugę. Był jednak tak potężny, że 

kiedy kroczył, wszyscy czuli, że ziemia drży. Kiedy Pan Krsna zobaczył, że Dantavakra 

zbliża się do Niego w tak heroicznym nastroju, natychmiast wysiadł ze Swojego rydwanu, 

bowiem jedna z zasad etykiety wojennej mówi o tym, że walka może mieć miejsce jedynie 

pomiędzy równymi przeciwnikami. Wiedząc, że Dantavakra był sam i uzbrojony jedynie w 

maczugę, Pan Krsna zareagował w podobny sposób i przygotował się do walki, biorąc do ręki 

Swoją maczugę. Kiedy Krsna pojawił się przed nim, heroiczny marsz Dantavakry został 

natychmiast powstrzymany, tak jak olbrzymie i gwałtowne fale oceanu są powstrzymywane, 

kiedy uderzają o brzeg. 

    Dantavakra, który był królem Karusy, stanął zdecydowanie ze swoją maczugą i przemówił 

do Pana Krsny w następujący sposób: "Wielka to przyjemność i bardzo pomyślna okazja 

Krsno, że spotykamy się twarzą w twarz. Mój drogi Krsno, jesteś mym wiecznym kuzynem, 

więc nie powinienem zabijać Cię w ten sposób, lecz niestety, popełniłeś wielki błąd, zabijając 

mojego przyjaciela Śalvę. W dodatku nie zadowala Cię jego śmierć i wiem, że chcesz zabić 

również mnie. Ponieważ tak palisz się do tego, będę zmuszony roztrzaskać Cię na kawałki 

moją maczugą. Krsno, choć jesteś moim krewnym, muszę Ci powiedzieć, że jesteś głupcem. 

Jesteś naszym największym wrogiem, więc muszę Cię zabić jeszcze dziś, tak jak usuwa się 

czyraka ze swojego ciała poprzez operację chirurgiczną. Zawsze jestem bardzo zobowiązany 

moim przyjaciołom, i dlatego uważam, że jestem dłużnikiem mojego przyjaciela Śalvy. Mój 

dług wdzięczności wobec niego mogę więc spłacić jedynie zabijając Ciebie." 

    Tak jak treser słonia stara się kontrolować zwierzę, uderzając go swym trójzębem, tak 

Dantavakra starał się kontrolować Krsnę wypowiadając mocne słowa. Obrzuciwszy Go 

obelgami, uderzył Krsnę w głowę swą maczugą i ryknął niczym lew. Mimo tego mocnego 

uderzenia, Krsna nawet nie drgnął, ani też nie poczuł żadnego bólu. Biorąc Swą maczugę 

Kaumodaki i zręcznie się poruszając, Krsna zadał tak potężny cios w pierś Dantavakry, że 

jego serce pękło na dwie części. Na skutek tego Dantavakra zaczął wymiotować krwią, 

rozsypały się jego włosy i upadł na ziemię wyciągając ręce i nogi. Tak więc już w parę minut 

po Dantavakrze pozostało tylko leżące na ziemi martwe ciało. W momencie śmierci 

Dantavakry, tak jak w czasie śmierci Śiśupali, w obecności wszystkich stojących tam osób 

mała cząsteczka duchowej światłości opuściła ciało demona i w cudowny sposób pogrążyła 

się w ciele Krsny. 

    Dantavakra miał brata o imieniu Viduratha, którego po śmierci Dantavakry ogarnął duży 

smutek. Pełen smutku i gniewu i ciężko oddychając, Viduratha pojawił się przed Panem 

Krsną z mieczem i tarczą pragnąc pomścić śmierć swego brata. Pragnął zabić Krsnę 

natychmiast. Kiedy Pan Krsna zrozumiał, że Viduratha szukał możliwości uderzenia Go 

mieczem, skorzystał ze Swojego dysku, Sudarśana cakra, który był ostry niczym brzytwa, i 

nie zwlekając odciął głowę Vidurathy, z hełmem i kolczykami, które ją zdobiły. 

    W ten sposób po zabiciu Śalvy i zniszczeniu jego cudownego samolotu, oraz po zabiciu 

Dantavakry i Vidurathy, Pan Krsna wkroczył wreszcie do Swojego miasta, do Dvaraki. Nikt 

prócz Krsny nie byłby w stanie zabić tych wielkich wojowników, i dlatego wszyscy 
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 półbogowie z nieba oraz ludzkie istoty na powierzchni ziemi nie przestawali wysławiać 

Pana. Wielcy mędrcy i asceci, mieszkańcy planet Siddha i Gandharva, istoty znane jako 

Vidyadharowie, Vasuki, Mahanagowie, piękni aniołowie, mieszkańcy Pitrloki, Yaksasowie, 

Kinnarowie i Caranowie, zaczęli obrzucać Go kwiatami i w wielkiej radości śpiewać pieśni o 

Jego zwycięstwie. Odświętnie udekorowawszy całe miasto, mieszkańcy Dvaraki urządzili 

dużą uroczystość. Pan Krsna przechodził ulicami, a wszyscy członkowie dynastii Vrsni oraz 

bohaterowie dynastii Yadu podążali za Nim z wielkim szacunkiem. Są to niektóre z 

transcendentalnych rozrywek Pana Krsny, który jest panem wszelkich sił mistycznych i 

panem całej manifestacji kosmicznej. Ci, którzy są głupcami, którzy są jak zwierzęta, czasem 

myślą, że Krsnę można w jakiś sposób pokonać. Lecz w rzeczywistości jest On Najwyższą 

Osobą Boga i nikt nie jest w stanie Go pokonać. Zawsze jest On zwycięzcą. Jest On jedynym 

Bogiem, a wszyscy inni są sługami wykonującymi Jego rozkazy. 

    Pewnego razu Pan Balarama dowiedział się, że poczyniono przygotowania do walki 

pomiędzy dwoma rywalizującymi stronami dynastii Kuru, to znaczy: stronnictwem 

Duryodhany i Pandavami. Balaramie nie podobał się pomysł, według którego miał On być 

jedynie rozjemcą mającym zapobiec walce. Nie mogąc znieść tego, że nie może stanąć po 

żadnej stronie, opuścił Dvarakę pod pretekstem odwiedzenia różnych świętych miejsc 

pielgrzymek. Najpierw odwiedził On miejsce pielgrzymek znane jako Prabhasaksetra. Wziął 

tam kąpiel i zadowolił miejscowych braminów i zgodnie z wedyjskimi ceremoniami 

rytualistycznymi ofiarował oblacje półbogom, pitom, wielkim mędrcom i ogółowi ludności. 

Taka jest wedyjska metoda zwiedzania świętych miejsc. Następnie, w towarzystwie kilku 

poważnych braminów, postanowił odwiedzić różne miejsca na brzegu rzeki Sarasvati. 

Odwiedził On po kolei takie miejsca jak Prthudaka, Bindusara, Tritakupa, Sudarśanatirtha, 

Viśalatirtha, Brahmatirtha i Cakratirtha. Oprócz tego udał się również do wszystkich świętych 

miejsc położonych na wschód od rzeki Sarasvati. Następnie odwiedził wszystkie główne 

miejsca święte na brzegu Yamuny i na brzegu Gangesu. Po jakimś czasie przybył do świętego 

miejsca znanego jako Naimisaranya. 

    Naimisaranya istnieje w Indiach po dziś dzień, a w czasach starożytnych miejsce to było 

szczególnie wykorzystywane do organizowania spotkań wielkich mędrców i świętych osób, 

których celem było zrozumienie życia duchowego i samorealizacji. Kiedy Pan Balarama 

odwiedził to miejsce, zgromadzeni tam transcendentaliści właśnie odprawiali wielką ofiarę. 

Takie spotkania w Naimisaranya trwały tysiące lat. Kiedy przybył tam Pan Balarama, 

wszyscy uczestnicy spotkania – wielcy mędrcy, asceci, bramini i uczeni – natychmiast 

powstali ze swych miejsc i powitali Go z wielkim szacunkiem i czcią. Niektórzy złożyli Mu 

pełne szacunku pokłony, a wielcy mędrcy i bramini będący w podeszłym wieku udzielili Mu 

błogosławieństwa, także wstając ze swych miejsc. Po tym oficjalnym powitaniu, wszyscy z 

obecnych oddawali Mu cześć. Wszyscy powstali z miejsc w obecności Balaramy, bowiem 

wiedzieli, że jest On Najwyższą Osobą Boga. Edukacja czy też wiedza polega na zrozumieniu 

Najwyższej Osoby Boga. Więc mimo tego, że Pan Balarama pojawił się na Ziemi jako 

ksatriya, wszyscy bramini i mędrcy powstali, bowiem wiedzieli kim jest Pan Balarama. 

    Niestety, kiedy oddano Mu cześć i usadowiono na Jego miejscu, Pan Balarama zobaczył, 

że Romaharsana, uczeń Vyasadevy (literackiej inkarnacji Boga), ciągle siedzi na vyasasanie. 

Nie powstał on ze swojego miejsca, ani nie ofiarował Panu Balaramie swoich wyrazów 

szacunku. W głupi sposób uważał się za większego niż Pan. Dlatego nie zszedł ze swojego 

siedzenia i nie pokłonił się przed Panem. Pan Balarama rozważył wówczas historię 

Romaharsany: urodził się on w rodzinie suta, czyli w rodzinie mieszanej, z kobiety 

pochodzącej z klasy bramińskiej i mężczyzny należącego do klasy ksatriyów. Dlatego, choć 

Romaharsana uważał Balaramę za ksatriyę, sam nie powinien pozostać na wyższym miejscu. 

Pan Balarama zauważył, że Romaharsana, ze względu na swoje narodziny, nie powinien 

przyjmować wyższej pozycji, ponieważ było tam wielu uczonych mędrców i braminów. 
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 Zauważył On także, że Romaharsana nie tylko nie zszedł ze swojego podwyższonego 

siedzenia, lecz nawet nie powstał, aby oddać swoje wyrazy szacunku, kiedy Balaramaji 

przybył na zgromadzenie. Panu Balaramie nie spodobało się to zuchwalstwo Romaharsany i 

bardzo się rozgniewał. 

    Kiedy jakaś osoba siedzi na vyasasanie, to z reguły nie musi ona wstawać, aby powitać 

osobę przybywającą na zgromadzenie, lecz w tym przypadku sytuacja była inna, bowiem Pan 

Baladeva nie jest zwykłą ludzką istotą. Dlatego, mimo że wszyscy bramini orzekli, że 

Romaharsana może usiąść na vyasasanie, to powinien był on pójść za przykładem innych 

uczonych mędrców i braminów, którzy byli tam obecni, i powinien był wiedzieć, że Pan 

Balarama jest Najwyższą Osobą Boga, któremu zawsze należą się wyrazy szacunku, choć 

można je sobie podarować w przypadku zwykłego człowieka. Szczególnym celem pojawiania 

się Krsny i Balaramy jest przywrócenie zasad religijnych. Jak powiedziane jest w Bhagavad-

gicie, najwyższą zasadą religii jest poddanie się Najwyższej Osobie Boga. Również Śrimad-

Bhagavatam stwierdza, że najwyższą doskonałością religii jest służba oddania Panu. 

    Pan Balarama przekonał się, że Romaharsana Suta nie zrozumiał najwyższej zasady religii, 

pomimo swych studiów nad wszystkimi Vedami, więc nie mógł już dłużej tolerować jego 

pozycji. Romaharsana Suta otrzymał szansę stania się doskonałym braminem, lecz z powodu 

swego złego zachowania się w stosunku do Najwyższej Osoby Boga, natychmiast 

przypomniano sobie o jego niskim urodzeniu. Romaharsana Suta otrzymał pozycję bramina, 

lecz nie urodził się on w rodzinie bramińskiej. Urodził się w rodzinie określanej jako 

pratiloma. Według koncepcji wedyjskich, są dwa rodzaje potomstwa w rodzinach 

mieszanych. Nazywają się one anuloma i pratiloma. Kiedy mężczyzna łączy się z kobietą z 

niższej kasty, to ich potomstwo nazywa się anuloma, lecz kiedy mężczyzna łączy się z 

kobietą z kasty wyższej, ich potomstwo nazywa się pratiloma. Romharsana Suta należał do 

rodziny pratiloma, bowiem jego ojciec był ksatriyą, a jego matka braminką. Ponieważ 

transcendentalna realizacja Romaharsany nie była doskonała, Pan Balarama przypomniał mu 

o jego dziedzictwie pratiloma. Można otrzymać szansę stania się braminem, lecz jeśli ktoś w 

niewłaściwy sposób wykorzystuje pozycję bramina, nie posiadając prawdziwej realizacji, 

wówczas jego status staje się rzeczą wątpliwą. 

    Widząc, że Romaharsana nie posiada pełnej realizacji, Pan Balarama postanowił ukarać go 

za jego dumę i rzekł: "Temu człowiekowi należy się kara śmierci, albowiem, chociaż posiada 

on dobre kwalifikacje, będąc uczniem Pana Vyasadevy, i pomimo swych studiów nad całą 

literaturą wedyjską u tej wzniosłej osoby, to jednak nie okazał on pokory w obecności 

Najwyższej Osoby Boga. "Bhagavad-gita mówi, że prawdziwy bramin jest nie tylko bardzo 

uczony, lecz także bardzo łagodny. W przypadku Romaharsany Suty, mimo iż był on bardzo 

uczony i mimo, że otrzymał szansę stania się braminem, nie widzimy łagodności. Na 

podstawie tego można zrozumieć, że jeśli ktoś jest dumny z materialnych zdobyczy, to nie 

jest w stanie postępować łagodnie, tak jak przystało na bramina. Wiedza takiej osoby jest 

niczym klejnot, który zdobi głowę węża. Pomimo cennego klejnotu, wąż nadal pozostaje 

wężem i nadal jest on tak samo groźny jak zwykły wąż. Jeśli osoba nie staje się łagodna i 

pokorna, całe jej studia nad Vedami i Puranami i jego rozległa znajomość śastr staje się po 

prostu zewnętrzną szatą, niczym kostium teatralnego artysty tańczącego na scenie. Tak więc 

Pan Balarama zaczął rozważać: "Pojawiłem się, aby ukarać fałszywe osoby, które są 

nieczyste wewnątrz, choć zewnętrznie mogą pozować na uczone i religijne. Zabicie takich 

osób jest rzeczą właściwą dlatego, aby powstrzymać je od dalszych grzesznych czynności." 

    Pan Balarama nie wziął udziału w bitwie pod Kuruksetrą, jednak z powodu Jego pozycji, 

przywrócenie zasad religijnych było Jego głównym obowiązkiem. Wziąwszy to pod uwagę, 

zabił Romaharsanę Sutę po prostu uderzając go słomą kuśa, zwykłym źdźbłem trawy. Jeśli 

ktoś zapyta, w jaki sposób mógł On zabić Romaharsanę Sutę źdźbłem trawy, to odpowiedź 

podana jest w Śrimad-Bhagavatam, gdzie użyto słowa prabhu (pan, mistrz). Pozycja Pana jest 
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 zawsze transcendentalna, i ponieważ jest On wszechmocny, może działać tak jak Mu się 

podoba, nie podlegając materialnym prawom i zasadom. Dlatego zabicie Romaharsany Suty 

źdźbłem trawy nie było dla Niego niemożliwe. 

    Po śmierci Romaharsany Suty wszyscy obecni bardzo się zasmucili, rozległ się krzyk i 

zawodzenie. Choć wszyscy obecni bramini i mędrcy wiedzieli, że Pan Balarama jest 

Najwyższą Osobą Boga, to jednak nie wahali się protestować przeciwko czynowi Pana i 

pokornie stwierdzili, "Nasz drogi Panie, sądzimy, że Twój czyn nie jest w zgodzie z zasadami 

religijnymi. Drogi Panie Yadunandana, pragniemy Cię poinformować, że my bramini 

usadowiliśmy tegoż Romaharsanę na tym wysokim miejscu na okres trwania tej wielkiej 

ofiary. To z naszego wyboru zasiadł on na vyasasanie, a kiedy ktoś zasiada na vyasasanie, nie 

powinien on właściwie wstawać, by powitać przybywające osoby. Poza tym obłaskawiliśmy 

Romaharsanę Sutę spokojnym i długim życiem. W tych okolicznościach, ponieważ zabiłeś go 

Panie nie znając tych faktów, uważamy, że Twój czyn równy jest zabiciu bramina. Drogi 

Panie, wyzwolicielu upadłych dusz, wiemy, że z pewnością jesteś znawcą zasad wedyjskich. 

Jesteś panem wszystkich sił mistycznych i dlatego wedyjskie nakazy nie dotyczą Twej Osoby. 

Lecz prosimy Cię, abyś okazał Swą bezprzyczynową łaskę innym i zechciał odpokutować za 

zabicie Romaharsany. Nie sugerujemy, jaki rodzaj pokuty powinieneś podjąć, po zabiciu tej 

osoby. Proponujemy jednak, abyś wybrał taki rodzaj pokuty, aby inni mogli Twoje 

postępowanie brać za wzór. To, co uczyni wielka osoba, będzie wzorem dla zwykłych ludzi." 

    Pan odpowiedział: "Tak, muszę odpokutować za ten czyn, który mógł być właściwy dla 

Mnie, lecz jest niewłaściwy dla innych. Dlatego sądzę, że Mym obowiązkiem jest przyjęcie 

odpowiedniej pokuty, zalecanej przez pisma autoryzowane. Jednocześnie mogę przywrócić 

życie temu Romaharsanie, i będzie to życie długie, w którym się będzie cieszył dostateczną 

siłą i pełną mocą zmysłów. Nie tylko to, jeśli pragniecie, z przyjemnością przyznam mu 

wszystko, o cokolwiek tylko poprosicie. Z przyjemnością przyznam mu te łaski, jeśli tego 

pragniecie. 

    To zdanie Pana Balaramy jednoznacznie potwierdza, że Najwyższa Osoba Boga może 

postępować w jakikolwiek sposób. Chociaż można uważać, że zabicie Romaharsany było 

niewłaściwe, to jednak mógł On natychmiast naprawić Swój czyn, z jeszcze większą 

korzyścią dla wszystkich. Dlatego nie powinno się imitować czynów Najwyższej Osoby 

Boga. Należy jedynie przestrzegać instrukcji Pana. Wszyscy obecni tam wielce uczeni 

mędrcy zdali sobie sprawę z tego, że choć uznali czyn Pana Balaramy za niewłaściwy, to Pan 

był w stanie natychmiast naprawić Swoje postępowanie, z jeszcze większą korzyścią dla 

wszystkich. Nie chcąc jednakże korygować misji Pana, jeśli chodzi o zabicie Romaharsany 

Suty, wszyscy modlili się: "Nasz drogi Panie, niezwykłe zabicie Romaharsany przy użyciu 

trawy kuśa może zostać tak jak jest. Ponieważ pragnąłeś go zabić, więc nie powinieneś go 

wskrzeszać. Jednakże może pamiętasz Panie, że my mędrcy i bramini własnowolnie 

obdarzyliśmy go długim życiem i dlatego takie błogosławieństwo nie powinno zostać 

unieważnione." Tak więc prośba uczonych braminów była dwuznaczna, bowiem chcieli oni, 

aby błogosławieństwo, że będzie żył aż do końca ofiary, które mu przyznali, pozostało 

niezmienione, lecz w tym samym czasie nie chcieli unieważniać czynu Pana Balaramy. 

    Najwyższa Osoba Boga rozwiązał ten problem w sposób jaki przystoi Jego wzniosłej 

pozycji i rzekł: "Ponieważ syn wytwarzany jest z ciała ojca, Vedy mówią, że syn jest 

przedstawicielem ojca. Dlatego Ugraśrava Suta, syn Romaharsany Suty, powinien zająć 

pozycję ojca i w dalszym ciągu kontynuować dyskusje nad Puranami, ale ponieważ 

chcieliście, aby Romaharsana żył długo, tak więc to błogosławieństwo zostanie przeniesione 

na syna. Zatem jego syn, Ugraśrava, będzie posiadał wszelkie udogodnienia, które 

ofiarowaliście jego ojcu: długie życie w dobrym i zdrowym ciele, bez jakichkolwiek 

kłopotów, i pełną siłę wszystkich zmysłów. 
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     Następnie Pan Balarama błagał wszystkich mędrców i braminów, żeby prócz 

błogosławieństwa ofiarowanego synowi Romaharsany, prosili Go o jakiekolwiek inne 

błogosławieństwo, a On natychmiast je spełni. Tak więc Pan postawił się w pozycji zwykłego 

ksatriyi i poinformował mędrców, że nie wie w jaki sposób może odpokutować za zabicie 

Romaharsany, lecz cokolwiek oni zaproponują, On z chęcią zaakceptuje. 

    Bramini rozumieli cel Pana i zaproponowali, żeby odpokutował za Swój czyn w taki 

sposób, aby było to korzystne dla nich. Rzekli: "Nasz drogi Panie, jest demon o imieniu 

Balvala, syn Ilvali. Jest on bardzo potężnym demonem i odwiedza on to święte miejsce ofiar 

co dwa tygodnie przy pełni księżyca i w dni bezksiężycowe, i wywołuje wiele zamieszania i 

kłopotów w wykonywaniu naszych obowiązków związanych z ofiarą. O potomku rodziny 

Daśarha, wszyscy prosimy Cię, abyś zabił tego demona. Jeśli będziesz tak łaskawy i zabijesz 

go, taka pokuta w pełni nas zadowoli. Ten demon przybywa tu czasem i zarzuca nas takimi 

nieczystymi rzeczami jak ropa, krew, odchody, uryna i alkohol, zanieczyszczając w ten 

sposób to święte miejsce. Po zabiciu Balvali możesz kontynuować Swoją pielgrzymkę do 

wszystkich świętych miejsc prze dwanaście miesięcy, a w ten sposób uwolnisz się od 

wszelkiego zanieczyszczenia. Taka jest nasza wskazówka." 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do siedemdziesiątego siódmego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Zabicie Dantavakry, Vidurathy i Romaharsany". 

*78. Wyzwolenie Balvali. Pan Balarama odwiedza miejsca święte 

    Pan Balarama przygotował się na spotkanie z demonem Balvalą. W czasie, w którym 

demon zwykł atakować to święte miejsce, rozpętała się wielka burza gradowa, całe niebo 

pokryło się kurzem, a atmosfera przesiąknięta była ohydnym zapachem. Zaraz potem złośliwy 

demon zaczął zalewać arenę ofiarną strumieniami uryny, odchodów i innych nieczystych 

substancji. Po chwili pojawił się on sam z olbrzymim trójzębem w ręku. Był to olbrzym i jego 

czarne ciało było niczym potężna masa węgla. Jego włosy, jego broda i wąsy były czerwone 

jak miedź, i z powodu tej olbrzymiej brody i wąsów, jego usta wyglądały bardzo groźnie. Jak 

tylko Pan Balarama ujrzał demona, przygotował się do ataku. Najpierw zaczął zastanawiać 

się, w jaki sposób roznieść tego demona na kawałki. Pan Balarama przywołał Swoją sochę 

oraz maczugę, które natychmiast pojawiły się przed Nim. Demon Balvala unosił się w 

powietrzu, lecz przy pierwszej okazji Pan Balarama ściągnął go na dół Swą sochą i ze złością 

uderzył Swą maczugą w głowę. Na skutek tego uderzenia Pana Balaramy, pękła czaszka 

demona. Zaczęły się z niej wylewać obfite ilości krwi, a demon zaczął głośno krzyczeć. W 

ten sposób ten demon, który sprawiał tyle kłopotu pobożnym braminom, zwalił się na ziemię. 

Jego upadek przypominał upadek szczytu wielkiej góry, uderzonego piorunem. 

    Był to nadzwyczaj radosny widok dla mieszkańców Naimisaranyi, uczonych mędrców i 

braminów, którzy zaczęli składać Panu Balaramie swoje pełne szacunku modlitwy. 

Ofiarowali oni Panu z serca płynące błogosławieństwa i wszyscy zgodzili się, że cokolwiek 

Pan Balarama pragnie uczynić, zawsze będzie to sukcesem. Następnie mędrcy i bramini 

przeprowadzili ceremonialną kąpiel Pana Balaramy, tak jak półbogowie kąpią Pana Indrę, 

kiedy odnosi zwycięstwo nad demonami. Bramini i mędrcy uhonorowali Pana Balaramę, 

obdarowując Go świeżymi szatami i ozdobami, oraz girlandą zwycięstwa wykonaną z 

kwiatów lotosu i będącą rezerwuarem wszelkiego piękna, girlandą, która nigdy nie miała 

zwiędnąć, bowiem jej istnienie było wieczne. 

    Poprosiwszy następnie o pozwolenie braminów zebranych w Naimisaranya, Pan Balarama, 

w towarzystwie innych braminów, udał się nad brzeg rzeki Kausiki. Po wzięciu kąpieli w tym 

świętym miejscu, podążył nad rzekę Sarayu oraz do jej źródeł. Po jakimś czasie dotarł do 
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 miasta Prayaga, leżącego u zbiegu trzech rzek: Gangesu, Yamuny i Sarasvati. Tutaj także 

wziął On kąpiel. W miejscowych świątyniach oddał cześć Bogu, i tak jak zaleca literatura 

wedyjska, ofiarował oblacje przodkom i mędrcom. Następnie udał się do aśramu mędrca 

Pulahy, a stamtąd rzeką Gomati wyruszył do Gandaki. Potem wziął kąpiel w rzece Vipaśa i 

dotarł do brzegów rzeki o nazwie Śona. (Rzeka Śona ciągle istnieje jako jedna z wielkich rzek 

prowincji Bihar). Tam również wykąpał się i odprawił wedyjskie ceremonie rytualistyczne. 

Kontynuując Swą podróż, przybył On do miasta pielgrzymek zwanego Gaya, miasta w 

którym znajduje się słynna świątynia Visnu. Postąpiwszy według rady Swego ojca Vasudevy, 

ofiarował On w świątyni Visnu oblacje Swoim przodkom. Stamtąd udał się w rejon delty 

Gangesu, w którym to święte wody Gangesu mieszają się z wodami Zatoki Bengalskiej. To 

święte miejsce nazywane jest Gangasagara i w dalszym ciągu co roku pod koniec stycznia 

zbiera się tam wiele świętych i pobożnych ludzi, tak jak podobne coroczne zgromadzenie 

świętych osób ma miejsce w Prayaga, i nosi ono nazwę Jarmark Magh Mela. 

    Po zakończeniu ceremonii rytualistycznych i wzięciu kąpieli w Gangasagara, Pan Balarama 

skierował się w stronę góry Mahendra Parvata. Tam spotkał Paraśuramę, inkarnację Pana 

Krsny, któremu ofiarował Swoje wyrazy szacunku poprzez złożenie pokłonów. Następnie 

stopniowo kierował się na południe Indii i odwiedził brzegi rzeki Godavari. Po wzięciu 

kąpieli w Godavari i po odprawieniu wymaganych ceremonii rytualistycznych, odwiedził 

także inne rzeki – Vena, Pampa oraz Bhimarathi. Na brzegu Bhimarathi znajduje się bóstwo 

zwane Svami Karttikeya. Po odwiedzeniu Karttikeyi, Pan Balarama udał się do Śailapury – 

miasta pielgrzymek w prowincji Maharastra. Śailapura to jeden z największych okręgów w 

prowincji Maharastra. Następnie skierował się w kierunku Dravidadeśy. Indie południowe 

podzielone są na pięć części znanych jako Pancadravida. Indie północne także podzielone są 

na pięć części zwane Pancagaura. Wszyscy ważniejsi acaryowie naszych czasów, a 

mianowicie Śankaracarya, Ramanujacarya, Madhvacarya, Visnusvami i Nimbarka, pojawili 

się w tych prowincjach Dravida. Pan Caitanya natomiast pojawił się w Bengalu, który jest 

częścią pięciu Gauradeśów. 

    Najważniejszym miejscem pielgrzymek w Indiach południowych, zwanych Dravida, jest 

Venkatacala, powszechnie znana jako Balaji. Po odwiedzeniu tego miejsca Pan Balarama 

wyruszył do Visnukanci, a stamtąd na brzeg Kaveri, w której to rzece wziął kąpiel. Następnie 

dotarł do Rangaksetry. W Rangaksetra znajduje się największa na świecie świątynia, gdzie 

czczone jest Bóstwo Visnu znane jako Ranganatha. Podobna świątynia Ranganatha znajduje 

się we Vrndavanie, choć nie jest ona tak wielka jak w Rangaksetra. 

Jadąc do Visnukanci, Pan Balarama odwiedził także Śivakanci. Po odwiedzeniu Rangaksetry 

skierował się w kierunku Mathury, powszechnie znanej jako Mathura Indii południowych. Po 

odwiedzeniu tego miejsca skierował się do Setubhandy. Jest to miejsce, w którym Pan 

Ramacandra zbudował kamienny most z Indii do Lanki (Cejlon). W tym szczególnym 

świętym miejscu, Pan Balarama podarował miejscowym braminom dziesięć tysięcy krów. 

Jest taki wedyjski zwyczaj, że jeśli bogata osoba udaje się do jakiegoś miejsca pielgrzymek, 

to daruje ona miejscowym kapłanom konie, krowy, ozdoby i szaty. Ten system odwiedzania 

miejsc pielgrzymek i dostarczanie miejscowym braminom środków do życia, uległ w wieku 

Kali dużej degradacji. Bogatsza warstwa ludności, z powodu swej degradacji w zakresie 

kultury wedyjskiej, nie jest już przyciągana przez te miejsca pielgrzymek, a kapłani 

bramińscy, którzy uzależnieni byli od takich przybyszów, także podupadli i zaniedbali się w 

swym obowiązku wspomagania przyjezdnych. Kapłani bramińscy w miejscach pielgrzymek 

nazywani są panda i pandit. Oznacza to, że poprzednio byli oni bardzo uczonymi braminami i 

zwykli być przewodnikami przyjezdnych we wszystkich szczegółach związanych z celem ich 

przybycia, i w ten sposób zarówno przybysze jak i kapłani czerpali korzyści z tej wzajemnej 

współpracy. 
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     Z opisu Śrimad-Bhagavatam jasno wynika, że kiedy Pan Balarama odwiedzał różne 

miejsca pielgrzymek, to w odpowiedni sposób przestrzegał wedyjskich zaleceń. Po rozdaniu 

krów w Setubandha, Pan Balarama udał się nad rzekę Krtamala i Tamraparni. Te dwie rzeki 

uważane są za święte i Pan Balarama wykąpał się w obu. Następnie udał się w kierunku 

Wzgórza Malaya. To Wzgórze Malaya jest bardzo wysokie i jest jednym z siedmiu szczytów 

określanych jako Wzgórza Malayskie. Zwykł tam mieszkać wielki mędrzec Agastya i Pan 

Balarama odwiedził go i ofiarował mu Swoje wyrazy szacunku. Otrzymawszy 

błogosławieństwo od tego mędrca, Pan Balarama za jego pozwoleniem podążył dalej, w 

kierunku Oceanu Indyjskiego. 

    Na przylądku Komorin znajduje się wielka świątynia bogini Durgi, gdzie znana jest ona 

jako Kanyakumari. Tę świątynię Kanyakumari odwiedził kiedyś także Pan Ramacandra, i 

dlatego należy rozumieć, że świątynia ta istnieje od milionów lat. Następnie Pan Balarama 

odwiedził miasto pielgrzymek Phalgunatirtha, które leży na brzegu Oceanu Indyjskiego, czy 

też Oceanu Południowego. Phalgunatirtha słynie z tego, że przebywa tam Pan Visnu w Swojej 

inkarnacji Ananta. Z Phalgunatirthy Pan Balarama udał się do innego miejsca pielgrzymek, 

znanego jako Pancapsarasa. Tam także wziął kąpiel zgodnie z zasadami regulującymi i 

odprawił ceremonie rytualistyczne. Miejsce to jest również znane jako świątynia Visnu i 

dlatego Pan Balarama podarował tam miejscowym braminom dziesięć tysięcy krów. 

    Z przylądku Komorin Pan Balarama zawrócił w stronę Kerali. Kerala nadal istnieje w 

Indiach południowych, pod nazwą Południowa Kerala. Potem udał się do Gokarnatirthy, 

gdzie cały czas czci się Pana Śivę, a następnie do świątyni Aryadevi, która otoczona jest ze 

wszystkich stron przez wody. Z tej wyspy pojechał On do miejsca znanego jako Śurparaka. 

Potem wziął kąpiel w rzekach Tapi, Payosni i Nirvindhya i udał się do lasu Dandakaranya. 

Jest to ten sam las, w którym żył Pan Ramacandra, kiedy przebywał na wygnaniu. Następnie 

Pan Balarama przybył na brzeg rzeki Narmada, największej rzeki w środkowych Indiach. Na 

brzegu tej świętej Narmady znajduje się miejsce pielgrzymek zwane Mahismati Puri. Po 

wykąpaniu się tam zgodnie z zasadami regulującymi, Pan Balarama powrócił do 

Prabhasatirthy, do miejsca, z którego rozpoczął Swą podróż. 

    Kiedy Pan Balarama powrócił do Prabhasatirthy, dowiedział się od braminów, że 

większość ksatriyów poległo w bitwie pod Kuruksetrą. Balarama poczuł ulgę słysząc, że 

ciężar świata został zmniejszony. Pan Krsna i Balarama pojawili się na Ziemi, aby zmniejszyć 

ciężar sił militarnych nagromadzonych przez ambitnych królów ksatriyów. Tak z reguły bywa 

w życiu materialnym: nie znajdując zadowolenia w zaspokajaniu jedynie najkonieczniejszych 

potrzeb życia, ponoszeni ambicją ludzie stwarzają dodatkowe żądania, lecz ich bezprawne 

pragnienia powstrzymywane są przez prawa natury, czy też prawa boskie, pojawiające się 

jako głód, wojna, zaraza i podobne katastrofy. Pan Balarama słyszał, że choć większość 

ksatriyów poległa w bitwie, to jednak członkowie dynastii Kuru nadal walczą. Dlatego 

powrócił On na gole bitwy właśnie tego dnia, kiedy Bhimasena i Duryodhana walczyli w 

pojedynku. Jako życzliwy przyjaciel obydwu, Pan Balarama chciał ich powstrzymać, lecz nie 

przynosiło to żadnego rezultatu. 

    Kiedy Pan Balarama pojawił się na scenie, Król Yudhisthira i jego młodsi bracia, Nakula, 

Sahadeva, Pan Krsna i Arjuna, natychmiast złożyli Mu swoje pełne szacunku pokłony, lecz 

nie rozmawiali ze sobą wcale. Powód dla którego milczeli był taki, że Pan Balarama darzył 

pewnym uczuciem Duryodhanę, który nauczył się od Balaramaji sztuki walczenia maczugą. 

Tak więc, kiedy walka trwała, Król Yudhisthira i inni myśleli, że Balarama mógł przybyć, 

aby wstawić się za Duryodhaną i dlatego milczeli. Zarówno Duryodhana jak i Bhimasena byli 

pełni entuzjazmu do walki na maczugi, i pośrodku dużej widowni każdy z nich starał się 

zręcznie uderzyć swego przeciwnika. Kiedy tak obaj bardzo się starali, wydawało się jak 

gdyby tańczyli. Lecz pomimo tego, iż mogło się wydawać że tańczą, jasne było, że obaj byli 

bardzo wściekli. 



103 

     Chcąc powstrzymać walkę, Pan Balarama powiedział: "Mój drogi Królu Duryodhano i 

Bhimaseno, wiem, że obaj jesteście wielkimi wojownikami, i że słyniecie w świecie jako 

wielcy bohaterowie, lecz mimo tego sądzę, że Bhimasena przewyższa Duryodhanę pod 

względem siły cielesnej. Z drugiej strony Duryodhana lepszy jest w walce na maczugi. Biorąc 

to pod uwagę, sądzę, że żaden z was nie jest gorszy od drugiego. W tych okolicznościach jest 

jedynie mała szansa na to, że jeden z was pokona drugiego. Dlatego proszę was, abyście nie 

marnowali swojego czasu i energii w ten sposób. Pragnę, abyście wstrzymali tę niepotrzebną 

walkę. 

    Dobra rada dana przez Pana Balaramę zarówno Bhimasenie jak i Duryodhanie, miała na 

celu równą korzyść dla obu z nich. Lecz byli oni tak bardzo owładnięci złością, że byli w 

stanie pamiętać jedynie swoją zadawnioną nienawiść względem siebie. Każdy myślał jedynie 

o tym, jak zabić swego przeciwnika, więc nie przywiązywali wagi do wskazówek Pana 

Balaramy. Obaj niczym szaleńcy pamiętali mocne oskarżenia i złe zachowanie swego 

przeciwnika. Pan Balarama znał ich przeznaczenie i nie zależało Mu na dalszym 

powstrzymywaniu ich od walki. Dlatego postanowił powrócić do Dvaraki. 

    Kiedy powrócił do Dvaraki, przyjaciele i krewni, z Królem Ugraseną i innymi starszymi 

osobami, powitali Go z wielką radością. Wszyscy wyszli na Jego spotkanie. Następnie Pan 

Balarama ponownie udał się do świętego miejsca pielgrzymek w Naimisaranya, i wszyscy 

mędrcy, święte osoby i bramini, powitali Go wstając ze swoich miejsc. Zrozumieli, że Pan 

Balarama, choć był ksatriyą, to jednak wycofał się z walki. Bramini i mędrcy, którzy zawsze 

opowiadali się za pokojem i ciszą, byli z tego bardzo zadowoleni. Wszyscy z wielką miłością 

uścisnęli Pana Balaramę i nakłonili Go do odprawienia różnego rodzaju ofiar w świętym lesie 

w Naimisaranya. W rzeczywistości Pan Balarama nie miał nic wspólnego z odprawianiem 

ofiar polecanych dla zwykłych osób. Jest On Najwyższą Osobą Boga i dlatego Sam jest tym, 

kto ostatecznie czerpie przyjemność z tych ofiar. Jednakże Jego przykład, jeśli chodzi o 

odprawianie ofiar, pokazuje zwykłemu człowiekowi w jaki sposób powinien On przestrzegać 

nakazów Ved. 

    Najwyższa Osoba Boga pouczył mędrców i święte osoby przebywające w Naimisaranya o 

związku żywych istot z manifestacją kosmiczną, o tym, jak powinny one przyjmować ten 

wszechświat i w jakim związku powinny się one znajdować względem kosmosu, aby móc 

osiągnąć najwyższą doskonałość, tj. zrozumienie, że cała manifestacja kosmiczna spoczywa 

na Najwyższej Osobie Boga, i że Najwyższa Osoba Boga także przenika wszędzie dzięki 

Swemu aspektowi Paramatma, nawet do najmniejszego atomu. 

    Następnie Pan Balarama wziął kąpiel avabhrtha, którą zazwyczaj bierze się po 

zakończeniu ofiary. Po kąpieli ubrał się w świeże jedwabne szaty i przystroił się piękną 

biżuterią. Pojawiwszy się pośród Swych przyjaciół i krewnych, zdawał się błyszczeć niczym 

księżyc w pełni pośród innych ciał świetlnych na niebie. Pan Balarama jest Najwyższą Osobą 

Boga, Samym Anantą. Dlatego znajduje się poza obszarem dostępnym zrozumieniu poprzez 

umysł, inteligencję czy ciało. Zszedł do tego świata tak jak żywa istota i zachowywał się w 

ten sposób mając w tym Swój własny cel. Wszystkie Jego czyny powinniśmy traktować jako 

Jego rozrywki. Nikt nie jest w stanie nawet zliczyć Jego nieograniczonych rozrywek, bowiem 

jest On wszechmocny. Pan Balarama to oryginalny Visnu. Dlatego każdy, kto pamięta o tych 

rozrywkach Pana Balaramy rano i wieczorem, z pewnością zostanie wielkim bhaktą 

Najwyższej Osoby Boga, i w ten sposób jego życie będzie sukcesem pod każdym względem. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy swoje wyjaśnienia do siedemdziesiątego ósmego 

rozdziału książki Krsna, zatytułowanego "Wyzwolenie Balvali. Pan Balarama odwiedza 

miejsca święte". 
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 *79. Spotkanie Pana Krsny z braminem Sudamą 

    Król Pariksit słuchał opowiadań o rozrywkach Pana Krsny i Balaramy od Śukadevy 

Gosvamiego. O wszystkich tych rozrywkach słucha się z transcendentalną przyjemnością i 

Maharaja Pariksit zwrócił się do Śukadevy Gosvamiego w następujący sposób: "Mój drogi 

Pan, Najwyższa Osoba Boga, Krsna, przyznaje jednocześnie wyzwolenie i miłość do Boga. 

Każdy, kto zostaje bhaktą Pana, automatycznie osiąga wyzwolenie, bez czynienia 

dodatkowego wysiłku w tym celu. Pan jest nieograniczony i Jego rozrywki i czyny dla 

stworzenia, utrzymania i unicestwienia całej manifestacji kosmicznej są także nieograniczone. 

Dlatego pragnę usłyszeć o Jego innych rozrywkach, o których może nie mówiłeś mi jeszcze. 

Mój drogi panie, uwarunkowane dusze w tym materialnym świecie są sfrustrowane 

szukaniem przyjemności płynącej z zadowalania zmysłów. Takie pragnienia przyjemności 

zmysłowej zawsze rozdzierają serce uwarunkowanych dusz. Lecz ja oto doświadczam, w jaki 

sposób transcendentalna tematyka o rozrywkach Pana Krsny może przynieść ulgę od stanu, w 

którym ulega się wpływom czynności karmicznych. Sądzę, że żadna inteligentna osoba nie 

może odrzucić tej metody bezustannego słuchania o transcendentalnych rozrywkach Pana. 

Jedynie poprzez słuchanie o nich, zawsze można pogrążać się w transcendentalnej 

przyjemności. A wtedy materialne zadowalanie zmysłów nie jest niczym pociągającym. 

    W tym stwierdzeniu Maharaja Pariksit użył dwóch ważnych słów: visannah i viśesajnah. 

Visannah znaczy "przygnębiony". Materialistyczne osoby znajdują wiele sposobów i środków 

dla uzyskania pełnego zadowolenia, lecz w rzeczywistości pozostają one przygnębione. 

Maharaja Pariksit jednakże użył słowa viśesajnah. Są dwie klasy transcendentalistów, 

mianowicie personaliści i impersonaliści. Viśesajnah odnosi się do personalistów, których 

interesuje transcendentalna różnorodność. Bhaktowie napełniają się radością, słuchając 

opisów osobistych czynów Najwyższego Pana, podczas gdy impersonaliści, którzy w 

rzeczywistości są bardziej przyciągani przez bezosobowy aspekt Pana, są jedynie pozornie 

przyciągani przez osobiste czyny Pana. Pomimo tego, że mają oni styczność z rozrywkami 

Pana, impersonaliści nie w pełni zdają sobie sprawę z korzyści, którą należy z tych rozrywek 

wyciągnąć, i dlatego pozostają dokładnie w tak samo smutnej pozycji, na skutek swoich 

czynności karmicznych, jak materialiści. 

    Król Pariksit kontynuował: "Zdolność mówienia można udoskonalić poprzez opisywanie 

transcendentalnych cech Pana. Zdolność pracowania tymi rękami może okazać się sukcesem 

jedynie wtedy, kiedy ktoś angażuje te ręce w służbę Panu. Podobnie, umysł może zostać 

ukojony tylko wtedy, gdy po prostu myśli on o Krsnie, w pełnej świadomości Krsny. Nie 

oznacza to, że należy być bardzo zamyślonym, lecz po prostu należy zrozumieć, że Krsna, 

Prawda Absolutna, poprzez Swój zlokalizowany aspekt jako Paramatma przenika wszędzie. 

Jeśli potrafi się myśleć, że Krsna jako Paramatma jest wszędzie, nawet wewnątrz atomu, to 

wówczas można udoskonalić funkcje umysłu, takie jak myślenie, odczuwanie i wola. 

Doskonały bhakta nie widzi tego materialnego świata tak, jak jawi się on materialnym oczom, 

lecz wszędzie dostrzega on obecność wielbionego przez siebie Pana w Jego aspekcie 

Paramatmy. 

    Maharaja Pariksit następnie powiedział, że funkcje ucha można udoskonalić po prostu 

poprzez zajęcie się słuchaniem o transcendentalnych czynach Pana. Powiedział on również, 

że funkcja głowy może być w pełni wykorzystana, kiedy głowa zajęta jest składaniem 

pokłonów przed Panem i Jego reprezentantami. To fakt, że Pan reprezentowany jest w 

każdym sercu i dlatego wysoce zaawansowany bhakta ofiarowuje wyrazy szacunku każdej 

istocie, uważając, że ciało jest świątynią Pana. Lecz niemożliwością jest, aby wszyscy ludzie 

od razu osiągnęli ten etap zaawansowania duchowego, bowiem ten stopień zaawansowania 

osiągany jest jedynie przez bhaktów pierwszej klasy. Bhaktowie drugiej klasy mogą uważać 

Vaisnavów, czyli wielbicieli Pana, za reprezentantów Krsny, a bhakta, który dopiero 
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 rozpoczyna życie duchowe, czy też neofita, określany także jako bhakta trzeciej klasy, może 

składać pokłony przed Bóstwem w świątyni i przed mistrzem duchowym, który jest 

bezpośrednią manifestacją Najwyższej Osoby Boga. Na każdym z tych etapów życia 

duchowego, na etapie początkowym (neofita), środkowym, czy też na etapie w pełni 

rozwiniętej doskonałości, można udoskonalić funkcję głowy poprzez składanie pokłonów 

przed Panem i Jego reprezentantem. W podobny sposób, funkcję oczu można udoskonalić 

poprzez oglądanie Pana i Jego przedstawicieli. W ten sposób każdy może doprowadzić 

funkcje różnych części swego ciała do najwyższej doskonałości, po prostu przez angażowanie 

ich w służbę Panu lub dla Jego reprezentanta. Jeśli ktoś nie jest w stanie uczynić niczego 

więcej, to powinien składać pokłony przed Panem i Jego reprezentantem i pić caranamrtę, 

wodę którą obmywano lotosowe stopy Pana lub Jego bhakty. 

    Słysząc te stwierdzenia Maharaja Pariksita, które były dowodem jego zaawansowanego 

rozumienia filozofii Vaisnava, Śukadevę Gosvamiego ogarnęła transcendentalna ekstaza. 

Śukadeva Gosvami był już zaangażowany w opisywanie czynów Pana, a kiedy Maharaja 

Pariksit pragnął słuchać więcej, z wielką przyjemnością kontynuował on narrację Śrimad-

Bhagavatam. 

    Pan Krsna miał dobrego przyjaciela bramina, który był bardzo zaawansowany w wiedzy 

transcendentalnej, i dzięki swej zaawansowanej wiedzy w ogóle nie był przywiązany do 

przyjemności materialnych. Dlatego był on bardzo spokojny i osiągnął najwyższą kontrolę 

nad swoimi zmysłami. Oznacza to, że bramin ten był doskonałym bhaktą, bowiem dopóki nie 

jest się doskonałym bhaktą, nie można osiągnąć najwyższej wiedzy. W Bhagavad-gicie 

powiedziane jest, że osoba, która osiąga doskonałość wiedzy, podporządkowuje się 

Najwyższej Osobie Boga. Innymi słowy, każda osoba, która podporządkowała swoje życie 

służbie dla Najwyższej Osoby Boga, osiągnęła doskonałość wiedzy. Efektem doskonałej 

wiedzy jest zarzucenie materialistycznego stylu życia. Ten brak przywiązania oznacza 

całkowitą kontrolę zmysłów, które zawsze przyciągane są przez przyjemności materialne. 

Zmysły bhakty zostają oczyszczone, i wtedy angażowane są w służbę dla Pana. Takie jest 

kompletne pole służby oddania. 

    Chociaż bramin ten, przyjaciel Pana Krsny, był grhasthą, nie gromadził on bogactw dla 

zapewnienia sobie wygodnego życia. Był on usatysfakcjonowany dochodem, który 

przychodził do niego automatycznie jako jego przeznaczenie. Taka postawa w życiu jest 

świadectwem doskonałej wiedzy. Człowiek posiadający doskonałą wiedzę wie, że nikt nie 

może być bardziej szczęśliwym niż jest mu to przeznaczone. W tym materialnym świecie 

każdy ma przeznaczoną pewną dozę cierpienia i pewną ilość szczęścia. Rozmiar cierpienia i 

szczęścia jest z góry przeznaczony każdej żywej istocie. Nikt nie może powiększyć ani 

pomniejszyć szczęścia płynącego z materialistycznego życia. Bramin ten dlatego nie zabiegał 

o więcej materialnego szczęścia, lecz wykorzystywał swój czas na rozwinięcie świadomości 

Krsny. Zewnętrznie wyglądał na bardzo ubogiego, bowiem nie miał bogatych szat i nie mógł 

zapewnić ich także dla swojej żony. I ponieważ ich warunki materialne nie były bardzo 

bogate, nawet nie jadali w wystarczających ilościach i dlatego byli bardzo wychudzeni. Jego 

żonie nie zależało bardzo na osobistych wygodach, lecz była ona bardzo niespokojna o swego 

męża, który był takim pobożnym braminem. Jego ciało drżało na skutek słabego zdrowia, i 

choć nie lubiła mówić swemu mężowi co ma robić, pewnego razu odezwała się do niego w 

następujący sposób. 

    "Mój drogi panie, wiem, że Pan Krsna, który jest mężem bogini fortuny, jest twoim 

osobistym przyjacielem. Jesteś także bhaktą Krsny, a On zawsze jest gotów pomóc Swojemu 

wielbicielowi. Nawet jeśli sądzisz, że nie pełnisz żadnej służby oddania dla Pana, to jednak 

jesteś Mu podporządkowany, a Pan chroni przecież podporządkowane Mu dusze. Poza tym 

wiem, że Pan Krsna jest idealnym przedstawicielem wedyjskiej kultury. Zawsze opowiada się 

On za kulturą braminiczną i zawsze jest On bardzo łaskawy dla wykwalifikowanych 
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 braminów. Jesteś najszczęśliwszą osobą, ponieważ Najwyższa Osoba Boga jest twoim 

przyjacielem. Krsna jest jedynym schronieniem dla osób takich jak ty, które są Mu w pełni 

podporządkowane. Jesteś osobą świętą, uczoną i całkowicie kontrolujesz swoje zmysły. W 

tych okolicznościach Pan Krsna jest twoim jedynym schronieniem. Dlatego proszę, udaj się 

do Niego. Pewna jestem, że natychmiast zrozumie On twoją trudną sytuację. Poza tym jesteś 

także grhasthą (głową rodziny) i dlatego brak pieniędzy stawia cię w bardzo niekorzystnym 

położeniu. Kiedy tylko zrozumie, że jesteś w niedoli, na pewno wspomoże cię na tyle, abyś 

mógł żyć bardzo wygodnie. Pan Krsna jest teraz Królem dynastii Bhoja, Vrsni i Andhaka, i 

słyszałem, że nigdy nie opuszcza On Swojej stolicy Dvaraki. Przebywa tam stale, nie 

angażując się w żadne zajęcia na zewnątrz. Jest On tak łaskawy i tak hojny, że natychmiast 

daje On wszystko, nawet Siebie Samego, każdemu, kto się Mu podporządkuje. Tak więc, jeśli 

gotów jest On dać Swojemu bhakcie Samego Siebie, nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że 

obdarza niektórych materialnymi dobrami. Oczywiście nie obdarza On bhakty wieloma 

bogactwami, jeśli bhakta nie jest utwierdzony w służbie oddania. Lecz myślę, że w twoim 

przypadku wie On doskonale, na ile jesteś utwierdzony w swoim oddaniu dla Niego. Dlatego 

nie będzie się wahał obdarzyć cię pewnym materialnym bogactwem, które pozwoliłoby nam 

zaspokoić najpilniejsze potrzeby naszego życia." 

    W ten sposób żona bramina raz po raz prosiła go z wielką pokorą, aby udał się do Pana 

Krsny. Bramin uważał, że nie istnieje potrzeba proszenia Śri Krsny o jakiekolwiek materialne 

dobra, lecz nalegania jego żony sprawiły, że w końcu zgodził się to uczynić. W dodatku 

myślał, "Jeśli udam się tam, to będę mógł osobiście ujrzeć Pana. Będzie to wspaniała okazja, 

nawet jeśli nie poproszę Go o żadne materialne korzyści." Kiedy postanowił udać się do 

Krsny, zapytał swej żony, czy ma ona cokolwiek, co mógłby ofiarować Panu, bowiem pragnął 

wziąć jakiś prezent dla swojego przyjaciela. Pożyczywszy cztery garście ryżu od sąsiadów, 

żona bramina zawiązała ten ryż w kawałku płótna podobnego chusteczce, i to zawiniątko 

wręczyła swojemu mężowi jako dar dla Krsny. Nie zwlekając dłużej, bramin zabrał ten 

podarunek i wyruszył do Dvaraki, pragnąc ujrzeć swojego Pana. Przez całą drogę do Dvaraki 

zaabsorbowany był myślą o tym, że będzie mógł zobaczyć Pana Krsnę. Jego serce 

wypełnione było jedynie myślami o Krsnie. 

    Oczywiście dotrzeć do pałaców królewskich dynastii Yadu nie było tak łatwo, lecz 

braminowi dano przejście. Aby jednakże przedostać się do samych pałaców, bramin ten – 

przyjaciel Pana Krsny – musiał razem z innymi braminami przejść przez trzy obozowiska 

wojskowe, oraz przez trzy duże bramy dzielące te obozowiska. Za tymi bramami i 

obozowiskami żołnierzy znajdowało się szesnaście tysięcy olbrzymich pałaców, w których 

mieszkało szesnaście tysięcy żon Pana Krsny. Bramin wszedł do jednego z tych pałaców, 

który był nadzwyczaj wspaniale udekorowany. Wszedłszy do niego natychmiast poczuł, że 

zanurzył się w oceanie transcendentalnej przyjemności. Odnosił wrażenie, jak gdyby na 

przemian to nurkował, to wynurzał się z tego transcendentalnego oceanu. 

    W tym czasie Pan Krsna siedział na łóżku Królowej Rukmini, lecz nawet ze znacznej 

odległości widział, że bramin zbliża się do jego domu i rozpoznał w nim Swojego przyjaciela. 

Pan Krsna natychmiast opuścił Swoje miejsce i wyszedł na jego spotkanie. I gdy tylko zbliżył 

się do niego, uścisnął go serdecznie. Pan Krsna jest rezerwuarem wszelkiej transcendentalnej 

przyjemności, lecz pomimo tego On Sam poczuł wielką przyjemność ściskając biednego 

bramina, który był bardzo Mu drogim przyjacielem. Pan Krsna usadowił go na Swym 

własnym łóżku i osobiście przyniósł mu różne owoce i napoje, tak jak należy postępować 

przyjmując godnego czci gościa. Pan Śri Krsna jest najwyższą czystością, lecz ponieważ 

odgrywał rolę zwykłej ludzkiej istoty, natychmiast obmył stopy bramina i dla Swego 

własnego oczyszczenia spryskał tą wodą Swoją głowę. Następnie Pan posmarował ciało 

bramina aromatycznymi papkami różnego rodzaju, takimi jak papka z drzewa sandałowego, 

aguru czy z szafranu. Zapalił także różne aromatyczne kadzidła i jak zwykle urządził dla 



107 

 niego aratrika z płonącymi lampkami. Po odpowiednim przyjęciu i ugoszczeniu bramina, 

Pan Krsna rzekł: "Mój drogi przyjacielu, wielkie to szczęście dla Mnie że przybyłeś tutaj." 

    Bramin był bardzo biedny i nie był pięknie ubrany. Jego szaty były poszarpane i brudne, a 

jego ciało bardzo wychudłe. Wyglądał niezbyt schludnie i ponieważ był tak wychudły, przez 

skórę znać było jego kości. Bogini fortuny Rukminidevi osobiście zaczęła wachlować go 

camarą, a pozostałe kobiety z pałacu nie mogły nadziwić się zachowaniu Pana Krsny i 

takiemu przyjęciu bramina. Zdumione były widząc, że Pan Krsna przywitał bramina z tak 

wielką radością i osobiście mu służył, mimo iż bramin ten był bardzo biedny, niezbyt 

schludny i czysty oraz nędznie ubrany. Lecz jednocześnie mogły zrozumieć, że bramin ten nie 

był zwykłą żywą istotą. Wiedziały, że musiał on spełnić wiele pobożnych czynności, gdyż jak 

w przeciwnym razie Pan Krsna – mąż bogini fortuny – mógłby się tak o niego troszczyć? 

Jeszcze bardziej zdumiały się widząc, że bramin siedzi na łóżku Pana Krsny, a już zupełnie 

nie mogły wyjść z podziwu, kiedy Pan Krsna uścisnął bramina dokładnie tak, jak zwykł 

ściskać jedynie Swojego starszego brata Balaramaji i Swoją żonę Rukmini. 

    Po przywitaniu bramina i usadowieniu go na Swym wyścielanym poduszkami łóżku, Pan 

Krsna rzekł: "Mój drogi przyjacielu, jesteś najbardziej inteligentną osobą, i doskonale znasz 

zasady religijnego życia. Wierzę, że kiedy ukończyłeś edukację w domu swego nauczyciela i 

wystarczająco go wynagrodziłeś, powróciłeś do swojego domu i poślubiłeś odpowiednią 

żonę. Wiem doskonale, że od samego początku nie byłeś wcale przywiązany do 

materialistycznego stylu życia, ani też nie pragnąłeś być bogatym pod względem 

materialnym, i dlatego brakuje ci pieniędzy. W tym materialnym świecie bardzo rzadko 

spotyka się osoby, które nie są przywiązane do materialnych bogactw. Takie wolne od 

przywiązań osoby nie mają najmniejszego pragnienia, aby gromadzić bogactwa dla 

zadowalania zmysłów czy własnego dobrobytu, lecz czasem zbierają pieniądze po to, aby dać 

dobry przykład rodzinnego życia. Pokazują oni jak przez odpowiedni podział bogactw można 

stać się idealnym grhasthą i jednocześnie wielkim bhaktą Pana. Tacy idealni grhasthowie 

podążają za Moim przykładem. Mam nadzieję, Mój drogi przyjacielu, że pamiętasz wszystkie 

te dni naszego szkolnego życia, kiedy obaj mieszkaliśmy w aśramie naszego guru. W 

rzeczywistości cała wiedza, którą zarówno ty jak i Ja otrzymaliśmy w naszym życiu, zdobyta 

została w czasie naszego studenckiego życia. 

    "Jeśli ktoś zdobywa wystarczające wykształcenie w okresie swego studenckiego życia, pod 

kierunkiem odpowiedniego nauczyciela, wówczas jego przyszłe życie jest bardzo udane. Bez 

trudu może on pokonać ocean niewiedzy i nie podlega wpływowi energii iluzorycznej. Mój 

drogi przyjacielu, każdy powinien uważać swego ojca za swego pierwszego nauczyciela, 

bowiem dzięki łasce ojca otrzymuje się to ciało. Dlatego ojciec jest naturalnym mistrzem 

duchowym. Naszym następnym ojcem jest ten, który inicjuje nas w wiedzę transcendentalną i 

on powinien być czczony tak jak Ja. Mistrzów duchowych może być więcej niż jeden. Mistrz 

duchowy, który poucza ucznia o sprawach duchowych, nazywa się śiksa-guru, a mistrz 

duchowy, który inicjuje ucznia, nazywa się diksa-guru. Obaj są Moimi reprezentantami. 

Może być wiele mistrzów duchowych, którzy pouczają, ale mistrz duchowy, który inicjuje, 

jest tylko jeden. Ludzka istota, który korzysta z obecności tych mistrzów duchowych i która 

otrzymuje odpowiednią wiedzę, przekracza ocean materialnej egzystencji i powinna być 

uważana za tą, która w odpowiedni sposób wykorzystuje tę ludzką formę życia. Posiada ona 

praktyczną wiedzę, że ostatecznym celem życia jest osiągnięcie duchowej doskonałości i 

przeniesienie się z powrotem do domu, z powrotem do Boga. 

    "Mój drogi przyjacielu, Ja jestem Paramatmą – Duszą Najwyższą obecną w każdym sercu – 

i jest to Mój bezpośredni rozkaz, aby ludzkie społeczeństwo przestrzegało zasad varna i 

aśrama. Tak jak powiedziałem w Bhagavad-gicie, ludzkie społeczeństwo powinno być 

podzielone na cztery varny, odpowiednio do cech jego członków i różnego typu zajęć, 

którymi się oni zajmują. Podobnie, każdy powinien podzielić swoje życie na cztery okresy. 
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 Pierwszy okres życia należy poświęcić zdobywaniu odpowiedniej wiedzy, poprzez zostanie 

bona fide studentem i życie w brahmacaryi, bez oddawania się zadowalaniu zmysłów i z 

oddaniem służąc mistrzowi duchowemu. Brahmacari ma wieść życie wyrzeczone i pełne 

pokut. Grhastha prowadzi życie z uregulowanym zadowalaniem zmysłów, lecz należy 

porzucić ten stan na trzecim etapie życia. Na tym etapie należy powrócić do pokut i 

wyrzeczeń praktykowanych uprzednio, na etapie brahmacaryi, i w ten sposób uwolnić się od 

przywiązania do życia rodzinnego. Po uwolnieniu się od tych przywiązań do 

materialistycznego sposobu życia, można przyjąć sannyasę. 

    "Jako Dusza Najwyższa żywych istot, przebywając w każdym sercu obserwuję czyny 

każdego na każdym etapie i w każdym porządku życia. Kiedy widzę, że ktoś szczerze i 

poważnie zajęty jest wypełnianiem obowiązków poleconych przez mistrza duchowego, bez 

względu na to, na jakim jest etapie, i w ten sposób dedykuje swe życie służbie mistrzowi 

duchowemu, wówczas taka osoba staje się bardzo Mi droga. Jeśli chodzi o życie w 

brahmacaryi, to jeśli ktoś może kontynuować je pod kierunkiem mistrza duchowego, to jest 

to nadzwyczaj pomyślne. Lecz jeśli będąc brahmacarinem odczuwa się bodźce seksualne, to 

należy opuścić mistrza duchowego, wpierw zadowoliwszy go zgodnie z jego pragnieniem. 

Według systemu wedyjskiego, powinno się ofiarować mistrzowi duchowemu dar zwany 

guru-daksina. Wówczas uczeń powinien przyjąć żonę i podjąć życie rodzinne zgodnie z 

rytuałami religijnymi." 

    Wskazówki podane przez Pana Krsnę w czasie rozmowy ze Swoim przyjacielem, uczonym 

braminem, są bardzo pożyteczne dla pokierowania ludzkim społeczeństwem. Cywilizacja 

ludzka, która nie popiera systemu varna i aśrama, jest niczym innym jak tylko nieco bardziej 

wyrafinowanym społeczeństwem zwierzęcym. Uprawianie życia seksualnego przez 

niezamężną kobietę i nieżonatego mężczyznę jest rzeczą nie do przyjęcia w społeczeństwie 

ludzkim. Mężczyzna powinien albo ściśle przestrzegać życia w celibacie, czyli brahmacaryi, 

lub też, za zgodą mistrza duchowego, powinien się ożenić. Uprawianie niedozwolonego seksu 

poza małżeństwem jest życiem zwierzęcym. Dla zwierząt nie istnieje instytucja małżeństwa. 

    Współczesne społeczeństwo nie ma na celu spełniania misji ludzkiego życia. Misja 

ludzkiego życia to powrót do domu, z powrotem do Boga. Aby spełnić tę misję, należy 

przestrzegać systemu varna i aśrama. Kiedy przestrzega się tego systemu ściśle i świadomie, 

to wówczas wypełnia się misję ludzkiego życia. Kiedy przestrzega się tego systemu w sposób 

pośredni, bez kierownictwa wyższej varny, wówczas dochodzi do niepotrzebnych zakłóceń w 

ludzkim społeczeństwie i osiągnięcie pokoju i dobrobytu jest praktycznie niemożliwe. 

    Krsna kontynuował rozmowę ze Swym przyjacielem braminem: "Mój drogi przyjacielu, 

myślę, że pamiętasz nasze czyny z czasów naszego studenckiego życia. Może pamiętasz jak 

raz na rozkaz żony naszego guru wybraliśmy się do lasu po opał i jak zbierając wyschnięte 

gałęzie, przypadkiem weszliśmy w gęsty las i zgubiliśmy się. Niespodziewanie wzniósł się 

wir powietrzny, niebo zakryło się chmurami, które raz po raz rozdzierały błyskawice z 

głośnym grzmotem. Następnie zaszło słońce, a my zagubieni byliśmy w tej ciemnej dżungli. 

Potem była okrutna ulewa, cała ziemia została zalana wodą i nie mogliśmy odnaleźć drogi 

powrotnej do aśramu naszego guru. Może pamiętasz tę ciężką ulewę – nie była to właściwe 

ulewa, lecz raczej rodzaj spustoszenia. Z powodu kurzawy i wichury zaczęliśmy odczuwać 

ból, i bez względu na to, gdzie byśmy się nie zwrócili, nie mogliśmy znaleźć drogi. Będąc w 

tak rozpaczliwym położeniu, złapaliśmy się za ręce i próbowaliśmy odnaleźć drogę. W ten 

sposób minęła noc, a wcześnie rano, kiedy nasz gurudeva dowiedział się o naszej 

nieobecności, wysłał on swych innych uczniów, aby nas odszukali. On także udał się na 

poszukiwania i kiedy dotarli do nas w dżungli, byliśmy prawie załamani. 

    "Wtedy nasz gurudeva rzekł z wielkim współczuciem: 'Moi drodzy chłopcy, to cudownie, 

że tyle dla mnie wycierpieliście. Każdy w pierwszym rzędzie dba o swoje własne ciało, lecz 

wy jesteście tak dobrzy i tak wierni swojemu guru, że nie zważając na niewygody ciała, 



109 

 zadaliście sobie tyle trudu dla mnie. Cieszę się widząc, że tacy bona fide studenci jak wy 

gotowi są przejść przez jakiekolwiek kłopoty dla usatysfakcjonowania mistrza duchowego. W 

taki sposób bona fide uczeń może spłacić dług względem swego mistrza duchowego. 

Obowiązkiem ucznia jest poświęcenie swojego życia służbie mistrzowi duchowemu. Moi 

drodzy, najlepsi spośród dwukrotnie narodzonych, jestem wielce zadowolony z waszych 

czynów i błogosławię was: niech spełnią się wasze pragnienia i ambicje. Niech zrozumienie 

Ved, którego nauczyliście się ode mnie, zawsze pozostanie w waszej pamięci. Abyście w 

każdej chwili mogli pamiętać nauki Ved i mogli cytować ich wskazówki bez trudu. W ten oto 

sposób nigdy nie doznacie zawodu, ani w tym życiu, ani w następnym." 

    Krsna kontynuował: "Mój drogi przyjacielu, może pamiętasz, że kiedy przebywaliśmy w 

aśramie naszego mistrza duchowego, wiele takich zdarzeń miało miejsce. Obaj możemy 

zrozumieć, że bez błogosławieństwa mistrza duchowego nikt nie może być szczęśliwy. Tylko 

dzięki łasce mistrza duchowego i jego błogosławieństwu można uzyskać pokój i dobrobyt 

oraz spełnić misję ludzkiego życia." 

    Słysząc to, uczony bramin odpowiedział: "Mój drogi Krsno, Ty jesteś Najwyższym Panem 

i najwyższym mistrzem duchowym dla każdego, i ponieważ spotkało mnie to szczęście, że 

mogłem razem z Tobą mieszkać w domu naszego guru, sądzę, że nic już więcej nie mam do 

zrobienia jeśli chodzi o wedyjskie przepisane obowiązki. Mój drogi Panie, hymny wedyjskie, 

ceremonie rytualistyczne, czynności religijne i wszelkie inne rzeczy konieczne do osiągnięcia 

perfekcji ludzkiego życia, łącznie z rozwojem gospodarczym, zadowalaniem zmysłów i 

wyzwoleniem, pochodzą z jednego źródła: z Twojej Najwyższej Osoby. Wszystkie 

różnorodne procesy życia mają ostatecznie na celu zrozumienie Twojej Osoby. Innymi słowy, 

są one różnymi częściami Twojej transcendentalnej formy. Pomimo tego odgrywałeś rolę 

studenta i mieszkałeś z nami w domu naszego guru. Oznacza to, że przyjąłeś te rozrywki 

jedynie dla Swej przyjemności, w przeciwnym razie bowiem nie było potrzeby, abyś grał rolę 

ludzkiej istoty." 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do siedemdziesiątego dziewiątego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Spotkanie Pana Krsny z braminem Sudamą ". 

*80. Bramin Sudama otrzymuje błogosławieństwo Pana Krsny 

    Pan Krsna, Najwyższa Osoba Boga, Dusza Najwyższa wszystkich żywych istot, doskonale 

zna serce każdego. Jest On szczególnie przychylny tym bhaktom, którzy są braminami. Pan 

Krsna zwany jest także brahmanyadeva, co wskazuje na to, że jest On czczony przez 

braminów. Dlatego ten bhakta, który jest w pełni oddany Najwyższej Osobie Boga, 

automatycznie osiąga pozycję bramina. Nie będąc braminem, nie można zbliżyć się do 

Najwyższego Brahmana, Pana Krsny. Krsna szczególnie stara się usuwać wszelkie 

nieszczęścia i trudności, które przeżywają Jego bhaktowie, i jest On jedynym schronieniem 

czystych bhaktów. 

    Pan Krsna rozmawiał z Sudama Viprą przez dosyć długi czas, wspominając przeszłość. 

Następnie, aby cieszyć się towarzystwem Swojego przyjaciela, Pan Krsna zaczął się śmiać i 

zapytał: "Mój drogi przyjacielu, cóż Mi przyniosłeś? Czy twoja żona dała ci dla Mnie jakieś 

smaczne jedzenie`"' Zwracając się w ten sposób do bramina, Pan Krsna uśmiechał się z 

wielką miłością. Pytał On dalej: "Mój przyjacielu, na pewno przyniosłeś Mi coś w 

podarunku." 

    Pan Krsna wiedział, że Sudama zwlekał z wręczeniem Mu nędznego łuskanego ryżu, który 

w rzeczywistości nie nadawał się do jedzenia dla Niego. Rozumiejąc Sudama Viprę, Pan 

Krsna rzekł: "Mój drogi przyjacielu, z pewnością niczego nie potrzebuję, lecz jeśli Mój 
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 bhakta ofiarowuje Mi coś z miłością, choć może to być nawet coś bardzo nieznacznego, 

przyjmuję to z wielką przyjemnością. Z drugiej strony, jeśli ofiarodawca nie jest bhaktą, to 

nawet jeśli ofiarowuje Mi cenne rzeczy, Ja ich nie przyjmuję. Natomiast jeśli Mój czysty 

bhakta ofiarowuje Mi nawet najbardziej nieznaczną rzecz – mały kwiat, liść czy trochę wody 

– lecz nasyca swą ofiarę miłością i oddaniem, wtedy nie tylko z przyjemnością przyjmuję taką 

ofiarę, lecz również jem z wielką przyjemnością." 

    Pan Krsna zapewnił Sudama Viprę, że z przyjemnością przyjmie łuskany ryż, który bramin 

przyniósł z domu, lecz z powodu wielkiej nieśmiałości, Sudama Vipra zwlekał z wręczeniem 

Mu tego podarunku. Myślał on, "Jakże mogę ofiarować Krsnie tak nieznaczną rzecz?", i 

jedynie spuścił głowę. 

    Pan Krsna, Dusza Najwyższa, wie o wszystkim co dzieje się w każdym sercu. Zna On 

determinację każdego i wie, czego każdy potrzebuje. Wiedział On zatem, jaki był powód 

przyjścia Sudama Vipry. Wiedział, że przyszedł on do Niego na prośbę swej żony, 

powodowany krańcową nędzą, w której się znajdowali. Myśląc o Sudamie jako o bardzo 

drogim przyjacielu ze szkoły, wiedział, że miłość Sudamy dla Niego nigdy nie była skażona 

żadnym pragnieniem materialnych korzyści. Krsna myślał: "Sudama nie przyszedł prosić 

Mnie o cokolwiek, lecz zobowiązany prośbą swojej żony, przybył, aby Mnie zobaczyć i 

usatysfakcjonować ją." Dlatego Pan Krsna postanowił dać Sudama Viprze więcej 

materialnych bogactw, niż sam Król niebios byłby w stanie sobie wyobrazić. 

    Następnie pochwycił zawiniątko z łuskanym ryżem, które biedny bramin miał zawieszone 

na ramieniu, i rzekł: "Cóż to jest? Mój drogi przyjacielu, przyniosłeś Mi bardzo ładny i 

smaczny łuskany ryż!" Zachęcił On Sudama Viprę mówiąc: "Uważam, że ta ilość łuskanego 

ryżu nie tylko zadowoli Mnie, lecz także całe stworzenie." Na podstawie tego stwierdzenia 

można zrozumieć, że Krsna jest pierwotnym źródłem wszystkiego, korzeniem całego 

stworzenia. Tak jak kiedy podlewany jest korzeń drzewa, woda natychmiast dociera do każdej 

części drzewa, tak ofiara złożona Krsnie, lub każdy czyn spełniony z myślą o Krsnie, 

powinien być uważany za najwyższą pracę dobroczynną dla każdej żywej istoty, ponieważ 

korzyści płynące z takiej ofiary rozdzielane są w całym stworzeniu. Miłość do Krsny 

rozdzielana jest pomiędzy wszystkie żywe istoty. 

    Kiedy Pan Krsna rozmawiał z Sudama Viprą, zjadł odrobinę łuskanego ryżu z tobołka 

bramina, a kiedy próbował zjeść następną odrobinę, Rukminidevi, która jest samą boginią 

fortuny, powstrzymała Pana, łapiąc Go za rękę. Dotykając ręki Krsny, Rukmini rzekła: "Mój 

drogi Panie, ta odrobina łuskanego ryżu wystarczy aby ten, który ją ofiarował, stał się bardzo 

bogaty w tym życiu i w następnym. Mój Panie, jesteś tak łaskawy dla Swojego bhakty, że 

nawet ta odrobina łuskanego ryżu sprawia Ci tyle przyjemności, a Twoje zadowolenie jest 

gwarancją pomyślności dla bhakty w tym życiu i w następnym." Wynika z tego, że jeśli z 

miłością i oddaniem ofiaruje się pożywienie Panu Krsnie, i jeśli jest On zadowolony i 

przyjmuje taką ofiarę, to Rukminidevi – bogini fortuny – jest wielce zobowiązana takiemu 

bhakcie i zmuszona jest osobiście udać się do jego domu i zamienić ten dom w najbardziej 

bogaty dom świata. Jeśli ktoś w wystawny i okazały sposób żywi Narayana, bogini fortuny 

Laksmi natychmiast staje się gościem w jego domu, co oznacza, że dom ten staje się bardzo 

bogaty. Uczony bramin Sudama spędził tę noc w domu Pana Krsny, i kiedy tam przebywał, 

czuł się jak na planetach Vaikuntha. W rzeczywistości mieszkał on na Vaikuncie, bowiem 

tam, gdzie tylko mieszka Pan Krsna, oryginalny Narayana, i Rukminidevi, bogini fortuny, tam 

miejsce to nie różni się od planety duchowej, od Vaikunthaloki. 

    Uczony bramin Sudama zdawał się nie otrzymać niczego konkretnego od Krsny, kiedy 

przebywał w Jego pałacu, lecz nie prosił on Pana o nic. Następnego ranka powrócił do domu, 

zaabsorbowany myślami o tym, jak przyjęty został przez Krsnę i jak zanurzył się w oceanie 

ekstatycznego szczęścia. Przez całą drogę do domu po prostu rozpamiętywał zachowanie 

Pana Krsny i był niezwykle szczęśliwy, że zobaczył Pana. Bramin zaczął myśleć w 
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 następujący sposób, "Największa przyjemność to ujrzenie Pana Krsny, który jest bardzo 

oddany braminom. Jakże wielkim miłośnikiem kultury braminicznej jest Pan! Jest On Samym 

Najwyższym Brahmanem, lecz pomimo tego odwzajemnia się braminom. Darzy tak wielkim 

szacunkiem braminów, że przytulił do Swej piersi takiego biednego bramina jak ja, choć 

nigdy i nikogo – za wyjątkiem bogini fortuny – nie obejmuje w ten sposób. Jakże może być 

jakiekolwiek porównanie pomiędzy mną – ubogim i grzesznym braminem, a Najwyższym 

Panem Krsną, który jest jedynym schronieniem bogini fortuny? A jednak, uważając mnie za 

bramina, uścisnął mnie z przyjemnością płynącą z głębi serca. Pan Krsna był dla mnie tak 

łaskawy, że pozwolił mi usiąść na tym samym łóżku, na którym leży bogini fortuny. 

Traktował mnie jak Swego prawdziwego brata. Jakże zatem wielkie być musi moje 

zobowiązanie wobec Niego? Kiedy byłem zmęczony, Śrimati Rukminidevi – bogini fortuny – 

zaczęła mnie wachlować, trzymając w swej dłoni camarę. Nigdy nie uważała się za wzniosłą 

osobę, pierwszą Królową Pana Krsny. Darząc tak wielkim uznaniem braminów, Najwyższa 

Osoba Boga służył mi, masując mi nogi i karmiąc mnie Swą własną dłonią. Praktycznie rzecz 

biorąc, On oddawał mi cześć. Dążąc do wzniesienia się na wyższe planety albo do uzyskania 

wyzwolenia, wszelkiego rodzaju materialnych bogactw, czy też do uzyskania doskonałości w 

mocach yogi mistycznej, każdy w tym wszechświecie czci lotosowe stopy Pana Krsny. A 

jednak Pan był dla mnie tak łaskawy, że nie dał mi ani grosza, wiedząc doskonale, że jestem 

ubogim człowiekiem, który jeśli dostanie trochę pieniędzy, może stać się bardzo dumny i 

może ogarnąć go szaleństwo gromadzenia materialnych bogactw, i w ten sposób może 

zapomnieć o Nim." 

    Stwierdzenie bramina Sudamy jest słuszne. Zwykły człowiek, który jest bardzo biedny i 

modli się do Pana o przyznanie błogosławieństwa w postaci materialnych bogactw, i który w 

jakiś sposób zwiększa te bogactwa, natychmiast zapomina o swym zobowiązaniu wobec 

Pana. Dlatego Pan nie przyznaje bogactw Swojemu bhakcie, jeśli ten bhakta nie jest całkiem 

pozbawiony środków do życia. Raczej, jeśli początkujący bhakta, neofita, służy Panu bardzo 

szczerze, lecz w tym samym czasie pragnie bogactw materialnych, Pan powstrzymuje go od 

zdobycia tychże bogactw. 

    Myśląc w ten sposób, uczony bramin stopniowo dotarł do swojego domu. Lecz przybywszy 

tam zobaczył, że wszystko zostało w cudowny sposób przemienione. Zobaczył, że na miejscu 

jego chatki stały olbrzymie pałace zbudowane z cennych kamieni i klejnotów, błyszczące jak 

słońce, księżyc i płomienie ognia. Były tam nie tylko olbrzymie pałace, lecz również 

pomiędzy nimi piękne parki, po których przechadzało się wiele pięknych kobiet i mężczyzn. 

W tych parkach były piękne jeziora pełne kwiatów lotosu i przepięknych lilii, oraz stada 

różnobarwnych ptaków. Widząc to w tak cudowny sposób przemienione miejsce, w którym 

mieszkał poprzednio, bramin zaczął myśleć: "Jak to się dzieje, że widzę te wszystkie zmiany? 

Czy to miejsce należy do mnie, czy do kogoś innego? Jeśli jest to to samo miejsce, w którym 

zwykłem kiedyś mieszkać, to w jaki sposób uległo ono tak cudownej przemianie?" 

    Kiedy bramin zastanawiał się nad tym, na jego spotkanie wyszła, w towarzystwie 

muzyków, grupa pięknych kobiet i mężczyzn o cechach przypominających cechy półbogów. 

Wszyscy śpiewali pomyślne pieśni. Żona bramina bardzo się ucieszyła słysząc o powrocie 

swojego męża, i w wielkim pośpiechu wybiegła z pałacu. Była ona teraz tak piękna, że 

wydawało się, jak gdyby sama bogini fortuny wyszła go przywitać. Kiedy tylko ujrzała swego 

męża przed sobą, łzy radości popłynęły jej z oczu, a jej głos uległ zdławieniu i nie mogła 

wypowiedzieć ani słowa. Będąc w wielkiej ekstazie, po prostu zamknęła oczy. Z wielką 

miłością i uczuciem pokłoniła się swojemu mężowi i wewnątrz myślała o tym, aby go 

uściskać. Była przystrojona złotym naszyjnikiem i innymi ozdobami i stojąc pośród 

służących, wyglądała jak żona jakiegoś półboga, która dopiero co wysiadła ze swego 

samolotu. Bramin był zaskoczony widząc, że jego żona jest tak piękna, i z wielkim uczuciem, 

bez słowa, wszedł razem z nią do pałacu. 
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     Kiedy bramin wszedł do swojego osobistego apartamentu, zobaczył, że nie był to 

apartament, lecz rezydencja Króla niebios. Pałac otoczony był wieloma kolumnami z 

klejnotów. Kanapy i łóżka wykonane były z kości słoniowej i ozdobione złotem i klejnotami, 

a pościel była biała niczym pianka mleczna i miękka jak kwiat lotosu. Było tam wiele camar 

ze złotymi rączkami i wiele złotych tronów z poduszkami do siedzenia, miękkimi jak kwiat 

lotosu. W różnych miejscach były jedwabne i aksamitne baldachimy obwieszone sznurami 

pereł. Cała budowla stała na przeźroczystym marmurze najwyższej klasy, z grawiurą ze 

szmaragdów. Wszystkie kobiety w pałacu nosiły lampy wykonane z drogocennych klejnotów, 

a płomienie tych lamp i klejnoty rzucały przepiękne światło. Kiedy bramin zobaczył, jak 

wielkiej zmianie uległa nagle jego sytuacja, i kiedy nie mógł ustalić przyczyny takiej nagłej 

zmiany, zaczął poważnie zastanawiać się, jak to się stało. Myślał on: "Od początku mojego 

życia byłem bardzo biedny, więc cóż może być przyczyną tak wielkiego i tak nagłego 

bogactwa? Nie widzę innej przyczyny, niż łaskawe spojrzenie mojego przyjaciela Krsny, 

przywódcy dynastii Yadu. Z pewnością jest to bezprzyczynowa łaska Pana Krsny. Pan jest 

samowystarczalny, jest mężem bogini fortuny, i dlatego zawsze pełen jest w Swych sześciu 

doskonałościach. Potrafi On zrozumieć umysł Swojego bhakty i obficie spełnić jego 

pragnienia. Wszystko to jest dziełem mego przyjaciela Krsny. Mój piękny ciemnoskóry 

przyjaciel, Pan Krsna, jest o wiele bardziej hojny niż chmura, która potrafi wypełnić wielki 

ocean wodą. Nie przeszkadzając rolnikowi za dnia, chmura przynosi obfity deszcz w nocy po 

to, aby go usatysfakcjonować. Lecz pomimo tego, kiedy rolnik budzi się rano, to sądzi, że nie 

było wystarczająco dużo deszczu. Podobnie Pan spełnia pragnienia każdego zgodnie z jego 

pozycją, a jednak ten, kto nie jest świadomy Krsny, nie docenia wszystkich darów Pana, 

pragnąc jeszcze więcej. Z drugiej strony, kiedy Pan otrzymuje od Swojego bhakty nawet 

najmniejszą rzecz, lecz ofiarowaną z miłością, uważa to za wielki i bardzo cenny dar. Sam 

jestem doskonałym tego przykładem. Ofiarowałem Mu jedynie odrobinę łuskanego ryżu, a w 

zamian za to dał mi bogactwa większe od tych, które posiada Król niebios." 

    To, co bhakta ofiarowuje Panu, w rzeczywistości nie jest Mu potrzebne. Pan jest 

wystarczalny Sam w Sobie. Jeśli bhakta ofiarowuje coś Panu, to działa on dla swojej własnej 

korzyści, bowiem cokolwiek Mu oddaje, powraca do niego w ilości milion razy większej niż 

ta, która była ofiarowana. Nikt zatem nie traci, dając coś Panu w ofierze, lecz zyskuje milion 

razy więcej. Czując się wielce zobowiązanym Krsnie, bramin myślał: "Modlę się, abym 

utrzymał przyjaźń z Panem Krsną, abym mógł Mu służyć i w pełni być Mu 

podporządkowanym, narodziny po narodzinach. Nie chcę żadnych bogactw. Pragnę jedynie 

pamiętać o służbie dla Niego. Pragnę po prostu przebywać w otoczeniu czystych bhaktów. 

Oby mój umysł i zmysły zawsze zajęte były służbą dla Niego. Nienarodzony, Najwyższa 

Osoba Boga, Krsna, wie, że wiele wielkich osób upadło ze swoich pozycji z powodu swego 

nadmiernego bogactwa. Dlatego, nawet jeśli jakiś bhakta prosi Go o jakieś bogactwo, czasem 

Pan nie daje mu go. Jest On bardzo uważny w stosunku do Swych bhaktów. Ponieważ bhakta 

będący na niezbyt dojrzałym etapie służby oddania może – jeśli ofiaruje się mu duże 

bogactwo – upaść ze swej pozycji na skutek tego, że przebywa w materialnym świecie, 

dlatego Pan nie daje takiemu bhakcie bogactw. Jest to kolejny przejaw bezprzyczynowej łaski 

Pana względem Jego bhakty. Interesuje Go przede wszystkim to, aby bhakta nie upadł. Jest 

On niczym życzliwy ojciec, który nie daje zbyt wielu bogactw swemu niepełnoletniemu 

synowi, ale kiedy syn ten dorasta i wie, w jaki sposób wydawać pieniądze, oddaje mu cały 

skarbiec." 

    Tak więc ów uczony bramin doszedł do wniosku, że wszystkie bogactwa, które otrzymał, 

nie powinny być lekkomyślnie użyte na zadowalanie zmysłów, lecz wykorzystane w służbie 

Panu. Bramin przyjął to bogactwo, lecz dokonał tego w duchu wyrzeczenia, nieprzywiązany 

do zadowalania zmysłów, i dlatego nadal żył ze swą żoną bardzo spokojnie, ciesząc się 

wszelkimi udogodnieniami płynącymi z tego bogactwa, będącego prasadam, czyli łaską Pana. 
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 Cieszył się bogatą różnorodnością posiłków, najpierw ofiarowanych Panu, a następnie 

spożywanych jako prasadam. Jeśli dzięki łasce Pana dostajemy takie doskonałości jak 

materialne bogactwo, sława, siła, wykształcenie i piękno, naszym obowiązkiem jest uważać to 

wszystko za dary Pana i użyć to w służbie Jemu, a nie dla naszej własnej przyjemności. 

Uczony bramin pozostał w tej pozycji i zamiast degradacji na skutek dużego bogactwa, jego 

miłość i przywiązanie do Pana Krsny zwiększały się z dnia na dzień. Materialne bogactwo 

może być przyczyną degradacji, jak również przyczyną elewacji – zależnie od celu dla 

którego jest ono wykorzystane. Jeśli bogactwo zostaje użyte dla zadowalania zmysłów, to 

staje się ono przyczyną degradacji, lecz kiedy jest użyte w służbie Panu, wtedy jest przyczyną 

elewacji. 

    Z postępowania Pana Krsny z Sudama Viprą jasno wynika, że Najwyższa Osoba Boga jest 

bardzo zadowolony z osoby, która posiada kwalifikacje bramińskie. Wykwalifikowany 

bramin, taki jak Sudama Vipra, jest w naturalny sposób bhaktą Pana Krsny. Dlatego 

powiedziane jest, brahmano vaisnavah: bramin jest Vaisnavą. Albo czasem mówi się, 

brahmanah panditah. Pandita oznacza wysoce uczoną osobę. Bramin nie może być głupi czy 

też niewykształcony. Dlatego są dwa podziały wśród braminów, a mianowicie Vaisnavowie i 

ci, którzy są panditami. Ci, którzy są po prostu panditami, nie są jeszcze bhaktami Pana, czyli 

Vaisnavami. Pan Krsna nie jest z nich szczególnie zadowolony. Bycie po prostu uczonym 

braminem nie wystarcza, aby zwrócić uwagę Najwyższej Osoby Boga. Bramin musi być nie 

tylko dobrze wykwalifikowany, zgodnie z wymogami Śrimad-Bhagavatam i Bhagavad-gity, 

lecz jednocześnie musi być bhaktą Pana Krsny. Doskonałym przykładem jest Sudama Vipra. 

Był on wykwalifikowanym braminem, nieprzywiązanym do żadnych materialnych 

przyjemności, i jednocześnie był on wielkim bhaktą Pana Krsny. Pan Krsna, który czerpie 

przyjemność ze wszystkich ofiar i pokut, bardzo lubi braminów takich jak Sudama Vipra i 

widzieliśmy z zachowania Pana Krsny, jak bardzo podziwia On takiego bramina. Dlatego 

idealną platformą ludzkiej doskonałości jest zostanie braminem-Vaisnavą, takim jak Sudama 

Vipra. 

    Sudama Vipra zrozumiał, że choć Krsna jest niepokonany, to jednak daje się pokonać 

Swoim bhaktom. Zrozumiał, jak łaskawy był dla niego Pan Krsna, i od tego czasu zawsze 

pogrążony był w ekstazie. Dzięki ciągłemu kontaktowi z Panem Krsną, wszystkie ciemności 

materialnego zanieczyszczenia pozostające w jego sercu zostały całkowicie rozproszone i 

wkrótce został przeniesiony do królestwa duchowego, które jest celem wszystkich świętych 

osób będących na etapie doskonałego życia. Śukadeva Gosvami stwierdził, że wszystkie 

osoby, które słuchają tej historii o Sudama Viprze i Panu Krsnie, dowiedzą się jak pełen 

miłości jest Krsna w stosunku do takich braminów-bhaktów jak Sudama. Dlatego każdy kto 

słucha tej historii, stopniowo staje się tak wykwalifikowany jak Sudama Vipra i zostaje 

przeniesiony do duchowego królestwa Pana Krsny. 

 

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

zatytułowanego "Bramin Sudama otrzymuje błogosławieństwo Pana Krsny". 

 

*81. Pan Krsna i Balarama spotykają mieszkańców Vrndavany 

    Pewnego razu, kiedy Pan Krsna i Balarama żyli spokojnie w Swoim wielkim mieście 

Dvarace, zdarzyło się bardzo specyficzne zaćmienie słońca, takie jakie ma miejsce pod koniec 

każdej kalpy, czyli dnia Brahmy. Pod koniec każdej kalpy słońce zostaje przykryte przez 

wielką chmurę i bezustannie padający deszcz zakrywa niższe systemy planetarne, aż do 

Svargaloki. Dzięki kalkulacjom astrologicznym ludzie zostali poinformowani o tym wielkim 
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 zaćmieniu zanim ono nastąpiło i dlatego wszyscy, zarówno mężczyźni jak i kobiety, 

postanowili zgromadzić się w świętym miejscu na Kuruksetra, znanym jako Samanta-

pancaka. 

    To miejsce pielgrzymek, Samanta-pancaka, jest święte dlatego, że tam właśnie Pan 

Paraśurama, po dwudziestojednokrotnym zabiciu wszystkich ksatriyów świata, dokonał 

wielkich ofiar. Pan Paraśurama zabił wszystkich ksatriyów, których krew płynęła 

strumieniami. Tą krwią Pan Paraśurama wypełnił pięć wielkich jezior wykopanych na 

Samanta-pancaka. Pan Paraśurama jest Visnu-tattva. Jak oznajmia Iśopanisad, Visnu-tattva 

nie może zostać skażony żadnymi grzesznymi czynami. Jednakże chociaż Pan Paraśurama 

jest bardzo potężny i nieskazitelny, po to, aby dać dowód Swojemu wielkiemu charakterowi, 

dokonał w Samanta-pancaka potężnej ofiary, aby odpokutować za tak zwane grzeszne 

pomordowanie ksatriyów. Swoim przykładem Pan Paraśurama dał do zrozumienia, że 

zabijanie, chociaż czasami konieczne, nie jest niczym dobrym. Pan Paraśurama czuł się 

winnym za zabicie ksatriyów, traktując to co uczynił za grzech. Jak o wiele bardziej więc my 

jesteśmy winni za popełnianie takich ohydnych, niesankcjonowanych czynów. Zatem 

zabijanie żywych istot jest zakazane na całym świecie od czasów niepamiętnych. 

    Z okazji tego zaćmienia słońca, wszystkie ważne osobistości odwiedziły to miejsce 

pielgrzymek. Oto niektóre z tych ważniejszych osobistości. Wśród starszych osób byli: 

Akrura, Vasudeva i Ugrasena. Pomiędzy młodszymi: Gada, Pradyumna, Samba i wielu 

innych członków dynastii Yadu, którzy przybyli tam z zamiarem odprawienia pokut za 

grzechy, które mogli popełnić podczas pełnienia swoich obowiązków. Ponieważ prawie 

wszyscy członkowie dynastii Yadu udali się na Kuruksetrę, niektóre ważniejsze osobistości, 

jak Aniruddha, syn Pradyumny i Krtavarma, wódz dynastii Yadu, razem z Sucandrą, Śuką i 

Saraną, pozostali w Dvarace, aby chronić miasto. 

     Wszyscy członkowie dynastii Yadu byli już z natury bardzo piękni, a z tej okazji, kiedy 

pojawili się tam ozdobieni złotymi naszyjnikami i girlandami kwiatów, ubrani w bogate szaty 

i odpowiednio uzbrojeni, ich naturalne piękno i osobiste cechy zostały stokrotnie 

uwydatnione. Członkowie dynastii Yadu przybyli na Kuruksetrę w swoich okazałych, bogato 

udekorowanych powozach, przypominających samoloty półbogów, ciągnionych przez wielkie 

konie, które poruszały się jak fale oceanu, a niektórzy z nich przybyli na mocnych, rosłych 

słoniach, poruszających się jak chmury na niebie. Ich żony niesione były na pięknych 

palankinach przez pięknych mężczyzn, którzy z wyglądu podobni byli do Vidyadharów. Całe 

zgromadzenie wyglądało tak pięknie, jak zgromadzenie półbogów w niebiosach. 

    Po przybyciu na Kuruksetrę członkowie dynastii Yadu wzięli rytualistyczną kąpiel, z 

pełnym opanowaniem, tak jak to nakazują śastry, i pościli przez cały okres zaćmienia, aby w 

ten sposób uwolnić się od reakcji swoich grzesznych czynów. Ponieważ zwyczaj wedyjski 

nakazuje, aby podczas godzin zaćmienia obficie rozdawać jałmużnę, członkowie dynastii 

Yadu podarowali braminom setki krów. Wszystkie krowy były w pełni udekorowane 

wspaniałymi szatami i ornamentami. Szczególną cechą tych krów było to, że miały złote 

dzwoneczki i girlandy na szyjach. 

    Wszyscy członkowie dynastii Yadu wzięli jeszcze jedną kąpiel w jeziorach utworzonych 

przez Pana Paraśuramę. Następnie obficie nakarmili braminów pierwszej klasy gotowanym 

pożywieniem, przygotowanym na maśle. Według systemu wedyjskiego są dwie klasy 

pokarmu. Jeden to pokarm surowy, drugi, to pokarm gotowany. Do pokarmu surowego nie 

zalicza się surowych warzyw i ziaren, ale pokarm gotowany w wodzie; podczas gdy pokarm 

gotowany jest smażony w ghee. Zatem do pokarmu surowego zalicza się capatis, dahl, ryż i 

zwykłe warzywa gotowane w wodzie, jak również owoce i sałaty. Ale puris, kacuri, 

sangosas, słodkie kulki itd. nazywane są pokarmem gotowanym. Zatem wszyscy bramini 

zaproszeni z tej okazji przez członków dynastii Yadu, zostali obficie nakarmieni 

pożywieniem gotowanym. 
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     Ceremonialne obowiązki spełniane przez członków dynastii Yadu zewnętrznie 

przypominały rytuały spełniane przez karmitów. Kiedy karmita dokonuje jakiejś 

rytualistycznej ceremonii, jego ambicją jest zadowalanie zmysłów – jakaś dobra pozycja, 

dobra żona, dobre dzieci i dobre zdrowie. Jednakże cel członków dynastii Yadu był 

odmienny. Ich pragnieniem była bezustanna wiara i oddanie dla Pana Krsny. Wszyscy 

członkowie dynastii Yadu byli wielkimi bhaktami. W takiej sytuacji, po wielu żywotach 

pobożnych czynów otrzymali szansę obcowania z Panem Krsną. Kąpiąc się w miejscu 

pielgrzymek na Kuruksetra czy przestrzegając zasad regulujących podczas zaćmienia słońca, 

czy też karmiąc braminów – we wszystkich swoich czynach – myśleli jedynie o oddaniu dla 

Krsny. Ich jedynym wielbionym Panem był Krsna i nikt inny. 

    Gospodarze zwykli przyjmować prasadam dopiero po nakarmieniu braminów, za 

pozwoleniem tych braminów. Zatem otrzymawszy takie pozwolenie od braminów, wszyscy 

członkowie dynastii Yadu zjedli obiad. Następnie poszukali dobrych miejsc odpoczynku pod 

dużymi, cienistymi drzewami i kiedy dostatecznie wypoczęli, przygotowali się na przyjęcie 

gości, pomiędzy którymi byli krewni i przyjaciele, jak również wielu podległych im królów i 

władców. Byli tam władcy Prowincji Matsya, Uśinara, Kośala, Vidarbha, Kuru, Srnjaya, 

Kamboja, Kekaya oraz władcy wielu innych krajów i prowincji. Niektórzy z władców 

należeli do obozów przeciwnych, a niektórzy byli przyjaciółmi. Ale ważniejszymi od nich 

wszystkich byli mieszkańcy Vrndavany, na czele z Nandą Maharają. Mieszkańcy Vrndavany 

żyli w wielkiej rozterce z powodu rozłączenia z Krsną i Balaramą. Korzystając z okazji 

zaćmienia słońca, przybyli aby zobaczyć Tych, którzy byli ich życiem i duszą, Krsnę i 

Balaramę. 

    Mieszkańcy Vrndavany byli wszyscy dobroczyńcami i przyjaciółmi dynastii Yadu. To 

spotkanie dwóch stron po tak długim rozdzieleniu było naprawdę wzruszającym 

wydarzeniem. Zarówno członkowie dynastii Yadu, jak i mieszkańcy Vrndavany czerpali tyle 

przyjemności z tego spotkania i wzajemnych rozmów, że był to wyjątkowy widok. 

Spotkawszy się po długiej rozłące, wszyscy przepełnieni byli radością. Serca ich biły żywo, a 

ich twarze upodobniły się do świeżo rozkwitłych kwiatów lotosu. Z ich oczu kapały łzy, 

włosy na ich głowach zjeżyły się z powodu niezwykłej ekstazy i od czasu do czasu milkli ze 

wzruszenia. Innymi słowy, tonęli w oceanie szczęścia. 

    Tak samo jak mężczyźni, tak też i kobiety cieszyły się swoim towarzystwem. Obejmowały 

jedna drugą w wielkiej przyjaźni, uśmiechając się do siebie i patrząc na siebie czule. Kiedy 

obejmowały się nawzajem, kunkuma i szafran, którym posmarowane były ich piersi, 

obsypywały się i opadały na piersi innych, i w ten sposób wszystkie one czuły niebiańską 

ekstazę. Wymiana tych serdecznych uścisków sprawiła, że łzy obficie spływały im po 

policzkach. Młodsi kłaniali się starszym, a starsi błogosławili młodszych. W ten sposób 

pozdrawiali się wzajemnie, pytając o powodzenie. Jednakże w końcu rozmowy ich zawsze 

schodziły na tematy o Krsnie. Wszyscy ich przyjaciele i krewni mieli jakiś związek z 

rozrywkami Krsny w tym świecie, i dlatego Krsna był centrum wszelkiej ich działalności. Bez 

względu na to, co by nie robili, wszelka ich działalność – społeczna, polityczna, religijna czy 

konwencjonalna – była transcendentalna. 

    Prawdziwy postęp ludzkiej rasy zależy od wiedzy i wyrzeczenia. Jak zostało oznajmione w 

Pierwszym Canto Śrimad-Bhagavatam, służba oddania dla Krsny automatycznie daje 

doskonałą wiedzę i wyrzeczenie. Członkowie dynastii Yadu i pasterze Vrndavany całkowicie 

skupili swoje umysły na Krsnie. Takie są symptomy doskonałej wiedzy. Ponieważ ich umysły 

były zawsze pogrążone w Krsnie, natychmiast uwolnieni zostali od wszelkich czynności 

materialnych. Ten stan życia, jak oznajmia Śrila Rupa Gosvami, nazywany jest yukta-

vairagya. Zatem wiedza i wyrzeczenie nie oznacza jałowych spekulacji i wyrzeczenia się 

czynu. Raczej należy zacząć mówić i działać jedynie w powiązaniu z Krsną. 
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     Na tym spotkaniu na Polu Kuruksetra, Kuntidevi i Vasudeva, siostra i brat, mieli okazję 

zobaczyć się po długim okresie rozdzielenia, przybywszy tam ze swoimi synami, synowymi, 

żonami, dziećmi i innymi członkami rodziny. Rozmawiając ze sobą, szybko zapomnieli o 

wszelkich przeszłych niedolach. Kuntidevi zwróciła się do swojego brata Vasudevy w ten 

sposób: "Mój drogi bracie, jestem bardzo nieszczęśliwa, ponieważ żadne z moich pragnień 

nigdy nie zostało spełnione. W przeciwnym razie jak mogłoby dojść do tego, że chociaż mam 

tak świętego brata jak ty, doskonałego pod każdym względem, nie pytasz mnie jak upływały 

mi dni mojego pełnego klęsk życia. "Wygląda na to, że Kuntidevi pamiętała te nieszczęsne 

dni, kiedy razem ze swoimi synami została skazana na wygnanie wskutek złośliwych planów 

Dhrtarastry i Duryodhany. Kontynuowała w ten sposób: "Mój drogi bracie, rozumiem, że jeśli 

Opatrzność jest przeciwko komuś, wtedy nawet najbliżsi krewni zapominają o nim. W takiej 

sytuacji nie pamięta o nim nawet jego własny ojciec, matka i dzieci. Dlatego mój drogi bracie, 

nie mam do ciebie pretensji." 

    Vasudeva odpowiedział swojej siostrze: "Moja droga siostro, nie powinno ci być przykro z 

tego powodu i proszę cię, nie wiń mnie w ten sposób. Powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że 

jesteśmy jedynie zabawkami w rękach Opatrzności. Każdy kontrolowany jest przez 

Najwyższą Osobę Boga. To tylko za Jego sprawą ma miejsce działanie karmiczne i jego 

rozmaite reakcje. Moja droga siostro, wiesz jak bardzo byliśmy gnębieni przez Króla Kamsę i 

z powodu jego prześladowań poniewieraliśmy się tu i tam. Zawsze byliśmy w niedoli. 

Dopiero kilka dni temu, dzięki łasce Boga, powróciliśmy do naszych domów." 

    Po tej rozmowie Vasudeva i Ugrasena przyjęli królów, którzy przyszli zobaczyć się z nimi, 

i przywitali ich wszystkich w odpowiedni sposób. Oglądając tam Pana Krsnę, wszyscy goście 

doznawali transcendentalnej przyjemności i niezwykłego spokoju. Wśród tych gości 

ważniejszymi byli: Bhismadeva, Dronacarya, Dhrtarastra, Duryodhana i Gandhari, razem ze 

swoimi synami; Król Yudhisthira razem ze swoją żoną, i Pandavowie z Kunti; Srnjaya, 

Vidura, Krpacarya, Kuntibhoja, Virata, Król Nagnajit, Purujit, Drupada, Śalya, Dhrstaketu, 

Król Kaśi, Damaghosa, Viśalaksa, Król Mithili, Król Madrów (poprzednio znany jako 

Madra), Król Kekaya, Yudhamanyu, Suśarma, Bahlika razem ze swoimi synami, i wielu 

innych władców, którzy byli poddanymi Króla Yudhisthiry. 

    Kiedy ujrzeli Krsnę z tysiącami Jego żon, widok tego piękna i transcendentalnego 

bogactwa w pełni zadowolił ich serca. Wszyscy, którzy osobiście odwiedzili Pana Krsnę i 

Pana Balaramę, zostali odpowiednio przyjęci. Wówczas zaczęli sławić członków dynastii 

Yadu, szczególnie zaś Krsnę i Balaramę. Ponieważ Ugrasena był królem Bhojów, był on 

uważany za wodza dynastii Yadu, i dlatego goście szczególnie zwrócili się do niego: "Wasza 

królewska mość, Ugraseno, Królu Bhojów, w rzeczywistości Yadowie są jedynymi osobami 

w tym świecie, którzy są doskonali pod każdym względem. Wszelka chwała tobie! Wszelka 

chwała tobie! Twoją szczególną doskonałością jest to, że zawsze oglądasz Pana Krsnę, 

którego poszukują yogini-mistycy, poddając się całymi latami surowym pokutom i 

wyrzeczeniom. Natomiast wy wszyscy jesteście w bezustannym kontakcie z Panem Krsną, w 

każdej chwili." 

    "Wszystkie hymny wedyjskie wysławiają Najwyższą Osobę Boga, Krsnę. Wody Gangesu 

uważane są za święte, ponieważ wody te obmyły lotosowe stopy Pana Krsny. Literatura 

wedyjska jest niczym innym, jak nakazami Pana Krsny. Celem studiowania tej literatury jest 

poznanie Krsny i dlatego słowa Krsny, jak i historie Jego rozrywek są zawsze oczyszczające. 

Pod wpływem czasu i okoliczności zaniknęły prawie wszystkie bogactwa tej Ziemi, ale odkąd 

Krsna pojawił się na tej planecie, pod wpływem dotknięcia Jego stop na nowo pojawiły się 

wszelkie pomyślne znaki. Dzięki Jego obecności tutaj stopniowo spełniają się wszystkie 

nasze pragnienia i ambicje. Wasza wysokość, Królu Bhojów, jesteś spokrewniony z dynastią 

Yadu związkami matrymonialnymi, jak również poprzez krew. Wskutek tego bezustannie 

jesteś w kontakcie z Panem Krsną i zawsze możesz Go widywać bez żadnego trudu. Pan 
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 Krsna zwykł z tobą podróżować, rozmawiać, odpoczywać i przyjmować posiłki. Yadowie 

zawsze zdają się zajmować sprawami światowymi, które zwykle otwierają drogę do piekła, 

ale dzięki obecności Pana Krsny, oryginalnej Osoby Boga w kategorii Visnu, który jest 

wszechwiedzący, wszechobecny i wszechpotężny, wszyscy z was są praktycznie wolni od 

wszelkich materialnych zanieczyszczeń i usytuowani są w transcendentalnej pozycji 

wyzwolenia i egzystencji Brahmana." 

    Kiedy mieszkańcy Vrndavany, na czele z Nandą Maharają, usłyszeli, że Krsna będzie 

obecny na Kuruksetra z okazji zaćmienia słońca, również postanowili się tam udać. Zatem 

wszyscy członkowie dynastii Yadu byli tam obecni. Król Nanda, otoczony swoimi 

pasterzami, załadował na ciągnione przez woły wozy wszystkie potrzebne parafernalia i 

wszyscy mieszkańcy Vrndavany przybyli na Pole Kuruksetra, aby zobaczyć swoich 

ukochanych synów, Pana Krsnę i Pana Balaramę. Kiedy pasterze Vrndavany dotarli na 

miejsce, swoim przyjazdem niezwykle uszczęśliwili członków dynastii Yadu, którzy, skoro 

tylko ich ujrzeli, wstali, aby ich powitać, i zdawało się, że przywrócono ich do życia. Obie 

strony bardzo pragnęły tego spotkania i kiedy rzeczywiście do niego doszło, obejmowali się 

nawzajem do woli, pozostając w swoich objęciach przez dłuższy czas. 

    Skoro tylko Vasudeva ujrzał Nandę, natychmiast powstał ze swego miejsca i podbiegł do 

niego. Objąwszy go czule, Vasudeva zaczął opowiadać swoje przeszłe dzieje, w jaki sposób 

został uwięziony przez Króla Kamsę, jak zamordowane zostały jego dzieci, i jak natychmiast 

po narodzinach Krsny, zaniósł Go do domu Nandy i jego żony Yaśody, i jak Krsna i 

Balarama byli wychowywani przez Nandę Maharaję i matkę Yaśodę niczym ich własne 

dzieci. Podobnie Pan Balarama i Krsna również objęli Króla Nandę i matkę Yaśodę, a 

następnie ofiarowali im Swoje wyrazy szacunku, kłaniając się im do stóp. Z powodu Ich 

synowskich uczuć do Nandy i Yaśody, zarówno Krsnie jak i Balaramie głos uwiązł w gardle 

ze wzruszenia, tak że przez chwilę nie byli w stanie nic powiedzieć. Najszczęśliwszy Król 

Nanda i matka Yaśoda posadzili sobie swoich synów na kolanach, obejmując Ich do woli. Z 

powodu rozdzielenia z Krsną i Balaramą, zarówno Nanda jak i Yaśoda już od dłuższego czasu 

pogrążeni byli w wielkim smutku. Teraz, kiedy w końcu spotkali się z Nimi i mogli Ich 

obejmować, uleczone zostało całe ich cierpienie. 

    Następnie matka Krsny, Devaki, i matka Balaramy, Rohini, obie objęły matkę Yaśodę. 

Zwróciły się do niej w ten sposób: "Droga Królowo, Yaśodadevi, zarówno ty, jak i Nanda 

Maharaja byliście naszymi wielkimi przyjaciółmi i kiedy wspominamy was, natychmiast 

przypominamy sobie wasze przyjacielskie uczucia dla nas. Jesteśmy tak bardzo wam 

zobowiązani, że nawet gdybyśmy chcieli odwzajemnić waszą łaskę, oddając wam bogactwa 

Króla niebios, nie byłoby to wystarczające, by odwdzięczyć się wam za wasze przyjacielskie 

uczucia i pomoc. Nigdy nie zapomnimy wam waszej życzliwości względem nas. Kiedy 

narodził się Krsna i Balarama, zostali Oni oddani wam w opiekę, nawet zanim jeszcze zdążyli 

zobaczyć Swojego prawdziwego ojca i matkę. Zostali powierzeni wam, a wy wychowaliście 

Ich jak własne dzieci, troszcząc się o Nich tak, jak ptaki troszczą się o swoje pisklęta w 

gnieździe. Zawsze starannie Ich karmiliście, kochaliście Ich i spełnialiście wiele ceremonii 

mających zapewnić Im pomyślność. 

    "W rzeczywistości nie są Oni naszymi dziećmi; należą Oni do was. Nanda Maharaja i ty 

jesteście prawdziwymi rodzicami Krsny i Balaramy. Tak długo jak znajdowali się pod waszą 

opieką, nie mieli żadnych kłopotów. Chronieni przez was, wolni byli od wszelkiego strachu. 

Ta pełna miłości troska, z jaką się nimi zajęliście, całkowicie odpowiada waszej wzniosłej 

pozycji. Najbardziej szlachetne osoby nie czynią różnicy pomiędzy własnymi synami i 

synami innych, a nie ma bardziej szlachetnych osób niż ty i Nanda Maharaja." 

    Jeśli chodzi o gopi Vrndavany, to od samego początku swojego życia nie znały one niczego 

poza Krsną. Krsna i Balarama byli ich duszą i życiem. Gopi były tak przywiązane do Krsny, 

że nie były nawet w stanie tolerować mrugania powiek, które na chwilę przesłaniały im Jego 
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 widok. Potępiały Brahmę, stwórcę tego ciała, że tak niemądrze stworzył powieki, które 

mrugały i momentami uniemożliwiały im widzenie Krsny. Kiedy po tak długim rozdzieleniu 

z Krsną wreszcie mogły Go spotkać, przybywszy tam z Nandą Maharają i matką Yaśodą, na 

Jego widok wpadły w ekstazę. Nikt nie jest nawet w stanie wyobrazić sobie, jak bardzo gopi 

pragnęły ujrzeć Krsnę ponownie. Więc skoro tylko pojawił się przed ich oczyma, natychmiast 

w swoich sercach zaczęły obejmować Go do woli. Chociaż obejmowały Go tylko w swoich 

myślach, napełniły się taką ekstazą i radością, że na pewien czas całkowite się zapomniały. Ta 

ekstaza, którą osiągnęły poprzez obejmowanie Krsny w swoich umysłach, jest niemożliwa do 

osiągnięcia nawet dla wielkich yoginów, którzy bezustannie są pogrążeni w medytacji o 

Najwyższej Osobie Boga. Krsna mógł zrozumieć tę ekstazę gopi i jej przyczynę, i dlatego, 

ponieważ obecny jest On w każdym sercu, odwzajemnił te ich uściski z wewnątrz. 

    Krsna siedział z matką Yaśodą i innymi Swoimi matkami, Devaki i Rohini, ale kiedy 

pochłonięte były rozmową, skorzystał z okazji, by w zacisznym miejscu spotkać się z gopi. 

Kiedy tylko zbliżył się do nich, zaczął się uśmiechać, i obejmując je i wypytując o 

powodzenie, dodawał im otuchy mówiąc: "Moje drogie przyjaciółki, wiecie, że zarówno Pan 

Balarama, jak i Ja, opuściliśmy Vrndavanę po to, aby zadowolić Naszych krewnych i 

członków rodziny. Następnie przez dłuższy czas byliśmy zaangażowani w walki z Naszymi 

wrogami i byliśmy zmuszeni zapomnieć o was, mimo iż tak bardzo przywiązane byłyście do 

Mnie w miłości i oddaniu. Rozumiem, że postępując w ten sposób byłem bardzo 

niewdzięczny, ale wiem, że nadal jesteście Mi wierne. Czy mogę zapytać, czy myślałyście o 

Nas, chociaż byliśmy zmuszeni was opuścić? Moje drogie gopi, czy nie lubicie już teraz 

wspominać Nas, kiedy okazaliśmy się takimi niewdzięcznikami? Czy poważnie przejęłyście 

się tym, że tak się z wami obeszłem? 

    "Przede wszystkim powinnyście wiedzieć, że nie zamierzałem was opuścić; nasza rozłąka 

była zrządzeniem Opatrzności, który jest przecież najwyższym kontrolerem i postępuje tak, 

jak Mu się podoba. Czasami widzimy, że kiedy chmury gromadzą się na niebie i wieje silny 

wiatr, wtedy kłaczki otwierającej się bawełny mieszają się z kurzem, ale kiedy mocny wiatr 

ustaje, wszystkie cząsteczki kurzu i bawełny na nowo są rozdzielane i porozrzucane zostają w 

różnych miejscach. Podobnie, Najwyższy Pan jest stwórcą wszystkiego. Przedmioty, które 

dostrzegamy, są różnymi manifestacjami Jego energii. Za Jego najwyższą wolą czasami 

łączymy się, a czasami zostajemy rozdzieleni. Możemy zatem dojść do wniosku, że 

ostatecznie jesteśmy całkowicie zależni od Jego woli. 

    "Na szczęście rozwinęłyście miłość do Mnie, która jest jedyną drogą do osiągnięcia 

transcendentalnej pozycji i Mojego towarzystwa. Każda żywa istota, która rozwija takie 

czyste oddanie i miłość do Mnie, z pewnością w końcu powraca do domu, z powrotem do 

Boga. Innymi słowy, czysta służba oddania i miłość do Mnie są przyczyną najwyższego 

zadowolenia. 

    "Moje drogie gopi, drogie przyjaciółki, mogę powiadomić was o tym, że to jedynie Moje 

energie działają wszędzie. Weźcie na przykład gliniane naczynie. Jest to nic innego jak tylko 

kombinacja ziemi, wody, powietrza, ognia i eteru. Zawsze składa się z tych samych substancji 

fizycznych, czy to na początku (zanim glina zostanie uformowana w naczynie), czy potem, w 

postaci garnka, czy też po jego rozbiciu, kiedy różne składniki przemienione zostają w różne 

cząstki energii materialnej. Podobnie, podczas stworzenia tej kosmicznej manifestacji, 

podczas jej trwania i po jej unicestwieniu, wszystko jest jedynie manifestacją Moich różnych 

energii. A ponieważ energia ta jest nieodłączna ode Mnie, należy to rozumieć w ten sposób, 

że Ja istnieję wszędzie. 

    "W ten sam sposób, ciało żywej istoty jest niczym ponad kombinację tych pięciu 

elementów, a żywa istota wcielona w te materialne warunki jest również Moją integralną 

cząstką. Żywa istota zostaje uwięziona w tych materialnych warunkach z powodu błędnego 

uważania siebie za najwyższy podmiot radości. To ego żywej istoty jest przyczyną jej 
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 uwięzienia w egzystencji materialnej. Jako Najwyższa Prawda Absolutna, Ja jestem 

transcendentalny w stosunku do żywej istoty, jak również do materialnego wcielenia. Te dwie 

energie, materialna i duchowa, obie działają pod Moją najwyższą kontrolą. Moje drogie gopi, 

proszę was, zamiast smucić się, spróbujcie spojrzeć na wszystko z filozoficznego punktu 

widzenia. Wtedy zrozumiecie, że zawsze jesteście ze Mną, i że nie ma powodu, by 

lamentować z powodu rozłąki." 

    Z tych ważnych instrukcji Pana Krsny dla gopi, mogą skorzystać wszyscy bhaktowie 

zaangażowani w świadomość Krsny. Cała filozofia oparta jest na niepojętej, jednoczesnej 

jedności i odmienności. W Bhagavad-gicie Pan mówi, że w Swojej cesze bezosobowej 

obecny jest wszędzie. Wszystko istnieje w Nim, ale jednak nie jest On obecny wszędzie 

osobiście. Ta manifestacja kosmiczna jest niczym innym, jak tylko przejawieniem energii 

Krsny, a ponieważ ta energia nie jest różna od źródła energii, nic nie jest różne od Krsny. 

Kiedy brakuje tej absolutnej świadomości, świadomości Krsny, wtedy jesteśmy oddzieleni od 

Krsny, ale na szczęście, kiedy ta świadomość jest obecna, wtedy nie jesteśmy od Niego 

oddzieleni. Proces służby oddania jest przywracaniem do życia świadomości Krsny i jeśli 

bhakta jest na tyle szczęśliwy, aby zrozumieć, że ta energia materialna nie jest oddzielona od 

Krsny, wtedy może użyć tę energię i jej wytwory w służbie dla Pana. Lecz kiedy brakuje 

takiej świadomości Krsny, wtedy zapominalska żywa istota, chociaż jest cząstką Krsny, 

błędnie stawia siebie w pozycji pana i władcy tego materialnego świata, i będąc w ten sposób 

wplątaną w materialne sieci, zmuszona jest przez tę energię materialną do kontynuowania 

swojej materialnej egzystencji. Potwierdza to również Bhagavad-gita. Chociaż żywa istota 

jest zmuszona poprzez energię materialną do działania, błędnie myśli, że jest wszystkim we 

wszystkim, uważając się za pana i władcę wszystkiego. 

    Jeśli bhakta doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że arca-vigraha, czyli Bóstwo Pana 

Krsny w świątyni, jest tak samo sac-cid-ananda-vigraha jak Sam Krsna, wtedy jego służba 

dla Bóstwa w świątyni staje się bezpośrednią służbą dla Najwyższej Osoby Boga. Podobnie, 

sama świątynia, świątynne parafernalia, jak i pokarm ofiarowany Bóstwu, również nie są 

oddzielne od Krsny. Należy przestrzegać zasad i przepisów danych przez wielkich acaryów i 

w ten sposób, pod takim wyższym przewodnictwem, w pełni możliwa jest realizacja Krsny, 

nawet w tej egzystencji materialnej. 

    W ten sposób poinstruowane przez Krsnę w filozofii jednoczesnej jedności i odmienności, 

gopi pozostały zawsze w świadomości Krsny, i w ten sposób wolne były od wszelkiego 

materialnego zanieczyszczenia. Świadomość tej żywej istoty, która fałszywie podaje się za 

pana i władcę tego materialnego świata, nazywana jest jiva-kośa, co oznacza uwięzienie przez 

fałszywe ego. Nie tylko gopi, ale każdy, kto przestrzega instrukcji Krsny, zostaje całkowicie 

wolny od tego uwięzienia jiva-kośa. Osoba w pełnej świadomości Krsny zawsze wolna jest 

od fałszywego egoizmu. Wszystko wykorzystuje ona dla służby Krsnie i nigdy nie jest 

oddzielona od Krsny. 

    Dlatego gopi modliły się do Krsny, "Drogi Krsno, z Twojego pępka emanował oryginalny 

kwiat lotosu, który jest miejscem narodzin Pana Brahmy, stwórcy. Nikt nie jest w stanie 

poznać Twoich chwał i oszacować Twojego bogactwa, które zawsze pozostają tajemnicą 

nawet dla najbardziej myślących ludzi, mistrzów wszelkich sił mistycznych. Jednakże 

uwarunkowana, pogrążona w ciemnej studni tej egzystencji materialnej dusza, może bez trudu 

przyjąć schronienie lotosowych stóp Krsny. Wtedy gwarantowane jest jej wyzwolenie." Gopi 

kontynuowały: "Drogi Krsno, zawsze zajęte jesteśmy naszymi sprawami rodzinnymi. Dlatego 

prosimy Cię, abyś pozostał w naszych sercach jak wschodzące słońce, i to będzie Twoją 

największą łaską dla nas." 

    Gopi są zawsze wyzwolonymi duszami, ponieważ są w pełni świadome Krsny. Jedynie 

udawały, że zajęte są obowiązkami domowymi we Vrndavanie. Pomimo tak długiego 

rozdzielenia, ani mieszkańców Vrndavany ani gopi nie pociągała myśl, by udać się do Krsny 
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 do Jego stolicy, Dvaraki. Pragnęły dalej wypełniać swoje obowiązki we Vrndavanie i w ten 

sposób czuć obecność Krsny w każdej chwili swojego życia. Natychmiast zaproponowały 

Krsnie, aby powrócił do Vrndavany. To transcendentalne, pełne uczuć życie gopi jest 

podstawową zasadą nauk Pana Caitanyi. Festiwal Ratha-yatra organizowany przez Pana 

Caitanyę, jest emocjonalnym procesem zabierania Krsny z powrotem do Vrndavany. Śrimati 

Radharani nie zgodziła się pójść z Krsną do Dvaraki, by przebywać z Nim w atmosferze 

królewskiego dostatku, ale pragnęła cieszyć się Jego towarzystwem w oryginalnej atmosferze 

Vrndavany. Pan Krsna, będąc niezwykle przywiązanym do gopi, nigdy nie opuszcza 

Vrndavany, a gopi i inni mieszkańcy Vrndavany pozostają w pełni usatysfakcjonowani w 

świadomości Krsny. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do osiemdziesiątego pierwszego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Pan Krsna i Balarama spotykają mieszkańców Vrndavany". 

*82. Draupadi spotyka Królowe Krsny 

    Było wielu bohaterów, którzy przybyli, aby zobaczyć Krsnę, a pomiędzy nimi byli 

Pandavowie, którym przewodził Yudhisthira. Po rozmowie z gopi i po obdarzeniu ich 

największym błogosławieństwem, Pan Krsna poszedł powitać Króla Yudhisthirę i innych 

przybyłych krewnych. Przede wszystkim zapytał ich, czy znajdują się w pomyślnej sytuacji. 

W rzeczywistości nie ma mowy o złym losie dla tych, którzy oglądają lotosowe stopy Krsny, 

jednakże kiedy Pan Krsna z grzeczności zapytał Króla Yudhisthirę o jego osobistą 

pomyślność, Król był bardzo szczęśliwy z takiego powitania i rzekł do Pana Krsny: "Mój 

drogi Panie Krsno, wielkie osobistości i bhaktowie w pełni świadomi Krsny zawsze myślą o 

Twoich lotosowych stopach i pozostają w pełni usatysfakcjonowani piciem nektaru 

transcendentalnej rozkoszy. Nektar, który bezustannie piją, czasami przybiera postać narracji 

o Twoich transcendentalnych dokonaniach i tym sposobem mogą się nim rozkoszować 

również inni. Ten nektar pochodzący z ust bhaktów ma tak wielką moc, że jeśli ktoś ma 

sposobność skosztowania go, natychmiast uwolniony zostaje z nieprzerwanej wędrówki w 

cyklu narodzin i śmierci. Przyczyną naszej materialnej egzystencji jest zapomnienie o Twojej 

Osobie, ale na szczęście ta ciemność zapomnienia zostaje natychmiast rozproszona, kiedy 

ktoś otrzymuje szansę słuchania o Twoich chwałach. Zatem, mój drogi Panie, jak można 

mówić o niedoli tych, którzy bezustannie słuchają o Twoich pełnych chwały dokonaniach? 

    "Ponieważ jesteśmy w pełni Ci podporządkowani i nie mamy innego schronienia poza 

Twoimi lotosowymi stopami, zawsze jesteśmy pewni dobrego losu. Mój drogi Panie, jesteś 

oceanem nieograniczonej wiedzy i transcendentalnego szczęścia. Rezultatem działania 

tworów umysłowych jest egzystencja w trzech tymczasowych fazach życia materialnego – w 

stanie przebudzenia, w uśpieniu i w stanie głębokiego snu. Ale takie warunki egzystencji nie 

mogą mieć miejsca w świadomości Krsny. Wszystkie takie reakcje likwidowane są poprzez 

praktykę świadomości Krsny. Ty jesteś ostatecznym przeznaczeniem wszystkich 

wyzwolonych osób. Jedynie poprzez Swoją niezależną wolę zszedłeś na tę Ziemię za pomocą 

Swojej wewnętrznej mocy, yogamayi, i po to aby na nowo ustanowić wedyjskie zasady życia, 

pojawiłeś się tak jak zwykła ludzka istota. Ponieważ jesteś Najwyższą Osobą, dlatego nie 

może być mowy o żadnej stracie dla tego, kto w pełni podporządkował się Twoim lotosowym 

stopom." 

    Kiedy Pan Krsna zajęty był przyjmowaniem różnego rodzaju gości i kiedy oni 

ofiarowywali Panu swoje modlitwy, kobiety z dynastii Kuru i Yadu skorzystały z okazji 

spotkania się i zaczęły rozmawiać o transcendentalnych rozrywkach Pana Krsny. Najpierw 

Draupadi zadała pytanie żonom Pana Krsny. Zwróciła się do nich w ten sposób: "Moja droga 
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 Rukmini, Bhadro, Jambavati, Satyo, Satyabhamo, Kalindi, Śaibyo, Laksmano, Rohini i 

wszystkie inne żony Pana Krsny, czy opowiecie nam o tym, jak Pan Krsna, Najwyższa Osoba 

Boga, przyjął was za żony i poślubił zgodnie z ceremoniałem zawierania małżeństw wśród 

zwykłych ludzkich istot?" 

    Rukminidevi, główna żona Pana Krsny, odpowiedziała na to pytanie w ten sposób: "Moja 

droga Draupadi, jeśli chodzi o mój przypadek, to było postanowione, że poślubię Śiśupalę i 

książęta tacy jak Jarasandha i inni obecni podczas ceremonii zaślubin i wyposażeni we 

wszelkiego rodzaju broń, gotowi byli walczyć z każdym, kto ośmieliłby się przeszkodzić 

temu małżeństwu. Ale Najwyższa Osoba Boga uprowadził mnie niczym lew który porywa 

jagnię spośród stada. Nie było jednak nic nadzwyczajnego w tym dokonaniu Krsny, gdyż 

każdy kto w tym świecie uważa się za wielkiego bohatera czy króla, jest zależny od 

lotosowych stóp Krsny. Moja droga Draupadi, moim wiecznym pragnieniem jest, abym 

narodziny po narodzinach mogła być zaangażowana w służbę Panu Krsnie, który jest 

rezerwuarem wszelkiej przyjemności i piękna. To jest jedynym pragnieniem i ambicją w 

moim życiu." 

    Następnie odezwała się Satyabhama. Powiedziała ona: "Moja droga Draupadi, mój ojciec 

był wielce zasmucony z powodu śmierci swojego brata, Praseny, i o zabicie jego niesłusznie 

oskarżył Pana Krsnę, którego podejrzewał również o kradzież klejnotu Syamantaka, w 

rzeczywistości zabranego przez Jambavana. Pan Krsna, aby dowieść Swojej nieskazitelności, 

walczył z Jambavanem i odzyskał klejnot Syamantaka, który potem został oddany memu 

ojcu. Mojemu ojcu było bardzo przykro i wstyd, że oskarżył Pana Krsnę o zabicie swego 

brata. Po odzyskaniu klejnotu Syamantaka, zapragnął naprawić swój błąd, więc chociaż 

obiecał moją rękę innym, oddał mnie oraz klejnot Panu Krsnie i w ten sposób zostałam Jego 

służką i żoną." 

    Następnie Jambavati odpowiadała na pytanie Draupadi. Rzekła ona: "Moja droga Draupadi, 

kiedy Pan Krsna zaatakował mojego ojca Jambavana, Króla rksów, mój ojciec nie wiedział, 

że Pan Krsna był jego poprzednim panem, Panem Ramacandrą, mężem Sity. Nie zdając sobie 

sprawy z tego, kim jest Pan Krsna, mój ojciec walczył z Nim bez przerwy przez dwadzieścia 

siedem dni. Kiedy w końcu był już bardzo zmęczony i wyczerpany, domyślił się, że jego 

przeciwnik, Pan Krsna, musi być tym samym Panem Ramacandrą, ponieważ nikt poza Panem 

Ramacandrą nie był w stanie go pokonać. Wtedy odzyskał zdrowy rozsądek i nie tylko 

natychmiast zwrócił Mu klejnot Syamantaka, ale chcąc zadowolić Pana, oddał Mu mnie, 

abym została Jego żoną. Tak oto zostałam poślubiona przez Pana, i w ten sposób spełniło się 

moje pragnienie, by służyć Mu narodziny po narodzinach." 

    Potem przemówiła Kalindi: "Moja droga Draupadi, praktykowałam wielkie pokuty i 

wyrzeczenia, pragnąc otrzymać Pana Krsnę za męża. Kiedy Pan Krsna dowiedział się o tym, 

łaskawie przyszedł do mnie z Arjuną, Swoim przyjacielem, i przyjął mnie za żonę. Zabrał 

mnie znad brzegu Yamuny i odtąd służę w Jego domu, zamiatając, a Pan traktuje mnie jak 

Swoją żonę." 

    Następnie Mitravinda opowiedziała swoją historię: "Moja droga Draupadi, na moją 

ceremonię svayamvara przybyło wielu książąt. Pan Krsna również był tam obecny i 

pokonawszy wszystkich pozostałych książąt, przyjął mnie na Swoją służącą. Natychmiast 

zabrał mnie ze Sobą do Dvaraki, dokładnie tak jak lew zabiera sarenkę spośród sfory psów. 

Moi bracia chcieli walczyć z Nim, ale On pokonał ich wszystkich. W ten sposób spełniło się 

moje pragnienie, abym mogła Mu służyć narodziny po narodzinach." 

    Potem Satya zwróciła się do Draupadi w ten sposób: "Moja droga Draupadi, mój ojciec 

zorganizował dla mnie svayamvarę (zgromadzenie książąt, na którym księżniczka osobiście 

wybiera sobie męża) i aby sprawdzić siłę i bohaterstwo kandydatów ubiegających się o moją 

rękę, mój ojciec zażądał, aby każdy z nich walczył z siedmioma srogimi bykami, mającymi 

długie zakręcone rogi. Wielu bohaterskich kandydatów do mojej ręki usiłowało pokonać te 
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 byki, ale na nieszczęście wszyscy zostali poważnie poranieni i powracali do swoich domów 

jako inwalidzi. Natomiast kiedy Pan Krsna przybył by walczyć z bykami, były one dla Niego 

niczym zabawki i pociągnął je wszystkie za nozdrza. W ten sposób był w stanie je poskromić, 

tak jak dzieci bez trudu poskramiają małe koźlęta. Mój ojciec był z tego bardzo zadowolony i 

oddał mnie Panu Krsnie, urządzając ślub z wielką pompą. Dał nam również w posagu wiele 

dywizji żołnierzy, koni, rydwanów i słoni, razem z setkami służących. Wtedy Pan Krsna 

zabrał mnie do Swojej stolicy, Dvaraki. W drodze powrotnej również został zaatakowany 

przez wielu książąt, ale pokonał ich wszystkich i tak oto mam możliwość służenia Jego 

lotosowym stopom." 

    Potem zaczęła mówić Bhadra. Powiedziała ona: "Moja droga Draupadi Pan Krsna jest 

synem mojego wuja. Tak się szczęśliwie złożyło, że przywiązałam się do Jego lotosowych 

stóp. Kiedy mój ojciec dowiedział się o moim uczuciu, osobiście doprowadził do tego 

małżeństwa, zaprosiwszy Pana Krsnę i oddawszy Mu mnie za żonę. Ponadto dał Mu jedną 

aksauhini, czyli dywizję sił zbrojnych, razem z wieloma sługami i królewskimi 

parafernaliami. Nie wiem, czy będę mogła przyjąć w Nim schronienie narodziny po 

narodzinach, ale nadal modlę się do Pana, abym, bez względu na to gdzie się narodzę, mogła 

zawsze pamiętać mój związek z Jego lotosowymi stopami." 

    Następnie przemówiła Laksmana, "Moja droga Królowo, wiele razy słyszałam, jak wielki 

mędrzec Narada sławił rozrywki Pana Krsny. Przywiązałam się do Jego lotosowych stóp, 

kiedy usłyszałam od Narady, że również bogini fortuny, Laksmi, przywiązała się do nich. Od 

tego czasu zawsze myślałam o Nim, i w ten sposób moje przywiązanie do Niego wzrosło. 

Moja droga Królowo, mój ojciec darzył mnie wielkim uczuciem. Kiedy dowiedział się, że 

przywiązałam się do Krsny, obmyślił pewien plan. Jego plan podobny był do planu twego 

ojca. Podczas svayamvary książęta mieli przeszyć strzałami oczy ryby. Różnica pomiędzy 

zawodami podczas twojej svayamvara, a moją svayamvara była taka, że w twoim przypadku 

ryba wisiała nieosłonięta u sufitu, podczas gdy na mojej svayamvara owinięta była w kawałek 

materiału i można było patrzeć tylko na odbicie tego materiału w naczyniu z wodą. Taka była 

specjalna cecha mojej svayamvary. 

    "Wieści o tym pomyśle mojego ojca rozniosły się po całym świecie i przywiodły do stolicy 

mego ojca wielu książąt ze wszystkich stron świata, którzy przybyli tu w pełni uzbrojeni i 

kierowani instrukcjami swoich doradców wojskowych. Każdy pragnął zdobyć mnie za żonę i 

jeden po drugim podnosili swoje łuki i strzały, usiłując trafić w rybę. Wielu z nich nie było 

nawet w stanie przymocować cięciwy do dwóch końców łuku i nie próbując nawet przebić 

ryby, odkładali łuk i odchodzili. Niektórzy z wielkim trudem naciągali cięciwę, od jednego do 

drugiego końca, lecz nie będąc w stanie przymocować drugiego jej końca, przewracali się pod 

wpływem uderzenia tego sprężystego łuku. Moja droga Królowo, zdziwisz się zapewne kiedy 

ci powiem, że na mojej svayamvara było wielu sławnych królów i bohaterów. Bohaterowie 

tacy jak Jarasandha, Ambastha, Śiśupala, Bhimasena, Duryodhana i Karna, byli oczywiście w 

stanie naciągnąć cięciwę łuku, ale nie mogli przebić ryby, ponieważ była przykryta, i nie 

mogli nawet dostrzec jej odbicia w wodzie. Wielki bohater pomiędzy Pandavami, Arjuna, 

mógł zobaczyć odbicie tej ryby w wodzie, ale chociaż z wielkim trudem udało mu się 

wyśledzić położenie ryby i wypuścić strzałę, nie przebił ryby we właściwym miejscu. Jego 

strzała przynajmniej dotknęła ryby, więc dowiódł tym, że jest lepszy od innych książąt. 

    "Wszyscy książęta, którzy mierzyli do celu, byli rozczarowani, nie odnosząc sukcesu, a 

niektórzy kandydaci opuścili to miejsce, nawet nie podjąwszy jednej próby. Ale kiedy w 

końcu Pan Krsna podniósł łuk, bez trudu naciągnął On cięciwę, tak jak gdyby była to 

dziecinna zabawka. Przyłożywszy do niej strzałę i tylko raz spojrzawszy na odbicie ryby w 

wodzie, wypuścił strzałę i przebita ryba natychmiast upadła na posadzkę. To zwycięstwo 

Pana Krsny przypadło akurat w południe, w momencie zwanym abhijit, który według 

astronomii jest uważany za moment bardzo pomyślny. Wówczas w całym świecie dały się 
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 słyszeć wibracje 'Jaya! Jaya!', a z nieba dochodziły odgłosy bębnów, w które bili 

mieszkańcy niebios. Wielcy półbogowie przepełnili się radością i spuścili na ziemię deszcz 

kwiatów. 

    "Wówczas ja weszłam na arenę, gdzie odbywały się zawody, a dzwoneczki przytroczone 

do moich stóp dzwoniły bardzo melodyjnie. Miałam na sobie ładne jedwabne szaty, kwiaty 

zdobiły moje włosy, a ponieważ wiedziałam o zwycięstwie Krsny, ekstatyczna radość 

napełniała moje serce, a twarz moja rozjaśniła się uśmiechem. W rękach moich połyskiwał 

złoty naszyjnik wysadzany klejnotami. Moją twarz, jaśniejącą od refleksów klejnotów, 

otaczały wijące się włosy. Mrugając oczyma, najpierw obrzuciłam spojrzeniem wszystkich 

obecnych tam książąt, a kiedy zbliżyłam się do swojego Pana, bardzo wolno założyłam Mu na 

szyję ten naszyjnik. Jak już was poinformowałam, umysł mój od samego początku był 

zaabsorbowany Panem Krsną, więc udekorowanie Go girlandą uważałam za swoje wielkie 

zwycięstwo. Skoro tylko założyłam Mu girlandę na szyję, natychmiast zabrzmiały połączone 

głosy mrdang, patahas, konch, bębenków, kociołków i innych instrumentów, czyniąc wiele 

tumultu. Natychmiast pojawili się tancerze i tancerki, a śpiewacy zaczęli śpiewać słodkie 

pieśni. 

    "Moja droga Draupadi, kiedy przyjęłam Pana Krsnę za swojego męża, a On również 

przyjął mnie na swoją służkę, wśród rozczarowanych książąt rozległ się głośny pomruk 

niezadowolenia. Wszyscy z nich byli wielce poruszeni z powodu swoich pożądliwych 

pragnień, ale nie zważając na nich, mój mąż, w Swojej formie jako czteroręki Narayana, 

natychmiast wziął mnie na Swój rydwan, ciągniony przez cztery niezwykłe konie. 

Spodziewając się sprzeciwu ze strony książąt, uzbroił się dobrze i podniósł Swój łuk zwany 

Śarnga, ale nasz wyśmienity woźnica, Daruka, bezzwłocznie dał koniom znak do odjazdu i 

natychmiast wyruszyliśmy w kierunku Dvaraki. Tak więc uprowadzona zostałam stamtąd na 

oczach wszystkich książąt, dokładnie tak jak lew porywa sarnę z jej stada. Jednakże niektórzy 

z książąt postanowili nas zatrzymać, i wyposażeni w odpowiednią broń, zaatakowali nas w 

ten sam sposób, jak psy. starające się powstrzymać uciekającego lwa. Wówczas, 

wystrzeliwszy kilka strzał ze Swego łuku Śarnga, Pan Krsna pozbawił niektórych książąt ich 

lewych rąk, niektórym odciął nogi, a niektórzy stracili głowy i życie, pozostali zaś uciekli. 

    "Wtedy Najwyższa Osoba Boga wjechał do najwspanialszego miasta tego wszechświata, 

Dvaraki, a wyglądał wówczas jak świecące słońce. Całe miasto zostało bogato udekorowane 

na tę specjalną okazję. Tak wiele flag, festonów i ozdobnych bram zdobiło miasto, że nawet 

nie mogło się tam przedrzeć światło słoneczne. Jak już powiedziałam, mój ojciec miał do 

mnie wielką słabość, więc kiedy ujrzał, że moje pragnienie się spełniło i otrzymałam Pana 

Krsnę za męża, w wielkim szczęściu obdarował swoich przyjaciół i krewnych różnego 

rodzaju darami, takimi jak wartościowe szaty, ornamenty, baldachimy i dywany. Pan Krsna 

jest zawsze samowystarczalny, jednakże mój ojciec, bez zastanowienia i z wielkim 

entuzjazmem, ofiarował Mu posag, na który składało się wiele bogactw, żołnierzy, słoni, 

rydwanów, koni, jak i rzadka i wartościowa broń w pokaźnej ilości. Moja droga Królowo, 

wówczas domyśliłam się, że w swoim poprzednim życiu musiałam dokonać jakichś 

nadzwyczajnych pobożnych czynów i dzięki temu mogę być teraz jedną ze służek w domu 

Najwyższej Osoby Boga." 

    Kiedy wszystkie główne królowe Pana Krsny skończyły już opowiadać historię swojego 

spotkania z Krsną, wówczas Rohini, jako reprezentantka pozostałych 16 000 królowych, 

zaczęła opowiadać jak doszło do ich związku z Krsną. 

    "Moja droga Królowo, kiedy Bhaumasura podbijał cały świat, wszędzie gdzie tylko było to 

możliwe, zabierał wszystkie piękne córki królewskie i trzymał je w swoim pałacu. Kiedy 

wieści o naszym uwięzieniu dotarły do Pana Krsny, podjął On walkę z Bhaumasurą i 

wyzwolił nas. Pan Krsna zabił Bhaumasurę i wszystkich jego żołnierzy i chociaż nie 

potrzebował ani jednej żony, niemniej jednak, poproszony przez nas, poślubił nas wszystkie 
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 (w liczbie 16 000). Moja droga Królowo, naszą jedyną kwalifikacją było to, że zawsze 

myślałyśmy o lotosowych stopach Krsny, co jest sposobem na wyzwolenie się z niewoli 

powtarzających się narodzin i śmierci. Moja droga Draupadi, proszę uwierz nam, że nie 

imponują nam takie luksusy jak królestwo, imperium czy szczęście niebiańskie. Nie 

pragniemy cieszyć się takim materialnym bogactwem, ani też nie pragniemy doskonałości 

yogi mistycznej czy wzniosłej pozycji Pana Brahmy. Nie pragniemy też żadnego z różnego 

rodzaju wyzwoleń – salokya, sarsti, samipya czy sayujya. Nie pociąga nas żadne z tych 

bogactw. Naszą jedyną ambicją jest to, abyśmy narodziny po narodzinach mogły nosić na 

naszych głowach cząsteczki kurzu z lotosowych stóp Krsny. Bogini fortuny również pragnęła, 

by kurz z Jego stóp pozostał na jej piersi razem z pachnącym szafranem. Pragniemy jedynie 

tego kurzu, który gromadzi się pod stopami Krsny, kiedy jako wiejski chłopiec przemierza On 

ziemię Vrndavany. Również inni mieszkańcy Vrndavany, tamtejsi pasterze i miejscowe 

kobiety, a szczególnie gopi, zawsze pragną stać się trawą i słomą na drogach Vrndavany, tak 

aby mogły deptać ich lotosowe stopy Krsny. Moja droga Królowo, pragniemy tego narodziny 

po narodzinach, nie chcąc niczego więcej." 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do osiemdziesiątego drugiego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Draupadi spotyka Królowe Krsny ". 

*83. Vasudeva spełnia ofiary 

    Wśród kobiet obecnych na Polu Kuruksetra podczas zaćmienia słońca była Kunti, 

Gandhari, Draupadi, Subhadra i królowe wielu innych królestw, jak również gopi z 

Vrndavany. Opowieści różnych królowych Pana Krsny o ich zaślubinach z Krsną wprawiły w 

podziw wszystkie kobiety dynastii Kuru. Podziwiały one to, w jaki sposób wszystkie królowe 

Krsny przywiązały się do Niego z miłością i oddaniem i kiedy słuchały o tym, ich oczy 

napełniły się łzami. 

    Kiedy tak zarówno kobiety, jak i mężczyźni zajęci byli rozmową, na miejsce ofiary 

przybyli prawie wszyscy wielcy mędrcy i asceci, pragnąc ujrzeć Pana Krsnę i Balaramę. 

Przewodzili im Krsna-dvaipayana Vyasa, wielki mędrzec Narada, Cyavana, Devala, Asita, 

Viśvamitra, Śatananda, Bharadvaja, Gautama oraz Pan Paraśurama razem ze swoimi uczniami 

takimi jak: Vasistha, Galava, Bhrgu, Pulastya, Kaśyapa, Atri, Markandeya, Brhaspati, Dvita, 

Trita, Ekata; czterej synowie Brahmy zwani Kumarami – Sanaka, Sanandana, Sanatana i 

Sanatkumara; Angira i Agastya, Yajnavalkya i Vamadeva. 

    Na ich przybycie wszyscy królowie, łącznie z Maharają Yudhisthirą, Pandavami, Panem 

Krsną i Balaramą, natychmiast powstali ze swoich miejsc i padli do stóp tym wielkim, 

powszechnie szanowanym mędrcom. Tak oto zostali oni we właściwy sposób przyjęci, 

następnie zaś ofiarowano im miejsca do siedzenia oraz wodę do obmycia stóp. Podano im 

także smaczne owoce, girlandy kwiatów, kadzidła i papkę sandałową. Wszyscy królowie, na 

czele z Panem Krsną i Balaramą, czcili mędrców zgodnie z przepisami i regulaminem 

wedyjskim. Kiedy już wszyscy mędrcy zostali wygodnie usadowieni, Pan Krsna, który 

przyszedł po to, aby chronić religię, zaczął przemawiać do nich w imieniu wszystkich królów. 

Kiedy tylko zaczął Swoją mowę, wszyscy natychmiast zamilkli, pragnąc usłyszeć i zrozumieć 

Jego pozdrowienia dla mędrców. 

    Pan Krsna przemówił w ten sposób: "Wszelka chwała zebranym mędrcom i ascetom! 

Dzisiaj wszyscy możemy poczuć, że nasze życie stało się sukcesem. Dzisiaj osiągnęliśmy 

upragniony cel życia, ponieważ możemy oglądać twarzą w twarz wszystkich tych wzniosłych 

wyzwolonych mędrców i ascetów, których pragną oglądać nawet półbogowie w niebiosach. 

Osoby, które są neofitami w służbie oddania i które jedynie składają pokłony przed Bóstwem 
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 w świątyni, lecz nie są w stanie uświadomić sobie tego, że Pan przebywa w każdym sercu, 

jak również ci, którzy wielbią różnych półbogów dla spełnienia swoich pożądliwych 

pragnień, nie są w stanie zrozumieć wzniosłych pozycji tych wielkich osobistości. Nie 

potrafią właściwie wykorzystać okazji, że mogą oglądać ich na własne oczy, dotykać ich 

lotosowych stóp, pytać o pomyślność czy wielbić ich przykładnie." 

    Początkujący bhaktowie (neofici w służbie oddania) czy bigoci, nie są w stanie zrozumieć 

znaczenia tych, którzy są wielkimi mahatmami. Ich uczęszczanie do świątyni i składanie 

pokłonów przed Bóstwem jest jedynie formalnością. Ale ci, którzy w swym zrozumieniu 

wznoszą się do następnej platformy, mogą docenić znaczenie tych, którzy są mahatmami i 

bhaktami i dlatego starają się one zadowolić takie osoby. Dlatego Pan Krsna powiedział, że 

neofici nie są w stanie zrozumieć znaczenia wielkich mędrców, bhaktów i ascetów. 

    Krsna kontynuował: "Można oczyścić się, podróżując do świętych miejsc pielgrzymek, 

kąpiąc się tam i oglądając Bóstwa w świątyniach. Ale jeśli komuś zdarzy się spotkać 

wielkiego bhaktę, mahatmę, który jest reprezentantem Najwyższej Osoby Boga, wtedy osoba 

ta może natychmiast zostać oczyszczona. Dla oczyszczenia poleca się wielbienie ognia, 

słońca, księżyca, ziemi, wody, powietrza, nieba i umysłu. Poprzez wielbienie wszystkich tych 

elementów i ich bóstw przewodnich, można uwolnić się od wpływu zazdrości, ale poprzez 

służenie wielkiej duszy nawet zazdrosna osoba może natychmiast uwolnić się od wszelkich 

grzechów. Moi drodzy, czcigodni mędrcy i szanowni królowie, możecie Mi wierzyć, że 

osoba, która to ciało utworzone z trzech elementów – śluzu, żółci i powietrza – przyjmuje za 

samego siebie, która swoją rodzinę i krewnych uważa za swoją własność, która uważa rzeczy 

materialne za godne uwielbienia, i która odwiedza miejsca pielgrzymek jedynie po to, by 

wziąć tam kąpiel, ale nigdy nie obcuje tam z wielkimi osobistościami, mędrcami i mahatmami 

– taka osoba, nawet mając ciało ludzkie, jest niczym więcej ponad zwierzę, osła." 

    Kiedy największy autorytet, Pan Krsna, przemawiał z tak wielkim naciskiem, wszyscy 

mędrcy i asceci trwali w głębokiej ciszy. Zdumieni byli, że mówi On o absolutnej filozofii 

życia w tak zwięzły sposób. Jeśli ktoś nie jest bardzo zaawansowany w wiedzy, wtedy zwykle 

utożsamia się ze swoim ciałem, członków rodziny uważa za powinowatych i znajomych, a 

ziemię, na której się narodził, uważa za godną czci. Z takiej koncepcji życia rozwinęła się 

współczesna ideologia nacjonalistyczna. Pan Krsna potępił takie idee, i potępił również 

osoby, które zadają sobie wiele trudu, aby odwiedzić święte miejsca pielgrzymek jedynie po 

to, by się tam wykąpać, i powracają do domów nie skorzystawszy z towarzystwa 

przebywających tam wielkich bhaktów i mahatmów. Takie osoby porównywane są do 

najgłupszych zwierząt, do osłów. Wszyscy którzy słuchali, rozważyli przemowę Pana Krsny i 

doszli do wniosku, że rzeczywiście jest On Najwyższą Osobą Boga, który przyjął rolę 

zwykłej ludzkiej istoty. Zwykła ludzka istota jest zmuszona zaakceptować pewien typ ciała na 

skutek reakcji płynących z jej przeszłych czynów. On natomiast grał rolę zwykłej ludzkiej 

istoty jedynie po to, aby nauczyć ogół ludzi, w jaki sposób powinni pokierować swoim 

życiem, tak aby doskonale wypełnić misję gatunku ludzkiego. 

    Doszedłszy do wniosku, że Krsna jest Najwyższą Osobą Boga, mędrcy przemówili do 

Niego w ten sposób: "Drogi Panie, my, jako przywódcy społeczeństwa ludzkiego, 

powinniśmy posiadać właściwą filozofię życia, jednakże teraz jesteśmy oszołomieni czarem 

Twojej zewnętrznej energii. Zdumiewa nas Twoje zachowanie, które przypomina zachowanie 

zwykłej ludzkiej istoty i tym sposobem skrywa Twoją prawdziwą tożsamość jako Najwyższej 

Osoby Boga. Dlatego Twoje rozrywki uważamy za wszechcudowne." 

    "Nasz drogi Panie, za pomocą Swojej własnej energii stwarzasz, utrzymujesz i 

unicestwiasz całą manifestację kosmiczną, pełną różnych nazw i form, podobnie jak ziemia, 

która stwarza wiele form kamiennych, drzew i inne rozmaite nazwy i formy, a mimo to 

pozostaje niezmienną. Chociaż tą różnorodność manifestacji stwarzasz poprzez Swoją 

energię, nie zostajesz skażony jej działaniem. Nasz drogi Panie, zdumiewają nas Twoje 
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 wspaniałe czyny. Chociaż jesteś transcendentalny w stosunku do całego tego materialnego 

stworzenia i jesteś Najwyższym Panem i Duszą Najwyższą wszystkich żywych istot, niemniej 

jednak pojawiasz się na tej Ziemi poprzez Swoją wewnętrzną moc, aby chronić Swoich 

bhaktów i unicestwić złoczyńców. Poprzez takie pojawianie się odnawiasz zasady wiecznej 

religii, o której ludzkie społeczeństwo zwykle zapomina, z powodu długiego obcowania z 

energią materialną. Nasz drogi Panie, Ty jesteś stwórcą podziału społecznego i duchowych 

statusów życia zgodnie z cechami członków społeczeństwa i rodzajem wykonywanej przez 

nich pracy, i kiedy te podziały zostaną zburzone poprzez pozbawione skrupułów osoby, Ty 

pojawiasz się i naprawiasz wszystko. 

    "Drogi Panie, wiedza wedyjska jest reprezentacją Twojego czystego serca. Surowość życia, 

studiowanie Ved i transy medytacyjne prowadzą do różnej realizacji Ciebie, w Twoich 

zamanifestowanych i niezamanifestowanych aspektach. Cały świat zjawiskowy jest 

manifestacją Twojej energii bezosobowej, ale Ty Sam, jako Najwyższa Osoba Boga, nie 

manifestujesz się w nim. Ty jesteś Duszą Najwyższą, Najwyższym Brahmanem. Zatem osoby 

o kulturze braminicznej mogą zrozumieć prawdę o Twojej transcendentalnej formie. Dlatego 

zawsze wynosisz braminów i dlatego uważa się, że w najwyższym stopniu przestrzegasz 

kultury braminicznej. Dlatego znany jesteś jako brahmanyadeva. Nasz drogi Panie, jesteś 

ostatnim słowem we wszelkiej pomyślności i jesteś najwyższym schronieniem wszystkich 

świętych osób. Dlatego wszyscy uważamy, że poprzez spotkanie Ciebie osiągnęliśmy 

doskonałość naszego życia, wykształcenia, wyrzeczenia, jak również transcendentalnej 

wiedzy. W rzeczywistości to Ty jesteś ostatecznym celem wszelkich transcendentalnych 

osiągnięć. 

    "Nasz drogi Panie, nie ma końca Twojej nieograniczonej wiedzy. Twoja forma jest 

transcendentalna, wiecznie istniejąca w pełni szczęścia i wiedzy. Ty jesteś Najwyższą Osobą 

Boga, Najwyższym Brahmanem, Duszą Najwyższą. Okryty czarem Swojej wewnętrznej 

mocy, yogamayi, chwilowo skrywasz Swoje nieograniczone moce, ale mimo to możemy 

zrozumieć Twoją wzniosłą pozycję i dlatego wszyscy ofiarowujemy Ci nasze pełne szacunku 

pokłony. Drogi Panie, czerpiesz przyjemność ze Swoich rozrywek w postaci ludzkiej istoty, 

skrywając Swój prawdziwy charakter transcendentalnego bogactwa i mocy. Dlatego wszyscy 

królowie, którzy obecni są tutaj, nawet członkowie dynastii Yadu, którzy bezustannie 

przebywają z Tobą, jedzą z Tobą z Tobą, nie są w stanie zrozumieć, że jesteś przyczyną 

wszystkich przyczyn, duszą każdego, oryginalną przyczyną całego stworzenia. 

    "Kiedy ktoś śni w nocy, to figury halucynacyjne stworzone podczas tego snu przyjmuje za 

coś rzeczywistego, a ciało wyobrażone we śnie uważa za swoje prawdziwe ciało. Wtedy 

zapomina o tym, że poza tym ciałem, będącym halucynacją, istnieje inne, prawdziwe ciało, w 

stanie przebudzenia. Podobnie, w tym stanie przebudzenia zdezorientowana uwarunkowana 

dusza uważa uciechy zmysłowe za prawdziwe szczęście. 

    "Poprzez proces dostarczania przyjemności zmysłom tego materialnego ciała, dusza zostaje 

przykryta, a jej świadomość zostaje materialnie zanieczyszczona. To z powodu tej materialnej 

świadomości nie można zrozumieć Najwyższej Osoby Boga, Krsny. Wszyscy wielcy yogini-

mistycy starają się obudzić swoją świadomość Krsny poprzez dojrzałą praktykę systemu yogi, 

by w ten sposób zrozumieć Twoje lotosowe stopy i medytować o Twojej transcendentalnej 

formie. W ten sposób można unieważnić rezultat nagromadzonych grzechów. Powiedziane 

jest, że woda Gangesu może oczyścić daną osobę z ogromnego ciężaru nagromadzonych 

grzechów, ale ta woda Gangesu jest błogosławiona tylko dzięki Twoim lotosowym stopom. 

Woda Gangesu jest potem wypływającym z lotosowych stóp Twojego Majestatu. Wszyscy 

dostąpiliśmy dzisiaj tego szczęścia, że mogliśmy na własne oczy zobaczyć Twoje lotosowe 

stopy. Drogi Panie, wszyscy jesteśmy duszami podporządkowanymi, bhaktami Twojej Osoby 

i dlatego prosimy, bądź łaskawy i obdarz nas Swoim bezprzyczynowym miłosierdziem. 

Dobrze nam wiadomo, że osoby, które zostały wyzwolone dzięki bezustannemu pełnieniu 
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 służby oddania dla Ciebie, nie są już dłużej zanieczyszczone poprzez materialne siły natury i 

dlatego są one zdolne wejść do królestwa Boga w niebie duchowym." 

    Ofiarowawszy swoje modlitwy Panu Krsnie, zgromadzeni mędrcy zamierzali prosić Króla 

Dhrtarastrę i Króla Yudhisthirę o pozwolenie odejścia do ich aśramów. Ale wówczas 

Vasudeva, ojciec Pana Krsny i najbardziej zacny spośród wszystkich pobożnych ludzi, zbliżył 

się do mędrców i z wielką pokorą ofiarował im swoje wyrazy szacunku, padając im do stóp. 

Vasudeva powiedział: "Moi drodzy mędrcy, jesteście bardziej godni czci niż półbogowie. 

Dlatego ofiarowuję wam swoje wyrazy szacunku. Pragnę, abyście spełnili jedną moją prośbę, 

jeśli macie na to ochotę. Będę uważał to za wielkie błogosławieństwo, jeśli łaskawie 

wytłumaczycie mi najwyższego rodzaju działanie karmiczne, poprzez które można pokonać 

reakcje wszystkich innych działań." 

    Obecnym tam mędrcom przewodził wielki mędrzec Narada. Dlatego on zabrał głos: "Moi 

drodzy mędrcy, nie jest bardzo trudno zrozumieć, że Vasudeva, który został ojcem 

Najwyższej Osoby Boga, poprzez przyjęcie Krsny za swojego syna, pyta nas o swoją 

pomyślność z powodu swojej wielkiej dobroci i prostoty. Mówi się, że zażyłość prowadzi do 

wzgardy. Zatem, mając Krsnę za swego syna, Vasudeva nie traktował Go z bojaźnią i 

podziwem. Czasami zdarza się, że osoby żyjące nad Gangesem nie uważają tej rzeki za 

bardzo ważną i wędrują daleko, aby wykąpać się w miejscu pielgrzymek. Ponieważ tak się 

składa, że Pan Krsna, którego wiedza nigdy i w żadnych warunkach nie jest podrzędna, jest 

tutaj obecny, Vasudeva nie musi prosić o instrukcje nas. 

    "Pan Krsna nie jest zależny od procesu stworzenia, utrzymania i zniszczenia. Jego wiedza 

nigdy nie zależy od nikogo poza Nim Samym. Oddziaływanie sił materialnych, które 

zmieniają rzeczy w różnych okresach czasowych, nie mają na Niego wpływu. Jego 

transcendentalna forma jest pełna wiedzy, która nigdy nie ulega wpływowi ignorancji, dumy, 

przywiązania, zazdrości czy radości zmysłowych. Jego wiedza nigdy nie podlega prawom 

karmy, gdzie brane są pod uwagę pobożne i niepobożne czyny, ani też nie podlega wpływom 

trzech sił materialnej energii. Nikt nie jest Mu równy ani też od Niego wyższy, ponieważ On 

jest najwyższym autorytetem, Osobą Boga. 

    "Zwykła uwarunkowane istota ludzka może myśleć, że uwarunkowana dusza, która pokryta 

jest zmysłami materialnymi, umysłem i inteligencją, jest równa Krsnie, ale Pan Krsna jest tak 

jak słońce, które nigdy nie zostaje przykryte chmurami, śniegiem, mgłą czy poprzez inne 

planety, chociaż czasami może się tak wydawać. Kiedy oczy mniej inteligentnej osoby 

zostaną przesłonięte przez te rzeczy, myśli ona, że słońce jest niewidoczne. Podobnie, osoby 

kierowane zmysłami i skłonne do materialnych uciech nie mogą mieć jasnej wizji Najwyższej 

Osoby Boga." 

    Mędrcy obecni tam zaczęli przemawiać do Vasudevy i w obecności Pana Krsny, Balaramy 

i wielu innych królów, zaczęli udzielać mu swoich instrukcji, tak jak o to prosił. "Aby 

zniweczyć reakcje karmy czy pragnienia skłaniające nas do działania karmicznego, powinno 

się spełniać przepisane ofiary, które przeznaczone są do wielbienia Pana Visnu z wiarą i 

oddaniem. Pan Visnu jest tym, który przyjmuje rezultaty wszelkich ofiar. Wielkie osobistości 

i mędrcy, którzy są dostatecznie doświadczeni, aby posiadać wizję trzech faz elementarnego 

czasu, mianowicie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, i ci, którzy widzą wszystko 

wyraźnie oczami pism objawionych, jednomyślnie oświadczyli, że dla uwolnienia serca z 

nagromadzonego tam brudu materialnego i dla oczyszczenia ścieżki wyzwolenia i tym samym 

osiągnięcia transcendentalnego szczęścia, należy zadowolić Pana Visnu. Dla tych, którzy są w 

stanie grhastha, bez względu na to, czy należą do klasy brahmana, ksatriya czy vaiśya, ten 

kult Najwyższej Osoby Boga, Pana Visnu, który znany jest jako Purusottama, oryginalna 

osoba, jest polecany jako jedyna pomyślna ścieżka. 

    "Wszystkie uwarunkowane dusze w tym materialnym świecie mają głęboko zakorzenione 

pragnienie panowania nad naturą materialną. Każdy pragnie gromadzić bogactwa, każdy 
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 pragnie cieszyć się życiem do woli, każdy pragnie żony, domu i dzieci, i każdy chce być 

szczęśliwy w tym świecie, a po śmierci osiągnąć planety niebiańskie. Ale to właśnie te 

pragnienia są przyczyną naszego materialnego uwikłania. Aby więc wyzwolić się z tego 

uwikłania, należy poświęcić swoje uczciwie zapracowane bogactwa dla zadowolenia Pana 

Visnu. 

"Jedynym procesem do wykorzenienia wszelkich materialnych pragnień jest zaangażowanie 

się w służbę oddania dla Pana Visnu. W ten sposób kontrolująca się osoba, nawet 

kontynuując swoje życie rodzinne, powinna porzucić trzy rodzaje materialnych pragnień, 

mianowicie pragnienie gromadzenia materialnych bogactw, cieszenie się żoną i dziećmi i 

osiągnięcie wyższych systemów planetarnych. Ostatecznie może ona porzucić życie rodzinne 

i przyjąć wyrzeczony porządek życia, angażując się całkowicie w służbę oddania dla Pana. 

Każdy, nawet jeśli przyszedł na świat w wysoko postawionej rodzinie, jako bramin, ksatriya 

czy vaiśya, z pewnością ma długi wobec półbogów, mędrców, przodków, żywych istot, itd., i 

aby uwolnić się od tych wszystkich zobowiązań, musi on spełniać ofiary, studiować literaturę 

wedyjską i płodzić dzieci tylko w swoim pobożnym życiu rodzinnym. Jeśli jednak ktoś 

przyjmuje wyrzeczony porządek życia bez spłacenia tych długów, to z pewnością upadnie z 

tej swojej pozycji. Dzisiaj spłaciłeś już długi swoim przodkom i mędrcom. Teraz, poprzez 

spełnienie ofiary, możesz uwolnić się od długów względem półbogów i przyjąć całkowite 

schronienie Najwyższej Osoby Boga. Mój drogi Vasudevo, z pewnością dokonałeś wielu 

pobożnych czynów w swoich poprzednich żywotach. Jakże inaczej mógłbyś być ojcem Krsny 

i Balaramy, Najwyższej Osoby Boga?" 

    Po wysłuchaniu wszystkich mędrców, świątobliwy Vasudeva ofiarował swoje pełne 

szacunku pokłony ich lotosowym stopom. W ten sposób zadowolił mędrców, a następnie 

wyznaczył ich do spełnienia yajn. Kiedy mędrcy zostali już wyznaczeni na kapłanów ofiar, 

oni z kolei nakłonili Vasudevę do zebrania parafernaliów potrzebnych do spełnienia yajn w 

miejscu pielgrzymek. I tak Vasudeva został przekonany, aby już rozpoczynać yajny. Wszyscy 

członkowie dynastii Yadu wzięli kąpiel, ubrali się wspaniale, dekorując się ornamentami i 

przystrajając girlandami z kwiatów lotosu. Żony Vasudevy, ubrane w piękne szaty i 

przystrojone ornamentami i złotymi naszyjnikami, zbliżyły się do areny ofiar, niosąc na 

swych rękach artykuły wymagane przy spełnianiu ofiar. 

    Kiedy wszystko było już przygotowane, rozległy się dźwięki mrdang, konch, bębenków i 

innych instrumentów muzycznych. Zawodowi tancerze, tak mężczyźni jak i kobiety, zaczęli 

popisywać się swoją sztuką. Sutowie i magadhowie, zawodowi śpiewacy, zaczęli 

ofiarowywać swoje modlitwy w formie pieśni. Gandharvowie wraz ze swymi żonami o 

słodkich głosach również zaczęli śpiewać różne pomyślne pieśni. Vasudeva pokrył swoje 

oczy collyrium (płyn do oczu), posmarował całe swoje ciało masłem, i potem razem ze 

swoimi osiemnastoma żonami, na czele z Devaki, usiadł przed kapłanem, aby poddać się 

oczyszczeniu poprzez ceremonię abhiseka. Wszystkie takie ceremonie przeprowadzane były 

ściśle według pism świętych, jak spełniane były poprzednio w przypadku księżyca z 

gwiazdami. Vasudeva, ponieważ był on wtajemniczony w ofiarę, był ubrany w skórę jelenia, 

ale wszystkie jego żony miały na sobie bardzo ładne sari, bransolety, naszyjniki, dzwoneczki 

u stóp, kolczyki i wiele innych ornamentów. Vasudeva wyglądał bardzo pięknie w otoczeniu 

swoich żon, dokładnie jak Król niebios, kiedy spełnia on takie ofiary. 

    W tym czasie, kiedy Pan Krsna i Pan Balarama, razem ze Swoimi żonami, dziećmi i 

krewnymi, usiedli na tej wielkiej arenie ofiar, można było odnieść wrażenie, że Najwyższa 

Osoba Boga obecny jest tam razem ze wszystkimi istotami żywymi, będącymi Jego 

integralnymi cząstkami oraz Swoimi niezliczonymi energiami. Wiemy z śastr, że Krsna ma 

niezliczone energie i integralne cząstki, ale teraz, na tej arenie ofiar, wszyscy mogli 

rzeczywiście doświadczyć w jaki sposób Najwyższa Osoba Boga istnieje wiecznie razem ze 
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 Swoimi różnymi energiami. W tym czasie Pan Krsna pojawił się jako Pan Narayana, a Pan 

Balarama jako Sankarsana, źródło wszystkich żywych istot 

    Vasudeva zadowolił Pana Visnu poprzez spełnienie różnego rodzaju ofiar, takich jak 

jyotistoma, darsa i purnamasa. Niektóre z tych yajn nazywane są prakrta, a niektóre znane są 

jako sauryasatra albo vaikrta. Następnie spełniane były jeszcze inne ofiary, znane jako 

agnihotra, gdzie w przepisowy sposób ofiarowywano odpowiednie przedmioty. W ten sposób 

zadowolony został Pan Visnu. Ostatecznym celem spełniania ofiar i dokonywania oblacji jest 

zadowolenie Pana Visnu. Ale w tym wieku Kali niezwykle trudno jest zgromadzić wszystkie 

konieczne parafernalia i brakuje także wymaganej wiedzy czy tendencji do takich ofiar. 

Dlatego w tym wieku Kali, kiedy ludzie są w większości nieszczęśliwi, pełni trosk i 

niepokojeni przez różnego rodzaju niedole, jedyną polecaną ofiarą jest sankirtana-yajna. 

Wielbienie Pana Caitanyi poprzez sankirtana-yajnę jest jedynym polecanym procesem dla 

tego wieku. 

    Po dokonaniu różnego rodzaju ofiar, Vasudeva obdarzył kapłanów wszelkimi bogactwami, 

szatami, ornamentami, krowami, ziemią i zastępami sług. Następnie wszystkie żony 

Vasudevy wzięły kąpiel avabhrtha i spełniły część obowiązków ofiarnych znanych jako 

patnisamyaja. Po dokonaniu ofiary z wszystkimi wymaganymi parafernaliami, wszyscy 

razem wzięli kąpiel w jeziorach utworzonych przez Paraśuramę, które znane są jako Rama-

hrada. Następnie, kiedy Vasudeva i jego żony wzięli już kąpiel, wszystkie szaty i ornamenty , 

które mieli na sobie, rozdzielili pomiędzy swoich poddanych, którzy zajęci byli śpiewaniem 

tańcem i podobnymi tego typu czynnościami. Możemy zauważyć tutaj, że spełnianie ofiar 

wiązało się z hojnym rozdzielaniem bogactw. Na początku obdarza się braminów i kapłanów, 

a po dokonaniu ofiar, użyte w ceremonii szaty i ornamenty rozdzielane są pomiędzy 

poddanych. 

    Po ofiarowaniu użytych przedmiotów pieśniarzom i recytatorom, Vasudeva i jego żony, 

przybrani w nowe szaty i ornamenty, obficie nakarmili wszystkich, poczynając od braminów, 

a skończywszy na psach. Wtedy wszyscy przyjaciele, członkowie rodziny, żony i dzieci 

Vasudevy, razem ze wszystkimi królami i członkami dynastii Vidarbha, Kośala, Kuru, Kaśi, 

Kekaya i Srnjaya, zgromadzili się razem. Kapłani, półbogowie, ogół ludzi, przodkowie 

rodziny, duchy i Caranowie, wszyscy zostali dostatecznie nagrodzeni, otrzymując bogate dary 

i należne honory. Następnie wszystkie zgromadzone tam osoby otrzymały od Pana Krsny, 

męża bogini fortuny, pozwolenie na powrót do swoich domów, a w drodze powrotnej 

wysławiali doskonałość ofiary spełnionej przez Vasudevę. 

    Kiedy Król Dhrtarastra, Vidura, Yudhisthira, Bhima, Arjuna, Bhismadeva, Dronacarya, 

Kunti, Nakula, Sahadeva, Narada, Pan Vyasadeva i wielu innych krewnych i powinowatych 

zbierało się do odejścia, zaczęli przeżywać tę rozłąkę i dlatego objęli czule wszystkich 

członków dynastii Yadu. Odjechało też wielu innych, którzy obecni byli na tej arenie ofiar. 

Wtedy Pan Krsna i Pan Balarama, razem z Królem Ugraseną, zadowolili mieszkańców 

Vrndavany, na czele z Nandą Maharają i pasterzami, hojnie obdarowując ich różnego rodzaju 

prezentami, chcąc ich w ten sposób uwielbić i uhonorować. Z powodu swoich wielkich uczuć 

przyjaźni, mieszkańcy Vrndavany pozostali tam jeszcze przez pewien czas z członkami 

dynastii Yadu. 

    Po dokonaniu tej ofiary Vasudeva był tak zadowolony, że jego szczęście nie znało granic. 

Wszyscy członkowie jego rodziny byli razem z nim i w ich obecności pochwycił ręce Nandy 

Maharajy i zwrócił się do niego w ten sposób: "Mój drogi bracie, Najwyższa Osoba Boga 

stworzył węzeł niewoli, który znany jest jako niewola miłości i uczucia. Myślę, że nawet 

wielkim mędrcom i świętym osobom byłoby niezwykle trudno przeciąć ten węzeł miłości. 

Mój drogi bracie, okazałeś mi tak wielką miłość, że nie byłem w stanie jej odwzajemnić. 

Dlatego myślę, że jestem wielkim niewdzięcznikiem. Zachowywałeś się dokładnie tak, jak 

jest to w zwyczaju świętych osób, ale ja nigdy nie będę w stanie odwzajemnić się tobie. Nie 
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 mam żadnych środków, którymi mógłbym ci się odpłacić za twoje przyjazne uczucia. 

Niemniej jednak jestem pewien, że nasze więzi miłości nigdy nie zostaną przerwane. Nasz 

związek przyjaźni musi trwać zawsze, pomimo tego, że nie jestem ci się w stanie 

odwzajemnić. Myślę, że mi to wybaczysz. 

    "Mój drogi bracie, na początku, kiedy byłem uwięziony, nie mogłem służyć ci jako 

przyjaciel, i chociaż teraz jestem bardzo zamożny, to ten dobrobyt materialny stał się 

przyczyną mojego zaślepienia. Dlatego nawet teraz nie mogę odpowiednio cię zadowolić. 

Mój drogi bracie, jesteś tak dobry i uprzejmy, że wszystkim ofiarowujesz swoje wyrazy 

szacunku, ale nie dbasz o szacunek dla siebie, którym cię darzę. Osoba pragnąca pomyślnego 

postępu w życiu nie może posiadać zbyt wielkich bogactw materialnych, które mogłyby stać 

się przyczyną jej zaślepienia i dumy, ale musi ona dbać o swoich krewnych i przyjaciół." 

    Kiedy Vasudeva przemawiał w ten sposób do Nandy Maharajy, przepełniony był wielkim 

uczuciem przyjaźni i wdzięczności za dobro, którego doznał od Nandy. Więc oczy jego 

napełniły się łzami i zaczął płakać. Pragnąc zadowolić swojego przyjaciela Vasudevę i będąc 

związanym wielkim uczuciem miłości do Pana Krsny i Balaramy, Nanda Maharaja spędził 

trzy miesiące w ich towarzystwie. Pod koniec tego okresu wszyscy członkowie dynastii Yadu 

starali się zadowolić mieszkańców Vrndavany najlepiej jak tylko mogli. Dlatego ofiarowali 

Nandzie Maharajy i jego towarzyszom szaty, ornamenty i wiele wartościowych przedmiotów, 

które w pełni usatysfakcjonowały mieszkańców Vrndavany. Vasudeva, Ugrasena, Pan Krsna, 

Pan Balarama, Uddhava i wszyscy inni członkowie dynastii Yadu, osobiście obdarzyli ich 

różnymi prezentami. Po przyjęciu tych pożegnalnych upominków, Nanda Maharaja i jego 

towarzysze wyruszyli do Vrajabhumi, Vrndavany. Jednakże ich umysły pozostały z Krsną i 

Balaramą, dlatego wszyscy wyruszyli do Vrndavany bez swoich umysłów. 

    Kiedy członkowie rodu Vrsni pożegnali wszystkich swoich przyjaciół i gości, zauważyli, 

że zbliża się pora deszczowa, więc postanowili powrócić do Dvaraki. Byli w pełni 

zadowoleni, gdyż uważali, że Krsna jest dla nich wszystkim. Po powrocie do Dvaraki, z 

wielkim zadowoleniem zaczęli opisywać ofiarę dokonaną przez Vasudevę, spotkanie z 

wieloma przyjaciółmi i życzliwymi im osobami, jak również wiele innych wydarzeń, które 

miały miejsce podczas ich podróży do świętych miejsc pielgrzymek. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do osiemdziesiątego trzeciego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Vasudeva spełnia ofiary ". 

*84. Vasudeva otrzymuje instrukcje duchowe. Pan Krsna 

przywraca do życia sześciu zmarłych synów Devaki 

    Jest to zwyczajem wedyjskim, że młodsi członkowie rodziny każdego ranka ofiarowują 

swoje wyrazy szacunku starszym członkom rodziny. Szczególnie obowiązuje to dzieci i 

uczniów, którzy powinni codziennie rano ofiarowywać wyrazy szacunku swoim rodzicom i 

mistrzowi duchowemu. Stosując się do tej zasady wedyjskiej, Pan Krsna i Balarama zwykli 

ofiarowywać Swoje wyrazy szacunku Swojemu ojcu Vasudevie, jak i jego żonom. Pewnego 

dnia, powróciwszy z Pola Kuruksetra po dokonaniu tam ofiar, Pan Krsna i Balarama poszli 

ofiarować Swoje wyrazy szacunku Vasudevie, który skorzystał z okazji, aby pochwalić 

wzniosłą pozycję swoich dwóch synów. Vasudeva miał sposobność zrozumienia pozycji 

Krsny i Balaramy na arenie ofiar, gdzie spotkał tak wielu mędrców. Nie tylko mógł od nich 

usłyszeć o swoich synach, ale sam osobiście wielokrotnie miał okazję doświadczyć, że Krsna 

i Balarama nie byli zwykłymi ludzkimi istotami, ale osobistościami wprost nadzwyczajnymi. 

Dlatego też uwierzył słowom mędrców, że jego synowie, Krsna i Balarama, byli Najwyższą 

Osobą Boga. 
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     Mając mocną wiarę w swoich synów, zwrócił się do nich w ten sposób: "Mój drogi Krsno, 

jesteś sac-cid-ananda-vigraha, Najwyższą Osobą Boga, i mój drogi Balaramo, który jesteś 

Sankarsaną, mistrzem wszelkich sił mistycznych. Teraz zrozumiałem, że jesteście wieczni. 

Obaj jesteście transcendentalni wobec tej materialnej manifestacji i jej przyczyny, Najwyższej 

Osoby Boga, Maha-Visnu. Jesteście oryginalnym kontrolerem wszystkiego. Jesteście 

spoczynkiem tej manifestacji kosmicznej. Jesteście jej stwórcą, jak również jej twórczymi 

składnikami. Jesteście Panem tej manifestacji kosmicznej, która w rzeczywistości stworzona 

została jedynie dla Waszej rozrywki. 

    "Różne formy materialne, od początku do końca tej manifestacji kosmicznej, przejawiające 

się w różnym czasie, są również Samym Tobą, albowiem Ty jesteś zarówno przyczyną jak i 

skutkiem tej manifestacji. Dwie charakterystyczne postacie tego materialnego świata, 

dominujący i zdominowane, są również Tobą, i Ty jesteś najwyższym transcendentalnym 

kontrolerem, który stoi ponad nimi. Jesteś poza percepcją naszych zmysłów. Jesteś najwyższą 

duszą, jesteś nienarodzonym i niezmiennym. Nie podlegasz sześciu rodzajom przemian, które 

pojawiają się w tym materialnym ciele. Ty jesteś również stwórcą wspaniałej różnorodności 

tego materialnego świata, i Ty, jako Dusza Najwyższa, wszedłeś w każdą żywą istotę, a nawet 

w każdy atom. Ty wszystko utrzymujesz. 

    "Siła życiowa, która działa jako żywotna zasada wszystkiego i siła twórcza z niej 

pochodząca, nie działają niezależnie, ale zależą od Ciebie, Najwyższej Osoby Boga, stojącej 

poza tymi siłami. I nie mogą one działać bez Twojej woli. Energia materialna nie posiada 

świadomości. Nie może ona działać niezależnie, nie będąc poroszoną przez Ciebie. Ponieważ 

energia materialna jest tak zależna od Ciebie, żywe istoty mogą jedynie starać się działać, ale 

bez Twojej sankcji i woli nie mogą one niczego dokonać ani osiągnąć rezultatu, którego 

pragną. 

    "Energia oryginalna jest jedynie Twoją emanacją. Mój drogi Panie, światło księżyca, ciepło 

ognia, promienie słońca, blask gwiazd oraz błyskawice manifestujące się w tak potężny 

sposób, jak również ciężar gór, energia ziemi oraz jej zapach – są wszystkie Twoimi różnymi 

manifestacjami. Czysty smak wody i siła żywotna, która utrzymuje wszelkie życie, również są 

cechami Twojego Majestatu. Woda i jej smak są również Tobą. 

    "Mój drogi Panie, chociaż siły zmysłów, siła mentalna, wola i czucie oraz siła, ruch i 

wzrost ciała, zdają się być spełniane przez różne ruchy powietrza wewnątrz ciała, wszystkie 

one są ostatecznie manifestacjami Twojej energii. Rozległa przestrzeń kosmiczna spoczywa w 

Tobie. Wibracje w eterze, grzmoty piorunów, najwyższy dźwięk omkara i układ różnych słów 

dla odróżnienia jednej rzeczy od innej, są symbolicznymi reprezentantami Ciebie Samego. 

Wszystko jest Tobą. Zmysły, kontrolerzy zmysłów, półbogowie, i zdobywanie wiedzy, co jest 

celem zmysłów, jak również przedmiot wiedzy – wszystkie są Tobą. Ty jesteś również 

inteligencją, jak i ostrą pamięcią żywej istoty. Ty jesteś egoistyczną zasadą w ignorancji, 

która jest przyczyną tego materialnego świata, egoistyczną zasadą pasji, która jest przyczyną 

zmysłów, i egoistyczną zasadą dobroci, która jest źródłem różnych kontrolujących bóstw tego 

materialnego świata. Złudna energia, czyli maya, która jest przyczyną bezustannej 

transmigracji duszy z jednej formy do innej, jest również Tobą. 

    "Mój drogi, Najwyższa Osobo Boga, Ty jesteś oryginalną przyczyną wszystkich przyczyn, 

dokładnie tak jak ziemia jest przyczyną różnego rodzaju roślin, drzew i podobnych 

rozmaitości w tej manifestacji. Tak jak ziemia jest reprezentowana we wszystkim, tak Ty 

jesteś obecny w całej tej manifestacji materialnej jako Dusza Najwyższa. Jesteś najwyższą 

przyczyną wszystkich przyczyn, wieczną zasadą. W rzeczywistości wszystko jest 

manifestacją Twojej jednej energii. Trzy cechy materialnej natury – sattva, rajas i tamas – i 

skutki ich wzajemnych oddziaływań, połączone są z Tobą za pośrednictwem Twojej 

yogamayi. Zdają się one być niezależne, ale w rzeczywistości totalna energia materialna 

spoczywa w Tobie, Duszy Najwyższej. Ponieważ Ty jesteś najwyższą przyczyną 
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 wszystkiego, oddziaływanie manifestacji materialnej, narodziny, istnienie, wzrost, 

przemiany, słabnięcie i zniszczenie – nie są w Tobie obecne. Twoja najwyższa energia, 

yogamaya, działa w rozmaitych manifestacjach, ale ponieważ yogamaya jest Twoją energią, 

dlatego jesteś obecny we wszystkim." 

    Wspaniale tłumaczy ten fakt Bhagavad-gita, gdzie w dziewiątym rozdziale Pan mówi: "W 

Swojej bezosobowej formie obecny jestem w całej materialnej energii. Wszystko spoczywa 

we Mnie, ale Ja jestem poza tym wszystkim." To samo oznajmił Vasudeva. Powiedzenie, że 

nie jest On obecny wszędzie oznacza, że jest On z dala od wszystkiego, chociaż Jego energia 

działa wszędzie. Można to zrozumieć na bardzo prostym przykładzie: w wielkim zakładzie 

energia, czyli organizacja najwyższego szefa, widoczna jest w każdym zakątku jego biznesu, 

ale nie znaczy to, że właściciel obecny jest tam osobiście, chociaż w każdym dziale i w każdej 

sferze pracownicy odczuwają jego obecność. Jego fizyczna obecność w każdym 

departamencie jest jedynie formalnością. W rzeczywistości jednak jego energia działa 

wszędzie. Podobnie, wszechobecność Najwyższej Osoby Boga jest odczuwana w działaniu 

Jego energii. Pan jest jeden, ale posiada On różnorodne energie. 

    Vasudeva powiedział, "Ten materialny świat jest jak wielka płynąca rzeka, a jej falami są 

trzy siły natury – dobroć, pasja i ignorancja. To materialne ciało, jak również zmysły, 

zdolność myślenia, czucia i wola oraz stany nieszczęścia, szczęścia, przywiązania i pożądania 

– są wszystkie różnymi produktami trzech cech natury. Głupie osoby, które nie są w stanie 

uświadomić sobie Twojej transcendentalnej tożsamości ponad wszelkimi materialnymi 

reakcjami, pozostają uwikłane w działanie karmiczne i podlegają bezustannemu procesowi 

narodzin i śmierci, nie mając szansy na wyzwolenie." 

    To również, w trochę inny sposób, potwierdza Pan w czwartym rozdziale Bhagavad-gity. 

Powiedziane tam jest, że każdy kto zna misterium pojawiania się Boga i Jego czyny, zostaje 

uwolniony z sideł natury materialnej i powraca do domu, z powrotem do Boga. Dlatego 

transcendentalne imię Krsny, Jego forma, czyny i cechy nie są produktami tej materialnej 

natury. 

    "Mój drogi Panie", kontynuował Vasudeva, "pomimo wszystkich tych wad uwarunkowanej 

duszy, jeśli ktoś w jakiś sposób wchodzi w kontakt ze służbą oddania, osiąga wtedy tę 

cywilizowaną ludzką formę życia z rozwiniętą świadomością i dlatego staje się zdolny do 

czynienia dalszego postępu w służbie oddania. Jednak pomimo tego, łudzeni przez energię 

zewnętrzną, ludzie na ogół nie wykorzystują właściwie tej ludzkiej formy życia. W ten sposób 

tracą szansę na osiągnięcie wiecznej wolności i niepotrzebnie niszczą postęp, który osiągnęli 

po wielu tysiącach narodzin. 

    "Pogrążeni w cielesnej koncepcji życia i kierowani fałszywym egotyzmem, przywiązani są 

do potomstwa tego ciała, i każdy w tym uwarunkowanym życiu jest usidlony poprzez 

fałszywe związki i fałszywe uczucia. Cały świat poruszany jest przez fałszywe wrażenie tego 

materialnego uwikłania. Wiem, że żaden z Was nie jest moim synem. Jesteście oryginalnym 

przywódcą i przodkiem, Osobami Boga, znanymi jako Pradhana i Purusa. Ale pojawiłeś się 

na powierzchni tej planety, by zmniejszyć ciężar tego świata poprzez zabicie królewskich 

ksatriyów, którzy niepotrzebnie zwiększają swoją siłę militarną. Poinformowałeś już mnie o 

tym w przeszłości. Mój drogi Panie, Ty jesteś schronieniem podporządkowanej duszy, 

najwyższym dobroczyńcą łagodnego i pokornego. Dlatego przyjmuję schronienie Twoich 

lotosowych stóp, które same są w stanie dać wyzwolenie z pęt tej egzystencji materialnej. 

    "Poprzez długi czas uważałem, że jestem tylko tym ciałem, i chociaż jesteś Najwyższą 

Osobą Boga, uważałem Cię za mojego syna. Mój drogi Panie, już w tym momencie, kiedy po 

raz pierwszy pojawiłeś się w lochach Kamsy, zostałem poinformowany, że jesteś Najwyższą 

Osobą Boga, i że zstąpiłeś po to, aby chronić zasady religijne, jak również aby zniszczyć 

niewiernych. Chociaż nienarodzony, zstępujesz w każdym millennium, aby wypełnić Swoją 

misję. Mój drogi Panie. Tak jak na niebie pojawia się i znika wiele form, tak Ty również 
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 pojawiasz się i odchodzisz w wielu wiecznych formach. Kto zatem może zrozumieć Twoje 

rozrywki czy tajemnicę Twojego pojawiania się i odchodzenia? Naszym jedynym interesem 

powinno być wysławianie Twojej najwyższej wielkości." 

    Kiedy Vasudeva przemawiał do swoich boskich synów w ten sposób, Pan Krsna i 

Balarama uśmiechali się. Ponieważ darzą wielką miłością Swoich bhaktów, przyjęli wszelkie 

pochwały Vasudevy z dobrotliwym uśmiechem. Krsna zaczął następnie potwierdzać 

wszystkie stwierdzenia Vasudevy w ten sposób: "Mój drogi ojcze, bez względu na to, co byś 

nie powiedział, jesteśmy przede wszystkim twoimi synami. To co powiedziałeś o Nas, z 

pewnością świadczy o pełnym filozoficznym zrozumieniu wiedzy duchowej. Przyjmuję to 

całkowicie, bez wyjątku." 

    Vasudeva posiadał pełną doskonałość życia, uważając Pana Krsnę i Balaramę za swoich 

synów. Ale ponieważ mędrcy zgromadzeni w miejscu pielgrzymek na Polu Kuruksetra 

mówili o Panu jako o najwyższej przyczynie wszystkiego, Vasudeva po prostu powtórzył to z 

miłości do Krsny i Balaramy. Pan Krsna nie chciał zaszkodzić Swojemu związkowi z 

Vasudevą, związkowi ojca z synem; dlatego już na samym początku Swojej odpowiedzi 

przyjął to za fakt, że jest wiecznym synem Vasudevy, a Vasudeva jest Jego, Krsny, wiecznym 

ojcem. Następnie Pan Krsna poinformował Swojego ojca o duchowej tożsamości wszystkich 

żywych istot. Kontynuował, "Mój drogi ojcze, każdy, łącznie ze Mną i z Moim bratem 

Balaramą, jak również wszyscy mieszkańcy Dvaraki i całej kosmicznej manifestacji, jest 

dokładnie taki, jak to już wytłumaczyłeś, ale wszyscy jesteśmy również równi jakościowo." 

    Pan Krsna chciał, aby Vasudeva widział wszystko wzrokiem mahabhagavaty, wielbiciela 

pierwszej klasy. Wielbiciele pierwszej klasy widzą, że wszystkie żywe istoty są cząstkami 

Najwyższego Pana i że Najwyższy Pan usytuowany jest w każdym sercu. W rzeczywistości 

każda żywa istota posiada duchową tożsamość, ale w kontakcie z egzystencją materialną, 

znalazła się pod wpływem sił materialnej natury. Całkowicie pochłonięta materialną 

koncepcją życia, zapomniała o tym, że dusza jest tej samej jakości co Najwyższa Osoba Boga. 

Widząc jedynie materialne okrycia żywych istot, ich ciała, błędnie uważamy, że jedna istota 

indywidualna jest różna od drugiej. Z powodu istnienia różnic cielesnych, różnie przedstawia 

się nam także dusza. 

    Następnie Pan Krsna dał wspaniały przykład w oparciu o pięć elementów materialnych. 

Totalne elementy materialne, mianowicie: eter, powietrze, ogień, woda i ziemia, są obecne we 

wszystkim w tym materialnym świecie, czy to w glinianym naczyniu, w górze, drzewie czy 

kolczyku. Te pięć elementów obecne jest we wszystkim, w różnych proporcjach i ilości. Góra 

jest potężną formą kombinacji tych pięciu elementów, i gliniany garnek jest również z tych 

samych elementów, ale w mniejszej ilości. Zatem wszystkie materialne przedmioty, chociaż 

różnych kształtów i w różnych ilościach, są z tych samych składników. Podobnie, żywe istoty 

– począwszy od Pana Krsny i łącznie z Visnu-tattvą i milionami form Visnu, a następnie żywe 

istoty w swoich różnych formach, począwszy od Pana Brahmy aż do najmniejszej mrówki – 

są wszystkie tej samej jakości, jeśli chodzi o duszę. Niektóre są bardzo duże, a niektóre małe, 

ale jakościowo są one tej samej natury. Dlatego Upanisady stwierdzają, że Krsna, czyli Pan 

Visnu, jest głównym pomiędzy wszystkimi żywymi istotami, On je utrzymuje i zaspokaja 

wszelkie ich potrzeby. Każdy kto zna tę filozofię, jest w doskonałej wiedzy. Wersja wedyjska, 

tat tvam asi, "Jesteście tym samym", nie oznacza, że każdy jest Bogiem, ale że każdy jest 

jakościowo tej samej natury co Bóg. 

    Po wysłuchaniu całej tej filozofii życia duchowego, którą Krsna przedstawił mu w skrócie, 

Vasudeva był niezmiernie zadowolony ze swego syna. Wzruszony, nie mógł wydobyć z 

siebie ani słowa. W międzyczasie nadeszła Devaki, matka Krsny, i usiadła u boku swego 

męża. Słyszała ona wcześniej o łasce Krsny i Balaramy dla Ich nauczyciela, kiedy to 

przyprowadzili mu jego zmarłego syna, który już znajdował się u Yamarajy, nadzorcy 

śmierci. Kiedy usłyszała o tym wydarzeniu, zaczęła również myśleć o swoich własnych 
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 dzieciach, które zostały zabite przez Kamsę i na samo wspomnienie o nich przepełniła się 

smutkiem. 

    Powodowana współczuciem do swoich zmarłych synów, Devaki zwróciła się do Pana 

Krsny i Balaramy w ten sposób: "Mój drogi Balaramo, samo Twoje imię wskazuje na to, że 

każdemu dajesz wszelką przyjemność i siłę. Twoja nieograniczona moc jest poza zasięgiem 

naszych umysłów i słów. Mój drogi Krsno, Ty jesteś mistrzem wszystkich yoginów-

mistyków. Wiem również, że jesteś panem wszystkich Prajapatis, takich jak Brahma i jego 

pomocnicy, i Ty jesteś oryginalną Osobą Boga, Narayanem. Wiem również na pewno, że 

przyszedłeś po to, aby zniszczyć wszelkiego rodzaju złoczyńców i niegodziwców, którzy z 

biegiem czasu zeszli z dobrej drogi, stracili kontrolę nad swoimi zmysłami i umysłem, i 

zdegradowawszy się z dobroci do niższych sił natury materialnej, rozmyślnie lekceważyli 

wskazówki pism świętych, żyjąc ekstrawagancko i nierozważnie. Zstąpiłeś na tą Ziemię, aby 

poprzez zabicie takich niegodziwych władców uwolnić tę planetę od ciężaru grzechów. Mój 

drogi Krsno, wiem, że Maha-Visnu, który leży w oceanie przyczyn tej kosmicznej 

manifestacji i który jest źródłem całego tego stworzenia, jest jedynie ekspansją Twojej pełnej 

cząstki. Stworzenie, utrzymanie i zniszczenie tej kosmicznej manifestacji mają miejsce 

jedynie poprzez Twoją pełną cząstkę. Dlatego przyjmuję schronienie w Tobie bez żadnych 

zastrzeżeń. Słyszałam, że kiedy chcieliście zadowolić Swojego nauczyciela, Sandipaniego 

Muni, a on poprosił o przywrócenie do życia jego zmarłego syna, Ty i Balarama natychmiast 

przyprowadziliście go z królestwa Yamarajy, chociaż nie żył on już od dłuższego czasu. To 

świadczy o tym, że jesteś najwyższym mistrzem wszystkich yoginów-mistyków. Dlatego 

proszę Cię, abyś przywrócił życie wszystkim moim synom, którzy zostali zabici przez Kamsę. 

Jeśli przyprowadzisz ich tutaj, uszczęśliwi to moje serce i będę zadowolona, jeśli będę mogła 

ujrzeć ich chociaż raz." 

    Wysłuchawszy tej prośby Swojej matki, Krsna i Balarama natychmiast przywołali do 

Siebie yogamayę i udali się na niższy system planetarny, znany jako Sutala. Poprzednio, 

kiedy Pan obecny był tutaj w Swojej inkarnacji jako Vamana, król demonów, Bali Maharaja 

zadowolił Go, Najwyższą Osobę Boga, oddając Mu wszystko co miał. Wtedy na swoje 

królestwo i siedzibę Bali otrzymał cały system Sutala. Kiedy więc teraz ten wielki bhakta, 

Bali Maharaja, ujrzał, że Pan Balarama i Krsna przybyli na jego planetę, natychmiast 

pogrążył się w oceanie szczęścia. Kiedy zbliżyli się do niego, natychmiast wstał ze swojego 

miejsca i pokłonił się lotosowym stopom Pana, i tak też uczyniła cała jego rodzina. Bali 

Maharaja ofiarował Panu Krsnie i Balaramie najlepsze miejsce do siedzenia jakie tylko 

posiadał, i kiedy obaj, Pan Krsna i Balarama, usadowili się wygodnie, zaczął obmywać Ich 

lotosowe stopy. Następnie skropił tą wodą swoją głowę i głowy członków swojej rodziny. 

Woda, którą obmyto lotosowe stopy Krsny i Balaramy, może oczyścić nawet największych 

półbogów, takich jak Pan Brahma. 

    Następnie Bali Maharaja przyniósł bogate szaty, ornamenty, papkę sandałową, orzechy 

betel, lampiony i różnego rodzaju smakowite potrawy, i razem z członkami swojej rodziny 

wielbił Pana zgodnie z regulującymi zasadami i ofiarował swoje bogactwa i swoje ciało 

lotosowym stopom Pana. Król Bali odczuwał taką transcendentalną przyjemność, że raz po 

raz brał stopy Pana i kładł je sobie na piersi, a czasami nawet na głowę, i w ten sposób 

doznawał transcendentalnej rozkoszy. Z oczu zaczęły mu płynąć łzy radości i wzruszenia i 

wszystkie jego włosy zjeżyły mu się na ciele. Zdławionym głosem zaczął ofiarowywać Panu 

swoje modlitwy. 

    "Mój drogi Panie Balaramo, Ty jesteś oryginalnym Anantadevą. Jesteś tak wielki, że 

Anantadeva Śesa i inne transcendentalne formy pierwotnie emanowały z Ciebie i Pana Krsny. 

Wy jesteście oryginalną Osobą Boga, i Wasza wieczna forma jest wszechdoskonała i pełna 

kompletnej wiedzy. Wy jesteście stwórcą całego świata. Wy daliście początek systemom 

jnana-yogi i bhakti-yogi. Wy jesteście Najwyższym Brahmanem, oryginalną Osobą Boga, 
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 dlatego Wam obu ofiarowuję swoje pełne szacunku pokłony. Moi drodzy Panowie, tak 

niezwykle trudno jest Was zobaczyć, jednak jeśli jesteście łaskawi dla Swoich wielbicieli, 

wtedy bez trudu mogą oni Was oglądać. Zatem tylko dzięki Swojemu bezprzyczynowemu 

miłosierdziu zgodziliście się przyjść tutaj i ukazać się nam, którzy jesteśmy zwykle 

opanowani przez cechy ignorancji i pasji. 

    "Mój drogi Panie, należymy do kategorii daitya, czyli demonów. Demony albo osoby 

demoniczne – Gandharvowie, Siddhowie, Vidyadharowie, Caranowie, Yaksasowie, 

Raksasowie, Piśacasowie, duchy i strachy – są z natury niezdolne do wielbienia Ciebie czy 

stania się Twoimi bhaktami. Zamiast zostać Twoimi bhaktami, stają się jedynie przeszkodami 

na ścieżce oddania. Ale, w przeciwieństwie do nich, Ty jesteś Najwyższą Osobą Boga, 

reprezentującym wszystkie Vedy i usytuowanym w nieskażonej dobroci. Twoja pozycja jest 

zawsze transcendentalna. Z tego powodu niektórzy z nas, chociaż zrodzeni z siły pasji i 

ignorancji, przyjęli schronienie Twoich lotosowych stóp i stali się bhaktami. Niektórzy z nas 

są w rzeczywistości czystymi bhaktami, a niektórzy przyjęli schronienie Twoich lotosowych 

stóp, pragnąc osiągnąć korzyści, które płyną z oddania. 

    "Jedynie dzięki Twojemu bezprzyczynowemu miłosierdziu jesteśmy, my demony, w 

bezpośrednim kontakcie z Twoją Osobą. Taki kontakt nie jest możliwy nawet dla wielkich 

półbogów. Nikt nie wie, w jaki sposób działasz poprzez Swoją moc, yogamayę. Nawet 

półbogowie nie są w stanie ocenić działania Twojej wewnętrznej mocy, więc w jaki sposób 

my moglibyśmy ją znać? Dlatego ofiarowuję Ci swoje pokorne modlitwy: proszę bądź 

łaskawy dla mnie. Jestem Ci w pełni podporządkowany. Obdarz mnie Swoją bezprzyczynową 

łaską, abym mógł pamiętać Twoje lotosowe stopy narodziny po narodzinach. Moim jedynym 

pragnieniem jest, abym mógł żyć samotnie, tak jak paramahamsa, który, podróżując samotnie 

tu i tam i posiadając wielki spokój umysłu, polega jedynie na Twoich lotosowych stopach. Ja 

również pragnę, abym nie musiał stykać się z nikim, jedynie z Twoimi czystymi bhaktami, 

ponieważ oni zawsze są życzliwi dla wszystkich żywych istot. 

    "Mój drogi Panie, Ty jesteś najwyższym panem i władcą całego świata. Dlatego proszę, 

zaangażuj mnie w Swoją służbę i pozwól mi w ten sposób uwolnić się od wszelkich 

materialnych zanieczyszczeń. Możesz oczyścić mnie w ten sposób, ponieważ jeśli ktoś 

angażuje się w służbę miłości dla Twojej Osoby, natychmiast uwalnia się od wszelkiego 

obowiązku przestrzegania regulacyjnych zasad zamieszczonych w Vedach." 

    Słowo paramahamsa, wspomniane tutaj, oznacza najdoskonalszego łabędzia. Wiadomo, że 

nawet jeśli mleko jest zmieszane z wodą, łabędź może w jakiś sposób wypić tylko mleko, 

pozostawiając wodę. Podobnie, osoba, która może czerpać z tego materialnego świata tylko 

to, co duchowe, może żyć samotnie, i polegając jedynie na Duchu Najwyższym, a nie na 

materialnym świecie, nazywana jest paramahamsą. Kiedy ktoś osiąga platformę 

paramahamsy, wtedy nie obowiązują go już regulacyjne zasady wedyjskie. Paramahamsa 

obcuje jedynie z czystymi bhaktami i odrzuca towarzystwo innych, którzy są zbyt skłonni do 

materialistycznego sposobu życia. Innymi słowy, osoby materialistyczne nie są w stanie 

zrozumieć wartości paramahamsy, ale ci, którzy są na tyle szczęśliwi, że są zaawansowani w 

życiu duchowym, przyjmują schronienie paramahamsy i w ten sposób z powodzeniem 

wypełniają misję swojego ludzkiego życia. 

    Po wysłuchaniu modlitwy Bali Maharajy, Pan Krsna przemówił w ten sposób: "Mój drogi 

Królu demonów, w millennium Svayambhuva Manu, Prajapati znany jako Marici począł w 

łonie swojej żony Urny sześciu synów, z których wszyscy byli półbogami. Pewnego razu Pan 

Brahma został zauroczony pięknem jego córki i podążał za nią, powodowany pragnieniem 

seksualnym. Takie postępowanie Pana Brahmy napawało wstrętem sześciu półbogów, którzy 

śledzili jego czyny. Ich krytyka postępowania Pana Brahmy była wielką obrazą i dlatego 

obrzuceni zostali klątwą, wskutek której narodzili się jako synowie demona Hiranyakaśipu. 

Synowie Hiranyakaśipu zostali następnie umieszczeni w łonie Devaki i skoro tylko przyszli 
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 na świat, Kamsa zabił ich wszystkich po kolei. Mój drogi Królu demonów, teraz matka 

Devaki pragnie ponownie ujrzeć swoich synów i bardzo rozpacza z powodu ich 

przedwczesnej śmierci z ręki Kamsy. Wiem, że wszyscy z nich przebywają teraz z tobą. 

Postanowiłem zabrać ich stąd, aby uspokoić Moją matkę Devaki. Po zobaczeniu Mojej matki 

wszyscy oni otrzymają wyzwolenie i, ku ich wielkiej radości, zostaną przeniesieni na ich 

pierwotną planetę. Imiona tych sześciu uwarunkowanych dusz brzmią jak następuje: Smara, 

Udgitha, Parisvanga, Patanga, Ksudrabhrt i Ghrni. Na powrót odzyskają oni swoją pozycję 

półbogów." 

    Po udzieleniu tych informacji Królowi demonów, Krsna zamilkł i Bali zrozumiał cel Pana. 

Oddał Mu więc należną cześć i następnie Pan Krsna i Balarama zabrali ze Sobą tych sześć 

uwarunkowanych dusz i powrócili do Dvaraki, gdzie przedstawili je jako małe dzieci Swojej 

matce Devaki. Devaki przepełniła się radością i z powodu ekstazy i macierzyńskich uczuć, 

mleko zaczęło płynąć z jej piersi, więc nakarmiła dzieci z wielką przyjemnością. Raz po raz 

brała je na kolana, wąchając ich głowy i myśląc, "Przywrócił On moje dzieci do życia." Na 

ten czas została poddana działaniu energii Visnu, i z wielkim matczynym uczuciem zaczęła 

cieszyć się swoimi odnalezionymi dziećmi. 

    Mleko z piersi Devaki było transcendentalnym nektarem, ponieważ to samo mleko ssane 

było przez Pana Krsnę. Wskutek tego, pijąc mleko z piersi Devakiji, która dotykała ciała Pana 

Krsny, dzieci te natychmiast osiągnęły samorealizację. Dlatego zaczęły ofiarowywać Panu 

Krsnie, Balaramie, ich ojcu Vasudevie i matce Devaki, swoje pokłony. A potem zostały 

natychmiast przeniesione na swoje planety niebiańskie. 

    Kiedy odeszły, Devaki zdumiała się, że jej zmarłe dzieci powróciły, a następnie ponownie 

zostały przeniesione na swoje planety. Mogła pojąć to wydarzenie jedynie jeśli myślała o 

rozrywkach Krsny, w których wszystko mogło się wydarzyć, jako że moce Pana Krsny są 

niepojęte. Bez zaakceptowania niepojętych, nieograniczonych mocy Pana, nie można 

zrozumieć, że Pan Krsna jest Duszą Najwyższą. Poprzez Swoje nieograniczone moce spełnia 

On także nieograniczone rozrywki, i nikt nie jest w stanie opisać ich w pełni, ani też nikt nie 

może poznać ich wszystkich. Recytując Śrimad-Bhagavatam przed mędrcami w 

Naimisaranya, którym przewodził Śaunaka Rsi, Suta Gosvami przedstawił swą opinię w tym 

względzie w sposób następujący. 

    "Wielcy mędrcy, zrozumcie proszę, że transcendentalne rozrywki Pana Krsny są wszystkie 

wieczne. Nie są to zwykłe relacje wydarzeń historycznych. Takie opowieści są tożsame z 

Najwyższą Osobą Boga. Dlatego każdy, kto słucha takich opowiadań o rozrywkach Pana, 

natychmiast uwalnia się od nieczystości tej materialnej egzystencji. A ci, którzy są czystymi 

bhaktami, rozkoszują się tymi opowiadaniami niczym nektarem, który sączy się do ich uszu." 

Historie te opisane zostały przez Śukadevę Gosvamiego, wielkiego syna Vyasadevy, a każdy 

kto ich słucha, jak również każdy, kto je opisuje innym, staje się świadomym Krsny. A tylko 

osoby świadome Krsny są zdolne do powrotu do domu, z powrotem do Boga. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do osiemdziesiątego czwartego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Vasudeva otrzymuje instrukcje duchowe. Pan Krsna 

przywraca do życia sześciu zmarłych synów Devaki". 

*85. Porwanie Subhadry i wizyta Pana Krsny u Śrutadevy i 

Bahulaśvy 

    Po wysłuchaniu tej historii, Król Pariksit jeszcze bardziej rozbudził swoje pragnienie 

słuchania o Krsnie i Jego rozrywkach, więc zapytał Śukadevę Gosvamiego, w jaki sposób 

jego babka Subhadra została porwana, za namową Pana Krsny, przez jego dziadka Arjunę. 
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 Król Pariksit bardzo pragnął dowiedzieć się, w jaki sposób jego dziadek porwał i poślubił 

jego babkę. 

    Więc Śukadeva Gosvami zaczął opowiadać tę historię w sposób następujący: "Pewnego 

razu, twój dziadek Arjuna, wielki bohater, odwiedzał kilka świętych miejsc pielgrzymek. I 

kiedy tak podróżował, trafił do Prabhasaksetra. Tam doszły go wieści, że Pan Balarama 

omawia małżeństwo Subhadry, córki wuja Arjuny, Vasudevy. Chociaż jej ojciec, Vasudeva, i 

jej brat, Krsna, nie zgadzali się z Nim, Balarama pragnął oddać Subhadrę Duryodhanie. 

Jednakże Arjuna postanowił zdobyć rękę Subhadry." 

   Kiedy Arjuna rozmyślał o pięknej Subhadrze, coraz bardziej rosła w nim chęć poślubienia 

jej, i mając taki plan w swoim umyśle, przywdział szatę sannyasina Vaisnavy i wziął w rękę 

tridandę. Sannyasini Mayavadi przyjmują jedną dandę, czyli jedną laskę, podczas gdy 

sannyasini będący Vaisnavami przyjmują trzy dandy, czyli trzy laski. Trzy laski, czyli 

tridanda, oznaczają, że sannyasini Vaisnavowie ślubują pełnić służbę dla Najwyższej Osoby 

Boga swoim ciałem, umysłem i słowami. Ten system tridanda-sannyasa istnieje już od 

dłuższego czasu i sannyasini Vaisnavowie określani są jako tridandi, albo czasami tridandi-

svami czy też tridandi-gosvami. 

    Sannyasini na ogół podróżują po całym kraju nauczając, ale podczas czterech miesięcy 

pory deszczowej w Indiach, od września do grudnia, przerywają swoje podróże i pozostają w 

jednym miejscu. Ten ich pobyt w jednym miejscu nazywany jest sezonem Caturmasya-vrata. 

Kiedy sannyasin pozostaje w jednym miejscu przez cztery miesiące, mieszkańcy tej 

miejscowości korzystają z jego obecności, by uczynić postęp duchowy. Arjuna więc, 

przebrawszy się za tridandi-sannyasina, pozostał w Dvarace przez cztery miesiące, 

obmyślając plan, w jaki sposób porwać i poślubić Subhadrę. Ani Pan Balarama, ani 

mieszkańcy Dvaraki nie rozpoznali Arjuny w przebraniu sannyasina i dlatego wszyscy 

składali mu pełne szacunku pokłony, nie znając prawdziwego stanu rzeczy. 

    Pewnego dnia Pan Balarama zaprosił tego sannyasina na obiad do Swojego domu. 

Balaramaji z wielkim szacunkiem ofiarował mu wszelkiego rodzaju wyśmienite dania i ten 

tak zwany sannyasin jadł dużo i ze smakiem. Posilając się w domu Balaramaji, Arjuna 

jedynie spoglądał na piękną Subhadrę, która była w stanie zauroczyć nawet wielkich 

bohaterów i królów. Oczy Arjuny błyszczały z miłości do niej. Postanowił, że w jakiś sposób 

musi zdobyć jej rękę i to mocne pragnienie całkowicie zawładnęło jego umysłem. 

    Arjuna, dziadek Maharajy Pariksit, sam był niezwykle piękny i budowa jego ciała również 

zauroczyła Subhadrę. Subhadra również podjęła postanowienie, że poślubi jedynie Arjunę. 

Jako prosta dziewczyna, uśmiechała się, z wielką przyjemnością patrząc na Arjunę. W ten 

sposób przywiązanie Arjuny do niej rosło. Subhadra była całkowicie oddana Arjunie, a on 

postanowił poślubić ją za wszelką cenę. Tak oto przez dwadzieścia cztery godziny na dobę 

myślał w jaki sposób zdobyć Subhadrę. Całkowicie pochłonięty tą myślą, nie zaznawał ani 

chwili spokoju. 

    Pewnego razu Subhadra, pragnąc zobaczyć bóstwa, wsiadła do powozu i udała się do 

świątyni. Arjuna skorzystał z tej okazji i, za pozwoleniem Devaki i Vasudevy, uprowadzi ją. 

Wsiadłszy do powozu Subhadry, przygotował się do walki. Podniósł swój łuk i strzały i 

zaczął wypuszczać je w kierunku żołnierzy, którym polecono go zatrzymać. Widząc jak 

Arjuna uprowadza Subhadrę, jej krewni i członkowie rodziny zaczęli lamentować, ale to nie 

powstrzymało Arjuny, który uprowadził ją tak, jak lew porywa swoją zdobycz. Kiedy Pan 

Balarama dowiedział się w końcu, że tym tak zwanym sannyasinem był Arjuna, który użył 

tego fortelu, aby porwać Subhadrę, i że rzeczywiście tego dokonał, bardzo się rozzłościł. Pan 

Balarama był tak bardzo poruszony, jak fale oceanu podczas pełni księżyca. 

    Jednakże Pan Krsna, razem z innymi członkami rodziny, wstawił się za Arjuną i starał się 

uspokoić Swojego brata, padając Mu do stóp i usiłując przebłagać Go w imieniu Arjuny. W 

ten sposób udało im się przekonać Pana Balaramę, że Subhadra była bardzo przywiązana do 
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 Arjuny, a wtedy i On się ucieszył, że Subhadra chciała poślubić Arjunę. I tak oto wszystko 

ułożyło się pomyślnie. Pragnąc zadowolić młodą parę, Pan Balarama kazał przygotować dla 

nich posag, na który składało się wiele cennych przedmiotów, słoni, powozów, koni, sług i 

służących. 

    Maharaja Pariksit pragnął słuchać o Krsnie coraz więcej, więc po zrelacjonowaniu mu 

historii o porwaniu Subhadry, Śukadeva Gosvami zaczął opowiadać inne wydarzenia. 

    W Mithili, stolicy królestwa Videha, mieszkał pewien bramin grhastha. Bramin ten, 

Śrutadeva, był wielkim wielbicielem Pana Krsny. Ponieważ był w pełni świadomy Krsny i 

zawsze zaangażowany w służbę dla Pana, posiadał on całkowity spokój umysłu i był 

całkowicie wolny od wszelkich przywiązań materialnych. Był on bardzo uczony i nie miał 

innego pragnienia niż być w pełni świadomym Krsny. Chociaż był głową rodziny, nigdy nie 

zadawał sobie zbyt wiele trudu, aby zarobić na życie. Był on usatysfakcjonowany tym, co 

przychodziło do niego bez zbytniego wysiłku z jego strony. Tak czy inaczej, był on w stanie 

żyć w ten sposób. Każdego dnia był on w stanie zaspokoić swoje potrzeby życiowe w takim 

stopniu, jak to było konieczne. Takie było jego przeznaczenie. Nie pragnął on nic ponad to, co 

było mu niezbędne, i w ten sposób szczęśliwie wypełniał swoje obowiązki braminiczne, tak 

jak nakazują to święte pisma. 

    Król Mithili był równie tak dobrym bhaktą jak bramin. Ten słynny Król zwał się 

Bahulaśva. Cieszył się on dobrą reputacją jako władca i nie miał ambicji powiększenia 

swojego królestwa dla zadowalania zmysłów. Zatem obaj, Król Bahulaśva i bramin 

Śrutadeva, żyli w Mithili jako czyści wielbiciele Pana. 

    Ponieważ Pan Krsna był bardzo łaskawy dla tych dwóch bhaktów, Króla Bahulaśvy i 

bramina Śrutadevy, pewnego dnia polecił Swojemu woźnicy Daruce, aby zawiózł Go do 

stolicy królestwa Videha, Mithili. W tej podróży Panu Krsnie towarzyszyło wielu mędrców, 

takich jak Narada, Vamadeva, Atri, Vyasadeva, Paraśurama, Asita, Aruni, Brhaspati, Kanva, 

Maitreya, Cyavana i inni. Pan Krsna i mędrcy przejeżdżali przez wiele wiosek i miasteczek, i 

wszędzie mieszkańcy przyjmowali ich z wielkim szacunkiem, ofiarowując im różne 

przedmioty kultu. Chcąc zobaczyć Pana, zbierali się zwykle w jednym miejscu i wtedy, gdy 

Krsna był pośród nich, zdawało się, że to słońce obecne jest tam razem ze swoimi różnymi 

satelitami. W tej podróży Pan Krsna i mędrcy przejeżdżali przez królestwa Anarta, Dhanva, 

Kurujangala, Kaika, Matsya, Pancala, Kunti, Madhu, Kekaya, Kośala i Arna, i w ten sposób 

wszyscy mieszkańcy tych miejscowości, tak kobiety jak i mężczyźni, mogli zobaczyć Pana 

Krsnę na własne oczy. Tak więc wszyscy oni mogli cieszyć się niebiańskim szczęściem, 

otwierając swe serca przed Panem w pełnej miłości i oddaniu. Kiedy ujrzeli twarz Pana, 

zdawało im się, że piją nektar swoimi oczyma. Po zobaczeniu Krsny, natychmiast rozwiewały 

się wszelkie fałszywe koncepcje odnośnie ich życia. Kiedy Pan przejeżdżał przez różne 

krainy i ludzie przychodzili, aby Go zobaczyć, jedynie poprzez Swoje spojrzenie Pan 

obdarzał ich wszelkimi łaskami i wyzwalał ich z wszelkiego rodzaju ignorancji. W niektórych 

miejscach do tych tłumów przyłączali się także półbogowie i poprzez gloryfikowanie Pana 

oczyszczali z wszelkich niepomyślnych rzeczy wszystkie strony świata. W ten sposób Pan 

Krsna powoli zbliżał się do królestwa Videha. 

    Kiedy wieści o Jego przyjeździe docierały do mieszkańców różnych miejscowości, wtedy, 

przepełnieni nieograniczonym szczęściem, natychmiast wychodzili ze swoich domów, aby Go 

powitać, zabierając wszelkiego rodzaju dary, które pragnęli Mu ofiarować. Na widok Pana 

Krsny serca ich natychmiast rozkwitały transcendentalnym szczęściem, tak jak kwiat lotosu 

rozkwita w promieniach słońca. Wcześniej jedynie słyszeli imiona wielkich mędrców, ale 

nigdy ich nie widzieli. Lecz teraz, dzięki łasce Pana Krsny, mieli okazję ujrzeć nie tylko 

wielkich mędrców, ale i Jego Samego. 

    Król Bahulaśva, jak również bramin Śrutadeva, wiedząc dobrze, że Pan przybył po to, aby 

obdarzyć ich Swoją łaską, natychmiast upadli Mu do stóp, ofiarowując Mu Swoje wyrazy 
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 szacunku. Złożywszy przed Nim swoje ręce, Król i bramin jednocześnie zaprosili do swoich 

domów Pana Krsnę, jak i wszystkich mędrców. Chcąc zadowolić ich obu, Pan Krsna 

rozdzielił się na dwoje i udał się do domu każdego z nich. Jednak ani Król ani bramin nie 

wiedzieli, że Pan w tym samym czasie odwiedza też dom drugiego. Obaj byli przekonani, że 

Pan udał się tylko do jego domu. Ta obecność Pana i mędrców w dwóch domach 

jednocześnie, pomimo tego, że ani bramin ani Król nie byli tego świadomi, jest 

przejawieniem jeszcze jednej mocy Najwyższej Osoby Boga. Ta moc została opisana w 

pismach objawionych jako vaibhava-prakaśa. Podobnie, kiedy Pan Krsna poślubił 16 000 żon 

jednocześnie, również przejawił się w 16 000 form, i każda z nich miała taką moc jak On 

Sam. Podobnie, kiedy we Vrndavanie Brahma skradł Jego krowy, cielęta i przyjaciół, Krsna 

rozprzestrzenił się w wiele nowych krów, cieląt i pasterzy. 

    Bahulaśva, Król Videhy, był bardzo inteligentny i był doskonałym dżentelmenem. Był 

zdumiony, że tak wiele świętych mędrców razem z Najwyższą Osobą Boga osobiście 

odwiedziło jego dom. Wiedział on doskonale, że dusze uwarunkowane, szczególnie jeśli są 

zaangażowane w sprawy światowe, nie mogą być w stu procentach czyste, podczas gdy 

Najwyższa Osoba Boga i Jego czyści bhaktowie są zawsze transcendentalni do ziemskiego 

zanieczyszczenia. Więc kiedy ujrzał Najwyższą Osobę Boga, Krsnę, i wszystkich wielkich 

mędrców w swoim domu, był niezmiernie zdumiony i zaczął dziękować Panu Krsnie za Jego 

bezprzyczynową łaskę. 

    Czując się bardzo zobowiązanym i pragnąc przyjąć swoich gości najlepiej jak go na to było 

stać, kazał przynieść swoje wygodne fotele i poduszki, na których Pan Krsna i mędrcy 

usadowili się bardzo wygodnie. W tym czasie umysł Króla Bahulaśvy był bardzo 

niespokojny, nie dlatego, żeby miał jakieś problemy, ale z powodu wielkiej ekstazy, miłości i 

oddania. Jego serce przepełnione było miłością do Pana i Jego towarzyszy, a oczy napełnione 

łzami ekstazy. Kazał obmyć stopy swoim gościom, a następnie wodą tą on i jego rodzina 

spryskali sobie głowy. Potem ofiarował swoim gościom wspaniałe girlandy kwiatów, papkę 

sandałową, kadzidła, nowe szaty, lampiony, krowy i woły. Każdego z nich wielbił 

odpowiednio do swojego królewskiego stanu. Kiedy wszyscy z nich zostali już obficie 

nakarmieni i usadowili się wygodnie, Bahulaśva pojawił się przed Panem Krsną i pochwycił 

Jego lotosowe stopy. Położył je sobie na kolanach i masując je, zaczął gloryfikować Pana 

słowami pełnymi słodyczy. 

    "Mój drogi Panie, jesteś Duszą Najwyższą wszystkich żywych istot i jako świadek 

wewnątrz ich serc, jesteś świadomy wszelkich ich czynów. W takiej sytuacji, zobowiązani do 

tego, zawsze wielbimy Twoje lotosowe stopy, pragnąc pozostać w bezpiecznej pozycji i nie 

schodzić ze ścieżki wiecznej służby oddania dla Ciebie. Dzięki temu, że bezustannie 

pamiętamy o Twoich lotosowych stopach, łaskawie odwiedziłeś mój dom, aby osobiście 

obdarzyć mnie Swoim bezprzyczynowym miłosierdziem. Słyszeliśmy, mój drogi Panie, że w 

Swoich różnych oznajmieniach zapewniasz Swoich bhaktów, że są Ci drożsi niż Pan Brahma 

czy Twoja bezustanna służka, bogini fortuny. Twoi wielbiciele są drożsi Tobie, niż Twój 

pierwszy syn, Pan Brahma, i jestem pewien, że łaskawie odwiedziłeś mój dom, aby dać 

dowód temu Swojemu stwierdzeniu. Nie mogę zrozumieć, w jaki sposób ludzie mogą być 

bezbożni i demoniczni, nawet wiedząc o Twoim bezprzyczynowym miłosierdziu i uczuciu dla 

Twoich wielbicieli, którzy bezustannie zaangażowani są w świadomość Krsny. Jakże mogą 

oni zapomnieć o Twoich lotosowych stopach? 

    "Mój drogi Panie, wiadomo nam, że jesteś tak dobry i liberalny, że kiedy ktoś porzuca 

wszystko, pragnąc zaangażować się jedynie w świadomość Krsny, czasami dajesz Sam Siebie 

w zamian za taką czystą służbę. Pojawiłeś się w dynastii Yadu, aby wypełnić Swoją misję 

naprowadzenia na drogę poprawy wszystkich uwarunkowanych dusz gnijących w grzesznych 

czynach tej egzystencji materialnej i to Twoje pojawienie się już jest słynne na całym świecie. 

Mój drogi Panie, jesteś oceanem nieograniczonego miłosierdzia, miłości i uczucia. Twoja 
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 transcendentalna forma jest pełna szczęścia, wiedzy i wieczności. Swoją piękną formą 

Śyamasundary, Krsny, jesteś w stanie przyciągnąć każde serce. Twoja wiedza jest 

nieograniczona i aby nauczać wszystkich ludzi w jaki sposób pełnić służbę oddania, posłałeś 

Swą inkarnację Nara-Narayana, który w Badari-narayana praktykuje surowe pokuty i 

wyrzeczenia. Dlatego proszę, przyjmij łaskawie pokłony, które składam Twoim lotosowym 

stopom. Mój drogi Panie, błagam Ciebie i Twoich towarzyszy, wielkich mędrców i 

braminów, abyście pozostali w moim domu przynajmniej przez kilka dni i pobłogosławili tę 

rodzinę słynnego Króla Nimi kurzem ze Swoich lotosowych stóp." Pan Krsna nie mógł 

odmówić prośbie Swojego bhakty i pozostał tam kilka dni dłużej razem z mędrcami, pragnąc 

uświęcić miasto Mithila i jego mieszkańców. 

    W międzyczasie również bramin przyjmował Pana Krsnę i Jego towarzyszy w swoim 

domu i z tego powodu przepełnił się transcendentalnym szczęściem. Ofiarowawszy swoim 

gościom wygodne miejsca do siedzenia, bramin zaczął tańczyć, okręcając wokół siebie swój 

szal. Nie będąc bardzo bogatym, Śrutadeva ofiarował swoim dystyngowanym gościom, Panu 

Krsnie i Jego towarzyszom, jedynie materace, deski, słomiane maty, etc., ale przyjął ich 

najlepiej jak tylko mógł. Zaczął wychwalać Pana Krsnę i Jego towarzyszy, a następnie wraz z 

żoną umył każdemu z nich stopy, i tą wodą spryskał wszystkich członków swojej rodziny. I 

chociaż wydawało się, że bramin był bardzo biedny, był on wówczas najbardziej szczęśliwy. 

Przyjmując Pana Krsnę i Jego towarzyszy, Śrutadeva po prostu zapomniał się w 

transcendentalnej radości. Po powitaniu ich przyniósł owoce, kadzidła, pachnącą wodę, 

pachnącą glinkę, liście tulasi, trawę kuśa i kwiaty lotosu, to, na co go było stać. Nie były to 

bardzo drogie rzeczy i można było nabyć je bez trudu, ale ponieważ ofiarowane były z 

miłością i oddaniem, Pan Krsna i Jego towarzysze przyjęli je z zadowoleniem. Żona bramina 

przygotowała bardzo proste pożywienie, takie jak dahl i ryż, i Pan Krsna i mędrcy byli 

usatysfakcjonowani tą ofiarą, ponieważ było w niej dużo miłości i oddania. Kiedy Pan Krsna i 

Jego towarzysze posilali się, bramin Śrutadeva zaczął myśleć w ten sposób: "Upadłem w 

głęboką, ciemną studnię życia rodzinnego i jestem najbardziej nieszczęśliwą osobą. Jak to 

możliwe, że Pan Krsna, który jest Najwyższą Osobą Boga, i Jego towarzysze, wielcy mędrcy, 

których sama obecność czyni to miejsce tak świętym, jak miejsce pielgrzymek, zgodzili się 

przyjść do mojego domu?" Kiedy bramin myślał w ten sposób, goście zakończyli swój 

posiłek i usadowili się wygodnie. Wtedy bramin Śrutadeva, jego żona, dzieci i inni krewni, 

pojawili się przed nimi, pragnąc pełnić służbę dla dystyngowanych gości. Dotykając 

lotosowych stóp Pana Krsny, bramin przemówił w ten sposób. 

    "Mój drogi Panie, jesteś Najwyższą Osobą, Purusottama, usytuowanym transcendentalnie 

w stosunku do zamanifestowanego i niezamanifestowanego materialnego stworzenia. 

Czynności tego materialnego świata i dusz uwarunkowanych nie mają nic wspólnego z Twoją 

pozycją. Doceniamy to, że udzieliłeś nam Swojej audiencji, i to nie tylko dzisiaj. Od początku 

stworzenia zawsze towarzyszysz wszystkim żywym istotom jako Paramatma." 

    To oznajmienie bramina jest bardzo pouczające. Faktem jest, że Najwyższa Osoba Boga w 

Swoim aspekcie jako Paramatma wszedł w to stworzenie materialne jako Maha-Visnu, 

Garbhodakaśayi Visnu i Ksirodakaśayi Visnu, i z przyjaźni do uwarunkowanej duszy, Pan 

przebywa razem z nią w ciele. Zatem w tej formie Pan jest z żywą istotą od samego początku, 

ale z powodu swojej błędnej koncepcji życia, żywa istota nie jest w stanie tego zrozumieć. 

Kiedy jednak jej świadomość zostanie zmieniona w świadomość Krsny, wtedy może ona 

natychmiast zrozumieć, w jaki sposób Krsna stara się towarzyszyć uwarunkowanej duszy w 

jej próbach uwolnienia się z materialnego uwikłania. Śrutadeva kontynuował, "Mój drogi 

Panie, wszedłeś w ten materialny świat jak gdyby we śnie. Śpiąc, uwarunkowana dusza 

stwarza fałszywe, czyli przemijające światy, w których trudni się wieloma złudnymi 

czynnościami – czasami staje się królem, czasami jest mordowana, a czasami udaje się do 

jakiegoś nieznanego miasta – a wszystko to są tylko sprawy tymczasowe. Podobnie, również 
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 Ty, Panie wchodzisz w ten materialny świat i w pozornym śnie stwarzasz tymczasowe 

manifestacje, nie dla Swojej własnej potrzeby, ale ze względu na uwarunkowane dusze, które 

pragną imitować Ciebie jako pana i podmiot radości. Ale radości uwarunkowanych dusz w 

tym materialnym świecie są tymczasowe i złudne. Jednak mimo tego uwarunkowana dusza 

nie jest sama w stanie stworzyć takiej tymczasowej sytuacji dla swoich złudnych uciech. Aby 

więc spełnić jej pragnienia, chociaż są one przemijające i złudne, wchodzisz w tą tymczasową 

manifestację, aby jej pomóc. Więc od samego początku przebywania uwarunkowanej duszy w 

tym świecie, Ty zawsze jej towarzyszysz. Kiedy zatem uwarunkowana dusza wchodzi w 

kontakt z czystym bhaktą i zaczyna pełnić służbę oddania, począwszy od procesu słuchania o 

Twoich transcendentalnych rozrywkach, gloryfikowania Twoich transcendentalnych czynów, 

wielbienia Twojej wiecznej formy w świątyni, ofiarowywania Tobie modlitw i angażowania 

się w dyskusje mające na celu zrozumienie Twojej transcendentalnej pozycji, wtedy 

stopniowo uwalnia się od nieczystości tej egzystencji materialnej. Jej serce zostaje 

oczyszczone z wszelkiego materialnego brudu i stopniowo stajesz się widoczny w sercu 

bhakty. Chociaż bezustannie jesteś z duszą uwarunkowaną, to dopiero wtedy jest ona w stanie 

Ciebie dostrzec, kiedy zostaje oczyszczona poprzez służbę oddania. Inni, którzy zostają 

zwiedzeni przez czynności karmiczne, czy to opierając się na wskazówkach wedyjskich czy 

też robiąc to zwyczajowo, i którzy nie podejmują służby oddania, zostają zauroczeni 

pozornym szczęściem cielesnej koncepcji życia. Takim osobom nie objawiasz się. 

Pozostajesz raczej z dala od nich. Ale ten, kto, będąc zaangażowanym w służbę oddania dla 

Ciebie, oczyścił swoje serce poprzez bezustanne intonowanie Twojego świętego imienia, 

może bez trudu zrozumieć, że jesteś jego wiecznym i bezustannym towarzyszem. 

    "Powiedziane jest, że przebywając w sercu bhakty, dajesz mu wskazówki, poprzez które 

może on bardzo szybko powrócić do domu, z powrotem do Ciebie. Te Twoje proste i wyraźne 

wskazówki są objawieniem Twojej obecności w sercu bhakty. Jedynie bhakta może 

natychmiast docenić Twoją obecność w swoim sercu, podczas gdy dla osoby, która posiada 

tylko cielesną koncepcję życia i angażuje się w zadowalanie zmysłów, zawsze pozostajesz 

zakryty kurtyną yogamayi. Taka osoba nie zdaje sobie sprawy z tego, że jesteś bardzo blisko, 

w jej sercu. Abhaktowie mogą dostrzec Cię jedynie w postaci nieuniknionej śmierci. Różnica 

tutaj jest taka, jak między kotką niosącą w pyszczku swoje młode, a kotką niosącą szczura. 

Dla szczura oznacza to śmierć, podczas gdy kocię doświadcza w tej sytuacji macierzyńskiej 

troski. Podobnie Ty obecny jesteś dla wszystkich, ale abhakta odbiera Ciebie jako 

nieuniknioną śmierć, podczas gdy dla bhakty jesteś najwyższym doradcą i filozofem. Zatem 

ateiści rozumieją Boga jako śmierć, ale bhakta wie, że Bóg zawsze obecny jest w jego sercu, 

przyjmuje od Niego wskazówki i żyje wiecznie, będąc wolnym od nieczystości tego 

materialnego świata. 

    "Ty jesteś najwyższym kontrolerem i nadzorcą działania natury materialnej. Ateistyczna 

klasa ludzi jedynie obserwuje działanie natury materialnej, ale nie widzi Ciebie jako jej 

oryginalnej przyczyny. Natomiast bhakta natychmiast dostrzega Twoją rękę w każdym ruchu 

natury materialnej. Kurtyna yogamayi nie jest w stanie przesłonić oczom bhakty Twojej 

Osoby, ale zakrywa oczy abhakty. Abhakta nie jest w stanie zobaczyć Ciebie twarzą w twarz, 

tak jak osoba, przed oczami której pojawiły się chmury, nie może zobaczyć słońca, chociaż 

osoby latające ponad chmurami mogą widzieć jasny blask słoneczny, takim jakim on jest. 

Mój drogi Panie, ofiarowuję Ci moje wyrazy szacunku. Mój drogi promienny Panie, jestem 

Twoim wiecznym sługą. Dlatego proszę Cię, rozkaż mi łaskawie – co mogę uczynić dla 

Ciebie? Uwarunkowana dusza tak długo odczuwa bolączki tego materialnego 

zanieczyszczenia w postaci trojakich nieszczęść, jak długo nie jesteś dla niej widoczny. Ale 

skoro tylko stajesz się widoczny, dzięki rozwinięciu świadomości Krsny, natychmiast znikają 

wszelkie nieszczęścia materialnej natury." 
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     Najwyższa Osoba Boga, Krsna, jest z natury bardzo przychylny i kochający dla Swoich 

bhaktów. Kiedy usłyszał te przepełnione czystym oddaniem modlitwy Śrutadevy, był bardzo 

zadowolony i natychmiast pochwycił jego ręce, przemawiając do niego w ten sposób: "Mój 

drogi Śrutadevo, wszyscy ci wielcy mędrcy i święte osoby byli bardzo łaskawi dla ciebie, 

przychodząc tu osobiście, aby zobaczyć się z tobą. Powinieneś uważać to wydarzenie za 

wielkie szczęście dla siebie. Są oni tak łaskawi, że podróżują ze Mną, i gdziekolwiek się 

pojawią, natychmiast czynią całą atmosferę tak czystą, jak transcendencja, jedynie poprzez 

pobłogosławienie tego miejsca kurzem swoich lotosowych stóp. Ludzie zwykli uczęszczać do 

świątyń Boga. Odwiedzają również święte miejsca pielgrzymek i po dłuższym czasie 

spełniania takich praktyk, poprzez wielodniowe wielbienie i kontakt, stopniowo zostają 

oczyszczeni. Ale wpływ wielkich mędrców i świętych osób jest tak wielki, że poprzez 

widzenie ich można natychmiast całkowicie się oczyścić. 

    "Co więcej, sama oczyszczająca moc miejsc pielgrzymek czy kultu różnych półbogów jest 

również osiągana dzięki łasce osób świętych. Miejsce pielgrzymek staje się miejscem 

świętym dzięki obecności tam świętych osób. Mój drogi Śrutadevo, kiedy ktoś rodzi się jako 

bramin, natychmiast staje się najlepszym spośród wszystkich ludzkich istot. I jeśli taki 

bramin, pozostając zadowolonym w sobie, wiedzie surowy tryb życia, studiuje Vedy i 

angażuje się w służbę oddania dla Mnie, tak jak jest to w obowiązku bramina – czyli innymi 

słowy, jeśli bramin staje się Vaisnavą – jakże wspaniała jest wtedy jego wielkość! Nawet 

Moja forma czterorękiego Narayana nie jest Mi tak droga jak bramin Vaisnava. Brahmana 

(bramin) oznacza "osobę biegłą w wiedzy wedyjskiej"; brahmana jest oznaką doskonałej 

wiedzy, a Ja jestem pełną manifestacją wszelkich półbogów: Mniej inteligentne klasy ludzi 

nie są w stanie pojąć Mnie jako najwyższej wiedzy, ani też nie rozumieją mocy bramina 

Vaisnavy. Znajdują się oni pod wpływem trzech sił materialnej natury i wskutek tego 

ośmielają się krytykować Mnie i Moich czystych bhaktów. Bramin Vaisnava albo bhakta 

znajdujący się już na platformie braminicznej, może zrealizować Mnie wewnątrz swego serca 

i dlatego ostatecznie dochodzi do wniosku, że cała manifestacja kosmiczna i jej różne cechy 

są skutkiem różnych energii Pana. W ten sposób ma on czystą koncepcję całej materialnej 

natury i totalnej energii materialnej, i w każdym działaniu taki bhakta widzi Mnie jedynie i 

nic poza Mną. 

    "Mój drogi Śrutadevo, możesz zatem przyjąć wszystkie te wielkie święte osoby, braminów 

i mędrców, jako Moich bona fide reprezentantów. Wiernie wielbiąc ich, tym bardziej będziesz 

wielbił Mnie, jako że wielbienie Moich wielbicieli stawiam ponad bezpośrednie wielbienie 

Mnie. Jeśli ktoś stara się wielbić Mnie bezpośrednio, nie wielbiąc Moich wielbicieli, nie 

przyjmuję takiego kultu, nawet jeśli mogą mu towarzyszyć bogate ofiary." 

    W ten sposób zarówno bramin Śrutadeva, jak i Król Mithili, wielbili, pod przewodnictwem 

Pana, zarówno Krsnę, jak i Jego bhaktów, wielkich mędrców i świętych braminów, 

przywiązując jednakowe znaczenie duchowe do kultu wszystkich tych osób. Zarówno bramin, 

jak i Król ostatecznie osiągnęli najwyższy cel, tzn. zostali przeniesieni do królestwa 

duchowego. Bhakta nie zna nikogo poza Panem Krsną, a Krsna darzy największym uczuciem 

Swojego bhaktę. Pan Krsna odwiedził w Mithili zarówno dom bramina Śrutadevy, jak i pałac 

Króla Bahulaśvy i po hojnym obłaskawieniu ich Swoimi transcendentalnymi instrukcjami, 

powrócił do Swojej stolicy, Dvaraki. 

    Nauka, jaką możemy wyciągnąć z tego wydarzenia jest taka, że król Bahulaśva i bramin 

Śrutadeva zostali jednakowo potraktowani przez Pana, ponieważ obaj byli czystymi 

bhaktami. Taka jest prawdziwa kwalifikacja, dzięki której możemy zostać uznani przez 

Najwyższą Osobę Boga. Ponieważ w tym wieku jest rzeczą całkowicie powszechną, że ludzie 

szczycą się tym, że przyszli na świat w rodzinie ksatriyi czy bramina, spotykamy osoby, które 

uważają się za braminów, ksatriyów czy vaiśyów, mimo tego, że nie posiadają żadnych 

kwalifikacji poza pochodzeniem. Ale jak oznajmiają pisma święte, kalau śudra-sambhava: 
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 "W tym wieku Kali każdy jest śudrą." Jest tak dlatego, że nie dokonuje się procesów 

oczyszczających znanych pod nazwą samskara, które zaczynają się już od chwili, kiedy 

dziecko znajduje się jeszcze w łonie matki, i kontynuowane są aż do momentu śmierci. Nikt 

nie może zostać zaliczony do jakiejś poszczególnej klasy, szczególnie do klasy wyższej – 

brahmana, ksatriya czy vaiśya – jedynie na podstawie pochodzenia. Jeśli ktoś nie zostanie 

oczyszczony przez ceremonię zwaną Garbhadhanasamskara, natychmiast zaliczony zostaje 

do klasy śudrów, ponieważ jedynie śudrowie nie są poddawani procesowi oczyszczającemu. 

Życie seksualne bez oczyszczającego procesu świadomości Krsny jest jedynie procesem 

zapłodnienia praktykowanym przez śudrów i zwierzęta. Ale świadomość Krsny jest 

najwyższą doskonałością, poprzez którą każdy może wznieść się do poziomu Vaisnavy. Do 

tego trzeba jednak mieć wszystkie kwalifikacje bramina. Vaisnavowie są szkoleni w jaki 

sposób uwolnić się od czterech rodzajów grzechów – niedozwolonego seksu, przyjmowania 

środków odurzających, hazardu i jedzenia mięsa. Nikt nie może być na platformie 

braminicznej, jeśli nie posiada tych podstawowych kwalifikacji, a bez stania się 

wykwalifikowanym braminem nie można zostać czystym bhaktą. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do osiemdziesiątego piątego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Porwanie Subhadry i wizyta Pana Krsny u Śrutadevy i 

Bahulaśvy". 
 

*86. Modlitwy Ved uosobionych 

    Król Pariksit zapytał Śukadevę Gosvamiego o rzecz bardzo istotną dla zrozumienia wiedzy 

transcendentalnej. Jego pytanie było następujące: "Ponieważ wiedza wedyjska zajmuje się 

głównie trzema gunami świata materialnego, w jaki sposób jest więc ona w stanie dotrzeć do 

spraw transcendentalnych, które znajdują się poza trzema siłami materialnej natury? Skoro 

umysł jest materialny oraz wibracja wytwarzana przez słowa jest także dźwiękiem 

materialnym, jak więc wiedza wedyjska, która przy pomocy materialnych dźwięków wyraża 

myśli umysłu, może zbliżyć się do spraw transcendencji? Opis jakiejś rzeczy wymaga 

opisania źródła z którego ona powstała, jej cech oraz czynności z nią związanych. Opis taki 

możliwy jest tylko dzięki temu, że myślimy za pomocą tego materialnego umysłu, a następnie 

wypowiadamy materialne słowa. Brahman, czyli Prawda Absolutna, nie posiada materialnych 

cech, a nasza siła mówienia nie wychodzi poza opis cech materialnych. W jaki sposób więc 

Brahman, czyli Prawda Absolutna, może być opisany przy pomocy twoich słów? Nie wiem 

jak można zrozumieć transcendencję wyrażając ją przy pomocy słów, będących materialnym 

dźwiękiem." 

    Zadając takie pytania Śukadevie Gosvamiemu, Król Pariksit pragnął się upewnić, czy Vedy 

w ostateczności opisują Prawdę Absolutną jako bezosobową, czy też osobową. Poznanie 

Prawdy Absolutnej posiada trzy aspekty – poznanie bezosobowego Brahmana, poznanie 

Paramatmy przebywającej w każdym sercu, i w końcu poznanie Najwyższej Osoby Boga, 

Krsny. 

    Vedy zajmują się trzema rodzajami czynności. Karma-kanda to czynności zgodne z 

zaleceniami Ved, które stopniowo oczyszczają serce tego, który je wykonuje i w ten sposób 

pomagają zrozumieć mu jego prawdziwą pozycję. Drugi rodzaj czynności to jnana-kanda, 

czyli dochodzenie do zrozumienia Prawdy Absolutnej poprzez metody spekulatywne. Trzeci 

proces, upasana-kanda, to wielbienie Najwyższej Osoby Boga, a czasami nawet półbogów. 

Polecanemu w Vedach wielbieniu półbogów, powinno towarzyszyć zrozumienie związku 

półbogów z Najwyższą Osobą Boga. Najwyższa Osoba Boga posiada wiele integralnych 

cząstek. Niektóre z nich to svamśas, czyli Jego osobiste ekspansje, a niektóre to 
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 vibhinnamśas, czyli żywe istoty. Wszystkie ekspansje, zarówno svamśas jak i vibhinnamśas, 

emanują z oryginalnej Osoby Boga. Ekspansje svamśas zwane są Visnu-tattvą, natomiast 

ekspansje vibhinnamśas zwane są jiva-tattvą. Różni półbogowie należą do kategorii jiva-

tattva. Uwarunkowane dusze na ogół zsyłane są do świata materialnego, gdzie mają 

możliwość zadowalania swoich zmysłów. Dlatego Bhagavad-gita mówi, że aby jakoś 

pokierować i uporządkować tych, którzy są zbyt mocno przywiązani do różnego rodzaju 

przyjemności zmysłowych, czasem poleca się oddawanie czci półbogom. Na przykład 

ludziom, którzy są bardzo przywiązani do jedzenia mięsa, poleca się oddawanie czci bogini 

Kali. Po złożeniu jej w ofierze kozy (nie innego zwierzęcia), zgodnie z zasadami karma-

kanda, czciciel może spożyć mięso tej kozy. Ideą tego nie jest jednak zachęcanie do jedzenia 

mięsa, lecz stworzenie temu, który nie może porzucić jedzenia mięsa, możliwości jedzenia go 

tylko w pewnych ograniczonych warunkach. Zatem oddawanie czci półbogom nie jest 

równoznaczne z wielbieniem Prawdy Absolutnej. Poprzez wielbienie półbogów stopniowo i 

w sposób pośredni dochodzi się do zaakceptowania Najwyższej Osoby Boga. To pośrednie 

zaakceptowanie Boga opisane jest w Bhagavad-gicie jako avidhi. Avidhi znaczy coś, co nie 

jest bona fide. Ponieważ oddawanie czci półbogom nie jest bona fide, impersonaliści skupiają 

się na bezosobowym aspekcie Prawdy Absolutnej. Pytanie Króla Pariksit dotyczyło 

ostatecznego celu wiedzy wedyjskiej – czy jest to skupienie się na bezosobowym aspekcie 

Prawdy Absolutnej, czy też na aspekcie osobowym. Zarówno bezosobowy, jak i osobowy 

aspekt Najwyższego Pana znajdują się poza naszymi materialnymi koncepcjami. Bezosobowy 

aspekt Absolutu, światłość Brahmana, to promienie emanujące z Osoby Krsny. Te promienie 

emanujące z ciała Krsny rozchodzą się po całym stworzeniu Pana, a ta część tej światłości, 

którą przykrywa materialna chmura, nazywa się stworzeniem kosmicznym trzech 

materialnych cech – sattva, rajas i tamas. W jaki sposób osoby, które przebywają w części 

przykrytej przez tę chmurę, zwanej materialnym światem, mogą pojąć Prawdę Absolutną 

poprzez metody spekulatywne? 

   Odpowiadając na pytanie Króla Pariksit, Śukadeva Gosvami powiedział, że Najwyższa 

Osoba Boga stworzył umysł, zmysły i siłę życiową, aby żywa istota mogła zadowalać swoje 

zmysły w wędrówce z jednego ciała do innego, jak również w tym celu, aby dać nam 

możliwość wyzwolenia się z tych materialnych warunków. Innymi słowy, zmysły, umysł i 

siła życiowa mogą zostać użyte albo dla zadowalania zmysłów w transmigracji żywej istoty z 

jednego ciała do innego, albo też dla uzyskania wyzwolenia. Wedyjskie zalecenia istnieją po 

to, aby dać uwarunkowanym duszom możliwość zadowolenia zmysłów zgodnie z zasadami 

regulującymi, i tym samym stworzenia im szansy wzniesienia się do wyższych warunków 

życia, a w końcu, kiedy świadomość zostanie oczyszczona, dojścia do ich oryginalnej pozycji 

i powrotu do domu, do Boga. 

    Siła życiowa posiada inteligencję. Dlatego powinna wykorzystać tę inteligencję do 

kontrolowania umysłu i zmysłów. Kiedy umysł i zmysły zostaną oczyszczone dzięki 

odpowiedniemu użyciu inteligencji, wówczas uwarunkowana dusza uzyskuje wyzwolenie. W 

przeciwnym razie, jeśli inteligencja nie jest odpowiednio wykorzystana do kontrolowania 

umysłu i zmysłów, wtedy uwarunkowana dusza kontynuuje swą wędrówkę z jednego ciała do 

drugiego, jedynie w celu zadowalania zmysłów. Śukadeva Gosvami wyraźnie poinformował 

Maharaję Pariksit, że Pan stworzył umysł, zmysły i inteligencję oraz mającą indywidualny 

charakter siłę życiową. Nie jest powiedziane, że stworzone zostały same istoty żywe. Tak jak 

błyszczące cząstki promieni słonecznych zawsze istnieją nieodłącznie od słońca, tak żywe 

istoty są wiecznie cząstkami Najwyższego Pana, lecz czasem zostają przesłonięte przez 

chmurę materialnej koncepcji życia i popadają w ciemności ignorancji. Cały system wedyjski 

ma na celu usunięcie tej ignorancji. Ostatecznie, kiedy zmysły i umysł uwarunkowanej istoty 

zostają w pełni oczyszczone, wówczas osiąga ona swą oryginalną, pierwotną pozycję, zwaną 

świadomością Krsny, i jest to wyzwoleniem. 
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     Pierwsza sutra Vedanta-sutry zapytuje o Prawdę Absolutną. Athato brahma-jijnasa: "Jaka 

jest natura Prawdy Absolutnej?" Następna sutra daje odpowiedź na to pytanie stwierdzając, 

że Prawdą Absolutną jest Ten, który jest początkiem wszystkiego. Wszystko czego 

doświadczamy, nawet w tym świecie materialnym, jest emanacją z Niego. Prawda Absolutna 

stworzyła umysł, zmysły i inteligencję. A to oznacza, że Sama Prawda Absolutna nie jest 

pozbawiona umysłu, inteligencji i zmysłów. Innymi słowy, nie jest On bezosobowy. Samo 

słowo "stworzył" oznacza, że posiada On transcendentalną inteligencję. Na przykład, kiedy 

ojciec płodzi dziecko, to ma ono zmysły, ponieważ ojciec także ma zmysły. Dziecko rodzi się 

z rękami i nogami, ponieważ ojciec także posiada ręce i nogi. Dlatego czasem mówi się, że 

człowiek stworzony został na podobieństwo Boga. Prawda Absolutna jest więc Najwyższą 

Osobą, która posiada transcendentalny umysł, zmysły i inteligencję. Kiedy umysł, inteligencja 

i zmysły zostaną oczyszczone z materialnych naleciałości, wtedy można zrozumieć, że 

oryginalnym i pierwotnym aspektem Prawdy Absolutnej jest osoba. 

    Celem procesu wedyjskiego jest stopniowa promocja uwarunkowanej duszy z guny 

ignorancji do guny pasji i z guny pasji do guny dobroci. Będąc w gunie dobroci, jest się już 

dostatecznie oświeconym, aby zrozumieć rzeczy takimi, jakimi one są. Dla przykładu, drzewo 

wyrasta z ziemi i drzewem można rozpalić ogień. W tym procesie rozpalania najpierw mamy 

dym, następnym etapem jest ciepło, a dopiero potem pojawia się ogień. Kiedy mamy już 

ogień, to możemy go wykorzystać do różnych celów. Ogień zatem jest celem ostatecznym. W 

podobny sposób, na niższych etapach życia ignorancja jest bardzo znaczna. Rozproszenie tej 

ignorancji odbywa się stopniowo, wraz z postępem cywilizacji – od barbarzyństwa do 

cywilizowanego etapu życia, i kiedy ktoś dochodzi do cywilizowanej formy życia, to mówi 

się, że osiąga on gunę pasji. Na etapie barbarzyńskim, czyli w gunie ignorancji, zmysły 

zadowalane są w bardzo wulgarny sposób, podczas gdy w gunie pasji, czyli na 

cywilizowanym etapie życia, zadowalanie zmysłów odbywa się w nieco subtelniejszy sposób. 

Lecz jeśli osiąga się gunę dobroci, to można wówczas zrozumieć, że zmysły i umysł zajęte są 

materialnymi czynnościami jedynie dlatego, że przykrywa je wypaczona świadomość. Kiedy 

ta wypaczona świadomość zostaje stopniowo przekształcona w świadomość Krsny, wówczas 

droga ku wyzwoleniu jest już otwarta. A więc nie jest to tak, że nie można poznać Prawdy 

Absolutnej poprzez zmysły i umysł. Konkluzja, do której doszliśmy, brzmi, że zmysły, umysł 

i inteligencja, będąc na wulgarnym etapie zanieczyszczenia, nie są w stanie ocenić natury 

Prawdy Absolutnej, lecz kiedy zostają one oczyszczone, wtedy mogą zrozumieć czym jest 

Prawda Absolutna. Ten proces oczyszczający nazywa się służbą oddania albo świadomością 

Krsny. 

    Bhagavad-gita mówi wyraźnie, że celem wiedzy wedyjskiej jest zrozumienie Krsny, a 

Krsnę można zrozumieć poprzez służbę oddania, która rozpoczyna się od podporządkowania 

się Krsnie. W Bhagavad-gicie powiedziane jest, że należy zawsze myśleć o Krsnie. Zawsze 

powinno się służyć Krsnie z miłością, wielbić Go i składać Mu pokłony. Tylko poprzez ten 

proces można wejść do Królestwa Boga. 

    Kiedy ktoś oświecony jest cechą dobroci, to poprzez proces służby oddania uwalnia się on 

od ignorancji i pasji. Słowo atmane oznacza taki stopień kwalifikacji bramińskich, na którym 

zezwala się na studiowanie literatury wedyjskiej znanej jako Upanisady. Upanisady opisują 

na różne sposoby transcendentalne cechy Najwyższego Pana. Prawda Absolutna, Najwyższy 

Pan, zwany jest nirguna. Nie oznacza to jednak, że nie posiada On żadnych cech. To tylko 

dzięki temu, że On Sam jest pełen różnych cech, żywe istoty mogą również posiadać 

różnorodne cechy. Celem studiów nad Upanisadami jest zrozumienie transcendentalnej 

natury cech Prawdy Absolutnej, w przeciwieństwie do materialnej natury gun ignorancji, pasji 

i dobroci. Na tym polega sposób rozumienia wedyjskiego. Wielcy mędrcy, tacy jak czterej 

Kumarowie, z Sanaką na czele, przestrzegali tych zasad wiedzy wedyjskiej i stopniowo, 

począwszy od zrozumienia bezosobowego aspektu Boga, wznieśli się na platformę wielbienia 
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 Osoby Najwyższego Pana. Dlatego poleca się, abyśmy poszli w ślady tych wielkich osób. 

Śukadeva Gosvami jest jedną z nich. Jego odpowiedzi na pytania Maharajy Pariksit są 

autoryzowane. Ten, kto idzie w ślady takich wielkich osób, z pewnością bez trudu kroczy 

ścieżką wyzwolenia i ostatecznie powraca do domu, do Boga. Oto sposób, w który można 

udoskonalić tę ludzką formę życia. 

    Śukadeva Gosvami kontynuował: "Mój drogi Królu, w związku z tym opowiem ci ciekawą 

historię. Jest ona istotna, ponieważ ma związek z Narayanem, Najwyższą Osobą Boga. Na 

opowieść tą składa się rozmowa pomiędzy Narayana Rsim i wielkim mędrcem Naradą. 

Narayana Rsi nadal jeszcze mieszka w Badarikaśramie w Himalajach i uznawany jest za 

inkarnację Narayana. Pewnego razu, kiedy Narada, wielki bhakta i asceta pomiędzy 

półbogami, podróżował po różnych planetach, zapragnął osobiście spotkać się z Narayanem z 

Bhadarikaśramu i złożyć mu swoje wyrazy szacunku. Wielki mędrzec, Narayana Rsi, od 

początku stworzenia poddawał się pokutom i wyrzeczeniom, chcąc nauczyć mieszkańców 

Bharatavarsy, w jaki sposób osiągnąć najwyższą platformę doskonałości – powrót do Boga. 

Jego wyrzeczenia i pokuty mogą być przykładem takich praktyk dla ludzkiej istoty." 

    Badarikaśrama położony jest w najbardziej wysuniętej na północ części Himalajów i 

zawsze pokryty jest śniegiem. Religijni Hindusi nadal odwiedzają to miejsce w porze letniej, 

kiedy opady śniegu nie są zbyt duże. Pewnego razu inkarnacja Boga, Narayana Rsi, siedział 

pośród wielu bhaktów w wiosce Kalapagrama. Oczywiście ci, którzy siedzieli razem z nim, 

nie byli zwykłymi mędrcami. Pojawił się tam również wielki mędrzec Narada. Po złożeniu 

Narayanie Rsi swoich wyrazów szacunku, Narada zadał mu dokładnie to samo pytanie, które 

Król Pariksit zadał Śukadevie Gosvamiemu. Narayana Rsi odpowiedział na to pytanie, 

powołując się na swoich poprzedników. Opowiedział historię o tym, jak to samo pytanie było 

przedmiotem dyskusji na planecie Janaloka. Janaloka znajduje się ponad planetami 

Svargaloki, takimi jak Księżyc, Venus, itp. Na planecie tej żyją wielcy mędrcy i święte osoby 

i oni także dyskutowali problem dotyczący zrozumienia Brahmana i Jego prawdziwej 

tożsamości. 

    Wielki mędrzec Narayana zaczął mówić, "Mój drogi Narado, opowiem ci historię, która 

zdarzyła się dawno, dawno temu. Kiedyś odbyło się wielkie spotkanie mieszkańców planet 

niebiańskich i prawie wszyscy ważniejsi brahmacarini, tacy jak czterej Kumarowie – Sanat, 

Sanandana, Sanaka i Sanatana Kumara – wzięli w nim udział. Dyskutowali oni na temat 

poznania Prawdy Absolutnej, Brahmana. Nie byłeś tam obecny, ponieważ w tym czasie 

udałeś się na spotkanie z Moją ekspansją, Aniruddhą, który zamieszkuje wyspę Śvetadvipa. 

Na tym zgromadzeniu wszyscy wielcy mędrcy i brahmacarini szczegółowo dyskutowali 

problem, o który mnie zapytałeś. Było to niezwykle interesujące. Dyskusja była tak subtelna, 

że nawet Vedy nie były w stanie udzielić odpowiedzi na zawiłe pytania, które pojawiły się w 

toku dyskusji. 

    Narayana Rsi powiedział Naradzie, że to samo pytanie, które zadał Narada, dyskutowane 

było podczas spotkania na Janaloce. Na tym polega sposób zdobywania wiedzy w systemie 

parampara, czyli sukcesji uczniów. Maharaja Pariksit odesłany został do Śukadevy 

Gosvamiego. Śukadeva Gosvami przedstawił sprawę Naradzie, który o to samo zapytał 

kiedyś Narayana Rsi, który z kolei przedstawił sprawę jeszcze wyższym autorytetom na 

planecie Janaloka, gdzie była ona dyskutowana przez wielkich Kumarów – Sanat, Sanatanę, 

Sanakę Kumara i Sanandanę. Ci czterej brahmacarini to uznani znawcy Ved i śastr. Ich 

nieograniczona wiedza wsparta wyrzeczeniem i pokutami, wyrażona zostaje poprzez ich 

wzniosły i idealny charakter. Są oni bardzo uprzejmi i łagodni w swym zachowaniu i nie 

istnieje dla nich rozróżnienie na przyjaciół, tych, którzy dobrze im życzą, i na wrogów. 

Usytuowani transcendentalnie, Kumarowie znajdują się poza materialnymi wrażeniami i są 

zawsze neutralni w stosunku do materialnych dualizmów. Podczas dyskusji pomiędzy 
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 czterema braćmi, jeden z nich, Sanandana, został wybrany do wyjaśnienia tego problemu, a 

pozostali bracia byli słuchaczami. 

    Sanandana powiedział: "Po rozwiązaniu całej manifestacji kosmicznej, cała energia i całe 

stworzenie w swojej formie początkowej wchłaniane zostają do ciała Garbhodakaśayi Visnu. 

Pan w tym momencie zapada w długi sen i kiedy ponownie zachodzi konieczność stworzenia, 

uosobione Vedy zbierają się wokół Pana i zaczynają Go gloryfikować, opisując Jego 

wspaniałe transcendentalne rozrywki. To tak, jak w przypadku króla: kiedy śpi on rano, 

wyznaczeni recytatorzy przychodzą do jego sypialni i zaczynają śpiewać o jego rycerskich 

dokonaniach. I król budzi, się słuchając o swych pełnych chwały czynach." 

    Recytatorzy Ved, czyli Vedy uosobione, śpiewali w ten sposób: "O niepokonany, jesteś 

Najwyższą Osobą Boga. Nikt nie jest Tobie równym ani też nikt nie jest większy niż Ty. 

Twoje czyny są najbardziej chwalebne. Tobie wszelka chwała! Tobie wszelka chwała! Dzięki 

Swej transcendentalnej naturze, posiadasz w pełni wszystkie sześć bogactw. Takim będąc, 

jesteś w stanie uwolnić ze szpon mayi wszystkie uwarunkowane dusze. O Panie, gorliwie 

modlimy się do Ciebie, abyś to uczynił. Wszystkie żywe istoty, będąc Twymi integralnymi 

cząstkami, są z natury radosne, wieczne i pełne wiedzy, lecz z powodu swych własnych 

błędów, starają się naśladować Ciebie, pragnąc stać się najwyższym podmiotem radości. W 

ten sposób naruszają Twoją supremację i obrażają Cię, i z tego powodu Twoja materialna 

energia bierze ich w swoją opiekę. Tak więc ich transcendentalne cechy, radość, szczęście i 

mądrość, zostają zakryte przez chmury trzech cech materialnych. Ta manifestacja kosmiczna, 

składająca się z trzech sił natury materialnej, jest dla uwarunkowanych dusz niczym 

więzienie. Bardzo ciężko walczą one, by wydostać się z tej niewoli, i odpowiednio do 

różnych warunków, w których się znalazły, otrzymują one różne rodzaje zajęć. Lecz 

wszystkie te zajęcia opierają się na Twojej wiedzy. Pobożne czynności mogą być spełniane 

tylko wtedy, kiedy inspirowane są Twoją łaską. Dlatego, bez przyjęcia schronienia u Twoich 

lotosowych stóp, nie można przezwyciężyć wpływu energii materialnej. W rzeczywistości 

my, jako Vedy uosobione, zawsze jesteśmy zajęci służeniem Tobie, aby w ten sposób pomóc 

uwarunkowanym duszom Cię zrozumieć." 

    Ta modlitwa Ved uosobionych informuje nas, że Vedy mają za zadanie pomóc 

uwarunkowanym duszom zrozumieć Krsnę. Wszyscy śrutis, czyli Vedy uosobione, 

wychwalali Pana bezustannie, śpiewając "Jaya! Jaya!" Tym słowem gloryfikuje się Pana. 

Spośród Jego chwalebnych cech najważniejszą jest Jego bezprzyczynowa łaska, której udziela 

duszom uwarunkowanym, wybawiając je ze szponów mayi. 

    Istnieje nieograniczona liczba żywych istot w różnych rodzajach ciał – niektóre z nich są 

ruchome, a niektóre nieruchome, a uwarunkowane życie tych istot jest wynikiem ich 

zapomnienia o wiecznym związku z Najwyższą Osobą Boga. Kiedy żywa istota pragnie 

zapanować nad energią materialną, to zgodnie ze swoim pragnieniem otrzymuje możliwość 

wyboru jakiegoś z 8 400 000 rodzajów ciał. Będąc w iluzji, żywa istota, mimo iż podlega 

trojakim cierpieniom związanym z egzystencją materialną, myśli, że jest panem wszystkiego, 

co znajduje się w zasięgu jej wzroku. Ulegając urokowi energii materialnej, która 

reprezentuje te trojakiego rodzaju cechy materialne, żywa istota uwikłuje się tak bardzo, że 

dopóki nie otrzyma łaski Pana, wyzwolenie staje się dla niej zupełnie niemożliwe. Żywa 

istota nie może pokonać wpływu sił natury materialnej poprzez swój własny wysiłek. Natura 

materialna funkcjonuje pod kontrolą Najwyższego Pana, a zatem Pan znajduje się poza jej 

zasięgiem. Za wyjątkiem Pana, wszystkie żywe istoty, poczynając od Brahmy, a kończąc na 

mrówce, zostają pokonane w kontakcie z naturą materialną. 

    Posiadając sześć doskonałości: bogactwo, siłę, sławę, piękno, wiedzę i wyrzeczenie, Sam 

Pan nie ulega urokowi natury materialnej. Dopóki żywa istota nie jest usytuowana w 

świadomości Krsny, dopóty nie może się ona zbliżyć do Najwyższej Osoby Boga. Jednakże 

Pan, dzięki Swojej wszechmocy, może narzucić Swoją wolę od środka, jako Dusza 
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 Najwyższa. W Bhagavad-gicie Pan radzi: "Wszystko co robisz, rób dla Mnie; wszystko co 

jesz, najpierw ofiaruj Mi; wszystko co dajesz w darze, najpierw oddaj Mi; wszystkie 

wyrzeczenia i pokuty, które praktykujesz, praktykuj z myślą o Mnie. "Karmici kierowani są w 

taki oto sposób, aby stopniowo mogli rozwinąć świadomość Krsny. Podobnie Krsna kieruje 

poszukiwaniami filozofów w taki sposób, aby mogli zbliżyć się do Niego stopniowo poprzez 

rozróżnienie pomiędzy Brahmanem i mayą. Kiedy ktoś osiąga dojrzałość w swej wiedzy, 

wówczas podporządkowuje się Krsnie. Krsna mówi w Bhagavad-gicie: "Po wielu, wielu 

narodzinach, filozof, który osiągnął mądrość, podporządkowuje się Mnie." Yogini również 

kierowani są w taki sposób, aby mogli skoncentrować swą medytację na Krsnie usytuowanym 

wewnątrz ich serc, i poprzez taki nieprzerwany proces świadomości Krsny, yogin może 

uwolnić się ze szponów energii materialnej. Lecz, jak powiedziane jest w Bhagavad-gicie, 

ponieważ bhaktowie od samego początku pełnią służbę dla Pana z wielką miłością i 

oddaniem, Pan kieruje nimi w taki sposób, aby mogli zbliżyć się do Niego bez trudu i 

bezpośrednio. Jedynie dzięki łasce Pana żywa istota jest w stanie zrozumieć dokładną pozycję 

Brahmana, Paramatmy i Bhagavana. 

    Stwierdzenia Ved uosobionych są dowodem na to, że literatura wedyjska prezentowana jest 

jedynie w tym celu, aby umożliwić nam zrozumienie Krsny. Potwierdza to Bhagavad-gita 

mówiąc, że celem Ved jest poznanie Samego Krsny. Krsna zawsze jest najwyższym 

podmiotem radości, zarówno w świecie materialnym, jak i duchowym, bowiem dla Niego nie 

ma różnicy pomiędzy światem materialnym i światami duchowymi. Dla zwykłej żywej istoty 

świat materialny jest pełen trudności, ponieważ jest ona kontrolowana przez ten świat, lecz 

Krsna, będąc jego kontrolerem, nie ma nic wspólnego z przeszkodami, które ten świat 

stwarza. Dlatego w różnych częściach Upanisadów Vedy stwierdzają: "Brahman jest wieczny, 

pełen wiedzy i szczęścia, lecz Najwyższa Osoba Boga istnieje w sercu każdej żywej istoty." 

Dzięki temu, że przenika On wszystko, jest On też w stanie wejść nie tylko w serca żywych 

istot, ale także w każdy atom. Jako Dusza Najwyższa, jest On kontrolerem wszystkich 

czynności żywych istot. Mieszka On w każdej z nich i jest świadkiem ich czynów, pozwalając 

im działać zgodnie z ich pragnieniami, a także przyznając im efekty ich różnorakiej 

działalności. Jest On siłą życiową wszelkich rzeczy, lecz mimo to pozostaje transcendentalny 

w stosunku do cech materialnych. Jest On wszechmocny i jest doskonałym stwórcą, a z racji 

Swojej wyższej, naturalnej wiedzy, jest w stanie kontrolować każdego. Zatem jest On panem 

wszystkich. Czasami manifestuje się On na powierzchni tej planety, lecz jednocześnie w tym 

samym czasie jest obecny wewnątrz materii. Pragnąc rozwinąć się w wiele form, rzucił 

spojrzenie na energię materialną i w ten sposób zostały zamanifestowane niezliczone żywe 

istoty. Wszystko stwarzane jest poprzez Jego wyższą energię i wszystko w Jego stworzeniu 

wykonane jest w sposób doskonały, bez żadnych wad i braków. 

    Ci, którzy pragną wyzwolenia z tego materialnego świata, muszą zatem czcić Najwyższą 

Osobę Boga, ostateczną przyczynę wszystkich przyczyn. Jest On tak jak całkowita masa 

ziemi, z której wyrabia się różne gliniane naczynia. Naczynia te wyrabiane są z gliny, 

spoczywają na ziemi, a gdy ulegają zniszczeniu, składniki, z których zostały wykonane 

ostatecznie mieszają się z ziemią. Chociaż Osoba Boga jest pierwotną przyczyną wszystkich 

różnorodnych manifestacji, impersonaliści szczególnie podkreślają stwierdzenie wedyjskie, 

sarvam khalv idam brahma: "Wszystko jest Brahmanem." Impersonaliści nie biorą pod 

uwagę różnorodnych manifestacji emanujących z najwyższej przyczyny Brahmana. Biorą oni 

pod uwagę jedynie to, że wszystko emanuje z Brahmana i po unicestwieniu łączy się z 

Brahmanem, i że środkowy stopień manifestacji to także Brahman. Chociaż Mayavadi wierzą, 

że kosmos był w Brahmanie zanim się zamanifestował, po stworzeniu pozostaje w Brahmanie 

i po unicestwieniu połączy się z Brahmanem, to jednak nie wiedzą oni czym jest Brahman. 

Ten fakt został jasno opisany w Brahma-samhicie: żywe istoty, przestrzeń, czas, oraz 

elementy materialne, takie jak ogień, ziemia, powietrze, woda i umysł, składają się na całą 
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 manifestację kosmiczną znaną jako bhur bhuvah svah, która przejawiana jest przez Govindę. 

Kwitnie ona dzięki Govindzie i po unicestwieniu pogrąża się w Govindzie, gdzie jest jak 

gdyby konserwowana. Dlatego Pan Brahma mówi: "Wielbię Govindę, pierwszą przyczynę 

wszystkich przyczyn." 

    Słowo Brahman wskazuje na najwyższego spośród wszystkich, na tego, który wszystko 

utrzymuje. Impersonalistów przyciąga wielkość nieba, lecz z powodu ubogiego zasobu 

wiedzy, nie są przyciągani przez wielkość Krsny. W naszym praktycznym życiu jednakże 

jesteśmy przyciągani przez wielkość niektórych osób, a nie przez wielkość wysokiej góry. W 

rzeczywistości termin Brahman może być stosowany jedynie w odniesieniu do Krsny. 

Dlatego w Bhagavad-gicie Arjuna przyznał, że Pan Krsna jest Parambrahmanem, czyli 

najwyższą ostoją wszystkiego. 

    Krsna jest Najwyższym Brahmanem, ponieważ posiada nieograniczoną wiedzę, 

nieograniczone energie, nieograniczoną siłę, nieograniczone piękno i nieograniczone 

wyrzeczenie. Dlatego słowo Brahman musi być zastosowane jedynie w odniesieniu do Krsny. 

Arjuna stwierdza, że skoro bezosobowy Brahman to światłość emanująca z 

transcendentalnego ciała Krsny, to Krsna jest Parambrahmanem. Wszystko spoczywa w 

Brahmanie, ale sam Brahman spoczywa w Krsnie. Dlatego Krsna jest ostatecznym 

Brahmanem, czyli Parambrahmanem. Przyjmuje się, że elementy materialne to niższe energie 

Krsny, bowiem poprzez ich wzajemne oddziaływanie powstaje cała manifestacja kosmiczna, 

spoczywa ona w Krsnie, a po swym rozwiązaniu zostaje ponownie wchłonięta w ciało Krsny 

jako Jego subtelna energia. Zatem Krsna jest przyczyną zarówno manifestacji, jak i 

unicestwienia. 

    Sarvam khalv idam brahma oznacza, że wszystko jest Krsną i taka jest wizja tych, którzy są 

mahabhagavatas. Widzą oni wszystko w powiązaniu z Krsną. Impersonaliści argumentują, że 

Krsna przekształcił się w wiele form, dlatego wszystko jest Krsną, i co za tym idzie, czczenie 

wszystkiego jest oddawaniem czci Krsnie. Na ten błędny argument Krsna daje odpowiedź w 

Bhagavad-gicie: chociaż wszystko jest transformacją energii Krsny, nie jest On obecny 

wszędzie. Jest On jednocześnie obecny i nieobecny. Poprzez Swoją energię jest On obecny 

wszędzie, lecz nie jest obecny wszędzie jako źródło energii. Ta jednoczesna obecność i 

nieobecność jest czymś niepojętym dla naszych obecnych zmysłów. Lecz wyjaśnienie tego 

podane jest na początku Śri Iśopanisad, w którym stwierdzono, że Najwyższy Pan jest tak 

kompletny, że mimo tego, że emanują z Niego niezliczone energie i ich transformacje, to Jego 

osobowość nie ulega przekształceniu. Zatem, ponieważ Krsna jest przyczyną wszystkich 

przyczyn, inteligentne osoby powinny schronić się u Jego lotosowych stóp. 

    Krsna radzi, aby wszyscy podporządkowali się jedynie Jemu, i takie jest też zalecenie Ved. 

Ponieważ Krsna jest przyczyną wszystkich przyczyn, wszyscy wielcy mędrcy oddają Mu 

cześć poprzez przestrzeganie zasad regulujących. Kiedy zachodzi potrzeba medytacji, wielkie 

osoby medytują o transcendentalnej formie Krsny przebywającej wewnątrz ich serc. W ten 

sposób umysły tych wielkich osób zawsze zajęte są Krsną. Jest to naturalne, że bezustannie 

myśląc o Krsnie, wielcy bhaktowie, urzeczeni Nim, rozmawiają jedynie o Krsnie. 

    Mówienie o Krsnie, czy też śpiewanie o Krsnie, nazywa się kirtana. Pan Caitanya także 

poleca kirtaniyah sada harih – co oznacza ciągłe myślenie i mówienie o Krsnie i o niczym 

więcej. Nazywa się to świadomością Krsny. Świadomość Krsny jest tak wzniosła, że każdy 

kto przyjmuje ten proces, wznosi się do najwyższej perfekcji życia – daleko, daleko poza 

koncepcję wyzwolenia. Dlatego w Bhagavad-gicie Krsna radzi, aby każdy zawsze o Nim 

myślał, służył Mu, wielbił Go i składał Mu pokłony. W ten sposób bhakta zostaje w pełni 

skrysznaizowany, i będąc zawsze w świadomości Krsny, w końcu powraca do Krsny. 

    Choć Vedy polecały oddawanie czci półbogom, będącymi różnymi cząstkami Krsny, należy 

jednak zrozumieć, że takie instrukcje przeznaczone są dla mniej inteligentnych osób, których 

ciągle jeszcze przyciągają materialne przyjemności zmysłowe. Lecz osoba, która pragnie 
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 doskonale wypełnić misję swojego ludzkiego życia, powinna po prostu czcić Pana Krsnę, co 

upraszcza całą sprawę i gwarantuje jej sukces. Choć powietrze, woda i ziemia są wszystkie 

integralnymi cząstkami tego materialnego świata, to jednak gdy stoimy na twardym gruncie, 

nasza pozycja jest bardziej bezpieczna, niż kiedy jesteśmy w powietrzu czy na wodzie. 

Dlatego osoba inteligentna nie szuka schronienia u żadnych półbogów, mimo iż stanowią oni 

integralne cząstki Krsny. Raczej staje ona na pewnym gruncie świadomości Krsny. Wówczas 

jej pozycja jest bezpieczna.  

    Impersonaliści czasami dają przykład, że jeśli ktoś stoi na kamieniu lub na kawałku 

drewna, to z pewnością stoi on na powierzchni ziemi, ponieważ zarówno kamień jak i 

kawałek drewna spoczywają na ziemi. Lecz można na to odpowiedzieć, że jeśli stoi się 

bezpośrednio na powierzchni ziemi, to jest się bardziej bezpiecznym, niż kiedy stoi się na 

kawałku drewna czy kamieniu, który spoczywa na ziemi. Innymi słowy, przyjęcie schronienia 

Paramatmy albo bezosobowego Brahmana nie jest oczywiście tak bezpieczne jak 

bezpośrednie przyjęcie schronienia Krsny w świadomości Krsny. Pozycja jnanis i yoginów 

nie jest zatem tak bezpieczna jak pozycja bhaktów Krsny. Dlatego Pan Krsna mówi w 

Bhagavad-gicie, że jedynie nierozsądna osoba zaczyna wielbić półbogów. Natomiast jeśli 

chodzi o osoby przywiązane do bezosobowego Brahmana, to Śrimad-Bhagavatam mówi: 

"Mój drogi Panie, ci którzy myślą, że są wyzwoleni poprzez spekulację umysłową, nie są 

jeszcze wolni od zanieczyszczeń natury materialnej, ponieważ nie są w stanie przyjąć 

schronienia Twoich lotosowych stóp. Pomimo tego, że wznoszą się do egzystencji 

transcendentalnej w bezosobowym Brahmanie, to jednak z pewnością upadają z tej wzniosłej 

pozycji, ponieważ nie pragną Twoich lotosowych stóp." Dlatego Pan Krsna mówi, że 

czciciele półbogów nie są bardzo inteligentnymi osobami, ponieważ ubiegają się jedynie o 

krótkotrwałe rezultaty. Ich wysiłki są wysiłkami ludzi mniej inteligentnych. Lecz Pan 

zapewnia, że Jego bhakta nie obawia się upadku. 

    Vedy uosobione kontynuowały swoje modlitwy: "Mój drogi Panie, rozważywszy wszystkie 

punkty widzenia należy dojść do wniosku, że skoro powinno się oddawać cześć komuś 

wyższemu, to należy wielbić Twoje lotosowe stopy, bowiem Ty jesteś ostatecznym 

kontrolerem stworzenia, utrzymania i unicestwienia. Ty jesteś kontrolerem trzech światów, 

Bhur, Bhuvar i Svar, pod Twoją kontrolą znajduje się czternaście wyższych i niższych 

światów, i Ty nadzorujesz trzy siły natury materialnej. Półbogowie oraz osoby zaawansowane 

w wiedzy duchowej zawsze zajęte są słuchaniem i śpiewaniem o Twych transcendentalnych 

rozrywkach, ponieważ w ten sposób można zredukować skutki nagromadzonych grzechów. 

Osoby inteligentne zanurzają się w oceanie Twoich pełnych nektaru czynności i słuchają o 

nich z wielką cierpliwością. Dlatego też natychmiast uwalniają się od zanieczyszczenia 

spowodowanego siłami materialnej natury. Nie muszą praktykować surowych pokut i 

wyrzeczeń dla uzyskania postępu w życiu duchowym. Śpiewanie i słuchanie o Twoich 

transcendentalnych rozrywkach jest najłatwiejszym procesem samorealizacji. Jedynie poprzez 

słuchanie transcendentalnego przekazu serce oczyszcza się z wszelkich brudów. W taki 

sposób świadomość Krsny zaczyna panować w sercu bhakty. 

    "Wielki autorytet Bhismadeva także wyraził swoją opinię, że ten proces śpiewania i 

słuchania o Najwyższej Osobie Boga stanowi istotę wszelkich rytuałów wedyjskich. Drogi 

Panie, bhakta który pragnie wznieść się duchowo poprzez ten proces śpiewania i słuchania, 

bardzo szybko uwalnia się ze szponów materialnej egzystencji. Poprzez ten prosty proces 

pokuty i wyrzeczenia zadowala się Duszę Najwyższą w sercu, która następnie daje bhakcie 

odpowiednie wskazówki, tak aby mógł on powrócić do domu, z powrotem do Boga. W 

Bhagavad-gicie powiedziane jest, że kto wszystkie swoje czyny i zmysły angażuje w służbę 

oddania, uzyskuje pełen spokój, bowiem Dusza Najwyższa jest z niego zadowolona. W ten 

sposób bhakta staje się transcendentalny wobec wszelkich dualizmów takich jak ciepło i 

zimno, cześć i hańba. Uwolniwszy się od wszelkich dualizmów, odczuwa on transcendentalną 
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 rozkosz i nie cierpi już z powodu trosk i niepokojów związanych z egzystencją materialną. 

Bhagavad-gita stwierdza, że bhakta, który zawsze jest zaabsorbowany Krsną, nie niepokoi się 

o swoje utrzymanie czy ochronę. Będąc nieustannie pochłoniętym świadomością Krsny, 

ostatecznie osiąga on najwyższą perfekcję. Już w tej egzystencji materialnej żyje on bardzo 

spokojnie i szczęśliwie, bez żadnych trosk i obaw, a po opuszczeniu tego ciała powraca do 

domu, do Boga. Pan mówi w Bhagavad-gicie: 'Moja najwyższa siedziba jest miejscem 

transcendentalnym, i jeśli ktoś osiąga ją, nie powraca już więcej do tego materialnego świata. 

Każdy kto osiąga najwyższą doskonałość, będąc zaangażowanym w służbę oddania dla Mnie 

w Mojej wiecznej siedzibie, nie musi powracać do tego pełnego cierpień świata materialnego.' 

    "Mój drogi Panie, żywe istoty powinny zająć się świadomością Krsny, zawsze służąc Ci 

zgodnie z zalecanymi metodami, takimi jak słuchanie, śpiewanie i spełnianie Twoich poleceń. 

Jeśli ktoś nie jest zaangażowany w świadomość Krsny i służbę oddania, to na próżno okazuje 

symptomy życia. Ogólnie przyjmuje się, że jeśli ktoś oddycha, to oznacza to, że żyje. Lecz 

osoba bez świadomości Krsny może zostać porównana do miecha kowalskiego. Wielki miech 

to worek ze skóry, który wdycha i wydycha powietrze. Ludzka istota, która również żyje 

wewnątrz takiego worka ze skóry i kości, nie jest lepsza niż ten miech, jeśli nie przyjęła 

świadomości Krsny i służby oddania i miłości. Podobnie, długie życie abhakty porównywane 

jest do długotrwałej egzystencji drzewa, jego żarłoczność jest porównywana do sposobu, w 

jaki jedzą psy i świnie, a przyjemność, której doznaje w życiu seksualnym, porównywana jest 

do tej, którą uzyskują świnie i kozy. 

    "Ta manifestacja kosmiczna mogła zaistnieć dzięki temu, że Najwyższa Osoba Boga 

przeniknął do tego materialnego świata jako Maha-Visnu. Cała energia materialna zostaje 

poruszona poprzez spojrzenie Maha-Visnu i dopiero wówczas rozpoczyna się wzajemne 

oddziaływanie trzech sił materialnej natury. Dlatego powinno się dojść do wniosku, że 

wszelkie materialne udogodnienia, z których usiłujemy czerpać przyjemność, są nam dane 

jedynie dzięki łasce Najwyższej Osoby Boga. 

    "Ciało może przechodzić przez pięć różnych etapów egzystencji, znane jako annamaya, 

pranamaya, manomaya, vijnanamaya i wreszcie anandamaya. Na początku życia 

świadomość każdej żywej istoty ogranicza się jedynie do jedzenia. Dziecko czy też zwierzę 

zadowolone jest tylko wtedy, kiedy otrzymuje smaczne pożywienie. Ten etap, na którym 

świadomość koncentruje się na jedzeniu, nazywany jest annamaya. Anna oznacza 

pożywienie. Następnie żyje się posiadając świadomość istnienia. Jeśli ktoś potrafi żyć nie 

obawiając się ataku czy zniszczenia, wówczas uważa się go za szczęśliwego. Ten etap 

nazywa się pranamaya, czyli bycie świadomym swojej egzystencji. Po tym etapie, kiedy 

wznosimy się do platformy mentalnej, świadomość nasza określana jest słowem manomaya. 

Ta materialna cywilizacja ogranicza się do tych trzech etapów: annamaya, pranamaya i 

manomaya. Pierwszą sprawą dla osób cywilizowanych jest rozwój gospodarczy, następną 

rzeczą jest obrona przed napastnikami, a następnym etapem świadomości jest spekulacja 

umysłowa, filozoficzne podejście do wartości życia. 

    "Jeżeli poprzez ewolucyjny proces życia filozoficznego zdarza się nam dotrzeć do 

platformy życia intelektualnego i zrozumieć, że nie jesteśmy tym ciałem, lecz duszą, wówczas 

poprzez ewolucję życia duchowego dochodzimy do zrozumienia Najwyższego Pana, czyli 

Duszy Najwyższej. Kiedy rozwijamy z Nim jakiś związek i pełnimy służbę oddania, wówczas 

ten etap życia nazywany jest anandamaya. Anandamaya jest życiem wiecznym, pełnym 

wiedzy i szczęśliwości. Vedanta-sutra mówi: anandamayo 'bhyasat. Najwyższy Brahman i 

podległy Mu Brahman, albo, inaczej mówiąc, Najwyższa Osoba Boga i żywe istoty, są z 

natury radosne. Tak długo, jak długo żywe istoty usytuowane są na czterech niższych etapach 

życia, tzn.: annamaya, pranamaya, manomaya i vijnanamaya, to uważa się, że znajdują się 

one w materialnych warunkach życia, lecz jak tylko ktoś wznosi się do poziomu anandamaya, 

to staje się on duszą wyzwoloną. Etap anandamaya wyjaśniony jest w Bhagavad-gicie jako 
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 platforma brahma-bhuta. Powiedziane jest tam, że na platformie brahma-bhuta nie ma 

niepokoju i pragnień. Ten etap życia żywej istoty rozpoczyna się wtedy, gdy jest ona 

jednakowo usposobiona do wszystkich innych żywych istot, a następnie dochodzi do 

świadomości Krsny, w której zawsze pragnie służyć Najwyższej Osobie Boga. Pragnienie 

rozwoju w świadomości Krsny nie jest takie same jak pragnienie zadowalania zmysłów. 

Innymi słowy, pragnienia są również obecne w życiu duchowym, lecz zostają one 

oczyszczone. Kiedy nasze zmysły zostają oczyszczone, wtedy uwalniają się one od 

wszystkich materialnych etapów w rozwoju świadomości, mianowicie: annamaya, 

pranamaya, manomaya, i vijnanamaya i zostają usytuowane na najwyższej platformie, 

zwanej anandamaya, czyli platformie pełnego szczęścia w świadomości Krsny. Filozofowie 

Mayavadi uważają anandamayę za stan połączenia się z Najwyższym, niejako wtopienie się 

w Niego. Rozumieją to w ten sposób, że Dusza Najwyższa i dusza jednostkowa stają się 

jednym. Lecz faktem jest, że jedność nie oznacza roztopienia się w Najwyższym i zatracenia 

swej własnej indywidualnej egzystencji. Roztopienie się w egzystencji duchowej to 

osiągnięcie realizacji, że jakościowo jest się jednym z Najwyższym Panem w Jego aspektach 

wieczności i wiedzy. Rzeczywistą platformę anandamayi (szczęścia) osiąga się wtedy, kiedy 

jest się zaangażowanym w służbę oddania. Potwierdzone jest to w Bhagavad-gicie. Mad-

bhaktim labhate param: stan brahma-bhuta anandamaya jest kompletny jedynie wtedy, gdy 

istnieje wymiana miłości pomiędzy Najwyższym i podlegającymi Mu żywymi istotami. 

Dopóki ktoś nie osiąga tej platformy anandamayi, jego oddech jest jak oddech miecha 

kowalskiego, długość jego życia jest tak jak długość życia drzewa, i nie jest on lepszy od 

zwierząt takich jak wielbłądy, świnie i psy. 

    Bez wątpienia wieczna żywa istota nie może zostać unicestwiona w żadnej chwili. Lecz 

niższe gatunki życia istnieją w warunkach pełnych cierpienia, podczas gdy życie tego, kto 

zaangażowany jest w służbę oddania dla Najwyższego Pana, jest pełne przyjemności. Jest to 

tak zwany stan anandamaya. Różne etapy świadomości opisane powyżej mają związek z 

Najwyższą Osobą Boga. Mimo że w każdych okolicznościach istnieje zarówno Najwyższa 

Osoba Boga jak i żywe istoty, różnica polega na tym, że Najwyższa Osoba Boga zawsze 

istnieje na platformie anandamaya, podczas gdy podporządkowane Mu istoty żywe, z 

powodu owej znikomej pozycji fragmentarycznych cząstek Najwyższego Pana, mają 

skłonność do upadku na inne platformy życia. Chociaż na wszystkich platformach życia 

istnieje zarówno Najwyższy Pan jak i żywe istoty, to Najwyższa Osoba Boga jest zawsze 

transcendentalny względem naszej koncepcji życia, podczas gdy my znajdujemy się w 

niewoli, albo też jesteśmy wyzwoleni. Cała manifestacja kosmiczna zostaje stworzona dzięki 

łasce Najwyższego Pana, dzięki Jego łasce zostaje utrzymywana, a kiedy nadchodzi czas jej 

unicestwienia, roztapia się w egzystencji Najwyższego Pana. Najwyższy Pan jest więc 

najwyższą egzystencją, przyczyną wszystkich przyczyn. Dlatego w konkluzji możemy 

stwierdzić, że bez rozwinięcia świadomości Krsny nasze życie jest po prostu stratą czasu. 

    Ci, którzy są wielkimi materialistami i nie mogą zrozumieć sytuacji świata duchowego, nie 

są w stanie również zrozumieć siedziby Krsny. Dla takich osób wielcy mędrcy polecają 

proces yogi zaczynający się od medytacji skupiającej się na brzuchu. Medytacja ta nazywa się 

medytacją muladhara albo manipuruka, i dzięki niej stopniowo można wznieść się na wyższą 

platformę życia duchowego. Muladhara i manipuraka to techniczne terminy odnoszące się do 

jelit w brzuchu. Osoby będące zatwardziałymi materialistami sądzą, że najbardziej istotną 

rzeczą jest rozwój ekonomiczny, ponieważ odnoszą one wrażenie, że żywa istota istnieje 

tylko dzięki temu, że je. Takie wulgarnie materialistyczne osoby zapominają, że chociaż jemy 

tyle ile chcemy, to jednak jeśli jedzenie nie ulega strawieniu, staje się ono przyczyną 

niestrawności i nadkwasoty. Zatem jedzenie samo w sobie nie jest przyczyną witalnej energii 

życia. Aby strawić pokarm, musimy przyjąć schronienie innej, wyższej energii, o której 

wzmiankuje Bhagavad-gita, nazywając ją vaiśvanara. Krsna mówi w Bhagavad-gicie, że 
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 pomaga On w trawieniu w formie Swojej energii vaiśvanara. Najwyższa Osoba Boga 

przebywa wszędzie, dlatego Jego obecność w postaci vaiśvanara nie jest niczym niezwykłym. 

    W rzeczywistości Krsna jest obecny wszędzie. Dlatego Vaisnava znaczy swoje ciało 

świątyniami Visnu: najpierw maluje tilaka na brzuchu, następnie na piersi, między 

obojczykami, następnie na czole i stopniowo dochodzi do czubka głowy określanego jako 

brahma-randhra. Trzynaście świątyń reprezentowanych przez znaki tilaka na ciele Vaisnavy 

znanych jest jako:  

na czole – świątynia Pana Keśavy,  

na brzuchu – świątynia Pana Narayana,  

na piersi – świątynia Pana Madhavy,  

na szyi między obojczykami – świątynia Pana Govindy.  

Po prawej stronie pod żebrami – świątynia Pana Visnu,  

na prawym ramieniu – świątynia Pana Madhusudany,  

po prawej stronie obojczyka – świątynia Pana Trivikramy.  

Podobnie, po lewej stronie pod żebrami – świątynia Pana Vamanadevy,  

na lewym ramieniu – świątynia Śridhary,  

po lewej stronie obojczyka – świątynia Hrsikeśy,  

na górnej części pleców – świątynia o nazwie Padmanabha,  

a na dolnej części pleców – Damodara.  

Świątynia na czubku głowy nazywa się Vasudeva.  

Tak przedstawia się proces medytacji o usytuowaniu Pana w różnych częściach ciała, lecz dla 

tych, którzy nie są Vaisnavami, wielcy mędrcy polecają medytację o cielesnej koncepcji życia 

– medytację o jelitach, sercu, gardle, brwiach, czole i czubku głowy. Niektórzy z mędrców 

będący w sukcesji uczniów wielkiego świętego Aruny skupiają swą medytację na sercu, 

bowiem w sercu przebywa Dusza Najwyższa razem z żywą istotą. Potwierdzone jest to w 

piętnastym rozdziale Bhagavad-gity, gdzie Pan stwierdza, "Przebywam w każdym sercu." 

    Dla Vaisnavy ochrona ciała dla służby dla Pana jest częścią służby oddania, lecz ci, którzy 

są zatwardziałymi materialistami, przyjmują to ciało za jaźń. Wielbią oni to ciało poprzez 

yogiczny proces medytacji skupiającej się na różnych częściach ciała, takich jak manipuraka, 

dahara i hrdaya, stopniowo wznosząc się do brahma-randhra na czubku głowy. 

Pierwszorzędny yogin, który osiągnął doskonałość w praktyce yogi, ostatecznie odchodzi z 

tego świata poprzez brahma-randhra, udając się na jedną z planet materialnego albo 

duchowego świata. W jaki sposób yogin może przenieść się na inną planetę, zostało bardzo 

wyraźnie opisane w drugim Canto Śrimad-Bhagavatam. 

    W związku z tym, Śukadeva Gosvami polecił początkującym, aby wielbili virata-purusę – 

olbrzymią kosmiczną formę Pana. Temu, kto nie może uwierzyć; że można czcić Pana z 

jednakowym powodzeniem w formie Jego Bóstwa (arca), czy też temu, który nie potrafi 

skoncentrować się na tej formie, radzi się czcić kosmiczną formę Pana. Niższa część 

wszechświata uważana jest za stopy i nogi kosmicznej formy Pana, środkowa część 

wszechświata uważana jest za pępek albo brzuch Pana, wyższe systemy planetarne, takie jak 

Janaloka i Maharloka są sercem Pana, a najwyższy system planetarny, Brahmaloka, uważany 

jest za czubek głowy Pana. Istnieją różne procesy polecane przez wielkich mędrców, zależnie 

od pozycji czciciela, lecz ostatecznym celem wszelkich procesów yogi i medytacji jest powrót 

do Boga. W Bhagavad-gicie powiedziane jest, że każdy kto osiąga najwyższą planetę, 

siedzibę Krsny, czy też planety Vaikuntha, nigdy nie musi ponownie schodzić do tych 

nędznych materialnych warunków życia. 

    Dlatego Vedy zalecają uczynienie lotosowych stóp Visnu celem wszelkich naszych 

wysiłków. Tad visnoh paramam padam. Visnuloka, czyli planety Visnu, położone są ponad 

wszystkimi planetami materialnymi. Te planety Vaikuntha znane są jako sanatana-dhama – 

są one wieczne. Nigdy nie ulegają one unicestwieniu, nawet wtedy, gdy unicestwieniu ulega 
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 cały świat materialny. W konkluzji możemy stwierdzić, że jeśli istota ludzka nie wypełnia 

misji swego życia polegającej na oddawaniu czci Najwyższemu Panu i nie powraca do Boga, 

to należy przez to rozumieć, że nie udało się jej spełnić głównego celu ludzkiego życia. 

    Następna modlitwa Ved uosobionych do Pana dotyczy Jego przenikania w różne gatunki 

życia. W rozdziale czternastym Bhagavad-gity powiedziane jest, że w każdym gatunku i w 

każdej formie życia obecna jest duchowa, integralna cząstka Najwyższego Pana. W Gicie 

Sam Pan stwierdza, że jest On dającym nasienie ojcem wszystkich form i gatunków życia i 

dlatego wszystkie z nich muszą być uważane za synów Pana. Przenikanie Najwyższego Pana 

do każdego serca w Jego aspekcie Paramatmy czasem wprawia w zakłopotanie 

impersonalistów, którzy uważają, że żywa istota i Najwyższy Pan są na równym poziomie. 

Myślą oni, że ponieważ Pan przenika do różnych ciał razem z duszą jednostkową, to nie ma 

pomiędzy nimi różnicy. Rzucają oni wyzwanie: "Dlaczego dusza jednostkowa ma czcić 

Duszę Najwyższą, Paramatmę?" Według nich Dusza Najwyższa i dusza jednostkowa znajdują 

się na tym samym poziomie. Stanowią one jedność i nie ma między nimi żadnej różnicy. Lecz 

w rzeczywistości taka różnica istnieje, i zostało to wyjaśnione w piętnastym rozdziale 

Bhagavad-gity, w którym Pan mówi, że chociaż przebywa z żywą istotą w tym samym ciele, 

to jest On wyższy w stosunku do niej. Jest On tym, który kieruje żywą istotą od wewnątrz, 

dając jej inteligencję. W Bhagavad-gicie jest wyraźnie powiedziane, że Pan daje duszy 

jednostkowej inteligencję i że zarówno pamiętanie, jak i zapomnienie również pochodzą od 

Duszy Najwyższej. Nikt nie może działać niezależnie, bez sankcji Duszy Najwyższej. 

Dlatego dusza jednostkowa działa zgodnie ze swą karmą wytworzoną w przeszłości i 

przypominaną przez Pana. Dusza jednostkowa ma skłonności do zapominania – taka jest jej 

natura, lecz obecność Pana w jej sercu przypomina jej to, co pragnęła robić w swym 

poprzednim życiu. Inteligencja duszy jednostkowej może być porównana do ognia w drewnie. 

Chociaż ogień jest zawsze ogniem, to jednak jego wielkość jest proporcjonalna do wielkości 

drewna, które spala swymi płomieniami. Podobnie, chociaż dusza indywidualna jest 

jakościowo taka sama jak Najwyższy Pan, to jednak przejawia się zgodnie z ograniczeniami 

narzuconymi jej przez ciało, w którym obecnie przebywa. 

    Mówi się, że Najwyższy Pan, czyli Dusza Najwyższa, jest eka-rasa. Eka znaczy jeden, a 

rasa to transcendentalny smak. Najwyższa Osoba Boga znajduje się w transcendentalnej 

pozycji szczęścia, wieczności i pełnej wiedzy. Jego pozycja eka-rasa nie zmienia się w 

najmniejszym stopniu, kiedy staje się On świadkiem i doradcą duszy jednostkowej, 

przenikając do każdego jednostkowego ciała. 

    Dusza indywidualna, poczynając od Pana Brahmy aż do mrówki, przejawia swą duchową 

moc odpowiednio do ciała, w którym zamieszkuje. Półbogowie znajdują się w tej samej 

kategorii co indywidualne dusze zamieszkujące ciała istot ludzkich, czy ciała niższych 

zwierząt. Dlatego osoby inteligentne nie oddają czci żadnym półbogom, którzy są po prostu 

nieskończenie małymi reprezentantami Krsny, przejawiającymi się w ciałach 

uwarunkowanych. Dusza jednostkowa może zaprezentować swą moc i swoje energie w 

zależności od kształtu i konstytucji ciała, w którym przebywa. Najwyższa Osoba Boga 

natomiast jest w stanie zaprezentować Swoje wszystkie energie w każdej formie czy kształcie, 

bez jakiejkolwiek zmiany. Nie można przyjąć tezy filozofów Mayavadi mówiącej, że Bóg i 

dusza jednostkowa są jednym i tym samym, ponieważ dusza jednostkowa musi rozwijać swą 

moc i swoje energie zgodnie z rozwojem różnych rodzajów ciał. Dusza jednostkowa 

zamieszkująca ciało niemowlęcia nie może zaprezentować w pełni siły i energii człowieka 

dorosłego, lecz Najwyższa Osoba Boga nawet leżąc na kolanach Swej matki jako niemowlę 

przejawił pełnię Swych mocy, zabijając Putanę i innych demonów, którzy usiłowali Go 

zaatakować. Dlatego duchowa moc Najwyższej Osoby Boga określana jest jako eka-rasa, tj. 

niezmienna. Również dlatego Najwyższa Osoba Boga jest jedynym obiektem godnym czci i 

doskonale wiedzą o tym osoby, które nie są zanieczyszczone siłami natury materialnej. 
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 Innymi słowy, jedynie dusze wyzwolone mogą oddawać cześć Najwyższej Osobie Boga. 

Mniej inteligentni filozofowie szkoły Mayavada czczą półbogów, myśląc, że Najwyższa 

Osoba Boga i półbogowie znajdują się na tym samym poziomie. 

    Mędrcy będący uosobieniem Ved nadal składali swe pokłony, modląc się: "Drogi Panie, po 

wielu, wielu narodzinach, ci, którzy osiągnęli prawdziwą mądrość, z pełną wiedzą czczą 

Twoje lotosowe stopy." Potwierdza to także Bhagavad-gita, w której Pan mówi, że po wielu, 

wielu narodzinach, wielka dusza – mahatma, podporządkowuje się Panu, wiedząc dobrze, że 

Vasudeva, Krsna, jest przyczyną wszystkich przyczyn. Mędrcy kontynuowali mówiąc: "Jak 

już zostało to wyjaśnione, ponieważ nasz umysł, inteligencja i zmysły zostały nam dane przez 

Boga, kiedy instrumenty te zostaną oczyszczone, to nie ma żadnej innej alternatywy poza 

angażowaniem ich w służbę oddania dla Pana. Uwięzienie żywej istoty w różnych gatunkach 

życia spowodowane jest przez niewłaściwe używanie przez nią umysłu, inteligencji i 

zmysłów. Żywa istota otrzymuje różne rodzaje ciał, w zależności od swoich przeszłych 

czynów, kierowanych zgodnie z jej pragnieniami przez naturę materialną. Ponieważ żywa 

istota pragnie jakiegoś ciała i zasługuje na nie, jest ono jej dane przez materialną naturę, 

zgodnie z poleceniem Najwyższego Pana. 

    W trzecim Canto Śrimad-Bhagavatam zostało wyjaśnione, że pod kontrolą wyższych 

autorytetów żywa istota zostaje umieszczona w nasieniu mężczyzny i następnie wstrzyknięta 

do łona kobiety po to, aby mogła rozwinąć określony typ ciała. Żywa istota, zgodnie ze swym 

wyborem, w określony sposób używa swych zmysłów, inteligencji i umysłu, i dlatego rozwija 

ona określony rodzaj ciała, wewnątrz którego zostaje uwięziona. W taki sposób umieszczana 

jest w różnych gatunkach życia, albo w ciele półboga, albo w ciele ludzkim czy też w 

zwierzęcym, w zależności od sytuacji i okoliczności. 

    Literatura wedyjska wyjaśnia, że żywe istoty uwięzione w różnych gatunkach życia są 

integralnymi cząstkami Najwyższego Pana. Filozofowie Mayavadi błędnie utożsamiają żywą 

istotę z Paramatmą, która przebywa w jej sercu jako jej przyjaciel. Ponieważ zarówno 

Paramatma – zlokalizowany aspekt Najwyższej Osoby Boga – jak i indywidualna żywa istota 

przebywają w ciele, czasem niektórzy błędnie utożsamiają je ze sobą, uważając, że nie ma 

pomiędzy nimi żadnej różnicy. Lecz istnieje wyraźna różnica pomiędzy duszą jednostkową i 

Duszą Najwyższą, i różnica ta w następujący sposób jest wyjaśniona w Varaha Puranie. 

Najwyższy Pan posiada dwa rodzaje integralnych cząstek. Żywa istota określana jest jako 

vibhinnamśa, a Paramatma, czyli pełna ekspansja Najwyższego Pana, jest określana słowem 

svamśa. Ta pełna ekspansja svamśa Najwyższego Pana jest równie potężna jak Sam 

Najwyższa Osoba Boga. Nie ma nawet najmniejszej różnicy pomiędzy mocą Najwyższej 

Osoby Boga i mocą Jego pełnej ekspansji, Paramatmy, lecz integralne cząstki Pana zwane 

vibhinnamśa posiadają jedynie znikomą część mocy posiadanych przez Pana. Narayana 

Pancaratra stwierdza, że te żywe istoty, które stanowią marginalną energię Najwyższego 

Pana, posiadają niewątpliwie tej samej jakości egzystencję duchową co Najwyższy Pan, lecz 

mają one skłonność do ulegania wpływowi cech materialnych. Z powodu tej skłonności 

znikoma żywa istota nazywana jest jiva. Czasami Najwyższa Osoba Boga jest znany jako 

Śiva, czyli ten, który posiadł wszelką pomyślność. Tak więc różnica pomiędzy Śivą i jivą 

polega na tym, że posiadający wszelką pomyślność Osoba Boga nigdy nie ulega wpływowi 

cech materialnych, podczas gdy znikome cząstki Najwyższej Osoby Boga mają tendencję do 

ulegania wpływowi cech materialnej natury. 

    Chociaż Dusza Najwyższa przebywająca w ciele określonej żywej istoty jest pełną częścią 

Pana, jest Ona czczona przez indywidualną żywą istotę. Wielcy mędrcy doszli do wniosku, że 

proces medytacji jest tak pomyślany, aby indywidualna żywa istota mogła skoncentrować 

swoją uwagę na lotosowych stopach Duszy Najwyższej (Visnu). Na tym polega prawdziwe 

samadhi. Żywa istota nie może wyzwolić się ze świata materialnego poprzez swój własny 

wysiłek. Dlatego musi ona rozpocząć służbę oddania dla lotosowych stóp Najwyższego Pana, 
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 albo Duszy Najwyższej. Śridhara Svami, autor wspaniałych komentarzy do Śrimad-

Bhagavatam, napisał w nawiązaniu do tego bardzo ładny wers: "Mój drogi Panie, jestem 

wiecznie Twą integralną cząstką i uwięziony zostałem przez energie materialne, które także 

wyemanowały z Ciebie. Będąc przyczyną wszystkich przyczyn, przeniknąłeś do mojego ciała 

jako Dusza Najwyższa i mam przywilej cieszyć się razem z Tobą życiem pełnym 

ekstatycznego szczęścia i wiedzy. Dlatego mój drogi Panie, proszę rozkaż mi, abym pełnił 

miłosną służbę oddania, dzięki której będę mógł na nowo odzyskać swoją oryginalną pozycję 

pełną transcendentalnego szczęścia." 

    Wielkie osoby rozumieją, że żywa istota uwikłana w ten materialny świat nie może 

wyzwolić się z niego poprzez swój własny wysiłek. Takie wielkie osoby z wielką wiarą i 

oddaniem pełnią transcendentalną służbę miłości dla Pana. Takie jest stwierdzenie 

uosobionych Ved. 

    Vedy uosobione kontynuowały: "Drogi Panie, niezwykle trudno jest osiągnąć doskonałą 

znajomość Prawdy Absolutnej. Mój Panie, jesteś tak łaskawy dla upadłych dusz, że pojawiasz 

się w różnych inkarnacjach i spełniasz różne czyny. Pojawiasz się nawet w tym materialnym 

świecie jako postać historyczna. Twoje rozrywki bardzo pięknie opisuje literatura wedyjska. 

Rozrywki te są tak atrakcyjne, jak ocean pełen transcendentalnego szczęścia. Na ogół ludzie 

mają skłonność do czytania opowiadań, które gloryfikują zwykłe jivy, lecz kiedy ulegają oni 

urokowi literatury wedyjskiej, która opisuje Twoje wieczne rozrywki, wtedy naprawdę 

zanurzają się w oceanie transcendentalnego szczęścia. Tak jak zmęczony człowiek odświeża 

się zanurzając się w wodzie, tak też uwarunkowana dusza, rozgoryczona swymi materialnymi 

czynami, odświeża się i zapomina o swym zmęczeniu materialnym światem, po prostu 

zanurzając się w transcendentalnym oceanie Twoich rozrywek. Dlatego najbardziej 

inteligentni bhaktowie nie próbują osiągnąć samorealizacji innymi metodami niż służba 

oddania i bezustanne angażowanie się w dziewięć różnych procesów życia oddanego Bogu, a 

w szczególności w słuchanie i intonowanie. Słuchając i śpiewając o Twoich 

transcendentalnych rozrywkach, Twoi bhaktowie nie dbają nawet o transcendentalne 

szczęście płynące z uzyskanego wyzwolenia, czy też z połączenia się z egzystencją 

Najwyższego. Takich bhaktów nie interesuje nawet tak zwane wyzwolenie i z pewnością nie 

interesują ich materialne czyny, które mają na celu promocję na planety niebiańskie dla 

uzyskania przyjemności zmysłowych wyższego standardu. Czyści bhaktowie poszukują 

jedynie towarzystwa tych, którzy są paramahamsas, czyli wielkimi wyzwolonymi duszami, 

chcąc bez przerwy słuchać i śpiewać o Twoich chwałach. Dla osiągnięcia tego celu czyści 

bhaktowie gotowi są poświęcić wszelkie wygody życia i porzucić nawet przyjemności życia 

rodzinnego, tzw. społeczeństwo, przyjaźń i miłość. Ci, którzy spróbowali nektaru oddania, 

poznając smak transcendentalnych wibracji: Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, 

Hare Hare; Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, nie dbają o żadne inne ekstazy 

życia duchowego czy też o materialne szczęście, które dla czystego bhakty są mniej istotne, 

niż słoma leżąca na ulicy. 

    Vedy uosobione kontynuowały: "Drogi Panie, kiedy dana osoba jest w stanie oczyścić swój 

umysł, zmysły i inteligencję, pełniąc służbę oddania w pełnej świadomości Krsny, wówczas 

umysł staje się jej przyjacielem. W przeciwnym razie umysł zawsze jest jej wrogiem. Kiedy 

umysł zajęty jest służbą oddania, to staje się on bardzo bliskim przyjacielem żywej istoty, 

ponieważ może on zawsze myśleć o Najwyższym Panu. Panie, jesteś bardzo drogi każdej 

żywej istocie, a więc kiedy umysł jest zajęty myślami o Tobie, to natychmiast odczuwa się 

olbrzymią satysfakcję, poszukiwaną przez wiele żywotów. Kiedy więc umysł jakiejś osoby 

skupiony jest na lotosowych stopach Najwyższej Osoby Boga, to osoba ta nie podejmuje już 

żadnego niższego procesu kultu czy niższego procesu samorealizacji. Próby oddawania czci 

półbogom lub podejmowanie jakiegoś innego procesu samorealizacji sprawiają, że żywa 
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 istota staje się ofiarą cyklu narodzin i śmierci i nikt nie jest w stanie ocenić, na ile żywa 

istota ulega degradacji, rodząc się w tak potwornych gatunkach życia jak koty i psy." 

    Śri Narottama dasa Thakur śpiewał, że osoby, które nie podejmują służby oddania, lecz 

które przyciągane są przez proces spekulacji filozoficznej oraz proces czynności 

karmicznych, wypijają także trujące skutki takich czynów. Takie osoby zmuszone są narodzić 

się w różnych gatunkach życia i przyjąć takie odrażające praktyki jak jedzenie mięsa i 

przyjmowanie środków pobudzających i odurzających. Osoby materialistyczne na ogół czczą 

to tymczasowe ciało materialne, zapominając o szczęściu duszy przebywającej w tym ciele. 

Niektórzy przyjmują schronienie materialistycznej nauki, chcąc ulepszyć jakość przyjemności 

przeznaczonych ciału, a niektórzy podejmują proces czczenia półbogów, mając na celu 

promocję na planety niebiańskie. Celem ich życia staje się uzyskanie przyjemności dla 

materialnego ciała, lecz zapominają oni o duszy. W literaturze wedyjskiej takie osoby opisane 

są jako te, które popełniają samobójstwo, bowiem przywiązanie do materialnego ciała i 

przyjemności cielesnych zmusza żywą istotę do ciągłego przechodzenia przez proces 

narodzin i śmierci, i nierozerwalnie związanych z tym cierpień. W ludzkiej formie życia 

mamy szansę zrozumienia naszej pozycji, i najbardziej inteligentne osoby podejmują służbę 

oddania po prostu po to, aby zająć swój umysł, zmysły i ciało nieustanną służbą dla Pana. 

    Vedy uosobione kontynuowały: "Drogi Panie, jest wielu yoginów-mistyków, którzy są 

bardzo uczeni i uważni w osiąganiu najwyższej perfekcji życia. Podejmują oni proces 

polegający na kontrolowaniu sił witalnych wewnątrz ciała. Skupiając swój umysł na formie 

Visnu i poddając swe zmysły surowej kontroli, praktykują yogę, lecz nawet po wielu 

uciążliwych pokutach i wyrzeczeniach osiągają oni ten sam cel co osoby, które są Ci wrogie. 

Innymi słowy, zarówno yogini, jak i wielcy spekulanci w dziedzinie filozofii ostatecznie 

osiągają światłość bezosobowego Brahmana, którą także automatycznie osiągają demony 

będące zaprzysięgłymi wrogami Pana. Demony takie jak Kamsa, Śiśupala i Dantavakra, także 

osiągają światłość Brahmana, ponieważ bezustannie medytują oni o Najwyższej Osobie Boga. 

Kobiety takie jak gopi, przywiązane były do Krsny i urzeczone Jego pięknem, a koncentracja 

ich umysłów na Krsnie spowodowana była przez ich pożądanie. Pragnęły one znaleźć się w 

ramionach Krsny, które przypominają piękny, zaokrąglony kształt węża. My natomiast, 

poprzez hymny wedyjskie, po prostu koncentrujemy nasze umysły na Twoich lotosowych 

stopach, Panie. Kobiety takie jak gopi, koncentrują swe umysły na Tobie powodowane 

pożądaniem, a my skupiamy swoje umysły na Twoich lotosowych stopach, aby powrócić do 

domu, do Boga. Twoi wrogowie także skupiają swe umysły na Tobie, zawsze myśląc o tym 

jak Cię zabić, a yogini podejmują wielkie pokuty i wyrzeczenia po to, aby osiągnąć Twą 

bezosobową światłość. Wszystkie pośród tych różnych osób, mimo że koncentrują swe 

umysły w różny sposób, osiągają duchową doskonałość w zależności od swoich różnych 

celów, albowiem Ty jesteś równy względem wszystkich Swych bhaktów." 

    Nawiązując do tego, Śridhara Svami skomponował bardzo ładny wers: "Mój drogi Panie, 

bardzo trudną rzeczą jest ciągłe myślenie o Twoich lotosowych stopach. Jest to możliwe dla 

wielkich bhaktów, którzy rozwinęli już miłość do Ciebie, i którzy zajęci są transcendentalną 

służbą miłości. Mój drogi Panie, pragnę aby w jakiś sposób i mój umysł skupił się na Twoich 

lotosowych stopach, przynajmniej przez jakiś czas." 

    Osiąganie doskonałości duchowej przez różnych spirytualistów wyjaśnione zostało w 

Bhagavad-gicie, w której Pan mówi, że przyznaje On doskonałość, której pragnie bhakta, 

proporcjonalnie do oddania tego bhakty. Impersonaliści, yogini i wrogowie Pana osiągają 

transcendentalną światłość emanującą z Pana, lecz personaliści, którzy idą za przykładem 

mieszkańców Vrndavany, lub którzy ściśle przestrzegają zasad służby oddania, zostają 

wyniesieni do królestwa Krsny, na Goloka Vrndavanę, lub też na planety Vaikuntha. Zarówno 

impersonaliści jak i personaliści osiągają królestwo duchowe, czy też niebo duchowe, lecz 

impersonaliści otrzymują światłość bezosobowego Brahmana, podczas gdy personaliści udają 
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 się na planety Vaikuntha albo na planetę Vrndavana, zgodnie z ich pragnieniem służenia 

Panu w różnych rasach (związkach). 

    Vedy uosobione stwierdziły, że osoby, które rodzą się po stworzeniu tego materialnego 

świata, nie są w stanie zrozumieć Najwyższej Osoby Boga za pomocą swej materialnej 

wiedzy. Tak jak osoba, która rodzi się w określonej rodzinie, nie jest w stanie zrozumieć 

pozycji swego pradziadka, który żył jeszcze przed przyjściem na świat ostatniego pokolenia 

tej rodziny, tak my nie możemy zrozumieć Najwyższej Osoby Boga, Narayana, czyli Krsny, 

który wiecznie istnieje w świecie duchowym. W ósmym rozdziale Bhagavad-gity zostało 

wyraźnie powiedziane, że do Najwyższej Osoby Boga, który wiecznie żyje w królestwie 

duchowym (sanatana-dhama), można zbliżyć się jedynie poprzez służbę oddania. 

    Jeśli chodzi o stworzenie materialne, to Brahma jest pierwszą stworzoną osobą. Przed 

Brahmą nie było w tym materialnym świecie żadnej żywej istoty. Przed narodzinami Brahmy 

na kwiecie lotosu wyrastającym z pępka Garbhodakaśayi Visnu nie było niczego i panowały 

ciemności. Garbhodakaśayi Visnu jest ekspansją Karanodakaśayi Visnu, Karanodakaśayi 

Visnu jest ekspansją Sankarsany, a Sankarsana jest ekspansją Balaramy. Balarama jest 

bezpośrednią, pierwszą ekspansją Pana Krsny. Po stworzeniu Brahmy miały miejsce 

narodziny dwóch rodzajów półbogów: narodzili się półbogowie tacy jak czterej bracia 

Kumarowie (Sanaka, Sanatana, Sanandana i Sanatkumara), którzy reprezentują wyrzeczenie 

się tego świata, oraz półbogowie tacy jak Marici i ich potomkowie, których przeznaczeniem 

jest czerpanie przyjemności z tego materialnego świata. Spośród tych dwóch rodzajów 

półbogów stopniowo wzięły początek wszelkie inne żywe istoty, łącznie z istotami ludzkimi. 

Tak więc, każda żywa istota w tym materialnym świecie, łącznie z Brahmą, wszystkimi 

półbogami i wszystkimi raksasami, powinna być uważana za współczesną. Oznacza to, że 

wszystkie te istoty narodziły się niedawno. Dlatego też, tak jak osoba niedawno narodzona w 

danej rodzinie nie jest w stanie zrozumieć pozycji swego odległego przodka, tak każdy 

znajdujący się w tym materialnym świecie nie może zrozumieć pozycji Najwyższego Pana w 

świecie duchowym, ponieważ świat materialny został stworzony stosunkowo niedawno. 

Wszystkie manifestacje tego materialnego świata – mianowicie element czasu, żywe istoty, 

Vedy, elementy wulgarne i subtelne – chociaż istnieją tak długo, to jednak wszystkie z nich 

były stworzone na pewnym etapie. Wszystko co ma swój początek w tym stworzeniu, lub też 

przyjęte jest za środek do zrozumienia pierwotnego źródła stworzenia, powinno być uważane 

za współczesne. 

    Dlatego przez proces samorealizacji czy też realizacji Boga poprzez czynności karmiczne, 

spekulację filozoficzną, czy też poprzez yogę mistyczną, nie można w rzeczywistości dotrzeć 

do najwyższego źródła wszystkiego. Kiedy stworzenie dochodzi do kresu i ulega rozwiązaniu, 

kiedy przestają istnieć Vedy, kiedy przestaje istnieć materialny czas, elementy wulgarne i 

subtelne, i kiedy wszystkie żywe istoty przechodzą do swego stanu niezamanifestowanego, 

spoczywając w ciele Narayana, wówczas wszystkie z tych wymyślonych procesów stają się 

zerem i próżnią i przestają funkcjonować. Jednakże służba oddania trwa wiecznie w 

wiecznym świecie duchowym. Dlatego służba oddania jest jedynym prawdziwym procesem 

samorealizacji czy też realizacji Boga. Śrila Śridhara Svami skomponował w związku z tym 

wers, który mówi o tym, że najwyższe źródło wszystkiego, Najwyższa Osoba Boga, jest tak 

wielki i nieograniczony, że żywa istota nie jest w stanie Go pojąć za pomocą środków 

materialnych. Dlatego każdy powinien modlić się do Pana, aby mógł wiecznie pozostać 

zaangażowanym w służbę oddania, bowiem w ten sposób, dzięki łasce Pana, można 

zrozumieć najwyższe źródło stworzenia. Najwyższe źródło stworzenia, Najwyższy Pan, 

objawia się jedynie Swoim bhaktom. W czwartym rozdziale Bhagavad-gity Pan mówi do 

Arjuny: "Mój drogi Arjuno, ponieważ jesteś Moim bhaktą i ponieważ jesteś bliskim Mi 

przyjacielem, dlatego wyjawię ci proces, poprzez który można Mnie zrozumieć." Innymi 

słowy, najwyższe źródło stworzenia, Najwyższa Osoba Boga, nie może być zrozumiany 
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 poprzez nasze własne wysiłki. Musimy Go zadowolić naszą służbą oddania, a wtedy objawi 

się On nam. Wówczas będziemy w stanie zrozumieć Go do pewnego stopnia. 

    Byli różni filozofowie, którzy próbowali zrozumieć najwyższe źródło poprzez swą 

spekulację umysłową. Na ogół wyróżnia się sześć rodzajów spekulantów umysłowych i 

określa się ich jako sad-darśana. Wszyscy ci filozofowie są impersonalistami i znani są 

również jako Mayavadis. Każdy z nich próbował dowieść słuszności swych własnych opinii, 

lecz później wszyscy poszli na kompromis i stwierdzili, że wszystkie ścieżki prowadzą do 

tego samego celu, a zatem każda ścieżka jest słuszna. Jednakże, według modlitw Ved 

uosobionych, żadna z nich nie jest całkowicie słuszna, bowiem wiedza wykorzystywana w 

tych metodach jest wytworem tego tymczasowego świata materialnego. Wszystkim tym 

ścieżkom brakuje jednej najistotniejszej rzeczy: a mianowicie zrozumienia tego, że 

Najwyższa Osoba Boga, czyli Prawda Absolutna, może być zrozumiana jedynie poprzez 

służbę oddania. 

    Zwolennicy filozofii Mimamsy, których przedstawicielem jest Jaimini, stwierdzili, że 

każdy powinien spełniać pobożne czyny i wyznaczone obowiązki i że takie czyny 

doprowadzą nas do najwyższej perfekcji. Filozofii tej zaprzecza dziewiąty rozdział 

Bhagavad-gity, w którym Pan mówi, że dzięki pobożnym czynom można wznieść się na 

planety niebiańskie, lecz jak tylko zasób pobożnych czynności ulega wyczerpaniu, musimy 

porzucić ten wyższy standard przyjemności i materialny dobrobyt planet niebiańskich i 

natychmiast schodzimy na niższe planety, gdzie życie jest bardzo krótkie i na których poziom 

materialnego szczęścia jest bardzo niski. Słowa użyte w Bhagavad-gicie to: ksine punye 

martyam-lokam viśanti. Dlatego konkluzja filozofów Mimamsy, że pobożne uczynki 

doprowadzą nas do Prawdy Absolutnej, nie jest słuszna. Chociaż czysty bhakta z natury 

posiada skłonności do spełniania pobożnych czynów, to jednak nikt nie może zdobyć łaski 

Najwyższej Osoby Boga jedynie poprzez samo pełnienie pobożnych czynów. Pobożne 

czynności mogą nas oczyścić z naleciałości spowodowanych przez pasję i ignorancję, lecz 

bhakta, który nieustannie jest zajęty słuchaniem transcendentalnego przekazu Boga w formie 

Bhagavad-gity, Śrimad-Bhagavatam i podobnych pism świętych, osiąga to automatycznie. Na 

podstawie tego co mówi Bhagavad-gita rozumiemy, że nawet osobę, która nie osiągnęła 

poziomu pobożnych uczynków, lecz która zajęta jest pełnieniem służby oddania, 

bezwzględnie powinno się uważać za osobę pewnie usytuowaną na ścieżce duchowej 

doskonałości. W Bhagavad-gicie jest także powiedziane, że osoba która z miłością i wiarą 

poświęca się służbie oddania, kierowana jest od wewnątrz przez Najwyższą Osobę Boga. Sam 

Pan, jako Paramatma, czyli mistrz duchowy przebywający w sercu, daje bhakcie dokładne 

wskazówki, poprzez które może on stopniowo powrócić do Boga. W rzeczywistości 

konkluzja filozofów Mimamsy nie jest prawdą, która byłaby w stanie doprowadzić nas do 

prawdziwego zrozumienia. 

    Są także filozofowie systemu Sankhya – metafizycy czy też materialistyczni naukowcy, 

którzy badają tę kosmiczną manifestację przy pomocy wynalezionych przez siebie metod 

naukowych, i którzy nie uznają najwyższego autorytetu Boga jako stwórcy manifestacji 

kosmicznej. Raczej dochodzą oni do błędnego wniosku, że pierwotną przyczyną stworzenia 

jest reakcja elementów materialnych. Bhagavad-gita jednak nie przyjmuje tej teorii. 

Powiedziane jest w niej wyraźnie, że manifestacją kosmiczną kieruje Najwyższa Osoba Boga. 

Fakt ten potwierdza stwierdzenie wedyjskie: asad va idam agra asit, które oznacza, że źródło 

stworzenia istniało przed zawiązaniem się tej manifestacji kosmicznej. Zatem elementy 

materialne nie mogą być przyczyną materialnego stworzenia. Choć elementy materialne 

uznaje się za materialne przyczyny, ostateczną przyczyną jest Najwyższa Osoba Boga. 

Dlatego Bhagavad-gita mówi, że natura materialna funkcjonuje pod kierunkiem Krsny. 

    W konkluzji ateistyczna filozofia Sankhya stwierdza, że ponieważ skutki materialnych 

światów są tymczasowe, czy też iluzoryczne, to przyczyna jest również iluzoryczna. 
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 Filozofowie Sankhyi są zwolennikami próżni, lecz faktem jest, że pierwotną przyczyną jest 

Najwyższa Osoba Boga i że ta kosmiczna manifestacja jest tymczasowym przejawem Jego 

materialnej energii. Kiedy ta tymczasowa manifestacja ulega unicestwieniu, jej przyczyna – 

wieczna egzystencja świata duchowego – istnieje nadal bez zmian i dlatego świat duchowy 

nazywany jest sanatana-dhama, wiecznym królestwem. Zatem konkluzja filozofii Sankhya 

nie jest słuszna. 

    Następnie znamy grupę filozofów, na czele której stoją Gautama i Kanada. Badali oni 

bardzo dokładnie przyczynę i skutek elementów materialnych i w ostateczności doszli do 

wniosku, że pierwotną przyczyną stworzenia jest kombinacja atomów. Współcześni 

naukowcy materialistyczni idą w ślady Gautamy i Kanady, którzy wysunęli tę teorię zwaną 

paramanuvada. Ta teoria jednakże nie znajduje poparcia w rzeczywistości, bowiem 

bezwładne atomy nie są pierwotną przyczyną wszystkiego. Potwierdza to Bhagavad-gita i 

Śrimad-Bhagavatam oraz Vedy, w których powiedziane jest eko narayana asit, co oznacza, że 

jedynie Narayana istniał przed stworzeniem. Śrimad-Bhagavatam i Vedanta-sutra także 

stwierdzają, że oryginalna przyczyna posiada zdolność odczuwania i jest pośrednio i 

bezpośrednio świadomy wszystkiego w tym stworzeniu. W Bhagavad-gicie Krsna mówi: 

aham sarvasya prabhavah: "Ja jestem oryginalną przyczyną wszystkiego", i mattah sarvam 

pravartate, "Ja jestem początkiem i przyczyną wszelkiego stworzenia". Zatem atomy mogą 

tworzyć podstawową kombinację egzystencji materialnej, lecz atomy te pochodzą od 

Najwyższej Osoby Boga. Dlatego filozofia Gautamy i Kanady nie ma odniesienia do 

rzeczywistości. 

    Podobnie impersonaliści, którym przewodził Astavakra, a potem Śankaracarya, za 

przyczynę wszystkiego uważają światłość bezosobowego Brahmana. Według ich teorii, 

manifestacja materialna jest tymczasowa i nierzeczywista, podczas gdy światłość 

bezosobowego Brahmana jest rzeczywistością. Lecz również i ta teoria nie może oprzeć się 

krytyce, bowiem Sam Pan stwierdza w Bhagavad-gicie, że Sam jest źródłem światłości 

Brahmana. Potwierdza to również Brahma-samhita, która stwierdza, że światłość Brahmana 

to promienie emanujące z ciała Krsny. Jako taki, bezosobowy Brahman nie może być 

pierwotną przyczyną manifestacji kosmicznej. Pierwotną przyczyną jest wszechdoskonała, 

posiadająca zdolność odczuwania Osoba Boga, Govinda. 

    Najbardziej niebezpieczną teorią impersonalistów jest teoria mówiąca, że kiedy Bóg 

przychodzi jako inkarnacja, to przyjmuje On materialne ciało będące wytworem trzech sił 

materialnej natury. Pan Caitanya potępił tę teorię filozofów Mayavadi, uznając ją za 

największą obrazę. Powiedział On, że każdy kto uznaje transcendentalne ciało Osoby Boga za 

wytwór tej materialnej natury, popełnia największą obrazę przeciwko lotosowym stopom 

Visnu. Podobnie Bhagavad-gita także stwierdza, że tylko głupcy i dranie wyśmiewają się z 

Najwyższej Osoby Boga, kiedy przychodzi On w ludzkiej formie. Pan Krsna, Pan Rama i Pan 

Caitanya rzeczywiście poruszali się w tym ludzkim społeczeństwie jak istoty ludzkie. 

    Vedy uosobione potępiają koncepcję impersonalistyczną, uznając ją za błędną i wulgarną 

interpretację. W Brahma-samhicie ciało Najwyższej Osoby Boga opisane jest jako ananda-

cin-maya-rasa. Najwyższa Osoba Boga posiada ciało duchowe, nie materialne. Może On 

czerpać przyjemność z wszystkiego poprzez jakąkolwiek część Swojego ciała i dlatego jest 

On wszechmocny. Członki materialnego ciała mogą wykonywać jedynie jakieś określone 

funkcje, tak jak np. ręce potrafią trzymać, lecz nie potrafią widzieć czy słyszeć. Lecz 

ponieważ ciało Najwyższej Osoby Boga jest ananda-cin-maya-rasa albo sac-cid-ananda-

vigraha, to może On czerpać przyjemność z wszystkiego i może On zrobić wszystko każdym 

członkiem Swego ciała. Uznawanie duchowego ciała Pana za materialne podyktowane jest 

tendencją do uczynienia Najwyższej Osoby Boga równym uwarunkowanej duszy. 

Uwarunkowana dusza posiada materialne ciało. Zatem teoria impersonalistów mówiąca, że 
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 Najwyższa Osoba Boga i żywe istoty są jednym, mogłaby być rozpowszechniana wtedy, 

jeśli Bóg także posiadałby materialne ciało. 

    W rzeczywistości, kiedy Najwyższa Osoba Boga przychodzi do tego świata, prezentuje On 

Swoje różne rozrywki, i nie ma żadnej różnicy pomiędzy Jego dziecięcym ciałem, kiedy to 

leży na kolanach Swojej matki Yaśody, i Jego dorosłym ciałem, kiedy walczy On z 

demonami. Jako małe dziecko, także walczył On z demonami takimi jak Putana, Trnavarta, 

Aghasura, itd., z siłą równą tej, z jaką walczył w Swej młodości przeciwko takim demonom 

jak Dantavakra, Śiśupala i inni. W życiu materialnym, kiedy dusza uwarunkowana wędruje do 

nowego ciała, zapomina wszystko o swym poprzednim życiu, lecz z Bhagavad-gity 

dowiadujemy się, że Krsna, ponieważ ma ciało, które jest sac-cid-ananda, nie zapomniał, że 

pouczył boga Słońca o Bhagavad-gicie miliony lat temu. Pan znany jest jako Purusottama, 

ponieważ jest On transcendentalny zarówno do materialnej, jak i duchowej egzystencji. To, że 

jest On przyczyną wszystkich przyczyn oznacza, że jest On przyczyną świata duchowego, jak 

i przyczyną świata materialnego. Najwyższa Osoba Boga jest wszechmocny i 

wszechwiedzący. Dlatego też, ponieważ materialne ciało nie może być ani wszechmocne ani 

wszechwiedzące, ciało Pana z pewnością nie jest materialne. Teoria filozofów Mayavadi 

mówiąca, że Osoba Boga przychodzi do tego świata w materialnym ciele, nie może w żaden 

sposób wytrzymać krytyki. 

    Można w konkluzji stwierdzić, że wszystkie teorie materialnych filozofów są wytworem tej 

tymczasowej iluzorycznej egzystencji, podobnie jak wnioski, do których dochodzimy we śnie. 

Z pewnością takie konkluzje nie mogą doprowadzić do Prawdy Absolutnej. Prawdę 

Absolutną można jedynie zrealizować poprzez służbę oddania. Tak jak Sam Pan mówi w 

Bhagavad-gicie: bhaktya mam abhijanati, "Można Mnie zrozumieć jedynie przez służbę 

oddania". Śrila Śridhara Svami skomponował bardzo ładny wers nawiązujący do tego: "Mój 

drogi Panie, niech inni zajmują się fałszywym dowodzeniem i jałową spekulacją, teoretyzując 

na temat tych wielkich tez filozoficznych. Niech krążą w ciemnościach ignorancji i złudzenia, 

czerpiąc z tego fałszywą przyjemność, jak gdyby byli wielkimi uczonymi, mimo że nie 

posiadają wiedzy o Najwyższej Osobie Boga. Jeśli o mnie chodzi, pragnę uzyskać 

wyzwolenie jedynie przez intonowanie świętych imion przepięknej Najwyższej Osoby Boga 

– Madhavy, Vamany, Trinayamy, Sankarsany, Śripati i Govindy. Pozwól mi uwolnić się od 

zanieczyszczeń tej materialnej egzystencji jedynie poprzez intonowanie Jego 

transcendentalnych imion." 

    W ten sposób Vedy uosobione powiedziały: "Mój drogi Panie, kiedy żywa istota, jedynie 

dzięki Twojej łasce, dochodzi do słusznego wniosku na temat Twojej wzniosłej 

transcendentalnej pozycji, nie interesują jej już dłużej różne teorie stworzone przez 

umysłowych spekulantów i tzw. filozofów". Jest to aluzja do spekulatywnych teorii Gautamy, 

Kanady, Patanjaliego i Kapili (Niriśvary). W rzeczywistości jest dwóch mędrców o imieniu 

Kapila – syn Kardama Muniego jest inkarnacją Boga, a drugi jest ateistą. Ateistyczny Kapila 

jest często fałszywie przedstawiany jako Najwyższa Osoba Boga, który pojawił się jako syn 

Kardama Muniego w czasie Svayambhuva Manu. Pan Kapila, inkarnacja Boga, pojawił się 

dawno, dawno temu. Współczesny wiek jest wiekiem Vaivasvata Manu, podczas gdy On 

pojawił się podczas panowania Svayambhuva Manu. 

    Według filozofii Mayavadi, ten przejawiony świat materialny jest mithya albo maya-czyli 

fałszywy. Ich zasadą jest brahma-satya jagat-mithya. Według nich jedynie światłość 

Brahmana jest prawdziwa, a manifestacja kosmiczna jest złudzeniem, czyli jest fałszywa. 

Lecz według filozofii Vaisnavów, ta manifestacja kosmiczna stworzona została przez 

Najwyższą Osobę Boga. W Bhagavad-gicie Pan mówi, że przenika do tego materialnego 

świata poprzez jedną ze Swych pełnych części i dlatego ma miejsce stworzenie. Z Ved 

dowiadujemy się także, że ta tymczasowa (asat) manifestacja kosmiczna wyemanowała z 

najwyższego sat, czyli rzeczywistości. Również z Vedanta-sutry dowiadujemy się, że 
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 wszystko pochodzi od Najwyższego Brahmana. Vaisnavowie dlatego nie uważają, że ta 

kosmiczna manifestacja jest fałszywa. Filozof Vaisnava widzi wszystko, co jest w tym 

materialnym świecie, w odniesieniu do Najwyższego Pana. 

    Ta koncepcja świata materialnego została bardzo dobrze wyjaśniona przez Śrila Rupę 

Gosvamiego, który powiedział, że wyrzeczenie się tego materialnego świata poprzez uznanie 

go za złudny lub fałszywy bez wiedzy, że ten materialny świat jest również manifestacją 

Najwyższego Pana, nie posiada praktycznej wartości. Vaisnavowie jednak wolni są od 

przywiązania do tego świata, bowiem na ogół ten materialny świat uważa się za obiekt dla 

zadowalania zmysłów. Vaisnavowie jednakże nie są zwolennikami zadowalania zmysłów i 

dlatego nie są oni przywiązani do czynności materialnych. Vaisnava akceptuje ten świat 

zgodnie za zasadami regulującymi zawartymi w Vedach. Ponieważ Najwyższa Osoba Boga 

jest pierwotną przyczyną wszystkiego, Vaisnava widzi wszystko w powiązaniu z Krsną, 

nawet ten materialny świat. Dzięki takiej zaawansowanej wiedzy wszystko zostaje 

uduchowione. Innymi słowy, wszystko w tym materialnym świecie już jest duchowe, lecz na 

skutek braku wiedzy postrzegamy rzeczy wokół nas jako materialne. 

    Vedy uosobione przedstawiły przykład mówiący, że ci, którzy poszukują złota, nie 

odrzucają złotych kolczyków, złotych bransolet czy też czegokolwiek zrobionego ze złota 

tylko dlatego, że te rzeczy posiadają inny kształt niż złoto oryginalne. Wszystkie żywe istoty 

są integralnymi cząstkami Najwyższego Pana i jakościowo są takie same, lecz obecnie 

posiadają różne kształty w 8 400 000 gatunków życia, niczym wiele różnych ozdób 

wykonanych z tego samego złota. Tak jak ten, którego interesuje złoto, przyjmuje wszelkie 

złote ozdoby o przeróżnych kształtach, tak Vaisnava, dobrze wiedząc, że wszystkie żywe 

istoty są jakościowo takie same jak Najwyższa Osoba Boga, przyjmują, że wszystkie żywe 

istoty są wiecznymi sługami Boga. Będąc Vaisnavą, ma się wystarczające możliwości 

służenia Najwyższej Osobie Boga po prostu przez nawracanie tych uwarunkowanych, 

wprowadzonych w błąd żywych istot, nauczając ich świadomości Krsny i prowadząc ich 

ponownie do domu, z powrotem do Boga. Faktem jest, że umysły żywych istot są obecnie 

niepokojone przez trzy siły materialnej natury, i dlatego wędrują one z jednego ciała do 

następnego, niczym we śnie. Kiedy jednakże ich świadomość zostaje zmieniona w 

świadomość Krsny, natychmiast umieszczają Krsnę w swoich sercach i dlatego ich ścieżka 

wyzwolenia staje się wolna od przeszkód. 

    Vedy mówią, że Najwyższa Osoba Boga i żywe istoty są jakościowo takie same – są one 

caitanya, czyli duchowe. Stwierdza to również Padma Purana, w której powiedziane jest, że 

są dwa rodzaje żywych istot – jeden nazywa się jiva, a drugi to Najwyższy Pan. Poczynając 

od Pana Brahmy aż do mrówki, wszystkie żywe istoty to jivy, podczas gdy Pan to Najwyższy, 

czteroramienny Visnu, albo Janaradana. Słowo atma może być użyte jedynie w odniesieniu 

do Najwyższej Osoby Boga, lecz ponieważ żywe istoty są Jego integralnymi cząstkami, 

czasem słowo atma jest używane także w odniesieniu do nich. Dlatego żywe istoty określane 

są jako jivatma, a Najwyższy Pan jako Paramatma. Zarówno Paramatma jak i jivatma 

przebywają w tym materialnym świecie i dlatego cel tego materialnego świata jest inny, niż 

zadowalanie zmysłów. Koncepcja życia mająca na celu zadowalanie zmysłów jest iluzją, lecz 

koncepcja służby jivatmy dla Paramatmy, nawet w tym materialnym świecie, wcale nie jest 

złudna. Osoba świadoma Krsny jest w pełni świadoma tego faktu i dlatego nie uważa ona, że 

ten świat materialny jest fałszywy, lecz działa w rzeczywistości transcendentalnej służby. 

Dlatego bhakta widzi wszystko w tym materialnym świecie jako okazję do służenia Panu. Nie 

odrzuca niczego, jako materialne, lecz poświęca wszystko służbie Panu. Dlatego bhakta 

zawsze znajduje się w transcendentalnej pozycji i wszystko czego używa, staje się duchowo 

oczyszczone przez fakt, że zostaje użyte w służbie dla Pana. 

    Śridhara Svami napisał w nawiązaniu do tego bardzo ładny wers: "Oddaję cześć 

Najwyższej Osobie Boga, który zawsze przejawia się jako rzeczywistość, nawet w tym 
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 materialnym świecie, uważanym przez niektórych za fałszywy." Koncepcja, że materialny 

świat jest fałszywy, powstała na skutek braku wiedzy, lecz osoba zaawansowana w 

świadomości Krsny widzi Najwyższą Osobę Boga we wszystkim. Tak przedstawia się 

rzeczywista realizacja wedyjskiego aforyzmu: sarvam khalv idam brahma – "Wszystko jest 

Brahmanem". 

    Vedy uosobione kontynuowały: "Drogi Panie, mniej inteligentni ludzie podejmują inne 

sposoby samorealizacji, lecz w rzeczywistości nie ma szansy, aby oczyścić się z materialnych 

naleciałości, czy też powstrzymać cykl narodzin i śmierci, dopóki nie jest się całkowicie 

czystym bhaktą. Nasz drogi Panie, wszystko opiera się na Twych różnych energiach i Ty 

jesteś żywicielem każdego, tak jak stwierdzają to Vedy (eko bahunam yo vidadhati kaman). 

Jesteś ostoją i żywicielem wszystkich żywych istot – półbogów, istot ludzkich i zwierząt. Ty 

jesteś podporą każdego i Ty także przebywasz w każdym sercu. Innymi słowy, jesteś 

korzeniem całego stworzenia. Dlatego ci, którzy zajęci są nieustanną służbą oddania dla 

Ciebie, zawsze oddają Ci cześć. Tacy bhaktowie w rzeczywistości podlewają wodą korzeń 

kosmicznego drzewa. Poprzez służbę oddania zadowala się nie tylko Osobę Boga, lecz także 

innych, bowiem każdy jest utrzymywany przez Niego. Ponieważ bhakta rozumie 

wszechprzenikający aspekt Najwyższej Osoby Boga, dlatego jest on najbardziej praktycznym 

filantropem i altruistą. Tacy czyści bhaktowie, całkowicie zajęci świadomością Krsny, bez 

trudu uwalniają się z cyklu narodzin i śmierci." 

    Bhakta nigdy nie obawia się śmierci czy też zmiany ciała. Jego świadomość jest 

przemieniona w świadomość Krsny i nawet jeśli nie powraca on do Boga, nawet jeśli wędruje 

do innego materialnego ciała, to nie ma on powodu do obaw. Doskonałym przykładem jest 

Maharaja Bharata. Chociaż w swoim następnym życiu przyjął ciało jelenia, to w życiu, które 

po nim nastąpiło, całkowicie uwolnił się od wszelkich materialnych zanieczyszczeń i 

przeniesiony został do królestwa Boga. Bhagavad-gita zapewnia, że bhakta nigdy nie ginie. 

Ścieżka bhakty do królestwa duchowego, z powrotem do domu, do Boga, jest bezpieczna. 

Nawet jeśli bhakta pośliźnie się w jednym życiu, kontynuowanie świadomości Krsny wznosi 

go coraz wyżej i wyżej, aż do Boga. Czysty bhakta oczyszcza nie tylko swoją egzystencję, 

lecz każdy, kto zostaje jego uczniem, w końcu także zostaje oczyszczony i może bez trudu 

wejść do królestwa Boga. Czysty bhakta nie tylko pokonuje śmierć, lecz dzięki jego łasce 

także jego uczniowie mogą bez trudu tego dokonać. Siła służby oddania jest tak wielka, że 

czysty bhakta potrafi "naelektryzować" inną osobę poprzez swoje transcendentalne instrukcje 

o tym, jak pokonać ocean niewiedzy. 

    Wskazówki, które czysty bhakta przekazuje swemu uczniowi, są bardzo proste. Nikt nie ma 

żadnych trudności z pójściem w ślady czystego bhakty. Dla każdego, kto kroczy ścieżką 

wyznaczoną przez sukcesję uczniów pochodzącą od uznanych bhaktów Pana, takich jak Pan 

Brahma, Pan Śiva, Kumarowie, Manu, Kapila, Król Prahlada, Król Janaka, Śukadeva 

Gosvami, Yamaraja, itd., wrota wyzwolenia stoją otworem. Z drugiej strony ci, którzy nie są 

bhaktami i którzy podejmują niezbyt pewne procesy samorealizacji, takie jak jnana, yoga i 

karma, w dalszym ciągu uważani są za zanieczyszczonych. Takie zanieczyszczone osoby, 

choć z pozoru zaawansowane w samorealizacji, nie mogą nawet uzyskać wyzwolenia, a co 

dopiero mówić o tych, którzy są ich zwolennikami. Tacy abhaktowie porównywani są do 

zwierząt na łańcuchu, bowiem nie są oni w stanie wyjść poza ograniczenia danej wiary. 

Bhagavad-gita potępia ich, określając ich veda-vadah. Nie mogą oni zrozumieć, że Vedy 

zajmują się funkcjonowaniem sił natury materialnej – dobroci, pasji i ignorancji. 

    Pan Krsna radził Arjunie, że powinien wyjść poza obszar obowiązków nakazanych przez 

Vedy i podjąć proces świadomości Krsny, czyli służbę oddania. W Bhagavad-gicie 

powiedziane jest: nistraigunyo bhavarjuna, "Mój drogi Arjuno, spróbuj być transcendentalny 

wobec wedyjskich rytuałów." Tą transcendentalną pozycją znajdującą się poza rytuałami 

wedyjskimi jest służba oddania. W Bhagavad-gicie Pan jasno mówi, że osoby zaangażowane 
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 w szczerą służbę oddania dla Niego usytuowane są w Brahmanie. Rzeczywista realizacja 

Brahmana oznacza świadomość Krsny i zaangażowanie się w służbę oddania. Dlatego 

bhaktowie są prawdziwymi brahmacarinami, bowiem wszystko co czynią, odbywa się w 

świadomości Krsny, służbie oddania. 

    Dlatego też ruch świadomości Krsny jest najwyższym wezwaniem zwróconym do 

przedstawicieli różnych religii, aby przyłączyli się do tego ruchu, dzięki któremu mogą 

nauczyć się, jak pokochać Boga, i w ten sposób wznieść się ponad wszelkie formuły i 

formalności zalecane w pismach świętych. Osoba, która nie może wyzwolić się z kręgu 

stereotypowych zasad religijnych, porównywana jest do zwierzęcia uwiązanego przez swego 

pana na łańcuchu. Celem wszystkich religii jest zrozumienie Boga i rozbudzenie uśpionej 

miłości do Niego. Jeśli ktoś jedynie trwa przy formułach i formalnościach danej religii i nie 

zostaje wyniesiony do pozycji miłości Boga, to uważa się go za zwierzę na łańcuchu. Innymi 

słowy, jeśli nie jest się świadomym Krsny, to nie można się uwolnić od zanieczyszczeń 

materialnej egzystencji. 

    Śrila Śridhara Svami napisał bardzo ładny wers, który mówi: "Niech inni praktykują 

surowe wyrzeczenia, niech inni spadają na ziemię ze szczytów górskich i oddają swe życie, 

nich inni podróżują do wielu świętych miejsc pielgrzymek, aby uzyskać zbawienie, niech 

zajmują się głębokimi studiami nad filozofią i literaturą wedyjską. Niech yogini zajmują się 

swoją medytacją i niech różne sekty nadal niepotrzebnie spierają się o to, która z nich jest 

najlepsza. Faktem jest, że dopóki nie jest się świadomym Krsny, dopóki nie jest się 

zaangażowanym w służbę oddania i dopóki nie otrzymało się łaski Najwyższej Osoby Boga, 

dopóty nie można pokonać tego materialnego oceanu." Dlatego inteligentna osoba porzuca 

wszelkie stereotypowe idee i przyłącza się do ruchu świadomości Krsny, aby uzyskać 

prawdziwe wyzwolenie. 

    Vedy uosobione kontynuowały swoją modlitwę: "Nasz drogi Panie, Twój bezosobowy 

aspekt jest wyjaśniony w Vedach: nie masz rąk, lecz możesz przyjmować wszystkie ofiary, 

które są Ci składane; nie masz nóg, lecz potrafisz biec szybciej niż ktokolwiek inny; nie masz 

oczu, lecz widzisz to, co się działo w przeszłości, co dzieje się teraz i co dziać się będzie w 

przyszłości. Choć nie masz uszu, słyszysz wszystko, co jest wypowiedziane; chociaż nie masz 

umysłu, znasz każdego i świadomy jesteś wszystkich naszych teraźniejszych, przeszłych i 

przyszłych czynów. Lecz mimo tego nikt nie wie kim jesteś. Ty znasz każdego, lecz nikt nie 

zna Ciebie. Jesteś zatem najwyższą i najstarszą osobą." 

    Podobnie, w innej części Ved powiedziane jest: "Nie musisz nic robić. Jesteś tak doskonały 

w Swojej wiedzy i w Swych energiach, że wszystko przejawia się jedynie dzięki Twojej woli. 

Nikt nie jest Ci równy ani też nikt nie jest większy od Ciebie, i każdy jest Twoim wiecznym 

sługą." Tak więc stwierdzenia wedyjskie opisują, że Absolut nie ma nóg, rąk, oczu, uszu i 

umysłu, lecz pomimo tego może On działać poprzez Swoje energie i wypełniać potrzeby 

wszystkich żywych istot. Tak jak powiedziane jest w Bhagavad-gicie, Jego ręce i nogi są 

wszędzie. Jest On wszechprzenikający. Ręce, nogi, uszy i oczy wszystkich istot żywych 

funkcjonują pod kierunkiem Duszy Najwyższej przebywającej w sercu żywej istoty. Gdyby 

Dusza Najwyższa nie była obecna, ręce i nogi nie mogłyby funkcjonować. Jednakże 

Najwyższa Osoba Boga jest tak wielki, niezależny i doskonały, że nawet nie mając oczu, nóg 

i uszu, w Swych czynnościach nie jest zależny od innych. Wręcz przeciwnie, inni zależni są 

od Niego, jeśli chodzi o funkcjonowanie ich różnych organów zmysłowych. Dopóki żywa 

istota nie ma inspiracji od Duszy Najwyższej i nie jest przez Nią kierowana, dopóty nie może 

ona działać. 

    Faktem jest, że ostatecznie Prawda Absolutna jest Najwyższą Osobą. Lecz ponieważ działa 

On poprzez Swoje różne energie, których wulgarni materialiści nie są w stanie dojrzeć, 

dochodzą oni do wniosku, że jest On bezosobowy. Np., obserwując czynności jakiegoś 

artysty, który maluje kwiat, można zrozumieć, że dobór kolorów, kształt, itd., wymagały 
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 największej uwagi artysty. Praca artysty wyrażona jest w obrazie przedstawiającym różne 

kwitnące kwiaty. Lecz zatwardziały materialista, nie dostrzegając ręki Boga w takich 

artystycznych manifestacjach jak prawdziwe kwiaty kwitnące w naturze, dochodzi do 

wniosku, że Prawda Absolutna jest bezosobowa. W rzeczywistości jednak Absolut jest osobą, 

lecz jest On także niezależny. Nie musi On osobiście brać pędzla i farb, aby namalować 

kwiaty, bowiem Jego energie funkcjonują w tak cudowny sposób, że wydaje się, jak gdyby 

kwiaty powstały bez pomocy artysty. Bezosobowe podejście do Prawdy Absolutnej przyjmują 

mniej inteligentne osoby, ponieważ nie można zrozumieć w jaki sposób działa Najwyższy, 

nie można nawet znać Jego imienia, dopóki nie pełni się służby oddania dla Pana. Wszystko, 

co dotyczy Jego osobistych cech i Jego czynów, wyjawione zostaje bhakcie dzięki służbie 

oddania i miłości, którą pełni dla Pana. 

    Bhagavad-gita mówi wyraźnie: bhoktaram yajna tapasam, Pan jest tym, który czerpie 

przyjemność z różnego rodzaju ofiar i wszelkich wyrzeczeń. Następnie Pan mówi: sarva-

lokam-maheśvaram, "Do Mnie należą wszystkie planety". Taka jest pozycja Najwyższej 

Osoby Boga. Mimo że przebywa On we Vrndavanie, czerpiąc transcendentalną przyjemność 

ze Swoich rozrywek w towarzystwie Swoich wiecznych towarzyszy, pasterek gopi i pasterzy, 

Jego energie działają pod Jego kierunkiem w całym stworzeniu. Nie są one przeszkodą dla 

Jego wiecznych rozrywek. 

    Jedynie poprzez proces służby oddania można zrozumieć, w jaki sposób Najwyższa Osoba 

Boga, poprzez Swoje różne energie, działa jednocześnie bezosobowo i jako osoba. Działa On 

niczym najwyższy cesarz, któremu podporządkowanych jest wiele tysięcy królów i władców. 

Najwyższa Osoba jest w pełni niezależnym kontrolerem i wszyscy półbogowie – łącznie z 

Panem Brahmą, Panem Śivą, Królem niebios Indrą, Królem Księżyca i Królem Słońca – 

działają pod Jego kierunkiem. Vedy stwierdzają, że słońce świeci, powietrze unosi się, a ogień 

wydziela ciepło ze strachu przed Najwyższą Osobą Boga. Materialna natura wytwarza 

różnego rodzaju ruchome i nieruchome przedmioty wewnątrz tego materialnego świata, lecz 

żaden z nich nie może funkcjonować niezależnie, ani też stwarzać bez nadzoru Najwyższego 

Pana. Wszystkie funkcjonują na zasadzie poddanych, niczym podlegli królowie, którzy płacą 

cesarzowi coroczną daninę. 

    Vedy zalecają, aby każda żywa istota spożywała pozostałości pokarmu wpierw 

ofiarowanego Osobie Boga. Zaleca się, aby Narayana był obecny w wielkich ofiarach jako 

najwyższe Bóstwo przewodnie. Po zakończeniu ofiary pozostałości pokarmu są rozdzielane 

pomiędzy półbogów. Nazywa się to yajna-bhaga. Każdy z półbogów ma swój przydział 

yajna-bhaga, który przyjmuje jako prasadam. Konkluzja do której dochodzimy jest taka, że 

półbogowie nie posiadają niezależnych mocy. Są oni jedynie wykonawcami poleceń 

Najwyższej Osoby Boga i spożywają oni prasadam, czyli pozostałości ofiary. Wykonują oni 

rozkazy Najwyższego Pana zgodnie z Jego planem. Najwyższa Osoba Boga znajduje się 

gdzie indziej, a Jego rozkazy wykonywane są przez innych. Wydaje się jedynie, że jest On 

bezosobowy. W nasz wulgarnie materialistyczny sposób nie jesteśmy w stanie pojąć jak to 

jest możliwe, że Najwyższa Osoba Boga znajduje się ponad bezosobowymi czynnościami 

natury materialnej. Pan wyjaśnia w Bhagavad-gicie, że nie ma nic wyższego niż On Sam, i że 

bezosobowy Brahman jest usytuowany niżej, jako manifestacja Jego osobistego blasku. 

Śripada Śrila Śridhara Svami skomponował bardzo piękny wers, nawiązujący do tego: 

"Pragnę złożyć swoje pełne szacunku pokłony Najwyższej Osobie Boga, który nie posiada 

zmysłów materialnych, lecz pod kierunkiem którego i zgodnie z wolą którego funkcjonują 

wszystkie materialne zmysły. Jest On najwyższą mocą wszystkich materialnych zmysłów, czy 

też organów zmysłowych. Jest On wszechmocny i jest najwyższym sprawcą wszystkiego. 

Dlatego jest On czczony przez wszystkich. Tej Najwyższej Osobie Boga składam pełne 

szacunku pokłony." 
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     Sam Krsna stwierdza w Bhagavad-gicie, że jest On Purusottama, co oznacza Najwyższą 

Osobę. Purusa oznacza osobę, a uttama znaczy najwyższy czy też transcendentalny. Także w 

Bhagavad-gicie Pan stwierdza, że ponieważ jest transcendentalny w stosunku do wszystkich 

czujących i nieczujących istot, dlatego znany jest jako purusottama. W innym miejscu Pan 

mówi, że tak jak powietrze usytuowane jest we wszechprzenikającym niebie, tak każdy 

usytuowany jest w Nim i każdy działa pod Jego kierunkiem. 

    Vedy uosobione kontynuowały swą modlitwę: "Nasz drogi Panie, jesteś jednakowo 

usposobiony do wszystkich, bez stronniczości dla jakiegoś określonego typu żywych istot. 

Jako Twoje integralne cząstki, wszystkie żywe istoty odczuwają szczęście albo cierpią w 

różnych warunkach życia. Są one niczym iskierki ognia. Tak jak iskry tańczą w płonącym 

ogniu, tak wszystkie żywe istoty tańczą, utrzymywane przez Ciebie. Dostarczasz im 

wszystkiego czego pragną, lecz pomimo tego nie jesteś odpowiedzialny za ich cierpienie czy 

szczęście. Są różne rodzaje żywych istot – półbogowie, istoty ludzkie, zwierzęta, drzewa, 

ptaki, drobnoustroje, robaki, owady, zwierzęta wodne – i wszystkie są szczęśliwe albo cierpią 

w swym życiu, spoczywając w Tobie. Żywe istoty są dwojakiego rodzaju: jeden rodzaj to 

nitya-mukta, czyli wiecznie wyzwolone żywe istoty, a drugi rodzaj to nitya-baddha. Żywe 

istoty, które są nitya-mukta, przebywają w królestwie duchowym, a te, które są nitya-baddha, 

przebywają w świecie materialnym. 

    "W świecie duchowym zarówno Pan, jak i żywe istoty pozostają w swym oryginalnym 

stanie, niczym żywe iskry w ogniu. Lecz w świecie materialnym, chociaż Pan przenika 

wszystko poprzez Swój aspekt bezosobowy, żywe istoty zapomniały o swojej świadomości 

Krsny, tak jak iskry, które czasami wypadają z ognia i tracą swój pierwotny blask. Niektóre 

iskry jednak upadają na suchą trawę i w ten sposób rozniecają na nowo duży ogień. Jest to 

analogia do czystych bhaktów, którzy są pełni współczucia dla biednych i niewinnych istot 

żywych. Czysty bhakta roznieca świadomość Krsny w sercach uwarunkowanych dusz, i w ten 

sposób ogień świata duchowego manifestuje się nawet w tym świecie materialnym. Niektóre 

iskry wpadają do wody i natychmiast tracą swój pierwotny blask, prawie gasnąc. To 

porównanie odnosi się do tych żywych istot, które rodzą się pośród zatwardziałych 

materialistów i jest to przypadek, w którym ich oryginalna świadomość Krsny zostaje niemal 

całkowicie zakryta. Niektóre iskry upadają na ziemię i pozostają w pośrednich warunkach na 

wpół wygasłe. Tak więc niektóre żywe istoty nie posiadają świadomości Krsny, niektóre 

znajdują się na etapie pośrednim, pomiędzy świadomością Krsny i brakiem takiej 

świadomości, a niektórzy są świadomi Krsny. Wszyscy półbogowie z wyższych planet, Pan 

Brahma, Indra, Candra, bóg Słońca, bóg Księżyca i różni inni półbogowie – są świadomi 

Krsny. Społeczeństwo ludzkie znajduje się pomiędzy półbogami i zwierzętami, dlatego 

niektórzy jego członkowie są mniej lub bardziej świadomi Krsny, a niektórzy całkowicie 

zapomnieli o świadomości Krsny. Żywe istoty trzeciego rzędu, a mianowicie zwierzęta, 

rośliny, trawa i żyjątka wodne, zupełnie zapomniały świadomość Krsny. Przykład o iskrach, 

które podają Vedy, bardzo ułatwia zrozumienie warunków, w których znalazły się różne żywe 

istoty. Lecz ponad wszystkimi żywymi istotami znajduje się Najwyższa Osoba Boga, Krsna, 

czyli Purusottama, który jest zawsze wolny od wszelkich materialnych uwarunkowań. 

    Można postawić pytanie, dlaczego żywe istoty upadły przypadkowo do różnych gatunków 

życia. Aby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw musimy zrozumieć, że nie stało się to 

przypadkowo. Istotami żyjącymi nie żądzą przypadki. Według literatury wedyjskiej żywe 

istoty posiadają wiedzę i dlatego nazywane są caitanya. Dlatego ich położenie w różnych 

warunkach życia nie jest przypadkowe. Dzieje się to z ich własnego wyboru, albowiem 

posiadają one wiedzę. W Bhagavad-gicie Pan mówi, "Porzuć wszystko i po prostu 

podporządkuj się Mnie." Ten proces realizacji Najwyższej Osoby Boga otwarty jest dla 

każdego, lecz to właśnie żywa istota dokonuje wyboru, czy przyjąć, czy też odrzucić tę 

propozycję. W ostatnich wersach Bhagavad-gity Pan Krsna wyraźnie powiedział Arjunie: 
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 "Mój drogi Arjuno, wyjawiłem ci wszystko i teraz do ciebie należy wybór." Żywe istoty 

zeszły do tego materialnego świata pragnąc czerpać z niego przyjemności, i w ten sposób 

same dokonały wyboru. To nie Krsna wysłał je tutaj. Świat materialny stworzony został dla 

przyjemności tych żywych istot, które chciały porzucić wieczną służbę dla Pana i same 

zapragnęły stać się najwyższym podmiotem radości. Według filozofii Vaisnavów, kiedy żywa 

istota pragnie zadowalać swoje zmysły i zapomina o służbie dla Pana, otrzymuje miejsce w 

materialnym świecie, w którym może działać zgodnie ze swym pragnieniem i w ten sposób 

stwarza ona warunki życia, w których odczuwa szczęście lub cierpienie. Powinniśmy 

wiedzieć, że zarówno Pan jak i żywe istoty są wiecznie świadome. Narodziny i śmierć nie 

istnieją ani dla Pana ani dla żywych istot. Kiedy ma miejsce stworzenie, nie znaczy to, że 

stworzone zostają żywe istoty. Pan stwarza ten materialny świat, aby dać uwarunkowanym 

duszom szansę wzniesienia się na wyższą platformę, do świadomości Krsny. Jeśli 

uwarunkowana dusza nie korzysta z tej sposobności, to po rozwiązaniu tego materialnego 

świata wchodzi do ciała Narayana i pozostaje tam w głębokim śnie, aż do następnego 

stworzenia. 

    "W nawiązaniu do tego bardzo odpowiedni jest przykład pory deszczowej. Okresowe 

opady deszczu mogą być uważane za swego rodzaju pośrednik stworzenia, ponieważ po 

opadach deszczu mokre pola są bardzo korzystne dla wzrostu różnego rodzaju roślinności. 

Podobnie, kiedy Pan stwarza, poprzez rzucenie spojrzenia na naturę materialną, natychmiast 

żywe istoty rodzą się w różnych warunkach życia, tak jak różnego typu roślinność wyrasta po 

opadach deszczu. Deszcz jest jeden, ale powoduje wzrost różnego typu warzyw. Deszcz pada 

równo na całe pole, lecz na tym polu wyrastają różne warzywa, o różnych kształtach i 

formach, w zależności od nasion, które zostały zasiane. Podobnie, nasiona naszych pragnień 

są różnorodne. Każda żywa istota posiada odmienne pragnienia i to pragnienie jest tym 

nasieniem, które powoduje jej rozwój w określonym rodzaju ciała. Wyjaśnia to Rupa 

Gosvami, używając słowa papa-bija. Papa znaczy grzeszny. Wszystkie nasze materialne 

pragnienia powinny być uważane za papa-bija, czyli nasiona grzesznych pragnień. 

Bhagavad-gita wyjaśnia, że naszym grzesznym pragnieniem jest to, że nie 

podporządkowujemy się Najwyższemu Panu. Dlatego Pan mówi w Bhagavad-gicie, 

"Ochronię cię przed skutkami grzesznych pragnień." Te grzeszne pragnienia manifestują się 

w różnych rodzajach ciał i dlatego nikt nie może oskarżyć Najwyższego Pana o stronniczość, 

gdy przyznaje On dany rodzaj ciała określonej żywej istocie, i inny rodzaj ciała innej żywej 

istocie. Wszystkie ciała 8 400 000 gatunków życia powstały odpowiednio do stanu umysłu 

indywidualnych istot żywych. Najwyższa Osoba Boga daje im szansę działania zgodnie z ich 

pragnieniami. Dlatego żywe istoty w swoim działaniu korzystają z udogodnień danych im 

przez Pana. 

    "W tym samym czasie rodzą się one z transcendentalnego ciała Pana. Związek między 

Panem i żywymi istotami wyjaśniony jest w literaturze wedyjskiej, w której powiedziane jest, 

że Najwyższy Pan utrzymuje wszystkie Swoje dzieci, dając im wszystko, czego tylko pragną. 

Podobnie w Bhagavad-gicie Pan mówi, "Ja jestem dostarczającym nasienia ojcem wszystkich 

żywych istot" Nietrudno jest zrozumieć, że ojciec daje narodziny swym dzieciom, lecz dzieci 

postępują według swych własnych pragnień. Dlatego ojciec nigdy nie jest odpowiedzialny za 

różną przyszłość swoich dzieci. Każde dziecko może skorzystać z własności ojca i jego 

wskazówek, ale nawet jeśli otrzymują one taki sam spadek, to z powodu swych różnych 

pragnień, każde dziecko stwarza sobie inne życie i w ten sposób cierpi albo odczuwa 

szczęście. 

    "Podobnie, wskazówki Bhagavad-gity dostępne są dla każdego. Każdy powinien 

podporządkować się Najwyższemu Panu, a On zaopiekuje się nami i ochroni nas od 

grzesznych reakcji. Wszystkie żywe istoty otrzymują równe udogodnienia do życia w 

stworzeniu Pana. Wszystko, czy to na ziemi, w wodzie czy w powietrzu, jest równo 
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 rozdzielane pomiędzy wszystkie żywe istoty. Ponieważ wszystkie są synami Najwyższego 

Pana, każda może cieszyć się materialnymi udogodnieniami danymi przez Pana, lecz 

nieszczęsne żywe istoty stwarzają niekorzystne warunki życia, walcząc pomiędzy sobą. 

Odpowiedzialność za tę walkę i co za tym idzie, stwarzanie korzystnych albo niekorzystnych 

warunków życia, spoczywa na żywych istotach, a nie na Najwyższej Osobie Boga. Jeśli więc 

żywe istoty skorzystają z instrukcji Pana podanych w Bhagavad-gicie i rozwiną świadomość 

Krsny, ich życie stanie się wzniosłe i będą mogły powrócić do Boga. 

    "Ktoś może argumentować, że skoro ten materialny świat został stworzony przez Pana, to 

On jest odpowiedzialny za warunki, które w nim panują. Pośrednio jest On odpowiedzialny za 

stworzenie i utrzymanie tego materialnego świata, lecz nigdy nie jest On odpowiedzialny za 

warunki, w których znajdują się różne istoty żywe. Stworzenie materialnego świata 

porównywane jest do stworzenia roślinności przez chmurę. W porze deszczowej chmura 

stwarza różne odmiany warzyw. Chmura leje wodę na powierzchnię ziemi, lecz nigdy 

bezpośrednio nie dotyka ziemi. Podobnie Pan stwarza ten materialny świat poprzez rzucenie 

Swego spojrzenia na naturę materialną. Potwierdzone jest to w Vedach: Pan rzucił spojrzenie 

na naturę materialną i w ten sposób doszło do stworzenia. W Bhagavad-gicie powiedziane 

jest także, że jedynie przez Swoje transcendentalne spojrzenie na naturę materialną, stwarza 

On różnego rodzaju żywe istoty, ruchome i nieruchome, żywe i martwe. 

    "Dlatego stworzenie świata materialnego można uznać za jedną z rozrywek Pana. 

Nazywane jest ono jedną z rozrywek Pana, bowiem stwarza On ten materialny świat wtedy, 

kiedy tego zapragnie. To pragnienie Najwyższej Osoby Boga jest również największą łaską z 

Jego strony, bowiem daje ono uwarunkowanym duszom kolejną szansę rozbudzenia swojej 

pierwotnej, oryginalnej świadomości i powrotu do Boga. Dlatego też nikt nie może winić 

Pana za stworzenie tego materialnego świata. 

    "Dyskusja ta może nam dać jasne zrozumienie różnicy pomiędzy impersonalistami i 

personalistami. Koncepcja impersonalistów zaleca nam roztopienie się w egzystencji 

Najwyższego, a filozofia próżni poleca uczynienie wszelkiej materialnej różnorodności 

pustką. Te filozofie znane są jako Mayavada. Oczywiście manifestacja kosmiczna ma swój 

koniec i staje się próżnią, kiedy żywe istoty zostają wchłonięte do ciała Narayana, aby 

spoczywać w Nim aż do następnego stworzenia. Można to nazwać stanem bezosobowym, 

lecz ten stan nigdy nie jest wieczny. Przerwa w istnieniu różnorodności świata materialnego i 

wchłonięcie żywych istot do ciała Najwyższego nie jest czymś stałym, ponieważ stworzenie 

będzie miało miejsce ponownie, i żywe istoty, które roztapiają się w ciele Najwyższego bez 

rozwinięcia świadomości Krsny, ponownie pojawią się w tym materialnym świecie w czasie 

następnego stworzenia. Bhagavad-gita potwierdza fakt, że ten materialny świat podlega 

stworzeniu i unicestwieniu. Odbywa się to nieustannie i uwarunkowane dusze, które nie 

posiadają świadomości Krsny, powracają raz za razem do tego materialnego świata, kiedy jest 

on stwarzany. Jeśli takie uwarunkowane dusze skorzystają z tej sposobności i rozwiną 

świadomość Krsny, stosując się do bezpośrednich wskazówek Pana, wówczas przenoszone są 

do świata duchowego i nie muszą ponownie powracać do tego materialnego stworzenia. 

Dlatego powiedziane jest, że zwolennicy filozofii pustki oraz impersonaliści nie są bardzo 

inteligentni, bowiem nie przyjmują oni schronienia lotosowych stóp Pana. Ponieważ są oni 

mniej inteligentni, podejmują oni różnego rodzaju wyrzeczenia albo po to, aby osiągnąć 

nirvanę, co oznacza zakończenie materialnych warunków życia, lub jedność poprzez 

roztopienie się w ciele Pana. Wszyscy z nich upadają ze swoich ścieżek, bowiem lekceważą 

oni lotosowe stopy Pana." 

    Przestudiowawszy całą literaturę wedyjską i wysłuchawszy wszelkich autorytetów, 

Krsnadasa Kaviraja Gosvami wyraził swoją opinię w Caitanya-Caritamrta, że Krsna jest 

jedynym najwyższym panem, a żywe istoty są Jego wiecznymi sługami. Jego stwierdzenie 

potwierdzają modlitwy Ved uosobionych. W konkluzji możemy stwierdzić, że każdy znajduje 
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 się pod kontrolą Najwyższej Osoby Boga, każdy służy pod najwyższym przewodnictwem 

Pana, i że każdy obawia się Najwyższej Osoby Boga. To w obawie przed Nim różne 

czynności są wykonywane poprawnie. Każdy podlega Najwyższemu Panu, lecz mimo tego 

Pan nie jest stronniczy w stosunku do żywych istot Jest On jak nieograniczone niebo. Tak jak 

iskry tańczą w ogniu, podobnie żywe istoty są jak ptaki latające po nieograniczonym niebie. 

Niektóre z nich latają bardzo wysoko, niektóre latają na mniejszej wysokości, a jeszcze inne 

na jeszcze mniejszej wysokości. Różne ptaki latają w różnych pozycjach zgodnie ze swymi 

możliwościami, lecz samo niebo nie ma nic wspólnego z tymi możliwościami. W Bhagavad-

gicie Pan mówi, że przyznaje On żywym istotom różne pozycje proporcjonalnie do ich 

oddania, i nie ma w tym żadnej stronniczości z Jego strony. Dlatego, pomimo różnych 

pozycji, w których znajdują się żywe istoty w różnych sferach i różnych gatunkach życia, 

wszystkie zawsze znajdują się pod kontrolą Najwyższej Osoby Boga, lecz mimo tego nigdy 

nie jest On odpowiedzialny za ich różne warunki życia. Dlatego jest rzeczą głupią i sztuczną 

myśleć, że jest się równym Najwyższemu Panu, a jeszcze większą głupotą jest myślenie, że 

nie widziało się Boga. Każdy widzi Boga w Jego różnych aspektach. Jedyną różnicą jest to, 

że teista widzi Boga jako najukochańszą Najwyższą Osobę, Krsnę, a ateista dostrzega Prawdę 

Absolutną wtedy, kiedy pojawia się przed nim w formie śmierci. 

    Vedy uosobione kontynuowały swą modlitwę. "Nasz drogi Panie, z wszystkich informacji 

wedyjskich wynika, że jesteś najwyższym kontrolerem, a żywe istoty są kontrolowane. 

Zarówno Pan jak i żywe istoty określane są jako nitya, tj. wieczne, i jakościowo są one takie 

same. Lecz pojedynczy nitya, czyli Najwyższy Pan, jest kontrolerem, podczas gdy pozostałe 

nitya są kontrolowane. Indywidualna żywa istota zamieszkuje w tym ciele, i najwyższy 

kontroler, jako Dusza Najwyższa, również jest w nim obecny, lecz jest On kontrolerem duszy 

indywidualnej. Tak brzmi orzeczenie Ved w tej sprawie. Gdyby dusza indywidualna nie była 

kontrolowana przez Duszę Najwyższą, jak wówczas można by było wyjaśnić stwierdzenie 

Ved, że żywa istota wędruje z jednego ciała do drugiego, odczuwając szczęście albo cierpiąc 

na skutek swych przeszłych czynów? Czasem jest ona promowana do wyższego standardu 

życia, a czasem jest degradowana do niższego standardu życia. Uwarunkowane dusze 

znajdują się nie tylko pod kontrolą Najwyższego Pana, lecz są również uwarunkowane przez 

naturę materialną. Ten związek żywych istot z Najwyższym Panem – związek kontrolera i 

kontrolowanych – potwierdza fakt, że Dusza Najwyższa przenika wszędzie, lecz 

indywidualne istoty żywe nigdy nie są wszechprzenikające. Gdyby dusze jednostkowe były 

wszechprzenikające, to nie byłoby mowy o tym, że są one kontrolowane. Teoria mówiąca, że 

Dusza Najwyższa równa jest duszy indywidualnej, jest konkluzją wypaczoną i żadna 

rozsądna osoba jej nie przyjmie. Raczej należy postarać się zrozumieć różnicę pomiędzy 

wiecznym najwyższym i podporządkowanymi Mu wiecznymi duszami." Tak więc Vedy 

uosobione doszły do wniosku: "O Panie, zarówno Ty, jak i ograniczone dhruvy – żywe istoty 

– są wieczne. Forma tego, który jest nieograniczonym i wiecznym, jest czasami 

przedstawiana jako forma kosmiczna. Z kolei literatura wedyjska, taka jak Upanisady, 

barwnie opisuje formę ograniczonych wiecznych żywych istot. Powiedziane jest w niej, że 

oryginalna, pierwotna forma duchowa żywej istoty jest równa pod względem wielkości jednej 

dziesięciotysięcznej części czubka włosa. Powiedziane jest także, że duch większy jest od 

największego i mniejszy od najmniejszego. Indywidualne żywe istoty, które są wiecznie 

integralnymi cząstkami Boga, są mniejsze od najmniejszego. Przy pomocy naszych 

materialnych zmysłów nie możemy zobaczyć ani Najwyższego, który jest większy od 

największego, ani duszy indywidualnej, która jest mniejsza od najmniejszego. Korzystając z 

autorytatywnych źródeł literatury wedyjskiej musimy zrozumieć zarówno największe, jak i 

najmniejsze. Literatura wedyjska stwierdza, że Dusza Najwyższa przebywa w ciele żywej 

istoty i jest wielkości kciuka. Można wysunąć argument, jak coś wielkości kciuka może 

pomieścić się w sercu mrówki? Odpowiedź na to brzmi, że ta miara Duszy Najwyższej 
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 wyrażona jest proporcjonalnie do ciała, w którym On przebywa. W żadnych okolicznościach 

Dusza Najwyższa i indywidualna żywa istota nie mogą być uważane za tożsame, mimo że 

obie przenikają do materialnego ciała żywej istoty. Celem Duszy Najwyższej przebywającej 

w sercu jest kontrolowanie indywidualnej żywej istoty i przewodzenie jej. Choć obie są 

dhruva, czyli wieczne, to jednak żywa istota zawsze znajduje się pod nadzorem Najwyższego. 

    "Można wysunąć argument, że skoro żywe istoty zrodzone są z natury materialnej, to 

wszystkie z nich są równe i niezależne. Jednakże w literaturze wedyjskiej powiedziane jest, że 

Najwyższa Osoba Boga zapładnia naturę materialną żywymi istotami, i w ten sposób się one 

pojawiają. Zatem pojawianie się indywidualnych żywych istot nie jest w istocie 

spowodowane przez samą naturę materialną, tak jak narodzone przez kobietę dziecko nie jest 

jej niezależnym wytworem. Kobieta zostaje najpierw zapłodniona przez mężczyznę i dopiero 

potem rodzi się dziecko. Dziecko narodzone przez kobietę jest integralną cząstką mężczyzny. 

Podobnie, żywe istoty są tylko pozornie wytworem natury materialnej, lecz nie są one 

niezależne. Żywe istoty pojawiają się dzięki zapłodnieniu natury materialnej przez 

najwyższego ojca. Tak więc argument, że żywe istoty nie są integralnymi cząstkami 

Najwyższego, nie wytrzymuje krytyki. Dla przykładu, różne części ciała nie mogą być 

uznawane za równe całości, należy raczej powiedzieć, że całe ciało kontroluje poszczególne 

członki. Podobnie, integralne części najwyższej całości zawsze są zależne i zawsze znajdują 

się pod kontrolą źródła, z którego powstały. Bhagavad-gita stwierdza, że żywe istoty 

stanowią integralne cząstki Krsny: mamaivamśo. Dlatego żaden rozsądny człowiek nie 

przyjmie teorii, że dusza jednostkowa i Dusza Najwyższa należą do tej samej kategorii. Są 

one równe jakościowo, lecz ilościowo Dusza Najwyższa jest zawsze Najwyższym, a dusza 

jednostkowa jest zawsze podległa Duszy Najwyższej. Taka jest konkluzja Ved." 

    Znaczącymi słowami użytymi w związku z tym są yanmaya i cinmaya. W gramatyce 

sanskryckiej słowo mayat używane jest w znaczeniu transformacji, jak również w sensie 

dostatecznej ilości. Filozofowie Mayavadi interpretują, że yanmaya albo cinmaya wskazuje 

na fakt, że żywa istota jest zawsze równa Najwyższemu. Lecz trzeba także rozważyć fakt, czy 

przyrostek mayat stosowany jest dla określenia wystarczalności, czy też transformacji. Żywa 

istota nigdy nie posiada niczego w takiej samej ilości jak Najwyższa Osoba Boga. Dlatego 

przyrostek mayat nie może być użyty dla określenia samowystarczalności indywidualnej 

żywej istoty. Indywidualna żywa istota nigdy nie posiada wystarczającej wiedzy, gdyż w jaki 

sposób znalazła się ona pod kontrolą mayi, czyli energii materialnej? Dlatego to słowo 

"wystarczający" można przyjąć jedynie proporcjonalnie do wielkości żywej istoty. Duchowa 

jedność Najwyższego Pana i żywych istot nigdy nie powinna być uznawana za jednorodność 

(homogeniczność). Każda żywa istota posiada indywidualny charakter. Jeśli przyjmiemy 

homogeniczną jedność, to wówczas poprzez wyzwolenie jednej duszy indywidualnej, 

wszystkie inne dusze indywidualne również natychmiast uzyskałyby wyzwolenie. Lecz 

faktem jest, że każda indywidualna dusza w różny sposób raduje się lub cierpi w tym 

materialnym świecie. 

    Słowo mayat używane jest w znaczeniu transformacji. Czasem używane jest ono też dla 

oznaczenia produktu ubocznego. Teoria impersonalistów mówi, że Brahman przyjął różnego 

rodzaju ciała, i że jest to Jego rozrywka (lila). Istnieje jednak wiele setek i tysięcy gatunków 

życia, takich jak człowiek, półbogowie, zwierzęta, ptaki, i gdyby wszystkie z nich były 

ekspansją Najwyższej Absolutnej Prawdy, to nie było by kwestii wyzwolenia, bowiem 

Brahman jest już wyzwolony. Inną interpretacją wysuwaną przez filozofów Mayavadi jest to, 

że w każdym millennium manifestowane są różne rodzaje ciał, i kiedy dane millennium 

dobiega końca, wszystkie te różne ciała, czy też ekspansje Brahmana, automatycznie stają się 

jednym, i w ten sposób różnorodność manifestacji zostaje zlikwidowana. Potem, w 

następnym millennium – według tej teorii – Brahman ponownie rozwija się w różnorodne 

formy cielesne. Jeśli przyjmiemy tę teorię, to wówczas Brahman staje się przedmiotem zmian, 
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 a to jest coś, czego nie możemy zaakceptować. Z Vedanta-sutry wiemy, że Brahman jest z 

natury pełen radości. Dlatego nie może On zmieniać się w ciało podlegające tylu cierpieniom. 

W rzeczywistości istoty żywe, które są integralnymi cząstkami Brahmana, są cząstkami 

nieskończenie małymi i mają skłonność do ulegania energii iluzorycznej. Jak wyjaśniliśmy 

wcześniej, cząstki Brahmana są niczym iskry szczęśliwie tańczące w ogniu, lecz istnieje 

szansa, że mogą one wypaść z tego ognia i znaleźć się w dymie, choć dym to tylko inny stan 

ognia. Ten świat materialny jest jak dym, a świat duchowy jest niczym płomienny ogień. 

Niezliczone żywe istoty mają tendencję upadania ze świata duchowego do świata 

materialnego, z chwilą, kiedy ulegają wpływowi energii iluzorycznej. Lecz kiedy zaczną 

kultywować prawdziwą wiedzę i uwolnią się od zanieczyszczeń tego materialnego świata, 

mają możliwość ponownie osiągnąć wyzwolenie. 

    Teoria propagowana przez demony (asury) mówi, że żywe istoty rodzą się z materialnej 

natury (prakrti) na skutek kontaktu z purusą. Tej teorii także nie możemy przyjąć, ponieważ 

zarówno materialna natura, jak i Najwyższa Osoba Boga istnieją wiecznie. Ani Najwyższa 

Osoba Boga ani materialna natura nie mają narodzin. Najwyższy Pan znany jest jako aja, 

czyli nienarodzony. Podobnie, materialna natura jest także określana jako aja. Obydwa 

terminy, aja i aja, znaczą "nienarodzony". Ponieważ zarówno materialna natura, jak i 

Najwyższy Pan nie mają narodzin, nie jest możliwe, aby ich kombinacja mogła dać narodziny 

żywym istotom. Tak jak czasem woda w kontakcie z powietrzem powoduje powstanie 

niezliczonych baniek, tak kombinacja natury i Najwyższej Osoby Boga powoduje pojawianie 

się żywych istot w tym materialnym świecie. Tak jak bańki na wodzie przyjmują różne 

kształty, tak też żywe istoty pojawiają się w tym materialnym świecie w różnych kształtach i 

różnych warunkach, odpowiednio do wpływów sił natury materialnej. Dlatego nie jest rzeczą 

niewłaściwą stwierdzić w konkluzji, że żywe istoty pojawiają się w tym materialnym świecie 

przyjmując różne kształty, takie jak istoty ludzkie, półbogowie, zwierzęta, ptaki, itd., wskutek 

swoich różnych pragnień. Nikt nie może powiedzieć, kiedy te pragnienia zostały rozbudzone, 

i dlatego mówi się: anadi-karma: że nie można zbadać przyczyny tej materialnej egzystencji. 

Nikt nie wie, kiedy rozpoczęło się materialne życie, lecz faktem jest że posiada ono swój 

początek, bowiem pierwotnie każda żywa istota była iskrą duchową. Tak jak iskry spadające 

na ziemię z płonącego ognia mają swój początek, podobnie żywe istoty przychodzące do tego 

materialnego świata mają swój początek, lecz nikt nie potrafi powiedzieć, kiedy to się stało. 

Nawet w czasie rozwiązania manifestacji kosmicznej, kiedy żywe istoty pogrążają się w 

duchową egzystencję Pana, niczym w głęboki sen, ich pierwotne pragnienia, aby panować 

nad naturą materialną, nie znikają. Przy następnej manifestacji kosmicznej żywe istoty 

pojawiają się ponownie, aby wypełnić te same pragnienia i dlatego pojawiają się one w 

różnych gatunkach życia. 

    To roztopienie czy pogrążenie się w Najwyższym w czasie rozwiązania manifestacji 

kosmicznej porównywane jest do miodu. W plastrze miodu zakonserwowane są smaki 

różnych kwiatów i owoców. Kiedy pije się miód, to nie można rozróżnić jaki rodzaj miodu 

zebrany został z określonych kwiatów, lecz wyśmienity smak miodu wskazuje na to, że miód 

ten nie jest jednorodny, lecz że jest on kombinacją różnych smaków. Inny przykład jest taki, 

że chociaż różne rzeki mieszają się z wodą morza, to nie znaczy to, że tracą one przez to 

swoje indywidualne tożsamości. Choć wody Yamuny i Gangesu mieszają się z wodą morza, 

to mimo tego rzeki Yamuna i Ganges nadal istnieją niezależnie. Roztopienie, czy pogrążenie 

się różnych żywych istot w Brahmanie w czasie rozwiązania manifestacji kosmicznej dotyczy 

zaniku różnego rodzaju ciał; lecz żywe istoty razem ze swoimi różnymi smakami pozostają 

zanurzone w Brahmanie, zachowując swą indywidualność, aż do czasu kolejnej manifestacji 

materialnego świata. Tak jak słona woda morska i słodkie wody Gangesu są różne, i różnica 

pomiędzy nimi nie przestaje istnieć, tak różnica pomiędzy Najwyższym Panem i żywymi 

istotami również istnieje przez cały czas, mimo tego iż wydaje się, że w czasie rozwiązania 



172 

 manifestacji kosmicznej różnica ta ulega zatraceniu. W konkluzji stwierdzamy, że nawet 

kiedy żywe istoty uwalniają się od zanieczyszczeń tego materialnego świata i wchodzą do 

królestwa duchowego, nie tracą one swych indywidualnych smaków (ras) charakteryzujących 

ich związki z Najwyższym Panem. 

    Vedy uosobione kontynuowały: "Nasz drogi Panie, wszystkie istoty żywe przyciągane są 

przez Twoją materialną energię i tylko dzięki temu, że błędnie uważają się one za wytwór 

materialnej natury, wędrują z jednego ciała do drugiego, w zapomnieniu o swym wiecznym 

związku z Tobą. Z powodu ignorancji te żywe istoty błędnie utożsamiają się z ciałami z 

różnych gatunków życia, a w szczególności kiedy osiągają ludzką formę życia, utożsamiają 

się z określoną grupą ludzi, z określonym narodem, rasą, czy tzw. religią, zapominając o 

swojej prawdziwej tożsamości, tym, że są Twoimi wiecznymi sługami. Na skutek tej błędnej 

koncepcji życia podlegają bezustannie powtarzającym się narodzinom i śmierci. Pośród 

milionów takich żywych istot być może jedna staje się na tyle inteligentna, że poprzez 

przebywanie z czystymi bhaktami dochodzi do zrozumienia świadomości Krsny i wychodzi 

poza obszar błędnych materialnych koncepcji." 

    W Caitanya-caritamrta Pan Caitanya stwierdził, że żywe istoty wędrują poprzez ten 

wszechświat w różnych gatunkach życia, lecz jeśli jedna z nich staje się wystarczająco 

inteligentna, to dzięki łasce mistrza duchowego i Najwyższej Osoby Boga, Krsny, rozpoczyna 

życie duchowe w świadomości Krsny. Powiedziane jest: harim vina na mrtim taranti: bez 

pomocy Najwyższej Osoby Boga nie można wydostać się ze szpon powtarzających się 

narodzin i śmierci. Jedynie Najwyższy Pan, Osoba Boga, może uwolnić uwarunkowane dusze 

z cyklu powtarzających się narodzin i śmierci. 

    Vedy uosobione kontynuowały: "Wpływ czasu – przeszłości, teraźniejszości i przyszłości – 

i materialne niedole, takie jak nadmierne ciepło, nadmierne zimno, narodziny, śmierć, starość, 

choroby, są po prostu ruchem Twoich brwi. Wszystko funkcjonuje pod Twoim nadzorem. W 

Bhagavad-gicie jest powiedziane, że wszystko w tym materialnym świecie odbywa się pod 

kierunkiem Najwyższej Osoby Boga, Krsny. Ta materialna egzystencja jest przeszkodą dla 

osób, które nie są Ci oddane. Lecz dla tych, którzy są oddanymi Tobie duszami i którzy są w 

pełnej świadomości Krsny, nie jest ona źródłem obaw. Kiedy pojawił się Pan Nrsimhadeva, 

Prahlada Maharaja nigdy się Go nie bał, podczas gdy jego ateistyczny ojciec natychmiast 

stanął w obliczu śmierci uosobionej i został zabity. Dlatego, mimo że Pan Nrsimhadeva 

pojawia się jako śmierć dla takiego ateisty jak Hiranyakaśipu, to zawsze jest On łaskawy dla 

bhaktów takich jak Prahlada, dla których jest On rezerwuarem wszelkich przyjemności. 

Czysty bhakta nie boi się śmierci, narodzin, starości i chorób. 

    Śripada Śridhara Svami napisał bardzo piękny wers, który brzmi w ten sposób: "Mój drogi 

Panie, jestem żywą istotą ciągle nękaną przez warunki egzystencji materialnej. Kołowrót tej 

egzystencji materialnej roztrzaskuje mnie na drobne kawałki i na skutek grzesznych czynów 

w tym materialnym świecie, płonę w ogniu materialnej reakcji. Tak czy inaczej, mój drogi 

Panie, przychodzę schronić się u Twych lotosowych stóp. Proszę przyjmij mnie i daj mi 

schronienie." Śrila Narottama dasa Thakur także modli się w podobny sposób: "Mój drogi 

Panie, synu Nandy Maharajy, skojarzony z córką Króla Vrsabhanu, po wielkich cierpieniach 

w tym materialnym świecie, przychodzę schronić się u Twoich lotosowych stóp, i modlę się, 

abyś był dla mnie łaskawy. Proszę, nie odrzucaj mnie, bowiem prócz Ciebie nie mam żadnego 

schronienia." 

    Wniosek z tego jest taki, że jakikolwiek proces samorealizacji czy realizacji Boga inny niż 

bhakti-yoga, czyli służba oddania, jest niesamowicie trudny. Przyjęcie schronienia w służbie 

oddania dla Pana w pełnej świadomości Krsny jest dlatego jedyną drogą uwolnienia się od 

zanieczyszczeń uwarunkowanego życia, szczególnie w tym wieku. Ci, którzy nie są w 

świadomości Krsny, po prostu marnują swój czas i nie mają żadnego dowodu na to, że 

praktykują życie duchowe. 
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     Pan Ramacandra powiedział: "Zawsze chronię i pokładam zaufanie w tych, którzy 

podporządkowują się Mi i postanawiają zawsze z oddaniem Mi służyć, bowiem takie są Moje 

naturalne skłonności." Podobnie Pan Krsna mówi w Bhagavad-gicie: "Oddziaływanie 

materialnej natury jest nie do przezwyciężenia, lecz każdy kto podporządkowuje się Mi, może 

bez trudu wyzwolić się spod jej wpływu." Bhaktów nie interesują spory z abhaktami, 

zmierzające do unicestwienia ich teorii. Zamiast marnować czas w ten sposób, zawsze zajęci 

są w pełnej świadomości Krsny transcendentalną służbą miłości dla Pana. 

    Vedy uosobione kontynuowały: "Nasz drogi Panie, choć wielcy yogini-mistycy mogą 

posiadać pełną kontrolę nad słońcem umysłu i huraganem zmysłów, to dopóki nie przyjmą 

oni schronienia autentycznego mistrza duchowego, pozostaną ofiarami materialnych 

wpływów i nigdy nie odniosą sukcesu w swych próbach samorealizacji. Takie pozbawione 

przewodnictwa osoby porównywane są do kupców wypływających na morze na statku, na 

którym nie ma kapitana. Nikt nie jest w stanie wyzwolić się ze szponów tej materialnej natury 

poprzez swoje własne wysiłki. Należy przyjąć autentycznego mistrza duchowego i pracować 

pod jego kierunkiem. Wówczas staje się możliwym pokonanie niewiedzy tego materialnego 

świata. Śripada Śridhara Svami napisał bardzo piękny wers, który nawiązuje do tego: "O 

miłosierny mistrzu duchowy, przedstawicielu Najwyższej Osoby Boga, kiedy mój umysł w 

pełni podporządkuje się twym lotosowym stopom? Tylko wtedy, dzięki twojej łasce, będę w 

stanie uwolnić się od wszelkich trudności w życiu duchowym i moje życie wypełni się 

ekstatycznym szczęściem." 

    Pełne ekstazy samadhi, czy też pogrążenie się w medytacji o Najwyższej Osobie Boga, 

można osiągnąć poprzez nieustające zaangażowanie w służbę Jemu, a takie zaangażowanie w 

służbę oddania możliwe jest tylko wtedy, kiedy działa się pod kierunkiem autentycznego 

mistrza duchowego. Dlatego Vedy pouczają nas, że aby poznać naukę służby oddania, trzeba 

podporządkować się autentycznemu mistrzowi duchowemu. Bona fide mistrz duchowy to ten, 

kto zna naukę służby oddania poprzez sukcesję uczniów. Sukcesja uczniów nazywana jest 

śrotriyam. Pierwszym symptomem kogoś, kto jest mistrzem duchowym w sukcesji uczniów 

jest to, że jest on w stu procentach usytuowany w bhakti-yodze. Czasem ludzie lekceważą 

mistrza duchowego i usiłują dojść do samorealizacji poprzez praktykę yogi mistycznej, lecz 

jest wiele przykładów niepowodzeń, które zdarzały się nawet tak wielkim yoginom jak 

Viśvamitra. W Bhagavad-gicie Arjuna powiedział, że kontrolowanie umysłu jest tak 

niepraktyczne, jak powstrzymanie wiejącego huraganu. Czasami umysł porównywany jest do 

rozwścieczonego słonia. Bez przestrzegania wskazówek mistrza duchowego nie można 

kontrolować umysłu i zmysłów. Jeśli więc ktoś praktykuje yogę mistyczną, lecz nie przyjmuje 

mistrza duchowego, z pewnością upadnie. Po prostu zmarnuje on swój cenny czas. Vedy 

mówią, że nikt nie może posiadać pełnej wiedzy nie mając mistrza duchowego, acaryi. 

Acaryavan puruso veda: ten, kto przyjął acaryę, wie co jest czym. Prawdy Absolutnej nie 

można zrozumieć poprzez argumenty. Ten, kto osiągnął etap doskonałości bramińskiej, w 

naturalny sposób staje się wyrzeczony. Nie ubiega się o żadne materialne zyski, bowiem 

dzięki wiedzy duchowej doszedł on do wniosku, że w tym świecie nie brakuje niczego. 

Najwyższa Osoba Boga dostarcza wszystkiego w wystarczających ilościach. Dlatego 

prawdziwy bramin nie dąży do materialnej doskonałości. Raczej udaje się do autentycznego 

mistrza duchowego i stosuje się do jego poleceń. Jedna z kwalifikacji mistrza duchowego to 

brahmanistham – co oznacza, że porzucił on wszelkie inne czynności i poświęcił swe życie 

pracy dla Najwyższej Osoby Boga, Krsny. Kiedy autentyczny uczeń udaje się do 

autentycznego mistrza duchowego, to pokornie modli się on do niego: "Mój drogi panie, 

łaskawie zechciej przyjąć mnie na swego ucznia i wyszkolić mnie w taki sposób, abym mógł 

porzucić wszelkie inne procesy samorealizacji i po prostu zająć się świadomością Krsny, 

służbą oddania." Bhakta zaangażowany w transcendentalną służbę miłości dla Pana pod 

kierunkiem mistrza duchowego, medytuje w następujący sposób: "Mój drogi Panie, jesteś 
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 rezerwuarem wszelkiej przyjemności. Skoro Ty jesteś obecny, jaki sens ma tymczasowa 

przyjemność płynąca z wytwornego towarzystwa, przyjaźni i miłości? Osoby nie mające 

wiedzy o najwyższym rezerwuarze przyjemności szukają jej w przyjemności zmysłowej, lecz 

przyjemność ta jest krótkotrwała i złudna. Nawiązując do tego, Vidyapati, wielki poeta 

Vaisnava powiedział: "Niewątpliwie jest nieco przyjemności w społeczeństwie, przyjaźni i 

miłości, przyjemności materialnej, lecz taka przyjemność nie zadowala mego serca, które jest 

jak pustynia." Na pustyni potrzebny jest ocean wody. Lecz jeśli na pustyni jest tylko kropla 

wody, to jaki jest z niej pożytek? Podobnie nasze materialne serca pełne są różnorodnych 

pragnień, które nie mogą być zaspokojone w materialnym społeczeństwie, poprzez materialną 

przyjaźń i miłość. Kiedy nasze serca zaczynają czerpać przyjemność z najwyższego 

rezerwuaru przyjemności, wówczas dopiero możemy być usatysfakcjonowani. 

Transcendentalna satysfakcja możliwa jest jedynie w służbie oddania, w pełnej świadomości 

Krsny. Vedy uosobione kontynuowały: "Nasz drogi Panie, jesteś sac-cid-ananda-vigraha, 

wieczny, pełen szczęścia i wiedzy, i ponieważ żywe istoty są integralnymi cząstkami Twojej 

Osoby, ich naturalnym stanem istnienia jest stan pełnej świadomości Ciebie. Każdy, kto 

rozwinął taką świadomość w tym materialnym świecie, już nie jest dłużej zainteresowany 

materialistycznym sposobem życia. Osobę świadomą Krsny przestaje interesować życie 

rodzinne i życie w zamożności. Przyjmuje jedynie rzeczy niezbędne do zaspokojenia swych 

potrzeb cielesnych. Nie interesuje ją już dłużej szukanie przyjemności zmysłowych. Perfekcja 

ludzkiego życia polega na wiedzy i wyrzeczeniu, lecz bardzo trudno jest osiągnąć wiedzę i 

wyrzeczenie prowadząc życie rodzinne. Dlatego osoby świadome Krsny przyjmują 

schronienie w towarzystwie bhaktów lub w świętych miejscach pielgrzymek. Takie osoby 

wiedzą jaki jest związek pomiędzy Duszą Najwyższą i indywidualnymi żywymi istotami, i 

nigdy nie ulegają one cielesnej koncepcji życia. Ponieważ zawsze z pełną świadomością 

noszą Cię w swych sercach, są one tak oczyszczone, że każde miejsce, do którego się udają, 

staje się świętym miejscem pielgrzymek, a woda, którą obmywa się ich stopy, jest w stanie 

wyzwolić wiele grzesznych osób tego materialnego świata." 

    Kiedy Prahlada Maharaja został zapytany przez swego ateistycznego ojca, czego się 

nauczył, odpowiedział mu, że dla osoby materialistycznej, która zawsze jest pełna niepokoju z 

powodu swojego zaangażowania w krótkotrwałe i względne prawdy, najlepszym wyjściem 

jest porzucenie ślepej ścieżki życia rodzinnego i udanie się do lasu, aby przyjąć schronienie 

Najwyższego Pana. Ci, którzy są czystymi bhaktami, znani są jako mahatmowie – czyli 

wielcy mędrcy, osoby doskonałe w wiedzy. Zawsze myślą oni o Najwyższym Panu i Jego 

lotosowych stopach i w ten sposób automatycznie zostają wyzwoleni. Zawsze pozostając w 

takiej pozycji, zostają "naelektryzowani" przez niepojęte energie Pana i dlatego sami stają się 

źródłem wyzwolenia dla swych zwolenników i bhaktów. Osoba świadoma Krsny jest w pełni 

"naelektryzowana" duchowo i dlatego każdy, kto styka się z nią albo przyjmuje schronienie 

takiego czystego bhakty, zostaje w podobny sposób "naelektryzowany" przez energie 

duchowe. Tacy bhaktowie nigdy nie są dumni z materialnych bogactw. Materialne bogactwa 

to na ogół dobre pochodzenie, wykształcenie, piękno i zamożność, lecz choć bhakta Pana 

może posiadać wszystkie cztery wyżej wymienione bogactwa, nigdy nie daje się ponieść 

dumie pochodzącej z posiadania tych rzeczy. Wielcy bhaktowie Pana podróżują po całym 

świecie, z jednego miejsca pielgrzymek do następnego, i po drodze spotykają oni wiele 

uwarunkowanych dusz. Przebywając z nimi, przekazują im wiedzę transcendentalną, w ten 

sposób wyzwalając ich z materialnego świata. Wielcy bhaktowie mieszkają w takich 

miejscach jak Vrndavana, Mathura, Dvaraka, Jagannatha Puri i Navadvipa, bowiem w takich 

miejscach zbierają się jedynie bhaktowie. W taki sposób korzystają oni z towarzystwa osób 

świętych i dzięki temu robią coraz większy postęp w świadomości Krsny. Postęp taki nie jest 

możliwy w zwykłym życiu rodzinnym, które pozbawione jest świadomości Krsny. 
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     Vedy uosobione kontynuowały: "Nasz drogi Panie, są dwa rodzaje transcendentalistów: 

impersonaliści i personaliści. Według impersonalistów ta materialna manifestacja jest 

fałszywa i jedynie Prawda Absolutna jest rzeczywistością. Jednak według personalistów ten 

materialny świat – choć bardzo krótkotrwały – nie jest mimo tego fałszywy, lecz rzeczywisty. 

Ci transcendentaliści posiadają różne argumenty, za pomocą których próbują wykazać 

słuszność swoich filozofii. W rzeczywistości świat materialny jest jednocześnie zarówno 

prawdziwy jak i nieprawdziwy. Jest prawdziwy, bowiem wszystko jest ekspansją Najwyższej 

Prawdy Absolutnej, i jest nieprawdziwy, bowiem jego istnienie jest tymczasowe – zostaje 

stworzony i ulega unicestwieniu. Manifestacja kosmiczna nie posiada ustalonej pozycji. Jej 

egzystencja jest przedmiotem wielu zmian. Ci, którzy są zwolennikami uznania tego świata za 

fałszywy, na ogół znani są z maksymy, brahma satya jagan mithya. Wysuwają oni argument, 

że wszystko w tym materialnym świecie składa się z materii. Np. jest wiele rzeczy zrobionych 

z gliny – gliniane garnki, półmiski i inne naczynia. Gdy ulegają one zniszczeniu, mogą być 

przekształcone w wiele innych materialnych form, lecz we wszystkich przypadkach ich 

istnienie jako glina trwa nadal. Gliniany dzban na wodę po zniszczeniu może zostać 

zamieniony w półmisek, lecz zarówno w półmisku jak i w dzbanie na wodę, glina, która 

buduje ich formę, sama w sobie istnieje nadal. Dlatego takie formy jak dzban na wodę, 

półmisek czy inne naczynia, są fałszywe, nierzeczywiste, lecz ich istnienie w postaci gliny, 

która je buduje, jest prawdziwe. Tak przedstawia się wersja impersonalistów. Manifestacja 

kosmiczna jest z pewnością wytworem Prawdy Absolutnej, lecz ponieważ jej egzystencja jest 

tymczasowa, dlatego manifestacja kosmiczna jest fałszywa. Impersonaliści rozumują, że 

Prawda Absolutna, która jest zawsze obecna, jest prawdą jedyną. Według opinii innych 

transcendentalistów jednakże, ten świat materialny, będąc wytworem Prawdy Absolutnej, jest 

także prawdą. Kontrargument impersonalistów jest taki, że materialny świat nie jest 

rzeczywisty, ponieważ czasem materia wytwarzana jest z ducha, a czasem duch wytwarzany 

jest z materii. Tacy filozofowie przedstawiają argument mówiący, że chociaż łajno krowie 

jest martwą materią, to czasem powstają z niego skorpiony. Podobnie martwa materia, taka 

jak paznokcie czy włosy, powstaje z żywego ciała. Dlatego – twierdzą oni – przedmioty 

wytworzone z jakiejś określonej rzeczy nie zawsze są takie same. Na mocy tego argumentu, 

filozofowie Mayavadi stwierdzają, że choć ta manifestacja kosmiczna jest z pewnością 

emanacją z Prawdy Absolutnej, to jednak niekoniecznie jest ona prawdziwa. Według tego 

poglądu, za prawdę powinno się uznać Prawdę Absolutną, podczas gdy manifestacji 

kosmicznej, mimo że jest ona produktem Prawdy Absolutnej, za prawdę uznać nie można. 

    Jednak Bhagavad-gita uznaje poglądy filozofów Mayavadi za poglądy asurów, tj. poglądy 

demonów. Pan mówi w Bhagavad-gicie: asatyam apratistham te jagad ahur aniśvaram. 

Demony sądzą, że ta manifestacja kosmiczna jest fałszywa i że wzajemne oddziaływanie 

materii jest źródłem stworzenia, oraz że nie istnieje kontroler czy też Bóg. Lecz w 

rzeczywistości nie jest to prawdą. Z siódmego rozdziału Bhagavad-gity dowiadujemy się, że 

pięć elementów wulgarnych – ziemia, woda, powietrze, ogień i eter, oraz elementy subtelne – 

umysł, inteligencja i fałszywe ego – to osiem oddzielnych energii Najwyższego Pana. Ponad 

tą niższą, materialną energią, jest także energia duchowa, która znana jest jako żywe istoty. 

(Żywe istoty uznawane są także za wyższą energię Pana). Cała manifestacja kosmiczna jest 

kombinacją wyższej i niższej energii, a źródłem tych energii jest Najwyższa Osoba Boga. 

Najwyższa Osoba Boga posiada wiele różnych energii. Potwierdzają to Vedy: parasya śaktir 

vividhaiva śruyate. Transcendentalne energie Pana są różnorodne, i ponieważ ta różnorodność 

wyemanowała z Najwyższego Pana, to nie może ona być fałszywa. Pan istnieje wiecznie i 

wiecznie istnieją Jego energie. Część energii ma charakter tymczasowy – czasem są one 

zamanifestowane, a czasem niezamanifestowane – lecz nie oznacza to, że są one fałszywe. 

Można podać przykład, że kiedy jakaś osoba jest rozzłoszczona, to robi ona rzeczy, których 

nie robi normalnie. Lecz to, że złość pojawia się i znika, nie oznacza, że energia, dzięki której 



176 

 ta złość może zostać zamanifestowana, jest fałszywa. Teza filozofów Mayavadi o 

nierealności tego świata, nie jest akceptowana przez filozofów z tradycji Vaisnava. Sam Pan 

stwierdza, że pogląd mówiący o nieistnieniu najwyższej przyczyny tej manifestacji, o 

nieistnieniu Boga, lecz utrzymujący, że wszystko jest stworzone na skutek wzajemnego 

oddziaływania materii, jest poglądem asurów (demonów). 

    Filozofowie Mayavadi czasem podają przykład z wężem i liną. W ciemny wieczór zwinięta 

lina jest czasem przyjmowana – na skutek ignorancji – za węża. Lecz pomylenie liny z 

wężem nie znaczy, że lina, czy też wąż, są nierzeczywiste. Dlatego ten przykład filozofów 

Mayavadi mający zilustrować nierzeczywistość tego materialnego świata, nie jest 

odpowiedni. Kiedy jakaś rzecz zostaje przyjęta za fakt, lecz w rzeczywistości wcale nie 

istnieje, to nazywana jest nierzeczywistą, fałszem. Lecz jeśli istnieje, lecz zostaje przyjęta za 

coś innego, nie oznacza to, że jest ona nierzeczywista. Filozofowie tradycji Vaisnava używają 

odpowiedniego przykładu, porównując ten świat materialny do glinianego garnka. Kiedy 

widzimy gliniany garnek, nie znika on od razu i nie zmienia się w coś innego. Może nie mieć 

on trwałości, lecz ten gliniany garnek używany jest do noszenia wody i przez jakiś czas 

widzimy go jako gliniany garnek. Dlatego, chociaż gliniany garnek nie ma trwałości i różny 

jest od pierwotnej, oryginalnej ziemi, to jednak nie możemy powiedzieć, że jest on 

nierzeczywisty. Dlatego w konkluzji powinniśmy stwierdzić, że sama glina i garnek z niej 

ulepiony są prawdziwe, bowiem jedno jest wytworem drugiego. Z Bhagavad-gity wiemy, że 

po rozwiązaniu tej manifestacji kosmicznej, energia powraca do Najwyższej Osoby Boga. 

Najwyższa Osoba Boga zawsze istnieje razem ze Swoimi różnymi energiami. Ponieważ 

materialne stworzenie wyemanowało z Niego, nie możemy powiedzieć, że ta manifestacja 

kosmiczna powstała z pustki czy próżni. Krsna nie jest pustką. Kiedykolwiek mówimy o 

Krsnie, jest On obecny ze Swoją formą, cechami, imieniem, towarzystwem i parafernaliami. 

Krsna nie jest bezosobowy. Pustka czy próżnia nie jest pierwotną przyczyną wszystkiego, ani 

też przyczyna ta nie jest bezosobowa. Pierwszą przyczyną jest Najwyższa Osoba Boga. 

Demony mogą mówić, że to materialne stworzenie jest aniśvara – bez kontrolera czy też 

Boga – lecz takie argumenty ostatecznie nie potrafią oprzeć się krytyce. 

    Przykład podany przez filozofów Mayavadi mówiący, że nieożywiona materia taka jak 

paznokcie i włosy powstaje z tego żyjącego ciała, nie jest mocnym argumentem. Paznokcie i 

włosy są bez wątpienia nieożywione, lecz nie pochodzą one od ożywionej istoty żywej, lecz 

od nieożywionego ciała materialnego. Podobnie argument, że skorpion pochodzi z krowiego 

łajna, mający wykazać, że żywe istoty pochodzą z materii, również nie jest mocnym 

argumentem. Skorpion, który wychodzi z krowiego łajna, jest z pewnością istotą żywą, lecz 

żywa istota nie pochodzi z krowiego łajna. Jedynie materialne ciało tej żywej istoty, ciało 

skorpiona, pochodzi z krowiego łajna. Iskry istot żywych, jak wiemy z Bhagavad-gity, zostają 

wstrzyknięte w materialną naturę i dopiero wtedy mogą zamanifestować różne formy. Ciała 

żywych istot dostarczane są przez naturę materialną, lecz sama żywa istota poczęta jest przez 

Najwyższego Pana. Ojciec i matka dają ciało, którego żywa istota potrzebuje w określonych 

warunkach. Żywa istota wędruje z jednego ciała do innego, zgodnie ze Swoimi różnymi 

pragnieniami. Pragnienia w subtelnej formie inteligencji, umysłu i fałszywego ego towarzyszą 

żywej istocie w jej wędrówce z jednego ciała do innego, i z wyższej woli żywa istota zostaje 

umieszczona w łonie określonego ciała materialnego i wtedy sama rozwija podobne ciało. 

Zatem dusza nie jest produktem materii. Przyjmuje ona określony typ ciała pod nadzorem 

wyższych autorytetów. Według naszego obecnego doświadczenia, ten świat materialny jest 

kombinacją materii i ducha. Duch porusza materię. Dusza (żywa istota) i materia, to różne 

energie Najwyższego Pana. Ponieważ obydwie energie są wytworem najwyższego 

wiecznego, czy też najwyższej prawdy, dlatego są rzeczywiste, nie są fałszem. Ponieważ 

żywa istota jest integralną cząstką Najwyższego, istnieje ona wiecznie. Zatem nie ma dla niej 

kwestii narodzin i śmierci. Tak zwane narodziny i śmierć pojawiają się z powodu tego 
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 materialnego ciała. Stwierdzenie wedyjskie, sarvam khalv idam brahma, oznacza, że 

ponieważ obie energie wyemanowały z Najwyższego Brahmana, wszystko czego 

doświadczamy, nie jest różne od Brahmana. 

    Jest wiele argumentów na istnienie tego materialnego wszechświata, lecz filozoficzna 

konkluzja Vaisnavów jest najlepsza. Przykład glinianego dzbana jest bardzo odpowiedni: 

forma glinianego dzbana może być tymczasowa, lecz ma ona swój określony cel. Celem 

glinianego garnka jest noszenie wody z jednego miejsca w drugie. Podobnie, to materialne 

ciało, mimo że jest tymczasowe, ma swoje specjalne zadanie. Od początku stworzenia żywa 

istota otrzymuje szansę rozwinięcia różnego rodzaju ciał materialnych, zgodnie z 

pragnieniami nagromadzonymi w niej od czasów niepamiętnych. Ludzka forma ciała jest 

szczególną szansą, bowiem w niej można rozwinąć odpowiednią świadomość. 

    Czasami filozofowie Mayavadi wysuwają argument, że jeśli ten materialny świat jest 

rzeczywisty, to dlaczego grhasthom radzi się porzucenie związku z tym światem i przyjęcie 

sannyasy? Lecz zgodnie z filozofią Vaisnavów, sannyasa przyjmowana jest nie dlatego, że 

świat jest nierzeczywisty, lecz po to, by porzucić czynności materialne. Celem sannyasy dla 

Vaisnavy jest wykorzystanie rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem: Śrila Rupa Gosvami podał 

dwie formuły na stosunek do tego materialnego świata. Kiedy Vaisnava wyrzeka się 

materialnego sposobu życia i przyjmuje sannyasę, nie dzieje się to na skutek koncepcji, że ten 

materialny świat jest nierzeczywisty, lecz po to, aby poświęcić się w pełni służbie Panu. 

Dlatego Śrila Rupa Gosvami podaje tę formułę, mówiąc, że nie powinno się być 

przywiązanym do tego materialnego świata, ponieważ materialne przywiązanie jest bez sensu. 

Cały świat materialny, cała manifestacja kosmiczna należy do Boga, do Krsny, i dlatego 

wszystko powinno być wykorzystane w służbie dla Krsny, a bhakta powinien być wolny od 

przywiązań do rzeczy materialnych. Taki jest cel przyjęcia sannyasy przez Vaisnavę. 

Materialista przywiązuje się do materialnego świata, by zadowalać swoje zmysły, lecz 

sannyasin Vaisnava, choć nie przyjmuje niczego dla zadowalania własnych zmysłów, zna 

sztukę wykorzystywania wszystkiego w służbie dla Pana. Śrila Rupa Gosvami dlatego 

skrytykował sannyasinów Mayavadi, ponieważ nie wiedzą oni, że wszystko może być 

wykorzystane w służbie dla Pana. Wręcz przeciwnie, przyjmują oni, że ten świat jest 

nierzeczywisty i dlatego błędnie myślą o wyzwoleniu się od zanieczyszczeń tego 

materialnego świata. Ponieważ wszystko jest ekspansją energii Najwyższego Pana, ekspansje 

te są równie rzeczywiste jak Najwyższy Pan. 

    To, że kosmos jest zamanifestowany tylko przez jakiś czas, nie znaczy, że jest on 

nierzeczywisty lub że źródło, z którego się zamanifestował, jest nierzeczywiste. Ponieważ 

jego źródło jest rzeczywiste, jego manifestacja jest także rzeczywista. 'Trzeba jednakże 

wiedzieć, w jaki sposób ją wykorzystać. Można przytoczyć ten sam przykład: nietrwały 

dzbanek gliniany jest wyprodukowany z gliny, lecz kiedy jest on używany do określonego 

celu, to nie jest on nierzeczywisty. Filozofowie z tradycji Vaisnava wiedzą, w jaki sposób 

wykorzystać tę tymczasową konstrukcję garnka. Kiedy wykorzystywany jest on niewłaściwie, 

jest to błędem. Podobnie, ta ludzka forma ciała, lub ten materialny świat, kiedy 

wykorzystywane są dla fałszywego zadowalania zmysłów, wówczas same są fałszywe. Lecz 

kiedy ta ludzka forma ciała i to materialne stworzenie wykorzystywane są dla służby 

Najwyższemu Panu, to nigdy nie są one fałszywe. Dlatego w Bhagavad-gicie potwierdzono, 

że wykorzystując to ciało i ten materialny świat dla służby Panu, możemy uwolnić się od 

największego niebezpieczeństwa. Kiedy są one wykorzystywane odpowiednio, wtedy ani 

wyższa ani niższa energia emanująca z Najwyższej Osoby Boga nie jest nierzeczywista. Jeśli 

chodzi o czynności karmiczne, to oparte są one głównie na zadowalaniu zmysłów. Dlatego 

osoba zaawansowana w świadomości Krsny nie jest nimi zainteresowana. Dzięki 

wykonywaniu czynności karmicznych można wznieść się na wyższe systemy planetarne, lecz 

tak jak powiedziane jest w Bhagavad-gicie, głupie osoby po wyczerpaniu zasobu skutków 
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 swych pobożnych czynów w królestwie niebiańskim, ponownie powracają do tego niższego 

systemu planetarnego i po jakimś czasie znowu próbują wznieść się na wyższy system 

planetarny. Jedyną korzyścią, jaką z tego mają, jest kłopot związany z udawaniem się na te 

planety i ciągłym powracaniem tutaj, tak jak jest to w przypadku współczesnych naukowców 

materialistycznych, którzy marnują swój czas usiłując udać się Księżyc i ponownie 

powracając na Ziemię. Ci, którzy zajęci są takimi czynnościami, określani są przez Vedy 

uosobione jako andha-parampara, czyli ślepi zwolennicy rytualistycznych ceremonii 

wedyjskich. Choć Vedy wspominają o takich ceremoniach, to jednak nie są one polecane 

inteligentnej klasie ludzi. Ci, którzy są zbyt przywiązani do przyjemności materialnych, 

oczarowani są perspektywą osiągnięcia wyższych systemów planetarnych i dlatego podejmują 

oni takie rytualistyczne czynności. Lecz osoba, która jest inteligentna, lub taka, która przyjęła 

schronienie autentycznego mistrza duchowego, aby zobaczyć rzeczy takimi jakimi są, nie 

podejmuje czynności karmicznych, lecz angażuje się w transcendentalną służbę miłości dla 

Pana. 

    Osoby, które nie są bhaktami, podejmują wedyjskie ceremonie rytualistyczne z powodów 

materialistycznych, a potem są zdezorientowane. Można podać znakomity przykład: osoba 

inteligentna, posiadająca miliony dolarów w banknotach, nie trzyma pieniędzy bez ich 

użytkowania, nawet jeśli wie, że banknoty nie są same w sobie niczym więcej niż papierem. 

Kiedy ktoś ma miliony dolarów w banknotach, to w rzeczywistości trzyma on jedynie duży 

stos papieru, lecz jeśli wykorzystuje je do jakiegoś celu, wówczas czerpie z nich rzeczywistą 

korzyść. Podobnie, chociaż ten materialny świat może być fałszywy, niczym papier, to jednak 

ma on swe właściwe zastosowanie, z którego płyną korzyści. Ponieważ banknoty – mimo że 

są papierem – wydawane są przez rząd, dlatego posiadają one pełną wartość. Podobnie, ten 

materialny świat może być nierzeczywisty lub też tymczasowy, lecz ponieważ jest on 

emanacją z Najwyższego Pana, posiada swą wartość. Filozof tradycji Vaisnava uznaje pełną 

wartość tego materialnego świata, i wie w jaki sposób właściwie wykorzystać ten świat, 

podczas gdy filozof Mayavadi, błędnie uznając banknoty papierowe za fałszywe, wyrzuca je i 

nie potrafi z nich skorzystać. Dlatego Śrila Rupa Gosvami stwierdza, że jeśli odrzuca się ten 

materialny świat, uznając go za nierzeczywisty, nie biorąc pod uwagę jego znaczenia jako 

środka do służenia Najwyższej Osobie Boga, to takie wyrzeczenie posiada małą wartość. 

Osoba, która zna faktyczną wartość tego materialnego świata dla służby Pana, i która nie jest 

przywiązana do tego materialnego świata i wyrzeka się go poprzez nieprzyjmowanie go dla 

zadowalania własnych zmysłów, osiąga w ten sposób prawdziwe wyrzeczenie. Ten 

materialny świat jest ekspansją materialnej energii Pana. Dlatego jest on rzeczywisty. Nie jest 

on fałszem, jak stwierdza się to na przykładzie z wężem i liną. 

    Vedy uosobione kontynuowały: "Manifestacja kosmiczna, z powodu swej nietrwałej 

egzystencji, wydaje się mniej inteligentnym ludziom nierzeczywista." Filozofowie Mayavadi 

tą nietrwałość egzystencji materialnej wykorzystują do potwierdzenia swojej tezy, że ten 

świat jest nierzeczywisty. Według Ved, ten świat nie istniał przed stworzeniem, a po 

unicestwieniu nie będzie już dłużej zamanifestowany. Zwolennicy filozofii próżni czy pustki 

także wykorzystują to twierdzenie Ved i dochodzą do wniosku, że przyczyną tego 

materialnego świata jest pustka. Lecz Vedy nie mówią, że pustka jest przyczyną tego świata. 

Vedy definiują źródło stworzenia i unicestwienia jako yato va imani bhutani jayante: "Ten, z 

którego ta manifestacja kosmiczna wyemanowała, i w którym po unicestwieniu ponownie się 

pogrąży". To samo wyjaśnione jest w Vedanta-sutrze i w pierwszym wersie pierwszego 

rozdziału Śrimad-Bhagavatam przez słowo janmady asya – czyli Ten, z którego wszystkie 

rzeczy emanują. Wszystkie te stwierdzenia wedyjskie wskazują na to, że ta kosmiczna 

manifestacja powstała dzięki Najwyższej Osobie Boga, i kiedy ulega rozwiązaniu, to powraca 

do Niego i w Nim się pogrąża. To samo potwierdzone jest w Bhagavad-gicie: "ta 

manifestacja kosmiczna powstaje i ulega rozwiązaniu, po czym pogrąża się w istnieniu 
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 Najwyższego Pana." To stwierdzenie zdecydowanie potwierdza, że ta określona energia, 

znana jako bahi-ranga maya, czyli energia zewnętrzna – mimo że nietrwałej natury – jest 

energią Najwyższego Pana i jako taka nie może być nierzeczywistą. Jedynie wydaje się być 

nierzeczywistą. Filozofowie Mayavadi stwierdzają, że ponieważ materialna natura nie istnieje 

na początku i przestaje istnieć po jej rozwiązaniu, to dlatego jest nierzeczywista. Lecz zdanie 

Ved na ten temat prezentuje przykład z glinianymi garnkami i miskami: chociaż istnienie 

określonych produktów ubocznych Prawdy Absolutnej ma charakter tymczasowy, to energia 

Najwyższego Pana jest stała. Gliniany garnek czy dzbanek do noszenia wody może zostać 

rozbity albo przemieniony w inny kształt, np. w półmisek czy miskę, lecz składniki, czy też 

materialna podstawa, czyli glina, pozostają takie same. Zasadnicza zasada manifestacji 

kosmicznej jest taka sama, Brahman, czyli Prawda Absolutna. Dlatego teoria filozofów 

Mayavadi, że ta manifestacja kosmiczna jest nierzeczywista, jest jedynie wymysłem umysłu. 

To, że manifestacja kosmiczna jest ulotna i tymczasowa, nie oznacza, że jest ona 

nierzeczywista. Nierzeczywiste jest to, co nigdy nie istniało, lub istnieje tylko w nazwie. Np. 

jajka znoszone przez konia, kwiat rosnący na niebie czy róg królika, to zjawiska, które istnieją 

tylko z nazwy. Koń nie znosi jajek, królik nie ma rogów i kwiaty nie rosną na niebie. Wiele 

rzeczy istnieje tylko z nazwy, czy też tylko w wyobraźni, lecz nie mają one rzeczywistej 

manifestacji. Takie rzeczy mogą być nazywane nierzeczywistymi, fałszywymi. Lecz 

Vaisnava nie twierdzi, że ten materialny świat jest nierzeczywisty tylko dlatego, że jego 

tymczasowa natura przejawia się i ulega rozwiązaniu. 

    Następnie Vedy uosobione powiedziały, że Dusza Najwyższa i dusza jednostkowa, czy też 

innymi słowy, Paramatma i jivatma, nie mogą być równe w żadnych okolicznościach, choć 

obydwie przebywają w tym samym ciele, niczym dwa ptaki siedzące na tym samym drzewie. 

Jak stwierdzono w Vedach, te dwa ptaki, mimo że siedzą obok siebie jak przyjaciele, nie są 

sobie równe. Jeden z nich to po prostu świadek, i ten ptak to Paramatma, czyli Dusza 

Najwyższa, a drugi ptak spożywa owoce z tego drzewa i jest to jivatma. Kiedy zawiązuje się 

manifestacja kosmiczna, jivatma, czyli dusza jednostkowa, pojawia się w tym stworzeniu w 

różnych formach, zgodnie ze swoimi czynnościami karmicznymi w przeszłości i na skutek 

swojego długiego zapomnienia o swej prawdziwej egzystencji, utożsamia się z jakąś 

określoną formą ciała przyznaną jej przez prawa natury materialnej. Po przyjęciu materialnej 

formy zostaje podporządkowana trzem siłom materialnej natury i działa zgodnie z nimi, 

przedłużając w ten sposób swą egzystencję w świecie materialnym. Kiedy pogrążona jest w 

takiej ignorancji, jej naturalne doskonałości, mimo że posiada je w znikomych ilościach, 

ulegają prawie całkowitemu zanikowi. Jednakże doskonałości Duszy Najwyższej, czy też 

Najwyższej Osoby Boga, nie ulegają pomniejszeniu, nawet kiedy pojawia się w tym 

materialnym świecie. Zachowuje On w pełni wszelkie swoje doskonałości i bogactwa i 

jednocześnie trzyma się z dala od wszelkich cierpień tego materialnego świata. Dusza 

uwarunkowana wpada w pułapkę świata materialnego, podczas gdy Dusza Najwyższa, czyli 

Najwyższa Osoba Boga, opuszcza ten świat bez żadnego przywiązania do niego, niczym wąż, 

który zrzuca swoją skórę. Różnica pomiędzy uwarunkowaną duszą indywidualną i Duszą 

Najwyższą jest taka, że Dusza Najwyższa, czyli Najwyższa Osoba Boga, zachowuje swoje 

naturalne doskonałości, znane jako sad-aiśvarya, asta-siddhi i asta-guna. 

    Z powodu ich ubogiego zasobu wiedzy, filozofowie Mayavadi zapominają o fakcie, że 

Krsna zawsze jest pełen sześciu bogactw, ośmiu transcendentalnych cech i ośmiu rodzajów 

doskonałości. Te sześć bogactw to to, że nikt nie przewyższa Krsny pod względem 

zamożności, siły, piękna, sławy, wiedzy i wyrzeczenia. Pierwsza z ośmiu transcendentalnych 

cech Krsny jest taka, że nigdy nie ulega On wpływowi egzystencji materialnej. Wspomniano 

o tym także w Iśopanisad: apapa-viddham: tak jak słońce nigdy nie ulega żadnemu 

zanieczyszczeniu, tak Najwyższy Pan nigdy nie zostaje skażony żadnymi grzesznymi 

uczynkami. Podobnie, choć czasem czyny Krsny wydają się być bezbożne, to jednak nigdy 
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 nie zostaje On zanieczyszczony przez te czyny. Jego drugą transcendentalną cechą jest to, że 

Krsna nigdy nie umiera. W czwartym rozdziale Bhagavad-gity mówi On Arjunie, że zarówno 

On jak i Arjuna wiele razy pojawiali się w tym materialnym świecie, lecz jedynie On pamięta 

wszystkie Swoje czynności – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Oznacza to, że Krsna 

nigdy nie umiera. Zapomnienie powstaje na skutek śmierci. Umierając zmieniamy ciała. To 

jest właśnie zapomnienie. Jednakże Krsna nigdy nie zapomina. Potrafi On pamiętać wszystko 

co się zdarzyło w przeszłości. W przeciwnym razie jak mógłby pamiętać o tym, że najpierw 

przekazał system yogi zawarty w Bhagavad-gicie bogu Słońca Vivasvanowi? A zatem nigdy 

On nie umiera. Ani też nigdy się nie starzeje. Choć Krsna był pradziadkiem, kiedy pojawił się 

na polu bitewnym pod Kuruksetrą, nie pojawił się tam jako starzec. Krsna nie może zostać 

skażony żadnymi grzesznymi uczynkami, Krsna nigdy nie umiera, Krsna nigdy się nie 

starzeje, Krsna nigdy nie ulega rozpaczy, Krsna nigdy nie jest głodny ani spragniony. 

Cokolwiek pragnie, to jest to zgodne z prawem i jest słuszne, i cokolwiek On postanawia, nie 

może być zmienione przez nikogo. Takie są transcendentalne cechy Krsny. Oprócz tego 

Krsna znany jest jako Yogeśvara. Posiada On wszelkie bogactwa i wszelkie siły mistyczne, 

takie jak anima-siddhi, czyli moc stania się mniejszym od najmniejszego. W Brahma-

samhicie powiedziane jest, że Krsna przeniknął do atomu, andantarastha-paramanu-

cayantarastham. Podobnie, Krsna jako Garbhodakaśayi Visnu, znajduje się w tym olbrzymim 

wszechświecie i leży On w Oceanie Przyczyn jako Maha-Visnu, w tak olbrzymiej formie, że 

kiedy następuje Jego wydech, miliony i tryliony wszechświatów emanują z Jego ciała. 

Nazywa się to mahima-siddhi. Krsna także posiada doskonałość zwaną laghima: może On 

stać się najlżejszy. Powiedziane jest w Bhagavad-gicie, że dzięki temu, że Krsna przenika do 

tego wszechświata i do atomów, wszystkie planety unoszą się w powietrzu. Takie jest 

wyjaśnienie nieważkości. Krsna posiada również doskonałość zwaną prapti: może On zdobyć 

cokolwiek tylko Mu się podoba. Posiada On także moc iśita – moc kontrolowania. Nazywany 

jest najwyższym kontrolerem, Parameśvarą. W dodatku Krsna potrafi wywrzeć wpływ na 

każdego. Określane to jest jako vaśita. 

    Krsna posiada wszelkie bogactwa, cechy transcendentalne i siły mistyczne. Żadna żywa 

istota nie może się Mu równać. Zatem teoria filozofów Mayavadi, że Dusza Najwyższa i 

dusza jednostkowa są sobie równe, jest koncepcją błędną. Dlatego wniosek jest taki, że Krsna 

jest obiektem czci, a wszystkie inne żywe istoty są po prostu Jego sługami. To zrozumienie 

nazywa się samorealizacją. Każda inna realizacja własnej jaźni będąca poza tą wieczną służbą 

dla Krsny powodowana jest przez mayę. Mówi się, że ostatnią pułapką mayi jest nakłanianie 

żywej istoty, aby usiłowała stać się równą Najwyższej Osobie Boga. Filozof Mayavadi 

twierdzi, że jest równy Bogu, lecz nie potrafi on odpowiedzieć na pytanie, dlaczego upadł do 

tej materialnej egzystencji. Jeśli jest on Najwyższym Bogiem, więc jak to się stało, że 

oddawał się bezbożnym czynom i wskutek tego poddany został cierpieniom związanym z 

prawem karmy? Kiedy filozofowie Mayavadi pytani są o to, nie są w stanie dać zadowalającej 

odpowiedzi. Spekulacja, że jest się równym Najwyższej Osobie Boga, jest kolejnym 

symptomem grzesznego życia. Nie można przyjąć świadomości Krsny, dopóki nie jest się 

wolnym od wszelkich grzesznych czynności. Sam fakt, że filozof Mayavadi rości sobie prawo 

do stania się jednym z Najwyższym Panem, oznacza, że nie jest on jeszcze wolny od skutków 

swych grzesznych czynów. Śrimad-Bhagavatam mówi, że takie osoby są aviśuddha-

buddhaya, co oznacza, że mają one fałszywe mniemanie o sobie, że są wyzwolone, chociaż w 

tym samym czasie myślą, że są równi Prawdzie Absolutnej. Ich inteligencja nie jest jeszcze 

oczyszczona. 

    Vedy uosobione powiedziały, że jeśli yogini i jnanis nie uwolnią się od grzesznych 

pragnień, to ich określony proces samorealizacji nigdy nie przyniesie im sukcesu. Vedy 

uosobione kontynuowały: "Mój drogi Panie, jeśli święte osoby nie zadbają o to, aby w pełni 

wyplenić korzenie grzesznych pragnień, nie będą mogły doświadczyć Duszy Najwyższej, 
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 mimo że przebywa Ona tuż obok duszy jednostkowej. Samadhi, czyli medytacja oznacza, że 

należy odnaleźć w sobie Duszę Najwyższą. Ten, kto nie uwolnił się od skutków swoich 

grzesznych czynów, nie może zobaczyć Duszy Najwyższej. Jeśli ktoś ma w swoim 

naszyjniku szkatułkę z klejnotem, lecz zapomni o tym klejnocie, to tak, jak gdyby go nie 

posiadał. Podobnie, jeśli dusza jednostkowa medytuje, lecz w rzeczywistości nie postrzega 

obecności Duszy Najwyższej, to nie zrealizowała ona Duszy Najwyższej. Tak więc osoby, 

które podjęły ścieżkę samorealizacji, muszą być bardzo ostrożne, aby nie ulec nieczystym 

wpływom mayi. Rupa Gosvami mówi, że bhakta powinien być wolny od wszelkiego rodzaju 

pragnień materialnych. Bhakta nie powinien ulegać wpływom karmy i jnany. Należy po 

prostu zrozumieć Krsnę i wypełniać Jego rozkazy. Tak wygląda platforma czystego oddania. 

Yogini-mistycy, którzy nadal posiadają nieczyste pragnienia materialnego zadowalania 

zmysłów, nigdy nie odnoszą sukcesu w swych próbach i nie są w stanie zrealizować Duszy 

Najwyższej. Jako tacy, tak zwani yogini i jnanis, którzy po prostu marnują swój czas na 

różnych formach zadowalania zmysłów albo na spekulacjach umysłowych czy też prezentując 

swoje ograniczone siły mistyczne, nigdy nie wyzwolą się z uwarunkowanego życia i będą 

nadal podlegać powtarzającym się narodzinom i śmierci. Dla takich osób zarówno to życie, 

jak i życie następne, staje się źródłem cierpienia. Takie osoby cierpią już w życiu obecnym, i 

ponieważ nie są doskonałe w samorealizacji, dosięgnie je plaga dalszych cierpień w życiu 

następnym. Pomimo wszelkich wysiłków, aby osiągnąć doskonałość, tacy zanieczyszczeni 

pragnieniem zadowalania zmysłów yogini nadal będą cierpieć w tym życiu, jak i w życiu 

następnym. 

    Śrila Viśvanatha Cakravarti Thakur zauważa w związku z tym, że jeśli sannyasini i osoby 

w wyrzeczonym porządku życia, które opuściły swe domy dla osiągnięcia samorealizacji, nie 

angażują się w służbę oddania dla Pana, zostają przyciągani przez prace filantropijne, takie 

jak otwieranie placówek oświatowych, szpitali czy nawet klasztorów, kościołów i świątyń 

półbogów, i stają jedynie wobec wielu kłopotów i problemów z powodu wykonywania tych 

czynności, nie tylko w tym życiu, ale i następnym. Sannyasini, którzy nie wykorzystują tego 

życia na zrealizowanie Krsny, jedynie marnują swój czas i energię na czynności nie 

wchodzące w zakres wyrzeczonego porządku życia. Jednakże jeśli bhakta angażuje się w 

takie czynności jak budowanie świątyni Visnu, to nigdy nie jest to stratą czasu. Takie zajęcia 

określane są jako Krsnarthe akhilacesta, czyli wszelkie czynności spełniane w celu 

zadowolenia Krsny. Otwarcie szkoły przez filantropa i zbudowanie świątyni przez bhaktę nie 

znajduje się na tym samym poziomie. Chociaż otwarcie placówki oświatowej przez filantropa 

może być uczynkiem pobożnym, to jednak obejmowany jest on wpływem karmy, podczas 

gdy zbudowanie świątyni dla Visnu jest służbą oddania. 

    Służba oddania nigdy nie podlega prawom karmy. W Bhagavad-gicie powiedziane jest, że 

bhaktowie wychodzą poza skutki trzech sił materialnej natury i osiągają platformę realizacji 

Brahmana: brahma-bhuyaya kalpate. Bhgavad-gita mówi, sa gunan samatityaitan brahma-

bhuyaya kalpate: bhaktowie Najwyższej Osoby Boga wznoszą się ponad wszelkie skutki 

trzech sił materialnej natury i usytuowani zostają na transcendentalnej platformie Brahmana. 

Bhaktowie wyzwoleni są zarówno w tym życiu, jak i następnym. Każda praca wykonana w 

tym materialnym świecie dla Yajny, czyli Visnu albo Krsny, uważana jest za pracę 

wyzwoloną, lecz bez związku z Acyutą, nieomylną Najwyższą Osobą Boga, nie można 

powstrzymać skutków karmicznych. Życie w świadomości Krsny jest życiem wyzwolenia. W 

konkluzji można stwierdzić, że bhakta, dzięki łasce Pana, jest wyzwolony, zarówno w tym 

życiu, jak i w następnym, podczas gdy karmici, jnani i yogini, nigdy nie są wyzwoleni, ani w 

tym życiu, ani następnym. 

    Vedy uosobione kontynuowały: "Drogi Panie, kto dzięki Twojej łasce zrozumiał chwały 

Twoich lotosowych stóp, obojętny jest na materialne szczęście i nieszczęście. Tak długo jak 

długo istniejemy w tym materialnym świecie, cierpienia materialne są nieuniknione, lecz 
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 bhakta nie poświęca swojej uwagi takim czynom i skutkom, będącym rezultatem pobożnych 

i niepobożnych czynów. Bhakta nie niepokoi się zbytnio, kiedy jest chwalony lub potępiany 

przez ogół ludzi. Czasem, z powodu jego transcendentalnych czynów, ludzie bardzo 

wychwalają bhaktę, a czasem krytykują go, nawet jeśli nie ma podstaw do takiej krytyki. 

Czysty bhakta obojętny jest na pochwały i nagany zwykłych ludzi. W rzeczywistości czyny 

bhakty odbywają się na platformie transcendentalnej. Nie interesują go pochwały czy nagany 

ludzi pochłoniętych działalnością materialną. Jeśli bhakta potrafi utrzymać swoją 

transcendentalną pozycję, wówczas wyzwolenie w tym życiu, jak i w następnym, jest mu 

gwarantowane przez Samą Najwyższą Osobę Boga. Transcendentalna pozycja bhakty w tym 

materialnym świecie utrzymywana jest dzięki obcowaniu z czystymi bhaktami, dzięki 

słuchaniu o pełnych chwały czynach Pana w różnych wiekach i Jego różnych inkarnacjach." 

    Ruch świadomości Krsny opiera się na tej zasadzie. Śrila Narottama dasa Thakur śpiewał: 

"Mój drogi Panie, pozwól mi pełnić transcendentalną, miłosną służbę oddania, tak jak zalecali 

poprzedni acaryowie, i pozwól mi żyć w otoczeniu czystych bhaktów. Takie jest moje 

pragnienie narodziny po narodzinach." Innymi słowy, bhakta nie dba bardzo o to, czy jest 

wyzwolony czy nie, lecz pragnie jedynie służby oddania. Służba oddania polega na tym, że 

nie robi się niczego niezależnie, bez sankcji acaryów. Ruch świadomości Krsny kierowany 

jest przez poprzednich acaryów, ze Śrila Rupa Gosvamim na czele. Przestrzegając tych zasad 

służby oddania w towarzystwie bhaktów, można bez trudu utrzymać swoją transcendentalną 

pozycję. 

    W Bhagavad-gicie Pan mówi, że bhakta, który poznał Go doskonale, jest Mu bardzo drogi. 

Cztery rodzaje ludzi podejmują służbę oddania. Jeśli człowiek jest pobożny, to wówczas, 

kiedy znajduje się w niedoli, udaje się do Pana, pragnąc doznać ulgi w tej niedoli. Jeśli 

pobożny człowiek potrzebuje materialnej pomocy, to także modli się do Pana. Jeśli pobożny 

człowiek ciekawy jest nauki o Bogu, udaje się do Najwyższej Osoby Boga, Krsny. Podobnie, 

pobożny człowiek, który po prostu pragnie zdobyć wiedzę o Krsnie, także zbliża się do 

Najwyższego Pana. Z tych czterech klas ludzi, ostatnia chwalona jest w Bhagavad-gicie przez 

Samego Krsnę. Osoba, która z oddaniem stara się zrozumieć Krsnę i zgłębić wiedzę o Nim, 

idąc w ślady poprzednich acaryów obeznanych z naukową wiedzą o Najwyższym Panu, jest 

godna czci. Taki bhakta może zrozumieć, że wszelkie warunki życia, korzystne i 

niekorzystne, stworzone są przez najwyższą wolę Pana. Kiedy w pełni podporządkowany jest 

on lotosowym stopom Pana, nie dba on o to, czy warunki jego życia są korzystne czy 

niekorzystne. Bhakta nawet niekorzystne warunki przyjmuje za specjalną łaskę Osoby Boga. 

Tak naprawdę, to dla bhakty nie istnieją niesprzyjające warunki. Widzi on, że wszystko 

przychodzi z woli Najwyższego Pana i jako takie jest korzystne. W każdych warunkach życia 

jest on pełen entuzjazmu w wykonywaniu swej służby oddania. Postawa oddania wyjaśniona 

jest w Bhagavad-gicie: bhakta nigdy nie cierpi w niekorzystnych warunkach życia, ani też nie 

unosi się radością z powodu korzystnych warunków. Na wyższych etapach służby oddania 

bhakta nawet nie jest zainteresowany różnymi nakazami i zakazami. Taką pozycję można 

osiągnąć jedynie idąc w ślady acaryów. Ponieważ czysty bhakta idzie w ślady acaryów, 

każdy jego czyn wykonany w służbie oddania ma charakter transcendentalny. Pan Krsna 

poucza nas, że acarya znajduje się poza wszelką krytyką. Początkujący bhakta nie powinien 

uważać, że jest na tym samym poziomie co acarya. Powinno się uznać, że acaryowie są na 

tym samym poziomie co Najwyższa Osoba Boga, i wobec tego ani Krsna ani reprezentujący 

Go acaryowie nie powinni być przedmiotem krytyki początkujących bhaktów. 

    Tak więc Vedy uosobione wielbiły Najwyższą Osobę Boga na wszelkie sposoby. 

Ofiarowanie czci Najwyższej Osobie Boga poprzez modlitwę jest pamiętaniem o Jego 

transcendentalnych cechach, rozrywkach i czynach. Lecz rozrywki i cechy Pana są 

nieograniczone. Dla nas jest rzeczą niemożliwą pamiętanie wszystkich cech Pana. Dlatego 

Vedy uosobione wielbiły Go najlepiej jak tylko potrafiły i na koniec powiedziały. 
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     "Nasz drogi Panie, choć Pan Brahma, bóstwo przewodnie najwyższej planety, 

Brahmaloki, i Król Indra, przewodni półbóg planety niebiańskiej, jak i bóstwa przewodnie 

planety Słońce, planety Księżyc, są Twymi zaufanymi przedstawicielami nadzorującymi 

sprawy tego materialnego świata, to jednak posiadają oni niewielką wiedzę o Tobie. A co 

dopiero mówić o zwykłych istotach ludzkich i spekulantach umysłowych? Nikt nie jest w 

stanie zliczyć Twoich nieograniczonych transcendentalnych cech Panie. Nikt, łącznie ze 

spekulantami umysłowymi i półbogami z wyższych systemów planetarnych, nie jest w stanie 

oszacować długości i szerokości Twojej formy i zliczyć Twoich cech. Myślimy, że nawet Ty 

Panie nie posiadasz pełnej wiedzy o Swoich transcendentalnych cechach. Jest tak dlatego, 

ponieważ jesteś nieograniczony. Choć nie wypada mówić, że nie znasz Samego Siebie, to 

jednak dobrze jest zrozumieć, że ponieważ posiadasz nieograniczone cechy i energie, i Twoja 

wiedza jest nieograniczona, istnieje współzawodnictwo między Twoją wiedzą i ekspansjami 

Twych energii." 

    Z idei, że Bóg i Jego wiedza są nieograniczone wynika, że jak tylko Bóg staje się 

świadomy kilku ze Swoich energii, to postrzega również, że oprócz tych kilku ma również 

wiele innych energii. W ten sposób zarówno Jego energie, jak i Jego wiedza, ciągle się 

powiększają. Ponieważ obie są nieograniczone, nie ma końca Jego energiom i nie ma końca 

Jego wiedzy, za pomocą której poznaje On te Swoje energie. Bóg jest bez wątpienia 

wszechwiedzący, lecz Vedy uosobione mówią, że nawet Sam Bóg nie zna pełnego zasięgu 

Swych energii. Nie oznacza to jednak, że Bóg nie jest wszechwiedzący. Kiedy jakiś fakt jest 

nieznany danej osobie, nazywa się to ignorancją albo brakiem wiedzy. Lecz nie odnosi się to 

do Boga, ponieważ zna On Siebie Samego doskonale, lecz pomimo tego Jego energie i czyny 

ciągle się powiększają. Dlatego zwiększa On również Swoją wiedzę, aby je zrozumieć. 

Obydwie zwiększają się w sposób nieograniczony, i nie mają one końca. W tym sensie można 

powiedzieć, że nawet Sam Bóg nie zna limitu Swych energii i Swoich cech. 

    Każda zdrowo i trzeźwo myśląca żywa istota może w przybliżeniu oszacować, jak 

nieograniczony jest Bóg w ekspansjach Swych energii i w Swych czynach. W literaturze 

wedyjskiej jest powiedziane, że niezliczone wszechświaty emanują, kiedy Maha-Visnu 

wydycha Swą yoga-nidra, i nieskończone wszechświaty z powrotem wchodzą do Jego ciała 

podczas Jego wdechu. Musimy sobie wyobrazić, że te wszechświaty które, zgodnie z naszą 

ograniczoną wiedzą, rozprzestrzeniają się nieskończenie, są tak olbrzymie, że ich "ciężkie" 

składniki – pięć elementów składowych manifestacji kosmicznej, a mianowicie ziemia, woda, 

ogień, powietrze i eter, są nie tylko wewnątrz tych wszechświatów, lecz także pokrywają 

wszechświat siedmioma warstwami, z których każda jest dziesięć razy grubsza od 

poprzedniej. W ten sposób każdy jeden wszechświat jest szczelnie wypełniony, a 

wszechświaty te są niezliczone. Wszystkie te wszechświaty unoszą się w niezliczonych 

porach transcendentalnego ciała Maha-Visnu. Powiedziane jest, że tak jak atomy i cząsteczki 

kurzu unoszą się w powietrzu razem z ptakami i ich liczba nie może być oszacowana, tak 

niezliczone wszechświaty unoszą się w porach transcendentalnego ciała Pana. Dlatego Vedy 

mówią, że Bóg znajduje się poza możliwością naszego poznania. Abanmanasagocara: 

zrozumienie długości i szerokości Pana jest poza zasięgiem naszej spekulacji umysłowej. 

Dlatego osoba, która jest naprawdę wykształcona i rozsądna, nie twierdzi, że jest Bogiem, 

lecz próbuje zrozumieć Boga, rozróżniając pomiędzy tym, co jest duchem, a tym, co jest 

materią. Poprzez takie dokładne rozróżnienie można jasno zrozumieć, że Najwyższy Pan jest 

transcendentalny zarówno wobec wyższej, jak i niższej energii, mimo tego że posiada On 

bezpośredni związek z obiema. W Bhagavad-gicie Pan Krsna wyjaśnia, że chociaż wszystko 

spoczywa w Jego energiach, to jednak On Sam jest różny, czy też oddzielny od Swoich 

energii. 

    Natura i żywe istoty są czasami określane odpowiednio jako prakrti i purusa. Cała 

manifestacja kosmiczna jest połączeniem prakrti i purusa. Natura jest przyczyną składników, 
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 a żywe istoty są przyczyną skutków. Te dwie przyczyny łączą się razem i w efekcie powstaje 

manifestacja kosmiczna. Kiedy ma się wystarczająco dużo szczęścia, aby dojść do właściwej 

konkluzji na temat manifestacji kosmicznej i wszystkiego, co w niej zachodzi, to wówczas 

wie się, że jest ona bezpośrednio i pośrednio spowodowana przez Najwyższą Osobę Boga. W 

Brahma-samhicie stwierdzono, że iśvarah paramah krsnah sac-cid-ananda-vigrahah anadir 

adir govindah sarva-karana-karanam. 

    Ten, kto po wielu rozmyślaniach i rozważaniach osiąga doskonałą wiedzę, dochodzi do 

wniosku, że Krsna, czyli Bóg, jest pierwotną przyczyną wszystkich przyczyn. Zamiast 

spekulacji na temat wielkości Boga – jak jest On wysoki i jak szeroki – czy też filozofowania, 

powinno się dojść do konkluzji Brahma-samhity: sarva-karana-karanam, "Krsna, czyli Bóg, 

jest przyczyną wszystkich przyczyn." Na tym polega doskonałość wiedzy. 

    Veda-stuti, czyli modlitwy ofiarowane przez Vedy uosobione Garbhodakaśayi Visnu, 

najpierw zostały przekazane w sukcesji uczniów przez Sanandanę, który opowiedział je swym 

zrodzonym z Brahmy braciom. Na początku z Brahmy zrodzeni zostali czterej Kumarowie, i 

dlatego znani są jako purva-jata. W Bhagavad-gicie stwierdzono, że system parampara, czyli 

sukcesja uczniów, zaczyna się od Samego Krsny. Podobnie, z modlitw Ved uosobionych 

należy zrozumieć, że system parampara zaczyna się od Najwyższej Osoby Boga, Narayana 

Rsi. Powinniśmy pamiętać, że Veda-suti wypowiadane są przez Kumara Sanandanę, i że 

następnie powtarzane są przez Narayana Rsi w Bodi Aśramie. Narayana Rsi jest inkarnacją 

Krsny mającą nam pokazać ścieżkę samorealizacji polegającą na surowych wyrzeczeniach. W 

tym wieku Pan Caitanya zademonstrował ścieżkę czystej służby oddania, stawiając Siebie w 

roli czystego bhakty. Podobnie w przeszłości Pan Narayana Rsi był inkarnacją Krsny, który 

praktykował surowe wyrzeczenia w Himalajach. Śri Narada Muni słuchał Jego nauk. Tak 

więc z tego, co Narayana Rsi rzekł do Narady Muniego – tak jak przekazał to Kumara 

Sanandana w formie Veda-stuti – można zrozumieć, że Bóg jest jedynym Najwyższym, i że 

wszyscy inni są Jego sługami. 

    W Caitanya-caritamrta powiedziane jest, ekala iśvara krsna: "Krsna jest jedynym 

Najwyższym Bogiem." Ara sava bhrtya, "Wszyscy inni są Jego sługami." Yare yaiche 

nacaya, se taiche kare nrtya. "Najwyższy Pan angażuje wszystkie żywe istoty w różne 

czynności, zgodnie ze Swoim pragnieniem, i w ten sposób demonstrują one wszystkie swoje 

talenty i skłonności." Veda-stuti to oryginalne wskazówki dotyczące związku między żywą 

istotą i Najwyższą Osobą Boga. Najwyższa platforma realizacji, którą żywa istota może 

osiągnąć, jest życie oddane Panu. Nie można poświęcić swego życia Bogu, czyli świadomości 

Krsny, dopóki nie jest się całkowicie wolnym od materialnych zanieczyszczeń. Narayana Rsi 

powiedział Naradzie Muniemu, że istota wszystkich Ved i literatury wedyjskiej (a mianowicie 

czterech Ved, Upanisadów i Puran) dotyczy pełnienia transcendentalnej służby miłości dla 

Pana. W związku z tym Narayana Rsi użył jednego szczególnego słowa – rasa. W służbie 

oddania ta rasa jest środkiem pośrednim, czy też podstawową zasadą wymiany związku 

pomiędzy Panem i żywą istotą. Rasa jest opisana także w Vedach jako iśavasya: "Najwyższy 

Pan jest rezerwuarem wszelkiej przyjemności." Cała literatura wedyjska, Purany, Vedy, 

Upanisady, sutry Vedanty, itd., uczą istotę żywą w jaki sposób osiągnąć tę rasę. Bhagavatam 

także mówi, że stwierdzenia Mahapurany (Śrimad-Bhagavatam), zawierają istotę wszystkich 

ras z całej literatury wedyjskiej. Nigama-kalpa-taror galitam phalam. Bhagavatam jest 

esencją z dojrzałego owocu drzewa literatury wedyjskiej. 

    Rozumiemy, że wraz z oddechem Najwyższej Osoby Boga pojawiły się cztery Vedy, a 

mianowicie Rg-veda, Sama-veda, Yajur-veda i Atharva-veda, oraz historie takie jak 

Mahabharata i wszystkie Purany, które uważa się za historię świata. Historie wedyjskie takie 

jak Purany i Mahabharata nazywane są piątą Vedą. 

    Wersy Veda-stuti powinno się uważać za istotę całej wiedzy wedyjskiej. Czterej 

Kumarowie i wszyscy inni autoryzowani mędrcy doskonale wiedzą, że służba oddania w 
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 świadomości Krsny stanowi istotę całej literatury wedyjskiej, i podróżując w przestrzeni 

kosmicznej, nauczają oni tego na różnych planetach. Powiedziane jest tutaj, że tacy mędrcy 

jak oni i Narada Muni, rzadko podróżują po Ziemi; raczej cały czas podróżują w przestrzeni 

kosmicznej. 

    Mędrcy tacy jak Narada i Kumarowie podróżują po całym wszechświecie po to, aby 

nauczać uwarunkowane dusze i pokazywać im, że ich celem w tym świecie materialnym nie 

jest zadowalanie zmysłów, lecz odzyskanie swej oryginalnej, pierwotnej pozycji, służby 

oddania dla Najwyższej Osoby Boga. W kilku miejscach jest powiedziane, że żywe istoty są 

jak iskry emanujące z ognia, a Najwyższa Osoba Boga jest jak Sam ogień. Kiedy iskry 

wypadają z ognia, to tracą swój naturalny blask. Dlatego potwierdzone jest, że żywe istoty 

przyszły do tego materialnego świata dokładnie tak jak iskry, które wypadają z ognia. Żywa 

istota pragnie naśladować Krsnę i stara się uzależnić od siebie naturę materialną. W ten 

sposób zapomina ona o swej prawdziwej pozycji i jej siła i duchowa tożsamość zostają 

wygaszone. Jednak jeśli żywa istota podejmuje świadomość Krsny, to ponownie zostaje ona 

umieszczona w swej oryginalnej pozycji. Mędrcy i święci, tacy jak Narada czy Kumarowie, 

podróżują po całym wszechświecie kształcąc ludzi i zachęcając swych uczniów, aby oni także 

nauczali procesu służby oddania, by wszystkie uwarunkowane dusze mogły na nowo 

odzyskać swą pierwotną, oryginalną świadomość, czyli świadomość Krsny i doznać ulgi w 

tym pełnym cierpień życiu materialnym. 

    Śri Narada Muni to naistika-brahmacari. Są cztery rodzaje brahmacarinów, i pierwszym z 

nich jest savitra, co odnosi się do brahmacarina, który po inicjacji i ceremonii otrzymania 

świętych nici musi zachowywać przynajmniej trzydniowy celibat. Następny nazywa się 

prajapatya, co odnosi się do brahmacarina, który przestrzega zasad celibatu przynajmniej 

przez rok po inicjacji. Następny nazywa się brahma-brahmacari, co odnosi się do 

brahmacarina przestrzegającego zasad celibatu od chwili inicjacji, aż do zakończenia swych 

studiów nad literaturą wedyjską. Następny etap określany jest jako naistika, i odnosi się do 

tego brahmacarina, który przestrzega zasad celibatu przez całe swoje życie. Spośród tych 

czterech, trzy pierwsze określane są jako upakurvana, co oznacza, że kiedy okres 

brahmacaryi ulega zakończeniu, to mogą oni się ożenić. Naistika-brahmacari wyrzeka się 

życia seksualnego w zupełności. Narada i Kumarowie znani są jako naistika-brahmacarini. 

Życie w brahmacaryi jest szczególnie korzystne pod tym względem, że zwiększa ono pamięć 

i determinację. W związku z tym wspomniane jest, że ponieważ Narada był naistika-

brahmacarinem, mógł on pamiętać wszystko, co usłyszał od swojego mistrza duchowego i 

nigdy tego nie zapomniał. Ten, kto potrafi pamiętać o wszystkim przez cały czas, nazywany 

jest śruta-dhara. Brahmacari, który jest śruta-dhara, potrafi powtórzyć wszystko co usłyszał, 

dokładnie słowo w słowo, bez żadnych notatek i podręczników. Wielki mędrzec Narada 

posiada tę umiejętność i dlatego od chwili, kiedy otrzymał wskazówki od Narayana Rsi, 

zajęty jest propagowaniem filozofii służby oddania na całym świecie. Ponieważ tacy wielcy 

mędrcy są w stanie pamiętać wszystko, są oni bardzo rozważni, samozrealizowani i 

całkowicie skupieni na służbie oddania Panu. Po wysłuchaniu nauk swojego mistrza 

duchowego, Narayana Rsi, wielki mędrzec Narada osiągnął pełną realizację. Został 

usytuowany w prawdzie i stał się tak szczęśliwy, że ofiarował Narayanie Rsi swoje modlitwy. 

    Naistika-brahmacari nazywany jest również vira-vrata. Narada Muni zwrócił się do 

Narayana Rsi jako do inkarnacji Krsny i nazwał go najbardziej życzliwym przyjacielem 

uwarunkowanych dusz. W Bhagavad-gicie jest powiedziane, że Pan Krsna przychodzi w 

każdym millennium, aby chronić Swych bhaktów i unicestwić złoczyńców. Narayana Rsi, 

będący inkarnacją Krsny, także nazywany jest życzliwym przyjacielem uwarunkowanych 

dusz. Bhagavad-gita mówi, że każdy powinien wiedzieć, że nikt nie jest tak życzliwym 

przyjacielem jak Krsna. Każdy powinien zrozumieć, że Pan Krsna jest życzliwym 

przyjacielem każdego i każdy powinien przyjąć schronienie Pana Krsny. W taki sposób 
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 można uzyskać całkowitą pewność i satysfakcję płynącą z wiedzy, że ma się kogoś, kto jest 

w stanie dać nam pełną protekcję. Sam Krsna, Jego inkarnacje i Jego pełne ekspansje, są 

najbardziej życzliwymi przyjaciółmi uwarunkowanych istot, lecz Krsna jest nawet życzliwym 

przyjacielem demonów, bowiem przyznał On zbawienie wszystkim demonom, które 

próbowały Go zabić we Vrndavanie. Dlatego czynności Krsny mają charakter absolutny, 

bowiem jeśli nawet zabija On jakiegoś demona, czy kiedy chroni jakiegoś bhaktę, to jego 

czynności są takie same. Mówi się, że Putana została wyniesiona do takiej samej pozycji jak 

matka Krsny. Kiedy Krsna zabija demona, to powinno się wiedzieć, że ten demon odnosi z 

tego największą korzyść. Jednakże czysty bhakta zawsze chroniony jest przez Pana. 

    Po złożeniu swoich wyrazów szacunku swojemu mistrzowi duchowemu, Narada Muni udał 

się do aśramu Vyasadevy i opowiedział całą historię swojemu uczniowi. Vyasadeva 

odpowiednio przyjął swojego mistrza duchowego, Naradę, w swoim aśramie. Ofiarował mu 

wygodne miejsce i wtedy Narada zaczął opowiadać to, o czym usłyszał od Narayana Rsi. W 

taki oto sposób Śukadeva Gosvami poinformował Maharaję Pariksit o odpowiedziach na jego 

pytania odnośnie istoty wiedzy wedyjskiej i tego, co uważane jest za ostateczny cel Ved. 

Najwyższym celem życia jest poszukiwanie transcendentalnego błogosławieństwa 

Najwyższej Osoby Boga i zaangażowanie się w służbę miłości dla Pana. Powinno się pójść w 

ślady Śukadevy Gosvamiego i wszystkich Vaisnavów znajdujących się w sukcesji uczniów i 

powinno się składać pełne szacunku pokłony Panu Krsnie, Najwyższej Osobie Boga, Hari. 

Cztery odłamy sukcesji uczniów tradycji Vaisnava, a mianowicie Madhva-sampradaya, 

Ramanuja-sampradaya, Visnusvami-sampradaya i Nimbarka-sampradaya, opierając się na 

konkluzjach Ved, zgadzają się, że należy się podporządkować Najwyższej Osobie Boga. 

    Literatura wedyjska podzielona jest na dwie części: śruti i smrti. Śruti to cztery Vedy: Rg, 

Sama, Atharva i Yajus, oraz Upanisady, natomiast smrti to Purany, takie jak Mahabharata, 

która zawiera Bhagavad-gitę. Konkluzja tych wszystkich pism jest taka, że powinno się 

poznać Śri Krsnę jako Najwyższą Osobę Boga. Jest On Parampurusa, czy też Najwyższą 

Osobą Boga, pod którego nadzorem funkcjonuje materialna natura przechodząca przez fazy 

stworzenia, utrzymania i unicestwienia. Po stworzeniu, Najwyższy Pan inkarnuje jako 

Brahma, Visnu i Pan Śiva. Oni zajmują się trzema siłami natury materialnej, lecz ostateczny 

nadzór spoczywa w rękach Pana Visnu, a całość czynności natury materialnej przebiega pod 

kierunkiem Najwyższej Osoby Boga, Krsny. Stwierdza to Bhagavad-gita mówiąc: 

nyadarśana, oraz Vedy, stwierdzając: sa aiksata. 

    Ateistyczni filozofowie systemu Sankhya przedstawiają argumenty mające poprzeć ich 

tezę, że ta manifestacja kosmiczna jest efektem prakrti i purusa. Twierdzą oni, że natura i 

energia materialna tworzą materialną przyczynę i przyczyny rzeczywiste. Prakrti i purusa nie 

są przyczynami ostatecznymi. Na pozór wydaje się, że dziecko rodzi się z połączenia ojca i 

matki, lecz ostateczną przyczyną obojga, zarówno matki, jak i ojca, jest Krsna. Dlatego też 

On jest pierwotną przyczyną, czy też przyczyną wszystkich przyczyn, tak jak to potwierdza 

Brahma-samhita . 

    W naturę materialną przenika Najwyższy Pan oraz żywe istoty. Najwyższy Pan, poprzez 

jedną ze Swoich pełnych ekspansji, manifestuje się jako Ksirodakaśayi Visnu i Maha-Visnu, 

czyli gigantyczna forma Visnu leżąca w Oceanie Przyczyn. Następnie z tej olbrzymiej formy 

Maha-Visnu, w każdym wszechświecie rozprzestrzenia się Garbhodakaśayi Visnu. Z Niego 

pochodzą Brahma, Visnu i Śiva. Visnu przenika do serc wszystkich żywych istot, jak i do 

wszystkich elementów materialnych, łącznie z atomami. Brahma-samhita mówi, 

andantarastha-paramanu-cayantarastham. Jest On wewnątrz tego wszechświatu i wewnątrz 

każdego atomu. 

    Żywa istota posiada małe materialne ciało wybrane spośród różnych gatunków i form, i w 

podobny sposób ten cały wszechświat jest niczym więcej jak materialnym ciałem Najwyższej 

Osoby Boga. Ciało to określane jest w śastrach jako virata rupa. Tak jak indywidualna żywa 
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 istota utrzymuje swe określone ciało, tak Najwyższa Osoba Boga utrzymuje całe kosmiczne 

stworzenie i wszystko co w nim jest. Jak tylko indywidualna żywa istota opuszcza materialne 

ciało, jej ciało natychmiast ulega rozpadowi, i podobnie, jak tylko Pan Visnu opuszcza tę 

manifestację kosmiczną, wszystko ulega rozwiązaniu. Jedynie wtedy, gdy indywidualna żywa 

istota oddaje się Najwyższej Osobie Boga, jej wyzwolenie z egzystencji materialnej jest 

zapewnione. Potwierdza to Bhagavad-gita: mam eva ye prapadyante mayam etam taranti te. 

Przyczyną wyzwolenia jest oddanie się Najwyższej Osobie Boga i nic innego. W jaki sposób 

żywa istota zostaje wyzwolona spod trzech sił materialnej natury po oddaniu się Najwyższej 

Osobie Boga, przedstawia przykład człowieka śpiącego w pokoju. Kiedy jakiś człowiek śpi, 

każdy widzi, że jest on obecny w pokoju, lecz w rzeczywistości człowiek ten nie jest w tym 

ciele, bowiem śpiąc, zapomina o swojej cielesnej egzystencji, mimo że inni mogą dostrzegać 

obecność jego ciała. Podobnie, żywa istota zaangażowana w służbę oddania dla Pana może 

być widziana przez innych jako osoba zajęta różnymi obowiązkami doczesnymi w tym 

materialnym świecie, lecz ponieważ jej świadomość skupiona jest na Krsnie, nie żyje ona w 

tym świecie. Jej zajęcia są inne, tak jak zajęcia śpiącego człowieka są inne od zajęć jego ciała. 

Bhagavad-gita stwierdza, że bhakta cały czas zaangażowany w transcendentalną służbę 

miłości dla Pana, pokonał już oddziaływanie trzech sił materialnej natury. Znajduje się on już 

na platformie Brahmana w swej duchowej realizacji, mimo że wydaje się, że żyje on z tym 

ciałem czy też w tym materialnym świecie. 

    Śrila Rupa Gosvami stwierdził w związku z tym w swej Bhakti-rasamrta-sindhu, że osoba, 

której jedynym pragnieniem jest służba oddania dla Najwyższej Osoby Boga, może znaleźć 

się w jakichkolwiek warunkach w tym materialnym świecie, lecz powinno się ją uważać za 

jivanmukta – za wyzwoloną już w tym ciele, czy w tym materialnym świecie. Tak więc osoba 

w pełni zaangażowana w świadomość Krsny jest osobą wyzwoloną. W rzeczywistości taka 

osoba nie ma nic wspólnego z tym materialnym światem. Ci, którzy nie są w świadomości 

Krsny, określani są jako karmici i jnanis. Osoby takie zatrzymują się na platformie cielesnej i 

umysłowej i dlatego nie są wyzwolone. Taka sytuacja określana jest jako kaivalya-nirasta-

yoni. Osoba usytuowana na platformie transcendentalnej uwalnia się od powtarzających się 

narodzin i śmierci. Stwierdza to czwarty rozdział Bhagavad-gity. Ten, kto rozumie 

transcendentalną naturę Najwyższej Osoby Boga, Krsny, uwalnia się z cyklu powtarzających 

się narodzin i śmierci, i po opuszczeniu swego obecnego ciała powraca do domu, do Boga. 

Taka jest konkluzja wszystkich Ved. Dlatego, zrozumiawszy modlitwy ofiarowane przez 

Vedy, powinno się podporządkować lotosowym stopom Pana Krsny. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do osiemdziesiątego szóstego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Modlitwy Ved uosobionych ". 

*87. Wyzwolenie Pana Śivy 

    Jako wielki bhakta Pana Krsny, Król Pariksit był już wyzwolony, ale dla wyjaśnienia wielu 

tematów, zadawał on różne pytania Śukadevie Gosvamiemu. Pytanie Króla Pariksit w 

poprzednim rozdziale było następujące: "Jaki jest ostateczny cel Ved?" Śukadeva Gosvami 

wytłumaczył tę rzecz, podając autoryzowane opisy pochodzące z sukcesji uczniów, 

zaczynając od Sanandany, aż do Narayana Rsi, Narady, Vyasadevy i następnie samego siebie. 

Wniosek był taki, że ostatecznym celem Ved jest służba oddania, czyli bhakti. Początkujący 

bhakta może zadać wobec tego następujące pytanie: "Jeśli ostatecznym celem życia, albo 

wnioskiem Ved, jest wzniesienie się do platformy służby oddania, to dlaczego wobec tego 

obserwuje się, że bhakta Pana Visnu na ogół nie jest dobrze usytuowany materialnie, podczas 

gdy bhaktowie Pana Śivy opływają w dostatki?" Po to, aby wyjaśnić tę sprawę, Maharaja 
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 Pariksit zapytał Śukadevę Gosvamiego: "Mój drogi Śukadevo Gosvami, na ogół dzieje się 

tak, że ci, którzy wielbią Pana Śivę, czy to w społeczeństwie ludzkim, demonicznym, czy 

społeczeństwie półbogów, zyskują wielkie bogactwa materialne, mimo tego, iż Pan Śiva sam 

żyje jak nędzarz. Z drugiej strony bhaktowie Pana Visnu, który jest kontrolerem bogini 

fortuny, nie zdają się być bardzo zamożni, a czasami nawet żyją w ubóstwie. Pan Śiva ma 

swoje mieszkanie pod drzewem albo w śniegach Himalajów. Nawet nie zbudował sobie 

domu, a mimo to jego czciciele są bardzo bogaci. Krsna, czyli Pan Visnu, żyje jednakże 

dostatnio, czy to na Vaikunthach, czy w tym materialnym świecie, ale jego bhaktowie zdają 

się żyć w ubóstwie. Dlaczego tak się dzieje?" 

    Pytanie Maharajy Pariksit jest bardzo inteligentne. Dwie klasy wielbicieli, mianowicie 

wielbiciele Pana Śivy i wielbiciele Pana Visnu, zawsze żyją w niezgodzie. Nawet dzisiaj te 

dwie klasy w Indiach krytykują się nawzajem, a szczególnie w Południowych Indiach 

zwolennicy Ramanujacaryi i zwolennicy Śankaracaryi zwykli urządzać okazyjne spotkania 

mające na celu zrozumienie konkluzji wedyjskiej. Na ogół zwycięsko z takich spotkań 

wychodzą zwolennicy Ramanujacaryi. Więc Maharaja Pariksit chciał poprzez zadanie tego 

pytania Śukadevie Gosvamiemu wyjaśnić sytuację. To, że Pan Śiva żyje jak nędzarz, chociaż 

jego wielbiciele opływają w dostatki, podczas gdy Pan Krsna, czyli Visnu, jest zawsze 

bogaty, a mimo to Jego bhaktowie żyją w ubóstwie, jest rzeczą zagadkową i sprzeczną dla 

osoby wnikliwej. 

    Śukadeva Gosvami zaczął wyjaśniać Królowi Pariksit pozorną sprzeczność odnośnie 

wielbienia Śivy i Pana Visnu. Pan Śiva jest panem energii materialnej. Energia materialna jest 

reprezentowana przez boginię Durgę, a tak się składa, że Pan Śiva jest jej mężem. Ponieważ 

bogini Durga jest całkowicie zależna od Pana Śivy, należy rozumieć to w ten sposób, że Pan 

Śiva jest panem tej energii materialnej. Energia materialna manifestuje się w trzech cechach, 

mianowicie: dobroci, pasji i ignorancji, a zatem, Pan Śiva jest panem tych trzech cech. 

Chociaż jest on w kontakcie z tymi trzema cechami dla korzyści dusz uwarunkowanych, on 

sam kieruje nimi i nie jest nimi skażony. Mimo iż dusza uwarunkowana podlega tym trzem 

siłom, to jednak Pan Śiva, który jest ich panem, nie ulega im. 

    Z oznajmienia Śukadevy Gosvamiego możemy zrozumieć, że rezultaty wielbienia różnych 

półbogów nie są takie same jak rezultaty wielbienia Pana Visnu, tak jak to przypuszczają 

niektóre mało inteligentne osoby. Wyraźnie oznajmia on, że rezultat, który otrzymuje się 

dzięki wielbieniu Pana Śivy, jest zupełnie różny od rezultatu otrzymywanego przez wielbienie 

Pana Visnu. Stwierdza to również Bhagavad-gita: ci, którzy wielbią różnych półbogów, 

otrzymują takie rezultaty, którymi określeni półbogowie mogą nagradzać. Podobnie ci, którzy 

wielbią energię materialną, nagradzani są odpowiednimi skutkami takiego postępowania, a ci, 

którzy czczą pitów, otrzymują podobny rezultat. Lecz ci, którzy zaangażowani są w służbę 

oddania, czyli wielbienie Najwyższego Pana Visnu, czyli Krsny, udają się na planety 

Vaikuntha albo Krsnalokę. Nie można zbliżyć się do regionu transcendentalnego, czyli 

paravyoma, nieba duchowego, poprzez wielbienie Pana Śivy, Brahmy, czy też 

jakiegokolwiek innego półboga. 

    Ponieważ ten świat materialny jest produktem trzech cech materialnej natury, wszelka 

różnorodność manifestacji pochodzi z tych trzech cech. Z pomocą materialistycznej nauki 

współczesna cywilizacja stworzyła wiele maszyn i udogodnień w życiu, a jednak wszystkie 

one są jedynie różnymi interakcjami trzech cech materialnych. Chociaż wielbiciele Pana Śivy 

są w stanie osiągnąć wiele materialnych zdobyczy, powinni zdawać sobie sprawę z tego, że 

gromadzą jedynie produkty wytwarzane przez te trzy cechy. Te trzy cechy dzielą się z kolei 

na szesnaście, mianowicie: dziesięć zmysłów (pięć zmysłów czynnych i pięć służących do 

zdobywania wiedzy), umysł oraz pięć elementów (ziemia, woda, powietrze, ogień i eter). 

Tych szesnaście składników jest dalszymi rozwinięciami tych trzech cech. Szczęście czy 

bogactwo materialne oznacza zadowalanie zmysłów, szczególnie genitaliów, języka i umysłu. 
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 Poprzez wysiłek umysłowy stwarzamy tak wiele przyjemnych rzeczy dla zadowalania 

genitaliów i umysłu. Bogactwo kogoś z tego materialnego świata ocenia się na podstawie tego 

jak korzysta on z genitaliów i języka, czyli innymi słowy, jak dobrze jest w stanie 

wykorzystać swoje możliwości seksualne i jak bardzo może zadowolić swój wybredny smak 

poprzez jedzenie smacznych dań. Materialny postęp cywilizacji stwarza potrzebę 

wytwarzania, poprzez wysiłek umysłowy, przedmiotów zadowalania zmysłów, po to tylko, by 

osiągnąć szczęście oparte na tych dwóch zasadach: przyjemność dla genitaliów i przyjemność 

dla języka. W tym leży odpowiedź Śukadevy Gosvamiego na pytanie Maharajy Pariksit, 

dlaczego czciciele Pana Śivy są tak zamożni. 

    Bhaktowie Pana Śivy bogaci są jedynie pod względem cech materialnych. W 

rzeczywistości jednak ten tak zwany postęp cywilizacji jest przyczyną uwikłania w 

egzystencję materialną. W istocie, nie jest to postęp, lecz degradacja. Wniosek jest taki, że 

ponieważ Pan Śiva jest panem tych trzech cech, jego wielbiciele otrzymują rzeczy 

wytworzone przez interakcje tych cech i służące zadowalaniu zmysłów. Jednakże w 

Bhagavad-gicie otrzymujemy od Krsny instrukcje, że należy wznieść się ponad tę egzystencję 

sił natury materialnej. Nistraigunyo bhavarjuna: misją ludzkiego życia jest stać się 

transcendentalnym do tych trzech cech. Dopóki ktoś nie jest nistraigunya, dopóty nie może 

uwolnić się od materialnego uwikłania. Innymi słowy, łaski otrzymywane od Pana Śivy w 

rzeczywistości nie są wcale korzystne dla dusz uwarunkowanych, chociaż pozornie takie 

udogodnienia zdają się być czymś pomyślnym. 

    Śukadeva Gosvami kontynuował: "Najwyższa Osoba Boga, Hari, jest transcendentalny w 

stosunku do trzech cech materialnej natury." Bhagavad-gita oznajmia, że każdy kto 

podporządkowuje się Jemu, uwalnia się spod kontroli trzech wiążących sił materialnej natury. 

Dlatego, skoro wielbiciele Hari są transcendentalni do kontroli tych trzech sił materialnych, to 

z pewnością On Sam jest transcendentalny. Dlatego w Śrimad-Bhagavatam powiedziane jest, 

że Hari, czyli Krsna, jest oryginalną, Najwyższą Osobą. Są dwa rodzaje prakrti, czyli mocy, 

mianowicie moc wewnętrzna i zewnętrzna, a Krsna jest panem obu tych mocy, czyli prakrtis. 

Jest On sarva-drk, czyli nadzorcą działania mocy wewnętrznej i zewnętrznej, i również 

opisany jest jako upadrasta, najwyższy doradca. W takiej sytuacji, jeśli ktoś bezpośrednio 

przestrzega instrukcji Najwyższego Pana, które zawarte są w Bhagavad-gicie i Śrimad-

Bhagavatam, wtedy stopniowo staje się on nirguna, czyli ponad oddziaływaniem cech 

materialnych. Być nirguna oznacza być pozbawionym wszelkich bogactw materialnych, 

ponieważ, jak to już wytłumaczyliśmy, materialne bogactwo oznacza wzrost działania i 

reakcji tych trzech cech materialnych. Poprzez wielbienie Najwyższej Osoby Boga, zamiast 

bycia nadętym z powodu bogactw materialnych, wzbogacamy się w ciągle postępującą 

wiedzę duchową w świadomości Krsny. Stać się nirguna oznacza osiągnąć wieczny pokój, 

nieustraszoność, religijność, wiedzę i wyrzeczenie. Wszystko to są symptomy uwolnienia się 

od zanieczyszczenia cechami materialnymi. 

    Odpowiadając na pytanie Maharajy Pariksit, Śukadeva Gosvami przytoczył przykład z 

historii, odnoszący się do dziadka Maharajy Pariksit, Króla Yudhisthiry. Powiedział on, że po 

skończeniu ofiary aśvamedha na wielkiej arenie ofiar, Król Yudhisthira zadał to samo pytanie 

w obecności wielkich autorytetów: jak to się dzieje, że wielbiciele Pana Śivy osiągają 

bogactwa materialne, podczas gdy bhaktowie Pana Visnu nie? Śukadeva Gosvami specjalnie 

powiedział o Królu Yudhisthira "twój dziadek", tak aby Maharaja Pariksit mógł bez żadnych 

obiekcji myśleć, że jest spokrewniony z Krsną, że jego dziadek był w bardzo bliskim związku 

z Najwyższą Osobą Boga. 

    Chociaż Krsna z natury jest zawsze bardzo zadowolony, to kiedy usłyszał pytanie Maharajy 

Yudhisthiry, był jeszcze bardziej usatysfakcjonowany, ponieważ pytania tego typu i 

odpowiedzi na nie będą miały wielkie znaczenie dla całego społeczeństwa świadomego 

Krsny. Kiedykolwiek Krsna mówi coś do jakiegoś szczególnego bhakty, to nigdy nie jest to 
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 przeznaczone jedynie dla tego bhakty, ale dla całego społeczeństwa ludzkiego. Instrukcje 

Najwyższej Osoby Boga ważne są nawet dla półbogów, na czele z Panem Brahmą, Panem 

Śivą i innymi. I każdy, kto nie korzysta z tych instrukcji Najwyższej Osoby Boga, który 

schodzi do tego materialnego świata dla korzyści wszystkich żywych istot, jest z pewnością 

bardzo nieszczęśliwy. 

    Pan Krsna odpowiedział na pytanie Maharajy Yudhisthiry w sposób następujący: "Jeśli 

szczególnie zależy Mi na jakimś bhakcie i szczególnie pragnę się nim zaopiekować, pierwsza 

rzecz, którą robię, to zabieram mu wszelkie bogactwo, które posiada." Kiedy wielbiciel staje 

się żebrakiem bez grosza, albo znajduje się w podobnie ubogim położeniu, przestają się nim 

wtedy interesować członkowie rodziny i krewni, i w większości przypadków zrywają z nim 

związek. Wtedy bhakta taki staje się podwójnie nieszczęśliwym. Po pierwsze, jest on 

nieszczęśliwy, ponieważ Krsna odebrał mu jego bogactwa, a jego nieszczęście jeszcze 

zwiększa się, kiedy w takiej sytuacji opuszczają go jego krewni. Powinniśmy jednakże 

zauważyć, że kiedy bhakta w ten sposób popada w niedolę, nie dzieje się tak z powodu jego 

przeszłych niepobożnych czynów, znanych jako karma-phala. Do jego ubóstwa doprowadza 

Najwyższa Osoba Boga. Podobnie, kiedy bhakta wzbogaca się materialnie, to również nie jest 

to zasługą jego pobożnych czynów. W każdym przypadku, bez względu na to, czy bhakta 

biednieje czy się wzbogaca, sprawcą tego jest Najwyższa Osoba Boga. Doprowadza On do 

takiej sytuacji dlatego, aby bhakta całkowicie polegał na Nim i również po to, aby uwolnić go 

od wszelkich materialnych zobowiązań. Wtedy może on całą swoją energię, umysł i ciało – 

wszystko – skoncentrować na służbie oddania dla Pana. Na tym polega czysta służba oddania. 

W Narada-pancaratra zostało dlatego wyjaśnione, sarvopadhi-vinirmuktam, co oznacza 

"bycie wolnym od wszelkich desygnatów". Prace wykonywane dla rodziny, społeczności, 

społeczeństwa, narodu czy ludzkości, wszystkie nie są wolne od desygnatów: "należę do tej 

społeczności", "należę do tego narodu", "należę do tego gatunku życia". Takie identyfikacje 

są niczym innym jak zwykłymi desygnatami. Kiedy, dzięki łasce Pana, bhakta uwalnia się od 

wszelkich desygnatów, wtedy jego służba oddania jest rzeczywiście naiskarma. Jnanis są 

bardzo przyciągani do pozycji naiskarma, w której działanie nie powoduje już dłużej skutków 

materialnych. Kiedy działanie bhaktów wolne jest już od efektów, nie jest to już dłużej 

działanie w kategorii karma-phalam, czyli działania karmicznego. Jak wytłumaczone zostało 

już wcześniej przez Vedy uosobione, sprawcą szczęścia czy nieszczęścia bhakty jest Osoba 

Boga, który robi to dla bhakty w określonym celu. Dlatego bhakta nie dba o to, czy jest 

szczęśliwy czy nieszczęśliwy. Nie przestaje on wykonywać swoich obowiązków w służbie 

oddania. Chociaż jego działanie zdaje się zależeć od czynności i skutków karmicznych, jest 

on w rzeczywistości wolny od skutków działania. 

    Można zapytać, dlaczego Najwyższa Osoba Boga stawia czasami bhaktę w tak trudnej 

sytuacji. Odpowiedź na to jest taka, że tego rodzaju postępowanie Pana podobne jest czasami 

sytuacji, kiedy ojciec staje się "niedobry" dla swoich dzieci. Ponieważ bhakta jest duszą 

podporządkowaną i znajduje się pod opieką Pana, to kiedykolwiek Pan stawia go w jakimś 

położeniu – bez względu na to czy szczęśliwym, czy nieszczęśliwym – to oznacza to, że poza 

tym manewrem jest jakiś plan Osoby Boga. Na przykład Pan Krsna postawił Pandavów w tak 

niezwykle trudnej sytuacji, że nawet dziadek Bhisma nie mógł zrozumieć, w jaki sposób 

mogło do tego dojść. Rozpaczał on, że chociaż całej rodzinie Pandavów przewodził Król 

Yudhisthira, najbardziej pobożny król, który chroniony był w dodatku przez takich dwóch 

wielkich wojowników jak Bhima i Arjuna, i chociaż, ponad wszystko, wszyscy Pandavowie 

byli bliskimi przyjaciółmi i krewnymi Pana Krsny, to jednak musieli przejść przez takie 

tarapaty. Później jednak okazało się, że było to planem Najwyższej Osoby Boga, Krsny, i 

była to część Jego misji unicestwienia złoczyńców i ochrony bhaktów. 

    Można by zadać jeszcze inne pytanie: Skoro bhakta jest stawiany, z woli Najwyższej 

Osoby Boga, w różnego rodzaju szczęśliwym czy nieszczęśliwym położeniu, a ze zwykłym 
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 człowiekiem dzieje się podobnie z powodu jego przeszłych czynów, to jaka jest wobec tego 

różnica? W jaki sposób bhakta jest lepszy od jakiegokolwiek karmity? Odpowiedź jest taka, 

że bhaktowie i karmici nie są na tym samym poziomie. Bez względu na to, w jakich 

warunkach życia znajduje się karmita, podlega on cyklowi narodzin i śmierci, ponieważ 

ziarno karmy, działania dla korzyści materialnych, jest jeszcze ciągle w nim obecne, i 

owocuje ono kiedy tylko nadarza się ku temu sposobność. Zwykły człowiek jest bezustannie 

uwikłany w cykl narodzin i śmierci, na mocy prawa karmy, podczas gdy szczęście czy 

nieszczęście bhakty, nie będące zależnymi od praw karmy, są jedynie częścią tymczasowych 

sytuacji stworzonych przez Pana, które nie uwikłają bhakty. Takie sytuacje są tworzone przez 

Pana tylko dla tymczasowych celów. Jeśli karmita spełnia pomyślne czyny, wtedy otrzymuje 

promocję na planety niebiańskie, a jeśli czyny jego są niepobożne, wtedy umieszczony 

zostaje w piekielnych warunkach życia. Ale bez względu na to, czy bhakta działa w tak 

zwany pobożny czy niepobożny sposób, nigdy nie wznosi się ani nie degraduje, ale 

przenoszony jest do królestwa niebiańskiego. Zatem szczęście i nieszczęście bhakty, a 

szczęście i nieszczęście karmity, nie są na tym samym poziomie. Fakt ten został potwierdzony 

przez Yamaraja, kiedy przemawiał do swoich sług w związku z wyzwoleniem Ajamili. 

Yamaraja powiedział swoim uczniom, że mają zbliżać się tylko do tych osób, które nigdy nie 

wymówiły świętego imienia Pana, ani też nie pamiętały Jego formy, cech i rozrywek, 

natomiast nigdy nie powinni niepokoić bhaktów Pana. Wprost przeciwnie, jeśli spotkają 

bhaktę, powinni złożyć mu swoje wyrazy pełnego szacunku. Więc nie może być mowy o 

degradacji lub promocji bhakty w tym materialnym świecie. Tak jak jest przepaścista różnica 

pomiędzy karą wymierzoną przez matkę, a karą wymierzoną przez wroga, tak samo niedola 

bhakty nie jest tym samym co niedola zwykłego karmity. 

    Można postawić tutaj jeszcze inne pytanie. Jeśli Bóg jest wszechpotężny, to dlaczego 

usiłuje zmienić Swojego bhaktę takimi metodami, tzn. poprzez stawianie go w niezwykle 

trudnej sytuacji. Odpowiedź na to jest taka, że kiedy Najwyższa Osoba Boga stawia Swego 

bhaktę w takim nieszczęsnym położeniu, to ma w tym pewien cel. Czasami bhakta w takiej 

nieszczęśliwej sytuacji niezmiernie zwiększa swoje przywiązanie do Krsny. Na przykład, 

kiedy przed opuszczeniem stolicy Pandavów Krsna pytał o pozwolenie odjazdu, Kuntidevi 

powiedziała, "Mój drogi Krsno, kiedy jesteśmy w niedoli, Ty zawsze jesteś z nami, ale teraz, 

kiedy wznieśliśmy się do pozycji królewskiej, opuszczasz nas. Wolałabym jednak żyć w 

niedoli i nie tracić Ciebie." Kiedy bhakta znajduje się w niedoli, wtedy wzmagają się jego 

czynności służby oddania. Dlatego, aby okazać bhakcie szczególną łaskę, Pan stawia go 

czasem w takiej sytuacji. Poza tym mówi się, że słodycz szczęścia jest bardziej słodka dla 

tych, którzy skosztowali goryczy. Najwyższy Pan schodzi w ten materialny świat, aby chronić 

Swoich bhaktów od wszelkiego niepokoju. Innymi słowy, gdyby bhaktowie nie znajdowali 

się w tarapatach, Pan nie przychodziłby tutaj. Jeśli chodzi o zabicie demonów czy różnych 

złoczyńców, to może to być uczynione przez Jego rozmaite energie, tak jak wiele asurów 

zostaje zabitych przez Jego zewnętrzną energię, boginię Durgę. Zatem Pan nie musi 

przychodzić tutaj osobiście, aby zabić takie demony, ale musi przyjść wtedy, kiedy Jego 

bhakta jest w niedoli. Pan Nrsimhadeva pojawił się nie dlatego, aby zabić Hiranyakaśipu, ale 

aby zobaczyć Prahladę i obdarzyć go Swoim błogosławieństwem. Innymi słowy, Pan pojawił 

się dlatego, ponieważ Prahlada Maharaja znajdował się w bardzo nieszczęśliwej sytuacji. 

    Kiedy po gęstej, ciemnej nocy ostatecznie rano wschodzi słońce, jest to bardzo przyjemne. 

Gdzie są nadmierne upały, tam niezwykle przyjemna jest zimna woda, a tam gdzie jest 

mroźna zima, tam przyjemna jest woda gorąca. Podobnie, kiedy bhakta, doświadczywszy 

wpierw nieszczęść tego świata materialnego, zostaje nagrodzony przez Pana szczęściem 

duchowym, czerpie z niego tym większą rozkosz i przyjemność. 

    Pan kontynuował: "Kiedy Mój bhakta pozbawiony zostaje wszelkich materialnych bogactw 

i zostaje porzucony przez swoich krewnych, przyjaciół i członków rodziny, nie mając nikogo, 
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 kto by się o niego troszczył, wtedy przyjmuje schronienie lotosowych stóp Pana." Śrila 

Narottama dasa Thakur śpiewał w związku z tym, "Mój drogi Panie Krsno, O synu Nandy 

Maharajy, stoisz teraz przede mną razem ze Śrimati Radharani, córką Króla Vrsabhanu. Teraz 

podporządkowuję się Tobie. Proszę, przyjmij mnie. Proszę, nie odrzucaj mnie. Nie mam 

innego schronienia poza Tobą." 

    Kiedy bhakta zostaje postawiony w tak zwanych nieszczęsnych warunkach i zostaje 

pozbawiony bogactw i rodziny, stara się z powrotem odzyskać swoją początkową pozycję 

materialnego dostatku. Ale chociaż próbuje raz po raz, Krsna raz po raz odbiera mu wszelkie 

jego bogactwo. W taki sposób stopniowo rozczarowuje się on do działania materialnego i w 

tym stanie frustracji we wszelkich swoich wysiłkach, może w pełni podporządkować się 

Najwyższej Osobie Boga. Takie osoby otrzymują od mieszkającego w ich sercach Pana radę, 

aby szukały towarzystwa bhaktów. Poprzez obcowanie z bhaktami w naturalny sposób stają 

się oni skłonni do pełnienia służby oddania dla Osoby Boga i natychmiast otrzymują od Pana 

wszelkie udogodnienia do czynienia postępu w służbie oddania. Abhaktowie jednakże bardzo 

troszczą się o ochronę swoich materialnych warunków życia. Dlatego na ogół ludzie tacy nie 

wielbią Najwyższej Osoby Boga, ale czczą Pana Śivę i innych półbogów dla natychmiastowej 

korzyści materialnej. Dlatego w Bhagavad-gicie jest powiedziane, kanksantah karmanam 

siddhim yajanta iha devatah: karmici, chcąc osiągnąć sukces w tym materialnym świecie, 

wielbią różnych półbogów. Pan Krsna oznajmił również, że ci, którzy oddają cześć 

półbogom, nie są osobami bardzo inteligentnymi. Ale bhaktowie Najwyższej Osoby Boga, 

będąc bardzo mocno przywiązanymi do Niego, nie popełniają tego głupstwa i nie zwracają się 

do półbogów. 

    Pan Krsna powiedział Królowi Yudhisthirze: "Mojego bhakty nie zniechęcają żadne 

niepomyślne warunki życia. Zawsze pozostaje on mocny i niewzruszony. Dlatego oddaję się 

jemu i obłaskawiam go tak, aby mógł osiągnąć najwyższy sukces życia." Łaska, którą 

Najwyższa Osoba Boga obdarza sprawdzonego bhaktę, została opisana jako Brahman, co 

oznacza, że wielkość tej łaski może być porównana tylko do wszechprzenikającej wielkości. 

Brahman znaczy nieograniczenie wielki i nieograniczenie rozszerzający się. Ta łaska opisana 

została także jako parama, gdyż nie znajduje ona porównania z niczym w tym materialnym 

świecie, i jest ona również nazywana suksmam, bardzo wzniosłą. Łaska Pana dla 

sprawdzonego bhakty jest nie tylko wielka i nieograniczenie się powiększająca, ale jest ona 

również najbardziej wzniosłej jakości, jak transcendentalna miłość pomiędzy bhaktą a Panem. 

Taka łaska została dalej opisana jako cinmatram, całkowicie duchowa. Użycie słowa matram 

wskazuje na całkowitą duchowość, bez cienia cech materialnych. Ta łaska jest także sat, 

wieczna, i anantakam, nieograniczona. Skoro bhakta Pana otrzymuje tak nieograniczoną 

korzyść duchową, to dlaczego wobec tego miałby wielbić półbogów? Bhakta Krsny nie wielbi 

Pana Śivy czy Brahmy, ani też żadnego innego podrzędnego półboga. Całkowicie oddaje się 

on transcendentalnej służbie miłości dla Najwyższej Osoby Boga. 

    Śukadeva Gosvami kontynuował: "Półbogowie, na czele z Panem Brahmą i Panem Śivą, i 

łącznie z Panem Indrą, Panem Candrą, Varuną i innymi, bardzo łatwo zostają zadowoleni 

przez pozytywne zachowanie swoich wielbicieli, ale też bardzo łatwo popadają w gniew, jeśli 

coś im się nie podoba. Ale zupełnie inaczej sprawa przedstawia się z Visnu, Najwyższą 

Osobą Boga." Oznacza to, że każda żywa istota w tym materialnym świecie, łącznie z 

półbogami, kierowana jest przez trzy siły materialnej natury i dlatego w świecie tym 

dominują cechy pasji i ignorancji. Ci wielbiciele, którzy przyjmują błogosławieństwa od 

półbogów, również zanieczyszczeni są tymi cechami materialnymi, szczególnie pasją i 

ignorancją. Pan Krsna dlatego oznajmił w Bhagavad-gicie, że przyjmowanie łask od 

półbogów świadczy o małej inteligencji, ponieważ korzyść z takich łask jest krótkotrwała. 

Nie jest trudno zdobyć bogactwa materialne poprzez wielbienie półbogów, ale rezultaty tego 

są czasami zgubne. W takiej sytuacji łaski półbogów doceniane są tylko przez mniej 
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 inteligentną klasę ludzi. Osoby, które przyjmują takie łaski od półbogów, stopniowo 

nadymają się dumą z powodu nagromadzonych bogactw materialnych i lekceważą swoich 

dobroczyńców. 

    Śukadeva Gosvami zwrócił się do Maharajy Pariksit w ten sposób: "Mój drogi Królu, Pan 

Brahma, Pan Visnu i Pan Śiva, główna trójca tego materialnego stworzenia, są w stanie 

pobłogosławić albo przekląć każdego. Spośród tej trójcy bardzo łatwo jest zadowolić Pana 

Brahmę i Pana Śivę, ale jednocześnie łatwo też popadają oni w gniew. Kiedy zostają 

zadowoleni, obdarzają łaskami bez zastanowienia. Ale Pan Visnu nie jest im podobny. Pan 

Visnu jest bardzo rozważny. Kiedy bhakta pragnie czegoś od Pana Visnu, Pan Visnu przede 

wszystkim rozważa, czy taka łaska będzie ostatecznie korzystna dla bhakty. Pan Visnu nigdy 

nie obdarza Swojego bhakty niczym, co ostatecznie może być dla niego zgubne. Jest On, 

dzięki Swojej transcendentalnej naturze, zawsze miłosierny i dlatego przed obdarzeniem 

bhakty jakąkolwiek łaską, zawsze rozważa On najpierw, czy będzie to korzystne dla bhakty. 

Ponieważ Najwyższa Osoba Boga jest zawsze miłosierny, to nawet kiedy wydaje się, że 

zabija demona, albo kiedy pozornie rozgniewa się na Swojego bhaktę, Jego działanie jest 

zawsze pomyślne. Dlatego Najwyższa Osoba Boga znany jest jako wszechdobry. Cokolwiek 

robi, jest to dobre. 

    Jeśli chodzi o łaski dawane przez takich półbogów jak Pan Śiva, to jest pewne znaczące 

wydarzenie historyczne zanotowane przez wielkich mędrców i cytowane poniżej. Pewnego 

razu Pan Śiva, po obdarzeniu łaską demona Vrkasury, będącego synem Śakuni, sam znalazł 

się w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Vrkasura pragnął pewnego błogosławieństwa i 

zastanawiał się, które z trzech bóstw przewodnich powinien czcić w celu otrzymania tego 

błogosławieństwa. W międzyczasie spotkał wielkiego mędrca Naradę i skonsultował się z 

nim. Pragnął aby ten poradził mu, do kogo powinien się udać, aby otrzymać szybki rezultat 

swojego wyrzeczenia. Zapytał on: "Które spośród trzech bóstw, mianowicie Pana Brahmę, 

Pana Visnu i Pana Śivę, można najłatwiej zadowolić?" Narada znał plan demona i dlatego 

poradził mu, "Najlepiej będzie, jeśli będziesz wielbił Pana Śivę, bowiem wtedy szybko 

osiągniesz pożądany rezultat. Pana Śivę można bardzo łatwo zadowolić, ale też bardzo łatwo 

popada on w gniew. Więc postaraj się zadowolić Pana Śivę." Narada również przytoczył 

przykład Ravany i Banasury, którzy stali się niezwykle bogaci jedynie poprzez zadowolenie 

Pana Śivy swoimi modlitwami. Ponieważ wielki mędrzec Narada znał naturę demona 

Vrkasury, nie radził mu zbliżać się do Visnu ani do Pana Brahmy. Osoby Takie jak Vrkasura, 

które są usytuowane w materialnej gunie ignorancji, nie są w stanie wielbić Pana Visnu. 

    Po otrzymaniu instrukcji od Narady, demon Vrkasura udał się do Kedaranathy. 

Kedaranatha, miasto pielgrzymek, nadal istnieje w pobliżu Kashmere. Prawie zawsze jest ono 

zakryte śniegiem, ale przez część roku, w czerwcu, można zobaczyć tam bóstwo i jego 

wielbiciele udają się tam, aby ofiarować mu swoje wyrazy szacunku. Kedaranatha jest dla 

wielbicieli Pana Śivy. Według zasad wedyjskich, jeśli bóstwu ofiarowuje się coś do jedzenia, 

ofiarowuje się to w ogniu. Zatem ofiary ognia konieczne są we wszelkiego rodzaju 

ceremoniach. Śastry szczególnie zaznaczają, że półbogowie powinni otrzymywać ofiary z 

pokarmu poprzez ogień. Dlatego demon Vrkasura udał się do Kedaranathy i rozpalił tam 

ogień ofiarny, chcąc zadowolić Pana Śivę. 

    Po rozpaleniu ognia dla Pana Śivy, zaczął on ofiarowywać swoje własne mięso, wycinając 

kawałki swego ciała z zamiarem zadowolenia Pana Śivy. Jest to przykład kultu w gunie 

ignorancji. Bhagavad-gita wspomina o różnego rodzaju ofiarach. Niektóre ofiary są w gunie 

dobroci, niektóre w gunie pasji, a niektóre w gunie ignorancji. Są różnego rodzaju tapasye i 

kulty, ponieważ są różnego rodzaju ludzie w tym świecie. Ale ostateczna tapasya, 

świadomość Krsny, jest najwyższego rodzaju yogą i najwyższą ofiarą. Jak stwierdza 

Bhagavad-gita, najwyższą yogą jest bezustanne myślenie o Panu Krsnie wewnątrz swego 

serca, a najwyższą ofiarą jest pełnienie sankirtana-yajny. 
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     Bhagavad-gita oznajmia, że czciciele półbogów stracili swoją inteligencję. Jak to zostanie 

wyjawione na dalszych stronach tego rozdziału, Vrkasura chciał zadowolić Pana Śivę dla 

rzeczy materialnej trzeciej klasy, krótkotrwałej i nie dającej prawdziwej korzyści. Takie łaski 

od półbogów gotowe są przyjmować asury albo osoby w gunie ignorancji. W całkowitym 

przeciwieństwie do tych ofiar w gunie ignorancji, proces arcana-viddhi dla wielbienia Pana 

Visnu czyli Krsny, jest bardzo prosty. Pan Krsna mówi w Bhagavad-gicie, że przyjmuje On 

od Swojego bhakty nawet mały owoc, kwiat czy odrobinę wody, co może zdobyć każda 

osoba, biedna czy bogata. Oczywiście od tych, którzy są bogaci, nie oczekuje się tylko 

małego owocu, odrobiny wody czy kwiatu, ale czegoś więcej. Człowiek bogaty powinien 

pełnić ofiary odpowiednio do swojej pozycji, ale jeśli zdarza się, że bhakta jest bardzo biedny, 

Pan przyjmuje od niego nawet najbardziej skromną ofiarę. Wielbienie Pana Visnu czy Krsny 

jest rzeczą bardzo prostą i może być ono spełniane przez każdego w tym świecie. Natomiast 

kult w gunie ignorancji, jaki praktykował Vrkasura, nie tylko jest bardzo trudny i bolesny, ale 

jest to również bezużyteczna strata czasu. Dlatego Bhagavad-gita mówi, że wielbiciele 

półbogów pozbawieni są inteligencji, a ich proces wielbienia jest bardzo trudny i jednocześnie 

rezultat osiągany przez nich jest niepewny i krótkotrwały. 

    Chociaż Vrkasura spełniał swoją ofiarę przez sześć dni, to jednak nie był w stanie osobiście 

zobaczyć się z Panem Śivą, który był przedmiotem jego kultu. Pragnął on zobaczyć się z nim 

twarzą w twarz i poprosić go o łaskę. Tutaj mamy następny kontrast pomiędzy bhaktą i 

demonem. Bhakta posiada ufność, że cokolwiek ofiaruje Bóstwu w pełnym oddaniu, Pan 

przyjmuje to, ale demon chce ujrzeć czczone przez siebie bóstwo twarzą w twarz, tak aby 

mógł natychmiast otrzymać łaskę. Bhakta jednakże nie wielbi Visnu, czyli Pana Krsny dla 

jakiejś korzyści. Dlatego bhakta nazywany jest akama, wolnym od pragnień, a abhakta jest 

nazywany sarva-kama, czyli żądnym wszystkiego. Siódmego dnia demon Vrkasura 

postanowił odciąć sobie głowę i zadowolić Pana Śivę poprzez ofiarowanie mu jej. Dlatego 

wykąpał się w pobliskim jeziorze i bez osuszenia ciała i włosów, przygotowywał się do 

odcięcia sobie głowy. Zgodnie z systemem wedyjskim, jeśli ofiarowuje się jakieś zwierzę, 

musi ono najpierw zostać wykąpane. Następnie jest ono składane w ofierze mokre. Kiedy 

demon w ten sposób przygotowywał się do odcięcia sobie głowy, w Panu Śivie rozbudziło się 

współczucie. To współczucie było symptomem cechy dobroci. Pan Śiva jest nazywany 

trilinga. Zatem okazanie tej współczującej natury jest oznaką cechy dobroci. Takie 

współczucie jest jednakże obecne w każdej żywej istocie. Współczucie to zostało rozbudzone 

w Panu Śivie dlatego, że demon ofiarowywał w ogniu ofiarnym swoje mięso. Było to bardzo 

naturalne współczucie. Nawet jeśli zwykły człowiek widzi, że ktoś ma zamiar popełnić 

samobójstwo, jego obowiązkiem jest próba ratowania tej osoby. Robi to automatycznie. Nie 

trzeba go o to prosić. Dlatego, kiedy Pan Śiva ukazał się w ogniu, aby powstrzymać demona 

od samobójstwa, nie była to dla niego wielka łaska. 

    Swoim dotykiem Pan Śiva powstrzymał demona od popełnienia samobójstwa. Jego rany 

cielesne natychmiast się zabliźniły i jego ciało odzyskało swój dawny wygląd. Pan Śiva 

powiedział demonowi, "Mój drogi Vrkasuro, nie musisz odcinać sobie głowy. Możesz 

poprosić mnie o każde błogosławieństwo, a ja spełnię twoje pragnienie. Nie wiem dlaczego 

chcesz mnie zadowolić poprzez odcięcie sobie głowy, skoro zadowala mnie nawet ofiara z 

odrobiny wody." W rzeczywistości, według procesu wedyjskiego, Śiva linga, czyli forma 

Pana Śivy w świątyni, jest czczona jedynie poprzez ofiarowanie wody z Gangesu, ponieważ 

powiedziane jest, że Pan Śiva jest wielce zadowolony kiedy woda z Gangesu wylewana jest 

na jego głowę. Na ogół jego wielbiciele ofiarowują mu wodę z Gangesu i liście bilva, które są 

szczególnie przeznaczone na ofiary dla Pana Śivy i bogini Durgi. Panu Śivie ofiarowuje się 

również owoc tego drzewa. Pan Śiva zapewnił Vrkasurę, że można go zadowolić poprzez 

bardzo prosty proces kultu. Dlaczego więc gotów był odciąć sobie głowę i dlaczego zadawał 

sobie tyle bólu poprzez cięcie swojego ciała na kawałki i ofiarowywanie go w ogniu? Nie 
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 było potrzeby czynienia takich surowych pokut. Tak czy inaczej, mając dla niego wiele 

współczucia, Pan Śiva gotów był obdarzyć go każdym błogosławieństwem. 

    Kiedy demon otrzymał taką możliwość, poprosił o straszliwą i ohydną łaskę. Demon ten 

był wielkim grzesznikiem, a grzeszne osoby nie wiedzą, o jakie łaski powinny prosić bóstwo. 

Dlatego poprosił Pana Śivę, aby obdarzył go taką siłą, żeby jedynie poprzez dotknięcie 

czyjejś głowy był w stanie spowodować śmierć tej osoby. Bhagavad-gita opisuje demony 

jako duskrtinas, czyli złoczyńców. Krti oznacza chwalebny, ale jeśli do tego słowa dodamy 

dus, wtedy znaczy ono ohydny. Zamiast podporządkować się Najwyższej Osobie Boga, 

duskrtinas czczą różnych półbogów po to, aby osiągnąć jakieś ohydne korzyści materialne. 

Czasami takie demony, jako materialistyczni naukowcy, wynajdują śmiercionośne bronie. Nie 

są oni w stanie okazać żadnej pozytywnej siły poprzez wynalezienie czegoś, co uchroniłoby 

człowieka od śmierci, lecz wprost przeciwnie, wynajdują oni broń, która śmierć przyspiesza. 

Ponieważ Pan Śiva jest dostatecznie potężny, aby obdarzyć jakąkolwiek łaską, demon mógł 

poprosić o coś korzystnego dla ludzkiego społeczeństwa, ale dla swojej własnej przyjemności 

poprosił o to, aby każdy, którego głowa zostanie dotknięta jego ręką, natychmiast umierał. 

    Pan Śiva mógł zrozumieć motywy, którymi kierował się demon i dlatego było mu bardzo 

przykro, że obiecał mu każdą łaskę, której by tamten pragnął. Nie miał zamiaru cofnąć swojej 

obietnicy, ale w swoim sercu bardzo żałował, że zmuszony jest ofiarować mu taką łaskę, 

która będzie niebezpieczna dla całego społeczeństwa ludzkiego. Demony opisane zostały jako 

duskrtinas, złoczyńcy, bowiem chociaż posiadają oni rozum i różne zdolności, to 

wykorzystują je dla ohydnych przedsięwzięć. Czasami np. materialistyczne demony 

wynajdują broń śmiercionośną. Badania naukowe przed dokonaniem takiego wynalazku z 

pewnością wymagają niemałej inteligencji, ale zamiast wynaleźć coś korzystnego dla 

ludzkiego społeczeństwa, poprzez swoje wynalazki jedynie przyśpieszają śmierć, której i tak 

żaden człowiek nie może uniknąć. Podobnie Vrkasura, zamiast poprosić Pana Śivę o coś 

korzystnego dla ludzkiego społeczeństwa, poprosił o rzecz bardzo dla niego niebezpieczną. 

Dlatego Panu Śivie było bardzo przykro. Bhaktowie Osoby Boga nigdy jednakże nie proszą 

Pana Visnu, czyli Krsny, o żadne łaski, a nawet jeśli zdarzy się, że o coś poproszą, nie jest to 

nic niebezpiecznego dla ludzkiego społeczeństwa. Taka jest różnica pomiędzy demonami i 

bhaktami, albo wielbicielami Pana Śivy i wielbicielami Pana Visnu. 

    Kiedy Śukadeva Gosvami opowiadał historię Vrkasury, zwrócił się on do Maharajy 

Pariksit jako Bharaty, przypominając tym samym, że urodził się on w rodzinie bhaktów. 

Maharaja Pariksit został ocalony przez Krsnę, kiedy był jeszcze w łonie matki. Mógł on 

poprosić Pana Krsnę również o ocalenie go od klątwy bramina, jednak nie zrobił tego. 

Natomiast demon chciał stać się nieśmiertelnym poprzez zabicie wszystkich dotknięciem 

swojej ręki. Pan Śiva wiedział o tym, ale ponieważ obiecał spełnić jego pragnienie, dał mu tę 

łaskę. 

    Demon jednakże, będąc wielkim grzesznikiem, natychmiast postanowił wykorzystać to 

błogosławieństwo do zabicia Pana Śivy, planując następnie, dla swojej własnej przyjemności, 

porwać Gauri (Parvati). Zatem Pan Śiva znalazł się w poważnym niebezpieczeństwie, gdyż 

błogosławieństwo, którym obdarzył demona, miało zwrócić się najpierw przeciwko niemu. 

Vrkasura jest tutaj natomiast jeszcze jednym przykładem materialistycznego wielbiciela, 

który błędnie wykorzystuje moc otrzymaną od półbogów. 

    Nie zastanawiając się wiele, demon Vrkasura natychmiast zbliżył się do Pana Śivy, aby 

położyć rękę na jego głowie. Pan Śiva tak bardzo się obawiał, że całe jego ciało drżało i 

zaczął uciekać z Ziemi do nieba, a z nieba na inne planety, dopóki nie dotarł do granic tego 

wszechświata, ponad wyższym systemem planetarnym. Pan Śiva uciekał z jednego miejsca w 

inne, ale demon Vrkasura nie przestawał go ścigać. Bóstwa przewodnie innych planet, takie 

jak Brahma, Indra i Candra, nie mogły znaleźć żadnego sposobu na ocalenie Pana Śivy od 
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 zagrażającego mu niebezpieczeństwa. Gdziekolwiek Pan Śiva się nie udawał, pozostawali 

oni bierni. 

    W końcu Pan Śiva zbliżył się do Pana Visnu, który przebywa na planecie Śvetadvipa. 

Śvetadvipa jest tutejszą planetą Vaikuntha, która znajduje się poza zasięgiem oddziaływania 

energii zewnętrznej. Pan Visnu w Swoim wszechprzenikającym aspekcie obecny jest 

wszędzie, a gdziekolwiek przebywa On osobiście, tam jest atmosfera Vaikunthy. W 

Bhagavad-gicie jest powiedziane, że Pan przebywa w sercu wszystkich żywych istot. A więc 

przebywa On także w sercach wszystkich niższych gatunków żywych istot, co jednak nie 

znaczy, że On Sam należy do nisko urodzonych. Gdziekolwiek przebywa On osobiście, 

miejsce to zmienia się w Vaikunthy. Więc planeta w tym wszechświecie znana jako 

Śvetadvipa jest również Vaikunthaloką. W śastrach powiedziane jest, że zamieszkałe części 

lasu są w gunie dobroci. Miasta, miasteczka i wioski są w gunie pasji, natomiast mieszkanie 

w atmosferze, gdzie folguje się czterem rodzajom grzechów (takim jak niedozwolony seks, 

intoksykacja, jedzenie mięsa i hazard), są w gunie ignorancji. Ale mieszkanie w świątyni 

Visnu, Najwyższego Pana, jest mieszkaniem na Vaikunthach. Podobnie planeta Śvetadvipa, 

mimo iż wewnątrz tego materialnego wszechświata, jest również Vaikunthą. 

    Pan Śiva ostatecznie schronił się na Vaikuncie Śvetadvipa. Na planecie tej jest wiele 

świętych osób, które są całkowicie wolne od zawiści, będącej cechą tego materialnego świata, 

i są poza obrębem czterech zasad życia materialistycznego, mianowicie: religijności, rozwoju 

ekonomicznego, zadowalania zmysłów i wyzwolenia. Każdy kto dostaje się na tę planetę 

Vaikuntha, nigdy nie wraca ponownie do tego materialnego świata. Pan Narayana znany jest 

jako miłośnik Swoich bhaktów, więc jak tylko dowiedział się, że Pan Śiva jest w wielkim 

niebezpieczeństwie, przybrał postać brahmacarina i osobiście udał się do Pana Śivy, aby 

przywitać go z odpowiedniej odległości. Ubrany jak brahmacarin, przepasany pasem, ze 

świętą nicią, skórą jelenia, laską brahmacarina i koralami raudra (korale raudra różnią się od 

korali tulasi; korale raudra używane są przez wielbicieli Pana Śivy), Pan Narayana pojawił 

się przed Panem Śivą. Blask emanujący z Jego ciała przyciągnął nie tylko Pana Śivę, ale 

również demona Vrkasurę. 

    Pan Narayana ofiarował Swoje honory i wyrazy szacunku Vrkasurze, chcąc zyskać jego 

sympatię i przyciągnąć jego uwagę. W ten sposób zatrzymawszy demona, Pan zwrócił się do 

niego tymi słowy: "Mój drogi synu Śakuni, wydajesz się być bardzo zmęczony, tak jak 

gdybyś przybył z odległego miejsca. Jaki jest twój cel? Dlaczego przybyłeś tutaj z tak daleka? 

Widzę, że jesteś bardzo zmęczony i wyczerpany, więc proszę cię, odpocznij nieco. Nie 

powinieneś niepotrzebnie męczyć swego ciała. Każdy bardzo ceni sobie swoje ciało, gdyż 

tylko poprzez to ciało można zaspokoić wszystkie pragnienia umysłu. Dlatego nie 

powinniśmy zbytnio męczyć tego ciała, jeśli nie zachodzi taka potrzeba." 

    Brahmacari zwrócił się do Vrkasury jako do syna Śakuni, chcąc przekonać go, że zna jego 

ojca. W ten sposób, przyjąwszy Go za kogoś znanego swojej rodzinie, Vrkasura został ujęty 

Jego słowami współczucia. Zanim demon zdołał poinformować Go, że nie miał czasu 

odpocząć, Pan zaczął przekonywać go o tym, jak bardzo ważne jest to ciało, i demon zgodził 

się z Nim. Każdy człowiek, a szczególnie demon, przywiązuje wielką wagę do tego ciała. W 

ten sposób Vrkasura jeszcze bardziej umocnił się w przekonaniu, że jego ciało jest niezwykle 

ważne. 

    Wówczas, chcąc uspokoić demona, brahmacari powiedział mu, "Mój drogi panie, jeśli 

myślisz, że możesz wyjawić Mi misję, dla której podjąłeś tyle trudu, aby tu przybyć, może 

będę mógł ci pomóc, tak abyś bez trudu mógł osiągnąć swój cel." Pośrednio Pan 

poinformował go, że ponieważ jest On najwyższym Brahmanem, to z pewnością będzie w 

stanie rozstrzygnąć tą niezręczną sytuację, do której doprowadził Pan Śiva. 

    Słodkie słowa Pana Narayany w postaci brahmacarina w dużym stopniu uspokoiły demona 

i w końcu opowiedział on wszystko co się zdarzyło w związku z błogosławieństwem 
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 ofiarowanym mu przez Pana Śivę. Pan odpowiedział demonowi w sposób następujący: "Sam 

nie mogę w to uwierzyć, że Pan Śiva rzeczywiście obdarzył cię takim błogosławieństwem. O 

ile mi wiadomo, Pan Śiva nie jest przy zdrowych zmysłach. Pokłócił się on ze swoim teściem 

Daksą, który rzucił na niego klątwę, aby stał się piśaca (duchem). W ten sposób stał się on 

przywódcą duchów i strachów. Dlatego nie mogę uwierzyć jego słowom. Ale jeśli ty nadal 

masz wiarę w słowa Pana Śivy, mój drogi królu demonów, więc dlaczego nie zrobisz 

eksperymentu i nie położysz swojej ręki sobie na głowie? Jeśli to błogosławieństwo okaże się 

fałszywym, wtedy natychmiast będziesz mógł zabić tego kłamcę, Pana Śivę, tak aby w 

przyszłości nie ważył się obdarzać nikogo fałszywym błogosławieństwem." 

    W ten sposób, Swoimi słodkimi słowami i poprzez przejawienie Swojej wyższej iluzji, Pan 

Narayana zbił demona z tropu, tak że całkowicie zapomniał on o sile Pana Śivy i jego 

błogosławieństwie. W ten sposób bardzo łatwo przekonano go, aby położył rękę na swojej 

głowie. Skoro tylko demon to uczynił, jego głowa natychmiast rozpadła się w kawałki, jak 

gdyby rażona piorunem, powodując tym samym jego natychmiastową śmierć. Wówczas, 

wyrażając swoją wdzięczność i wyśpiewując Jego chwały, półbogowie z planet niebiańskich 

obsypali Pana Narayanę kwiatami, ofiarowując Mu również swoje wyrazy szacunku. Ciesząc 

się z powodu śmierci Vrkasury, wszyscy mieszkańcy wyższych systemów planetarnych, 

mianowicie półbogowie, pitowie, Gandharvowie i mieszkańcy Janaloki, spuścili na Osobę 

Boga deszcz kwiatów. 

    W ten sposób Pan Visnu w postaci brahmacarina ocalił Pana Śivę od grożącego mu 

niebezpieczeństwa i uratował całą sytuację. Następnie Pan Narayana poinformował Pana 

Śivę, że ten demon, Vrkasura, został zabity na skutek swoich grzesznych czynów. Był on 

szczególnie grzeszny i skłonny do popełniania obraz, ponieważ chciał przeprowadzić 

eksperyment na swoim mistrzu duchowym, Panu Śivie. Pan Narayana powiedział następnie 

Panu Śivie, "Mój drogi Panie, osoba, która popełnia obrazę wobec wielkiej duszy, nie może 

pozostać przy życiu. Niszczą ją jej własne grzeszne czyny, i to jest z pewnością prawdą 

odnośnie tego demona, który dopuścił się takiej obrazy wobec ciebie." 

    W ten sposób, poprzez łaskę Najwyższej Osoby Boga, Narayana, który jest 

transcendentalny w stosunku do wszelkich cech materialnych, Pan Śiva został ocalony od 

śmierci z ręki demona. Każdy kto słucha tej historii z wiarą i oddaniem, z pewnością zostanie 

uwolniony z uwikłań materialnych, jak również od swoich wrogów. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do osiemdziesiątego siódmego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Wyzwolenie Pana Śivy". 

*88. Nadzwyczajna moc Krsny 

    Dawno, dawno temu, na brzegach rzeki Sarasvati zebrało się zgromadzenie mędrców, 

którzy spełniali wielką ofiarę zwaną Satrayajna. Na takich zgromadzeniach mędrcy dyskutują 

zwykle na tematy filozoficzne i tematy z literatury wedyjskiej, a na tym akurat spotkaniu 

postawione zostało następujące pytanie: Trzy bóstwa przewodnie tego świata materialnego, 

mianowicie Pan Brahma, Pan Visnu i Pan Śiva, kierują wszystkimi sprawami tego 

wszechświata, ale kto pomiędzy nimi jest Najwyższym? Po długotrwałych dyskusjach na ten 

temat, wielki mędrzec imieniem Bhrgu, który jest synem Pana Brahmy, został wyznaczony do 

sprawdzenia tych trzech bóstw przewodnich, by następnie powiadomić zgromadzenie, które z 

nich jest największym. 

    Otrzymawszy takie zadanie, Bhrgumuni udał się najpierw do rezydencji swego ojca na 

Brahmaloce. Te trzy bóstwa są kontrolerami trzech cech materialnych, mianowicie dobroci, 

pasji i ignorancji. Planem mędrców było, aby Bhrgu sprawdził, które z tych trzech bóstw 
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 przewodnich posiada w pełni cechę dobroci. Dlatego, kiedy Bhrgumuni dotarł do swego 

ojca, Pana Brahmy, celowo nie ofiarował mu swoich wyrazów szacunku, ani przez pokłon ani 

przez modlitwę, chcąc w ten sposób sprawdzić, czy posiada on cechę dobroci. Kiedy syn 

zwraca się do ojca albo uczeń do nauczyciela, to ich obowiązkiem jest ofiarowanie im 

pokłonów i odpowiednich modlitw. Ale Bhrgumuni celowo nie zrobił tego, chcąc zobaczyć, 

jak Pan Brahma zareaguje na to wyraźne zlekceważenie jego osoby. Zuchwalstwo jego syna 

bardzo rozgniewało Pana Brahmę i nie skrywał on swojej złości. Gotów był nawet rzucić 

klątwę na Bhrgu, ale ponieważ Bhrgu był jego synem, Pan Brahma zdołał opanować gniew za 

pomocą swojej wielkiej inteligencji. Oznacza to, że chociaż cecha pasji była dominującą w 

Panu Brahmie, miał on siłę, by ją kontrolować. Gniew Pana Brahmy i możność kontrolowania 

tego gniewu są jak ogień i woda. Woda powstaje z ognia, ale jednocześnie ogień może zostać 

zgaszony przez wodę. Podobnie, chociaż Pan Brahma był bardzo rozgniewany z powodu 

przeważającej w nim cechy pasji, to jednak był w stanie opanować ten gniew, jako że 

Bhrgumuni był jego synem. 

    Po sprawdzeniu Pana Brahmy, Bhrgumuni udał się bezpośrednio na planetę Kailasa, gdzie 

rezyduje Pan Śiva. Tak się złożyło, że Bhrgumuni był bratem Pana Śivy. Dlatego, kiedy tylko 

Bhrgumuni pojawił się przed nim, Pan Śiva bardzo się ucieszył i natychmiast wstał, aby go 

objąć. Ale kiedy tylko zbliżył się do niego, Bhrgumuni nie zgodził się go objąć. "Mój drogi 

bracie", powiedział, "jesteś zawsze bardzo nieczysty. Zawsze smarujesz swoje ciało popiołem 

i dlatego jesteś brudny. Proszę, nie dotykaj mnie." Kiedy Bhrgumuni nie zgodził się objąć 

swojego brata, wypominając mu, że nie jest czysty, Pan Śiva zapłonął gniewem. Mówi się, że 

obrazę można popełnić albo ciałem, albo umysłem, lub też słowami. Zatem wobec Pana 

Brahmy Bhrgu popełnił obrazę za pomocą swojego umysłu. Jego druga obraza, popełniona 

wobec Pana Śivy, poprzez krytykowanie go za nieczyste zwyczaje, była obrazą słowną. 

Ponieważ w Panu Śivie dominuje cecha ignorancji, natychmiast po usłyszeniu tej obrazy jego 

oczy zaczerwieniły się ze złości. W furii pochwycił swój trójząb i gotów był zabić 

Bhrgumuniego. Na szczęście obecna przy tym była żona Pana Śivy, Parvati. Jej osobowość 

jest mieszaniną trzech cech, dlatego jest ona nazywana Trigunamayi. W tym przypadku 

zdołała ona uratować sytuację, wzbudzając w Panu Śivie cechę dobroci. Upadła do stóp 

swojego męża i słodkimi słowami odwiodła go od zamiaru zabicia Bhrgumuniego. 

    Ocalony od gniewu Pana Śivy, Bhrgu udał się bezpośrednio na planetę Śvetadvipa, gdzie 

Pan Visnu leżał na łożu z kwiatów w towarzystwie Swojej żony, bogini fortuny, która zajęta 

była masowaniem Jego lotosowych stóp. Tam Bhrgumuni celowo popełnił największy 

grzech, obrażając Pana Visnu swoimi cielesnymi poczynaniami. Pierwsza obraza popełniona 

przez Bhrgu była obrazą mentalną, druga obraza była słowna, trzecia natomiast była cielesna. 

Te trzy obrazy są obrazami różnego stopnia pod względem ich powagi. Obraza popełniona w 

umyśle jest obrazą lżejszej wagi niż obraza słowna, a kiedy wyrażona zostanie w czynie, jest 

niezwykle potężna. Więc Bhrgumuni popełnił największą obrazę wobec Pana Visnu, w 

obecności bogini fortuny dotykając swoją stopą Jego piersi. Oczywiście Pan Visnu jest 

wszechmiłosierny. Nie rozgniewało go postępowanie Bhrgumuniego, ponieważ Bhrgumuni 

był wielkim braminem. Braminowi należy wybaczać, nawet jeśli czasami popełnia obrazę, i 

Pan Visnu daje tego przykład. Jednak powiedziane jest, że od tego czasu bogini fortuny, 

Laksmi, nie jest zbyt przychylnie ustosunkowana do braminów. Nie obdarza ich już swoim 

błogosławieństwem, dlatego bramini na ogół są bardzo biedni. Dotknięcie piersi Pana Visnu 

przez Bhrgumuniego było niewątpliwie poważną obrazą, ale Pan Visnu jest tak wielkoduszny, 

że nie zrobiło to na Nim wrażenia. Tak zwani bramini z Kali-yugi czasami są bardzo dumni z 

tego, że swoją stopą mogą dotknąć piersi Visnu. Lecz kiedy Bhrgumuni dotknął swoją stopą 

piersi Visnu, było to coś innego, ponieważ chociaż była to największa obraza, Pan Visnu, 

będąc wielce wspaniałomyślnym, nie potraktował tęgo poważnie. 
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     Zamiast rozgniewać się na Bhrgumuniego albo go przekląć, Pan Visnu natychmiast wstał 

ze Swego łoża wraz ze Swą małżonką, boginią fortuny, i ofiarował braminowi Swoje wyrazy 

szacunku. Następnie zwrócił się do niego w następujący sposób: "Mój drogi braminie, to 

wielka łaska dla Mnie, że przybyłeś tutaj. Proszę więc, zechciej odpocząć chwilę na tej 

miękkiej poduszce. Mój drogi braminie, jest Mi bardzo przykro, że nie przyjąłem cię 

właściwie, kiedy się tutaj pojawiłeś. Była to wielka obraza z Mojej strony i dlatego proszę cię 

o przebaczenie. Jesteś tak wielki i czysty, że woda, która obmyła twoje stopy, może oczyścić 

nawet miejsca pielgrzymek. Dlatego proszę cię, oczyść planetę Vaikuntha, gdzie przebywam 

razem ze Swymi towarzyszami. Mój drogi ojcze, wielki mędrcze, wiem, że twoje stopy są 

miękkie niczym kwiat lotosu, a Moja pierś jest tak twarda jak piorun, dlatego jestem pełen 

niepokoju, że przy dotknięciu Mnie swoją stopą mogłeś doznać bólu. Pozwól więc, że dotknę 

twoich stóp, aby uśmierzyć ten ból." I wówczas Pan Visnu zaczął masować stopy 

Bhrgumuniego. 

    Pan przemawiał dalej do Bhrgumuniego w ten sposób: "Mój drogi panie, Moja pierś została 

uświęcona poprzez dotknięcie twoją stopą, więc teraz jestem pewien, że i bogini fortuny 

zechce na zawsze pozostać na niej." Innym imieniem Laksmi jest Cancala. Nie pozostaje ona 

w jednym miejscu przez czas dłuższy. Dlatego możemy zaobserwować, że rodzina jakiegoś 

bogatego człowieka ubożeje w którymś tam pokoleniu; a czasami widzimy, że jakaś biedna 

rodzina nagle dochodzi do wielkich bogactw. Laksmi, bogini fortuny, w tym materialnym 

świecie jest Cancalą, podczas gdy na planetach Vaikuntha wiecznie pozostaje u lotosowych 

stóp Pana. Ponieważ Laksmi jest słynna jako Cancala, Pan Narayana wzmiankował, że mogła 

ona nie spoczywać stale na Jego piersi, ale ponieważ teraz Jego pierś została dotknięta stopą 

Bhrgumuniego, i w ten sposób uświęcona, nie może być już mowy o tym, by bogini fortuny 

zechciała ją opuścić. Bhrgumuni jednakże rozumiał, jaka jest rzeczywista pozycja Pana i jego 

własna, dlatego zachowanie Najwyższej Osoby Boga wprawiło go w zdumienie. Z powodu 

wdzięczności i wzruszenia głos uwiązł mu w gardle i nie był w stanie odpowiedzieć na słowa 

Pana. Stał jak niemy przed Panem, a z jego oczu płynęły łzy. 

    Po poddaniu sprawdzianowi Pana Brahmy, Pana Śivy i Pana Visnu, Bhrgumuni powrócił 

na zgromadzenie mędrców na brzegu rzeki Sarasvati i opisał swoje doświadczenia. Mędrcy 

wysłuchali go z wielką uwagą i następnie doszli do wniosku, że spośród wszystkich bóstw 

przewodnich, niewątpliwie Visnu jest tym, który posiada cechę dobroci w najwyższym 

stopniu. W Śrimad-Bhagavatam ci wielcy mędrcy opisani zostali jako brahma-vadinam. 

Brahma-vadinam jest określeniem tych, którzy rozmawiają o Prawdzie Absolutnej, ale nie 

doszli jeszcze do ostatecznego wniosku. Słowo brahma-vadi na ogół odnosi się do 

impersonalistów albo do tych, którzy studiują Vedy. Należy przeto rozumieć, że wszyscy 

zgromadzeni tam mędrcy byli poważnymi studentami literatury wedyjskiej, ale nie doszli do 

ostatecznego wniosku, kto jest Najwyższą Absolutną Osobą Boga. 

    Dopiero po wysłuchaniu doświadczeń Bhrgumuniego z jego spotkania z trzema bóstwami 

przewodnimi, Panem Śivą, Panem Brahmą i Panem Visnu, mędrcy doszli do wniosku, że 

Najwyższą Prawdą, Osobą Boga, jest Pan Visnu. W Śrimad-Bhagavatam powiedziane jest, że 

po wysłuchaniu szczegółów od Bhrgumuniego, mędrcy byli niezwykle zdumieni, ponieważ 

chociaż Pan Brahma i Pan Śiva natychmiast unieśli się gniewem, Pan Visnu, pomimo tego, że 

został kopnięty, wcale się nie obraził. Jest takie powiedzenie, że małe kaganki poruszane są 

nawet przez niewielki wietrzyk, ale największe źródło światła, słońce, nigdy nie zostaje 

wzruszone nawet przez największy huragan. Czyjąś wielkość można określić na podstawie 

tego, jak zachowuje się on w prowokacyjnych sytuacjach. Mędrcy zgromadzeni na brzegu 

Sarasvati doszli do wniosku, że jeśli ktoś pragnie rzeczywistego pokoju i wolności od 

wszelkiego strachu, to powinien przyjąć schronienie lotosowych stóp Pana Visnu. Skoro Pan 

Brahma i Pan Śiva tracą swoją cierpliwość w obliczu najmniejszej prowokacji, to jak mogliby 

oni utrzymać spokój i niewzruszoność swoich wielbicieli? Jeśli jednak chodzi o Pana Visnu, 
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 to w Bhagavad-gicie powiedziane jest, że każdy kto za najwyższego przyjaciela przyjmuje 

Pana Visnu, czyli Pana Krsnę, ten osiąga najwyższy spokój i doskonałość. 

    Mędrcy następnie doszli do wniosku, że rzeczywiście doskonałym można stać się poprzez 

przestrzeganie zasad vaisnava-dharmy. Ale jeśli nawet przestrzega się wszystkich zasad 

religijnych jakiejś określonej sekty, a nie czyni się postępu w rozumieniu Najwyższej Osoby 

Boga, Visnu, cały taki wysiłek jest bezowocny. Wypełniać zasady religijne oznacza osiągać 

platformę doskonałej wiedzy. Jeśli dochodzi się do platformy doskonałej wiedzy, wtedy traci 

się zainteresowanie sprawami materialnymi. Doskonała wiedza oznacza poznanie swojej 

własnej jaźni i poznanie Jaźni Najwyższej. Jaźń Najwyższa i jaźń jednostkowa, chociaż takie 

same jakościowo, różnią się ilościowo. Takie analityczne poznanie jest doskonałe. 

Zrozumienie jedynie tego, że nie jest się materią, lecz duchem, nie jest jeszcze wiedzą 

doskonałą. Prawdziwą zasadą religijną jest służba oddania, czyli bhakti. Stwierdza to również 

Bhagavad-gita. Pan Krsna mówi: "Porzuć wszystkie inne zasady religijne i jedynie 

podporządkuj się Mnie." Zatem dharma odnosi się tylko do vaisnava-dharmy, czyli 

bhagavad-dharmy, i jeśli stosujemy się do niej, automatycznie osiągamy wszelkie dobre 

cechy i postęp w życiu. 

    Najbardziej doskonałą wiedzą jest poznanie Najwyższego Pana. Nie można jednak 

zrozumieć Go przez żaden inny proces religijny poza służbą oddania. Zatem bezpośredni 

rezultat doskonałej wiedzy można osiągnąć poprzez pełnienie służby oddania. Po osiągnięciu 

tej wiedzy traci się zainteresowanie światem materialnym. Do tego nie dochodzi się jednakże 

poprzez jałowe spekulacje filozoficzne. Bhaktowie tracą zainteresowanie światem 

materialnym nie dzięki rozumieniu teoretycznemu, ale dzięki praktycznemu doświadczeniu. 

Kiedy bhakta zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, jaki jest rezultat obcowania z 

Najwyższym Panem, w naturalny sposób traci pociąg do tak zwanego towarzystwa, przyjaźni 

i miłości. Ta wolność od przywiązań nie jest niczym jałowym, ale istnieje ona dzięki 

osiągnięciu wyższego statusu życia poprzez zakosztowanie w rzeczach transcendentalnych. 

W Śrimad-Bhagavatam powiedziane jest ponadto, że po osiągnięciu takiej wiedzy i utracie 

pociągu do materialnych przyjemności zmysłowych, można bez dodatkowych wysiłków 

osiągnąć również osiem doskonałości yogi mistycznej, takie jak anima, laghima, prapti 

siddhi, etc. Doskonałym przykładem jest Maharaja Ambarisa. Nie był on yoginem-mistykiem, 

ale był wielkim bhaktą i dzięki swojemu wielkiemu oddaniu pokonał wielkiego mistyka, 

Dhurvasa. Innymi słowy, bhakta nie musi praktykować yogi mistycznej w celu osiągnięcia 

mocy. Moc posiada on dzięki łasce Pana, tak jak kiedy małe dziecko podporządkowane jest 

potężnemu ojcu, wtedy ma za sobą całą siłę swego ojca. 

    Kiedy ktoś staje się sławnym jako bhakta Pana, jego reputacja nigdy nie ulega zniszczeniu. 

Rozmawiając z Ramanandą Raya, Pan Caitanya zadał takie pytanie: "Jaka jest największa 

sława?" Ramananda Raya odpowiedział, że doskonałą sławę posiada ten, kto znany jest jako 

czysty bhakta Pana Krsny. Zatem wniosek jest taki, że Visnu-dharma, albo religia służby 

oddania dla Najwyższej Osoby Boga, jest przeznaczona dla osób myślących. Poprzez 

właściwe spożytkowanie zdolności myślenia można dojść do stanu rozmyślania o Najwyższej 

Osobie Boga. Poprzez myślenie o Najwyższej Osobie Boga można stać się wolnym od 

zanieczyszczenia spowodowanego przebywaniem w tym pełnym wad świecie materialnym, i 

w ten sposób osiągnąć spokój. Świat pełen jest niepokoju dlatego, że w ludzkim 

społeczeństwie brakuje takich spokojnych bhaktów. Dopóki nie jest się bhaktą, nie można być 

jednakowo ustosunkowanym do wszystkich żywych istot. Bhakta jest jednakowo 

ustosunkowany do zwierząt, istot ludzkich i wszystkich żywych istot, dlatego, że widzi je 

wszystkie jako integralne cząstki Najwyższego Pana. W Śri Iśopanisad jest wyraźnie 

powiedziane, że ten, kto osiągnął ten poziom na którym wszystkie istoty widzi się jako równe, 

ten nikogo nie nienawidzi ani też nikogo nie wyróżnia. Bhakta nie stara się zdobyć więcej niż 

potrzeba. Dlatego bhakta jest akincana; jest on zadowolony w każdych warunkach życia. 
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 Mówi się, że bhakta nie dba o to, czy znajduje się w piekle czy w niebie. Bhakta jest 

nieczuły na wszystkie inne rzeczy poza służbą oddania. Taki sposób życia jest stanem 

najwyższej doskonałości, z którego można wznieść się do świata duchowego, powrócić do 

domu, do Boga. Bhaktowie Najwyższej Osoby Boga są szczególnie przyciągani przez wyższą 

siłę materialną, dobroć, a pełen zalet kwalifikowany bramin jest symbolicznym 

reprezentantem tej dobroci. Dlatego bhakta jest przywiązany do braminicznego stanu życia. 

Nie jest on zbytnio zainteresowany pasją czy ignorancją, chociaż te cechy również emanują z 

Najwyższego Pana, Visnu. W Śrimad-Bhagavatam bhaktowie opisani zostali jako 

nipunabuddhayah, co oznacza, że są oni ludźmi najbardziej inteligentnymi. Wolni od 

przywiązania i nienawiści, żyją oni bardzo spokojnie i nie ulegają wpływom pasji i ignorancji. 

    Można zapytać, dlaczego bhakta powinien być przywiązany do cechy dobroci w tym 

materialnym świecie, jeśli jest transcendentalny do wszystkich cech materialnych. Odpowiedź 

na to jest taka, że w gunach materialnej natury istnieją różnego rodzaju ludzie. Osoby będący 

w gunie ignorancji nazywane są raksasami, osoby w gunie pasji nazywane są asurami, a 

osoby w gunie dobroci zwane są surami, czyli półbogami. Te trzy klasy ludzi tworzone są pod 

kierownictwem Pana przez naturę materialną, ale osoby będące w gunie dobroci mają większą 

szansę wzniesienia się do świata duchowego, powrotu do domu, do Boga. 

    W ten sposób mędrcy, którzy zgromadzili się na brzegu Sarasvati by zdecydować, kto jest 

najwyższym Bóstwem przewodnim, jednomyślnie doszli do wniosku, że wielbionym 

powinien być Pan Visnu. Toteż wszyscy zaangażowali się w służbę oddania i w ten sposób 

osiągnęli pożądany rezultat, powrócili do Boga. 

    Ci, którzy rzeczywiście pragną wyzwolić się z niewoli materialnej, postąpią najlepiej, jeśli 

od razu zaakceptują radę daną przez Śukadevę Gosvamiego na początku Śrimad-Bhagavatam. 

Powiedziane jest tam, że słuchanie Śrimad-Bhagavatam jest niezwykle pomocne do 

osiągnięcia wyzwolenia, jako że wypowiedziane zostało przez Śukadevę Gosvamiego. Ten 

sam fakt został potwierdzony przez Sutę Gosvamiego: jeśli ktokolwiek, kto bez celu 

podróżuje po tym materialnym świecie, zapragnie posłuchać pełnych nektaru słów 

wypowiedzianych przez Śukadevę Gosvamiego, ten z pewnością dojdzie do prawidłowego 

wniosku i jedynie przez pełnienie służby oddania dla Najwyższej Osoby Boga będzie w stanie 

powstrzymać niezwykle męczący, wieczny proces migracji z jednego materialnego ciała do 

innego. Innymi słowy, poprzez właściwe słuchanie stanie się on niewzruszony w miłosnej 

służbie oddania dla Visnu. Z pewnością będzie mógł odetchnąć od tej tułaczki materialnego 

życia. Proces ten jest bardzo łatwy. Należy jedynie słuchać słodkich słów wypowiedzianych 

przez Śukadevę Gosvamiego w postaci Śrimad-Bhagavatam. 

    Inny wniosek jest taki, że nigdy nie powinniśmy myśleć, że półbogowie, nawet tacy jak 

Pan Śiva i Pan Brahma, znajdują się na jednym poziomie z Panem Visnu. Jeśli to robimy, to, 

według Padma Purany, natychmiast stajemy się ateistami. W literaturze wedyjskiej znanej 

jako Harivamśa jest również powiedziane, że należy czcić jedynie Najwyższą Osobę Boga, 

Pana Visnu. Zawsze należy intonować maha-mantrę Hare Krsna, czy jakąkolwiek mantrę 

Visnu. W drugim Canto Śrimad-Bhagavatam Pan Brahma mówi, "Zarówno Pan Śiva, jak i ja, 

obaj jesteśmy angażowani w różnego rodzaju działanie przez Najwyższą Osobę Boga." W 

Caitanya-caritamrta jest również powiedziane, że jedynym panem jest Krsna, a wszystkie 

inne osoby w różnych kategoriach życia są jedynie Jego sługami. 

    W Bhagavad-gicie Pan Sam stwierdza, że nie ma prawdy wyższej nad Krsnę. Również 

Śukadeva Gosvami, chcąc zwrócić uwagę na fakt, że pomiędzy wszystkimi formami Visnu-

tattva Pan Krsna jest w stu procentach Najwyższą Osobą Boga, opowiedział pewne 

wydarzenie, które miało miejsce, kiedy Pan Krsna był obecny na tej Ziemi. 

    Pewnego razu żona jednego bramina powiła dziecko. Na nieszczęście dziecko to zmarło tuż 

po przyjściu na świat i dotknięciu ziemi. Ojciec-bramin natychmiast wziął zmarłe dziecko na 

ręce i udał się bezpośrednio do Dvaraki, do pałacu Króla. Bramin był niezadowolony, 
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 ponieważ dziecko zmarło przedwcześnie, w obecności swoich młodych rodziców. Dlatego 

umysł jego był bardzo niespokojny. Uprzednio, aż do czasu Dvapara-yugi, kiedy na tej 

planecie obecny był Pan Krsna, królowie byli bardzo odpowiedzialni i mogli być obwiniani 

za przedwczesną śmierć dziecka (tzn. jeśli dziecko odchodziło z tego świata jeszcze za życia 

swoich rodziców). Taka odpowiedzialność spoczywała również na królu podczas panowania 

Pana Ramacandry. Jak wytłumaczyliśmy to w pierwszym Canto Śrimad-Bhagavatam, król 

był tak bardzo odpowiedzialny za dobrobyt swoich obywateli, że miał dbać nawet o to, aby 

nie było nadmiernych upałów czy mrozów. Chociaż nie było w tym winy króla, bramin, który 

stracił dziecko, natychmiast udał się do pałacu i w ten sposób zaczął oskarżać władcę. 

    "Obecny król, Ugrasena, jest zazdrosny o braminów." Słowo, którego użyto w związku z 

tym, dokładnie brzmi: brahma-dvisah. Ten, kto jest zazdrosny o Vedy albo kto jest zazdrosny 

o kwalifikowanego bramina, lub też o klasę braminów, ten nazywany jest brahma-dvit. Więc 

król został oskarżony o bycie brahma-dvit. Oskarżono go również o bycie śatha-dhi, czyli 

tylko pozornie inteligentnym. Prezydent albo król musi być bardzo inteligentny, aby być w 

stanie zapewnić dobrobyt wszystkim mieszkańcom, ale według tego bramina król wcale nie 

był inteligentny, mimo iż zasiadał na tronie. Dlatego nazwał go również lubdha, co znaczy 

"chciwy". Innymi słowy, król albo prezydent nie powinni zajmować wzniosłych pozycji 

rządowych, jeśli są chciwi albo samolubni. A jest rzeczą naturalną, że osoby takie dbają o 

własne dobro wtedy, gdy przywiązane są do uciech materialnych. Dlatego użyto tutaj słowa 

visayatmanah. 

    Bramin również oskarżył króla o bycie ksatra-bandhu. Słowo to odnosi się do osoby, która 

urodziła się w rodzinie ksatriyów, czyli rodzinie królewskiej, ale sama nie ma kwalifikacji, by 

stać się królem. Król powinien chronić kulturę braminiczną i powinien troszczyć się o dobro 

swoich poddanych. Nie powinien być chciwy i żądny uciech zmysłowych. Jeśli osoba bez 

żadnych kwalifikacji podaje się za ksatriyę, osobę przynależącą do stanu królewskiego, nie 

jest ona nazywana ksatriyą, ale ksatra-bandhu. Podobnie, jeśli ktoś przychodzi na świat w 

rodzinie bramina, ale nie ma żadnych kwalifikacji braminicznych, wtedy nazywany jest 

brahma-bandhu albo dvija-bandhu. Oznacza to, że braminem albo ksatriyą zostaje się nie 

dzięki narodzinom w poszczególnych rodzinach. Należy zdobyć odpowiednie kwalifikacje 

przynależące do tych poszczególnych pozycji i tylko posiadając te kwalifikacje można być 

uważanym za bramina albo ksatriyę. 

    Zatem bramin oskarżał króla, że nowonarodzone dziecko zmarło dlatego, ponieważ on, 

król, nie ma odpowiednich kwalifikacji, aby piastować ten urząd. Bramin uważał, że takie 

wydarzenie jest czymś bardzo nienaturalnym, dlatego winił za nie króla. Z historii wedyjskiej 

dowiadujemy się, że jeśli król-ksatriya był nieodpowiedzialny, wtedy rada braminów, 

utrzymywana przez tego monarchę, detronizowała takiego władcę. Wszystko to świadczy o 

tym, jak bardzo odpowiedzialna była pozycja monarchy w cywilizacji wedyjskiej. 

    Bramin dlatego powiedział, "Nikt nie powinien szanować ani czcić króla, którego jedynym 

interesem jest zazdrość. Taki król spędza swój czas jedynie na polowaniach w lesie albo 

zabijaniu obywateli za przestępstwa kryminalne. Zupełnie nie panuje nad sobą i posiada zły 

charakter. Jeśli obywatele czczą albo honorują takiego króla, wtedy nigdy nie będą szczęśliwi. 

Zawsze będą żyli w ubóstwie i pełni będą niepokojów i zgryzot." Chociaż we współczesnej 

polityce osoba zajmująca stanowisko rządowe może być zawsze obalona, prezydent nie jest 

odpowiedzialny za dobrobyt obywateli. W tym wieku Kali prezydent otrzymuje tę wzniosłą 

pozycję poprzez głosowanie, ale warunki obywateli nie ulegają poprawie i są oni pełni 

niepokoju, zgryzot i nieszczęść i niezadowolenia. 

    Drugie dziecko bramina również narodziło się martwe, i tak samo trzecie. Miał on 

dziewięcioro dzieci i wszystkie z nich umierały tuż po narodzinach. Więc za każdym razem 

przychodził on do bram pałacu, aby oskarżyć króla. Kiedy bramin ten przyszedł ze swoją 

skargą na króla Dvaraki po raz dziewiąty, przypadkiem obecny był przy tym Arjuna i Krsna. 



203 

 Żale bramina, że król nie daje mu dostatecznej ochrony, zaciekawiły Arjunę, więc zbliżył się 

do niego i zapytał: "Mój drogi braminie, dlaczego uważasz, że w kraju tym nie ma 

odpowiednich ksatriyów, którzy zdolni by byli chronić obywateli. Czyż nie ma nawet nikogo, 

kto udawałby ksatriyę, kto nosiłby łuk i strzały przynajmniej na pokaz? Czy myślisz, że 

wszystkie osoby stanu królewskiego trudnią się jedynie spełnianiem ofiar razem z braminami 

i nie posiadają żadnej siły ani woli walki?" W ten sposób Arjuna dał do zrozumienia, że 

ksatriyowie nie powinni dbać jedynie o swoje wygody i angażować się tylko w spełnianie 

wedyjskich rytuałów. Muszą raczej wykazywać się odwagą, jeśli w grę wchodzi obrona 

obywateli. Od braminów, których zadaniem są czynności duchowe, nie oczekuje się niczego, 

co wymaga fizycznego wysiłku. Dlatego powinni oni być chronieni przez ksatriyów, aby nie 

spotykali żadnych przeszkód w wypełnianiu swoich wyższych obowiązków. 

    "Jeśli bramin traci swoją żonę i dzieci", kontynuował Arjuna, "a król-ksatriya nie jest w 

stanie ich ochronić, wtedy taki ksatriya nie jest lepszy od aktora scenicznego. W 

dramatycznych przedstawieniach w teatrze aktor może grać rolę króla, ale nikt nie oczekuje 

żadnych korzyści od takiego fikcyjnego władcy. Podobnie, jeśli król albo prezydent państwa 

nie jest zdolny do ochrony struktury społecznej, to uważany jest jedynie za blefiarza. Takie 

osoby jedynie wykorzystują swoje wysokie stanowiska do wygodnego urządzenia się w 

życiu. Mój panie, obiecuję, że dam ochronę twoim dzieciom, a jeśli mi się to nie powiedzie, 

wtedy wejdę w płonący ogień, by w ten sposób przeciwdziałać zanieczyszczeniu, któremu 

uległem." 

    Wysłuchawszy tych słów Arjuny, bramin odpowiedział: "Mój drogi Arjuno, obecny jest tu 

Pan Balarama, ale nie był On w stanie chronić moich dzieci. Pan Krsna również jest tu 

obecny, ale On również nie potrafił ich uchronić. Jest tutaj również wielu innych bohaterów, 

takich jak Pradyumna i Aniruddha, noszących łuk i strzały, ale i oni nie byli w stanie uchronić 

moich dzieci." Bramin bezpośrednio dał do zrozumienia, że Arjuna nie będzie w stanie zrobić 

tego, co było rzeczą niemożliwą dla Najwyższej Osoby Boga. W jego odczuciu Arjuna 

obiecywał coś, co nie leżało w jego możliwościach. Bramin powiedział: "Uważam, że twoja 

obietnica podobna jest do obietnicy niedoświadczonego dziecka. Nie mogę zatem pokładać w 

nią wiary." 

    Arjuna zrozumiał wtedy, że bramin stracił wszelką wiarę w królewskich ksatriyów. Chcąc 

go przekonać, Arjuna zaczął przemawiać do niego tak, jak gdyby krytykował nawet swojego 

przyjaciela, Pana Krsnę. Kiedy Pan Krsna i inni słuchali, zaatakował on szczególnie Krsnę, 

mówiąc, "Mój drogi braminie, nie jestem ani Sankarsaną ani Krsną, ani też żadnym z synów 

Krsny, takim jak Pradyumna czy Aniruddha. Nazywam się Arjuna i noszę łuk zwany 

Gandiva. Nie możesz obrażać mnie, ponieważ swoją siłą zadowoliłem nawet Pana Śivę, który 

podarował mi broń zwaną paśupatastra. Nie wątp więc w moje męstwo. Przyprowadzę ci 

twoich synów, nawet gdyby przyszło mi walczyć ze śmiercią uosobioną." Tymi słowami 

Arjunie udało się w jakiś sposób przekonać bramina, który uspokojony powrócił do domu. 

    Kiedy żona bramina miała urodzić następne dziecko, bramin zaczął intonować: "Mój drogi 

Arjuno, proszę przybądź teraz i ocal moje dziecko." Usłyszawszy to, Arjuna zaczął czynić 

przygotowania, dotykając święconej wody i wymawiając święte mantry w celu uchronienia 

swojego łuku i strzał od niebezpieczeństwa. Przede wszystkim zabrał łuk, który otrzymał od 

Pana Śivy i wychodząc, zaczął rozmyślać o Panu Śivie i jego wielkiej łasce. Wkrótce pojawił 

się przed domem rodzącej, wyposażony w swój łuk Gandiva i inną broń. 

    Wygląda na to, że Arjuna nie opuścił Dvaraki, ponieważ związany był obietnicą daną 

braminowi. Do domu bramina został przywołany w nocy, kiedy jego żona miała urodzić 

dziecko. W drodze do domu rodzącej myślał o Panu Śivie, a nie o swoim przyjacielu Krsnie. 

Myślał on, że skoro Krsna nie był w stanie dać ochrony braminowi, to lepiej przyjąć 

schronienie Pana Śivy. Jest to inny przykład tego, w jaki sposób ktoś przyjmuje schronienie 

półbogów. Wytłumaczono to w Bhagavad-gicie: kamais tais tair hrta-jnanah: osoba, która 
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 traci swoją inteligencję z powodu chciwości i pożądania, zapomina o Najwyższej Osobie 

Boga i przyjmuje schronienie półbogów. Oczywiście Arjuna nie był zwykłą żywą istotą, ale 

ponieważ był z Krsną w przyjacielskich stosunkach, myślał, że Krsna nie jest w stanie dać 

ochrony braminowi, i że lepiej będzie, jeśli będzie pamiętał Pana Śivę. Później zostało to 

udowodnione, że przyjęcie schronienia u Pana Śivy, zamiast u Krsny, nie zakończyło się dla 

Arjuny sukcesem. Arjuna jednakże robił wszystko co było w jego mocy i intonując różne 

mantry podniósł łuk, by chronić dom rodzącej ze wszystkich stron. 

    Żona bramina urodziła syna i jak zwykle, dziecko zaczęło płakać. Ale nagle, w przeciągu 

pięciu minut, zarówno dziecko, jak i Arjuna, zniknęli w przestworzach. Okazało się, że dom 

bramina był w pobliżu rezydencji Krsny i Pan Krsna był świadkiem wszystkiego, co zdarzyło 

się na przekór Jego autorytetowi. To On Sam podszedł Arjunę w ten sposób, że zabrał 

dziecko bramina oraz strzały, również te, które Arjuna otrzymał od Pana Śivy i z których był 

tak dumny. Tad bhavati alpamedhasam: mniej inteligentni ludzie, z powodu swojej 

dezorientacji, przyjmują schronienie półbogów i zadowalają się ich łaskami. 

    W obecności Pana Krsny i innych, bramin zaczął oskarżać Arjunę: "Każdy widzi moją 

głupotę. Uwierzyłem Arjunie, który nie ma żadnej siły i który jest ekspertem jeśli chodzi o 

fałszywe obietnice. Jakimże głupcem byłem, że zawierzyłem Arjunie. Obiecał, że ochroni 

moje dziecko, kiedy nie udało się to nawet Pradyumnie, Aniruddzie, Panu Balaramie i Krsnie. 

Jeśli takie osobistości nie były w stanie uchronić mojego dziecka, to kto mógłby być do tego 

zdolny? Dlatego przeklinam Arjunę za jego fałszywą obietnicę i przeklinam również jego 

sławny łuk Gandiva, jak i jego zuchwalstwo w ogłaszaniu siebie większym niż Pan Balarama, 

Pan Krsna, Pradyumna i Aniruddha. Nikt nie jest w stanie ocalić mojego dziecka, bo zostało 

ono już przeniesione na inną planetę. Tylko z powodu swojej głupoty Arjuna myślał, że 

będzie w stanie przyprowadzić je z innej planety." 

    Przeklęty w ten sposób przez bramina, Arjuna postarał się o siły mistyczne, które można 

zdobyć poprzez praktykę yogi mistycznej. W ten sposób mógł udać się na każdą planetę, by 

poszukiwać dziecka bramina. Arjuna opanował takie siły mistyczne, za pomocą których 

yogini mogą podróżować na każdą planetę, na którą tylko zapragną. Najpierw udał się na 

planetę zwaną Yamaloka, gdzie mieszka Yamaraja, pan śmierci. Szukał tam dziecka bramina, 

ale nie był w stanie go odnaleźć. Więc natychmiast udał się na planetę Indry, Króla niebios. 

Kiedy również tam nie mógł znaleźć dziecka, udał się na planety bogów ognia, Nairrti, a 

następnie na planetę Księżyc. Następnie odwiedził Vayu i Varunalokę. Kiedy i na tych 

planetach nie mógł odnaleźć dziecka, zszedł na planetę Rasatala, znajdującą się w najniższym 

z systemów planetarnych. Po przeszukaniu wszystkich tych planet, ostatecznie udał się na 

Brahmalokę, gdzie nie mogą dostać się nawet yogini-mistycy. Dzięki łasce Krsny Arjuna miał 

tę siłę, że mógł udać się nawet ponad planety niebiańskie, na Brahmalokę. Kiedy jednak na 

żadnej z nich nie mógł znaleźć dziecka, postanowił rzucić się w ogień, tak jak to przyrzekł 

braminowi, kiedy nie będzie w stanie spełnić swojej obietnicy. Pan Krsna jednakże był bardzo 

łaskawy dla Arjuny, ponieważ Arjuna był najbliższym przyjacielem Pana, i przekonał go, że 

nie powinien popełniać samobójstwa, pomimo hańby z powodu niewypełnienia swojej 

obietnicy. Krsna zwrócił uwagę na to, że gdyby Arjuna rzucił się w ogień, to pośrednio wina 

spadłaby na Niego, jako że był On jego bliskim przyjacielem. Pan Krsna dlatego powstrzymał 

Arjunę od tego zamiaru, zapewniając go, że znajdzie dziecko. Powiedział Arjunie, "Nie bądź 

niemądry i zaniechaj tego zamiaru." 

    Przemówiwszy w ten sposób do Arjuny, Pan Krsna posłał po Swój transcendentalny 

powóz. Wsiadłszy do niego razem z Arjuną, zaczął zmierzać w kierunku północnym. Pan 

Krsna, wszechpotężna Osoba Boga, mógł sprowadzić to dziecko z powrotem na Ziemię bez 

żadnego wysiłku, ale powinniśmy zawsze pamiętać, że grał On rolę zwykłego człowieka. Tak 

jak ludzka istota musi robić pewien wysiłek, by osiągnąć pewne rezultaty, tak Pan Krsna, 

niczym zwykła ludzka istota, albo jak Jego przyjaciel Arjuna, opuścili Dvarakę, udając się na 
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 poszukiwanie dziecka bramina. Poprzez pojawienie się w społeczeństwie ludzkim i poprzez 

zamanifestowanie Swoich rozrywek podobnych rozrywkom istot ludzkich, Krsna 

definitywnie udowodnił, że nie było ani jednej osoby, która byłaby większa od Niego. "Bóg 

jest wielki." Taka jest definicja Najwyższej Osoby Boga. Więc przynajmniej kiedy był On 

obecny w tym materialnym świecie, Krsna udowodnił, że w całym wszechświecie nie ma 

osobistości większej niż On Sam. 

    Wsiadłszy w Swój powóz razem z Arjuną, Krsna skierował go w kierunku północnym, 

przejeżdżając w pobliżu wielu systemów planetarnych. Systemy te zostały opisane w Śrimad-

Bhagavatam jako sapta-dvipa. Dvipa znaczy wyspa. Wszystkie te planety określane są 

czasami w literaturze wedyjskiej jako dvipas. Planeta, na której my mieszkamy, jest nazwana 

Jambudvipa. Przestrzeń zewnętrzna uważana jest za wielki ocean powietrza, a wewnątrz tego 

oceanu powietrznego jest wiele wysp, którymi są różne planety. Każda z tych planet również 

posiada oceany. Na niektórych z nich są oceany ze słoną wodą, a na niektórych oceany mleka. 

Na innych są oceany z alkoholem, a na innych oceany ghee albo oleju. Są tam również 

różnego rodzaju góry. Każda z planet ma także swoistą atmosferę. Krsna minął wszystkie te 

planety i dotarł do powłoki tego wszechświata. Ta powłoka opisana została w Śrimad-

Bhagavatam jako wielka ciemność. Cały ten świat materialny opisany jest jako ciemny. W 

otwartej przestrzeni jest światło słoneczne, dlatego jest ona oświetlona, ale powłoka 

otaczająca ten świat jest z natury ciemna i nie ma tam żadnego oświetlenia. Kiedy Krsna 

zbliżył się do powłoki tego wszechświata, cztery konie, które ciągnęły Jego powóz – Śaibya, 

Sugriva, Meghapuspa i Balahaka – wszystkie zawahały się, kiedy przyszło im wejść w tę 

ciemność. Ten moment zastanowienia się również stanowi część rozrywek Krsny, ponieważ 

konie Krsny nie są zwykłymi końmi. Zwykłe konie nie byłyby w stanie przejechać przez cały 

wszechświat i następnie wejść w jego zewnętrzne powłoki. Ponieważ Krsna jest 

transcendentalny, podobnie Jego powóz, konie, jak i wszystko związane z Nim jest również 

transcendentalne, będące poza cechami tego materialnego świata. Powinniśmy zawsze 

pamiętać, że Krsna grał rolę zwykłej ludzkiej istoty, a Jego konie również grały rolę 

zwykłych koni wahających się wejść w ciemność, gdyż taka była wola Krsny. 

    Krsna znany jest jako Yogeśvara, tak jak oznajmiono to w ostatniej części Bhagavad-gity. 

Yogeśvara Hari: wszystkie siły mistyczne są pod Jego kontrolą. Z doświadczenia wiemy, że 

jest wiele osób, które posiadają siły mistyczne yogi. Czasami osoby takie dokonują naprawdę 

cudownych wyczynów, ale Krsna jest mistrzem wszelkich sił mistycznych. Dlatego, kiedy 

spostrzegł, że Jego konie wahają się wejść w ciemność, natychmiast wypuścił Swój dysk, 

znany jako Sudarśana cakra, który oświetlił niebo tysiące razy mocniej, niż zrobiłoby to 

słońce. Ciemność przykrywająca wszechświat jest również tworem Krsny, a Sudarśana cakra 

jest bezustannym towarzyszem Krsny. Trzymając tę Sudarśana cakrę w przodzie, Krsna 

rozproszył mrok. Śrimad-Bhagavatam oznajmia, że Sudarśana cakra spenetrował ciemność, 

tak jak strzała wypuszczona przez Pana Ramacandrę z Jego łuku Śarnga spenetrowała armię 

Ravany. Su znaczy bardzo przyjemny, a darśana oznacza obserwację. Dzięki łasce dysku 

Pana Krsny, Sudarśana, można dokładnie widzieć wszystko i nic nie może pozostać w 

ciemności. W ten sposób Krsna i Arjuna pokonali wielki obszar ciemności pokrywający 

wszechświaty materialne. 

    Następnie Arjuna ujrzał światłość zwaną brahmajyoti. Brahmajyoti znajduje się na 

zewnątrz powłoki wszechświatów materialnych, i ponieważ nie można jej zobaczyć naszymi 

obecnymi oczyma, to brahmajyoti jest czasami nazywane avyakta. Ten blask duchowy jest 

ostatecznym przeznaczeniem impersonalistów nazywanych Vedantystami. Brahmajyoti 

opisane zostało również jako ananta-param, nieograniczone i niezgłębione. Kiedy Pan Krsna 

i Arjuna dotarli do rejonu zwanego brahmajyoti, Arjuna nie mógł znieść tego oślepiającego 

blasku i zamknął oczy. Podróż Pana Krsny i Arjuny do tego rejonu brahmajyoti została 

opisana w Harivamśa. W tej części literatury wedyjskiej Krsna poinformował Arjunę, "Mój 
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 drogi Arjuno, ta promienna światłość, ten transcendentalny blask, który widzisz, jest 

blaskiem pochodzącym z Mojego ciała. O najlepszy z potomków Bharaty, to brahmajyoti jest 

Mną." Tak jak nie można oddzielić tarczy słonecznej od promieni słonecznych, podobnie nie 

można oddzielić Krsny i blasku Jego ciała, brahmajyoti. Dlatego Krsna oznajmił, iż Sam jest 

tym brahmajyoti. To wyraźnie zostało oznajmione w Harivamśa, gdzie Krsna mówi, "aham 

sah". Brahmajyoti jest kombinacją maleńkich cząsteczek znanych jako iskry duchowe, czyli 

żywych istot, citkana. Słowo wedyjskie so ham, czyli "jestem brahmajyoti", można również 

stosować odnośnie żywych istot, które także mogą twierdzić, że należą do brahmajyoti. W 

Hari-vamśa Krsna dalej tłumaczy, "To brahmajyoti jest ekspansją Mojej duchowej energii." 

    Krsna powiedział Arjunie, "Brahmajyoti znajduje się poza rejonem Mojej energii 

zewnętrznej, znanej jako maya-śakti. Kiedy ktoś znajduje się w tym świecie materialnym, 

wtedy nie może on doświadczać tego blasku Brahmana. Zatem w tym materialnym świecie ta 

światłość nie jest manifestowana. Manifestowana jest ona w świecie duchowym. Takie jest 

znaczenie słów vyakta-avyakta . W Bhagavad-gicie jest powiedziane, avyakto-'vyaktat 

sanatanah: obie te energie manifestują się wiecznie. 

    Następnie Pan Krsna i Arjuna weszli w rozległą wodę duchową. Ta woda duchowa 

nazywana jest Oceanem Viraja Karanarnava, co oznacza, że ocean ten jest początkiem tego 

materialnego stworzenia. W wedyjskim piśmie Mrtyunjaya Tantra, znajduje się szeroki opis 

tego Oceanu Karana, czyli Viraja. Powiedziane jest tam, że najwyższym systemem 

planetarnym w tym materialnym świecie jest Satyaloka, czyli Brahmaloka. Poza nią jest 

Rudraloka i Maha-Visnuloka. Odnośnie tej Maha-Visnuloki powiedziane jest w Brahma-

samhicie, yah karanarnava-jale bhajati sma yoga: "Pan Maha-Visnu spoczywa w oceanie 

Karana. Kiedy oddycha On, przy każdym Jego wydechu powstaje niezliczona ilość 

wszechświatów, a przy każdym wdechu te niezliczone wszechświaty z powrotem wchodzą w 

Niego." W ten sposób ciągle i na nowo manifestacja materialna jest tworzona i pochłaniana. 

Kiedy Pan Krsna i Arjuna weszli w tę wodę, zdawało się, że szaleje tam potężny huragan 

transcendentalnego światła i Ocean Karana był bardzo wzburzony. Dzięki łasce Pana Krsny 

Arjuna miał wyjątkową okazję oglądania przepięknego oceanu Karana. 

    Przybywszy tam razem z Krsną, Arjuna ujrzał w wodzie wielki pałac. Kolumny tego 

pałacu, w liczbie wielu tysięcy, zrobione były z wartościowych klejnotów, a blask bijący z 

nich był tak przepiękny, że całkowicie zachwycił on Arjunę. Wewnątrz tego pałacu Arjuna i 

Krsna ujrzeli potężną formę Anantadevy, który również znany jest jako Śesa. Pan 

Anantadeva, czyli Śesanaga, posiadał formę ogromnej żmiji z tysiącami kapturów, z których 

każdy udekorowany był wartościowymi, błyszczącymi klejnotami, mieniącymi się 

przepięknie. Każda z głów Anantadevy miała dwoje oczu, które zdawały się być pełnymi 

grozy. Jego ciało było tak białe jak szczyt góry Kailasa, który jest zawsze przykryty śniegiem. 

Zarówno Jego szyja jak i języki były koloru niebieskiego. Zatem Arjuna ujrzał postać 

Śesanagi, i zobaczył również, że na Jego bardzo miękkim, białym ciele bardzo wygodnie 

spoczywa Pan Maha-Visnu. Zdawał się On być wszechprzenikającym i bardzo potężnym, i 

Arjuna domyślił się, że jest to Najwyższa Osoba Boga, w tej formie znany jako Purusottama. 

Znany jest On jako Purusottama, najlepszy, albo Najwyższa Osoba Boga, gdyż z tej formy 

emanuje inna firma Visnu, który jest znany jako Garbhodakaśayi Visnu w tym materialnym 

świecie. Forma Pana znana jako Maha-Visnu, Purusottama, znajduje się poza tym światem 

materialnym. Znany jest On również jako Uttama. Tama znaczy ciemność, a ut znaczy 

"ponad", transcendentalny. Zatem Uttama znaczy ponad najciemniejszym rejonem tego 

materialnego świata. Arjuna ujrzał, że kolor ciała Purusottamy, Maha-Visnu, był tak ciemny 

jak kolor młodej chmury w porze deszczowej. Miał na Sobie przepiękną żółtą szatę. Z Jego 

twarzy nie znikał ujmujący uśmiech, a Jego podobne płatkom lotosu oczy były pełne czaru. 

Hełm Pana Maha-Visnu wysadzany był drogocennymi klejnotami, a wspaniałe kolczyki w 

uszach podkreślały piękno Jego wijących się włosów. Pan Maha-Visnu miał osiem ramion, 
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 wszystkie bardzo długie, sięgające Mu kolan. Jego szyję zdobił kamień Kaustubha, a pierś 

naznaczona symbolem śrivatsa, co oznacza – miejsce spoczynku bogini fortuny. Girlanda 

kwiatów zawieszona na Jego szyi sięgała Mu kolan. Ta długa girlanda znana jest jako 

girlanda vaijayanti. 

    Pan otoczony był Swoimi osobistymi towarzyszami, Nandą i Sunandą, a tuż przy Nim stał 

również uosobiony dysk Sudarśana. Jak oznajmiono w Vedach, Pan ma niezliczone energie, i 

uosobienia ich wszystkich również były tam obecne. Najważniejsze pośród nich to: pusti, 

energia utrzymująca; śri, energia piękna; kirti, energia sławy; i aja, energia stworzenia 

materialnego. Wszystkie te energie zostały zainwestowane w osobistości zarządzające tym 

światem materialnym, mianowicie Pana Brahmę, Pana Śivę i Pana Visnu, i w królów planet 

niebiańskich, Indrę, Candrę, Varunę, oraz boga Słońca. Innymi słowy, wszyscy ci 

półbogowie, wyposażeni przez Pana w pewne energie, zaangażowani są w transcendentalną 

służbę miłości dla Najwyższej Osoby Boga. Postać Maha-Visnu jest ekspansją z ciała Krsny. 

Brahma-samhita również stwierdza, że Maha-Visnu jest częścią pełnej ekspansji Krsny. 

Wszystkie takie ekspansje nie różnią się od Osoby Boga, ale ponieważ Krsna pojawił się w 

tym materialnym świecie, aby zamanifestować Swoje rozrywki w postaci istoty ludzkiej, 

dlatego razem z Arjuną natychmiast ofiarował Swoje wyrazy szacunku Panu Maha-Visnu; 

oznacza to, że ofiarował On Swoje wyrazy szacunku Panu Maha-Visnu, ponieważ Pan Maha-

Visnu nie jest różny od Niego Samego. To ofiarowanie pokłonów Maha-Visnu przez Krsnę 

nie jest jednakże formą kultu nazywaną ahangraha-upasana, którą czasami poleca się 

osobom usiłującym wznieść się do świata duchowego poprzez dokonanie ofiary z wiedzy. 

Oznajmiono to również w Bhagavad-gicie: jnana-yajnena capy ante yajanto mam upasate. 

    Krsna nie musiał ofiarować Swoich wyrazów szacunku Panu Maha-Visnu, ale ponieważ 

jest On nauczycielem, pokazał Arjunie w jaki sposób on to powinien uczynić. Arjuna 

jednakże napełnił się strachem na widok tej potężnej formy wszystkiego, gdyż było to coś 

zupełnie odmiennego od jego dotychczasowego materialnego doświadczenia. Widząc Krsnę 

ofiarowującego pokłony Panu Maha-Visnu, natychmiast wziął z Niego przykład i stanął przed 

Panem ze złożonymi rękoma. Wówczas wielce zadowolony Pan Visnu, w Swojej potężnej 

formie, uśmiechnął się i przemówił w ten sposób. 

    "Mój drogi Krsno i Arjuno, bardzo pragnąłem ujrzeć was obu i dlatego pomyślałem o 

zabraniu temu braminowi jego dzieci i zatrzymaniu ich tutaj. Oczekiwałem was obu w tym 

pałacu. Pojawiliście się w tym materialnym świecie jako Moje inkarnacje, aby zmniejszyć 

moc demonicznych osób, będących ciężarem dla całego świata. Lecz teraz, po zabiciu tych 

wszystkich niepotrzebnych demonów, powróćcie do Mnie. Obaj jesteście inkarnacjami 

wielkiego mędrca Nara-Narayana. Chociaż obaj jesteście w pełni zdolni do tego, aby chronić 

bhaktów i unicestwić demony, a szczególnie ustanowić zasady religijne dla świata, by 

panował pokój i porządek, to osobiście nauczacie ludzi podstawowych zasad rzeczywistej 

religii, tak by naśladując was mogli żyć szczęśliwie i spokojnie." 

    Następnie Pan Krsna i Arjuna ofiarowali swoje pokłony Panu Maha-Visnu i odebrawszy 

dzieci bramina, powrócili do Dvaraki tą samą drogą, którą przybyli do świata duchowego. 

Wszystkie te dzieci już odpowiednio podrosły i bramin otrzymał je z powrotem, skoro tylko 

Pan Krsna i Arjuna powrócili do Dvaraki. 

    Arjuna jednakże przepełniony był podziwem po odwiedzeniu świata duchowego, co 

możliwe było dzięki łasce Pana Krsny. I dzięki łasce Pana Krsny zrozumiał on, że wszelkie 

bogactwo tego materialnego świata jest jedynie Jego emanacją. A każda pozycja, jaką ktoś 

może posiadać w tym materialnym świecie jest jedynie łaską Krsny. Dlatego należy być 

zawsze w świadomości Krsny, będąc całkowicie wdzięcznym Panu, gdyż wszystko 

cokolwiek możemy posiadać, posiadamy tylko dzięki Jego łasce. 

    Wspaniałe doświadczenie Arjuny, którego doznał dzięki łasce Krsny, jest jedną z wielu 

rozrywek Krsny, którym oddawał się podczas Swojego pobytu w tym materialnym świecie. 
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 Wszystkie one były wyjątkowe i nie miały sobie równych w historii świata. Wszystkie te 

rozrywki w pełni dowodzą, że Krsna jest Najwyższą Osobą Boga, jednak kiedy obecny był w 

tym materialnym świecie, grał On rolę zwykłego człowieka posiadającego wiele doczesnych 

obowiązków. Grał On rolę doskonałego pana domu, i chociaż posiadał 16 000 żon, 16 000 

pałaców i 160 000 dzieci, również dokonywał wielu ofiar, tak aby nauczać klasę królewską, w 

jaki sposób żyć w tym materialnym świecie dla korzyści całej ludzkości. Jako idealna, 

Najwyższa Osoba, spełniał On pragnienia każdego, począwszy od braminów, najwyższej 

klasy ludzkiego społeczeństwa, aż do zwykłych żywych istot, łącznie z najniższymi spośród 

rodzaju ludzkiego. Tak jak Król Indra jest odpowiedzialny za rozdzielanie deszczu na całym 

świecie, by zadowolić każdego w odpowiednim czasie, tak Pan Krsna zadowala każdego, 

obficie wylewając Swoją bezprzyczynową łaskę. Jego misją była ochrona bhaktów i zabicie 

demonicznych królów i dlatego zabił setki i tysiące demonów. Niektóre z nich zabił osobiście, 

a niektóre z nich zostały zabite przez Arjunę, który został upełnomocniony do tego przez 

Krsnę. W ten sposób przywrócił na tron wielu pobożnych królów, takich jak Yudhisthira, i 

uczynił ich odpowiedzialnymi za sprawy tego świata. Utworzywszy dobry rząd, z Yudhisthirą 

na czele, zaprowadził tym samym, poprzez Swoją boską wolę, pokój i porządek. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do osiemdziesiątego ósmego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Nadzwyczajna moc Krsny". 

*89. Podsumowujący opis rozrywek Pana Krsny 

    Arjuna był pełen podziwu po, powrocie z królestwa duchowego, które odwiedził razem z 

Krsną. Myślał, że chociaż był tylko zwykłą żywą istotą, to dzięki łasce Pana Krsny mógł 

osobiście ujrzeć świat duchowy. Zobaczył nie tylko świat duchowy, ale również na własne 

oczy ujrzał oryginalnego Maha-Visnu, przyczynę stworzenia materialnego. Powiedziane jest, 

że Krsna nigdy nie opuszcza Vrndavany. Vrndavanam parityajya na padam ekam gacchati. 

Krsna jest najwyższym w Mathurze, jest jeszcze wyższym w Dvarace, a nawet jeszcze 

wyższym we Vrndavanie. Rozrywki Krsny w Dvarace zaprezentowane zostały przez Jego 

cząstkę Vasudeva, jednakże nie ma żadnej różnicy pomiędzy cząstką Vasudevy przejawioną 

w Mathurze i Dvarace, a oryginalną manifestacją Krsny we Vrndavanie. Na początku tej 

książki stwierdziliśmy, że kiedy Krsna przychodzi, to wraz z Nim pojawiają się wszystkie 

Jego inkarnacje, pełne części i cząstki tych pełnych części. Wskutek tego niektóre z Jego 

różnych rozrywek manifestowane są nie przez Samego Krsnę, ale poprzez Jego różne części i 

pełne części Jego inkarnacji. Dlatego Arjuna zastanawiał się, w jaki sposób Krsna udał się na 

spotkanie Karanarnavaśayi Visnu w świecie duchowym. Przedmiot ten został dokładnie 

omówiony w komentarzach Śrila Viśvanathy Cakravarti Thakura. 

    Z mowy Maha-Visnu dowiadujemy się, że bardzo pragnął On zobaczyć Krsnę. Można 

jednakże przypuszczać, że skoro Maha-Visnu zabrał synów bramina, to z pewnością 

odwiedził wtedy Dvarakę. Dlaczego zatem tam nie spotkał się z Krsną? Odpowiedź na to jest 

taka, że Krsna nie może zostać ujrzany nawet przez Maha-Visnu, który leży w Oceanie 

Przyczyn w niebie duchowym, dopóki Sam Krsna nie wyrazi na to zgody. Wobec tego Maha-

Visnu zabrał po kolei wszystkich synów bramina, tuż po ich narodzinach, tak aby Krsna 

osobiście przyszedł ich odebrać, tym samym dając Mu, Maha-Visnu, sposobność ujrzenia 

Siebie. W takim razie nasuwa się pytanie: Dlaczego Maha-Visnu przyszedł osobiście do 

Dvaraki, jeśli i tak nie mógł zobaczyć Krsny? Dlaczego nie posłał po synów bramina któregoś 

ze Swoich towarzyszy? Odpowiedź na to jest taka, że bardzo trudno jest sprawić jakikolwiek 

kłopot któremukolwiek z mieszkańców Dvaraki, jeśli obecny jest tam Krsna. Zatem 
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 wykonanie tego zadania byłoby rzeczą niemożliwą dla żadnego z towarzyszy Pana Maha-

Visnu. Dlatego musiał On to uczynić osobiście. 

    Można zadać jeszcze inne pytanie: Pan znany jest jako brahmanya-deva, Bóstwo wielbione 

przez braminów. Dlaczego więc zdecydował się postawić bramina w takiej niesłychanie 

rozpaczliwej sytuacji, zezwalając zabrać wszystkich jego dziewięciu synów, wkrótce po tym 

jak przyszli na świat? Odpowiedź na to jest taka, że Pan Maha-Visnu tak bardzo pragnął 

ujrzeć Krsnę, że nie wahał się nawet sprawić kłopotu braminowi. Chociaż niepokojenie 

bramina jest rzeczą zakazaną, Pan Visnu gotów był zrobić wszystko w celu zobaczenia Pana 

Krsny-tak bardzo pragnął Go ujrzeć. Po utracie wszystkich swoich synów, bramin udał się 

przed bramy pałacu królewskiego, oskarżając króla o to, że nie jest zdolny do ochrony 

braminów, co znaczyło, że nie jest on godnym tego, by zasiadać na królewskim tronie. Było 

to specjalnym planem Pana Maha-Visnu, aby bramin rzucił oskarżenie przeciwko ksatriyom i 

Krsnie, zobowiązując w ten sposób Krsnę do odwiedzenia Go i odebrania Mu synów bramina. 

    Można postawić jeszcze inne pytanie: Jeśli Maha-Visnu nie może zobaczyć Krsny, to 

dlaczego Krsna miałby być zobowiązany do pojawienia się przed Nim, by osobiście odebrać 

synów bramina? Odpowiedź na to pytanie jest taka, że Pan Krsna udał się do Pana Maha-

Visnu nie po to właściwie, by odzyskać synów bramina, ale jedynie ze względu na Arjunę. 

Był On w takiej zażyłej przyjaźni z Arjuną, że kiedy Arjuna zamierzał rzucić się w ogień, 

Krsna pragnął uchronić go od tego. Arjuna jednak nie zrezygnowałby ze swojego 

postanowienia, gdyby nie udało się odnaleźć synów bramina. Dlatego Krsna obiecał mu: 

"Możesz być pewny, że odzyskam synów bramina, nie próbuj więc popełniać samobójstwa." 

    Gdyby Pan Krsna miał zamiar odwiedzić Pana Visnu tylko w tym celu, aby odzyskać 

synów bramina, wtedy nie czekałby, aż straci on dziewiątego syna. Ale kiedy Pan Maha-

Visnu zabrał jego dziewiątego syna i Arjuna zdecydowany był popełnić samobójstwo, nie 

będąc w stanie wypełnić swojej obietnicy, to powaga sytuacji zadecydowała o tym, że Krsna 

postanowił udać się do Pana Maha-Visnu razem z Arjuną. Powiedziane jest, że Arjuna jest 

potężną inkarnacją Nara-Narayana. Jest on nawet czasami nazywany Nara-Narayaną. 

Inkarnacja Nara-Narayana jest również jedną z pełnych ekspansji Pana Visnu. Dlatego, kiedy 

Krsna i Arjuna udali się na spotkanie z Panem Maha-Visnu, to należy rozumieć to w ten 

sposób, że Arjuna występował w swojej formie jako Nara-Narayana, tak jak Krsna, kiedy 

przejawiał Swoje rozrywki w Dvarace, występował w Swojej formie Vasudevy. 

    Po odwiedzeniu świata duchowego Arjuna doszedł do wniosku, że wszelkie bogactwa jakie 

ktoś może posiadać, czy to w świecie materialnym czy duchowym, są darem Krsny. Pan 

Krsna manifestuje się w różnych formach, jako Visnu-tattva i jiva-tattva, albo, innymi słowy, 

jako svamśa i vibhinnamśa. Visnu-tattva jest znany jako svamśa, a jiva-tattva jest znana jako 

vibhinnamśa. Zatem może On przejawiać się poprzez Swoje różne transcendentalne rozrywki, 

czy to w postaci cząstek svamśa czy vibhinnamśa, tak jak Mu się podoba, ale pomimo tego 

nadal pozostaje On Najwyższą Osobą Boga. 

    Opisy ostatnich rozrywek Krsny znajdują się w dziewiętnastym rozdziale dziesiątego Canto 

Śrimad-Bhagavatam, i w tym to rozdziale Śukadeva Gosvami pragnął wyjaśnić szczęśliwe 

życie Krsny w Dvarace, w otoczeniu wszelkich bogactw i z przejawieniem wszelkich mocy. 

Ogrom Swojej siły Krsna pokazał już w różnych Swoich rozrywkach, a teraz ukażemy w jaki 

sposób w Dvarace przejawił On Swoją zamożność i piękno. W tym świecie materialnym, 

który jest zaledwie zniekształconym odbiciem świata duchowego, zamożność i piękno 

uważane są za największe spośród wszystkich bogactw. Dlatego też, kiedy Krsna przebywał 

na tej planecie jako Najwyższa Osoba Boga, zamożność i piękno, które przejawił, nie miały 

sobie równych w obrębie trzech światów. Krsna posiadał 16 000 pięknych żon i najbardziej 

znaczące jest to, że mieszkał w Dvarace jako jedyny mąż tych setek i tysięcy pięknych kobiet. 

Specjalnie podkreślone w związku z tym zostało to, że był jedynym mężem 16 000 żon. Nie 

jest to oczywiście niczym niezwykłym w historii świata, że potężny król utrzymywał setki 
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 żon, ale chociaż taki król mógł być jedynym mężem tak wielu żon, nie był on w stanie 

cieszyć się nimi wszystkimi naraz. 

    Chociaż ktoś może argumentować, że yogini również mogą rozwinąć swoje ciało w wiele 

form, to ekspansje te nie są podobne ekspansjom Krsny. Dlatego Krsna nazywany jest 

czasami yogeśvara, panem wszystkich yoginów. Z literatury wedyjskiej wiemy, że yogin 

Saubhari Muni przejawił się w ośmiu osobach. Ale ekspansje te podobne były ekspansjom 

telewizyjnym. Obraz telewizyjny manifestowany jest w milionach ekspansji, ale ekspansje te 

nie mogą działać niezależnie. Są one jedynie odbiciem oryginału i mogą działać jedynie tak 

jak oryginał. Ekspansja Krsny nie jest materialna, tak jak ekspansja telewizji czy yogina. 

Kiedy Narada odwiedził różne domy Pana Krsny, zobaczył on, że w Swoich różnych 

ekspansjach Krsna wykonywał rozmaite czynności w różnych pałacach królowych. 

    Powiedziane jest również, że Krsna mieszkał w Dvarace jako mąż bogini fortuny. Królowa 

Rukmini jest boginią fortuny, a wszystkie inne królowe są jej ekspansjami. Więc Krsna, wódz 

dynastii Vrsni, cieszył się pełnym szczęściem wraz z boginią fortuny, w otoczeniu wszelkich 

bogactw. Królowe Krsny opisane zostały jako zawsze młode i piękne. Chociaż Krsna miał 

wnuki i prawnuki, ani Krsna ani Jego królowe nie wydawali się mieć więcej niż szesnaście 

czy dwadzieścia lat. Młode królowe były tak piękne, że kiedy się poruszały, wyglądały jak 

błyskawice pojawiające się na niebie. Ubrani we wspaniałe szaty i przystrojeni klejnotami, 

zawsze oddawali się takim rozrywkom jak tańce, śpiewy czy granie w piłkę na dachach 

pałaców. Dziewczęce tańce i gra w tenisa w tym świecie materialnym, zdają się być 

wypaczonym odbiciem oryginalnych rozrywek Osoby Boga, Krsny, i Jego żon. 

    Drogi i ulice Dvaraki były zawsze zatłoczone słoniami, końmi, powozami i piechotą 

żołnierzy. Kiedy słonie wykonują jakąś służbę, daje się im wtedy do picia alkohol, a 

wiadomo, że słonie Dvaraki otrzymywały tak sporo tego napitku, że obficie spryskiwały nim 

drogi, a pomimo tego nadal spacerowały odurzone. Żołnierze przechadzający się ulicami byli 

bogato przystrojeni złotymi ornamentami, a konie i złote powozy kursowały tam i z 

powrotem. We wszystkich stronach Dvaraki, bez względu na to gdzie by nie zwrócić oczu, 

można było podziwiać zielone parki i ogrody, a każdy z nich był pełen drzew i roślin 

uginających się pod ciężarem owoców i kwiatów. Obfitość tych kwiatów i owoców 

przyciągała brzęczące trzmiele i śpiewające ptaki, których połączone wibracje były pełne 

słodyczy. W ten sposób Dvaraka roztaczała swoje bogactwa. Bohaterowie dynastii Yadu 

uważali się za najbardziej szczęśliwych mieszkańców miasta, i rzeczywiście, cieszyli się oni 

wszelkimi transcendentalnymi udogodnieniami. 

    W tej pięknej Dvarace znajdowały się wszystkie pałace żon Krsny, w liczbie 16 000, a Pan 

Krsna, najwyższy wieczny właściciel wszystkich tych udogodnień, rozwinął się w 16 000 

form i równocześnie zajęty był różnymi sprawami rodzinnymi w tych 16 000 pałaców. Koło 

każdego z tych pałaców znajdował się ogród i jezioro. Na kryształowo czystej wodzie tych 

jezior unosiło się wiele rozkwitłych lotosów o różnych kolorach, jak niebieskie, żółte, białe i 

czerwone, a wiatr roznosił wszędzie szafranowy pyłek tych kwiatów. Wszystkie jeziora pełne 

były pięknych łabędzi, kaczek i żurawi, krzyczących od czasu do czasu melodyjnymi głosami. 

Pan Śri Krsna czasami wchodził do tych jezior czy rzek razem ze Swoimi żonami, gdzie 

pływali i oddawali się radosnym zabawom. Czasami żony Krsny, które były wszystkie 

boginiami fortuny, obejmowały Pana w wodzie, kiedy pływały albo brały kąpiel, a czerwony 

puder kunkumy dekorujący ich piersi również pierś Pana barwił na czerwono. 

    Impersonaliści nie śmią nawet wierzyć, że w świecie duchowym istnieje taka różnorodność 

rozrywek, więc aby zademonstrować rzeczywiste i pełne szczęścia rozrywki ze świata 

duchowego, Pan Krsna zstąpił na tę planetę i udowodnił, że świat duchowy nie jest 

pozbawiony takich przyjemności życia. Jedyną różnicą jest to, że w świecie duchowym 

rozrywki takie są wiecznymi, nigdy nie kończącymi się wydarzeniami, podczas gdy w 

świecie materialnym są one jedynie ich krótkotrwałym odbiciem. Kiedy Pan Krsna 
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 zaangażowany był w takie zabawy, Gandharvowie i zawodowi muzycy gloryfikowali Go 

swoimi melodyjnymi koncertami, akompaniując sobie na mrdangach, bębenkach, kociołkach, 

instrumentach strunowych i mosiężnych rogach, i cała atmosfera stawała się niezwykle 

świąteczną i uroczystą. W tym wesołym nastroju żony Pana czasami spryskiwały Jego ciało 

wodą z instrumentów podobnych do strzykawek, a Pan odwzajemniał się im w ten sam 

sposób. Kiedy Krsna i królowe oddawali się takim rozrywkom, wydawało się, że to Król 

niebios, Yaksaraja, angażuje się w takie zabawy razem ze swoimi wieloma żonami. 

(Yaksaraja znany jest także jako Kuvera i uważany jest za skarbnika w królestwie 

niebiańskim). Kiedy żony Krsny były już całkowicie mokre, piękno ich piersi i kibici 

zwiększało się tysiąckrotnie, a ich długie włosy rozplatały się, dekorując te części ich ciał. Z 

głów ich opadały piękne kwiaty, zdobiące ich włosy. Kiedy Pan Krsna spryskiwał je wodą, 

zbliżały się do Niego pod pretekstem odebrania Mu tego podobnego do strzykawki 

instrumentu i te próby doprowadzały do sytuacji, w których Pan mógł je swobodnie 

obejmować. W objęciach Pana mogły doznawać one swoimi ustami małżeńskiej miłości, a to 

stwarzało atmosferę duchowego szczęścia. Kiedy następnie girlanda na ciele Pana dotykała 

piersi królowych, całe ich ciała pokrywały się szafranowo-żółtym kolorem. Królowe 

zapominały się w tych niebiańskich rozrywkach, a ich rozplecione włosy zdawały się być 

podobne falom rzeki. Kiedy Krsna spryskiwał ich ciała wodą, albo kiedy one oblewały wodą 

Krsnę, cała sytuacja przypominała wodną zabawę słonia z wieloma słonicami. 

    Po takich wspólnych radosnych zabawach królowe i Pan Krsna wychodzili z wody i 

porzucali swoje mokre, bogato zdobione szaty, które następnie były zabierane przez 

zawodowych śpiewaków i tancerzy. Ci pieśniarze i tancerze nie mieli innych źródeł 

utrzymania poza darami w postaci drogocennych szat i ornamentów, które otrzymywali od 

królów i królowych z takich właśnie okazji. Cały system społeczny był tak dobrze 

zaplanowany, że wszyscy członkowie społeczeństwa w swoich różnych pozycjach, jako 

bramini, ksatriyowie, vaiśyowie czy śudrowie nie mieli kłopotów ze zdobyciem środków 

utrzymania. Nie było tam współzawodnictwa pomiędzy grupami społecznymi. Pierwotna 

koncepcja systemu kastowego była tak doskonała, że jedna grupa ludzi zaangażowana w 

określony typ zajęć nie współzawodniczyła z inną grupą ludzi, zajmujących się innym 

zawodem. 

    W ten sposób Pan Krsna zwykł cieszyć się towarzystwem Swoich 16 000 żon. Bhaktowie 

Pana, którzy pragną rozkoszować się związkiem z Krsną w postaci miłości małżeńskiej, 

zostają wznoszeni do pozycji żon Krsny, i Krsna pozwala im być przywiązanymi do Siebie, 

również traktując je z miłością. Zachowanie Krsny wobec Jego żon, Jego ruchy, rozmowy z 

nimi, uśmiechy, objęcia i inne podobne zachowania kochającego męża, zawsze podtrzymują 

ich wielkie przywiązanie do Niego. Jest to najwyższą doskonałością życia. Jeśli ktoś 

pozostaje zawsze przywiązany do Krsny, to należy rozumieć, że jest on już wyzwolony, a 

jego życie jest sukcesem. Każdemu bhakcie, który kocha Krsnę całym swoim sercem i duszą, 

Krsna odwzajemnia się w ten sposób, że bhakta ten nie może być nieprzywiązany do Niego. 

Te wzajemne uczucia Krsny i Jego bhaktów są tak atrakcyjne, że bhakta nie może myśleć o 

niczym innym poza Krsną. 

    Dla wszystkich tych królowych Krsna był jedynym przedmiotem uwielbienia. Zawsze 

pogrążone były one w myślach o Krsnie, lotosookim, pięknym czarnoskórym chłopcu, Osobie 

Boga. Czasami, myśląc o Krsnie, pozostawały cichymi, a czasami, będąc w wielkiej ekstazie, 

nazywanej bhava i anubhava, mówiły jak opętane. Czasami, nawet w obecności Pana Krsny, 

żywo opisywały rozrywki, których doświadczały razem z Nim w jeziorze czy w rzece. Tutaj 

opisane zostaną niektóre z takich rozrywek. 

    Jedna z królowych powiedziała do ptaka kurari, "Mój drogi kurari, jest teraz późna noc. 

Każdy śpi. Cały świat jest teraz cichy i spokojny. W tym czasie śpi też Najwyższa Osoba 

Boga, chociaż wiedza Jego pozostaje niewzruszoną w każdych warunkach. Więc dlaczego ty 
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 nie śpisz? Dlaczego rozpaczasz całą noc? Mój drogi przyjacielu, czyżbyś też został 

zauroczony lotosookim Panem, Najwyższą Osobą Boga, Jego słodkim uśmiechem i 

ujmującymi słowami, dokładnie tak jak ja? Czy zachowanie Najwyższej Osoby Boga rani 

twoje serce tak jak i moje? 

    "Hej cakravaki. Dlaczego zamknęłaś swoje oczy? Czy poszukujesz swojego męża, który 

może udał się do obcych krajów? Dlaczego rozpaczasz tak żałośnie? Niestety, zdaje się, że 

jesteś pogrążona w smutku. Albo może również pragniesz zostać wiecznym sługą Najwyższej 

Osoby Boga? Myślę, że pragniesz założyć girlandę na lotosowe stopy Pana, a następnie 

umieścić ją na swoich włosach. 

    "O mój drogi oceanie, dlaczego wyjesz dzień i noc? Czy nie zamierzasz spać? Myślę, że 

pewnie cierpisz na bezsenność, albo, jeśli się nie mylę, mój drogi Śyamasundara taktownie 

odebrał ci twój ciężar oraz wyrozumiałość i cierpliwość, które są twoimi naturalnymi 

kwalifikacjami. Czyż to nie z tego powodu cierpisz na bezsenność tak jak ja? Tak, rozumiem, 

że nie ma lekarstwa na tę chorobę. 

    "Mój drogi bogu Księżyca, myślę, że zostałeś zaatakowany przez poważną gruźlicę. Z tego 

powodu każdego dnia stajesz się coraz bardziej szczupłym. O mój Panie, jesteś teraz tak 

słaby, że twoje nikłe promienie nie są w stanie rozproszyć ciemności nocy. Albo czy też nie 

zostałeś przypadkiem, tak jak ja, oszołomiony słodkimi słowami mojego Pana 

Śyamasundary? Czyż to nie z powodu tego wielkiego niepokoju jesteś tak smutny? 

    "O wietrzyku z Himalajów, cóż takiego tobie uczyniłam, że tak wytrwale dokuczasz mi 

poprzez rozbudzanie mojego pragnienia spotkania się z Krsną? Czyż nie wiesz, że już 

zostałam zraniona przez oszukańczą taktykę Osoby Boga? Nie ma więc potrzeby ranić mnie 

więcej. 

    "Moja droga piękna chmurko, kolor twojego pięknego ciała przypomina odcień skóry 

mojego najukochańszego Śyamasundary. Dlatego myślę, że jesteś bardzo droga mojemu 

Panu, wodzowi dynastii Yadu. Ponieważ jesteś Mu tak bardzo droga, jesteś tak samo jak ja 

pogrążona w medytacji. Rozumiem, że twoje serce jest pełne tęsknoty za Śyamasundarą. 

Zdajesz się niezwykle pragnąć ujrzeć Go i domyślam się, że tylko z tego powodu krople łez 

spływają z twoich oczu, tak samo jak z moich. Moja piękna, ciemna chmuro, musimy 

przyznać szczerze, że nawiązanie bliskiego kontaktu z Śyamasundarą jest jak zakup 

niepotrzebnych trosk, kiedy możemy prowadzić spokojny tryb życia rodzinnego." 

    Na ogół kukułki kukają tuż przed świtem albo wczesnym rankiem. Usłyszawszy ich głos, 

królowe powiedziały, "Droga kukułko, twój głos jest tak słodki, że skoro tylko zaczynasz 

kukać, natychmiast przypominamy sobie Śyamasundarę, którego głos jest równie ujmujący. 

Musimy szczerze przyznać, że twój głos przepojony jest nektarem i jest tak orzeźwiający, że 

jest w stanie przywrócić życie tym, którzy niemalże są martwi z powodu rozdzielenia ze 

swoim najdroższym przyjacielem. Więc jesteśmy ci bardzo zobowiązane. Proszę powiadom 

nas, w jaki sposób możemy cię powitać i co możemy dla ciebie zrobić." 

    Królowe kontynuowały swoją przemowę, zwracając się w ten sposób do góry: "Droga 

góro, jesteś tak wspaniałomyślna. To jedynie dzięki twojemu ciężarowi utrzymywana jest cała 

skorupa ziemska. Tak starannie wypełniasz swoje obowiązki że, nie wiesz nawet jak się 

poruszać. Twój ciężar nie pozwala ci na najmniejszy ruch, więc pozostajesz nieruchomą i 

niemą. Raczej zawsze zdajesz się być zamyśloną. Może dlatego, że zawsze rozmyślasz o 

bardzo poważnej rzeczy. Możemy jednak bez trudu się domyślić, że pragniesz umieścić 

lotosowe stopy Śyamasundary na swoich wysokich szczytach, tak jak my pragniemy umieścić 

Jego stopy na naszych nabrzmiałych piersiach. 

    "Drogie wysuszone rzeki, wiemy, że ponieważ jest to pora letnia, wszystkie wasze koryta 

są pozbawione wody, więc nie zdobią was już dłużej rozkwitłe kwiaty lotosu. Na razie 

zdajesz się być bardzo szczupłą i wiotką, więc domyślamy się, że jesteś w tym samym 

położeniu co my. Straciłyśmy wszystko z powodu rozłąki z Śyamasundarą i nie słuchamy już 
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 więcej jego ujmujących słów. Nasze serca nie pracują już właściwie i z tego powodu również 

stałyśmy się wiotkimi i szczupłymi. Dlatego uważamy, że twoja sytuacja podobna jest do 

naszej. Zeszczuplałaś tak bardzo, ponieważ twój mąż, ocean, nie dostarcza ci już dłużej wód 

poprzez chmury." Przykład dany tutaj przez królowe jest bardzo odpowiedni. Łożyska rzek 

wysychają wtedy, kiedy ocean nie dostarcza już wody poprzez chmury. Ocean uważany jest 

za męża rzeki i dlatego powinien ją utrzymywać. Jeśli mąż nie dostarcza żonie środków 

potrzebnych do życia, wtedy staje się ona tak suchą, jak wyschła rzeka. 

    Jedna królowa w następujący sposób zwróciła się do łabędzia: "Mój drogi łabędziu, proszę 

podejdź tutaj bliżej. Jesteś tu mile widziany. Proszę usiądź i wypij trochę mleka. Mój drogi 

łabędziu, czy możesz powiedzieć mi, czy masz jakieś wieści od Śyamasundary? Wzięłam cię 

za Jego wysłannika. Gdybyś miał jakieś wieści tego rodzaju, proszę, przekaż mi je. Nasz 

Śyamasundara jest zawsze niezależny. Nigdy nie poddaje się niczyjej kontroli. Żadnej z nas 

nie udało się kontrolować Go i dlatego pytamy ciebie, czy dobrze się On teraz miewa? Wiedz, 

że Śyamasundara jest bardzo niestały. Jego przyjaźń jest zawsze krótkotrwała. Zostaje 

przerywana nawet z powodu małych nieporozumień. Ale czy mógłbyś łaskawie wytłumaczyć 

mi, dlaczego jest On dla mnie tak niedobry? Kiedyś powiedział, że to ja właśnie jestem Jego 

najukochańszą żoną. Czy pamięta On to zapewnienie? Tak czy inaczej, jesteś tutaj mile 

widziany. Proszę usiądź. Ale nie mogę spełnić Twoich próśb i iść do Śyamasundary. Jeśli On 

nie dba o mnie, dlaczego ja miałabym za Nim szaleć? Z przykrością muszę cię powiadomić, 

że zostałeś wysłannikiem nikczemnika. Prosisz mnie, abym udała się do Niego, ale ja nie 

mam takiego zamiaru. Co to ma znaczyć? Czyżbyś mówił że On przybędzie do mnie? Czy 

pragnie On ukoić moją długotrwałą za Nim tęsknotę? W porządku. Możesz przyprowadzić 

Go tutaj. Ale nie przyprowadzaj razem z Nim najbardziej ukochanej przez Niego bogini 

fortuny. Czy sądzisz, że nie może On opuścić jej ani na chwilę. Czyżby nie miał przybyć tutaj 

sam, bez Laksmi? Jego zachowanie jest bardzo niezadowalające. Czyżby miało to znaczyć, że 

bez Laksmi Śyamasundara nie może być szczęśliwy? Czy może być On szczęśliwy z 

jakąkolwiek inną żoną? Czyżby to znaczyło, że bogini fortuny ma dla Niego ocean miłości i 

żadna z nas nie może się jej równać?" 

    Wszystkie żony Krsny były całkowicie pogrążone w myślach o Nim. Krsna znany jest jako 

yogeśvara, pan wszystkich yoginów i wszystkie Jego żony w Dvarace zwykły zachowywać 

Go w swoich sercach. Zamiast starać się zostać mistrzem wszystkich sił mistycznych, lepiej 

jest zachowywać wewnątrz swego serca Krsnę, najwyższego yogeśvarę. W ten sposób można 

uczynić swoje życie doskonałym i następnie bez trudu przenieść się do królestwa Boga. 

Należy wiedzieć, że wszystkie królowe Krsny, które mieszkały z Nim w Dvarace, były w 

swoim poprzednim życiu bardzo zaawansowanymi bhaktami, którzy pragnęli związku z 

Krsną polegającego na miłości małżeńskiej. Dlatego otrzymały szansę stania się Jego żonami 

i cieszenia się bezustannym związkiem miłości z Nim. Ostatecznie wszystkie zostały 

przeniesione na Vaikunthy, planety nieba duchowego. 

    Najwyższa Prawda Absolutna, Osoba Boga, nigdy nie jest bezosobowy. Cała literatura 

wedyjska wysławia Jego różne transcendentalne dokonania i rozrywki. Powiedziane jest, że w 

Vedach i Ramayanie opisane są tylko czyny Pana. Cała literatura wedyjska opiewa Jego 

chwały. I skoro tylko osoby o czułym sercu, jak na przykład kobiety, słuchają o tych 

transcendentalnych rozrywkach Krsny, natychmiast przywiązują się do Niego. Dlatego 

uczuciowe kobiety i dziewczęta są bardzo przyciągane do ruchu świadomości Krsny. Ten, kto 

jest przyciągany do ruchu świadomości Krsny i stara się bezustannie utrzymywać taką 

świadomość, na pewno otrzymuje najwyższe zbawienie i powraca do Krsny, na Goloka 

Vrndavanę. Jeśli jedynie przez rozwój świadomości Krsny można zostać przeniesionym do 

świata duchowego, to można wyobrazić sobie jak szczęśliwe i błogosławione były te żony 

Pana Krsny, które rozmawiały z Nim osobiście i oglądały Go na co dzień. Nikt nie jest w 

stanie w pełni opisać szczęścia żon Krsny. Opiekowały się Nim osobiście, poprzez pełnienie 
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 różnego rodzaju transcendentalnych służb, takich jak kąpanie Go, karmienie, zabawianie Go 

i usługiwanie Mu. Żadne wyrzeczenia nie mogą zostać porównane do służby królowych z 

Dvaraki. 

    Śukadeva Gosvami poinformował Maharaję Pariksit, że jeśli chodzi o samorealizację, to 

wyrzeczenia i pokuty praktykowane przez królowe Dvaraki nie mają sobie równych. 

Przedmiot samorealizacji jest jeden: Krsna. Dlatego chociaż postępowanie królowych wobec 

Krsny zdaje się przypominać zachowanie pomiędzy mężem i żoną, podstawową 

obserwowaną zasadą jest tutaj przywiązanie królowych do Krsny. Cały proces wyrzeczeń i 

pokut ma służyć uwolnieniu nas od przywiązań do tego materialnego świata i zwiększeniu 

naszego przywiązania do Krsny, Najwyższej Osoby Boga. Krsna jest schronieniem 

wszystkich osób awansujących w samorealizacji. Żył On ze Swoimi żonami jako idealny mąż 

i pan domu, spełniając rytuały wedyjskie, chcąc pokazać osobom mniej inteligentnym, że 

Najwyższy Pan nie jest nigdy bezosobowy. Krsna żył ze Swoimi żonami i dziećmi w 

otoczeniu wszelkich bogactw, dokładnie tak jak zwykła uwarunkowana dusza, po to aby 

uświadomić tym, którzy są rzeczywiście uwarunkowani, że można wejść w krąg życia 

rodzinnego wtedy, kiedy centrum jest Krsna. Na przykład członkowie dynastii Yadu żyli w 

rodzinie Krsny i Krsna był centrum wszelkiej ich działalności. 

    Samo wyrzeczenie nie jest rzeczą tak ważną jak zwiększanie swego przywiązania do 

Krsny. Taki jest właśnie cel ruchu świadomości Krsny. Nauczamy tej zasady, że nie ma 

znaczenia, czy ktoś jest sannyasinem czy grhasthą. Należy jedynie zwiększyć swoje 

przywiązanie do Krsny, a wtedy będzie można osiągnąć sukces w życiu. Idąc śladami Pana 

Krsny, można żyć z członkami swojej rodziny albo w społeczeństwie czy narodzie, nie po to, 

by angażować się w zadowalanie zmysłów, ale w celu realizowania Krsny poprzez 

zwiększanie swojego do Niego przywiązania. Są cztery zasady wzniesienia się z życia 

uwarunkowanego do wyzwolonego, które fachowo nazywają się dharma, artha, kama i 

moksa  (religia, rozwój ekonomiczny, zadowalanie zmysłów i wyzwolenie). Jeśli ktoś 

prowadzi rodzinny tryb życia, postępując śladami członków rodziny Pana Krsny, może on 

osiągnąć te cztery zasady jednocześnie, poprzez uczynienie Krsny centrum wszystkich swoich 

czynności. 

    Wiemy już, że Krsna miał 16 108 żon. Wszystkie te żony były wielkimi, wyzwolonymi 

duszami, a Królowa Rukmini była najważniejszą spośród nich. Poza Rukmini było jeszcze 

siedem głównych żon, a imiona tych żon zostały już wymienione wcześniej. Poza dziećmi 

zrodzonymi z tych ośmiu żon, Pan Krsna miał również dziesięciu synów od każdej z 

pozostałych żon. Zatem w sumie liczba dzieci Krsny wynosiła 16 108 pomnożona przez 

dziesięć. Nie ma w tym nic dziwnego, że Krsna miał tak wielu synów. Należy zawsze 

pamiętać, że Krsna jest Najwyższą Osobą Boga, i że Jego moce są nieograniczone. On uważa 

za Swoje dzieci wszystkie żywe istoty, i nawet gdyby miał szesnaście milionów synów 

związanych z Nim osobiście, nie powinno to nikogo dziwić. 

    Pomiędzy najbardziej potężnymi synami Krsny osiemnastu było maha-rathas, którzy sami 

mogli walczyć z wieloma tysiącami żołnierzy, rydwanów, koni i słoni. Sława tych osiemnastu 

synów rozciąga się szeroko i opisana jest w całej literaturze wedyjskiej. Należą do nich: 

Pradyumna, Aniruddha, Diptiman, Bhanu, Samba, Madhu, Brhadbhanu, Citrabhanu, Vrka, 

Aruna, Puskara, Vedabahu, Śrutadeva, Sunandana, Citrabahu, Virupa, Kavi i Nyagrodha. 

Spośród tej osiemnastki za najbardziej potężnego uważany jest Pradyumna. Pradyumna był 

najstarszym synem Rukmini i odziedziczył on wszystkie cechy swojego wielkiego ojca, Pana 

Krsny. Poślubił on córkę swojego wuja, Rukmiego, i z tego małżeństwa narodził się 

Aniruddha, syn Pradyumny. Aniruddha był tak potężny, że mógł walczyć z tysiącem słoni. 

Poślubił on wnuczkę Rukmiego, brata swojej babki, Rukmini. Ponieważ pokrewieństwo 

pomiędzy tymi kuzynami było dalekie, takie małżeństwo nie było rzeczą nienormalną. Synem 

Aniruddhy był Vajra. Kiedy następnie cała dynastia Yadu została zniszczona przez klątwę 
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 bramina, przy życiu został tylko Vajra. Vajra miał syna, którego imię było Pratibahu. Syn 

Pratibahu nazywał się Subahu, syn Subahu zwał się Śantasena, a synem Śantaseny był 

Śatasena. 

    Śukadeva Gosvami oznajmił, że wszyscy członkowie dynastii Yadu mieli wiele dzieci. Tak 

jak Krsna miał wielu synów, wnuków i prawnuków, tak też każdy z wymienionych tutaj 

królów miał również duże rodziny. Nie tylko wszyscy oni mieli wiele dzieci, ale każdy z nich 

był niezwykle bogaty i zamożny. Żaden z nich nie był osobą słabą czy krótko żyjącą, a co 

najważniejsze, wszyscy członkowie dynastii Yadu byli wielkimi bhaktami o kulturze 

braminicznej. Ochrona kultury braminicznej i kwalifikowanych braminów należy do 

obowiązku ksatriyów, i wszyscy ci ksatriyowie bardzo sumiennie wywiązywali się ze swego 

obowiązku. Członkowie dynastii Yadu byli tak liczni, że bardzo trudną rzeczą byłoby 

opisanie ich wszystkich, nawet jeśli ktoś mógłby to robić przez tysiące lat Śrila Śukadeva 

Gosvami poinformował Maharaję Pariksit, iż słyszał z godnych zaufania źródeł, że jedynie 

aby uczyć dzieci z dynastii Yadu, potrzebnych było 38 800 000 nauczycieli, czyli acaryów. 

Wobec tego można wyobrazić sobie, jak wielka musiała być liczba członków tej rodziny. Jeśli 

zaś chodzi o siłę militarną, to powiedziane jest, że jedynie sam Ugrasena miał dziesięć 

kwadrylionów żołnierzy w swojej służbie przybocznej. 

    Przed przyjściem Pana do tego wszechświata, odbyło się wiele bitew pomiędzy demonami i 

półbogami. Wiele demonów zginęło w walce i wszyscy oni otrzymali szansę narodzin w 

wysokich rodach królewskich na tej Ziemi. Z powodu swoich wysokich pozycji, wszystkie te 

demony nadęły się pychą i ich jedynym interesem było nękanie swoich poddanych. Pan Krsna 

pojawił się na tej planecie tuż pod koniec Dvapara-yugi – z misją zniszczenia tych wszystkich 

demonicznych władców. Jak powiedziane jest w Bhagavad-gicie, paritranaya sadhunam 

vinaśaya ca duskrtam: Pan przychodzi po to, by chronić wielbicieli i unicestwić złoczyńców. 

Niektórzy z półbogów również otrzymali polecenie pojawienia się na tej Ziemi, aby 

uczestniczyć w transcendentalnych rozrywkach Pana Krsny. Kiedy Krsna pojawił się, 

przyszedł w towarzystwie Swoich wiecznych sług, ale półbogowie również zostali poproszeni 

o zstąpienie z planet niebiańskich i dotrzymanie Mu towarzystwa, i wskutek tego wszyscy 

narodzili się w dynastii Yadu. Dynastia Yadu ma 101 klanów w różnych częściach kraju. 

Wszyscy członkowie tych różnych klanów oddawali swój szacunek Krsnie w sposób godny 

Jego boskiej pozycji, i wszyscy z nich byli Mu oddani sercem i duszą. Wskutek tego wszyscy 

członkowie dynastii Yadu byli bardzo bogaci, szczęśliwi i wiedli pomyślny żywot, nie 

doznając żadnych niepowodzeń. Z powodu swojej ślepej wiary i oddania dla Krsny, nigdy nie 

doznawali porażki w walkach z innymi królami. Ich miłość do Krsny była tak intensywna, że 

w swych codziennych zajęciach – odpoczywając, śpiąc, podróżując, rozmawiając, bawiąc się, 

kąpiąc i myjąc – byli pochłonięci jedynie myślami o Krsnie i nie kładli nacisku na potrzeby 

ciała. Takie są symptomy czystego bhakty Pana Krsny. Tak jak kiedy człowiek całkowicie 

zaabsorbowany jakąś określoną myślą czasami zapomina o innych materialnych 

obowiązkach, tak członkowie dynastii Yadu automatycznie zaspokajali potrzeby swego ciała, 

a ich rzeczywista uwaga była zawsze skupiona na Krsnie. Mechanicznie wykonywali 

czynności cielesne, a ich umysły były zawsze pogrążone w świadomości Krsny. 

    Śrila Śukadeva Gosvami zakończył dziewiętnasty rozdział dziesiątego Canto Śrimad-

Bhagavatam poprzez opis pięciu szczególnych zalet Pana Krsny. Pierwsza jego zaleta 

związana jest z rzeką Ganges, która, wypływając z dużego palca Jego stopy, posiada taką 

nadzwyczajną moc, że może oczyścić nawet rzeczy nieczyste. Przed pojawieniem się Pana 

Krsny w dynastii Yadu, rzeka Ganges była znana jako najbardziej czysta z wszystkich rzeczy. 

Ale kiedy Pan Krsna, Najwyższy Visnu, pojawił się w rodzinie dynastii Yadu, osobiście 

podróżował poprzez całe królestwo Yadavów i poprzez Jego bliski związek z tą dynastią, 

członkowie tej rodziny stali się nie tylko bardzo sławni, ale również byli bardziej efektywni w 

oczyszczaniu innych niż wody Gangesu. 
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     Następną pomyślną rzeczą związaną z przyjściem Pana Krsny było to, że chociaż pozornie 

chronił On bhaktów i unicestwiał demony, zarówno demony jak i bhaktowie osiągali ten sam 

rezultat. Pan Krsna obdarza wszelkiego rodzaju wyzwoleniem. Wyzwolenie sayujya-mukti, 

czyli wyzwolenie poprzez stanie się jednym z Panem, otrzymywały demony takie jak Kamsa, 

podczas gdy gopi otrzymały szansę bezpośredniego obcowania z Krsną. Gopi zachowały 

swoją indywidualność, tak że mogły cieszyć się towarzystwem Krsny, ale Kamsa został 

przyjęty w bezosobowe brahmajyoti. Innymi słowy, zarówno demony jak i gopi otrzymali 

wyzwolenie duchowe, ale ponieważ demony były wrogami, a gopi były przyjaciółkami 

Krsny, demony zostały zabite, a gopi były chronione. 

    Trzecia zaleta pojawienia się Pana Krsny była taka, że bogini fortuny, która jest czczona 

przez półbogów takich jak Pan Brahma, Indra i Candra, pozostaje zawsze zaangażowana w 

służbę dla Pana, mimo iż Pan bardziej troszczy się o gopi. Laksmiji, bogini fortuny, zrobiła 

wszystko, by dorównać gopi, ale nie odniosła sukcesu. Niemniej jednak pozostała wierną 

Krsnie, chociaż na ogół nie pozostaje ona dłużej w jednym miejscu, nawet jeśli wielbiona jest 

przez półbogów takich jak Pan Brahma. 

    Czwarta zaleta pojawienia się Pana Krsny dotyczy chwał Jego imienia. Literatura wedyjska 

oznajmia, że przez tysiąckrotne intonowanie różnych świętych imion Pana Visnu można 

otrzymać takie same korzyści jak przez trzykrotne powtórzenie imienia Pana Ramy. A przez 

powtórzenie imienia Pana Krsny tylko raz, otrzymuje się taką samą korzyść. Innymi słowy, 

spośród wszystkich imion Najwyższej Osoby Boga, łącznie z imionami Visnu i Rama, święte 

imię Krsny jest najbardziej potężne. Dlatego literatura wedyjska szczególnie podkreśla 

intonowanie świętego imienia Krsny: Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare; Hare 

Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pan Caitanya zapoczątkował śpiewanie świętego 

imienia Pana Krsny w tym wieku, czyniąc w ten sposób wyzwolenie łatwiej osiągalnym niż w 

wiekach poprzednich. Innymi słowy, Pan Krsna ma więcej zalet niż Jego inne inkarnacje, 

chociaż wszystkie z nich są tą Samą Najwyższą Osobą. 

    Piątą zaletą pojawienia się Pana Krsny jest to, że ustanowił On najwspanialszą zasadę 

religijną, wypowiadając ją w Bhagavad-gicie, że jedynie poprzez podporządkowanie się Mu 

można spełnić wszystkie zasady religijnych rytuałów. Literatura wedyjska wspomina o 

dwudziestu rodzajach zasad religijnych i wszystkie z nich opisane zostały w różnych śastrach 

. Ale Pan Krsna jest tak łaskawy dla upadłych uwarunkowanych dusz w tym wieku, że 

osobiście pojawił się tutaj i poprosił wszystkich, aby porzucili wszelkiego rodzaju religijne 

rytuały i jedynie podporządkowali się Jemu. Powiedziane jest, że ten wiek Kali w trzech-

czwartych pozbawiony jest zasad religijnych. Przestrzega się zaledwie jedną czwartą tych 

zasad. Ale dzięki łasce Pana Krsny ten brak nie tylko został uzupełniony, ale proces religijny 

został uproszczony tak bardzo, że jedynie poprzez pełnienie transcendentalnej służby miłości 

dla Pana Krsny, poprzez intonowanie Jego świętych imion, Hare Krsna, Hare Krsna, 

Krsna Krsna, Hare Hare; Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, można otrzymać 

najwyższy rezultat religii, mianowicie można zostać przeniesionym na najwyższą planetę w 

świecie duchowym, Golokę Vrndavana. Dzięki temu procesowi można natychmiast ocenić 

korzyść z pojawienia się Pana Krsny i zrozumieć, że ulga, jaką to przyniosło ludziom całego 

świata, wcale nie była niezwykła. 

    Śrila Śukadeva Gosvami kończy opis szczególnie egzaltowanej pozycji Pana Krsny 

poprzez wysławianie Go w następujący sposób: "O Panie Krsno, wszelka chwała Tobie. 

Obecny jesteś w każdym sercu jako Paramatma. Dlatego znany jesteś jako Jananivasa, ktoś 

kto mieszka w każdym sercu." Jak stwierdza Bhagavad-gita, iśvarah sarva-bhutanam hrd-

deśe 'rjuna tisthati: Najwyższy Pan w Swoim aspekcie Paramatmy mieszka w każdym sercu. 

Nie znaczy to jednakże, że Krsna nie ma oddzielnej egzystencji jako Najwyższa Osoba Boga. 

Filozofowie Mayavadi akceptują wszechprzenikającą cechę Parabrahmana, ale kiedy 

Parabrahman, czyli Najwyższy Pan, pojawia się, myślą oni, że to Jego przyjście jest 
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 kontrolowane przez naturę materialną. Ponieważ Pan Krsna pojawił się jako syn Devaki, 

filozofowie Mayavadi przyjmują Krsnę za zwykłą żywą istotę, która narodziła się w tym 

materialnym świecie. Dlatego Śukadeva Gosvami ostrzega ich, że devaki-janma-vada, co 

oznacza, że chociaż Krsna jest sławny jako syn Devaki, w rzeczywistości jest On Duszą 

Najwyższą, czyli wszechprzenikającą Najwyższą Osobą Boga. Bhaktowie jednakże rozumieją 

to słowo devaki-janma-vada w inny sposób. Bhaktowie rozumieją, że w rzeczywistości Krsna 

był synem matki Yaśody. Chociaż pojawił się On najpierw jako syn Devaki, natychmiast 

został przeniesiony na kolana matki Yaśody i Jego dziecięce rozrywki były dla niej i dla jej 

męża bezustannym źródłem radości. Przyznał to również sam Vasudeva, kiedy spotkał matkę 

Yaśodę i Nandę Maharaję na Polu Kuruksetra. Przyznał on, że Krsna i Balarama byli w 

rzeczywistości synami matki Yaśody i Nandy Maharajy. Vasudeva i Devaki byli jedynie Ich 

oficjalnymi rodzicami. Rzeczywistym ojcem i matką byli Nanda i Yaśoda. Dlatego Śukadeva 

Gosvami nazwał Pana Krsnę devaki-janma-vada. 

    Śukadeva Gosvami następnie wysławiał Pana jako tego, którego dom zgromadzeń dynastii 

Yadu, yadu-vara-parisat, wielbi jako zabójcę różnego rodzaju demonów. Krsna, Najwyższa 

Osoba Boga, mógł zabić wszystkie te demony za pomocą Swoich różnych energii, ale chciał 

zabić je osobiście, aby w ten sposób dać im zbawienie. Krsna nie musiał przychodzić do tego 

materialnego świata żeby unicestwić demony, gdyż jedynie poprzez Swoją wolę mógł zabić 

setki i tysiące demonów, bez żadnego wysiłku. W rzeczywistości przyszedł On do Swoich 

czystych bhaktów, aby jako dziecko bawić się z matką Yaśodą i Nandą Maharają, oraz aby 

dostarczać wszelkich przyjemności mieszkańcom Dvaraki. Poprzez zabicie demonów i 

ochronę bhaktów, Pan Krsna ustanowił prawdziwą zasadę religijną, a zasadą tą jest po prostu 

miłość do Boga. Poprzez przestrzeganie tej rzeczywistej zasady religijnej, miłości do Boga, 

nawet żywe istoty znane jako sthira-cara zostały również wyzwolone z wszelkich 

materialnych zanieczyszczeń i przeniesione do królestwa duchowego. Sthira oznacza drzewa i 

rośliny, które nie mogą się poruszać, a cara znaczy zwierzęta ruchome, szczególnie krowy. 

Kiedy Krsna był tutaj obecny, wyzwolił On wszystkie drzewa, rośliny i zwierzęta, które miały 

szczęście Go widzieć i służyć Mu zarówno we Vrndavanie, jak i w Dvarace. 

    Pan Krsna jest szczególnie sławiony za dawanie przyjemności pasterkom gopi i królowom 

Dvaraki. Śukadeva Gosvami sławi Pana Krsnę za Jego ujmujący uśmiech, którym oczarował 

nie tylko gopi Vrndavany, ale i królowe Dvaraki. Dokładnym słowem użytym w związku z 

tym jest vardhayan kamadevam. Jako przyjaciel wielu gopi we Vrndavanie i jako mąż wielu 

królowych w Dvarace, Krsna ciągle zwiększał ich pragnienie cieszenia się Nim. Dla realizacji 

Boga albo samorealizacji na ogół musi się przez wiele, wiele tysięcy lat praktykować surowe 

pokuty i wyrzeczenia i wtedy stopniowo jest możliwość zrealizowania Boga. Ale gopi i 

królowe Dvaraki otrzymały najwyższy typ wyzwolenia jedynie przez zwiększenie swego 

pożądania do Krsny jako ich przyjaciela i męża. 

    To postępowanie Krsny z gopi i królowymi Dvaraki jest wyjątkowe w historii 

samorealizacji. Na ogół ludzie rozumują, że dla samorealizacji należy udać się do lasu albo w 

góry i tam praktykować surowe wyrzeczenia i pokuty. Ale gopi i królowe jedynie przez swoje 

przywiązanie do Krsny w miłości małżeńskiej i radowanie się Nim w tak zwanym życiu 

zmysłowym, pełnym luksusu i bogactw, osiągnęły najwyższe zbawienie, którego nie są w 

stanie osiągnąć nawet wielcy mędrcy i święte osoby. Podobnie, demony takie jak Kamsa, 

Dantavakra, Śiśupala, itd., również otrzymali największą korzyść, czyli zostali przeniesieni do 

nieba duchowego. 

    Na początku Śrimad-Bhagavatam, Śrila Vyasadeva ofiarował swoje pełne szacunku 

pokłony Najwyższej Prawdzie, Vasudevie, Krsnie. Następnie nauczał swego syna, Śukadevę 

Gosvamiego, recytować Śrimad-Bhagavatam. To właśnie w związku z tym Śukadeva 

Gosvami sławi Pana jako jayati. Idąc śladami Śrila Vyasadevy, Śukadevy Gosvamiego i 

wszystkich acaryów w sukcesji uczniów, cała populacja świata, wszyscy powinni sławić Pana 
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 Krsnę i dla swojego dobra powinni przystąpić do tego ruchu świadomości Krsny. Proces ten 

jest łatwy i pomocny. Nietrudno jest intonować: Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, 

Hare Hare; Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pan Caitanya dlatego polecił, 

aby być bardzo obojętnym na materialne powodzenie czy niepowodzenie. Cechą życia 

materialnego jest tymczasowość, więc te powodzenia i niepowodzenia mogą przychodzić i 

odchodzić. Należy być tak tolerancyjnym wobec nich jak drzewo i tak pokornym i łagodnym 

jak słoma na drodze, i z całą stanowczością należy zaangażować się w świadomość Krsny 

poprzez mantrowanie Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare; Hare Rama, Hare 

Rama, Rama Rama, Hare Hare. 

    Najwyższa Osoba Boga, Krsna, Dusza Najwyższa wszystkich żywych istot, przychodzi 

tutaj i manifestuje swoje różne transcendentalne rozrywki w różnych inkarnacjach jedynie 

dzięki Swojej bezprzyczynowej łasce. Słuchanie o różnych atrakcyjnych rozrywkach Pana 

Krsny w różnych inkarnacjach jest dla uwarunkowanej duszy szansą na wyzwolenie, a 

najbardziej fascynujące i ujmujące są czyny Samego Pana Krsny, gdyż Pan Krsna Sam jest 

wszechatrakcyjny. 

    Podążając śladami Śrila Śukadevy Gosvamiego, prezentujemy tę książkę Krsna, którą 

mogą czytać, lub której mogą słuchać uwarunkowane dusze w tym wieku. Poprzez słuchanie 

opisów rozrywek Pana Krsny na pewno osiągnie się zbawienie i powróci do domu, z 

powrotem do Boga. Śrila Śukadeva Gosvami radzi, abyśmy zaangażowali się w słuchanie 

takich tematów, a w ten sposób stopniowo przetniemy nasze więzy z nieczystościami 

materialnymi. Dlatego, bez względu na to czym byśmy nie byli, jeśli pragniemy towarzystwa 

Pana Krsny w transcendentalnym królestwie Boga, gdzie panuje wieczne szczęście, 

powinniśmy słuchać o rozrywkach Pana Krsny i intonować mahamantrę, Hare Krsna, Hare 

Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare; Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 

    Transcendentalne rozrywki Najwyższej Osoby Boga, Krsny, są tak potężne, że jedynie 

przez słuchanie, czytanie i rozpamiętywanie tej książki Krsna, zostanie się bez wątpienia 

przeniesionym do świata duchowego, który jest zwykle bardzo trudno osiągnąć. Opisy 

rozrywek Pana Krsny są tak atrakcyjne, że automatycznie pobudzają nas do bezustannego 

studiowania ich, a im bardziej je studiujemy, tym bardziej przywiązujemy się do nich. Samo 

to przywiązanie do Krsny czyni nas zdolnymi do przeniesienia się do Jego siedziby, na 

Golokę Vrndavana. Jak dowiedzieliśmy się z poprzedniego rozdziału, przekroczenie świata 

materialnego jest pokonaniem ścisłych praw materialnej natury. Ścisłe prawa natury 

materialnej nie mogą powstrzymać postępu tej osoby, która jest przyciągana przez naturę 

duchową. To zostało potwierdzone w Bhagavad-gicie przez Samego Pana: chociaż ścisłe 

prawa natury materialnej są bardzo trudne do pokonania, to jeśli ktoś podporządkowuje się 

Panu, wtedy może bez trudu pokonać ocean niewiedzy. W świecie duchowym nieobecne są 

jednakże wpływy natury materialnej. Jak dowiedzieliśmy się z drugiego Canto Śrimad-

Bhagavatam, moc władania półbogów i wpływy natury materialnej nie występują w świecie 

duchowym. 

    Dlatego na początku drugiego Canto Śrila Śukadeva Gosvami informuje Maharaję Pariksit, 

że każda uwarunkowana dusza powinna zaangażować się w słuchanie i intonowanie o 

transcendentalnych rozrywkach Pana. Śrila Śukadeva Gosvami również powiadomił Króla 

Pariksit, że wcześniej wielu królów i władców udawało się do dżungli w celu praktykowania 

surowych pokut i wyrzeczeń, aby móc wrócić do domu, z powrotem do Boga. W Indiach 

nadal istnieje taka praktyka, że wielu zaawansowanych transcendentalistów porzuca swoje 

życie rodzinne i udaje się do Vrndavany, aby tam żyć w samotności i całkowicie 

zaangażować się w słuchanie i intonowanie o świętych rozrywkach Pana. Ten system 

polecany jest w Śrimad-Bhagavatam, i przestrzegało go sześciu Gosvamich, ale w obecnym 

czasie święte miejsca Vrndavany zostały zatłoczone przez wielu karmitów i pseudo bhaktów, 

jedynie imitujących proces polecany przez Śukadevę Gosvamiego. Powiedziane jest, że wielu 
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 królów i władców uprzednio udawało się do lasu w tym celu, ale Śrila Bhaktisiddhanta 

Sarasvati Thakur Gosvami Maharaja nie zaleca podejmowania samotnego trybu życia we 

Vrndavanie przedwcześnie (tzn. jeśli nie osiągnęło się dojrzałości duchowej ). 

    Ten kto udaje się do Vrndavany, by żyć według instrukcji Śukadevy Gosvamiego, a nie 

osiągnął jeszcze dojrzałości duchowej, ten na nowo pada ofiarą mayi, nawet rezydując we 

Vrndavanie. Aby powstrzymać innych od takiego nieautoryzowanego osiedlania się we 

Vrndavanie, Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur śpiewał pieśń o następującym znaczeniu: 

"Mój drogi umyśle, dlaczego jesteś tak dumny z tego, że jesteś Vaisnavą? Twoje intonowanie 

świętego imienia Pana i czczenie Go w samotności oparte jest na pragnieniu zdobycia taniej 

popularności. Zatem takie śpiewanie świętych imion jest jedynie pretensjonalnością. Takie 

pragnienie taniej reputacji można porównać do odchodów świń, gdyż taka popularność jest 

jedynie innym działaniem mayi." Można podróżować do Vrndavany w celu zdobycia taniej 

popularności i zamiast być pogrążonym w świadomości Krsny, można myśleć o pieniądzach i 

kobietach, które są jedynie źródłem krótkotrwałego szczęścia. Lepiej aby wszelkie pieniądze i 

kobiety, które mogą znajdować się w naszym posiadaniu, zaangażować w służbę Pana, 

ponieważ uciechy zmysłowe nie są dla uwarunkowanej duszy. 

    Panem zmysłów jest Hrsikeśa, Pan Krsna. Dlatego zmysły zawsze powinny być 

zaangażowane w Jego służbę. Jeśli chodzi o reputację materialną, to było wielu demonów, 

takich jak Ravana, którzy chcieli działać wbrew prawom natury materialnej, ale żaden z nich 

nie odniósł sukcesu. Nie należy zatem postępować za przykładem demonów, którzy dla 

zdobycia fałszywego prestiżu ogłaszają się Vaisnavami, nie pełniąc przy tym służby dla Pana. 

Ale jeśli ktoś angażuje się w służbę oddania, natychmiast otrzymuje szacunek należny 

Vaisnavom. Nie należy być zazdrosnym o bhaktów, którzy głoszą chwały Pana. Osobiście 

spotykaliśmy się z radami tak zwanych babajis z Vrndavany, że nie ma potrzeby nauczania i 

że lepiej mieszkać we Vrndavanie w odosobnionym miejscu i intonować święte imię Pana. 

Tacy babajis nie wiedzą, że jeśli ktoś jest zaangażowany w nauczanie albo sławienie 

Najwyższej Osoby Boga, wtedy automatycznie zyskuje reputację i sławę nauczającego. Nie 

należy zatem przedwcześnie porzucać uczciwego życia rodzinnego, aby wieść rozpustne 

życie we Vrndavanie. Polecenie Śrila Śukadevy Gosvamiego, aby opuścić dom i udać się do 

lasu w celu poszukiwania Krsny, nie dotyczy osób niedojrzałych duchowo. Maharaja Pariksit 

był osobą dojrzałą. Nawet jako głowa rodziny, a nawet od początku swojego życia, wielbił on 

murti Pana Krsny. W swoim dzieciństwie wielbił Bóstwo Pana Krsny, a później, chociaż był 

głową rodziny, był zawsze wolny od przywiązań. Kiedy więc dowiedział się, że wkrótce 

umrze, natychmiast porzucił życie rodzinne i udał się nad brzeg Gangesu, aby słuchać 

Śrimad-Bhagavatam w towarzystwie bhaktów. 

 

W ten sposób Bhaktivedanta kończy wyjaśnienia do osiemdziesiątego dziewiątego rozdziału 

książki Krsna, zatytułowanego "Podsumowujący opis rozrywek Pana Krsny ". 
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