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Śrīmad-Bhāgavatam 10.3.31
Tłumaczenie i znaczenie Jego Boskiej Miłości A.C. Bhaktivedānta Swamiego 

Prabhupāda.

Przedmowa, wprowadzenie oraz rozdziały drugi, trzeci i szesnasty tej książki 
są transkrypcją trzyczęściowego wykładu, który Śrī Śrīmad Gour Govinda Swa-
mi wypowiedział na podstawie poniższego wersetu i znaczenia w dniach 19-20 
czerwca 1994 roku w Atlancie, Georgii w Stanach Zjednoczonych.

viśvaṁ yad etat sva-tanau niśānte
yathāvakāśaṁ puruṣaḥ paro bhavān

bibharti so ’yaṁ mama garbhago ’bhūd
aho nṛ-lokasya viḍambanaṁ hi ta

W czasie dewastacji, cały kosmos – obejmujący wszelkie ruchome i nierucho-
me stworzone istoty – wchodzi w Twe transcendentalne ciało i Ty przechowu-
jesz go tam bez trudu. Lecz teraz ta transcendentalna forma narodziła się z 
mojego łona. Ludzie nie będą mogli w to uwierzyć i stanę się obiektem kpin.
 
ZNACZENIE: Jak wyjaśnia Caitanya-caritāmṛta, miłosna służba dla Osoby Boga 
jest dwóch różnych rodzajów: aiśvarya-pūrṇa, pełna bogactw i aiśvarya-śīthila, 
bez bogactw. Prawdziwa miłość do Boga rozpoczyna się od aiśvarya-śīthila po 
prostu w oparciu o czystą miłość.

premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti
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yaṁ śyāmasundaram acintya-guṇa-svarūpaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

(Brahma-saṁhitā 5.38)

Czyści wielbiciele, których oczy pokryte są maścią premy – miłości, pragną 
oglądać Najwyższą Osobę Boga jako Śyāmasundara, Muralīdhara, trzymającego 
w rękach flet. Jest to forma osiągalna dla mieszkańców Vṛndāvany, którzy ko-
chają Najwyższą Osobę Boga jako Śyāmasundara, a nie Pana Viṣṇu, Nārāyaṇa, 
który wielbiony jest na Vaikuṇṭhach, gdzie wielbiciele podziwiają Jego bogac-
two. Chociaż Devakī nie jest na platformie Vṛndāvany, jest ona bliska platformy 
Vṛndāvany. Na platformie Vṛndāvany matką Kṛṣṇy jest matka Yaśodā a Devakī 
jest matką Kṛṣṇy na platformie Mathury i Dvāraki. W Mathurze i Dvārace miłość 
do Pana zmieszana jest z uznaniem dla Jego bogactwa, ale we Vṛndāvanie bogac-
two Najwyższej Osoby Boga nie jest przejawione.

Istnieje pięć etapów miłosnej służby dla Najwyższej Osoby Boga – śānta, 
dāsya, sakhya, vātsalya i mādhurya. Devakī jest na platformie vātsalya. Na tym 
etapie miłości chciała mieć do czynienia z wiecznym synem, Kṛṣṇą i dlatego pra-
gnęła, aby Najwyższa Osoba Boga ukrył Swą pełną przepychu formę Viṣṇu. Śrīla 
Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura wyraźnie naświetla ten punkt w swych wyjaśnie-
niach tego wersetu.

Bhakti, bhagavān i bhakta nie należą do materialnego świata. Potwierdza to 
Bhagavad-gitā (14.26):
 

māṁ ca yo’vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate

sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate

 
„Kto całkowicie angażuje się w służbę oddania, kto nie upada w żadnych oko-

licznościach, ten od razu przekracza siły natury i wznosi się na duchową platfor-
mę.” Już od samego początku naszych transakcji w bhakti usytuowani jesteśmy 
na platformie transcendentalnej. Dlatego Vasudeva i Devakī, usytuowani na cał-
kowicie czystym etapie oddania, są poza tym materialnym światem i nie podle-
gają materialnemu strachowi. Jednakże w świecie transcendentalnym – z powodu 
czystego oddania – istnieje podobna koncepcja strachu, którego przyczyną jest 
intensywna miłość.

Jak oznajmia Bhagavad-gitā 18.55 (bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi 
tattvataḥ) i jak potwierdza Śrīmad-Bhāgavatam (bhaktyāham ekayā grāhyaḥ), bez 
bhakti nie można zrozumieć duchowej pozycji Pana. Bhakti można rozważać w 
trzech etapach, zwanych guṇī-bhūta, pradhānī-bhūta oraz kevala i odpowiednio 
do tych etapów istnieją trzy działy, które nazywane są jñāna, jñānamayī oraz rati, 
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czyli premā – to jest prosta wiedza, miłość zmieszana z wiedzą i czysta miłość. 
Dzięki prostej wiedzy można bez zróżnicowania postrzegać transcendentalne 
szczęście. Ta percepcja nazywana jest māna-bhūti. Kiedy ktoś dochodzi do etapu 
jñānamayī, realizuje transcendentalne bogactwo Osoby Boga. A kiedy ktoś osiąga 
czystą miłość, realizuje transcendentalną formę Pana jako Pana Kṛṣṇy albo Pana 
Ramy. To właśnie jest pożądane. Przywiązanie do Najwyższej Osoby Boga osiąga 
się szczególnie w mādhurya-rasie (śrī-vigraha-niṣṭha-rūpādi). Wówczas zaczy-
nają się miłosne stosunki pomiędzy Panem a wielbicielem.

Szczególne znaczenie Kṛṣṇy trzymającego w Swych rękach flet we Vrajabhūmi, 
Vṛndāvanie, opisane jest jako mādhurī, virājate. Forma Pana z fletem w ręku jest 
najbardziej atrakcyjna, a osobą przyciąganą w najbardziej wzniosły sposób jest 
Śrīmatī Rādhārāṇī, Rādhikā. Raduje się Ona najbardziej błogim towarzystwem 
Kṛṣṇy. Czasami ludzie nie mogą zrozumieć, dlaczego imię Rādhiki nie jest wy-
mienione w Śrīmad-Bhāgavatam. W rzeczywistości jednakże imię Rādhikā moż-
na zrozumieć ze słowa ārādhana, które oznacza, że cieszy się Ona najbardziej 
wzniosłymi sprawami miłosnymi z Kṛṣṇą.

Devakī obawiała się, że zostanie wyśmiana, ponieważ narodziła Viṣṇu. Chcia-
ła dwurękiego Kṛṣṇę, tak więc poprosiła Pana, aby zmienił Swą formę.

Przedmowa

Wszystko znajduje się w książkach Śrīla Prabhupāda

Caitanya-caritāmṛta (Madhya 24.318) oświadcza, że Śrīmad-Bhāgavatam jest 
nieograniczone:

kṛṣṇa-tulya bhāgavata — vibhu, sarvāśraya
prati-śloke prati-akṣare nānā artha kaya

Śrīmad-Bhāgavatam jest tak wspaniałe jak Kṛṣṇa, Najwyższy Pan, i jest 
schronieniem wszystkiego. Każdy werset Śrīmad-Bhāgavatam i każda jego 
sylaba zawiera różnorodne znaczenia.

Śrīmad-Bhāgavatam jest tak dobre jak Sam Kṛṣṇa. Nie jest od Niego różne. 
Zostało to opisane przez Vṛndāvanę dāsa Ṭhākura w Caitanya-bhāgavata (Antya 
3.516):

premamaya bhāgavata śrī-kṛṣṇera aṅga
tahate kahena yata gopya kṛṣṇa-raṅga
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Śrīmad-Bhāgavatam jest pełne kṛṣṇa-premy. Jest częścią Samego Kṛṣṇy, gdyż 
opisuje Jego poufne rozrywki.

Bhāgavata śrī-kṛṣṇera aṇga – Śrīmad-Bhāgavatam jest ciałem Kṛṣṇy. Tahate 
kahena yata gopya kṛṣṇa-raṅga – opisane są tu wszystkie poufne, słodkie roz-
rywki. Kṛṣṇa jest vibhu, Najwyższy Pan jest ananta – nieograniczony. Podobnie 
Śrīmad-Bhāgavatam jest również vibhu i ananta – jest nieograniczonym Najwyż-
szym Panem.

Bezcenne klejnoty

Anantadeva, który przebywa w rejonie Pātāla, unosi na Swych kapturach ma-
terialny wszechświat tak, jakby było to ziarenko gorczycy. Choć Swymi nieogra-
niczonymi ustami nieustannie recytuje Bhāgavatam, nigdy nie może dojść do jego 
końca. Są tam Czterej Kumarowie słuchający słów Anantadevy. Z tego powodu 
Śrīmad-Bhāgavatam jest ananta – nieograniczone, jest niczym nieograniczony 
ocean. Jeśli zanurzysz się w nim coraz głębiej i głębiej docierając do samego dna, 
będziesz w stanie zebrać znajdujące się tam bezcenne klejnoty. Jednym z synoni-
mów oceanu jest ratnākara lub też ratna-garbhā. Ratna znaczy bezcenne klejnoty, 
które można znaleźć w garbha – brzuchu oceanu. Ale kto jest w stanie je zebrać? 
Tylko ta osoba, która nurkuje bardzo głęboko, do najgłębszych jego obszarów. 
Podobnie Bhāgavatam jest takim nieograniczonym oceanem, w którym musisz 
bardzo głęboko zanurkować. Śrīla A.C. Bhaktivedānta Swami Prabhupāda powie-
dział: „Wszystko znajduje się w moich książkach.” Jest tam wszystko, jednak 
podał to w formie nasiona. Dał wyłącznie wskazówkę. Teraz musisz nurkować 
coraz głębiej i głębiej, do najgłębszych miejsc oceanu. Wówczas będziesz w sta-
nie zebrać bezcenne klejnoty, które się tam znajdują.

Znaczenia Prabhupāda wymagają objaśnienia. Znaczenia Bhaktivedānty są 
wyjątkowe. Filozofia vaiṣṇava nie jest łatwa do wyjaśnienia. Jest bardzo wzniosła 
i subtelna. Jest to bardzo trudna filozofia. Jednak Prabhupāda wyjaśnił ją wspania-
łym, bardzo prostym językiem. Śrīla Prabhupāda jest szczególnie upełnomocnio-
nym śaktyaveśa-avatārem wysłanym przez Śrī Caitanyę Mahāprabhu. Bez takiego 
upełnomocnienia nikt nie byłby w stanie dokonać tego, co on.

Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Prabhupāda Mahārāja wyjaśnił fi-
lozofię vaiṣṇava, jednak nie jesteś w stanie zrozumieć jego słów. Jego język jest 
tak trudny, że nie jesteś w stanie wniknąć w jego znaczenie. Filozofia vaiṣṇava jest 
tak trudna ze względu na własny specyficzny język. Jednak Śrīla Prabhupāda, nasz 
godny uwielbienia mistrz duchowy, był szczególnie upełnomocnioną osobą będą-
cą  w stanie ją wyjaśnić w języku angielskim. Wyjaśnienie tego w tym języku jest 
czymś bardzo trudnym. Wiele razy zdarza się, że nie ma angielskich słów, które 

Mathurā spotyka Vṛndāvan
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właściwie wyrażają znaczenie oryginalnego tekstu. W tym znaczeniu Prabhupāda 
uczynił wszystko, co było w jego mocy, by przetłumaczyć ideę wersetu na język 
angielski, jednak czasami używał oryginalnych słów w Sanskrycie, które nie po-
siadały angielskich odpowiedników.

Znaczenie to porusza tak wiele tematów. Wczoraj przeczytałem wyłącznie 
jego pierwszą stronę. Nie zacząłem strony następnej. Dziś ją przeczytam i uczynię 
wszystko, co w mojej mocy, by objaśnić ją jasno. Nie wiem jednak na ile uda mi 
się to osiągnąć. Nie wiem, gdyż nie posiadam mocy, nie mam kwalifikacji. Nie 
jestem godną osobą. Wyłącznie dzięki łasce Prabhupāda, łasce Guru i Gaurāṅgi 
będę mógł dać to wyjaśnienie, gdy oni przemówią przeze mnie. W innym przy-
padku nie będzie to możliwe.

Wprowadzenie

Bhakti, bhagavān i bhakta nie należą do tego materialnego świata

W tym znaczeniu Śrīla Prabhupāda napisał: „Bhakti, bhagavān i bhakta nie 
należą do tego materialnego świata.” Ich tutaj nie ma. Znajdują są w świecie 
duchowym. Ta jedna linijka jest bardzo ważna. Wymaga wyjaśnienia.

Bardzo rzadki

W Caitanya-caritāmṛcie (Madhya 19.147-148) zostało oznajmione:

dharmācāri-madhye bahuta ‘karma-niṣṭha’
koṭi-karma-niṣṭha-madhye eka jñāni’ śreṣṭha

Wśród zwolenników wiedzy wedyjskiej większość przestrzega procesu dzia-
łania dla przyjemności i dokonuje rozróżnień na dobrą i złą pracę. Spośród 
wielu takich szczerych osób działających dla rezultatu, jedna może jest na-
prawdę mądra.

koṭi-jñāni-madhye haya eka-jana ‘mukta’
koṭi-mukta-madhye ‘durlabha’ eka krṣṇa-bhakta

Spośród wielu milionów takich mądrych ludzi jeden może być naprawdę wy-
zwolony, a wśród wielu milionów takich wyzwolonych osób bardzo trudno 
jest znaleźć czystego wielbiciela Pana Kṛṣṇy.

Przedmowa
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Śrīmad-Bhāgavatam (6.14.5) oświadcza to samo:

muktānām api siddhānāṁ nārāyaṇa-parāyaṇaḥ
sudurlabhaḥ praśāntātmā koṭińv api mahā-mune

O wielki mędrcze, pośród milionów, którzy są wyzwoleni i posiedli doskona-
łą wiedzę o wyzwoleniu, jeden może być wielbicielem Pana Nārāyaṇa, Pana 
Kṛṣṇy. Tacy wielbiciele, którzy są w pełni spokojni są wielką rzadkością.

Koṭiṣu – jeden z milionów ludzi, jeden kṛṣṇa-bhakta. Kogoś takiego bardzo 
trudno znaleźć. Bhāgavatam mówi, że kṛṣṇa-bhakti jest sudurlabhaḥ – jest czymś 
bardzo rzadkim.

Tutaj nieosiągalne

Bhakti nie jest vṛtti – naturalnym zajęciem, czy też zawodem taṭastha-jīva-
śakti – granicznych żywych istot. Również nie jest vṛtti bahiraṅga-māyā-śakti 
– zewnętrznej materialnej energii. Raczej jest ona vṛtti wewnętrznej energii Bha-
gavana – Jego svarūpa-śakti. Z tego powodu bhakti, bhagavān oraz bhakta nie są 
osiągalni tutaj, w materialnym świecie. Jīva Gosvāmī powiedział w Bhakti Sandar-
bhie (Anuccheda 1.1): paramātma-vaibhava gaṇane ca taṭastha-śakti-rūpāṇāṁ 
cid eka rasānām api – „Taṭastha-jīvy są emanacjami vaibhava paramātmy.” Jako, 
że bhakti jest vṛtti svarūpa-śakti, nie jest osiągalne dla taṭastha-jīvy, które są 
emanacjami vaibhava paramātmy1. Z tego względu powiedziane jest, że bhakti, 
bhagavān i bhakta nie należą do tego materialnego świata.

Taṭastha-jīvy to te istoty, które nadużyły swej maleńkiej niezależności i przy-
były do materialnego świata. Ten materialny świat jest manifestacją māyā-śakti 
– energii iluzorycznej. Dlatego bhakti nie istnieje w tym świecie. Bhakti jest vṛtti 
svarūpa-śakti Kṛṣṇy. Pariṇāma – przeobrażeniem lub manifestacją taṭastha-śakti 
jest jīva-jagat – świat jīv. Pariṇāma māyā-śakti jest jaḍa-jagat – materialny świat. 
Podobnie pariṇāma antaraṅga-śakti jest świat duchowy – bhagavad-dhāma. W 
świecie duchowym Bhagavān posiada niegraniczone formy, nieograniczone līlā 
oraz nieograniczonych towarzyszy znanych jako parikara. Zatem bhakti będąc 
vṛtti antaraṅga-śakti jest energią Pana osiągalną wyłącznie w cit-jagat, świecie 
duchowym. Tutaj, w świecie materialnym ona nie istnieje.

1. Śrīla Prabhupāda opisuje: Manifestacja paramātmy jest również wszechprzenikającym aspektem 
Kṣīrokadakaśāyī Viṣṇu i jest to manifestacja tymczasowa. Manifestacja paramātmy nie istnieje wiecz-
nie w świecie duchowym. Dlatego rzeczywistą Prawdą Absolutną jest Najwyższa Osoba Boga, Kṛṣṇa. 
Jest On absolutnym źródłem wszystkich energii, które można podzielić na energie oddzielone i energie 
wewnętrzne – znaczenie do Bhagavad-gīty 4.7.

Mathurā spotyka Vṛndāvan
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Bhakti istnieje w świecie duchowym, gdzie Kṛṣṇa jako Najwyższy Pan an-
gażuje się tam w miłosne wymiany. Świat duchowy jest miejscem różnorodno-
ści. Wielbiciele odwzajemniają się Kṛṣṇie poprzez dāsyę, sakhyę, vātsalyę oraz 
mādhuryę – poprzez służenie, przyjaźń, rodzicielstwo oraz związek małżeński. 
Bhagavān i bhakta zaangażowani są w miłosne wymiany. Kṛṣṇa jest ucieleśnie-
niem wszystkich ras – smaków – khila-rasāmṛta-mūrti. Jest rasika-śekhara i ra-
samaya – jest pełen rasy. Dlatego bhakti istnieje w świecie duchowym; osiągalna 
jest wśród towarzyszy Kṛṣṇy. Ten māyīka-brahmāṇḍa – iluzoryczny świat nie jest 
miejscem bhatki.

Sādhu zstępują

Duchowa energia nazywana jest na wiele sposobów, min. jako svarūpa-śakti, 
yogamāyā-śakti, cit-śakti, parā-śakti oraz antaraṅga-śakti. Bez łaski svarūpa-
śakti nikt nie może osiągnąć bhakti. Bhakta-gaṇa, bhakta-sādhu – drodzy wiel-
biciele Kṛṣṇy są manifestacją svarūpa-śakti. Tacy premī-bhaktowie, czyści sādhu 
nie należą do tego materialnego świata. Należą do świata duchowego i zstępują 
z niego tutaj. Dlatego Śrīla Prabhupāda mówi: „Bhakti, bhakta i bhagavān nie 
należą do tego materialnego świata.” Śrīla Prabhupāda napisał tylko krótką linij-
kę, stąd istnieje potrzeba dalszego objaśnienia. Premī-bhaktowie, sādhu zstępują 
ze świata duchowego. Ci, którzy są bhāgyavān-jīva (brahmāṇḍa brahmite kona 
bhāgyavān jīva), którzy posiadają ajñāta-sukṛti, którzy są szczęśliwcami – otrzy-
mują szansę spotkania takich sādhu, premī-bhaktów. Wówczas mogą rozwinąć 
bhakti. To jest ahaituki-kṛpā – bezprzyczynowa łaska bhakta-sādhu. Inaczej nikt 
nie jest w stanie otrzymać bhakti w tym świecie. Ona jest tutaj nieosiągalna. Dla-
tego Mahaprabhu powiedział (Caitanya-caritāmṛta, Madhya 20.120):

sādhu-śāstra-kṛpāya yadi kṛṣṇonmukha haya
sei jīva nistare, māyā tāhāre chāḍaya

Jeśli uwarunkowana dusza staje się świadoma Kṛṣṇy, dzięki łasce świętych 
osób, które dobrowolnie głoszą nakazy pism objawionych i pomagają jej stać 
się świadomą Kṛṣṇy, to uwalnia się ze szponów māyi, która zostawia ją w 
spokoju.

Podobnie Caitanya-caritāmṛta, Madhya 22.51 oraz 19.151 oświadcza:

mahat-kṛpā vinā kona karme ‘bhakti’ naya
kṛṣṇa-bhakti dūre rahu, saṁsāra nahe kṣaya

Wprowadzenie
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Dopóki nie otrzyma się łaski czystego wielbiciela, nie można osiągnąć platfor-
my służby oddania. Nie mówiąc już o kṛṣṇa-bhakti, nie można nawet wydo-
stać się z niewoli materialnej egzystencji.

brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja

Wszystkie żywe istoty zgodnie ze swoją karmą wędrują po całym wszechświe-
cie. Niektóre z nich wznoszą się na wyższe systemy planetarne, niektóre zaś 
schodzą na niższe. Spośród wielu milionów wędrujących żywych istot, ten, 
kto ma wielkie szczęście, uzyskuje dzięki łasce Kṛṣṇy możliwość obcowania 
z bona fide mistrzem duchowym. Dzięki łasce zarówno Kṛṣṇy, jak i mistrza 
duchowego taka osoba otrzymuje nasionko pnącza służby oddania.

Jeśli jakaś jīva obdarzona jest bhāgya – pomyślnością, wówczas otrzymuje 
łaskę sādhu. Mahat-kṛpā vinā – bez łaski mahat, sat-sādhu, który zstąpił ze świata 
duchowego – kona karme ‘bhakti’ naya – nikt nie jest w stanie rozwinąć bhakti. 
Kṛṣṇa-bhakti dūre rahu, saṁsāra nahe kṣaya – nie mówiąc już o kṛṣṇa-bhakti, nie 
może nawet zostać wyzwolonym z materialnego świata.

Bhāgavatam (5.5.6) mówi:

prītir na yāvan mayi vāsudeve
na mucyate deha-yogena tāvat

Tak długo jak nie rozwinąłeś prīti – miłości do Vasudevy, Kṛṣṇy, nie możesz 
zostać wyzwolonym z materialnej niewoli.

Sādhu są zawsze osiągalni 

Choć kṛṣṇa-bhakti jest sudurlabha, jest bardzo rzadka – ci, którzy są 
bhāgyavān-jīva, ci którzy otrzymali bezprzyczynową łaskę sat-sādhu, premī-
bhaktów, ci rozwijają bhakti. Nie należy być rozczarowanym i myśleć, „Och, ona 
jest tutaj nieosiągalna.” Jīva posiada takie yogyatā – kwalifikacje. Jeśli taṭastha-
jīva spożytkowuje właściwie swą znikomą niezależność, wówczas otrzymuje 
sposobność rozwinięcia bhakti. Wówczas spotka czystego sādhu. Dzięki jego 
bezprzyczynowej łasce, rozwinie bhakti. Bṛhan Nāradīya Purāṇa (4.33) opisu-
je: bhaktis tu bhagavad-bhakta saṅgena parijāyate „Dzięki towarzystwu premī-
bhakty osoba rozwija bhakti.” To nie tak, że sādhu są tutaj nieosiągalni. Ich serca 
krwawią widząc cierpiące tutaj jīvy. Dlatego zstępują. Istnieją dwa rodzaje sādhu: 
ci, którzy zstąpili na polecenie Pana oraz ci, którzy zstąpili dobrowolnie widząc 
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cierpienie jīv. Mówi się, że bez słońca i księżyca ten świat nie mógłby istnieć. 
Podobnie, jeśli nie byłoby tutaj sādhu, ten świat Kṛṣṇy nie mógłby istnieć. Sādhu 
są zawsze osiągalni. Nie można powiedzieć: „Och, sādhu są nieosiągalni. Nie 
widzę żadnego z nich.” Ale to ty nie posiadasz wizji, by móc ich ujrzeć! Sādhu są 
tutaj, inaczej jak świat Kṛṣṇy mógłby w ogóle istnieć? Śuddha-bhaktowie – czyści 
wielbiciele są bhūṣaṇa, są ozdobą tego świata. Bhakti-devī manifestuje się w ich 
sercach.

Prabhupāda i wszyscy ācāryowie oświadczyli, że bhakti, bhagavān oraz bhak-
ta nie należą do materialnego świata. Zatem ktoś może zapytać: „Skoro bhakti nie 
należy do tego świata, dlaczego tutaj przychodzisz i nauczasz o niej?” Taṭastha-
jīva – graniczna żywa istota jest paramātmā-vaibhava. Jednak obdarzona jest 
cetanāṁśaḥ – drobną świadomością. Kaṭha Upaniṣad (2.2.13) opisuje:

nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām
eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān

Kṛṣṇa jest najwyższą świadomością, zaś jīva posiada tą świadomość w nie-
znacznej postaci – cetanāṁśaḥ. Gdy jīva nie nadużywa swej nieznacznej niezależ-
ności i właściwie ją spożytkowuje, wówczas wchodzi pod wpływ svarūpa-śakti. 
Jeśli natomiast ją nadużywa, wówczas przechodzi pod kontrolę māyā-śakti. W 
svarūpa-śakti otrzymuje szansę rozwinięcia bhakti. Guru-kṛṣṇa-prasāde pāya 
bhakti-latā-bīja – Dzięki łasce Kṛṣṇy otrzyma guru i dzięki guru otrzyma Kṛṣṇę. 
Obydwoje są współzależni.

Dlatego ci wielbiciele, nitya-siddha-bhaktowie, zstępują tutaj i nauczają o 
bhakti. Nie należy być rozczarowanym. Można otrzymać bhakti jeśli właściwie 
spożytkowuje się swoją nieznaczną niezależność.

Wszechmiłosierny Kṛṣṇa

Kṛpā-maya bhagavān, wszechmiłosierny Najwyższy Pan Kṛṣṇa również tutaj 
zstępuje i manifestuje Swoje līlā. Dlatego Bhāgavatam (3.2.12) oświadcza:

yan martya-līlaupayikaṁ sva-yoga-
māyā-balaṁ darśayatā gṛhītam

vismāpanaṁ svasya ca saubhagarddheḥ
paraṁ padaṁ bhūṣaṇa-bhūṣaṇāṅgam

Pan pojawił się w tym śmiertelnym świecie poprzez Swoją wewnętrzną moc, 
yoga-māyę. Przyszedł w Swojej wiecznej formie, która jest doskonale odpo-
wiednia do Jego rozrywek. Rozrywki te były wspaniałe dla wszystkich, nawet 
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dla tych, którzy pysznią się swoim bogactwem, i nawet dla Samego Pana w 
Jego formie Pana Vaikuṇṭhy. Zatem Jego [Śrī Kṛṣṇy] transcendentalne ciało 
jest ornamentem wszelkich ozdób.

Najwyższy Pan zstępuje do materialnego świata poprzez Swą antaraṅga-śakti 
– wewnętrzną energię i manifestuje Swoją svarūpę – wieczną, podobną do ludz-
kiej formę, nara-tanu. Manifestuje tutaj līlā, które są tak wspaniałe i piękne, że 
jest nimi zdumiony Sam Kṛṣṇa, a co tu dopiero mówić o innych.

Drodzy wielbiciele, którzy są wielkimi szczęśliwcami – bhāgyavān-jīva, oni 
mogą bezpośrednio oglądać rozrywki Kṛṣṇy. Dopóki Najwyższy Pan nie zstąpi do 
materialnego świata manifestując Swe līlā, jīvy nie mogą otrzymać sposobności 
rozwoju bhakti. Takie jīvy pozostałyby jedynie uwarunkowanymi duszami, a cza-
sami otrzymałyby wyzwolenie do punktu wtopienia się brahmana lub paramātmę. 
Nie więcej niż to.

Na tej mukti-sthiti – wyzwolonej platformie istnieje svarūpānanda1. Jednak 
bhakti jest vṛtti wewnętrznej energii – svarūpa-śakti. W wyzwolonym stanie, nie 
ma svarūpa-śakti-ānandy, jest wyłącznie svarūpānanda. Na Vaikuṇṭhach i Go-
loce obecna jest z kolei svarūpa-śakti-ānanda, podczas gdy svarūpānanda tam 
nie istnieje. Ci, którzy wtapiają się w brahmana lub paramātmę choć otrzymują 
svarūpānandę, nie mogą zdobyć svarūpa-śakti-ānandy. Dlatego bhakti-pracāri – 
szerzący nauki bhakti są parikara – manifestacjami svarūpa-śakti Bhagavāna. Są 
oni svarūpa-śakti-kṛpā-siddha – tymi, którzy otrzymali łaskę svarūpa-śakti. Tylko 
oni mogą szerzyć nauki bhakti.

Śuddha-bhakti – czyste oddanie jest czymś bardzo rzadkim. Choć nie jest 
łatwo osiągalne, jīva może je zdobyć. Nawet  pāpī – najbardziej grzeszne oso-
by, tāpī – ci, którzy dotknięci są trzema tāpa: adhyātmika-, ādhidaivika-, oraz 
ādhibhautika-tāpa, ci którzy pełni są wszelkiego rodzaju anarth, bogacze i bie-
dacy, patita – upadłe osoby, caṇḍāla – najbardziej zdegradowani zjadacze psów, 
murkha i vidvān – głupcy i uczeni – oni wszyscy mogą zdobyć bhakti dzięki bez-
przyczynowej łasce czystego wielbiciela. Stąd nie może być mowy o rozczaro-
waniu.

Drogi towarzysz Rādhy

Guru, sādhu i premī-bhaktowie są wszyscy manifestacjami svarūpa-śakti –

2. „Svarupa” znaczy „własna natura” lub „osobowy.”  Tak „svarūpānanda” odnosi się do szczęścia 
pochodzącego z własnej wiecznej natury, które doświadczane jest w wyzwolonym stanie, ponad mate-
rialną świadomością. Natomiast określenie „svarūpa-śakti-ānanda” odnosi się do szczęścia pochodzą-
cego z kontaktu ze svarūpa-śakti – osobową energią Kṛṣṇy.
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wewnętrznej energii. Każdego dnia podczas maṅgala-ārati intonujemy 
gurvāṣṭakam (tekst 6):

nikuñja-yūno rati-keli-siddhyai
yā yālibhir yuktir apekṣaṇīyā

tatrāti-dākṣyād ati-vallabhasya
vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

Mistrz duchowy jest niezastąpionym pomocnikiem gopī, które za każdym 
razem przygotowują w gajach Vṛndāvany różnorodne finezyjne aranżacje, 
aby udoskonalić miłosne rozrywki Rādhy i Kṛṣṇy. Ofiarowuję pełne szacun-
ku pokłony lotosowym stopom takiego mistrza duchowego, ponieważ jest on 
oceanem pomyślnych cech.

Nikuñja-yūno rati-keli-siddhyai – guru jest rādhā-priya-sakhī, bardzo drogą 
towarzyszką Rādhy. Czynnościami sakhī jest przyczynianie się do zjednoczenia 
Rādhy i Kṛṣṇy w kuñja. Są one dakṣa – wielkimi ekspertami w tym, co robią 
– tatrāti-dākṣyād ati-vallabhasya vande guroḥ śrī-caraṇāravindam – ofiarowuję 
modlitwy do guru-pāda-padma, który jest właśnie taką osobą.

Gurvāṣṭakam (tekst 7) oznajmia:

sākṣād-dharitvena samasta-śāstrair
uktas tathā bhāvyata eva sadbhiḥ
kintu prabhor yaḥ priya eva tasya
vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

To jest guru-tattva. On jest sākṣat-hari, jest tak dobry jak Sam Hari. Istnie-
ją dwaj Bhagavānowie – guru to sevaka-bhagavān, zaś Hari, Kṛṣṇa jest sevya-
bhagavānem. Sevaka-bhagavān odnosi się do osoby, która pełni miłosną służbę w 
czystej vraja-premie. Taki bardzo poufny towarzysz Najwyższego Pana jest guru. 
Jest on na tym samym poziomie co Kṛṣṇa. Służąc guru, dzięki jego łasce osoba 
może rozwinąć kṛṣṇa-premę – guru kṛpaye hi kevalam.

Jedyny sposób na osiągnięcie bhakti

Najwyższy Pan jest bardzo miłosierny, a jīvy są niczym Jego dzieci – 
mamaivāṁśo jīva-loke. Kṛṣṇa mówi w Gīcie (14.4):

sarva-yoniṣu kaunteya mūrtayaḥ sambhavanti yaḥ
tāsāṁ brahma mahad yonir ahaṁ bīja-pradaḥ pitā

Wprowadzenie
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Należy wiedzieć, o synu Kuntī, że wszystkie gatunki mogą zaistnieć przez 
narodziny w tej materialnej naturze, i że Ja jestem ojcem dostarczającym 
nasienia.

Najwyższy Pana pojawia się tutaj i manifestuje Swoje līlā. Następnie kończy 
je i powraca do Swej siedziby. A co robi podczas aprakaṭa-līlā? Będąc najwyż-
szym ojcem, Kṛṣṇa z miłości do jīv wysyła tutaj Swych poufnych towarzyszy, by 
nauczali o bhakti. By obdarzyć dusze Swą bezprzyczynową łaską, by dać im ten 
rzadko osiągany skarb – bhakti-dhana, wysyła Swych drogich wielbicieli, osobi-
stych towarzyszy. Jest to jedyny sposób, poprzez który taṭastha-jīvā może osią-
gnąć bhakti. Śrī Caitanya-caritāmṛta (Madhya 22.83) oświadcza:

kṛṣṇa-bhakti-janma-mūla haya ‘sādhu-saṅga’
kṛṣṇa-prema janme, teṅho punaḥ mukhya aṅga

Podstawową przyczyną służby oddania dla Kṛṣṇy jest obcowanie z zaawan-
sowanymi wielbicielami. Nawet gdy rozbudzi się czyjaś uśpiona miłość do 
Kṛṣṇy, towarzystwo wielbicieli nadal jest rzeczą najbardziej istotną.

Dzięki towarzystwu sādhu – sādhu oznacza premī-bhaktów, śuddha-bhaktów, 
czystych bhaktów – osoba może rozwinąć bhakti. To właśnie w taki sposób rozwi-
ja się bhakti. Mukhya-aṅga – najistotniejszą rzeczą jest rozwinięcie kṛṣṇa-premy. 
Śaraṇāgata jest wymogiem – należy w pełni podporządkować się lotosowym sto-
pom takiego sādhu, obcować z nim, słuchać jego krsna-kathā i wykonywać z nim 
kīrtana. Wówczas stopniowo anarthy zostaną zniszczone i osoba rozwinie niṣṭhā, 
ruci, āsakti, bhāvę i ostatecznie premę.

Jeśli ktoś jest inteligentny, nie powinien biegać za jedzeniem, spaniem, obroną 
i łączeniem się w pary. Raczej należy nieustannie rozmyślać nad tym, jak zdobyć 
sādhu-saṅgę. Należy rozwinąć chciwość takiego towarzystwa. Jeśli ktoś osiągnie 
taką jakość sādhu-saṅgi, wówczas pojawi się Bhakti-devī. Bhakti-devī znajduje 
się w sercu takiego sādhu. Lecz jeśli ktoś jest ignorantem i głupcem pozbawionym 
wiedzy, zamiast poszukiwać sādhu-saṅgi będzie biegał za jedzeniem, spaniem, 
obroną i łączeniem się w pary, po prostu za materialną przyjemnością. W rezultacie 
będzie tylko cierpieć, cierpieć i jeszcze raz cierpieć. Utonie w przerażającym 
oceanie materialnej egzystencji.

Bezprzyczynowa łaska

Pragnienie materialnej przyjemności jest przyczyną wszelkiego rodzaju cier-
pienia. Jeśli ktoś jest inteligentny, jeśli ktoś jest mądry, wówczas zamiast roz-
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wijania pragnień materialnej przyjemności rozwinie pragnienie pełnienie miło-
snej służby dla Najwyższego Pana i Jego wielbicieli. Skutkiem czego osiągnie 
łaskę i pojawi się bhakti. Jeśli ktoś jest szczęśliwcem i osiągnie bezprzyczyno-
wą łaskę śuddha-bhakta-gaṇa – czystych wielbicieli, premī-bhaktów będących 
manifestacją svarūpa-śakti Pana, wówczas życie takiej osoby ulegnie całkowitej 
zmianie. W innym przypadku zmiana ta nie będzie możliwa. Ona rozwinęła tak 
wielkie przywiązanie do materialnego świata i do zwiększania własnej materialnej 
przyjemności. Dlatego musi modlić się do Kṛṣṇy: „Proszę przekształć to przywią-
zanie w przywiązanie do Twoich lotosowych stóp.” Jest to kwestia przemiany. 
Jednak może ona zaistnieć wyłącznie dzięki towarzystwu czystych wielbicieli, 
premī-bhaktów. Dzięki ich bezprzyczynowej łasce.

Materialistyczni naukowcy dokonują tak wielu wspaniałych odkryć, tworzą 
tak wiele wynalazków. Jednak czy jest jakiś rzeczywisty pożytek z ich całej pra-
cy? Jakakolwiek pomyślność? Nie, nie ma. Duḥkha – cierpienie wciąż pozostaje. 
Wszyscy materialistyczni naukowcy starają się poczynić wspaniałe aranżacje dla 
jedzenia, spania, obrony i łączenia się w pary. Jednak to nie sprawi, że ludzie będą 
szczęśliwi. Kṛṣṇa oświadcza w Gīcie (5.22):

ye hi saṁsparśa-jā bhogā duḥkha-yonaya eva te
ādy-antavantaḥ kaunteya na teṣu ramate budhaḥ

Kṛṣṇa mówi, że materialna przyjemność osiągana za pomocą zmysłów jest 
jedynie przyjemnością ulotną, a rezultatem jej jest niekończące się cierpienie. Na-
ukowcy mogą dokonywać wspaniałych odkryć i tworzyć nowe wynalazki, jednak 
wciąż nie są w stanie uciec przed cierpieniem. Ich aranżacje nie dają żadnej na-
dziei na osiągnięcie szczęścia, błogości i spokoju.

To jest jedyny sposób – inteligentna osoba powinna zbliżyć się do sādhu i 
wykonywać sādhu-saṅgę. Ona nie może zaznać spokoju: „Och, gdzie jest sādhu-
saṅga? Gdzie ona jest? Jak ją mogę osiągnąć?” Śrīla Jagadānanda Paṇḍit napisał 
(Prema-vivarta, Rozdział 6):

sādhu-saṅge kṛṣṇa-nāma—ei-mātra cāi
saṁsāra jinite āra kona vastu nāi

[Wolność od māyi] osiągana jest dzięki towarzystwu wielbicieli i intonowaniu 
świętych imion Pana Kṛṣṇy. Nie ma innego sposobu na ucieczkę z materialne-
go świata narodzin i śmierci.

Wprowadzenie
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Poza sādhu-saṅgą nie istnieje żaden inny sposób na pokonanie māyi. Słuchaj 
kṛṣṇa-kathā w towarzystwie sādhu i intonuj:

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare
hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare

Nie ma innego sposobu, nie ma. Mądra osoba rozwinie chciwość za sādhu-
saṅgą. Nie będzie mogła zaznać spokoju: „Gdzie mogę ją zdobyć? Gdzie mogę ją 
zdobyć? Gdzie mogę ją zdobyć?”

Dlatego powiedziane jest: „bhakti, bhagavān oraz bhakta nie należą do tego 
materialnego świata.” Jednak nie należy być rozczarowanym. To wszystko jest 
osiągalne.

Mathurā spotyka Vṛndāvan
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Rozdział I – Pojawienie się Kṛṣṇy

W pierwszych trzech rozdziałach Śrīmad-Bhāgavatam znajduje się opis poja-
wienia się Bhagavāna Śrī Kṛṣṇy. Zostało to również opisane w Hari-vaṃśa oraz 
Gopāla-campū Jīvy Gosvāmīego.

Słuchanie transcendentalnych rozrywek Kṛṣṇy jest wszechpomyślne. 
Bhāgavatam (1.2.17) opisuje:

śṛṇvatāṃ sva-kathāḥ kṛṣṇaḥ puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ
hṛdy antaḥ stho hy abhadrāṇi vidhunoti suhṛt satām

Śrī Kṛṣṇa, Osoba Boga, który jest paramātmą (Duszą Najwyższą) w sercu 
każdego i dobroczyńcą prawdomównego wielbiciela, oczyszcza z pragnienia 
materialnej przyjemności serce bhakty, który rozwinął pragnienie do słucha-
nia Jego przekazów, które same w sobie są pełne cnót, kiedy właściwie słucha-
ne i intonowane.

Dlaczego Kṛṣṇa się pojawia

Bhāgavata mówi, że słuchanie transcendentalnych līlā-kāhāṇī – opisów roz-
rywek Bhagavāna Kṛṣṇy jest wszechpomyślne. Jeśli słuchasz ich z pełną wiarą 
i skoncentrowaną uwagą, wszystkie materialne zanieczyszczenia w twoim sercu 
zostaną oczyszczone. To właśnie z tego powodu Śrī Kṛṣṇa zstępuje do tego świata.

Wieczna siedziba Kṛṣṇy w niebie duchowym znana jest jako sac-cid-
ānandamaya-dhāma – dhāma, które jest sanmaya, cinmaya i ānandamaya – pełne 
wieczności, pełne wiedzy i pełne błogości. Jest tam zawsze zaangażowany, cał-
kowicie pogrążony w transcendentalnych līla, szczególnie w rāsa-līlā. Zatem po 
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co miałby przychodzić do tego materialnego świata? To nie jest Jego siedziba. To 
przeciwieństwo transcendentalnego sac-cid-ānandamaya-dhāma. Ten materialny 
świat jest asat-, acit- oraz nirānanda-maya – jest tymczasowy i pełen ignorancji 
i cierpienia. Dlaczego Kṛṣṇa miałby tu w ogóle przychodzić? Jaką sprawę musi 
tutaj załatwić?

Przychodzi tu ponieważ jest suhṛdaṃ sarva-bhūtānām – jedynym dobrze ży-
czącym przyjacielem wszystkich żywych istot (Bhagavad-gīta 5.29). Od niepa-
miętnych czasów znajdujesz się w sidłach māyi w kompletnym zapomnieniu o 
Kṛṣṇie. Jednak On o tobie nie zapomniał. Jest twoim dobrze życzącym przyjacie-
lem, który zawsze biegnie przed tobą. Jest w twoim sercu jako paramātmā. Zstę-
puje do materialnego świata również w wielu inkarnacjach wraz ze Swym dhāma 
i towarzyszami, by zamanifestować transcendentalne rozrywki. Wówczas pojawią 
się Jego drodzy wielbiciele, sādhu, vaiṣṇavowie, mahājanowie. Będą nauczać, re-
cytować i mówić o tych rozrywkach. Rozrywki Kṛṣṇy powinny być słuchane z 
rozwagą by móc nad nimi medytować. Tak osiągniesz spokój i błogość. Twoje 
serce zostanie oczyszczone i będziesz wówczas w stanie zrozumieć swoją konsty-
tucjonalną pozycję. Kṛṣṇa jest twoim wiecznym panem, a twoją konstytucjonalną 
pozycją jest bycie Jego wiecznym sługą. Z tego powodu Kṛṣṇa zstępuje tutaj mo-
tywowany krīḍārtha – by cieszyć się w towarzystwie Swoich drogich wielbicieli 
radosnymi rozrywkami, by smakować līlā-rasa, nastroju transcendentalnych līlā. 
Jednocześnie daje i tobie sposobność ich smakowania. Co więcej, pojawia się tutaj 
również dla sādhu-saṃrakṣaṇa – by chronić Swych drogich wielbicieli. Takie są 
właśnie przyczyny zstąpienia Kṛṣṇy do tego materialnego świata.

Ślub Nandy Mahārāja

Gopāla-campū opisuje, że w sali zgromadzeń Nandy Mahārāja byli dwaj po-
eci: Snigdha Kaṇṭha oraz Madhu Kaṇṭha1, którzy codziennie śpiewali wszelkiego 
rodzaju pieśni. Pewnego dnia zaczęli śpiewać o tym, jak Nandarāj otrzymał syna.

By zdobyć potomka, Nanda Mahārāja wykonywał wiele ofiar. Jednak pomimo 
wszystkich tych wysiłków nie narodził mu się syn. Mieszkańcy Vrajabhūmi, będą-
cy wszyscy jego przyjaciółmi, również podjęli śluby i zaczęli wykonywać ofiary 
dla spełnienia jego pragnienia. Jednak pomimo tego syn wciąż się nie pojawiał. 
Yaśomatī, żona Nandy Mahārāja, była bardzo nieszczęśliwa. Porzuciła jedzenie i 
siedząc ze spuszczoną głową nieustannie roniła łzy.

Widząc stan swojej żony, Nanda Mahārāja bardzo się zaniepokoił i pocieszył 
ją na wiele sposobów mówiąc: „Wszystko dzieje się z woli opatrzności.”

Yaśodā-mātā odparła: „Mój drogi mężu, powiem ci o czym rozmyślałam w 

1 „Snigdha-kaṇṭha” znaczy „głos pełen uczucia,” zaś „madhu-kaṇṭha” znaczy „głos pełen miodu.”

Mathurā spotyka Vṛndāvan
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głębi swego serca. Wykonałam wiele ofiar i podjęłam się wielu ślubów. Nie wyko-
nałam jednak dvādaśī-parama-vrata.”

Słysząc to Nanda Mahārāja bardzo się ucieszył i powiedział: „Tak, bardzo do-
brze. Nie podjęliśmy tego vrata. Musimy to uczynić.”

Wizyta Yoginī

Nanda Mahārāja i Yaśomatī-rāṇī wykonywali to vrata przez cały rok. Pod ko-
niec tego okresu Nanda Mahārāja miał sen. Pojawił się w nim bardzo z niego 
zadowolony Pan Hari, który powiedział: „Twoje pragnienie wkrótce się spełni. W 
każdej kalpie pojawiam się jako twój syn i tak też się stanie teraz. Zamanifestuje 
dziecięce līlā w twoim domu. Każdego dnia będziesz oglądał Moje rozrywki i 
będziesz bardzo szczęśliwy.”

Zaraz po tym sen się urwał. Był już ranek i na dworze śpiewały ptaki. Mahārāja 
zdecydował się na kąpiel w Yamunie w towarzystwie swojej żony Yaśomatī. Za-
brał ze sobą wiele bogactw do rozdania. Wszyscy półbogowie, muni i ṛṣi przybyli 
przebrani za żebraków, by otrzymać od niego jałmużnę. Gdy Nanda Mahārāja 
i Yaśomatī zakończyli kąpiel, zaczęli rozdawać swoje bogactwa. Wszyscy byli 
wielce zadowoleni z otrzymanych darów i zaczęli głośno krzyczeć: „Nanda 
Mahārāja kī jaya! Yaśomatī-rāṇī kī jaya!”

Gdy Nanda Mahārāja powrócił do domu zaczął czcić Bhagavāna Viṣṇu. Po 
zakończeniu swych codziennych obowiązków udał się do sali zgromadzeń, gdzie 
ofiarował szacunek swoim guru i braminom.

Snigdha Kaṇṭha kontynuuje: Właśnie wtedy odźwierny poinformował Nandę 
o przybyciu brahmacārīṇi. Nanda Mahārāja słysząc to natychmiast powstał i po-
witał ją ofiarowując wspaniałe miejsce do siedzenia. Następnie obmył jej stopy 
i zaczął ją wielbić. Wówczas Yaśodā-mātā zaczęła płakać u stóp brahmacāriṇī 
tapasvī. Ascetka podniosła Yaśodę i kładąc dłoń na jej głowę, pobłogosławiła ją 
mówiąc: „Moja droga królowo, już wkrótce urodzi ci się wspaniały syn.” Słysząc 
to wszyscy pasterze wykrzyknęli: Nandarāṇī kī jaya!”

Gdy brat Nandy Mahārāja – Upananda usłyszał tę nowinę wielce się uradował 
i powiedział: „Ten las Gokuli stanie się wielkim miejscem pielgrzymek.” Po usły-
szeniu przepowiedni brahmacārīṇi wszystkich mieszkańców Vrajabhūmi ogar-
nęło wielkie szczęście. Wszyscy zaczęli podchodzić do niej składając u jej stóp 
daṇḍavat-praṇāmy. Wybudowali dla niej chatkę, w której zamieszkała.

Ciąża Yaśody

Snigdha Kaṇṭha powiedział: „Madhu Kaṇṭha, mój drogi bracie opowiedz teraz 

Rozdział  I  –  Pojawienie  s ię  Kṛṣṇy
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jak Kṛṣṇa pojawił się w łonie Yaśodā-māty.” Tak Madhu Kaṇṭha wyjawił tę poufną 
prawdę:

Przez jeden rok Nanda i Yaśodā przestrzegali dvādaśī-vrata. Wówczas w 
czasie kṛṣṇa-pratipat – pierwszej bezksiężycowej nocy miesiąca Māgha Nanda 
miał sen. Ujrzał w nim na niebie dziecko o niebieskiej cerze. Następnie zobaczył 
dziewczynkę o skórze koloru złota. Obydwoje wniknęli do serca Nandy Mahārāja, 
po czym przenieśli się do łona Yaśodā-māty.

Tak Yaśodā zaszła w ciąże. Gdy tylko pasterze gopa i gopī usłyszeli o tym, 
ogarnęła ich wielka błogość i szczęście. Każdego dnia na jej cześć organizowali 
wielkie festiwale.

Nanda Mahārāja rozdał wiele bogactw braminom i vaiṣṇavom. Jego dom od-
wiedzało wiele osób. Kim były te osobistości nikt naprawdę nie wie. Pośród nich 
były również półboginie.

Po ośmiu miesiącach ciąży astrolog powiedział im: „W obecnym miesiącu 
Bhādra – ósmego dnia ubywającego księżyca, wasze dziecko narodzi się w cza-
sie najbardziej pomyślnego tithi.” Owego dnia, bhādra-kṛṣṇāṣṭamī opiekunka 
powiedziała: „Dziecko narodzi się dzisiaj.” Natychmiast przygotowano i wspa-
niale udekorowano macierzyńskie kwatery. Wszędzie wisiały girlandy z kwiatów. 
Ozdobiono nimi również drzwi. Na miejscu pojawiły się biegłe w swoim fachu 
opiekunki. Na planetach niebiańskich wszystkich półbogów ogarnęła wielka 
radość. Indradeva zesłał deszcz. Tego dnia wszyscy pogrążyli się w oceanie szczę-
ścia, gdyż miał pojawić Sam Najwyższy Pan.

Choć wszystkie gopī czuwały tej nocy, w wyniku działania yoga-māyi Kṛṣṇy 
wszystkich ogarnął sen. Gdy pojawiło się dziecko wszyscy spali. Spała nawet 
Yaśodā-mātā. Podczas porodu w ogóle nie doświadczyła bólu. Tak Yaśodā bezbo-
leśnie urodziła Kṛṣṇę, Najwyższą Osobę. Dziecko to było putra-ratna – bezcen-
nym klejnotem pośród synów.

Mathurā i Vṛndāvana

Dokładnie w tym samym czasie, gdy Yaśodā-mātā urodziła Kṛṣṇę we Vṛndāvan 
– w Mathurze, w więzieniu pałacu Kaṁsy, Devakī również dała narodziny dziec-
ku. Zostało to opisane w dziesiątym Canto Bhāgavatam. W Mathurze, Pan Hari 
pojawił się w czteroramiennej formie. Na głowie miał koronę, a w Swych czte-
rech dłoniach trzymał śaṅkhę, cakrę, gadę i padmę – konchę, dysk, maczugę i 
kwiat lotosu. Kanaka-kuṇḍala-karṇa, w uszach miał złote kolczyki, a Jego ciało 
emanowało jasnym blaskiem. Choć była to ciemna i pochmurna noc, promienie 
emanujące z ciała Pana Hari rozświetliły wszystko dookoła.

Widząc to cudowne dziecko, Devakī złożyła pokłony ze złożonymi dłońmi i 
ofiarowała modlitwy. Vasudeva natychmiast wziął kąpiel. Ale jak mógł to zrobić 

Mathurā spotyka Vṛndāvan
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w więzieniu? Uczynił to w stanie medytacji wykonując manasā-snāna. W umy-
śle zorganizował również wielki festiwal z okazji narodzin Pana Hari, podczas 
którego rozdał niezliczone krowy braminom i vaiṣṇavom. Po czym podobnie jak 
Devakī ofiarował modlitwy Panu Nārāyaṇowi. Wówczas Nārāyaṇa przemówił: 
„Natychmiast zanieście Mnie do Vraja-gokuli i połóżcie na kolanach Yaśodā-
māty.”

Słysząc to Vasudeva był bardzo, bardzo szczęśliwy. Dzięki cudownej woli 
Pana ci, którzy stali na straży więzienia zasnęli. Otworzyły się wszystkie mocne, 
żelazne drzwi oraz kajdany i Vasudeva był w stanie wyjść. Dokładnie w tym sa-
mym czasie, gdy Vasudeva opuszczał więzienie, Yaśodā urodziła drugie dziecko 
– córeczkę.

Gdy Vasudeva dotarł nad brzeg Yamuny zobaczył, że miała tam miejsce wiel-
ka powódź. Woda była bardzo głęboka i cały ląd był zatopiony. Pomyślał: „W jaki 
sposób przejdę na drugą stronę?” W tej samej chwili Vasudeva ujrzał Māhāmāyę, 
która w formie szakalicy zaczęła przeprawiać się na drugi brzeg. Zaczął podążać 
za nią.

Ostatecznie dotarł do domu Nandy Mahārāja. Tam położył swego syna na ko-
lanach Yaśodā-māty i zabrał ze sobą jej córeczkę.

Urodzony w dwóch miejscach

Słysząc to Snigdha Kaṇṭha powiedział: „O co tu chodzi? Yaśodā-mātā urodziła 
syna oraz córkę, którą wziął ze sobą Vasudeva. Gdzie zatem podział się syn?”

Madhu Kaṇṭha odparł: „Jest to bardzo poufny temat. Córką Yaśodā-māty była 
sākṣāt-yogamāyā. Dzięki swej mocy, Yogamāyā sprawiła, że syn Nandy stał się 
niewidoczny i w ten sposób Vasudeva nie mógł Go zobaczyć. Widział wyłącznie 
córeczkę.”

Synem Nandy i Yaśody jest svayaṁ bhagavān – oryginalna Najwyższa Osoba 
Boga – ete cāṁśa-kalāḥ puṁsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam.1 Nanda-nandana 
kṛṣṇa, yaśodā-nandana kṛṣṇa to svayaṁ bhagavān, a wszystkie pozostałe avatāry 
są Jego pełnymi częściami lub częściami Jego pełnych części – aṁsa oraz kala.

Z łona Devaki pojawiła się czteroramienna fora Vāsudevy, który jest prābhava-
prakāśa Kṛṣṇy. Kṛṣṇa posiada dwa rodzaje ekspansji: prābhava-prakāśa oraz 
vaibhava-prakāśa. W tymczasowej kategorii prābhava pojawiają się takie inkar-
nacje jak Mohinī, Haṁsa oraz Śukla. Do wiecznej kategorii należą: Dhanvantari, 
Ṛṣabha, Vyāsa, Dattātreya, Kapila, itd. Vaibhava-prakāśa jest częściowo potęż-
na. W tej kategorii pojawiają się: Kūrma, Matsya, Nara Nārāyaṇa Ṛṣi, Varāha, 
Hayagrīva, Prishnigarbha, Baladeva, Yajña, Vibhu, Satyasena, Hari, Vaikuṇṭha, 

2 Śrīmad Bhāgavatam 1.3.28
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Ajita, Vāmana, Sārvabhauma, Ṛṣabha, Viṣvaksena, Dharmasetu, Sudhāmā, Yoge-
śvara i Bṛhadbhānu, itd.

Gdy pojawia się svayam bhagavān Kṛṣṇa, wszystkie Jego części oraz części 
Jego części, aṁsa oraz kala, pojawiają się razem z Nim. Synem Vasudevy jest 
Vāsudeva – czteroramienna forma Pana. Vāsudeva jest pełną częścią Kṛṣṇy. Za-
tem, gdy Vasudeva położył swego syna na kolanach Yaśody, Vāsudeva wniknął w 
Kṛṣṇę, który już tam leżał. Tak jak wszystkie rzeki spływają do oceanu, podob-
nie wszystkie pełne części i części pełnych części Kṛṣṇy wnikają w oryginalnego 
Pana. Dzięki wpływowi yoga-māyi, Vasudeva nie był w stanie zrozumieć żadnej 
z tych rzeczy.

W Hari-vaṁśa (2.4.11) zostało opisane jak Pan Hari jednocześnie rodzi się w 
dwóch miejscach:

garbha kāle tv asaṁpūrṇe aṣṭame māsi te striyau
devakī ca yaśodā ca suṣubāte samaṁ tadā

W ósmym miesiącu ciąży, który uważany jest za asaṁpūrṇa – niepełny, 
Yaśodā i Devakī urodziły w tym samym czasie.1

Krótko po tym, Yaśodā urodziła córeczkę, Yogamāyę. Māhāmāya jest częścią 
Yogamāyi, która w wyniku tego również tam była. Vasudeva zabrał tę Māhāmāyę 
i wręczył ją Kaṁsie, podczas gdy Yogamāyā pozostała w ukryciu we Vrajabhūmi. 
W wyniku tego oznajmiono, że ósmym dzieckiem była córka, a nie syn. W taki 
sposób Kaṁsa został oszukany.

Radość Yaśody

Madhu Kaṇṭha powiedział wówczas: „W czasie, gdy Yaśodā-mātā urodziła 
Kṛṣṇę, wszyscy spali. Spali przez całą noc. Nad ranem Pan Hari zaczął płakać i 
wszyscy się obudzili. Obudziła się również Yaśomatī i zobaczyła wówczas swo-
jego syna.”

Widząc swoje wspaniałe, piękne dziecko matka Yaśodā natychmiast pogrążyła 
się w oceanie błogości. Nie była w stanie myśleć o tym, co powinna teraz zrobić, 
po prostu roniła łzy błogości i miłości. Z jej piersi płynęło mleko. Nowo narodzo-

3 W znaczeniu do Śrīmad Bhāgavatam 10.3.47, Jego Boska Miłość A.C. Bhaktivedānta Swami 
Prabhupāda wyjaśnia: „Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura mówi, że Kṛṣṇa pojawił się jednocześnie 
jako syn Devakī i jako syn Yaśody, razem z energią duchową Yogamāyą. Jako syn Devakī, najpierw 
pojawił się jako Viṣṇu, a ponieważ Vasudeva nie był w pozycji czystego uczucia do Kṛṣṇy, wielbił 
swego syna jako Pana Viṣṇu. Jednakże Yaśodā zadowoliła swego syna bez zrozumienia Jego boskości. 
Taka jest różnica pomiędzy Kṛṣṇą jako synem Yaśody, a synem Devakī. Śrīla Viśvanātha Cakravartī 
wyjaśnia to w oparciu o autorytet Hari-vaṁśa.”
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ne dziecko leżało na jej kolanach i Yaśodā błogo na Nie spoglądała.
Jej głos łamał się z radości. Nie mogła wydobyć z siebie ani słowa, jedynie pła-

kała łzami miłości. Do dzisiaj patrzyła wyłącznie na synów innych, teraz jednak 
spoglądała na własnego. Z jej oczu płynęły łzy, a z piersi mleko. Jej całe sari stało 
się kompletnie mokre. Raz za razem Yaśodā-mātā spoglądała na piękną niczym 
kwiat lotosu twarz syna. Wtedy na dźwięk płaczu nowo narodzonego dziecka 
obudziła się cała reszta, opiekunki, pasterze gopa oraz gopī. Wszyscy przyszli na 
miejsce mówiąc: „Och, to nie jest córka, to syn! Yaśodā urodziła syna!”

Każdy był bardzo szczęśliwy i przepełniony błogością. Zdawało się, że cała 
Gokula, całe Vrajabhūmi pogrążyło się w oceanie błogości. Wszyscy pasterze 
gopa i gopī pobiegli do kwater Nandy Mahārāja, by zobaczyć nowo narodzo-
ne dziecko. Na planetach niebiańskich tańczyli półbogowie, uderzając w bębny i 
śpiewając: „hari hari hari-bolo! hari-bolo! hari-bolo! hari-bolo!” Całe czterna-
ście światów rozbrzmiało dźwiękiem: „hari-bolo.”

Na planetach niebiańskich, deva-nārī – żony półbogów zsyłały deszcz kwia-
tów. Pasterze gopa oraz gopī tańczyli błogo obejmując siebie nawzajem z miłością 
i uczuciem. Wszyscy tonęli w oceanie szczęścia.

Wówczas zgodnie z rytuałami wedyjskimi, Nanda Mahārāja wziął kąpiel. Na-
stępnie wykonał jāta-karma-samskārę – oczyszczającą ceremonię dla nowonaro-
dzonego dziecka. Przybyli bramini intonowali svasti-vācana – modlitwy przywo-
łujące pomyślność.

Pojawiło się tam wielu muzyków grających na rozmaitych instrumentach. 
Dźwięk bębnów, kotłów i innych instrumentów muzycznych rozbrzmiewał na 
wszystkich trzech systemach planetarnych.

Cały wszechświat całkowicie przepełnił się najwyższym szczęściem, mahā-
ānandą. Prithivi-devī – Matka Ziemia była wielce zaniepokojona z powodu cięża-
ru obecności asurów – demonów. Teraz demony te miały zostać zabite i Prithivi-
devī mogła doznać ulgi od tego wielkiego ciężaru. Wszyscy sādhu, vaiṣṇavowie 
oraz dvija – bramini byli bardzo szczęśliwi.

Błogi taniec

Gdy pojawił się Nanda Mahārāja, wszyscy pasterze gopa i gopī powiedzieli: 
„Nanda, podejdź tu, podejdź i zobacz swego pięknego syna. Taba gṛhe udaya 
haiyāche kata śaśi – wygląda to tak, jakby w twoim domu pojawiły się niezliczone 
księżyce. O Nando Mahārāja, eteka dibase janma haila saphala, manera ānande 
dekha badana kamala – po długim czasie, w obecnych narodzinach osiągnąłeś 
doskonałość. Minęło wiele lat. Podejdź tu i zobacz piękną, niczym kwiat lotosu 
twarz swego syna.”

Wiadomość rozeszła się po całej Gokuli, Vrajabhūmi. Wszyscy pasterze i pa-
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sterki przybyli biegiem do domu Nandy – nandera mandire gayālā āila dhāiyā, 
hāte bāḍi kāṅdhe bhāra – pasterze trzymali w dłoniach kije, a na ramionach nieśli 
kāṅdhe bhāra – kij z zawieszonymi na obu końcach workami. Zbliżając się do 
domu Nandy nieprzerwanie tańczyli.

Wszyscy mówili: „Och, Nando, masz tak wielkie szczęście. Ach! Dziś twój 
dom pogrążył się w oceanie błogości.” Widząc piękną, niczym kwiat lotosu twarz 
syna, Nanda Mahārāja tańczył w ekstazie. Gdzie tylko nie spojrzeć, wszyscy pa-
sterze i mieszkańcy Gokuli klaskali w dłonie i tańczyli w błogości. Na niższej 
planecie – Pātāla tańczyły również i węże. W środkowej części domu tańczyła 
Yaśodā. Tańczył Śiva, Brahmā i Indra. Tańczyli w błogości wszyscy.

Każdy z pasterzy przyniósł ze sobą dary z jogurtu, kurkumy oraz gorocany – 
pomyślnego żółtego pigmentu. Nandarāṇī, żona Nandy Mahārāja zdobyła wszelką 
pomyślność i dobrą fortunę, gdyż dziś otrzymała za syna Nīlamaṇi – błękitny 
klejnot – Kṛṣṇę.

śrī kṛṣṇa-janmāṣṭamī tithi mahā-mahotsava ki jaya!
bhādra kṛṣṇāṣṭamī tithi ki jaya!

bhagavān kṛṣṇa āvirbhāva tithi ki jaya!
vrajendra-nandana kṛṣṇa āvirbhāva tithi ki jaya!

śrī nanda-nandana yaśodā-nandana kṛṣṇa ki jaya!

Mathurā spotyka Vṛndāvan
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Rozdział II – Czyste oddanie Vrajy

Śrīla Prabhupāda napisał tutaj jedną linijkę: „Bhakti, bhagavān i bhakta nie 
należą do materialnego świata.” To jest bardzo ważne zadnie i wymaga szczegóło-
wego omówienia. Wyjaśnienie tej jednej linijki może zająć wiele dni.

Miłość pasywna została odrzucona

Devakī w obawie mówi: „Ludzie nie uwierzą w to i stanę się obiektem kpin.” 
Nie chcąc być wyśmianą z powodu faktu, że urodziła Viṣṇu, poprosiła Kṛṣṇę, 
by zmienił Swoją formę na dwuramienną. Strach ten był motywowany intensyw-
ną miłością. Istnieje różnica pomiędzy vātsalya-rasą – rodzicielskim uczuciem 
Devakī i Vasudevy oraz vātsalya-rasą Nandy i Yaśody. Prabhupāda wyjaśnia tutaj, 
że na platformie Mathury i Dvāraki  miłość do Pana zmieszana jest z uznaniem dla 
Jego bogactwa – aiśvarya-jñāną. Jednak we Vṛndāvan, czy Vrajabhūmi istnieje 
wyłącznie kevala-bhakti, czyste bhakti. Nie ma w niej jñāny, czy aiśvaryi. Gdy 
jñāna lub aiśvarya mieszają się z prīti, z bhakti, stan ten nazywany jest prīti-
śīthila lub prīti-saṅkucita. W rezultacie tego miłość ulega zmniejszeniu.

W Caitanya-caritāmṛcie (Madhya 19.183-184) zostało wspomniane:

bhakta-bhede rati-bheda pañca parakāra
śānta-rati, dāsya-rati, sakhya-rati āra

vātsalya-rati, madhura-rati, — ei pañca vibheda
rati-bhede kṛṣṇa-bhakti-rase pañca bheda
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W zależności od wielbiciela, przywiązanie dzieli się na pięć kategorii: śānta-
rati, dāsya-rati, sakhya-rati, vātsalya-rati oraz madhura-rati. Tych pięć katego-
rii powstaje z różnych przywiązań do Najwyższej Osoby Boga. Transcenden-
talne smaki czerpane ze służby oddania także są pięciu rodzajów.

Bhakta-bhede rati-bheda pañca parakāra – w oparciu o kategorie rati i bhak-
tów, kṛṣṇa-bhakti-rasa manifestuje się na pięć sposobów: śānta-rati, dāsya-rati, 
sakhya-rati, vātsalya-rati oraz mādhurya-rati. Choć śānta, dāsya, sakhya, vātsalya 
i mādhurya są pięcioma głównymi nastrojami, Mahāprabhu odrzucił śāntę – neu-
tralność. Powiedział: cāri bhāva-bhakti diyā nācāmu bhuvana – „Sprawię, że cały 
świat zatańczy w ekstazie, gdy dam mu cztery rasy: dāsyę, sakhyę, vātsalyę oraz 
mādhuryę.1 Z Mahāprabhu śānta-rasa nie istnieje.

Dlaczego ją odrzucił? W Caitanya-caritāmṛcie Kavirāja Gosvāmī wyjaśnił 
(Madhya, 19.218):

śāntera svabhāva — kṛṣṇe mamatā-gandha-hīna
‘parama-brahma’, ‘parama ātma’ jñāna pravīṇa

Naturą śānta-rasy jest to, że nie ma w niej nawet śladu zażyłości. Dominuje 
raczej wiedza o bezosobowym brahmanie i zlokalizowanej paramātmie.

W śānta-rasie nie ma mamatā, nie ma miłości. Ci, którzy są śānta-bhaktami 
mówią o paramātmie i parama-brahmie. Nigdy nie mówią o osobowych formach 
Pana.

Gdy pojawia się kwestia czystej miłości, pojawia się również osobowa for-
ma Pana. Gdy tematem jest czysta miłość, wówczas pojawiają się takie osobo-
we imiona i formy Pana jak: Kṛṣṇa, Govinda, Yaśodā-nandana, Murlīdhāra, 
Giridhara-dhārī, Gopī-jana-vallabha, Gopī-nātha, Gopī-kānta i Madana-mohana. 
Śānta-rasa nie jest osobowa. Z tego powodu Mahāprabhu ją odrzucił. A kim są 
śānta-bhaktowie? Kavirāja Gosvāmī opisuje to w Caitanya-caritāmṛcie, Madhya 
19.189:

śānta-bhakta — nava-yogendra, sanakādi āra
dāsya-bhāva-bhakta — sarvatra sevaka apāra

Przykładami śānta-bhaktów jest dziewięciu Yogendrów i czterej Kumarowie. 
Przykłady dāsya-bhaktów są niezliczone, ponieważ tacy wielbiciele istnieją 
wszędzie.

1 Caitanya-caritāmṛta, Ādi 3.19
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Czterej Kumarowie są śānta-bhaktami. Są jñānī, parama-ātma-jñāna-pravīṇa 
– posiadają wielką wiedzę i są wybitnymi pośród wielbicieli w śānta-rasie.

Miłość braterska

Caitanya-caritāmṛta, Madhya 19.109 opisuje wielbicieli w sakhya-rasie.

sakhya-bhakta — śrīdāmādi, pure bhīmārjuna

We Vṛndāvan, przykładami wielbicieli w braterstwie są Śrīdāmā i Sudāmā, 
zaś w Dvārace przyjaciółmi Pana są Bhīma i Arjuna.

Istnieją dwa typy sakhya – sambhrama-sakhya oraz viśrambha-sakhya. Na 
Vaikuṇṭhach obecne są wyłącznie dwie i pół rasy, a mianowicie: śānta, dāsya oraz 
połowa sakhyi. Sakhya zmieszana z czcią i bojaźnią znana jest jako sambhrama-
-sakhya. Istnieje ona na Vaikuṇṭhach i w Ayodhyi. Czystą sakhyę, która pozbawio-
na jest czci i bojaźni można znaleźć wyłącznie we Vrajabhūmi. Subala i Śrīdāmā 
nie mają w sobie czci i bojaźni. Wspinają się na plecy Kṛṣṇy. Walczą z Nim. 
Wyrywają z ust Kṛṣṇy jedzenie i On również wyrywa jedzenie z ust chłopców 
pasterzy. Nie ma tam czci i bojaźni. Jednak w miłości Bhīmy i Arjuny te cechy 
istnieją. W Bhagavad-gīcie, gdy Kṛṣṇa zamanifestował Swoją gigantyczną i prze-
rażającą formę kosmiczną, Arjunę ogarnął wielki strach: bhīta-bhītaḥ praṇamya 
– w bojaźni składał pokłony z przodu, z tyłu, z lewej i prawej strony.1 W Caitanya-
caritāmṛcie (Madhya 19.198) zostało powiedziane:

kṛsnera viśva-rūpa dekhi’ arjunera haila bhaya
sakhya-bhāve dhārṣṭya kṣamāpaya kariyā vinaya

Gdy Kṛṣṇa zamanifestował Swoją formę kosmiczną, Arjuna przepełnił się 
czcią i bojaźnią i prosił, by wybaczył mu jego wcześniejszą zuchwałość, którą 
przejawiał wobec Kṛṣṇy jako przyjaciela.

Arjuna modlił się do Kṛṣṇy: he kṛṣṇa he yādava he sakheti – „Mówiłem do 
Ciebie, ‘O Kṛṣṇo,’ ‘O, Yādavo,’ ‘O przyjacielu.’”2 Vihāra-śayyāsana – „Spali-
śmy i jedliśmy razem. Czasami opowiadaliśmy sobie dowcipy.3 Ale Ty jesteś taki 
wielki, taki przerażający! Zachowując się w ten sposób popełniłem obrazę. Proszę 

1 Bhagavad-gītā 11.35

3 Bhagavad-gītā 11.41

4 Bhagavad-gītā 11.42
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wybacz mi.” Błagał o wybaczenie. Zatem pojawia sie tutaj szacunek i bojaźń. 
Jednak w przypadku Subali i Śrīdāmy nie ma o nich mowy. Ich związek z Kṛṣṇą 
to viśrambha-sakhya. Mówią oni: tumi keno baṛa? tumi āmi samān – „O Kṛṣṇo, 
myślisz, że jesteś od nas większy? Nie! Ty i ja jesteśmy równi. Wcale nie jesteś 
większy!” Walczą z Nim. Bawią się z Nim. Wspinają się na Jego plecy. Wyrywają 
Mu z ust jedzenie i On również wyrywa jedzenie z ich ust. Zatem gdzie jest tutaj 
cześć i bojaźń?

Vibhīṣaṇa i Sugrīva są również sakhya-bhaktami, jednak boją się Pana Rāmy. 
Nie są w stanie się do Niego zbliżyć. Ma tam miejsce cześć i bojaźń. Jednak 
Śrīdāmā i Subala są sakhā z Vrajabhūmi. Oni nie boją się Kṛṣṇy. Są niczym Jego 
kończyny. Gdy dotkniesz stopą własnego ciała, nic się nie stanie. Jednak, gdy do-
tkniesz nią kogoś innego, wówczas odczuwasz cześć i bojaźń: „Och, daṇḍavaty, 
daṇḍavaty. Popełniłem obrazę.” Podobnie Śrīdāmā i Subala są niczym kończyny 
Kṛṣṇy. To jest właśnie viśrambha-sakhya. Nie ma tu czci i bojaźni. To jest czysta 
sakhya.

Miłość rodzicielska

Vātsalya-bhakta – mātā pitā, yata guru-jana – we Vṛndāvan, rodzicielską mi-
łość mają matka Yaśodā oraz ojciec Nanda Mahārāja, zaś w Dvārace rodzice Pana: 
Vasudeva oraz Devakī. Są tam również osoby na wyższej pozycji, które są wielbi-
cielami w miłości rodzicielskiej.1

Vasudeva i Devakī są w vātsalya-rasie. Również w tej rasie są Nanda i 
Yaśodā. Istnieje jednak pomiędzy nimi różnica. Gdy Kṛṣṇa pojawił się w wię-
zieniu Kaṁsy, miał czteroramienną formę i Vasudeva oraz Devakī ofiarowali mu 
modlitwy. Caitanya-caritāmṛta (Madhya 19.196) oświadcza:

vasudeva-devakīra kṛṣṇa caraṇa vandila
aiśvarya-jñāne duṅhāra mane bhaya haila

Gdy Kṛṣṇa ofiarował modlitwy u lotosowych stóp Swej matki i ojca, Vasude-
vy i Devakī, oboje czuli obawę, szacunek i strach, jako że byli świadomi Jego 
bogactw.

Gdy Kṛṣṇa pojawił się w więzieniu Kaṁsy w Swej czteroramiennej formie, 
Vasudeva i Devakī ofiarowali Mu modlitwy ponieważ ich vātsalya-rasa zmiesza-
na jest z jñāną oraz aiśvaryą. Byli przestraszeni i ofiarowywali modlitwy. Jednak 
Nanda i Yaśodā nigdy nie ofiarowywali modlitw. Raczej, gdy Kṛṣṇa był dwu, trzy

1 Caitanya-caritāmṛta, Madhya 19.190
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letnim chłopcem Nanda Mahārāja zwykł mówić: „Kṛṣṇo, przynieś moje drewnia-
ne chodaki.” I Kṛṣṇa kładąc je Sobie na głowie przynosił je. Nanda i Yaśodā nigdy 
nie składali pokłonów Kṛṣṇie. Nigdy Mu nie ofiarowywali modlitw.

Z Mathury, Kṛṣṇa wysłał Uddhavę do Vrajabhūmi, ponieważ vrajavāsī cier-
pieli z powodu przeszywającego bólu rozłąki. Wcześniej, gdy przybył tam Akrūra, 
zabrał ze sobą Kṛṣṇę i Balarāma do Mathury. Potem Kṛṣṇa nie mógł już wrócić 
do Vrajy. Dlatego wszyscy vrajavāsī doznawali bardzo bolesnego uczucia rozłąki 
za Nim. Będąc w Mathurze, Kṛṣṇa również o nich myślał. To jest czysta miłość. 
Mają w niej miejsce miłosne wymiany. W dzień i w nocy, Kṛṣṇa nieustannie roz-
myślał o intensywnej, czystej miłości mieszkańców Vrajabhūmi. Myślał o Swym 
ojcu, matce, chłopcach pasterzach i w szczególności o gopī i przewodzącej im 
Rādhārāṇī. Krsna zawsze zastanawiał się, jak tę sytuację rozwiązać. Wtedy wysłał 
Uddhavę mówiąc: „Udaj się do Vrajabhūmi i przekaż tę wiadomość miłości.”

Bogactwa sprawiają, że miłość ulega osłabieniu

Uddhava był uczniem Bṛhaspatiego. Bṛhaspati to jñāni. Choć Uddhava był 
bardzo drogi Kṛṣṇie, był jñāni-bhaktą.

na tathā me priyatama ātma-yonir na śaṅkaraḥ
na ca saṅkarṣaṇo na śrīr naivātmā ca yathā bhavān

W jedenastym Canto Śrīmad-Bhāgavatam (11.14.15) Kṛṣṇa powiedział Ud-
dhavie: ātma-yonir – „Brahmā nie jest Mi tak drogi. Śaṅkara, Śivaji, nie jest Mi 
tak drogi. Mój brat Saṅkarṣaṇa nie jest Mi tak drogi. Moja żona Lakṣmī-devī nie 
jest Mi tak droga, Moja ātmā, Moja dusza nie jest Mi tak droga jak drogi jesteś 
Mi ty.”

Jednak wciąż Uddhava jest jñāni-bhaktą. Jest tam jñāna, a nie premā. To jest 
mieszana bhakti. Gdy obecna jest jñāna i aiśvarya, wówczas rati-saṅkucita – mi-
łość ulega osłabieniu. Śrī Caitanya-caritāmṛta (Madhya 19.194) oświadcza:

aiśvarya-jñāna-prādhānye saṅkucita prīti
dekhiye nā māne aiśvarya — kevalāra rīti

Gdy bardzo uwidacznia się bogactwo, miłość do Boga ulega pewnemu osła-
bieniu. Jednak wielbiciel w oddaniu kevalā, chociaż widzi nieograniczoną 
moc Kṛṣṇy, uważa, że jest Mu równy.

Aiśvarya-jñāna-prādhānye saṅkucita prīti – gdy prīti – miłość, zmieszana 
jest z jñāna i aiśvaryą, wiedzą i bogactwem, wówczas prīti-saṅkucita – miłość
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ta ulega osłabieniu. Dekhile nā māne aiśvarya kevalāra rīti – czysta miłość jest 
niezmieszana. Prabhupāda powiedział tutaj w komentarzu1: „Istnieją dwa rodzaje 
miłości: aiśvarya-pūrṇa – pełna bogactwa oraz aiśvarya-śīthila – tego bogactwa 
pozbawiona. Prawdziwa miłość Boga zaczyna się wraz aiśvarya-śīthila…” Nie 
ma w niej jñāny i aiśvaryi. To jest właśnie vraja-prema, dostępna wyłącznie we 
Vrajabhūmi Vṛndāvan i nigdzie indziej. We Vṛndāvan ta miłość nie słabnie. We 
Vrajabhūmi Vṛndāvan aiśvarya okryta jest przez mādhuryę – słodycz. Z kolei w 
Mathurze i Dvārace mādhurya zostaje okryta przez aiśvaryę. We Vrajabhūmi, jeśli 
ktoś dostrzeże aiśvaryę, odrzuca ją. Na tym polega różnica pomiędzy vātsalya-
rasą Vasudevy i Devakī, a vātsalya-rasą Yaśody i Nandy Mahārāja. Gdy Uddhava 
przybył do Vrajabhūmi, w pierwszej kolejności spotkał się z Nandą i Yaśodā-mātą, 
którzy płakali w dotkliwym bólu rozłąki za Kṛṣṇą. Uddhava przybył tam, by uko-
ić ich cierpienie. Zatem zaczął mówić im o jñānie: „Och, Kṛṣṇa jest Najwyższą 
Osobą Boga. Jest wszechprzenikający. On jest wszędzie, zatem dlaczego rozpa-
czacie?”

Nanda Mahārāja odparł: „Przestań! Przestań! To jest mój syn! Mój syn! Mój 
syn!” Tomāra īśvara-kṛṣṇe hauka mora mati – „Jeśli twój Kṛṣṇa jest īśvarą – Pa-
nem, w porządku. Jednak dla mnie, jest On synem.” To jest czysta vātsalya. Oni 
nie zaakceptowali słów Uddhavy. Yaśodā-mātā powiedziała to samo: „Przestań! 
Co ty w ogóle mówisz Uddhavo? Przestań! On jest synem, który ssał moją pierś.” 
Kṛṣṇa nie ssał piersi Devakī, ssał pierś Yaśodā-māty. Przed Devakī pojawił się w 
czteroramiennej formie i ona ofiarował mu modlitwy: „Proszę, nie okazuj tej for-
my. Zostanę wyśmiana. Ukarz Swą formę o dwóch ramionach.”

Wówczas Kṛṣṇa stał się dzieckiem i rozkazał: „Zanieście mnie do Vrajy, do 
Nanda Gokuli.” Więc Vasudeva Go tam zabrał. Kṛṣṇa jako syn Vasudevy nazywa 
się Vāsudeva i posiada czteroramienną formę. Jednak dwuramienna forma Kṛṣṇy 
to Yaśodā-nandana, Nanda-nandana – syn Nandy i Yaśody.

Pojawienie się Kṛṣṇy

Yaśodā-mātā rodziła dokładnie w tym samym czasie co Devakī, jednak ze-
mdlała w chwili, gdy wydała na świat Kṛṣṇę. Nie wiedziała, czy urodziła syna, czy 
córkę. W rzeczywistości urodziła bliźniaki, syna i córeczkę. Jednak nie była tego 
świadoma. Wtedy yoga-māyā sprawiła, że wszyscy vrajavāsī zasnęli. Gdy Vasu-
deva przyniósł swego syna Vāsudevę do kwater Yaśody, ten będąc pełną częścią 
Kṛṣṇy wniknął w Niego. Wówczas Vasudeva zabrał córeczkę Yaśody. Pod wpły-
wem yoga-māyi nie widział nowonarodzonego syna. Dlatego widząc wyłącznie 
córkę zabrał ją ze sobą pozostawiając tam w zamian Kṛṣṇę.

1 Śrīmad-Bhāgavatam 10.3.31
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Wówczas mały Kṛṣṇa zaczął płakać. Słysząc to, wszystkie śpiące kobiety 
Vrajabhūmi przebudziły się. Udały się do sūtikā gṛhā – kwater macierzyńskich 
w domu Nandy. Ujrzały tam bardzo piękne i cudownie pachnące niemowlę. Nie 
ma słów, które są w stanie opisać piękno tego dziecka. Wyglądało to tak, jakby 
znajdowało się w Nim całe materialne i duchowe piękno. Odcień Jego ciała przy-
pominał odcień ujjvala-nīlakaṇṭha-maṇi –lśniącego błękitnego klejnotu. Kolor 
Jego skóry przypominał nava-jala-dharāḥ – nowo uformowaną chmurę, czy też 
tamāla-taru – drzewo tamal. Na Jego czole widniał kaṣṭūrī-tilaka, na piersi wisiał 
kaustubha-maṇi, zaś wokół oczu miał kajjala – czarny makijaż. Na Jego ciele 
widoczne były wszystkie pomyślne znaki. Posiadał kręcone włosy – suvarṇa-
kuntala, a Jego bardzo piękne palce przypominały małe rybki. Jego dłonie były 
pełne cihna – wszelkich pomyślnych znaków. Jednak, by je ukryć nie otworzył 
Swoich dłoni.

Wtedy do domu przyszły kobiety i zaczęły donośnie krzyczeć. Tak obudziła 
się Yaśodā-mātā. Zobaczyła wówczas, że urodziła bardzo pięknego syna, którego 
ciało lśniło blaskiem podobnym do blasku emanującego z przezroczystego lustra. 
Widząc swoje odbicie w promiennym ciele syna pomyślała: „Och, kim jest ta ko-
bieta, która przyszła tu, by zabrać mego syna? To może być jakaś wiedźma! Hej! 
Wynoś się stąd! Dlaczego przyszłaś tu zabrać moje dziecko?”

Yaśodā-mātā nigdy nie ofiarowała modlitw tak, jak uczyniła to Devakī. Na tym 
polega różnica pomiędzy vātsalya-rasą Nandy i Yaśody, a vātsalya-rasą Devakī i 
Vasudevy. Vātsalya Vasudevy i Devakī zmieszana jest z jñāną i aiśvaryą, podczas 
gdy vātsalya Nandy i Yaśody jest czysta i niezmieszana. Taka czysta miłość do-
stępna jest wyłącznie we Vrajabhūmi.

Nastrój małżeński

Caitanya-caritāmṛta, Madhya 19.191 opisuje:

madhura-rase bhakta-mukhya — vraje gopī gaṇa
mahiṣī-gaṇa, lakṣmī-gaṇa, asaṅkhya gaṇana

Głównymi wielbicielami w miłości małżeńskiej są gopī we Vṛndāvan, królowe 
w Dvārace i boginie szczęścia na Vaikuṇṭhach. Wielbiciele ci są niezliczeni.

Madhura-rasa bhaktami są: gopī we Vṛndāvan, mahiṣī – ponad 16000 żon 
Kṛṣṇy w Dvārace oraz lakṣmī na Vaikuṇṭhach. Choć wszystkie są madhura-ra-
sa bhaktami, istnieje wśród nich pewien podział. Kavirāja Gosvāmī opisuje to w 
Caitanya-caritāmṛcie (Madhya 19.192-193):

Rozdział  II  –  Czyste  oddanie Vrajy
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punaḥ kṛṣṇa-rati haya duita prakāra
aiśvarya-jñāna-miśrā, kevalā-bheda āra

Przywiązanie do Kṛṣṇy dzieli się na dwie kategorie. Jedną jest przywiązanie z 
czcią i bojaźnią, a drugą jest czyste przywiązanie pozbawione czci.

gokule ‘kevalā rati — aiśvarya-jñāna-hīna
purī-dvaye, vaikuṇṭhādye — aiśvarya-pravīṇa

Czyste przywiązanie pozbawione czci występuje na Goloce Vṛndāvanie. 
Przywiązanie, w którym dominują bojaźń i szacunek, spotyka się w dwóch 
miastach, Mathurze i Dvārace oraz na Vaikuṇṭhach.

Chociaż vraja-gopī, mahiṣī i lakṣmi są wszystkie madhura-rasa bhaktami, ist-
nieje wśród nich podział na dwie kategorie: na te, których przywiązanie zmiesza-
ne jest z aiśvarya-jñāną, oraz te, których przywiązanie jest niezmieszane. Śrīla 
Prabhupāda opisał je jako aiśvarya-pūrṇa – pełne bogactwa oraz aiśvarya-śīthila 
– pozbawione go.1 Madhura-rasa we Vrajabhūmi jest czysta i niezmieszana ja-
kimkolwiek rozważeniem bogactwa. Dlatego Prabhupāda mówi: „Prawdziwa 
miłość Boga zaczyna się od aiśvarya-śīthila.” To jest vraja-prema, prawdziwa 
miłość.

Czarny człowiek – niegodny zaufania!

Miłość Rādhārāṇī znana jest jako bāmya-bhāva – nastrój gopī lewego skrzy-
dła. Gopī o imieniu Candrāvali jest najbardziej wysunięta na prawo, zaś Rādhārāṇī 
jest najbardziej wysunięta na lewo. Motywowana czystą miłością, Rādhārāṇī cza-
sami zaczyna się dąsać – abhimāna. Gdy Kṛṣṇa udaje się do kuñja Candrāvali, 
Rādhārāṇī się obraża. Mówi wówczas: „Czarnym ludziom nie można ufać, nie 
można. Nie chcę ich więcej widzieć!” Tak staje się szalona. Nic nie je, nie śpi i 
porzuciwszy wszystko chodzi tu i tam mówiąc do kamiennych kolumn, pnączy 
i drzew. Widząc ciemne nocne niebo krzyczy ze złości: „Bardzo czarna twarz! 
Niegodna zaufania!” Są to symptomy szaleństwa, udghūrṇā-pralāpa – szalonej, 
majaczącej mowy. Zostało to opisane w czterdziestym siódmym rozdziale dzie-
siątego Canto Bhāgavatam. Rādhārāṇī doznaje uczucia rozłąki i staje się szalona, 
ponieważ Kṛṣṇa udał się do kuñja Candrāvali. A gdy ostatecznie powraca do niej, 
najbardziej poufne sakhī Rādhārāṇī – Viśākhā i Lalitā mówią Mu: „Wynoś się 
stąd! Wynoś się stąd! Wynoś się stąd! Dlaczego tutaj przyszedłeś? Nasza prāṇa-

1 Znaczenie do Śrīmad-Bhāgavatam 10.3.31
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prīya-sakhī – najdroższa przyjaciółka Rādhārāṇī nie chce Cię widzieć! Wynoś się 
stąd! Idź! Idź do Candrāvali!”

To są słodkie līlā – mādhurya-rasa. Nie odnajdziesz takich rzeczy w Mathu-
rze, czy Dvārace. Tam rasa zmieszana jest z jñāna i aiśvaryą. Prawdziwa miłość 
Boga rozpoczyna się od aiśvarya-śīthila – bez bogactwa, po prostu w oparciu o 
czystą miłość. Śrīla Prabhupāda wskazał to następującymi słowami:

Istnieje pięć etapów miłosnej służby dla Najwyższej Osoby Boga, a mianowi-
cie: śānta, dāsya, sakhya, vātsalya oraz mādhurya. Devakī znajduje się na plat-
formie vātsalya. Pragnęła wymiany ze swoim wiecznym synem Kṛṣṇą właśnie na 
tym poziomie miłości. Z tego powodu chciała, by Najwyższa Osoba Boga wycofał 
Swoją bogatą formę Śrī Viṣṇu. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura wyjaśnia ten 
fakt bardzo jasno w znaczeniu do tego wersetu: bhakti, bhagavān i bhakta nie 
należą do materialnego świata.

Rozdział  II  –  Czyste  oddanie Vrajy
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Rozdział III – Forma Kṛṣṇy

Śrīla Prabhupāda napisał: „Bhakti, bhagavān i bhakta nie należą do material-
nego świata.” Zostało to potwierdzone w Bhagavad-gīcie (14.26):

mām ca yo ’vyabhicāreṇa bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān brahma-bhūyāya kalpate

Kto angażuje się w duchowe czynności czystej służby oddania, ten natych-
miast przekracza siły materialnej natury i wznosi się na duchową platformę.

Prabhupāda pisze: „Już od samego początku naszych wymian w bhakti usytu-
owani jesteśmy na platformie transcendentalnej. Dlatego Vasudeva i Devakī, usy-
tuowani na całkowicie czystym etapie oddania, są poza tym materialnym światem 
i nie podlegają materialnemu strachowi. Jednakże w świecie transcendentalnym 
– z powodu czystego oddania – istnieje podobna koncepcja strachu, którego przy-
czyną jest intensywna miłość.1

Działanie Yogamāyi

We Vrajabhūmi, Kṛṣṇa ukazuje słodkie transcendentalne līlā, bawiąc się ni-
czym zwykłe ludzkie dziecko. Czasami je ziemię. Wówczas Jego przyjaciele, 
chłopcy pasterze zwykli informować matkę Yaśodę: „Kānu je grudki ziemi.”

Matka Yaśodā motywowana czystym uczuciem pytała: „Och? Kānu, czy ja-
dłeś ziemię?”

1 Śrīmad-Bhagavatam 10.3.31
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„Nie matko! Nie jadłem.”
„Ale chłopcy mówią co innego.”
„Kłamią! Wygadują kłamstwa!”
„Czyli nie jadłeś ziemi?”
„Nie!”
„No to otwórz buzię.”
„Aaaaaaach…”
Mały Kṛṣṇa otworzył usta i gdy matka Yaśodā spojrzała do środka, zobaczyła 

tam cały wszechświat! Pomyślała sobie: „Och, co przydarzyło się mojemu syno-
wi? Czyżby jakaś wiedźma rzuciła na Niego czar?”

Yaśodā nigdy nie myśli, że Kṛṣṇa jest Bhagavānem. Caitanya-caritāmṛta (Ādi 
6.55-56) opisuje:

śuddha-vātsalye īśvara-jñāna nāhi tāra
tāhākei preme karāya dāsya-anukāra

Ekstatyczna miłość sprawia, że uważa się on [Nanda Mahārāja] za sługę 
Pana Kṛṣṇy. A co dopiero mówić o innych?

To jest śuddha-vātsalya-prīti – czysta rodzicielska miłość i tak właśnie działa 
yoga-māyā. Będąc pod jej wpływem, Nanda i Yaśodā zapomnieli, że Kṛṣṇa jest 
Bhagavānem. Gdyby myśleli o Nim w taki sposób, nie byłoby mowy o śuddha-
vātsalyi. Ich miłość zmieszałaby się z jñāna i aiśvaryą. Doznawali by uczucia czci 
i bojaźni. Choć Vasudeva i Devakī ofiarowali modlitwy, Yaśodā-mātā tego nie 
uczyniła. Zamiast tego myślała: „Co stało się mojemu synowi? Czy zaczarowała 
Go jakaś wiedźma?”

Wiedza i bogactwo

Istnieje różnica pomiędzy vātsalya-rasą Nandy i Yaśody, a vātsalya-rasą Va-
sudevy i Devakī. Vātsalya-rati Vasudevy i Devakī zmieszana jest z jñāną i aiśva-
ryą. To właśnie z tego powodu ofiarowują oni modlitwy. Nanda i Yaśodā nie ofia-
rowali ich, gdyż są usytuowani w czystej vātsalya-rati.

Strach Devakī nie jest strachem materialnym. Wynika on z intensywnej miło-
ści. Devakī myślała, że zostanie wyśmiana za to, że dała narodziny Viṣṇu – czte-
roramiennemu dziecku! Z tego powodu zapragnęła Kṛṣṇę w Jego formie dwura-
miennej. Dlatego poprosiła Pana, by się przemienił.

Ten strach wynika z intensywnej miłości. Śrīla Prabhupāda pisze w znacze-
niu: „Jak zostało oświadczone w Bhagavad-gīcie (bhaktyā mām abhijānāti yāvān 
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yaś cāsmi tattvataḥ1) i potwierdzone w Śrīmad-Bhāgavatam (bhaktyāham ekayā 
grāhyaḥ2), bez bhakti nie można zrozumieć duchowej pozycji Pana. Bhakti moż-
na rozważać w trzech etapach, zwanych: guṇī-bhūta, pradhānī-bhūta oraz keva-
la i odpowiednio do tych etapów istnieją trzy działy, które nazywane są: jñāna, 
jñānamayī oraz rati, czyli prema – to jest prosta wiedza, miłość zmieszana z wie-
dzą i czysta miłość. Dzięki prostej wiedzy można bez zróżnicowania postrzegać 
transcendentalne szczęście. Ta percepcja nazywana jest māna-bhūti. Kiedy ktoś 
dochodzi do etapu jñānamayī, realizuje transcendentalne bogactwo Osoby Boga.3

Jñāni, ci którzy są brahma-vādī, nie są w stanie postrzegać żadnej różnorod-
ności. „Ta percepcja nazywana jest māna-bhūti. Kiedy ktoś dochodzi do etapu 
jñānamayī, realizuje transcendentalne bogactwo Osoby Boga.” Znane jest to jako 
aiśvarya-mayī.

Na Vaikuṇṭhach oraz w purī-dvaya – dwóch miastach: Mathurā Purī oraz 
Dvārakā Purī – obecne jest bogactwo. Stąd līlā Kṛṣṇy, które wykonuje w Mathu-
rze i Dvārace znane są jako aiśvarya-mayī-līlā. Tam, mādhurya – słodycz okryta 
jest przez aiśvaryę – bogactwo. Jednak we vraja-līlā istnieje wyłącznie mādhurya 
– jest ona pełna słodyczy.

Gdy osoba dochodzi do etapu jñānamayī, realizuje transcendentalne bogactwa 
Najwyższej Osoby Boga. Na tym etapie miłość zmieszana jest z jñāną i aiśvaryą. 
Znana jest jako prīti-saṅkucita lub rati-saṅkucita – miłość, która uległa osłabie-
niu. Jednak, gdy ktoś osiąga etap czystej miłości, realizuje transcendentalną for-
mę Pana jako Pana Kṛṣṇę, Pana Rāmę, itd. Ta czysta miłość – prema, jest tym, 
czego powinniśmy pragnąć. Prema znana jest jako piąte puruṣārtha, piąty cel – 
pañcama-puruṣārtha.4

Śrī-vigraha-niṣṭha-rūpādi – gdy wielbiciel rozwija przywiązanie do Osoby 
Boga, wówczas rozpoczyna się wymiana pomiędzy nim, a Panem. Szczególnie 
w mādhurya-rasie pojawia się przywiązanie do formy Kṛṣṇy. Jest to szczegól-
na prema – gopī-prema, rādhā-prema, mādhurya-rasa. Obejmuje ona wszystkie 
rati – dāsyę, sakhyę, vātsalyę oraz mādhuryę, którymi obdarza nas Śrī Caitanya 
Mahāprabhu.

Śrīmad-Bhāgavatam jest esencją wszystkich Ved i Vedanty, sarva-vedānta-
sāra. Omawiane są w nim wszystkie tematy. Rūpa Gosvāmī znany jest jako 
rasācārya, zaś Jīva Gosvāmī jako tattvācārya. Są to ācāryowie, autorytety. Śrīla 
Rūpa Gosvāmī mówi w Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.1.45):

1 Bhagavad-gītā 18.55

2 Śrīmad-Bhāgavatam 11.14.21

3 Śrīmad-Bhāgavatam 10.3.31

4 Pozostałymi czterema celami opisanymi w Vedach są: dharma (religijność), artha (rozwój ekono-
miczny), kāma (zadowalanie zmysłów) oraz mokṣa (wyzwolenie).

Rozdział  III  –  Forma Kṛṣṇy
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svalpāpi rūcir eva syād bhakti-tattvāvabodhikā
yuktis tu kevalā naiva yad asyā apratiṣṭhatā

Nawet odrobina smaku do bhakti jest paszportem do zrozumienia jej praw-
dziwej natury. Argumentacja ani nie stanowi solidnej podstawy, ani nie 
sprzyja jej zrozumieniu.

Brahmāṇňa bhramite kona bhāgyavān jīva – szczęśliwa jīva, która zdobyła 
trochę ajñāta-sukṛti – rezultatów nieświadomie wykonanej pobożności –  zbliży 
się do sādhu-saṅgi, dzięki której rozwinie pewne kṛṣṇa-kathā-ruci – pewien smak 
do słuchania tematów dotyczących Pana, bhāgavat-kathā. Wówczas może zrozu-
mieć bhāgavat-bhakti-tattvę. Nie można jej zrozumieć jeśli doda tam własne roz-
ważania, materialną logikę i argumentacje. Odpowiadając na pytanie Dharmarāja, 
Yudhiṣṭhira Mahārāja powiedział (Mahābhārata, Vana-pārva 313.117):

tarko ’pratiṣṭhaḥ śrutayo vibhinnā
nāsāv ṛṣir yasya mataṁ na bhinnam
dharmasya tattvaṁ nihitaṁ guhāyāṁ

mahājano yena gataḥ sa panthāḥ

Sucha argumentacja jest nierozstrzygająca. Wielka osoba, której opi-
nia nie odbiega od innych nie jest uważana za wielkiego mędrca. Poprzez 
samo studiowanie Ved, które same z sobie są wielce różnorodne, nie można 
dojść do właściwej ścieżki, która pozwala na zrozumienie religijnych zasad. 
Pewna prawda religijnych zasad ukryta jest w sercu czystej, samozrealizo-
wanej osoby. Z tego powodu należy przyjąć ścieżkę postępu, którą zalecają 
mahājanowie. Potwierdzają to śāstra.

Nie możesz ustanowić wedyjskiej prawdy jeśli dodasz tam materialnej logiki, 
czy argumentacji. Jeśli to uczynisz, stanie się ona coraz bardziej i bardziej od-
mienna – śrutayo vibhinnā. To właśnie dlatego jest tak wielu filozofów i tak wiele 
filozofii. To wszystko opiera się na śuṣka-yukti – suchej filozofii oraz materialnej 
logice i argumentacji. Oni nie są w stanie zrozumieć tej śuddha-bhakti-dharma-
-tattvy. Rūpa Gosvāmī powiedział, że nie możesz ustanowić jej na mocy własnej 
materialnej logiki i argumentów.

Trzy Tattvy

W Caitanya-caritāmṛcie (Antya 20.143) Mahāprabhu powiedział:
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veda-śāstre kahe sambandha, abhidheya, prayojana
kṛṣṇa, kṛṣṇa-bhakti, prema,— tina mahā-dhana

W literaturze wedyjskiej cała uwaga skierowana jest ku Kṛṣṇie, a służba dla 
Niego jest naszym działaniem. Osiągnięcie platformy miłości do Kṛṣṇy jest 
ostatecznym celem życia. Tak więc Kṛṣṇa, służba dla Niego i miłość do Niego 
są trzema wielkimi bogactwami w życiu.

W Vedach znajdują się trzy prawdy – vede trī-tattva kaya. Jest sambandha-tat-
tva, abhidheya-tattva oraz prayojana-tattva. Sambandhą jest Kṛṣṇa, abhidheyą 
jest kṛṣṇa-bhakti, zaś prayojana to prema. Sambandha oznacza związek. Istnieje 
wyłącznie jeden związek – związek z Kṛṣṇą. Nie ma innych.

Forma Kṛṣṇy zgięta jest w trzech miejscach, jest tri-bhaṅga-lalita, co wska-
zuje na te trzy tattvy: sambandha-tattvę, abhidheya-tattvę oraz prayojana-tattvę. 
Pierwsze zgięcie – bhaṅga, znajduje się u stóp. Drugie zgięcie jest na ustach – ich 
lewa strona skierowana jest ku Rādhārāṇī. Trzecie zaś jest w sercu. Pierwsze są 
stopy, które reprezentują sambandha-tattvę – związek. Przewodnie bóstwo sam-
bandha-tattvy jest Madana-mohana, Rādhā-Madana-mohana. Drugie zgięcie znaj-
duje się na ustach, które są abhidheya-tattvą, bhakti. Jej bóstwem przewodnim jest 
Rādhā-Govinda. Trzecie zgięcie jest w sercu, które jest prayojana-tattvą, premą. 
Przewodnim bóstwem prayojana-tattvy jest Rādhā-Gopīnātha. Vedy podają te trzy 
bezcenne skarby – tina mahā-dhana. Szczęśliwa jīvā, która osiąga je, staje się 
bogata w kṛṣṇa-premę i tym samym prawdziwie szczęśliwa. Bez tego nie można 
osiągnąć prawdziwego szczęścia.

Wszystko w tym świecie ma związek z Kṛṣṇą. To jest Kṛṣṇa sambandha – 
wieczna sambandha. Bhaktivinoda Ṭhākura powiedział: sei ta’ sambandhe sabe 
āmār – „Związek, który pragniemy ustanowić jest naszym wiecznym związkiem z 
Kṛṣṇą.”1 W tym materialnym świecie związki są przemijające, są anitya-samban-
dhą. Te tymczasowe materialne związki obdarzają wyłącznie niedolą, nieszczę-
ściem i cierpieniem. Jeśli jednak ustanowisz swój doskonały, wieczny związek 
z Kṛṣṇą, wówczas staniesz się szczęśliwy. Nie będzie już więcej niedoli lub nie-
szczęścia. Tym jest sambandha-tattva.

Abhidheyą opisaną w Vedach jest bhakti. Należy je osiągnąć. Bhakti jest kar-
tavya – obowiązkiem każdej jīvy, ponieważ każda z nich posiada wieczny miło-
sny związek z Kṛṣṇą. Bhakti jest svarūpą – wieczną naturą żywych istot – jīvera 
‘svarūpa’ haya, kṛṣṇera ‘nitya-dāsa.2

Te trzy słowa: bhakta, bhakti oraz bhagavān pochodzą od jednego źródłosłowia: 
„bhaj.”  Bhaja znaczy służyć. Bhakta oznacza sługę, sługę Kṛṣṇy. Bhakti oznacza 

6 Śaraṇāgati 2.5.2

7 Caitanya-caritāmṛta (Madhya 20.108)
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służbę dla Kṛṣṇy, a Bhagavān oznacza sevya-vastu – Tego, któremu się służy. Dla-
tego kṛṣṇa-bhakti jest obowiązkiem jīvy i kṛṣṇa-prema jest jej jedynym prayojana 
– wymogiem i celem. Dlatego używamy zwrotu „miłosna służba.” Gdy pełnisz 
służbę dla Kṛṣṇy, powinna to być służba miłosna, a nie jakaś zwykła służba – 
prīti-mayī-sevā āra prema-mayī-sevā.1 Inaczej Kṛṣṇa jej nie przyjmie. Powinieneś 
przyjąć fakt, że jesteś wiecznym sługą Kṛṣṇy. Twoim obowiązkiem jest pełnienie 
służby dla Kṛṣṇy i służba ta powinna być prīti-mayī – powinna być służbą miło-
sną. Miłość jest wymogiem. Tym jest prayojana-tattva, prema.

Esencja Najwyższego Boga

W Vedach opisane są trzy tattvy oraz trzy miejsca rozrywek Kṛṣṇy: Dvārakā, 
Mathurā oraz Vrajabhūmi. Kṛṣṇa w Dvārace jest kompletny, Kṛṣṇa w Mathurze 
jest bardziej kompletny, zaś Kṛṣṇa we Vrajabhūmi jest najbardziej kompletny.

Kṛṣṇa we Vrajabhūmi jest nanda-nandana-kṛṣṇą – synem Nandy Mahārāja, 
a nie vasudeva-nandana-kṛṣṇą – synem Vasudevy. Jest yaśodā-nandana-kṛṣṇą, 
nanda-nandana-kṛṣṇą – synem Yaśody i Nandy Mahārāja – na zawsze w wie-
ku kiśora. Kiśora odnosi się do wieku jedenastu, dwunastu lat. Ten kiśora jest 
chłopcem pasterzem i jest bardzo piękny. Jest On svayaṁ-bhagavānem – orygi-
nalną Osobą Boga. Nanda-nandana-kṛṣṇa, syn Nandy Maharaja i Yaśodā-māty 
jest esencją najwyższego Boga, bhagavattā-sāra. Wszystkie pozostałe aspekty 
Boga są Jego częściami: pełnymi częściami lub częściami Jego części – aṁśa 
lub kala. Līlā-, yuga-, puruṣa- oraz guṇa-avatāry są wszystkie aṁśa i kala – Jego 
częściami. Jednakże ete cāṁśa-kalāḥ puṁsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam2 – 
nanda-nandana-kṛṣṇa, yaśodā-nandana-kṛṣṇa jest svayaṁ-bhagavānem, źródłem 
wszystkich avatārów.

Rezerwuar słodyczy

Nanda-nandana kṛṣṇa, yaśodā-nandana kṛṣṇa jest mādhurya-maya, 
mādhuryaka-nilaya. Mādhuryaka-nilaya znaczy rezerwuar wszystkich mādhurya, 
wszystkich rodzajów słodyczy. Kṛṣṇa posiada cztery rodzaje mādhurya: rūpa-
mādhurya – słodycz Jego absolutnie pięknej formy, veṇu-mādhurya – słodycz 
Jego gry na flecie, rati-mādhurya – słodycz Jego miłosnych wymian oraz līlā-
mādhurya – słodycz Jego wspaniałych rozrywek. Te cztery rodzaje mādhurya 
dostępne są wyłącznie w przypadku kiśora-kṛṣṇy. Nie ma ich w żadnej z Jego peł

8 Werset nieznany

2 Śrīmad-Bhāgavatam 1.3.28
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nych części, czy też części Jego części, aṁśa, czy kala. Dlatego kiśora-kṛṣṇa jest 
bhagavattā-sāra – esencją Najwyższego Boga. Z tego powodu Kavirāja Gosvāmī 
powiedział w Caitanya-caritāmṛcie: mādhurya bhagavattā-sāra – kwintesencja 
Najwyższej Osoby Boga.1 Czu rozumiesz znaczenie słowa mādhurya? W języ-
ku angielskim tłumaczy się je jako słodycz, jednak nie jest to wystarczające. W 
języku angielskim nie ma odpowiednika tego słowa. Angielski jest paskudnym 
językiem. Słowo słodycz nie oddaje znaczenia mādhuryi. Jest ona taka słodka.

Co jest rūpą – formą mādhurya-rasy? Tą formą jest nanda-nandana-kṛṣṇa, 
yaśodā-nandana-kṛṣṇa we Vrajabhūmi. Jest On svayaṁ-bhagavānem – orygi-
nalnym Osobą Boga. Kto jest w stanie zrozumieć mādhuryę? Wyłącznie premī-
bhakta. Inaczej nie będzie to możliwe. Postępowanie Kṛṣṇy z vrajavāsī – miesz-
kańcami Vrajabhūmi, a w szczególności z gopī, są bardzo poufne i oparte na 
czystej miłości. W innych svarūpach, innych formach Pana takie wymiany nie 
mają miejsca.

Flet

A w jakiej formie pojawia się we Vrajabhūmi? Gopa-veśa, veṇu-kara, nava-
-kiśora, naṭa-vara.2 Jest nią piękna forma kiśora-kṛṣṇy. Jest pełnym młodości 
chłopcem pasterzem z fletem w dłoni, a Jego ciało jest zgięte w trzech miejscach. 
Nava-kiśora znaczy nitya-kiśora – wiecznie w wieku dziesięciu, dwunastu lat. On 
nigdy nie rośnie ponad ten wiek. W każdej chwili wygląda coraz świeżej i świe-
żej – nityaṁ nava-navāya-mānam. Nigdy nie pozostaje taki sam, ani nigdy się nie 
starzeje. Ta forma nava-kiśora obecna jest we Vrajabhūmi. Oraz venu-kara – w 
dłoni trzyma flet. Tego fletu nie znajdziesz w Mathurze, czy Dvārace. Obecny 
jest on wyłącznie we Vrajabhūmi. Prabhupāda napisał w znaczeniu: „Szczególnie 
ważne jest to, że we Vṛndāvan, Vrajabhūmi, Kṛṣṇa trzyma w Swojej dłoni flet.”3 
Dlatego wyłącznie Kṛṣṇa z Vrajabhūmi jest mādhuryaka-nilaya – rezerwuarem 
wszystkich mādhurya. Nie odnajdziesz żadnej z tych mādhurya w jakiejkolwiek 
innej formie poza Kṛṣṇą.

Można tu przytoczyć jeden materialny przykład. Ktoś może spotkać na ulicy 
swoich przyjaciół lub znajomych. Pokaże im się wówczas w określony sposób. 
Jednak ta sama osoba, będąc w biurze w towarzystwie współpracowników będzie 
prezentowała siebie zupełnie inaczej. A w swoim domu, z rodziną, żoną, dziećmi, 
będzie jeszcze inna. Te trzy prezencje są różne, nie są takie same. Forma, którą 
pokazuje w domu jest svayam-rūpą – oryginalną formą oraz pūrṇa-rūpą – pełną 

1 Caitanya-caritāmṛta (Madhya 21.110)

2 Caitanya-caritāmṛta (Madhya 21.101)

3 Znaczenie Śrīmad-Bhāgavatam 10.3.31
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formą. W domu mają miejsce bardzo poufne wymiany. Nie znajdziesz ich na ulicy, 
czy w biurze.

Podobnie Kṛṣṇa w formie nitya-kiśora oraz Jego wymiany z mieszkańcami 
Vrajabhūmi są bardzo poufne i pełne miłości. Nie znajdziesz takich wymian w 
Mathurze, czy Dvārace. Ta forma tam nie istnieje jak również nie istnieją tam te 
wymiany.

Ostateczna granica premy

Vraja-prema jest ostateczną granicą premy, prema-parākāṣṭhā, a forma, która 
się tam pojawia jest pūrṇa-rūpą – najbardziej pełną formą. Forma ta jest svayam-
rūpą – oryginalną formą Kṛṣṇy. Te miłosne wymiany pomiędzy premī-bhaktami, 
a Bhagavānem są nastrojem miłości, rasą. W brahmanie nie odnajdziesz takiego 
nastroju. W bezosobowym brahmanie nie działa żadna śakti, brahma-niḥśaktika. 
Zatem nie ma tam mowy o żadnych miłosnych wymianach. Brahmavādī – imper-
sonaliści są jałowi. Nie mają miłosnych relacji.

Istnieją trzy rodzaje manifestacji Pana – brahman, paramātmā oraz Bhagavān 
– brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate.1 W paramātmie są wyłącznie 
czynności māyā-śakti oraz jīvā-śakti. Nie ma tam działania svarūpa-śakti – ener-
gii wewnętrznej. Z tego powodu miłosne wymiany z paramātmą nie istnieją. Mi-
łosne relacje są czynnościami svarūpa-śakti. Jako, że svarūpa-śakti jest nieobecna 
w paramātmie, nie ma tam miłosnych wymian. Paramātmā obdarza jedynie za-
służonymi karma-phala – owocami czynności jīvy. Czyni to w neutralny sposób. 
Paramātmā jest świadkiem przebywającym w sercu. Przygląda się twojemu dzia-
łaniu i bezstronnie obdarza rezultatami twojej karmy – karma-phala pradāna ka-
ruchi. Dlatego brahman i paramātmā nie są rasa-svarūpą, nie posiadają nastroju i 
smaku. W brahmanie i paramātmie jest szczęście, gdyż są to ānanda-svarūpy. Nie 
są jednak rasa-svarūpą – nie ma tam szczęścia wynikającego z czynnego związku. 
Jednak w svayaṁ-bhagavānie, vrajendra-nandana-kṛṣṇie, mādhuryaka-nilaya-
kṛṣṇie, który jest nitya-kiśora we Vrajabhūmi ma miejsce działanie svarūpa-śakti. 
Miłosne wymiany pomiędzy Kṛṣṇą, a vrajavāsī są czynnościami svarūpa-śakti. Ta 
vraja-prema jest ostateczną granicą premy.

Proste dziecko

Dlatego Kṛṣṇa jest rasa-svarūpą. Wielbiciele służą Mu we Vrajabhūmi pię-

1 Śrīmad-Bhāgavatam 1.2.11
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cioma głównymi rasami1 – śāntą, dāsyą, sakhyą, vātsalyą oraz mādhuryą. Yoga-
māyā aranżuje tam wszystkie rozrywki, w wyniku czego zarówno zakochany jak 
i ukochany smakują rasę. Ma tam miejsce wymiana. To nie jest jednostronne. By 
smakować tę rasę, Kṛṣṇa, wszechwiedzący Najwyższa Osoba Boga, będąc pod 
wpływem Yoga-māyi zachowuje się niczym proste dziecko. Tak działa Yoga-māyā. 
Kṛṣṇa, który jest Viśvambhara – tym, który utrzymuje cały wszechświat, pragnie 
być utrzymywane przez Swego ojca i matkę, Nandę Mahārāja oraz Yaśodā-mātę. 
Materialny umysł nie jest w stanie tego pojąć, ale taka jest właśnie tattva. Dlatego 
Yaśodā-mātā i Nanda Mahārāja mówią: „Och, On jest moim synem. Jest moim sy-
nem. One nie jest Bhagavānem – śuddha-vātsalye īśvara-jñāna nāhi tāra.”2 Kṛṣṇa 
akceptuje to i zachowuje się stosownie myśląc: „Będę utrzymywany przez Mego 
ojca i matkę, Nandę Maharaja i Yaśodā-mātę.” To jest lālya-jñāna.

1 Śānta-rasa nie była rozdawana przez Śrī Caitanyę Mahāprabhu. Odrzucił ją ponieważ nie zado-
wala ona Kṛṣṇy. Jednakże jest ona obecna we Vrajabhūmi. Śrīla Prabhupāda pisze w znaczeniu do 
Caitanya-caritāmṛty (Madhya 8.294): „…wszystkie pięć smaków – śānta, dāsya, sakhya, vātsalya 
oraz mādhurya – istnieją wiecznie we Vrajabhūmi.”

2 Caitanya-caritāmṛta (Ādi 6.56)
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Rozdział IV – Związany przez miłość

Sława Pana Rāmacandry z powodu zabicia Rāvaṇy potokiem strzał na prośbę 
półbogów i zbudowania mostu na oceanie nie stanowi faktycznej chwały Naj-
wyższej Osoby Boga, Pana Rāmacandry, którego duchowe ciało jest zawsze 
zaangażowane w rozmaite rozrywki. Nikt nie przewyższa Pana Rāmacandry 
ani Mu nie dorównuje, dlatego nie potrzebował pomocy małp, by odnieść 
zwycięstwo nad Rāvaṇą.
 

ZNACZENIE: Jak oznajmiają Vedy (Śvetāśvatara Upaniṣad 6.8):
 

na tasya kāryaṁ karaṇaṁ ca vidyate
na tat-samaś cābhyadhikaś ca dṛśyate

parāsya śaktir vividhaiva śrūyate
svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca

 
„Najwyższy Pan nie musi nic robić i nie ma nikogo, kto mógłby Mu dorów-

nać czy przewyższyć Go, gdyż wszystkiego naturalnie i systematycznie dokonują 
Jego różnorodne energie.” Pan nie musi nic robić (na tasya kāryaṁ karaṇaṁ ca 
vidyate); wszystko co robi, jest Jego rozrywką. Pan nie musi spełniać żadnego 
obowiązku, aby wyświadczyć komuś przysługę. Niemniej jednak, pojawia się po 
to, aby chronić Swych wielbicieli czy zabijać wrogów. Oczywiście, nikt nie może 
być wrogiem Pana, gdyż kto mógłby być potężniejszy od Pana? W rzeczywistości 
niemożliwe jest, by ktokolwiek był Jego wrogiem, ale kiedy Pan pragnie czerpać 
przyjemność z rozrywek, schodzi do tego materialnego świata i działa niczym 
istota ludzka, pokazując w ten sposób Swoje cudowne, chwalebne czynności dla 
zadowolenia wielbicieli. Jego wielbiciele zawsze pragną oglądać zwycięstwo 
Pana w różnych działaniach. Zatem po to, aby sprawić przyjemność Sobie i im, 
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Pan zgadza się czasami postępować jak istota ludzka i dla zadowolenia wielbicieli 
spełniać cudowne, niezwykłe rozrywki.

Śrīmad-Bhāgavatam 9.11.20

Pomoc małp

Dlaczego Pan Rāmacandra skorzystał z pomocy małp w celu osiągnięcia zwy-
cięstwa na Rāvaṇą? Nie musiał tego robić? On jest najwyższy – nikt nie jest Mu 
równy, ani nikt nie jest od Niego wyższy. Zatem dlaczego przyjął pomoc od małp? 
Po to, by dać przyjemność Swoim wielbicielom. Nie było innego powodu.

Najwyższy Pan nie musi nic robić. Zaledwie przez Jego pragnienie zaczynają 
działać różnorodne energie. Pan nie musi nic robić: na tasya kāryaṁ karaṇaṁ ca 
vidyate. Cokolwiek robi jest Jego rozrywką. Pan nie ma żadnego obowiązku, ani 
zobowiązania wobec kogokolwiek. Mimo to pojawia się, by chronić Swoich wiel-
bicieli i zabijać Swoich wrogów. Oczywiście nikt nie może być wrogiem Pana. W 
Gīcie (9.29) Kṛṣṇa mówi:

samo ‘haṁ sarva-bhūteṣu na me dveṣyo ‘sti na priyaḥ
ye bhajanti tu māṁ bhaktyā mayi te teṣu cāpy aham

Traktuję wszystkich na równi. Nikt nie jest Mi drogi, nikt nie jest Moim wro-
giem.

Nikt nie może być wrogiem Pana, ponieważ nikt nie jest Mu równy. Kto 
może być bardziej potężny od Pana? Nie ma mowy, by ktokolwiek stał się Jego 
wrogiem. Jednak gdy pragnie czerpać przyjemność z rozrywek, zstępuje do tego 
materialnego świata i postępuje niczym istota ludzka pokazując w ten sposób 
wspaniałe, pełne chwały czynności dla przyjemności wielbicieli. By smakować 
rozrywki manifestuje Swą wspaniałą wolę: „Będę walczyć. Pragnę cieszyć się 
raudra-rasą – smakiem gniewu.”

Jeśli przeciwnik nie jest równie potężny, nie ma mowy o przyjemności z walki. 
Pan pragnie smakować raudra-rasę poprzez walkę, więc dzięki Jego wspaniałej 
woli, wielbiciele zstępują tutaj jako rākṣasowie – demony i działają jako Jego 
wrogowie, by mógł z nimi walczyć.

Kolejnymi inkarnacjami Hiraṇyākṣy i Hiraṇyakaśipu byli Rāvaṇa i 
Kumbhakarṇa. Są to dwaj bracia Jaya i Vijaya. Upadli tutaj, by przez trzy życia 
działać jako demony. Walczyli z Panem, przez dali Mu przyjemność smakowania 
nastroju raudra-rasy. Jednocześnie również i wielbiciele byli zadowoleni. Jest to 
obustronna wymiana. Nikt nie jest wrogiem Pana, jednak gdy pragnie cieszyć się 
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rozrywkami, zstępuje do tego materialnego świata i działa niczym istota ludzka. 
W ten sposób, dla przyjemności Swych wielbicieli, ukazuje Swoje pełne nekta-
ru līlā. Wielbiciele zawsze pragną widzieć zwycięstwa Pana, dlatego by sprawić 
przyjemność im i Sobie, Pan czasami zgadza się, by działać jak istota ludzka wy-
konując wspaniałe, niecodzienne rozrywki. Inaczej nie ma On tutaj nic do zrobie-
nia. Nie ma potrzeby, by tutaj zstępował.

Wiecznie wolny

Pan darzy wielbicieli wielkim uczuciem, jest bhakta-vatsala-bhagavānem. To 
jest najważniejszy punkt. Kto jest w stanie zmusić Pana do uległości? On jest 
większy od każdego, jest asamordhva-tattvą – nikt nie jest Mu równy, ani nikt nie 
jest od Niego większy. Jak ktoś może zmusić Pana do uległości? W Hari-bhakti-
-sudhodaya (14.29) powiedział On:

sadā mukto ‘pi baddho ‘smi bhaktena sneha rajjubhiḥ
ajito ‘pi jito ‘haṁ tair avaśo ‘pi vaśī kṛtāḥ

Choć jestem wiecznie wolny i niezależny, wciąż zostaję związany miłością 
Moich wielbicieli.

Jest wiecznie wolny, wolny od zobowiązań i niezależny. Zatem w Jego przy-
padku nie ma kwestii zniewolenia. Jednak: sadā mukto ‘pi baddho ‘smi bhaktena 
sneha rājubhiḥ – „Czasami zostaje związany miłością Moich wielbicieli.” To jest 
bhakta-vātsalya. Ajito ‘pi jito ‘yaṁ tair avaśyo ‘pi vaśī kṛtām – Nikt nie jest w stanie 
Go pokonać, Ajita. Ale jako, że jest bhakta-vatsala, czasami wielbiciele Go poko-
nują. ZATEM POKONAJ GO! To jest kwestia prema-rasy – miłosnego nastroju. 
Bhagavān Kṛṣṇa przyjął nastrój bhakta-bhāvy – nastroju wielbiciela. Zstąpił jako 
Caitanya Mahāprabhu rozdając miłość Boga. Jest On prema-puruṣottama – naj-
wspanialszą Osobą, gdyż rozdaje kṛṣṇa-premę. Rozdaje ją każdemu za darmo i 
bez dyskryminacji. Rozdaje tą samą premę, którą zostaje związywany. Tą premą 
premī-bhaktowie związują Pana Hari w swoich sercach. Dlatego taki premī-bhakta 
zawsze widzi w swoim sercu Pana Hari, Kṛṣṇę, wewnątrz i na zewnątrz. Nawet 
przez chwilę nie zapomina Kṛṣṇy i nawet przez chwilę nie traci Go ze wzroku.
Kṛṣṇa mówi w Bhagavad-gīcie (6.30):

yo māṁ paśyati sarvatra sarvaṁ ca mayi paśyati
tasyāhaṁ na praṇaśyāmi sa ca me na praṇaśyati
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Kto widzi Mnie wszędzie i wszystko widzi we Mnie, ten nigdy Mnie nie traci 
ani Ja nie tracę Jego.

Jest to kompletna świadomość Kṛṣṇy. „Osoba, która widzi Mnie wszędzie i 
wszystko widzi we Mnie, nie znika z Mojej wizji, ani Ja nie znikam z wizji takiej 
osoby.” Taki premī-bhakta, który rozwinął premę, widzi Kṛṣṇę wszędzie. On wi-
dzi Krsnę wewnątrz, w swoim sercu, jak również na zewnątrz. Kavirāja Gosvāmī 
napisał (Caitanya-caritāmṛta, Madhya 25.127):

bhakta āmā preme bāndiyāche hṛdaya-bhitare
yāhā netra paḍe tāhā dekhaye āmāre

Bardzo wzniosły wielbiciel może związać Mnie, Najwyższą Osobę Boga, mi-
łością w swoim sercu. Gdziekolwiek spojrzy, widzi tylko Mnie i nic innego.

Chociaż Kṛṣṇa jest w najwyższym stopniu niezależny – jest najwyższym 
svarāṭ puruṣą – jednak wciąż zostaje związane przez miłość wielbiciela, stając 
się od niego zależnym. W dziewiątym Canto Bhāgavatam (9.4.63) powiedział do 
Durvāsy Muniego:

ahaṁ bhakta-parādhīno hy asvatantra iva dvija
sādhubhir grasta-hṛdayo bhaktair bhakta-jana-priyaḥ

Jestem całkowicie kontrolowany przez Moich wielbicieli. W rzeczywistości 
wcale nie jestem niezależny. Ponieważ Moi wielbiciele są całkowicie wolni od 
materialnych pragnień, przebywam jedynie w głębi ich serc. Cóż tu mówić o 
Moim wielbicielu, nawet wielbiciele Mojego wielbiciela są Mi bardzo drodzy.

Sādhubhir grasta-hṛdayo bhaktair – taki sādhu-bhakta zamieszkuje Moje ser-
ce. Kṛṣṇa jest rasika-śekara – tym, który w najwyższym stopniu smakuje rasę. By 
smakować prema-rasę, miłosny nastrój Swego premī-bhakty, zostaje związany 
sznurem miłości. To jest Jego naturą. Jest bardzo chciwy, by smakować ten miło-
sny nastrój. Z powodu Swej bhakta-vātsalyi zostaje związany w sercu każdego z 
premī-bhaktów. Ta prema jest czynnością lub zabawą hlādinī-śakti – mocy przy-
jemności Pana, która związuje Najwyższego Pana Kṛṣṇę. To jest dharmą – naturą 
premy. To jest bardzo wspaniałe i bardzo doskonałe.

Pokonany przez miłość

Caitanya-caritāmṛta (Antya 18.18) opisuje:

Mathurā spotyka Vṛndāvan



45

kṛṣṇere nācāya premā, bhaktere nācāya
āpane nācaye, — tine nāce eka-ṭhāñi

Ekstatyczna miłość do Kṛṣṇy sprawia, że tańczy Kṛṣṇa, Jego wielbiciele i ona 
sama też. W ten sposób wszyscy troje tańczą razem w jednym miejscu.

Nawet prema tańczy i sprawia, że tańczy wielbiciel i Kṛṣṇa. Równocześnie 
tańczy cała trójka. Sercem takiego premī-bhakty jest Vṛndāvan, gdzie Kṛṣṇa 
zawsze przebywa w stanie ekstatycznej błogości. On nigdy nie opuszcza tego 
miejsca. Pan zawsze pragnie obdarzyć szczęściem Swoich wielbicieli, Swoich 
premī-bhaktów. Przyjmuje nawet resztki ich pożywienia. Wyrywa kęsy potraw z 
ust chłopców pasterzy. Jako, że jest bhakta-vatsala – podporządkowuje się premī-
bhaktom. Zarówno bhakta, jak i Bhagavān tańczą razem w miłości i Kṛṣṇa zostaje 
związany przez sznur tej miłości. Choć jest wszechmocny i wszechpotężny, nie 
jest w stanie wyrwać się z tej niewoli. Mówi On: na pāraye – „Nie jestem w stanie 
spłacić miłości Moich czystych wielbicieli. Jest to ponad moją zdolnościami.” To 
jest bhakta-vātsalya.

W Caitanya-bhāgavata (Madhya 9.212-214) – akiñcana-bhakta Kolaveca 
Śrīdhara ofiarowuje modlitwy:

bhaktiyoge bhīṣma tomā jinila samare
bhaktiyoge yaśodāya bāndhila tomāre

bhaktiyoge tomāre becila satyabhāmā
bhaktibaśe tumi kāndhe kaile goparāmā

ananta brahmāṇḍa-koṭi bahe yāre mane
se tumi śrīdāma-gopa bahilā āpane

Na mocy służby oddania Bhīṣma pokonał Cię w bitwie. Na mocy służby od-
dania związała Cię Yaśodā. Na mocy służby oddania kupiła Cię Satyabhāmā. 
Pokonany przez służbę oddania nosiłeś chłopców pasterzy na Swoich plecach. 
Niezliczone wszechświaty manifestują się z Twojej myśli, jednak pomimo tego 
osobiście niosłeś gopala Śrīdāmę.

Posiadając czystą bhakti-yogę, Bhīṣma pokonał Kṛṣṇę na polu bitewnym 
Kurukṣetra. Chociaż Kṛṣṇa jest niepokonany, jednak wciąż taki premī-bhakta po-
konuje Go. Kṛṣṇa przyjmuje porażkę. Odczuwa przyjemność, gdy pokonuje Go 
wielbiciel. Bhaktiyoge yaśodāya bāndhila tomāre – Matka Yaśodā związała Kṛṣṇę 
czystą bhakti. Kto jest w stanie związać Najwyższego Pana Kṛṣṇę? Nikt. Jednak, 
by smakować miłosny nastrój vātsalya-rasy Yaśody, jej rodzicielskie uczucie, ma-
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nifestuje rozrywki, w których daje przyjemność Swoim wielbicielom doznając 
przy tym przyjemności Samemu.

Największy ze złodziei

W okresie Swych dziecięcych rozrywek, dwu-, trzyletni Kṛṣṇa zwykł chodzić 
do domów gopī i kraść mākhan – masło. Jest On największym ze złodziei. Choć 
gopī były zachwycone karmieniem Gopala masłem, udały się jednak do Yaśody 
i zaczęły się uskarżać: „Yaśodā, twój syn Gopal przychodzi do naszego domu i 
kradnie nasz mākhan.” Tylko zobaczcie jakie to jest wspaniałe! Były zachwycone 
karmieniem Gopala masłem i następnie przychodziły do Yaśody i skarżyły się na 
Niego.

Yaśodā się rozgniewała i powiedziała: „Gopal! Czy jadłeś mākhan?”
Łamanym językiem, ten dwu-, trzyletni chłopiec powiedział: o meyā, me nehi 

mākhan khāyā – „Matko, nie jadłem masła.”
Wtedy matka rozgniewała się jeszcze bardziej: „Ale mākhan jest na Twoich 

ustach. Dlaczego kłamiesz? Masz go tutaj.”
Myślisz, że Gopal skłamał? On nigdy nie kłamie. Mówi prawdę, jednak całą 

sztuczką jest to, w jaki sposób ją wypowiada. „O meyā mene hi mākhan khāyā” 
znaczy „O matko, zjadłem mākhan.” Powiedział to w taki sposób, że zdanie to 
miało dwa znaczenia: potwierdzające i przeczące. Gopal jest bardzo, bardzo spryt-
nym chłopcem. Dobrze wie, jak mówić w taki właśnie sposób. Jednak nie jesteśmy 
w stanie tego zrozumieć i popełniamy błąd. Gopal nie robi nic złego. Jest Viśvam-
bhara – tym który utrzymuje cały wszechświat, tym który dostarcza pożywienia 
wszystkim żywym istotom we wszechświecie. One nie jest przywiązany do cze-
gokolwiek. Wszystko jest Jego własnością. Jest jedynym właścicielem wszystkie-
go co istnieje. Īśāvāsyam idaṁ sarvam – wszystko należy do īśa – Najwyższego 
Pana. Wszystko jest Jego własnością. Zatem dlaczego wchodził do tych domów i 
kradł? Ponieważ ta līlā dawała tak wiele przyjemności drogim Mu wielbicielom. 
To jest takie wspaniałe! Gdy Gopal udawał się domu jakiejś gopī, która Go bardzo 
lubiła, ona go karmiła: „Chodź, weź mākhan.” Zatem nie jest zadziwiającym, że 
Jego twarz była wysmarowana masłem. Czarna twarz Gopala w maśle wyglądała 
tak uroczo. Gdy gopī zobaczyły cudownie piękną czarną twarz w białym maśle – 
były tym bardzo zachwycone. Gdziekolwiek Gopal miał tylko sposobność, kradł. 
Był dwu-, trzyletnim dzieckiem, więc z natury był bardzo lekkomyślny. Miał w 
Sobie odrobinę złośliwości. Gdy matka karciła Gopala, wówczas przez kilka dni 
nie przychodził do domów innych gopī. Gdy nie przychodził, one nie miały Jego 
darśanu i odczuwały wielki niepokój: „Och, dlaczego Gopal nie przychodzi, dla-
czego nie przychodzi?” Szły wówczas do domu matki Yaśody i pytały: „Dlaczego
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Gopala nie przychodzi do naszego domu? Czy z Nim jest wszystko w porządku? 
Czy dobrze się czuje?”

Karmienie małp

Matka Yaśodā powiedziała do Gopala: „Masz inteligencję małpy. Zachowu-
jesz się i bawisz dokładnie jak one. Gopal, nie boisz się, że jest ich tak wiele wokół 
Ciebie?”

Gopal odparł: „Matko, te małpy pomogły Panu Rāmie. Rāma udał się do 
Laṅki, by pokonać Rāvaṇę. Małpy doznały tak wielu zmartwień, tak wielu cier-
pień. Pan Rāma wędrował przez las. Nie miał dla nich dobrego jedzenia. Nie miał 
nic i zdarzało się, że nie miały co jeść. Czasami skakały z gałęzi na gałąź, by zdo-
być trochę owoców. Kiedy indziej nie znajdowały niczego i musiały pościć. Tylko 
zobacz matko jak wyciągają teraz łapki błagając o mākhan: ‘Daj nam, daj nam, 
daj nam mākhan.’ One jedzą z takim smakiem.” To jest tak wspaniała i słodka līlā. 
Najwyższy Pan sprawia, że Jego wielbiciele toną w oceanie szczęścia, radości i 
przyjemności.

Yaśodā-mātā w wyniku swej vātsalya-rasy – matczynej miłości, zapomniała, 
że Kṛṣṇa jest Bhagavānem. Myślała wyłącznie o tym jak wszystko uczynić po-
myślnym dla swego syna, jak sprawić, by był szczęśliwy. Dzięki wpływowi yoga-
māyi nieustannie myślała: „Mój syn, mój syn!” Nie miała żadnych innych myśli. 
Bhāgavatam (10.8.45) opisuje:

trayyā copaniṣadbhiś ca sāṅkhya-yogaiś ca sātvataiḥ
upagīyamāna māhātmyaṁ hariṁ sāmanyatātmajam

Chwały Najwyższej Osoby Boga rozważane są w trzech Vedach, Upaniṣadach, 
literaturze sāṅkhya-yogi i innej literaturze vaiṣṇava, jednakże matka Yaśodā 
uważała tę Najwyższą Osobę za swe zwykłe dziecko.

Ci, którzy są sāṅkhya-yogīnami angażują się w analityczne dyskusje dotyczące 
Jego Osoby. Ci, którzy są wielbicielami ofiarowują modlitwy Najwyższemu Panu 
Kṛṣṇie. Jednak matka Yaśodā powiedziała: „To jest mój syn, to jest mój syn!” – 
sāmanya-tātmajam. To jest czysta vātsalya-rasa.

Skargi

Gdy Gopal stawał się coraz starszy, Jego złośliwość zwiększała się proporcjo-
nalnie i matka Yaśodā zwykła otrzymywać skargi każdego dnia: „Twój syn Gopal 
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kradnie, kradnie i kradnie.” W rezultacie bardzo się rozgniewała i zaczęła się nad 
tym bardzo głęboko zastanawiać: „Dlaczego mój syn kradnie? W naszym domu 
jest przecież wystarczająca ilość masła. Zatem dlaczego kradnie go z domów in-
nych? W naszym domu niczego nie brakuje. Mamy wszystkiego pod dostatkiem.” 
Pomyślała wtedy: „Och, już wiem. Przecież proszę służące, by ubijały jogurt na 
mākhan. Nie robię tego własnymi rękami. To dlatego Gopal go nie lubi i chodzi do 
innych domów, by go kraść. Od dzisiaj będę robiła masło osobiście.” Zatem wła-
snymi rękami doiła najlepsze z krów i następnie ubijała jogurt i przygotowywała 
mākhan. Wstawała bardzo wcześnie na ranem i zaczynała ubijać masło dla Go-
pala. Śpiewała przy tym Jego chwały. Gdy jej ręce zajęte były ubijaniem jogurtu, 
dzwoneczki na jej nadgarstkach zdzwoniły: „ruñjhun, ruñjhun, ruñjhun, ruñjhun.” 
Gopal spał. Gdy się obudził i zobaczył, że nie ma przy Nim matki, zaczął płakać: 
„Mā, mā, mā, mā, mā.”

Yaśoda powiedziała wówczas: „Gopal, jestem tutaj. Ubijam jogurt. Przygoto-
wuje dla Ciebie mākhan. Chodź do mnie.” Wtedy Gopal poszedł tam i usiadłszy 
na kolanach matki Yaśody zaczął ssać jej pierś. W tym czasie zaczęło gotować się 
mleko, które Yaśodā wstawiła nieopodal w wielkim garnku. Mleko zaczęło kipieć 
i wylewać na ziemię. Zauważywszy to, matka Yaśodā natychmiast wstała, posta-
wiła Gopala na ziemi i pobiegła, by zestawić garnek z ognia. Gopal ssał jej pierś i 
nie był zbytnio zadowolony, że go zostawiła. Dlatego wziął kamień i rzucił go w 
dzbanek z jogurtem. Naczynie roztrzaskało się na kawałki i cały jogurt wylał się 
na ziemię. Gopal bardzo się rozgniewał i zaczął płakać. Poszedł wtedy do innego 
domu i zaczął kraść mākhan. Stojąc na moździerzu zaczął wykradać masło, które 
wisiało na suficie.

Odciski stóp

Dwadzieścia cztery godziny na dobę, matka Yaśodā pełniła miłosną służbę 
oddania dla Kṛṣṇy swoim ciałem, umysłem i mową. Nie myślała o niczym innym. 
Gdy ubijała jogurt śpiewała chwały Kṛṣṇy i nieustannie o Nim myślała. Jest to 
ostateczna granica vātsalya-rasy – miłości rodzicielskiej. Yaśodā jest matką całego 
wszechświata – nikhila-viśvara-māta-svarūpa. Posiada tak czystą vātsalya-rasę, 
matczyną miłość dla swego syna, Pana Kṛṣṇy. By uratować mleko przed wykipie-
niem odłożyła małego Kṛṣṇę na ziemię. Skąd wzięło się u niej to okrucieństwo? 
Nie, to nie tak. Kṛṣṇa jest sevya. Yaśodā jest sevaka. Matka Yaśodā jest sługą. 
Kṛṣṇa jest tym, któremu się służy. Bhakta i bhagavān. Tacy premī-bhaktowie za-
angażowani są na różne sposoby w miłosną służbę dwadzieścia cztery godziny na 
dobę, w dzień i w nocy. Ich jedynym pragnieniem jest służenie Kṛṣṇie i dawanie 
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Mu przyjemności – kṛṣṇārthe akhila-ceṣṭā.1 Serce matki było całkowicie pogrążo-
ne w putra-sneha – pełnym miłości nastroju do swego syna. Nieustannie myślała 
jak zdobyć dla Kṛṣṇy, Gopala pomyślność, przyjemność i szczęście. Gdzie jest w 
tym okrucieństwo? To nie jest okrucieństwo. Czasami takie rzeczy się zdarzają, 
jednak dzieje się to w służbie dla Kṛṣṇy. Było tam tyle miłości, nie było w tym ani 
odrobiny okrucieństwa.

Ta rozrywka jest līlānandą – Pan smakuje nastroju Swej słodkiej līlā, a bhak-
towie doświadczają premānandy – przyjemności z pełnienia takiej miłosnej służby 
dla Kṛṣṇy. Dwa rodzaje ānandy: līlānanda Pana oraz premānanda bhakty połączo-
ne razem tworzą apūrva paramānandę – niespotykaną najwyższą ānandę. Pan i 
wielbiciel, bhagavān i bhakta, obydwoje łączą się pogrążeni w oceanie ānandy. 
Nikt nie jest w stanie jej opisać, gdyż jest ona poza możliwościami opisu. Raso vai 
saḥ – On jest rezerwuarem wszelkiej rasy – nastroju. On jest uosobioną rasą. Jest 
rasika. Jest tym, który smakuje oraz tym, którego się smakuje – āsvādya. Swoim 
premī-bhaktom daje możliwość smakowania takiego nastroju.

Gdy matka Yaśodā powróciła po zestawieniu kipiącego garnka z mlekiem, uj-
rzała rozbity na kawałki dzban. Wszędzie na ziemi był rozlany jogurt. Gopala 
zniknął, poszedł do innego domu. Na ziemi były odciski Jego stóp. Idąc po śla-
dach matka Yaśodā zobaczyła: „Ach, Gopal stoi na moździerzu i kradnie zwisa-
jący z sufitu mākhan. Jest tam wiele, wiele małp. Dom jest ich pełen i wszystkie 
jedzą masło. Gopal je nim częstuje. Małpy wyciągają łapki i jedzą mākhan. Tak 
wiele masła upadło na podłogę, że jest teraz kompletnie biała.

Kara

Matka Yaśodā bardzo się rozgniewała. Biorąc w dłoń rózgę, bardzo cicho we-
szła do pokoju i stanęła za Gopalem. Na widok Yaśody z rózgą w ręku, wszystkie 
małpy natychmiast zeskoczyły na podłogę i wybiegły przez drzwi. Gopal spojrzał 
do tyłu: „Och, matka trzyma w ręku rózgę, jest rozgniewana i wygląda bardzo po-
ważnie!” Małpy uciekły i zostawiły Gopala stojącego na moździerzu. Zeskoczyw-
szy starał się również uciec z pokoju, jednak matka była bardzo rozgniewana. 
Dzisiaj nie miała zamiaru mu odpuścić.

Yaśodā pomyślała: „Muszę Go związać. Dziś mu nie daruję.” Myśląc w ten 
sposób zaczęła biec za Gopalem ze sznurem w dłoni. Jednak Gopal zamanifesto-
wał odrobinę aiśvaryi – bogactwa. Zdecydował: „Matka mnie nie złapie. Będzie 
za Mną biegła, jednak nie zostanę złapany.” To jest aiśvarya. Gopal nie biegł pro-
sto. Poruszał się niczym wąż, biegł zygzakiem. Matka Yaśodā jest trochę przy 
kości i choć biegła tuż za Gopalem nie mogła Go pochwycić. Zmęczyła się i za

1 Caitanya-caritāmṛta, Madhya 22.126
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częła głośno oddychać. Z jej warkocza wysunęła się i spadła na ziemię girlanda 
z kwiatów karabīra (oleandru). Jej włosy było w kompletnym nieładzie i była 
bardzo, bardzo zmęczona.

W końcu oczy matki spoczęły na czerwonawych lotosowych stopach Gopala. 
Stopy te są przedmiotem medytacji wielbicieli. Pomyślała wówczas: „Och, takie 
delikatne stopy. Jeśli wbije się w nie cierń, Gopal odczuje tak wiele bólu.” Ta myśl 
sprawiła, że posmutniała. Gdy wielbiciel skupia swoją wizję na czerwonawych 
lotosowych stopach Pana, jest w stanie Go w ten sposób pochwycić. Gopal po-
myślał: „Teraz pozwolę się złapać. Matka jest bardzo zmęczona. Pozwolę jej, by 
Mnie złapała.” W taki oto sposób matka Yaśodā mogła pochwycić Pana.

Tego dnia była bardzo rozgniewana. Gopal przysporzył jej tak wiele niepoko-
ju: „Codziennie jest tak wiele skarg z powodu Jego kradzieży. Dzisiaj stłukł ten 
wielki gliniany garnek z jogurtem, potem rozdał całe mākhan małpom i na koniec 
tak bardzo się przez Niego zmęczyłam. To dziecko zirytowało mnie na tak wiele 
sposobów.” Matka była bardzo rozgniewana. Trzymając rózgę w prawej dłoni, 
lewą pochwyciła Gopala. Następnie przywiązała Go do drewnianego moździerza.

Rózga Matki

W Dāmodarāṣṭace, Satyavrata Muni strześcił tę līlę i opisał formę Dāmodara:

namāmīsvaraṁ sac-cid-ānanda-rūpaṁ
lasat-kuṇḍalaṁ gokule bhrājamānam
yaśodā-bhiyolūkhalād dhāvamānaṁ
parāmṛńtam atyantato drutya gopyā

Temu Najwyższemu Panu, którego forma jest uosobieniem wiecznej egzy-
stencji, wiedzy i szczęścia, którego kolczyki w kształcie rekinów kołyszą się 
tam i z powrotem, który roztacza piękny blask w boskim królestwie Goku-
li, który szybko ucieka od drewnianego moździerza ze strachu przed matką 
Yaśodą – ponieważ został przyłapany na zbiciu glinianego garnka z jogurtem 
i kradzieży masła zawieszonego pod sufitem i który został przez nią złapany – 
temu Najwyższemu Panu Śrī Dāmodarze ofiarowuje moje pokorne pokłony.

Taka wspaniała rozrywka w Gokuli! Gopal skradł mākhan. Matka Yaśodā usi-
łuje Go złapać. Gopal ucieka bardzo szybko zygzakiem. Ona biegnie tuż za Nim, 
drutya gopyā, i ostatecznie Go łapie. Taka forma! Taki obraz! Bhakta, którego 
rasą jest vātsalya-rasa może myśleć: „Och, pragnę zobaczyć tę formę.” Uciekają-
cy Gopal, a za Nim biegnąca matka Yaśodā. Ostatecznie Yaśodā Go łapie.

Widząc matkę w takim rozgniewanym nastroju, Gopal zaczyna płakać. Jego 
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kolczyki zaczęły się trząść z powodu przyspieszonego oddechu. Jego pierś po-
ruszała się do przodu i do tyłu, gdy obydwiema dłońmi tarł Swoje oczy. Matka 
posmarowała wcześniej Jego oczy czarnym kosmetykiem i teraz On rozmazał go 
na całej czarnej twarzy. Taka wspaniała forma! Dalej Satyavrata Muni napisał 
(Dāmodarāṣṭaka werset 2):

rudantaṁ muhur netra-yugmaṁ mṛjantaṁ
karāmbhoja-yugmena sātaṅka-netram

muhuḥ śvāsa-kampa-trirekhāṅka-kaṇṭha-
sthita-graiva dāmodaraṁ bhakti-baddham

Widząc w ręce Swej matki kij do ubijania masła, płacze i raz za razem oczy 
Swoimi dwoma lotosowymi rączkami. Jego oczy przepełnione są strachem, a 
naszyjnik z pereł dookoła Jego oznaczonej trzema liniami i przypominającej 
konchę szyi, trzęsie się z powodu szybkiego oddychania wywołanego płaczem. 
Temu Najwyższemu Panu Śrī Dāmodarze, którego brzuszek związany jest 
nie sznurem, lecz czystą miłością matki, ofiarowuje moje pokorne pokłony.

Gopal płakał. Jego dwie lotosowe dłonie tarły oczy. Sātaṅka-netram – Jego 
oczy były przepełnione strachem. Muhuḥ śvāsa-kampa – oddychał ciężko. 
Trirekhā – trzy linie na Jego szyi. Jego pierś poruszała się do przodu i do tyłu. Tak 
wygląda Jego forma, wspaniała forma!

To jest vātsalya-rasa. Stojąc tam z rózgą w dłoni, matka Yaśodā była bardzo 
rozgniewana. Gopal płacząc powiedział: „Matko, dlaczego trzymasz tę rózgę? 
Wyrzuć ją.” Matka się zaśmiała i powiedziała: „Tak, teraz już nie jest potrzebna. 
Związałam Go.” Zatem matka Yaśodā wyrzuciła ją. Bhāyanaṁ-bhāyaṅkara – Naj-
wyższy Pan, którego boją się wszystkie demony, płakał ze strachu widząc rózgę 
w dłoni Swojej matki. Gdy matka Yaśodā upuściła ją, Gopal spojrzał na Swoich 
przyjaciół i zaśmiał się. Wówczas Yaśodā powiedziała: „O Gopal, tak bardzo się 
boisz. Płaczesz…” Gopal spoglądając na Swoich przyjaciół śmiał się, jednak gdy 
tylko odwrócił twarz ku matce zaczął płakać. Gopal powstrzymał śmiech, ponie-
waż gdyby Yaśodā go zobaczyła, popsułoby to całą līlę.

Gdy cała ta sytuacja miała miejsce, przyszło tam kilku pasterzy i pasterek. 
Młode dziewczęta widząc budzący litość stan matki Yaśody, to jak bardzo była 
zmęczona, spojrzały na siebie i uśmiechnęły się. Dojrzałe kobiety powiedzia-
ły: „Och, Yaśodā, dlaczego tak się złościsz? Gopal jest tylko małym dzieckiem. 
Uwolnij Go, uwolnij. Nie związuj Go!”
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Nasz przyjaciel!

Przyjaciele Gopala: Śrīdāmā, Madhumaṅgala, Subala i inni stali w oddali. Nie 
mogli podejść bliżej ponieważ matka była bardzo rozgniewana. Ich serca zaczęły 
krwawić: „Och, nasz przyjaciel jest w niewoli! W jaki sposób możemy Go uwol-
nić?” To jest sākhya-rasa. Ich drogi przyjaciel znajdował się w niewoli. Matka 
przywiązała Go do drewnianego moździerza. Nie śmieli podejść bliżej z powodu 
jej gniewu, jednak zaczęli rozmyślać nad tym, jak Go uwolnić. Gopal spojrzał na 
stojących w oddali przyjaciół. Dali Mu wtedy znak i wyszeptali: „Kānu, Kānu, 
czołgaj się, czołgaj!” To jest sākhya-rasa. Odczuwał tak wiele współczucia dla 
Swoich przyjaciół. Oni myśleli: „W jaki sposób można uwolnić naszego przyja-
ciela?” Taki wspaniały, wspaniały nastrój! Najwyższy Pan, który przecina więzy 
niewoli każdego, Samemu znalazł się w niewoli! Jego przyjaciele odczuwając 
ból w sercu myśleli: „Jak można uwolnić naszego Kānu? To jest nasz przyjaciel, 
bandhu-jana.” Nigdy nie myśleli o Nim jak o Bhagavānie. Taka czysta rasa, taki 
czysty nastrój! Patrząc na przyjaciół, Gopal uśmiechał się, natomiast spoglądając 
na matkę – płakał.

Gopal wyczołgał się na dziedziniec. Gdy wcisnął się pomiędzy dwa drzewa 
Arjuna, moździerz przewrócił się i utknął w poprzek. Tak Gopal wyrwał drzewa z 
korzeniami, przewracając je na ziemię z wielkim hukiem. Słysząc to wszyscy pod-
biegli do tamtego miejsca. Przybiegła tam Matka Yaśodā, Nanda Mahārāja, wielu 
pasterzy i gopī. Powiedzieli: „Co się stało? Co się stało?” Przemówili chłopcy 
pasterze: „Widzieliśmy to na własne oczy. Matka Yaśodā przywiązała Go do moź-
dzierza. Kānu się wyczołgał i te drzewa zostały wyrwane z korzeniami.” Wtedy 
Nanda Mahārāja uwolnił Kṛṣṇę. Przyjaciele Gopala byli z tego powodu bardzo 
szczęśliwi.

Gdy drzewa upadły z wielkim hukiem, na miejscu pojawili się wszyscy. Matka 
Yaśodā powiedziała: „Co stało się z moim Gopalem? Co się stało? Co się stało?” 
Płacząc i płacząc pytała: „Gdzie jest mój Gopal? Gdzie jest mój Gopal?” Nanda 
Mahārāja podszedł do Kṛṣṇy i uwolnił go z więzów. Wówczas Yaśodā natych-
miast wzięła Go na ręce i poszła do domu. Wtedy Gopal zaczął ssać pierś Swojej 
matki. To jest mādhurya-līlā – taka słodka, piękna līlā, vātsalya-rasa. Choć miało 
tam miejsce odrobinę bogactwa, było jednak ukryte.

Gopal powiedział: „Matko, co ci się stało? Dlaczego płaczesz?” W oczach 
Yaśody były łzy, premāśru – łzy miłości. Myślała sobie: „Och, dlaczego związa-
łam Gopala? Dlaczego to zrobiłam?” Rozpaczała roniąc łzy. Gopal powiedział: 
„Matko, co ci się stało? Wcześniej rano sprawiłaś, że płakałem. Ssałem twoją 
pierś, a ty postawiłaś Mnie na ziemię. Następnie wyszłaś i to sprawiło, że zaczą-
łem płakać. Teraz to Ja przyczyniłem się do twojego płaczu. Teraz płaczesz.” Ona 
płakała, a Gopal się śmiał. Gopal siedział na kolanach matki i w pełni satysfakcji 
ssał jej pierś. Położył Swoje małe dłonie na jej twarzy. W jej oczach były łzy. 
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Jakby pocieszając matkę, Pan dał błogosławieństwo Swemu wielbicielowi. Ona 
myślała: „Jestem taka podła. Związałam mojego Gopala. Dlaczego to zrobiłam?” 
Myśląc w ten sposób roniła łzy miłości – premāśru. Taka wspaniała līlā, bhakti-
-rasa. To jest śuddha-bhāva, czysta vātsalya-rasa. Vrajeśvarī, matka Yaśodā zwią-
zała Gopala. Któż inny jest w stanie zrobić coś takiego?

Dla dzieci kradzież jest czymś naturalnym, dlatego w dzieciństwie Kṛṣṇa kradł 
mākhan. Gdy podrósł, gdy miał sześć – dziesięć lat, w czasie paugaṇḍa-līlā ukradł 
damom Vrajy ich ubrania. Jest On największym ze złodziei – caura-graganya. On 
może ukraść i ciebie, jednak nie jesteś tego wart. Jeśli jednak się przygotujesz, 
jeśli rozwiniesz czyste prema-bhakti, wówczas Kṛṣṇa skradnie twoje serce. Zatem 
w czasie Swych dziecięcych dni, Kṛṣṇa kradł mākhan z domów gopī. W wieku 
paugaṇḍa ukradł ubrania damom Vrajabhūmi. A gdy podrósł jeszcze bardziej, w 
trakcie kaiśora-kāla – wieku pomiędzy dziesiątym, a piętnastym rokiem życia, 
skradł serca gopī. Jako īśvara, jako Najwyższy Pan, również kradnie pāpa-tāpa – 
grzechy i cierpienia bhaktów. On jest takim złodziejem – najlepszym ze złodziei. 
Caitanya-caritāmṛta (Antya 7.30) opisuje:

śuddha-bhāve sakhā kare skandhe ārohaṇa
śuddha-bhāve vrajeśvari karena bandhana

W czystej świadomości Kṛṣṇy, przyjaciel wspina się na barki Kṛṣṇy, a matka 
Yaśodā związuje Pana.

W czystej sākhya-rasie, Kṛṣṇa nosi Śrīdāmę na plecach. Bawią się, czasami 
Kṛṣṇa zostaje pokonany i zwycięża Śrīdāmā. Wtedy Kṛṣṇa niesie Śrīdāmę na ple-
cach i biega dookoła. Kavirāja Gosvāmī wyjaśnia w Caitanya-caritāmṛcie (Ma-
dhya 9.214):

ananta brahmāṇḍa koṭi bahe jāre mane
se tumi śrīdāma — gopa bahilā āpane

Niezliczone miliony wszechświatów manifestują się z Twoich myśli. Pomimo 
tego jednak osobiści nosisz gopā Śrīdāmę.

Dzwoneczek jest niepotrzebny

W Caitanya-bhāgavata (Madhya 23.461-462) zostało ponownie powiedziane:

je-se-dravya sevakera sarvabhāve khāya
naivedhyādi vidhira o apekṣā nāhi cāya
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alpa dravya dāseo nā dile bale khāya
tāra sākṣī brāhmaṇera khuda dvārakāya

Z wielką miłością, Pan natychmiast zjada cokolwiek ofiarowuje Mu wielbi-
ciel. Nie zamierza czekać na zakończenie całego rytuału. Jeśli wielbiciel ma 
bardzo mało jedzenia i dlatego nie ofiaruje go, Pan zjada go siłą. Łuskany ryż 
bramina Sudāmy jest tego dowodem.

To jest czysta miłość. By okazać uczucie Swoim wielbicielom, Kṛṣṇa czasami 
wyrywa kęs jakiejś potrawy z ust wielbiciela, tak jak ma to miejsce w wymianach 
z Jego przyjaciółmi, chłopcami pasterzami. Robi to z miłości. Gdy czysty wielbi-
ciel coś ofiarowuje, Kṛṣṇa natychmiast to przyjmuje. Dzwonienie dzwoneczkiem 
i intonowanie mantr nie jest konieczne. Wymagana jest wyłącznie czysta miłość. 
Wszystkie vidhi – zasad pism nie są potrzebne. Gdy wielbiciel ofiarowuje coś z 
miłością, wówczas rytuały nie są potrzebne. Gdy wielbiciel ofiarowuje Mu coś z 
miłością, nie ma potrzeby wykonywania rytuałów. Kṛṣṇa zabiera ich ofiarowanie 
nawet jeśli wielbiciel Mu go nie daje. Jest taki przykład Sudāmy vipra – biednego 
bramina. Udał się on do Dvāraki, by zobaczyć się z Kṛṣṇą. Był bardzo biedny i nie 
miał niczego w domu. Chciał coś zabrać dla Kṛṣṇy, jednak nie mógł niczego zna-
leźć. Ostatecznie jego żona przyniosła trochę brzydko pachnącego łuskanego ryżu 
z domu sąsiadów. Owinął go w swoje zniszczone ubranie i zabrał ze sobą. Gdy 
przybył do Dvāraki, w której Kṛṣṇa jest królem, ujrzał niewyobrażalne bogactwa. 
Na ich widok zawstydził się. Pomyślał: „Co ja przyniosłem? Mój przyjaciel Kṛṣṇa 
ma wokół Siebie takie luksusy. Łuskany ryż jest tak nieznaczny. Jak mogę Mu go 
ofiarować?” Zatem ukrył go pod pachą. Jednakże Kṛṣṇa wie wszystko. W dziesią-
tym Canto Bhāgavatam (81.3) zapytał Sudāmę:

kim upāyanam ānītaṁ
brahman me bhavatā gṛhāt
aṇv apy upāhṛtaṁ bhaktaiḥ

premṇā bhury eva me bhavet
bhūry apy abhaktopahṛtaṁ

na me toṣāya kalpate

Kṛṣṇa powiedział: „O Mój przyjacielu, o braminie Sudāmo, czy przyniosłeś 
coś dla Mnie? Co tam masz? Dlaczego mi tego nie dajesz? Jeśli jest to coś 
nieznacznego, wciąż ma to dla Mnie ogromną wartość, gdyż nasycone jest 
miłosnym nastrojem. Przyjmuję wyłącznie to uczucie, nic więcej. Ten, kto 
jest abhaktą – nie jest Moim wielbicielem – nawet jeśli ofiarowuje Mi tak 
wiele rzeczy w ilości tak wielkiej, jak wielkie są góry Himalaje, nigdy tego 
nie przyjmę. Przyjmuje wyłącznie miłosny nastrój. Nawet jeśli Mój wielbiciel 
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ofiarowuje coś bardzo nieznacznego, jeśli jednak robi to z miłością i odda-
niem, wówczas ten akt tak wiele znaczy dla Mnie. Zatem co Mi przyniosłeś? 
Dlaczego Mi tego nie dajesz?”

Ze wstydu Sudāmā ukrył ryż pod pachą. A jest tam przecież pot. To był bardzo 
stary, popsuty ryż, a teraz jeszcze nasiąknięty potem. Jeśli byś go spróbował na-
tychmiast powiedziałbyś: „O, fuj, ale śmierdzi!” Sudāmā go nie dawał, więc Kṛṣṇa 
wyrwał go i zjadając całą garść powiedział: „Och, wspaniałe, takie słodkie.” Jeśli 
to my byśmy go spróbowali, powiedzielibyśmy: „Fuj! Słone, niesmaczne.” Jed-
nak Kṛṣṇa rzekł: „Och, wspaniałe, takie słodkie.” Jak opisuje to Bhāgavata Mahā-
purāṇa (10.81.10), Kṛṣṇa wziął jedną garść i gdy miał zjeść drugą, Rukmiṇī-devī, 
Lakṣmī – bogini fortuny, złapała Go za rękę mówiąc: „Wystarczy, wystarczy.”

iti muṣṭiṁ sakṛj jagdhvā dvitīyāṁ jagdhum ādade
tāvac chrīr jagṛhe hastaṁ tat-parā parameńṭhinaḥ

Mówiąc to, Najwyższy Pan zjadł całą jego garść i gdy miał wziąć następną 
bogini Rukmiṇī zatrzymał Jego rękę.

Gdy Kṛṣṇa miał zamiar wziąć drugą garść, Rukmiṇī-devī złapała Go za rękę 
mówiąc: „Wystarczy. Teraz muszę mu służyć. Jeśli przyjmiesz tą drugą garść, 
będziesz musiał mu mnie oddać. Wystarczy.”

To jest czysty miłosny nastrój – alpa dravya dāseo nā dile bale khāya.1 Sudāmā 
zawstydzony myślał: „Jak mogę ofiarować taką nieznaczną rzecz? Kṛṣṇa posiada 
tak wiele bogactwa.” Jednak Kṛṣṇa wyrwał ten ryż, gdyż był ofiarowany z miło-
ścią.

Resztki Pāṇḍavów

Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura opisuje w Caitanya-bhāgavata (Madhya 
23.462):

avaśeṣe sevakere kare ātmāsāt
tāra sākṣī vanavāse yudhiṣṭhira śāka

Pan zjada również resztki posiłku Swego służącego. Dowodem tego są warzy-
wa Yudhiṣṭhiry, gdy ten żył w lesie.

2 Caitanya-bhāgavata (Madhya 23.462)
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Pewnego razy Yudhiṣṭhira Mahārāja, jego bracia i żona Draupadī mieszkali w 
lesie. Duryodhana wysłał Durvāsę Muniego, by odwiedził wieczorem Pāṇḍavów 
myśląc: „Nie będą mieli jedzenia, by go nakarmić, więc Durvāsā wpadnie w szał, 
przeklnie ich i spali na popiół.” Z taką nikczemną myślą Duryodhana wysłał go. 
Jednak kṛṣṇa rakṣyati – Kṛṣṇa chroni Swoich wielbicieli. Pāṇḍavowie są bardzo 
drogimi wielbicielami Kṛṣṇy. Kto jest w stanie ich skrzywdzić? Zatem przyszedł 
do nich Kṛṣṇa. Draupadī miała wtedy problem. Nie było jedzenia, więc jak mogli 
nakarmić gości. Durvāsā przyszedł z tysiącami uczniów. „Kto uratuje mnie od 
tego niebezpieczeństwa?” Pomyślała, że wyłącznie Kṛṣṇa może to uczynić. Zatem 
zawołała: „Kṛṣṇo!” I Kṛṣṇa przybiegł z oddali krzycząc: „Draupadī, Draupadī, 
Draupadī! Jestem bardzo głodny! Bardzo głodny! Daj mi coś do jedzenia!” 
Draupadī odparła: „W tym jest problem, że nie ma nic do jedzenia.” Kṛṣṇa rzekł: 
„Nie, musi coś jeszcze być. Sprawdź naczynia. Coś tam musiało zostać.”

Tego dnia, Draupadī ugotował trochę śāku – szpinaku. Został tam jeden mały 
liść, przyklejony do brzegu garnka, który nie odpadł podczas zmywania. Kṛṣṇa 
powiedział: „Och, tak. Coś tam jednak jest.” Wziął tej jeden mały listek i zjadł go 
z wielką przyjemnością. „Och, dałaś Mi tak wiele! Mój brzuch jest pełen.” To była 
wyłącznie miłość, nic więcej.

Premī-bhakta

Kṛṣṇa należy do takiego premī-bhakty, który związał Go sznurem miłości w 
swoim sercu. Tylko ktoś taki jest w stanie dać innym Kṛṣṇę. Caitanya-bhāgavata 
(Madhya 23.464-465) opisuje:

sevaka kṛṣṇera pitā, mātā, patnī, bhāi
’dāsa’ bai kṛṣṇera dvitīya āra nāhi

Premī-bhaktą Pana Kṛṣṇy jest Jego ojciec, matka, żona i brat. Pan Kṛṣṇa 
w żaden sposób nie uważa Swoich czystych wielbicieli za różnego od Siebie 
samego.

je rūpa cintye dāse se-i rūpa haya
dāse kṛṣṇe karibāre pāraye vikraya

Kṛṣṇa pojawia się w formie, którą Jego drogi wielbiciel pragnie ujrzeć. Daje 
wielbicielom moc rozdania Go innym.

W Śaraṇāgati (Bhajana-lālasā, pieśń 7), Ṭhākura Bhaktivinoda napisał:
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kṛṣṇa se tomāra, kṛṣṇa dite pāro
tomāra śakati āche

āmi to’ kāṅgāla ‘kṛṣṇa’ ‘kṛṣṇa’ boli
dhāi tava pāche pāche

O, godny czci vaiṣṇavo, Kṛṣṇa należy do ciebie. Masz moc dania Go mnie. Po 
prostu biegnę za tobą krzycząc: „Kṛṣṇa! Kṛṣṇa!”

A kto może dać Kṛṣṇę? Wyłącznie ten, kto Go posiada. Inaczej jak można 
dać coś, czego się nie ma? Kto może dać cokolwiek w taki sposób? Nikt. Dāse 
kṛṣṇe karibāre – wyłącznie premī-bhakta może dać Kṛṣṇę. Nikt inny. Cztery Vedy 
śpiewają, że Kṛṣṇa, Najwyższy Pan, jest sevaka-vatsala – bardzo drogi Swoim 
wielbicielom. Jest On bhakta-vatsala. Kṛṣṇa manifestuje się przed takimi premī-
bhaktami. On zawsze z nimi jest. Caitanya-bhāgavata (Madhya 23.466) mówi:

sevaka vatsala prabhu’ cāri vede gāya
sevakera sthāne kṛṣṇa prakāśe sadāya

„Najwyższa Osoba Boga kocha Swoje sługi.” Vedy śpiewają o tym. Pan Kṛṣṇa 
zawsze pojawia się przed Swoimi wielbicielami.

Te rozrywki są tak pełne miłości. Są wspaniałe, bardzo doskonałe i niewyobra-
żalne. Zarówno Bhagavān jak i bhakta doświadczają w nich przyjemności. Kṛṣṇa 
jest prīti-viṣaya – obiektem miłości, podczas gdy premī-bhakta jest pritī-āśraya 
– jej siedzibą. Zatem Bhagavān, będąc obiektem āśrayi, nie może zdobyć smaku 
i przyjemności, których doświadcza bhakta. Smak i szczęście, które otrzymuje 
bhakta jest āśraya-jātīya, jest w kategorii āśraya. Kṛṣṇa nie jest w stanie jej zro-
zumieć, gdyż znajduje się w innej kategorii – viṣaya. Jest to techniczny język.

Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī opisuje w Caitanya-caritāmṛcie (Antya 
18.16-17):

bhakta-premāra yata daśā, ye gati prakāra
yata duḥkha, yata sukha, yateka vikāra

kṛṣṇa tāhā samyak nā pāre jānite
bhakta-bhāva aṅgīkare tāhā āsvādite

Sam Kṛṣṇa nie może w pełni zrozumieć stanów, sposobu postępu, szczęścia i 
nieszczęścia oraz nastrojów ekstatycznej miłości Swych wielbicieli. Dlatego 
Sam przyjmuje rolę jednego z nich, by w pełni zasmakować tych uczuć.

Rozdział  IV – Związany przez miłość



58

W Caitanya-caritāmṛcie Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī napisał w taki oto 
sposób. Co jest stanem premī-bhakty. Co jest jego szczęściem. Co jest jego nie-
szczęściem? Jaki jest jego nastrój? Kṛṣṇa nie potrafi tego zrozumieć. By to pojąć, 
przyjmuje nastrój bhakty i przychodzi tutaj, by tego zasmakować. Zatem Kṛṣṇa 
przyjąwszy nastrój bhakti zstępuje tu jako Gaurāṅga Mahāprabhu, bhakta-rūpa, 
by smakować tę bhakti-rasę, āśraya-jātīya-rasę – nastrój kategorii āśraya. To taka 
wspaniała līlā.
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Rozdział V – Słodkie rozrywki Vrajabhūmi

Pan Śrī Kṛṣṇa, pogrążony w takiej transcendentalnej miłości, raduje się we 
Vrajy razem ze Swoimi oddanymi sługami, przyjaciółmi, rodzicami i kochan-
kami.

ZNACZENIE: Zstąpienie Śrī Kṛṣṇy, Absolutnej Osoby Boga, jest bardzo celowe. 
W Bhagavad-gīcie powiedziane jest, że jeśli ktoś zna prawdę o zstąpieniu Śrī 
Kṛṣṇy i Jego różnych czynnościach, natychmiast zostaje wyzwolony i po opusz-
czeniu swego obecnego ciała materialnego nie upada ponownie do tej egzystencji 
narodzin i śmierci. Innymi słowy, ten, kto rzeczywiście rozumie Kṛṣṇę, czyni swe 
życie doskonałym. Niedoskonałe życie realizujemy w egzystencji materialnej, w 
pięciu różnych związkach, które mamy z każdym w tym materialnym świecie: 
neutralnym, służenia, przyjaźni, miłości rodzicielskiej oraz miłości pomiędzy mę-
żem i żoną, czy zakochanym i ukochaną. Tych pięć związków, z których czerpie-
my radość w tym materialnym świecie, jest wypaczonymi odbiciami związków 
z Absolutną Osobą Boga w naturze transcendentalnej. Ta Absolutna Osoba, Śrī 
Kṛṣṇa, zstępuje po to, aby odnowić tych pięć wiecznie istniejących związków. 
Wskutek tego manifestuje Swe transcendentalne rozrywki we Vrajy, tak aby mo-
gły one przyciągnąć ludzi w tę sferę czynności i by w ten sposób byli oni w stanie 
porzucić doczesne związki będące imitacjami. Następnie, po całkowitym przeja-
wieniu takich czynów, Pan odchodzi.

Śrī Caitanya-caritāmṛta, Ādi 3.12

Osoba, która przyszła do ścieżki bhajana – bhajana-patha, powinna zawsze 
pamiętać o trzech rzeczach. Pierwszą rzeczą jest tattva – podstawowa zasada, dru-
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gą jest tathya – rzeczywistość, trzecią zaś jest līlā-tātparya – ważność rozrywek 
Kṛṣṇy.

Pierwsza tattva – svarūpa-upalabdhi – oznacza, że należy rozumieć rzeczy w 
prawdzie:

Bhagavad-gītā opisuje:

janma karma ca me divyam evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti so ’rjuna

Kto zna transcendentalną naturę Mojego pojawiania się i Moich czynów, ten, 
opuściwszy to ciało, nigdy nie rodzi się ponownie w tym świecie materialnym, 
ale osiąga Moją wieczną siedzibę, o Arjuno.

Kṛṣṇa raz za razem powtarza to w Gīcie: na tu mām abhijānanti tattvenātaś 
cyavanti te1 – Ci, którzy nie rozpoznają Mojej transcendentalnej natury upadają. 
Oraz tato māṁ tattvato jñātvā viśate tad-anantaram2 – Ten, kto dzięki oddaniu 
rozumie Mnie, może wejść do królestwa Boga.

Kṛṣṇa mówi: „Moje narodziny, Moje pojawienie się i czynności nie są mate-
rialne. Są transcendentalne, duchowe. Ten, kto rozumie to w tattvie – w prawdzie 
– wówczas obecne narodziny będą jego ostatnimi. Po opuszczeniu tego ciała z 
pewnością uda się do Mnie. Nigdy nie będzie musiał tutaj wracać. Bez ponow-
nych narodzin. Bez upadku.” Ten werset z czternastego rozdziału Bhagavat-gīty 
opisuje jak powinniśmy zrozumieć Kṛṣṇę w tattvie.

Drugą rzeczą jest tathya. Tathya znaczy: „To, co jest rzeczywiście faktem.” 
Trzecią jest līlā-tātparya – które jest znaczeniem szczególnej līlā – rozrywki. O 
Tych trzech rzeczach należy pamiętać.

Babcine historie

Wszystkie līlā Kṛṣṇy opierają jest na tattvie. Jeśli ktoś rozumie tattvę, wów-
czas będzie w stanie smakować ich nastroju. Bez tego nie będzie to możliwe. Līlā 
Kṛṣṇy nie są wymyślonymi historiami, jak to ma miejsce w przypadku babcinych 
historii – āī-mā-kāhāṇī. Babcie opowiadają historie swoim wnukom. Jest taka jed-
na historia, którą opowiada się Orisie:

„Och moje wnuczki, w pewnym lesie żyła sobie wiedźma. Dawno, dawno 
temu syn króla, bardzo przystojny królewicz, udał się do tego lasu. Gdy stara 
wiedźma zobaczyła go, pomyślała sobie: ‘Ach! Jaki wspaniały i przystojny ksią-

1 Bhagavad-gītā 9.24

2 Bhagavad-gītā 18.55
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żę! Chcę się nim cieszyć.’ Znała magię i dzięki temu mogła zmienić swoja formę. 
Zatem wiedźma ta, choć bardzo stara, wychudzona i brzydka sprawiła, że wy-
glądał jak bardzo piękna młoda księżniczka. Na jej widok książę poczuł wielką 
atrakcję i natychmiast się do niej przywiązał.

Wiedźma pomyślała: ‘Teraz książę jest w moich sidłach.’ Dzięki swoim mo-
com zamieniła księcia w czarnego kozła i związała go.”

Właśnie takie historie babcie opowiadają swoim wnukom. Historie Kṛṣṇa-līlā 
nie są jednak takimi opowieściami. Oparte są na tattvie i wypełnia je nastrój nek-
taru – bhakti-rasa.

Dyskutujemy na temat dāsya-, sakhya-, vātsalya- oraz mādhurya-rasy. Rasa 
istnieje po to, by ją smakować. Jeśli ktoś jest w stanie zrozumieć znaczenie roz-
rywki, wówczas będzie mógł zasmakować jej nastroju i w rezultacie doświadczać 
stanu najwyższą błogości – paramānandy.

Poszukiwanie Kṛṣṇy

We Vrajabhūmi, Kṛṣṇa wykonuje wiele wspaniałych rozrywek. Gdy tylko 
wkroczył w wiek chłopięcy, zawsze okazywał bardzo duże poczucie humoru. 
Chłopcy pasterze, sakhā – przyjaciele Kṛṣṇy, rozumieją bardzo dobrze Jego men-
talność. Są zawsze gotowi postępować w sposób, który spełni Jego pragnienia.

Pewnego dnia chłopiec pasterz przyszedł do domu Nandy Mahārāja i zapytał: 
„Gdzie jest Kṛṣṇa?”

Nanda Mahārāja odparł: „Och, pewnie bawi się nad brzegiem Yamuny.”
Chłopiec pasterz: „Właśnie stamtąd wróciłem ale Go tam nie było. Nie widzia-

łem Go tam.”
Nanda Mahārāja: „Być może bawi się w Vaṁśīvaṭa?”
Nagle pojawił się tam inny chłopiec mówiąc: „Byłem tam przed chwilą. Kṛṣṇa 

się tam nie bawi. Nie widziałem Go tam.”
Nanda Mahārāja odparł: „Och, więc pewnie poszedł do domu Vṛṣabhānu.” 

Vṛṣabhānu jest ojcem Rādhārāṇī.
Przyszedł inny chłopiec: „Przychodzę od Vṛṣabhānu i Jego tam nie ma. W 

ogóle tam nie poszedł.”
Wówczas Nanda Mahārāja i Yaśodā-mātā zaczęli się bardzo niepokoić. „Gdzie 

On jest? Gdzie On jest? Gdzie jest Kṛṣṇa? Gdzie jest Kṛṣṇa?” Zaczęli Go wszędzie 
szukać. „Gdzie On jest? Gdzie? Gdzie jest nasz ukochany syn?”

Jednak przez cały ten czas Kṛṣṇa stał za drzwiami. Nagle zza nich wyskoczył 
i wykrzyknął: „Jestem tutaj! Jestem tutaj!”

Wszyscy podbiegli tam mówiąc: „Nareszcie! Jesteś! Szukaliśmy Cię wszę-
dzie.”

Wówczas Kṛṣṇa zaczął się śmiać i wszyscy roześmiali się razem z Nim

Rozdział  V – Słodkie rozrywki Vrajabhūmi
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W taki oto sposób Kṛṣṇa daje przyjemność wszystkim Swoim wielbicielom. On 
ma takie poczucie humoru i jest do tego taki błogi. Vraja-līlā Kṛṣṇy – Jego roz-
rywki we Vrajabhūmi są bardzo słodkie – mādhurya-maya-līlā.

Subala, przyjaciel Kṛṣṇy

Pewnego dnia Śrīmatī Rādhārāṇī zrobiła bardzo wspaniałą girlandę dla Kṛṣṇy 
i dała ją Vṛndā-devī mówiąc: „Weź ją i daj Kṛṣṇie.”

Vṛndā-devī pomyślała: „Subala-sakhā jest priya-narma-sakhā – jest bardzo 
drogi Kṛṣṇie. Jeśli to on weźmie tę girlandę i da ją Kṛṣṇie, wówczas Kṛṣṇa będzie 
bardzo zadowolony.” Tak Vṛndā-devī przekazała ją Subali.

Kṛṣṇa siedział na brzegu Rādhā-kuṇḍa. Było południe. Subala-sakhā przyszedł 
tam i ofiarował girlandę Kṛṣṇie. Następnie wyjaśnił, kto tę girlandę zrobił i jak 
dostała się ona w jego ręce.

Wówczas Kṛṣṇa powiedział: „Och! Siedziałem rozmyślając właśnie o 
Rādhārāṇī, gdy przyniosłeś tę girlandę. Mój umysł jest bardzo niespokojny. Pro-
szę, pomóż Mi. Pomóż. Sprowadź tutaj Rādhārāṇī. Proszę, sprowadź Ją tutaj. Pra-
gnę się z Nią spotkać.”

Subala-sakhā: „Och mój przyjacielu, to nie jest najlepszy czas. Jest południe. 
Sprowadzenie Rādhārāṇī o tej godzinie jest praktycznie niemożliwe. Mój przyja-
cielu, porzuć wszelką nadzieję. To nie będzie możliwe.”

Kṛṣṇa: „Mój drogi przyjacielu, ale Mój umysł jest bardzo poruszony i niespo-
kojny. Jeśli nie sprowadzisz tutaj Rādhārāṇī, utopię się w Yamunie i tak skończę 
ze Swoim życiem. Nie jestem w stanie przeżyć tej rozłąki.”

Subala pomyślał: „Och, mój przyjaciel nie może tego przeżyć? Utopi się w 
Yamunie? W porządku, jakimś sposobem muszę sprowadzić tutaj Rādhārāṇī, by 
sprawić przyjemność Kṛṣṇie.”

Mentalnością przyjaciół jest działania dla przyjemności drugiego. Sakhā za-
wsze rozumieją mentalność Kṛṣṇy. Wiedzą o czym myśli i w jaki sposób mogą 
Mu pomóc i sprawić przyjemność. To jest sakhya-rasa – madhura-rasa, słod-
ki nastrój. Takie są właśnie czynności priya-narma-sakhā. Są oni bardzo drodzy 
Kṛṣṇie.

Podejrzliwa Jaṭilā

Subala-sakhā jest wielkim ekspertem we wszystkich tych czynnościach. Udał 
się do domu Yāvaty – teścia Rādhārāṇī. Jaṭilā, teściowa Rādhārāṇī właśnie skoń-
czyła obiad i siedziała na werandzie spoglądając w okno Jej pokoju. Gdy zobaczy-
ła Subalę natychmiast zapytała: „Hej! Dlaczego przyszedłeś tutaj w południe?” 
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Ona dobrze wie: „Tak, ten chłopak przyszedł tutaj w określonym celu. To jest 
urwis.”

„Dlaczego tutaj przyszedłeś o tej godzinie?”
Wówczas Subala z wielką pokorą powiedział: „O matko! Zginęło jedno z mo-

ich cieląt. Szukałem we wszystkich możliwych miejscach, ale nie byłem w sta-
nie go odnaleźć. Ostatecznie przyszedłem tutaj. Ono może tutaj być. Matko, czy 
mogłabyś pójść i sprawdzić, czy ono tu jest? To uwolniłoby mnie od niepokoju.”

Jaṭilā bardzo się rozgniewała: „Właśnie zjadłam obiad. Nie mogę się ruszać. 
Sam pójdź i sprawdź.”

Subala takiej właśnie odpowiedzi oczekiwał. Choć wejście do środka było bar-
dzo trudne z powodu siedzącej w drzwiach Jaṭili, udało mu się to jednak osiągnąć. 
Wszystkie līlā Kṛṣṇy dzieją się na mocy cudownych aranżacji Yoga-māyi.

Pamiętając Yoga-māyę, Subala-sakhā pomodlił się, a następnie wszedł do po-
koju, gdzie przebywała Rādhārāṇī. Wszystko Jej powiedział: „Kṛṣṇa siedzi nad 
brzegiem Rādhā-kuṇḍa i intensywnie o Tobie myśli. Musisz tam pójść, inaczej 
utopi się w Yamunie.”

Rādhārāṇī odpowiedziała: „Ale jak mam to zrobić o tak dziwnej porze? A poza 
tym Moja teściowa siedzi w drzwiach. Jak mogę pójść? Jak mogę to zrobić?”

Ale czy istnieje coś, czego nie można zrobić? Jeśli bardzo pragniesz coś uczy-
nić, by sprawić przyjemność Kṛṣṇie, co jest niemożliwe? Kṛṣṇa może uczynić 
wszystko. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Kṛṣṇa daje inteligencję. Czysta 
inteligencja pochodzi od Niego. Gītā (10.10) opisuje:

teṣāṁ satata-yuktānāṁ bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ yena mām upayānti te

Tym, którzy zawsze są Mi oddani i z miłością Mi służą, Ja daję inteligencję, 
która do Mnie ich prowadzi.

Kṛṣṇa mówi: „Ten, kto jest satata-yuktā – nieustannie zaangażowanym z prītī 
– z miłością w Mój bhajana , daję mu czystą inteligencję.”

Przebranie Rādhārāṇī

Tak inteligencja podsunęła mu pewien pomysł. Ponieważ Subala-sakhā jest 
bardzo podobny do Rādhārāṇī, powiedział: „W porządku Rādhārāṇī, weź moje 
ubrania.” Dał Jej swoje dhoti, kurtę, turban i całą resztę. „Załóż to wszystko i daj 
mi Swoje sari. Ubiorę się w nie i zostanę tutaj.” Tak wymienili się ubraniami.

Więc jak teraz się stamtąd wydostać? Czujne spojrzenie Jaṭili i Kuṭili skupione 
jest na Rādhārāṇī. Jak się wydostać?

Rozdział  V – Słodkie rozrywki Vrajabhūmi
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Teraz, gdy Rādhārāṇī ubrana była w jego strój, Subala-sakhā powiedział: 
„Weź na ręce cielaka. Trzymaj go w taki sposób przyciskając do piersi i po prostu 
wyjdź.” Po czym przyprowadził jej zagubionego cielaka.

Rādhārāṇī zrobiła co polecił jej Subala. Ubrana w jego strój, podniosła cielaka, 
przycisnęła go do piersi i wyszła na zewnątrz. Gdy przechodziła obok Jaṭili powie-
działa udając Subalę: „Matko, znalazłem Mojego cielaka.”

„Och, masz go? W porządku, bardzo dobrze. A teraz idź stąd! Wynoś się!”
Tak Rādhārāṇī udała się do Rādhā-kuṇḍa i spotkała się z Kṛṣṇą. Szczęśliwe 

połączenie.
Jednakże Subala-sakhā wciąż siedział w Jej domu mając na sobie sari. Jak uda 

mu się stamtąd wydostać? Kolejny problem!
Zwyczajem było, że w południe wszystkie damy Vrajabhūmi udawały się do 

Sūrya-kuṇḍa, by ofiarować pūję Sūryadevie. Jako, że teraz było południe, wszyst-
kie gopī wyszły ze swoich domów.

Jaṭilā zawołała: „Och, moja synowo! Synowo! Czy nie idziesz do Sūrya-
kuṇḍa, by ofiarować pūję Sūryadevie?”

Udając głos Rādhy, Subala powiedział: „Tak, tak matko. Idę, idę!” W ten spo-
sób wydostał się z domu i poszedł do Rādhā-kuṇḍa. Kṛṣṇa był bardzo szczęśliwy, 
ponieważ Subala-sakhā prowadził przed sobą Rādhārāṇī. Kṛṣṇa spojrzał na niego 
i wszyscy zaczęli się śmiać.

Tak wygląda sākhya-rasa we vraja-līlā. Sakhā – przyjaciele Kṛṣṇy zawsze 
pomagają Mu i sprawiają przyjemność zgodnie z tym, czego pragnie. To są miło-
sne wymiany pomiędzy przyjaciółmi. Ta rozrywka znana jest jako subala-milana.

Podążając za Vrajavāsī

Kṛṣṇa pomyślał: „Pojawię się przyjmując nastrój wielbiciela i będę praktyko-
wał oddanie całym Swoim życiem. Jako bhakta będę praktykował i nauczał bhak-
ti. Cāri bhāva-bhakti diyā nācāmu bhuvana – Rozdam cztery rasy: dāsya-rati, 
sakhya-rati, vātsalya-rati oraz mādhurya-rati lub kāntā-bhāva i sprawię, że cały 
świat zatańczy intonując święte imiona: hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare 
hare hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare.”

Jeśli twoje intonowanie jest czyste, jeśli jest pozbawione obraz i intonujesz 
czyste imię, wówczas z pewnością osiągniesz kṛṣṇa-premę – osiągniesz Kṛṣṇę. 
Wówczas wszystkie te prīti-tattvy zostaną ci objawione. Co jest twoją rasą, czyli 
jak masz związek z Kṛṣṇą: dāsya-rati – służba, sakhya-rati – przyjaźń, vātsalya-
rati – miłość macierzyńska, czy też mādhurya-rati – nastrój małżeński. To wszyst-
ko zostanie ci wyjawione, gdy będziesz na etapie bhāvy i gdy twoje intonowanie 
będzie czyste i pozbawione obraz. W oparciu o związek jaki masz z Kṛṣṇą, bę-
dziesz podążać za szczególnymi bhaktami. Jeśli jesteś sākhya-bhaktą, wówczas 
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będziesz podążać za Śrīdāmą i Subalą. Idąc w ich ślady, pod ich przewodnictwem 
będziesz zaangażowany w miłosne relacje z Kṛṣṇą. Jeśli twoim nastrojem jest 
vātsalya-rasa – miłość rodzicielska, wówczas będziesz podążać za Nandą i Yaśo-
dą. Jeśli twoim nastrojem jest dāsya-rati, wówczas będziesz podążać za Rakta-
kiem i Patrakiem. Jeśli twoim nastrojem jest kāntā-bhāva, związek męża i żony – 
mādhurya-rasa, wówczas będziesz podążać za gopī. W ten sposób doświadczysz 
osobistych, miłosnych wymian z Kṛṣṇą. To jest rāgānugā-bhakti.

Rozdział  V – Słodkie rozrywki Vrajabhūmi
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Rozdział VI – Gdy miłość staje się coraz bardziej 
i bardziej intensywna

Jest tutaj jeszcze jeden punkt. Prabhupāda napisał: 

Bhakti można rozważać w trzech etapach, zwanych: guṇī-bhūta, pradhānī-bhūta 
oraz kevala i odpowiednio do tych etapów istnieją trzy działy, które nazywane są: 
jñāṇa, jñānamayī oraz rati, czyli prema – to jest prosta wiedza, miłość zmieszana 
z wiedzą i czysta miłość. Dzięki prostej wiedzy można bez zróżnicowania postrze-
gać transcendentalne szczęście. Ta percepcja nazywana jest māna-bhūti. Kiedy ktoś 
dochodzi do etapu jñānamayī, realizuje transcendentalne bogactwo Osoby Boga. A 
kiedy ktoś osiąga czystą miłość, realizuje transcendentalną formę Pana jako Pana 
Kṛṣṇy albo Pana Rāmy. To właśnie jest pożądane. Przywiązanie do Najwyższej 
Osoby Boga osiąga się szczególnie w mādhurya-rasie (śrī-vigraha-niṣṭha-rūpādi), 
Wówczas zaczynają się miłosne stosunki pomiędzy Panem a bhaktą.1

Prema jest tym, czego powinniśmy pragnąć. Jest to piąty cel życia, parama-
puruṣārtha – najwyższy cel. Prabhupāda napisał to krótkie zdanie: „Ta [rati lub 
prema] jest tym, czego powinniśmy pragnąć.” Przeznaczeniem rzadko osiąganych 
ludzkich narodzin jest osiągnięcie tego parama-puruṣārtha.

Mahāprabhu rozdaje tę premę poprzez intonowanie:

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare
hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare
mukhya-pathe jīva pāya kṛṣṇa-prema-dhana

1 Znaczenie do Śrīmad-Bhāgavatam 10.3.31



67

Głównym rezultatem intonowania świętego imienia jest otrzymanie skarbu 
kṛṣṇa-premy.1

niraparādhe nāma laile pāya prema-dhana

Jeśli twoje intonowanie jest pozbawione obraz, wówczas osiągniesz kṛṣṇa-
premę.2

Jeśli intonowanie hare kṛṣṇa jest wykonywane bez obraz, wówczas rezultatem 
jest kṛṣṇa-prema. To właśnie jest pożądane. Śrīla Prabhupāda napisał:

„Przywiązanie do Najwyższej Osoby Boga osiąga się szczególnie w mādhurya-
rasie (śrī-vigraha-niṣṭha-rūpādi), Wówczas zaczynają się miłosne stosunki pomię-
dzy Panem a bhaktą.”3

Dopóki nie ma rati, dopóki nie ma premy, wówczas miłosne wymiany nie są 
obecne.

Kīrtan Rādhy

Czym jest rati, a czym jest prema? Krsna jest rasa-svarūpą, rasa-mayą – jest 
formą i rezerwuarem wszystkich ras. Nawet wielcy święci, mędrcy, muni, yogini i 
siddha wykonujący sādhanę przez koṭi-janma – miliony narodzin, nie są w stanie 
osiągnąć kṛṣṇa-premy. Osiągnięcie jej jest wielką rzadkością. Kṛṣṇa-prema osią-
galna jest wyłącznie na Goloce Vṛndāvan. Jest cinmaya-vastu, całkowicie trans-
cendentalna. Nie ma w niej nic materialnego. Jest acintya-tattvą – niepojętą tattvą. 
Pierwsze pojawienie się premy znane jest jako rati.

Narottama dāsa Ṭhākura powiedział w Prārthanā (Pieśń 4):

golokera prema-dhana, hari-nāma-saṅkīrtana
rati nā janmila kene tāya

Hari-nāma saṅkīrtana nie należy do tego materialnego świata. Pochodzi z Go-
loki Vṛndāvan. Mahā-mantra został wspomniana w Rādhā-tantrze. Mieszkańcy 
Vrajabhumi, szczególnie gopī przewodzone przez Rādhārāṇī intonują:

1 Śrī Hari-nāma-cintāmaṇi 1.78

2 Caitanya-caritāmṛta, Antya 4.71

3 Znaczenie do Śrīmad-Bhāgavatam 10.3.31
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hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare
hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare

Podobnie Mahāprabhu wraz z towarzyszami, oni również intonowali tę man-
trę. Śrīla Prabhupāda dał nam jedną ilustrację w Caitanya-caritāmṛcie. W górnej 
części intonuje Rādhārāṇī i Jej sakhī. W dolnej części intonują w akompaniamen-
cie mṛdaṅg i karatāli Mahāprabhu, Nityānanda oraz Ich towarzysze. To jest to 
samo intonowanie. To jest golokera-prema-dhana. To jest rati. Pierwsze pojawie-
nie się premy znane jest jako rati.

Kres błogości

Zatem czym jest prema? Gaudīyā-vaiṣṇava-ācāryowie wyrazili swoją opinię 
na ten temat. Kavirāja Gosvāmī zdefiniował premę w Caitanya-caritāmṛcie w na-
stępujący sposób: ānanda-cinmaya-rasa premera ākhyāna – „Prema jest transcen-
dentalną błogością, czy też nastrojem, który emanuje z cinmaya-rasy – platformy 
duchowych nastrojów.”1 Jak i dlaczego się ona manifestuje? Śrīla Rūpa Gosvāmī 
podaje następującą definicję w Ujjvala-nīlamaṇi: yad-bhāva-bandhanaṁ yūnoḥ 
sa premā parikīrtataḥ – „Prema manifestuje się w miłosnych relacjach pomiędzy 
zakochanym i ukochanym w formie miłosnej więzi.”2 Ta bhāva-bandhana – mi-
łosna więź nie jest tymczasowa, nie jest przemijająca. Jest wieczna i opiera się na 
miłości.

Szkło i diament

Miłosna więź materialnego związku nie jest wieczna. Taki związek nie jest 
premą, a kāmą – pożądaniem. Prema nie jest osiągalna w materialnym świecie. 
Tutaj osiągalna jest wyłącznie kāma.

Caitanya-caritāmṛta (Ādi 4.165.) opisuje:

ātmendriya-prīti-vāñchā— tāre bali’ ‘kāma’
kṛṣṇendriya-prīti-icchā dhare ‘prema’ nāma

Pragnienie zadowalania własnych zmysłów jest zwane kāmą [pożądaniem], 
ale pragnienie zadowolenia zmysłów Pana Krany jest premą [miłością].

1 Caitanya-caritāmṛta, Madhya 8.159

2 Ujjvala-nīlamaṇi 14.63
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Tutaj każdy pragnie własnej przyjemności zmysłowej – nijendriya-prīti-
vāñchā. To jest pożądanie – kāma. Czy w tym świecie żyje osoba, która pragnie 
dać przyjemność zmysłom Kṛṣṇy? Jeśli ktoś rozwija pragnienie zadowolenia 
zmysłów Kṛṣṇy, wówczas to jest premą. Istnieje przepastna różnica pomiędzy 
kāmą, a premą. Wyglądają podobnie, tak jak podobnie wygląda szkło i diament. 
Nijendriya-prīti-vāñchā – pragnienie dania przyjemności własnym zmysłom jest 
pożądaniem. Kṛṣṇendriya-prīti-vāñchā – pragnienie dania przyjemności zmysłom 
Kṛṣṇy jest premą.

Jeśli jesteś studentem sanskrytu, możesz przeanalizować w jaki sposób te dwa 
słowa: „kāma” oraz „prema” wywodzą się ze swoich dhātu – źródłosłowów. Sło-
wo kāma pochodzi od kam-dhātu. Słowo prema pochodzi od prī-dhātu. Znacze-
nie tych dwóch dhātu: kam-dhātu oraz prī-dhātu jest takie samo: prīti-vāñchā 
– pragnienie przyjemności. Pragnienie przyjemności własnych zmysłów jest kāmą 
– pożądaniem, zaś pragnienie przyjemności zmysłów Kṛṣṇy jest premą. Choć wy-
glądają podobnie, tak jak podobnie wygląda szkło i diament, jest jednak pomiędzy 
nimi przepastna różnica.

Bhāva-bandhana – miłosna więź, miłosne zniewolenie pomiędzy zakochanym 
i ukochanym jest wieczne: ajara amara avināśī – nie może się zestarzeć, nie ma 
tam śmierci, nie może ulec zniszczeniu. To jest prema. Co nie jest wieczne, co 
może zostać zniszczone i starzeje się jest kāmą, a nie premą. W swej Ujjvala-
nilamaṇī (14.63) Rūpa Gosvāmī mówi:

sarvathā dhvaṁsa-rahitaṁ saty api dhvāṁsa-kāraṇe
yad-bhāva-bandhanaṁ yūnoḥ sa premā parikīrtitaḥ

Gdy miłość do Boskiej Pary pozostaje zawsze stałą i nieprzerwaną, nawet 
w obliczu przyczyny, która jest wystarczającą do zerwania tej miłości, takie 
nieustanne uczucie nazywane jest premą.

Choć mogą pojawić się wszelkiego rodzaju przyczyny zniszczenia miłości, 
ona nigdy nie zostaje zniszczoną. To jest prema. Takie uczucie pojawia się po-
między premī-bhaktą, a Bhagavānem. W tym materialnym świecie ona jest nie-
dostępna, gdyż wszystkie związki tutaj są tymczasowe i podlegają zniszczeniu. 
Wszystko w materialnym świecie jest zniekształconym odbiciem prawdziwego 
świata. Zniekształconym odbiciem premy jest pożądanie. Prema istnieje tam, po-
żądanie jest tutaj. W tym materialnym świecie nie ma miłości.

Coraz bardziej i bardziej intensywna

Kṛṣṇa jest prīti-viṣaya – obiektem miłości. Bhaktowie są prīti-āśraya – siedzi-
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bą miłości. Prema rozwija się stopniowo. Podany jest przykład soku z trzciny cu-
krowej. Jeśli kondensuje się sok, staje się on melasą. Jeśli kondensuje się melasę, 
staje się ona cukrem. Jeśli kondensuje się cukier, staje się on cukrem candy. Jeśli 
kondensuje się cukier candy, staje się on khaṇḍa-michari – wielkim blokiem can-
dy. Podobnie prema staje się coraz bardziej i bardziej i bardziej skondensowana, 
coraz bardziej intensywna. Dzieje się to stopniowo.

W vaiṣṇava-paribhāsā – języku vaiṣṇava, ten stopniowy rozwój opisany jest 
jako: rati, prema, sneha, māna, praṇaya, rāga, anurāga, bhāva oraz mahābhāva. 
Następnie ma miejsce rūḍha-mahābhāva, adhirūḍha-mahābhāva, modanākhya-
mahābhāva oraz mādanākhya-mahābhāva. Tak wygląda stopniowy rozwój pre-
my. To wszystko zostało przedyskutowane w Ujjvala-nīlamaṇi. Prabhupāda napi-
sał o rati i premie jak następuje:

„To właśnie jest pożądane. Przywiązanie do Najwyższej Osoby Boga osiąga 
się szczególnie w mādhurya-rasie (śrī-vigraha-niṣṭha-rūpādi), Wówczas zaczy-
nają się miłosne stosunki pomiędzy Panem a bhaktą.”1 Bez tego, miłosna wymia-
na nigdy się nie rozwinie.

Świetlista lampa serca

Gdy prema staje się bardziej intensywna, pojawia się sneha. Rūpa Gosvāmī 
opisał w Ujjvala-nīlamaṇi (14.79), że etap sneha serca jest niczym lampa – cid-
dīpa dīpanam. Kṛṣṇa mówi w Gīcie (10.10):

teśāṁ satata-yuktānāṁ bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ yena mām upayānti te

Tym, którzy zawsze są Mi oddani i z miłością Mi służą, Ja daję inteligencję, 
która do Mnie ich prowadzi.

Satata-yuktānāṁ bhajatāṁ prīti-pūrvakam – Ta prītī, miłość została tutaj opi-
sana. Ci, którzy zaangażowani są w bhajana dla Mnie z miłością, prīti-pūrvaka-
bhajana, którzy są satata-yukta – nieustannie przywiązani do Mnie, wówczas 
dadāmi buddhi-yogam – daję im czystą inteligencję, dzięki której mogą przyjść 
do Mnie. Następny werset (10.11) mówi:

teṣām evānukampārtham aham ajñāna-jaṁ tamaḥ
nāśayāmy ātma-bhāva-stho jñāna-dīpena bhāsvatā

1 Znaczenie do Śrīmad-Bhāgavatam 10.3.31
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Aby okazać im szczególną łaskę, Ja – który przebywam w ich sercach – roz-
praszam świetlistą lampą wiedzy ciemność zrodzoną z ignorancji.

Anukampā – z bezprzyczynowej łaski rozpraszam mrok panujący w ich ser-
cach i wzniecam lampę wiedzy. Zatem zostaje ona rozpalona w sercu – cid-dīpa-
dīpanam. Znaczy to, ze wznieca tę lampę właśnie tam, rozpraszając ignorancję, 
hṛdayaṁ-drāvayan.1 Serce staje się miękkie. Nie jest twarde niczym skała. Nasze 
twarde niczym kamień serce nigdy nie mięknie, ponieważ nie ma w nim rasy. Jest 
suche, suche, suche. Gdy pojawia się sneha, wówczas hṛdayaṁ-drāvayan – serce 
staje się miękkie i zaczyna topnieć.

Miliony oczu

A co się dzieję wraz z rozwojem sneha? Premī-bhakta pragnie nieustannie 
widzieć piękną formę Śyāmasundara. Im więcej Go widzi, tym bardziej pra-
gnie Go widzieć. Nigdy nie czuje przesytu. Zostało to wspomniane w Caitanya-
caritāmṛcie (Ādi 4.151):

koṭi netra nāhi dila, sabe dila dui
tāhāte nimeṣa, kṛṣṇa ki dekhiba muñi

Nie obdarzył nas milionami oczu do oglądania Kṛṣṇy. Dał nam tylko dwoje 
oczu i nawet te oczy mrugają. Jak więc będę mogła oglądać piękną twarz 
Kṛṣṇy?

Ten etap przyjdzie z czasem. Osoba rozwinie taką atrakcję do pięknej for-
my Krsny, że będzie nieustannie pragnęła ją oglądać – mādhurya-ghanila Kṛṣṇę, 
kiśora-kṛṣṇę – zawsze, bez mrugania oczu. Gopī potępiły Vidhātę, Brahmę: „Ten 
drań Brahmā! Nie ma pojęcia jak wspaniale stwarzać. Nie dał mi milionów oczu. 
Dał mi tylko dwoje oczu, w których mrugają powieki. Ale ja chcę patrzeć bez tego 
mrugania!” To przyjdzie z czasem. Osoba, która rozwinęła taki stan znajduje się 
na etapie sneha. Tacy wielbiciele będą zawsze pragnęli słuchać kṛṣṇa-kathā. Im 
bardziej słucha się takich słodkich transcendentalnych kathā, tym większa rozwija 
się chciwość picia pełnego nektaru nastroju, amṛty, bhagavat-kathāmṛty. Nie ma 
w tym przesytu, nie ma, nie ma. Taki wielbiciel będzie chciał słuchać więcej i wię-
cej. Tam nie ma mowy o zaśnięciu, a następnie powstaniu i wyjściu na zewnątrz. 
Gdy ktoś tak robi, nie potrafi smakować nektaru. Nie rozwinął smaku do tego 
pełnego nektaru nastroju. Ten słodki nastrój emanuje z intonowania imion:

1 Ujjvala-nīlamaṇi 14.79
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hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare
hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare

Ghee i miód

Ten prema-nāma-saṅkīrtan jest takim słodkim miodem. Rādhārāṇī powiedzia-
ła do jednej ze Swoich sakhī:

nā jāni kateka madhu śyāmanāme ache
go badana chāḍite nāhi pāre

„O sakhī, drogie towarzyszki, ile słodkiego miodu zawiera się w imieniu 
Śyāma. Och, mój język nie chce go opuścić!”1 

Jak wygląda twoje intonowanie? „Hare krizzs hare krizzs krizzs krizzs hare 
krizzs krzz krzz. Nareszcie koniec! Rākho! Mālā ko rākhado – można odłożyć 
korale na miejsce!” Czy to smakuje słodko? Myślisz wyłącznie o tym, jak je skoń-
czyć. Bez smaku. Bez miłosnego nastroju. Wszystko jałowe, jałowe! Spanie, za-
sypianie. A to jest przecież taka wspaniała słodycz, intonowanie jest niczym miód. 
Jeśli ktoś jest w stanie go smakować, jak może porzucić mālā? Nie jest w stanie! 
Nā jāni kateka madhu śyāmanāme ache go badana chāḍite nāhi pāre – „Ach! Imię 
Śyāmy jest tak słodkie, niczym transcendentalny, pełen nektaru miód. Mój język 
nie chce go opuścić.” To jest etap sneha.

Sneha jest dwóch rodzajów: ghṛta-sneha oraz madhu-sneha – podobny do 
ghee oraz podobny do miodu. Madhu-sneha stoi na wyższej pozycji w stosunku 
do ghṛta-sneha. Ghee topi się, podczas gdy madhu – miód, staje się coraz bardziej 
skondensowany. Sneha Candrāvali jest typu ghṛta – ghee, zaś sneha Rādhārāṇī 
jest typu madhu – miodu. Na tym polega różnica pomiędzy sneha Candrāvali i 
Rādhārāṇī. Kṛṣṇa nie doznaje takiej przyjemności, gdy spotyka się z Candrāvali. 
Nawet wtedy nieustannie pamięta Rādhārāṇī z powodu jej madhu-sneha.

Dąsy miłości

Gdy sneha staje się bardziej intensywna, nazywa się wówczas māną. Słowo 
māna można przetłumaczyć jako: „Dąsy miłości z powodu poufnych i zażyłych 
znajomości.” To jest māna – dąsy lub abhimāna – duma lub wyniosłość. Gdy 
sneha, a w szczególności madhu-sneha staje się bardziej intensywna, wówczas 

1 Caṇdidās, Nāyikāra-pūrvarāga 2
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przekształca się w mānę. W tym czasie pojawia się wspaniały nastrój pomiędzy 
kochankami – adbhuta-bhāva. Znany jest on jako adākṣiṇya-bhāva – nastrój 
lewego skrzydła. W Ujjvala-nīlamāṇi, Rūpa Gosvāmī wyjaśnia, że adākṣiṇya-
bhāva pojawia się wtedy, gdy premīka – zakochana lub bohaterka staje się bardzo 
poważna i nie ukazuje swoich uczuć. To jest māna. Na tym etapie, Rādhārāṇī 
lekceważy Kṛṣṇę i zaczyna się dąsać. Myśli sobie: „Nie spojrzę na twarz Kṛṣṇy! 
Zamiast przyjść do Mnie, udał się do kuñja Candrāvali.” Sakhī również mówią: 
„Tak! Koro upekṣaṇa! Koro upekṣaṇa! – Porzuć, porzuć Kṛṣṇę! Nie staraj się o 
Niego! On jest rozpustnikiem, osobą najbardziej niegodną zaufania!” Māna jest 
właśnie tego typu lekceważeniem.

Kṛṣṇa jest obiektem miłości. Ten przeciwny nastrój wobec Niego jest wyłącz-
nie zewnętrzny. W Swym sercu pragnie Kṛṣṇy, jednak na zewnątrz mówi: „Nie! 
Nie! Nie! Wynoś się! Wynoś się! Wynoś się! Nie chcę widzieć Twojej twarzy! Dla 
Ciebie drzwi są zamknięte. Wynoś się stąd!” Lalitā i Viśākhā mówią: „Dlaczego 
tu przyszedłeś, Kṛṣṇo? Wynoś się stąd! Idź już!” Jednak w głębi serca czują: „Nie, 
nie. Kṛṣṇa jest nam bardzo bliski.” Ta māna – dąsy miłości z powodu poufnych i 
zażyłych znajomości, skrywa uczucia. Gopī nigdy nie wyrażają swoich prawdzi-
wych uczuć i są zawsze bardzo poważne. To jest adākṣinya-bhāva. Na tym etapie 
viraha-daśā pojawia się tīvra – bardzo dotkliwy ból rozłąki. Potem, gdy māna 
zostaje powściągnięta, Rādhārāṇī zaczyna robić Sobie wyrzuty sumienia:

kāṅdiyā kahaye punaḥ dhik mora buddhi!
abhimāne hārāilām kānu-guṇa-nidhi

Płacze i potępia się mówiąc: „Och, Moja inteligencja jest bardzo niedobra! 
Rozwinęłam taką abhimāna – przewrotność. Z powodu tych dąsów – māny, stra-
ciła Kānu, który jest najdroższy Memu sercu, który jest obiektem Mojej miłości.” 
Następnie zaczyna odczuwać skruchę. To jest etap māna.

Kolor miłości

Gdy māna staje się bardziej intensywna, nazywana jest praṇayą. Na tym etapie 
ma miejsce abhinna-manana – brak jakichkolwiek różnic pomiędzy ukochanymi. 
Rūpa Gosvāmī opisał to jako viśrambha-bhāvę, podczas której ma miejsce wielka 
poufność bez poczucia szacunku i bojaźni.1 Na etapie praṇaya ciało, umysł, życie 
i inteligencja zakochanej stają się jednym z ciałem, umysłem, życiem i inteligen-
cją Kṛṣṇy. To jest abhinna-manana lub praṇaya.

Dlatego ma tam miejsce aikya – uczucie jedności. Rādhārāṇī zawsze myśli o 

1 Ujjvala-nīlamaṇi 14.108
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Kṛṣṇie, a Kṛṣṇa zawsze myśli o Rādhārāṇī. Ta bardzo intensywna myśl w sercu 
jest jednością. Następnie pojawia się jej zewnętrzny kolor. Możesz rozpoznać to 
po ubiorze. Strojem Rādhārāṇī jest błękitne sari – nīla-vasana. Cera Kṛṣṇy jest ni-
czym nīla-maṇi – błękitny klejnot. On jest ujjvala-nīlamaṇi o skórze koloru błysz-
czącego błękitnego klejnotu. Ponieważ w Jej sercu znajduje się nīlamaṇi Kṛṣṇa, z 
tego powodu zakłada błękitne sari. Rādhārāṇī znajduje się w sercu Kṛṣṇy, tapta-
kāñcana-gaurāṅgi – odcień ciała Rādhārāṇī jest koloru roztopionego złota. Dla-
tego pīta-vasana – strojem Kṛṣṇy jest żółte dhoti. Kṛṣṇa jest pītāmbara-dhara, 
pīta-vasana-dhara – tym, który nosi żółte stroje. Wewnętrze uczucia serca zostają 
wyrażone na zewnątrz w formie ubioru. Strój wskazuje na to, kto znajduje się 
sercu. To jest praṇaya.

Słodki i gorący

Gdy praṇaya staje się bardziej skondensowana, przekształca się w rāgę. Na 
tym etapie, szczęście pojawia się w formie bardzo intensywnego, srogiego cier-
pienia i niedoli. Rāga tworzy przenikający ból rozłąki, który przyczynia się do 
ostrego uczucia gorąca. To gorąco pali, pali i pali – viṣa-jvālā, pali niczym strasz-
liwa trucizna. Caitanya-caritāmṛta opisuje to w następujący sposób: tapta-ikṣu-
carvaṇa – jest to niczym rzucie bardzo gorącej trzciny cukrowej. Trzcina cukrowa 
jest bardzo słodka i nie można przestać jej rzuć nawet wtedy, gdy jest bardzo 
gorąca i parzy w usta. Podobnie na etapie rāgi, atiśaya-duḥkha – bardzo wielkie 
cierpienie lub niedola pojawia się jako sukha – szczęście. Rādhārāṇī mówi:

tomāra lāgiyā kalaṅkera hāra,
golāya parite sukha

„O Śyāma, dla Ciebie przyjmę jakąkolwiek wstrętną krytykę i uznam ją jako 
wspaniałą girlandę, którą zawieszę na Swej szyi.” We Vrajabhūmi krytykują 
Rādhārāṇī. Ko vā na yāti yamunā pulina vane rādhā nāme kulatāpavāda1 – „Któż 
nie chodzi nad brzeg Yamuny, by nabrać z niej wody? Jednak gdy robi to Rādhā, 
nazywają Ją prostytutką.” Tego typu krytyka ma miejsce we Vrajabhūmi.

Wizja

Gdy rāga staje bardziej intensywna, wówczas nazywana jest anurāgą. Na eta-
pie anurāgi, forma oraz piękno Kṛṣṇy stają się coraz bardziej i bardziej świeże 

1 Werset nieznany
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– nityaṁ nava-navāya-mānam. Apetyt smakowania tego piękna również staje się 
coraz świeższy. Chociaż osoba nieustannie go smakuje, nigdy nie ma dość. Nie ma 
tam przesytu. Piękno Kṛṣṇy zawsze wygląda na coraz bardziej i bardziej świeże – 
nityaṁ nava-navāya-mānam.

Myślisz, że piękno Kṛṣṇy znajduje się w Nim samym? Nie. Jego piękno istnie-
je w oczach bhaktów, którzy rozwinęli anurāgę. W ich oczach Jego forma staje się 
coraz bardziej i bardziej świeża. Zrozumienie i docenienie tego piękna leży w nich 
samych. Ono nie jest w Kṛṣṇie. Wraz z rozwojem anurāgi, zwiększa się również 
piękno Kṛṣṇy manifestując się w coraz to nowszych i świeższych formach.

W Caitanya-caritāmṛcie (Ādi 4.143), Kavirāja Gosvāmī cytuje słowa wypo-
wiedziane przez Samego Kṛṣṇę:

āmāra mādhurya nitya nava nava haya
sva-sva-prema-anurūpa bhakte āsvādaya

Moje piękno cały czas się odnawia. Premī-bhaktowie kosztują go odpowiednio 
do swej własnej bhāvy, premy.

Jest to kwestią smaku. Podczas anurāga-daśā – etapu anurāgi, dzieje się coś 
wspaniałego, pojawia się sambhoga i vipralambha – połączenie oraz rozłąka. W 
czasie sambhogi – połączenia, jedna kalpa zdaje się być zaledwie chwilą. Taniec 
rāsa trwał przez jedną brahmā-rātri – jedną noc Brahmy. Nie jesteś nawet w sta-
nie obliczyć jak długi jest to okres czasu. Taki wygląda połączenie. Gopī są z 
Kṛṣṇą, ale co wtedy czują? Gata dāminī, gata dāminī – „Och, to trwało niczym 
rozbłysk pioruna.” Chik! Bah! Koniec! Pojawia się i natychmiast znika. To jest 
wspaniałą cechą unii, sambhoga-daśā.

Natomiast w czasie viraha – rozłąki, co czują? Mahāprabhu opisuje to w 
Caitanya-caritāmṛcie (Ādi 20.39):

yugāyitaṁ nimeṣeṇa cakṣuṣā prāvṛṣāyitam
śūnyāyitaṁ jagat sarvaṁ govinda-viraheṇa me

O Govindo! Czując rozłąkę z Tobą, jedna chwila jest dla mnie jak dwanaście 
lat, albo i więcej. Łzy płyną z moich oczu jak potoki deszczu, a kiedy Ciebie 
nie ma przy mnie, świat jest dla mnie kompletną pustką.

Podczas virahy – rozłąki, yugāyitaṁ nimeṣeṇa – jedna chwila zdaje się być 
yugą – milenium. Z kolei w czasie połącznia – sambhogi, wielka yuga jest: „Och! 
Niczym mrugnięcie oka. Chik! Niczym rozbłysk pioruna.” To jest wspaniałą wy-
mianą w anurāga-daśā.
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Delikatne lotosowe stopy

Pojawia się następnie coś wspaniałego. Gopī zaczynają zastanawiać się, co jest 
bardzo przyjemne dla ich ukochanego Kṛṣṇy: „Och, to może zaszkodzić Kṛṣṇie, to 
może Go zranić.” W dziesiątym Canto Śrīmad-Bhāgavatam (31.19) znajduje się 
wspaniały werset opisujący rozmyślania gopī. Śpiewają one:

yat te sujāta-caraṇāmburuhaṁ staneṣu
bhītāḥ śanaiḥ priya dadhīmahi karkaśeṣu
tenāṭavīm aṭasi tad vyathate na kiṁ svit

kūrpādibhir bhramati dhīr bhavad-āyuṣāṁ naḥ

Och, najbardziej ukochany Kṛṣṇo, Twoje lotosowe stopy są bardzo delikatne. 
Są dużo bardziej delikatne od płatków róż. Gdy kładziemy Twoje stopy na 
naszych piersiach obawiamy się, że możemy je zranić, ponieważ nasze piersi 
są bardzo twarde. Jesteśmy pełne obaw myśląc, że to może sprawić Ci ból.

„Tymi stopami przemierzasz dżungle Vṛndāvany, które pełne są cierni i ostrych 
kamieni. Czy nie ranią one Twoich lotosowych stóp? Twoje delikatne lotosowe 
stopy są naszym życiem, a Ty chodzić nimi po cierniach i kamieniach Vṛndāvany. 
Czy w kontakcie z Twoimi delikatnymi lotosowymi stopami te ciernie i kamienie 
stają się miękkie, czy też w kontakcie z naszymi piersiami Twoje delikatne stopy 
stają się twarde? Nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć.”

Gopī mówią: „Bardzo się niepokoimy. Obawiamy się, że gdy kładziesz Swoje 
delikatne lotosowe stopy na naszych piersiach, które są bardzo twarde, może Cię 
to ranić. Jednak tymi samymi stopami przemierzasz dżunglę Vṛndāvany.” Myśląc 
w ten sposób odczuwają mętlik w głowie. To jest anurāga-daśā.

Ekstatyczne symptomy

Gdy anurāga staje bardziej intensywna, przekształca się w bhāvę. Na tym eta-
pie manifestuje się osiem ekstatycznych symptomów – aṣṭa-sāttvika-bhāva. Są 
nimi: aśru – ronienie łez, kampa – drżenie ciała, pulaka – jeżenie się włosów na 
ciele, sveda – pot, vaivarṇya – zmiana koloru ciała oraz svarabhaṅga – dławiący 
się głos i łamane słowa. Głos Mahāprabhu łamał się, gdy w trakcie ratha-yātry w 
Puri tańczył przed wozem Jagannātha. Nie był w stanie wymówić Jego imienia. 
Mógł wyłącznie powiedzieć: „Jaja gaga jaja gaga jaja gaga jaja gaga.” To jest 
vadanaṁ gadgada-ruddhayā girā opisane w Śikṣāṣṭace (werset 6 zacytowany w 
Caitanya-caritāmṛcie, Antya 20.36):
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nayanaṁ galad-aśru-dhārayā
vadanaṁ gadgada-ruddhayā girā

pulakair nicitaṁ vapuḥ kadā
tava nāma-rahaṇe bhaviṣyati

O mój Panie, kiedy moje oczy ozdobi nieprzerwany strumień łez miłości w 
czasie intonowania Twojego imienia? Kiedy mój głos załamie się ze wzrusze-
nia i kiedy włosy na moim ciele zjeżą się podczas recytacji Twojego imienia?

Pozostałymi dwoma symptomami aṣṭa-sāttvika-bhāvy są: stambha oraz pra-
laya lub mūrchā. Stambha znaczy bycie oszołomionym. Pralaya lub mūrchā zna-
czy stracić przytomność. Jest to osiem zewnętrznych symptomów etapu bhāvy.

Nie jestem w stanie się odpłacić

Gdy bhāva staje bardziej intensywna, przekształca się w mahābhāvę. Dzieli 
się ona na: rūḍha-mahābhāvę, adhirūḍha-mahābhāvę, modanākhya-mahābhāvę 
oraz mādanākhya-mahābhāvę. To jest bardzo obszerny temat. By go szerzej zro-
zumieć musisz udać się do Ujjvala-nīlamaṇi.

Powiedziane jest, że mādanākhya-mahābhāva jest najwyższą, a mādanākhya-
mahābhāva-mayī jest Rādhārāṇī. Ona jest uosobieniem mādanākhya-mahābhāvy. 
Ta mahābhāva jest Jej wyłączną własnością. Nie ma jej żadna inna gopī, ani nikt 
inny.

Kṛṣṇa stał się dłużnikiem gopī. Gdy usłyszały one słodką melodię Jego fletu, 
natychmiast pobiegły, by się z Nim spotkać. Był środek nocy. Kṛṣṇa powiedział 
wówczas: na pāraye, na pāraye, na pāraye – „Nie jestem w stanie się wam od-
płacić. Nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie spłacić tego długu.” Bhāgavatam 
(10.32.22) opisuje Jego słowa:

na pāraye ’haṁ niravadya-saṁyujāṁ
sva-sādhu-kṛtyaṁ vibudhāyuṣāpi vaḥ
yā mābhajan durjara-geha-śṛṅkhalāḥ
saṁvṛścya tad vaḥ pratiyātu sādhunā

Nawet w przeciągu życia Pana Brahmy nie będę w stanie odpłacić się za wa-
szą nieskazitelną służbę. Wasz związek ze Mną wykracza poza możliwości 
odwzajemnienia. Wielbiłyście Mnie odrzucając wszelkie rodzinne więzi, więzi 
które tak trudno zerwać. Dlatego niech wasze własne chwalebne czyny staną 
się waszą zapłatą.
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„O, gopī, wasza miłość do Mnie jest czysta – viśuddha-prema-maya. Istnieje 
wedyjski nakaz mówiący, że żony nie mogą opuszczać domu. Nie mogą przekro-
czyć progu. Jednak wy złamałyście tę silną wedyjską etykietę, te więzy, które tak 
trudno zerwać – durjara-geha-śṛṅkhalāḥ. Zrobiłyście to dla Mnie.”

Gopī są svakīya-śakti – wewnętrzną mocą Kṛṣṇy. Jednak we Vrajabhūmi po-
stępują niczym parakīya. W języku angielskim możemy powiedzieć, że svakīya 
znaczy zamężne, zaś parakīya znaczy niezamężne. Angielski to paskudny język. 
Gopī są svarūpa-śakti, svakīya, są Jego własną mocą. Jednak we Vrajabhūmi ich 
līlą jest parakīya-līlā, należenie do innych. W rzeczywistości jednak, gopī całko-
wicie należą do Kṛṣṇy. Choć są svakīya, postępują w sposób parakīya. Jest to jed-
noczesna tattva. To coś bardzo, bardzo niepojętego. Nie jesteś w stanie zrozumieć 
jak to się dzieje.

To jest sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja.1 Nawet wedyjska 
dharma ulega całkowitemu zniszczeniu. Takie są ścieżki czystej miłości. Kṛṣṇa 
mówi: sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja – „Powinieneś porzu-
cić wszelkie rodzaje dharmy, nawet wedyjską dharmę.” Dharmą żony jest to, że 
nie może przekroczyć progu domu, jednak przyszłyście tutaj w środku nocy. Wię-
zy rodzinne są tak silne, że zerwanie ich jest niemożliwe. Jednak wy zrobiłyście 
to – durjara-geha-śṛṅkhalāḥ. Rozwinęłyście do Mnie tak czystą miłość, że nie 
jestem w stanie się wam odpłacić. Stałem się waszym dłużnikiem. Vibudhāyuṣāpi 
vaḥ – „Nawet gdybym otrzymał życie równe życiu półbogów lub nawet życiu 
samego Pana Brahmy, wciąż nie będę w stanie spłacić tego długu. Jestem waszym 
dłużnikiem. Sva-sādhu-kṛtyaṁ – dlatego łaskawie zadowolcie się własnymi czy-
nami.”

Bogactwo Rādhārāṇī

Jak spłacić ten dług? Kṛṣṇa mówi: „Bogactwo wymagane do spłaty tego długu 
nie znajduje się u Mnie! Nie jest osiągalne w Moim skarbcu. Zatem gdzie ono jest? 
Jest dostępne wyłącznie u Rādhārāṇī. To jest mādanākhya-mahābhāva-dhana – 
bogactwo mādanākhya-mahābhāvy. Jej jedynym właścicielem jest Rādhārāṇī. To 
bogactwo nie jest osiągalne nigdzie indziej. Co mam zatem zrobić? W jaki spo-
sób mogę wyrównać ten dług? Muszę żebrać, pożyczać i kraść. Jeśli będę żebrał, 
Rādhārāṇī nigdy Mi go nie da. Jeśli będę chciał je pożyczyć, Ona się nigdy na to 
nie zgodzi. Dlatego musze je ukraść.”

Kṛṣṇa jest największym złodziejem. Jeśli ty coś ukradniesz, zostaniesz wtrąco-
ny do więzienia jako kryminalista. Ale gdy kradnie Kṛṣṇa, jest to takie wspaniałe, 
takie piękne. W Nim, największym ze złodziei, wszystko jest piękne. Rūpa-pada 

1 Bhagavad-gītā 18.66
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napisał: kutukī rasa-stomaṁ hṛtvā1 – Kṛṣṇa wszedł do skarbca w sercu Rādhārāṇī 
i ukradł mādanākhya-mahābhāvę. „Hṛtvā” znaczy kraść. Gdy Kṛṣṇa zdobywa tę 
mādanākhya-mahābhāvę, tę rādhā-bhāvę, wówczas automatycznie Jego nastrój 
ulega zmianie. Kolor Jego cery zmienia się na barwę roztopionego złota – tapta-
kāñcana-gaurāṅgi, tapta-kāñcana-gaurāṅga. Staję się On Gaurāṅgą. Jako, że 
przeważa w Nim rādhā-bhāva, zaczyna doświadczać dotkliwego bólu rozłąki 
płacząc przy tym niczym Rādhārāṇī. Tak jak płacze Rādhārāṇī, podobnie płacze 
Gaurāṅga. To jest prema, rati.

1 Dvitīya Śrī Caitanyāṣṭaka, tekst 3
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Rozdział VII – Największy ze złodziei

Ta osoba udająca brahmacārīna w rzeczywistości jest Najwyższą Osobą Boga, 
Hari, który pojawił się w tej formie, by zabrać twą ziemię, bogactwo, piękno, 
moc, sławę i wykształcenie. Kiedy odbierze ci wszystko, odda to Indrze, two-
jemu wrogowi. [Śukrācārya do Bali Mahārāja]
 
ZNACZENIE: W odniesieniu do tego Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura wyja-
śnia, że samo słowo hariḥ znaczy „ten, który zabiera”. Jeśli ktoś wiąże się z Hari, 
Najwyższą Osobą Boga, Pan zabiera wszystkie jego nieszczęścia, a na początku 
pozornie wydaje się, że Pan zabiera także wszystkie jego materialne posiadło-
ści, sławę, wykształcenie i piękno. Jak oznajmia Śrīmad-Bhāgavatam (10.88.8), 
yasyāham anugṛhṇāmi hariṣye tad-dhanaṁ śanaiḥ. Pan powiedział Mahārājy 
Yudhiṣṭhirze, „Pierwszą oznaką Mojej łaski dla bhakty jest to, że zabieram wszyst-
kie jego materialne posiadłości, a zwłaszcza jego materialne bogactwo, jego pienią-
dze.” Jest to szczególną łaską, którą Pan okazuje szczeremu bhakcie. Jeśli szczery 
bhakta pragnie nade wszystko Kṛṣṇy, lecz jednocześnie jest przywiązany do ma-
terialnych posiadłości, które przeszkadzają w jego postępie w świadomości Kṛṣṇy, 
wówczas Pan podstępem zabiera całą jego własność. Tutaj Śukrācārya mówi, że 
ten karzeł brahmacārīn zabierze wszystko. W ten sposób sygnalizuje, że Pan za-
bierze wszystkie czyjeś materialne posiadłości, a także jego umysł. Jeśli ktoś od-
daje swój umysł lotosowym stopom Kṛṣṇy (a vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayoḥ), 
to naturalnie może poświęcić wszystko, by Go zadowolić. Chociaż Bali Mahārāja 
był bhaktą, był przywiązany do materialnych posiadłości i dlatego Pan, darząc Go 
dużą życzliwością, okazał mu szczególną łaskę i pojawił się jako Pan Vāmana, by 
zabrać całą jego materialną własność, a także jego umysł.

Śrīmad-Bhāgavatam 8.19.32



81

Szczególna łaska

To jest szczególna łaska Pana wobec szczerego wielbiciela. Śrīla Prabhupāda 
napisał: „Jest to szczególną łaską, którą Pan okazuje szczeremu wielbicielowi. 
Jeśli szczery wielbiciel pragnie nade wszystko Kṛṣṇy, lecz jednocześnie jest przy-
wiązany do materialnych posiadłości, które przeszkadzają w jego postępie w 
świadomości Kṛṣṇy…”

Materialne przywiązanie jest wielką przeszkodą. Jednakże Pan Hari jest tak 
miłosierny, że ją zabiera. Zabiera wszystkie przywiązania wielbiciela, wszystkie 
materialne posiadłości, bogactwo, wykształcenie, reputację, przyjaźń – wszystko. 
Kradnie wszystko. On jest największym ze złodziei. To jest Jego szczególną łaską. 
Jeśli już ci wszystko zabierze, wówczas przekonasz się, że nie ma już nikogo, 
kto by cię wspierał. Nie ma przyjaciół, rodziny, nie ma siły, bogactwa, pieniędzy, 
aktywów – niczego. Zatem, kto o ciebie zadba? Kto będzie cię wspierał? Nikogo 
już nie ma.

Nie mając nikogo innego, wielbiciel całkowicie przyjmuje schronienie lotoso-
wych stóp Pana Hari. Wówczas virāśrayaṁ maṁ jagadīśa rakṣa – gdy wszystko 
zostało już zabrane, wielbiciel całkowicie przyjmuje schronienie lotosowych stóp 
Pana Hari.1 To jest szczególną łaską Pana. Jeśli ktoś ma przyjaciół, pieniądze, siłę i 
zależy od tych rzeczy, dlaczego miałby zależeć od Kṛṣṇy, Hari? Będzie tam pewna 
niezależność.

Najlepszy ze wszystkich złodziei

Ze Swej łaski, Pan zabiera wszystko. Hari znaczy: „Ten, który zabiera,” który 
kradnie wszystko. Kradnie nawet umysł i serce. To taka wspaniała kradzież. Jest 
bardzo piękna. Znany jest jako „caurāgragaṇya” – najlepszy ze wszystkich zło-
dziei. Istnieje osiem wersetów, które to opisują2:

vraje prasiddhaṁ navanīta-cauraṁ
gopāṅganānāṁ ca dukūla-cauram

aneka-janmārjita-pāpa-cauraṁ
caurāgragaṇyaṁ puruńaṁ namāmī

„Ofiarowuje pokłony najwyższemu złodziejowi, Panu Hari, który jest najlep-
szym ze wszystkich złodziei. Kradnie masło z domów dam Vrajabhūmi.

1 Fragment z dvāpara-yuga tāraka-brahma nāma mantry, cytowany przez Bhaktivinoda Ṭhākura we 
wprowadzeniu do Kṛṣṇa-Saṁhity.

2 Śrī Caurāgragaṇya-puruṣāńṭakam – bardzo stara pieśń nieznanego vaiṣṇavy.

Mathurā spotyka Vṛndāvan
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Kradnie ubrania dam Vrajabhūmi. Jest sławny z powodu swoich kradzieży. 
Kradnie wszystkie grzeszne reakcje Swoich wielbicieli. Taki wspaniały zło-
dziej! Ofiarowuje pokłony temu największemu ze złodziei.

śrī-rādhikāyā hṛdayasya cauraṁ
navāmbuda-śyāmala-kānti-cauram
padāśritānāṁ ca samasta-cauraṁ
caurāgragaṇyaṁ puruṣaṁ namāmī

Kradnie serce Rādhārāṇī. Kradnie ciemnej chmurze jej czarniawy odcień. 
Kradnie wszystko. Tym, którzy przyjmują schronienie Jego lotosowych stóp, 
kradnie wszystko co posiadają. Zabiera wszystkie ich posiadłości, material-
ne aktywa, pieniądze i ludzi. Nawet kradnie ich umysły. Ofiarowuje pokłony 
temu wspaniałemu złodziejowi, największemu ze złodziei.

akiñcanī-kṛtya padāśritaṁ yaḥ
karoti bhikṣuṁ pathi geha-hīnam
kenāpy aho bhīṣaṇa-caura īdṛg

dṛṣṭaḥ śruto vā nā jagat-traye ‘pi

Zabiera wszystko tym, którzy przyjęli schronienie Jego lotosowych stóp. Za-
biera ich materialne bogactwo, żonę, dzieci, krewnych i znajomych. Zabiera 
wszystko. Wtedy osoby te stają się nędzarzami, niczym żebracy na ulicy bez 
domu, chaty, bez niczego. Taki wielki złodziej, który kradnie wszystko. Nie 
widziałem, ani nie słyszałem we wszystkich trzech światach o takim wielkim 
złodzieju, najwyższym złodzieju. Ofiarowuje pokłony temu największemu ze 
złodziei.

yadīya nāmāpi haraty aśeṣaṁ
giri-prasārān-api pāpa-rāśīn
āścārya-rūpo nanu caura īdṛg

dṛṣṭaḥ śruto vā na mayā kadāpi

Taki wielki złodziej! Jeśli ktoś zaledwie słucha Jego imienia, zabiera On 
wszystkie grzeszne reakcje. Nigdy nie widziałem, ani nie słyszałem o takim 
wspaniałym złodzieju! Składam pokłony temu największemu ze złodziei.

dhanaṁ ca mānaṁ ca tathendriyāṇi
prāṇāṁś ca hṛtvā mama sarvam eva

palāyase kutra dhṛto ‘dya caura
tvaṁ bhakti-dāmnāsi mayā niruddhaḥ

Rozdział  VII – Największy ze złodziei



83

O wielki złodzieju! Po tym jak ukradłeś wszystkie nasze aktywa, konto w ban-
ku, pieniądze, ziemię, własności, prestiż, sławę, zmysły, umysł, serce i wszyst-
ko, uciekasz! Dlaczego uciekasz? Złapię Cię! Jesteś tak wielkim złodziejem, 
ale teraz zostałeś złapany! Zwiążę Cię sznurem miłości! Gdzie teraz pójdziesz 
wielki złodzieju, który wszystko kradnie? Zostałeś związany bardzo mocnym 
sznurem miłości! Teraz już nie uciekniesz!

chinatsi ghoraṁ yama-pāśa-bandhaṁ
bhinatsi bhīmaṁ bhava-pāśa-bandham

chinatsi sarvasya samasta-bandhaṁ
naivātmano bhakta-kṛtaṁ tu bandham

Możesz przeciąć sznury Yamarāja. Możesz przeciąć węzeł materialnej niewo-
li. Jednak nie możesz przeciąć tej niewoli miłości. Teraz zostałeś zniewolony. 
Związałem Cię!

man-mānase tāmasa-rāśi-ghore
kārā-gṛhe duḥkha-maye nibaddhaḥ

labhasva he caura! hare! cirāya
sva-caurya-doṣocitam eva daṇḍam

O wielki złodzieju! Wtrącam Cię do mrocznego lochu mojego serca! To jest 
najwłaściwsze miejsce dla Ciebie! Wtrącam Cię tam na zawsze! To jest wła-
ściwa kara za Twoją kradzież! Pozostań na zawsze w więzieniu mojego serca! 
Nigdy Cię z niego nie uwolnię!

kārā-gṛhe vasa sadā hṛdaye madīye
mad-bhakti-pāśa-dṛḍha-bandhana-niścalaḥ san

tvāṁ kṛṣṇa he! pralaya-koṭi-śatāntare ‘pi
sarvasva caura hṛdayān-nahi mocayāmi

Teraz związałem Cię sznurem miłości i wtrąciłem do więzienia mojego serca! 
Zostań tam, zostań! Nie jesteś w stanie wydostać się z tej niewoli! O Kṛṣṇo! 
Ukradłeś mi wszystko – moje materialne aktywa, moje imię, sławę, piękno, 
reputację, znajomych i krewnych, moje serce i umysł! To jest właściwa kara 
dla Ciebie. Pozostaniesz w więzieniu mego serca, związany mocno sznurem 
miłości. Na zawsze, na zawsze! Nawet, gdy przeminą miliony pralaya, nie 
uwolnię Cię! To jest stosowna kara dla tak wielkiego złodzieja jak Ty!”

Mathurā spotyka Vṛndāvan
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Żebrak na ulicy

Kṛṣṇa doświadcza przyjemności: „Tak, otrzymałem stosowną karę.” Staje się 
bardzo zadowolony i szczęśliwy. W znaczeniu Śrīla Prabhupāda napisał: „W od-
niesieniu do tego, Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura wyjaśnia, że samo słowo 
hariḥ znaczy ‘ten, który zabiera.’”

Hari znaczy ten, który kradnie, który wszystko zabiera, który zabiera wszyst-
kie niedole. Jeśli ktoś łączy się z Hari, Najwyższą Osobą Boga, wówczas Pan 
Hari zabiera jego wszystkie niedole, reputację, wykształcenie, piękno, aktywna, 
wszystko co posiada. To jest szczególna łaska Kṛṣṇy, ponieważ w rezultacie osoba 
ta całkowicie przyjmie schronienie Jego lotosowych stóp. „Nikogo nie ma przy 
mnie. Żadnych ludzi, żadnych pieniędzy. On zabrał wszystko, więc gdzie się teraz 
podzieję? Kto mnie wesprze? Tylko On. Dlatego przyjmę schronienie Jego loto-
sowych stóp.” To jest szczególna łaska.

Niech nie będzie już więcej przeszkód. Kṛṣṇa zabierze wszystkie jego mate-
rialne posiadłości, bogactwo, związki i wszystko co ma. Uczyni z niego żebraka 
na ulicy. Ludzie się boją: „Hej! Nie wykonuj hari-bhajanu! On wszystko ci za-
bierze! Staniesz się żebrakiem żyjącym na ulicy!” Svajanā duḥkha-duḥkhitam – 
wówczas opuszczą go przyjaciele i krewni.1 „Ta osoba stała się nędzarzem. Nie 
ma pieniędzy, ani bogactwa. Jeśli będziemy nadal się z nią przyjaźnić, wówczas 
poprosi nas o nasze pieniądze. Opuśćmy ją.” To jest szczególna łaska Kṛṣṇy. Sa 
vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayor – teraz jego umysł jest wyłącznie skupiony na 
lotosowych stopach Kṛṣṇy.2 Nikogo już więcej nie ma. Żadnych osób, żadnych 
pieniędzy, żadnych przyjaciół, żadnego wsparcia z jakiejkolwiek strony. „Zatem 
kto mnie wesprze? Do kogo mam się udać? Wyłącznie do Pana Hari, który zabrał 
wszystko co miałem. W porządku, zabrałeś mi wszystko, więc teraz przychodzę 
do Ciebie. Teraz jest całkowicie u Twoich lotosowych stóp.” To jest szczególna 
łaska.

W bhajanie przeszkody nie istnieją

Chociaż Bali Mahārāja był wielbicielem, był przywiązany do materialnych 
posiadłości. Dlatego Pan okazał mu szczególną łaskę pojawiając się jako Vāmana 
i zabierając wszystko co posiadał. Zabrał nawet jego umysł. Dwoma malutkimi 
stopami zabrał wszystko, całą ziemię, wszystkie posiadłości, materialne bogac-
two, wykształcenie, moc, siłę, wszystko. Zabrał to wszystko dwoma krokami 
Swych stóp. A gdzie miał postawić trzeci krok? Bali nie miał już nic, co mógłby 

1 Śrīmad-Bhāgavatam 10.88.8

2 Śrīmad-Bhāgavatam 9.4.18

Rozdział  VII – Największy ze złodziei
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ofiarować. Pełna dedykacja. Po tym jak przyjął całkowite schronienie, Bali stał się 
mahājanem.  Nie myśl jednak, że Bali cokolwiek stracił. Nie było żadnej straty. 
Zyskał po stokroć, po tysiąckroć. Jeśli oddasz wszystko Panu Hari, wówczas nie 
ma w tym żadnej straty. Pan Hari odpłaci ci się tysiąckroć. Nie możesz sobie tego 
nawet wyobrazić. Odpłaci ci się w taki sposób, że nie będzie żadnej straty. Jeśli 
posiadasz pełną wiarę, wówczas On zabierze od Ciebie wszystko. Znaczy to, że 
nie będzie żadnej przeszkody w hari-bhajanie. Ciałem, umysłem i mową będziesz 
w stanie wykonywać hari-bhajan, bez materialnych przywiązań, ponieważ On 
wszystko ci zabrał. Jeśli jest jakaś materialna własność, pieniądze, konto w banku, 
przyjaciele, wówczas możesz się do tego przywiązać. Zatem On wszystko zabiera, 
by pozostało wyłącznie jedno przywiązanie – lotosowe stopy Kṛṣṇy. To jest Jego 
szczególna łaska. Hari zabiera wszystko. Niech to zrobi. Bardzo dobrze! Jeśli za-
biera nasze serca, oddajmy Mu je! Dlaczego trzymasz je dla siebie? Niech wielki 
złodziej zabierze twoje serce wraz ze wszystkimi posiadłościami, ze wszystkim! 
Bardzo dobrze! Ofiarowuje moje pokłony temu caurāgragaṇyi – wielkiemu zło-
dziejowi, najwyższemu ze złodziei. Haribol!

Mathurā spotyka Vṛndāvan
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Rozdział VIII – Ekspansje Rādhy

Śrī Khaṇḍavāsī Mukunda i jego syn Raghunandana byli trzydziestą dzie-
wiątą gałęzią drzewa, Narahari był czterdziestą, Cirañjīva – czterdziestą 
pierwszą, a Sulocana – czterdziestą drugą. Wszyscy byli wielkimi gałęzia-
mi wszechmiłosiernego drzewa Caitanyi Mahāprabhu. Wszędzie rozdzielali 
owoce i kwiaty miłości do Boga.

ZNACZENIE: Śrī Mukunda dāsa był synem Nārāyaṇa dāsa i najstarszym bratem 
Narahari i Sarakāry. Jego drugi brat miał na imię Madhava dāsa, a jego syn - Ra-
ghunandana dāsa. Potomkowie Raghunandana dāsa nadal żyją w wiosce zwanej 
Śrī Khaṇḍa, cztery mile na zachód od Katwy, gdzie zwykł mieszkać Raghunan-
dana dāsa. Raghunandana miał jednego syna zwanego Kānāi, który miał dwóch 
synów – Madana Rāyę, który był uczniem Narahari Ṭhākury, i Vaṁśīvadanę. Sza-
cuje się, że w dynastii tej zstąpiło przynajmniej czterysta osób. Imiona ich wszyst-
kich zapisane są w wiosce Śrī Khaṇḍa. Gaura-gaṇoddeśa-dīpikā (werset 175) 
stwierdza, że gopī o imieniu Vṛndādevī stała się Mukundą dāsa, który mieszkał w 
wiosce Śrī Khaṇḍa i był bardzo drogi Śrī Caitanyi Mahāprabhu. Jego cudowne od-
danie i miłość do Kṛṣṇy zostały opisane w Madhya-līli, Rozdziale Piętnastym. W 
Ósmym Rozdziale Bhakti-ratnākara powiedziane jest, że Raghunandana zwykł 
służyć Bóstwu Pana Caitanyi Mahāprabhu.

Narahari dāsa Sarakāra był bardzo sławnym wielbicielem. Jego uczniem był 
Locana dāsa Ṭhākura, sławny autor Śrī Caitanya-maṅgala. W Caitanya-maṅgala 
powiedziane jest, że Śrī Gadādhara dāsa i Narahari Sarakāra byli niezwykle dro-
dzy Śrī Caitanyi Mahāprabhu, lecz nie ma tam żadnego szczególnego stwierdze-
nia dotyczącego mieszkańców wioski Śrī Khaṇḍa.

Cirañjīva i Sulocana obaj byli mieszkańcami Śrī Khaṇḍy, gdzie nadal żyją ich 
potomkowie. Spośród dwóch synów Cirañjīvy, starszy, Rāmacandra Kavirāja, był 



87

uczniem Śrīnivāsa Acāryi i bliskim towarzyszem Narottama dāsa Ṭhākury. Młod-
szym synem był Govinda dāsa Kavirāja, słynny poeta Vaiṣṇava. Żoną Cirañjīvy 
była Sunandā, a jego teściem był Dāmodara Sena Kavirāja. Poprzednio Cirañjīva 
mieszkał na brzegu Gangesu w wiosce Kumāranagara. Gaura-gaṇoddeśa-dīpikā 
(werset 207) oznajmia, że poprzednio był on Candriką we Vṛndāvanie.

Caitanya-caritāmṛta, Ādi 10.78-79

Vṛndā-devī

Gaura-gaṇoddeśa-dīpikā oświadcza, że w czasie kṛṣṇa-līlā, Khaṇḍavāsī Mu-
kunda dāsa był gopī o imieniu Vṛndā-devī. Jego wspaniałe oddanie i miłość do 
Kṛṣṇy zostały opisane w Caitanya-caritāmṛcie, piętnastym rozdziale Madhya-līli. 
Jego syn Raghunandana, jest również bardzo drogim wielbicielem Mahāprabhu i 
czystym kṛṣṇa-bhaktą, bardzo drogim wielbicielem Kṛṣṇy.

W wersetach 113 i 114 tego rozdziału opisane jest, że pewnego razu 
Mahāprabhu zapytał żartem Mukundę dāsa: „Jesteś ojcem, a Raghunandana jest 
twoim synem, czy raczej to ty jesteś jego synem? Powiedz mi proszę ostatecznie 
kto jest tutaj synem, a kto ojcem?” Mukunda dāsa jest bardzo drogim wielbicielem 
Kṛṣṇy ponieważ podczas kṛṣṇa-līlā był on Vṛndą-devī. Mukunda dāsa posiada tak 
wielką kṛṣṇa-premę, gopī-premę, rādhā-premę. Raghunandana jest również dro-
gim wielbicielem Kṛṣṇy. Mukunda dāsa jest amānī mānada. Nigdy nie oczekuje 
szacunku, a raczej ofiaruje go każdemu.

mukunda kahe —
raghunandana mora ‘pitā haya

āmi tāra ‘putra’ — ei āmāra niścaya

Mukunda odpowiedział: „Raghunandana jest moim ojcem, a ja jestem jego 
synem. Taka jest moja konkluzja.”1

āmā sabāra kṛṣṇa-bhakti raghunandana haite
ataeva pitā — raghunandana āmāra niścite

Wszyscy osiągnęliśmy oddanie dla Kṛṣṇy dzięki Raghunandanie. Dlatego we-
dług mnie jest on moim ojcem.2

1 Caitanya-caritāmṛta, Madhya 15.115

2 Caitanya-caritāmṛta, Madhya 15.116
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Gdy Mahāprabhu usłyszał to, był bardzo zadowolony. Powiedział: „Tak, 
yāṅhā haite kṛṣṇa-bhakti sei guru haya – ten, kto daje nam kṛṣṇa-bhakti jest na-
szym guru.”1

Należy gloryfikować takich wielbicieli. Sam Mahāprabhu ich gloryfikował. By 
móc gloryfikować wielbicieli powinno się mieć setki ust. Dlaczego tylko jedne?

„Jeśli naprawdę Mnie kochacie”

Każdego roku w czasie czterech miesięcy pory deszczowej, wielbiciele z 
Gauḍadeśa zwykli udawać się do Jagannātha Purī. Gdy wyruszali w drogę po-
wrotną do Bengalu, Mahāprabhu zwykł żegnać ich idąc z nimi przez jakiś czas. 
Vṛndāvana dāsa Ṭhākura oświadcza w Caitanya-bhāgavata (Madhya 28.25-29):

āpana galāya mālā sabākāre diyāājñā
kare prabhu sabe, — “kṛṣṇa gāo giyā

Dając każdemu wielbicielowi girlandę, którą nosił osobiście, Mahāprabhu 
zaczynał ich gloryfikować. Następnie dawał im następujące instrukcje:

bala kṛṣṇa, bhaja kṛṣṇa, gāoṅ kṛṣṇa-nāma
kṛṣṇa binu keha kichu nā bhabiha āna

Idźcie teraz, wymawiajcie imię Kṛṣṇy, intonujcie imię Kṛṣṇy, pełnijcie kṛṣṇa-
bhajana. Nie myślcie o niczym poza Kṛṣṇą.

yadi āmā prati sneha thāke sabākāra
tabe kṛṣṇa-vyatirikta nā gāibe āra

Jeśli naprawdę Mnie kochacie, powinniście również kochać Moje słowa. Nie 
myślcie o niczym poza Kṛṣṇą. Nie wypowiadajcie innego imienia poza imie-
niem Kṛṣṇy.

ki śayane ki bhojane kibā jāgaraṇe
aharniśa cinta kṛṣṇa, balaha badane

W dzień i w nocy, dwadzieścia cztery godziny na dobę, we wszystkich warun-
kach, śpiąc i będąc przebudzonym, nawet jedząc, po prostu intonujcie imię 
Kṛṣṇy.

1 Caitanya-caritāmṛta, Madhya 15.117

Rozdział  VIII  –  Ekspansje Rādhy
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ei mata subha-dṛṣṭi kari sabākare
upadeśa kahi sabe bale, — yāo ghare

Mówiąc to obdarzył każdego Swym miłosiernym spojrzeniem, po czym ży-
czył im szczęśliwej drogi. W ten sposób Mahāprabhu gloryfikował i instru-
ował wielbicieli.

bhaktera mahimā prabhu kahite pāya sukha
bhaktera mahimā kahite haya pañca-mukha

Mahāprabhu doświadczał tak wiele przyjemności z gloryfikowania wielbicie-
li. Gdy mówił o ich chwałach, zdawało się jakby miał setki ust.1

Ekstaza Mukundy

Khaṇḍavāsī Mukunda dāsa był lekarzem na dworze bādaśāha – muzułmań-
skiego władcy. Jednak to było wyłącznie zewnętrzne. W głębi serca był zawsze 
skupiony na lotosowych stopach Kṛṣṇy. Zawsze o Nim myślał. Zawsze był drogim 
wielbicielem Kṛṣṇy ponieważ w kṛṣṇa-līlā był Vṛndą-devī.

Pewnego razu Mukunda dāsa siedział na krześle przed tronem bādaśāha. Prze-
pisywał mu jakieś lekarstwa. Rozmawiali o chorobach i lekarstwach na nie. W 
tym czasie sługa króla pojawił się z parasolem z pawich piór i uniósł go nad gło-
wą muzułmańskiego władcy. Gdy tylko Mukunda dāsa ujrzał pawie pióro doznał 
ekstazy, gdyż widok ten przypomniał mu o Kṛṣṇie. Tylko Kṛṣṇa nosi takie pióro. 
Nikt inny nie powinien tego robić. Gdy tylko Mukunda go zobaczył doznał takiej 
ekstazy, że zemdlał i spadł z krzesła. Bādaśāha pomyślał: „Co się stało z tym 
vaidya – lekarzem? Może przyszedł na niego czas i umarł.” Następnie zszedł ze 
swojego tronu i pokropił wodą twarz Mukundy, który po jakimś czasie odzyskał 
przytomność. Wtedy bādaśāha zapytał: „Co ci się stało? Dlaczego spadłeś z krze-
sła? Mogłeś się poważnie uszkodzić.”

Mukunda odparł: „Nie, nie bādaśāha, nic mi nie jest.”
„Dlaczego upadłeś?”
„O mój panie, jestem chory – mṛgī-vyādhi. Czasami mam zawroty głowy i 

przewracam się. Nic ponad to.”
Jednak to nie było prawdą. Gdy ujrzał pawie pióro, jego kṛṣṇa-prema – miłość 

Kṛṣṇy zwiększyła się. Odczuł taką ekstazę, że nie mógł się kontrolować. Zapo-
mniał o własnej egzystencji i upadł nieprzytomny w ekstazie.

1 Caitanya-caritāmṛta, Madhya 15.118
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Trzymaj to w ukryciu

Mukunda nie mówił otwarcie o swoich ekstatycznych symptomach przez 
bādaśāhem. Raczej przypisał swój upadek mṛgī-vyādhi – epilepsji. To jest jak 
najbardziej właściwe. Jest powiedziane: Nie mów innym o swojej bhajana-siddhi. 
Nie mów o tym nikomu. Trzymaj to w ukryciu, wewnątrz siebie. To jest bardzo 
poufna rzecz. Jeśli osiągnąłeś jakąś doskonałość w swoim bhajanie, nie mów o 
tym innym. Jeśli jednak o tym powiesz, wówczas stracisz moc i rozwiniesz dumę. 
Ludzie będą mówić: „Och, on jest naprawdę wielki!” Wówczas zaczniesz ocze-
kiwać szacunku. I jak będziesz mógł stać się amāni mānada? W jaki sposób bę-
dziesz w stanie okazać szacunek wszystkim i każdemu z osobna? Wszyscy będą 
mówić: „Och, on jest wielkim sādhu! Osiągnął taką doskonałość!” Wówczas stra-
cisz moc i nie będziesz w stanie wykonywać hari-bhajanu. Bhaktivinoda Ṭhākura 
mówi w Kalyāṇa Kalpataru (3.2.9):

āmi to vaiṣṇava’, e buddhi hoile,
amānī nā ho’bo āmi

pratiṣṭhāśā āsi’, hṛdoy dūṣibe,
hoibo niraya-gāmī

Jeśli zacznę myśleć: „Jestem vaiṣṇavą,” wówczas będę oczekiwał szacunku od 
innych. A jeśli pragnienie sławy i reputacji zanieczyści moje serce, wówczas z 
pewnością upadnę do życia w piekle.

Mahāprabhu tak oto naucza amāni mānada:

tṛṇād api su-nīcena taror iva sahiṣṇunā
amāninā mānadena kīrtanīyaḥ sadā hariḥ

Ten, kto uważa się za niższego od trawy, kto jest bardziej tolerancyjny niż 
drzewo, kto nie oczekuje szacunku ale jest zawsze gotowy okazywać go w 
pełni innym, ktoś taki może bardzo łatwo intonować święte imię Pana.1

Jeśli myśl: „Jestem wielkim vaiṣṇavą!” pojawi się w moim umyśle, wówczas 
nie będę mógł stać się amāni. Nie będę mógł ofiarować szacunku wszystkim i każ-
demu z osobna. Raczej będę oczekiwał go dla siebie. Tak będę gonił za imieniem, 
sławą, prestiżem oraz adoracją i moje serce ulegnie zanieczyszczeniu ściągając 
mnie do piekła. Vaiṣṇava nigdy pragnie takich rzeczy. Khaṇḍavāsī Mukunda jest 
idealnym vaiṣṇavą, dlatego odpowiedział muzułmańskiemu władcy: „Nie, nie. 

1 Caitanya-caritāmṛta, Antya 20.21
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Mam pewną chorobę, mṛgī-vyādhi. Dostaję zawrotów głowy i czasami przewra-
cam się.” Skłamał i to jest właściwe.

To jest prawdziwy nastrój vaiṣṇavy. Choć jest uttama – najbardziej wyniesio-
ną osobą, uważa się za niższego od najniższych. Stań się bardziej pokornym od 
źdźbła trawy, które leży na ulicy – tṛṇād api sunīcena! Duma jest demoniczną na-
turą – garba dambha abhimāna. Taror iva sahiṣṇunā – bądź tolerancyjny niczym 
drzewo. Amāni mānada – nie oczekuj szacunku, ofiaruj go innym ponieważ kṛṣṇa 
adhiṣṭhāna jāni – Kṛṣṇa znajduje się w sercu każdego jako paramātmā. Prawdzi-
wy sādhu-vaiṣṇava ofiarowuje szacunek wszystkim i każdemu z osobna. Jest tak 
pokorny, że nie znieważa nawet mrówki. Jeśli jednak ktoś mówi: „Och, mam taką 
realizację, osiągnąłem taką doskonałość. Widząc pawie pióro natychmiast dozna-
łem ekstazy. Kṛṣṇa-prema stała się tak intensywna, że zemdlałem i upadłem.”

„Och, to jest bardzo wielki sādhu, jest tak wyniesiony!”
Dlatego będziesz oczekiwać szacunku. Taka osoba nie będzie budziła szacun-

ku, będzie go wymagała. W ten sposób wszystko stracisz. Prawdziwy vaiṣṇava 
nigdy tak nie myśli: „Nie, nie, nie. Jestem niższy od najniższego. Nic nie osią-
gnąłem. Jestem takim draniem, głupcem, jestem najbardziej upadły, najbardziej 
grzeszny, najbardziej zdegradowany.” Kavirāja Gosvāmī jest prawdziwym klej-
notem wśród paramahaṁsów. Jednak w Caitanya-caritāmṛcie (Ādi 5.205) mówi:

jagāi mādhāi haite muñi se pāpiṣṭha
purīṣera kīṭa haite muñi se laghiṣṭha

„Jestem większym grzesznikiem od Jagāia i Mādhāia i jestem niższy od ro-
baków w odchodach.”

To jest prawdziwy nastrój vaiṣṇavy.
W kṛṣṇa-līlā, Khaṇḍavāsī Mukunda jest Vṛndą-gopī z Vṛndāvan. Posiadał on 

gopī-premę. Rādhā-prema, gopī-prema jest najwyższą premą. Mahāprabhu rozda-
je ją poprzez intonowanie świętego imienia.

Bez atrakcji do Nārāyaṇa

Kṛṣṇa z Vrajabhūmi, forma kiśora-kṛṣṇy, jedenastoletniego Kṛṣṇy z Vrajabhūmi 
jest nitya – wieczna i absolutnie piękna. Kandarpa-koṭi-kamanīya-viśeṣa-śobhaṁ 
– Jego piękno przewyższa urok milionów Kupidynów. Gopī medytują wyłącznie 
o tej formie. Nie interesuje ich żadna inna.

W Caitanya-caritāmṛcie (Madhya 9.148-9), Kavirāja Gosvāmī opisuje, że 
pewnego razu dla żartu, Kṛṣṇa pojawił się kuñja – gajach jako czteroramienny 
Nārāyaṇa. Pomyślał Sobie: „Zobaczymy, czy gopī się to spodoba, czy też nie.” 
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W tym czasie gopī szukały Kṛṣṇę w każdym kuñja: „Gdzie jest Kṛṣṇa? Gdzie jest 
Kṛṣṇa?”

nārāyaṇera kā kathā, śrī-kṛṣṇa āpane
gopikāre hāsya karāite haya ‘nārāyaṇe’

Nie mówiąc już o osobie Pana Nārāyaṇa, Sam Pan Kṛṣṇa pojawił się jako 
Nārāyaṇa po to, by spłatać figla gopī.

‘catur-bhuja-mūrti’ dekhāya gopī-gaṇera āge
sei ‘kṛṣṇe’ gopikāra nahe anurāge

Chociaż Kṛṣṇa przyjął czteroramienną formę Nārāyaṇa, nie mógł przycią-
gnąć poważnej uwagi gopī w ekstatycznej miłości.

W jednym z kuñja, gopī ujrzały catur-bhuja – czteroramienną formę Nārāyaṇa. 
Powiedziały: „Och Nārāyaṇa! Daṇḍavaty! Calo! Gdzie jest nasz kiśora, absolut-
nie piękny Kṛṣṇa?” Rūpa Gosvāmī również opisał tę rozrywkę w Lalita-mādhava 
(6.54):

gopīnāṁ paśupendra-nandana-juṣo
bhāvasya kas tāṁ kṛtī

vijñātuṁ kṣamate durūha-padavī-
sañcāriṇaḥ prakriyām

āviṣkurvati vaiṣṇavīm api tanuṁ
tasmin bhujair jiṣṇubhir

yāsāṁ hanta caturbhir adbhuta-ruciṁ
rāgodayaḥ kuñcati

Pewnego razu, Pan Śrī Kṛṣṇa dla żartu zamanifestował Siebie jako Nārāyaṇa 
z czterema zwycięskimi ramionami i bardzo piękną formą. Jednak, gdy gopī 
ujrzały tą podniosłą formę, ich uczucie zmalało. Dlatego nawet wielcy uczeni 
nie są w stanie zrozumieć ekstatycznych uczuć gopī, które są mocno skupione 
na oryginalnej formie Pana Kṛṣṇy, syna Nandy Mahārāja. Cudowne uczucia 
gopī w ekstatycznej parama-rasie z Kṛṣṇą, tworzą największą tajemnicę życia 
duchowego.
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Widząc Nārāyaṇa, gopī nie były w stanie rozwinąć miłości Jego formy. Raczej 
ich uczucie zmniejszyło się. Premī-bhaktowie, a w szczególności aikāntika-kṛṣṇa-
bhaktowie – bhaktowie, którzy skupieni są na jednym celu, rozwijają gopī-bhāvę, 
nastrój gopī. Pragną widzieć wyłącznie absolutnie pięknego formę kiśora-kṛṣṇę 
– jedenastoletniego Kṛṣṇę z Vrajabhūmi. Jest to nanda-nandana-kṛṣṇa i yaśodā-
nandana-kṛṣṇa, syn Nandy Mahārāja i Yaśodā-māty. Jest to absolutnie piękna for-
ma mādhuryaka-nilaya. Kṛṣṇa-bhaktowie nie chcą oglądać żadnej innej formy 
Kṛṣṇy. Nie chcą oglądać mathureśa-kṛṣṇy lub dvarākeśa-kṛṣṇy, Kṛṣṇy w Dvārace 
lub Kṛṣṇy w Mathurze, a co dopiero mówić o catur-bhuja Nārāyaṇie. W Ma-
thurze i Dvārace słodycz Kṛṣṇy okryta jest wiedzą i bogactwem. Natomiast we 
Vrajabhūmi, aiśvarya okryta jest przez mādhuryę. Gopī pragną oglądać właśnie 
to. Dlatego nie odczuwają atrakcji do czteroramiennej formy Kṛṣṇy. Na Jego wi-
dok ich miłość się zmniejsza – saṅkucita.

Ekspansje Rādhy

Tak jak Kṛṣṇa ekspanduje się w Swoje svaṁsa – osobiste ekspansje, podob-
nie ekspanduje się Rādhārāṇī. Vaikuṇṭhe lakṣmī-gaṇa, purī-dvaye mahiṣī-gaṇa, 
vraje gopī-gaṇa – lakṣmī na Vaikuṇṭhach, mahiṣī – szesnaście tysięcy królowych 
Kṛṣṇy w Dvārace oraz gopī we Vrajabhūmi, są wszystkie ekspansjami Rādhārāṇī. 
Lakṣmī-gaṇa są vaibhava-vilāsa – ekspansjami Rādhārāṇī. W tym sensie nie są 
one różne od Niej. Niemniej jednak są one manifestacjami aiśvaryi. Rādhārāṇī 
posiada dwa ramiona, podczas gdy lakṣmi są czteroramienne. Zatem istnieje po-
między nimi różnica. Z kolei Rādhārāṇī i mahiṣī, królowe Dvāraki mają takie 
same dwuramienne formy. Mahiṣī są rādhā-prakāśa – manifestacjami Rādhy, zaś 
lakṣmi są Jej vaibhava-vilāsa. Miłość mahiṣī należy do tej samej kategorii, co mi-
łość, którą posiada Rādhārāṇī i gopī, jednak jest ona mniejsza. Zostaje zmieszana 
z jñāną i aiśvaryą – wiedzą i bogactwem. Caitanya-caritāmṛta (Ādi 4.79) opisuje:

ākāra svabhāva-bhede vraja-devī-gaṇa
kāya-vyūha-rūpa tāṅra rasera kāraṇa

Vraja-devī mają rozmaite cechy cielesne. Są one Jej ekspansjami i są instru-
mentami do rozwinięcia rasy.

Vraja-devī – gopī z Vrajabhūmi, są kāya-vyūha – ich ciała są takie same jak 
ciało Rādhārāṇī. Kāya znaczy ciało. Rādhārāṇī zamanifestowała Siebie w wielu 
formach gopī. Jednakże nie wszystkie gopī mają taką samą naturę. Kehi dhīra, 
kehi prakharā – niektóre są poważne, inne z kolei mają całkowicie przeciwny 
charakter. Kehi sva-pakṣyā, kehi bi-pakṣyā – niektóre przyjmują stronę Rādhārāṇī, 
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inne nie. Vraja-gopī podtrzymują różnorodne miłosne wymiany pomiędzy Rādhą, 
a Kṛṣṇą. Rādhārāṇī ekspandowała Siebie w te rozmaite ekspansje właśnie w tym 
celu. To jest tattvą.

Kṛṣṇa cieszy się miłosnymi wymianami wyłącznie z Rādhārāṇī. Ktoś może 
się z tym nie zgodzić mówiąc: „Podczas tańca rasa, Kṛṣṇa jest z tak wieloma 
gopī. To nie tak, że tańczy On wyłącznie z Rādhą i nikim więcej.” Tak jest, ponie-
waż one wszystkie są ekspansjami Rādhārāṇī. Są niczym innym jak Jej ciałami. 
To jest kāya-vyūha. W Yamala Tantrze zostało oświadczone: gopyaikayā yutas 
tatra parikrīḍati sarvadā – „We Vṛndāvan, Kṛṣṇa bawi się wyłącznie z jedną 
gopī.”1 Znaczy to, że bawi się wyłącznie z Rādhārāṇī. Jednak bawi się również 
ze wszystkimi gopī. Zatem jak można powiedzieć, że bawi się wyłącznie z jedną? 
Odpowiedzią jest to, że wszystkie są kāya-vyūha – są ciałami Rādhārāṇī. Dlatego 
powiedziane jest, ze Kṛṣṇa bawi się wyłącznie z jedną gopī. To jest tattvą. Stąd 
Pātāla-khaṇḍa Padma Purāṇy mówi: „Zabawa Kṛṣṇy z gopī w tańcu rasa ozna-
cza, że tańczy On wyłącznie z Rādhārāṇī.” To jest tattvą.

Przyjął dwa ciała

Kṛṣṇa przyjął nastrój i kolor skóry Rādhārāṇī, by zrozumieć czym jest rasa – 
nastrój, który smakuje Ona oraz gopī. Kṛṣṇa nie może zrozumieć ich smaku, sma-
ku, który jest lepszy od tego, którego doświadcza On Sam! Kṛṣṇa jest prīti-viṣaya, 
podczas gdy gopī i Rādhārāṇī są prīti-āśraya. Ta miłość działa w obydwie strony. 
Nie ma mowy o nieodwzajemnionej miłości. Romans oznacza wymianę – āśraya 
oraz viṣaya, ukochanego oraz zakochaną. Kṛṣṇa jest prīti-viṣaya. W jaki sposób 
może zrozumieć i posmakować nastroju aśrayi? Āśraya doświadcza wyższego 
smaku od viṣayi. Kṛṣṇa rozwinął w Sobie chciwość poznania tego smaku. „Jak 
mogę go zrozumieć? Jak mogę go zdobyć? Jak mogę go posmakować?” Tak, by 
posmakować tego nastroju Kṛṣṇa przyjął go wraz z kolorem skóry Rādhārāṇī i 
pojawił się jako Gaura. Kavirāja Gosvāmī napisał w Caitanya-caritāmṛcie (Ādi 
4.56):

rādhā-kṛṣṇa eka ātmā, dui deha dhari’
anyonye vilase rasa āsvādana kari’

Rādhā i Kṛṣṇa są jednym i tym samym, ale przyjęli dwa ciała. W ten sposób 
cieszą się Sobą wzajemnie, rozkoszując się smakami miłości.

Nie ma różnicy pomiędzy Rādhą i Kṛṣṇą. Są jednym, śakti-śaktimān-abhinna 

1 Zacytowane w Kṛṣṇa-sandarbha 189.7

Rozdział  VIII  –  Ekspansje Rādhy



95

– nie ma żadnej różnicy pomiędzy energią, a jej źródłem.
Od czasów niepamiętnych, Rādhā i Kṛṣṇa przyjęli te dwa ciała. Nie jesteś w 

stanie prześledzić czasu kiedy to się stało. Ale dlaczego są dwoma ciałami? Stali 
się Rādhą i Kṛṣṇą, by móc smakować līlā-rasa – nastrój emanujący z tych rozry-
wek. Nieprawdą jest, że na początku było wyłącznie jedno ciało, które później sta-
ło się dwoma. Nie należy myśleć w taki sposób, ponieważ ten nastrój smakowania 
siebie jest wieczny. Jeśli mówisz, że na początku było tylko jedno ciało, które z 
czasem stało się dwoma – wówczas nie ma w tym kwestii wieczności. Jako, że 
rozrywki te są wieczne i smakowanie ich jest również wieczne – jak można po-
wiedzieć, że najpierw istniało jedno ciało, które później stało się dwoma? Choć 
nie ma różnicy pomiędzy Rādhą i Kṛṣṇą, wciąż różnica istnieje i jest ona wieczna. 
Te dwie rzeczy – różnica i jej brak – są wieczne. Z tych dwóch, różnica jest lep-
sza od braku różnicy, gdyż jeśli nie byłoby różnicy, wówczas nie byłoby mowy o 
smakowaniu līlā. To jest tattvą.

Skondensowana hlādinī-śakti

Jest jeszcze jednak kwestia. Jak zostało to wcześniej opisane:1 kiśora-kṛṣṇa – 
jedenastoletni Kṛṣṇa z Vrajabhūmi jest najpiękniejszą formą Kṛṣṇy. Gopī zawsze 
pragną oglądać wyłącznie ją. Kiśora-kṛṣṇa jest najpiękniejszą formą Kṛṣṇy i każ-
dy jest przyciągany do Niego w tej manifestacji. W żadnej ze Swoich pozostałych 
form nie staje się od nikogo zależnym. Jednak w tej formie, staje się zależny od 
drogich Mu wielbicieli. To jest bhakta-vātsalya – wyjątkową cechą szczególną 
Jego kiśora-līli, jedenastoletniego Kṛṣṇy z Vrajabhūmi.

Moc przyjemności znana jest jako hlādinī-śakti. Jej skondensowaną formą jest 
prema. Najbardziej skondensowaną formą premy jest mahābhāva. To jest wła-
śnie Rādhārāṇī – mahābhāva-mayī. Kṛṣṇa premara ghanibhuta avasthā – gdy 
kṛṣṇa-prema przyjmuje najbardziej skondensowaną formę – jest nią Rādhārāṇī. 
Hlādinī-śakti obdarza wszelką przyjemnością zarówno Kṛṣṇę, jak i wielbicieli. 
Z tego powodu wielbiciele angażują się w miłosną służbę dla Kṛṣṇy. Rādhārāṇī 
jest ucieleśnieniem tej hlādinī-śakti. Myśli Ona wyłącznie o przyjemności i szczę-
ściu Kṛṣṇy. Nigdy nie myśli o Sobie. Rādhā jest govindānandīnī – tą, która daje 
przyjemność Govindzie. Rādhā vinā tiṅhon kāro naya – „Kṛṣṇa należy wyłącznie 
do Rādhārāṇī.”2 Nie należy do nikogo innego. Jest kompletnie zniewolony przez 
Rādhārāṇī. To jest Kṛṣṇa. Dlatego manifestuje Siebie przed Rādhārāṇī w Swej 
kompletnej svarūpie.

1 W czwartym rozdziale tej książki

2 Gauḍīya-bhāṣya Śrīla Bhaktisiddhānty, wprowadzenie do Śrī Caitanya-bhāgavata, werset 4
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Gorączka Kṛṣṇy

Kṛṣṇa posiada niezliczoną ilość żon – kānta, które dzielą się na trzy gru-
py: lakṣmī-gaṇa na Vaikuṇṭhach, mahiṣī-gaṇa w Dvārace oraz vraja-gaṇa we 
Vrajabhūmi. Gopī – vraja-gaṇa, są na najwyższymi z małżonek Kṛṣṇy. Choć 
we Vrajabhūmi istnieje aiśvarya, jest ona okryta przez mādhuryę. Tam aiśvarya 
podporządkowana jest mādhuryi. Mādhurya przeważa. W Mathurze i Dvārace 
mādhurya zostaje okryta przez jñānę i aiśvaryę. Z tego powodu ich miłość jest 
mniejsza – prīti-saṅkucita. Kavirāja Gosvāmī wspomniał o tych wszystkich rze-
czach w Caitanya-caritāmṛcie, a Rūpa Gosvāmī opisał je w Ujjvala-nīlamaṇi, w 
części rati-prakaraṇa. Dlatego pisma te są studium doktoranckim. Mogą zrozu-
mieć je wyłącznie studenci na tym poziomie, nikt więcej.

W Dvārace, Kṛṣṇa raz zamanifestował Swoje jvara-līlā. Trząsł się od wysokiej 
gorączki. Gdy Nārada Muni pojawił się tam i zobaczył Go w takim stanie, zapytał:

„Co się stało?”
„Wysoka gorączka.”
„Zdobędę jakieś lekarstwo, które Cię wyleczy.”
„Och Nārado, nie ma takiego lekarstwa, które uzdrowiłoby Moje ciało. Jest 

tylko jedna rzecz. Jeśli ją zdobędziesz, wówczas odzyskam zdrowie.”
„W porządku. Powiedz mi, co to jest.”
„Jeśli udasz się do Moich drogich wielbicieli i poprosisz ich o kurz z ich stóp, 

to będzie Moim lekarstwem. Nic innego nie zadziała na Moje ciało.”
Nārada pomyślał: „Tutaj w Dvārace jest tak wiele setek, tysięcy królowych: 

Rukmiṇī, Satyabhāmā, Jāmbavatī i cała reszta. Z pewnością dadzą mi odrobine 
swojego kurzu.” Tak więc zbliżył się do nich mówiąc: „Kṛṣṇa jest chory. Ma wy-
soką gorączkę i to wy macie lekarstwo, by ją wyleczyć. Dajcie mi proszę odrobinę 
kurzu z waszych stóp. To wyleczy Kṛṣṇę.”

„Och, co ty mówisz? Kṛṣṇa jest naszym godnym uwielbienia mężem. Jeśli 
damy mu kurz z naszych stóp udamy się do piekła. Wynoś się! Nie możemy go 
dać.” Nie dały go.

Gotowe, by udać się do piekła

Co to za miłość? Jak one kochają? W Dvārace miłość ulega zmniejszeniu i 
dlatego królowe nie chciały dać Kṛṣṇie swego kurzu ze stóp. Wtedy Nārada udał 
się do Vrajabhūmi. Widząc go, wszystkie gopī wybiegły mu naprzeciw. Jako, że 
Nārada podróżuje po całym wszechświecie, gopī pomyślały: „On może dać nam 
jakieś informacje odnośnie Kṛṣṇy i poinformować Go o tym, jak zawsze o Nim 
myślimy doświadczając przeszywającego bólu rozłąki.”

Nārada Muni powiedział: „Tak, mam pewną informację. Kṛṣṇa jest teraz bar-
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dzo chory i ma gorączkę. Przybyłem do was po lekarstwo.”
„Jakiego rodzaju jest to lekarstwo?”
„Czy któraś z was mogłaby dać kurzu ze swoich stóp, bo to właśnie jest le-

karstwem. Kṛṣṇa posmaruje nim Swoje ciało i w ten sposób będzie całkowicie 
wyleczony.”

„Ach, tego rodzaju lekarstwo. W porządku, weź je ode mnie.”
Wtedy zaczęły ze sobą współzawodniczyć.
„O Nārado, weź go ode mnie!”
„Nie, nie, nie! Weź go ode mnie!”
„Ile worków ci potrzeba?”
Powiedziały: „Jeśli Kṛṣṇa potrzebuje kurzu z naszych stóp i w rezultacie uda-

my się do piekła, by cierpieć tam na zawsze, jesteśmy na to gotowe. Niech nasz 
Kṛṣṇa wyzdrowieje i będzie szczęśliwy.”

To jest miłość. Taka jest różnica pomiędzy ich miłością, a miłością królowych 
z Dvāraki. Gdy ma miejsce jñāna i aiśvarya, wówczas miłość ulega zmniejsze-
niu – prīti-saṅkucita. Gopī-prema, rādhā-prema to kevala-bhakti – istnieje tam 
wyłącznie czysta miłość. Nie jest zmieszana z jñāną i aiśvaryą. One gotowe są 
udać się do piekła, by cierpieć na zawsze: „Niech nasz Kṛṣṇa będzie szczęśliwy.”

Dwa rodzaje małżonek

Istnieje różnica pomiędzy miłosnymi wymianami królowych Dvāraki, a gopī z 
Vrajabhūmi. Caitanya-caritāmṛta (Madhya 19.191) opisuje:

madhura-rase bhakta-mukhya — vraje gopī-gaṇa
mahiṣī-gaṇa, lakńmī-gaṇa, asaṅkhya gaṇana

Głównymi wielbicielami w miłości małżeńskiej są gopī we Vṛndāvanie, królo-
we w Dvārace i boginie szczęścia na Vaikuṇṭhach. Wielbiciele ci są niezliczeni.

Gopī-gaṇa, gopī z Vrajabhūmi, lakṣmi na Vaikuṇṭhach oraz mahīṣī – królo-
we Kṛṣṇy z Dvāraki są wszystkie kānta. Posiadają nastrój miłości małżeńskiej 
z Kṛṣṇą, mādhurya-rasę, mādhurya-rati. Jednak Caitanya-caritāmṛta (Madhya 
19.192) opisuje, że istnieją między nimi różnice:

punaḥ kṛṣṇa-rati haya duita prakāra
aiśvarya-jñāna-miśrā, kevalā-bheda āra

Przywiązanie do Kṛṣṇy dzieli się na dwie kategorie. Jedną jest przywiązanie z 
czcią i bojaźnią, a drugą jest czyste przywiązanie pozbawione czci.
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Małżeński nastrój dzieli się na dwa rodzaje: aiśvarya-jñāna-miśra oraz kevala-
-bheda – miłość zmieszana z jñāną i aiśvaryą oraz niezmieszana czysta miłość. 
Caitanya-caritāmṛta (Madhya 19.193-4) wyjaśnia:

gokule ‘kevalā rati — aiśvarya-jñāna-hīna
purī-dvaye, vaikuṇṭhādye — aiśvarya-pravīṇa

Czyste przywiązanie pozbawione czci występuje na Goloce Vṛndāvan. Przy-
wiązanie, w którym dominują bojaźń i szacunek, spotyka się w dwóch mia-
stach, Mathurze i Dvārace oraz na Vaikuṇṭhach.

aiśvarya-jñāna-prādhānye saṅkucita prīti
dekhiyā nā māne aiśvarya — kevalāra rīti

Gdy bardzo uwidacznia się bogactwo, miłość do Boga ulega pewnemu osła-
bieniu. Jednak wielbiciel w oddaniu kevala, chociaż widzi nieograniczoną 
moc Kṛṣṇy, uważa, że jest Mu równy.

W Gokuli istnieje wyłącznie mādhurya. Nie ma tam mieszaniny jñāny i aiśva-
ryi. W Mathurze, Dvārace i na Vaikuṇṭhach istnieje aiśvarya-pradhāna – aiśvarya 
– bogactwo, które tam przeważa. Gdy ma miejsce zmieszanie z jñāną i aiśvaryą 
wówczas następuje prīti-saṅkucita – pomniejszenie miłości. Za przykład może 
posłużyć porównanie miłości królowych Kṛṣṇy w Dvārace oraz miłości gopī z 
Vrajabhūmi. Dla przyjemności Kṛṣṇy, gopī gotowe są udać do piekła i cierpieć. Z 
kolei królowe Dvāraki nie chciały oddać swego kurzu. Ich miłość ulega zmniej-
szeniu.

Żartobliwe słowa

Pewnego razu Kṛṣṇa powiedział żartem do Rukmiṇī: „O Rukmiṇī, dlaczego 
Mnie poślubiłaś? Dlaczego Mnie wybrałaś? Twój ojciec i starszy brat zaprosili 
Śiśupālę, by się z tobą ożenił. Śiśupāla to król. Ja jestem tylko pastuszkiem. Wy-
rosłem pasąc krowy i cielęta Nandy Mahārāja. Dlaczego zatem Mnie wybrałaś? 
Popełniłaś błąd. Jednak jeszcze nie jest za późno. Możesz pójść i przyjąć za męża 
Śiśupālę.” Gdy Kṛṣṇa przemówił w ten sposób, Rukmiṇī przestraszyła się. Pomy-
ślała sobie: „Dlaczego Kṛṣṇa mówi w ten sposób? Czy ma zamiar mnie opuścić?” 
Caitanya-caritāmṛta (Madhya 19.201) opisuje:

kṛṣṇa yadi rukmiṇīre kailā parihāsa
‘kṛṣṇa chāḍibena’ — jāni’ rukmiṇīra haila trasa
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Chociaż Kṛṣṇa żartował z Królową Rukmiṇī, ona myślała, że zamierza po-
rzucić jej towarzystwo i dlatego doznała szoku.

Gopī posiadają wyłącznie czystą miłość. Nie ma tam mieszaniny jñāny i aiśva-
ryi. One nie chcą żadnej innej formy Kṛṣṇy. Pragną wyłącznie widoku absolutnie 
piękne formy kiśora-kṛṣṇy. Dlatego gdy zamanifestował On w kuñja czterora-
mienną formę Nārāyaṇa, gopī ofiarowały daṇḍavaty. Następnie calo, odeszły.

‘kevalāra śuddha-prema ‘aiśvarya’ nā jāne
aiśvarya dekhileo nija-sambandha se māne

Na etapie kevala – nieskazitelnego oddania, wielbiciel nigdy nie zważa na 
nieograniczone bogactwo Kṛṣṇy, mimo iż go doświadcza. Traktuje poważnie 
tylko własny związek z Kṛṣṇą.1

Najlepsze oddanie

Tacy ācāryowie jak Śrīla Sanātana Gosvāmī oraz Śrīla Rūpa Gosvāmī opisali 
róże poziomy bhakti. Półbogowie są również wielbicielami. Indra posiada odda-
nie, jednak więcej miłości ma Brahmā. Następnie pojawia się oddanie Prahlāda. 
Od Prahlāda więcej oddania ma Hanumān, a od Hanumāna więcej oddania mają 
Pāṇḍavowie. Oddanie Yādavów jest większe od oddania Pāṇḍavów. Oddanie 
mathurāvasīch – mieszkańców Mathury jest większe od oddania Yādu w Dvārace. 
Następnie pojawiają się vrajavāsī – mieszkańcy Vrajabhūmi. Ostatecznie jest 
Śrīmatī Rādhārāṇī. Jej oddanie jest najlepsze. Nie ma niczego ponad to. W ten 
sposób Rūpa Gosvāmī i Sanātana Gosvāmī opisali oddanie w oparciu o nastrój 
odwzajemnienia.

Śrīmān Mahāprabhu rozdaje najwyższy rodzaj premy – gopī-premę, rādhā-
premę. Khaṇḍavāsī Mukunda dāsa jest Vṛndą-devī w kṛṣṇa-līlā. On rozwinął tę 
premę – ekānta-kṛṣṇa-premī. Jest on taki pokorny, amāni-mānada. Powiedział: 
„Nie, nie. Raghunandana jest moim ojcem, a ja jestem jego synem, ponieważ 
wszyscy otrzymaliśmy bhakti od Raghunandany.” Mahāprabhu odparł: yāṅhā ha-
ite kṛṣṇa-bhakti sei guru haya – „Tak, to jest słuszne. Ten, kto budzi oddanie dla 
Kṛṣṇy, z pewnością jest mistrzem duchowym.”2 Gdy Mukunda dāsa ujrzał pawie 
pióro, jego miłosny nastrój pogłębił się, całkowicie zapomniał o otaczającym go 
świecie i zemdlał. Jest to najlepszy rodzaj miłości, gopī-bhāva – najlepszy rodzaj 
oddania.

1 Caitanya-caritāmṛta, Madhya 19.203

2 Caitanya-caritāmṛta, Madhya 15.117
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Rozdział IX – Serce Rādhārāṇī

Kiedy Rāmacandra udał się do lasu i Lakṣmaṇa również był nieobecny, naj-
gorszy z Rākṣasów, Rāvaṇa, porwał Sītādevī, córkę króla Videhy, tak jak ty-
grys chwyta bezbronną owcę, gdy nie ma pasterza. Potem Pan Rāmacandra 
wędrował po lesie ze Swym bratem Lakṣmaṇem, tak jakby był bardzo stra-
piony z powodu rozłąki z żoną. W ten sposób Swym własnym przykładem 
pokazał, jak wygląda sytuacja osoby przywiązanej do kobiet.
 
ZNACZENIE: W wersecie tym słowa strī-saṅgināṁ gatim iti wskazują, że Pan 
osobiście ukazał stan osoby przywiązanej do kobiet. Zgodnie z instrukcjami mo-
ralnymi, gṛhe nārīṁ vivarjayet: kiedy ktoś udaje się w podróż, nie powinien za-
bierać ze sobą żony. Poprzednio ludzie podróżowali, nie używając żadnych po-
jazdów, lecz mimo to, gdy ktoś opuszcza dom, o ile jest to możliwe, nie powinien 
zabierać ze sobą żony. Zwłaszcza jeśli znajduje się w takich okolicznościach jak 
Pan Rāmacandra, kiedy to na polecenie Swego ojca został skazany na wygnanie. 
Jeśli ktoś jest przywiązany do kobiet, to czy to w lesie, czy w domu, przywiązanie 
to zawsze jest kłopotliwe, co na własnym przykładzie ukazał Najwyższa Osoba 
Boga.

Jest to oczywiście materialna strona strī-saṅgī, lecz sytuacja Pana Rāmacandry 
jest duchowa, gdyż nie należy On do świata materialnego. Nārāyaṇaḥ paro‚vyaktāt: 
Nārāyaṇa jest ponad materialnym stworzeniem. Ponieważ jest On stwórcą świata 
materialnego, nie podlega jego warunkom. Z duchowego punktu widzenia, od-
dzielenie Pana Rāmacandry od Sīty jest rozumiane jako vipralambha, działanie 
mocy hlādinī Najwyższej Osoby Boga, należącej do śṛṅgāra-rasy; rasy miło-
ści małżeńskiej w świecie duchowym. W świecie duchowym Najwyższa Osoba 
Boga doświadcza wszelkich miłosnych związków, ukazując symptomy nazywane 
sāttvika, sañcārī, vilāpa, mūrcchā i unmāda. Kiedy zatem Pan Rāmacandra był 
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oddzielony od Sīty, zamanifestowały się wszystkie te duchowe symptomy. Pan nie 
jest ani bezosobowy; ani bezsilny. Jest On raczej sac-cid-ānanda-vigraha, wieczną 
formą wiedzy i szczęścia, a zatem manifestuje wszystkie symptomy duchowego 
szczęścia. Jak wyjaśnia Śrīla Svarūpa Dāmodara Gosvāmī, rādhā-kṛṣṇa-praṇaya-
vikṛtir hlādinī-śaktiḥ: sprawy miłosne między Rādhą a Kṛṣṇą manifestują się jako 
moc przyjemności Pana. Pan jest oryginalnym źródłem wszelkiej przyjemności, 
rezerwuarem wszelkiej przyjemności. Dlatego Pan Rāmacandra zamanifestował 
rzeczywistość zarówno duchowo, jak i materialnie. Materialnie ci, którzy są przy-
wiązani do kobiet, cierpią. Lecz duchowo, gdy pojawia się uczucia rozłąki między 
Panem a Jego mocą przyjemności, duchowe szczęście Pana wzrasta. Wyjaśnia to 
dalej Bhagavad-gītā (9.11):
 

avajānanti māṁ mūḍhā
mānuṣīṁ tanum āśritam
paraṁ bhāvam ajānanto

mama bhūta-maheśvaram
 

Kto nie zna duchowej mocy Najwyższej Osoby Boga, myśli o Panu jako o 
zwykłej ludzkiej istocie. Lecz umysł, inteligencja i zmysły Pana nigdy nie znaj-
dują się pod wpływem materialnych warunków. Fakt ten dalej wyjaśnia Skanda 
Purāṇa, cytowana przez Madhvācāryę:
 

nitya-pūrṇa-sukha-jñāna-
svarūpo ‹sau yato vibhuḥ
ato ‹sya rāma ity ākhyā

tasya duḥkhaṁ kuto ‹ṇv api

tathāpi loka-śikṣārtham
aduḥkho duḥkha-vartivat
antarhitāṁ loka-dṛṣṭyā
sītām āsīt smarann iva

jñāpanārthaṁ punar nitya-
sambandhaḥ svātmanaḥ śriyāḥ

ayodhyāyā vinirgacchan
sarva-lokasya ceśvaraḥ

pratyakńaṁ tu śriyā sārdhaṁ
jagāmānādir avyayaḥ

nakṣatra-māsa-gaṇitaṁ
trayodaśa-sahasrakam
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brahmaloka-samaṁ cakre
samastaṁ kṣiti-maṇḍalam

rāmo rāmo rāma iti
sarveṣām abhavat tadā
sarvoramamayo loko

yadā rāmas tv apālayat

W rzeczywistości nie było możliwe, by Rāvaṇa zabrał Sītę. Forma Sīty, którą 
zabrał Rāvaṇa, była złudną reprezentacją matki Sīty – maya-sītą, Gdy Sītā została 
poddana próbie ognia, ta maya-sītā spłonęła, a z ognia wyszła prawdziwa Sītā.

Z tego przykładu można też wysnuć dalszy wniosek, że kobieta – bez względu 
na swą moc w świecie materialnym – musi mieć zapewnioną ochronę, bo gdy 
tylko pozostanie bez opieki, wykorzystują ją Rākṣasowie, tacy jak Rāvaṇa. Tu-
taj słowa vaideha-rāja-duhitari wskazują na to, że zanim matka Sītā wyszła za 
mąż za Pana Rāmacandrę, była pod opieką swego ojca, Vaideha-rājy, a gdy wy-
szła za mąż, chronił ją mąż. Wniosek jest zatem taki, że kobieta powinna być 
zawsze chroniona. Zgodnie z zasadą wedyjską, kobieta nie może być niezależna 
(asamakṣam), gdyż nie potrafi chronić się niezależnie.

Śrīmad-Bhāgavatam 9.10.11

Ochrona jest wymagana

Pan Rāma jest maryādā-puruṣottama – najlepszym przykładem osoby, któ-
ra szczyci się dobrym wedyjskim wychowaniem. Nigdy nie przekracza veda-
maryādā – wedyjskich zasad i etykiety. Jest idealny w każdej dziedzinie. Jest 
idealnym mężem, ojcem, synem, bratem, przyjacielem i królem. Pan Rāmacandra 
nauczał zarówno duchowo, jak i materialnie. Pojawił się, by ustanowić ideał i na-
uczać ogółu społeczeństwa. W tym wersecie, słowa „strī-saṅgināṁ gatim” wska-
zują na to, że Pan pokazał na własnym przykładzie jak wygląda stan  osoby przy-
wiązanej do kobiety. Pokazał, że jeśli ktoś jest tak przywiązany, będzie cierpieć. 
Jeśli pożądliwa osoba przywiązana jest do kobiety, niewątpliwie będzie musiała 
cierpieć. W znaczeniu Śrīla Prabhupāda wyjaśnił zarówno materialną jak i ducho-
wą stronę. Odnośnie strony materialnej napisał: 

Zgodnie z instrukcjami moralnymi, gṛhe nārīṁ vivarjayet: kiedy ktoś udaje 
się w podróż, nie powinien zabierać ze sobą żony. Poprzednio ludzie podróżowali, 
nie używając żadnych pojazdów, lecz mimo to, gdy ktoś opuszcza dom, o ile jest 
to możliwe, nie powinien zabierać ze sobą żony. Zwłaszcza jeśli znajduje się w ta-
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kich okolicznościach jak Pan Rāmacandra, kiedy to na polecenie Swego ojca został 
skazany na wygnanie.

Przywiązanie do kobiety będzie przyczyną cierpienia, płaczu i znoju. Z pew-
nością doprowadzi do wielu problemów. Pan Rāmacandra pokazał tą materialną 
stronę. Śrīla Prabhupāda opisał również, że nie ma kwestii niezależności kobiet: 

Z tego przykładu można też wysnuć dalszy wniosek, że kobieta – bez względu 
na swą moc w świecie materialnym – musi mieć zapewnioną ochronę, bo gdy tylko 
pozostanie bez opieki, wykorzystują ją Rākṣasowie, tacy jak Rāvaṇa. (…) Wnio-
sek jest zatem taki, że kobieta powinna być zawsze chroniona. Zgodnie z zasadą 
wedyjską, kobieta nie może być niezależna (asamakṣam), gdyż nie potrafi chronić 
się niezależnie.

Klejnot pośród żon

Jako idealny mężczyzna, Pan Rāma postępował niczym idealny mąż. Demon 
Mārīca pojawił się przed Sītą i Rāmą w formie złotego jelenia. Pan Rāma wiedział, 
że to była iluzja. Gdy Sītā poprosiła o tego jelenia Rāma mógł jej o tym powie-
dzieć, lecz tego nie zrobił. Raczej zaczął gonić jelenia, by go złapać. W ten spo-
sób ustanowił przykład idealnego męża, który spełnia pragnienia swej żony. Gdy 
powrócił, okzało się, że Sītā została porwana przez Rāvaṇę. Nigdzie nie mógł jej 
znaleźć. Zaczął wówczas krzyczeć: O Sīto! O Sīto!” W ten sposób strī-saṅgināṁ 
gatim – została ukazana przez Samego Pana sytuacja osoby przywiązanej do ko-
biety. Jeśli mężczyzna jest przywiązany do kobiety, będzie musiał tak cierpieć. 
Będzie musiał płakać. Gdy żona zostaje porwana, obowiązkiem męża jest jej ura-
towanie. Tak miała miejsce zacięta bitwa pomiędzy Rāmą, a Rāvaṇą, w której Sītā 
została uratowana. Pan Rāma jest idealnym mężem – maryādā-puruṣottama.

Pojawia się tutaj jedno pytanie: Ojciec Rāmy polecił udanie się do lasu wy-
łącznie Jemu. Dlaczego zatem poszła tam również Sītā? Tak jak Rāmacandra jest 
idealnym mężem, podobnie Sītā jest idealną żoną. Jest satī-śiromaṇi-pati-vratā – 
klejnotem pośród wszystkich oddanych i czystych żon. Pokazała na Swoim przy-
kładzie, że żona powinna pozostać ze swoim mężem i służyć mu. Gdy Rāmacandra 
otrzymał to polecenie, Sītā powiedziała: „Idę z Tobą.” Rāma odparł: „Dlaczego? 
Nie otrzymałaś takiego polecenia. Pozostań w Ayodhyi. Nie możesz ze Mną iść. 
W lesie jest tak wiele niebezpieczeństw. Leśne ścieżki nie są wygodnymi dzie-
dzińcami. Pełne są cierni i kamieni, które zranią twoje delikatne stopy. Nie możesz 
chodzić boso. Nie możesz żyć w lesie.” Sītā powiedziała: „Tak, powiedziałeś, że 
powinnam pozostać w Ayodhyi, ale gdzie ona jest? Ayodhyā jest tam, gdzie jest 
Rāma.” Sītā była bardzo inteligentna. Czysta i oddana kobieta posiada czystą in-
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teligencję, która pochodzi od Pana. „Tak, pozostanę w Ayodhyi. Gdzie jest Rāma, 
tam jest i Ayodhyā. Bez Rāmy nie ma Ayodhyi. Dlatego zostaję z Tobą.” I tak 
udała się z Rāmą do lasu, gdzie miała miejsce līlā Pana.

Przemiana miłości

Zazwyczaj rezultatem przywiązania do kobiet jest cierpienie. Jednak na du-
chowej platformie, uczucie rozłąki pomiędzy Panem, a Jego mocą przyjemności 
sprawia, że Jego duchowa błogość tylko się zwiększa. Jest to duchowa strona tego 
tematu. W znaczeniu, Śrīla Prabhupāda tylko to wskazał, delikatnie dotknął. Choć 
zacytował Svarūpę Dāmodara Gosvāmīego mówiąc: rādhā-kṛṣṇa-praṇaya-vikṛtir 
hlādinī-śaktiḥ, jednak tego nie wyjaśnił. Dlatego konieczne jest szersze omówie-
nie tego tematu. Jest to bardzo głęboki i poufny temat. Śrīla Prabhupāda specjalnie 
go dogłębnie nie wyjaśnił, gdyż większość ludzi nie jest w stanie go zrozumieć. 
Jeśli ktoś rozwinął chciwość, wówczas będzie o to pytał. Śrīla Prabhupāda in-
spiruje czytelnika do rozwinięcia takiej chciwości. Gdy ktoś czyni dalszy postęp 
na ścieżce służby oddania, naturalnie będzie o to pytał. To jest dociekliwość – 
jijñāsā. Dlaczego Śrīla Prabhupāda miałby wyjaśniać ten temat neofitom, którzy 
nie byliby w stanie tego zrozumieć?

Zostało to wyjaśnione w Caitanya-caritāmṛcie (Ādi 4.59-60, 68-69, 71):

rādhikā hayena kṛṣṇera praṇaya-vikāra
svarūpa-śakti — ‘hlādinī nāma yāṅhāra

Śrīmatī Rādhikā jest przemianą miłości Kṛṣṇy. Jest Ona Jego wewnętrzną 
mocą zwaną hlādinī.

hlādinī karāya kṛṣṇe ānandāsvādana
hlādinīra dvārā kare bhaktera poṣaṇa

Ta energia hlādinī dostarcza Kṛṣṇie przyjemności i odżywia Jego wielbicieli.

hlādinīra sāra ‘prema’, prema-sāra ‘bhāva’
bhāvera parama-kāṣṭhā, nāma — ‘mahā-bhāva’

Istotą mocy hlādinī jest miłość do Boga, istotą miłości do Boga jest emocja 
[bhāva], a ostatecznym rozwojem emocji jest mahā-bhāva.

mahābhāva-svarūpā śrī-rādhā-ṭhākurāṇī
sarva-guṇa-khani kṛṣṇa-kāntā-śiromaṇi
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Śrī Rādhā Ṭhākurāṇī jest wcieleniem mahā-bhāvy. Jest Ona kopalnią wszel-
kich dobrych cech i jest najwspanialszy, klejnotem pomiędzy wszystkimi 
ukochanymi towarzyszkami Pana Kṛṣṇy.

kṛṣṇa-prema-bhāvita yāṅra cittendriya-kāya
kṛṣṇa-nija-śakti rādhā krīḍāra sahāya

Jej umysł, zmysły i ciało pogrążone są w miłości do Kṛṣṇy. Jest Ona własną 
energią Kṛṣṇy i pomaga Mu w Jego rozrywkach.

W zacytowanych powyżej wersetach Kavirāja Gosvāmī mówi: rādhikā hay-
ena kṛṣṇera praṇaya-vikāra – Rādhārāṇī jest przemianą miłości Kṛṣṇy – praṇaya-
vikāra. Gdy mówimy o miłości pomiędzy Rādhą, a Kṛṣṇą, wówczas pojawia się 
kwestia stopniowego rozwoju premy, rati, snehy, māny oraz praṇayi. Pierwszym 
przebłyskiem premy jest rati. Gdy staje się ona bardziej intensywana, przekształca 
się w premę. Gdy ta staje się jeszcze bardziej intensywna, przekształca się w sne-
hę. Gdy sneha staje się jeszcze bardziej intensywna, nazywana jest māną. A gdy 
ta jest jeszcze bardziej intensywna, staje się praṇayą. Rati, prema, sneha, māna i 
praṇaya. Praṇaya jest piątym etapem rozwoju.

Manuskrypt w zamkniętej skrzyni

W tym znaczeniu, Śrīla Prabhupāda cytuje Svarūpę Dāmodara Gosvāmīego: 
rādhā-kṛṣṇa-praṇaya-vikṛtir hlādinī-śaktiḥ – „Sprawy miłosne między Rādhą a 
Kṛṣṇą są manifestacją mocy przyjemności Pana.” Praṇaya-vikṛtir znaczy prze-
kształcenie miłości.

Temat rati został omawiany podczas spotkania Mahāprabhu i Rāya Rāmānandy. 
Temat ten znany jest jako rāmānanda-saṁvāda i pojawił się on w ósmym rozdzia-
le Madhya-līli Caitanya-caritāmṛty. Mahāprabhu zadał wiele pytań i Rāmānanda 
Rāya odpowiadał. W znaczeniu do tej rozmowy Śrīla Prabhupāda pisze: „Śrīmatī 
Rādhārāṇī jest najważniejszą ze wszystkich gopī i Jej szczególna miłosna jest naj-
wyższym wyrazem mādhurya-premy.”1 A w znaczeniu do tego dziewiątego Canto 
pisze: „Moc hlādinī Pana należy do śṛṅgāra-rasy, mādhurya-rasy – nastroju miło-
ści małżeńskiej ze świata duchowego…”

Jako, że został poruszony ten temat, staram się o nim coś powiedzieć. Śrīla 
Prabhupāda tylko go wspomniał, a ja inspiruję was, byście rozwinęli chciwość 
jego głębszego zrozumienia. Jako, że jesteście wulgarnymi materialistami, nie 
jesteście w stanie go zrozumieć. Ukoloryzujecie to w materialny sposób. To jest 

1 Śrīla Prabhupāda, In Search of the Ultimate Goal of Life. Strona 62 (Pierwsze wydanie).
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bardzo niebezpieczne. Jeśli uczynicie duchowy postęp, wówczas zrozumiecie ten 
temat, inaczej nie będzie to możliwe. Prabhupāda specjalnie o nim tutaj nie dysku-
tował. Jednak on zna ten temat i wyjaśnił go w Caitanya-caritāmṛcie. Choć opisał 
te wszystkie rzeczy, trzyma je w ukryciu. Nie wyciągnął ich na światło dzienne. 
Dopiero teraz to się dzieje. To wszystko jest tutaj wyjaśnione. Temat ten jest ni-
czym manuskrypt przechowywany w zamkniętej skrzyni.

Istnieje pewne niebezpieczeństwo, że neofici dodadzą w nim jakieś materialne 
zabarwienie. Raz jeszcze w książce In Search of the Ultimate Goal of Life (strona 
62-63), Śrīla Prabhupāda napisał: 

Dlatego lepiej będzie, by praktykujący neofici nie starali się zrozumieć intym-
ności poufnej służby Śrīmatī Rādhārāṇī. Jednakże oczekując, że pokorni i bona 
fide wielbiciele będą w stanie zrozumieć w przyszłości tę służbę, Śrīla Kṛṣṇadāsa 
Kavirāja Gosvāmī opisuje te poufne dyskusje w Caitanya-caritāmṛcie.

Wielbiciele, którzy są szczęśliwcami wyniesionymi do spontanicznej służby 
Boga – rāgānugā-bhakti, którzy rozwinęli atrakcję do mādhurya-premy, mogą 
podążać śladami poufnych towarzyszek Śrīmatī Rādhārāṇī oraz ich asystentek – 
mañjarī.

Śrīla Prabhupāda kontynuuje:

Ekstaza smutnego nastroju rozłąki za Kṛṣṇą, którą Śrīmatī Rādhārāṇī poczuła 
podczas spotkania z Uddhavą we Vrajy, jest uosobiona w Panu Caitanyi.

Kim jest Pan Caitanya? Jest On usosobieniem smutku rozłąki Rādhārāṇī za 
Kṛṣṇą. Nikt nie powinien imitować Jego transcendentalnych uczuć, ponieważ 
dla żywej istoty niemożliwym jest osiągnięcie takiego etapu. Jednak na etapie 
rozwiniętej świadomości, osoba może podążać w Jego ślady. Są to wskazówki 
dane przez doświadczonych, samozrealizowanych wielbicieli w linii Śrīla Rūpy 
Gosvāmīego, który w kṛṣṇa-līlā jest Rūpą Mañjarī – jedną z wybitnych pasterek 
Vrajy.

Ogień przykryty przez dym

Rāmānanda Rāya wyjaśnił następującą ślokę z Padma Purāṇy1:

1 Werset ten pochodzi z Padma Purāṇy i został użyty w Laghu-bhāgavatāmṛcie (2.1.45) Śrīla Rūpy 
Gosvāmīego. Pojawia się również w Caitanya-caritāmṛcie, Ādi 4.215, Madhya 8.99 oraz Madhya 18.8
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yathā rādhā priyā vińṇos tasyāḥ kuṇḍaṁ priyaṁ tathā
sarva-gopīṣu saivaikā vińṇor atyanta-vallabhā

Śrīmatī Rādhārāṇī jest najdroższą pasterką Śrī Kṛṣṇy. I tak jak droga Mu jest 
Śrīmatī Rādhārāṇī, podobnie drogie jest jezioro znane jako Rādhā-kuṇḍa.

Pierwsze przejawienie premy nazywane jest rati. W części Ujjvala-nilamaṇi1 
opisującej rati, można dowiedzieć się, że posiada ona trzy kategorie: sādhāraṇī, 
samañjasā oraz samarthā. Przykładem sādhāraṇī-rati jest Kubjā, która w swych 
poprzednich narodzinach była Śūrpaṇakhą z rāma-līli. Jej miłość dochodzi, aż do 
poziomu znanego jako prema. Po rati pojawia się prema, następnie sneha, māna 
i ostatecznie praṇaya. Po praṇayi przychodzi rāga, anurāga oraz bhāva, która 
wznosi się, aż do poziomu mahābhavy. Sādhāraṇī-rati jest rzadkim osiągnięciem 
i porównywana jest do klejnotu. Jego stan można porównać do ognia okrytego 
dymem.

Wyższa od sādhāraṇī-rati jest samañjasā-rati. Przykładem jej są żony Kṛṣṇy w 
Dvārace, którymi przewodzi Rukmiṇī. To jest svakīya-bhāva. Sītā zalicza się wła-
śnie do kategorii svakīya. Jej miłość jest w kategorii samañjasā-rati. Samañjasā-
rati dochodzi aż do poziomu zwanego jako anurāga – rati, prema, sneha, māna, 
praṇaya, rāga oraz anurāga. Ta miłość jest niczym klejnot. Jest to zwykły maṇi 
– kamień szlachetny. Jest wielką rzadkością. Sādhāranī-rati jest niczym ogień 
okryty dymem, podczas gdy samañjasā-rati jest promienna, ujjvalitā-bhāva.

Najlepszym i ostatnim rodzajem rati jest samarthā-rati. Jej przykładem są gopī 
przewodzone przez Śrīmatī Rādhārāṇī. Samarthā-rati jest najwyższa. Jest kresem, 
jest ostatnim, najwyższym poziomem – mahābhāvą. Ta rati porównywana jest do 
kaustubha-maṇi. Rati Kubjy – sādhāranī – jest niczym zwykły maṇi – kamień 
szlachetny. Samañjasā-rati żon Kṛṣṇy w Dvārace jest niczym candrakānta-maṇi, 
jednak samarthā-rati gopī jest niczym kaustubha-maṇi i jest bardzo, bardzo rzad-
ka. Nikt nie jest w stanie zrozumieć tej miłości na mocy własnej inteligencji, wie-
dzy, zasługi i wykształcenia, ani też poprzez logikę, czy argumentację. Nie ma w 
niej ani odrobiny pożądania.

Wyłącznie dla Kṛṣṇy

W samarthā-rati, ukochani wynoszeni są do takiej bhāvy, że zatraca się po-
między nimi odmienność. Odczuwają siebie jako jedną osobę. Gdy rozwija się ta 
rati, bohaterka – nāyikā, całkowicie zapomina o całej reszcie – o wstydzie, pre-
stiżu, cierpliwości, jak również o dharmie i wedyjskiej etykiecie społecznej. Od-

1 Rozdział 14, wersety 45-58
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rzuca wszystko. Ta miłość jest bardzo, bardzo poufna i głęboka. W tej rati nie ma 
rozróżnienia, kānta – bohaterka nie istnieje oddzielnie od swego ukochanego. Jej 
dedykacja jest całkowita, a miłość bezinteresowna. Vraja-devī, damy Vrajabhūmi 
przewodzone przez Rādhę są siedzibą tej miłości. One istnieją wyłącznie po to, by 
dawać przyjemność i szczęście Kṛṣṇie. Nic nie jest dla ich własnej przyjemności. 
To jest samarthā-rati. Gdy pojawia się ona, nie może jej zakłócić żadna niesprzy-
jająca sytuacja. Gdy staje się coraz bardziej i bardziej skondensowana, przekształ-
ca się w snehę, mānę, praṇayę, rāgę, anurāgę, bhāvę i ostatecznie w mahābhāvę.
Gdy ma miejsce samarthā-rati, jeśli u bohaterki rozwija się sneha, māna, praṇaya, 
rāga lub anurāga, ta sama rati pojawia się po stronie bohatera – Kṛṣṇy. Miłość 
ta istnieje w odwzajemnieniu. Nie jest jednostronna. Należy pamiętać, że miło-
sne wymiany pomiędzy Kṛṣṇą i gopī przewodzonymi przez Rādhārāṇī nie są ro-
mansami pełnymi pożądania. Nie ma w nich ani odrobiny pożądania. W Bhakti-
rasāmṛta-sindhu (1.2.285) Rūpa Gosvāmī opisał:

premaiva gopa-rāmānāṁ kāma ity agamat prathām

Czysta miłość gopī zyskała sławę pod nazwą „pożądania.”

Cechy Rādhārāṇī

Dyskutując rozmowę pomiędzy Mahāprabhu, a Rāya Rāmānandą, Śrīla 
Prabhupāda pisze jak następuje:

Śrīmatī Rādhārāṇī zawsze nosi w Swym sercu sentyment prema-vaicittya, 
uczucie strachu rozłąki nawet gdy jest w towarzystwie Swego małżonka. Dzieje 
się tak z powodu Jej delikatnego serca. Jest Ona wiecznie młodą dziewczyną w 
wieku pomiędzy szesnastym, a dwudziestym rokiem życia. Wiek ten nazywany jest 
kaiśora. Jej zwyczajem jest przechadzanie się w towarzystwie przyjaciółek paste-
rek trzymając ręce na ich barkach. Posiada nieustanne, pełne miłości towarzystwo 
Swoich przyjaciółek, a jej umysł jest zawsze pełen transcendentalnych rozrywek, 
które wykonuje w towarzystwie Śrī Kṛṣṇy. Nieprzerwana wesołość jest zapachem 
Jej ciała. Nieustannie siedzi na łóżku Swej osobliwej dumy wynikającej z ciągłego 
pamiętania Śrī Kṛṣṇy.

Nieustanne pamiętanie imienia, sławy oraz cech Śrī Kṛṣṇy są kolczykami ozda-
biającymi Jej ciało. Chwały imion, sławy i cech Kṛṣṇy zawsze zatapiają Jej mowę. 
Sprawia, że Śrī Kṛṣṇa jest zawsze ożywiony niebiańskim napojem nieprzerwanego 
intonowania Swoich cech. Mówiąc w skrócie, Rādhārāṇī jest rezerwuarem czy-
stej miłości do Kṛṣṇy, zawsze będąc pełną i kompletną w wymaganych do tego 
cechach. Jest doskonałą symboliczną reprezentacją czystej miłości Boga. Fakt ten 
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został opisany w Govinda-līlāmṛcie (11.122) w formie pytań i odpowiedzi:

kā kṛṣṇasya praṇaya-jani-bhūḥ śrīmatī rādhikaikā
kāsya preyasy anupama-guṇā rādhikaikā na cānyā
jaihmyaṁ keśe dṛśi taralatā niṣṭhuratvaṁ kuce ’syā

vāñchā-pūrtyai prabhavati hare rādhikaikā na cānyā

Pytanie: Kto jest źródłem miłości Śrī Kṛṣṇy?
Odpowiedź: Jest to wyłącznie Śrīmatī Rādhikā.
Pytanie: Kto jest najdroższy Śrī Kṛṣṇie?
Odpowiedź: Raz jeszcze, to Śrīmatī Rādhārāṇī i nikt inny. Włosy Śrīmatī Rādhārāṇī 
są bardzo kręcone, Jej oczy zawsze poruszając się w tą i z powrotem, Jej piersi są 
jędrne i jako taka, jest jedyną osobą, będącą w stanie spełnić wszelkie pragnienia 
wszech-atrakcyjnego Hari.1

Pieśń Rāmānandy

Ta dyskusja pomiędzy Mahāprabhu, a Rāya Rāmānandą dotyczy najwyższych 
miłosnych spraw. Śrīla Prabhupāda napisał:

Słysząc te słowa, Pan Caitanya powiedział:

prabhu kahe, — eho haya, āge kaha āra
rāya kahe, — īhā va-i buddhi-gati nāhi āra2

„To jest słuszne, ale mów dalej, proszę.” Rāmānanda Rāya odpowiedział: 
„Nie sądzę, by moja inteligencja sięgała poza to! Kolejnym etapem jest prema-
vilāsa-vivarta – oryginalna atrakcja dojrzała dzięki uczuciu rozłąki. Nie wiem 
jednak, czy mówienie na ten temat sprawi, że będziesz usatysfakcjonowany.”

Mówiąc to, Rāmānanda zaśpiewał pieśń własnej kompozycji, której znaczenie 
jest jak następuje:

pahilehi rāga nayana-bhaṅge bhela
anudina bāḍhala, avadhi nā gela

1 In Search of the Ulimate Goal of Life, strona 97-98

2 Caitanya-caritāmṛta, Madhya 8.191
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nā so ramaṇa, nā hāma ramaṇī
duṅhu-mana manobhava peńala jāni’

e sakhī, se-saba prema-kāhinī
kānu-ṭhāme kahabi vichurala jāni’

nā khoṅjaluṅ dūtī, nā khoṅjaluṅān
duṅhukeri milane madhya ta pāṅca-bāṇa

ab sohi virāga, tuṅhu bheli dūtī
su-purukha-premaki aichana rīti1

„Och, gdy spotkaliśmy się po raz pierwszy, zwykłe spojrzenie prawiło, że 
rozbudziła się pomiędzy Nami atrakcja. Atrakcja ta, rozwijając się bardziej 
i bardziej nie zna granic, gdyż wynika z Naszych osobistych upodobań. Ani 
Kṛṣṇa, ani Ja Sama nie jesteśmy jej przyczyną. Rozbudziła się i przeszyła Na-
sze umysły niczym strzała Kupidyna. Teraz jesteśmy od Siebie rozdzieleni. O 
Mój drogi przyjacielu, jeśli uważasz, że Kṛṣṇa kompletnie o Mnie zapomniał 
powiedz Mu, że już od pierwszego spojrzenia nigdy nie były Nam potrzebne 
żadne negocjacje, ani też nie szukaliśmy jakichkolwiek listów. Sam Kupidyn 
był agentem Naszego spotkania. O mój przyjacielu, na nieszczęście jednak peł-
nisz rolę posłańca w chwili, gdy Nasza atrakcja jest bardziej pożądana niż 
kiedykolwiek wcześniej.”

Tego rodzaju uczucia podczas rozłąki kochanków nazywane są prema-vilāsa-
vivarta. Są to najwyższe doznania w sprawach miłosnych.

Wyjaśnienie sentymentu prema-vilāsa-vivarty może być wyłącznie zreali-
zowane w czystym stanie świadomości wolnym od materialnych koncepcji. Ten 
transcendentalny temat nie można zrealizować na etapie świadomości będącej 
pod wulgarnym lub subtelnym wpływem materialnego ciała i umysłu. Zewnętrzna 
świadomość istniejąca w zależności od materialnej inteligencji i umysłu jest różna 
od czystej duszy. Soczystość tego transcendentalnego tematu smakowana jest przez 
zmysły zaangażowane w boską służbę Osoby Boga.2

To nie jest pożądanie. Nie ma w nich ani odrobiny materialnego pożądania. To 
jest czysta miłość – premaiva gopa-rāmānāṁ kāma ity agamat prathām.3 Prema 
jest piątym celem ludzkiego życia – puruṣārtha. Viraha – rozłąka jest najwyższym 

1 Caitanya-caritāmṛta, Madhya 8.194

2 In Search of the Ultimate Goal of Life, strona 101-104

3 Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.285
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poziomem premy. Viraha utrzymuje premę przy życiu. Jeśli nie byłoby virahy, 
nie istniałaby również i prema. Jeśli miałoby miejsce nieustanne spotkanie – mi-
lana, wówczas prema umarłaby przedwcześnie. Dlatego, by utrzymać premę przy 
życiu, Kṛṣṇa opuścił Vṛndāvan i udał się do Mathury wprowadzając tym samym 
vraja-gopī – damy Vrajabhūmi przewodzone przez Rādhārāṇī w stan virahy. To 
jest łaską Kṛṣṇy. Bez tego nie byłoby najwyższego doświadczenia smaku miło-
snych rozrywek. Tym najwyższym doświadczeniem jest viraha.

Dlaczego „Praṇaya?”

Kolejnym punktem w tym wersecie jest zwrot: rādhā kṛṣṇa-praṇaya-vikṛtir. 
Dlaczego zostało powiedziane „praṇaya-vikṛtir”, a nie „prema-vikṛtir”? Musi być 
w tym jakiś cel, jakieś znaczenie. W rozdziale Ujjvala-nīlamaṇi opisującym prītī 
zostało powiedziane, że praṇaya znajduje się na piątym miejscu – rati, prema, 
sneha, māna oraz praṇaya. Bardziej intensywna, jeszcze bardziej intensywna i 
jeszcze bardziej intensywna… I dopiero wtedy, na piątym miejscu pojawia się 
praṇaya. W Ujjvala-nīlamaṇi (14.108), rasācārya Rūpapāda wyjaśnił czym jest 
praṇaya:

māno dadhāno viśrambhaṁ praṇayaḥ procyate budhaiḥ

Osoby, które są znawcami tego tematu mówią, że w chwili gdy māna staje się 
jeszcze bardziej intensywna, przyjmuje etap viśrambha i staje się praṇayą.

Tak pojawia się kolejny punkt: Czym jest viśrambha? Są to paribhāṣā – spe-
cjalistyczne terminy. W Locana-rocani-ṭīkā, Jīva Gosvāmī wyjaśnił czym jest vi-
śrambha:

viśrambhaṁ priya-janena saha svasyābheda-mananam1

Viśrambha oznacza stan, w którym pojawia się uczucie jedności pomiędzy 
bohaterką, a bohaterem, pomiędzy ukochaną i ukochanym.

W Ānanda-candrikā-ṭīkā Viśvanātha Cakravartī powiedział:

sva-prāṇa-mano-buddhi-deha-paricchada-adibhiḥ
kānta-prāṇa-mano-buddhyāderaiky abhāvana-janyaṁ2

1 Komentarz do Ujjvala-nīlamaṇi, tekstów 14.98-99

2 Komentarz do Ujjvala-nīlamaṇi, tekstu 14.98
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Gdy życie, umysł, inteligencja, ciało oraz ubiór kochającej osoby stają jed-
nym z życiem, umysłem, inteligencja, ciałem i ubiorem ukochanego, stan ten 
znany jest jako viśrambha.

W swojej książce „In Search of the Ultimate Goal of Life”, Śrīla Prabhupāda 
napisał:

Naturalna boska miłość pasterek do Śrī Kṛṣṇy nie powinno się uważać lub po-
równywać do pożądania. Te dwie rzeczy: miłość i pożądanie zostały wyjaśnione 
podobnymi terminami ponieważ zdaje się, że istnieją pomiędzy nimi podobieństwa.

Śrīla Prabhupāda kontynuuje cytując Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.285) wyja-
śniające różnicę pomiędzy tymi dwoma stanami:

premaiva gopa-rāmānāṁ kāma ity agamat prathām
ity uddhavādayo ’py etaṁ vāñchanti bhagavat-priyāḥ

Ludzie zwyczajowo opisują i rozumieją miłość pasterek do Śrī Kṛṣṇy w świe-
tle przyziemnego pożądania. Jednak w rzeczywistości jest ona innej natury 
ponieważ nawet tacy najwyżsi wielbiciele jak Uddhava i inni pragną takiego 
standardu miłości do Kṛṣṇy.

„Przeznaczeniem materialnego pożądania jest osobista przyjemność, podczas 
gdy przeznaczeniem transcendentalnej miłości jest szczęście Najwyższej Osoby 
Boga, Kṛṣṇy. Z tego względu dzieli ich ogromna przepaść.”1

Zespoleni

W swej książce „In Search of the Ultimate Goal of Life” Prabhupāda opisał 
jak Rāmānanda Rāya opowiedział Śrī Caitanyi Mahāprabhu o wielu szczegółach 
dotyczących miłosnych relacji Rādhy i Kṛṣṇy. Mahāprabhu poprosił wówczas 
Rāmānandę, by wniknął jeszcze głębiej w ten temat. Prabhupāda pisze:

Etap, który wymaga jeszcze opisu nazywa się prema-vilāsa-vivarta – oryginal-
ną atrakcją dojrzałą dzięki uczuciu rozłąki. Rāmānanda odparł: „Nie wiem jednak, 
czy mówienie na ten temat sprawi, że będziesz usatysfakcjonowany.” Po czym za-
śpiewał:

1 In Search of the Ulimate Goal of Life, strona 110-111
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pahilehi rāga nayana-bhaṅge bhela
anudina bāḍhala, avadhi nā gela

nā so ramaṇa, nā hāma ramaṇī
duṅhu-mana manobhava peńala jāni’1

„Och, zanim spotkaliśmy się, istniało między Nami początkowe przywiązanie 
wywołane wymianą spojrzeń. W ten sposób rozwinęło się przywiązanie. To 
przywiązanie stopniowo zaczęło rosnąć i nie zna ono granic. Teraz to przy-
wiązanie między Nami stało się naturalnym następstwem. Jego przyczyną nie 
jest Kṛṣṇa, podmiot przyjemności, ani też Ja, gdyż Ja jestem przedmiotem 
przyjemności. To nie jest tak. To przywiązanie stało się możliwe dzięki wspól-
nemu spotkaniu. To wzajemne zauroczenie znane jest jako manobhava, czyli 
Kupidyn. Umysł Kṛṣṇy i Mój umysł połączyły się razem.”

To jest prema-vilāsa-vivarta. Nie ma różnicy pomiędzy ramaną – tym, któ-
ry jest odbiorcą przyjemności, a ramaṇi – tą, która jest obiektem przyjemności. 
Ramaṇi to Rādhā. W prema-vilāsa-vivarta istnieje jedność. Nā so ramaṇa, nā 
hāma ramaṇī – „To nie tak, że On jest odbiorcą przyjemności, a Ja jestem jej 
obiektem.” Duṅhu-mana manobhava peṣala – „Jego umysł i mój umysł stały się 
jednym.” Jest to ostatni etap znany jako mādanākhya-mahābhāva. Mādanākhya-
mahābhāva jest nastrojem Rādhārāṇī. Nie ma różnicy pomiędzy zakochanym i 
ukochanym. Umysły Rādhy i Kṛṣṇy łączą się razem. Peṣala znaczy zespolony. 
Następnie stan ten przekształca się praṇayę. To jest wyjaśnienie. Mano dadhāno 
viśrambhaṁ praṇayaḥ procyate budhaiḥ2 – Znaczy to, że gdy māna staje się bar-
dziej intensywna, przekształca się w praṇayę, etap viśrambhy. Viśrambha znaczy 
uczucie jedności pomiędzy kānta – zakochaną oraz kānta – ukochanym. Są razem 
zespoleni. „Jego umysł i Mój umysł stały się jednym” – Nā so ramaṇa, nā hāma 
ramaṇī duṅhu-mana manobhava peṣala jāni. Tak wygląda działanie hlādinī-śakti. 
Istnieje różnica pomiędzy śakti – energią, a śaktimānem – źródłem tej energii. Jed-
nak w praṇaya-vikṛtir ma miejsce jedność pomiędzy āsvādika – odbiorcą przy-
jemności, a āsvādita – obiektem przyjemności.

rādhā-kṛṣṇa aiche sadā eka-i svarūpa
līlā-rasa āsvādite dhare dui-rūpa

1 Caitanya-caritāmṛta, Madhya 8.194

2 Ujjvala-nīlamaṇi 14.108, zacytowany powyżej
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Tak więc Rādhā i Pan Kṛṣṇa są jednym, jednakże przyjęli dwie formy, by 
rozkoszować się smakami rozrywek.1

Różnica i jej brak

Nie ma różnicy pomiędzy Rādhą, a Kṛṣṇą – śakti-śaktimān-abhinna. Nie ma 
różnicy pomiędzy śakti – energią, a śaktimānem – źródłem energii. Rādhā-kṛṣṇa 
aiche sadā eka-i svarūpa līlā-rasa āsvādite – By rozkoszować się słodkimi smaka-
mi rozrywek miłości małżeńskiej istnieją dwie formy, dwa ciała. Ramaṇa oznacza 
odbiorcę przyjemności, a ramaṇī – obiekt przyjemności. Rādhā i Kṛṣṇa są dwie-
ma osobami o dwóch ciałach. To jest faktem. Istnieje między Nimi bhinnatvam 
– różnica w takim sensie, że jedno z Nich jest śakti drugie zaś jest śaktimānem, 
energią oraz źródłem energii. Jednak równocześnie nie ma pomiędzy Nimi róż-
nicy – abhinnatvam w sensie jedności Ich nastrojów. Różnica istnieje w byciu 
viṣayą i aśrayą. Kṛṣṇa jest viṣaya-ālambana – obiektem miłości, zaś Rādhā jest 
āśraya-ālambana – siedzibą miłości. I chociaż istnieje pomiędzy Nimi różnica, 
jednoczesnie jej nie ma. Rādhā i Kṛṣṇa w dwóch ciałach jest acintya-bhedābheda 
tattvą – jednoczesną jednością i odmiennością. Kṛṣṇa jest śṛṅgāra-rasarāja-
mūrti – ucieleśnieniem śṛṅgāra-rasy, zaś Rādhā jest ucieleśnieniem mādanākhya-
mahābhāvy. By móc smakować ten nastrój, Rādhārāṇī jest āśraya-ālambana – 
siedzibą miłości, a Kṛṣṇa jest viṣaya-ālambana – obiektem miłości.

Śṛṅgāra-rasarāja-pūrṇa-brahma Śrī Kṛṣṇa jest viṣayą. Jest pūrṇa-śaktimānem 
– źródłem wszystkich mocy, a Rādhārāṇī jest pūrṇa-śakti – kompletną mocą. W 
tattvie istnieje różnica pomiędzy śakti, a śaktimānem i jednocześnie tej różnicy nie 
ma w ich nastroju – bhāvie. Istnieje różnica w sensie istnienia dwóch ciał oraz w 
sensie ālambany, jednak pod względem bhāvy nie ma żadnej różnicy.

Zatem stwierdzenie całkowitej odmienności jest tak samo niepoprawne jak 
stwierdzenie całkowitej jedności. Ma tutaj miejsce jednoczesna jedność i odmien-
ność. To jest acintya – niepojęte. Są Oni acintya-bhedābheda – jednocześnie nie-
różni oraz odmienni.

Tak długo jak istnieje różnica w usposobieniu, tak długo smakowanie nastroju 
nie będzie kompletne. Gdy pojawia się etap jedności, wówczas smakowanie na-
stroju jest kompletne – viśrambha mananam. Viśrambha znaczy jedność. Dlatego 
werset ten mówi: „Rādhā kṛṣṇa praṇaya-vikṛtir”, a nie „prema-vikṛtir”.

1 Caitanya-caritāmṛta, Ādi 4.98
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Kolory strojów

W Gopāla-campū (Purva 15.2) Jīvy Gosvāmīego, Madhu Kaṇṭha mówi:

imau gaurī-śyāmau manasi viparītau bahir api
sphurat tat-tad-vastrāv iti budha-janair niścitam idam

Mądre osoby określiły, że choć te dwie Osoby posiadają złotawy i czarniawy 
odcień skóry, Ich umysły są przeciwnego koloru. Odnosi się to również do ich 
ubioru.

Rādhā i Śyāma siedzą w siṁhāsanie. Zewnętrznie jest Ich dwoje, jednak 
wewnętrznie są jednym. Jak to możliwe? Manasi viparītau bahir api – Gaurī to 
Rādhārāṇī. Zewnętrznie jest Ona Gaurī, ma cerę złotego koloru. Jednak wewnątrz 
jest zgoła odwrotnie. W Jej sercu jest Śyāma. Wniknął do Jej serca. Podobnie 
w sercu Śyāma znajduje się Gaurī, Rādhārāṇī. Zewnętrznie są dwojgiem, jednak 
wewnątrz są jednym. Jak można to zrozumieć? Ci, którzy są budhā – panditami, 
mówią: phurat tat-tad-vastrāv iti budha-janair niścitam idam – Należy to zrozu-
mieć studiując Ich stroje. Strój Śyāmasundara jest koloru żółtego. Wskazuje to, że 
w Jego sercu – tapta-kāñcana-gaurāṅgī – znajduje się Gaurāṅgī, Rādhā. Dlatego 
ubrany jest On na żółto. Natomiast strojem Rādhy jest błękitne sari. To wskazuje 
na to, że w Jej sercu – ujjvala-nīlamaṇi – znajduje się Kṛṣṇa. Dlatego ubiera się 
na niebiesko.

Kṛṣṇa-mayī kṛṣṇa yāra bhitare bāhire – „kṛṣṇa-mayī” znaczy „ten, u kogo na 
zewnątrz i wewnątrz jest Pan Kṛṣṇa.1 Rādhārāṇī jest kṛṣṇa-mayī, wewnątrz Jej i na 
zewnątrz jest Kṛṣṇa. Na zewnątrz widzimy Ją po lewej stronie Kṛṣṇy. Wewnątrz 
jest On również w Jej sercu. To jest jedność. Kolor unnata-ujjvala śṛṅgāra-rasy 
jest Śyāma – błękitny. Zaś kolor mādanākhya-mahābhāvy jest w odcieniu stopio-
nego złota – tapta-kāñcana-gaurāṅgī. Dlatego rasarāja Kṛṣṇa, król nastrojów, 
jest nava-ghana-śyāma – czarny niczym odcień świeżo powstałej monsunowej 
chmury. On jest Śyāmasundara. Zaś mādanākhya-mahābhāva-mayī Rādhā jest 
tapta-kāñcana-gaurāṅgī – o odcieniu skóry w kolorze roztopionego złota.

Topniejący wosk

Rūpapāda smakował to w Ujjvala-nīlamaṇi. Opisał tam jak bheda – odmien-
ność staje się jednością. W swej książce „In Search of the Ultimate Goal of Life”, 
Śrīla Prabhupāda zacytował opis rasarāja Kṛṣṇy podany przez Rūpę Gosvāmīego:

1 Caitanya-caritāmṛta, Ādi 4.85

Mathurā spotyka Vṛndāvan



116

rādhāyā bhavataś ca citta-jatunī svedair vilāpya kramād
yuñjann adri-nikuñja-kuñjara-pate nirdhūta-bheda-bhramam

citrāya svayam anvarañjayad iha brahmāṇḍa-harmyodare
bhūyobhir nava-rāga-hiṅgula-bharaiḥ śṛṅgāra-kāruḥ kṛtī1

„O mój drogi Panie, żyjesz w lesie wzgórza Govardhana i – tak jak król słoni 
– jesteś ekspertem w sztuce miłości małżeńskiej. O Panie wszechświata, Two-
je serce i serce Śrīmatī Rādhārāṇī są jak szelak i teraz są stopione w Twoim 
duchowym pocie. Dlatego nie można już dłużej rozróżnić pomiędzy Tobą a 
Śrīmatī Rādhārāṇī. Teraz zmieszałeś Wasze świeżo wzbudzone uczucie, które 
jest jak cynober, z Waszymi stopionymi sercami i dla dobra całego świata po-
malowałeś na czerwono oba serca w tym wielkim pałacu wszechświata.”

Wyjaśnienie sentymentu prema-vilāsa-vivarty może być wyłącznie zreali-
zowane w czystym stanie świadomości wolnym od materialnych koncepcji. Ten 
transcendentalny temat nie można zrealizować na etapie świadomości będącej 
pod wulgarnym lub subtelnym wpływem materialnego ciała i umysłu. Zewnętrzna 
świadomość istniejąca w zależności od materialnej inteligencji i umysłu jest różna 
od czystej duszy. Soczystość tego transcendentalnego tematu smakowana jest przez 
zmysły zaangażowane w boską służbę Osoby Boga.

Czysty stan świadomości smakowany w transcendentalnej służbie Boga jest 
częściowo zamanifestowany u impersonalistów poprzez negację materialnego 
zaangażowania. Impersonalna negatywna koncepcja jest po prostu antidotum na 
błędne materialne zrozumienie. Nie ma w sobie niczego pozytywnego. Taki stan 
świadomości może być jakoś oświecający, jednak nie może dosięgnąć pozytywnej 
świadomości duszy w jej czystym stanie. Miłość Boga jest czymś czystym i po-
zytywnie transcendentalnym. Atrakcja wobec materii jest chwilowa i niższa, stąd 
może być może jedynie uchodzić za przelotną miłość. Pozorne szczęście mate-
rialnego świata jest w rzeczywistości nieszczęściem. Jednakże transcendentalne 
nieszczęście doświadczane w stanie prema-vilāsa-vivarta, nie ma nic wspólnego z 
koncepcją materialnego nieszczęścia.

Podsumowują to wyjaśnienie prema-vilāsa-vivarty – najwyższego etapu trans-
cendentalnych związków, Pan Caitanya powiedział:

prabhu kahe, — ‘sādhya-vastura avadhi’ ei haya
tomāra prasāde ihā jāniluṅ niścaya

1 Ujjvala-nīlamaṇi 14.155, zacytowane w  Caitanya-caritāmṛtcie, Madhya 8.195
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‘sādhya-vastu’ ‘sādhana’ vinu keha nāhi pāya
kṛpā kari’ kaha, rāya, pābāra upāya

To jest szczyt celu ludzkiego życia. Tylko dzięki twojej łasce definitywnie to 
zrozumiałem. Nie można osiągnąć celu życia bez wysiłku wielbiciela oraz ła-
ski czystego wielbiciela. Dlatego proszę wyjaśnij Mi środki, dzięki którym 
można osiągnąć ten cel.”

Dojrzałe mango

W jaki sposób zostaje zniesiona dualność pomiędzy Rādhą, a Kṛṣṇą? Kṛṣṇa 
jest wielkim ekspertem w robieniu tego typu rzeczy. Wniknął do serca Rādhārāṇī 
i za pomocą żaru rozłąki roztopił barierę usuwając w ten sposób dzielącą Ich du-
alność. To jest bardzo wspaniałe. Tak długo jak istnieje dualność, tak długo smak 
nastroju nie będzie najwyższy z możliwych.

Kṛṣṇa posiada trzy rodzaje intensywnej chciwości. We Vrajabhūmi nie udało 
Mu się odnieść sukcesu w ich zaspokojeniu. Z tego powodu wniknął do serca 
Rādhārāṇī i ukradł jej nastrój – mādanākhya-mahābhavę. Tak usunął dualność 
i stał się jednym z Rādhą. Podczas gaura-līlā-navadvīpa-prakāśa, manifestacji 
Pana Caitanyi Mahāprabhu z Navadvīp, Kṛṣṇa pojawił się jako Gaurāṅga. Nastrój 
Kṛṣṇy stał się nastrojem Rādhārāṇī – mādanākhya-mahābhāva-mayī. Dlatego było 
nieuchronnym, automatycznym, że zmienił się również kolor Jego skóry. Kolor 
mādanākhya-mahābhavy jest tapta-kāñcana-gaurāṅga. Tak długo jak ma miejsce 
dualność, nastrój smakowania nie będzie pełny. By uczynić go kompletnym, Kṛṣṇa 
usunął dualność i pojawił się jako Gaurāṅga przyjmując nastrój, sentyment oraz 
kolor skóry Rādhārāṇī. To tapta-kāñcana-gaurāṅgī jest tapta-kāñcana-gaurāṅgą 
– rādhā-bhāva-dhari – przyjęciem nastroju Rādhārāṇī. Poprzez to smakowanie 
nastroju jest teraz kompletne. W formie śṛṅgāra-rasarāja-śyāma – smakowanie 
nie jest pełne. Jest niekompletne. Nastrój nie jest dojrzały. Jest niczym zielone 
mango. Gdy mango dojrzewa staje się żółte. Dojrzałym mango jest Gaurāṅga. 
Śyāmasundara stał się Gaurāṅgą, by móc w pełni smakować ten nastrój i usunąć 
dualność. To jest praṇaya-vikṛtir – w przemianie praṇayi pojawia się jedność.

Myślę, że nie jesteście w stanie zrozumieć tego przedmiotu. Tak długo jak 
istnieje jakaś materialna koncepcja, cielesna koncepcja, nie można zrozumieć 
tego tematu. Dlatego Śrīla Prabhupāda rozważnie nie omawiał tego szczegółowo, 
ponieważ większość ludzi by tego po prostu nie zrozumiała. Zaledwie musnął 
tego tematu. Ci, którzy są szczerzy w uczynieniu postępu, zostaną wyniesieni do 
wyższych etapów ścieżki oddania. Wówczas będziecie o to pytać. Oni staną się 
chciwi, by to zrozumieć. Po to, by rozwinąć tę chciwość, Śrīla Prabhupāda wy-
łącznie dotknął tego tematu. Cytuje wyłącznie jedną linijkę: „Svarūpa Dāmodara 
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Gosvāmī powiedział: rādhā-kṛṣṇa-praṇaya-vikṛtir hlādinī śaktir asmāt.” Ale co 
to jest praṇaya-vikṛtir i jak może zostać rozwinięte? Jest to obszerny temat i sta-
raliśmy się go przedstawić zgodnie z opisem ācāryów.

Rozdział  IX – Serce Rādhārāṇī



119

Pytania i odpowiedzi

Zadane po wykładzie zawartym we Wprowadzeniu

Wielbiciel: Czasami mamy taką ideę, że sādhu-saṅga oznacza każdego, kto in-
tonuje Hare Kṛṣṇa, wykonuje czynności oddania i podąża bardzo ściśle za po-
rannym programem. Mówimy, że taka osoba to sādhu. Ale czy istnieje również 
głębsza definicja tego słowa?
Gour Govinda Swami: Sādhu oznacza tego, który jest manifestacją svarūpa-
śakti. Sādhu to osoba, która rozwinęła krsna-premę. Sādhu-mukhya-lakṣana, 
głównym symptomem sādhu jest to, że jest w pełni podporządkowany. To pod-
porządkowanie oparte jest na czystej miłości. Bez niej, nie ma mowy o pełnym 
podporządkowaniu. Bez miłości, tak zwane podporządkowanie jest wyłącznie 
sztuczne, częściowe i warunkowe.
Wielbiciel: Jaki jest rezultat towarzystwa wielbiciela, który posiada anarthy i dla-
tego nie jest zbyt zaawansowany?
Gour Govinda Swami: Tak długo jak są anarthy, to co?
Wielbiciel: Jaka jest korzyść z takiego towarzystwa?
Gour Govinda Swami: Należy mieć towarzystwo bhakty, który jest bardziej wy-
niesiony od nas. Wówczas to będzie korzystne. Inaczej nie będzie z tego żadnego 
pożytku. Jesteś otoczony anarthami i on również jest nimi otoczony. Jaką korzyść 
odniesiesz mając jego towarzystwo? Obydwoje jesteście na tym samym poziomie.
Gdy mówimy o sādhu, co mamy na myśli? Powinieneś to zrozumieć. Sādhu  ozna-
cza całkowicie podporządkowaną duszę; nie sztucznie, częściowo, czy warunko-
wo podporządkowaną. Kompletne podporządkowanie oparte jest na premie. Bez 
premy nie ma mowy o całkowitym podporządkowaniu:
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kṛṣṇa-premera ei eka apūrva prabhāva
guru-sama-laghuke karāye dāsya-bhāva

Miłość do Kṛṣṇy ma ten jeden wyjątkowy skutek: napełnia ona duchem służ-
by dla Pana Kṛṣṇy tak wyższych, równych, jak i niższych.1

Rozumiesz to? Jeśli przeanalizujesz to jasno i bardzo dogłębnie, wówczas bę-
dziesz w stanie to zrozumieć. Nie możesz stać się kṛṣṇa-dāsa bez kṛṣṇa-premy, 
ponieważ koniecznym jest, byś pełnił miłosną służbę. To nie jest zwykła służba. 
Został tu użyty przymiotnik miłosna. Śrīla Prabhupāda naciska na ten punkt. Mi-
łosna służba, miłosna służba, miłosna służba. To nie jest zwykła służba, bābā! Bez 
miłości, Kṛṣṇa nigdy nie przyjmie twojej służby.

Zadane po wykładzie zawartym w Rozdziale IX

Wielbiciel I: Bhaktivinoda Ṭhākura mówi: rūpānuga tattva-sāra bujhite ākāṅkṣā 
yāṅra – podążamy za Rūpą Gosvāmī jako rūpānuga.2 Czy konieczne jest przy tym 
posiadanie jakiejś podstawowej wiedzy o rasie?
Gour Govinda Swami: Tak, inaczej jak będziesz w stanie uczynić dalszy postęp? 
Musisz osiągnąć najwyższy etap. Mahāprabhu daje najwyższą rzecz. Jesteśmy 
Jego zwolennikami. Jesteśmy gaura-bhaktami, rūpānuga. Dlatego musimy mieć 
jakąś podstawową, elementarną wiedzę.
Wielbiciel I: Bhaktivinoda również mówi: vaidhi bhakti dhīra gati, rāgānugā 
tībra ati – „vaidhi-bhakti daje bardzo powolny postęp na drodze do celu, z kolei w 
przypadku rāgānugā-bhakti postęp jest wyjątkowo szybki.”3

Gour Govinda Swami: Tak, Vaidhi jest dhīra – powolna, a rāgānugā jest tībra 
– bardzo szybka.
Wielbiciel II: Czy wielbiciel potrzebuje do tego jakiejś praktycznej wiedzy, czy 
wystarczy jedynie wiedza teoretyczna?
Gour Govinda Swami: To jest praktyczne, nie teoretyczne. Gdy osiągniesz ten 
etap, wówczas będzie w stanie to zrealizować. Gdy wzniesiesz się do tego pozio-
mu, wówczas to poczujesz. Przemiana następuje automatycznie. Praṇaya-vikṛtir 
znaczy przekształcony. W jaki sposób jest to teoretyczne? To jest praktyczne.
Wielbiciel III: Miałem przyjaciela, który opuścił ISKCON i udał się do vaiṣṇavy 
na zewnątrz naszego ruchu. Krytykował on poranny program, który dał Śrīla 
Prabhupāda, mówiąc że jest bardzo elementarny. Jednak dzięki twojemu towa-

1 Caitanya-caritāmṛta, Ādi 6.53

2 Gītāmālā 4.6

3 Gītāmālā 4.5
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rzystwu widzę teraz, że wszystkie modlitwy, które dał Prabhupāda: śrī-rādhikā-
mādhavayor apāra-mādhurya-līlā, nikuñja-yūno i modlitwy do tulasi są wszystkie 
bardzo rasika. Bardzo, bardzo wyniesione.
Gour Govinda Swami: Tak. To jest naszym celem. Musisz osiągnąć ten cel. Nie 
możesz przeskoczyć, by go zdobyć. Powinieneś iść krok po kroku.
Wielbiciel III: Zatem Prabhupāda dał nam wszystko?
Gour Govinda Swami: Dał wszystko. Dlatego powiedział: „Wszystko jest w mo-
ich książkach.” Jednak wymaga to głębszego i głębszego wyjaśnienia. Tutaj na 
przykład dał wyłącznie wskazówkę cytując werset Svarūpy Dāmodara. Jednak 
ten temat jest taki głęboki. Rūpa Gosvāmī, Viśvanātha Cakravartī, Jīva Gosvāmī 
i ācāryowie wyjaśnili ten temat; jak się pojawia i jak staje się praṇaya-vikṛtir 
– przemianą. Powinieneś wejść w to coraz głębiej i głębiej, aż do najgłębszych 
rejonów, coraz dalej i dalej. Taki temat jest niczym nieograniczony ocean. Zanurz 
się w tym oceanie i udaj się do najgłębszych jego rejonów. Wówczas zdobędziesz 
bezcenny klejnot, którym jest kṛṣṇa-prema. Inaczej jak będziesz w stanie go zdo-
być? Jeśli będziesz unosić się na powierzchni, wówczas złowisz wyłącznie rybę. 
Dlatego Prabhupāda tylko dotknął tego tematu. Dał wyłącznie jego nikły zapach. 
Ale przez to będziesz dociekać: „Co jest tego źródłem? Och! Skąd to pochodzi? 
Skąd?” Wtedy biegnij, biegnij. Pytaj, dociekaj. Udaj się coraz głębiej i głębiej. 
Śrīla Prabhupāda jest bardzo inteligentny.
Wielbiciel III: Niektórzy myślą, że rozumieją zewnętrzny nastrój Mahāprabhu 
bez zrozumienia Jego wewnętrznego nastroju…
Gour Govinda Swami: Are bābā! Wewnętrzny nastrój jest Jego prawdziwym na-
strojem! Nastrojem Mahāprabhu jest nastrój Rādhārāṇī. Rādhāya praṇaya-vikṛtir 
– to jest nastrój Rādhārāṇī. To jest dominujący czynnik. Mahāprabhu zawsze pła-
cze za Kṛṣṇą odczuwając przeszywający ból rozłąki – viraha-bhāvę, którą od-
czuwały gopī z przewodzącą im Rādhārāṇī. To jest to samo uczucie. To jest Jego 
nastrój. Dlatego Śrīla Prabhupāda powiedział, by nie zakłócać nastroju Gaury. 
To jest bardzo bolesne. Nie możesz zrozumieć tego nastroju, więc przysparzasz 
cierpienia Gaurāṅdze. Nie dajesz Mu żadnej przyjemności, po prostu zakłócasz 
Jego nastrój. A dlaczego Śyāmasundara pojawił się jako Gaurasundara? On jest 
śṛṅgāra-rasarāja. Śyāma – czarniawy, jest naturalnym kolorem śṛṅgāra-rasy. 
Zatem dlaczego stał się Gaurasundarem o złotawej cerze? Ponieważ teraz dozna-
je już innego smaku, innego nastroju. Wewnątrz Jego serca istnieje teraz nastrój 
Rādhārāṇī – mādanākhya-mahābhāva-mayī.

Pytania i  odpowiedzi
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Śrīla Gour Govinda Swami

Śrīla Gour Govinda Swami urodził się jako Braja Bandhu Manik. Mia-
ło to miejsce 2 września 1929 roku w Jagannathpur, w małej wiosce w pobliżu 
Jagannātha Purī w Orisie. Dzieciństwo spędził głównie z Giri, rodziną od strony 
matki, w wiosce Gadeigiri. Giri byli Gauḍīya Vaiṣṇavami znanymi z wykonywa-
nia wspaniałych kīrtanów. Jego dziadek od strony matki, Bauri Giri, uważany był 
w swoich stronach za paramahaṁsa vaiṣṇavę. Nieustannie intonował hare kṛṣṇa 
mahā-mantrę i wielbił rodzinne bóstwo Gopala Jiu.

Jako chłopiec, Braja Bandhu był bardzo cichy i poważny. Każdą wolną chwilę 
spędzał na pełnieniu rozmaitych służb dla Gopala oraz towarzysząc dziadkowi i 
wujkom w podróżowaniu od wioski do wioski, intonując hari-nāma i śpiewając 
pieśni ācāryów vaiṣṇava. Był bardzo przywiązany do Śrīmad-Bhāgavatam. Gdy 
był małym chłopcem, jego matka zauważyła, że natychmiast przestawał płakać, 
gdy kładła mu w ręce Bhāgavatam. Nocą spał z książką przyciśniętą do swojej 
piersi.

W roku 1952, matka zaaranżowała jego małżeństwo. Trzy lata później, po 
śmierci ojca, cała finansowa odpowiedzialność za utrzymanie rodziny spadła na 
jego barki. Po zdobyciu tytułu naukowego na Uniwersytecie w Utkal, rozpoczął 
pracę jako szkolny nauczyciel.

Choć zajęty rodzinnymi i szkolnymi obowiązkami, ściśle utrzymywał co-
dzienną sādhanę wstając przed godziną 4:00 nad ranem, intonując hare kṛṣṇa, 
wielbiąc tulasī i recytując Bhagavad-gītę. Przez całe życie prowadził pamiętnik w 
formie modlitw do Gopala. Jego wpisy z 1973 roku często wspominają o pragnie-
niu wyrzeczenia się życia rodzinnego. Oto wpis z 10 października:

O Gopal Prabhu, proszę uczyń mnie yoginem sannyāsīnem! Prabhu, Niczego 
nie potrzebuje. Nie proszę Cię o materialne bogactwa, poważanie, chwałę czy co-
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kolwiek innego. Możesz dać te rzeczy mojemu młodszemu bratu, Kripie-sindhu. 
Niech on utrzymuje Twoją [moją] rodzinę. Uczyń mnie saṁsāra-vairāgī-yogīnem 
– tym, który wyrzekł się życia rodzinnego. Pozwól mi żebrać błagając o prema-
-dhanę – bogactwo miłości Boga! Pozwól mi rozdawać premę i ānandę! Pozwól mi 
służyć Twojej Osobie! Prabhu, obdarz mnie proszę tą łaską! Proszę, pobłogosław 
mnie prema-bhakti – ekstatyczną miłością do Ciebie!

W kwietniu 1974 roku opuścił rodzinę biorąc ze sobą jedynie Bhagavad-gītę, 
dwie gāmche oraz pamiętnik. W tamtym czasie przyjął imię „Gour Gopal” – 
„Gour” od Gaurāṅgi Mahāprabhu, zaś „Gopal” od swego ukochanego bóstwa z 
czasów dzieciństwa. Przyjąwszy życie żebrzącego sādhu, Gour Gopal wyruszył w 
drogę w poszukiwaniu mistrza duchowego, który mógłby udzielić mu nauk o hare 
kṛṣṇa mahā-mantrze, Śrīmad-Bhāgavatam oraz Śrī Caitanyi Mahāprabhu. Podró-
żował po całych Indiach, od Kanya Kumari na południu, aż do Himalajów na 
północy. Ostatecznie, we wrześniu 1974 roku postanowił udać się do Vṛndāvan – 
ziemi Kṛṣṇy, wierząc że tam jego pragnienie ostatecznie się spełni. Otrzymawszy 
bezpłatny bilet, przybył pociągiem do Mathury. Po tym, jak spędził trochę czasu 
w kilku różnych świątyniach, zobaczył szyld z napisem: “International Society 
for Krishna Consciousness.” Gdy udał się do wskazanego miejsca, otrzymał od 
jednego wielbiciela kopię czasopisma Back to Godhead. Widząc w nim artykuły 
dotyczące Caitanyi Mahāprabhu, Śrīmad-Bhāgavatam oraz mahā-mantry, Gour 
Gopal wiedział, że w końcu odnalazł to, czego szukał. Poprosił o możliwość spo-
tkania się z założycielem ruchu i w południe został zaprowadzony do kwater Jego 
Boskiej Miłości A.C. Bhaktivedānty Swamiego Prabhupāda. Po krótkiej rozmo-
wie, Śrīla Prabhupāda zapytał go: „Czy przyjąłeś sannyāsę?”

Gour Gopal odparł: „Nie.”
„Zatem ja ci dam sannāsę.”
Gour Govinda Swami później skomentował:

Wtedy mogłem zrozumieć: „To jest prawdziwy guru, ponieważ zna on moje 
serce. Jest caitya-guru.” Szukałem osoby, w której mógłbym przyjąć schronienie. 
Przyjąłem je w nim. Moje serce odczuwało wobec niego naturalną atrakcję. Mia-
łem pełną wiarę w Kṛṣṇę oraz Caitanyę Mahāprabhu i Oni mi pomogli.

Słysząc o scholastycznych umiejętnościach Gour Gopala, Śrīla Prabhupāda 
natychmiast zaangażował go w przetłumaczenie na Hindi swojej małej książki 
Perfection of Yoga. Kilka tygodni później Śrīla Prabhupāda dał mu inicjację oraz 
imię Gour Govinda dāsa. 20 kwietnia 1975 roku, podczas ceremonii otwarcia 
świątyni Śrī Śrī Kṛṣṇa Balarāma we Vṛndāvan, przyznał mu porządek sannyāsy.

Na polecenie Śrīla Prabhupāda, Gour Govinda Sami udał się do Bhubaneswar 
– stolicy Orisy, by otworzyć tam ośrodek. Przybywając tam bez żadnych środków, 
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zamieszkał na nowo ofiarowanej ziemi, która w tamtych czasach była niczym wię-
cej jak dżunglą pełną węży, skorpionów i kopców mrówek.

Pod koniec stycznia 1977 roku Srila Prabhupada przybył do Bhubaneswar i 
pozostał tam przez siedemnaście dni. Mieszkał w małej chatce, którą Gour Go-
vinda Swami dla Niego przygotował. W dzień pojawienia się Pana Nityānandy, 
Śrīla Prabhupāda wykonał ceremonię wmurowania kamienia węgielnego dla ma-
jącej tam powstać w przyszłości świątyni. To był jego ostatni projekt. Prabhupāda 
przepowiedział, że pewnego dnia, ta świątynia znajdujaca się obecnie na tak od-
osobnionej posiadłości, stanie się jednym z najlepszych ośrodków ISKCON-u na 
świecie i będzie znajdowała się w samym środku miasta. Poinstruował również 
Gour Govindę Swamiego, by przetłumaczył jego książki na język Orija oraz by 
podróżował i nauczał na całym świecie.

Na początku 1985 roku, Gour Govinda Mahārāja zaczął przyjmować uczniów. 
Dwa lata później, na prośbę starszych wielbicieli, zgodził się na przyjęcie pozycji 
członka GBC i odpowiedzialności nadzoru nad projektami ISKCON-u w Orisie.

Latem 1985 roku, wypełniając polecenie Śrīla Prabhupāda, udał się za ocean 
by nauczać. Przez następne jedenaście lat podróżował po całym świecie mówiąc 
kṛṣṇa-kathā wśród zainteresowanych wielbicieli. Jego wykłady zainspirowały ty-
siące osób i teraz zostały skompilowane przez jego zwolenników w serię książek. 
W tamtym czasie, pomimo bardzo napiętego harmonogramu, ściśle utrzymywał 
codzienną normę tłumaczenia książek Śrīla Prabhupāda na język Orija.

W roku 1991, po szesnastu latach zmagań, Gour Govinda Swami otworzył w 
Bhubaneswar wspaniałą świątynię Śrī Śrī Kṛṣṇa Balarāma. Miało to miejsce po-
myślnego dnia pojawienia się Pana Rāmacandry. Obecnie ośrodek ten jest drugą, 
po Jagannātha Mandir w Purī, najczęściej odwiedzaną świątynią w Orisie, zaś 
otaczający ją obszar jest najszybciej rozwijającą się częścią Bhubaneswar.

W lipcu 1994 roku, będąc w Nowym Yorku Gour Govinda Mahārāja powie-
dział wielbicielom o swojej misji:

Istnieją trzy rzeczy, które są dla mnie bardzo ważne. Pierwszą jest to, że pragnę 
nauczać nauczających. Sprawia mi tak wiele bólu, gdy widzę jak wielbiciele upa-
dają lub odchodzą. Drugą rzeczą jest to, że pragnę pokazać w jaki sposób wszystko 
znajduje się w książkach Prabhupāda. Osoby, które twierdzą, że Śrīla Prabhupāda 
przekazał nam wyłącznie ABC, są przyczyną wielkiego bólu w moim sercu. Pragnę 
sprawić, że ucichną. Zaś trzecią rzeczą jest to, że pragnę pokazać jak wszystko 
zawiera się w ISKCON-ie i wielbiciele nie muszą udawać się gdziekolwiek indziej, 
by otrzymać wyższe nauki.

Pod koniec stycznia 1996 roku, Gour Govinda Swami wspomniał: „Śrīla 
Bhaktisiddhānta Sarasvatī powiedział, że ten materialny świat nie jest miejscem 
godnym dżentelmena. Dlatego zdegustowany opuścił ten świat przedwcześnie. 
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Być może ja również odejdę. Nie wiem. Zapytam Gopala. Uczynię cokolwiek On 
zechce.” Następnego dnia udał się do Gadeigiri, by się z Nim zobaczyć. Będąc 
tam, przeprowadził rozmowę ze swym kuzynem Ghanashyamem Giri, który tak 
oto wspomina tę dyskusję:

Dyskutowaliśmy na temat nowej świątyni dla Gopala oraz planach instalacji 
dużych bóstwa Rādhā Gopala. Nagle Mahārāja powiedział mi: „Nie ujrzę instalacji 
tych bóstw. Ty to zobaczysz, ale ja nie.”

Powiedziałem wówczas: „Jak to? Jesteś dziesięć lat młodszy ode mnie. Jeśli ty 
tego nie zobaczysz, co dopiero mówić o mnie.”

Mahārāja odparł: „Nie, nie. Zobaczysz inaugurację świątyni oraz instalację 
bóstw, ponieważ tak wspaniale służyłeś Gopalowi.” To była ostatnia rozmowa jaką 
miałem z Mahārājem. Zaraz po tym udał się na kilka dni do Bhubaneswar i następ-
nie do Māyāpur, gdzie pozostał już na zawsze.

W Māyāpur, 9 lutego 1996 roku, w dzień pojawienia się Śrīla Bhaktisiddhānty 
Sarasvatī Ṭhākura, dwóch starszych wielbicieli poprosiło o spotkanie z Gour 
Govindą Swamim, pragnąc zadać mu kilka pytań. Zapytali: „Dlaczego Caita-
nya Mahāprabhu pozostał w Purī?” Maharaja zaczął entuzjastycznie wyjaśniać 
poufne znaczenie rozrywek Mahāprabhu w Purī. Opisał ból rozłąki, jaki Śrīmatī 
Rādhārāṇī odczuwała gdy Kṛṣṇa opuścił Vṛndāvan. Stopniowo wyjawiał tę roz-
rywkę do momentu, w którym Rādhā i Kṛṣṇa ostatecznie spotykają się. Opisał jak 
widok Rādhārāṇī, wprawił Kṛṣṇę w taką ekstazę, że zamanifestował formę z wiel-
kimi, okrągłymi oczami oraz skurczonymi kończynami – formę Pana Jagannātha. 
Gdy to mówił, wielbiciele zauważyli łzy w jego oczach. Jego głos załamał się. 
Szeptem powiedział: „Wówczas oczy Kṛṣṇy spotkały się z oczami Rādhārāṇī.” 
Nie będąc w stanie dalej mówić złożył dłonie i powiedział ledwo słyszalnym gło-
sem: „Wybaczcie proszę. Nie jestem w stanie już nic więcej powiedzieć.” Obecni 
wielbiciele zaczęli intonować, gdy Mahārāja spokojnie położył się na łóżku od-
dychając przy tym bardzo wolno i głęboko. Na jego prośbę, sługa położył mu w 
dłoniach zdjęcie Gopala Jiu. Wtedy spoglądając z miłością na swoje ukochane bó-
stwo, Gour Govinda Swami powiedział: „Gopal!”, po czym zamknął oczy, stracił 
zewnętrzną świadomość i opuścił ten świat.

Jego ciało zostało sprowadzone do Śrī Śrī Kṛṣṇa Balarāma Mandir w Bhuba-
neswar i następnie umieszczone w samādhi w małej, glinianej chatce, która przez 
wiele lat służyła mu jako bhajana-kuṭīra.
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