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Rozdział X – Odległa Mathurā

Mahāprabhu nauczył nas jak wykonywać bhajan w nastroju rozłąki. Jego 
guru – Īśvara Purī, guru Īśvara Purī – Mādhavendra Purī oraz Raghunātha dāsa 
Gosvāmī wszyscy są wielkimi ācāryami, mahānta-guru. Są zawsze zaangażowani 
w bhajan w nastroju rozłąki z Kṛṣṇą, ponieważ viraha – uczucie przeszywającego 
bólu rozłąki, jest najwyższą platformą premy – miłosnych relacji.

Rozłąka zwiększa miłość

To właśnie z tego powodu Kṛṣṇa opuścił Vrajabhūmi i udał się do Mathury. W 
ten sposób pogrążył w oceanie rozłąki vrajavāsīch, a w szczególności gopī. Rūpa 
Gosvāmī opisał to w Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.285):

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

Czysta miłość gopī zasłynęła jako „pożądanie”. Drodzy wielbiciele Pana ze 
Śrī Uddhavą na czele pragną skosztować tej miłości.1

Miłosne relacje dam Vrajabhūmi z Najwyższym Panem Kṛṣṇą nie są mate-
rialnym pożądaniem. Jest to czysta miłość wolna od najmniejszego zanieczysz-
czenia. Z tego powodu, ten miłosny nastrój smakuje miliony razy lepiej w cza-
sie rozłąki. Cira-milana – długotrwałe spotkanie oznacza ostatecznie śmierć 
premy. Jest takie powiedzenie: „Poufałość prowadzi do wzgardy.” By utrzymać 

1 Zacytowane w Caitanya-caritāmṛcie, Ādi 4.163
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premę nieustannie przy życiu oraz by zwiększyć jej intensywność każdego dnia 
i w każdej chwili, Kṛṣṇa opuszcza Vrajabhūmi i udaje się do Mathury, pogrą-
żając gopī w oceanie virahy – rozłąki. W taki sposób zawsze pozostają  nitya-
premānandī – w każdej chwili bardzo intensywnie myślą o Kṛṣṇie i nikim innym. 
One kochają Kṛṣṇę i z powodu rozłąki ich miłość zwiększa się, a nie zmniejsza.

Ta viraha lub vipralambha oznacza zewnętrzną rozłąkę. Kṛṣṇa nie jest widocz-
ny. Wyjechał. Jednak wewnątrz znajduje się w ich sercach. To jest viraha. Viraha 
znaczy, że nie ma Go na zewnątrz, jednak wewnątrz jest bardzo blisko. Rādhā i 
gopī, a w szczególności Rādhā, główna gopī, pragną zawsze trzymać Kṛṣṇę w 
swoim sercu. Zatem jak to można osiągnąć? Jest to możliwe wyłącznie wtedy, 
gdy Kṛṣṇa jest nieobecny i odczuwają przeszywający ból rozłąki z Nim. W czasie 
zewnętrznej rozłąki, w sercu doświadcza się połączenia. Dlatego utrzymują naj-
bardziej ukochanego Kṛṣṇę w swoim sercu i smakują małżeński nastrój. Szczęście 
oraz smak, którego doświadczają podczas rozłąki jest miliony razy większy od 
tego, którego doznają podczas spotkania. Z tego powodu viraha – rozłąka, jest 
najwyższą platformą miłości małżeńskiej.

Kṛṣṇa opuszcza Vṛndāvan

Gdy Kṛṣṇa opuścił Vrajabhūmi i udał się do Mathury, wszyscy jej mieszkańcy, 
a w szczególności Rādhārāṇī, doznawali przeszywającego bólu rozłąki znanego 
jako mathurā-viraha. Kṛṣṇa jest ich życiem. Myślą sobie: „Życie nas opuszcza! 
Nie możemy tego przetrwać! Umrzemy, Umrzemy!” Ból gopī był szczególnie 
dotkliwy. Wszystkie położyły się przed rydwanem Akrūry płacząc: „Niech koła 
rydwanu przetoczą się po naszych ciałach! Pozwól nam opuścić nasze ciała! Po-
zwól nam umrzeć! Nie jesteśmy w stanie tego przetrwać! Życie nas opuszcza! 
Akrūra zabiera Kṛṣṇę!”

W tym czasie Kṛṣṇa powiedział im: „Z jakiegoś powodu wyjeżdżam. Mam 
do wypełnienia w Mathurze pewne obowiązki. Gdy to zrobię, powrócę. Powrócę. 
Wkrótce będę z powrotem.” Pamiętając słowa Kṛṣṇy, gopī zawsze wyczekiwały 
Jego powrotu. Jednak Kṛṣṇa nie wracał. Myśl: „Kṛṣṇa powiedział nam, że wróci” 
pozwoliła im jakoś utrzymać się przy życiu. Bez tego byłyby martwe. Im bardziej 
odczuwa się w sercu przeszywający ból rozłąki, tym bardziej smakuje nastrój mał-
żeński.

Mahāprabhu jest w nastroju rādhā-bhāvy. Gdy Kṛṣṇa opuścił Vṛndāvan, 
Rādhārāṇī doznawała wielkiego bólu rozłąki z Nim. Zawsze płakała, zawsze 
roniła łzy. Przestała jeść i spać, stała się bardzo wychudzona. Zawsze myślała 
o Kṛṣṇie. Rādhārāṇī umierała. Zdawało się, że opuszcza ciało. To był jej stan i 
Mahāprabhu odczuwał dokładnie to samego. Zawsze płakał za Kṛṣṇą z powo-
du dominującej w Nim rādhā-bhāvy. W Lalita-mādhavie (3.25) Śrīla Rūpy

Mathurā spotyka Vṛndāvan
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Rozdział  X – Odległa Mathurā

Gosvāmīego, Rādhārāṇī mówi:

kva nanda-kula-candramāḥ kva śikhi-candrakālaṅkṛtiḥ
kva mandra-muralī-ravaḥ kva nu surendra-nīla-dyutiḥ

kva rāsa-rasa-tāṇḍavī kva sakhī jīva-rakṣauṣadhir
nidhir mama suhṛt-tamaḥ kva bata hanta hā dhig vidhim

Moja droga przyjaciółko, gdzie jest Kṛṣṇa, który przypomina księżyc wscho-
dzący z oceanu dynastii Mahārāja Nandy? Gdzie jest Kṛṣṇa, którego głowę 
zdobi pawie pióro? Gdzież On jest? Gdzie jest Kṛṣṇa, którego flet wydaje 
tak głęboki dźwięk? Och, gdzie jest Kṛṣṇa, blask ciała którego przypomina 
blask niebieskiego klejnotu indranīla? Gdzie jest Kṛṣṇa, który jest takim eks-
pertem w tańcu rāsa? Och, gdzie jest Ten, który może uratować Moje życie? 
Powiedz Mi łaskawie, gdzie mogę znaleźć Kṛṣṇę, skarb Mojego życia i naj-
lepszego z Mych przyjaciół. Odczuwając rozłąkę z Nim, potępiam niniejszym 
Opatrzność, która kształtuje Moje przeznaczenie.

Co mówiła Rādhārāṇī, mówił również Mahāprabhu: „Gdzie jest Kṛṣṇa, księ-
życ dynastii Nandy? Gdzie jest Kṛṣṇa, który tak słodko gra na flecie? Gdzie jest 
Kṛṣṇa, który jest życiem Mego serca?” Możesz się przekonać, że płacz i słowa 
Gaurāṅgi Mahāprabhu są takie same jak w przypadku Rādhārāṇī.

Płacz duszy

 To jest svarūpą Gaurāṅgi, nieustanny płacz: ha prāṇa-preṣṭha-kṛṣṇa! ha hari! 
ha rāma! W tym nastroju rozpaczy intonuje:

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

To jest płacz duszy. Musisz intonować Hare Kṛṣṇa w takim właśnie nastro-
ju, odczuwając rozłąkę z Kṛṣṇą. Mahāprabhu tak właśnie intonował. To są Jego 
nauki. Im bardziej płaczesz za Kṛṣṇą, tym bardziej zwiększa się twoja miłość i 
tym bardziej odczuwasz Jego obecność w głębi serca. To jest zewnętrzna rozłą-
ka z połączeniem w sercu. To jest viraha, vipralambha-bhāva. Gdy Kṛṣṇa pła-
cze za Sobą, jest Gaurāṅgą. Gdy Kṛṣṇa płacze za Rādhārāṇī, jest Jagannāthem. 
Mādhurya-rasa-ghanāyita-mūrti Jagannātha – Pan Jagannātha, najbardziej inten-
sywna forma małżeńskich nastrojów.

Kṛṣṇa wyjechał do Mathury. Nie wraca, a vrajavāsī nie mogą się tam udać. 
Zatem co zrobić? Jedynym rozwiązaniem jest wysłanie przesłania miłości. Rūpa 
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Mathurā spotyka Vṛndāvan

Gosvāmī napisał na ten temat dwie kāvya – poetyckie książki: Uddhava-sande-
śa oraz Haṁsadūta. Są to bardzo zaawansowane teksty. Gdy wzniesiesz się na 
wyższą platformę miłości, prema-bhakti, wówczas możesz je przeczytać. Są takie 
słodkie.
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Rozdział XI – Przesłanie miłości

Uddhava, wielki wielbiciel, wkrótce powrócił z siedziby Pana na plan ludz-
ki. Ocierając oczy, rozbudził wspomnienia z przeszłości i w ujmujący sposób 
przemówił do Vidury.
 
ZNACZENIE: Uddhava był w pełni pogrążony w transcendentalnej miłości Boga, 
w rzeczywistości całkowicie zapomniał o świecie zewnętrznym. Czysty wielbiciel 
bezustannie żyje w siedzibie Najwyższego Pana, nawet w tym obecnym ciele, 
które pozornie należy do tego świata. Ponieważ czysty wielbiciel jest zaabsorbo-
wany transcendentalnymi myślami o Najwyższym, nie jest on właściwie na plat-
formie cielesnej. Kiedy Uddhava zapragnął rozmawiać z Vidurą, zstąpił z siedziby 
Pana, Dvāraki, na materialny plan istot ludzkich. Nawet jeśli czysty bhakta jest 
obecny na tej śmiertelnej planecie, jest on tutaj ze względu na Pana, ze względu 
na zaangażowanie w Jego transcendentalną służbę, a nie dla żadnej przyczyny 
materialnej. Żywa istota może żyć albo na planie materialnym, albo w transcen-
dentalnej siedzibie Pana, odpowiednio do stanu swojej egzystencji. Zmiany żywej 
istoty w uwarunkowanym życiu zostały wytłumaczone w Caitanya-caritāmṛcie 
w instrukcjach, które Pan Śrī Caitanya udzielił Śrīla Rūpie Gosvāmīemu: „Żywe 
istoty we wszystkich wszechświatach, życie po życiu, cieszą się efektami odpo-
wiednich rezultatów karmicznych swojego działania. Niektóre spośród nich mogą 
ulec wpływowi towarzystwa czystych wielbicieli i w ten sposób otrzymać szansę 
pełnienia służby oddania, poprzez osiągnięcie upodobania do takiej służby. Tym 
upodobaniem czy smakiem jest nasionko służby oddania, a osoba, która była wy-
starczająco szczęśliwa, aby otrzymać takie nasienie, powinna zasiać je w zakątku 
swego serca. Tak jak pielęgnuje się zwykłe nasienie poprzez podlewanie go wodą, 
w nadziei, że zaowocuje, tak nasionko służby oddania zasiane w sercu wielbi-
ciela może być pielęgnowane poprzez podlewanie go wodą w formie słuchania i
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intonowania świętego imienia i o rozrywkach Pana. Pielęgnowane w ten sposób, 
pnącze służby oddania stopniowo rośnie, a wielbiciel, występując w roli ogrod-
nika, wytrwale podlewa je wodą bezustannego słuchania i intonowania. Roślinka 
służby oddania stopniowo rośnie do takiej wysokości, że przechodzi przez cały 
materialny wszechświat i przenika do nieba duchowego, rosnąc jeszcze wyżej, 
aż osiąga planetę Golokę Vṛndāvan. Przez pełnienie służby oddania dla Pana po 
prostu przez słuchanie i intonowanie, wielbiciel-ogrodnik jest w kontakcie z sie-
dzibą Pana nawet z tego planu materialnego. Tak jak pnącze przyjmuje schro-
nienie jakiegoś innego, mocniejszego drzewa, podobnie roślinka służby oddania, 
pielęgnowana przez wielbiciela, przyjmuje schronienie lotosowych stóp Pana i w 
ten sposób pozostaje niewzruszoną. Kiedy pnącze to zostaje tak umocnione, wów-
czas wydaje owoc, a ogrodnik opiekujący się roślinką może rozkoszować się tym 
owocem miłości, i w ten sposób odnosi sukces życia.” Zachowanie Uddhavy jest 
dowodem na to, iż osiągnął on ten stan. Mógł on jednocześnie osiągnąć najwyższą 
planetę, a mimo to pojawić się w tym świecie.

Śrīmad-Bhāgavatam 3.2.6

Najlepszy doradca

Uddhava jest wielkim wielbicielem, premī-bhaktą. Osiągnął kṛṣṇa-premę zna-
ną jako parama-puruṣārtha – piątą i najwyższą puruṣārtha. Jest bardzo drogim 
wielbicielem Kṛṣṇy.

Ale kim jest Uddhava? Tak wiele o nim słyszymy. Kto jest jego ojcem? Co wię-
cej o nim wiemy? W Sārārtha-darśinī ṭīka, komentarzu do Śrīmad-Bhāgavatam 
(10.46.1), Śrīla Viśvanātha Cakravartī podał następujący komentarz odnośnie Ud-
dhavy:

uddhavohayaṁ vasudeva-bhrātur-devabhāgasya putraḥ. 
tad uktaṁ hari-vaṁśe:

uddhavo devabhāgasya mahā-bhāgaḥ suto ’bhavat

Devabhāga jest bratem Vasudevy i Uddhava jest synem Devabhāgi. Zosta-
ło to potwierdzone w Hari-vaṁśa: „Uddhava jest wielce szczęśliwym synem 
Devabhāgi.”

Uddhava jest opisany w Hari-vaṁśa, w dziełach Śrīla Viśvanātha Cakravartī 
Ṭhākury oraz w dziesiątym Canto Śrīmad-Bhāgavatam (10.46.1):

vṛṣṇīnāṁ pravaro mantrī kṛṣṇasya dayitaḥ sakhā
śiṣyo bṛhaspateḥ sākṣād uddhavo buddhi-sattamaḥ
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W najwyższym stopniu inteligentny Uddhava jest najlepszym doradcą dy-
nastii Vṛṣṇi, ukochanym przyjacielem Pana Śrī Kṛṣṇy oraz bezpośrednim 
uczniem Bṛhaspatiego.

Uddhava jest jedną z najsławniejszych osobistości dynastii Vṛṣṇi. Był bardzo 
inteligentnym uczniem Bṛhaspatiego. Mantrī kṛṣṇasya dayitaḥ sakhā – był dro-
gim przyjacielem Kṛṣṇy i jako minister udzielał Mu rad. W Śrīmad-Bhāgavatam 
(11.14.15) Sam Kṛṣṇa powiedział Uddhavie:

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

Mój drogi Uddhavo, ani Pan Brahma, ani Pan Śiva, ani Pan Saṅkarṣaṇa, ani 
bogini fortuny, ani nawet Moja własna jaźń nie są Mi tak drodzy jak drogi 
jesteś Mi ty.

Gdy Vidura zadawał pytania Uddhavie, ten pomyślał o Kṛṣṇie. Gdy tylko to 
uczynił, doznał ekstazy i nie mógł nic więcej powiedzieć. W komentarzu do dzi-
siejszego wersetu, Prabhupāda Mahārāja – nasz drogi mistrz duchowy – napisał:

Czysty wielbiciel bezustannie żyje w siedzibie Najwyższego Pana, nawet w 
tym obecnym ciele, które pozornie należy do tego świata.

W wersecie tym zostało powiedziane, że w oczach Uddhavy pojawiły się 
premāśru – łzy miłości. Z tego powodu przecierał je raz za razem. Nie mógł nic 
powiedzieć. Następnie zstąpił z siedzimy Kṛṣṇy całkowicie pogrążony w myślach 
o Nim.

Jedyny obiekt miłości

Jeśli nie rozwinąłeś miłości, jak możesz całkowicie pogrążyć się w myślach o 
Kṛṣṇie? Kṛṣṇa mówi: man-manā bhāva – „Myśl o Mnie, zawsze, nieprzerwanie.”1 
W każdej chwili, w dzień i w nocy, dwadzieścia cztery godziny na dobę, utrzymuj 
Mnie w swoim umyśle. Jak to możliwe, by mieć wyłącznie tą jedną myśl – myśl o 
Kṛṣṇie? Czy głupi umysł o Nim myśli? Kṛṣṇa mówi w Gīcie (18.65):

man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi satyaṁ te pratijāne priyo ’si me

1 Bhagavad-gītā 18.65

Rozdział  XI – Przesłanie  miłości
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Zawsze myśl o Mnie i zostań Moim wielbicielem. Czcij Mnie i składaj Mi 
hołd, a bez wątpienia przyjdziesz do Mnie. Obiecuję ci to, ponieważ jesteś Mi 
bardzo drogim przyjacielem.

Jest to najbardziej poufna instrukcja Kṛṣṇy dla Arjuny. „Myśl o Mnie, utrzymuj 
Mnie w swoim umyśle, nieustannie, w każdej chwili. Wypędź inne myśli.” Bez 
miłości zrobienie tego nie będzie możliwe. Kṛṣṇa jest jedynym obiektem miłości. 
Nie rozwinąłeś jej. Jeszcze nie masz związku z Kṛṣṇą na tej platformie. Raczej 
suta mita rāmani ra cintā – głupi umysł myśli o żonie, synu, córce, krewnych i 
znajomych.1 Dzieje się tak, ponieważ zamiast do Kṛṣṇy, rozwinąłeś pewne uczu-
cie do nich. Starając się osiągnąć jakieś szczęście, wzniosłeś swoje ciało i cielesne 
związki na platformę miłości. Jednak konsekwencją tego jest nieograniczone cier-
pienie. Jeśli jednak na platformie miłości postawisz Kṛṣṇę, wówczas osiągniesz 
niekończący się, wieczny i doskonały miłosny związek.

Uddhava posiada taką premę. Piąte Canto (5.6) Bhāgavatam mówi: prītir na 
yāvan mayi vāsudeve na mucyate deha-yogena tāvat – tak długo jak nie rozwinąłeś 
miłości do Vāsudevy, Krsny, nie możesz zostać wyzwolony z materialnej niewoli, 
z niewoli ciała. Rozwinięcie miłości do Kṛṣṇy, czy Hari jest sukcesem ludzkiego 
życia. Jeśli ktoś rozwija tą miłość, osiągnął prawdziwy cel posiadania ludzkiego 
ciała, inteligencji, umysłu i zmysłów. Dziesiąte Canto (87.2) Bhāgavatam mówi:

buddhīndriya-manaḥ-prāṇān janānām asṛjat prabhuḥ
mātrārthaṁ ca bhavārthaṁ ca ātmane ’kalpanāya ca

Najwyższy Pan zamanifestował materialną inteligencję, zmysły, umysł i po-
wietrze życia żywych istot w taki sposób, by mogły oddawać się pragnieniom 
zadowalania zmysłów, rodzić się ponownie w celu angażowania się w czyn-
ności dla rezultatu, wznieść się w kolejnych życiach i ostatecznie osiągnąć 
wyzwolenie.

Doskonałością posiadania ciała, umysłu, mowy, inteligencji oraz zmysłów jest 
rozwinięcie miłości do Kṛṣṇy. Bez miłości jaki jest z nich pożytek?

„Powrócę”

Gdy Akrūra zabrał Kṛṣṇę i Balarāma do Mathury, vrajavāsī, a w szczególności 
gopī, byli bardzo nieszczęśliwi doznając dotkliwego bólu rozłąki z Kṛṣṇą. Gopī 
powiedziały: „Nie jesteśmy w stanie żyć! Bez Kṛṣṇy umrzemy!” Położyły się pod 

1 Vidyapati Padāvalī.
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kołami rydwanu Akrūry: „Niech koła przejadą po naszych ciałach! Pozwól nam tu 
umrzeć! Po co miałybyśmy żyć? Kṛṣṇa opuszcza Vrajabhūmi! Nie jesteśmy w sta-
nie tego przetrwać!” Rozwinęły tak ogromną miłość do Kṛṣṇy. To jest man-manā 
bhāva – dzień i w nocy, dwadzieścia cztery godziny na dobę myślenie o Kṛṣṇie.

Kṛṣṇa na pocieszenie powiedział: „Nie bądźcie strapione. Wrócę. Mam tam 
coś do zrobienia, jednak zaraz po tym wrócę.” Minęło wiele dni, jednak Kṛṣṇa 
nie wracał. W każdej chwili vraja-devī – damy Vrajabhūmi myślały: „Och, Kṛṣṇa 
powiedział, że wróci, jednak tego nie robi!” Doświadczając przeszywającego bólu 
rozłąki z Nim stały się kompletne szalone. Choć pozostały przy życiu, czuły się 
tak, jakby były martwe.

Ból rozłąki z Kṛṣṇą

Myślisz, że wyłącznie gopī odczuwały tę rozłąkę, a Kṛṣṇa tego nie przeżywał? 
On również doznawał przeszywającego bólu rozłąki ze Swymi drogimi wielbi-
cielami, mieszkańcami Vrajabhūmi, a szczególnie z gopī. Odczuwał tak wielki 
ból w sercu. Tak jak oszalały gopī, podobnie oszalał Kṛṣṇa. Ta miłość nie jest 
jednostronna. Posiada dwie strony: prīti-viṣaya oraz prīti-āśraya – obiekt miłości 
oraz siedzibę miłości. Kṛṣṇa jest jedynym obiektem miłości, prīti-viṣaya, zaś tacy 
Jego ukochani wielbiciele jak gopī z przewodzącą im Rādhārāṇī, są prīti-āśraya 
– obiektem miłości. Co można było zrobić w tej sytuacji? Kṛṣṇa nie mógł udać 
się do nich, ani one nie mogły udać się do Kṛṣṇy. Jedynym rozwiązaniem była 
wymiana listów. Kṛṣṇa pragnął wysłać przesłanie miłości Swym drogim wielbi-
cielom, ojcu Nandzie Mahārājy, matce Yaśodzie oraz najbardziej ukochanym gopī 
z Rādhārāṇī na czele. Pomyślał wówczas: „Kto będzie posłańcem? Kogo mam 
wysłać?” Wybrał Uddhavę. Uddhava jest bardzo drogim, poufnym wielbicielem. 
Kṛṣṇa oświadczył w Bhāgavatam (11.14.15):

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

Uddhavo, jesteś Mi tak bardzo drogi. Nawet ātma-yonir – Brahmā nie jest Mi 
tak drogi. Śaṅkara, Śivaji, nie jest Mi tak drogi. Mój brat Saṅkarṣaṇa nie jest 
Mi tak drogi. Na śrīr – Lakṣmī-devī nie jest Mi tak droga. Naivātmā, nawet 
Moja dusza nie jest Mi tak droga jak drogi jesteś Mi ty – yathā bhavān.

Tak jak mieszkańcy Vrajabhūmi, a w szczególności gopī zawsze myślą o 
Kṛṣṇie, podobnie Kṛṣṇa zawsze myśli o nich. Vismṛti-duḥkha – zapomnienie jest 
cierpieniem, pamiętanie jest szczęściem. Zapomniałeś o Kṛṣṇie, dlatego znala-
złeś się w tej godnej pożałowania egzystencji na platformie materialnej. Śrīla 
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Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī opisuje w Caitanya-caritāmṛcie (Madhya 20.117):

kṛṣṇa bhuli’ sei jīva anādi-bahirmukha
ataeva māyā tāre deya saṁsāra-duḥkha

Zapominając o Kṛṣṇie, żywa istota od niepamiętnych czasów zauroczona jest 
aspektem zewnętrznym. Dlatego złudna energia [māyā] przysparza jej w ma-
terialnym życiu wszelkiego rodzaju cierpień.

Dlaczego cierpisz i cierpisz i cierpisz w tej materialnej egzystencji? Ponieważ 
zapomniałeś o Kṛṣṇie, który jest obiektem miłości, i z którym posiadasz doskona-
ły, wieczny i miłosny związek. Vismṛti-duḥkha  – zapomnienie jest cierpieniem, 
pamiętanie jest szczęściem.

„Daj im ukojenie”

Kṛṣṇa wybrał Uddhavę, ponieważ jest on wspaniałym wielbicielem: „Och Ud-
dhavo, Mój drogi przyjacielu, proszę udaj się tam.” Bhāgavatam (10.46.3) opisu-
je, że Kṛṣṇa wezwał Uddhavę i pozwolił mu usiąść bardzo blisko Siebie, po czym 
pochwycił jego prawą dłoń mówiąc:

gacchoddhava vrajaṁ saumya pitror nau prītim āvaha
gopīnāṁ mad-viyogādhiṁ mat-sandeśair vimocaya

„Drogi i delikatny Uddhavo, udaj się do Vrajy i daj radość Moim rodzicom. 
Również daj ukojenie gopī, cierpiącym w rozłące ze Mną to oto przesłanie 
miłości.”

Jest to kwestia miłości. „Och Uddhavo, udaj się proszę do Vrajabhūmi. Pitror 
nau – Mój drogi ojciec i matka, Nanda Mahārāja oraz Yaśodā-mātā są bardzo 
zaniepokojeni odczuwając przeszywający ból rozłąki ze Mną. Proszę daj im odro-
binę radości.”

Następnie powiedział o gopī: gopīnāṁ mad-viyogādhiṁ mat-sandeśair vimo-
caya – „Proszę udaj się do gopī, dam Vrajabhūmi. Doznają tak wiele bólu, mad-
viyogādhiṁ, odczuwając przeszywającego bólu rozłąki ze Mną. Proszę, dostarcz 
im to przesłanie miłości i daj im w ten sposób ukojenie. Mat-sandeśair, to jest 
Moje przesłanie miłości.” W następnym wersecie (10.46.4) Kṛṣṇa mówi Uddha-
vie:



11

Rozdział  XI – Przesłanie  miłości

tā man-manaskā mat-prāṇā mad-arthe tyakta-daihikāḥ
mām eva dayitaṁ preṣṭham ātmānaṁ manasā gatāḥ

ye tyakta-loka-dharmāś ca mad-arthe tān bibharmy aham

Umysły tych gopī są zawsze pogrążone we Mnie, a ich życia są zawsze Mi 
oddane. Porzuciły dla Mnie wszystko co związane jest z ich ciałami, wyrzekły 
się zwyczajnego szczęścia w tym życiu jak również religijnych obowiązków 
koniecznych do osiągnięcia takiego szczęścia w życiu przyszłym. Jestem ich 
wyłącznym i największym ukochanym. W rzeczywistości jestem ich Jaźnią. 
Dlatego biorę na Siebie utrzymanie ich w każdych warunkach.

Gopī są przykładem

Na polu Kurukṣetra, Kṛṣṇa dał Arjunie tą najbardziej poufną instrukcję: man-
manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru – „Niech będę w twoim umy-
śle. Oddaj Mi swój umysł. Zawsze myśl o Mnie.” To jest man-manā. Nie można 
odnaleźć przykładu tego stanu w Bhagavad-gīcie. Kṛṣṇa powiedział tam wyłącz-
nie teoretycznie. Przykład znajduje się w dziesiątym Canto Bhāgavatam:

tā man-manaskā mat-prāṇā mad-arthe tyakta-daihikāḥ
mām eva dayitaṁ preṣṭham ātmānaṁ manasā gatāḥ

Gopī są tym przykładem. Nieustannie, w każdej chwili myślą o Kṛṣṇie. To jest 
czysta miłość. Nie zapominają o Nim nawet na moment. Su-durlabhā bhāgavatā 
hi loke – odnalezienie wielbiciela, który rozwinął taką miłość do Kṛṣṇy, który 
myśli o Nim w każdej chwili, jest czymś bardzo rzadkim.1

Powinieneś postarać się zrozumieć ten punkt: Bez miłości, nikt nie jest w sta-
nie myśleć o Kṛṣṇie. Głupi umysł nie potrafi myśleć o Kṛṣṇie. Kṛṣṇa jest jedy-
nym obiektem miłości. Jeśli potrafisz rozwinąć czystą miłość do Niego, wówczas 
będziesz w stanie myśleć o Nim w każdej chwili. Nie będziesz mógł żyć bez 
Kṛṣṇy. To jest miłość. Gopī są tego przykładem. Krsna mówi: tā man-manaskā 
mat-prāṇā – „Gopī zawsze myślą o Mnie. W ich umyśle jestem wyłącznie Ja. 
Mat-prānā – jestem ich sercem, życiem i duszą. Oddały Mi swoje ciało, umysł, 
mowę, oddały Mi wszystko. Tyakta-daihikāḥ – gotowe są nawet oddać za Mnie 
swoje ciała. Mām eva dayitaṁ preńṭham ātmānaṁ manasā gatāḥ – One są Mi 
bardzo, bardzo drogie. Mām eva dayitaṁ.” W Bhāgavatam (9.4.68) Kṛṣṇa mówi: 
„One są Moim życiem.”

1 Hari-bhakti-sudhodaya 13.2, zacytowane w Caitanya-caritāmṛcie, Madhya 20.61
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sādhavo hṛdayaṁ mahyaṁ sādhūnāṁ hṛdayaṁ tv aham
mad-anyat te na jānanti nāhaṁ tebhyo manāg api

Czysty wielbiciel przebywa zawsze w głębi Mego serca, a Ja zawsze jestem w 
sercu czystego wielbiciela. Moi wielbiciele nie znają nic poza Mną, a Ja nie 
znam niczego oprócz nich.

Wedyjska etykieta zostaje odrzucona

Pan powiedział Durvāsie Muniemu: mad-anyat te na jānanti nāhaṁ tebhyo 
manāg api – „Tacy drodzy wielbiciele, sādhu, którzy rozwinęli miłość do Mnie są 
niczym Moje serce i Ja jestem sercem takich sādhu. Nie znają niczego poza Mną 
i ja nie znam niczego oprócz nich.” To jest miłosny związek, miłosna wymiana i 
przykładem tego są gopī. Kṛṣṇa powiedział Uddhavie: mām eva dayitaṁ preṣṭham 
ātmānaṁ manasā gatāḥ – „Och Uddhavo, gopī – damy Vrajabhūmi, są Moim 
życiem.1 Myślisz, że jestem tutaj, w Mathurze, jednak w rzeczywistości jestem 
tam. Zewnętrznie jestem tutaj w Mathurze, robiąc coś z obowiązku. Jednak tak 
naprawdę jestem tam. Mój umysł jest we Vrajabhūmi. Tam jest Moje życie.”

Ktoś może zapytać: „Kṛṣṇo, w jaki sposób znalazłeś się w takiej sytuacji?” 
Odpowiedzią jest: ye tyakta-loka-dharmāś ca mad-arthe tān bibharmy aham2 – 
„Dla Mnie wyrzekły się zwykłego szczęścia w życiu obecnym, jak również reli-
gijnych obowiązków koniecznych do osiągnięcia szczęścia w życiu następnym. 
Dlatego tak naprawdę przebywam tam, we Vṛndāvan, by podtrzymać ich przy 
życiu w każdych warunkach. Rozwinęły do Mnie tak poufną miłość, że w rezul-
tacie wyrzekły się całej reszty. Są nawet gotowe porzucić swoje ciała. Odrzuciły 
veda-maryādā-dharmę – wedyjskie obowiązki religijne. Uczyniły to ponieważ 
umieściły Mnie w swych umysłach i sercach.” Kṛṣṇa mówi w Bhagavad-gīcie: ye 
yathā māṁ prapadyante tāṁs tathaiva bhajāmy aham – „Każdego z nich – kiedy 
podporządkowuje się Mnie – nagradzam odpowiednio.”3 Jest to kwestia wymia-
ny. Zgodnie ze stopniem podporządkowania ma miejsce proporcjonalna wymia-
na. Jednak podporządkowanie gopī jest całkowite. Bez miłości nie ma mowy o 
pełnym podporządkowaniu. Sarva-dharmān parityajya mām ekaṁśaraṇaṁ vraja 
– „Porzuć wszelkie rodzaje dharmy i po prostu się podporządkuj.”4 To jest bar-
dzo istotne. Porzucenie wszelkich rodzajów dharmy obejmuje również odrzucenie 

1 Śrīmad-Bhāgavatam 10.46.4

2 Śrīmad-Bhāgavatam 10.46.4

3 Bhagavad-gītā 4.11

4 Bhagavad-gītā 18.66
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veda-dharmy – wedyjskiej etykiety, wedyjskich zasad. To właśnie uczyniły gopī. 
Dlatego Kṛṣṇa mówi: tyakta – porzuciły. Ye tyakta-loka-dharmāś ca mad-arthe 
tān bibharmy aham – „Porzuciły dla Mnie loka-dharmę, veda-dharmę, wedyjską 
etykietę, wedyjskie zasady. Tak zostały potępione w społeczeństwie.”

Rādhā mówi: ko vā na yāti yamunā pulina vane rādhā nāme kulatāpavāda 
– „Któż nie chodzi nad brzeg Yamuny, by nabrać w niej wody? Jednak gdy robi 
to Rādhā, ludzie Ją potępiają. Wszyscy mówią, że stała się prostytutką, kulatā.” 
Jednak Ona się z tym godzi mówiąc: „Tak.” Tomāra lāgiyā kalaṅkera hāra golāye 
paḍite pāri1 – „O Kṛṣṇo, ta kalaṅka – zniewaga, jest dla Mnie niczym wspaniała 
girlanda. Pozwól, że założę ją Sobie na szyi.” To jest miłość i Kṛṣṇa jest jej świa-
dom. Mówi On: „Rozwinęły taką miłość!” Ye tyakta-loka-dharmāś ca mad-arthe 
tān bibharmy aham – „Porzuciły dla Mnie wszystko, zatem jak mogę o nich zapo-
mnieć? Jestem tam z nimi w pełni. Zewnętrznie, z obowiązku jestem tutaj w Ma-
thurze, wykonując różne rzeczy. Jednak Moje serce, Moje życie, Moje wszystko 
jest tam, gdzie są one. Stan tych gopī jest taki, że przez większość czasu mdleją 
myśląc o Mnie. Ten mūrccha – stan omdlenia jest ich życiem. W innym razie nie 
byłyby w stanie tego przeżyć.”

Lato rozłąki

Po tym jak Kṛṣṇa powiedział to wszystko Uddhavie, oznajmił: „Po tym ce-
chach będziesz mógł je zrozumieć.” Zachowując cierpliwość dodał jeszcze: „O 
Uddhavo, z powodu żaru słońca, latem wysychają wszystkie zbiorniki wodne. W 
tej wodzie żyją żółwie i gdy woda wysycha, co się z nimi dzieje? Umierają. Jeśli 
nie ma tam wody, jak mogą tam pozostać? Po to by przeżyć, zakopują się w błocie. 
Podobnie, gdy opuściłem Vrajabhūmi, gopī odczuwały przeszywający ból rozłąki 
ze Mną. Ten stan przypomina palący żar lata. Żar rozłąki, viraha-tapa jest bardzo 
dotkliwy. Ich serca są niczym stawy, sarasi. Ta woda kompletnie wyparowała. 
Ich życie jest niczym żółwie – prāṇa-kūrma. Gdy cała woda wysycha, żółwie za-
kopują się w błocie. Podobnie gopī, przeżywają wyłącznie z powodu słów, które 
im wtedy powiedziałem: ‘Wrócę. Nie rozpaczajcie.’ Te słowa pocieszenia są ni-
czym błoto i one pogrążyły się w nim, by przetrwać – yāsām-āśāmṛdam-anusṛtāḥ 
prāṇa-kūrmā vasanti.2 Nie mam słów. Boję się wyrazić ich stan, jak wielkim darzą 
Mnie uczuciem. Jak doznają tego przeszywającego bólu rozłąki ze Mną.” Kṛṣṇa 
myśli w taki właśnie sposób. To jest odwzajemnienie.

Do dostarczenia tej wiadomości wybrał Uddhavę, ponieważ jest on bardzo 
drogim wielbicielem. Kto inny byłby w stanie dostarczyć gopī to przesłanie

1 Werset nieznany

2 Śrīla Rūpa Gosvāmī, Uddhava-sandeśa, tekst 99
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miłości? Tak Uddhava udał się do Vrajabhūmi. Choć jest on wielbicielem, jego 
oddanie nie jest tak czyste jak to, które posiadają gopī. Oddanie Uddhavy jest 
zmieszane – jñāna-miśra-bhakti – bhakti zmieszana z wiedzą. Kṛṣṇa posiadał 
również inną intencję wysyłając go do Vṛndāvan. Pragnął, by Uddhava wzniósł 
się do platformy czystej miłości. Wiedział, że stanie się tak, gdy Uddhava ujrzy 
gopī, a w szczególności Rādhārāṇī. Wówczas będzie mógł zrozumieć miłość, któ-
rą rozwinęły. To właśnie dlatego Kṛṣṇa wysłał Uddhavę do Vrajabhūmi.

Źdźbło trawy

Na widok gopī i przewodzącej im Rādhārāṇī Uddhava pomyślał: „Och, my-
ślałem, że jestem bardzo wielkim wielbicielem i jestem bardzo drogi Kṛṣṇie. Jed-
nak jak wielka jest miłość, którą one rozwinęły do Niego? Nie mam takiej miło-
ści.” Potępiał siebie: „Dopóki nie zdobędę odrobiny kurzu z ich lotosowych stóp, 
moje życie nie będzie sukcesem. Jaką wartość ma moje życie? Jeśli poproszę je: 
‘Błagam, dajcie mi odrobinę pyłu,’ one tego nie zrobią. Cóż zatem mogę zrobić? 
Bhāgavatam (10.47.61) opisuje co powiedział Uddhava myśląc w ten oto sposób:

āsām aho caraṇa-reṇu-juṣām ahaṁ syāṁ
vṛndāvane kim api gulma-latauṣadhīnām

yā dustyajaṁ sva-janam ārya-pathaṁ ca hitvā
bhejur mukunda-padavīṁ śrutibhir vimṛgyām

Gopī z Vṛndāvany porzuciły towarzystwo swych mężów, synów i pozostałych 
członków rodziny, towarzystwo które tak trudno porzucić. Opuściły również 
ścieżkę wierności, by przyjąć schronienie lotosowych stóp Mukundy, Kṛṣṇy, 
którego należy poszukiwać studiując wiedzę wedyjską. Och, pragnę być na 
tyle szczęśliwy, by stać się jednym z krzewów, pnączy czy ziół we Vṛndāvanie, 
ponieważ stąpają po nich gopī błogosławiąc je pyłem swych lotosowych stóp.

Uddhava pomyślał: „Och, gdybym był na tyle szczęśliwy, by urodzić się w 
tej dżungli Vṛndāvany jako zioło, czy źdźbło trawy, wówczas będę miał szansę. 
Gdy gopī chodzą tu i tam szukając Kṛṣṇy doznając bólu rozłąki z Nim, być może 
ich stopy dotkną mnie. Tak osiągnę ich pył. Cóż za miłość rozwinęły do Kṛṣṇy. 
Czego dla Niego nie uczyniły? Bardzo trudno jest porzucić wedyjską etykietę, 
veda-dharmę, ārya-patham. Jednak one to uczyniły. Posiadają taką miłość. Niech 
urodzę się jako pnącze, lecznicze zioło, czy cokolwiek. Tak będę miał szansę zdo-
bycia kurzu ich lotosowych stóp.”

Gdy Uddhava ujrzał miłość jaką gopī mają dla Kṛṣṇy, potępił siebie: „Jestem 
takim draniem, nie mam takiej miłości. A myślałem, że znam Kṛṣṇę.”
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„Nie. Nie znam Go. One znają Krsnę. Rozwinęły taką miłość! Jaki jest po-
żytek z tego życia jeśli nie rozwinę takiej miłości? Jak ją mogę ją rozwinąć? Jak 
mogę stać się wystarczająco szczęśliwy, by zdobyć odrobinę kurzu z ich lotoso-
wych stóp?”

Zdławiony głos

Tego właśnie doświadczył Uddhava. Tutaj, w tym wersecie1 nie mógł wy-
dobyć z siebie ani jednego słowa z powodu doznania nieopisanej miłości. Jeśli 
rozwiniesz taką miłość, wówczas twój głos się załamie. Mahāprabhu mówi w 
Śikṣāṣṭace (6):

nayanaṁ galad-aśru-dhārayā
vadanaṁ gadgada-ruddhayā girā

pulakair nicitaṁ vapuḥ kadā
tava nāma-grahaṇe 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 mym ciele zjeżą się podczas recytacji Twojego imienia?

Gdy Vidura zapytał Uddhavę, ten doznał takiej ekstazy, że całkowicie się w 
niej zapomniał. Następnie powściągnął swą miłość – bhāva-samvaraṇa – i jak 
opisuje to ten werset „zstąpił do ziemskiego wymiaru, by porozmawiać z Vidurą. 
Ocierając oczy powiedział.” To jest miłość.

1 Śrīmad-Bhāgavatam 3.2.6

Rozdział  XI – Przesłanie  miłości
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Rozdział XII – Uddhava spotyka Nandę Mahārāja

W ten oto sposób wielbiony przez Pana Paraśurāmę, Jamadagni odzyskał 
życie z pełną pamięcią i został jednym z siedmiu mędrców w grupie siedmiu 
gwiazd.
 
ZNACZENIE: Siedem gwiazd obracających się wokół Gwiazdy Polarnej w ze-
nicie jest określanych mianem saptarṣi-maṇḍala. Na tych siedmiu gwiazdach, 
które tworzą najwyższą część naszego systemu planetarnego, rezyduje siedmiu 
mędrców: Kaśyapa, Atri, Vasiṣṭha, Viśvāmitra, Gautama, Jamadagni i Bharadvāja. 
Gwiazdy te są widoczne każdej nocy i każda z nich w ciągu dwudziestu czterech 
godzin zatacza pełną orbitę wokół Gwiazdy Polarnej. Razem z tymi siedmioma 
gwiazdami wszystkie pozostałe gwiazdy też zataczają orbity ze wschodu na za-
chód. Górna część wszechświata jest nazywana północą, a dolna – południem. 
Nawet w swych zwykłych poczynaniach, gdy studiujemy mapę, górną część mapy 
uważamy za północ.

Śrīmad-Bhāgavatam 9.16.4

Pożytek z mroku

Jedynym z tematów, które Śrīla Prabhupāda porusza w tym znaczeniu są 
gwiazdy. Jednak wciąż pozostaje pytanie: Każdej nocy widać jak te siedem gwiazd 
krąży wokół Dhruvy – gwiazdy polarnej. Nie widać ich za dnia z powodu blasku 
słońca. Widoczne są wyłącznie w nocy. Dla tych, którzy pragną oglądać gwiazdę 
polarną, słońce jest przeszkodą.

Co jest przesłaniem Bhāgavatam? To, że każda jīva jest nieszczęśliwa. Jest 
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w niedoli i pragnie szczęścia. Choć czasami otrzymuje odrobinę przemijającego, 
ulotnego uczucia szczęścia, nie jest nim usatysfakcjonowana. W swym sercu chce, 
by to szczęście było stałe i nieprzerwane. To szczęście, ta ānanda znana jest jako 
brahmānanda. Świadomie lub nieświadomie każdy pragnie tego brahma-vastu – 
prawdziwego duchowego obiektu, parabrahma – Najwyższego Pana, Bhagavāna. 
Niektórzy szukają go bezpośrednio, podczas gdy inni robią to w sposób pośredni. 
Uwarunkowana jīva nie wie, jak Go szukać. Dlatego cała literatura wedyjska oraz 
wedyjscy ācāryowie wskazują właściwą ścieżkę.

Sac-cid-ānanda-ghana-vastu – wiecznie świadoma i błoga rzeczywistość jest 
Bhagavānem Kṛṣṇą. Śāstra oraz ācāryowie mówią, że jeśli zaangażujesz się w 
Jego bhajana i w ten sposób Go osiągniesz, wówczas zdobędziesz wieczne szczę-
ście, błogość i spokój. Osoba, która jest szczęśliwcem jest w stanie to zrozumieć. 
Jeśli angażuje się nieustannie w bhāgavata-bhajana, podążając za instrukcjami 
sādhu-śāstra-guru, podążając śladami mahājanów, otrzyma Kṛṣṇę i będzie w sta-
nie doznawać nieustannej błogości i spokoju. Jednak ci, którzy nie są szczęśliwca-
mi, którzy nie wiedzą jak wykonywać bhajana, unoszą się w straszliwym oceanie 
materialistycznej egzystencji. Materialny świat jest pełen takich osób.

Z tego oto powodu, wraz z nastaniem Kali-yugi pojawiło się tutaj Śrīmad-
Bhāgavatam. Bhāgavatam niesie ze sobą całkowicie nowe przesłanie dla jīv Kali-
-yugi. Wszystkie śāstra instruują nas, by wykonywać bhāgavata-bhajana. Jednak 
Bhāgavatam mówi coś więcej: „Hej jīvo! Nie jesteś w stanie wykonywać bhaja-
nu? Nie masz kwalifikacji, by wołać Pana. Otwórz swoje serce! Posłuchaj Mnie! 
Jak Go będziesz wołać? Powinnaś posłuchać jak On woła ciebie! Jego serce pęka 
z twojego powodu! Ty nie płaczesz za Nim, jednak On płacze za tobą! On cię 
woła!”

Bóstwem Bhāgavatam jest muralīdhara Kṛṣṇa, który trzyma flet i woła do 
ciebie: „Choć do Mnie, choć do Mnie, choć do Mnie!” Czy to słyszysz? Czy 
masz uszy? Sarva-bhūta-manoharam – flet Kṛṣṇy pochwyca umysły wszystkich 
żywych istot.1 Nie jesteś w stanie zawołać Kṛṣṇy, dlatego On woła ciebie. Nie 
możesz się do Niego udać, dlatego On przychodzi do ciebie. Zstępuje do tego 
materialnego świata dla ciebie! Trzymając flet, mohanā-vāṁsuriyā, woła cię. Jest 
to najwspanialsze przesłanie Śrīmad-Bhāgavatam. Bhāgavatam mówi: „Kim je-
stem?” Nigama-kalpa-taror-galita-phala – „Jestem najbardziej dojrzałym, naj-
słodszym i najbardziej pełnym nektaru owocem drzewa wedyjskiego.” Zatem 
pojawiło się ono tutaj i muralīdhara Kṛṣṇa, opuszczając Golokę Vṛndāvan, zstąpił 
tutaj do Gokuli we Vrajabhūmi nad brzegiem rzeki Yamuny, Kālindī. To przesła-
nie wypełnia każdą z kart Śrīmad-Bhāgavatam. Jest również na tej stronie. Jednak 
nie jesteś w stanie tego zobaczyć. Widzisz wyłącznie, że poruszono tutaj temat 
siedmiu gwiazd i gwiazdy polarnej. Nic więcej. Gdzie zatem jest to przesłanie? 

1 Śrīmad-Bhāgavatam 10.21.6

Mathurā spotyka Vṛndāvan
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Ślepiec nie jest w stanie widzieć. Jest ono w całym Bhāgavatam, na każdej jego 
stronie.

Bhagavān płacze za bhaktą

Gdy Pūtanā pojawiła się, by zabić małego Kṛṣṇę, posmarowała swoją pierś 
straszliwą trucizną. Jej motywacja była tak odrażająca. Jednak Kṛṣṇa jest tak mi-
łosierny. Bhāgavatam (3.2.23) opisuje:

aho bakī yaṁ stana-kāla-kūṭaṁ
jighāṁsayāpāyayad apy asādhvī

lebhe gatiṁ dhātry-ucitāṁ tato ’nyaṁ
kaṁ vā dayāluṁ śaraṇaṁ vrajema

Czyż można przyjąć schronienie kogoś bardziej miłosiernego niż Ten, który 
obdarzył pozycją matki demonicę [Pūtanę], mimo iż była niewierna i podała 
Mu do ssania pierś posmarowaną trucizną?

Kṛṣṇa jest tak miłosierny, że obdarzył ją pozycją matki. W żadnym kraju, w 
żadnych czasach, w żadnych grantha, czy śāstrach nigdy nie odnajdziesz tak 
miłosiernego Pana, jak Kṛṣṇę. To jest przesłanie Śrīmad-Bhāgavatam. Człowiek 
pragnie Bhagavāna, jednak przesłanie Bhāgavatam mówi, że to Bhagavān pra-
gnie człowieka. Bhakta płacze za Bhagavānem, jednak bardziej słodkie i bardziej 
piękne jest to, że Bhagavān płacze za bhaktą. Mały Kṛṣṇa płacze, by móc ssać 
pierś matki Yaśody. W czasie chłopięcych rozrywek, Kṛṣṇa przemierza dżungle 
Vṛndāvany szukając drogich Mu cieląt. Trzymając w dłoni mohana-muralī – cza-
rujący flet, nawołuje damy Vrajabhūmi, gopī-jana-vallabha. To jest przesłaniem 
Śrīmad-Bhāgavatam. Bhagavān płacze za bhaktą.

By wypowiedzieć to przesłanie, Kṛṣṇa wysyła Uddhavę do Vrajabhūmi. To 
jest Uddhava-sandeśa. Uddhava jest bardzo drogim wielbicielem Kṛṣṇy.

Spotkanie z Nandą Mahārājem

Uddhava jest jñānī-bhaktą, nie premī-bhaktą. Jest uczniem Bṛhaspatiego, któ-
ry jest jñāna-guru, panditą. Uddhava zna śāstra. Jest panditą, uczonym i jed-
nocześnie jest wielbicielem. Posiada jñāna-miśra-bhakti – oddanie zmieszane 
z jñāną. To nie jest czysta bhakti. Jednak podróż do Vrajabhumi sprawi, że ją 
rozwinie. Gdy będzie miał kontakt z Nandą Mahārājem, Yaśodą oraz gopī, a w 
szczególności z Rādhą, wówczas to zrozumie. Wówczas poczuje wstyd. Duma z 

Rozdział  XII – Uddhava spotyka Nandę Mahārāja
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bycia wielkim panditą zostanie zmiażdżona. Wtedy będzie płakał i błagał o kurz 
z lotosowych stóp vraja-gopī. I tak powie on: „Jeśli będę w stanie otrzymać ten 
kurz, wówczas moje życie będzie sukcesem. Bez tego moje życie jest bezużytecz-
ne.” To będzie jego osiągnięciem. To jest dobro, które zdobędzie.

Gdy Uddhava przybył do Vrajabhūmi, romyślał o Nandzie Mahārāju. Zwrócił 
uwagę na to, że Kṛṣṇa bardzo często go wspominał. Gdy Uddhava spotkał Nandę 
Mahārāja, ten w pierwszej kolejności zapytał o drogiego przyjaciela Vasudevę 
oraz jego żonę Devakī. Pytał o nich, ponieważ byli jego przyjaciółmi. Następnie 
zapytał o Kṛṣṇę:

diṣṭyā kaṁso hataḥ pāpaḥ sānugaḥ svena pāpmanā
sādhūnāṁ dharma-śīlānāṁ yadūnāṁ dveńṭi yaḥ sadā

Na szczęście, w wyniku własnych grzechów, bezbożny Kaṁsa został zabity 
razem ze wszystkimi swoimi braćmi. On zawsze nienawidził pobożnych i pra-
wych Yadu.1

Nanda Mahārāja powiedział: „Mój brat Vasudeva oraz jego żona Devakī byli 
tak bardzo prześladowani. Zostali uwięzieni. Teraz jednak, po śmierci Kaṁsy zo-
stali uwolnieni. Ci, którzy prześladują sajjana – wielbicieli, zostaną spaleni w 
ogniu własnych grzesznych czynności. Zatem Kaṁsa i demony zostali spaleni. 
Yadu są teraz bardzo szczęśliwi.” Następnie zapytał o Kṛṣṇę: „Czy Kṛṣṇa prze-
bywa w Mathurze? Dlaczego nie wraca? Słyszałem, że mój brat Vasudeva wysłał 
Go wraz z Balarāmą do guru-gṛha, by zamieszkali w domu guru. Teraz otrzyma-
li inicjację i świętą nić, yajña-upavīta.” Vrajabhūmi Kṛṣṇa nie posiada świętej 
nici. Mają ją jednak Kṛṣṇa z Mathury. Niektórzy pūjārī zakładają nić bramińską 
Vrajabhūmi Kṛṣṇie, jednak nie jest to siddhantą.2

Czy nas pamięta?

Nanda Mahārāja powiedział: „Słyszałem, że mój brat Vasdeva wysłał Kṛṣṇę 
i Balarāmę do āśramu guru Sāndīpani Muniego w Avantinagar. Uddhavo, gdy to 
usłyszałem moje serce pękło. Oni stali się brahmacārīnami. Muszą wychodzić i 
żebrać jałmużnę dla guru. Muszą zbierać samit – drewno na yajñę. O Uddhavo, 
mój Kṛṣṇa jest dzieckiem karmionym mlekiem, które je dziesięć razy w ciągu 
daṇḍa! [dwudziestu czterech minut] Teraz spoczęły na Nim tak wielkie odpowie-

1 Śrīmad-Bhāgavatam 10.46.7

2 W swym komentarzu do Śrīmad-Bhāgavatam 10.45.3, Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura oświad-
czył, że gdy Kṛṣṇa i Balarāma przebywali we Vrajabhūmi, nigdy nie otrzymali bramińskiej inicjacji.

Mathurā spotyka Vṛndāvan
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dzialności. Chodzi do lasu po drewno na opał do aśramu guru. Nie jest to stosow-
ne zajęcie dla mojego delikatnego Gopala. Uddhavo, moje serce pęka z rozpaczy 
słysząc o tych rzeczach.”

Zapytał Uddhavę: „Czy wciąż o nas pamięta? Czy pamięta Swą ukochaną mat-
kę? Czy pamięta Swych przyjaciół, chłopców pasterzy? Czy pamięta Swe uko-
chane krowy i cielęta, które karmił własnymi rękami? Czy pamięta o tym jak 
zapominał o śnie i jedzeniu, gdy oddawał się zabawie w dżunglach Vṛndāvany? 
Czy pamięta Girirāja Govardhana? Odciski Jego stóp wciąż tam są. Girirāja wciąż 
je na Sobie nosi płacząc za Kṛṣṇą. Czy czuje On ten płacz? Czy w Jego sercu są 
podobne uczucia?”

Nanda Mahārāja nie był w stanie mówić o sobie, dlatego pytał o innych. Gdy 
mówił te słowa, jego serce wypełniło się vātsalya-prīti. Jego głos załamał się i nie 
mógł powiedzieć nic więcej.

Nanda Mahārāja powiedział „O Uddhavo, Kṛṣṇa jest bardzo prostym chłop-
cem. Nigdy nie musiał o niczym myśleć. Teraz spadło na Niego tak wiele pro-
blemów. Jarāsandha zaatakował Mathurę i Yadavowie musieli otrzymać ochronę. 
Takie małe dziecko i spoczęło na Nim tak wielkie brzemię. Gdy o tym myślę, 
moje serce pęka.”

Nie jesteśmy w stanie przetrwać

Uddhava powiedział: „O Nando Mahārāja, Kṛṣṇa nie jest zwykłym chłopcem. 
Posiada niezwykłą inteligencję. Nigdy nie popełnia błędu. Poza tym zawsze myśli 
o Vrajabhūmi. O Nando Mahārāja, widziałem to na własne oczy – myśli o was i 
łzy spływają po Jego policzkach.”

Nanda odparł: „Czy to prawda, że o nas myśli? Jeśli tak jest, dlaczego do 
nas nie wraca? Dlaczego? Gdy Kṛṣṇa opuszczał Vrajabhūmi powiedział: jñātīn 
vo drańṭum eṣyāmo vidhāya suhṛdāṁ sukham1 – ‘Mam pewne zobowiązania w 
Mathurze wobec Yadavów. Poczynię pewne aranżację dla ich wygody i wrócę 
do was.’ On to powiedział Uddhavo, jednak kiedy przyjdzie ten dzień, gdy się tu 
pojawi? Kiedy do nas wróci? Kiedy przyjedzie do Vrajabhūmi, by sprawić nam 
przyjemność?”

„Kobiety i mężczyźni, starcy i dzieci, wszyscy we Vrajabhūmi zostali wrzuce-
ni do wielkiego ognia rozłąki z Kṛṣṇą. Wszyscy płoną, płoną! Nie jesteśmy w sta-
nie przetrwać. Umrzemy! Etykietą jest, że jeśli ktoś leży na łożu śmierci, rzucają 
wszystko i przybywają do niego nawet ci krewni, którzy mieszkają bardzo, bardzo 
daleko myśląc: ‘Mój krewny umiera. Muszę jechać i zobaczyć go po raz ostatni.’ 
Zatem dlaczego Kṛṣṇa nie przyjeżdża? Przecież umieramy.”

1 Śrīmad-Bhāgavatam 10.45.23

Rozdział  XII – Uddhava spotyka Nandę Mahārāja
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Po tych słowach, Nanda Mahārāja nie był w stanie już nic więcej powiedzieć. 
Łzy spływały mu po policzkach. Gdy w swej medytacji ujrzał piękną twarz Kṛṣṇy, 
Gopala, powiedział do Uddhavy:

apy āyāsyati govindaḥ sva-janān sakṛd īkńitum
tarhi drakńyāma tad-vaktraṁ su-nasaṁ su-smitekṣaṇam

Czy Govinda powróci, by zobaczyć Swą rodzinę? Jeśli kiedykolwiek to uczy-
ni, będziemy mogli spoglądać na Jego piękną twarz o cudownych oczach, no-
sie i uśmiechu.1

„Uddhavo, jakże piękna jest twarz mego Gopala. Jakże piękny jest Jego 
uśmiech. Ma tak piękny nos, policzki, oczy. Jego głos jest taki słodki. Czy raz 
jeszcze ujrzymy Jego twarz? Uddhavo, cóż więcej mogę powiedzieć? Każdy może 
mieć syna, jednak kogo syn obdarzony jest wspaniałymi cechami, które posiada 
Kṛṣṇa? Kṛṣṇa posiada je w nieograniczonej ilości. Nie jestem w stanie opisach ich 
w pełni. Straciwszy taki skarb w jakiś sposób żyje nadal. To jest coś wspaniałego. 
Kevala, wszystko odeszło. Jedyne co zostało, to puste życie. Pozostał wyłącznie 
płacz. Nic więcej. Sarvā naḥ śithilāḥ kriyāḥ – wszystkie moje czynności ucichły.2 
Teraz dom ten zdaje się być więzieniem. Czy rozumiesz to Uddhavo? Opuszczam 
dom, by zapomnieć o Kṛṣṇie. Jednak jak mógłbym Go zapomnieć? Gdziekolwiek 
nie idę, widzę: ‘Och, Kṛṣṇa robił tutaj to i to.’ Raz za razem myśli te pojawiają się 
w moim umyśle. Jak mogę Go zapomnieć? Czasami udaje się nad brzeg Yamuny. 
Wówczas pamiętam: ‘Och, wykonywał tutaj tak wiele wodnych rozrywek.’ Gdy 
idę na Wzgórze Govardhana wspominam: ‘Podniósł to wzgórze niczym grzyba 
i trzymał je na Swej lewej dłoni przez siedem kolejnych dni,’ Jego odcisku stóp 
wciąż tam są. Girirāja nosi je na Sobie. Jak mógłbym zapomnieć o Kṛṣṇie?” W ten 
sposób Nanda przemówił do Uddhavy.

Pocieszenie

Jadąc z Mathury Uddhava rozmyślał o Nandzie Mahārāju. Zauważył jak wiele 
razy Kṛṣṇa ronił łzy mówiąc o Swym ukochanym ojcu i matce. Uddhava przybył 
do Vṛndāvan, by dać im ukojenie. Pomyślał: „Jeśli ktoś płacze z powodu utra-
ty syna w tym materialnym świecie, cóż mogę mu powiedzieć na pocieszenie? 
‘Nie płacz. Ten materialny syn i materialny związek jest przemijający. Dlacze-
go płaczesz za przemijającym związkiem i materialnym synem? Te rzeczy nie 

1 Śrīmad-Bhāgavatam 10.46.19

2 Śrīmad-Bhāgavatam 10.46.21
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są prawdziwe.’ Ale jak mogę powiedzieć Nandzie Mahārājy, by przestał płakać? 
On płacze za Kṛṣṇą. Jeśli ktoś musi płakać i ten płacz jest za Kṛṣṇą, jak mogę mu 
powiedzieć: ‘Nie płacz?’ To będzie aśāstriya – sprzeczne z śāstrami. Wszystkie 
pisma objawione mówią: ‘Płacz za Kṛṣṇą.’ Nie wiem co powiedzieć. Jak mogę 
pocieszyć Nandę Mahārāja?”

Uddhava jest śāstra-jña. Jest obeznany w śāstrach. Jest panditą, ale również 
i bhaktą. Wie bardzo dobrze, że najwyższą doskonałością życia jest osiągnięcie 
Bhagavāna Kṛṣṇy. A jak można go osiągnąć jeśli się za Nim nie płakało? Nie 
można. Ci, którzy płaczą za Kṛṣṇą są bardzo rzadkimi osobistościami. Są wielkimi 
szczęśliwcami. W materialnym świecie wielu płacze za materialnym bogactwem, 
imieniem, sławą, prestiżem, adoracją czy przyjemnością. Kto płacze za Kṛṣṇą? 
Czy jest ktoś taki? Taka osoba jest kimś bardzo rzadkim. Płacz za Kṛṣṇą jest naj-
wyższą doskonałością ludzkich narodzin.

Nawet jeśli Uddhava wykonywałby tapasyę, czy sādhanę przez miliony naro-
dzin, ten płacz nigdy nie pojawi się w jego sercu. Jego serce jest twarde z powo-
du śāstra-jñāny. Jñāna jest niczym blask słońca. Gdy słońce widnieje na niebie, 
gwiazda polarna saptarṣich pozostaje niewidoczna. To przesłanie jest na każdej 
stronicy Bhāgavatam. Serce Uddhavy jest bardzo twarde z powodu suchej śāstra-
jñāny. Nigdy nie będzie możliwe, by jego serce płakało za Kṛṣṇą. Jednak rozwinął 
to pragnienie: „Jak mogę zdobyć miłość, którą posiada Nanda Mahārāja? Jego 
serce jest pełne czystej i niezmieszanej miłości. Jak ją mogę zdobyć? Porzucę dla 
niej wszystko i podejmę się wszelkich wyrzeczeń.” Takie pragnienie pojawiło się 
w sercu Uddhavy.

Płacz jeszcze mocniej!

Uddhava myślał: „Miłość, którą posiada Nanda Mahārāja nie ma sobie 
równych w niezliczonej ilości wszechświatów. Jak mogę powiedzieć mu: ‘Nie 
płacz?’ Jeśli to zrobię, wówczas wszystkie śāstra pojawią się przede mną i za-
mkną moje usta. Mówią one przecież, że płacz za Kṛṣṇą jest ostatecznym celem 
życia.” Uddhava jest ucieleśnieniem pism objawionych. Myśli zgodnie z zawar-
tymi w nich instrukcjami. „Jak mogę działać sprzecznie z zaleceniami śāstr? Ra-
czej powinienem się do niego zbliżyć i powiedzieć: ‘Płacz jeszcze więcej, płacz 
jeszcze bardziej! Płacz yuga za yugą, milenium za milenium! Płacz, płacz! Roń 
jeszcze więcej łez!’ Na nieszczęście jednak nie można tego uznać za dodawanie 
otuchy. Z kolei jeśli będę go pocieszać, będzie to sprzeczne z konkluzją śāstr. 
Po co tutaj w ogóle jestem? Pocieszenie ich jest przecież praktycznie niemoż-
liwe.” Uddhava zrozumiał śāstra-jñānę. „Śāstra mówią: sarva-dharmān parity-
ajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja – Porzuć wszelkie rodzaje dharmy i po prostu
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podporządkuj się Kṛṣṇie.1 Zawsze myśl o Krsnie i płacz za Nim. Zatem jak mogę 
powiedzieć Nandzie Mahārājy, by tego nie robił? Byłoby to grzechem z mojej 
strony. Jak mogę popełnić taki grzech? Czy po wejściu do Vrajabhūmi, powi-
nienem zgrzeszyć w taki oto sposób?” Uddhava zrozumiał: „Pocieszenie Nandy 
Mahārāja jest praktycznie niemożliwe.”

Wypowiedziawszy to wszystko Nandę Mahārāja ogarnęła pokora. Powiedział: 
„Uddhavo, nie mam żadnych kwalifikacji, by być ojcem Kṛṣṇy. To nie jest zwy-
kły chłopiec. Gdy Gargamuni przybył tu, by wykonać nāma-karaṇa-saṁskārę – 
ceremonię nadania imienia, powiedział: ‘Nando Mahārāja, twój syn jest niczym 
Nārāyaṇa, najwyższy Pan. Wszyscy wielcy mędrcy i muni medytują o tych dwóch 
chłopach – Kṛṣṇie i Balarāmie.’ Czasami wspomnienie jego słów wraca w moim 
umyśle i zastanawiam się wówczas: ‘Tak, co powiedział Gargamuni jest prawdą.’ 
O Uddhavo, widziałeś to na własne oczy. Kaṁsa był bardzo potężnym demonem, 
a jego siła była równa mocy dziesięciu tysięcy słoni. Jednak Kṛṣṇa zabił go bardzo 
szybko. Jedno kopnięcie Kṛṣṇy sprawiło, że ten upadł na ziemię martwy.”

„On nie jest twoim synem”

Uwarunkowane dusze muszą zbierać żniwo karma-phala – rezultatów wła-
snej karmy. Z tego powodu mają miejsce narodziny i śmierć. Jednak Kṛṣṇa nie 
ma karma-phala, dla Niego nie ma narodzin i śmierci. Słysząc to, ktoś może za-
pytać: „Zatem dlaczego Kṛṣṇa tutaj przychodzi?” krīḍārthaṁ so ’pi sādhūnāṁ 
paritrāṇāya kalpate2 – Pojawił się tutaj, by się bawić, krīḍārtha, oraz po to, by 
wyzwolić sādhu, paritrāṇāya sādhūnāṁ.3 Kṛṣṇa opisał to w Gīcie, jak również 
powiedział o tym w dziesiątym Canto Bhāgavatam. bhakta-gaṇa-rakṣaṇa – Kṛṣṇa 
zstępuje tutaj, by chronić Swoich wielbicieli oraz po to, by zamanifestować Swoje 
rozrywki.

Bhakta to sādhu. Bhakta jest tak drogi Kṛṣṇie! Dharmą Kṛṣṇy jest chronienie 
sādhu, sādhu-rakṣya. Jeśli istnieje jakakolwiek przeszkoda w bhajanie bhakty, 
wówczas Kṛṣṇa usuwa ją i czyni wszelkie aranżacje dla stworzenia sprzyjających 
warunków. Jeśli jakiś bhakta pragnie Bhagavāna za swego syna, przyjaciela, czy 
męża, wówczas Krsna pojawia się w tej formie. W rzeczywistości nie jest On ni-
czyim synem. W zależności od nastroju wykonywanego bhajanu, Kṛṣṇa pojawia 
się przed wielbicielem w stosownej formie.

Uddhava powiedział Nandzie Mahārājy:

1 Bhagavad-gītā 18.66

2 Śrīmad-Bhāgavatam 10.46.39

3 Bhagavad-gītā 4.8
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yuvayor eva naivāyam ātmajo bhagavān hariḥ
sarveṣām ātmajo hy ātmā pitā mātā sa īśvaraḥ

Najwyższy Pan Hari nie jest wyłącznie twoim synem. Raczej będąc Panem, 
jest synem, duszą, ojcem i matką każdego.1

„O Nando Mahārāja, to że Kṛṣṇa jest twoim synem jest prawdą wyłącznie z 
jednego punktu widzenia. Jednakże z innego punktu, nie jest to prawdziwe.” Ud-
dhava jest filozofem panditą i głosi on filozofię: „Ponieważ twoje serce jest pełne 
bardzo głębokiej vātsalya-rasy, z tego powodu jest On twoim synem. ye yathā 
māṁ prapadyante, tāṁs tathaiva bhajāmy aham2 – Rozumując w ten sposób jest 
On twoim synem. Kṛṣṇa obiecał: ‘W jakimkolwiek nastroju ktoś wykonuje bha-
jana, pojawie się w stosownej formie, by mu się odwzajemnić.’ Twoje serce jest 
pełne bardzo głębokiej vātsalya-rasy, stąd Kṛṣṇa jest twoim synem. Jeśli jednak 
myślisz o Nim tak, jak zazwyczaj ludzie myślą o swoich synach i córkach, w 
związku ojca i syna – janya-janaka-sambandha, nie jest to wcale prawdą. Kṛṣṇa 
jest duszą wszystkich dusz. Jest drogi każdemu. Jest ojcem i matką każdego. Po-
wiedział to osobiście: pitāham asya jagato mātā dhātā pitāmahaḥ – ‘Jestem oj-
cem, matką oraz stwórcą jagat, tego świata. Jestem dziadkiem każdego.’3 To jest 
tattvą, kṛṣṇa-tattvą. Zgodnie z twoją vātsalya-rasą, Kṛṣṇa jest twoim synem – to 
jest twoje abhimāna, twoja koncepcja. Jednakże we wszystkich nieskończonych 
wszechświatach nie ma niczego poza Kṛṣṇą. Cokolwiek słyszysz, cokolwiek wi-
dzisz, wszystko co istniało w przeszłości, co istnieje obecnie i będzie istnieć w 
przyszłości, bez względu na to, czy będzie to coś ruchomego, czy nieruchomego, 
ogromnego, czy malutkiego, wszystko to jest nieróżne od Kṛṣṇy, ponieważ jest On 
paramātmą – Duszą Najwyższą. Jest param-āśraya – schronieniem wszystkiego i 
każdego, jest sarva-svarūpą.”

Uddhava powiedział Nandzie:

dṛṣṭaṁ śrutaṁ bhūta-bhavad-bhaviṣyat
sthāsnuś cariṣṇur mahad alpakaṁ ca

vinācyutād vastu tarāṁ na vācyaṁ
sa eva sarvaṁ paramātma-bhūtaḥ

O niczym nie można powiedzieć, że istnieje niezależnie od Pana Acyuty – nic 
co można usłyszeć, czy zobaczyć, nic w przeszłości, w teraźniejszości i przy-
szłości, nic ruchomego i nieruchomego, wielkiego lub małego. W rzeczy sa-

1 Śrīmad-Bhāgavatam 10.46.42

2 Bhagavad-gītā 4.11

3 Bhagavad-gītā 9.17
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mej, będąc Duszą Najwyższą jest On wszystkim.1

Zaślepienie Nandy

Mówiąc to wszystko Uddhava namalował wspaniały obraz kṛṣṇa-tattvy i po-
kazał go Nandzie Mahārājy.

Jednakże Uddhava nie wie, że Nanda Mahārāja jest niewidomy. Jakiego rodza-
ju jest ta ślepota? Kṛṣṇa-premāndha, jest zaślepiony kṛṣṇa-premą. Każdy w tym 
świecie jest zaślepiony materialną przyjemnością – bhogāndhą. Jednak Nanda 
jest kṛṣṇa-premāndha. Zatem pomimo tego, że Uddhava namalował piękny obraz 
kṛṣṇa-tattvy i umieścił go przed oczami Nandy Mahārāja, ten z powodu bycia 
niewidomym nie mógł tego zobaczyć. W tym świecie widzimy wszystkie obiekty 
dzięki światłu słońca. Nie jesteśmy w stanie widzieć w gęstym mroku. Śāstra 
oraz jñāna są niczym blask słoneczny. W jego świetle wszystko jest wyraźne. 
Wyjawiona zostaje cała prawda. W tym czasie bhrama – tendencja do popełniania 
pomyłek oraz pramāda – tendencja do bycia w iluzji rozprasza się niczym mrok. 
Nanda Mahārāja płacze za Kṛṣṇą. Uddhava wie, że płacz jest wynikiem złudzenia 
– moha. „Och, mój syn odszedł.” Każdy w tym świecie płacze z powodu złudze-
nia. Złudzenie pojawia się z ignorancji. Jeśli ktoś otrzymuje tattva-jñānę, wów-
czas jego iluzja zostaje rozproszona. Gdy ignorancja ulega rozproszeniu, znika 
również złudzenie. W tym stanie już nigdy więcej nie będziesz płakał. Uddhava 
starał się zaprezentować przed Nandą Mahārājem światło śāstra-jñāny. Uddha-
va jest jñāna-sādhaką, jñānī-bhaktą. Jest ucieleśnieniem śāstr. Wiedział bardzo 
dobrze, że z pomocą jñānāloki – oświecenia jñāną, osoba może ujrzeć prawdę. 
Jednak istnieją pewne rzeczy, które widoczne są wyłącznie w mroku. Tylko wtedy, 
gdy zachodzi słońce, pojawiają się na niebie niezliczone gwiazdy. Jeśli ktoś pod-
jąłby się ślubu, że przez całe życie będzie patrzył na gwiazdę polarną bez mruże-
nia oczu, wówczas blask słoneczny byłby dla niego wielką przeszkodą. Byłby on 
szkodliwy dla wypełnienia tego ślubu. Nie jest to łatwa rzecz do zrozumienia. To 
przesłanie jest wyjawione na każdej stronicy Śrīmad-Bhāgavatam.

„Kṛṣṇa jest moim synem.” Goparāja, Nanda Mahārāja zawsze spogląda ku 
północy na gwiazdę polarną w formie kṛṣṇa-rūpī dhruva-nakṣatry – gwiazdy po-
larnej w formie Kṛṣṇy. Zatem dla niego śāstra-jñāna, oświecenie śāstr, światło 
śāstr stanowi przeszkodę. Uddhava jest śāstra-sadhaką, jest ścisłym zwolenni-
kiem zasad regulujących śāstr i cokolwiek mówi Nandzie Maharajy o śāstra-
jñānie i kṛṣṇa-tattvie, jest bardzo trudne do zrozumienia. Dla Nandy jest to po 
prostu avāntara-kathā – pozbawioną znaczenia rozmową.

Abhimāna Nandy Mahārāja jest przeświadczenie: „Jestem ojcem Kṛṣṇy.” Są to 

1 Śrīmad-Bhāgavatam 10.46.43
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jego wewnętrzne uczucia. Zatem gdzie w jego sercu jest miejsce na jakąkolwiek 
inną myśl?

„Jesteś chłopcem Uddhavo”

Uddhava wygłosił bardzo długą mowę odnośnie kṛṣṇa-tattvy. Choć Uddha-
va jest ucieleśnieniem śāstr i jego słowa były anavadya – pozbawione wad, dla 
Nandy Mahārāja były one niezrozumiałe. Wysłuchawszy całego tego tattva-kathā, 
Nanda powiedział: „Uddhavo, biorąc pod uwagę wiek, jesteś zaledwie chłopcem. 
Głęboko w sercu wierzyłem, że jeśli chodzi o inteligencję jesteś starcem. Teraz 
jednak widzę, że jesteś chłopcem nie tylko w latach, ale i w inteligencji. Wy-
jaśniłeś tak wiele rzeczy, jednak nie wiesz do kogo to wszystko powiedziałeś. 
Powiedziałeś mojej żonie i mnie, że jesteśmy wielkimi, wielkimi bhāgyavān – 
szczęśliwcami. Jeśli posiadałbyś jakąkolwiek inteligencję, jak te słowa przeszłyby 
ci przez usta? Jesteśmy największymi nieszczęśnikami na świecie! Osoba, która 
traci syna jest nieszczęśliwa. Jednak ten, kto traci takiego syna jak Kṛṣṇa, jest 
w najwyższym stopniu nieszczęśliwy! Jest największym nieszczęśnikiem! Naj-
większym! Jesteśmy największymi nieszczęśnikami, a tym mówisz, że jesteśmy 
wielkimi, wielkimi szczęśliwcami. Nie masz inteligencji odnośnie tego, co należy 
komuś powiedzieć. Wielu ludzi ma syna, jednak czy ktokolwiek otrzymuje takie-
go syna jak Kṛṣṇa? Czy ktokolwiek w przeszłości miał takiego syna? Czy ktokol-
wiek w przyszłości będzie takiego miał? Czy ktokolwiek otrzymał syna, który jest 
tak piękny, tak słodki, którego uśmiech jest tak wspaniały, który jest tak kochany i 
tak lekkomyślny? Czy ktokolwiek otrzymał syna, który gra tak cudownie na flecie 
i potrafi mówić w tak piękny sposób? Czy w całym wszechświecie istnieje lub 
będzie istniał ktoś, kto posiadłby taki bezcenny skarb? Jednak mówisz: „Jesteście 
wielkimi szczęśliwcami” do osób, które straciły taki skarb. Robisz sobie z nas 
żarty Uddhavo. Gdybyś powiedział, że na całym świecie nie ma nikogo, kto jest 
bardziej nieszczęśliwy od nas, wówczas byłbym z ciebie bardzo zadowolony. W 
ten sposób cierpienie ognia rozłąki, którego doznaje, zostałoby do pewnego stop-
nia ugaszone. Jednak mówiąc nam o naszej największej pomyślności sprawiłeś, że 
ogień ten stał się jeszcze bardziej potężny.

„Kṛṣṇa nie jest Bogiem”

„Och Uddhavo, opisałeś mi bhāgavata-tattvę. Choć nie znam śāstr, usłysza-
łem od sādhu i wierzę w to, że istnieje tylko jeden Bhagavān, który jest guru i 
kontrolerem całego wszechświata. Jest On mūla-kāraṇa – oryginalną przyczy-
ną puruṣa oraz prakṛti – żywych istot oraz materialnej natury. Jest anādi – bez 
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początku. Ten Bhagavān jest sarveśvara – najwyższym kontrolerem. Wiem, że 
Bhagavānem jest Nārāyaṇa. W naszym domu obecny jest On w formie śālagrāma. 
Uddhavo, powiedziałeś, że nasz Gopal Kṛṣṇa jest Nārāyaṇem. Wybaczam ci to, 
bo jesteś zaledwie chłopcem. Nie czytałem śāstr, ale słyszałem z ust mahātmów, 
że Bogiem, Najwyższym Panem jest Nārāyaṇa. Jak zatem możesz powiedzieć, 
że mój Gopal jest Nārāyaṇem? Jesteś jeszcze dzieckiem i nie wiesz, co mówisz. 
Powiedziałeś, że Nārāyaṇa jest przyczyną wszystkich przyczyn, przyczyną całego 
wszechświata. Jednak mój Kṛṣṇa jest prostym, karmionym mlekiem chłopcem. 
Nārāyaṇa jest czysty. Nārāyaṇa jest spokojny. Nārāyaṇa jest apāpa-vidha – po-
zbawiony grzechu. Jednak mój Kṛṣṇa jest bardzo lekkomyślny, chciwy i łatwo 
się gniewa. Zatem gdzie są w Nim symptomy Nārāyaṇa? Nārāyaṇa jest czysty i 
wolny od zanieczyszczeń, śuddha-sattva-guṇa-maya. Mój Kṛṣṇa jest złodziejem 
i kłamcą, abhimānī. Nārāyaṇa jest schronieniem całego świata, natomiast Kṛṣṇa 
jest zależny od nas. Gdzie w Kṛṣṇie są symptomy Nārāyaṇa? Uddhavo, cóż mogę 
powiedzieć? Nie ma sādṛśya – podobieństw pomiędzy Nārāyaṇem, a moim Go-
palem. Nārāyaṇa jest satya-saṅkalpa – prawdomówny. Mój Kṛṣṇa zaś jest wiel-
kim ekspertem w mówieniu kłamstw. Słyszałem, że Nārāyaṇa jest āpta-kāma, 
zadowolonym sam w sobie. Nigdy niczego nie potrzebuje. Jest ponad głodem i 
pragnieniem. Jednak widziałem na własne oczy jak mój Gopal Kṛṣṇa płacze, gdy 
staje się głodny. Zaczyna być niespokojny, gdy chce Mu się jeść i pić. Uddhavo, 
Nārāyaṇa wielbią wszyscy, zaś mój Gopal nosił na głowie moje sandały. Gdzie 
tu jest podobieństwo do Nārāyaṇa? Mogę popełnić błąd, jednak Bhagavān nigdy 
ich nie popełnia. Jeśli Kṛṣṇa jest Bhagavānem, jak mógłby popełnić jakąkolwiek 
pomyłkę? Czy mógłby wołać do nas bābā i mā – ojcze i matko? Powiedziałeś, że 
On nie ma ojca i matki. Kṛṣṇa zawsze jest od nas zależny. Czuje się całkowicie 
asahāya – bezsilny, gdy nie może otrzymać naszej pomocy. Gdzie w moim Go-
palu są symptomy Nārāyaṇa? Uddhavo, jesteś dzieckiem. Wcale nie masz inteli-
gencji. Twoja inteligencja jest jak u małego chłopca. Dlatego ci wybaczam. Nigdy 
nie widziałem takich symptomów w Kṛṣṇie. Prawdą jest natomiast, że dzięki nie-
ograniczonej łasce Nārāyaṇa otrzymaliśmy takiego syna jak Kṛṣṇa. Wiem bardzo 
dobrze, że jest On naszym synem. To czucie jest bardzo głęboko zakorzenione w 
moim sercu Uddhavo. Zatem jak możesz powiedzieć, że nie jest to prawdą?”

Ogień staje się jeszcze większy

„Posłuchaj Uddhavo. Jest jeszcze jedna rzecz. Załóżmy, że twoje słowa są 
prawdziwe i Kṛṣṇa nie jest zwykła osobą, jest Bhagavānem. Jeśli mówisz, że 
Kṛṣṇa jest Bhagavānem i że nie jest zwykłą osobą, w jaki sposób te słowa mogą 
uśmierzyć ból w naszych sercach? Słysząc co powiedziałeś o kṛṣṇa-tattvie, płoną-
cy ogień rozłąki z Kṛṣṇą, który pali moje serce zwiększył się tysiąckroć. Uddhavo 
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nie jesteś w stanie go ugasić. Sprawiasz raczej, że staje się on jeszcze większy. 
Myśleliśmy, że straciliśmy tylko naszego syna, jednak słuchając od ciebie, że 
Kṛṣṇa jest mūla-bhagavānem zrozumiałem, że nie straciliśmy zwykłego chłopca, 
utraciliśmy Bhagavāna! Myślałem, że zgubiłem kawałek miedzi. Teraz po wysłu-
chaniu ciebie zdałem sobie sprawę, że straciłem diament! Uddhavo, twoje słowa 
sprawiły, że dotkliwy ogień rozłąki z Kṛṣṇą stał się jeszcze większy. Jesteś dziec-
kiem, jesteś dzieckiem. Dlatego nie jesteś w stanie go ugasić. Starasz się go ugasić 
wlewając do niego ghee? Jesteś zaledwie chłopcem i dlatego ci wybaczam.” Mó-
wiąc to, głos Nandy Mahārāja załamał się i po policzkach, niczym potoki deszczu, 
zaczęły płynąć łzy.

Niezgłębiona miłość

Gdy Kṛṣṇa ukazał Arjunie formę kosmiczną, jego sakhya-rasa uległa osła-
bieniu. Dlatego Arjuna zaczął błagać o wybaczenie: tat-kṣamasva – „Jesteś taki 
wielki!” Gdy Devakī i Vasudeva ujrzeli czteroramienną formę Viṣṇu, który poja-
wił się jako ich syn i który następnie zmienił formę na dwuramienną, ofiarowali 
Mu modlitwy. Ich vātsalya-rasa uległa osłabieniu. Gdy po zabiciu Kaṁsy Kṛṣṇa 
i Balarāma poszli złożyć im pokłony przestraszyli się. Nawet po ujrzeniu swego 
syna po długim czasie rozłąki, wciąż nie mieli w sobie tej vātsalya-prīti. Raczej 
obawiali się przyjęcia od Kṛṣṇy praṇāma – pokłonów.

Uddhava pomyślał: „Jeśli przekaże do serca Nandy Mahārāja kṛṣṇa-tattvę, 
wówczas stanie on się słaby niczym Vasudeva i Devakī.” Jednak zobaczył, że 
wypowiedzenie śāstra-jñāny nie dało zamierzonego rezultatu.

Słuchając bhagavattā – chwał Kṛṣṇy, vātsalya-prītī Nandy nigdy nie uległa 
osłabieniu. Jego kṛṣṇa-vātsalya wybiega daleko ponad vātsalyę zwykłych osób. Z 
tego powodu tattva-kathā Uddhavy nie była w stanie jej zatrzymać. Jeśli anurāga 
(głębokie przywiązanie) roztopi się, wówczas będziesz w stanie wcisnąć w nią 
aiśvarya-prīti, jñānę lub aiśvaryę. Woda jest płynem i dlatego możesz wbić w 
nią swoją dłoń. Ale czy będziesz mógł to zrobić w przypadku kłody drewna? Nie 
będziesz w stanie, ponieważ nie jest ona płynna. Za pomocą młota możesz wbić w 
nią gwóźdź. Ale kṛṣṇa-prīti Nandy Mahārāja jest twardsza od drewna. Nie może 
w nią wejść nawet żelazny gwóźdź.

„Bądź cierpliwy”

Jñāna i aiśvarya po prostu są przyczyną bólu serca Nandy Mahārāja. Były 
całkowicie nieskuteczne i niezdolne do przeniknięcia serca Nandy. Jñāna oraz 
aiśvarya była w stanie wedrzeć się do sakhya-prīti Arjuny oraz vātsalya-prīti Va-
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sudevy i Devakī. Jednak w przypadku serca Nandy Mahārāja nie jest to możliwe. 
W jego sercu są wyłącznie myśli o Kṛṣṇie, nic więcej.

Dlatego Uddhava nie był w stanie dotknąć vātsalya-prīti, anurāgi, znajdującej 
się w sercu Nandy Mahārāja. Realizacja Nandy jest nieobecna u Uddhavy. W jaki 
sposób on to może zrozumieć? Uddhava rozwija bhakti do Kṛṣṇy znając Go jako 
Bhagavāna. Oczywiście to bardzo dobrze, to jest coś wspaniałego znać Go jako 
Najwyższego Pana i rozwijać do Niego bhakti. Jednakże vātsalya-rati, vātsalya-
prema Nandy Mahārāja jest bardzo głęboka. Nie ma w niej nawet odrobiny jñāny 
i aiśvaryi. On wie tylko to, że Kṛṣṇa jest jego synem. Teraz jednak słyszy od 
Uddhavy, że Kṛṣṇa jest Bhagavānem. Słowa te nie osłabiły jednak jego anurāgi. 
Raczej stała się jeszcze bardziej mocna i skondensowana. Śāstra-vidhi – instruk-
cje pism objawionych nauczają, że należy rozwinąć bhakti do Bhagavāna. Kṛṣṇa-
prīti Uddhavy opiera się właśnie na takich instrukcjach. Jednak kṛṣṇa-prīti Nandy 
Mahārāja wybiega daleko ponad nie. Hetu – przyczyną kṛṣṇa-prīti Uddhavy jest 
wiedza, że Kṛṣṇa jest Bhagavānem. Jednak w przypadku Nandy, jego kṛṣṇa-prīti 
jest bezprzyczynowa. Jest svayam-siddha – doskonałą samą w sobie. Czy jesteś 
w stanie dosięgnąć horyzontu wyciągając w jego kierunku swoją dłoń. Kṛṣṇa-
anurāga Nandy Mahārāja jest właśnie jak takie wyciągnięcie ręki. Uddhava nie 
mógł jej zrozumieć. Choć wyciągnął swą dłoń śāstr, by ją dotknąć, nie udało mu 
się to. Nie może jej dotknąć. To jest bardzo głęboką filozofią.

Uddhava powiedział: „O Nando Mahārāja, nie rozpaczaj. Twoja miłość ścią-
gnie go tutaj z powrotem. Twoje wszelkie pragnienia zostaną spełnione.”

āgamiṣyaty adīrgheṇa kālena vrajam acyutaḥ
priyaṁ vidhāsyate pitror bhagavān sātvatāṁ patiḥ

Nieomylny Kṛṣṇa, Pan wielbicieli, wróci wkrótce do Vrajy by zadowolić Swo-
ich rodziców.1

Wypowiedział ten werset mówiąc: „Nando Mahārāja, proszę nie bądź taki 
duḥkhare-kātara – zrozpaczony z powodu swojej niedoli. Bądź cierpliwy. Roz-
waż to ze wszystkich stron. Jesteś przywódcą Vrajabhūmi. Jeśli staniesz się taki 
niecierpliwy, kto będzie w stanie pocieszyć pozostałych? To jest moją prośbą. 
Twój Gopal jest chłopcem karmionym mlekiem. Jednak jest również schronie-
niem wszystkich jīv całego wszechświata.”

1 Śrīmad-Bhāgavatam 10.46.34
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Rozdział XIII – Zmiażdżenie dumy Uddhavy

Kṛṣṇa znany jest jako līlā-puruṣottama – ten, który w najwyższym stopniu 
cieszy się rozrywkami, Pan Rāma znany jest jako maryādā-puruṣottama – ten, 
który w najwyższym stopniu cieszy się wedyjską posiadłością, zaś Śrī Caitanya 
Mahāprabhu znany jest jako prema-puruṣottama – ten, który w najwyższym stop-
niu cieszy się premą, ten który bezkrytycznie rozdaje kṛṣṇa-premę. Caitanya-
caritāmṛta (Madhya 19.53) opisuje:

namo mahā-vadānyāya kṛṣṇa-prema-pradāya te
kṛṣṇāya kṛṣṇa-caitanya-nāmne gaura-tviṣe namaḥ

O najbardziej wspaniałomyślna inkarnacjo! Ty jesteś Samym Kṛṣṇą poja-
wiającym się jako Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu. Przybrałeś złoty kolor 
Śrīmatī Rādhārāṇī i hojnie rozdajesz czystą miłość do Kṛṣṇy. Składamy Ci 
pełne szacunku pokłony.

Śrīla Rūpa Gosvāmī ofiarowuje praṇāma-mantrę Śrīmānie Mahāprabhu. Opi-
suje Go jako mahā-vadānyāya, najbardziej wspaniałomyślna inkarnację, ponieważ 
kṛṣṇa-prema-pradāya te – rozdaje bezkrytycznie kṛṣṇa-premę. Poeta Premānanda 
dāsa śpiewa:

uttama adhama kichu na bāchila yāciyā dilaka kola
kahe premānanda emana gaurāṅga hṛdaye dhariyā bola

Śrīla Caitanya Mahāprabhu nigdy nie rozróżnia na tego, kto jest bardziej 
wyniesiony czy też bardziej zdegradowany. Rozdaje kṛṣṇa-premę bezkrytycznie. 
Jest patita-pāvana – wyzwolicielem najbardziej upadłych i zdegradowanych. 
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Daje kṛṣṇa-premę poprzez intonowanie świętego imienia. mukhya-pathe jīva pāya 
kṛṣṇa-prema-dhana1 – Główny rezultatem intonowania świętych imion:

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

jest zdobycie kṛṣṇa-premy. Jeśli twoje intonowanie jest czyste i pozbawione ob-
raz, z pewnością ją osiągniesz. Jeśli twoje nie jest wolne od obraz, jeśli nie jest 
czyste, wówczas choć będziesz intonował przez setki i tysiące żyć, nie otrzymasz 
kṛṣṇa-premy.

Demoniczna cecha

W Śikṣāṣṭace (3) Mahāprabhu nauczał w jaki sposób ktoś może osiągnąć 
kṛṣṇa-premę:

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

Osoba, która uważa się za niższego od trawy, która jest bardziej tolerancyjna 
niż drzewo, która nie oczekuje szacunku ale zawsze gotowa jest okazywać go 
innym, może bardzo łatwo intonować święte imię Pana.

Ten werset Śikṣāṣṭaki jest bardzo istotny. Należy uważać się za pokorniejszego 
od źdźbła trawy leżącego na ulicy. taror iva sahiṣṇunā – być bardziej tolerancyj-
nym niż drzewo. amāninā mānadena – nie wymagać szacunku, a raczej okazy-
wać go wszystkim i każdemu z osobna. Kavirāja Gosvāmī napisał w Caitanya-
caritāmṛcie (Antya 20.26):

ei-mata hañā yei kṛṣṇa-nāma laya
śrī-kṛṣṇa-caraṇe tāṅra prema upajaya

Jeśli ktoś w ten sposób intonuje święte imię Pana Kṛṣṇy, z pewnością rozbu-
dzi swą drzemiącą miłość do Jego lotosowych stóp.

Osoba, która intonuje:

1 Hari-nāma-cintāmaṇi 1.77
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hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare
hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare

z taka oto mentalnością, z pewnością zdobędzie kṛṣṇa-premę. Takie są nauki 
Mahāprabhu. Nie powinno być żadnej dumy.

dambho darpo ’bhimānaś ca krodhaḥ pāruṣyam eva ca
ajñānaṁ cābhijātasya pārtha sampadam āsurīm

W Śrimad Bhagavad-gīcie, szesnastym rozdziale, czwartym wersecie 
Bhagavān Kṛṣṇa powiedział: „Wyniosłość, pycha, złość, zarozumiałość, opryskli-
wość i ignorancja – te cechy, o synu Pṛthy, właściwe są demonicznej naturze.” 
Są to cechy demoniczne – āsurī sampada. Nie są to cechy wielbiciela Krsny. 
Vaiṣṇava-sādhu jest całkowicie wolny od dumy. Jest bardziej pokorny od źdźbła 
trawy leżącego na ulicy. Jeśli rozwijasz w sobie dumę, nie możesz czynić postępu. 
Twoje intonowanie nigdy nie będzie czyste i wolne obraz. Z pewnością będziesz je 
popełniać. Z tego to powodu Mahāprabhu powiedział o tym w naukach Śikṣāṣṭaki.

Demony są dumne i nadęte. Ich fałszywe ego jest bardzo wielkie. Szczególnie 
w Kali-yudze, najbardziej zdegradowanym i grzesznym wieku, duma – dambha 
jest miarą czyjejś wielkości. Kłócą się dwie osoby, kłócą się dwie grupy, kłócą się 
dwie społeczności, kłócą się dwie wioski, kłócą się dwa stany, kłócą się dwa kra-
je. Każdy się kłóci. Dlaczego? Z powodu dambha – dumy. Każdy myśli: „Jestem 
wielki.” „Och, wydaje ci się, że jesteś wielki? Ja jestem jeszcze większy.” Tak 
zaczyna się kłótnia. Dambha jest tego główną przyczyną. Jednak gdy pojawił się 
Mahāprabhu, powiedział że nie powinniśmy mieć w sobie żadnej dumy.

Kṛṣṇa jest obiektem miłości. Kṛṣṇa-prema jest pañcama-parama-puruṣārtha 
– piątym i największym celem ludzkiego życia. Przeznaczeniem tych rzadko 
osiąganych ludzkich narodzin jest osiągnięcie kṛṣṇa-premy. Śrīmad-Bhāgavatam 
(11.9.29) oświadcza:

labdhā-sudurlabham idaṁ bahu sambhavānte
mānuńyam arthadam anityam apīha dhīraḥ

Po wielu, wielu narodzinach i śmierciach ktoś osiąga rzadką ludzką formę 
życia, która choć tymczasowa obdarza możliwością osiągnięcia najwyż-
szej doskonałości. Z tego powodu poważna istota ludzka powinna czynić 
zdecydowany wysiłek zdobycia ostatecznej doskonałości życia tak długo 
jej ciało, które zawsze podlega śmierci, nie upadło i nie umarło. W koń-
cu zadowalanie zmysłów dostępne jest nawet wśród najbardziej odra-
żających gatunków życia, podczas gdy świadomość Kṛṣṇy możliwa jest 
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wyłącznie dla istoty ludzkiej.

Po przejściu przez miliony gatunków życia, ktoś otrzymuje te rzadko osiągal-
ne ludzkie narodziny. Co jest ich celem? Arthada, ich przeznaczeniem jest pomóc 
wcielonym duszom w osiągnięciu najwyższej doskonałości. To ludzkie życie jest 
tymczasowe i dane nam wyłącznie na krótki okres czasu. W każdej chwili może 
pojawić się śmierć i ciało to będzie skończone. Jednak arthada, w tym rzadko 
osiąganym ludzkim ciele możesz osiągnąć kṛṣṇa-premę. To jest piąta, najwyższa 
puruṣārtha, najwyższy cel. Te ludzkie narodziny są właśnie po to. Bez kṛṣṇa-
premy nikt nie może zbliżyć się do Kṛṣṇy. Kṛṣṇa zostaje związany tą miłością. 
Mahāprabhu rozdawał premę, która jest najwyższym osiągnięciem w Kali-yudze. 
Ludzie tego grzesznego i zdegradowanego wieku nie są w stanie wykonywać żad-
nej innej formy sādhany. W Kali-yudze świadomość jest bardzo, bardzo zdegra-
dowana. Długość życia jest bardzo krótka, liczy sobie co najwyżej sto lat. Jednak 
ile osób dożywa nawet takiego wieku? Z powodu grzesznych czynności, długość 
życia staje się coraz bardziej i bardziej krótka. Zatem cóż mogą takiego zrobić? 
Mahāprabhu jest tak miłosierny. Zdecydował: „Dam im najwyższą rzecz – kṛṣṇa-
premę.” Jeśli jednak rozwiniesz w sobie dumę, nie będziesz w stanie osiągnąć tej 
miłości. Dumę powinno się zmiażdżyć. Demony rozwijają dumę. Jednak sādhu, 
vaiṣṇava nie jest wcale nadęty.

„Jestem wielkim Vaiṣṇavą!”

Przyłączyliśmy się do tego ruchu świadomości Kṛṣṇy, ruchu Mahāprabhu. 
Przyjęliśmy guru i intonujemy święte imiona. Możemy codziennie intonować 
Śikṣāṣṭakę, jednak wciąż jest w nas duma. Przejawia się ona w różnych formach: 
„Nie wiesz kim jestem? Jestem starszym wielbicielem! Spędziłem w tym ruchu 
tak wiele lat. Czy nie wiesz o tym?” To jest sevaka-dambha – duma z własnej 
pozycji służby. Choć intonujemy tṛṇād api sunīcena, choć tak wiele razy słuchali-
śmy o niebezpieczeństwie posiadania dumy, wciąż ona do nas przychodzi. Wciąż 
nie możemy jej porzucić: „Nie wiesz? Zrobiłem to, to i to. Otworzyłem tak wiele 
świątyń.” „Jestem prezydentem świątyni.” „Jestem menagerem.” „Jestem GBC, 
wielkim guru, ācāryą.” Znajdziecie również kilku vaiṣṇavów, którzy porzucili 
materialną rodzinę i bogactwo. Porzucili wszystko. Jednak w zamian posiadają 
tyāga-dambhę – dumę ze swojego wyrzeczenia: „Jestem wielkim tyāgīm, jestem 
wielce wyrzeczony. Porzuciłem to i tamto. Czy ktokolwiek był w stanie czegoś 
takiego dokonać?” Mogą chodzić po Vṛndāvan, żyć z żebrania zbierając wyłącz-
nie mādhukarī, bikṣa, jednak wciąż jest w nich ta duma, dambha. Kto jest wolny 
od dumy? Duma przychodzi do nas w różnych formach. Zatem jak możemy być 
pokorni, tṛṇād api sunīcena? W jaki sposób nasze intonowanie może stać się czy-
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ste i pozbawione obraz? W jaki sposób możemy zdobyć łaskę Mahāprabhu? Jak 
możemy rozwinąć kṛṣṇa-premę?

Zniknięcie Kṛṣṇy z areny Rāsa-līlā

Kṛṣṇa jest tak miłosierny, suhṛdaṁ sarva-bhūtānāṁ – jest naszym dobrze ży-
czącym przyjacielem. Jest przyjacielem wszystkich żywych istot, a w szczególno-
ści jest przyjacielem drogich Mu wielbicieli. Ci, którzy stali się Jego wielbiciela-
mi są Mu bardzo, bardzo drodzy. Jeśli wielbiciel rozwinie w sobie pewną dumę, 
Kṛṣṇa ją miażdży. To jest Jego łaską.

Czytając Śrīmad-Bhāgavatam (10.32.6) możecie przekonać się, że podczas 
tańca rasa, rāsa-krīḍā, Kṛṣṇa nagle zniknął. Gopī odczuwały tak wielki niepokój 
doświadczając przeszywającego bólu rozłąki z Kṛṣṇą. „Gdzie jest Kṛṣṇa? Gdzie 
jest Kṛṣṇa?” Nie mogły Go zobaczyć. Bhāgavatam (10.32.6) opisuje, że w tym 
czasie gopī wypowiedziały płacząc następujący werset:

vraja-janārti-han vīra yoṣitāṁ
nija-jana-smaya-dhvaṁsana-smita

bhaja sakhe bhavat-kiṅkarīḥ sma no
jalaruhānanaṁ cāru darśaya

O Ty, który niszczysz cierpienie ludzi Vrajy, o bohaterze wszystkich kobiet, 
Twój uśmiech niszczy fałszywą dumę Twoich wielbicieli. Prosimy drogi przy-
jacielu, przyjmij nas na Swoje służki i ukaż nam Swoją piękną lotosową 
twarz.

Gopī szukały Kṛṣṇy wszędzie. Udały się do każdej altany, każdego krzewu, 
każdego drzewa pytając: „Czy nie widzieliście Kṛṣṇy? Czy nie widziałeś Kṛṣṇy?” 
Krzycząc: vraja-janārti-han – „O Kṛṣṇo, niszczycielu niepokoju mieszkańców 
vrajy!” vīra yoṣitāṁ – „O Kṛṣṇo, największy bohaterze dam Vrajabhūmi!” Na-
stępnie mówią: nija-jana-smaya-dhvaṁsana-smita. To zdanie jest bardzo istot-
ne. Nija-jana znaczy „twoi ludzie” – „O Kṛṣṇo, miażdżysz dumę tych, którzy 
są Ci bardzo drodzy.” Gopī modliły się: „Mogłyśmy rozwinąć w sobie jakąś 
dumę i dlatego zniknąłeś krusząc ją na pył. Twoje zniknięcie sprawiło, że po-
grążyłyśmy się w rozpaczy i niepokoju.” Mówią: bhaja sakhe bhavat-kiṅkarīḥ 
sma no jalaruhānanaṁ cāru darśaya – „O Krsno, Twoja piękna twarz jest za-
wsze uśmiechnięta. O przyjacielu, wszystkie jesteśmy Twoimi służkami. Prosimy, 
ukarz nam Swoją piękną niczym kwiat lotosu twarz.”

Jeśli w jakiś sposób drodzy wielbiciele Kṛṣṇy rozwiną w sobie dumę, On ją 
miażdży. To jest znaczeniem tego wersetu.

Rozdział  XIII  –  Zmiażdżenie dumy Uddhavy
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Arjuna i szakal

Możemy zobaczyć to również w przypadku Arjuny. Arjuna jest drogim wielbi-
cielem Kṛṣṇy. Kṛṣṇa powtarzał raz za razem w Bhagavad-gīcie: „bhakto ’si me”, 
„priyo ’si me”, „sakhā‘si me” – „Jesteś Moim przyjacielem, zatem wyjawiam ci tę 
najbardziej poufną instrukcję.” Na polu bitwy Kurukṣetra, Kṛṣṇa stał się woźnicą 
Arjuny. W konsekwencji Pāṇḍavowie zwyciężyli i Kṛṣṇa koronował Yudhiṣṭhirę 
Mahārāja na rājādirāja – cesarza całego świata. Po bitwie Pāṇḍavowie byli bar-
dzo szczęśliwi i radośni. Szczególnie Arjuna doświadczył wielkiej błogości. Usły-
szał Bhagavad-gītę bezpośrednio z ust Kṛṣṇy. Pewnego razu Kṛṣṇa i Arjuna udali 
się na przejażdżkę rydwanem. Kṛṣṇa powoził jadąc wśród ogrodów nad brzegiem 
Yamuny. W międzyczasie prowadzili przyjemną rozmowę. Arjuna rozwinął w so-
bie trochę dumy i zaczął myśleć: „Jestem wielkim jñānīm, Kṛṣṇa osobiście prze-
kazał mi Bhagavad-gītę. Usłyszałem ją bezpośrednio z Jego ust.” Kṛṣṇa wie, o 
czym szepczesz w głębi swego serca, gdyż znajduje się tam jako Dusza Najwyż-
sza. Zrozumiał: „Arjuna rozwinął w sobie dumę. Myśli, że jest wielkim jñānīm 
ponieważ usłyszał bezpośrednio z Moich ust Bhagavad-gītę.” Zatem nija-jana-
smaya-dhvaṁsana-kāri – naturą Kṛṣṇy jest to, że gdy Jego człowiek, Jego drogi 
wielbiciel rozwija w sobie dumę, musi ją zniszczyć. To jest Jego łaską.

W tym czasie ujrzeli nad brzegiem rzeki jambukę – szakala, który chodził wo-
kół ciała martwego człowieka. Tylko go wąchał nie jedząc. Widząc to, Arjuna 
zaśmiał się i powiedział: „Ten jambuka jest całkowicie pozbawiony wiedzy. Jest 
mūrkha – głupcem. Tylko chodzi wokół ciała i je wącha zamiast zjeść. Jeśli przyj-
dą dwa psy, ucieknie ze strachu. Jest takim mūrkha, kompletnie nie ma wiedzy.” 
Arjuna powiedział to z powodu dumy. Uważał, że jest jñānīm, zaś szakala uważał 
za mūrkhę.

Wtedy Kṛṣṇa zatrzymał rydwan i zawołał szakala: „Jambuko, podejdź tu pro-
szę.” Ten podszedł pokornie, ofiarował pokłony i usiadł. Wówczas Kṛṣṇa zapy-
tał: „O jambuko, martwe ciało tego człowieka jest twoim pożywieniem. Dlaczego 
chodzisz wokół niego wąchając je zamiast zjeść?”

Jambuka odparł: „O mój Panie, jesteś wszechwiedzący. Cóż mogę Ci powie-
dzieć? Chociaż jest to moje pożywienie, posiadam jednak pewną dyskryminację. 
Nie zjem niczego bez namysłu.”

„Posiadasz dyskryminację?”
„O tak!”
„Na czym polega twoja dyskryminacja?”
„Mój Panie, jeśli pytasz, odpowiem Ci. Wąchając jego nogi mogę zrozumieć, 

czy kiedykolwiek udał się na pieszo do Jagannātha Purī Dhāma, Vṛndāvan Dhāma, 
czy Māyāpur Navadvīp Dhāma. Wąchając jego dłonie mogę zrozumieć, czy kie-
dykolwiek ofiarował pūję, czy kiedykolwiek wielbił Bhagavāna. Wąchając jego 
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oczy mogę zrozumieć, czy kiedykolwiek widział sādhu lub bóstwo w świątyni. 
Wąchając jego głowę mogę zrozumieć, czy kiedykolwiek złożył pokłony sādhu-
vaiṣṇavie lub bóstwu. Wąchając jego uszy mogę zrozumieć, czy w ciągu swego 
życiu słuchał kiedykolwiek kṛṣṇa-kathā. Mogę zrozumieć wszystkie te rzeczy 
dzięki węchowi. Jeśli osoba nie wykonała jakiejkolwiek z tych rzeczy, wówczas 
nie będę jadł takiego nieczystego jedzenia. Po prostu nie będę. Jeśli któraś z czę-
ści jego ciała – ręka, noga, czy ucho – wykonała jakąś czynność w oddaniu, zjem 
wyłącznie ten kawałek jego ciała.”

„O Panie, jesteśmy paśu – dzikimi zwierzętami. Jesteśmy pozbawione wiedzy. 
Nie mamy prawa, by wykonywać jakąkolwiek dharmę, śubha-karmę, czy cokol-
wiek innego. Jako, że jesteśmy zwierzętami, nasza świadomość jest bardzo zde-
gradowana, okryta i zmniejszona. Nie mamy żadnej sposobności, by wykonywać 
jakąkolwiek dharmę. Wyłącznie jedząc możemy zdobyć odrobinę pobożności.”

Bhagavān Kṛṣṇa powiedział: „O jambuko, wszelka ci chwała. Jesteś moim 
bhaktą.”

Gdy Arjuna usłyszał słowa szakala ogarnęło go zdumienie: „Och, ten jambuka 
posiada taką wiedzę. Myślałem, że jestem wielkim jñānīm, wielkim bhaktą, jed-
nak ten jambuka jest lepszy ode mnie! Jego jñāna i bhakti są tak wielkie!”

W ten sposób Kṛṣṇa zmiażdżył dumę Arjuny, gdyż był on Jego drogim wielbi-
cielem, nija-jana-smaya-dhvaṁsana.

Szaleństwo Kṛṣṇy

Podobnie Uddhava jest bardzo drogim wielbicielem Kṛṣṇy. W Śrīmad-
Bhāgavatam (11.45.15) Kṛṣṇa osobiście powiedział Uddhavie:

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

O Uddhavo, ātma-yoniḥ – Brahmā nie jest Mi tak drogi. Śaṅkaraḥ, Śivaji, nie 
jest Mi tak drogi. Saṅkarṣaṇaḥ – Mój brat Saṅkarṣaṇa nie jest Mi tak drogi. 
Śrīḥ – Moja żona Lakṣmī-devī nie jest Mi tak droga. Naivātmā – Moja dusza, 
Moja ātmā, nie jest Mi tak droga jak drogi jesteś Mi ty.

Z tego powodu Kṛṣṇa wysłał Uddhavę do Vrajabhūmi, by dostarczył jej miesz-
kańcom przesłanie miłości. By przekazał ją Nandzie i Yaśodzie oraz damom Vra-
jy, które doświadczają przeszywającego bólu rozłąki z Kṛṣṇą.

Gopī posiadają czystą miłość do Kṛṣṇy. Nie ma w nie ani odrobiny jñāny, czy 
aiśvaryi. I tak ja one nieustannie myślą o Kṛṣṇie, podobnie Kṛṣṇa bezustannie 
myśli o nich. Kṛṣṇa jest w Mathurze, gopī zaś we Vrajabhūmi. Czasami Kṛṣṇa pod
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czas snu powtarza niczym majaczący szaleniec: „Rādhe! Rādhe! Rādhe! Gopī! 
Gopī! Gopī!” To jest miłość. Tak wygląda proces myślowy: Jeśli bardzo intensyw-
nie myślisz o kimś, myśli te dotkną tę osobę. Ma to miejsce również w material-
nym wymiarze. Matka posiada miłość i uczucie wobec swego syna i podobnie syn 
posiada miłość i uczucie dla swojej matki. Matka zawsze myśli: „Och, mój syn 
mieszka w San Diego, a ja jestem w tutaj w Indiach, miliony mil od niego. Co on 
teraz robi?” Czasami zdarza się, że syn podczas jedzenia zakrztusi się i wykrzyk-
nie; „Aaaa! Aaaa!  - Co to takiego? Co się stało? Och, pewnie ktoś o mnie myśli. 
Pewnie moja matka o mnie myśli.”1

Dlatego gopī zawsze myślą o Kṛṣṇie i podobnie Kṛṣṇa zawsze myśli o gopī. 
Kṛṣṇa nie może udać się do nich, ani one nie mogą przyjechać do Niego. Co zro-
bić? Kṛṣṇa zdecydował, że należy dać im przesłanie miłości. Jednak kto będzie 
mógł je dostarczyć? Może to uczynić wyłącznie ktoś zaufany. Z tego powodu 
Kṛṣṇa zawołał Uddhavę. Uddhava jest Mu bardzo bliski – na tathā me priyata-
ma ātma-yonir na śaṅkaraḥ. Kṛṣṇa powiedział: „Uddhavo, podejdź tu proszę,” 
a następnie dodał: „Uddhavo, weź ze sobą to przesłanie miłości i udaj się do 
Vrajabhūmi. Mój ojciec i matka oraz gopī, damy Vrajabhūmi bardzo cierpią do-
świadczając dotkliwego bólu rozłąki ze Mną. Proszę pojedź tam, przekaż im tę 
wiadomość i pociesz ich trochę.”

Uddhava jest bṛhaspati-śiṣya – jest uczniem Bṛhaspatiego. Jest również bar-
dzo drogim przyjacielem Kṛṣṇy. Uddhava wygląda dokładnie tak jak Kṛṣṇa. Ten 
sam kolor skóry, ta sama postawa, ten sam wzrost, wszystko wygląda dokładnie 
tak samo. Jednakże Uddhava to bṛhaspati-śiṣya, bṛhaspati-jñānī – Bṛhaspati, ob-
darzył go jñāną, a nie premą. W rezultacie, Uddhava podobnie jak Arjuna, był 
dumny z bycia wielkim jñānīm i uczniem Bṛhaspatiego, jñānī-guru. Dlatego 
Kṛṣṇa musiał zmiażdżyć tę dumę. To był kolejny cel wysłania go do Vrajabhūmi. 
Gdy Uddhava zobaczy miłość gopī, jego duma zostanie zniszczona. Wtedy rozwi-
nie premę. Inaczej, tak długo jak będzie istniała w nim duma, tak długo nie będzie 
mowy o premie. Z tego to powodu Kṛṣṇa w Swym miłosierdziu wysyła Uddhavę 
do Vrajy.

Gdy gopī ujrzały w oddali Uddhavę, zaczęły się zastanawiać: „Kto to jest? 
Wygląda dokładnie jak Kṛṣṇa.” Następnie zaczęły rozmawiać między sobą: „O 
sakhī, kim jest ta zbliżająca się osoba?” ini ke? ini ke? – „Kim on jest? Kim on 
jest? Wygląda niczym Kṛṣṇa, jednak w jego dłoni nie ma fletu. Na głowie nie ma 
pawiego pióra, więc to nie może być Kṛṣṇa. Jednak jego skóra ma ten sam kolor, 
jest tego samgo wzrostu, jest w tym samym wieku co On.” Rydwan Uddhavy za-
trzymał się przy domu Nandy Mahārāja. Gdy Uddhava wszedł do środka, wszyst-
kie gopī udały się tam, by dowiedzieć się kim jest ta osoba. „Kim on jest?”

1 W Indiach jest takie powiedzenie, że jeśli zakrztusisz się jedzeniem znaczy to, że myśli o tobie ktoś 
bardzo bliski.
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„To posłaniec, dūta, który przybył z Mathury. Przysłał go Kṛṣṇa.”
Uddhava spotkał się z Nandą Mahārājem oraz Yaśodā-mātą. Przybył, by dodać 

im otuchy. Jednak gdy zobaczył głębie rozpaczy Nandy oraz płacz Yaśody pomy-
ślał: „Co za pocieszenie mogę im ofiarować?”

Uddhava to jñānī-bhakta. Obdarzony jest jñāną. Dlatego powiedział: „Nando 
Mahārāja, dlaczego płaczesz? Kṛṣṇa jest Bhagavānem. Jest wszechprzenikający. 
On jest wszędzie. Dlaczego zatem płaczesz?”

Nanda odpowiedział: „Przestań! Co ty wygadujesz? Kṛṣṇa jest moim synem, 
moim synem, moim synem! Niech twój Kṛṣṇa będzie īśvarą, jednak dla mnie jest 
On synem. Jest moim synem.”

Matka Yaśodā dodała: „Przygotowałam dla Niego to pyszne mākhan-miśri – 
słodkie masło. Przygotowałam również wygodne łóżko i girlandę. To wszystko 
jest dla naszego Kṛṣṇy. Jeśli nie jest On naszym synem, zatem dla kogo to wszyst-
ko zrobiłam?” Mówiąc to, Yaśoda zaczęła płakać.

Ponieważ Uddhava jest jñānī-bhaktą, ma w sobie dumę. Nie był w stanie zro-
zumieć nastroju Nandy Mahārāja i matki Yaśody. Dlatego potępił siebie: „Moja 
misja się nie powiodła. Cóż za pocieszenie mogę im ofiarować? Rozwinęli tak 
głęboką miłość do Kṛṣṇy. Ja jestem jej kompletnie pozbawiony. Czym jest moje 
życie? Jest bezużyteczne, bezużyteczne.”

Motywowana i niemotywowana

Następnie Uddhava udał się do gopī. One kochają Kṛṣṇę nawet jeszcze bar-
dziej. Ich miłość jest bardzo, bardzo czysta, to mādhurya-rasa. W dzień i w nocy 
rozpaczają w rozłące za Kṛṣṇą. Bardzo często mdleją i przewracają się. Porzuciły 
jedzenie i sen, stały się bardzo wychudzone i po prostu leżą na ziemi. Wspominały 
każde miejsce rozrywek Kṛṣṇy: „Och, Kṛṣṇa zrobił tutaj to i to.” Mówiły wy-
łącznie kṛṣṇa-katha i pamiętały Kṛṣṇę, nic więcej. Stały się tak chude w wyniku 
uczucia rozłąki z Kṛṣṇą, że pierścionki, które nosiły na małych palcach stały się 
bransoletkami na ich rękach. Zawsze myślały o Kṛṣṇie i mówiły wyłącznie o Nim. 
Nic więcej. To jest miłość.

Gdy gopī ujrzały Uddhavę powiedziały mu: „O Uddhavo, prīti jest dwóch 
rodzajów: haituki-prīti oraz ahaituki-prīti – miłość, która ma jakąś przyczynę i 
miłość, która jej nie posiada.”

Następnie podały przykład: „Gdy trzmiel ląduje na płatkach kwiatu, śpiewa 
wydając z siebie bzyczący dźwięk. W ten sposób gloryfikuje go i następnie całuje. 
A co jest tego celem? Wyłącznie wyssanie z niego miodu. Następnie, gdy kwiat 
jest kompletnie wyssany, trzmiel opuszcza go. Nie ma już więcej miłości. Zatem 
miód jest przyczyną prīti, uczucia miłości. Podobnie prostytutki, które przyciągają 
bogatych i młodych mężczyzn, by zdobyć ich pieniądze. Mają do nich prīti tak dłu-
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go, jak oni mają pieniądze. Jednak, gdy pieniądze się kończą, ich prīti również 
się kończy. Pieniądze są przyczyną tej miłości.” W ten sposób gopī podały wie-
le przykładów. Następnie powiedziały: „Uddhavo, jednak miłość, którą darzymy 
Kṛṣṇę nie ma takiej przyczyny.”

Palące pytanie

Gopī powiedziały: „O Uddhavo, jeśli jesteś wielkim jñānīm i uczniem 
Bṛhaspatiego, zatem musisz posiadać wiedzę śāstr. Jeśli wiesz cokolwiek o rasa-
śāstrach, wówczas będziesz w stanie odpowiedzieć na nasze pytanie. Jeśli nie 
będziesz potrafił tego uczynić, wówczas będziemy musiały powiedzieć, że nie 
posiadasz żadnej wiedzy. Nasza miłość do Kṛṣṇy jest bezprzyczynowa. Nie ma w 
niej dwulicowości ani żadnej egoistycznej motywacji. Zatem powiedz nam, dla-
czego przyszło do nas to nieszczęście wynikające z rozłąki, viraha-duḥkha? Nasza 
miłość jest czysta. Słyszałyśmy, że w przypadku takiej czystej miłości nigdy nie 
pojawia się viraha – rozłąka. Doświadczamy tak dotkliwego bólu rozłąki za na-
szym najbardziej ukochanym Kṛṣṇą, nasza prīti, nasza miłość do Kṛṣṇy nie ma nic 
wspólnego z jakimkolwiek materialnym uczuciem. W przypadku jakiejkolwiek 
materialnej rzeczy, zawsze pojawia się jakieś określenie, upādhi. Jednak nasza 
miłość jest nirupādhikaḥ-prīti – nie ma żadnych określeń. W naszej miłości do 
Kṛṣṇy nie ma nic sztucznego. Jest całkowicie naturalna i spontaniczna. Zatem 
dlaczego odczuwamy tak wielki niepokój z powodu rozłąki? Odpowiedz proszę 
na nasze pytanie.”

„W rzeczywistości Uddhavo, ta rozłąka nie jest przyczyną naszego niepokoju. 
Cierpimy z powodu innych ludzi. Nie ma żadnej przyczyny, ani żadnych okre-
śleń dla czystej miłości, którą rozwinęłyśmy. W naszej miłości do Kṛṣṇy nie ma 
żadnego błędu. Jeśli jednak pojawia się ten niepokój, wówczas ludzie zaczynają 
myśleć: ‘Och, nie będziemy rozwijać miłości do Kṛṣṇy ponieważ jest w niej tak 
wiele niepokoju.’ Nikt nie będzie kochał naszego ukochanego Kṛṣṇy, który jest 
najwyższym obiektem miłości. To jest przyczyną bólu w naszych sercach. Zatem 
powiedz nam Uddhavo, dlaczego pojawia się to w wymianach nirupādhi-premy? 
Dlaczego?”

Bez dyskryminacji

Mówiąc to, doznały stanu ekstazy całkowicie pogrążywszy się w pamiętaniu 
o Kṛṣṇie. W tym czasie nie były w stanie rozważyć co jest dobre, a co jest złe, 
co jest pomyślne, a co jest niepomyślne. Zapomniały o wszystkim. Bhāgavatam 
(10.47.9) opisuje:
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iti gopyo hi govinde gata-vāk-kāya-mānasāḥ
kṛṣṇa-dūte samāyāte uddhave tyakta-laukikāḥ

Gopī, których słowa, ciała i umysły były w pełni zadedykowane Panu Go-
vindzie, w chwili gdy pojawił się wśród nich posłaniec Kṛṣṇy, Śrī Uddhava, 
wszystkie odłożyły na bok swoje zajęcia.

Chociaż Uddhava był nieznajomym i przybyszem, gopī nie wstydziły się mu o 
tym wszystkim powiedzieć. Nie rozróżniały: „Och, to jest nieznajomy, ktoś nowy. 
Co on sobie o nas pomyśli?” Nie myślały w taki sposób. Gopī zawsze mówiły 
o Kṛṣṇie oraz o miłości, którą do Niego rozwinęły. Nieustannie płacząc mówią: 
hā kṛṣṇa! hā vrajanātha! hā gopī-jana vallabha! ha ārta-nāśana! – „Och Kṛṣṇo! 
Och Panie Vrajy! O ukochany gopī! O niszczycielu niedoli!” Płacząc i płacząc 
powtarzały te słowa stojąc ze wzrokiem skierowanym ku Mathurze. Wznosząc 
głowy ku niebu, z pękającym sercem powiedziały: „O vraja-prāṇa – O życiu Vra-
jy, przyjedź tutaj choć ten jeden raz i zobacz stan mieszkańców Vrajabhūmi. Roz-
winęliśmy miłość do Ciebie, gdy tylko się urodziliśmy. Nie znamy nikogo poza 
Tobą. Toniemy teraz w oceanie virahy. Przyjedź proszę tylko ten jeden raz i daj 
nam Swe lotosowe stopy, które są niczym łodzie zdolne do przebycia tego oce-
anu.” Mówiły to wszystko stojąc przed Uddhavą. Nigdy nie pomyślały: „Uddha-
va to ktoś obcy. Co on sobie o nas pomyśli?” Były tyakta-laukikāḥ – całkowicie 
zapomniały o jakichkolwiek światowych obawach. Odłożyły na bok wstyd, lajjā. 
Zawsze myślały o słodkich līlā Kṛṣṇy we Vrajabhūmi. Stały się szalone i zaczęły 
płakać. Śrīmad-Bhāgavatam (10.47.10) oświadcza:

gāyantyaḥ prīya-karmāṇi rudantyaś ca gata-hriyaḥ
tasya saṁsmṛtya saṁsmṛtya yāni kaiśora-bālyayoḥ

Nieustannie pamiętając czynności swego ukochanego Kṛṣṇy, które wykony-
wał będąc małym chłopcem, gopī śpiewały o nich i płakały bez wstydu.

Wszystkie gopī mówiły i wspominały kaiśora-bālyayoḥ Kṛṣṇy, Jego młodzień-
cze rozrywki. Cały czas przy tym płakały. Uddava to zobaczył: „Cóż za miłość one 
mają do Kṛṣṇy. Ja takiej miłości nie posiadam. Jestem jej pozbawiony. Myślałem, 
że jestem wielki, że jestem bardzo drogi Kṛṣṇie. Jestem wielkim jñānīm. Ale jaką 
miłość one posiadają!” W tym samym czasie powiedział również: „Kṛṣṇa wysłał 
mnie tutaj, do Vrajabhūmi. Z jakiego powodu okazał mi taką łaskę? W chwili, w 
której ujrzałem gopī, moje życie odnisło sukces.”
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Kurz gopī

Bhāgavatam (10.47.63) oświadcza, że w tym czasie serce Uddhavy przemó-
wiło:

vande nanda-vraja-strīṇāṁ pāda-reṇum abhīkṣṇaśaḥ
yāsāṁ hari-kathodgītaṁ punāti bhuvana-trayam

Raz za razem ofiarowuje wyrazy szacunku kurzu kobiet z wioski Nandy 
Mahārāja. Gdy gopī głośno intonują chwały Śrī Kṛṣṇy, ta wibracja dźwięko-
wa oczyszcza trzy światy.

W swym umyśle Uddhava ofiarował pokłony damom Vrajabhūmi, szukając 
kurzu ich lotosowych stóp. yāsāṁ hari-kathodgītaṁ punāti bhuvana-trayam – 
„hari-kathā, które wydobywa się z ust gopī oczyszcza cały świat. Pragnę zdobyć 
odrobinę kurzu z ich stóp, a następnie umieścić go na swej głowie niczym ozdobę. 
Dopóki tego nie uczynię, moje życie będzie bezużyteczne. Moje życie jest suche 
ponieważ posiadam wyłącznie suchą, pozbawioną smaku wiedzę. Jeśli mógłbym 
zdobyć odrobinę kurzu z ich lotosowych stóp, wówczas moje życie odniesie suk-
ces.”

Brak słów

Wtedy Uddhava spotkał Rādhārāṇī, która stała się kompletnie szalona w rezul-
tacie doświadczanego przeszywającego bólu rozłąki. Była w umierającym stanie, 
jednak śmierć do Niej nie przychodziła. Rādhārāṇī rozwinęła odrobinę gniewu i 
nastoju dąsów. Nastrój ten znany jest jako mādanākhya-mahābhāva, zaś Rādhārāṇī 
jest mādanākhya-mahābhāva-mayī – uosobieniem mādanākhya-mahābhāvy. Pod 
pretekstem rozmowy z trzmielem, Rādhārāṇī w gniewie wypowiedziała ostre sło-
wa miłości w kierunku Kṛṣṇy. Znane są one jako Bhramara-gītā – Pieśń Trzmiela. 
Po jakimś czasie, Jej gniew i dąsy odrobinę  się uspokoiły. Uddhava stał tam przez 
cały czas i słuchał. Widząc, że Rādhārāṇī się trochę uspokoiła podszedł do Niej. 
Widząc i słysząc Jej miłość do Kṛṣṇy powiedział: „aho! aho! Taka miłość! Taka 
miłość! Ona zawsze płacze za Kṛṣṇą. Co ja tutaj robię? Przyjechałem tu, by w 
jakiś sposób pocieszyć gopī. Jednak w całym świecie nie znajdę słów, które będą 
w stanie dodać im otuchy. Jak mogę je pocieszyć? Rozwinęły taką czystą miłość 
do Kṛṣṇy. Wcześniej myślałem, że jeśli ktoś płacze z powodu utraty materialnych 
aktywów, jakiegoś bogactwa czy członków rodziny, zazwyczaj pocieszamy go 
mówiąc: ‘To jest materialne, tymczasowe i podlega zniszczeniu i śmierci. Dla-
czego płaczesz? Nie płacz. Rozwiń swój wieczny związek z Panem.’ Tymi sło-
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wy ofiarujemy słowa otuchy. Ale co ja mogę powiedzieć gopī? W całym świecie 
nie znajdę słów, które będą w stanie je pocieszyć. One płaczą za Kṛṣṇą. Jak mogę 
im powiedzieć: ‘Nie płaczcie za Kṛṣṇą?’ Jak mogę coś takiego powiedzieć? Jeśli 
powiem: ‘Nie płaczcie za Kṛṣṇą,’ będzie to wielką obrazą. Kṛṣṇa-prema i płacz za 
Kṛṣṇą jest przecież puruṣārtha – najwyższym z celów życia. To jest wymogane i 
damy Vrajabhūmi posiadają to. Ja, Uddhava tego nie osiągnąłem. Moje życie jest 
bezużyteczne!”

Mówiąc w ten sposób Uddhava potępił się: „Jak mogę im powiedzieć: ‘Nie 
płaczcie?’ Coś w środku nakłania mnie, bym powiedział: ‘Płaczcie więcej, płacz-
cie, płaczcie więcej!’ Jak mogę im powiedzieć, by nie płakały?”

Ostatecznie Uddhava po prostu je gloryfikował: „O gopī, damy Vrajabhūmi. 
Nikt nie może się z wami równać. Rozwinęłyście taki miłosny nastrój do Kṛṣṇy. 
Nie ma on sobie równych. Kṛṣṇa-prema jest najwyższą paramārthą – najwyż-
szym celem. Jest pañcama puruṣārtha – piątym i najwyższym puruṣārtha. Roz-
winęłyście go w pełni. Choć wielu yoginów, munich oraz sādhaków praktykowało 
sādhanę przez setki i tysiące lat – a niektórzy przez wiele, wiele żyć – wciąż nie 
mogli osiągnąć kṛṣṇa-premy. Dlatego każdy w trzech świata wielbi wasze osoby. 
Każdy wielbi kṛṣṇa-premę. Choć praktycznie nikt nie jest w stanie jej osiągnąć, 
wy ją zdobyłyście. Jesteście całkowicie podporządkowane – sarva-dharmān pa-
rityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja.”1 Gopī są przykładem pełnego podporząd-
kowania. Porzuciły wszelkie dharmy, nawet veda-dharmę – wedyjską etykietę, 
wedyjskie zasady regulujące. Ich podporządkowanie opiera się na czystej miłości. 
Dopóki nie rozwiniesz takiej miłości, twoje podporządkowanie nie będzie kom-
pletne tylko sztuczne, częściowe i warunkowe. Jeśli nie ma tam premy, wówczas 
nie jest to prawdziwe podporządkowanie.

Wielbione przez trzy światy

dāna-vrata-tapo-homa japa-svādhyāya-saṁyamaiḥ
śreyobhir vividhaiś cānyaiḥ kṛṣṇe bhaktir hi sādhyate

Służba oddania dla Kṛṣṇy osiągana jest przez szczodrość, ścisłe wypełnianie 
ślubów, wyrzeczenia i ofiary ogniowe, poprzez japa, studiowanie wedyjskich 
tekstów, przestrzeganie zasad regulujących i w rzeczy samej przez wykony-
wanie wielu innych pomyślnych praktyk.2

Wykonujecie sādhanę, jesteście sādhakami. Co jest celem waszej praktyki? 

1 Bhagavad-gītā 18.66

2 Śrīmad-Bhāgavatam 10.47.24
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Kṛṣṇa-prema. Istnieje wiele typów sādhany. Ktoś może być bardzo szczodry roz-
dając dāna – jałmużnę. Niektórzy podążają za jakimiś vrata – ślubami. Niektórzy 
poddają się surowej tapasyi – wyrzeczeniom. Niektórzy wykonują yajñe. Niektó-
rzy intonują japa. Niektórzy studiują Vedy, svādhyāya. Inni kontrolują powstrzy-
mywanie zmysłów, saṁyamaiḥ. Istnieją różnego rodzaju sādhany, jednak cel ich 
jest jeden – kṛṣṇa-prema.

Uddhava powiedział gopī: „Osiągnęłyście już ostateczny cel życia, jakim jest 
rozwinięcie czystej miłości do lotosowych stóp Govindy. Dlatego wszyscy miesz-
kańcy trzech systemów planetarnych wielbią was – tri-bhuvana-pūjitaḥ. Jesteście 
ucieleśnieniem tejże premy. Taka miłość jest anuttamā – niezrównana oraz sad-
-uttama – najwyższa. Nie ma ona końca. Za przykład wyjaśnienia jej może posłu-
żyć ogień. Choć ogień obdarzony jest zdolnością spalania, zdolność ta nie ulega 
zmniejszeniu – ajita vastu noy. Zdolność spalania jest dla niego naturalna. Nie 
można oddzielić jej od ognia, gdyż jest ona z nim jednym. Prema-bhakti, czy też 
w języku vaiṣṇava - mahābhāva-lakṣaṇa jest z wami, gopī tożsame. Nie zdobyły-
ście jej. Jest waszą nierozłączną cechą. munīnām api durlabhā – To, czego wielcy 
muni i ṛṣi nie są w stanie osiągnąć nawet po pełnieniu surowych wyrzeczeń i pokut 
przez wiele setek i tysięcy lat, dla was jest czymś naturalnym.”

„O gopī, swoimi czynami uczycie jak rozwinąć miłość do Kṛṣṇy. Choć 
Vrajabhūmi jest najbardziej gloryfikowanym miejscem we wszystkich trzech sys-
temach planetarnych, zasługuje ono na jeszcze większą chwałę z powodu waszej 
obecności.”

„Kṛṣṇa udziela podsumowującej i najbardziej poufnej instrukcji w Gīcie - 
sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja – ‘Porzuć wszelkiego rodza-
ju dharmy, nawet veda-dharmę i podporządkuj się Mnie.’ Wy to uczyniłyście. Je-
steście ucieleśnieniem tej mantry, sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ 
vraja. We wszystkich trzech światach nigdy nie spotkałem osoby, która porzuciła 
wszelką dharmę dla Kṛṣṇy. Jesteście ucieleśnieniem tej mantry.”

diṣṭyā putrān patīn dehān sva-janān bhavanāni ca
hitvā vṛnīta yūyaṁ yat kṛṣṇākhyaṁ puruṣaṁ param

Na mocy ogromnej pomyślności porzuciłyście synów, mężów, cielesne wygo-
dy, krewnych oraz domy na korzyść najwyższego mężczyzny, znanego jako 
Kṛṣṇa.1

„Porzuciłyście swoich synów, mężów, zięciów, teściowe, domy, ognisko do-
mowe i całą resztę dla parama-puruṣy, param-brahmy, Najwyższej Osoby Boga, 
Kṛṣṇy. Oczywiście jest to właściwe. Ci, którzy w tym świecie otrzymali Kṛṣṇę, 

1 Śrīmad-Bhāgavatam 10.47.26
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porzucili całą resztę. O gopī, jednak istnieje różnica pomiędzy waszym wyrze-
czeniem, a wyrzeczeniem tych osób. Wasze wyrzeczenie opiera się na czystej 
miłości. Ich wyrzeczenie z kolei opiera się na pewnym vicāra – zamyśle. Czym 
on jest? Należy porzucić wszystko, inaczej nie można osiągnąć Kṛṣṇy. Ich wyrze-
czenie opiera się właśnie na tym. Jednak wasze wyrzeczenie nie ma vicāra. Jest 
całkowicie naturalne i opiera się na czystej miłości. Nawet nie wiecie, że wyrze-
kłyście się wszystkiego. To coś bardzo głębokiego. Sādhaka najpierw wyrzekają 
się, a następnie osiągają Bhagavāna. Lecz co wy uczyniłyście? Od samego po-
czątku rozwinęłyście czystą miłość dla puruṣottama-kṛṣṇy. Z powodu tej miłości, 
automatycznie wyrzekłyście się wszystkiego. Wyrzeczenie innych jest sādhaną i 
sādhyą – środkiem do osiągnięcia celu oraz samym celem. Wykonują oni sādhanę 
i w ten sposób osiągają cel. Jednak wasze wyrzeczenie jest automatyczne. Nie jest 
ani środkiem, ani celem.”

Odpowiedź Uddhavy

„Posiadacie taką czystą, głęboką miłość do Kṛṣṇy. Nauczacie cały świat, że 
kṛṣṇa-prema jest parama-puruṣārtha, najwyższym celem, sādhya-śiromaṇi.”

sarvātma-bhāvo ’dhikṛto bhavatīnām adhokṣaje
viraheṇa mahā-bhāgā mahān me ’nugrahaḥ kṛtaḥ

O najbardziej chwalebne gopī, słusznie zażądałyście przywileju czystej mi-
łości do transcendentalnego Pana. Rzeczywiście, manifestując swą miłość do 
Kṛṣṇy w rozłące z Nim, okazałyście mi wielką łaskę.1

„Gdy prema staje się bardziej intensywna, przekształca się w snehę. Gdy sne-
ha staje się bardziej intensywna, przekształca się w praṇayę. Gdy praṇaya staje 
się bardziej intensywna, przekształca się w rāgę. Gdy rāga staje się bardziej in-
tensywna, przekształca się w anurāgę. Gdy anurāga staje się bardziej intensywna, 
przekształca się w bhāvę, a gdy bhāva staje się bardziej intensywna, przekształca 
się w mahābhāvę. Ta mahābhāva jest ósmym i finalnym stanem rozwoju trans-
cendentalnej miłości. Wy, gopī jesteście wszystkie mahābhāva-mayī – ucieleśnie-
niem tej mahābhāvy. Nawet Lakṣmī-devī nie może mieć tego, co wy zdobyłyście. 
Moim zdaniem nie może być mowy o rozłące w mahābhāvie. Jak Kṛṣṇa może 
być rozdzielony od kogoś, kto rozwinął taką miłość, mahābhāvę? Posiadacie 
ogromne, ogromne szczęście. Wasza rozłąka jest wyłącznie czymś zewnętrznym 
– bahiraṅga-vyāpāra. Kṛṣṇa jest w was jak również i na zewnątrz. Nie jestem w 

1 Śrīmad-Bhāgavatam 10.47.27
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stanie tego zrozumieć, nie jestem w stanie znaleźć słów, by cokolwiek powiedzieć. 
Myślałem nad tym bardzo głęboko i moim zdaniem wasza viraha – rozłąka, jest 
wyłącznie czymś zewnętrznym. Wyłącznie po to, by okazać mnie, Uddhavie ła-
skę, który jest jīvādhama – najbardziej zdegradowaną jīvą, rozwinęłyście tę vira-
hę. Dla was nigdy nie może być mowy o rozłące. W jaki sposób Kṛṣṇa mógłby być 
od was rozdzielony? Kṛṣṇa zostaje związany przez miłość, a wy rozwinęłyście tak 
czystą miłość. viraheṇa mahā-bhāgā mahān me ’nugrahaḥ kṛtaḥ – Tylko po to, 
by okazać łaskę zdegradowanej jīvie jaką jestem, ukazałyście tę virahę. W innym 
przypadku nie ma mowy o jakiejkolwiek rozłące.”

Przemiana Uddhavy

Powinniśmy zrozumieć jak Uddhava się zmienił. Najpierw myślał, że jest 
bardzo drogi Kṛṣṇie, że jest wielkim jñānīm, panditą, bṛhaspati-śiṣya – wielce 
uczonym uczniem Bṛhaspatiego. Teraz jego duma został zmiażdżona. Potępia się 
mówiąc: „Ja, Uddhava, najbardziej zdegradowany, najbardziej upadły. Tylko po 
to, by obdarzyć mnie łaską ma miejsce viraha, inaczej nie byłoby jej. Ta prema 
jest czymś niezwykle potężnym – śakti-sarva-vastu. Słyszałem o niej. Miałem w 
nią wiarę. Jednak tak naprawdę nie widziałem jej chwał. Teraz otrzymałem szansę 
ujrzenia jej na własne oczy czym jest kṛṣṇa-prema. Gdyby nie byłoby takiej vira-
hy, takiej rozłąki, wówczas Kṛṣṇa by mnie tutaj nie przysłał. Teraz gdy tu jestem, 
uważam to za wielkie szczęście. Jestem wielkim szczęśliwcem mogąc przybyć do 
Vrajabhūmi i zobaczyć was. Jesteście ucieleśnieniem kṛṣṇa-premy, mahābhāva-
bhakti. Kṛṣṇa okazał mi wielką łaskę pozwalając was ujrzeć. Zapytałyście mnie 
dlaczego w nirupādhi-premie istnieje viraha. Moją odpowiedzią jest to, że istnieje 
ona po to, by okazać łaskę mnie, Uddhavie, jīvādhama – najbardziej zdegradowa-
nej jīvie. Nie znam żadnej innej odpowiedzi.” Uddhava jest bardzo drogim wiel-
bicielem, jest sujana – człowiekiem Kṛṣṇy. Wysyłając go do Vrajabhūmi, Kṛṣṇa 
wspaniale zmiażdżył jego dumę.

Następujący werset Bhāgavatam (10.31.6) jest bardzo istotny:

vraja-janārti-han vīra yońitāṁ
nija-jana-smaya-dhvaṁsana-smita

bhaja sakhe bhavat-kiṅkarīḥ sma no
jalaruhānanaṁ cāru darśaya

O Ty, który niszczysz cierpienie ludzi Vrajy, o bohaterze wszystkich kobiet, 
Twój uśmiech niszczy fałszywą dumę wielbicieli. Proszę drogi przyjacielu, 
przyjmij nas na Swoje służki i ukaż nam Swą piękną lotosową twarz.
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Werset ten mówi: nija-jana-smaya-dhvaṁsana – jeśli przez przypadek w lu-
dziach Kṛṣṇy rozwija się duma, wówczas On ją miażdży. Zniszczył dumę Arjuny 
ukazując mu jambukę, i zniszczył dumę Uddhavy wysyłając go do Vrajabhūmi. 
Duma jest wielka przeszkodą na ścieżce bhakti. Jest cechą demoniczną – dambho 
darpo ’bhimānaś.1 Dlatego Mahāprabhu mówi:

tṛṇād api sunīcena taror iva sahiṣṇunā
amāninā mānadena kīrtanīyaḥ sadā hariḥ

Porzuć dumę. Uważaj się za bardziej pokornego od źdźbła trawy leżącego na 
ulicy. Bądź tak tolerancyjny jak drzewo. Nie wymagaj szacunku, a raczej okaż go 
wszystkim i każdemu z osobna. Z takim nastawieniem intonuj hare kṛṣṇa hare 
kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare, hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare. Jeśli to 
uczynisz, rozwiniesz kṛṣṇa-premę i twoje życie zakończy się sukcesem.

Jest to bardzo głęboki temat. Jak wiele osób go zrozumiało, nie wiem. Jeśli 
jednak któryś z wielbicieli zrozumiał o czym mówiłem, wówczas będę myślał, że 
osiągnąłem jakiś sukces.

Niektóre z istotnych pytań i odpowiedzi, które miały miejsce po tym wykładzie, 
załączone są na końcu książki.

1 Bhagavad-gītā 16.4
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Rozdział XIV – Wady Kṛṣṇy

Pan Vāmanadeva mówił dalej: O królu demonów, podjąwszy tę decyzję Pan 
Viṣṇu wszedł do ciała Swego wroga Hiraṇyakaśipu, który gonił Go z wielką 
siłą. W ciele subtelnym, niepojętym dla Hiraṇyakaśipu, Pan Viṣṇu, który był 
w wielkim niepokoju, wszedł do nozdrzy demona wraz z jego oddechem.
 
ZNACZENIE: Najwyższa Osoba Boga przebywa w głębi serca każdego. Īśvaraḥ 
sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe ’rjuna tiṣṭhati (Bhagavad-gītā 18.61). Zatem, mówiąc 
logicznie, wejście do ciała Hiraṇyakaśipu nie sprawiało Panu żadnych trudności. 
Znaczące jest słowo vivigna-cetāḥ, „bardzo niespokojny”. Pan Viṣṇu bynajmniej 
nie obawiał się Hiraṇyakaśipu; raczej, z powodu współczucia, niepokoił się o to, 
jak postąpić dla jego dobra.

Śrīmad-Bhāgavatam 8.19.10

Równy dla wszystkich

Kṛṣṇa mówi w Bhagavad-gīcie (14.4):

sarva-yoniṣu kaunteya mūrtayaḥ sambhavanti yāḥ
tāsāṁ brahma mahad yonir ahaṁ bīja-pradaḥ pita

Należy wiedzieć, o synu Kuntī, że wszystkie gatunki mogą zaistnieć przez 
narodziny w tej materialnej naturze, i że Ja jestem ojcem dostarczającym 
nasienia.
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Kṛṣṇa mówi: „Ja jestem ojcem dostarczającym nasienia.” On jest najwyższym 
ojcem i wszystkie z 8.400.000 gatunków życia są Jego synami. Tak jak ojciec po-
siada naturalną miłość, uczucie i współczucie dla swoich dzieci, podobnie Kṛṣṇa 
posiada miłość, uczucie i współczucie dla Swoich. Zatem to współczucie moty-
wowało Najwyższego Pana Viṣṇu, gdy zastanawiał się On w jaki sposób postą-
pić z Hiraṇyakaśipu. Z tego powodu zostało tutaj użyte słowo vivigna-cetāḥ – w 
wielkim niepokoju.

Kṛṣṇa mówi w Bhagavad-gīcie: samo ’haṁ sarva-bhūteṣu na me dveṣyo ’sti 
na priyaḥ – „Wszystkich traktuję na równi. Nie jestem stronniczy w stosunku do 
nikogo. Nie mam w Sobie stronniczości. Wszystkich traktuję tak samo.”1 Ktoś 
może zapytać zatem jak to jest, że Kṛṣṇa jest stronniczy wobec półbogów i uważa 
demony za Swoich wrogów? Staje po stronie półbogów. Gdzie jest tutaj niestron-
niczość? Jak możesz powiedzieć, że jest On równy wobec każdego? Postępuje w 
taki sposób, jakby demony były Jego wrogami.

Słowa Kṛṣṇy: samo ’haṁ sarva-bhūteṣu na me dveṣyo ’sti na priyaḥ – nie są 
prawdziwe. Jest stronniczy wobec półbogów i uprzedzony wobec demonów. Trak-
tuje demony jako Swoich wrogów. Jest to aparā-vicāra – pozorną sprzecznością. 
Jednak w tattva-vicāra – absolutnym punkcie widzenia, przekonasz się, ze Kṛṣṇa 
jest całkowicie niestronniczy. W rzeczywistości dobrze życzy demonom. Działa 
On dla dobra każdego. Nigdy nie wyrządza nikomu żadnego zła. Zabijając de-
mony postępuje dla ich dobra. Ich demoniczna natura i demoniczne ciało zostaje 
zabite. Jeśli demon zostaje zabity z ręki Pana Hari, osiąga on mukti – wyzwolenie. 
Zatem jak możesz powiedzieć, że wyrządza demonom jakieś zło? Raczej działa 
dla ich dobra.

Jak zasiejesz

Brahma-saṁhitā (5.54) opisuje:

yas tv indragopam athavendram aho sva-karma-
bandhānurūpa-phala-bhājanam ātanoti

karmāṇi nirdahati kintu ca bhakti-bhājāṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Wielbię najwyższego Pana, który spala, aż do korzeni wszystkie czynności 
dla rezultatu tych, którzy są obdarzeni oddaniem oraz niestronniczo przy-
znaje przyjemność owoców działania wszystkim tym, którzy podążają ścież-
ką pracy wynikającej z wcześniejszego działania. Postępuje tak zarówno w 

1 Bhagavad-gītā 9.29



49

Rozdział  XIV – Wady Kṛṣṇy

przypadku maleńkiego owada, który nosi imię indragopa, jak również Indry, 
króla devów.

Jak zasiejesz, tak będziesz zbierał. Takie jest prawo Kṛṣṇy. Jakąkolwiek karmę 
wykonujesz, zgodnie z tym Kṛṣṇa niestronniczo przyzna jej stosowne rezultaty. 
Rezultat ten znany jest jako karma-phala.

Jedna jīva staje się bardzo małym czerwonym owadem indra-gopa, którego 
zazwyczaj widzi się na piaszczystych terenach podczas pory deszczowej. Dlacze-
go przyjął narodziny w takim ciele? W wyniku wcześniej wypracowanej karmy w 
ciele istoty ludzkiej. Z kolei inna jīva staje się Indrą, królem niebios. Dlaczego? Z 
powodu karma-phala, niestronniczości Kṛṣṇy. Wykonałeś takie i takie czynności, 
więc teraz doświadczasz ich rezultatu. Zatem gdzie jest ta stronniczość? Każdy 
doświadcza konsekwencji zgodnie ze swoją karmą. Zgodnie z tym, ktoś rodzi się 
jako indra-gopa, podczas gdy inny rodzi się jako Indra. Ktoś może urodzić się 
jako zwierzę, pies, świnia, czy ptak jako drzewo, góra, zwierzę wodne albo też 
może urodzić się jako bramin lub kṣatriya. To jest karma-phala.

W dynastii Candra lub Soma urodził się wielki król Nahuṣa. Jako, że wykonał 
wiele pobożnych czynności stał się Indrą, królem niebios. Stał się bardzo dumny 
myśląc: „Teraz stałem się królem nieba.” W rezultacie angażował braminów w 
noszenie palankinu, na którym siedział. Pewnego razu zaangażował do tej służby 
Agastyę Muniego i przez przypadek dotknął go stopą. Agastya bardzo się rozgnie-
wał i przeklął go: „Stań się wężem.” Tak w rezultacie swoich czynności Nahuṣa 
urodził się jako wąż. To jest karma-phala.

Jest również powiedziane, że gdy Indra popełnił aparādha u lotosowych stóp 
swego guru, Bṛhaspatiego, ten przeklął go, by urodził się jako wieprz. Podobnie 
Narada Muni przeklął dwóch synów Kuvery: Nalakūvarę i Maṇigrīvę, by przyjęli 
narodziny w formie drzew Arjuna. Również Król Bharata otrzymał w konsekwen-
cji swego działania ciało jelenia.

Narodziny w ciele ducha

W nawiązaniu do tego tematu istnieje pewien epizod opisany w Purāṇach. Żył 
sobie pewien bramin, który był vidagdha-paṇḍitą – bardzo biegłym w Vedach. 
Był jednak bardzo chciwy. Pewnego razu, wraz ze swoimi przyjaciółmi brami-
nami zjedli nieświadomie jedzenie ofiarowane bhutom i pretom – duchom. Gdy 
umarł, na dworze Yamarāja miał miejsce sąd, podczas którego miała zostać podję-
ta decyzja odnośnie jego kolejnych narodzin. Yamarāja, który znany jest również 
jako Dharmarāja powiedział: „Urodzą się jako duchy.” Duch nie posiada wulgar-
nego ciała. Ma wyłącznie ciało subtelne. Z tego powodu duchy czasami wchodzą 
do wulgarnych ciał innych, by doświadczyć odrobinę ulgi.
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Bramin pandita zapytał: „Gdzie leży nasza wina? Co takiego złego uczynili-
śmy, że otrzymamy takie narodziny?”

Yamarāja odparł: Nie wykonywałeś właściwie swoich obowiązków – sva-
-dharmy. Jesteś braminem, ale z powodu ogromnej chciwości zjadłeś pożywie-
nie ofiarowane duchom. Bramin nie może robić takich rzeczy. Twoją dharmą jest 
dharma wedyjska, jednak ty ją pogwałciłeś.”

Bramin stał się wówczas bardzo pokorny i po ofiarowaniu pokłonów zapytał: 
„W jaki sposób możemy zostać wyzwoleni ze stanu bycia duchem?”

Dharmarāja: „Będziesz duchem na pustyni. Pewnego dnia przyjdzie tam po-
dróżujący vaiṣṇava-sādhu. Jeśli wykonasz dla niego służbę i otrzymasz jego bło-
gosławieństwa, wówczas zostaniesz uwolniony od bhuta-yoni – życia w gatunku 
ducha.”

Żyli na tej pustyni prze wiele, wiele lat. Nagle pewnego dnia pojawił się tam 
głodny i spragniony podróżujący vaiṣṇava. Bramin będący teraz w ciele ducha na-
tychmiast zrozumiał sytuację i stał się drzewem. Duch może przyjąć jakąkolwiek 
formę i tak stając się drzewem dał cień vaiṣṇava-sādhu. Inne duchy przyjęły for-
my istot ludzkich. Udały się do niego, złożyły pokłony i zapytały: „Jak możemy 
ci służyć?” Vaiṣṇava odparł: „Jestem głodny i spragniony. Dajcie mi proszę coś 
do jedzenie i picia.” Natychmiast lider duchów – vidagdha-brāhmaṇa – przyniósł 
trochę zimnej wody oraz owoce i korzenie. Duchy potrafią materializować rzeczy. 
Jeśli ktoś potrafi to spożytkować w służbie, może wykonać naprawdę coś dobre-
go. W innym wypadku będzie przyczyną wyłącznie wszelkiego rodzaju zakłóceń. 
Vaiṣṇava wymówił imię Viṣṇu, wykonał kīrtan, ofiarował owoce oraz korzenie, a 
następnie je zjadł. Następnie dał pozostałości swojego jedzenia duchom. Vaiṣṇava 
był bardzo zadowolony z ich służby. Duchy mogą wyłącznie wąchać. Nie są w 
stanie jeść. Gdy tylko powąchały resztki tego vaiṣṇavy, otrzymały wspaniałe ciała 
półbogów. Następnie ofiarowały mu pokłony. Vaiṣṇava zdumiony zapytał: „Co to 
ma wszystko znaczyć?” Wówczas duchy opowiedziały mu całą swoją historię. Ta 
historia pozwala zrozumieć w jaki sposób otrzymujemy reakcje własnej karmy.

Karma zostaje zniszczona

Choć karma-phala nie może zostać zniszczona, Kṛṣṇa mówi w Bhagavad-
gīcie (18.66):

sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

Porzuć wszelkie rodzaje religii i po prostu podporządkuj się Mnie. Ja wyzwo-
lę cię od wszelkich następstw grzechów. Nie lękaj się więc.
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Ci, którzy są inteligentni, którzy są bhāgyavān – szczęśliwcami, ci którzy 
zrozumieli: „Jestem kṛṣṇa-dāsa,” przychodzą do towarzystwa sādhu i przyjmu-
ją schronienie lotosowych stóp Kṛṣṇy pod przewodnictwem sādhu-guru. Tak ich 
karma-phala zostaje zniszczona. Inaczej nie będzie to możliwe. Nawet karma-
-phala māyāvādīch i brahmāvādīch nie ulega zniszczeniu z powodu braku pod-
porządkowania. Należy podporządkować się lotosowym stopom Kṛṣṇy, ponie-
waż wyłącznie On jest w stanie zniszczyć karma-phala. Nikt inny nie może tego 
uczynić. karmāṇi nirdahati kintu ca bhakti-bhājām – Najwyższy Pan spala całą 
zakumulowaną karmę tych, którzy zaangażowani są w miłosną służbę dla Niego.1

Zatem nie jest prawdą, że Kṛṣṇa jest bezstronny. Osoba, która Mu się komplet-
nie podporządkowała porzucając całą różnorodność dharmy, jej avidyā – ignoran-
cja, będąca nasionem karmy, zostaje zniszczona. Nasiono to już nigdy więcej nie 
wykiełkuje. Dzieje się tak, gdyż osoba ta staje się bardzo droga Kṛṣṇie. Jednak nie 
znaczy to, że Kṛṣṇa jest stronniczy. Jest bezstronny. W zależności od karmy jaką 
wykonałeś, ofiarowuje ci stosowne rezultaty. Na tym polega bezstronność Kṛṣṇy. 
Dzięki temu możesz zrozumieć, jak bardzo jest On miłosierny. Jak jest suhṛdam 
– jedynym dobrze życzącym przyjacielem wszystkich żywych istot oraz jak jest 
samo ’haṁ sarva-bhūteṣu – równym wobec wszystkich i każdego z osobna.2 Jest 
to tattva-vicāra. Zabijając demony działa dla ich dobra. Zabija ich demoniczną na-
turę, ich demoniczne ciało. Ich kolejne narodziny będą wspaniałe, osiągną mukti.

Niepojęty

Zrozumienie czynności Kṛṣṇy nie jest czymś łatwym, ponieważ jest On nie-
pojęty. Baddha-jīva – uwarunkowana dusza posiada cztery wady: bhrama – ten-
dencję do popełniania pomyłek, pramāda – tendencję do bycia w iluzji, vipralipsā 
– tendencję do oszukiwania oraz karaṇāpāṭava – posiada niedoskonałe zmysły. 
Karaṇāpāṭava znaczy, że zmysły są wadliwe. Umysł jest przywódcą zmysłów, 
jednak on również jest niedoskonały. Zatem jak ktoś może zrozumieć niepojęte 
rozrywki Kṛṣṇy? W Bhagavad-gīcie (4.9) Kṛṣṇa mówi:

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

„Moje urodziny i czynności nie są materialne. Są transcendentalne. Dla osoby, 
która rozumie je w tattvie, nie będzie kolejnych narodzin. Po porzuceniu tego ciała 

1 Brahma-saṁhitā 5.54

2 Bhagavad-gītā 9.29
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przyjdzie ona do Mnie i nigdy więcej tutaj nie wróci.” Nigdy więcej narodzin. 
Dlatego powinniśmy zrozumieć to w oparciu o tattvę. Nie poprzez aparā-vicāra 
– pozorne rozważanie. Powinniśmy to zrozumieć poprzez tattva-vicāra – rozwa-
żanie absolutne. Gītā (4.34) oświadcza:

tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā
upadekṣyanti te jñānaṁ jñāninas tattva-darśinaḥ

Spróbuj poznać prawdę przez zbliżenie się do mistrza duchowego. Zadawaj 
mu pokorne pytania i służ mu z oddaniem. Samozrealizowana dusza może 
udzielić ci wiedzy, gdyż ona ujrzała prawdę.

Ten, kto jest poważny musi zbliżyć się do tattva-darśi guru, który zna i widzi 
prawdę. Zbliż się, podporządkuj, służ, zadowól, a następnie pokornie dociekaj 
czym jest tattva. Ze swojego miłosierdzia obdarzy cię tattva-jñāną. Objawi ci 
tattvy stojące za līlā i czynnościami Kṛṣṇy. Wówczas będziesz mógł zrozumieć to 
w oparciu o tattvę. Możesz to osiągnąć dzięki jego łasce. Nie ma innego sposobu. 
Śvetāśvatara Upaniṣad (6.23) oświadcza:

yasya deve parā bhaktir yathā deve tathā gurau
tasyaite kathitā hy arthāḥ prakāśante mahātmanaḥ

Wyłącznie tym wielkim duszom, które posiadają niezachwianą wiarę w Pana 
i mistrza duchowego, zostają wyjawione wszelkie znaczenia wiedzy wedyj-
skiej.

Ta tattva jest wyłącznie objawiona osobie, która posiada niezachwianą wia-
rę w bhakti, i która posiada na równi oddanie dla guru jak i dla Kṛṣṇy. Inaczej 
nikt nie jest w stanie zrozumieć tattva-vicāry. Kṛṣṇa jest miłosierny. Jest suhṛdam 
– naszym dobrze życzącym przyjacielem. Nigdy nie czyni nikomu żadnego zła. 
Jednak my, baddha-jīvy – uwarunkowane dusze, nie jesteśmy w stanie zrozumieć 
czynności Kṛṣṇy, ponieważ jesteśmy całkowicie okryci przez ignorancję. Głupiec 
wynajduje w czynach Kṛṣṇy błędy.

Czynności Kṛṣṇy opisane są w dziesiątym Canto Śrīmad-Bhāgavatam. Są one 
bardzo trudne do zrozumienia. Mimo to, jeśli wam o nich powiem, być może bę-
dzie mogli je pojąć.

Po udaniu się do Mathury, Kṛṣṇa wysłał do Vrajabhūmi Swego poufnego przy-
jaciela Uddhavę. Polecił mu, by stał się Jego posłańcem przesłania miłości znane-
go jako Uddhava-sandeśa. „Uddhavo, udaj się do Vrajabhūmi i przekaż im tę wia-
domość. Są bardzo zaniepokojeni. Utrzymują się przy życiu wyłącznie dlatego, że 
obiecałem im, że wrócę. Inaczej już by umarli. Idź!”
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Dzień za dniem gopī odczuwały przeszywający ból rozłąki z Kṛṣṇą. Porzuciły 
sen, jedzenie, wszystko. Nie nakładały już więcej ozdób, czy pięknych sari, ani 
też nie dbały o włosy, które stały się bardzo potargane. Bardzo wychudły i leżały 
na ziemi cierpiąc w rozłące. Ich serca płonęły, płonęły, płonęły w ogniu virahy – 
rozłąki. Pagala-unmāda, Rādhārāṇī oszalała. Nikt nie mógł zrozumieć o czym 
mówiła. To jest citra-jalpa – majaczenie szalonej osoby.

Odczuwając przeszywającego bólu rozłąki, gopī błądziły po lesie Vṛndāvany 
niczym szalone kobiety pytając każde drzewo i pnącze: „Czy widzieliście Śyāmę?” 
„Widzieliście Kṛṣṇę?” „Czy On wraca?” Następnie ujrzały kogoś, kto idąc ścieżką 
wyglądał dokładnie jak Kṛṣṇa. Gopī powiedziała wówczas: sakhī, ini ke go? – 
„Kto to jest? Wygląda niczym Kṛṣṇa.”

„O drogie towarzyszki, wygląda niczym Kṛṣṇa, ale w jego włosach nie ma 
pawiego pióra, a w dłoniach nie trzyma fletu. Zatem to nie On.” Uddhava wygląda 
dokładnie tak jak Kṛṣṇa. Jest w tym samym wieku i posiada takie samo czarniawe 
ciało. Wszystko jest takie samo poza tym, że nie ma fletu i pawiego pióra.

Widząc jak Uddhava zbliża się coraz bardziej i bardziej mogły zrozumieć: 
„Och, przybyłeś od Mathurā-pati, Yadu-pati.” Kṛṣṇa stał się przywódcą Yadu i 
Mathury, dlatego gopī nazwały go w ten sposób. Gopī użyły tych imion, gdyż 
poczuły: „Kṛṣṇa nas oszukał.”1 „Przybyłeś jako jego dūta – posłaniec? Och, wy 
czarni chłopcy. Nie można mieć do was zaufania.”

Następnie Uddhava udał się z gopī do Rādhārāṇī. Rādhā leżała nieprzytomna. 
Czasami była nieświadoma, a czasami odzyskiwała przytomność. Stała się szalo-
na z powodu doświadczanego bólu rozłąki z Kṛṣṇą. Gdy ujrzała Jego poufnego 
przyjaciela Uddhavę, w Jej sercu pojawił się wielki gniew i zaczęła mówić niczym 
szalona, majacząca osoba. Tego typu mowa znana jest jako citra-jalpa – wyobra-
żone szalone rozmowy. Rūpa Gosvāmī opisał to wszystko w Ujjvala-nīlamaṇi.

Szalony trzmiel

W wyniku dziwnego zbiegu okoliczności, dokładnie w tym samym czasie 
na miejsce przyleciał trzmiel i zaczął latać wokół Jej twarzy, stóp i dłoni, które 
wszystkie są niczym kwiaty lotosu.

1 Tutaj gopī oskarżają Kṛṣṇę, że oszukał je opuszczając Vṛndāvan i vrajavāsīch, a następnie udał się 
do Mathury, by stać się z członkiem dynastii Yadu. By to podkreślić nazwały go: „Mathurā-pati” oraz 
„Yadu-pati” – „Panem Mathury” oraz „Panem dynastii Yadu.”
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Rādhārāṇī powiedziała: „Hej czarno pszczoło! Wynoś się stąd! Wy, czarni, 
jesteście niegodni zaufania. Dlaczego tu przyszedłeś? Rozumiem, że przybyłeś 
jako posłaniec swego pana.” O madhupa – „O czarny trzmielu! Jesteś przyjacie-
lem Śyāmy, który jest kitava, kapaṭa – bardzo dwulicową osobą. Tak, obydwoje 
tworzycie wspaniałą parę. Ty jesteś madhu-pa, On zaś jest madhu-pati.1 On jest 
czarny i ty również jesteś czarny. On jest dwulicowy i ty jesteś Jego dwulicowym 
przyjacielem. Wielka dwulicowość! Jest On klejnotem pośród wszystkich dwuli-
cowych osób, a ty jesteś Jego przyjacielem – posłańcem. Hej! Nie dotykaj Moich 
stóp. Wynoś się stąd!”

Uddhava stał nieopodal, gdy Rādhārāṇī mówiła do bhramara – trzmiela. „Wy-
noś się stąd ty drańska czarna pszczoło! Jesteś pijany, więc nie pozwolę ci dotknąć 
Moich stóp. Gdybyś przyszedł tutaj trzeźwy, wówczas pozwoliłabym na to. Jeśli 
powiesz: ‘Nie, nie! Nie jestem pijany! Nie piłem alkoholu,’ odpowiem ci: ‘Z całą 
pewnością jesteś pijany. Dam ci na to dowód. Przybywasz od tego Śyāmasundary. 
Jesteś pijany i w głowie ci się kręci. Dlaczego twoja broda stała się żółta? Czy to 
nie jest pocałunek kuṅkumy? Czy na twojej brodzie nie ma proszku z kuṅkumy?’”
Uddhava zrozumiał: „Och! Rādhārāṇī mówi do mnie i tylko patrzy na trzmiela.”
Rādhārāṇī powiedziała: „Skąd na twojej brodzie znalazła się kuṅkuma? Kṛṣṇa cie-
szy się teraz kobietami Mathury. One smarują swoje piersi takim proszkiem i ty 
masz go od nich. Jesteś Jego przyjacielem i przyszedłeś tutaj. Wynoś się, bhrama-
ra! Nie podchodź do Mnie!”

Zabicie Vāliego

Tutaj w słowach Rādhārāṇī odnajdziesz īrṣę – zawiść, dumę, wielką złość jak 
również divyonmādę – transcendentalne szaleństwo. Rādhārāṇī mówi wiele rze-
czy, które techniczne nazywają się prajalpą. Mówię to tylko po to, byście mogli 
zobaczyć jak trudno jest zrozumieć czynności Kṛṣṇy. Nikt nie jest w stanie ich 
zrozumieć poprzez aparā-vicāra – pozorne rozważanie. Musi to być poczynione 
poprzez tattva-vicāra – absolutne rozważanie. Wyłącznie ten, kto zna tattvę może 
zrozumieć te rzeczy.

Rādhārāṇī powiedziała: „Twój pan lub przyjaciel wcale nie jest dobrym czło-
wiekiem. O bhramara – trzmielu, nie mów Mi o przyjaźni z tym Śyāmą. To jest 
bardzo niewiarygodna osoba. To jest dwulicowy czarny człowiek. Jest bardzo nie-
uczciwy i okrutny. Nie ma w nim miłosierdzia, ani delikatności. Twój pan, twój 
przyjaciel Śyāma jest adhārmika – niereligijną osobą. Jeśli pragniesz dowodu, 

1 Jako, że madhu znaczy „miód,” madhu-pa oznacza trzmiela lub tego, kto wysysa miód. Mathurā 
znana jest  również  jako Madhupurī, jako że wcześniej była domem demona o imieniu Madhu. Zatem 
madhu-pati wskazuje na „Pana Mathury,” Kṛṣṇę.
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dam ci go. W Tretā-yudze, twój Śyāma, który pojawił się jako Pana Rāma, syn 
Daśarathy, został wygnany do lasu i zabij małpę o imieniu Vāli. Rāma nie stanął z 
nim twarzą w twarz. Ukrył się i stamtąd go zabił. Czy to jest wspaniałe? Bez serca 
zabił tę małpę! Czasami bardzo nisko urodzeni myśliwy zabijają małpy. Dlaczego 
ktoś miałby je zabijać? Ale twój przyjaciel, twój pan, zabił Vāliego bez litości! 
Czy to jest coś dobrego? On jest bezlitosną osobą!”

Oszpecenie Śūrpaṇakhi

mṛgayur iva kapīndraṁ vivyadhe lubdha-dharmā
striyam akṛta virūpāṁ strī-jitaḥ kāma-yānām

balim api balim attvāveṣṭayad dhvāṅkṣa-vad yas
tad alam asita-sakhyair dustyajas tat-kathārthaḥ

Jako myśliwy, okrutnie zabił z łuku króla małp. Jako, że podbiła go kobieta, 
oszpecił inną, która przyszła do Niego z pożądliwymi pragnieniami. I nawet 
po przyjęciu darów od Bali Mahārāja związał go tak, jakby to był kruk. Za-
tem porzućmy wszelką przyjaźń z chłopcem o ciemnej cerze, nawet jeśli nie 
jesteśmy w stanie przestać o Nim mówić.1

Rādhārāṇī powiedziała: „Jest jeszcze inny przykład. Gdy pojawił się jako 
Rāma, odciął nos i uszy Śūrpaṇakhi, siostry Rāvaṇy. Gdy ta ujrzała piękną formę 
Pana Rāmy, została oczarowana i zaczęła go pragnąć. Będąc kobietą pomyślała: 
‘Ożenię się z Nim.’ Taka jest natura kobiety. Ale co zrobił twój Pan? Nie ożenił 
się z nią. Raczej odciął jej nos i uszy! Sprawił, że stała się tak brzydka, że nikt się 
z nią nie ożeni! Czy to było wspaniałe? On jest tak bezlitosną osobą! Nie poślubił 
jej, ale ktoś inny mógł to zrobić. Zatem dlaczego odciął jej nos i uszy? W ogóle co 
to jest za postępowanie? W porządku trzmielu, możemy to omówić. Tak, mówisz, 
że był On tapasvī brahmacārīnem podróżującym po lesie. Brahmacārī nie może 
się ożenić. Ale On nie był brahmacārīnem. Była z Nim żona Sītā. Zatem dlaczego 
był tak okrutny wobec Śūrpaṇakhi?

Zachowanie kruka

„A gdy twój pan pojawił się jako Vāmanadeva, syn Kaśyapy, był miłym 
brāhmaṇa brahmacārīnem. A czym sobie wtedy zawinił Bali Mahārāja? Wielbił 
Go, obmył stopy i ofiarował wygodną āsanę. Traktował Go tak wspaniale. 

1 Śrīmad-Bhāgavatam 10.47.17

Rozdział  XIV – Wady Kṛṣṇy
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Vāmana miał bardzo małe stopy. Poprosił wyłącznie o trzy kroki ziemi i Bali 
Mahārāja obiecał Mu je dać. Jednak ten karzeł Vāmana z małymi stopami był w 
rzeczywistości wielkim oszustem! Gdy Bali ofiarował Mu pierwszą część ziemi, 
Jego stopa stała się tak niewyobrażalnie ogromna, że okrył nią cały glob. Następ-
nie drugą stopą okrył całą pozostałą przestrzeń. On jest takim oszustem! Możliwe 
jest, by coś małego znajdowało się w środku czegoś dużego. Jednak jak możliwe 
jest to, że coś tak wielkiego, coś tak niepojętego może znajdować się w czymś tak 
małym? Jego stopy były tak malutkie. W jaki sposób stały się tak wielkie? My, 
zwykłe jīvy nie jesteśmy w stanie tego pojąć. To jest oszustwem, niczym więcej. 
Twój pan jest takim wielkim oszustem!”

„Wtedy twój pan poprosił Bali Mahārāja o miejsce, na którym mógłby posta-
wić stopę po raz trzeci: tṛtīyam upakalpaya – „Gdzie mam postawić Swój trzeci 
krok?”1 Bali Mahārāja pomyślał: „Gdzie może Go postawić? Wszystko już okrył 
dwoma krokami.”

Wtedy Rādhārāṇī powiedziała: „Idzie sobie pewien człowiek, a na głowie ma 
dzban pełen jedzenia. Nagle przylatuje kruk i kradnie mu go odrobinę. Jednak 
nie będąc zadowolonym dziobie go w głowę. Twój pan, Vāmana jest dokładnie 
taki Sam. Bali dał Mu wszystko. Traktował Go wspaniale, ofiarował Mu szacu-
nek, wielbił. I co wtedy zrobił Vāmana? babandha vāruṇaiḥ pāśair – Związał 
Bali Mahārāja sznurem Varuṇy!2 Taki mały karzeł stał się tak ogromny! Bali to 
mahājana, bardzo wspaniały, poważny człowiek, gentleman. Bali powiedział: 
‘W porządku, dałem wszystko co miałem. Jednak nie oddałem siebie.’ Następnie 
skłaniając głowę rzekł: ‘Postaw proszę Swój trzeci krok na niej.’ Tak stał się w 
pełni podporządkowany. Ale co uczynił twój przyjaciel? Postąpił z nim bezlito-
śnie! Zrzucił go na planety Pātāla! Czym Bali sobie na to zasłużył? Dlaczego Pan 
potraktował go tak bezlitośnie?”

Wstrętny czarny kolor

Rādhārāṇī powiedziała: „Hej ty, trzmielu! Rozumiesz dlaczego On taki jest? 
To z powodu śyāma – czarnego koloru, niczego więcej. Wszyscy czarni ludzie są 
tacy. Skóra Vāmany była również w czarnym odcieniu. Rāma był czarny i twój 
przyjaciel jest również taki. Ten czarny kolor jest bardzo czarujący. Każdy jest 
nim oczarowany. Jednak takie czarne osoby czynią wstrętne, pozbawione miło-
sierdzia, dwulicowe i okrutne rzeczy. Winą tego wszystkiego jest czarny kolor.”

Wtedy bhramara zabzyczał: „ Dlaczego mówisz, że mój przyjaciel i pan po-
siada tyle wad?”

1 Śrīmad-Bhāgavatam 8.21.29

2 Śrīmad-Bhāgavatam 8.21.26
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„Dlaczego szukam wad w twoim panu? Powiem ci dlaczego: dobra, poważna 
osoba, gentleman, mówi wyłącznie dobre rzeczy. Nigdy nie mówi niczego złego. 
Zatem jeśli nie chcesz tego słuchać, to się wynoś! Dlaczego jeszcze tutaj krążysz 
i nie odlatujesz? W porządku, powiem ci. Twój przyjaciel i pan – Śyāma po pro-
stu nas porzucił. Byliśmy poufnymi przyjaciółmi, lecz On złamał tę przyjaźń i 
odszedł. Nie dotrzymał słowa. Porzucił naszą przyjaźń i my porzuciłyśmy Jego. 
Jednak wciąż nie możemy porzucić Jego kathā – dustyajas tat-kathārthaḥ.1 Po-
wiedział nam: ’ Wrócę.’ Jesteśmy w stanie przeżyć wyłącznie dzięki wspominaniu 
Go. Jego kathā jest tak czarujące, tak atrakcyjne. Jest takie słodkie i pełne nektaru, 
że nie jesteśmy w stanie go porzucić. Postępuje On w taki sposób, że prawie stra-
ciłyśmy przez to życie! Jednak nie możemy umrzeć ponieważ pamiętamy Jego 
kathā. Tak wygląda nasza sytuacja. Ani nie umieramy, ani nie żyjemy! On jest tak 
nirdayāḥ – bezlitosną, okrutną osobą!”

Rādhārāṇī powiedziała: „W Tretā-yudze Śūrpaṇakhā nie mogła nikogo poślu-
bić ponieważ Rāma odciął jej nos i uszy. Stała się tak brzydka, że nikt nie chciał 
się z nią ożenić. W Dvāpara-yudze urodziła się jako Kubjā, garbuska. Twój przyja-
ciel Śyāma był dla niej taki okrutny. Ponieważ nie była piękna, nikt jej nie chciał. 
Ostatecznie pojawił się Kṛṣṇa i gdy dotknął ją, stała się tak cudownie piękna. 
Oznacza to, że chciał się z nią ożenić. Teraz możesz zrozumieć jak okrutny jest 
twój przyjaciel!”

Tattva

To wszystko jest aparā-vicārą – pozornym rozważaniem. Jednak w tattva-
vicāra przekonasz się, że w rzeczywistości Kṛṣṇa jest bardzo miłosierny. Kṛṣṇa 
spełnił pragnienie Śūrpaṇakhi, gdy ta pragnęła wyjść za Niego za mąż. Jednak 
nie mógł tego uczynić w inkarnacji Rāmy. Pan Rāma jest maryādā-puruṣottama – 
najwyższym uosobieniem wedyjskiego posiadania. eka-patnī-vrata – przyjął ślub 
posiadania wyłącznie jednej żony. Jednak w Dvāpara-yudze, Krsna przyjął wiele 
żon. Wówczas spełnił jej pragnienie, gdy urodziła się jako Kubja. Kṛṣṇa przyszedł 
do niej, dotknął ją i stała się wówczas piękną damą. W taki sposób spełnił jej pra-
gnienie i stał się jej mężem. To jest łaskawość. Nie ma tu mowy nawet o odrobinie 
okrucieństwa. Jednak pozornie wydaje się, że ona tam istnieje. Rādhārāṇī mówi 
to, ale czyni to w formie alegorii. Wewnątrz ma w Sobie tyle gniewu, że mówi w 
taki oto sposób. Jednak w rzeczywistości posiada bardzo poufną i głęboką miłość 
do Kṛṣṇy. Tego rodzaju rozmowa znana jest jako citra-jalpa.

Jeśli rozważysz to w świetle aparā-vicāra, król Vāli był niezwykle okrutny. 
Gdy został zabity, jego żona Tārā zaczęła obrzucać Pana Rāmę wyzwiskami. 

1 Śrīmad-Bhāgavatam 10.47.17

Rozdział  XIV – Wady Kṛṣṇy
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Pana Rāma powiedział jej: „Młodszym bratem Vāliego był Sugrīva. Jako że 
Vāli siłą zatrzymał żonę Śugrīvy, postąpił niemoralnie i popełnił wielki grzech.” 
Sugrīva jest przyjacielem Rāmy, zatem jego wrogowie są również wrogami Pana 
Rāmy. „Taka głupia, drańska, grzeszna i niemoralna osoba powinna zostać zabita. 
To będzie dla jej dobra. W innym wypadku popełni jeszcze więcej niemoralnych 
czynności. Lepiej zabić go i zatrzymać cały ten nonsens.” Vāli otrzymał błogo-
sławieństwo, że nikt nie mógł go zabić w walce twarzą w twarz. Z tego powodu 
Rāma ukrył się za drzewem i zabił go z ukrycia. Rāma nie jest bezlitosny. Postąpił 
tak dla dobra Vāli, karuṇa.

A jeśli chodzi o Pana Vāmanadevę, gdy Bali Mahārāja kompletnie oddał się 
Jego lotosowym stopom i ofiarował swą głowę, by ten postawił na niej trzeci krok, 
stał się w ten sposób mahājanem. Ustanowił przykład kompletnego podporząd-
kowania, ātma-nivedana. Chociaż Pana Vāmana strącił Bali na planetę Pātāla, 
obdarzył go wszelkim bogactwem. W rzeczywistości nie związał go. Raczej pełne 
podporządkowanie Bali związało Pana Vāmanadevę sznurem miłości. Pan stał 
się jego odźwiernym i pozostał z nim. Vāmana został związany sznurem miłości, 
więc jako można tutaj powiedzieć o bezlitosnym traktowaniu? Pan jest tak miło-
sierny! To jest tattva-vicāra.

Istnieje tu jeszcze jeden punkt: Pan Kṛṣṇa jest Najwyższą Osobą Boga, jednak 
gopī z Rādhārāṇī na czele nie akceptują Go jako Bhagavāna. W wyniku działania 
Yoga-māyi nikt we Vrajabhūmi nie uznaje Kṛṣṇę za Boga. Vasudeva i Devakī 
uznali Go jako takiego. Pokłonili się Mu i ofiarowali modlitwy. Jednak Nanda 
i Yaśodā nie robią takich rzeczy. Chłopcy pasterze wspinają się na Jego barki i 
mówią: tumi āmi samān! – „Jesteśmy sobie równi.” tumi keno baḍa – „W czym 
jesteś taki wielki Kṛṣṇa? Przecież jesteśmy sama – taki jak my.” Gopī również 
nie wiedzą, że Kṛṣṇa jest Bhagavānem, ani nie traktują Go w taki sposób. Dzieje 
się tak z powodu czystej miłości. Zatem dlaczego Rādhārāṇī mówiła o przeszłych 
inkarnacjach Kṛṣṇy?

Źdźbło w gotującym się mleku

Gdy Rādhārāṇī powiedziała: „W pūrva-līlā – wcześniejszych rozrywkach, 
twój pan lub przyjaciel był Rāmą i Vāmaną,” oznacza to, że jest On Najwyższym 
Panem. Zatem jest w tym pewna sprzeczność. Gopī wiedzą, że Kṛṣṇa jest Naj-
wyższą Osobą Boga, jednak jak mogą jednocześnie o tym nie wiedzieć? Wiedzą i 
nie wiedzą. Jak to możliwe? Jest to bardzo trudne do zrozumienia. Jest to bardzo 
głębokie i poufne pytanie. Wątpliwość ta powinna zostać rozwiana, ponieważ w 
innym wypadku stanie się przyczyną oszołomienia.

Ācāryowie odpowiedzieli na to pytanie. Gdy gopī i Rādhārāṇī są z Kṛṣṇą, za-
pominają, że jest On Najwyższym Panem. Zapominają o wszystkim. Inaczej ich 
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połączenie nie byłoby możliwe. Jest to wynikiem działania Yoga-māyi. Jednak, 
gdy doświadczają przeszywającego bólu rozłąki, to zrozumienie czasami się poja-
wia. Rādhārāṇī opisuje Kṛṣṇę jako Rāmę i Vāmanę w momentach tęsknoty.

Ācāryowie dali następujący przykład: jeśli postawisz na ogniu garnek napeł-
niony po brzegi mlekiem, zagotuje się ono i wykipi. By powstrzymać mleko o 
przelania, tuż przed tym jak się zagotuje należy włożyć do niego kilka małych 
kawałków trawy. Źdźbło wpływa pod pianę i pozostaje niewidoczne. Jednakże, 
gdy mleko zaczyna się gotować źdźbło zaczyna pływać do góry i na dół. W ten 
sposób czasami staje się widoczne. Gdy gopī i Rādhārāṇī doświadczają bólu roz-
łąki, ich sytuacja jest właśnie taka. Ich serce gotuje się i pali. Wtedy to zrozumie-
nie się czasami pojawia i zostaje wyrażone słowami: „Hej Bhagavān! Hej Rāma! 
„Twój przyjaciel był Rāmą.” „W poprzedniej yudze, twój przyjaciel był Vāmaną.” 
Znaczy to, że Kṛṣṇa jest Panem Viṣṇu. Gdy mleko gotuje się, źdźbło czasami wy-
pływa na wierzch i zaraz potem znowu znika pod powierzchnią. Jeśli ktoś myśli: 
„Wyjmę tę trawę,” nie będzie mógł jej pochwycić. Gdy tylko się pojawia, natych-
miast znika w mleku. Na powierzchni jest tylko przez chwilę. Nikt jej nie może 
pochwycić.

Tak samo jest w przypadku bólu rozłąki. Serce się gotuje, gotuje i pali. Wte-
dy pojawia się myśl: „On jest Bhagavānem!” W innym przypadku taka świado-
mość nie ma miejsca. Tak to właśnie wyjaśnili ācāryowie. Czasami gopī mówią 
do Kṛṣṇy:

na khalu gopikā-nandano bhavān
akhila-dehinām antarātma-dṛk

O przyjacielu, w rzeczywistości nie jesteś synem gopī Yaśody, raczej jesteś 
świadkiem przebywającym w sercach wszystkich wcielonych dusz.1

Pożyczone

Jest jeszcze trzeci punkt. Śrī Rādhā i inni we Vrajabhūmi, nie akceptują Kṛṣṇy 
jako Bhagavāna. Nie wierzą w to, ponieważ jest im tak drogi, jest z nimi tak 
blisko, ich relacje są tak poufne. Z powodu czystej miłości i uczucia, którym Go 
darzą, zapomnieli że Kṛṣṇa jest Bogiem. Jednak e śuna kathā – słyszeli o tym od 
innych. Znaczy to, że nie są to ich słowa. Jest to kathā wypowiadane przez kogoś 
innego. Gdy Gargamuni wykonywał nāma-karaṇa saṁskarę, ceremonię nadania 
imienia, powiedział, że Kṛṣṇa jest īśvarą, Bhagavānem. Paurṇamāsī również po-
wiedziała, że Kṛṣṇa nie jest zwyczajną istotą ludzką, że jest Bhagavānem, īśvarą. 

1 Śrīmad-Bhāgavatam 10.31.4

Rozdział  XIV – Wady Kṛṣṇy
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Powiedziała to też Nāndīmukhī. Zatem gopī, Rādhārāṇī i chłopce pasterze słyszeli 
o tym od innych. To nie są ich słowa. To kathā zasłyszane od innych. Czasami, 
gdy jest to konieczne używamy własności innych. Na przykład, bardzo biedne 
małżeństwo nie ma dobrych ubrań, nie mają ani sari, ani dhoti, ani ozdób. Nie 
mają nic. Podczas festiwali każdy ubiera się i ozdabia jak najlepiej. Jednak bieda-
cy nie mają niczego, w co mogliby się ubrać. W tym czasie udają się do bogatych 
sąsiadów mówiąc: „Bierzemy udział w festiwalu. Pożyczcie nam proszę na jeden 
dzień piękne sari, dhoti i jakieś ozdoby.”

Gopī i Rādhārāṇī postępują właśnie w taki sposób. Gdy płaczą, ich serca pło-
ną. Gdy doznają bólu rozłąki z Kṛṣṇą, w czasie, gdy tego najbardziej potrzebują 
używają ich. e śuna kathā – Mówią wówczas co usłyszeli od innych, od takich 
osób jak Gargamuni, Nāndīmukhī i Paurṇamāsī. To nie jest kathā, które prowadzą 
ze sobą Rādhārāṇī i gopī. Pożyczyły je od innych i używają w pewnym momencie, 
tak jak biedacy pożyczają piękne sari, dhoti i ozdoby na dzień festiwalu.

Rādhārāṇī powiedziała: tad alam asita-sakhyair – asita znaczy czarny lub 
śyāma-varṇa.1 „Te osoby, których skóra jest czarnego koloru, są kuṭila nirdayā – 
dwulicowe i bezlitosne.” Rādhārāṇī dała tak wiele dowodów: „Rāma, Vāmana i 
twój przyjaciel Śyāma, wszyscy są czarni. Rāma jest bardzo dobry. Wszystko w 
Nim jest idealne. Jest idealnym przyjacielem, idealnym ojcem, idealnym synem, 
idealnym królem, idealnym mężem. Jest bardzo kwalifikowany i posiada wiele 
wspaniałych cech. Ale to z powodu koloru skóry postąpił w taki sposób. To przez 
ten czarniawy kolor odciął uszy i nos Śūrpaṇace i zabił Vāliego w taki bezlitosny 
sposób. Czarna skóra jest wadą. Zły jest kolor, a nie osoba. Wyłącznie z tego po-
wodu postąpił w taki okrutny sposób z Bali Mahārājem. To nie tak, że winna jest 
osoba. Wina leży w tym czarnym kolorze, śyāma-varṇie.”

Gdy Rādhārāṇī powiedziała w ten sposób, nie myślała, że Kṛṣṇa jest 
Bhagavānem. Powiedziała to wyłącznie z powodu śyāma-varṇy. To jest bardzo 
głębokie.

Głęboka miłość

Słowa jakie Rādhārāṇī wypowiedziała wcześniej nazywane są citra-jalpą. 
Bardzo trudno zrozumieć tajemnicę ukrytą za rozrywkami Kṛṣṇy. Ci, którzy odda-
ją się aparā-vicāra – pozornemu rozważaniu powiedzą, że Kṛṣṇa jest bezlitosny. 
Ale Kṛṣṇa taki nie jest. Kṛṣṇa nie jest dwulicowy. Kṛṣṇa nie jest okrutny. Jest bar-
dzo miłosierny i poważny. Posiada wszelkie dobre cechy, nie ma w Nim nic złego. 
Jeśli zrozumiesz to poprzez tattvę, wówczas zrozumiesz naprawdę. Inaczej, jeśli 
przyjmiesz aparā-vicara – pozorne rozważanie, odnajdziesz w Kṛṣṇie wyłącznie 

1 Śrīmad-Bhāgavatam 10.47.7
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wady. Słowa Rādhārāṇī jest są aparā-vicara. Są zupełnie czymś innym. Mówiła w 
taki sposób motywowana nastrojem citra-jalpa. Jest to kwestia bardzo głębokiej 
miłości i wielkiego uczucia. Rozwinęła w sercu nastrój dąsów i gniewu z powodu 
bardzo głębokiej miłości.

W tym wersecie pojawił się temat niepokoju – vivigna-cetāḥ. Werset ten opisu-
je: „Pan Viṣṇu, który był w wielkim niepokoju, wszedł do nozdrzy Hiraṇyakaśipu 
wraz z jego oddechem.” To słowo vivigna-cetāḥ – „niepokój” jest bardzo istotne. 
To nie tak, że Pan obawiał się Hiraṇyakaśipu. Nie. Śrīla Prabhupāda opisał to 
w znaczeniu. Pan Viṣṇu działał z powodu uczucia i sympatii myśląc: „Jak mam 
postąpić dla jego dobra?” Zrozumienie czynności Pana nie jest łatwe. Dlatego 
podałem ten przykład. Rozrywki Kṛṣṇy, a w szczególności citra-jalpa Rādhārāṇī, 
nie są łatwymi rzeczami do zrozumienia. To jest bardzo poufne.

Rozdział  XIV – Wady Kṛṣṇy
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Rozdział XV – Nadąsane spojrzenie Rādhārāṇī

Tak jak Śrīmatī Rādhārāṇī mówiła bezładnie, kiedy spotkała Uddhavę, tak 
również Śrī Caitanya Mahāprabhu dzień i noc rozkoszował się takimi eksta-
tycznymi rozmowami w nastroju Śrīmatī Rādhārāṇī.

ZNACZENIE: W związku z tym należy zajrzeć do monologu Śrīmatī Rādhārāṇī po 
spotkaniu Uddhavy we Vṛndāvanie. Śrī Caitanya Mahāprabhu zaprezentował po-
dobny obraz takich ekstatycznych nierealnych rozmów. Pełna zazdrości i szaleń-
stwa wskutek zlekceważenia przez Kṛṣṇę, Śrīmatī Rādhārāṇī, krytykując trzmiela, 
mówiła jak niespełna rozumu. W ostatnich dniach Swych rozrywek Śrī Caitanya 
Mahāprabhu przejawił wszystkie symptomy takiej ekstazy. W związku z tym na-
leży zajrzeć do Czwartego Rozdziału Ādi-līli, wersetu 107 i 108.

Pan zwykł czytać książki Vidyāpatiego, Jayadevy i Caṇḍīdāsy, rozkoszując 
się ich pieśniami razem ze Swymi poufnymi towarzyszami, takimi jak Śrī 
Rāmānanda Raya i Svarūpa Dāmodara Gosvāmī.

ZNACZENIE: Vidyāpati był słynnym autorem pieśni o rozrywkach Rādhā-Kṛṣṇy. 
Był on mieszkańcem Mithili, narodzonym w rodzinie bramina. Szacuje się, że swe 
pieśni skomponował podczas rządów króla Śivasiṁhy i królowej Lachimādevī, 
na początku czternastego wieku ery Śaka, prawie na sto lat przed pojawieniem się 
Pana Caitanyi Mahāprabhu. Dwunaste pokolenie potomków Vidyāpatiego żyje 
nadal. Pieśni Vidyāpatiego o rozrywkach Pana Kṛṣṇy wyrażają intensywne uczu-
cie rozłąki z Kṛṣṇą i Śrī Caitanya Mahāprabhu rozkoszował się tymi wszystkimi 
pieśniami w ekstazie rozdzielenia z Kṛṣṇą.

Jayadeva narodził się podczas rządów Mahārājy Lakṣmaṇa Seny z Bengalu, 
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w jedenastym lub dwunastym wieku ery Śaka. Jego ojcem był Bhojadeva, a jego 
matką Vāmādevī. Przez wiele lat mieszkał w Navadvīpie, ówczesnej stolicy Ben-
galu. Miejsce jego narodzin znajdowało się w okręgu Birbhum w wiosce Kendubi-
lva. Jednakże według niektórych autorytetów, narodził się on w Orissie, a jeszcze 
inni mówią, że narodził się on w Południowych Indiach. Ostatnie dni swego życia 
spędził w Jagannātha Purī. Jedną z jego słynnych książek jest Gīta-govinda, która 
jest pełna transcendentalnych dojrzałych uczuć rozłąki z Kṛṣṇą. Gopī przeżywały 
rozłąkę z Kṛṣṇą przed tańcem rāsa, jak wspomina o tym Śrīmad-Bhāgavatam, 
i Gīta-govinda wyraża takie uczucia. Wielu Vaiṣṇavów napisało komentarze do 
Gīta-govindy.

Caṇḍīdāsa narodził się w wiosce Nānnura, która również znajduje się w 
okręgu Birbhum w Bengalu. Narodził się w rodzinie bramińskiej i powiedziane 
jest, że prawdopodobnie również na początku czternastego wieku ery Śakābda. 
Przypuszcza się, że Caṇḍīdāsa i Vidyāpati byli wielkimi przyjaciółmi, ponieważ 
pisma obu wyrażają wielkie transcendentalne uczucia rozłąki. Uczucia ekstazy 
opisane przez Caṇḍīdāsa i Vidyāpatiego zostały w rzeczywistości przejawione 
przez Śrī Caitanyę Mahāprabhu. Rozkoszował się On wszystkimi tymi uczuciami 
w roli Śrī Rādhārāṇī, a Jego towarzyszami odpowiednimi do tego celu byli Śrī 
Rāmānanda Raya i Śrī Svarūpa Dāmodara Gosvāmī. Ci intymni towarzysze Pana 
Caitanyi Mahāprabhu bardzo pomagali Panu w rozrywkach, w których czuł się 
jak Rādhārāṇī.

Śrī Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura komentuje w związku z tym, że takie 
uczucia rozłąki, jakimi rozkoszował się Pan Caitanya Mahāprabhu czytając książ-
ki Vidyāpatiego, Caṇḍīdāsa i Jayadevy, są specjalnie zarezerwowane dla takich 
osób, jak Śrī Rāmānanda Raya i Svarūpa Dāmodara, którzy byli paramahaṁsami, 
ludźmi, którzy z powodu swej zaawansowanej świadomości duchowej osiągnęli 
najwyższą doskonałość. Tematów takich nie powinny dyskutować zwykłe osoby 
imitujące czynności Pana Caitanyi Mahāprabhu. Dla krytycznych studentów po-
spolitej poezji i literatów pozbawionych świadomości Boga, którzy uganiają się za 
cielesnym zadowalaniem zmysłów, nie ma potrzeby czytania takiej wzorowej li-
teratury transcendentalnej. Osoby, które pragną cielesnego zadowalania zmysłów, 
nie powinny próbować imitować służby oddania rāgānuga. W swych pieśniach 
Caṇḍīdāsa, Vidyāpati i Jayadeva opisali transcendentalne czynności Najwyższej 
Osoby Boga. Współcześni krytycy pieśni Vidyāpatiego, Jayadevy i Caṇḍīdāsa po 
prostu sprowadzają ogół ludzi na drogę rozpusty, a to prowadzi jedynie do spo-
łecznych skandali i ateizmu na świecie. Trzeba wystrzegać się nieporozumienia, 
że rozrywki Rādhy i Kṛṣṇy są czynnościami zwykłego młodego chłopca i dziew-
czyny. Zwykłe czynności seksualne młodych chłopców i dziewcząt są rzeczą naj-
bardziej odrażającą. Dlatego osobom pogrążonym w świadomości cielesnej i pra-
gnącym zadowalania zmysłów zabrania się dyskutowania o transcendentalnych 
rozrywkach Śrī Rādhy i Kṛṣṇy.

Mathurā spotyka Vṛndāvan
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Przeżywając rozłąkę z Kṛṣṇą, Śrī Caitanya Mahāprabhu rozkoszował się 
tymi wszystkimi ekstatycznymi czynami i w ten sposób spełnił Swe własne 
pragnienia.

ZNACZENIE: Na początku Caitanya-caritāmṛty powiedziane jest, że Pan Caita-
nya pojawił się, aby skosztować uczuć, jakich Rādhārāṇī doznaje na widok Kṛṣṇy. 
Kṛṣṇa Sam nie był w stanie zrozumieć ekstatycznych uczuć Rādhārāṇī do Nie-
go i dlatego zapragnął przyjąć Jej rolę i w ten sposób doznać tych uczuć. Pan 
Caitanya jest Kṛṣṇą z uczuciami Rādhārāṇī; innymi słowy, jest On połączeniem 
Rādhy i Kṛṣṇy. Dlatego jest powiedziane, śrī-kṛṣṇa-caitanya rādhā-kṛṣṇa nahe 
anya. Wielbiąc jedynie Śrī Caitanyę Mahāprabhu, można rozkoszować się miło-
snymi sprawami Rādhy i Kṛṣṇy razem. Dlatego należy starać się zrozumieć Rādhę 
i Kṛṣṇę nie bezpośrednio, lecz poprzez Śrī Caitanyę Mahāprabhu i Jego wielbi-
cieli. Dlatego Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura mówi: rūpa-raghunātha-pade haibe 
ākuti, kabe hāma bujhaba se yugala-pīriti – „Kiedy rozwinę mentalność służenia 
Śrī Rupie Gosvāmīemu, Sanātanie Gosvāmīemu, Raghunātha dāsa Gosvāmīemu i 
innym wielbicielom Pana Caitanyi i w ten sposób stanę się zdolnym do zrozumie-
nia rozrywek Śrī Rādhy i Kṛṣṇy.

Caitanya-caritāmṛta, Ādi 13.41-43

Transcendentalne szaleństwo

Zrozumienie rozrywek Rādhy i Kṛṣṇy nie jest łatwe.
Pierwszy z tych trzech wersetów Caitanya-caritāmṛty odnosi się do dziesią-

tego Canto Śrīmad-Bhāgavatam, rozdziałów czterdziestego szóstego i siódmego. 
Zostało tam opisane jak Rādhārāṇī wyjawia Swoje uczucia przed trzmielem. Te 
same uczucia rozwinęły się w Mahāprabhu ponieważ odgrywa On Jej rolę. Śrīla 
Prabhupāda powiedział, że zachowywała się niczym szalona kobieta. To transcen-
dentalne szaleństwo znane jest jako divyonmāda. Doznając przenikliwego bólu 
rozłąki z Kṛṣṇą, Rādhārāṇī bardzo często mdlała. Ból rozłąki jest niczym ogień i 
tolerowanie go jest niemożliwe. Takie rozwinięcie miłości jest bardzo wspaniałe 
i znane jest jako mādanākhya-mahābhāva. W tym stanie nic nie jest niemożliwe. 
Stan ten jest niczym ocean.

W nadąsanej wizji, Rādhārāṇī widzi Kṛṣṇę jak cieszy się On z innymi kobieta-
mi z Mathury. Następnie opuszczając je wraca do Vrajabhūmi. W tej wizji widzi 
jak Kṛṣṇa pojawił się, a Ona zamanifestowała māna – dąsy. Kṛṣṇa robi wszystko 
co w Jego mocy, by ją udobruchać, lecz nie udaje Mu się. Odchodzi i przysyła 

Rozdział  XV – Nadąsane spojrzenie  Rādhārāṇī
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posłańca, czarnego trzmiela, by ten załagodził sytuację. W swej nadąsanej wizji 
Rādhārāṇī widzi wszystkie te rzeczy. Mówi: āyāti ca mama nikataṁ yāti ca nih-
rutya māthuraṁ nagaram – „Nasz najukochańszy Kṛṣṇa przybył do nas niezau-
ważony i następnie powrócił do Mathury.” kāścan rāmā ramayati ramaṇaḥ sa 
tatrāpi – „Ma tam wiele kochanek. Inaczej dlaczego przychodzi tutaj niezauwa-
żenie, po czym wraca tam z powrotem?” W umyśle Rādhārāṇī kłębi się ta inten-
sywna myśl. Widzi damy Mathury jak również widzi Kṛṣṇę, który cieszy się w ich 
towarzystwie – dhyāyantī kṛṣṇa-saṅgamam.1 Widząc to wszystko Rādhārāṇī dąsa 
się coraz bardziej i bardziej. To viraha-duḥkha – doświadczanie przeszywającego 
bólu rozłąki jest niczym nieograniczony ocean, a Jej dąsy są niczym wyspa na 
tym oceanie.

Rādhārāṇī widzi czarnego trzmiela latającego wokół Jej stóp. Broda trzmie-
la jest zabarwiona na żółto. Widząc to, Rādhārāṇī dąsa się jeszcze bardziej. To 
jest sañcārī-bhāva. W Ujjvala-nīlamaṇi oraz Bhakti-rasāmṛta-sindhu opisane są 
trzydzieści trzy krótkotrwałe towarzyszące uczucia – sañcārī-bhāvy. Rādhārāṇī 
rozwinęła sañcārī-bhāvę znaną jako nirveda – obojętność, melancholię lub roz-
czarowanie. W tej bhāvie, widzi wszystkie wady i błędy Kṛṣṇy. Rādhārāṇī mówi 
do trzmiela: „Kṛṣṇa jest rezerwuarem tak wielu wad i błędów. Nie ma potrzeby, 
by szukać Jego towarzystwa.”

Dokładnie w tym czasie pojawił się Uddhava. Stając przy Rādhārāṇī słucha 
wszystkiego co mówi, jednak Ona, z powodu nadąsanej wizji nie widzi Uddhavy. 
Widzi wyłącznie czarnego trzmiela.

„Wynoś się stąd!”

madhupa kitava-bandho mā spṛśāṅghriṁ sapatnyāḥ
kuca-vilulita-mālā-kuṅkuma-śmaśrubhir naḥ

vahatu madhu-patis tan-māninīnāṁ prasādaṁ
yadu-sadasi viḍambyaṁ yasya dūtas tvam īdṛk

O trzmielu, o przyjacielu oszusta, nie dotykaj Moich stóp wąsami wysma-
rowanymi kuṅkumą z girlandy Kṛṣṇy, którą zgniotły piersi mojej rywalki! 
Niech Kṛṣṇa zadowala kobiety Mathury. Ktoś, kto wysyła takiego posłańca 
jak ty, z pewnością zostanie wyśmiany na zgromadzeniu Yadu.2

Madhupa kitava-bandho mā spṛśāṅghriṁ – „O trzmielu, o przyjacielu tego nie-
uczciwca Kṛṣṇy! Nie dotykaj Mnie!” kapaṭira-bandhu – „Jesteś przyjacielem tak 
nieuczciwego człowieka. Dlaczego stoisz przede Mną? Wynoś się stąd! Piłeś alko-

1 Śrīmad-Bhāgavatam 10.47.11

2 Śrīmad-Bhāgavatam 10.47.12
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hol. Jesteś wielkim pijakiem! Twój pan to madhu-pati.1 Jesteś Jego sługą i dlatego 
tak się upiłeś. To wcale nie jest czymś dobrym! Pan i sługa są jednym. Jesteś Jego 
sługą i posłańcem.”

Następnie Rādhārāṇī mówi do Swych towarzyszek, sakhī-gaṇa: „O sakhī, nie 
myślicie, że ten posłaniec jest taki prostolinijny. Pozory mylą. Jest bardzo pijany. 
W głowie mu się kręci. Wydaje się być prosty, jednak wcale taki nie jest. Jest 
wielce zakłamany.”

āre kaitava-bandhu! – „O przyjacielu kłamcy, twój pan jest klejnotem pośród 
wszystkich nieuczciwych osób, kapaṭī-cūḍāmaṇi! A ty jesteś repliką swego pana, 
jesteś viṣama-kapaṭī – niezrównanym oszustem! Jeśli nie bylibyście tacy sami, w 
jaki sposób rozwinęlibyście przyjaźń? Choć nieuczciwa osoba za zewnątrz wyda-
je się bardzo prostolinijna, jest w niej tak wiele dwulicowości!”

Słysząc wszystko, co powiedziała Rādhārāṇī, Uddhava pomyślał: „Podejdę i 
złożę pokłon u Jej lotosowych stóp,” po czym wykonał w Jej kierunku jeden krok. 
Jednak Rādhārāṇī go nie widziała. W swojej nadąsanej wizji widziała wyłącznie 
trzmiela. Następnie powiedziała: „O przyjacielu najbardziej nieuczciwej osoby, 
nie dotykaj Moich stóp! Jeśli pragniesz ofiarować Mi pokłony oddal się i zrób 
to tam.” mā spṛśāṅghriṁ – „Nie zbliżaj się do Mnie! Jeśli taki pijak jak ty do-
tknie Moich stóp, zostaną one zanieczyszczone. Nie dotykaj Mnie! Wynoś się! 
Nie znasz chwał Moich stóp? Wiele razy twoi nieczyści wielbiciele dotknęli ich i 
oczyścili się. Nie wiesz o tym?”

Gdy Rādhārāṇī powiedziała to, trzmiel oddalił się i zaczął odfruwać w innym 
kierunku. Widząc to wykrzyknęła: „Och, teraz zamierzasz dotknąć stóp Moich 
sakhī – towarzyszek! Nie! Nie masz prawa dotykać również i tych stóp. Twój 
przyjaciele robił to już wcześniej. Wiele razy, gdy nie udało Mu się dotknąć Moich 
stóp, odchodził by dotknąć stóp Moich towarzyszek. Dotykając ich oczyścił się. 
Nie wolno ci tego robić! Wynoś się stąd!”

Erupcja wulkanu

Uddhava pomyślał: „Przyszedłem tutaj jako posłaniec mego pana. Czy nie 
mam prawa dotknąć Twoich stóp?” Rādhārāṇī usłyszała to Swymi zadąsanymi 
„uszami” tak, jakby powiedział to trzmiel.

Rādhārāṇī powiedziała: „Gdybyś nie przyszedł tutaj pijany, wówczas mógłbyś 
dotknąć Moich stóp. Jeśli powiesz: ‘Nie, nie piłem alkoholu,’ wówczas odpowiem 
ci: ‘Piłeś! Z pewnością to zrobiłeś. Udowodnię ci to. Widać to po tym jak wy-
glądasz. Jesteś wielkim pijakiem. Kręci ci się w głowie.’ Jeśli powiesz: ‘Co jest 

1 Madhu-pati jest imieniem Kṛṣṇy, które znaczy „Pan Mathury.” Madhu oznacza jednak również al-
kohol.
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nie tak z moim wyglądem?’ Ja odpowiem: ‘Dlaczego twoje wąsy są zabarwione 
kuṇkumą? Skąd ją masz? Twój przyjaciel Kṛṣṇa miał na swojej piersi wspaniałą 
girlandę. Siedziałeś na niej, gdy obejmował kobiety z Mathury. One posmarowały 
swoje piersi proszkiem z kuṇkumy i w czasie, gdy obejmowały Kṛṣṇę, proszek 
ten znalazł się na tobie – sapatnyāḥ kuca-vilulita-mālā-kuṅkuma-śmaśrubhir.1 Z 
tak wysmarowaną twarzą przyszedłeś teraz do mnie. Wynoś się stąd! Nie dotykaj 
Mnie! Z pewnością jesteś pijany!’” Gniew w sercu Rādhārāṇī zwiększał się coraz 
bardziej. „W takim stanie przybyłeś tutaj by mnie uspokoić, bym przestała się na 
Niego gniewać. Jednak powinieneś zrozumieć trzmielu, że jesteś tu na próżno. 
Powinieneś powrócić do Mathury. Jest tam wiele dam. Jeśli sprawisz, że jedna z 
nich przestanie się dąsać, zaczną dąsać się inne. W ten sposób spędzić całe swoje 
życie. Zatem nie ma potrzeby, byś tu przychodził. Niepotrzebnie tutaj jesteś. Masz 
tam tak wiele do zrobienia. Dlaczego w ogóle tutaj przybyłeś?” Rādhārāṇī mówiła 
w taki oto sposób. Ten rodzaj ekstatycznej mowy znany jest jako prajalpa. Zostało 
to opisane w Ujjvala-nīlamaṇi (14.182):

asūyerṣyā-mada-yujā yo ’vadhīraṇa-mudrayā
priyasyākauśalodgāraḥ prajalpaḥ sa tu kīrtyate

Prajalpa jest mową, która oczernia nietakt kochanka wyrażając w ten sposób 
brak szacunku wobec niego. Zostaje wypowiedziana w nastroju zawiści, za-
zdrości i dumy.

Są tu trzy rzeczy: asūyā, īrṣā oraz garva. Garva oznacza dumę, īrṣā oznacza 
zawiść, zazdrość zaś asūyā oznacza nietolerancję. Są to sañcārī-bhāvy – chwilo-
we, towarzyszące emocje. Rādhārāṇī powiedziała: kitava-bandho – „O przyjacie-
lu oszusta.” Kitava oznacza nieuczciwą, dwulicową osobę. Wraz z tym słowem 
została wyrażona asūyā. Użyła również słowa: sapatni – żony. W ten sposób dała 
do zrozumienia, że damy z Mathury stały się żonami Kṛṣṇy i Jej rywalkami. Sło-
wami: aṅghriṁ mā spṛśa – „Nie dotykaj Moich stóp!” został wyrażona Jej duma. 
Rādhārāṇī pokazuje, że Kṛṣṇa ani nie wie jak przerwać Jej dąsy, ani nie wie kogo 
przysłać, by wykonał to zadanie. Wyszukuje w Nim wady. Mówi, że Kṛṣṇa nie 
jest ekspertem w tych czynnościach. Raz za razem powtarza: „Wynoś się stąd!” 
To jest transcendentalne szaleństwo. Rādhārāṇī stała się niczym szalona, obłąkana 
kobieta.

Ktoś może przypuszczać, że Rādhārāṇī powiedziała to wszystko po uprzednim 
głębokim zastanowieniu. Nie. To nie tak. Jej słowa są niczym erupcje wulkanu. 
Spontanicznie manifestują się wraz z Jej emocjami.

1 Śrīmad-Bhāgavatam 10.47.12
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Oszołomienie Uddhavy

Choć Uddhava słyszał to wszystko, trudno mu było te rzeczy zrozumieć. My-
ślał: „Dlaczego wynajduje tak wiele wad w moim przyjacielu Kṛṣṇie? On jest 
sac-cid-ānanda Bhagavānem, Najwyższą Osobą Boga, pełnym wieczności, wie-
dzy i błogości. Czy jest w Nim tak wiele wad? Czy w ogóle jest możliwe, by 
powiedzieć o Nim coś złego?” Uddhava myślał w taki oto sposób, a Rādhārāṇī to 
wszystko „słyszała” swymi nadąsanymi uszami.

„Och, kwestionujesz to, że mówię tak źle o twoim przyjacielu? O trzmielu, czy 
to są twoje słowa? Mówisz, że nie ma On żadnych wad? A Ja powiem ci, że ma On 
wiele, wiele bardzo poważnych i wielkich wad. Wiem o nich, choć nikt inny nie 
jest ich świadom. Czy wiesz, czego się On dopuścił? Zniszczył całą naszą dharmę, 
karmę, wszystko. Wiesz w jaki sposób to uczynił? Nie użył w tym celu żadnych 
broni: sakṛd adhara-sudhāṁ svāṁ mohinīṁ pāyayitvā1 – zrobił to pozwalając pić 
pełen nektaru smak emanujący z Jego lotosowych ust. Takich adhara-sudhā – 
pełnych nektaru ust nie znajdziesz nigdzie indziej. Tylko dlatego, że pozwolił nam 
go spróbować, zniszczył całą naszą dharmę, karmę, po czym nas opuścił. Jeśli 
powiesz: ‘Och, wy damy Vrajabhūmi jesteście pati-vrata – oddane swym mę-
żom, zatem dlaczego piłyście ten nektar z Jego ust?’ Pytasz o to, bhramamra? 
W porządku, odpowiem ci. Nektar transcendentalnego smaku, który emanuje z 
Jego ust jest tak hipnotyzujący, że nie jesteś w stanie mu się oprzeć. Tak, tak! Gdy 
dziewczyna widzi tylko Jego czerwonawe usta, staje się tak szalona, że musi ich 
spróbować. Ten, kto nie ma takiego szczęścia, kto nie widział przypominającej 
lotos twarzy z czerwonymi ustami, nie będzie w stanie tego zrozumieć. Stałyśmy 
się szalone i dlatego napiłyśmy się z nich. W całym wszechświecie nie znajdziesz 
pełnego nektaru smaku, jaki emanuje z Jego ust. Jednak po tym nas opuścił – ta-
tyaje ’smān bhavādṛk!2

„On jest taki jak ty. Jesteś trzmielem. Siadasz na kwiecie, który ma w so-
bie miód i spijasz go. Gdy miód się kończy, opuszczasz kwiat. Jesteś tak okrut-
ny. Jednak jesteś trzmielem i taka jest twoja natura. Jeśli w kwiecie nie ma już 
miodu, opuszczasz go. Ale co On zrobił? Sprawił, że napiłyśmy się sumanasa 
iva – smaku nektaru emanującego z Jego ust, a następnie nas opuścił. Dlacze-
go? Po to, by pogrążyć nas w oceanie virahy. Powiedz Mi, czy istnieje ktoś, kto 
jest tak okrutny jak On i kto posiada taki zły charakter? Co jest w Nim tą złą 
intencją? Jest nią to, że pozwolił nam spróbować transcendentalny smak nektaru 
Jego ust i pogrążył nas w przeszywającym bólu rozłąki. To jest właśnie tą złą 
intencją. Uczynił to wyłącznie po to, by sprawić nam cierpienie. Jakie to cierpie-
nie? Z powodu niemożliwej do zniesienia niedoli wynikającej z przenikliwego

1 Śrīmad-Bhāgavatam 10.47.13

2 Śrīmad-Bhāgavatam 10.47.13
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bólu rozłąki, my – vraja-gopī umrzemy! Jednak nie możemy umrzeć. Śmierć nas 
nie zabiera, ponieważ ten, kto pił nektar Jego ust nie może umrzeć. Ciało nie 
umiera. Staje się nieśmiertelne. Dlatego nie jesteśmy w stanie umrzeć. Po prostu 
nieustannie doświadczamy bólu i cierpimy, cierpimy i cierpimy. Nic więcej. On 
nam to zrobił.”

„Lakṣmī nie ma inteligencji”

„Jesteś dokładnie jak On! A co takiego robisz? Jesteś przyciągany do piękna i 
zapachu kwiatu. Udajesz się do niego, śpiewasz, bzyczysz, a następnie całujesz go 
i spijasz miód. Twój przyjaciel jest dokładnie taki sam. Z oddali wącha wspaniały 
zapach naszych ciał, następnie przychodzi do nas, śpiewa i gloryfikuje nas, po-
zwala pić ten transcendentalny smak emanujący z Jego ust, a następnie opuszcza. 
On jest taki zakłamany!”

Wtedy Rādhā zamilkła. W tym czasie trzmiel zaczął latać w Jej pobliżu. Słu-
chając jego bzyczenia, mogła „usłyszeć” co mówi: „W nocy tańca rāsa, płakałaś 
i wypowiedziałaś ten werset:

jayati te ’dhikaṁ janmanā vrajaḥ
śrayata indirāśaśvad atra hi

dayita dṛśyatāṁ dikṣu tāvakās
tvayi dhṛtāsavas tvāṁ vicinvate

Gopī powiedziały: „O ukochany, Twoje narodziny na ziemi Vrajy sprawiły, 
że stała się ona nadzwyczaj wspaniała. Z tego powodu Indirā, bogini fortuny, 
zawsze na niej przebywa. My, Twoje oddane wielbicielki, utrzymujemy się 
przy życiu wyłącznie dla Ciebie. Szukałyśmy Cię już wszędzie, zatem prosi-
my, ukaż się nam.”1

Uddhava pomyślał wówczas: „Rādhārāṇī opisuje jak Lakṣmī-devī służy memu 
panu. Skoro jednak posiada On tak wiele wad, dlaczego Lakṣmī jest przy Nim?”

Rādhārāṇī odparła: „O trzmielu, usiłujesz powiedzieć, że skoro Lakṣmī-devī, 
bogini fortuny, służy lotosowym stopom tego mistrza, jak my, które jesteśmy za-
ledwie pasterkami Vrajabhūmi możemy mówić tak źle o twoim panu?”

„W porządku, odpowiem ci. Lakṣmī-devī nie ma inteligencji! hṛta-cetā hy 
uttamaḥ-śloka-jalpaiḥ - Oczarowały ją vāk-cāturi – sprytne słowa twego przyja-
ciela.2 Możesz powiedzieć wówczas: ‘Nie! Lakṣmī-devī nie jest zwykłą kobietą, 

1 Śrīmad-Bhāgavatam 10.31.1

2 Śrīmad-Bhāgavatam 10.47.13
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którą można oczarować.’ Jednak Ja mówię: ‘Czy myślisz, że skoro Lakṣmī jest 
īśvarī, jest bardzo inteligentna, a my nie jesteśmy w ogóle inteligentne ponieważ 
jesteśmy prostymi pasterkami? Nie! To nie jest prawdą. Jesteśmy bardziej inteli-
gentne od niej. Znamy naturę twego pana, Madhu-pati. Lakṣmī jej nie zna.’ Po-
wiem ci coś dla twojego dobra. Nie utrzymuj przyjaźni z tym kapaṭi, z tym Kṛṣṇą. 
Jeśli jednak Mnie nie posłuchasz, będziesz cierpiał tak jak my.’

sakṛd adhara-sudhāṁ svāṁ mohinīṁ pāyayitvā
sumanasa iva sadyas tatyaje ’smān bhavādṛk

paricarati kathaṁ tat-pāda-padmaṁ nu padma
hy api bata hṛta-cetā hy uttamaḥ-śloka-jalpaiḥ

Po tym jak sprawił, że raz wypiłyśmy czarujący nektar Jego ust, Kṛṣṇa nagle 
porzucił nas tak, jak ty porzuciłbyś jakiś kwiat. Zatem jak to jest, że bogini 
Padma [Lakṣmī] dobrowolnie służy Jego lotosowym stopom? Nieszczęście! Z 
pewnością odpowiedzią jest, że jej umysł został skradziony przez Jego pod-
stępne słowa.1

Tutaj, w wersecie czterdziestego siódmego rozdziału dziesiątego Canto, zosta-
ła ukazana mowa znana jako parijalpa. W Ujjvala-nīlamaṇi (14.184), Rūpapāda 
zdefiniował ją w następujący sposób:

prabhor nidayatā-śāṭhya-cāpalyādy-upapādanāt
sva-vicakṣaṇatā-vyaktir bhaṅgyā syāt parijalpitam

Parijalpa jest mową, która posługując się różnymi metodami ukazuje własny 
spryt osłaniając bezlitosność, dwulicowość, niesłowność itd. Pana.

Ten werset z dziesiątego Canto wyraża nidayatā – brak miłosierdzia, śāṭhya 
– dwulicowość oraz cāpalya – niesłowność. Gopī wyrażają okrucieństwo Kṛṣṇy 
mówiąc: sadyas tatyaje – „Opuścił nas.” Opisują Jego skłonność do oszukiwania: 
mohinīṁ pāyayitvā – „Pozwalając nam napić się pełnego nektaru smaku emanują-
cego ze Jego ust, a następnie porzucając, pogrążył nas w oceanie virahy tylko po 
to, byśmy cierpieli.” Opisują również Jego niestałość: bhavādṛk – „Jesteś bardzo 
zmienny, niczym trzmiel przeskakujesz z jednego kwiatu na drugi.” padmā hy api 
bata hṛta-cetā – „Umysł Lakṣmī-devī został skradziony.” Wskazuje to na prostotę 
Lakṣmī, która straciła wszelką inteligencję w rezultacie słuchania słodkich słów 
Kṛṣṇy – uttamaḥ-śloka-jalpaiḥ.

1 Śrīmad-Bhāgavatam 10.47.13
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Bezdomne wędrują po Vṛndāvan

kim iha bahu ṣaḍ-aṅghre gāyasi tvaṁ yadūnām
adhipatim agṛhāṇām agrato naḥ purāṇam

vijaya-sakha-sakhīnāṁ gīyatāṁ tat-prasaṅgaḥ
kṣapita-kuca-rujas te kalpayantīṣṭam iṣṭāḥ

O trzmielu, dlaczego tak usilnie śpiewasz przed nami, bezdomnymi o Panu 
Yadu? Te tematy nie są dla nas czymś nowym. Lepiej śpiewaj o tym przed 
przyjacielem Arjuny, gdy stoi przed Swoimi nowymi dziewczynami, których 
płonące pragnienie w piersiach zaznało teraz ukojenia. Damy te z pewnością 
obdarzą cię jałmużną, o którą prosisz.1

Rādhārāṇī mówi do trzmiela i Uddhava słyszy każde Jej słowo. Czarny trzmiel 
bzyczy, a Ona myśli, że śpiewa on o chwałach swego przyjaciela Kṛṣṇy.

Rādhārāṇī staje się jeszcze bardziej rozgniewania i mówi: „O trzmielu, dla-
czego śpiewasz o chwałach tego oszusta Madhu-pati – kim iha bahu ṣaḍ-aṅghre 
gāyasi tvaṁ yadūnām adhipatim – który stał się teraz yadu-pati – Panem Yadu? 
Jeśli powiesz: ‘Śpiew jest moją naturą,’ odpowiem ci wówczas: ‘W porządku. 
Bardzo dobrze. Możesz śpiewać. Ale czy nie ma jakiegoś innego tematu, o którym 
mógłbyś śpiewać? Śpiewasz o tak okrutnej i dwulicowej osobie! Nie znasz żadnej 
innej piosenki?’ Jeśli powiesz: ‘On jest moim panem. Jestem Jego sługą. Z tego 
powodu muszę śpiewać o Nim i gloryfikować Go.’ W porządku, ale nie powinie-
neś tego robić tutaj. Wynoś się stąd! Idź śpiewać gdzieś indziej! Czy nie ma inne-
go miejsca na świecie, gdzie mógłbyś się udać? Dlaczego przybyłeś akurat tutaj, 
by śpiewać przed nami? Wynoś się! Opuściłyśmy nasze domy. Chodzimy po lesie 
Vṛndāvany, a twój pan otacza się takim bogactwem w Mathurze! Mieszka w tak 
bogatym pałacu, a my jesteśmy bezdomne i wędrujemy po Vṛndāvan. Dlaczego 
tu przyleciałeś, by śpiewać i gloryfikować swego bogatego przyjaciela? Dlaczego 
musisz mówić, gloryfikować i śpiewać o Nim przed nami? Pozbawił nas domów, 
piękna i bogactwa. Nie mamy niczego. Jaki jest pożytek ze śpiewania tutaj o Jego 
chwałach? Stałyśmy się teraz nędzarzami. Powinieneś zrozumieć, że znalazłyśmy 
się w tym stanie wyłącznie z powodu twojego przyjaciela. On jest teraz īśvarą. Jest 
Panem dynastii Yadu i żyje w bogatym pałacu. Jednak my chodzimy tutaj po lesie 
Vṛndāvany pozbawione własnych domów. Zatem dlaczego śpiewasz Jego chwały 
przed nami? Brak ci inteligencji! Nie wiesz co powinieneś nam powiedzieć? Jeśli 
nie możesz znaleźć miejsca, w którym mógłbyś Go gloryfikować – udaj się do 

1 Śrīmad-Bhāgavatam 10.47.14



72

Rozdział  XV – Nadąsane spojrzenie  Rādhārāṇī

Mathury, Madhupurī.1 Idź śpiewać właśnie tam! Słysząc cię, Yadu będą bardzo 
szczęśliwi. My słuchając o Nim nie doświadczamy żadnego szczęścia.”

Następnie w czternastym wersecie czterdziestego siódmego rozdziału dziesią-
tego Canto Rādhārāṇī mówi:

vijaya-sakha-sakhīnāṁ gīyatāṁ tat-prasaṅgaḥ
kṣapita-kuca-rujas te kalpayantīṣṭam iṣṭāḥ

Kuca-ruja – „Teraz twój przyjaciel daje wszelką radość i przyjemność damom 
z Mathury. Przebywa w ich towarzystwie ciesząc się nimi. Zatem idź i śpiewaj 
właśnie tam! Damy z Mathury będą bardzo szczęśliwe. Pogrążą się w oceanie 
szczęścia. Nie przychodź tutaj, by mówić nam o tych wszystkich rzeczach.”

„Jeśli powiesz: ‘Nie, muszę śpiewać właśnie tutaj,’ podpowiem ci: ‘Śpiewaj 
gdzieś indziej. Nie śpiewaj o Nim. Nie znasz innych piosenek? Czy nie masz 
żadnych innych doświadczeń? Powinieneś wiedzieć, że płoniemy w ogniu roz-
łąki. Nasze serca płoną. Nie mamy teraz domów, nie mamy własnego miejsca, 
zostałyśmy pozbawione wiedzy. Nasze serca płoną i doświadczamy takiego prze-
szywającego bólu. Czy nie wiesz, o czym powinieneś tutaj śpiewać? Czy brak ci 
inteligencji? Nikt nie lubi osoby, która mówi lub śpiewa o czymś bez poznania 
nastroju i intencji słuchaczy. Raczej wypędzą kogoś takiego mówiąc: „Wynoś się 
stąd!” Nie wiesz co powinieneś i jak powinieneś mówić!’ Dlatego mówię ci, wy-
noś się stąd!” Tego rodzaju citra-jalpa znana jest jako vijalpa.

Biegły w magicznych sztuczkach

Słysząc to wszystko, Uddhava pomyślał: „Dlaczego Rādhārāṇī mówi w taki 
sposób?” Swym zadąsanym uchem słyszy Ona Uddhavę i odpowiada:

divi bhuvi ca rasāyāṁ kāḥ striyas tad-durāpāḥ
kapaṭa-rucira-hāsa-bhrū-vijṛmbhasya yāḥ syuḥ

caraṇa-raja upāste yasya bhūtir vayaṁ kā
api ca kṛpaṇa-pakṣe hy uttamaḥ-śloka-śabdaḥ

W niebie, na Ziemi, czy niższych rejonach wszechświata, które z kobiet są dla 
Niego nieosiągalne? Poruszy jedynie brwią i uśmiechnie się ze zwodniczym 
urokiem, a one wszystkie stają się Jego. Sama najwyższa bogini wielbi kurz 
Jego stóp. W porównaniu do niej, jaka jest nasza pozycja? Ci, którzy są nędz-

1 Mathurā znana jest jako Madhupurī, co w dosłownym znaczeniu znaczy „miasto miodu.” Z tego 
powodu jest miejscem, w którym trzmiel mógłby być szczęśliwy.
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nikami mogą przynajmniej intonować Uttamaśloka, Jego imię.1

Rādhārāṇī następnie mówi Swoim towarzyszkom: „O sakhī, powinniście 
to usłyszeć. Trzmiel mówi: ‘Nie powinnaś mówić takich nieprzyjemnych słów. 
Damy z Mathury są oddanymi żonami, pati-vrata. Nie będą służyły parā-puruṣa 
Kṛṣṇie, ponieważ nie jest On ich mężem. Nie porzucą swego ślubu pari-vrata i 
oddania dla mężów.’”

„W porządku, powiem ci coś bhramaro. Wiem, że damy w Mathurze są pati-
-vrata. Ale czy istnieje jakaś dama na planetach niebiańskich, na planecie Zie-
mi, czy na niższych planetach, które nie odczuwają atrakcji wobec twojego pana 
Krsny? divi bhuvi ca rasāyāṁ kāḥ striyas tad-durāpāḥ?2 Nie mówię tego z za-
zdrości, czy zawiści. Mówię ci to dla twojej korzyści oraz korzyści wszystkich 
istot. Pokładamy w Nim pełną wiarę i zobacz stan, w którym się obecnie znajdu-
jemy. Zatopił nas w nieograniczonym oceanie virahy. Zatem powtarzam to każ-
demu: ‘Nie ufaj temu oszustowi, bo również skończysz jak my, tonąc w oceanie 
rozłąki.’”

„Zachowanie Kṛṣṇy jest takie wspaniałe i słodkie. Jego uśmiech jest taki słod-
ki. Piękno Jego twarzy jest tak czarujące. Ma tak piękne brwi. Każdy jest do Niego 
przyciągany. Jednak jaki jest tego wszystkiego rezultat? Możesz to zobaczyć na 
naszym przykładzie, to gdzie się teraz znajdujemy. Jest tak wielkim oszustem, że 
jest w stanie oszukać każdego. Jest takim oszustem! Jego serce jest przepełnione 
kłamstwem. Na zewnątrz uśmiecha się, a Jego lotosowa twarz jest bardzo atrak-
cyjna. Jednak wewnątrz ma w Sobie skłonności do oszukiwania i kłamstwa. Ci, 
którzy odczuwają do Niego atrakcję będą cierpieć tak jak my.”

Obelżywe słowa

Rādhārāṇī kontynuuje: „āre bhramara, O trzmielu, jeśli mówisz: ‘Skoro Kṛṣṇa 
ma tak wiele wad, dlaczego tak Ci się podoba? Dlaczego Mu ufałaś?’ Odpowiem 
ci dlaczego: Lakṣmī-devī, która jest īśvarī, również jest do Niego przyciągana. 
Pragnie zdobyć kurz ze stóp twojego przyjaciela Kṛṣṇy – caraṇa-raja upāste.3 
Skoro sama Lakṣmī jest w takim stanie, co można powiedzieć o nas – vayaṁ kā? 
Jesteśmy tylko gopāluṇi – pasterkami, zwykłymi mānuṣi – kobietami, zatem jak 
możemy porzucić przywiązanie do Niego, skoro takie przywiązanie posiada na-
wet Lakṣmī? Twój przyjaciel jest bardzo nieuczciwy. Oczarował również Lakṣmī, 
i jest ku temu powód. Lakṣmī-devī jest panią wszystkich dam. Więc jeśli ktoś jest 

1 Śrīmad-Bhāgavatam 10.47.15

2 Śrīmad-Bhāgavatam 10.47.15

3 Śrīmad-Bhāgavatam 10.47.15
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w stanie przyciągnąć Lakṣmī, będzie mógł przyciągnąć każdą kobietę świata.”
„Jeśli powiesz: ‘Dlaczego jesteś przywiązana do kogoś, kto daje każdemu tak 

wiele bólu i cierpienia?’ Co mam ci odpowiedzieć? On jest māyāvī – ekspertem w 
magicznych sztuczkach. Na imię ma Uttamaśloka, co znaczy ten, kto jest najbar-
dziej sławną osobą. Teraz rozumiem prawdziwy powód dlaczego jest taki sławny 
– jest On ekspertem w skradaniu wszystkim serc i umysłów za pomocą magicz-
nych sztuczek. Słysząc to imię zapominamy o wszystkim i myślimy, że zdobył je 
z powodu bycia oceanem miłosierdzia – karuṇā-sindhu. Teraz rozumiemy jednak, 
że wszystkie Jego czynności, słowa i imiona są pełne oszukaństwa.”

Rādhārāṇī powiedziała:

divi bhuvi ca rasāyāṁ kāḥ striyas tad-durāpāḥ
kapaṭa-rucira-hāsa-bhrū-vijṛmbhasya yāḥ syuḥ

caraṇa-raja upāste yasya bhūtir vayaṁ kā
api ca kṛpaṇa-pakṣe hy uttamaḥ-śloka-śabdaḥ

W niebie, na Ziemi, czy niższych rejonach wszechświata, które z kobiet są dla 
Niego nieosiągalne? Poruszy jedynie brwią i uśmiechnie się ze zwodniczym 
urokiem, a one wszystkie stają się Jego. Sama najwyższa bogini wielbi kurz 
Jego stóp. W porównaniu do niej, jaka jest nasza pozycja? Ci, którzy są nędz-
nikami mogą przynajmniej intonować Uttamaśloka, Jego imię.1

W tym wersecie wyrażone zostały ujjalpa. Ujjvala-nīlamaṇi (14.188) Rūpa 
Gosvāmī zdefiniował ujjalpa jak następuje:

hareḥ kuhakatākhyānaṁ garva-garbhitayerṣyayā
sāsūyaś ca tad-ākṣepo dhīrair ujjalpa īryate

Mówienie o dwulicowej naturze Pana Hari w nastroju złośliwości zrodzonej 
z dumy, wraz z zazdrośnie wypowiadanymi zniewagami, bezpośrednio kiero-
wanymi wobec Jego osoby, zostało określone przez mędrców mianem ujjalpy.

W tym wersecie z dziesiątego Canto, Rādhārāṇī wyraża īrṣā – zazdrość i za-
wiść z dumą, kuhakta – przebiegłość, hipnotyzm czy kuglarstwo oraz asūyā – nie-
tolerancję. Jej słowa: caraṇa-raja upāste yasya bhūtir – „Lakṣmī służy lotosowym 
stopom,” są wyrazem garva – dumy oraz īrṣā – zawiści. Rādhārāṇī mówi również: 
kṛpaṇa-pakṣe hy uttamaḥ-śloka-śabdaḥ – „Kṛṣṇa jest dīna-bandhu – miłosierny 
wobec dīna – najbardziej zdegradowanych i nieszczęśliwych. Z tego powodu na-
zywany jest jako Uttamaśloka.” W tym zdaniu wyrażone zostały: asūyā – nie-

1 Śrīmad-Bhāgavatam 10.47.15
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tolerancja, ākṣepa – krytycyzm oraz kuhakata – żonglerka słowna. Asūyā, czy 
też mātsarya oznacza osobę, która nie jest w stanie tolerować zaawansowania 
innych. One wszystkie są aspektami rodzaju szalonej mowy znanej jako ujjalpa. 
Rādhārāṇī widzi w Kṛṣṇie wyłącznie wady. Nawet poruszanie brwiami – bhrū-
vijṛmbha, uważa za oszukaństwo. Istnieje dziesięć rodzajów citra-jalpy. Ten nazy-
wa się ujjalpa. Wszystkie te rzeczy zostały wyrażone tutaj w słowach Rādhārāṇī, 
gdy ta rozmawiała z trzmielem. Ma to miejsce w piętnastym wersecie czterdzie-
stego siódmego rozdziału dziesiątego Canto.

Nastrój Rādhy

śrī-rādhāra pralāpa yaiche uddhava-darśane
seimata unmāda-pralāpa kare rātri-dine

Tak jak Śrīmatī Rādhārāṇī mówiła bezładnie, kiedy spotkała Uddhavę, tak 
również Śrī Caitanya Mahāprabhu dzień i noc rozkoszował się takimi eksta-
tycznymi rozmowami w nastroju Śrīmatī Rādhārāṇī.1

W znaczeniu Śrīla Prabhupāda napisał:

W związku z tym należy zajrzeć do monologu Śrīmatī Rādhārāṇī po spotkaniu 
Uddhavy we Vṛndāvanie. Śrī Caitanya Mahāprabhu zaprezentował podobny obraz 
takich ekstatycznych nierealnych rozmów. Pełna zazdrości i szaleństwa wskutek 
zlekceważenia przez Kṛṣṇę, Śrīmatī Rādhārāṇī, krytykując trzmiela, mówiła jak 
niespełna rozumu. W ostatnich dniach Swych rozrywek Śrī Caitanya Mahāprabhu 
przejawił wszystkie symptomy takiej ekstazy.

Pieśni Vidyāpatego, Jayadevy oraz Caṇḍīdāsa obrazują uczucia Rādhārāṇī. 
Doznając Jej ekstazy, Mahāprabhu rozkoszował się nimi. Czynił to w towarzy-
stwie Swych drogich i poufnych towarzyszy: Raya Rāmānandy oraz Svarūpy 
Dāmodara Gosvāmīego. Pomagali oni Panu w rozrywkach, by ten czuł to, co czuje 
Rādhārāṇī.

kṛṣṇera viyoge yata prema-ceṣṭita
āsvādiyā pūrṇa kaila āpana vāñchita

W rozłące z Kṛṣṇą, Śrī Caitanya Mahāprabhu smakował te wszystkie eksta-

1 Caitanya-caritāmṛta, Ādi 13.41
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tyczne czynności spełniając w ten sposób Swoje pragnienia.1

W Caitanya-caritāmṛcie (Ādi 1.6), Kavirāja Gosvāmī opisuje trzy pragnienia 
Kṛṣṇy:

śrī-rādhāyāḥ praṇaya-mahimā kīdṛśo vānayaivā-
svādyo yenādbhuta-madhurimā kīdṛśo vā madīyaḥ

saukhyaṁ cāsyā mad-anubhavataḥ kīdṛśaṁ veti lobhāt
tad-bhāvāḍhyaḥ samajani śacī-garbha-sindhau harīnduḥ

Pragnąc zrozumieć chwałę miłości Rādhārāṇī, Swoje wspaniałe cechy, który-
mi jedynie Ona rozkoszuje się poprzez Swoją miłość, i szczęście, które czu-
je, gdy realizuje słodycz Jego miłości, Najwyższy Pan Hari, przepełniony Jej 
emocjami, pojawia się z łona Śrīmatī Śacī-devī, tak jak księżyc pojawia się z 
oceanu.

Te trzy pragnienia nie zostały spełnione w trakcie vraja-līlā, kṛṣṇa-līlā. Pierw-
szym pragnieniem było: praṇaya-mahimā kīdṛśo – „Jak wygląda miłość, czy 
też nastrój Rādhārāṇī?” Drugim pragnieniem Kṛṣṇy było: asvādyo yenādbhuta-
madhurimā kīdṛśo – „Rādhārāṇī smakuje Moje piękno. Jakie ono jest? Jak mógł-
bym zasmakować własnego piękna?” Trzecim pragnieniem zaś było: saukhyaṁ 
cāsyā mad-anubhavataḥ kīdṛśaṁ veti lobhāt – „Jaki rodzaj szczęścia doznaje 
Rādhā smakując Moje piękno? Jak mogę zdobyć te rzeczy?” Te trzy pragnienia 
pozostały niespełnione podczas vraja-līlā. By je spełnić, Kṛṣṇa stał się Gaurą, 
przyjmując nastrój Rādhārāṇī. Nawet Kṛṣṇa nie jest w stanie spełnić tych pra-
gnień. Z tego powodu przyjął Jej nastrój.

Studium podyplomowe

Powinieneś zrozumieć, że Gaurāṅga Mahāprabhu jest w nastroju Rādhārāṇī. 
Śrīla Prabhupāda oświadczył to w dzisiejszym znaczeniu: „(…) wielbiąc samego 
Śrī Caitanyę Mahāprabhu, można zrozumieć miłosne relacje pomiędzy Rādhą i 
Kṛṣṇą.” Powiedział jednak również: „Osoby, które pragną zadowalania zmysłów 
nie powinny imitować rāgānugā-bhakti” oraz „Dla krytycznych studentów po-
spolitej poezji i literatów pozbawionych świadomości Boga, którzy uganiają się 
za cielesnym zadowalaniem zmysłów, nie ma potrzeby czytania takiej wzorowej 
literatury transcendentalnej.” Oni nie są w stanie jej zrozumieć. Raczej zdarzy 
się, że „opatrznie zinterpretują rozrywki Rādhy i Kṛṣṇy jako czynności zwykłego 

1 Caitanya-caritāmṛta, Ādi 13.43
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młodego chłopca i dziewczyny.”
Prabhupāda kontynuuje mówiąc: „Współcześni krytycy pieśni Vidyāpatiego, 

Jayadevy i Caṇḍīdāsa po prostu sprowadzają ogół ludzi na drogę rozpusty, a to 
prowadzi jedynie do społecznych skandali i ateizmu na świecie. Trzeba wystrze-
gać się nieporozumienia, że rozrywki Rādhy i Kṛṣṇy są czynnościami zwykłego 
młodego chłopca i dziewczyny.” Nie można zrozumieć tych tematów dopóki nie 
jest się na poziomie bhāvy. Nie wolno ich błędnie intepretować, myśląc że: „Zwy-
kłe czynności seksualne młodych chłopców i dziewcząt są rzeczą najbardziej od-
rażającą. Dlatego osobom pogrążonym w świadomości cielesnej i pragnącym za-
dowalania zmysłów zabrania się dyskutowania o transcendentalnych rozrywkach 
Śrī Rādhy i Kṛṣṇy.”

Zatem zazwyczaj nie dyskutuje się na te tematy. Poruszane są one wyłącz-
nie w towarzystwie tych, którzy są na platformie bhāvy – poziomie bardzo wy-
sokiej świadomości, pełnej świadomości Kṛṣṇy, towarzystwie tych, którzy są 
paramahaṁsami – wielbicielami, którzy osiągnęli najwyższą doskonałość. 
Caitanya-caritāmṛta jest studium podyplomowym i z tego powodu dyskutowana 
jest wśród wysoce zaawansowanych wielbicieli, a nie przez osoby w cielesnej 
koncepcji życia. Oni nie są w stanie jej zrozumieć. Opatrznie ją pojmą i wynik 
tego będzie odwrotny. Stanie się to wyłącznie przyczyną rozpusty i skandalu. Z 
tego powodu Caitanya-caritāmṛta jest studium podyplomowym. Rozpoczęliśmy 
ten wykład, dlatego muszę powiedzieć coś na ten temat. Nie wiem jednak jak da-
lece jesteście w stanie go zrozumieć, ani też nie wiem, w jakim stopniu będę mógł 
wyrazić to w języku angielskim. Na tym polega mój błąd. Proszę wybaczcie mi.

Inną rzeczą jest to, że vraja-gopī porzuciły wszystko dla przyjemności Kṛṣṇy, 
dla Jego szczęścia. Porzuciły wszelkie wedyjskie zasady, rodziny, mężów, te-
ściów. Uczyniły to wszystko wyłącznie dla przyjemności i szczęścia Kṛṣṇy. Po-
rzuciły wszystko – sarva-tyāga.

Gītā mówi: tyāgāc chāntir anantaram – „Osoba osiąga spokój w chwili, w 
której wyrzeka się wszystkiego.”1 Jednak spokój czego lub kogo? Gopī porzuciły 
wszystko. Ale czy uczyniły to dla swojego spokoju? Nie, wyrzekły się wszystkie-
go dla przyjemności i szczęścia Kṛṣṇy. One nie chcą niczego dla siebie. Ich wyrze-
czenie jest wyłącznie dla Kṛṣṇy. Dlatego powiedział im: „Porzuciłyście wszystko 
dla Mojej przyjemności.”

Jest tutaj jeszcze jeden bardzo poufny i głęboki temat. Gdy gopī porzuciły 
wszystko, były kompletnie pozbawione jakichkolwiek vicāra-buddhi – wyrzutów 
sumienia. Myślą wyłącznie: „Jeśli zrobimy to, Kṛṣṇa będzie szczęśliwy.” Nie my-
ślą o niczym innym. Ich cel jest jeden – jak sprawić, że Kṛṣṇa będzie szczęśli-
wy? To jest symptomem amarthā-rati. Rūpa Gosvāmī pisze w Ujjvala-nīlamaṇi 
(14.55):

1 Bhagavad-gītā 12.12
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ityasyāṁ kṛṣṇa-saukhyārtham eva kevala mudyamaḥ

W miłości samarthā, zakochany pragnie wyłącznie szczęścia Kṛṣṇy. 

Inspiracją ich wszystkich czynności jest przyjemność Kṛṣṇy, nic więcej. Nie 
ma mowy o ātmā-sukha – własnej przyjemności. Jeśli miałyby utonąć w oceanie 
szczęścia, w oceanie niedoli lub w nich obydwu, ich jedyną myślą byłoby spra-
wienie przyjemności Kṛṣṇie:

ātma-sukha-duḥkhe gopīra nāhika vicāra
kṛṣṇa-sukha-hetu ceṣṭā mano-vyavahāra

Gopī nie dbają o swą własną przyjemność czy ból. Celem ich wszystkich fi-
zycznych i umysłowych czynności jest sprawienie radości Panu Kṛṣṇie.1

Gopī nigdy nie rozważają własnej przyjemności lub szczęścia. Myślą wyłącz-
nie o przyjemności i szczęściu Kṛṣṇy. Dlatego właśnie działają tak, a nie inaczej.

Złamana obietnica

Gopī porzuciły wszystko nie będą nawet świadomymi, że Kṛṣṇa jest svayam-
bhagavānem – Najwyższą Osobą Boga. One wiedzą wyłącznie o tym, że syn Nan-
dy Mahārāja, Kanu z Vrajabhūmi – ujjvala-nīlamaṇi śyāma – jest ich ukochanym, 
ich życiem i obiektem miłości – prema-sarvāśraya. Jest dla nich wszystkim. Ma-
jąc taką premę porzuciły wszystko. W żadnej literaturze świata nie znajdziecie 
nigdzie takiej tyāgi, takiego wyrzeczenia dla Kṛṣṇy. Ono nie ma sobie równych. 
Z powodu ich miłości obietnica Kṛṣṇy została złamana. Obiecał: ye yathā māṁ 
prapadyante tāṁs tathaiva bhajāmy aham – „W zależności od tego jak ktoś się 
do Mnie zbliża, odwzajemniam się stosownie.”2 Kṛṣṇa nigdy nie staje się dłużni-
kiem. Zawsze spłaca Swoje długi. Jednak ta obietnica została złamana dzięki gopī. 
Jako że nic nie chciały, w jaki sposób mógł się im odwzajemnić? Jeśli istniałyby 
jakaś intencja, jakieś pragnienie, wówczas Kṛṣṇa byłby w stanie to zrobić. Jednak 
gopī niczego nie chcą. Z tego powodu jego obietnica została złamana. One nie 
pragną svarga-sukha, bhukti-sukha, mukti-sukha, siddhi-sukha czy seva-sukha – 
przyjemności niebiańskiej, przyjemności materialnej, przyjemności wyzwolenia, 
przyjemności mistycznych doskonałości, czy przyjemności służby. Nie chciały 
żadnej z tych rzeczy. Zatem co da im Kṛṣṇa? Jak się im odpłaci? Ponieważ gopī 

1 Caitanya-caritāmṛta, Ādi 4.174

2 Bhagavad-gītā 4.11
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niczego nie chcą, obietnica Kṛṣṇy – ye yathā māṁ prapadyante tāṁs tathaiva 
bhajāmy aham – została złamana.

Istnieją trzy przyczyny złamania tej obietnicy. Pierwszą z nich jest to, że gopī 
nie chciały niczego dla siebie. Nie były zainteresowane ātmā-sukha – własną 
przyjemnością i szczęściem. Zatem Kṛṣṇa nie ma im co dać.

Drugim powodem jest to, że mają one wyłącznie jedno pragnienie – zadowolić 
Kṛṣṇę i sprawić, by był szczęśliwy. Ich jedynym pragnieniem jest przyjemność i 
szczęście Kṛṣṇy. Jeśli ktoś chce dać pełnię przyjemności i szczęścia Kṛṣṇie, co po-
winien uczynić? Porzucić własne szczęście. Jeśli ktoś oddaje wszystko, wówczas 
osoba, która to przyjmuje staje się jego dłużnikiem. W jaki sposób będzie mogła 
się odpłacić?

Trzecim powodem jest to, że uwaga gopī była skupiona wyłącznie na jednym 
obiekcie – Kṛṣṇie. Z drugiej strony uwaga Kṛṣṇy jest podzielona pośród wielu 
obiektów. Ponieważ Kṛṣṇa jest rezerwuarem wszystkich nastrojów, odwzajemnia 
się stosownie wszystkich rodzajom bhaktów – śānta, dāsya, sakhya, vātsalya oraz 
mādhurya. To właśnie z tego powodu Jego uwaga jest skupiona na wielu obiek-
tach na raz. Jednak uwaga gopī skupia się wyłącznie na jednym obiekcie. Dlatego 
obietnica Kṛṣṇy: ye yathā māṁ prapadyante tāṁs tathaiva bhajāmy aham zostaje 
złamana, gdy widzi On miłość gopī. Powiedział: na pāraye ’haṁ1 – „Jestem wam 
całkowicie zobowiązany. Nie jestem w stanie się wam odpłacić, ponieważ niczego 
nie pragniecie. Co mogę zrobić?” By spłacić ten dług stał się Gaurą przyjmując 
nastrój Rādhārāṇī. Teraz spłaca go płacząc, płacząc i płacząc za Kṛṣṇą, tak jak 
Rādhārāṇī płacze i odczuwa przeszywający ból rozłąki z Nim. To jest Gaura. On 
jest Kṛṣṇą, jednak uczucie, nastrój jest dokładnie taki, jaki odczuwa Rādhārāṇī. 
Tak jak Ona płacze tonąc w bezkresnym oceanie rozłąki, podobnie Gaura spala 
Siebie w ogniu rozłąki z Kṛṣṇą. Zawsze płacze i płacze mówiąc niczym szalona 
kobieta dokładnie tak, jak czyni to Rādhārāṇī. Symptomy szaleństwa u Gaury i 
Rādhy są dokładnie takie same. To właśnie dlatego Mahāprabhu smakował pieśni 
Vidyāpatiego, Caṇḍīdāsa oraz Jayadevy w towarzystwie Raya Rāmānandy oraz 
Svarūpy Dāmodara Gosvāmīego.

Niektóre z istotnych pytań i odpowiedzi, które miały miejsce po tym wykładzie, 
załączone są na końcu książki.

1 Śrīmad-Bhāgavatam 10.32.11
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Śrīla Prabhupāda napisał:

Forma Pana z fletem w ręku jest najbardziej atrakcyjna, a osobą przyciąganą w naj-
bardziej wzniosły sposób jest Śrīmatī Rādhārāṇī, Rādhikā. Raduje się Ona najbar-
dziej błogim towarzystwem Kṛṣṇy. Czasami ludzie nie mogą zrozumieć, dlaczego 
imię Rādhiki nie jest wymienione w Śrīmad-Bhāgavatam. W rzeczywistości jed-
nakże imię Rādhikā można zrozumieć ze słowa ārādhana, które oznacza, że cieszy 
się Ona najbardziej wzniosłymi sprawami miłosnymi z Kṛṣṇą.1

Roztopione złoto

Czterdziesty siódmy rozdział dziesiątego Canto Śrīmad-Bhāgavatam opisuje 
jak Kṛṣṇa wysłał Uddhavę, by dostarczył gopī przesłanie miłości. Uddhava od-
wiedził je i ostatecznie przyszedł do Rādhārāṇī. Rādhārāṇī leżała w Swoim kuñja 
doznając przeszywającego bólu rozłąki z Kṛṣṇą. Wokół Niej było osiem, najbar-
dziej poufnych sakhī. Gdy Uddhava przybył do tego miejsca ujrzał jak mahā-devī 
leży na ziemi.

sakhī aṅke hima vapu rasanā abaśa
pāṇi-tala dharā-tale śeṣa-daśā daśa2

Jej złociste ciało spoczywało na kolanach sakhī. Nie była w stanie powiedzieć 

1 Znaczenie do Śrīmad-Bhāgavatam 10.3.31

2 Hari-kathā Padāvalī
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ani słowa. Jej ręce, niespokojnie poruszały się tu i tam. Czasami tarzała się po 
ziemi. śeṣa daśā daśa – Manifestowała dziesięć symptomów umierającej osoby. 
To wszystko zostało opisane w Ujjvala-nīlamaṇi. Nie zamierzam rozwijać tego 
punktu, gdyż wyjaśnienie go zajęłoby kolejny dzień. Jest w nim tak wiele do po-
wiedzenia. Gdybym zaczął wyjaśniać ten werset zajęłoby mi to z tydzień. Ostat-
nim z tych dziesięciu stanów daśā daśa jest mṛtyu – śmierć.

Bardzo słabym głosem Rādhārāṇī mówi do Swoich towarzyszek: „Sakhī, co 
mogę powiedzieć? Ta viraha – rozłąka za Gokula-patim, Panem Mego serca, 
Kṛṣṇą, jest tak dotkliwa! viśleṣa janmā jvara – Rozłąka ta sprawiła, że mam wy-
soką temperaturę – 43 stopniową gorączkę.”

Rādhārāṇī powiedziała Lalicie:

uttāpī puṭa-pākato ’pi garala-grāmād api kṣobhaṇo
dambholer api duḥsahaḥ kaṭur alaṁ hṛn-magna-śūlyād api
tīvraḥ prauḍha-visūcikāni cayato ’py uccair mamāyaṁ bale
marmāṇy adya bhinatti gokula-pater viśleṣa-janmā jvaraḥ

„Nie jestem w stanie znieść gorączki rozłąki z Kṛṣṇą, ani też nie jestem w 
stanie wam jej wytłumaczyć. Jest ona niczym złoto topniejące w glinianym 
naczyniu. Gorączka ta daje więcej cierpienia niż trucizna, jest bardziej prze-
szywająca niż piorun Indry, bardziej ostra od włóczni wbitej w serce i bar-
dziej przerażająca od ostatniego stadium cholery.”1

Złotnik wkłada kawałki złota do małego glinianego naczynia, po czym wsta-
wia go do płonącego ognia i przykrywa innym naczyniem. Następnie używając 
miechów sprawia, że żar staje się coraz bardziej i bardziej intensywny i w konse-
kwencji złoto topnieje. Podobnie mówi Rādhārāṇī: „Odczuwam taki żar – uttāpī 
puṭa-pākato – coraz bardziej i bardziej intensywną gorączkę. Czuję, że jest ona 
silniejsza od gorączki wywołanej przez jakąś okropną truciznę – garala-grāmād 
api kṣobhaṇo. Jest duḥsahaḥ –tolerowanie jej jest trudniejsze od tolerowania ude-
rzenia pioruna. Nie jestem w stanie tego zrobić. W każdej chwili łamie moje serce 
– marmāṇy adya bhinatti – nie jestem w stanie tego tolerować. O, Moje sakhī, 
drogie towarzyszki, nie potrafię tego znieść. Nie ma potrzeby, by to ciało nadal 
istniało. Nie widzę sensu w utrzymywaniu go przy życiu. Jest bezużyteczne. Pra-
gnę je natychmiast porzucić.”

1 Lalita-mādhava 3.2.4
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Zdejmij zasuwę z drzwi

Rādhārāṇī umilkła na chwilę po czym powiedziała: „Och! Śmierć nie przycho-
dzi! Pragnę umrzeć, lecz śmierć Mnie nie zabiera. Istnieje jakaś wielka przeszko-
da. Czym ona jest? To słowa Kṛṣṇy: ‘Wrócę, wrócę, wrócę.’ Gdy Akrūra zabrał 
Go na swym rydwanie i opuścił Vrajabhumi, tarzałyśmy się po ziemi krzycząc: 
‘Niech koła tego rydwanu przejadą po naszych ciałach! Pozwól nam umrzeć!’ 
W tym czasie Kṛṣṇa powiedział: ‘Hej! Nie, nie, nie! Nie róbcie tego! Ja wrócę!’ 
Te słowa są wielką przeszkodą. Z ich powodu śmierć nie przychodzi. Cóż mogę 
zrobić?”

W tym czasie Rādhārāṇī spojrzała w niebo i ujrzała kruka lecącego w kie-
runku Mathury. Zawołała: „Hej kruku! Przyleć tutaj do Mnie! Posłuchaj Mnie. 
Czy lecisz do Mathury? Nie udawaj się w żadnym innym kierunku, leć prosto do 
Mathury! Jest tam Pan Mathurā-pati, Mathurānātha. vandana caraṇa – złóż Mu 
pokłony i przekaż Moją wiadomość.”

„Powiedz Mu, że w przypadku pożaru domu, pierwszym obowiązkiem jego 
właściciela jest uwolnienie zwierząt. Nie powinny zostać spalone. Otwórz te 
drzwi i pozwól im wybiec w pierwszej kolejności. Moje ciało jest niczym taki 
dom i stoi ono w płomieniach – viraha-agni – spala się w ogniu rozłąki. Ten 
dom płonie, płonie, płonie. Kto rozniecił ten ogień? Twój Mathurānātha to zrobił. 
Teraz leć tam i powiedz Mu, że Moja prāṇa, Moje życie jest niczym zwierzę w 
tym domu. Dom płonie i nie może z niego wyjść – dagdhuṁ prāna-pasuṁ śikhī 
viraha-bhūr indhe mad-aṅgālaye.1 Dlaczego nie mogę się wydostać? Ponieważ 
na drzwiach jest zamknięta zasuwa – argala. Ta zasuwa jest bardzo mocna. Są nią 
āśārgala-bandhanam – słowa Kṛṣṇy: ‘Ja wrócę.’2”

„Drzwi są zablokowane, a dom stoi w płomieniach. Powiedz Mu, że powinien 
je natychmiast otworzyć. Wówczas Moje życie – prāṇa paśu, będzie w stanie je 
opuścić.” To jest miłość Rādhārāṇī. W miłości Rukmiṇī nie ma czegoś takiego. 
Dla śmiechu Kṛṣṇa sobie z niej zażartował i ona przestraszyła się: „Och, czy On 
ma zamiar mnie opuścić?”

Zabierz Mnie nad Yamunę

Rādhārāṇī zamilkła na kilka chwil, po czym powiedziała do Swoich towarzy-
szek:

1 Lalita-mādhava 3.2.9

2 Lalita-mādhava 3.2.9

Rozdział  XVI – Ogień rozłąki
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jamunā taṭinī kūle, keli kadambera mūle
more laye calalo tvarāya

antimera bandhu haye, jamunā-mūrtikā laye,
sakhī mora lipa sarva-gāye

śyāma-nāma tad-upari, likha saba sahacarī
tulasī-mañjarī diyo tāya

āmāre beṣṭana kari, bala sabe hari hari,
jakhana parāṇa bāhirāya1

Rādhārāṇī powiedziała: „Natychmiast zabierzcie Mnie nad Yamunę, gdyż jest 
Mi bardzo droga. Połóżcie Mnie na jej brzegu pod drzewem Keli-kadamba. Teraz, 
pod koniec życia są one Moimi najlepszymi przyjaciółmi. Weźcie trochę błota 
z Yamuny i wysmarujcie nim Moje ciało. Następnie napiszcie na nim: ‘Śyāma, 
Śyāma, Śyāma, Śyāma, Śyāma, Śyāma.’ Weźcie trochę tulasī-mañjarī i połóż-
cie je na tych imionach. Wtedy Moje drogie sakhī powinniście usiąść wokoło i z 
chwilą, gdy opuszczam ciało powinniście wszystkie intonować:

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

haribol! haribol! haribol!

To jest miłość Rādhārāṇī. Uddhava stał nieopodal i przyglądał się temu 
wszystkiemu. Zrozumiał wówczas: „Kim Ona jest? To z pewnością jest Śrīmatī 
Rādhārāṇī. Wiele razy słyszałem jak mój przyjaciel i pan Kṛṣṇa intonował przez 
sen Jej imiona: ‘Rādhe, Rādhe, Rādhe, Rādhe!’ Z pewnością to jest Rādhā.”

Papużka Rādhārāṇī

Prabhupāda napisał w znaczeniu:

Forma Pana z fletem w ręku jest najbardziej atrakcyjna, a osobą przyciąganą w 
najbardziej wzniosły sposób jest Śrīmatī Rādhārāṇī, Rādhikā.

Kavirāja Gosvāmī napisał w Caitanya-caritāmṛcie (Ādi 4.140):

1 Hari-kathā Padāvalī
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ei prema-dvāre nitya rādhikā ekali
āmāra mādhuryāmṛta āsvāde sakali

Wyłącznie Rādhikā na mocy Swej miłości smakuje nektaru Mojej słodyczy.

Ekalī rādhikā āsvāde sakalī – tylko Rādhārāṇī jest  wstanie smakować w pełni 
słodyczy Kṛṣṇy. Ona jest w stanie poznać ten smak najbardziej.

Następnie Śrīla Prabhupāda kontynuuje:

(…) osobą przyciąganą w najbardziej wzniosły sposób jest Śrīmatī Rādhārāṇī, 
Rādhikā. Raduje się Ona najbardziej błogim towarzystwem Kṛṣṇy. Czasami lu-
dzie nie mogą zrozumieć, dlaczego imię Rādhiki nie jest wymienione w Śrīmad-
Bhāgavatam.

Dlaczego Śukadeva Gosvāmī nie wspomina imienia Rādhārāṇī? Śrīla 
Prabhupāda to wyjaśnia:

W rzeczywistości jednakże imię Rādhikā można zrozumieć ze słowa ārādhana, 
które oznacza, że cieszy się Ona najbardziej wzniosłymi sprawami miłosnymi z 
Kṛṣṇą.1

Śukadeva Gosvāmī podał imię Rādhy w pośredni sposób używając słowa 
aniyārādhito.2 Ārādhana oznacza osobę, która wykonuje czczenie w niewyobra-
żalny sposób. Wielbienie, które ofiarowuje Rādhārāṇī nie ma sobie równych.

Śukadeva Gosvāmī wspomniał również słowo kaścit.3 Kṛṣṇa zabrał jedną gopī 
– kaścit z rāsa-sthalī i odszedł z nią. Znaczy, że zabrał ze sobą kogo? Rādhę. Śu-
kadeva nigdy nie wspomniał imienia Rādhy, powiedział tylko „kaścit.” Dlaczego 
uczynił w taki właśnie sposób?4 Ponieważ wyłącznie Rādhārāṇī doświadcza naj-
wyższym miłosnych relacji – ekalī rādhikā āsvāde sakalī. Osobą, która w pełni 
smakuje czysty miłosny nastrój jest kaścit. Nikt inny nie jest w stanie doświadczyć 
czegoś takiego. Wyłącznie Rādhārāṇī w pełni doświadcza tego miłosnego nastro-
ju. paripūrṇa kṛṣṇa-prema sukha – Zdolność kompletnego smakowania kṛṣṇa-
premy istnieje wyłącznie w Śrīmatī Rādhārāṇī, ponieważ jest Ona – mādanākhya-
mahābhāva-mayī – ucieleśnieniem mādanākhya-mahābhāvy. W pośredni i bardzo 
wspaniały sposób Śukadeva Gosvāmī wypowiedział słowo kaścit nigdy bezpo-
średnio nie wymawiając imienia Rādhy. bujhibe rasika bhakta, nā bujhibe mūḍha 

1 Znaczenie do Śrīmad-Bhāgavatam 10.3.31

2 Śrīmad-Bhāgavatam 10.30.28

3 Śrīmad-Bhāgavatam 10.29.5

4 Śrīmad-Bhāgavatam 10.30.28

Rozdział  XVI – Ogień rozłąki
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– wyłącznie rasika vaiṣṇavowie są w stanie to zrozumieć.1 Ci, którzy są mūdha 
– głupcami nie potrafią zrozumieć dlaczego Śukadeva Gosvāmī użył tutaj słowa 
kaścit. Wyłącznie rasika-jana mogą to pojąć, ponieważ rādhā-tattva jest bardzo 
głęboką i poufną tattvą. Jako, że zwykli ludzie nie są w stanie jej zrozumieć, te-
maty te nie są poruszane w kongregacji takich osób. To jest powodem dlaczego 
Śukadeva nie wypowiedział imienia Rādhy. Innym powodem jest to, że Śukadeva 
Gosvāmī jest papużką Rādhārāṇī. Jej imię jest mu tak bardzo drogie! Gdyby je 
wymówił, wówczas doznałby takiej ekstazy, że jego głos załamałby się i nie byłby 
w stanie wypowiedzieć Bhāgavatam. A miał je powiedzieć w całości w przecią-
gu siedmiu dni. Parīkṣit Mahārāja chciwie na nie czekał. Śukadeva Gosvāmī jest 
papużką Rādhārāṇī i dlatego nie wypowiedział Jej imienia bezpośrednio. Podaj je 
wyłącznie w pośredni sposób. Śrīla Prabhupāda wspomniał o tym: „(…) ludzie nie 
są w stanie zrozumieć dlaczego imię Rādhārāṇī nie zostało wspomniane.”

prabhupādji mahārāja ki jaya!
samavetā bhakta vṛnda ki jaya!
gaura premānande hari haribol!

1 Caitanya-caritāmṛta. Ādi 4.232



86

Rozdział XVII – Kṛṣṇa nigdy nie opuszcza Vṛndāvan

Śrī Caitanya Mahāprabhu jest Kṛṣṇą, jednak Jego nastrój jest inny. Pojawił 
się jako wielbiciel. W szczególności przyjął rādhā-bhāvę – nastrój Rādhārāṇī – 
zawsze płacząc i odczuwając dotkliwego bólu rozłąki z Kṛṣṇą. Choć jest Samym 
Kṛṣṇą, płacze za Nim. Uczy nas jak powinniśmy płakać za Kṛṣṇą. Dopóki tego 
nie robisz, nie osiągniesz Kṛṣṇy. Ci, którzy płakali za Kṛṣṇą, zdobyli Go. Dhruva 
płakał, Bilvamaṅgala płakał. Płakali i zdobyli Go. Kṛṣṇa mówi:

gāyanti mama nāmāni rudanti mama saṁvido
teṣām ahaṁ parikṛta nānya-kṛta janārdana

Ci, którzy śpiewają Moje imiona, i którzy płaczą przede Mną – oni Mnie ku-
pili. Nikt inny nie jest w stanie kupić Janārdany.1

„Zostaje kupiony przez tych, którzy intonują Moje imiona i płaczą przede 
Mną.” To jest cena, którą musisz zapłacić, by otrzymać Kṛṣṇę. Jak możesz zdobyć 
Kṛṣṇę jeśli za Nim nie płaczesz? Będąc praktycznym nauczycielem, Mahāprabhu 
zawsze płakał za Kṛṣṇą, nieustannie odczuwając przeszywający ból rozłąki z Nim 
w stanie rādhā-bhāvy.

Rozłąka oznacza połączenie

Mahāprabhu jest połączoną formą Rādhy i Kṛṣṇy – śrī-kṛṣṇa-caitanya rādhā-

1 Ādi Purāṇa
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kṛṣṇa nahe anya.1 W navadvīpa-līlā istnieje wyłącznie jedno ciało, natomiast we 
vraja-līlā manifestują się dwa ciała – Rādhā i Kṛṣṇa. Milana oznacza sambhogę – 
połączenie. Vipralambha oznacza rozłąkę. Vipralambha-bhāva jest dominującym 
uczuciem Mahāprabhu. Rādhā-bhāva – płacz za Kṛṣṇą jest dominujący, nie kṛṣṇa-
bhāva. W jednej formie, w jednym ciele znajdziecie dwie sprzeczności – sambho-
gę oraz vipralambhę – połączenie i rozłąkę. Taka jest navadvīpa-līlā. Navadvīpa-
kṣetra to vipralambha-līlā-kṣetra. Kṛṣṇa-līlā porównywana jest do nieustannego 
nurtu rzeki. Tak jak rzeka posiada dwa brzegi, podobnie nurt kṛṣṇa-līlā posiada 
dwa brzegi – sambhogę oraz vipralambhę. Jednym brzegiem jest połączenie, dru-
gim zaś jest rozłąka. Brzegiem połączenia jest Vrajabhūmi. Tam nie ma rozłąki. 
Jednak w Navadvīp ona istnieje. Mahāprabhu zawsze doznaje rozłąki będąc w 
stanie rādhā-bhāvy.

Kṛṣṇa odchodzi

W nawiązaniu do tego pojawia się pytanie: Czy we vraja-līlā istnieje wyłącz-
nie połączenie bez rozłąki? Gosvāmī wyjaśnili, że choć we Vṛndāvan ma miejsce 
głównie sambhoga-taṭa – bulwar połączenia, wciąż istnieje tam również przez 
bardzo krótki czas – kṣaṇikayā, rozłąka. Znana jest ona jako prema-vaicittya. 
Można zdefiniować ją jako: „Rozłąkę odczuwaną w obecności ukochanego.” 
Choć Kṛṣṇa i Rādhā są razem obecni, wciąż odczuwają Oni rozłąkę. Ta prema-va-
icittya jest bardzo wspaniała. Rūpa Gosvāmī opisał ją w dwóch przedstawieniach: 
Lalita-mādhava oraz Vidagdha-mādhava.

Lalita-mādhava opisuje: nava-vṛndāvana saṅgam milana viraha ekādika pre-
ma-vaicittya – Nava-vṛndāvana jest przykładem prema-vaicittya, gdzie pomimo 
bycia razem, Rādhā i Kṛṣṇa odczuwają ból rozłąki. Siódmy akt Lalita-mādhava 
zatytułowany jest Nava-vṛṇdāvana Saṅgama.

Gdy Akrūra zabrał Rāmę i Kṛṣṇę do Mathury, wszyscy vrajavāsī odczuwali 
przeszywającego bólu rozłąki. Czuli się tak, jakby opuściło ich życie ponieważ 
życiem tym jest Kṛṣṇa. Gdy Kṛṣṇa odjechał do Mathury, rozłąka którą odczuwali 
vrajavāsī – Nanda, Yaśodā, chłopcy pasterze i gopī z Rādhārāṇī na czele – zna-
na jest jako mathurā-viraha. Gdy Akrūra zabierał ze sobą w rydwanie Rāmę i 
Kṛṣṇę, wszystkie gopī położyły się przed nim mówiąc: „Niech przejadą nas koła 
rydwanu. Pozwól nam umrzeć.” Odczuwały tak silny ból rozłąki! Jednak Kṛṣṇa 
pocieszył je mówiąc: „Mam tam do załatwienia pewną sprawę. Gdy tylko skończę 
to, co mam do wykonania, wrócę.” Słowa te są jedyną nadzieją gopī, dzięki której 
utrzymują się przy życiu: „Kṛṣṇa obiecał, że wróci.”

1 Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura,  Śrī Guru-paramparā 6
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Wiadomości

Te wszystkie rzeczy zostały wspomniane w czterdziestym szóstym i czter-
dziestym siódmym rozdziale dziesiątego Canto Śrīmad-Bhāgavatam. Szczególnie 
opisuje to rozdział czterdziesty siódmy znany jako Bhramara-gītā – pieśń trzmie-
la. Kṛṣṇa wysłał Uddhavę z Mathury do Vrajabhūmi. To nie tak, że wyłącznie 
vrajavāsī doznawali dotkliwego bólu rozłąki za Kṛṣṇą. On również tęsknił za 
nimi. Dlatego wysłał Uddhavę, by ten dostarczył im przesłanie miłości.

Uddhava udał się do Vrajabhūmi. Co powiedział zostało opisane w dziesiątym 
Canto Bhāgavatam. Nanda i Yaśodā, gopī i Rādhārāṇī, wszyscy cierpieli z powo-
du bólu rozłąki. Kṛṣṇa nie mógł do nich pojechać i oni nie mogli przyjechać do 
Niego. Jedynym rozwiązaniem było wysłanie wiadomości. Dlatego Kṛṣṇa wysłał 
Uddhavę jako posłańca, co znane jest jako Uddhava-sandeśa. Ale i gopī wysłały 
posłańca do Kṛṣṇy, co znane jest jako Haṁsadūta. Rūpa Gosvāmī napisał te dwa 
poematy: Uddhava-sandeśa oraz Haṁsadūta. Kṛṣṇa wysłał przesłanie miłości do 
gopī i one wysłały przesłanie miłości do Niego. Te tematy są tam dokładnie opisa-
ne. Należy przeczytać te dwie książki.

Instrukcja Mahāprabhu

Rūpa Gosvāmī napisał dwa przestawienia: Lalita-mādhava oraz Vidagdha-
mādhava. Pisząc je, Mahāprabhu polecił mu:

kṛṣṇere bāhira nāhi kariha vraja haite
vraja chāḍi’ kṛṣṇa kabhu nā yāna kāhāṅte1

„Nie próbuj zabrać Kṛṣṇy z Vrajy, ponieważ On jej nigdy nie opuszcza. pa-
dam ekaṁ na gacchati – On nigdy nie wychodzi z Vrajabhūmi nawet na krok.” 
Czy Rūpa Gosvāmī wypełnił tę instrukcję, czy też nie? Jeśli przeczytasz te dwa 
dramaty, wówczas przekonasz się, że tego nie uczynił. Zdaje się, że nie wypełnił 
tej instrukcji.

Mamy dwa rodzaje rozważań: aparā-vicāra oraz tattva-vicāra – pozorne roz-
ważanie oraz rozważanie absolutne. Kṛṣṇa opisał to w Bhagavad-gīcie (4.9):

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

1 Caitanya-caritāmṛta, Antya 1.66
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„Moje pojawienie się i czynności nie są materialne. Są transcendentalne. Oso-
ba, która rozumie to poprzez tattvę, wówczas: tyaktvā dehaṁ punar janma naiti 
mām eti so´rjuna – po porzucenie ciała wraca do Mnie. Nigdy więcej ponownych 
narodzin. Już nigdy tutaj nie wróci.” Gdzie tu jest kwestia ponownych narodzin? 
Gdzie tu jest kwestia upadku? Dla osoby, która zrozumiała Kṛṣṇę poprzez tattvę 
nie ma więcej narodzin. Celem rzadko osiąganych ludzkich narodzin – durlabhaṁ 
mānuṣaṁ janma – jest zrozumienie Kṛṣṇy. Istnieją dwa rodzaje rozważań: aparā-
vicāra oraz tattva-vicāra. Jeśli zrozumiemy tattva-vicāra, zrozumiemy również, 
że Rūpa Gosvāmī nie sprzeciwił się instrukcji Mahāprabhu. Wypełnij ją. Nie za-
brał Kṛṣṇy z Vrajabhūmi. Jednak czytając Lalita-mādhava, opisane tam zostało, 
że Kṛṣṇa opuścił Vṛndāvan. Choć wydaje się, że Rūpa Gosvāmī nie wypełnij po-
lecenia Mahāprabhu, jest to wyłącznie pozorne.

„Jestem szaleńcem”

Jest to bardzo, bardzo głęboka filozofia i zrozumienie jej nie jest łatwe. Zazwy-
czaj dyskutowana jest wyłącznie przez paramahaṁsów i nie powinna być dysku-
towana wśród neofitów. Paramahaṁsowie mogą ją zrozumieć, nikt inny. Dlatego 
zazwyczaj się o niej nie dyskutuje. Zatem możesz zapytać: „Dlaczego mówisz te 
wszystkie rzeczy skoro większość wielbicieli to neofici? Oni nie są w stanie jej 
zrozumieć.” Możecie powiedzieć, że jestem głupcem i szaleńcem. Tak, być może 
nim jestem. Akceptuję to. To jest moim certyfikatem. Po raz pierwszy przybyłem 
do Ameryki w 1986 roku. W tym czasie zarezerwowałem bilet, by przyjechać 
tutaj, do New Vṛndāvan. Miałem pragnienie: „Udam się do New Vṛndāvan i po-
wiem o nava-vṛṇdāvana-saṅgama.” To pragnienie było ze mną od 1986 roku. 
Jednak Kṛṣṇa nie chciał, by zostało to powiedziane w tamtym czasie. Gdy przyby-
łem do Gītā-nāgarī bardzo zachorowałem. Dlatego nie mogłem tutaj przyjechać i 
wróciłem do Indii. Tym razem jednak pomyślałem: „Powiem to przed bóstwami 
Rādhā-Vṛndāvan Candra. Być może spełnią moje pragnienie.” Dlatego mówię to 
dla Nich i ci, którzy są wielkimi szczęśliwcami, będą w stanie to zrozumieć dzięki 
Ich łasce. Błagam u Ich lotosowych stóp, by obdarzyli was łaską. Jeśli ją otrzyma-
cie, wówczas będziecie w stanie zrozumieć ten temat. Powiemy to dla przyjemno-
ści Kṛṣṇy oraz dla przyjemności guru i Gaurāṅgi. To jest moją sevą – służbą. Nie 
mówię tego, by sprawić przyjemność swojemu umysłowi. Słowa te są dla przy-
jemności guru i Gaurāṅgi, dla przyjemności Kṛṣṇy. Śravaṇa i kīrtana – słuchanie i 
intonowanie są służbami dla przyjemności Pana. Słuchacie, wykonujecie sevę dla 
guru, Gaurāṅgi i Kṛṣṇy. Nie powinniście słuchać dla własnej przyjemności. Nie! 
Powinniśmy słuchać dla przyjemności guru i Gaurāṅgi. Osoba, która mówi lub 
wykonuje kīrtana, powinna to robić dla przyjemności guru, Gaurāṅgi oraz Kṛṣṇy. 
Robię to dla ich przyjemności. To jest moim celem.
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Ziemia pęka

W swym przedstawieniu zatytułowanym Vidagdha-mādhava, Rūpa Gosvāmī 
opisuje vraja-līlā kāhāṇī – rozrywki Vrajy. Lalita-mādhava, do aktu drugiego 
również opisuje vraja-līlā. W akcie drugim ma miejsce zabicie Śaṅkhacūḍy. Na-
stępnie w akcie trzecim Akrūra przybywa do Vṛndāvan i zabiera Rāmę i Kṛṣṇę 
do Mathury. To jest bhāvi-viraha – rozłąka odczuwana w oczekiwaniu na odej-
ście ukochanego. Vrajavāsī – mieszkańcy Vrajabhūmi odczuwali przeszywający 
ból rozłąki z Kṛṣṇą. Następnie, gdy zaczęły się toczyć koła ratha – rydwanu, od-
czuwali bhavan-virahę – rozłąka doznawana w czasie odejścia ukochanego. Gdy 
Krsna wszedł do rydwanu i usiadł w nim powiedział: etās tūrṇaṁ nayata kiratīr 
ārti-miśras tamisrā – „O Moi drodzy vrajavāsī, mieszkańcy Vrajabhūmi, w jakiś 
sposób przeżyjcie te dni i noce smutku. W przyszłości znów się połączymy. Po-
wrócę.” Dał im te słowa otuchy: „Tak, powrócę.” Powiedział: bhāvī bhāvyā punar 
api mayā maṅgalaḥ saṅgamo vā – „W przyszłości będzie miało miejsce połącze-
nie. Jakoś tolerujcie te pełne cierpienia dni i noce rozłąki.”1

Paurṇamāsī-devī jest yoga-māyā śakti. Gdy spoglądała na koła rydwanu po-
wiedziała:

yena syandana-nemi-nirmita-mahā-sīmanta-dambhād idaṁ
hā sarvaṁ sahayāpi nirbharam abhūd dūrād vidīṛṇaṁ bhuvā2

Choć Matka Ziemia toleruje wszystko, pęka pod kołami rydwanu Akrūry. 
Nie jest w stanie tolerować cierpienia i bólu rozłąki z Kṛṣṇą.

Następnie zamanifestował się przeszywający ból rozłąki gopī oraz divyonmāda 
– boskie szaleństwo Rādhy, udghūrṇā – Jej niekontrolowane zawroty głowy oraz 
citra-jalpa – wszelkiego rodzaju obłąkańcze rozmowy. Bhramara-gītā – Pieśń 
Trzmiela w dziesiątym Canto Śrīmad-Bhāgavatam opisuje udghūrṇā oraz ci-
tra-jalpę Rādhārāṇī. Trzeci akt Lalita-mādhava zatytułowany jest: „Unmatta-
rādhikā.” Unamta znaczy „szalony.” Po tym, jak Kṛṣṇa wyjechał do Mathury, 
Rādhārāṇī powiedziała w bólu rozłąki z Nim:

kva nanda-kula-candramāḥ kva śikhi-candra-kālaṅkṛtiḥ
kva mandra-muralī-ravaḥ kva nu surendra-nīla-dyutiḥ

1 Lalita-mādhava, akt 3.scena 1.42

2 Lalita-mādhava, akt 3 scena 1.44



91

Mathurā spotyka Vṛndāvan

kva rāsa-rasa-tāṇḍavī kva sakhī jīva-rakṣauṣadhir
nidhir mama suhṛttamaḥ kva tava hanta hā dhig vidhiḥ1

„Gdzie jest nanda-kula-candramāḥ – księżyc dynastii Nandy? Gdzie jest śikhi-
candra-kālaṅkṛtiḥ – ten Kṛṣṇa z pawim piórem na głowie? kva mandra-muralī-
ravaḥ – Gdzie jest Kṛṣṇa, który tak słodko gra na flecie? kva rāsa-rasa-tāṇḍavī 
– Gdzie jest ten Kṛṣṇa, który tańczy w tańcu rāsa? kva sakhī jīva-rakṣauṣadhir 
nidhir mama – gdzie jest Kṛṣṇa, który jest uśmierzającym balsamem na Moje 
dotknięte chorobą serce? hā! dhik! Nieszczęście! Nieszczęście!”

Rādhā tonie

Śyāma viraha unmādinī – Rādhārāṇī kompletnie oszalała w wyniku rozłąki z 
Śyāmą. Wraz z poufną sakhī Viśākhą, wskoczyła do Kālindī, Yamuny i utonęła. 
na una hado utthidā, na una hado utthidā – „By nigdy więcej nie powstać. Nigdy 
więcej.”2 Lalita-mādhava składa się z dziesięciu aktów. Po tym, jak Rādhārāṇī topi 
się w akcie trzecim, wraz z początkiem aktu czwartego rozpoczyna się mathurā-
dvārakā-līlā.

Mahāprabhu polecił Rūpie Gosvāmīemu: kṛṣṇere bāhira nāhi kariha vraja 
haite – „Nie zabieraj Kṛṣṇy z Vrajabhūmi.” Jednak co zrobił Rūpa? W Lalita-
mādhava opisał jak Akrūra zabrał stamtąd Kṛṣṇę. Pozornie sprzeciwił się instruk-
cji Mahāprabhu. Jeśli jednak zrozumiesz to w oparciu o tattva-vicāra, wówczas 
przekonasz się, że nie ma w tym żadnego nieposłuszeństwa.

Nava-vṛndāvan

Jeśli Rādhā utonęłaby w Kālindī razem ze Swą prāṇa-sakhī Viśākhą, jak mo-
głoby dojść do spotkania z Kṛṣṇą? To jest nasz problem oraz pytanie, na które 
należy odpowiedzieć. Po tym jak Rādhā i Viśākhā utopiły się w Yamunie, Kālindī-
devī zabrała je i oddała swemu ojcu Sūryadevie – bogu słońca. Jego oddanym 
wielbicielem jest Satrājit, a którego córką jest Satyabhāmā. Rādhā wniknęła w 
jej ciało w Dvārace. To jest nava-vṛndāvana-saṅgama. Była tam również Nava 
Vṛndā-devī, jedna ze służek Rādhārāṇī. Rādhā będąc w Satyabhāmie odczuwała 
przeszywający ból rozłąki z Kṛṣṇą. By ulżyć Swemu cierpieniu, poleciła Viśva-
karmie by stworzył replikę Vṛndāvan, Nava-vṛndāvan, takie jak to New Vṛndāvan. 
Poleciła również, by stworzył bóstwo Śyāma. Viśvakarma zrobił to wszystko.

1 Lalita-mādhava 3.1.45

2 Lalita-mādhava 3.2.74
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Gdy Rādhā w ciele Satyabhāmy ujrzała bóstwo Śyāma, powiedziała: so ‘yam 
jīvita-bandhur indu-vadane bhūyaḥ samāsāditaḥ – „Raz jeszcze osiągnęłam naj-
bardziej ukochanego Pana Mego serca.”1 Każdego dnia dekorowała bóstwo, na-
kładając na niego tilak, papkę sandałową, girlandy oraz ofiarowała pūję kadzi-
dłem, pādya oraz arghya.

Kṛṣṇa będąc w Dvārace również doświadczał przeszywającego bólu rozłą-
ki z Rādhą. By ulżyć Swej niedoli, czasami zwykł chodzić do Nava-vṛndāvan. 
Pewnego dnia Śyāmasundara przyszedł tam w towarzystwie Swego przyjaciela 
Madhumaṅgala. Gdy wszedł tam, ujrzał piękne bóstwo siebie Samego. Zdumiony 
powiedział: sakhe madhumangala! katham āraṇya-veśa-dhāriṇī hariṇīyaṁ mad-
aṅga-pratimā – „Jesteśmy w samym środku dżungli. W jaki sposób pojawiło się 
tutaj to bóstwo? Myślę, że z całą pewnością jest to dzieło Viśvakarmy.”2 Krsna 
wie o wszystkim. Powiedział: „Madhumaṅgala, mój przyjacielu, kto przychodzi 
tu codziennie i wielbi to bóstwo? Kim jest ta osoba? W czasie gdy ofiarowuje 
candana – papkę sandałową, nieustannie roni łzy. Widać to tutaj wyraźnie.” Kṛṣṇa 
pomyślał: „Dzisiaj pragnę ją złapać. Kim jest ta osoba?” Co wtedy zrobił Kṛṣṇa? 
Z pomocą Madhumaṅgala usunął bóstwo z kuñja i Samemu stanął nieruchomo na 
jego miejscu. Dziś Kṛṣṇa zobaczy to na własne oczy.

Spotkanie w Dvārace

Wtedy na miejsce przyszła Satyabhāmā wraz ze Swoją towarzyszką Nava-
vṛndą. Widząc Satyabhāmę, Kṛṣṇa rozpoznał Rādhārāṇī i będąc tym kompletnie 
zaskoczony, powiedział: hanta hanta kathaṁ saiveyaṁ me prāṇa-vallabhā rādhā 
– „Och! Przecież to Moja prāṇa-vallabha Rādhā.”3 Kṛṣṇa wiedział, że Rādhā po-
rzuciła ciało topiąc Się w Kālindī i opuściła ten świat. „Jednak w jakiś sposób jest 
to Moja prāṇa-vallabha Rādhā. By Mnie uszczęśliwić, Viśvakarma stworzył te 
Nava-vṛndāvan, sztuczne Vṛndāvan. Inaczej w jaki sposób Rādhārāṇī byłaby tutaj 
w Dvārace?”

Rādhārāṇī w ciele Satyabhāmy zwykła przychodzić tutaj każdego dnia, by 
ofiarować wielbienie bóstwu. Jednak dzisiaj na jego miejscu stał Sam Kṛṣṇa. Gdy 
spojrzała na Niego powiedziała: „Ha! To jest Kṛṣṇa! To nie jest bóstwo. Viśva-
karma wykonał wspaniałą robotę. Kṛṣṇa wygląda jak żywy.” Następnie zaczęła 
ronić łzy i ze złożonymi dłońmi powiedziała: a-i padibimbe.4 Pratibimba znaczy

1 Lalita-mādhava 6.1.41-44

2 Lalita-mādhava 7.101

3 Lalita-mādhava 7.112

4 Lalita-mādhava 7.114
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„odbicie” lub „bóstwo.” Zapytała: „Czy u Niego jest wszystko dobrze? Czy pad-
ma-lo cana – lotosooki Kṛṣṇa dobrze się czuje? Czy jest z Nim wszystko, co 
pomyślne?” Kṛṣṇa stojąc tam odpowiedział: ayi māyā-yantra-mayī rādhike – „O 
zrodzona z magii iluzjo Rādhy, teraz u Niego jest wszystko dobrze.1 Jest z Nim 
wszelka pomyślność ponieważ jesteś niczym Rādhā i przyszłaś teraz do tego miej-
sca. Jej już tutaj nie ma, ale niczym Ona, kuśala-praśna – pytasz o pomyślność 
Kṛṣṇy.” Rūpa Gosvāmī napisał: satyam idānīm eva kṛṣṇaḥ kṣemī. yad iyam sarva-
mudrayā taṁ lokottaram anukurvati tvam asya kṣemaṁ pṛcchasi – „Kṛṣṇa jest w 
tej chwili rzeczywiście szczęśliwy, ponieważ Twoje cechy dokładnie przypomina-
ją niezwykłe cechy Rādhārāṇī i na dodatek pytasz o Jego zdrowie.”2

Następnie satyabhāmā-rūpa-rādhā powiedziała do Swej sakhī Nava-vṛndy: 
sakhī, padimavi edaṁ kiṁ pi mahuraṁ vaharedi – „Viśvakarma stworzył napraw-
dę cudowne bóstwo, bóstwo które mówi w taki słodki sposób.”

Kṛṣṇa myślał w głębi serca: aho gandharva-purānukāriṇo ‘pi māyā-gandharva-
nāṭyasya kāpi cira-camatkāra-kāritā – „Ach! Ten magiczny miraż Rādhy jest tak 
wspaniały. Jest Jej dokładnym odbiciem.3 Viśvakarma jest wielkim ekspertem. 
Stworzył takie wspaniałe Nava-vṛndāvan. Choć to Vṛndāvan nie jest prawdziwe, 
jest w nim Rādhārāṇī. Ona wygląda dokładnie niczym Rādhā.”

Następnie satyabhama-rūpa-rādhā płacząc w żałości powiedziała: a-i kṛṣṇa-
paḍime – „O, bóstwo Kṛṣṇy,” ha durbhāginī – „Jestem nieszczęśliwa.4 Błagam 
Cię o jałmużnę. Jestem w ogromnej niedoli. Jestem dukhiṇī. Doświadczam prze-
szywającego bólu rozłąki z Kṛṣṇą. Pojaw się proszę przede Mną niczym żywa, 
poruszająca się osoba. Wówczas Moje oczy doświadczą odrobiny przyjemności.”

Kṛṣṇa-virahi – Kṛṣṇa również odczuwał rozłąkę z Rādhą. W tym czasie po 
Jego policzkach zaczęły płynąć łzy. Satyabhāmā-Rādhā natychmiast je otarła jed-
nak wciąż nie mogąc zrozumieć, że stoi tam prawdziwy Kṛṣṇa. Myśląc, że jest 
On bóstwem, powiedziała wychwalając umiejętności Viśvakarmy: „Stworzył tak 
wspaniałe bóstwo, które mówi w taki słodki sposób.” W tamtej chwili Rādhā od-
czuwa ból rozłąki z Kṛṣṇą. Choć znajdowała się w obecności Swego ukochanego, 
wciąż miała tam miejsce rozłąka. Stan ten znany jest jako prema-vaicittya. To 
jest sambhoga – połączenie, które trwa wyłącznie przez krótki czas. Jest to taki 
wspaniały, słodki i pełnej nektaru smak. Rūpa Gosvāmī wspomniał o tak wielu 
rzeczach.

1 Lalita-mādhava 7.115

2 Lalita-mādhava 7.115

3 Lalita-mādhava 7.116

4 Lalita-mādhava 7.119
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Również i w dziesiątym akcie, daśama aṅka, Rūpa Gosvāmī raz jeszcze opi-
sał połączenie. Wszyscy mieszkańcy Vrajabhūmi spotkali się w Dvārace. W tam-
tej chwili Kṛṣṇa powiedział do Rādhy: praneśvari rādhe prathayasva. kim ataḥ 
paraṁ priya karavāṇi – „Och, Moja droga Rādhe, powiedz proszę co mogę dla 
Ciebie uczynić, by Cię zadowolić?”1

Rādhārāṇī odpowiedziała:

yā te līlā-pada-parimalodgāri-vanyā-parītā
dhanyā kṣauṇī vilasati vṛtā māthurī mādhurībhiḥ

tatrāsmābhiś caṭula-paśupī-bhāva-mugdhāntarābhiḥ
samvītaṁ tvāṁ kalaya vadanollāsi-veṇur vihāram

„O Panie, który przykładasz do Swych pięknych ust lśniący flet, obdarz Mnie 
proszę tym błogosławieństwem. W dystrykcie Mathury jest wiele lasów, które 
unoszą słodki zapach miejsc Twoich rozrywek, które są pomyślne, wspaniałe 
i pełne wszelkiego rodzaju słodyczy. Proszę ciesz się tymi transcendentalnymi 
rozrywkami z nami, gopī, których serca przepełnione są miłością do Ciebie.”2

Rādhārāṇī powiedziała: „O Kṛṣṇo o niestałej naturze, caṭula-cañcala, oto 
Moja modlitwa: ‘Przybądź proszę do Vrajabhūmi, przybądź. To Vṛndāvan, w któ-
rym bawiłeś się w czasie Swych kaiśora-līlā wciąż tam jest. Są tam kuñja. Są tam 
pawie i Rzeka Yamunā. Jest tam Giri-govardhana. Jest tam wszystko. Wszyscy 
na Ciebie czekają. Vṛndāvan jest takie piękne! To piękno jest anupamā – jest nie-
zrównane. Proszę przybądź do tamtego miejsca. My tam jedziemy. Niech vraja-
līlā zamanifestują się raz jeszcze. Pozwól, że wszyscy otoczymy Cię stojącego 
w tribhaṅga-lalita – zgiętej w trzech miejscach rūpie, gdy tak słodko grasz na 
flecie.”

W Caitanya-caritāmṛcie (Madhya 1.82, 1.80) Kavirāja Gosvāmī opisał słowa 
Rādhārāṇī:

tomāra caraṇa mora vraja-pura-ghare
udaya karaye yadi, tabe vāñchā pūre

Drogi Panie, jeśli Twe lotosowe stopy ponownie przyjdą do naszego domu we 
Vṛndāvanie, nasze pragnienia zostaną spełnione.

1 Lalita-mādhava 10.258

2 Lalita-mādhava 10. 261
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sei bhāva, sei kṛṣṇa, sei vṛndāvana
yabe pāi, tabe haya vāñchita pūraṇa

Tak spotkawszy się z Kṛṣṇą i myśląc o atmosferze Vṛndāvany, Rādhārāṇī 
pragnęła, aby Kṛṣṇa ponownie Ją tam zabrał i spełnił Jej pragnienie w tam-
tejszej spokojnej atmosferze.

Rādhārāṇī powiedziała Kṛṣṇie: „Przybądź proszę do Vrajapury. Raz jesz-
cze postaw tam Swoje stopy. Wówczas Moje pragnienia zostaną spełnione. To 
Vṛndāvan jest właśnie tam. Wszyscy jego mieszkańcy tam są. My tam jesteśmy. 
Jeśli tam się udasz, wszystkie Moje pragnienia zostaną spełnione. To jest Moją 
modlitwą.”

„Jak to możliwe?”

Kṛṣṇaḥ priye tathāstu – Kṛṣṇa powiedział: „Niech tak będzie.”1 Następ-
nie Rādhā powiedziała: kadham vi-a – „Jak to możliwe?”2 śrī kṛṣṇaḥ sthagitam 
ivāpasavyato vilokate – Wówczas Kṛṣṇa bez żadnego słowa spojrzał w kierunku 
południa jakby na kogoś czekając.3 praviśaya gārgyā sahāpaṭī-kṣepeṇaikānaṁśā 
– W tym czasie przybyła tam córka Garga Muniego o imieniu Gargī w towarzy-
stwie Ekānaṁśy.4 Yaśodā urodziła bliźniaki, syna i córeczkę. Synem jest Kṛṣṇa, 
zaś córką jest Ekānaṁśā, Yogamāyā. Yogamāyā powiedziała:

sakhī rādhe mātrā saṁśayaṁ kṛthāḥ
yato bhavatyaḥ śrīmad-gokule tatraiva vartante

kintu mayaiva kalā-kṣepārtham anyathā prapancitam
tad etan manasy anubhūyatām

kṛṣṇo ‘py esa tatra gata eva pratīyatām

Moja droga Rādhe, porzuć te wątpliwości. W tej chwili stoisz w pięknej i 
bogatej siedzibie Gokuli Vṛndāvan, choć na mocy czasu zaaranżowałam 

1 Lalita-mādhava 10.262

2 Lalita-mādhava 10.263

3 Lalita-mādhava 10.263

4 Lalita-mādhava 10.264
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to w inny sposób. Tę prawdę będziesz w stanie zobaczyć bezpośrednio w Swo-
im sercu. Zrozum proszę, że jesteś teraz we Vṛndāvan i Twój Kṛṣṇa stoi tuż 
obok Ciebie.1

Yogamāyā powiedziała: „O Rādhe, porzuć wszelkie wątpliwości. Wszyscy je-
steście we Vrajabhūmi. Nie opuściłaś go. Nikt go nie opuścił, ani Kṛṣṇa, ani Ty. 
Wszyscy tam jesteście. Uczyniłam to tylko po to, by stworzyć coś wspaniałego.” 
Yogamāyā aranżuje wszystkie rozrywki Rādhy i Kṛṣṇy.

Kṛṣṇa jest wciąż we Vrajabhūmi. On nigdy nie odszedł. Następnie Rādhā prze-
mówiła do Kṛṣṇy:

bahiraṅga-janālakṣyatayā śrī-gokulam api sva-svarūpair alaṅkaravāmeti

Pozostając niewidocznymi dla obcych, ozdóbmy tę ziemię Gokuli Naszymi 
oryginalnymi transcendentalnymi formami.2

Bahiraṅga-jana – te osoby, które nie są zbyt wewnętrzne, i które nie są w sta-
nie zrozumieć wewnętrznych rzeczy – są bahiraṅga – zewnętrzni. Oni nie mogą 
tego zrozumieć. Rādhārāṇī powiedziała: „Wyłącznie bardzo poufni wielbiciele 
mogą zrozumieć te wewnętrzne rzeczy. Jako, że jesteśmy we Vrajabhūmi, zama-
nifestujmy tu Nasze līlā.” Wówczas Kṛṣṇa powiedział: priye tatāsthu – „Niech tak 
się stanie! Niech Twoje pragnienie się spełni.”3

Rūpa nigdy nie był nieposłuszny

Dlatego vraja-vilāsa – rozrywki Kṛṣṇy we Vṛndāvan są nitya – wieczne. Kṛṣṇa 
nigdy nie opuszcza Vṛndāvan. Jego odejście do Mathury i Dvāraki są līlā-prakāśa 
– wspaniałym, wspaniałym dziełem Yogamāyi. Yugala-kiśora – Rādhā i Kṛṣṇa są 
zawsze we Vṛndāvan, vṛndāvanaṁ parityajya padam ekaṁ na gacchati – Nigdy 
nie opuszczają go nawet na krok. Dlatego wypełnił instrukcję Mahāprabhu. Nie 
był nieposłuszny.

Sanātana Gosvāmī wspomniał o tym w Bṛhad-bhāgavatāmṛcie. Kṛṣṇa po-
wiedział: „Miałem długi sen, w którym udałem się do Dvāraki, poślubiłem wiele 
żon.”4 Kṛṣṇa jest transcendentalny i absolutny. Jego sen jest również transcen-

1 Lalita-mādhava 10.264

2 Lalita-mādhava 10.268

3 Lalita-mādhava 10.269

4 Bṛhad-bhāgavatāmṛta 1.7.23-26, 34-35

Rozdział  XVII – Kṛṣṇa nigdy nie  opuszcza Vṛndāvan
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dentalny i absolutny. Dlatego Kṛṣṇa jest zawsze we Vrajabhūmi. Nigdy go nie 
opuszcza. Vrajabhūmi jest antara-vāsa – wewnętrzną komnatą, nitya ujjvala-rasa 
vihara kṣetra – miejscem, w którym wiecznie toczą się Jego promienne, pełne 
przyjemności rozrywki. Zostało to wyjaśnione: ujjvala-rasa, parakīyā-bhāve jāhā 
vrajete prakāśa – Vṛndāvan jest miejscem, w którym manifestuje się parakīyā-
rasa Kṛṣṇy. Dvārakā i Mathurā są madhyama-vāsa, środkowymi komnatami. Są 
one prābhava-vilāsa-kṣetra – miejscem ekspansji prābhava Kṛṣṇy. Vaikuṇṭha jest 
tṛtīyā-vāsa – trzecią komnatą. To jest vaibhava-vilāsa-kṣetra.

Līlā-satyadhārī – Yogamāyā, manifestuje wspaniałe līlā. Jest wielkim eksper-
tem w sprawianiu, że aghaṭana – niemożliwe staje się sa-ghaṭana – możliwe – 
aghaṭa-ghaṭana-patīyasī. Dlatego stworzyła tak wspaniałą rzecz. To jest sen.

W oparciu o tattvę, Kṛṣṇa zawsze przebywa we Vṛndāvan. Kṛṣṇa jest nitya-
-kiśora, zawsze pozostając dziesięcio-, jedenasto-letnim chłopcem, tri-bhaṅgima-
śikhaṇḍa-cūḍā – o ciele zgiętym w trzech miejscach z pawim piórem na głowie. 
muralī-vadana, nitya-vihāra kṣetra vrajadhāma – Kṛṣṇa wiecznie gra na flecie 
ciesząc się rozrywkami we Vṛndāvan. Nigdy stamtąd nie odchodzi. Choć Mathurā 
i Dvārakā są nitya – wiecznymi dhāma, Jego rozrywki tam są niczym sen.

Navadvīpa-līlā jest vipralambha. Mahāprabhu płacze. Dlatego udał się do 
Puruṣottama Kṣetra, które jest vipralambha-kṣetra – miejscem płaczu. Tam, Kṛṣṇa 
w formie Jagannātha płacze za Rādhą, a w formie Mahāprabhu płacze za Sobą 
Samym. Płaczą obydwoje. To jest vipralambha-kṣetra. Jednak Vrajabhūmi jest 
sambhoga-kṣetra. Tam nie ma płaczu, jest wyłącznie połączenie. Rūpa Gosvāmī 
wyjaśnił prema-vaicittya – choć ma tam miejsce połączenie, wciąż prze krótki 
czas Rādhā i Kṛṣṇa odczuwają rozłąkę. Doznają tych dwóch rzeczy jednocześnie. 
To jest prema-vaicittya.

Dziękuję bardzo.

śrīla-prabhupādaji-mahārāja ki jaya!
samavetā-bhakta-vṛnda ki jaya!
nava-vṛndāvana-kṣetra ki jaya!

jaya rādhe jaya kṛṣṇa jaya vṛndāvan!
śrī-śrī-rādhā-vṛndāvana-candra ki jaya!
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Zadane po wykładzie zawartym w Rozdziale XIII

Wielbiciel: Kṛṣṇa mówi w Gīcie,1 że jeśli ktoś nie rozumie śāstr, wówczas upad-
nie. Jednak zdaje się, że opisujesz tutaj wiedzę z śāstr jako przeszkodę. Nie rozu-
miem tych dwóch różnych stanowisk.
Gour Govinda Swami: Neofita musi bardzo ściśle podążać za wszystkimi zasa-
dami regulującymi vaidhi-bhakti, które opisane są w śāstrach. To jest pierwszy 
etap. Gdy serce zostanie oczyszczone w rezultacie podążania za tym procesem, 
wówczas zaczyna się kolejny etap bhakti – rāgānugā-bhakti. Jesteśmy sādhakami, 
praktykujemy sādhanę. Sādhana-bhakti dzieli się na dwa etapy: vaidhi oraz 
rāgānugā. Nauki Mahāprabhu są rāga-bhakti. Wszyscy jesteśmy gaura-bhakta-
mi, wielbicielami Gaurāṅgi Mahāprabhu. Daje On kṛṣṇa-premę poprzez intono-
wanie świętych imion. Osiągnięcie premy jest celem tych rzadko osiąganych ludz-
kich narodzin. To są nauki Mahāprabhu. Jest On prema-puruṣottama, tym, który 
rozdaje kṛṣṇa-premę. Zazwyczaj nie mówimy o tych rzeczach neofitom. Jednakże 
widzę, że jest tu kilku starszych wielbicieli. Byli oni w ruchu przez wiele lat. 
Oni nie są neofitami. Ten, kto jest we mnie, nakłonił mnie bym powiedział to, co 
powiedziałem. Również i neofici osiągną korzyść słuchając tego. Oni są w stanie 
zrozumieć: „Tak, prema jest czysta. Nie ma w niej ani odrobiny materializmu, ani 
odrobiny pożądania.”

Prema znaczy:

1 Bhagavad-gītā 16.23
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kṛṣṇendriya-prīti-vāñchā tāre bali ‘prema’
nijendriya-prīti-vāñchā dhare ‘kāma’ nāma

Pragnienie zadowalania własnych zmysłów jest zwane kāmą [pożądaniem], 
ale pragnienie zadowolenia zmysłów Pana Krany jest premą [miłością].1

Tutaj w materialnym świecie istnieje wyłącznie pożądanie. Nie ma tu wcale 
premy. Wszystko jest pożądaniem, zniekształconym odbiciem prawdziwej miłości. 
Prema istnieje w siedzibie Pana. Mahāprabhu zstąpił tu i opowiedział o niej. Roz-
daje ją również poprzez intonowanie. Daje ludziom Kali-yugi najwyższą rzecz. 
Ci, którzy żyją w pozostałych Yugach nie mogą jej zdobyć. Zdobycie jej jest dla 
nich szalenie trudne. Mahāprabhu pojawił się w tej szczególnej Kali-yudze. Nie 
przychodzi w pozostałych wiekach Kali. Myśli sobie: „Dam ludziom Kali-yugi 
najwyższą ze wszystkich rzeczy.” Jest On tak bardzo miłosierny, wspaniałomyślny 
i szczodry. Daje nam tę premę bez ograniczeń. Wszystkie nauki Mahāprabhu, cała 
Caitanya-caritāmṛta mówi o rāgānugā-bhakti. Jego nauki opierają się właśnie o 
nią, a Jego bhajana jest vipralambha-bhajanem – uczuciem przeszywającego bólu 
rozłąki. Tak jak płaczą gopī i Rādhārāṇī, podobnie płacze Mahāprabhu. Dzieje się 
tak, ponieważ jest On w nastroju rādhā-bhāvy. On nas uczy. Ten ruch jest ruchem 
Mahāprabhu. Założyciel ācārya Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości 
Kṛṣṇy, nasz czcigodny mistrz duchowy Śrīla Prabhupāda, jest bardzo, bardzo dro-
gim i poufnym wielbicielem Mahāprabhu – gaura-priya-janą. Został przez Nie-
go w pełni upełnomocniony. Świat Zachodu jest światem mlecca i yavana. W 
jaki sposób takie osoby mogą osiągnąć tą najwyższą rzecz – kṛṣṇa-premę? To jest 
niemożliwe, niemożliwe, niemożliwe! Niemożliwe jest, by zdobył ją nawet Pan 
Brahma. Zatem jak mogą ją osiągnąć mlecca i yavana? Jest to możliwe wyłącznie 
dzięki wspaniałej łasce Mahāprabhu oraz łasce Jego drogiego wielbiciela – gaura-
-priya-jany. To jest Jego pragnieniem:

pṛthivīte āche yata nagarādi grāma
sarvatra pracāra haibe mora nāma

We wszystkich miastach i wioskach, które znajdują się na powierzchni Ziemi, 
będzie się nauczać o Moim świętym imieniu.2

1 Caitanya-caritāmṛta, Ādi 4.165

2 Werset ten zdaje się być parafrazą Śrī Caitanya Bhāgavata, Antya 4.126: 

pṛthivīparyanta yata ache deśe-grām 
sarvatra sañcāra haibeka mora nāma
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Mahāprabhu powiedział, że we wszystkich miastach i wioskach, w każdym 
zakątku świata będzie gloryfikowane Jego imię. Gaura jest prema-puruṣottama. 
Jego imię będzie śpiewane i nie będzie przy tym premy? Jak ktoś może powie-
dzieć coś takiego? Po prostu śpiewaj: jaya sacī-nandana-gaura-hari ki jaya! Jak 
możesz śpiewać imię kogoś, kto jest prema-puruṣottama, który bez rozróżniania 
rozdaje kṛṣṇa-premę, i nie mieć tej premy? Ta prema jest celem życia! Uddhava 
jest tak drogim wielbicielem, jednak co powiedział? Miał taką dumę. Gdy duma 
ta została zmiażdżona potępił się mówiąc: „Moje życie jest bezużyteczne, jest 
kompletnie pozbawione smaku ponieważ nie mam takiej premy. Mam wyłącznie 
jñāna-śuṣka – suchą wiedzę.” To jest suche. Ale tu są nauki Mahāprabhu, Jego 
bhajana-dhārā – proces wykonywania bhajanu. Opiera się on na vipralambha-
bhāvie – uczuciu bólu rozłąki. Po prostu płakanie, płakanie i płakanie.

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.1

Jakie są nauki Mahāprabhu? Odczuwając ból rozłąki z Govindą, nimeṣeṇa – 
jedna chwila zdaje się być jedną yugą. cakṣuṣā prāvṛṣāyitam – Łzy płyną z moich 
oczu niczym potoki deszczu, śūnyāyitaṁ jagat sarvaṁ govinda-viraheṇa – do-
znając przeszywającego bólu rozłąki z Govindą, cały świat wydaje się być pusty. 
„Gdzie jest Govinda? Gdzie jest Govinda? Gdzie jest Govinda?” Mahāprabhu 
mówi:

kāhāṅ mora prāṇa-nātha muralī-vadana
kāhāṅ karoṅ kāhāṅ pāṅ vrajendra-nandana

Gdzie jest Pan Mego życia grający na flecie? Cóż mam teraz czynić? Gdzie 
mam się udać, aby odnaleźć syna Mahārājy Nandy?2

Mahāprabhu mówiąc to płacze. „Dokąd mam iść? Gdzie odnajdę Kṛṣṇę z fle-
tem przy ustach, muralī-vadana Kṛṣṇę? Czy istnieje ktoś, kto może pomóc Mi 
odnaleźć syna Nandy Mahārāja?”

1 Śrī Śrī Śikṣāṣṭaka 7

2 Caitanya-caritāmṛta, Madhya 2.15

Pytania i  odpowiedzi
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kāhāre kahiba, kebā jāne mora duḥkha 
vrajendra-nandana vinu phāṭe mora buka1

„Przed kim mogę wyjawić Swoje uczucia? Czy istnieje jakiś poufny towa-
rzysz, któremu mogę wyjawić ból, który czuje w sercu, przeszywający ból rozłąki 
z vrajendra-nandaną – synem Nandy Mahārāja? Moje serce pęka, pęka, pęka! 
Komu mogę to powiedzieć? Czy jest ktoś, kto będzie w stanie zrozumieć mój 
ból?” Mahāprabhu mówi to i płacze. Kogo to ruch? Mahāprabhu. Tego, który pła-
cze za Kṛṣṇą, który znany jest jako prema-puruṣottama. To Jego ruch. Bez premy, 
jako możesz być w tym ruchu bābā? Nie możesz być członkiem ruchu mając 
suche serce. Po prostu suche, suche, suche! Nic więcej!

Mahāprabhu zstąpił i zatopił cały świat falami kṛṣṇa-premy. Osoba, która nie 
może jej zdobyć jest dīna eva saḥ – pozbawiona szczęścia i najbardziej zdegra-
dowana.

avatīrṇe gauracandre vistīrṇe prema-sāgare
su-prakāśita-ratnaughe yo dīno dīna eva saḥ

Pojawienie się Śrī Caitanyi Mahāprabhu jest niczym rozprzestrzeniający się 
ocean nektaru. Osoba, która nie zbiera drogocennych klejnotów w tym oce-
anie jest z pewnością najbiedniejszą pośród biedaków.2

Mahāprabhu zatapia cały świat nieograniczonym oceanem fal premy. Jed-
nak osoba, która nie jest w stanie jej zdobyć, kim ona jest? Śrīla Prabhodānanda 
Sarasvatī mówi, że jest dīna eva saḥ – nieszczęśnikiem i najbardziej zdegradowa-
nym człowiekiem.
Wielbiciel: Powiedziałeś o wewnętrznym nastroju Mahāprabhu, jak również o 
Jego nastroju zewnętrznym. Jesteśmy nauczającymi z Zachodu. Musimy nauczać 
ludzi o wielu zewnętrznych rzeczach, takich jak na przykład wegetarianizm. Za-
tem jak bardzo ważne jest dla nauczającego, by zrozumiał wewnętrzny nastrój 
Mahāprabhu.
Gour Govinda Swami: Are bābā! Nauczaj ich o wegetarianizmie i innych rze-
czach, ale powinieneś rozumieć co jest celem. Dokąd należy podążać. Jeśli nie 
rozumiesz celu, będziesz jedynie błądził. Cel istnieje i powinniśmy zmierzać w 
jego kierunku.

1 Caitanya-caritāmṛta, Madhya 2.16

2 Śrīla Prabhodānanda Sarasvatī Ṭhākura Śrī Caitanya-candrāmṛta, tekst 34
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Gour Govinda Swami: Nie wiem, czy są tu jacyś bhaktowie, którzy potrafią
smakować te rzeczy. Osoba, która jest w cielesnej świadomości nie jest w stanie 
tego uczynić, nie jest w stanie tego zrozumieć. To nigdy ją nie dotknie. Prabhupāda 
napisał tutaj w znaczeniu, że dopóki nie wzniesiesz się ponad cielesną świado-
mość, nie będziesz mógł tego zrozumieć i posmakować.
Wielbiciel 1: Gopī są całkowicie wolne od materialnej świadomości. W jaki spo-
sób też możemy tacy być? Jestem uwarunkowaną duszą. Nie jestem…
Gour Govinda Swami: Rozwiń miłość do Kṛṣṇy i będziesz wolny od uwarun-
kowanego stanu. Postaw Kṛṣṇę na platformie miłości. Dlaczego stawiasz swoje 
ciało i cielesne związki na tej platformie? Porzuć to. Porzuć wszystkie pożądliwe 
materialne pragnienia. Masz ich tak wiele. Porzuć je dla Kṛṣṇy. W jaki sposób po-
stępują gopī? Jak bardzo są zajęte, w dzień i w nocy. kāma-kṛṣṇārpaṇa – Bądź po-
żądliwy niczym gopī. Ich pożądanie polega na tym, że chcą dać wszelką przyjem-
ność i radość Kṛṣṇie. One nie pragną niczego dla siebie. Chociaż umierają płonąc 
w ogniu rozłąki, wciąż nie są w stanie umrzeć. Rādhārāṇī powiedziała: „Ponieważ 
sprawił, że zasmakowałyśmy tego pełnego nektaru nastroju, nasze ciała stały się 
wolne od śmierci. Mimo to, wciąż odczuwamy ból umierania.”
Jak to jest, że czują ból śmierci, jednak nie umierają?

„Jeśli ktoś umiera, wówczas jego lub jej ból się kończy. Lecz gdy my umiera-
my, śmierć nie nadchodzi. Nasze ciała stały się nieśmiertelne ponieważ pozwolił 
nam zasmakować adhara-sudhā – nektaru Swoich ust. tapta-ikṣu-carvaṇa – Przy-
pomina to rzucie bardzo gorącej trzciny cukrowej. Choć usta palą, nie można jed-
nak przestać to robić.”

Tak wygląda ich stan. To jest miłość do Kṛṣṇy. To jest Jego łaska. To jest 
testem jak bardzo kochamy Kṛṣṇę: jesteś w umierającym stanie, cierpisz, jednak 
wciąż nie jesteś w stanie Go porzucić. Dzięki tej rozłące miłość przeżywa i staje 
się coraz większa. Jeśli miałoby miejsce nieustanne połączenie, wówczas miłość 
spotkałaby się z przedwczesną śmiercią. Dlatego viraha – rozłąka sprawia, że mi-
łość jest w stanie przetrwać. To właśnie z tego powodu Kṛṣṇa wrzuca je do oceanu 
virahy. W taki sposób miłość przeżywa i rozwija się.
Wielbiciel 2: Wydaje się to ze sobą sprzeczne. Z jednej strony Śrīla Prabhupāda 
mówi w znaczeniu, że materialista nie powinien czytać o rozrywkach Kṛṣṇy z 
gopī. Z drugiej strony mówi również, że jeśli ktoś pragnie seksu, czytanie o roz-
rywkach rāsa-līlā sprawi, że uwolni się od tego pragnienia.
Gour Govinda Swami: Pożądanie jest chorobą serca. Bhāgavatam oświadcza: 
kāmaṁ hṛd-rogam āśv apahinoty – słuchanie o rādhā-kṛṣṇa-prema-līlā z wła-
ściwego źródła, z ust vaiṣṇavy, który jest na platformie miłości i który zawsze
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doświadcza bhāvy rozłąki z Kṛṣṇą, wówczas będzie to działało niczym lekarstwo.1

Wielbiciel 2: Zatem słowa Prabhupāda odnoszą się do kogoś, kto nie słucha od 
vaiṣṇavy, a tylko czyta o tych rozrywkach? 
Gour Govinda Swami: Tak. Przez to osiągnie przeciwny rezultat. Zacznie imito-
wać, stanie się rozpustnikiem i przyczyni się do publicznych skandali.
Wielbiciel 2: Zatem sekretem jest słuchanie bezpośrednio z ust?
Gour Govinda Swami: Tak, słuchaj z ust. Jeśli tylko będziesz słuchał, nie bę-
dziesz w stanie zrozumieć. Słuchaj z właściwego źródła. Jeśli będziesz na tym 
poziomie, wówczas to zrozumiesz. Wówczas będziesz mógł smakować ten temat. 
Inaczej nie będziesz w stanie zrozumieć tych rzeczy, ponieważ one nie są mate-
rialne.
Wielbiciel 2: A co jeśli guru poleci ci, byś czytał o tych rzeczach?
Gour Govinda Swami: Dlaczego guru miałby coś takiego powiedzieć? On do-
brze wie na jakim poziomie jest jego uczeń. On ci tego zabroni: „Nie czytaj.” 
Nie. Nie jesteś w stanie tego zrozumieć. Jeśli będziesz to robić, wówczas poja-
wią się wyłącznie przeciwne rezultaty i zaczniesz imitować. Zaczniesz myśleć: 
„Och, Kṛṣṇa postępuje w taki sposób, gopī postępują w taki sposób. Ja też zacznę 
tak postępować.” Nie ma mowy o imitowaniu. To ci nie pomoże. Gdy zostaniesz 
wyniesiony na ten poziom, wówczas spontaniczność się pojawi. Pojawi się dzięki 
towarzystwu sādhu. Dzięki ich łasce możesz wznieść się na ten poziom. Nie ma 
innego sposobu. Wymagana jest łaska sādhu, vaiṣṇavów.

1 Śrīmad-Bhāgavatam 10.33.39
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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. 

Śrīla Gour Govinda Swami
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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.

Mathurā spotyka Vṛndāvan
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