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Wyrazy uznania 

 

Życie Śrila Prabhupada jest oczywistym dowodem na to, że można przekazywać ponadczasową 

prawdę, a jednocześnie pozostać energiczną, indywidualną, a nawet – w tej chwili ośmielę się to 

powiedzieć – w pewnym sensie "oryginalną" osobą. [...] Będąc w wieku, który prawie wszyscy 

uważaliby za bardzo podeszły, kiedy większość ludzi spoczęłaby na laurach, on podjął się zadania, 

które przed laty powierzył mu jego duchowy nauczyciel i wyruszył w trudną, wymagającą wielu 

wyrzeczeń podróż do Ameryki. Oczywiście, Śrila Prabhupad jest zaledwie jednym spośród tysięcy 

nauczycieli, ale w innym sensie, jest on jedynym wśród tysięcy, może jedynym wśród milionów.  

 

Harvey Cox  

Religioznawca  

Harvard University  

 

Książka ta przede wszystkim ukazuje niezwykłe osobiste cechy Śrila Prabhupada, które sprawiły, 

że jego uczniowie darzyli go tak głębokim szacunkiem i uczuciem. Był nie tylko człowiekiem 

o głębokiej moralnej sile, pokorze i świątobliwości, lecz cechowało go także prawdziwe 

wyrzeczenie. W przeciwieństwie do wielu współczesnych guru, gotów był żyć tak samo jak jego 

uczniowie. [...] Życie Śrila Prabhupada, ukazane na kartach tej książki, stanowi przykład standardu 

doskonałości; standardu, który przedstawił innym do naśladowania. W czasach szerzącej się 

hipokryzji i cynizmu jest to ten rzadki przykład, którego potrzebujemy.  

 

Dr J. Stillson Judah  

Honorowy profesor, historyk religii  

Absolwent Theological Union and Pacific  

School of Religion  

Berkeley, California  

 

Rzadko mieliśmy okazję zapoznać się z takim poufnym i szczegółowym opisem mistrza 

duchowego, który zapoczątkował nowy ruch religijny. Prawdopodobnie nigdy nie istniał też tak 

bogaty, dostarczony przez współczesnych materiał faktograficzny, który może poprzeć ten opis. Ci 

z nas, którzy są historykami religii, będą czerpać z tego bogatego źródła przez wiele lat.  

 

Dr Thomas J. Hopkins  

Dyrektor  

Katedry Religioznawstwa  

Franklin and Marshall College  

Lancaster, Pennsylvania  

 

Jedną z najważniejszych rzeczy, z jakimi zapozna się uważny czytelnik [...] biografii Bhaktivedanty 

Swamiego, jest złożoność i głębia związku między guru a uczniem. Krytycyzm rodziców i grup 

antykultowych w dużym stopniu dotyczy wymogu absolutnego posłuszeństwa, jaki przywódcy 

"sekt" stawiają swym zwolennikom. Zakłada się, że przywódca kieruje się interesem własnym (na 

przykład chęcią dominacji lub odniesienia materialnej korzyści). Dlatego kontroluje innych, 

a posłuszni mu uczniowie, pozbawieni zdolności samodzielnego myślenia i zręcznie manipulowani, 



zaspokajają zachcianki swego mistrza duchowego. Czytając tę biografię, która prezentuje życie 

Bhaktivedanty Swamiego, widzimy głupotę takich analiz. Tym, co pojawia się na każdej stronie, 

jest dobrowolne oddanie młodych chłopców i dziewcząt człowiekowi, którego podziwiają 

z powodu jego głębokiej wiary i pokory, a nie autokratycznych czy kategorycznych żądań. Jest to 

fascynująca kronika, której przeczytanie gorąco polecam.  

 

Dr Larry D. Shinn  

Religioznawca  

Oberlin College  

Oberlin, Ohio  

 

Czytelnicy biografii Swamiego Bhaktivedanty będą zafascynowani. Dostarcza ona wielu 

informacji, które umożliwiają zrozumienie procesu powstawania ruchu religijnego będącego czymś 

zupełnie nowym dla ludzi z Zachodu. Pozycja ta przedstawia dokumentację rozleglejszą od tych, 

którymi dysponujemy na temat jakiegokolwiek innego tego rodzaju ruchu.  

 

Szczególnie istotne jest to, iż książka ta ukazuje, że ISKCON nie jest jedynie "nową" religią, której 

ośrodki skupione są na dwóch wybrzeżach Ameryki Północnej, ale ruchem mającym korzenie 

mocno osadzone w tradycji, która od wieków jest żywa w Indiach i stamtąd rozszerza się na cały 

świat. Jest to hinduski ruch religijny z tego względu, że z Indii się wywodzi, oraz że we 

współczesnych Indiach nadal istnieje i rozwija się.  

 

Dr Robert D. Baird  

Historyk religii  

School of Religion  

University of Iowa  

 

Na stronicach tej książki opowiedziana została historia duchowego nauczyciela-wizjonera, który 

zrozumiał chaos współczesnej cywilizacji i który przywrócił do życia wartości duchowe pomimo 

dominacji materialistycznych wartości konsumpcjonizmu i hedonizmu w dzisiejszym 

społeczeństwie. Spotykamy tutaj świętego, który bez dyskryminacji inspiruje otaczających go ludzi 

dostarczając im cel życia i oferuje im nie samą teorię, ale praktyczny sposób życia.  

 

Shaligram Shukla  

Językoznawca  

Georgetown University 

 

 

 

Wprowadzenie 

 

 

Światową sławę Śri Śrimad A.C. Bhaktivedanta Swami, znany później jako Śrila Prabhupad, miał 

zdobyć po roku 1965 – po przybyciu do Ameryki. Zanim opuścił Indie, napisał trzy książki; 

w ciągu następnych dwunastu lat napisze ich ponad sześćdziesiąt. Przed opuszczeniem Indii 

inicjował jednego ucznia; w ciągu następnych dwunastu lat inicjuje ponad cztery tysiące. Zanim 

opuścił Indie prawie nikt nie wierzył, że urzeczywistni swą wizję światowej społeczności bhaktów 

Kryszny; jednak w mającym nastąpić dziesięcioleciu utworzy Międzynarodowe Towarzystwo 

Świadomości Kryszny, będzie nim kierował i założy ponad sto ośrodków. Przed wypłynięciem do 

Ameryki nigdy nie był poza granicami Indii; lecz w ciągu następnych dwunastu lat wielokrotnie 

okrąży świat propagując ruch świadomości Kryszny.  

 



Chociaż może się wydawać, że dorobek życiowy Śrila Prabhupada stanowią nagłe, rewolucyjne 

osiągnięcia duchowe ostatnich lat jego życia, to początkowe sześćdziesiąt dziewięć lat było 

przygotowaniem do tego, co stało się później. Mimo iż dla Amerykanów Śrila Prabhupad ze swymi 

naukami był zjawiskiem nagłym i nieznanym – "Wyglądał jak dżin, który wyskoczył z lampy 

Aladyna" – to był on wiernym reprezentantem tradycji kulturowej liczącej całe wieki.  

 

Śrila Prabhupad urodził się 1 września 1896 roku w Kalkucie, w Indiach, jako Abhay Charan De. 

Jego ojcem był Gour Mohan De, który zajmował się sprzedażą sukna. Matka miała na imię Rajani. 

Zgodnie z bengalską tradycją rodzice zaangażowali astrologa, aby postawił dziecku horoskop 

i bardzo się ucieszyli, gdy usłyszeli, że jest pomyślny. Astrolog dokładnie przepowiedział, że kiedy 

chłopiec dorośnie i stanie się siedemdziesięcioletnim mężczyzną, wyjedzie za ocean, stanie się 

wielkim orędownikiem religii i otworzy sto osiem świątyń.  

 

Dom Abhaya, przy Harrison Road pod numerem 151, znajdował się w hinduskiej dzielnicy 

północnej Kalkuty. Ojciec Abhaya, Gour Mohan De, należał do arystokratycznej społeczności 

kupieckiej suvarnavanik. Był spokrewniony z zamożną rodziną Mullików, która przez setki lat 

handlowała z Brytyjczykami złotem i solą. Początkowo Mullikowie byli członkami rodziny De, 

gotry (rodu) wywodzącej się od starożytnego mędrca Gautamy; lecz w okresie mogulskim 

przedbrytyjskich Indii władca muzułmański nadał zamożnej, wpływowej gałęzi rodziny De 

arystokratyczny tytuł Mullik ("lord"). Kilka pokoleń później córka De poślubiła członka rodziny 

Mullików i od tego czasu dwie rodziny były blisko ze sobą związane.  

 

Cała posiadłość położona po obu stronach Harrison Road należała do Lokanatha Mullika, Gour 

Mohan zaś i jego rodzina zajmowali kilka pokoi w dwupiętrowym budynku leżącym na jej terenie. 

Po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko rezydencji De, znajdowała się świątynia Radha-Govindy, 

gdzie przez ostatnie sto pięćdziesiąt lat Mullikowie czcili Bóstwa Radhy i Kryszny Bóstwa 

i wielbiący Je kapłani utrzymywani byli z dochodów, jakie przynosiły sklepy znajdujące się 

w obrębie posiadłości Mullików. Codziennie rano przed śniadaniem członkowie rodziny Mullików 

odwiedzali świątynię, by zobaczyć Bóstwa Radha-Govinda. Na ogromnej tacy ofiarowywali 

gotowany ryż, kacauri i warzywa, a później rozdawali prasadam odwiedzającym Bóstwa porannym 

gościom z sąsiedztwa. Do codziennych gości należał także Abhay Charan, towarzyszący swej 

matce, ojcu albo słudze.  

 

Gour Mohan był czystym vaisnavą i wychowywał syna tak, by był świadomy Kryszny Ponieważ 

jego rodzice byli vaisnavami, Gour Mohan nigdy nie tknął mięsa, ryb, jajek, herbaty czy kawy. 

Miał jasną cerę i powściągliwe usposobienie. Wieczorem, przed zamknięciem sklepu z tkaninami, 

stawiał na środku podłogi miseczkę z ryżem dla szczurów, żeby z głodu nie gryzły sukna. Po 

powrocie do domu czytał Caitanya-caritamrtę i Śrimad-Bhagavatam (główne pisma święte 

bengalskich vaisnavów), mantrował na koralach japa i czcił Bóstwo Pana Kryszny Był łagodny, 

pełen uczucia i nigdy nie karał Abhaya. Nawet jeśli zmuszony był go skarcić, najpierw 

usprawiedliwiał się: "Jesteś moim synem, muszę więc zwrócić ci uwagę. To mój obowiązek. Nawet 

ojciec Pana Caitanyi Mahaprabhu karcił swego syna. Nie miej mi więc tego za złe".  

 

Prabhupad na zawsze zachował w pamięci obraz ojca z oddaniem wielbiącego Pana Krysznę. 

Wspominał, jak ojciec późnym wieczorem wracał ze swego sklepu do domu i czcił Pana Krysznę 

przed domowym ołtarzem. Prabhupad wspominał: "My spaliśmy, a ojciec robił arati. Słyszeliśmy 

dzyń, dzyń, dzyń – słyszeliśmy dzwoneczek, budziliśmy się i widzieliśmy, jak składa pokłony 

Krysznie".  

 

Gour Mohan chciał, by jego syn osiągnął cele vaisnavów: by został sługą Radhy i Kryszny, stał się 

głosicielem Bhagavatam i nauczył się tradycyjnej sztuki gry na mridandze. Regularnie gościł 

w swoim domu sadhu i zawsze prosił ich: "Proszę, pobłogosławcie mego syna, żeby Śrimati 



Radharani obdarzyła go łaską". Kiedy matka Abhaya wyraziła pragnienie, by jej syn został 

prawnikiem brytyjskim, (co oznaczało, że musiałby udać się na studia do Londynu), jeden z wujów 

chłopca pochwalił ten pomysł. Jednak Gour Mohan nie chciał o tym słyszeć, ponieważ będąc 

w Anglii Abhay mógłby znaleźć się pod wpływem europejskiego sposobu ubierania się i manier. 

"Nauczy się pić i uwodzić kobiety" – zaprotestował Gour Mohan. "Nie chcę jego pieniędzy".  

 

Gour Mohan zaczął realizować swój plan związany z przyszłością syna już od początku jego życia. 

Zatrudnił zawodowego nauczyciela gry na mridandze, aby uczył Abhaya standardowych rytmów 

towarzyszących kirtanowi. Rajani była nastawiona sceptycznie: "Jaki jest sens uczyć takie małe 

dziecko gry na mridandze? To nie jest ważne". Jednak Gour Mohan pieścił swe marzenie o synu, 

który będzie śpiewał bhajany, grał na mridandze i głosił nauki Śrimad-Bhagavatam.  

 

Gdy Abhay przyszedł na świat, jego matka Rajani miała trzydzieści lat. Podobnie jak mąż, 

pochodziła z rodziny o długiej tradycji Gaudiya vaisnava. Miała skórę ciemniejszą od niego. 

Podczas gdy on był opanowany, ona bywała momentami porywcza. Abhay widział, że matka 

i ojciec żyją ze sobą w zgodzie; w ich domu nigdy nie było poważniejszych konfliktów 

małżeńskich czy sytuacji budzących niezadowolenie. Rajani była kobietą wierną, religijną, 

stanowiła wzór żony w tradycyjnym, wedyjskim tego słowa znaczeniu i z oddaniem troszczyła się 

o męża i dzieci. Abhay przyglądał się jej szczerym i wzruszającym próbom zapewnienia mu 

długiego życia przy pomocy modlitw i ślubów.  

 

Rajani, podobnie jak Gour Mohan, traktowała Abhaya jak ukochane dziecko, ale podczas gdy 

miłość jej męża znajdowała wyraz w łagodnej postawie i planowaniu duchowych osiągnięć syna, 

ona wyrażała swoją w próbach uchronienia Abhaya od wszelkiego niebezpieczeństwa, chorób 

i śmierci. W dniu jego urodzin ślubowała, że będzie jadła lewą ręką aż do dnia, w którym syn to 

zauważy i zapyta, dlaczego tak robi. Gdy pewnego dnia mały Abhay zapytał o to, natychmiast 

przestała. Był to po prostu inny sposób zapewnienia mu przetrwania. Rajani sądziła, że syn będzie 

spokojnie wzrastał chroniony jej ślubami, przynajmniej do momentu, w którym zapyta o ich 

znaczenie. Matka często zabierała go nad Ganges i sama go kąpała. Kiedy zachorował na 

czerwonkę, leczyła go smażonym bakłażanem z solą i gorącymi purisami. Czasami, gdy Abhay był 

chory, okazywał swój upór i nie chciał brać lekarstw: Jednak jego matka okazywała nie mniejszy 

upór i zdecydowana była siłą włożyć mu lekarstwo do ust. Kiedy Abhay nie chciał chodzić do 

szkoły, ojciec traktował go wyrozumiale, natomiast Rajani obstawała przy swoim, a nawet postarała 

się o eskortę dla syna.  

 

Większość ludzi w północnych Indiach uznaje Pana Krysznę za najwyższą formę Boga. Jest to 

zgodne z opisem zawartym w literaturze wedyjskiej, a zwłaszcza w Bhagavad-gicie, która jest 

najpopularniejszym pismem wedyjskim. Tak więc Abhay w naturalny sposób przyswoił sobie 

świadomość Kryszny od samych narodzin. Ponadto jego ojciec był nadzwyczaj pobożny i w 

późniejszych latach Prabhupad mówił o nim jako o "czystym bhakcie Kryszny". Abhay nie umiał 

jeszcze chodzić, a ojciec już zabierał go do pobliskiej świątyni Radha-Kryszny, znanej jako Radha-

Govinda Mandir. Prabhupad wspominał później, jak "godzinami stali u wejścia do świątyni, razem 

modląc się do murti Radha-Govindy Bóstwo o skośnych oczach było niezmiernie piękne".  

 

Abhay był również oczarowany odbywającym się co roku w Kalkucie festiwalem Ratha-yatra Pana 

Jagannatha. Największą kalkucką Ratha-yatrę urządzano w świątyni Radha-Govindy, z trzema 

oddzielnymi wozami wiozącymi Bóstwa Jagannatha (Kryszny), Balaramy i Subhadry Wozy 

wyruszały ze świątyni Radha-Govindy, jechały Harrison Road i przebywszy niewielką odległość, 

zawracały Tego dnia zarządzający świątynią rozdawali ludziom ogromne ilości prasadam od Pana 

Jagannatha.  

 

Festiwal Ratha-yatra urządzano w miastach całych Indii, lecz oryginalna Ratha-yatra, w której 



corocznie brały udział miliony pielgrzymów, odbywała się trzysta mil na południe od Kalkuty, 

w Jagannatha Puri. Od wieków tłumy przemierzały tam dwumilową trasę ciągnąc trzy drewniane 

wozy o wysokości czterdziestu pięciu stóp, aby uczcić pamięć jednej z wiecznych rozrywek Pana 

Kryszny Abhay słyszał, jak czterysta lat temu Pan Caitanya osobiście tańczył i prowadził 

ekstatyczne intonowanie Hare Kryszna na festiwalu Ratha-yatra w Puri. Czasami przyglądał się 

rozkładowi jazdy pociągów albo pytał o cenę biletu do Puri, myśląc, że pewnego dnia zbierze 

wystarczającą ilość pieniędzy i pojedzie tam.  

 

Abhay zapragnął mieć wóz i urządzać własną Ratha-yatrę. O pomoc zwrócił się oczywiście do ojca. 

Gour Mohan kupił mu używany, wysoki na trzy stopy wóz, będący repliką rathy. Wspólnie z synem 

zbudowali wspierające kolumny, a na szczycie umieścili baldachim, przypominający w znacznym 

stopniu te, które znajdowały się na wielkich wozach w Puri. Abhay zaangażował do pomocy 

towarzyszy zabaw, a przede wszystkim swą siostrę Bhavatarini, i został ich naturalnym przywódcą. 

Ulegając jego prośbom, rozbawione matki z sąsiedztwa zgodziły się ugotować specjalne potrawy, 

tak aby podczas festiwalu Ratha-yatra mógł rozdawać prasadam.  

 

Ratha-yatra Abhaya, podobnie jak festiwal w Puri, odbywała się przez osiem kolejnych dni. 

Zgromadzili się członkowie jego rodziny, a dzieci z sąsiedztwa szły w procesji, ciągnąc wóz, 

śpiewając i grając na mridangach i karatalach.  

 

Kiedy Abhay miał około sześciu lat, poprosił ojca o Bóstwa, które mógłby czcić. Od dzieciństwa 

obserwował, jak ojciec robi w domu puję i regularnie oglądał wielbienie Radha-Govindy; myśląc: 

"Kiedy ja będę mógł wielbić Krysznę w ten sposób?" Gour Mohan nabył parę malutkich Bóstw 

Radha-Kryszna i dał Je synowi. Od tego czasu, cokolwiek młody Abhay jadł, zawsze najpierw 

ofiarowywał Radzie i Krysznie. Naśladując ojca oraz kapłanów ze świątyni Radha-Govindy, 

ofiarowywał swoim Bóstwom lampkę z bawełnianym wacikiem nasączonym ghee i kładł Je na 

nocny spoczynek.  

 

Kiedy w późnych latach sześćdziesiątych Śrila Prabhupad zaczął wprowadzać na Zachodzie wielkie 

festiwale Ratha-yatra oraz instalować w świątyniach ISKCON-u Bóstwa Radha-Kryszna, 

powiedział, że wszystkich tych rzeczy nauczył się od ojca. Jedynym bardzo ważnym aspektem 

świadomości Kryszny, którego nie nauczył się od niego, była produkcja i dystrybucja 

transcendentalnej literatury Tego nauczył się wyłącznie dzięki swojemu mistrzowi duchowemu, 

którego spotkał później, w latach młodości.  

 

Kiedy Abhay był jeszcze studentem, ojciec wybrał dla niego żonę – Radharani Dattę, z której 

kupiecką rodziną był powiązany Przez kilka lat Abhay mieszkał ze swoją rodziną, a ona ze swoją, 

zatem spoczywający na mężu obowiązek utrzymania rodziny nie spadł na niego natychmiast. 

Najpierw musiał ukończyć szkołę.  

 

Jednakże będąc na czwartym roku college'u, Abhay zaczął z niechęcią myśleć o przyjęciu dyplomu. 

Został wtedy sympatykiem ruchów nacjonalistycznych, które opowiadały się za szkołami 

narodowymi i polityczną niezależnością Indii.  

 

Do klasy o rok wyżej chodził zagorzały nacjonalista Subhas Chandra Bose, który później został 

przywódcą Hinduskiej Armii Narodowej, uformowanej z myślą o obaleniu panowania brytyjskiego 

w Indiach. Kiedy Subhas Chandra Bose usilnie nakłaniał studentów do wsparcia indyjskiego ruchu 

niepodległościowego, Abhay słuchał go. Podobała mu się wiara Bose'a w pierwiastek duchowy, 

jego entuzjazm i determinacja. Abhay nie był zainteresowany działalnością polityczną, ale 

przemawiały do niego ideały ruchu niepodległościowego. Nawoływania o svaraj – niezależność – 

chociaż zamaskowane, przyciągnęły właściwie wszystkich studentów, a wśród nich i Abhaya.  

 



Szczególne zainteresowanie Abhaya wzbudzał Mohandas K. Gandhi. Gandhi zawsze nosił ze sobą 

Bhagavad-gitę i mówił, że Gita ma na niego większy wpływ niż wszystkie pozostałe książki. Nie 

używając środków odurzających, nie jedząc mięsa i powstrzymując się od zakazanego seksu, 

zachowywał czystość w sposobie bycia. Żył prosto, na sposób żebrzących sadhu, których Abhay 

widywał niejednokrotnie. Jednak wydawał się bardziej prawy od nich. Abhay czytał przemówienia 

Gandhiego i śledził jego działalność. Myślał, że może on będzie w stanie wprowadzić duchowość 

w czyn.  

 

Gandhi wzywał studentów hinduskich do porzucenia uczelni. Twierdził, że szkoły prowadzone 

przez cudzoziemców wpajają niewolniczą mentalność i czynią ze studentów jedynie marionetki 

w rękach Brytyjczyków. Jednakże dyplom ukończenia uczelni był podstawą życiowej kariery. 

Abhay starannie rozważał, co wybrać i w roku 1920, po ukończeniu czwartego roku studiów 

i zdaniu egzaminu, odmówił przyjęcia dyplomu. W ten sposób wyraził swój protest i odpowiedział 

na apel Gandhiego.  

 

Po masakrze na Jallianwalla Bagh, podczas której żołnierze brytyjscy zastrzelili setki 

nieuzbrojonych Hindusów zgromadzonych na pokojowym spotkaniu, Gandhi nawoływał do 

zupełnego przerwania współpracy z Brytyjczykami i bojkotu wszystkiego, co brytyjskie. 

Odmawiając przyjęcia dyplomu, Abhay uczynił krok w kierunku bliższego połączenia się 

z niepodległościowym ruchem Gandhiego. Chociaż ojciec Abhaya był tym zaniepokojony, nie miał 

synowi za złe jego poczynań. Jednakże bardziej troszczył się o przyszłość Abhaya niż o losy 

polityki Indii. Dlatego przy pomocy wpływowego przyjaciela rodziny, doktora Karticka Chandra 

Bose'a, postarał się o dobrą posadę dla syna. Doktor Bose, wybitny chirurg i właściciel zakładu 

chemicznego, miał w Kalkucie własne przedsiębiorstwo, Bose's Laboratory, i z zadowoleniem 

zatrudnił Abhaya jako kierownika działu.  

 

W ciągu swego życia Śrila Prabhupad często ze wzruszeniem wspominał pierwsze spotkanie ze 

swym mistrzem duchowym, Bhaktisiddhantą Sarasvatim Thakurą, które miało miejsce w roku 

1922. Początkowo Abhay nie miał na nie ochoty, jako że tzw. sadhu, którzy zwykli odwiedzać dom 

jego ojca, nie zrobili na nim dobrego wrażenia. Jednak przyjaciel Abhaya nalegał i zaprowadził go 

do siedziby Gaudiya Math, gdzie skierowano ich na dach przed oblicze Bhaktisiddhanty 

Sarasvatiego.  

 

Gdy tylko Abhay i jego przyjaciel z szacunkiem złożyli mu pokłon i zamierzali usiąść, 

Bhaktisiddhanta Sarasvati powiedział do nich: "Jesteście młodymi, wykształconymi ludźmi. 

Dlaczego nie głosicie przekazu Pana Caitanyi na całym świecie?"  

 

Abhay był zdumiony, że sadhu natychmiast poprosił ich, aby zaczęli nauczać w jego imieniu. Był 

pod wrażeniem Bhaktisiddhanty Sarasvatiego, ale chciał poddać go próbie, zadając inteligentne 

pytania.  

 

Abhay miał na sobie białe khadi, co w tym czasie w Indiach oznaczało, że jest się zwolennikiem 

propagowanej przez Gandhiego idei niezależności politycznej. Toteż Abhay zadał pytanie w duchu 

indyjskiego nacjonalizmu: "Kto będzie słuchał przekazu Caitanyi? Jesteśmy krajem uzależnionym. 

Indie muszą najpierw osiągnąć niezależność. Jak możemy szerzyć naszą kulturę będąc pod 

brytyjskim panowaniem?"  

 

Śrila Bhaktisiddhanta odpowiedział, że świadomość Kryszny nie musi czekać na zmianę sytuacji 

politycznej w Indiach ani też nie ma na nią wpływu to, kto jest u władzy. Świadomość Kryszny ma 

tak ogromne znaczenie, że nie może czekać.  

 

Abhaya zdumiała jego śmiałość. W całych Indiach wrzało i wydawało się, że słowa Abhaya 



znajdują silne poparcie w społeczeństwie. Wielu słynnych przywódców Bengalu, wielu świętych, 

a nawet sam Gandhi – człowiek wykształcony i uduchowiony – wszyscy mogli zadać to samo 

pytanie, kwestionując społeczną przydatność tego sadhu.  

 

Śrila Bhaktisiddhanta utrzymywał, że wszystkie rządy są tymczasowe; wieczną rzeczywistością jest 

świadomość Kryszny, a prawdziwą jaźnią – dusza. Żaden system polityczny stworzony przez 

człowieka nie jest w stanie pomóc ludzkości. Tak twierdzą pisma wedyjskie i mistrzowie duchowi 

z sukcesji uczniów. Powiedział, że prawdziwie dobroczynna praca społeczna powinna wykraczać 

poza sprawy tymczasowe i przygotowywać człowieka do następnego życia oraz wiecznego związku 

z Najwyższym.  

 

Abhay doszedł do wniosku, że nie jest to jakiś kolejny podejrzany sadhu, toteż z uwagą słuchał 

argumentów Śrila Bhaktisiddhanty i stwierdził, że stopniowo do niego trafiają. Bhaktisiddhanta 

Sarasvati cytował sanskryckie wersety z Bhagavad-gity, w których Pan Kryszna oznajmia, że 

należy porzucić inne obowiązki religijne i podporządkować się Jemu, Najwyższej Osobie Boga. 

Abhay nie zapomniał Pana Kryszny i Jego nauk z Bhagavad-gity, a jego rodzina zawsze wielbiła 

Pana Caitanyę Mahaprabhu, którego misję Bhaktisiddhanta Sarasvati reprezentował. Ale był 

zdumiony widząc tak mistrzowską prezentację tych nauk.  

 

Czuł, że jego argumenty zostały obalone. Ale podobało mu się to. Po dwugodzinnej dyskusji, razem 

z przyjacielem zeszli schodami na dół i wyszli na ulicę. Wyjaśnienie Śrila Bhaktisiddhanty, że ruch 

niepodległościowy jest tymczasowy i niedoskonały, wywarło na Abhayu głębokie wrażenie. Czuł 

się bardziej zwolennikiem Bhaktisiddhanty Sarasvatiego niż nacjonalistą. Pomyślał, że lepiej by 

było, gdyby nie był żonaty Ta wielka osoba prosiła go, by nauczał; mógłby przyłączyć się 

natychmiast. Czuł jednak, że opuszczenie rodziny byłoby dla niej krzywdą.  

 

Abhay powiedział przyjacielowi: "On jest wspaniały! Misja Pana Caitanyi jest w rękach bardzo 

doświadczonej i mądrej osoby".  

 

Śrila Prabhupad wspominał później, że tego właśnie wieczoru przyjął Bhaktisiddhantę Sarasvatiego 

na swego mistrza duchowego. "Nie oficjalnie – powiedział Prabhupad – ale w sercu. Myślałem, że 

spotkałem godną wielkiego szacunku, świętą osobę". 

 

Po pierwszym spotkaniu z Bhaktisiddhantą Sarasvatim, Abhay zaczął częściej przebywać 

z bhaktami z Gaudiya Math, którzy dali mu książki i opowiedzieli o swoim mistrzu duchowym. 

Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati był synem Bhaktivinody Thakury, innego wielkiego nauczyciela-

vaisnavy w sukcesji uczniów wywodzącej się od Pana Caitanyi. Przed pojawieniem się 

Bhaktivinody nauki Pana Caitanyi zostały wypaczone przez nauczycieli i członków sekt podających 

się za Jego zwolenników, lecz w drastyczny sposób odbiegających od Jego czystych nauk. W ten 

sposób dobre imię vaisnavizmu zostało narażone na szwank. Jednakże Bhaktivinoda Thakura, 

wykorzystując swą płodną twórczość i pozycję społeczną – był wysokim urzędnikiem rządowym – 

przywrócił vaisnavizmowi godność. Głosił, że nauki Pana Caitanyi stanowią najwyższą formę 

teizmu i są przeznaczone nie dla określonej sekty, religii czy narodu, ale dla wszystkich ludzi 

świata. Przepowiedział, że nauki Pana Caitanyi staną się znane na całym świecie, i z utęsknieniem 

wyczekiwał tej chwili.  

 

Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati nauczał konkluzji nauk Pana Caitanyi, mówiącej, że Pan Kryszna 

jest Najwyższą Osobą Boga i że ponad wszelkimi innymi praktykami religijnymi stoi intonowanie 

Jego świętego imienia. W poprzednich wiekach dostępne były inne metody osiągnięcia Boga, lecz 

w obecnym wieku Kali skuteczne jest tylko intonowanie Hare Kryszna. Opierając się na autorytecie 

pism świętych, takich jak Brhan-naradiya Purana i Upanisady, Bhaktivinoda Thakura 

i Bhaktisiddhanta Sarasvati podkreślali znaczenie maha-mantry: Hare Kryszna, Hare Kryszna, 



Kryszna Kryszna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.  

 

Abhay znał te informacje z pism świętych. Nieobce mu było intonowanie i znał konkluzję Gity. Ale 

teraz, gdy z zapałem czytał pisma wielkich acaryów, miał świeżą realizację zasięgu misji Pana 

Caitanyi. Odkrywał głębię własnego dziedzictwa vaisnava i jego skuteczność w dawaniu 

najwyższego dobra ludziom tego pełnego problemów wieku.  

 

Ze względu na pracę, Abhay wraz z żoną i rodziną przeniósł się do Allahabadu i tam właśnie, 

w roku 1932, otrzymał inicjację i został uczniem Śrila Bhaktisiddhanty. Historia następnych 

trzydziestu lat jego życia w Indiach jest historią szczerego, rosnącego pragnienia głoszenia 

świadomości Kryszny na całym świecie, zgodnie z poleceniem mistrza duchowego.  

 

Jednakże wydawało się, że obowiązki rodzinne Abhaya i nauczanie nie idą w parze. Jego żona była 

religijna, ale nie podobała jej się idea działania w celu szerzenia świadomości Kryszny Nawet gdy 

Abhay próbował urządzać w domu spotkania i mówić na temat Bhagavad-gity, wolała siedzieć na 

górze i pić herbatę. Pomimo jej uporu Abhay był cierpliwy i próbował włączyć ją w swoją 

działalność misyjną.  

 

Jako sprzedawca leków, dużo podróżował koleją, szczególnie po północnych Indiach. Myślał, że 

jeśli się wzbogaci, to będzie mógł wykorzystać pieniądze na szerzenie misji Bhaktisiddhanty 

Sarasvatiego i to zachęcało go do prowadzenia interesu.  

 

Abhay nie mógł podróżować ze swoim mistrzem duchowym czy nawet często go widywać, ale 

kiedy tylko było to możliwe, starał się planować służbowe podróże do Kalkuty w tym czasie, kiedy 

był tam jego mistrz duchowy. Tak więc w ciągu następnych czterech lat udało mu się zobaczyć 

swego mistrza duchowego około dwunastu razy. Chociaż Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati wysuwał 

tak mocne argumenty przeciwko innym filozofiom, że nawet jego uczniowie nie śmieli zbliżyć się 

do niego, gdy był sam, i chociaż Abhay miał z nim raczej ograniczony kontakt, mimo to Śrila 

Bhaktisiddhanta zawsze traktował go z życzliwością. Prabhupad wspominał później: "Czasami moi 

bracia duchowi krytykowali mnie, ponieważ rozmawiałem z nim nieco swobodnie. Cytowali 

angielskie przysłowie: ŤGłupcom spieszno tam, gdzie aniołowie boją się stąpnąćť. Ja jednak 

myślałem: ŤGłupiec? No cóż, może. Ale taki właśnie jestemť. Mój Guru Maharaja zawsze darzył 

mnie wielkim uczuciem".  

 

W roku 1935, z okazji sześćdziesiątych drugich urodzin Śrila Bhaktisiddhanty Sarasvatiego, na 

spotkaniu braci duchowych w Bombaju Abhay przedstawił swój wiersz i esej. Prace te zostały 

dobrze przyjęte i opublikowano je w magazynie Gaudiya Math, The Harmonist. Jeden z jego braci 

duchowych nieoficjalnie nadał mu tytuł kavi: "uczony poeta". Jednakże prawdziwy zaszczyt spotkał 

Abhaya wówczas, kiedy wiersz dotarł do Bhaktisiddhanty Sarasvatiego i sprawił mu przyjemność. 

Szczególnie jedna zwrotka tak mu się podobała, że zwykł pokazywać ją wszystkim gościom:  

 

Ukazując Absolut jako czującą istotę  

usunąłeś impersonalistyczną ślepotę.  

 

W tym prostym dwuwierszu Abhay uchwycił istotę nauk swego mistrza duchowego skierowanych 

przeciwko filozofiom impersonalistycznym i Śrila Bhaktisiddhanta uznał to za świadectwo tego, jak 

dobrze Abhay zna umysł swego gurudevy. Podobał mu się również esej Abhaya. Pokazał go kilku 

zaufanym uczniom. Poinstruował redaktora The Harmonist: "Drukujcie wszystko, cokolwiek 

napisze".  

 

Jedno z najbardziej znaczących spotkań Abhaya z jego mistrzem duchowym miało miejsce we 

Vrindavanie w roku 1935. Abhay nie był już nowicjuszem, ale prawdziwym uczniem czyniącym 



szczere wysiłki, choć jako grihastha nie miał łatwego zadania. Pewnego dnia Śrila Bhaktisiddhanta, 

spacerując wraz z Abhayem i kilkoma innymi uczniami nad świętym jeziorem Radha-kunda, zaczął 

zwierzać się Abhayowi. Powiedział, że niektórzy z jego głównych uczniów kłócą się między sobą, 

co go bardzo martwi. Walczą o to, kto będzie korzystał z różnych pomieszczeń i wygód w głównym 

ośrodku Gaudiya Math w Kalkucie. Jeśli kłócą się już teraz, to co będzie, gdy ich mistrz duchowy 

odejdzie? Abhay nie brał w tym udziału i nawet nie znał szczegółów. Jednak słuchając swego 

mistrza duchowego, również się zmartwił.  

 

Śrila Bhaktisiddhanta, głęboko zatroskany, powiedział do Abhaya: "Pewnego dnia w kalkuckiej 

Gaudiya Math wybuchnie ogień stronniczych interesów, który rozprzestrzeni się i wszystko 

zniszczy". Abhay wysłuchał go, ale nie wiedział, co zrobić. Bhaktisiddhanta Sarasvati powiedział: 

"Lepiej byłoby zdjąć marmur ze ścian świątyni, żeby zdobyć pieniądze. Lepiej by było, gdybym 

mógł to zrobić i drukować książki".  

 

Następnie Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati zwrócił się bezpośrednio do Abhaya: "Pragnę drukować 

książki. Jeśli kiedykolwiek zdobędziesz pieniądze, rób to". Stojąc nad Radha-kundą i patrząc na 

swego mistrza duchowego Abhay czuł, że słowa te odegrają ważną rolę w jego dalszym życiu – 

"Jeśli kiedykolwiek zdobędziesz pieniądze, drukuj książki".  

 

Śrila Bhaktisiddhanta odszedł z tego doczesnego świata w grudniu 1936 roku. Miesiąc przed jego 

odejściem Abhay napisał do niego list. Myślał, że jako grihastha nie może w pełni służyć swojemu 

mistrzowi duchowemu i chciał dowiedzieć się, co więcej mógłby zrobić. Dlatego też zapytał: "Czy 

jest jakaś szczególna służba, którą mógłbym wykonywać?"  

 

W dwa tygodnie później otrzymał odpowiedź:  

 

Jestem pewien, że potrafisz wyjaśnić naszą filozofię w języku angielskim ludziom, którzy nie znają 

tych języków [bengali i hindi]. Przyniesie to korzyść zarówno Tobie, jak i Twoim odbiorcom. 

Pewien jestem, że zostaniesz bardzo dobrym głosicielem świadomości Kryszny w języku 

angielskim.  

 

Abhay od razu rozpoznał, że jest to ta sama instrukcja, którą otrzymał w roku 1922 przy pierwszym 

spotkaniu ze Śrila Bhaktisiddhantą. Przyjął to jako jej potwierdzenie. Teraz nie miał już 

wątpliwości co do celu swego życia.  

 

"Ogień w matha", który przepowiedział Śrila Bhaktisiddhanta, wybuchł prawie natychmiast. Kilku 

starszych uczniów kłóciło się o to, komu przypadnie w udziale przewodnictwo w ruchu i wkrótce 

sprawy ograniczyły się do prawnych sporów o świątynie. Jako grihastha i biznesmen, Abhay nie 

uczestniczył zbyt aktywnie w działalności Gaudiya Math i teraz wyszło mu to na dobre. Trzymał się 

z dala od sporów, ale rozpaczał, że polecenie zgodnej współpracy, które jego mistrz duchowy dał 

swym uczniom, zostało zlekceważone i jego zjednoczona instytucja świątyń i drukarni upadała.  

 

Wkrótce wybuchła inna, dużo większa wojna – druga wojna światowa. W wyniku prowadzonej 

przez Brytyjczyków polityki zatopiono wiele indyjskich statków z żywnością i zniszczono znaczną 

część plonów ryżu we wschodnich Indiach, obawiając się, że artykuły te mogą wpaść w ręce wroga. 

Spowodowało to wśród Hindusów głód i pozbawiło ich potrzebnych do handlu statków. Klęska 

głodu, jaka wybuchła wówczas w Bengalu, była najdotkliwsza spośród wszystkich, jakie zdarzyły 

się od stu pięćdziesięciu lat.  

 

Abhayowi udało się zakupić tyle pożywienia, aby jego rodzina mogła przetrwać. Jednak miesiąc po 

miesiącu widział na ulicach i placach tłumy żebraków gotujących jedzenie na zaimprowizowanych 

piecykach i śpiących pod gołym niebem albo pod drzewami. Widział głodujące dzieci grzebiące 



w pojemnikach na śmieci w poszukiwaniu jakiegoś kęsa jedzenia. Stąd niedaleko już było do walki 

z psami o śmietniki, co również stało się powszechnym widokiem na ulicach Kalkuty.  

 

Abhay patrzył na cierpienia wywołane głodem w świetle nauk, które słyszał od Śrila 

Bhaktisiddhanty Dzięki rozporządzeniom Boga Ziemia jest w stanie wyprodukować wystarczającą 

ilość żywności; problemem jest tylko ludzka chciwość i niewłaściwe gospodarowanie. "Na świecie 

nie brakuje niczego" – powiedział Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati. "Brakuje jedynie świadomości 

Kryszny". Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, ta duchowa wizja zdawała się znajdować 

potwierdzenie w zaistniałej sytuacji i Abhay coraz bardziej pragnął znaleźć sposób na zastosowanie 

tego, co, jak wiedział, jest lekarstwem na wszelkie zło. Przekonany, że ma ważne przesłanie dla 

wyczerpanych wojną obywateli świata, zastanawiał się nad wydawaniem publikacji, która by 

ukazała światowe kryzysy oczyma pism świętych – w tym samym śmiałym stylu, w jakim robił to 

jego mistrz duchowy Nie brakowało mu pomysłów i odkładał na ten cel zarobione pieniądze.  

 

Magazyn powstawał we frontowym pokoju kalkuckiego mieszkania Abhaya. Tam rodziły się 

pomysły, tam Abhay pisał, redagował i przepisywał na maszynie manuskrypt czasopisma. Nadał 

mu tytuł Back to Godhead: "Założył i wydał Mr Abhay Charan De, na bezpośrednie polecenie Śri 

Śrimad Bhakti Siddhanty Sarasvati Goswamiego Prabhupada".  

 

Aby drukować swoje czasopismo, raz po raz musiał błagać urzędników rządowych o zezwolenie na 

papier. Chociaż był zaledwie jednym głosem wśród milionów, bez poparcia, pieniędzy czy też 

zwolenników, pokładał ufność w swym guru i Panu Krysznie. Był przeświadczony o wadze swego 

posłannictwa, toteż pomimo wojny, pośród śmierci i wybuchów bomb, wydał pierwszy numer, 

"ponieważ tego typu literatura jest niezmiernie potrzebna".  

 

W latach czterdziestych na arenie politycznej Indii jedno po drugim zachodziły wielkie narodowe 

wydarzenia. W roku 1947 Indie uzyskały długo oczekiwane wyzwolenie spod panowania 

brytyjskiego. Niebawem jednak w ślad za ogólnonarodową radością podążyło przerażenie 

wywołane śmiercią setek tysięcy ludzi w walce będącej skutkiem podziału państwa na Indie 

i Pakistan. Później Prabhupad wspominał: "W roku 1947 byliśmy świadkami wojny hindusów 

z muzułmanami. Walczyli ze sobą i wielu poległo. Po śmierci zaś nie było różnicy między 

hindusem a muzułmaninem. Pracownicy służb miejskich ułożyli ciała w stosy, aby je gdzieś 

wyrzucić".  

 

Abhay nie wiązał żadnych nadziei z obietnicami pokoju ani też nie sądził, by niepodległość Indii 

była jakimkolwiek rozwiązaniem. Jeśli przywódcy nie staną się świadomi Boga, to jakie mogą zajść 

zmiany? W artykule "Gandhi-Jinnah Talks"- zamieszczonym w magazynie Bac to Godhead – 

napisał: "Walka między hindusami a muzułmanami, chrześcijanami a chrześcijanami, między 

buddystami a buddystami, będzie się toczyła aż do dnia ostatecznego". Wniosek, jaki się nasuwa, 

jest więc taki: dopóki ludzie kierują się egoistycznymi pobudkami i pragnieniem zadowalania 

zmysłów, dopóty będą ze sobą walczyć. Prawdziwa jedność możliwa jest tylko na płaszczyźnie 

duchowego zrozumienia i służby dla Najwyższego.  

 

Abhay nie przestawał pisać nawet wtedy, gdy nie był w stanie zebrać wystarczającej ilości 

pieniędzy na regularne wydawanie Back to Godhead. Jego najbardziej ambitnym zamierzeniem 

było opracowanie komentarza do Bhagavad-gity, a oprócz tego głosił posłannictwo Pana Caitanyi 

drogą listowną. Pisał do wielu przywódców rządowych, do znajomych na wysokich stanowiskach 

oraz do ludzi, których artykuły czytał lub których działalność opisana w gazetach przyciągnęła jego 

uwagę. Występując w charakterze pokornego sługi, przedstawiał swoją koncepcję tego, jak 

oryginalna kultura Indii, kultura świadomości Kryszny, może z powodzeniem rozwiązać 

wszelkiego rodzaju dylematy. Czasami biura rządowe i sekretariaty odpisywały na jego listy, ale 

przeważnie je ignorowano.  



 

Myśl o zaangażowaniu Mohandasa Gandhiego w służbę oddania pojawiła się w sposób naturalny. 

Życie Gandhiego pełne było odważnych posunięć, ascezy i moralnego postępowania – a wszystko 

dla dobra rodaków. Dzięki temu miał duży wpływ na Hindusów. Poza tym Abhay, będąc 

w młodości jego zwolennikiem, darzył go szczególną sympatią. 7 grudnia 1947 roku, będąc 

w Nowym Delhi, napisał do Gandhiego długi list. Był świadom tego, że Gandhi nie zgadza się 

z wieloma swoimi byłymi zwolennikami, którzy stali się przywódcami narodu i nie brali pod uwagę 

jego doktryny pojednania hindusko-muzułmańskiego oraz reform agrarnych. Krytykowali go tak 

hindusi, jak i muzułmanie. Tak więc w wieku siedemdziesięciu ośmiu lat Gandhi był wyczerpany 

psychicznie i przygnębiony.  

 

Abhay wiedział, że jego list prawdopodobnie nigdy nie dotrze do Gandhiego, lecz mimo to wysłał 

go. W liście, podpisanym "nieznany przyjaciel", napisał: "Jeśli nie chcesz zginąć haniebną śmiercią, 

radzę ci, jako szczerze oddany przyjaciel, abyś bezzwłocznie wycofał się z aktywnej działalności 

politycznej". Jakkolwiek głęboko doceniał honorową pozycję i społeczny prestiż Gandhiego, to – 

jak powiedział – wszystko to nie będzie miało żadnej wartości, jeśli Gandhi nie opuści areny 

politycznej i nie zacznie poznawać oraz nauczać Bhagavad-gity. Zwłaszcza teraz, ostrzegał Abhay, 

będąc u schyłku życia, Gandhi powinien zejść ze sceny politycznej i zbliżyć się do Prawdy 

Absolutnej. Prosił, aby choć na miesiąc wycofał się z polityki i podjął z nim dyskusję na temat 

Bhagavad-gity.  

 

Nigdy nie otrzymał odpowiedzi, a miesiąc później, 30 stycznia, Gandhi zginął. List Abhaya 

zabrzmiał nagle jak przepowiednia.  

 

Im bardziej pochłaniało Abhaya nauczanie i twórczość pisarska, tym mniej angażował się 

w interesy i sprawy rodzinne. Miał wrażenie, że ten szczególny werset, wypowiedziany przez Pana 

Krysznę w Śrimad-Bhagavatam, odnosi się do niego: "Kiedy darzę kogoś szczególną łaską, 

stopniowo pozbawiam go wszystkich materialnych dóbr. Wówczas przyjaciele i rodzina odsuwają 

się od zubożałego i godnego politowania krewnego" – pozostawiając mu tylko Krysznę. Kiedy 

firma Abhaya w Allahabadzie poważnie się zadłużyła, usiłował otworzyć fabrykę w Lucknow. 

Początkowo wydawało się, że będzie przynosić zyski, ale ostatecznie zbankrutowała i trzeba ją było 

zamknąć.  

 

Wciąż utrzymywał rodzinę, która mieszkała w Kalkucie, ale żył z dala od nich. Wrócił do 

Allahabadu, lecz coraz mniej przykładał się do sprzedaży leków. Bardziej interesowało go 

nauczanie.  

 

Kiedy odbierający leki wysłannik szpitala z Jhansi zaprosił go do wygłoszenia wykładu w Gita 

Mandirze, przyjął to zaproszenie z radością. Audytorium w Jhansi, składające się przeważnie ze 

studentów medycyny i lekarzy, przychylnie odniosło się do wykładu. Jednak ich uznanie miało 

głównie podłoże społeczne i kulturowe. Przyzwyczajeni byli do przemówień rozmaitych 

prelegentów zapraszanych na specjalne programy, ale na pewno nie dążyli do tego, by Abhay 

założył w Jhansi stały ośrodek. On jednak miał swoje marzenia i był ambitny. Po przekazaniu 

synowi firmy w Allahabadzie, podjął próbę ustanowienia duchowego ruchu w Jhansi.  

 

Miał pięćdziesiąt sześć lat i doszedł do wniosku, że teraz musi z wielką powagą zacząć wprowadzać 

w życie polecenia swego mistrza duchowego. Jak powiedział do jednego z mieszkańców Jhansi: 

"Cały świat czeka na duchową rewolucję, panie Mitra". Ponieważ oddziaływanie Gaudiya Math – 

instytucji jego mistrza duchowego – z powodu walk i nieustannych wewnętrznych konfliktów 

straciło skuteczność, usiłował zapoczątkować ruch bhaktów, który działałby na całym świecie. 

I chociaż miał tylko jednego czy dwóch aktywnych pomocników, dostał na swój użytek opuszczoną 

świątynię i zaczął pracować nad urzeczywistnieniem wizji duchowych Narodów Zjednoczonych. 



Sporządził statut i prawnie zarejestrował swój ruch pod nazwą Liga Bhaktów.  

 

Pewnego dnia, kiedy był całkowicie pochłonięty tymi sprawami, otrzymał telegram 

powiadamiający, że obrabowano jego firmę w Allahabadzie. Słudzy okradli go z pieniędzy, 

lekarstw i wszystkiego, co miało jakąkolwiek wartość. Odczytał tę wieść w milczeniu, a następnie 

roześmiał się i wypowiedział werset z Bhagavatam: chcąc obdarzyć Swego szczerego bhaktę 

szczególną łaską, Kryszna niweczy jego materialne osiągnięcia. Kiedy jeden z przyjaciół w Jhansi 

doradzał mu powrót do Allahabadu, Abhay odparł: "Nie, to jest dla mnie dobre. Początkowo 

zmartwiłem się, lecz teraz widzę, że nadszedł kres jednego wielkiego przywiązania i że moje życie 

jest obecnie w pełni podporządkowane i poświęcone Śri Śri Radha-Krysznie".  

 

Podczas odwiedzin u rodziny w Kalkucie Abhay ostatecznie uwolnił się od rodzinnych zobowiązań. 

Miał tam jeszcze niewielką firmę i pojechał, by zebrać fundusze na działalność misyjną w Jhansi. 

W domu jednak znów nieuchronnie porwał go wir spraw rodzinnych: niektóre z dzieci wciąż były 

stanu wolnego; trzeba też było zapłacić czynsz i rachunki. Gdyby nawet rozwinął działalność swej 

kalkuckiej apteki, rodzina będzie domagać się wszystkiego, co zarobi, i nawet jeśli on spełni ich 

żądania i ponownie zamieszka w domu, pozostanie największa trudność – oni nie traktowali służby 

oddania poważnie. 

 

Czy to w ogóle ma sens – zastanawiał się – skoro i tak nie zostaną bhaktami? Żony i krewnych nie 

interesowało jego nauczanie w Jhansi. Życzyli sobie tylko, aby więcej czasu poświęcał interesom 

i sprawom rodzinnym. Teść narzekał: "Dlaczego wciąż mówisz o Bogu?" Mimo to, gdy tylko 

odwiedzili go przyjaciele, nauczał i robił wykłady z Bhagavad-gity, tak jak to było w Jhansi. 

I podobnie jak przedtem, żona i reszta rodziny raczyła się w tym czasie herbatą w innym pokoju. 

Później, mówiąc o swej żonie, Prabhupad wspominał: "Bardzo chciałem nakłonić ją do pomocy 

w szerzeniu świadomości Kryszny. Była jednak niezwykle uparta. I tak, po trzydziestu latach, 

w końcu zrozumiałem, że w żaden sposób nie będzie mi pomagać".  

 

Zawsze odradzał żonie picie herbaty, które nie leżało w zwyczajach rodziny ściśle przestrzegającej 

zasad vaisnavizmu. W końcu postawił ultimatum: "Musisz wybrać między mną a herbatą. Nie 

będzie herbaty albo nie będzie mnie". Odpowiedziała na to żartobliwie: "Cóż, w takim razie będę 

musiała zrezygnować z męża".  

 

Aż w końcu popełniła poważny błąd. Wymieniła jego Śrimad-Bhagavatam na herbatniki. Kiedy 

Abhay wrócił do domu i zaczął szukać tej świętej księgi, powiedziała mu, co zrobiła. Był 

wstrząśnięty i w wyniku tego zdarzenia postanowił porzucić rodzinę na dobre. Z nieugiętą 

determinacją rozstał się z rodziną i firmą.  

 

Lata pięćdziesiąte okazały się dla Abhaya bardzo trudne. Powrócił do Jhansi, ale musiał opuścić 

zajmowany przez siebie budynek, gdyż żona gubernatora zaczęła domagać się, aby zamiast Ligi 

Bhaktów mogła go użytkować Liga Kobiet. Nie mając mieszkania ani prawdziwego poparcia, 

wyjechał z Jhansi, lecz nie porzucił planów zapoczątkowania światowego stowarzyszenia bhaktów. 

Przeniósł się do aśramu w Delhi, potem przez pewien czas mieszkał w towarzystwie swoich braci 

duchowych, lecz w końcu ponownie znalazł się na samotnej tułaczej drodze, z tygodnia na tydzień 

zatrzymując się w coraz to innej świątyni lub w gościnnych progach bogatych, pobożnych ludzi, 

którzy godzili się go przyjąć. Jeśli chodzi o jedzenie, ubranie i dach nad głową, okres ten należał do 

najtrudniejszych w jego życiu. Od dzieciństwa zawsze miał zapewnione właściwe wyżywienie 

i odpowiednie ubranie, a problem braku dachu nad głową nigdy dla niego nie istniał. Był 

ulubieńcem ojca, a Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati darzył go szczególnym zainteresowaniem 

i uczuciem. Ale w latach pięćdziesiątych był sam.  

 

Czas upływał mu na pisaniu i poszukiwaniu sponsorów, których nauczał Bhagavad-gity. Jego 



celem nie było znalezienie stałego lokum, tylko drukowanie transcendentalnej literatury 

i ustanowienie potężnego ruchu szerzącego świadomość Kryszny. Do tego potrzebne były 

pieniądze. Udawał się więc do domów i biur bogatych ludzi przedstawiając swoje rękopisy 

i objaśniając charakter głoszonego przez siebie posłannictwa, ale niewiele osób wykazywało 

zainteresowanie. A gdy ktoś już to zrobił, dotacja wynosiła zwykle pięć lub dziesięć rupii. W końcu 

zdołał jednak zebrać wystarczającą ilość pieniędzy, aby znowu zacząć wydawać Back to Godhead.  

 

Nie mając pieniędzy nawet na kupno odpowiedniego ubrania, całą chłodną delhijską zimę 

przechodził bez stosownego okrycia. Regularnie chodził do drukarni, aby przeglądać najnowsze 

korekty Back to Godhead. Na pytania drukarza, dlaczego z taką determinacją upiera się przy 

produkcji czasopisma w tak trudnych okolicznościach, odpowiadał: "To moja misja". Drukarzowi 

płacił stopniowo, dostarczając mu niewielkie sumy pieniędzy.  

 

Po odebraniu z drukarni gotowych egzemplarzy, Abhay zwykł chodzić po mieście i sprzedawać je. 

Na ogół zatrzymywał się w herbaciarni, a kiedy ktoś usiadł obok, prosił go, aby wziął Back to 

Godhead. W swych artykułach i komentarzach autorskich krytykował materialistyczne i ateistyczne 

tendencje współczesnej cywilizacji. Wykorzystywał też osobiste doświadczenia. W odpowiedzi na 

odmowy (uprzejme, jak i nieuprzejme), z którymi spotykał się podczas sprzedawania Back to 

Godhead, napisał artykuł zatytułowany: "Brak czasu – chroniczna choroba współczesnego 

człowieka". Chociaż cierpiał dotkliwą nędzę, a misja jego była doniosła, to artykuły, które pisał, 

nigdy nie były ostre, uszczypliwe czy fanatyczne. Oczekiwał, że czytelnicy będą gotowi wysłuchać 

racjonalnej filozofii i chętni do zaakceptowania prawdy, zwłaszcza przedstawionej w sposób 

logiczny, trafny i autorytatywny.  

 

Poza tym, że sprzedawał Back to Godhead przy stoiskach z herbatą i doręczał je donatorom, 

wysyłał także bezpłatne egzemplarze pocztą – zarówno na terenie kraju, jak i za granicę. Od lat 

interesowali go czytelnicy spoza Indii, z obszaru anglojęzycznego, i pragnął do nich dotrzeć. Po 

zebraniu adresów bibliotek, uniwersytetów oraz instytucji kulturalnych i rządowych, rozsyłał tyle 

egzemplarzy Back to Godhead, ile tylko mógł. Przygotował także list z myślą o zachodnich 

czytelnikach, sugerując, że powinni być jeszcze bardziej otwarci na odbiór treści tego czasopisma 

niż jego rodacy.  

 

Abhay wysłał egzemplarze Back to Godhead do prezydenta Indii, doktora Rajendra Prasada, 

załączając list ostrzegający o niebezpieczeństwie, jakie grozi społeczeństwu kierowanemu przez 

bezbożnych przywódców – "Proszę więc, ocal ich od niechybnego upadku". Prosił Jego 

Ekscelencję o to, aby przynajmniej spojrzał na nagłówki załączonych egzemplarzy Back to 

Godhead i rozważył propozycję udzielenia wywiadu dla czasopisma. "W tej chwili mój głos jest 

głosem wołającego na puszczy" – pisał Abhay. Jego Ekscelencja nigdy nie odpowiedział.  

 

Abhay wychodził sprzedawać swój dwutygodnik codziennie, nawet podczas delhijskich letnich 

upałów, kiedy temperatura wzrastała do 50°C. Kiedy pewnego razu uległ porażeniu słonecznemu 

i chwiejnym krokiem przemierzał ulice miasta, jakiś przyjaciel zabrał go w końcu do samochodu 

i zawiózł do lekarza. Innym razem, gdy pobodła go krowa, leżał przez jakiś czas na skraju drogi, ale 

nikt się tym nie zainteresował. W takich chwilach zastanawiał się, dlaczego teraz, gdy opuścił dom 

i firmę i kiedy już podporządkował się Krysznie, wszystko stało się takie trudne. Ale po latach, 

kiedy ruch świadomości Kryszny liczył już wielu bhaktów i istniał w wielu krajach, Prabhupad 

mawiał: "W tamtych czasach nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale teraz rozumiem, że wszystkie 

te trudności były w istocie korzystne. To wszystko było łaską Kryszny".  

 

Kontynuując wysiłki związane z wydawaniem i sprzedażą Back to Godhead w Delhi, zdecydował 

się zamieszkać we Vrindavanie, położonej osiemdziesiąt mil na południe od Nowego Delhi. 

Gaudiya vaisnavowie uważają Vrindavanę za najbardziej uświęcone miejsce we wszechświecie, 



ponieważ tam przed pięcioma tysiącami lat Pan Kryszna oddawał się Swym dziecięcym 

rozrywkom. Natomiast pięćset lat temu przybyli do Vrindavany główni uczniowie Pana Caitanyi. 

Pisali tam książki, wznosili świątynie i w lasach, na pastwiskach oraz nad brzegami rzeki odkryli 

miejsca wielu rozrywek Kryszny Zamiarem Abhaya było pisanie w spokojnej, duchowej atmosferze 

Vrindavany i dojeżdżanie do Delhi w celu rozprowadzania literatury oraz poszukiwania dotacji 

u poważnych protektorów. Wynajął prosty, bardzo tani pokój w świątyni Vamśi-gopalaji, leżącej 

nad brzegiem Yamuny, i tam wiódł życie podobne do życia mieszkańców Vrindavany – życie 

o bardzo szczególnym charakterze.  

 

Abhay nie patrzył na Vrindavanę oczyma zwykłego człowieka. Jako czysty bhakta Kryszny czuł się 

szczęśliwy zwyczajnie spacerując po jej polnych dróżkach lub spoglądając na formy Bóstw 

Kryszny, obecne w tysiącach świątyń i domów. Ze swego maleńkiego pokoju na poddaszu patrzył 

na płynącą przed nim Yamunę, która rozlewała się szeroką taflą wody, wijąc się i lśniąc 

w popołudniowym słońcu. Wieczorem, kiedy znad Yamuny wiał przyjemny, chłodzący wietrzyk, 

przysłuchiwał się śpiewnym modlitwom bhaktów dochodzącym z Keśi-ghata. Docierały do niego 

rozbrzmiewające w całym mieście dźwięki świątynnych dzwonków. Czasami przerywał pisanie 

i szedł w najbardziej ruchliwe obszary miasta, pomiędzy jego mieszkańców i pielgrzymów. 

Zewsząd słychać było mantrę Hare Kryszna i wielu przechodniów pozdrawiało go tradycyjnym 

"Jaya Radhe!" i "Hare Kryszna".  

 

Tak jak Vrindavana była siedzibą Kryszny, tak Abhay był Jego sługą. Czuł się tutaj jak u siebie 

w domu. Ogarnięty naturalnym pragnieniem, aby inni także poznali intymny spokój i pełną ekstazy 

atmosferę Vrindavany, nie przestawał myśleć o nauczaniu. Kryszna, Najwyższa Osoba Boga, 

zapraszał wszystkie dusze, aby przyłączyły się do Niego w Jego wiecznej siedzibie; ale obecnie 

niewiele osób, nawet w Indiach, było w stanie to zrozumieć. A poza Indiami ludzie nic nie 

wiedzieli o Vrindavanie czy Yamunie, ani o tym, co to znaczy być wolnym od materialnych 

pragnień. Abhay zastanawiał się, dlaczego ludzie na całym świecie nie mieliby tego poznać? Była 

to oaza spokoju, a tymczasem nikt o niej nie wiedział ani też nie był nią zainteresowany Lecz tak 

naprawdę to właśnie za czymś takim ludzie tęsknili.  

 

Powodowany mocnym pragnieniem szerzenia chwał wiecznej Vrindavany, Abhay pracował niemal 

bezustannie nad wydaniem kolejnych numerów Back to Godhead. Jednakże dojazdy do Delhi stały 

się uciążliwe. Wyjeżdżał rannym pociągiem i nie mając się gdzie zatrzymać, wracał tej samej nocy. 

Nie pozostawało mu wiele czasu na pobyt w mieście, a poza tym było to kosztowne. Czasem jakiś 

pobożny człowiek oferował mu nocleg, ale nawet przy swoich minimalnych osobistych wydatkach 

Abhay miał trudności z zebraniem wystarczającej sumy na pokrycie kosztów podróży, druku 

i wysyłki. Po opracowaniu dwunastu kolejnych numerów dwutygodnika Back to Godhead, 

ponownie wyczerpały mu się fundusze. Drukarz powiedział, że nie może drukować powodowany 

jedynie przyjaźnią. Po powrocie do Vrindavany Abhay pisał dalej, lecz bez perspektyw na 

publikowanie.  

 

Kiedyś, w nastroju wyrzeczenia i osamotnienia, napisał wiersz w języku bengali, który zatytułował 

"Vrindavana-bhajana". Zwłaszcza jego pierwsze zwrotki pełne były osobistych refleksji i zadumy.  

 

Siedzę samotnie we Vrindavana-dham.  

W tym nastroju wiele sobie uświadamiam.  

 

Mam żonę, synów, córki, wnuków – wszystko,  

Ale nie mam pieniędzy, więc jest to bezużyteczna chwała.  

Kryszna ukazał mi nagą formę materialnej natury;  

Dzięki Jego mocy wszystko to straciło dzisiaj dla mnie urok.  

Yasyaham anugrhnami harisye tad-dhanam śanaih:  



"Stopniowo pozbawiam wszelkiego bogactwa tych, których darzę szczególną łaską".  

Jakże mogłem zrozumieć tę łaskę wszechmiłosiernego?  

 

Wszyscy mnie opuścili, widząc, że jestem bez grosza -  

Żona, krewni, przyjaciele, bracia, wszyscy.  

To nieszczęście, ale mnie doprowadza ono do śmiechu. Siedzę samotnie i śmieję się.  

Kogo naprawdę kocham w tej maya-samsarze?  

Gdzie udali się teraz moi kochający rodzice?  

I gdzie są moi przodkowie, moi krewni?  

Kto przekaże mi wieści o nich, powiedz, kto?  

Lista imion – to wszystko, co pozostało z mego życia rodzinnego.  

 

Pewnej nocy Abhay miał wstrząsający sen; takie same miewał już niejednokrotnie w czasach życia 

rodzinnego. Przyśnił mu się Bhaktisiddhanta Sarasvati, taki jakim go znał. Wysoki, uczony 

sannyasin zstępował ku niemu wprost ze świata duchowego, z kręgu osobistego otoczenia Kryszny 

Przywoływał Abhaya, dając mu do zrozumienia, że powinien podążyć za nim. Raz po raz 

przywoływał go do siebie skinieniem ręki. Prosił, by przyjął sannyasę. Chodź, ponaglał, przyjmij 

sannyasę. Abhay obudził się zdumiony. Tę instrukcję uważał za jeszcze jeden aspekt oryginalnej 

wskazówki, jaką Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati dał mu podczas ich pierwszego spotkania 

w Kalkucie i którą później potwierdził w liście: "Nauczaj w języku angielskim i upowszechnij 

świadomość Kryszny w świecie zachodnim". Sannyasa miała pomóc w realizacji tego celu, 

w przeciwnym bowiem razie dlaczego jego mistrz duchowy prosiłby o jej przyjęcie? 

W standardowym wedyjskim systemie społecznym mężczyzna powinien opuścić rodzinę w wieku 

pięćdziesięciu lat i jako mnich, sannyasin, prowadzić wyrzeczony tryb życia, poświęcając tym 

samym resztę swych dni intonowaniu, słuchaniu i głoszeniu chwał Pana. Abhay pomyślał: "Mój 

mistrz duchowy mówi: ŤPrzyjmij teraz sannyasę, wtedy będziesz w stanie wypełnić tę misję. 

Przedtem czas nie był ku temu stosowny".  

 

Abhay rozważył to starannie. Przyjmując sannyasę vaisnava w pełni angażuje swoje ciało, umysł 

i słowa w służenie Najwyższej Osobie Boga, rezygnując ze wszystkich innych zajęć. W rzeczy 

samej wszystko to już robił, ale czuł przy tym, że dzięki przyjęciu duchowego porządku sannyasy 

będzie mógł umocnić swą pozycję i nadać więcej impetu ogromnej pracy, która go czeka. Zgodnie 

z wedyjskim standardem i przykładem poprzednich acaryów, każdy, kto chce stać na czele ruchu 

misyjnego, musi przyjąć sannyasę. Abhay na początku opierał się, lecz teraz ponownie rozważał tę 

możliwość. Zwrócił się z prośbą o radę do swego brata duchowego Keśavy Maharajy z Mathury. 

Ten nalegał, by Abhay przyjął sannyasę natychmiast.  

 

Wiele lat później Prabhupad wspominał: "Żyłem samotnie we Vrindavanie i pisałem. Mój brat 

duchowy nalegał: ŤBhaktivedanta Prabhu, musisz to zrobić. Bez przyjęcia sannyasy nikt nie może 

tak naprawdę nauczaćť. Jego ustami przemawiał do mnie mój mistrz duchowy. Tak więc – choć 

niechętnie – zgodziłem się".  

 

Po oficjalnej ceremonii przyjęcia sannyasy, która odbyła się we Vrindavanie, imię Abhaya brzmiało 

Abhay Caranaravinda Bhaktivedanta Swami. Jednakże zasadnicze problemy nadal pozostały. 

Pragnął nauczać świadomości Kryszny, lecz niewiele osób chciało go słuchać. To nie uległo 

zmianie z chwilą przyjęcia sannyasy.  

 

Coś się jednak zmieniło: Bhaktivedanta Swami postanowił pisać książki. Radę pewnego 

bibliotekarza dotyczącą pisania książek (które były czymś trwałym, podczas gdy gazety – raz 

przeczytane – wyrzucano) Bhaktivedanta Swami potraktował jak słowa swego mistrza duchowego. 

Tę samą rzecz zasugerował mu oficer armii hinduskiej, któremu podobał się magazyn Back to 

Godhead. W obu przypadkach przyjął te rady, jakby pochodziły z ust jego mistrza duchowego.  



 

Bhaktivedanta Swami zastanawiał się nad Śrimad-Bhagavatam, ponieważ było to najważniejsze 

i najbardziej autorytatywne pismo święte vaisnavów. Bhagavad-gita stanowiła ABC i esencję całej 

wiedzy wedyjskiej przedstawione w zwięzłej formie, natomiast Śrimad-Bhagavatam było 

opracowaniem bardziej szczegółowym. Zarówno Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati, jak 

i Bhaktivinoda Thakura napisali do Śrimad-Bhagavatam komentarze w bengali. W istocie 

większość spośród wielkich acaryów wywodzących się z tradycji vaisnava pisała w przeszłości 

komentarze do Śrimad-Bhagavatam – tego "nieskazitelnego pisma wedyjskiego". Angielskie 

tłumaczenie tej księgi i komentarz do niej mogą pewnego dnia zmienić serca na całym świecie. 

Gdyby udało mu się opublikować choć kilka książek, wzrośnie wartość jego nauczania; będzie 

mógł z większą śmiałością wyjechać za granicę i nie przybędzie tam z pustymi rękoma.  

 

Bhaktivedanta Swami powrócił do Delhi z nowym zadaniem. Wydawnicza stolica Indii mieściła się 

w dzielnicy Chandni Chowk – w Starym Delhi. Bhaktivedanta Swami uważał, że najlepiej będzie, 

jeśli zamieszka gdzieś w pobliżu, aby móc stale negocjować z wydawcami w sprawie publikowania 

książek. Za pośrednictwem starego znajomego z czasów kiedy drukował Back to Godhead, spotkał 

się z właścicielem świątyni Radha-Kryszny, który udostępnił mu bezpłatny pokój w świątyni 

w pobliżu Chandni Chowk. Sąsiedztwo nosiło nazwę Chippiwada. Była to zatłoczona dzielnica 

hindusko-muzułmańska. Teraz Bhaktivedanta Swami mógł pracować albo we Vrindavanie, albo 

w Delhi. Z nowym entuzjazmem zebrał kilka dotacji i ponownie zaczął wydawać Back to Godhead, 

rozpoczynając jednocześnie tłumaczenie i komentarz do Śrimad-Bhagavatam.  

 

Bhaktivedanta Swami rozmyślał nad wielkością zadania, którego się podjął. Bhagavatam zawierało 

osiemnaście tysięcy wersetów zebranych w dwunastu canto, które – jak przypuszczał – zajmą co 

najmniej sześćdziesiąt tomów. Sądził, że będzie w stanie ukończyć je w ciągu pięciu do siedmiu lat: 

"Jeśli dzięki łasce Pana zachowam sprawność fizyczną – napisał – wówczas będę mógł wypełnić 

wolę Śrila Bhaktisiddhanty Sarasvatiego i ukończyć to dzieło".  

 

Przyjęcie sannyasy, zamiar pisania i publikowania Śrimad-Bhagavatam oraz pragnienie nauczania 

na Zachodzie były ze sobą powiązane. Do nauczania potrzebował książek, szczególnie jeśli chciał 

udać się na Zachód. Na Zachodzie były miliony książek, ale nie takich, które mogłyby wypełnić 

duchową pustkę w życiu ludzi. Nie poprzestanie na pisaniu, lecz sam weźmie książki na Zachód, 

będzie je prezentował i będzie uczył ludzi – za pośrednictwem książek i osobiście – jak rozwinąć 

czystą miłość do Boga.  

 

Bhaktivedanta Swami – chociaż znany z tego, że nauczał po angielsku – wiedział, że jego 

prezentacja w obcym języku miała wiele formalnych błędów, a nie miał redaktora, który by je 

poprawił. Lecz błędy językowe nie były w stanie powstrzymać go od wydawania Śrimad-

Bhagavatam. Sytuacja była krytyczna. "Kiedy w domu wybucha ogień – pisał – jego mieszkańcy 

wzywają na pomoc sąsiadów, którzy mogą być cudzoziemcami, lecz mimo bariery językowej ofiary 

ognia potrafią się wyrazić i sąsiedzi ich rozumieją. Ten sam duch współpracy konieczny jest przy 

szerzeniu transcendentalnego przekazu Śrimad-Bhagavatam w zanieczyszczonej atmosferze 

obecnych czasów".  

 

Bhaktivedanta Swami prezentował Śrimad-Bhagavatam nie wprowadzając żadnych zmian, 

z największym szacunkiem dla Śrila Vyasadevy, autora. To była główna zaleta Bhaktivedanty 

Swamiego. Niewątpliwie dodawał własne realizacje, ale nie czynił tego z myślą o przewyższeniu 

poprzednich mistrzów duchowych. Wobec niezwykle istotnej kwestii prezentacji tematu 

w całkowitej zgodzie z parampara, nie martwił się "błędami technicznymi i językowymi". Wiedział, 

że jeśli nie będzie wierny sukcesji uczniów, jego objaśnienia do Bhagavatam będą bezwartościowe.  

 

W pokoju w świątyni w Chippiwadzie, pisał na maszynie dzień i noc przy biurku oświetlonym 



nikłym światłem pochodzącym z wiszącej u sufitu lampy. Siedział na podłodze, na cienkiej macie, 

a maszyna do pisania stała przed nim na skrzyni. Zapisane stronice kładł na kupkę i aby nie zwiał 

ich wiatr, przyciskał je kamieniem. Jedzenie i sen zeszły na drugi plan. Był całkowicie przekonany, 

że Śrimad-Bhagavatam wywoła rewolucję w błędnie ukierunkowanej cywilizacji. Tak więc 

z wielką uwagą i w skupieniu tłumaczył każde słowo i pisał każde objaśnienie. A trzeba to było 

zrobić jak najszybciej. 

 

We Vrindavanie Bhaktivedanta Swami przeniósł swą siedzibę do świątyni Radha-Damodara. Teraz, 

nie opuszczając nawet swego pokoju, mógł wyglądać na zewnątrz i przyglądać się ołtarzowi oraz 

wysokiej na cztery stopy postaci Vrindavana-candry, która wykonana była z czarnego marmuru 

i którą przed setkami lat czcił Krysznadasa Kaviraja. Nowe miejsce miało tę przewagę nad pokojem 

w świątyni Vamśi-gopalaji, że obecnie zamieszkiwał w świątyni Jivy Goswamiego, w której 

zbierały się, spożywały prasadam, mantrowały i prowadziły dyskusje na temat Pana Kryszny i Pana 

Caitanyi tak wielkie dusze jak Rupa, Sanatana, Raghunatha i Jiva Goswami. Było to najlepsze 

miejsce do pracy nad Śrimad-Bhagavatam.  

 

Podczas pobytu w świątyni Radha-Damodary, Bhaktivedanta Swami sam przygotowywał sobie 

posiłki. Kiedy siadał do prasadam, mógł spoglądać przez okratowane okno na samadhi – czyli 

miejsce spoczynku – Rupy Goswamiego. Czując jego obecność, rozmyślał nad własną misją 

zleconą mu przez mistrza duchowego. Mistrz duchowy Bhaktivedanty Swamiego oraz poprzedni 

mistrzowie duchowi w sukcesji uczniów pragnęli, aby ruch świadomości Kryszny rozprzestrzenił 

się na cały świat. Zatem czerpiąc inspirację z możliwości codziennego siadywania przed samadhi 

Rupy Goswamiego, Bhaktivedanta Swami modlił się do swych duchowych poprzedników 

o przewodnictwo. Poufna instrukcja, którą od nich otrzymał, była absolutnym nakazem i żaden 

rząd, żaden wydawca czy ktokolwiek inny nie był w stanie jej podważyć czy umniejszyć jej 

znaczenia. Rupa Goswami pragnął, aby pojechał na Zachód; Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati 

pragnął, aby pojechał na Zachód; a za sprawą Kryszny znalazł się w świątyni Radha-Damodary, by 

otrzymać Ich błogosławieństwo. W świątyni Radha-Damodara czuł się tak, jakby wstąpił do 

wiecznej siedziby znanej jedynie czystym bhaktom Pana. I chociaż pozwalali mu na poufne 

obcowanie ze sobą w miejscu swoich rozrywek, to czuł, że nakazywali mu opuścić Radha-

Damodarę i Vrindavanę, aby nieść posłannictwo acaryów pogrążonym w zapomnieniu częściom 

świata.  

 

Pisanie stanowiło jedynie połowę bitwy. Następną było publikowanie. Wydawców nie interesowała 

jednak seria sześćdziesięciu tomów Śrimad-Bhagavatam, natomiast Bhaktivedanta Swami nie był 

zainteresowany niczym mniejszym. Dlatego też musiał wydawać swoje książki na własny koszt, 

a to wiązało się z koniecznością zdobycia funduszy.  

 

Ktoś z wydawnictwa poradził mu, aby pojechał do Gorakhpur i pokazał rękopis Hanumanowi 

Prasad Poddarowi, słynnemu wydawcy literatury religijnej. Bhaktivedanta Swami wyruszył 

w pięćsetmilową podróż i uzyskał dotację w wysokości czterech tysięcy rupii na wydanie 

pierwszego tomu Śrimad-Bhagavatam.  

 

Bhaktivedanta Swami osobiście czytał i robił korekty próbnych wydruków, a w czasie, gdy 

drukowany był pierwszy tom, nadal pisał ostatnie rozdziały. Kiedy odbitki leżały już gotowe 

w Wydawnictwie O.K., odbierał je, wracał do swego pokoju w Chippiwadzie, nanosił poprawki 

i odnosił poprawiony materiał.  

 

Rok 1962 spędził na codziennym przemierzaniu drogi między swym pokojem a wydawcami. 

Pobliska okolica stanowiła połączenie strefy handlowej ze światem tanich kamienic czynszowych, 

gdzie na niebezpiecznej ulicy bawiły się dzieci. Bhaktivedanta Swami, który sprawiał wrażenie 

łagodnego, lecz zdeterminowanego, przemierzał taką właśnie okolicę. Po drodze mijał osiedla, 



stoiska handlowe z dachówkami, artykułami zbożowymi i słodyczami oraz instytucje wydawnicze. 

Nad jego głową przelatywały gołębie, rozciągały się druty elektryczne oraz sznury z bielizną 

przewieszone między balkonami mieszkań. Na koniec dochodził do Wydawnictwa O.K. 

mieszczącego się na wprost niewielkiego meczetu. Przychodził po to, by odnieść poprawione 

odbitki i troskliwie doglądać pracy drukarzy.  

 

Kiedy książki były gotowe, Bhaktivedanta Swami sprzedawał je, podobnie jak robił to 

z magazynem Back to Godhead. Wkrótce doczekał się pochlebnych recenzji Hanumana Prasad 

Poddara oraz znanego hinduskiego filozofa dr. Radhakrishnana. Prestiżowe czasopismo Adyar 

Library Bulletin zamieściło na swych łamach pełną recenzję, nie omieszkając podkreślić 

"rozległych i głębokich studiów nad przedmiotem ze strony autora". Także jego uczeni bracia 

duchowi z uznaniem wyrażali się o tej pracy. Udało mu się nawet zdobyć zamówienie z ambasady 

USA na osiemnaście egzemplarzy, które miały zostać rozprowadzone w Ameryce za 

pośrednictwem Biblioteki Kongresowej. Sprzedaż w instytucjach była ożywiona, ale później 

osłabła. Nie mając nikogo do pomocy, Bhaktivedanta Swami spędzał kilka godzin dziennie, aby 

sprzedać choćby parę książek. Był też w pełni odpowiedzialny za zebranie funduszy na pokrycie 

kosztów związanych z wydaniem następnego tomu. Tymczasem kontynuował pracę nad 

tłumaczeniem i pisaniem komentarza. Jednak przy tak wolnym tempie sprzedaży nie będzie 

w stanie uporać się z tą pracą do końca życia.  

 

Bhaktivedanta Swami wysłał pojedyncze egzemplarze do czołowych polityków Indii i otrzymał 

korzystne recenzje od Śri Biswanatha Dasa (gubernatora prowincji Uttar Pradesh) oraz dr. Zakira 

Hussaina (wiceprezydenta Indii). Przeprowadził też osobistą rozmowę z dr. Hussainem, a kilka 

miesięcy później spotkał się z premierem rządu Lal Bahadur Shastrim.  

 

Podczas oficjalnego przyjęcia wydanego w ogrodzie Parlamentu premier w otoczeniu swych 

współpracowników podejmował tego starszego sadhu. Bhaktivedanta Swami, któremu okulary 

nadawały wygląd uczonego, zrobił krok do przodu przedstawiając siebie oraz Śrimad-Bhagavatam. 

Podczas wręczania egzemplarza pierwszego tomu fotoreporter zrobił zdjęcie autorowi i premierowi, 

którzy z uśmiechem spoglądali na książkę.  

 

Następnego dnia Bhaktivedanta Swami napisał do premiera Shastriego. Wkrótce otrzymał 

podpisaną przez niego odpowiedź:  

 

Drogi Swamiji! Ślę wiele podziękowań za Twój list. Jestem szczerze wdzięczny za ofiarowanie mi 

egzemplarza "Śrimad Bhagawatam". Zdaję sobie sprawę z tego, jak cenna jest pańska praca. 

Dobrze by było, aby egzemplarze tej książki nabyły biblioteki przy instytucjach rządowych.  

 

Z myślą o zebraniu funduszy na wydanie dalszych tomów, Bhaktivedanta Swami odwiedził 

potencjalnych ofiarodawców przedstawiając im – w charakterze reklamy – pochlebne recenzje. Na 

koniec z rękopisem w ręku oraz pieniędzmi na druk ponownie wkroczył w świat wydawniczy – 

kupując papier, robiąc korektę i utrzymując we właściwym tempie prace drukarskie, aby każda 

książka była gotowa na czas. Tak oto, dzięki uporowi, nie mając właściwie swoich pieniędzy, 

zdołał opublikować trzecią książkę w twardej oprawie w czasie niewiele dłuższym niż dwa lata.  

 

W ten sposób, z rosnącą renomą w świecie nauki, Bhaktivedanta Swami mógł wkrótce stać się 

osobą znaną wśród rodaków. On myślami był jednak na Zachodzie. Obecnie, z chwilą 

opublikowania trzeciego tomu, czuł, że jest w końcu gotowy. Ma sześćdziesiąt dziewięć lat, musi 

więc wkrótce zacząć. Upłynęło już ponad czterdzieści lat, odkąd Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati 

poprosił młodego grihasthę z Kalkuty, aby nauczał świadomości Kryszny na Zachodzie. 

Początkowo młody Abhay Charan uważał, że to niemożliwe, ale przeszkoda w postaci obowiązków 

rodzinnych znikła, mógł więc swobodnie udać się na Zachód.  



 

Większość przeszkód już pokonał i jedynymi rzeczami, które w poważnym stopniu utrudniały 

wyjazd, były opłata za przejazd oraz pewne zaświadczenia rządowe konieczne do otrzymania 

pozwolenia na opuszczenie kraju. Aż w roku 1965 zupełnie niespodziewanie jedna po drugiej 

usunięte zostały ostatnie przeszkody.  

 

We Vrindavanie Bhaktivedanta Swami poznał pana Agarwala, biznesmena z Mathury 

i mimochodem napomknął mu – jak to zresztą robił w przypadku niemal każdego, kogo spotkał – 

że chciałby pojechać na Zachód. Chociaż pan Agarwal znał Bhaktivedantę Swamiego zaledwie od 

paru minut, zaofiarował się postarać o poręczyciela w Ameryce. Miał zamiar poprosić swego syna 

Gopala, inżyniera z Pensylwanii, o przysłanie odpowiednich formularzy. Z chwilą, gdy pan 

Agarwal zaoferował swą pomoc, Bhaktivedanta Swami zaczął go ponaglać.  

 

Powróciwszy do Delhi znowu przemierzał znajome uliczki, sprzedając książki przy każdej 

nadarzającej się sposobności. Któregoś dnia, ku swemu zdumieniu, otrzymał z Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych wiadomość, że zezwolenie na wyjazd jest już gotowe. Ponieważ nie podjął żadnych 

kroków zmierzających do uzyskania takiego zezwolenia, postanowił zasięgnąć informacji 

w Ministerstwie. Tam pokazano mu ustawowy formularz podpisany przez pana Gopala Agarwala 

z Butler w Pensylwanii, który oficjalnie zobowiązywał się, że pokryje wszystkie wydatki 

Bhaktivedanty Swamiego podczas jego pobytu w USA.  

 

Teraz Bhaktivedanta Swami miał poręczyciela. Potrzebny był mu jeszcze paszport, wiza, formularz 

P * <* Zaświadczenie z banku potrzebne obywatelowi hinduskiemu do uzyskania zezwolenia na 

opuszczenie kraju.> i pieniądze na podróż. Paszport nie stanowił problemu. Tak więc z paszportem 

i dokumentami od poręczyciela, Bhaktivedanta Swami udał się do Bombaju – nie z zamiarem 

sprzedaży książek czy poszukiwania funduszy na drukowanie, lecz w celu znalezienia pomocy przy 

wyjeździe do Ameryki. Odwiedził panią Sumati Morarji – prezesa Linii Oceanicznych Scindia – 

która wspomogła go pokaźną sumą pieniędzy na pokrycie kosztów wydania drugiego tomu Śrimad-

Bhagavatam. Pokazał zaproszenie jej sekretarzowi, panu Choksi, a ten, pod wrażeniem tego, co 

zobaczył, z własnej woli udał się do pani Morarji.  

 

"Powrócił swami z Vrindavany"- rzekł do niej. "Wydał książkę za dotację otrzymaną od pani. Ma 

poręczyciela i pragnie pojechać do Ameryki. Chciałby, aby udostępniła mu pani miejsce na statku 

Scindii". Pani Morarji nie chciała o tym słyszeć. Swamiji jest za stary, aby jechać do Stanów 

Zjednoczonych i oczekiwać, że czegoś tam dokona. Pan Choksi przekazał mu te słowa, lecz 

Bhaktivedanta Swami słuchał z dezaprobatą. Chciała, aby pozostał w Indiach i ukończył Śrimad-

Bhagavatam. Po co jechać do Stanów? – spierała się. Tutaj dokończ pracę.  

 

Bhaktivedanta Swami był jednakże zdecydowany jechać. Nie tylko nakazał panu Choksi, aby 

przekonał panią Morarji, ale także dokładnie pouczył go, co ma jej powiedzieć: "Widzę, że ten 

dżentelmen bardzo chce jechać do Stanów i głosić posłannictwo Pana Kryszny pośród tamtejszych 

ludzi [...]". Kiedy pan Choksi powtórzył to Sumati Morarji, ta ponownie się sprzeciwiła; Swami nie 

jest zdrowy. A oprócz tego ludzie w Ameryce nie są zbyt chętni do współpracy i prawdopodobnie 

nie będą go słuchać.  

 

Zirytowany nieskutecznym działaniem pana Choksi, Bhaktivedanta Swami domagał się osobistego 

spotkania. Jego życzenie zostało spełnione i siwowłosy, lecz zdeterminowany Bhaktivedanta 

Swami przedłożył pełną stanowczości prośbę: "Proszę o bilet".  

 

Sumati Morarji była zatroskana: "Swamiji, jesteś taki stary, a podejmujesz się takiego zadania. Czy 

myślisz, że to słuszne?" "Tak" – zapewnił ją podnosząc rękę do góry, jakby chciał uspokoić 

powątpiewającą córkę. "Wszystko w porządku".  



 

"A czy wiesz, co sądzą moi pracownicy? Myślą, że Swamiji jedzie tam po śmierć".  

 

Bhaktivedanta Swami zrobił minę, jakby chciał obalić głupią pogłoskę i znów zaczął nalegać, aby 

dała mu bilet. "W porządku"- odparła. "Postaraj się o formularz P, a ja załatwię sprawy związane 

z rejsem". Bhaktivedanta Swami uśmiechnął się promiennie i uszczęśliwiony opuścił jej biuro 

mijając po drodze zdumionych i pełnych sceptycyzmu urzędników.  

 

Na polecenie pani Morarji, sekretarz poczynił ostatnie przygotowania. Ponieważ Bhaktivedanta 

Swami nie miał ciepłej odzieży, pan Choksi udał się z nim po zakup wełnianej kurtki i innych 

wełnianych części garderoby. Na prośbę Bhaktivedanty Swamiego wydrukował też pięćset 

egzemplarzy niewielkiej broszurki zawierającej osiem wersetów napisanych przez Pana Caitanyę 

oraz reklamę Śrimad-Bhagavatam.  

 

Pani Morarji wpisała go na listę pasażerów Jaladuty – jednego ze swych statków, który wypływał 

z Kalkuty 13 sierpnia. Dopilnowała, aby znalazł się na statku dowodzonym przez kapitana 

rozumiejącego potrzeby wegetarianina i bramina. Dowodzącemu Jaladutą kapitanowi Arunowi 

Pandii kazała zabrać oddzielne warzywa i owoce przeznaczone dla Swamiego. Pan Choksi spędził 

z Bhaktivedantą Swamim dwa ostatnie dni jego pobytu w Bombaju, odbierając z drukarni 

broszurki, kupując odzież i odwożąc go na dworzec kolejowy, skąd odjeżdżał pociąg do Kalkuty.  

 

Bhaktivedanta Swami przybył do Kalkuty na kilka dni przed odpłynięciem statku. Chociaż 

w mieście tym spędził większość swego życia, teraz nie miał się gdzie zatrzymać. Było tak, jak 

napisał we "Vrindavana-bhajana": "Mam żonę, synów, córki, wnuków – wszystko, ale nie mam 

pieniędzy, więc jest to bezużyteczna chwała". Dni, kiedy w tym właśnie mieście tak troskliwie 

pielęgnowano go jako dziecko, przeminęły na zawsze. Zatrzymał się u przygodnego znajomego. Na 

dzień przed wypłynięciem udał się do pobliskiego Mayapur, aby zobaczyć samadhi Śrila 

Bhaktisiddhanty, po czym wrócił do Kalkuty. Był gotów.  

 

Miał jedynie walizkę, parasol oraz zapas suszonego ziarna. Nie wiedział, co znajdzie w Ameryce do 

jedzenia; może będzie tam tylko mięso? Jeśli tak, to gotów był żywić się tylko gotowanymi 

ziemniakami i ziarnem, które wiózł ze sobą. Jego główny bagaż – kilkanaście walizek z książkami 

– transportowany był oddzielnie przez Scindia Cargo. Dwieście trzytomowych kompletów – już 

sama myśl o książkach dodawała mu pewności siebie.  

 

Potrzebował jej szczególnie teraz – w dzień wyjazdu. Jednoznacznie zrywał z dotychczasowym 

życiem, a był już przecież stary. Jechał do nieznanego i prawdopodobnie nieżyczliwego kraju. Być 

biednym i nieznanym w Indiach, to jedna rzecz. Nawet w tych dniach Kali-yugi, kiedy przywódcy 

odrzucali kulturę Indii i naśladowali Zachód, Indie nadal były Indiami. Wciąż istniały tam 

pozostałości cywilizacji wedyjskiej. Mógł spotykać się z milionerami, przedstawicielami rządu, 

premierem – zjawiając się po prostu u ich drzwi i czekając chwilę. Sannyasin był tam poważany; 

poważane było także Śrimad-Bhagavatam.  

 

W Ameryce będzie inaczej. Będzie tam nikim, obcokrajowcem. Nie ma tam tradycji sadhu, świątyń 

i darmowych aśramów. Ale kiedy pomyślał o książkach, które wiózł ze sobą – o tej 

transcendentalnej wiedzy w języku angielskim – nabierał pewności siebie. Każdemu, kogo spotka 

w Ameryce, wręczy ulotkę z napisem: "ŤŚrimad-Bhagavatamť, indyjskie posłannictwo pokoju 

i dobrej woli".  

 

Nadszedł 13 sierpnia, zaledwie kilka dni przed Janmastami, rocznicą pojawienia się Pana Kryszny 

W ciągu ostatnich lat Janmastami spędzał we Vrindavanie. Wielu mieszkańców Vrindavany nigdy 

by stamtąd nie wyjechało; byli starzy i żyli tam w spokoju. Bhaktivedanta Swami także niepokoił 



się, że może umrzeć z dala od Vrindavany To właśnie dlatego wszyscy sadhu będący vaisnavami, 

jak też wdowy składają ślub, że nie opuszczą Vrindavany i nie udają się nawet do pobliskiej 

Mathury, bowiem śmierć we Vrindavanie stanowi doskonałość życia. Co więcej, zgodnie 

z hinduską tradycją, sannyasin nie powinien udawać się za morze i podróżować do krajów 

zamieszkanych przez mlecchów. Jednak ważniejsze od tego wszystkiego było pragnienie 

Bhaktisiddhanty Sarasvatiego, a ono nie różniło się od pragnienia Pana Kryszny. Ponadto Pan 

Caitanya przepowiedział, że intonowanie Hare Kryszna będzie znane w każdym mieście i w każdej 

wiosce świata.  

 

Mając ze sobą bagaż, parasol i bengalskie wydanie Caitanya-caritamrty wzięte z myślą o czytaniu 

w czasie podróży, taksówką udał się w kierunku kalkuckiego portu. W jakiś sposób poradzi sobie 

z gotowaniem na statku. A jeśli nie, to będzie głodował – gdyby taka była wola Kryszny. 

Sprawdził, czy ma ze sobą niezbędne dokumenty: bilet, paszport, wizę, formularz P, adres 

poręczyciela. Przeznaczenie ostatecznie się dopełniało.  

 

W późniejszych latach Prabhupad często wspominał: "Opuściłem kraj po wielkich trudach! Dzięki 

łasce Kryszny udało mi się jakoś wyjechać, aby szerzyć ruch świadomości Kryszny na całym 

świecie. W przeciwnym razie, gdybym pozostał w Indiach, nie byłoby to możliwe. Chciałem 

zapoczątkować ruch w Indiach, lecz nie znalazłem tam żadnego poparcia".  

 

Mały, zniszczony, czarny statek handlowy stał z wysuniętym trapem przycumowany do nabrzeża. 

Marynarze indyjskiej floty handlowej z ciekawością przyglądali się starszemu sadhu 

w szafranowych szatach, który wypowiedział ostatnie słowa do swego towarzysza w taksówce, po 

czym zdecydowanym krokiem ruszył w kierunku statku. 

 

 

Rozdział 1   

 

Samotna walka 

 

 

Kalkuta 13 sierpnia 1965 roku  

 

Jaladuta jest statkiem handlowym należącym do Scindia Steam Navigation Company, ale na jej 

pokładzie znajduje się kabina pasażerska. Podczas rejsu z Kalkuty do Nowego Jorku w sierpniu 

i wrześniu 1965 roku kabinę tę zajmował "Śri Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami", 

mający wówczas sześćdziesiąt dziewięć lat, zabrany na pokład jako "pasażer z darmowym biletem 

i wyżywieniem".  

 

Jaladuta, dowodzona przez kapitana Aruna Pandię, którego żona również znajdowała się na 

pokładzie, opuściła port w piątek 13 sierpnia o godzinie dziewiątej rano. Bhaktivedanta Swami 

zanotował w swym dzienniku: "Kabina jest całkiem wygodna. Dziękuję Panu Krysznie, że oświecił 

Sumati Morarji, by poczyniła wszystkie te przygotowania. Czuję się tutaj zupełnie dobrze". Ale 14 

sierpnia napisał: "Zatoka Bengalska. Choroba morska, zawroty głowy, wymioty. Ulewne deszcze. 

Nasilenie choroby".  

 

19 sierpnia, kiedy statek przybył do Kolombo na Cejlonie (obecnie Śri Lanka), Bhaktivedanta 

Swami poczuł się lepiej. Kapitan zabrał go na brzeg i wspólnie odbyli wycieczkę samochodową po 

Kolombo. Po postoju w Kolombo statek wziął kurs na Koczin, na zachodnim wybrzeżu Indii. 

Janmastami, dzień pojawienia się Pana Kryszny, przypadało tego roku 20 sierpnia. Bhaktivedanta 

Swami skorzystał z okazji, aby w tym dniu mówić załodze o filozofii Pana Kryszny i rozdawać 

ugotowane przez siebie prasadam. 21 sierpnia był dniem jego siedemdziesiątych urodzin – cicho 



obchodzonych na morzu. Tego samego dnia statek przybył do Koczinu i na pokład załadowano 

dostarczone z Bombaju walizy z tomami Śrimad-Bhagavatam.  

 

23 sierpnia Jaladuta wypłynęła na Morze Czerwone, na którym Bhaktivedanta Swami przeżył 

bardzo ciężkie chwile. W swym dzienniku zanotował: "Deszcz, choroba morska, zawroty i bóle 

głowy, brak apetytu, wymioty". W ciągu dwóch dni przeszedł dwa ataki serca. Cierpliwie znosił 

wszystkie trudy rozmyślając nad celem swej misji, ale po dwóch ciężkich atakach pomyślał, że jeśli 

nadejdzie jeszcze jeden, z pewnością go nie przeżyje.  

 

Następnej nocy miał sen: Pan Kryszna, przybierając różne formy, wiosłował łodzią i powiedział 

mu, że powinien bez lęku iść przed siebie. Bhaktivedanta Swami poczuł, że Pan Kryszna roztacza 

nad nim opiekę. Bolesne ataki już się nie powtórzyły.  

 

1 września Jaladuta wpłynęła do Kanału Sueskiego, a 2 września zacumowała w Port Saidzie. 

Bhaktivedanta Swami razem z kapitanem zwiedził miasto i stwierdził, że mu się podoba. Do 6 

września wrócił nieco do zdrowia i po raz pierwszy zaczął jeść regularne posiłki, na które składały 

się własnoręcznie robione kichari i purisy. W swym dzienniku zapisał, że stopniowo wracają mu 

siły.  

 

Piątek, 10 września  

 

Dzisiaj statek płynie bardzo spokojnie. Czuję się lepiej, ale przeżywam rozłąkę z Vrindabaną 

i moimi Panami: Śri Govindą, Gopinathem, Radha Damodarą. Jedyną pociechę stanowi dla mnie 

Śri Chaitanya Charitamrita, z której czerpię nektar lila [rozrywek] Pana Chaitanyi. Opuściłem 

Bharatabhumi [Indie], aby wypełnić polecenie Śri Bhaktisiddhanty Sarasvatiego, które jest zgodne 

z poleceniem Pana Chaitanyi. Nie mam żadnych kwalifikacji, ale podjąłem ryzyko tylko po to, aby 

wykonać polecenie dane mi przez Jego Boską Miłość. Tak daleko od Vrindabany polegam 

całkowicie na Ich miłosierdziu.  

 

Podróż Jaladuty przez ocean w 1965 roku była spokojna. Kapitan Pandu stwierdził, że nigdy 

w całej swojej karierze nie widział tak spokojnego rejsu przez Atlantyk. Bhaktivedanta Swami 

odparł na to, że ta cisza była wynikiem łaski Kryszny. Pani Pandia poprosiła Bhaktivedantę 

Swamiego, aby popłynął z nimi z powrotem, to wtedy znowu będą mieli spokojną podróż. 

Bhaktivedanta Swami zapisał w dzienniku: "Gdyby Atlantyk ukazał swe prawdziwe oblicze, 

prawdopodobnie już bym nie żył. Ale Pan Kryszna roztoczył opiekę nad statkiem".  

 

17 września 1965 roku,  

 

po trzydziestu pięciu dniach podróży od momentu wypłynięcia z Kalkuty, o godzinie piątej 

trzydzieści rano statek przybił do Commonwealth Pier w Bostonie. Miał się tu zatrzymać na krótki 

postój przed wypłynięciem do Nowego Jorku.  

 

W Bostonie Bhaktivedanta Swami musiał przejść przez amerykańską kontrolę imigracyjno-celną. 

Jego wiza zezwalała na dwumiesięczny pobyt i urzędnik przybił pieczątkę z przypuszczalną datą 

wyjazdu. Kapitan Pandia miał zamiar zrobić w Bostonie zakupy i zaprosił Bhaktivedantę Swamiego 

na spacer po mieście. Po przejściu przez kładkę znaleźli się w ruchliwej dzielnicy handlowej ze 

starymi kościołami, domami towarowymi, biurami, barami, księgarniami z tandetną literaturą, 

nocnymi klubami i restauracjami. Bhaktivedanta Swami przyjrzał się pobieżnie miastu, ale 

najbardziej istotną rzeczą w czasie tego krótkiego postoju w Bostonie – pomijając to, że postawił 

już swą stopę na amerykańskiej ziemi – było to, że na Commonwealth Pier napisał bengalski wiersz 

zatytułowany "Markine Bhagavata-dharma" ("Nauczając świadomości Kryszny w Ameryce"). 

Niektóre ze strof napisanego w tym dniu na statku wiersza brzmiały następująco:  



 

Mój drogi Panie Kryszno, jesteś bardzo łaskawy dla tak bezużytecznej duszy jak ja, ale nie wiem, 

dlaczego mnie tutaj przywiodłeś. Teraz możesz zrobić ze mną, co tylko zechcesz.  

 

Sądzę jednak, że masz w tym jakiś cel, w przeciwnym razie po co przywiódłbyś mnie w to okropne 

miejsce?  

 

Tutaj większość ludzi znajduje się pod wpływem materialnych cech pasji i ignorancji. Pochłonięci 

materialnym życiem sądzą, że są bardzo szczęśliwi i zadowoleni, dlatego nie przyciąga ich 

transcendentalne posłannictwo Vasudevy [Kryszny]. Nie wiem, jak będą w stanie je zrozumieć.  

 

Wiem natomiast, że dzięki Twojej bezprzyczynowej łasce wszystko staje się możliwe, ponieważ 

jesteś największym mistykiem.  

 

Jakim sposobem zrozumieją transcendentalne smaki służby oddania? O Panie, proszę jedynie 

o łaskę, która pozwoli mi przekonać ich o ważności Twego posłannictwa.  

 

Z Twojej woli wszystkie żywe istoty poddane są działaniu energii iluzorycznej, a zatem jeśli 

zechcesz, dzięki Twemu pragnieniu zostaną również wyzwolone spod jej wpływu.  

 

Moim pragnieniem jest, abyś je wyzwolił. Wiem, że Ty Panie, możesz obdarzyć je wyzwoleniem. 

Dlatego też, jeśli Ty także pragniesz ich wyzwolenia, będą w stanie zrozumieć istotę Twego 

przekazu...  

 

Jak sprawić, aby dotarło do nich posłannictwo świadomości Kryszny? Nie mam kwalifikacji, 

jestem bardzo nieszczęśliwy i najbardziej upadły Dlatego też szukam Twego błogosławieństwa, 

które pozwoli mi ich przekonać, sam bowiem nie jestem w stanie tego uczynić.  

 

O Panie, tak czy inaczej, przywiodłeś mnie tutaj po to, abym mówił o Tobie. Teraz, o Panie, od 

Ciebie zależy, czy odniosę sukces, czy też poniosę porażkę.  

 

O mistrzu duchowy wszystkich światów! Mogę jedynie powtórzyć Twoje posłannictwo. Jeśli więc 

zechcesz, możesz sprawić, że będę w stanie przekazać im Twą misję w sposób, który będzie dla 

nich zrozumiały.  

 

Jedynie dzięki Twojej bezprzyczynowej łasce moje słowa staną się czyste. Jestem przekonany że 

gdy ta transcendentalna wieść wniknie do ich serc, z pewnością ich zadowoli i tym sposobem 

uwolnią się od wszelkich niedoli życia.  

 

O Panie, jestem niczym marionetka w Twoich rękach. A zatem, skoro przywiodłeś mnie tutaj po to, 

bym tańczył, to spraw, proszę, abym tańczył. O Panie, spraw abym tańczył, spraw abym tańczył 

tak, jak chcesz.  

 

Nie mam oddania ani żadnej wiedzy, ale mam mocną wiarę w święte imię Kryszny. Nadano mi 

tytuł Bhaktivedanta, a teraz Ty, jeśli zechcesz, możesz sprawić, by nabrał on prawdziwego 

znaczenia.  

 

Podpisano – najbardziej nieszczęśliwy nic nie znaczący żebrak  

A.C. Bhaktivedanta Swami,  

Na pokładzie statku Jaladuta, Commonwealth Pier, Boston, Massachusetts, USA  

dnia 18 września 1965 roku  

 



19 września Jaladuta wpłynęła do nowojorskiego portu i została przycumowana do nabrzeża 

brooklińskiego, przy Siedemnastej Ulicy Bhaktivedanta Swami ujrzał rysujący się na tle nieba 

napawający lękiem kontur Manhattanu, a także Empire State Building oraz, jak miliony turystów 

i emigrantów w przeszłości, Statuę Wolności.  

 

Bhaktivedanta Swami wyglądał jak typowy mieszkaniec Vrindavany Ubrany był w proste, 

bawełniane dhoti. Ramiona miał owinięte starym cadarem. Nosił białe, gumowe pantofle, jakich 

powszechnie używają sadhu w Indiach. Na szyi miał koraliki kanthi-mala, a w woreczku trzymał 

japa-mala (korale medytacyjne). Jego skóra miała odcień złocisty, głowa była ogolona. Jedynie 

z tyłu pozostawiony był kosmyk włosów zwany śikhą. Czoło jego ozdobione było białymi znakami 

tilaka. Czy ktoś w Nowym Jorku widział lub śnił o kimś wyglądającym tak jak ten vaisnava? 

Prawdopodobnie był pierwszym sannyasinem vaisnavą, który się tutaj pojawił i którego wygląd 

zewnętrzny był tak bezkompromisowy. Oczywiście, nowojorczycy są mistrzami w niezwracaniu 

uwagi na jakiegokolwiek nowego, dziwnego przybysza.  

 

Bhaktivedanta Swami zdany był tylko na siebie. Gdzieś w Pensylwanii miał poręczyciela, pana 

Agarwala. Na pewno ktoś tutaj będzie, aby go powitać. Chociaż po opuszczeniu statku nie bardzo 

wiedział, co dalej robić – "Nie wiedziałem, czy pójść w lewo czy w prawo" – przeszedł przez 

formalności w urzędzie portowym, po czym został powitany przez przedstawiciela biura podróży 

reprezentującego Agarwalów z Butler w Pensylwanii.  

 

Miał przy sobie czterdzieści rupii gotówką, które sam nazywał "kilkoma godzinami w Nowym 

Jorku", oraz dodatkowych dwadzieścia dolarów, które uzyskał sprzedając kapitanowi Pandii trzy 

tomy Śrimad-Bhagavatam. Trzymając w ręku torbę podróżną i parasol, w towarzystwie 

przedstawiciela biura podróży udał się w kierunku pętli autobusowej przy urzędzie portowym, aby 

stamtąd wyruszyć w podróż do Butler.  

 

Bhaktivedanta Swami przybył do domu Agarwalów w Butler w stanie Pensylwania o czwartej nad 

ranem i Gopal zaproponował mu nocleg na tapczanie. Ich miejski domek składał się z małej 

bawialni, pokoju jadalnego, kuchni, dwóch pokoi sypialnych na górze i łazienki. Mieszkali tam 

wraz z dwojgiem dzieci. Gopal Agarwal i jego amerykańska żona Sally mieszkali w Butler od kilku 

lat i cieszyli się szacunkiem otoczenia. Ponieważ ich mieszkanie było zbyt małe, uznali, że lepiej 

będzie, jeśli Swami wynajmie pokój w Ymce i będzie odwiedzał ich w ciągu dnia. Oczywiście, 

prawdziwym problemem był nie metraż, lecz on sam. Czy będzie pasował do atmosfery Butler?  

 

Sally: Do kręgu towarzyskiego, w którym się obracaliśmy, należeli intelektualiści i byli oni 

zafascynowani jego osobą. Jednakże zupełnie nie wiedzieli, o co go pytać. Nie mieli dostatecznej 

wiedzy. Któż spodziewałby się spotkać swamiego w czyjejś bawialni w Butler w Pensylwanii? 

Było to rzeczywiście niezwykłe. W samym sercu amerykańskiej klasy średniej. Moi rodzice 

przyjechali naprawdę z daleka, aby go zobaczyć. Znaliśmy wielu ludzi z Pittsburgha i oni także 

przyjechali. Mieć go tutaj było czymś rzeczywiście nadzwyczajnym. Jednakże zainteresowanie jego 

osobą wypływało jedynie z czystej ciekawości.  

 

Miał ze sobą maszynę do pisania, która była jedną z niewielu rzeczy, jakie posiadał, oraz parasol. 

To, że zawsze nosił ze sobą parasol, bylo jedną z tych rzeczy, które wzbudzały sensację. Było 

wówczas trochę chłodno, a on miał zupełnie ogoloną głowę, dlatego zawsze nakładał tę 

przypominającą czepek kąpielowy czapkę, którą ktoś dla niego zrobił. Była to swego rodzaju 

sensacja, a on był tak kapitalny, że kiedy zobaczył kogoś, to przy ponownym spotkaniu wiedział 

już, kto to jest – zapamiętywał. Był znakomity. Albo też jeśli spotkał kogoś w naszym mieszkaniu, 

a potem zobaczył go w samochodzie, to machał do niego ręką i wołal go po imieniu. Był wspaniały. 

Wszyscy go lubili i byli zdumieni jego wielką inteligencją. To, że pamiętał imię każdego, chwytało 

ich za serca. A jego poczucie humoru! Wyglądał na człowieka bardzo poważnego, ale miał duże 



poczucie humoru. Chociaż patrzył groźnie, był czarujący.  

 

Był najmniej krępującym gościem, z jakim kiedykolwiek miałam do czynienia. Jeśli nie moglam 

mu poświęcić czasu, mantrował, a ja wiedziałam, że jest całkowicie szczęśliwy. Kiedy nie miałam 

czasu z nim rozmawiać, mantrował. Był tak niekrępującą osobą. Wiedziałam, że nigdy się nie 

nudzi, dlatego nigdy nie odczuwałam nacisku czy presji z jego strony. Był tak prostolinijny, że 

nawet wtedy, gdy musiałam zająć się dziećmi, był szczęśliwy po prostu mantrując. To było 

wspaniałe. Kiedy miałam coś do zrobienia, on był zwyczajnie szczęśliwy mantrując. Był bardzo 

dobrym gościem. Kiedy przychodzili znajomi, zawsze palili papierosy, lecz on mówił: "Nie 

zwracajcie na to uwagi, nie przeszkadzajcie sobie". Tak właśnie mówił: "Nie przeszkadzajcie sobie" 

– bo wiedział, że jesteśmy inni. Nie paliłam przy nim. Wiedziałam, że nie powinnam tego robić 

przy ojcu Gopala, a jego traktowałam w pewnym sensie tak samo. Nikomu nie sprawiał żadnych 

kłopotów.  

 

22 września w lokalnej gazecie Butler Eagle ukazał się osobliwy artykuł: "Wyznawca 

hinduistycznego kultu płynną angielszczyzną wyjaśnia powody swego przybycia na Zachód". Do 

domu Agarwalów przybył fotoreporter, który sfotografował Bhaktivedantę Swamiego stojącego 

w bawialni i trzymającego w ręce otwarty tom Śrimad-Bhagavatam. Pod zdjęciem widniał podpis – 

"Ambasador bhakti-yogi".  

 

Artykuł zaczynał się tak:  

 

Wczoraj w Butler z samochodu osobowego wysiadł mężczyzna o jasnobrązowej karnacji i udał się 

na spotkanie do Ymki. Ubrany był w wyblakłe pomarańczowe szaty a na nogach miał białe, 

kąpielowe pantofle. To A.C. Bhaktivedanta Swami, indyjski wysłannik do ludzi Zachodu.  

 

W artykule tym Śrimad-Bhagavatam zostało przedstawione jako "literatura biblijna", 

a Bhaktivedanta Swami jako "uczony pedagog". Dalej zaś było napisane:  

 

"Moją misją jest przywrócenie ludziom ich zapomnianej świadomości Boga" – mówi Swamiji. 

"Bóg jest ojcem wszystkich żywych istot w tysiącach różnych form" – objaśnia. "Życie ludzkie 

stanowi etap doskonałości na drodze ewolucji". Uważa, że "jeżeli zaprzepaścimy tę szansę, to 

znowu będziemy musieli przejść przez proces ewolucji". Bhaktivedanta żyje na sposób mnicha i nie 

pozwala żadnej kobiecie dotknąć swego jedzenia. Zarówno w czasie sześciotygodniowej podróży 

przez ocean, jak również w mieszkaniu Agarwalów w Butler sam przygotowywał dla siebie posiłki 

w mosiężnym naczyniu z trzema oddzielnymi poziomami do jednoczesnego przygotowywania 

ryżu, warzyw i "chleba". Jest ścisłym wegetarianinem i wolno mu pić tylko mleko, "cudowny 

pokarm – jak zauważa – dla dzieci i starców". [...] Mówi, że gdyby Amerykanie poświęcili więcej 

czasu na życie duchowe, byliby dużo szczęśliwsi.  

 

Sally: Do gotowania używał tylko jednego palnika. W spodnim garnku gotował się dal, a na 

powstałej parze inne warzywa. Tak więc przez niemal cały tydzień gotował ten wspaniały, ogromny 

lunch, który był gotowy około jedenastej trzydzieści. O dwunastej przychodził na posiłek Gopal 

i zwykle przygotowywałam mu kanapki, które on zjadał, po czym wracał do pracy. Niebawem 

zdałam sobie jednak sprawę z tego, że smakuje nam jedzenie gotowane przez Swamiego. Tak więc 

zaczął gotować z myślą o nas wszystkich. Och, to było bardzo smaczne.  

 

Mieliśmy świetną zabawę opowiadając Swamiemu, co wiedzieliśmy o Ameryce. Nigdy dotąd nie 

widział takich rzeczy. Było naprawdę zabawne pójść z nim do Supersamu. Z przyjemnością 

otwierał paczki z okrą i mrożoną fasolką, których nie musiał czyścić i obierać przed użyciem. 

Każdego dnia otwierał lodówkę i wyjmował z niej to, co mu było potrzebne. Był przy tym bardzo 

pocieszny. Kiedy odkurzałam, siedział na tapczanie i przyglądał się z zaciekawieniem, a potem 



długo rozmawialiśmy na temat odkurzacza. Był bardzo interesującą osobą.  

 

Tak więc każdego dnia mieliśmy wielką ucztę i wszystko było zabawą. To naprawdę było 

wspaniałe. Pomagałam mu kroić warzywa, które później przyprawiał, i śmialiśmy się przy tym. Był 

to najmilszy człowiek, jakiego znałam. Nawet po tak krótkiej znajomości czułam się przy nim jak 

córka. Był mi naprawdę bliski, niczym teść. Wszystko go cieszyło. Lubiłam go. Uważam, że był to 

wielki człowiek. 

 

Kiedy Swami przybył do nas, nasz synek Brij miał sześć czy siedem miesięcy. Hindusi bardzo lubią 

chłopców, tak więc Swami polubił Brija. Był przy tym, kiedy Brij podjął pierwszą próbę 

utrzymania się na własnych nóżkach, i próba się powiodła. Swamiji wstał i klasnął w dłonie. Był to 

bardzo podniosły moment. Innym razem nasze dziecko wbiło ząbki w pantofle Swamiego, a ja 

pomyślałam sobie wówczas: "Och, te buty przeszły całe Indie, a mój malec je gryzie". Pomyśl 

tylko, jak mogła czuć się matka.  

 

Niemal każdego wieczora zwykł siadać na podwórku naszego sąsiada. Czasami przysiadaliśmy się 

do niego albo zostawaliśmy w bawialni. Pewnego razu miało miejsce pewne zdarzenie z udziałem 

naszej trzyletniej córki Pameli. Zwykle w niedzielę zawoziłam ją do szkółki niedzielnej, by uczyła 

się o Jezusie. I kiedy zobaczyła Swamijiego w jego szatach, z tym wszystkim, nazwała go Swami 

Jezus. Kiedy do wszystkich dotarło, że nazwała Swamiego Jezusem, Swami roześmiał się i odparł 

na to – "I małe dziecię ich poprowadzi". To było takie zabawne.  

 

Bhaktivedanta Swami przemawiał w tej społeczności do różnych grup, między innymi do 

zgromadzonych w klubie Lions. Wygłosił także wykład w Ymce i w seminarium St. Fidelis 

w Herman w Pensylwanii. Ponadto regularnie nauczał gości w domu Agarwalów. Przekonał się, że 

perspektywy nauczania w Ameryce są bardzo dobre, ale czuł, że będzie mu potrzebne wsparcie 

z Indii.  

 

W każdym razie teraz, po miesięcznym pobycie w Butler, miał przed sobą jeszcze miesiąc 

w Ameryce. Postanowił pojechać do Nowego Jorku i spróbować nauczać tam, zanim czas jego 

pobytu w Ameryce dobiegnie końca. Ale najpierw chciał odwiedzić Filadelfię, gdzie czekało go 

umówione spotkanie z wykładowcą sanskrytu, dr. Normanem Brownem z Uniwersytetu 

Pensylwania.  

 

Jako sannyasin Bhaktivedanta Swami przyzwyczajony był do ciągłej zmiany miejsca. Będąc 

wędrownym misjonarzem, nie ubolewał nad porzuceniem spokojnego życia w Ymce w Butler. Nie 

był też przywiązany do domowych pieleszy, w których mógł gotować i gawędzić z Sally Agarwal 

o odkurzaczach, mrożonkach i amerykańskich obyczajach.  

 

Pobyt w Butler dał mu wiele. Doświadczył życia w Ameryce, a ponadto przekonał się, że stan jego 

zdrowia jest dobry, a posłanie komunikatywne. Rad był, że w Ameryce mógł dostać wszystkie 

składniki niezbędne do diety wegetariańskiej i że ludzie rozumieją jego angielski. Doszedł także do 

wniosku, że sporadyczne, jednorazowe wykłady tu czy tam mają ograniczoną wartość i że 

jakkolwiek musi liczyć się z opozycją ze strony panujących religii, to indywidualnie ludzie są 

ogromnie zainteresowani tym, o czym mówi.  

 

18 października opuścił Butler i przez Filadelfię udał się do Nowego Jorku.  

 

Sally: Po tym miesiącu naprawdę pokochałam Swamiego. W pewnym sensie czułam się jak jego 

opiekunka, a on chciał udać się do Filadelfii. Nie mogłam sobie wyobrazić – oczym mu 

powiedziałam – że pojedzie na dwa dni do Filadelfii. Miał zamiar wygłosić tam wykład, a następnie 

udać się do Nowego Jorku. A przecież w Nowym Jorku nikogo nie znał. Jeśli nic nie wyszłoby 



z Filadelfii, to prosto stamtąd zamierzał udać się do Nowego Jorku, a tam nie miał nikogo. Nie 

mogłam sobie tego wszystkiego wyobrazić. To mnie przerażało.  

 

Pamiętam noc, kiedy wyjeżdżał. Było to około drugiej nad ranem. Pamiętam, jak siedziałam tam do 

ostatniej chwili, aż Gopal odwiózł go na dworzec autobusowy w Pittsburghu. Gopal dał mu garść 

drobnych monet, a ja uczyłam go, w jaki sposób wkładać je do otworu w automacie, żeby wziąć 

prysznic na dworcu autobusowym, ponieważ zgodnie z obyczajem miał kąpać się kilka razy 

dziennie. Gopal wytłumaczył mu, jak to robić i opowiedział o automatach w Nowym Jorku. 

Powiedział, co może jeść, a czego nie powinien, i wręczył mu drobne monety w portmonetce. To 

było wszystko, z czym od nas odszedł.  

 

W Nowym Jorku Bhaktivedanta Swami nie znał nikogo, ale miał ze sobą adres kontaktowy doktora 

Ramamurtiego Mishry, do którego napisał z Butler, załączając list polecający od przyjaciela 

z Bombaju.  

 

Zadzwonił również do niego i dr Mishra zaprosił go do siebie, do Nowego Jorku, w odwiedziny.  

 

Na miejski dworzec autobusowy w Nowym Jorku, na który przybył z Filadelfii, wyszedł po niego 

student dr. Mishry, który zaprowadził go wprost na odbywający się w mieście festiwal hinduski. 

Tam właśnie Bhaktivedanta Swami poznał dr. Mishrę, Ravi Shankara oraz jego brata Udai 

Shankara – tancerza. Następnie w towarzystwie dr. Mishry udał się do jego mieszkania przy 

Riverside Drive 33, nad rzeką Hudson. Znajdowało się ono na trzynastym piętrze i miało duże okna 

z widokiem na rzekę. Dr Mishra udostępnił tam Bhaktivedancie Swamiemu oddzielny pokój. 

Ramamurti Mishra był człowiekiem pełnym wyrazu, typem pozera o bystrym spojrzeniu, żywo 

gestykulującym i raz po raz używającym słów typu "uroczy" i "piękny". Przedstawiając zręcznie 

wygładzone wyobrażenie tego, jaki powinien być guru, prezentował sobą to, co niektórzy 

nowojorczycy określiliby jako "swami z wyższych sfer". Chociaż był sannyasinem, nie nosił 

tradycyjnego szafranowego dhoti ani kurty, tylko bluzy typu Nehru i białe marynarskie spodnie. 

Bhaktivedanta Swami miał karnację złocistą, natomiast on miał ciemną oraz gęste, czarne włosy 

Mając czterdzieści cztery lata był wystarczająco młody, aby uchodzić za syna swego gościa. Gdy 

Bhaktivedanta Swami pojawił się w jego życiu, dr Mishra był chory. Przybycie tego gościa z Indii 

wydawało się być najlepszym lekarstwem na jego dolegliwości.  

 

Ramamurti Mishra: Jego Świątobliwość Prabhupad Bhaktivedanta Goswamiji naprawdę podbił 

mnie swą miłością. W rzeczy samej stanowił uosobienie miłości. Moje ciało wyglądało jak szkielet, 

a on swoją kuchnią, a zwłaszcza miłością i oddaniem dla Pana Kryszny, przywrócił mi życie. Jeśli 

chodzi o gotowanie, byłem bardzo leniwy, ale on wszystko planował i przygotowywał.  

 

Dr Mishra cenił Bhaktivedantę Swamiego za to, że gotując z precyzją aptekarza potrafił 

przygotować wiele dań, jak również za to, że jadł ze smakiem i przyjemnością.  

 

Ramamurti Mishra: Dawał mi nie chleb, ale prasadam To było życie i on ocalił mi życie. W tamtym 

okresie nie byłem pewien, czy będę żył, a wprowadzony przez niego zwyczaj regularnego 

spożywania posiłków – bez względu na to, czy byłem głodny czy nie – bardzo mi się podobał. 

Wstawał i mówił: "Teraz będzie bhagavat-prasadam", a ja odpowiadałem: "Dobrze".  

 

Czasami Bhaktivedanta Swami dyskutował z dr. Mishrą o celu swego przybycia do Ameryki, 

roztaczając przed nim wizję swego mistrza duchowego, którą było ustanowienie świadomości 

Kryszny na Zachodzie. Prosił dr. Mishrę o pomoc w tym względzie, ale ten stale zasłaniał się 

własnym nauczaniem pochłaniającym większość jego czasu, jak również planami rychłego 

opuszczenia kraju. Po kilku tygodniach, kiedy utrzymywanie Bhaktivedanty w mieszkaniu stało się 

dla niego uciążliwe, przeniósł go do swego ośrodka hatha yogi, znajdującego się na czwartym 



piętrze budynku nr 100 przy Siedemdziesiątej Drugiej Zachodniej Ulicy, tuż przy Parku 

Centralnym. Ośrodek mieścił się w środkowej części budynku i oprócz biura, w jego skład 

wchodził przylegający doń pokój mieszkalny, w którym Bhaktivedanta Swami zamieszkał. Pokój 

ten nie miał okien.  

 

W kwestiach filozoficznych dr Mishra zupełnie nie zgadzał się z Bhaktivedantą Swamim, gdyż dla 

niego najwyższym był Brahman – bezosobowy aspekt Prawdy Absolutnej. Bhaktivedanta Swami 

zaś, w oparciu o wedyjską filozofię teistyczną mówiącą, że najpełniejsze zrozumienie Prawdy 

Absolutnej zawiera się w poznaniu jej aspektu osobowego, uwydatniał nadrzędność tego aspektu 

(Bhagavana). Bhagavad-gita mówi, że bezosobowy Brahman jest podrzędny w stosunku do 

Bhagavana, jako że z Niego emanuje, podobnie jak ze Słońca pochodzą promienie słoneczne. Taki 

jest wniosek głównych acaryów starożytnych Indii, takich jak Ramanuja i Madhva. Natomiast dr 

Mishra był zwolennikiem Śańkary, który nauczał, że bezosobowy aspekt Prawdy Absolutnej 

stanowi całość sam w sobie, a Osoba Boga jest ostatecznie złudzeniem. Podczas gdy teistyczna 

filozofia Bhaktivedanty Swamiego uznawała duszę indywidualną (atmę) za wiecznego sługę 

najwyższej duchowej istoty (Bhagavana), to zgodnie z poglądami dr. Mishry duchowa jaźń nie 

posiadała indywidualności. Twierdził on, że każda osoba jest tożsama z Bogiem, Najwyższym 

Brahmanem, i nie ma potrzeby czczenia Boga na zewnątrz siebie. Według dr. Mishry – "wszystko 

jest jednym".  

 

Bhaktivedanta Swami nie zgadzał się: jeżeli w istocie każdy jest Najwyższym, to dlaczego ten 

"Najwyższy" cierpi i zmaga się z przeciwnościami materialnego świata? Dr Mishra odpierał ten 

zarzut twierdząc, że Najwyższy jest jedynie tymczasowo okryty złudzeniem i że dzięki ćwiczeniom 

hatha yogi oraz medytacji można uzyskać oświecenie i wiedzę, że "wszystko wokół jest 

Najwyższym". Bhaktivedanta Swami był zmuszony ponownie zaoponować. Jeżeli Najwyższy może 

być okryty złudzeniem, to oznaczałoby, że energia iluzoryczna jest silniejsza od Boga, silniejsza od 

Najwyższego.  

 

Bhaktivedanta Swami uważał dr. Mishrę za "mayavadi" z powodu jego błędnej koncepcji, że maya, 

iluzja, jest potężniejsza od Prawdy Absolutnej. Dla Bhaktivedanty Swamiego filozofia 

impersonalistyczna nie tylko była nie do przyjęcia, ale stanowiła również obrazę Osoby Boga.  

 

Jako wędrujący sannyasin, Bhaktivedanta Swami był tymczasowo zależny od dobrej woli swego 

znajomego mayavadi, z którym regularnie spożywał posiłki, prowadził rozmowy i który użyczył 

mu dachu nad głową. Ale jakże to było uciążliwe! Przybył do Ameryki po to, aby jasno i otwarcie 

mówić o Krysznie, a tutaj jego swoboda była ograniczona. W Butler ograniczała go wrażliwość 

jego drobnomieszczańskich gospodarzy, a teraz w inny sposób zmuszano go do milczenia. 

Traktowany był uprzejmie, ale uważano go za zagrożenie. Dr Mishra nie mógł pozwolić swoim 

studentom na słuchanie słów gloryfikujących wyłącznie Pana Krysznę jako Najwyższą Osobę 

Boga.  

 

8 listopada Bhaktivedanta Swami napisał list do swego brata duchowego Tirthy Maharajy, 

prezydenta Gaudiya Math, przypominając mu, że głębokim pragnieniem ich mistrza duchowego, 

Śrila Bhaktisiddhanty Sarasvatiego, było powołanie do życia ośrodków świadomości Kryszny 

w krajach zachodnich. Śrila Bhaktisiddhanta wielokrotnie próbował zrealizować to zamierzenie, 

wysyłając sannyasinów do Anglii i innych krajów europejskich, ale jak zauważył Bhaktivedanta 

Swami, "bez żadnych widocznych rezultatów". Bhaktivedanta Swami zaznaczył, że w Ameryce są 

pewne grupy mayavadi posiadające własne ośrodki, ale nie przyciągają one uwagi zbyt wielu osób. 

Kiedy jednak rozmawiał ze Swamim Nikhilanandą z Misji Ramakrishny, ten stwierdził, że 

Amerykanie powinni być podatni na bhakti yogę.  

 

Jeśli przywódcy Gaudiya Math rozważą projekt otwarcia ośrodka w Nowym Jorku, Bhaktivedanta 



Swami chętnie nim pokieruje. Jednakże bez własnego lokalu nie będą mogli prowadzić tu 

działalności misyjnej. Gdyby więc jego bracia duchowi zgodzili się na współpracę, pisał 

Bhaktivedanta Swami, wówczas będą mogli otworzyć ośrodki w wielu miastach w całym kraju. 

Wielokrotnie podkreślał, że istnieją tam grupy, które nie prezentują prawdziwej filozofii, a mimo to 

kupują wiele budynków. Tymczasem Gaudiya Math nie posiada nic.  

 

W liście do Tirthy Maharajy, Bhaktivedanta Swami podzielił się swymi nadziejami i planami 

pozostania w Ameryce, ale jednocześnie podkreślił, że jego bracia duchowi będą musieli udzielić 

mu votum zaufania, a także konkretnej pomocy Bracia duchowi Bhaktivedanty Swamiego nie 

współpracowali ze sobą zgodnie. Każdy zarządzający był bardziej zainteresowany utrzymaniem 

prywatnych dóbr niż wspólną pracą w celu szerzenia nauk Pana Caitanyi na całym świecie. Jakże 

więc mogli podzielać wizję otwarcia filii w Nowym Jorku? W ich oczach mogło to wyglądać na 

jego separatystyczny plan. Ale jakby na przekór znikomym szansom, Bhaktivedanta Swami 

zaapelował do ich misjonarskich serc i przypomniał o pragnieniach mistrza duchowego, Śrila 

Bhaktisiddhanty Sarasvatiego Thakury, który chciał, aby głosili świadomość Kryszny na 

Zachodzie. Kiedy jednak po trzech tygodniach otrzymał odpowiedź od Tirthy Maharajy, nie 

brzmiała ona zachęcająco. Jego brat duchowy nie sprzeciwił się próbom założenia ośrodka 

w Nowym Jorku, niemniej jednak odpowiedział uprzejmie, że fundusze Gaudiya Math nie mogą 

służyć temu celowi.  

 

*************  

 

Podczas samotnych wędrówek po Manhattanie, Bhaktivedanta Swami zawarł znajomość z wieloma 

nowojorczykami. Był wśród nich pan Ruben, turecki Żyd, konduktor metra. Pan Ruben spotkał 

Bhaktivedantę Swamiego, gdy ten siedział w parku na ławce, a będąc obieżyświatem i osobą 

towarzyską, przysiadł się i zaczął rozmowę z tym hinduskim świętym.  

 

Pan Ruben: Sprawiał wrażenie, jakby wiedział, że będzie miał świątynie pełne bhaktów. Patrzył na 

mnie i mówił: "Nie jestem ubogim człowiekiem, jestem bogaty. Są książki i świątynie; one są, 

istnieją, ale dzieli nas od nich czas". Zawsze używał formy "my" i wspominał tego, który go tu 

przysłał, swojego mistrza duchowego. W tamtym okresie nie miał znajomych, lecz mawiał: "Nigdy 

nie jestem sam". Na mnie zawsze sprawiał wrażenie osamotnionego i dlatego myślałem o nim jak 

o osobie świętej, Eliaszu, który zawsze chodził sam. Nie sądzę, aby miał jakichś zwolenników  

 

30 stycznia wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych nawiedziły srogie zawieje śnieżne. Na 

miasto spadło około 7 cali śniegu, wiatr w porywach dochodził do pięćdziesięciu mil na godzinę. 

Ludziom mieszkającym w nie ogrzewanych pomieszczeniach władze miasta oferowały ogrzewane 

pokoje i posiłki. Zamknięto lotnisko JFK i drogi dojazdowe do miasta. Odwołano także kursy 

pociągów. W ciągu ośmiu dni, z powodu zawiei śnieżnych, dwa razy ogłaszano w mieście stan 

wyjątkowy.  

 

Osamotniony Bhaktivedanta Swami w żaden sposób nie był w stanie zaradzić skutkom srogiej 

zimy, ani też przeciwstawić się działaniom wojennym, o których dowiadywał się z nagłówków 

gazet. W tym wszystkim dostrzegał po prostu symptomy Kali-yugi. W świecie materialnym zawsze 

będą istniały niedole, ale gdyby tak mógł sprowadzić Radhę i Krysznę do budynku w Nowym 

Jorku... Dla Najwyższego Pana nie ma rzeczy niemożliwych. Nawet w samym środku Kali-yugi 

może pojawić się złoty wiek, który przyniesie ludziom wytchnienie. Jeśli Amerykanie przyjmą 

świadomość Kryszny, podąży za nimi cały świat. Widzący oczyma pism świętych Bhaktivedanta 

Swami – przedzierający się przez śnieżne zawieje – podążał ledwo uchwytnym szlakiem, szukając 

poparcia dla misji świadomości Kryszny.  

 

Przypadkowy obserwator mógł dostrzec jedynie zewnętrzne cechy drobnej – podobnej do innych – 



postaci Bhaktivedanty Swamiego, cudzoziemca, któremu kończyła się wiza, przemierzającego ulice 

i aleje Manhattanu. Te dni walki były naprawdę trudne, ale on widział wszystko przez pryzmat swej 

transcendentalnej świadomości. Żył w zupełnie, innym świecie niż mieszkańcy Manhattanu. 

Doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że jest całkowicie uzależniony od Kryszny. Tak jak 

w czasie, kiedy cierpiał z powodu ataków serca na Jaladucie, zagłębiał się w lekturę Caitanya-

caritamrty, które napełniała go nektarem życia.  

 

Przecież już odniósł sukces. To prawda, że chciał założyć w Nowym Jorku świątynię Radha-

Kryszny, ale jego sukcesem było to, że bez względu na to, czy świat go uznawał czy nie, pamiętał 

o Krysznie nawet tutaj, w Nowym Jorku, zimą na przełomie 1965 i 1966 roku. Nie było dnia, 

w którym nie pracowałby nad Śrimad-Bhagavatam, książką Kryszny. Nie było też dnia, w którym 

nie ofiarowałby Krysznie pożywienia i nie mówił na temat filozofii Kryszny przedstawionej 

w Bhagavad-gicie.  

 

Pan Kryszna mówi w Bhagavad-gicie: "Ten, kto widzi Mnie wszędzie i wszystko widzi we Mnie, 

ten nigdy Mnie nie traci ani Ja nie tracę jego". Dalej Kryszna zapewnia Swoich czystych bhaktów, 

że "Mój bhakta nigdy nie ginie". Co do tego Bhaktivedanta Swami nigdy nie miał wątpliwości. 

Istniało tylko pytanie, czy Amerykanie zwrócą uwagę na znajdującego się pośród nich czystego 

bhaktę. Na razie wydawało się, że nikt nie ma zamiaru traktować go poważnie.  

 

*************  

 

15 lutego Bhaktivedanta Swami przeprowadził się z ośrodka hatha yogi dr. Mishry do własnego 

pokoju numer 307, znajdującego się w tym samym budynku dwa piętra niżej. Według dr. Mishry, 

Bhaktivedanta Swami opuścił jego ośrodek z myślą o posiadaniu własnego lokum i uniezależnieniu 

się od Mishra Yoga Society.  

 

Jednakże pokój 307 nigdy nie był przeznaczony na pomieszczenie mieszkalne czy też aśram lub 

salę wykładową. Było to maleńkie, wąskie biuro bez mebli i telefonu. Miało duże, typowe dla 

starych biur, oszklone matowym szkłem drzwi, nad którymi znajdowało się okienko. Bhaktivedanta 

Swami rozłożył swe koce na podłodze przed metalową walizą, służącą teraz jako prowizoryczne 

biurko, na którym mógł pisać. Spał na podłodze. W pokoju nie było niezbędnych urządzeń do 

gotowania i mycia, był zatem zmuszony codziennie chodzić do mieszkania dr. Mishry.  

 

Kiedy Bhaktivedanta Swami mieszkał w pokoju 501 należącym do yoga-aśramu dr. Mishry, jego 

wydatki finansował dr Mishra. Teraz jednakże był zdany na siebie, zatem cały dochód, jaki 

uzyskiwał ze sprzedaży książek, będzie musiał przeznaczać na swoje utrzymanie i opłacenie 

czynszu wynoszącego 72 dolary miesięcznie. Zauważył, że cena małej paczuszki sproszkowanego 

chili kupowanego na West End Superette wynosiła 25 centów, czyli dziesięć razy więcej niż 

zapłaciłby w Indiach. Nie posiadał stałego źródła dochodu, jego wydatki wzrastały, a warunki życia 

pogarszały się. Miał jednak własne pomieszczenie. Miał teraz wolną rękę i mógł nauczać według 

własnego uznania. 

 

 

Przybył do Ameryki, aby mówić o Krysznie i mógł to robić już od samego początku – czy to na 

spotkaniach towarzyskich w bawialni Agarwalów, czy też pośród oficjalnie zaproszonych gości 

w klubie Lions w Butler, czy na wykładach sanskrytu dr. Normana Browna lub w Towarzystwie 

Yogi dr. Mishry Jednakże nie przywiązywał dużej wagi do wykładów, na których zgromadzeni 

mogli wysłuchać go tylko raz. Głównym powodem, dla którego pragnął mieć w Nowym Jorku 

własne pomieszczenie, było umożliwienie zainteresowanym regularnych odwiedzin, intonowania 

Hare Kryszna, spożywania wraz z nim prasadam i słuchania wykładów z Bhagavad-gity oraz ze 

Śrimad-Bhagavatam.  



 

Opuszczenie ośrodka i przeprowadzenie się do maleńkiego biura dawały Bhaktivedancie 

Swamiemu to, czego szukał – samodzielne lokum. Jednakże w żaden sposób nie można go było 

nazwać świątynią. Na drzwiach widniało jego imię, zatem każdy zainteresowany mógł go tutaj 

znaleźć. Ale kogo się można było spodziewać? Pięknym, bogatym wystrojem świątynia powinna 

przyciągać ludzi do Kryszny. Tymczasem w przypadku pokoju 307 rzecz miała się wręcz 

odwrotnie: przedstawiał on obraz nędzy i rozpaczy. Siedzenie na gołej podłodze w pokoiku 

o kształcie wąskiego wagonu kolejowego mogło być niewygodne nawet dla osoby zainteresowanej 

sprawami duchowymi.  

 

Od jednego ze studentów dr. Mishry Śrila Prabhupad dostał magnetofon szpulowy i nagrał na nim 

kilka swoich bhajanów, które śpiewał sam, akompaniując sobie na ręcznych czynelach. Nagrał 

także długi filozoficzny esej zatytułowany Wstęp do Gitopanisadu. "Nawet jeżeli nikt nie przyjdzie 

– powiedział mu kiedyś Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati – możesz intonować do pustych ścian". 

Jednakże obecnie, w tej nowej sytuacji stworzonej przez Boga, postanowił robić wieczorne 

wykłady trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy i piątki) dla wszystkich, którzy przyjdą.  

 

Jego pierwszymi słuchaczami byli głównie ludzie, którzy słyszeli o nim albo spotkali go w ośrodku 

dr. Mishry Pomimo ubóstwa pokoju, w którym mieszkał, spotkania te wlały w niego nowe życie.  

 

Specjalnością restauracji Paradox, która znajdowała się na Lower East Side przy Siódmej 

Wschodniej Ulicy pod numerem 64 była kuchnia makrobiotyczna. Restauracja była miejscem 

spotkań zwolenników filozofii George'a Ohsawy. Mieściła się w piwnicy oświetlonej nikłym 

blaskiem świec. Wokół rozstawione były małe stoliki, przy których się jadło. Posiłki nie były 

drogie i cieszyły się dobrą opinią. Herbatę podawano za darmo bez ograniczeń. Będąc czymś więcej 

niż restauracją, Paradox przyciągał ludzi o zainteresowaniach duchowych i kulturalnych. Było to 

miejsce spotkań przypominające pewne kafejki z Greenwich Village czy też z Paryża lat 

dwudziestych. Można tam było przesiedzieć cały dzień niczego nie zamawiając i nikt nie miał nic 

przeciwko temu. Restauracyjni goście stanowili pewien rodzaj mistycznego zgromadzenia, którego 

zainteresowania skłaniały się ku naukom Wschodu. Kiedy do Pradoxu dotarła wieść o nowym 

swamim od dr. Mishry, rozniosła się dalej.  

 

Harvey Cohen (niezależny artysta) i Bill Epstein (pracownik restauracji) byli przyjaciółmi. Harvey 

kilka razy odwiedził Bhaktivedantę Swamiego w ośrodku dr. Mishry. O nowym swamim 

opowiedział Billowi i innym przyjaciołom z Paradoxu.  

 

Bill Epstein był przystojnym, tryskającym życiem, pełnym fantazji romantykiem. Miał długie, 

pofalowane, ciemne włosy i brodę. Przyjął na siebie zadanie informowania bywalców Paradoxu 

o duchowych nowinkach miasta. Z chwilą zainteresowania się nowym swamim uczynił z niego 

przedmiot niekończących się rozmów w restauracji.  

 

Nową grupę z Paradoxu uczęszczającą na wykłady Swamiego stanowili ludzie młodzi i postępowi, 

w przeciwieństwie do poprzedniej grupy słuchaczy, w której znajdowały się starsze, bardziej 

konserwatywne osoby z "wyższych sfer". W owych dniach do rzadkości należał jeszcze widok 

młodego człowieka z długimi włosami i brodą. Kiedy zatem tacy ludzie zaczęli pojawiać się na 

wykładach Swamiego na West Side, niektórzy starsi zaniepokoili się. Jeden z nich stwierdził: 

"Swami Bhaktivedanta zaczął wynajdywać inny rodzaj słuchaczy – znajdował ich na Bowery czy 

też na jakichś poddaszach. Przychodzili w zabawnych kapeluszach, owinięci szarymi kocami. Dla 

mnie ich widok był odpychający".  

 

Bywalec Paradoxu, dwudziestojednoletni poszukiwacz David Allen, przybył właśnie do miasta 

w nadziei wzięcia udziału w narkotycznych eksperymentach, o których czytał w gazetach. Dawną 



grupę słuchaczy Swamiego uważał za "zbiorowisko zdziwaczałych staruszek z West Side".  

 

David: W tym czasie nie byliśmy jeszcze znani jako hipisi, lecz w oczach osób, które początkowo 

zainteresowane były Swamim, uchodziliśmy za dziwacznych. Niełatwo było im znaleźć w stosunku 

do nas jakiś punkt odniesienia. Wydaje mi się, że do tej pory większość nauczycieli z Indii miała 

zwolenników wśród osób starszych i czasami bogate wdowy zapewniały im utrzymanie. Natomiast 

Swamiji od razu skierował swą uwagę w stronę młodszej, uboższej generacji. Następnie Bill 

Epstein i inni zaczęli przebąkiwać o tym, że lepiej byłoby dla Swamiego, gdyby zamieszkał na 

Lower East Side. Tam działy się o wiele ważniejsze rzeczy niż w dzielnicach zamieszkałych przez 

klasy średnie. Ludzie na Lower East Side potrzebowali go naprawdę. Tam się coś działo, tam 

kipiało życie.  

 

W czasie nieobecności Swamiego ktoś włamał się do jego pokoju i ukradł maszynę do pisania oraz 

magnetofon. Po powrocie Bhaktivedanty Swamiego dozorca poinformował go o kradzieży. 

Nieznany złodziej dostał się do pokoju rozbijając okienko nad drzwiami i uciekł zabierając 

wartościowe rzeczy. Słuchając dozorcy Bhaktivedanta Swami nabrał przekonania, że to właśnie on 

był faktycznym sprawcą kradzieży. Oczywiście, nie był w stanie tego udowodnić, nie pozostawało 

mu więc nic innego, jak odżałować stratę.  

 

Bhaktivedanta Swami stracił ochotę do dalszego mieszkania w pokoju 307. I chociaż niektórzy 

z jego przyjaciół zaoferowali mu nową maszynę do pisania i nowy magnetofon, to cóż mogło 

powstrzymać dozorcę od następnej kradzieży? Harvey Cohen i Bill Epstein poradzili mu, aby 

przeniósł się do centrum miasta zapewniając go o większym zainteresowaniu pośród mieszkających 

tam młodych ludzi. Propozycja była atrakcyjna.  

 

Harvey zamierzał właśnie wyjechać z Nowego Jorku do Kalifornii, w związku z czym zaoferował 

Swamiemu swoje poddasze na Bowery, gdzie miałby zamieszkać wraz z Davidem Allenem. 

Bhaktivedanta Swami zgodził się.  

 

Gdy szykował się do wyprowadzki z Siedemdziesiątej Drugiej Ulicy, odwiedził go znajomy 

elektryk, pracujący w tym samym budynku, i przestrzegł Swamiego przed zamieszkaniem na 

Bowery, które według niego nie było miejscem dla dżentelmena. Argumentował, że jest to 

najbardziej zepsute miejsce na całym świecie. Faktem jest, że skradziono rzeczy Swamiego 

z pokoju 307, lecz przeprowadzka na Bowery nie jest rozwiązaniem. To jednak nie zniechęciło 

Bhaktivedanty Swamiego.  

 

Bhaktivedanta Swami mieszkał na Bowery na poddaszu oświetlonym nikłym blaskiem lampy. 

W tym samym czasie, w podobnie oświetlonych gołymi żarówkami mieszkaniach w tej części 

miasta żyły tysiące włóczęgów. Nie posiadał pewniejszego źródła utrzymania, ani też bardziej 

zabezpieczonego stałego miejsca pobytu niż oni, ale jego świadomość była inna. Tłumaczył 

Śrimad-Bhagavatam na język angielski, przemawiając do świata słowami swoich komentarzy. Bez 

względu na to, gdzie mieszkał – czy to w pokoju na trzynastym piętrze przy Riverside Drive, czy 

też w kącie poddasza na Bowery – jego zadaniem było ustanowienie świadomości Kryszny jako 

pierwszej potrzeby ludzkości. Posuwał się zatem naprzód z tłumaczeniem i nie tracił przy tym stale 

towarzyszącej mu wizji założenia w Nowym Jorku świątyni Kryszny. Ponieważ jego świadomość 

pochłonięta była myślami o spełnieniu wszechświatowej misji Kryszny, nie był zależny od 

schronienia, jakiego mogło dostarczyć mu otoczenie. Dla niego domem nie był budynek z cegieł 

i drewna, lecz umiejętność przyjęcia schronienia w Krysznie bez względu na okoliczności. 

Bhaktivedanta Swami powiedział przyjaciołom z zamożnej dzielnicy: "Mój dom jest wszędzie", 

a bez schronienia u lotosowych stóp Kryszny cały świat byłby pusty.  

 

Dzięki bywalcom Paradoxu wieść o przeprowadzce Swamiego szybko się rozniosła i wieczorami 



zaczęli przychodzić do niego ludzie, aby z nim mantrować. Na Bowery szczególną popularnością 

cieszyły się kirtany, bowiem nowe audytorium Swamiego składało się w dużej mierze z lokalnych 

muzyków i artystów, do których bardziej przemawiała transcendentalna muzyka aniżeli filozofia. 

Każdego ranka odbywały się wykłady ze Śrimad-Bhagavatam, na które przychodzili David Allen, 

Robert Nelson i jeszcze jeden chłopiec. Od czasu do czasu Bhaktivedanta Swami prowadził lekcje 

gotowania dla wszystkich, którzy byli zainteresowani. Zazwyczaj chętnie rozmawiał 

z dociekliwymi gośćmi, a także z nowym współlokatorem.  

 

Podobnie jak na West Side, Bhaktivedanta Swami organizował wieczorne spotkania w poniedziałki, 

środy i piątki. Dla większości jego starych znajomych poddasze było nie po drodze, a poza tym 

znajdowało się na Bowery. Zanim ktoś z gości udających się na spotkanie z Bhaktivedantą Swamim 

przemierzył cztery kondygnacje schodów, zmuszony był najpierw przejść między głowami co 

najmniej pół tuzina śpiących włóczęgów, którzy dzień i noc tarasowali wejście od ulicy. Ale było to 

coś nowego. Można było tu przyjść, usiąść w grupie młodej awangardy i przyglądać się swamiemu 

prowadzącemu kirtan. W pokoju panował półmrok, unosiła się woń kadzidła. Wielu 

przypadkowych gości wchodziło i wychodziło.  

 

Większość jego przyjaciół z Bowery była muzykami lub ich znajomymi. Pochłonięci byli muzyką – 

muzyką, narkotykami, kobietami i duchową medytacją. Ponieważ sposób, w jaki Bhaktivedanta 

Swami przedstawiał mantrę Hare Kryszna, zawierał w sobie aspekt zarówno muzyczny, jak 

i medytacyjny, siłą rzeczy stanowiło to dla nich atrakcję.  

 

Dla mieszkańców Bowery dźwięk był duchem, a duch – w połączeniu z medytacją i muzyką – 

dźwiękiem. Natomiast dla Bhaktivedanty Swamiego muzyka bez imion Boga nie była medytacją, 

tylko zadowalaniem zmysłów lub co najwyżej pewną formą stylizowanej impersonalnej medytacji. 

Był jednak rad, widząc muzyków przychodzących grać razem z nim w kirtanie, chcących go 

słuchać i powtarzać za nim mantrę. Niektórzy przez całą noc grali gdzieś na swoich instrumentach, 

a nad ranem przychodzili, aby śpiewać ze Swamim, który nie odciągał ich uwagi od dźwięku, 

a raczej dawał im go. Dźwięk, jak mówią Vedy, jest pierwszym elementem materialnego 

stworzenia, a źródłem dźwięku jest Bóg, który jest wiecznie osobą. Bhaktivedancie Swamiemu 

zależało szczególnie na przyciąganiu ludzi do intonowania osobowego, transcendentalnego imienia 

Boga. Jeśli tylko zaczęli intonować maha-mantrę Hare Kryszna, nieważne było, czy podchodzili do 

niej jak do jazzu, muzyki folk, rocka czy hinduskiej medytacji.  

 

Sąsiedztwo, w którym mieszkał i odbywał spacery, nie było zbyt bezpieczne. Jednak on sam rzadko 

narażony był na kłopoty Często musiał przechodzić nad śpiącymi lub nieprzytomnymi włóczęgami 

leżącymi u jego drzwi. Czasami zderzał się z nim jakiś pijaczyna, który nie był w stanie utrzymać 

się na nogach; czasami jakiś oberwaniec mruczał pod nosem coś niezrozumiałego albo się z niego 

śmiał. Niektórzy, co bardziej trzeźwi, wstawali i gestem pełnym kurtuazji wskazywali Swamiemu 

wejście do domu przy Bowery 94, czy też wyjście z niego. Przechodząc między nimi potrafił 

docenić ich dobre maniery, gdy ustępowali mu z drogi.  

 

Z pewnością niewielu spośród mieszkańców Bowery, czy też innych ludzi, którzy widywali go na 

spacerach, wiedziało coś o tym niewysokim, starszym, hinduskim sadhu ubranym w szafranowe 

szaty, z parasolem i brązową torbą na warzywa w ręku.  

 

**************  

 

Owinięty białawym, szerokim, luźno zwisającym cadarem, siedząc ze skrzyżowanymi nogami, 

tyłem do półki z kwiatami w doniczkach, Bhaktivedanta Swami wyglądał niezmiernie poważnie, 

niemal smutno. Takie zdjęcie wraz z cytowanym poniżej artykułem ukazało się w czerwcowym 

wydaniu The Village Voice. Artykuł donosił:  



 

Zetknięcie mistycznego Zachodu z praktycznym Wschodem uwidacznia się w ciekawym kontraście 

między A.C. Bhaktivedantą Swamim a jego amerykańskimi uczniami. Swami, 

siedemdziesięcioletni człowiek o dużej kulturze i nieprzeciętnym wykształceniu, jest tutaj już od 

roku, aby głosić nowinę pokoju, dobrej woli, bliskości z Bogiem i - bardziej praktycznie – aby 

zebrać pieniądze na ustanowienie swego amerykańskiego kościoła. [...] Swami, podobnie jak jego 

nauki, jest rozsądny i bezpośredni. Główna teza jego nauk jest taka, że ludzkość może zbliżyć się 

do Boga dzięki intonowaniu Jego świętego imienia.  

 

Pomimo faktu, że swami przybył do Ameryki, aby odnaleźć źródło bezbożnego materializmu – 

choroby, która jak powiedział, opanowała już Indie – jest on człowiekiem realistycznym. "Jeśli 

gdziekolwiek na Ziemi istnieje miejsce, w którym są środki na zbudowanie świątyni, to miejsce 

znajduje się tutaj". Swami pragnąłby założyć w Ameryce Międzynarodowe Towarzystwo 

Świadomości Kryszny dostępne dla wszystkich, także dla kobiet.  

 

Artykuł ten napisał reporter Howard Smith. Po raz pierwszy usłyszał o Swamim przez telefon od 

znajomego, który opowiedział mu o ciekawym świętym mężu z Indii mieszkającym na poddaszu na 

Bowery. Znajomy powiedział mu: "Możesz tam pójść, kiedy tylko zechcesz. On jest tam stale. 

Myślę, że cię to zafascynuje. Mam wrażenie, że jest na drodze do zapoczątkowania poważnego 

ruchu religijnego".  

 

Howard Smith: Udałem się tam i wszedłem po schodach na nieprzytulny strych, który czuć było 

stęchlizną. Na drugim końcu pokoju zauważyłem małą hinduską zasłonę typu madras. Zajrzałem do 

środka i zobaczyłem Swamiego Bhaktivedantę w szafranowych szatach, siedzącego ze 

skrzyżowanymi nogami. Na czole i nosie miał jakieś znaki, a rękę trzymał w woreczku na japas. 

Chociaż sprawiał wrażenie kogoś niezwykłego, wydawał się przystępny, więc powiedziałem 

"Hello", a on spojrzał na mnie. "Bhaktivedanta Swami?" – zapytałem. "Tak" – odparł. "Jestem 

Howard Smith".  

 

Usiedliśmy i zaczęliśmy rozmowę. Od razu go polubiłem, a przecież spotykałem wcześniej wielu 

innych swamich i żaden z nich za bardzo mi się nie podobał. Pakowanie wszystkich do jednego 

worka i mówienie "ci swami z Indii" nie wydaje mi się rzeczą słuszną. Podobało mi się to, że był 

bardzo zasadniczy. Pozwalał mi czuć się swobodnie; był przy tym otwarty i uczciwy – pytał mnie 

na przykład o radę, był bowiem zupełnym nowicjuszem w tym kraju.  

 

Byłem zdania, że jego idee mają wielkie szanse na przyjęcie się, ponieważ był bardzo praktyczny. 

Nie wyglądał na bujającego w obłokach. Nie wtrącał mistycyzmu co trzecie słowo. Domyślam się, 

że jego dusza tkwiła w mistycyzmie, ale w zwykłej rozmowie jego świadomość była poza tym.  

 

Powiedział następnie, iż wielu ludzi mówiło mu, że Voice jest odpowiednią gazetą do 

zamieszczenia artykułu o nim, gdyż za jej pośrednictwem świadomość Kryszny dotrze do osób, 

które mogą zainteresować się jego naukami i skłonić się ku nim. Przyznałem mu rację. Zapytał, czy 

czytałem jakieś książki albo czy wiem cokolwiek na temat kultury Indii, a ja odparłem, że tak 

naprawdę to nie. Rozmawialiśmy jeszcze chwilę i wtedy dodał, że ma u siebie anglojęzyczne 

książki z tej dziedziny przetłumaczone jeszcze w Indiach. Wręczył mi je ze słowami: "Jeśli chcesz 

mieć solidniejsze podstawy, przeczytaj to".  

 

Było dla mnie oczywiste, że nie rozmawiam z facetem, który po prostu twierdzi, że widział Boga 

i który chce głosić ten fakt wszem i wobec. Wydawał się być człowiekiem wykształconym, 

w istocie dużo bardziej wykształconym ode mnie. 1 podobała mi się jego pokora. Bardzo go 

polubiłem.  

 



Wyjaśnił mi wszystko, co chciałem wiedzieć – znaczenie sposobu ubierania się, znaku na czole, 

japasu. Wszystkie jego objaśnienia bardzo mi się podobały. Wszystko to było nadzwyczaj 

praktyczne. Następnie mówił o świątyniach na całym świecie i stwierdził: "Cóż, przed nami długa 

droga. Ale ja jestem bardzo cierpliwy".  

 

Bhaktivedanta Swami wiązał określone nadzieje z tym, co artykuł zamieszczony w Voice określił 

jako "jego amerykański kościół". Wykłady i kirtany, które prowadził, były pełne życia 

i przynajmniej doczekał się niewielkiej liczby stałych zwolenników. Tymczasem z Indii nie widać 

było nawet iskierki nadziei. Regularnie pisał do Sumati Morarji, braci duchowych i do członków 

Centralnego Rządu Indii, ale ich odpowiedzi nie brzmiały zachęcająco.  

 

Jeśli świadomość Kryszny miała kiedykolwiek przyjąć się w Ameryce, musiało się to stać bez 

udziału indyjskiego rządu czy też indyjskich finansistów. Kryszna objawiał Bhaktivedancie 

Swamiemu inny plan. Całą swą energię będzie musiał skierować ku tym młodym mężczyznom 

i kobietom, którzy przychodzą do niego na poddasze na Bowery. Do Sumati Morarji napisał:  

 

Z grona moich tutejszych przyjaciół i zwolenników zamierzam utworzyć stowarzyszenie pod nazwą 

Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny.  

 

Spośród wszystkich przyjaciół i wielbicieli Bhaktivedanta Swami najwięcej uwagi poświęcał 

swemu współlokatorowi Davidowi Allenowi i nad nim roztaczał największą opiekę. Wydawało się, 

że jemu właśnie daje szczególną szansę zostania pierwszym prawdziwym amerykańskim vaisnavą. 

Bhaktivedanta Swami powróci kiedyś w końcu do Vrindavany i chciałby wtedy zabrać Davida ze 

sobą. Mógłby pokazać mu proces wielbienia Kryszny w świątyni i przygotować go do przyszłego 

nauczania na Zachodzie. 

 

"Miło mi oznajmić – powiedział na jednym ze swych wieczornych wykładów – że nasz pan David 

mówi czasami: ŤSwamiji, pragnę natychmiast rozwinąć moje życie duchoweť". Bhaktivedanta 

Swami śmiał się imitując zniecierpliwienie Davida. "ŤCierpliwości, cierpliwości – mówię mu – to 

nastąpi, rzecz jasna. Jeśli masz takie pragnienie, Bóg ci pomoże. On jest w tobie. On po prostu 

próbuje zobaczyć, na ile jesteś szczery, a potem da ci wszelkie możliwości rozwinięcia życia 

duchowego".  

 

Początkowo Davidowi i Swamiemu dobrze się żyło razem w dużym pokoju na poddaszu. Swami 

pracował w skupieniu za przepierzeniem, a David zajmował resztę dużego pokoju. Jednakże David 

upierał się przy zażywaniu marihuany, LSD i amfetaminy, a Swami nie miał innego wyjścia, jak to 

tolerować. Niejednokrotnie mówił mu, że narkotyki i halucynacje nie pomogą mu w życiu 

duchowym, lecz wydawało się, że uwagi te irytują Davida. Stopniowo zaczął zniechęcać się do 

Swamiego.  

 

Niemniej jednak Bhaktivedanta Swami miał w planach wykorzystanie poddasza – chciai je 

przekształcić w pierwszą nowojorską świątynię Radhy i Kryszny – i współpraca z Davidem była 

mu potrzebna. Chociaż otoczenie należało do najbardziej przygnębiających w świecie, 

Bhaktivedanta Swami wspominał o sprowadzeniu Bóstw z Dżajpur lub Vrindavany i o rozpoczęciu 

kultu świątynnego – nawet na Bowery Myślał, że David może być pomocny. Tak czy inaczej, byli 

współlokatorami, zatem brak współpracy ze strony Davida był wykluczony; jednakże będzie musiał 

porzucić złe nawyki.  

 

Bhaktivedanta Swami usiłował pomóc Davidowi, ale David był zbyt wzburzony. Zmierzał ku 

niefortunnemu końcowi i tak samo było z planami Bhaktivedanty Swamiego związanymi 

z poddaszem. Czasami, nawet nie będąc pod wpływem narkotyków, David chodził po pokoju tam 

i z powrotem. Innym razem sprawiał wrażenie pogrążonego w głębokiej zadumie. Pewnego dnia po 



zażyciu LSD kompletnie zwariował. Jak to ujął Carl Yeargens, jeden z gości Swamiego – "po 

prostu dostał bzika, tak że Swami miał do czynienia z szaleńcem". Wszystko prowadziło do tego – 

"to był zwariowany dzieciak, który zawsze brał za dużo" – ale prawdziwe szaleństwo przyszło 

niespodziewanie.  

 

Bhaktivedanta Swami pracował spokojnie przy maszynie, kiedy Davidowi "odbiło" – jęczał 

i chodził po dużej, otwartej przestrzeni poddasza. Potem zaczął krzyczeć, wyć i biegać wkoło, 

a następnie wszedł za przepierzenie, za którym znajdował się Swami. Bhaktivedanta Swami 

niespodziewanie znalazł się twarzą w twarz nie z Davidem – tym miłym chłopcem, którego miał 

zamiar wziąć do Indii, aby mu pokazać braminów we Vrindavanie – lecz z naćpanym, dziko 

patrzącym, obcym szaleńcem.  

 

Bhaktivedanta Swami próbował do niego przemówić – "O co chodzi?"- ale David nie miał nic do 

powiedzenia. Nie było to jakieś szczególne nieporozumienie. Tylko szaleństwo...  

 

Bhaktivedanta Swami błyskawicznie zszedł po schodach. Nie zatrzymał się ani na chwilę, by 

zabrać cokolwiek ze swego dobytku czy choćby zastanowić się, dokąd pójść – a może wrócić? Nie 

było czasu na żadne rozważania. Doznał sporego szoku i właśnie opuszczał arenę szaleństw 

Davida. W drzwiach siedziała znajoma grupka włóczęgów, którzy jak zwykle szarmanckim gestem 

pozwolili mu przejść. Przyzwyczaili się już do tego starszego swamiego, do jego wyjść po zakupy, 

do jego powrotów, i nie przeszkadzali mu. Ale dzisiaj nie udawał się po zakupy. Dokąd szedł? Nie 

miał pojęcia. Wyszedł na ulicę nie wiedząc, dokąd się udać.  

 

Nie wróci na poddasze – to było pewne. Ale dokąd pójdzie? Z dachu sfrunęły gołębie. Z hukiem 

przejeżdżały samochody, a stale obecni włóczędzy z Bowery wałęsali się tu i tam, upijając się 

tanim, trującym winem. Chociaż dom Bhaktivedanty Swamiego przeistoczył się nagle 

w obłąkańcze, sterroryzowane miejsce, przylegająca do niego ulica także była piekielna 

i niebezpieczna. Był wstrząśnięty. Mógłby zadzwonić do dr. Mishry, może by go przyjęli. Ale ten 

rozdział jego życia był zamknięty, a on osiągnął już coś lepszego. Miał swoje wykłady, młodych 

ludzi, którzy intonowali i słuchali. Czy teraz miał to wszystko stracić? Po dziewięciu miesiącach 

w Ameryce jego nauczanie i kirtany spotkały się w końcu z dobrym przyjęciem. Nie mógł teraz po 

prostu zrezygnować.  

 

A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaja, którego wszyscy mieszkańcy Vrindavany znali i szanowali 

jako wybitnego uczonego i bhaktę, który w każdej chwili mógł udać się z wizytą do wiceprezydenta 

Indii oraz innych dygnitarzy, stanął obecnie w obliczu nagiej prawdy – że nie ma w Stanach 

Zjednoczonych ani jednego wpływowego przyjaciela. Stał się nagle bezdomny niczym pierwszy 

lepszy włóczęga. Prawdę mówiąc, wielu z nich, mając zapewnione na długi czas noclegi 

w schroniskach, było w bezpieczniejszej sytuacji niż on. Byli zrujnowani, ale ustabilizowani. 

Bowery mogło okazać się piekłem z chwilą, kiedy nie miało się tam czegoś konkretnego do 

zrobienia – na przykład pójścia prosto do sklepu po zakupy i powrotu z nich. To nie było miejsce, 

w którym można się zatrzymać i zastanowić, gdzie będzie się mieszkać i czy jest przyjaciel, do 

którego można się zwrócić o pomoc. A on nie był w drodze po zakupy do Chinatown ani na 

krótkiej przechadzce, po której wraca się do zacisza ustronnej mansardy Jeżeli nie mógł tam wrócić, 

to nie miał dokąd pójść.  

 

Jakże trudne wydawało się nauczanie w Ameryce wśród tych szaleńców! W dniu przybycia do 

portu w Bostonie napisał w swym wierszu prorocze słowa: "Mój drogi Panie, nie wiem, dlaczego 

mnie tutaj przywiodłeś. Teraz możesz zrobić ze mną, co tylko zechcesz. Sądzę jednak, że masz 

w tym jakiś cel, w przeciwnym razie po co przywiódłbyś mnie w to okropne miejsce?" A co będzie 

z jego zaplanowanymi wykładami? Co z Davidem? Czy powinien wrócić i spróbować porozmawiać 

z chłopakiem? To był pierwszy odruch przemocy z jego strony, chociaż już wcześniej dochodziło 



do napiętych sytuacji. David miał zwyczaj zostawiania mydła na podłodze w kabinie prysznicowej 

i Bhaktivedanta Swami prosił go, aby tego nie robił, było to bowiem niebezpieczne. Ale on nie 

słuchał. Kiedy Bhaktivedanta Swami ciągle go upominał, pewnego razu rozzłoszczony David 

krzyknął na niego. Nie był to jednak gest rzeczywistej wrogości. Nawet do dzisiejszego incydentu 

nie doszło na tle osobistych nieporozumień – chłopiec był po prostu ofiarą narkotyków.  

 

Bhaktivedanta Swami szedł szybkim krokiem. Miał darmowy bilet na rejs statkiem Scindia Line. 

W każdej chwili mógł wrócić do domu, do Vrindavany. Ale jego mistrz duchowy kazał mu przybyć 

tutaj. Podczas podróży przez Atlantyk napisał: "Dzięki niezwykle mocnemu pragnieniu Śri Śrimad 

Bhaktisiddhanty Sarasvatiego Thakury święte imię Pana Gaurangi rozszerzy się na wszystkie kraje 

świata zachodniego". Lecz tymczasem przed nadejściem nocy musi poszukać jakiegoś miejsca, 

w którym mógłby zamieszkać, by utrzymać tempo i rozmach nauczania. Oto co znaczy praca bez 

poparcia rządowego, bez wsparcia ze strony jakiejkolwiek organizacji religijnej i bez patronatu. Jest 

się narażonym na kłopoty i pozbawionym poczucia bezpieczeństwa.  

 

Bhaktivedanta Swami potraktował ten kryzys jako test zesłany przez Krysznę. Według wskazówek 

Bhagavad-gity należy polegać na opiece Kryszny: "W każdym działaniu polegaj na Mnie i zawsze 

we Mnie szukaj schronienia. W takiej służbie oddania bądź zawsze w pełni Mnie świadom [...]. 

Dzięki Mojej łasce pokonasz wszelkie przeszkody uwarunkowanego życia".  

 

Postanowił zadzwonić do Carla Yeargensa, stałego bywalca wieczornych programów, i poprosić go 

o pomoc. Słysząc w słuchawce głos Swamiego – sytuacja była wyjątkowa! – Carl natychmiast 

zgodził się, by Swami zamieszkał z nim i jego żoną Ewą. Mieszkali niedaleko Bowery, w pobliżu 

Chinatown. Carl zaraz po niego przyjedzie.  

 

************  

 

Po upływie tygodnia, kiedy Carl i jego przyjaciele nie znaleźli dla Bhaktivedanty Swamiego 

odpowiedniego mieszkania, Swamiji zaproponował, aby udali się do Michaela Granta i jego 

poprosili o pomoc. Mike, młody muzyk mieszkający na Bowery, przychodził na spotkania ze 

Swamim i wykazywał zainteresowanie jego naukami. Był pomysłowy i prawdopodobnie zgodzi się 

pomóc.  

 

W miarę słuchania opowieści Swamiego, Mike coraz bardziej czuł się zobowiązany przyjść mu 

z pomocą. Następnego dnia udał się do redakcji The Village Voice, wziął pierwszy wydrukowany 

egzemplarz gazety, przebiegł wzrokiem gąszcz ogłoszeń, aż trafił na odpowiednią ofertę, po czym 

zatelefonował do właściciela. W grę wchodził sklep przy Drugiej Alei. Mike umówił się tam na 

spotkanie z pośrednikiem, panem Gardinerem. Carl i Swami także zgodzili się przyjść.  

 

Pan Gardiner i Mike przybyli jako pierwsi. Nad frontowym oknem Mike zauważył niezwykły, 

ręcznie malowany szyld "Matchless Gifts" [Niezrównane Podarunki]. To pozostałość z dawnych 

czasów, kiedy sprzedawano tu pamiątki – objaśnił pan Gardiner. Mike na wstępie opisał Swamiego 

jako duchowego przywódcę z Indii, wybitnego autora i uczonego sanskrytologa. Pośrednik 

wyglądał na człowieka wrażliwego. Po przybyciu Swamiego i Carla oraz po stosownym powitaniu 

pan Gardiner oprowadził ich po niedużym sklepiku. Swami, Carl i Mike z namysłem rozważali jego 

możliwości. Był opustoszały, niewyszukany i ciemny – elektryczność została wyłączona – a ściany 

wymagały pomalowania. Mogło to być dobre miejsce na spotkania, lecz nie na mieszkanie dla 

Swamiego. Jednakże propozycja stu dwudziestu pięciu dolarów czynszu miesięcznie brzmiała 

zachęcająco. Następnie pan Gardiner pokazał im małe mieszkanie na pierwszym piętrze, tuż po 

drugiej stronie znajdującego się zaraz za sklepem podwórza. Miało ono kosztować dodatkowe 

siedemdziesiąt jeden dolarów i Swami mógłby w nim zamieszkać – lecz najpierw pan Gardiner 

musiał je odnowić. Czynsz w całości miał wynosić sto dziewięćdziesiąt sześć dolarów miesięcznie. 



Carl, Mike oraz inni energicznie zabrali się do roboty.  

 

Bhaktivedanta Swami wpadł na pomysł uczynienia pana Gardinera pierwszym oficjalnym 

powiernikiem nowo założonego towarzystwa świadomości Kryszny. Podczas rozmowy wręczył mu 

w prezencie trzy tomy Śrimad-Bhagavatam z załączoną dedykacją i podpisem "A.C. Bhaktivedanta 

Swami". Gest ten schlebił panu Gardinerowi, dla którego honorem było otrzymanie tych książek 

osobiście od autora. Zgodził się więc zostać powiernikiem nowo powstałego towarzystwa 

świadomości Kryszny, a co za tym idzie, płacić Towarzystwu dwadzieścia dolarów miesięcznie.  

 

Odmalowanie mieszkania zajęło mu tydzień. Mike postarał się w tym czasie o podłączenie 

elektryczności i doprowadzenie wody, zainstalował telefon, a także – wraz z Carlem – postarał się 

o zebranie wśród przyjaciół pieniędzy na opłacenie czynszu za pierwszy miesiąc. Kiedy wszystko 

było już gotowe, Mike telefonicznie powiadomił o tym Swamiego przebywającego u Carla.  

 

Nadszedł czas na przeprowadzkę do nowego miejsca. Kilku przyjaciół znajdujących się wówczas 

w pobliżu udało się ze Swamim na poddasze na Bowery: Być może nie byli przygotowani na to, by 

zostać w pełni podporządkowanymi uczniami, ale zorganizowanie składki na opłatę pierwszego 

czynszu i zaoferowanie kilkugodzinnej pomocy przy doprowadzeniu mieszkania Swamiego do 

odpowiedniego stanu były czynnościami, których się ochoczo podjęli.  

 

Na poddaszu pozbierali wszystkie rzeczy Swamiego, rozdzielili je między siebie i pieszo wyruszyli 

ku północnej części Bowery Było to coś w rodzaju safari, karawany złożonej z pół tuzina mężczyzn 

obładowanych rzeczami Swamiego. Michael dźwigał ciężki magnetofon szpulowy podarowany 

przez Roberta; nawet Swami niósł dwie walizy. Tak szybko się ze wszystkim uwinęli, że dopiero 

gdy przebyli już kawał drogi i Mike'a rozbolały ręce, zadał sobie pytanie: "Dlaczego nie wzięliśmy 

samochodu?"  

 

Był koniec czerwca i słoneczny żar lał się z nieba na przypominające dżunglę Bowery. Raz po raz 

ruszając i zatrzymując się, to osobliwe safari – rozciągnięte na dużej przestrzeni – wolno posuwało 

się do przodu. Swamiji mocował się z walizami, mijając po drodze pozornie nie kończący się rząd 

sklepów zaopatrujących restauracje i sklepów z lampami między ulicami Grand, Broome i Spring. 

Czasami przystawał i odpoczywał, stawiając walizki na ziemi. Nareszcie wyprowadzał się 

z Bowery Jego przyjaciel elektryk z Siedemdziesiątej Drugiej Ulicy z pewnością doznałby ulgi, 

jakkolwiek prawdopodobnie nie zaaprobowałby również adresu przy Drugiej Alei. Ale 

przynajmniej dobiegł końca jego pobyt na Skid Row. Szedł dalej, mijając po drodze bezdomnych 

ludzi pod schroniskiem Armii Zbawienia i otwarte bary. Zatrzymywał się na światłach, stając tuż 

obok totalnych dziwaków, i doglądał posuwającej się za nim procesji złożonej z jego przyjaciół 

zmagających się z bagażem.  

 

Muzycy i artyści z Bowery uważali go za osobę wielce zaawansowaną. Czuli, że kieruje nim duch 

i z ochotą pomagali mu w zorganizowaniu własnego miejsca, aby mógł oddawać się tam swym 

pożytecznym duchowym zajęciom i dawać wiedzę duchową innym. Chociaż był zależny od ich 

pomocy, to zdawali sobie sprawę z tego, że znajduje się na "wyższym etapie" i że sam jest swym 

protektorem lub – jak mawiał – chroni go Bóg.  

 

Swami i jego młodzi przyjaciele dotarli do skrzyżowania Bowery z Houston, skręcili w prawo 

i skierowali się na wschód. Swami patrzył ciągle przed siebie i w końcu ujrzał południowy kraniec 

Drugiej Alei. Tam skręcił w lewo i minąwszy dwie mniejsze uliczki przecinające Pierwszą Ulicę, 

był w swoim nowym domu. Gdy minął wejście do metra IND, mógł dojrzeć napis "Matchless 

Gifts" nad sklepem. Chwycił walizki i ruszył naprzód. Na skrzyżowaniu Drugiej Alei z Houston, 

w momencie, gdy ruch na chwilę ustał, szybko przeszedł przez ulicę. Między frontowymi a tylnymi 

zabudowaniami jego nowego miejsca pobytu, wysoko nad murem okalającym podwórko, widniały 



wierzchołki zielonych drzew, wyglądające niczym nadmiernie wyrośnięte chwasty.  

 

Pokój przeznaczony na spotkania znajdował się w budynku od ulicy, natomiast na tyłach 

ulokowane było pomieszczenie, w którym miał zamieszkać i tłumaczyć. Od północy ze sklepikiem 

sąsiadował masywny, dziewięciopiętrowy dom towarowy. Budynek, w którym znajdował się sklep, 

miał tylko sześć kondygnacji i w porównaniu z sąsiednim wyglądał jak jego drobne dziecko. 

Południowa ściana nowej świątyni Bhaktivedanty Swamiego była betonową powierzchnią, bez 

jakiejkolwiek przybudówki. Znajdowała się tam jedynie duża, ruchliwa stacja obsługi samochodów 

granicząca z Pierwszą Ulicą. Wchodząc do części sklepowej budynku Bhaktivedanta Swami 

zauważył dwie małe latarnie zdobiące wąskie drzwi.  

 

Nie miał pewności, co go tam czeka. Zauważył już jednak pomyślne oznaki tego, że ci młodzi 

Amerykanie, chociaż czasami szaleni, mogą rzeczywiście wziąć udział w ruchu sankirtanu Pana 

Caitanyi. Może ten nowy adres okaże się miejscem oparcia dla Międzynarodowego Towarzystwa 

Świadomości Kryszny. 

 

 

Rozdział 2   
 

Zasianie ziarna 

 

 

Nowe sąsiedztwo Bhaktivedanty Swamiego nie było tak obskurne jak pobliskie Bowery, jednak nie 

można go było nazwać malowniczym. Naprzeciwko jego sklepiku, w ponurych, słabo oświetlonych 

oknach wystawowych Weitzner Brothers and Papper Memorials, widniał rząd płyt nagrobkowych. 

Na północ od Weitzner Brothers usytuowany był bar "U Sama". Obok niego znajdował się stary, 

czteropiętrowy budynek oznaczony literami A.I.R., dalej były Ben J. Horowitz Monuments (kolejne 

nagrobki), a w końcu Schwartz's Funeral Home (dom pogrzebowy). Następny dom, pod numerem 

43, zdobiła zniszczona, płócienna markiza z napisem: Provenzano Lanza Funeral Home (dom 

pogrzebowy). Za nim znajdowały się Cosmos Parcels (importerzy), a parę ulic dalej w kierunku 

śródmieścia widniał rzucający się w oczy czarno-biały szyld teatru Village East.  

 

O jedną przecznicę dalej, lecz po tej samej stronie ulicy co sklepik, położony był kościół Bożego 

Narodzenia: stary, dwupiętrowy budynek świeżo pomalowany na niebiesko, ze złotym krzyżem na 

szczycie. Pięciopiętrowy budynek przy Drugiej Alei 26, z zielonkawymi schodami 

przeciwpożarowymi, przylegał do masywnego, dziewięciopiętrowego Knickerbocker Fireproof 

Warehouse.  

 

Druga Aleja była główną arterią komunikacyjną wschodniego Manhattanu, toteż światła na 

skrzyżowaniu z Houston bezustannie pompowały strumień ciężarówek, taksówek i prywatnych 

samochodów, które przejeżdżały pod drzwiami Bhaktivedanty Swamiego. Samochody przejeżdżały 

z warkotem od wczesnego ranka aż do późnej nocy, a towarzyszyły im piski hamulców, pełne 

współzawodnictwa napięcie stojących zderzak w zderzak pojazdów, gwałtowne dźwięki 

klaksonów, zgrzyt biegów i dudniące odgłosy pracujących na przyśpieszonych obrotach silników.  

 

Przy Drugiej Alei pod numerem 26 mieściły się dwa pomieszczenia sklepowe. W jednym, od 

północy, znajdowała się pralnia automatyczna, a w drugim, od południa, był niegdyś sklep 

z pamiątkami, teraz pusty. Oba pomieszczenia miały wąskie wejścia i ogromne okna wystawowe 

pomalowane ciemną farbą. Pod napisem Matchless Gifts znajdowało się kwadratowe okno o boku 

sześciu stóp, w którym kilka tygodni wcześniej wystawione były pudełka z zapałkami ozdobione 

fotografiami gwiazd filmowych lat trzydziestych i czterdziestych. Napis Matchless Gifts był jedyną 

pozostałością po sklepie z pamiątkami, który niedawno przeniesiono. W chodniku pod oknem 



znajdowały się dwuskrzydłowe, żelazne drzwiczki kryjące schody do piwnicy i kotłowni. Szeroki 

chodnik ułożony był z płytek różnego kształtu i wielkości, co świadczyło o tym, że kładziono je 

w różnym czasie na przestrzeni kilku ubiegłych lat. Niektóre płytki były popękane albo zapadnięte 

i w tych zagłębieniach i pęknięciach zgromadził się drobny kurz z maleńkimi, błyszczącymi 

kawałkami szkła. Przy krawężniku stał czarny hydrant przeciwpożarowy W środku, pomiędzy 

drzwiami prowadzącymi do tych dwóch sklepików, znajdowało się główne wejście do numeru 26. 

Prowadziło ono do foyer z rzędem skrzynek pocztowych i domofonów, a za drugimi, zamkniętymi 

drzwiami znajdował się korytarz prowadzący na schody oraz na podwórko.  

 

Na lewo od okna sklepu z pamiątkami znajdowały się drzwi wejściowe – duża tafla szkła 

w ciemnej, drewnianej oprawie. Drzwi prowadziły do długiego, wąskiego sklepiku, który teraz był 

zupełnie pusty. W środku, zaraz na prawo, poniżej okna wystawowego, było nadające się do 

siedzenia podwyższenie. W końcu pustego, odrapanego pokoju znajdowały się dwa brudne, 

okratowane okna wychodzące na podwórze. Był tam też maleńki zlew, przymocowany do 

zewnętrznej ściany bardzo małej toalety, której drzwi wychodziły na frontową część sklepu. Drzwi 

w lewej ścianie sklepu wiodły do korytarza prowadzącego na podwórko.  

 

Podwórko wyłożone betonowymi, geometrycznymi płytami okalały krzewy oraz wysokie drzewa. 

Znajdował się tam stół, cementowa sadzawka oraz domek dla ptaków umocowany na słupku, 

a pośrodku – dwa ogródki z krzewami. Od północy i południa podwórko otaczał wysoki mur, a z 

przodu i z tyłu budynki mieszkalne. Ulgę przynosił skrawek nieba nad głową.  

 

Na to podwórko wychodziły też okna mieszkania, w którym Bhaktivedanta Swami teraz żył, 

pracował i czcił Krysznę. Znajdowało się ono na pierwszym piętrze budynku stojącego na tyłach 

Drugiej Alei 26. Bhaktivedanta Swami wysprzątał nowe mieszkanie korzystając z pomocy 

przyjaciół z Bowery. W tylnym pokoju, obecnie biurze, położył pod ścianą cienką poduszkę 

w poszewce z materiału w słonie, a przed nią ustawił swą niemalowaną metalową walizę, która 

służyła mu za biurko: Na tym zaimprowizowanym biurku ustawił maszynę do pisania, a po obu jej 

stronach – stos papierów i książek. Od tej chwili było to jego miejsce pracy. Manuskrypty owinięte 

szafranowym materiałem, stos Śrimad-Bhagavatam oraz kilka przedmiotów osobistego użytku 

trzymał w szafce naprzeciw biurka. Na ścianie, nad miejscem do siedzenia, powiesił obraz 

z kalendarza hinduskiego. Przedstawiał on Krysznę jako młodzieńca grającego na flecie, ze stojącą 

tuż za nim krową. Pan Kryszna stał na planecie Ziemi, która pod Jego stopami uginała się jak szczyt 

niewielkiego wzgórza. Przez wychodzące na wschód okna na podłogę pokoju padały cętkowane 

plamy porannego słońca przedzierającego się przez schodki przeciwpożarowe.  

 

W drugim pokoju znajdował się jedynie fantazyjny stolik do kawy, który teraz służył 

Bhaktivedancie Swamiemu jako ołtarz. Na nim umieścił oprawiony portret Pana Caitanyi i Jego 

towarzyszy. Na ścianie powiesił obrazek z kalendarza hinduskiego przedstawiający czteroramienną 

postać Pana Visnu oraz Ananta Śesę – niebiańskiego węża. I tak jak na poddaszu na Bowery, 

rozwiesił sznury do suszenia bielizny.  

 

Oba pokoje miały świeżo pomalowane ściany i czyste, parkietowe podłogi z twardego drewna. 

Wąska, umeblowana kuchnia oraz łazienka były czyste i zdatne do użytku. Bhaktivedanta Swami 

czasami stawał w kuchni przy oknie i wyglądał za mur podwórka. Przeprowadził się tutaj bez 

jakichkolwiek widoków na zapłacenie czynszu za następny miesiąc.  

 

Kilka lat przed przybyciem Bhaktivedanty Swamiego, na Lower East Side pojawił się nowy rodzaj 

mieszkańców ruder. Chociaż przeprowadzono wiele socjologicznych i kulturowych analiz tego 

zjawiska, pozostało rzeczą niewytłumaczoną, dlaczego nagle pojawili się, niczym ogromne stado 

ptaków czy też jak zwierzęta w wielkiej instynktownej migracji, i dlaczego po paru latach zniknęli.  

 



Początkowo nowo przybyłymi byli głównie młodzi artyści, muzycy i intelektualiści, podobni 

awangardowej grupie Prabhupada z czasów Bowery. Następnie pojawiła się buntownicza młodzież 

wywodząca się z klasy średniej. Ponieważ łatwiej tu było o miejsce do mieszkania i czynsz był 

niższy niż w pobliskim Greenwich Village, skupili się właśnie tutaj, na Lower East Side, które 

w języku pośredników od wynajmowania mieszkań stało się znane jako East Village. Przybyło też 

wielu takich, którzy nie znaleźli żadnego miejsca do mieszkania i koczowali na korytarzach 

budynków mieszkalnych. Zwabieni niskim czynszem i obietnicą wolności, jaką daje bohema, ci 

młodzi buntownicy, ta awangarda ogólnonarodowego ruchu młodzieżowego, wkrótce określana 

w środkach masowego przekazu jako "hipisi", przywędrowała do slumsów na Lower East Side na 

znak protestu przeciwko wygodnemu, amerykańskiemu, materialistycznemu życiu.  

 

Jak gdyby w odpowiedzi na ten instynktowny zew, do starszych hipisów dołączyli nastoletni 

uciekinierzy, a w ślad za nimi zjawiła się policja, radcy prawni, opiekunowie społeczni, pojawiły 

się domy noclegowe dla młodocianych oraz poradnie dla narkomanów. Na Placu św. Marka 

rozkwitł nowy komercjalizm hipisowski ze sklepami z marihuaną, plakatami i płytami, z galeriami 

sztuki oraz księgarniami. Sklepy te zaopatrzone były we wszystko, poczynając od bibułek do 

skręcania papierosów, na strojach hipisowskich i psychodelicznym oświetleniu kończąc.  

 

Hipisi przybywali na Lower East Side z pełnym przekonaniem, że to jest miejsce, w którym należy 

być, podobnie jak robili to ich przodkowie imigranci. Nowojorski port, z rysującymi się na tle nieba 

konturami Manhattanu i Statuą Wolności, wydawał się europejskim imigrantom z poprzedniego 

wieku bramą do krainy bogactwa i możliwości. Teraz, w roku 1966, amerykańska młodzież, pełna 

nadziei, tłumnie napływała do Nowego Jorku i napawała się widokiem odkrytej przez siebie 

mistycznej krainy – slumsów Lower East Side.  

 

Współistnienie hipisów z Portorykańczykami, Polakami i Ukraińcanii nie należało do łatwych. 

Zasiedziałe już tam grupy etniczne nie witały z radością nowych przybyszów, którzy tak naprawdę 

nie musieli mieszkać w slumsach, podczas gdy oni sami nie mieli wyboru. W istocie wielu spośród 

tych młodych ludzi pochodziło z rodzin imigranckich, które przez pokolenia walczyły o przyjęcie 

do amerykańskiej klasy średniej. Niemniej jednak, ta imigracja młodzieży na Lower East Side była 

tak rzeczywista jak imigracja Portorykańczyków, Polaków czy Ukraińców, chociaż jej powody były 

oczywiście inne.  

 

Hipisi odrzucili mieszczański materializm swych rodziców, bezmyślne szczęście telewizji i reklam 

– złudne cele amerykańskiej klasy średniej. Rozczarowali ich rodzice, nauczyciele, duchowieństwo, 

przywódcy społeczni oraz media. Byli niezadowoleni z amerykańskiej polityki w Wietnamie 

i nęciły ich radykalne ideologie polityczne przedstawiające Amerykę jako okrutnego, 

egoistycznego, wyzyskującego olbrzyma, który natychmiast musi poprawić się albo umrzeć. 

Poszukiwali prawdziwej miłości, prawdziwego pokoju, prawdziwej egzystencji i prawdziwej 

duchowej świadomości.  

 

Przed nadejściem lata, kiedy to Bhaktivedanta Swami wprowadził się do budynku przy Drugiej 

Alei 26, pierwsza fala tej wielkiej młodzieńczej rebelii lat sześćdziesiątych wkroczyła już na Lower 

East Side. Tutaj byli wolni – mogli żyć w prostym ubóstwie i dawać wyraz swym myślom 

i uczuciom w sztuce, muzyce, narkotykach i seksie. Rozmowy obracały się wokół duchowych 

poszukiwań. Kluczem były LSD i marihuana, otwierające nowe sfery świadomości. W modzie były 

nowinki o kulturach i religiach Wschodu. Dzięki narkotykom, yodze, braterstwu, czy po prostu 

dzięki byciu wolnym – w jakiś sposób mieli osiągnąć oświecenie. Każdy powinien mieć otwarty 

umysł i - w oparciu o bezpośrednie doświadczenie, rozszerzoną przez narkotyki świadomość oraz 

eklektyczne oczytanie – rozwinąć własną kosmiczną filozofię. A jeśli ich życie wydawało się nie 

mieć celu, to przynajmniej wypadli z bezsensownej gry, w której gracz sprzedaje swą duszę za 

materialne dobra i w ten sposób popiera system, który już jest zgniły.  



 

Tak właśnie wyglądało to w roku 1966. Tysiące młodych ludzi wędrowało ulicami Lower East 

Side, nie tylko pod wpływem narkotyków czy w szaleństwie (chociaż często i tak było), lecz 

w poszukiwaniu ostatecznych odpowiedzi, w całkowitym braku poszanowania dla establishmentu 

i uregulowanego życia, jakie wiodły miliony "uczciwych" Amerykanów.  

 

Bhaktivedanta Swami był zdumiony, że ta bogata ziemia amerykańska wydała tak wiele 

niezadowolonej młodzieży. Oczywiście, był to również kolejny dowód na to, że materialny 

dobrobyt – charakterystyczna cecha życia amerykańskiego – nie mógł dać ludziom szczęścia. 

Bhaktivedanta Swami nie patrzył na niedole wokół siebie przez pryzmat ich bezpośrednich 

przyczyn mających podłoże społeczne, polityczne, ekonomiczne czy kulturowe. Także warunki 

w slumsach czy rebelia młodzieży nie były faktami o wielkim znaczeniu. Były one jedynie 

symptomami powszechnego niezadowolenia, na które jedynym lekarstwem była świadomość 

Kryszny. Był pełen współczucia dla nieszczęścia każdego z osobna, lecz rozwiązanie, jakie widział, 

było uniwersalne.  

 

Przed wprowadzeniem się na Lower East Side, Bhaktivedanta Swami nie poczynił żadnych studiów 

nad ruchem młodzieżowym w Ameryce. Nigdy nawet nie robił konkretnych planów, aby przybyć 

w to miejsce, gdzie jest tak wielu młodych ludzi. W ciągu dziesięciu miesięcy od chwili 

opuszczenia Kalkuty przenosił się z miejsca na miejsce zmuszony okolicznościami albo – jak on to 

rozumiał – "za sprawą Kryszny". Na polecenie swego mistrza duchowego przybył do Ameryki, a z 

woli Kryszny przybył na Lower East Side. Jego misja była tutaj taka sama jak na Bowery, 

w zamożniejszych dzielnicach, czy nawet w Indiach. Trwał mocno przy poleceniu swego mistrza 

duchowego oraz wedyjskim punkcie widzenia, na który nie miały wpływu radykalne zmiany 

zachodzące w latach sześćdziesiątych. Jeśli teraz ci młodzi ludzie z powodu pewnych zmian 

w amerykańskim klimacie kulturowym byli bardziej skłonni go słuchać, było to mile widziane. To 

również było wolą Kryszny.  

 

Złowieszczy wpływ wieku Kali sprawił, że były to najgorsze czasy dla rozwoju duchowego – z 

rewolucją hipisowską czy bez niej. Żaden z wcześniejszych mistrzów duchowych nie próbował 

przeszczepić kultury wedyjskiej na grunt tak obcy jak amerykański. Bhaktivedanta Swami 

spodziewał się więc, że jego praca będzie niezmiernie trudna. Jednakże w tym ogólnie rzecz biorąc 

złym wieku, w społeczeństwie amerykańskim – tuż przed jego przybyciem na Lower East Side – 

zaczęły podnosić się głosy niezadowolenia i buntu przeciwko kulturze Kali-yugi. W efekcie na 

nowojorskie Lower East Side zaczęły napływać fale młodych ludzi, którzy włóczyli się ulicami 

w poszukiwaniu czegoś, co wykraczałoby poza zwykłe życie, w poszukiwaniu alternatyw i dążeniu 

do osiągnięcia duchowej pełni. Ci młodzi ludzie, zerwawszy ze swą stereotypową materialistyczną 

przeszłością i osiedliwszy się na nowojorskim Lower East Side, byli tymi, którzy przypadkiem albo 

zgodnie z przeznaczeniem mieli stać się kongregacją w sklepiku Bhaktivedanty Swamiego, który 

oferował kirtany i duchowe przewodnictwo.  

 

Nikt nie zwrócił szczególnej uwagi na przybycie Bhaktivedanty Swamiego. Sąsiedzi przypuszczali, 

że ktoś nowy przejął sklep z pamiątkami obok pralni. Teraz w oknie widniał dziwny obrazek, ale 

nikt nie wiedział, co o tym myśleć. Nie wiedzieli, co to jest Bhagavad-gita, a nieliczni, którzy 

wiedzieli, myśleli: "Może jest to księgarnia z książkami o yodze czy coś w tym rodzaju". 

Portorykańczycy z sąsiedztwa spoglądali na obraz autorstwa Harveya Cohena umieszczony 

w witrynie sklepowej i przedstawiający Pana Caitanyę oraz Jego tańczących i śpiewających 

towarzyszy, po czym bezmyślnie odchodzili. Kierownika stacji benzynowej Mobilu znajdującej się 

w sąsiedztwie zupełnie nie obchodziło, kto się wprowadził – nie miało to żadnego znaczenia. 

Również sprzedawcy nagrobków i przedsiębiorcy pogrzebowi po drugiej stronie ulicy nie 

wykazywali żadnego zainteresowania. A dla kierowców niezliczonych samochodów i ciężarówek, 

które przejeżdżały obok, miejsce Swamiego w ogóle nie istniało. Ale w okolicy byli młodzi ludzie, 



których intrygował ten obraz i którzy podchodzili do okna, żeby przeczytać napis na małym 

skrawku papieru. Niektórzy z nich słyszeli nawet o Bhagavad-gicie, chociaż obraz Pana Caitanyi 

i tancerzy nie wydawał się do niej pasować. Niektórzy myśleli, że może pojawią się na wykładach 

Swamiego Bhaktivedanty i sprawdzą, o co tu chodzi.  

 

Pewnego lipcowego ranka Howard Wheeler w pośpiechu wyszedł ze swego mieszkania na Mott 

Street, aby udać się do kolegi mieszkającego w zacisznym miejscu przy Piątej Ulicy, gdzie miał 

nadzieję znaleźć trochę spokoju. Szedł Mott Street, dotarł do Houston, skręcił w prawo i zaczął iść 

w kierunku wschodnim przez Bowery. Mijany przez pędzące samochody i wałęsających się 

włóczęgów, zbliżał się do Drugiej Alei.  

 

Howard: Po przejściu przez Bowery, tuż przed Drugą Aleją zobaczyłem Swamijiego żwawo 

wędrującego chodnikiem, z wysoko uniesioną głową i z ręką w woreczku na japas. Jego wygląd 

uderzył mnie niczym znajoma sylwetka słynnego aktora z dobrze znanego mi filmu. Swami 

sprawiał wrażenie człowieka nie podlegającego wpływowi czasu. Ubrany był w tradycyjne 

szafranowe szaty sannyasina i dziwaczne, spiczaste, białe buty. Idąc ulicą Houston, wyglądał jak 

dżin, który wyskoczył z lampy Aladyna.  

 

Howard – dwudziestosześcioletni wysoki, postawny mężczyzna – miał długie, ciemne włosy, gęstą 

brodę i okulary w ciemnej oprawie. Był wykładowcą języka angielskiego na Uniwersytecie 

stanowym Ohio i dopiero co wrócił z Indii, gdzie poszukiwał prawdziwego guru. Bhaktivedanta 

Swami zauważył Howarda i obaj jednocześnie zatrzymali się. Howard zadał mu pytanie – pierwsze 

lepsze, które przyszło mu do głowy: "Czy jesteś z Indii?"  

 

Bhaktivedanta Swami uśmiechnął się. "Tak, ty też?"  

 

Howard: Odpowiedziałem, że nie, ale napomknąłem, że właśnie wróciłem z Indii i bardzo 

interesuje mnie jego kraj i filozofia indyjska. Powiedział, że przyjechał z Kalkuty i że w Nowym 

Jorku jest już niemal od dziesięciu miesięcy. Jego spojrzenie było świeże i serdeczne niczym 

spojrzenie dziecka. 1 chociaż obok nas ryczały ciężarówki pędzące ulicą Houston, z jego postaci 

emanował niewzruszony, chłodny spokój, opierający się na czymś będącym daleko ponad tą 

wielką, otaczającą nas, pełną zgiełku metropolią.  

 

Howard nie dotarł tego dnia do domu swego przyjaciela. Wrócił do mieszkania przy Mott Street, 

gdzie mieszkał razem z Keithem i Wallym, i opowiedział im oraz wszystkim swoim znajomym 

o guru, który w zagadkowy sposób pojawił się wśród nich. Opowiedział, jak stali i rozmawiali ze 

sobą i Swami wspomniał o swej pobliskiej rezydencji przy Drugiej Alei, gdzie ma zamiar robić 

wykłady.  

 

Howard: Poszedłem z nim za róg ulicy i Swami wskazał ręką na budynek z małym sklepem. Było 

to między Pierwszą a Drugą Ulicą, koło stacji benzynowej Mobilu. Wcześniej był to sklep 

z pamiątkami i ktoś nad jego oknem wymalował napis "Matchless Gifts". W tamtym czasie nie 

uświadamiałem sobie proroczego charakteru tych słów. Zapytał mnie: "Czy to dobre miejsce?" 

Odrzekłem, że według mnie tak. Nie miałem pojęcia, co miał zamiar zaoferować na tych 

"wykładach", ale wiedziałem, że wszyscy moi przyjaciele będą radzi, że w sąsiedztwie zamieszkał 

hinduski swami.  

 

Wieść o nim rozniosła się lotem błyskawicy Chociaż Carlowi Yeargensowi i kilku innym osobom 

trudno było teraz przyjeżdżać z Bowery i Chinatown – jako że mieli inne zajęcia – to Roy Dubois, 

dwudziestopięcioletni autor komiksów, który odwiedzał Swamijiego jeszcze na Bowery, 

dowiedziawszy się o jego nowej siedzibie postanowił tam wpaść. James Greene oraz Bill Epstein 

również nie zapomnieli o Swamim i także chcieli tam przychodzić. Restauracja Paradox ciągle była 



żywym punktem kontaktowym i ściągała do Swamiego nowych zainteresowanych. A inni, jak na 

przykład Stephen Guarino, zauważyli notatkę Swamiego w oknie. Dwudziestosześcioletni Steve 

pracował jako kasjer w opiece społecznej i pewnego dnia, gdy w przerwie obiadowej szedł z biura 

(mieszczącego się na rogu Piątej Ulicy i Drugiej Alei) do domu, zauważył notatkę Swamiego 

przylepioną do okna. Jako że czytał już broszurowe wydanie Gity, przyrzekł sobie, że przyjdzie na 

wykład Swamiego.  

 

Również Howard zauważył mały napis w oknie, gdy stał ze Swamim przed sklepem:  

 

WYKŁADY Z BHAGAVAD-GITY  

A.C. BHAKTIVEDANTA SWAMI  

PONIEDZIAŁKI, ŚRODY, PIĽTKI  

W GODZINACH OD 19 DO 21 

 

"Przyprowadzisz swoich przyjaciół?" – zapytał Prabhupad. "Tak" – obiecał Howard. "W 

poniedziałek wieczorem".  

 

Był letni, upalny wieczór i okna z tyłu pokoju, a także frontowe drzwi były szeroko otwarte. Na 

podłodze siedzieli młodzi ludzie. Część z nich miała na sobie czarne drelichy i sportowe koszule 

w szerokie, ciemne prążki, z guzikami przyszytymi na końcach kołnierzyków. Znoszone trampki 

zostawili przy drzwiach. Większość z nich pochodziła z Lower East Side, więc przybycie tutaj nie 

sprawiło nikomu większego kłopotu. Malutki pokój był pusty Nie było żadnych obrazów, mebli, 

dywanów, czy nawet krzesła, tylko kilka zwykłych, słomianych mat. Pośrodku pokoju zwisała 

z sufitu goła żarówka. Była godzina siódma, kiedy nagle otworzyły się boczne drzwi i do pokoju, 

w którym zebrało się może dwanaście osób, wszedł Bhaktivedanta Swami.  

 

Nie miał na sobie koszuli, a szafranowa szata okalająca jego tors nie zakrywała rąk i części klatki 

piersiowej. Miał gładką skórę o złotawobrązowym odcieniu. Wszyscy, którzy patrzyli na niego 

i widzieli jego ogoloną głowę, podłużne uszy oraz poważny wyraz twarzy, mieli wrażenie, że 

oglądają znajomy obrazek medytującego Buddy. Był w podeszłym wieku, lecz trzymał się prosto, 

wyglądał świeżo i promiennie. Jego czoło zdobił namalowany żółtą glinką znak vaisnavy. 

Rozpoznawszy potężnego, brodatego Howarda, Bhaktivedanta Swami uśmiechnął się do niego 

i zapytał: "Przyprowadziłeś przyjaciół?"  

 

"Tak"- odpowiedział Howard donośnym głosem. "Aha, to bardzo dobrze".  

 

Bhaktivedanta Swami zdjął białe buty, usiadł na cienkiej macie i rozejrzawszy się po zebranych 

zasugerował, aby wszyscy usiedli, po czym rozdał kilka par mosiężnych czyneli i krótko 

zademonstrował rytm: raz... dwa... trzy. Zaczął grać – dźwięk był przenikliwy i czysty. Potem 

zaśpiewał: Hare Kryszna, Hare Kryszna, Kryszna Kryszna, Hare Hare/Hare Rama, Hare Rama, 

Rama Rama, Hare Hare. Kiedy przyszła kolej na zebranych, powiedział do nich: "Śpiewajcie". 

Niektórzy już wiedzieli w czym rzecz, inni stopniowo chwytali, o co chodzi i po kilku rundach 

wszyscy śpiewali już razem.  

 

Większość spośród obecnych tutaj młodych mężczyzn i kilku młodych kobiet odbyła w swoim 

czasie psychodeliczną podróż w poszukiwaniu nowego świata poszerzonej świadomości. Śmiało 

i nierozważnie wypłynęli na burzliwe i zakazane wody LSD, pejotlu i magicznych grzybów. Zrobili 

to nie bacząc na ostrzeżenia i ryzykując wszystkim. Jednak ich odwaga, ich chęć odnalezienia 

nowych wymiarów jaźni, wydostania się poza zwykłą egzystencję – nawet jeśli nie wiedzieli, co 

było tym "poza" i czy będą w stanie powrócić do komfortu zwyczajności – miała swoją dobrą 

stronę.  

 



Tymczasem, bez względu na to, jaką prawdę odnajdywali, byli nieusatysfakcjonowani. I bez 

względu na to, do jakich światów docierali, ci młodzi psychodeliczni podróżnicy zawsze wracali na 

Lower East Side. Teraz próbowali mantry Hare Kryszna.  

 

Kirtan rozległ się nagle. Swami śpiewał donośnym głosem i akompaniował sobie na karatalach, 

a goście natychmiast poczuli, że będzie to coś niesamowitego. Oto nadarza się jeszcze jedna okazja 

do "podróży", więc poddali się jej ochoczo. Podporządkowali swe umysły i starali się dotrzeć do 

granic intonowania, by wydobyć z niego wszystko. Większość z nich kojarzyła już mantrę 

z mistycznymi Upanisadami i Gitą, które przemawiały do nich słowami pełnymi tajemniczości: 

"Wieczny duch... Negacja złudzenia". Jednakże czymkolwiek jest ta hinduska mantra – niech 

przyjdzie. Niech jej fale uniosą nas daleko i wysoko. Weźmy ją, bez względu na cenę. Mantrowanie 

było proste i naturalne. Było przyjemne i nikomu nie szkodziło. Na swój sposób było niesamowite.  

 

Podczas intonowania Bhaktivedanta Swami pogrążał się w ekstazie i jednocześnie obserwował 

mieszane i różnobarwne audytorium. Zaczynał teraz kłaść fundamenty na dziewiczym terenie. 

W takt karatali mantra Hare Kryszna, śpiewana przez prowadzącego i powtarzana przez gości, to 

wzmagała się, to cichła. Niektórzy sąsiedzi byli niezadowoleni. Oczarowane dźwiękiem mantry 

portorykańskie dzieci zaglądały przez drzwi i okna. Zapadał zmierzch.  

 

Było to egzotyczne, lecz każdy mógł zauważyć, że Swami intonował pradawną modlitwę 

wychwalającą Boga. Nie był to rock czy jazz. On sam był świętą osobą, swamim, robiącym 

publiczną demonstrację religijną. Połączenie było jednak nietypowe: starszy hinduski swami 

intonujący starożytną mantrę w sklepiku pełnym młodych amerykańskich hipisów, którzy za nim 

powtarzali.  

 

Bhaktivedanta Swami śpiewał, ogoloną głowę unosząc wysoko i lekko przechylając na bok, drżąc 

nieznacznie pod wpływem emocji. Prowadził mantrę pewnie, pogrążony w czystym oddaniu, a oni 

powtarzali za nim. Tymczasem przy frontowych oknach i otwartych drzwiach zgromadziło się 

więcej przechodniów. Niektórzy z nich podśmiewali się, lecz nie byli w stanie zagłuszyć śpiewu, 

który rozbrzmiewał z całą siłą. W porównaniu z kirtanem nawet klaksony samochodów były 

jedynie nikłymi, urywanymi dźwiękami. Nadał dało się słyszeć ryk silników i turkot 

przejeżdżających ciężarówek, lecz odgłosy te dochodziły z oddali, prawie niezauważalne.  

 

Zgromadzona w pustym, słabo oświetlonym pokoju grupa młodych ludzi śpiewała wraz 

z prowadzącym – początkowo słabym, niepewnym chórem, stopniowo coraz bardziej harmonijnie. 

Intonując mantrę klaskali w dłonie i dawali z siebie wszystko, z nadzieją odkrycia jej tajemnic. 

Kirtan w jego wykonaniu nie był jedynie pięciominutowym próbnym pokazem. W tym momencie 

był ich przywódcą, ich przewodnikiem w nieznane. Howard i Keith zetknęli się z kirtanem 

w Kalkucie, ale nadal byli laikami. Nigdy wcześniej kirtan nie był taki jak ten – w samym środku 

Lower East Side, prowadzony przez autentycznego swamiego.  

 

Ich głowy były pełne psychodelicznych ambicji ujrzenia Boga twarzą w twarz, pełne fantazji i wizji 

nauk Wschodu, a także przypuszczeń, że "TO" jest bezosobową światłością. Bhaktivedanta Swami 

zetknął się już z podobnym audytorium na Bowery, toteż wiedział, że grupa ta nie odbiera mantry 

z należytym szacunkiem i wiedzą. Niemniej jednak pozwalał im śpiewać na ich własny sposób. 

Z biegiem czasu podporządkują się duchowemu dźwiękowi, oczyszczą się i doświadczą oświecenia 

oraz ekstazy płynącej z intonowania i słuchania Hare Kryszna.  

 

Bhaktivedanta Swami zakończył kirtan. Intonowanie usunęło w cień wszystko inne, lecz teraz 

rzeczywistość Lower East Side wdarła się między nich ponownie. Stojące w drzwiach dzieci 

zaczęły szczebiotać i chichotać. Znowu dał się słyszeć szum przejeżdżających samochodów 

i ciężarówek. Ktoś krzyknął z pobliskiego mieszkania, domagając się ciszy. Było już wpół do 



ósmej. Upłynęło pół godziny.  

 

************  

 

Jego wykład jest bardzo prosty, ale mimo to dla niecierpliwej młodzieży zbyt filozoficzny. 

Niektórzy, nie będąc w stanie go zrozumieć, gwałtownie zrywają się po usłyszeniu pierwszych 

słów, nakładają w drzwiach buty i wracają na ulicę. Inni opuścili salę natychmiast po zakończeniu 

kirtanu. Jednak jak dotąd to jego najlepsza grupa. Jest w niej parę osób jeszcze z Bowery. Są także 

chłopcy z Mott Street, którzy najwyraźniej poszukują guru. Wielu z nich czytało już Bhagavad-gitę, 

jednak nie stali się z tego powodu dumni i byli skłonni słuchać Swamiego, przyznając, że jej nie 

zrozumieli.  

 

Za drzwiami pulsuje kolejny gorący i zgiełkliwy lipcowy wieczór. Są wakacje, więc dzieci biegają 

po ulicy aż do zmroku. Nie opodal poszczekuje ogromne psisko – "Hau! Hau! Hau! "- ruch uliczny 

jest przyczyną bezustannego huku, zza okna dobiega pisk małych dziewczynek i wszystko to 

utrudnia prowadzenie wykładu. Jednak bez względu na zachowanie dzieci, szum uliczny i psy, on 

chce, aby drzwi pozostały otwarte. Gdy ktoś je zamknie, pyta: "Dlaczego są zamknięte? Ktoś może 

przyjść". Po czym kontynuuje, niezrażony, przytaczając sanskryckie wersety, utrzymując 

audytorium w skupieniu i rozwijając swe nie cierpiące zwłoki posłannictwo, podczas gdy 

nieustająca kakofonia dźwięków rywalizuje z każdym jego słowem...  

 

"Hau! Hau! Hau!"  

 

"Eeeeeeeeeeech! Aaaaaaaaaaaaj!" Piski małych dziewczynek niepokoją także mieszkańców 

pobliskich domów. Trochę dalej jakiś mężczyzna krzyczy z okna: "Wynoście się stąd! Już was nie 

ma!"  

 

Bhaktivedanta Swami: "Poproście je, aby nie robiły hałasu".  

 

Roy (jeden z chłopców w świątyni): "Jakiś człowiek właśnie przegania te dzieciaki".  

 

Bhaktivedanta Swami: "To dobrze. Te dzieciaki przeszkadzają. Poproś je...  

 

Roy: "Tak... ten człowiek właśnie je przegania". Bhaktivedanta Swami: "Hałasują".  

 

Roy: "Tak, on je przegania".  

 

Nareszcie udało mu się je odpędzić, ale przyjdą z powrotem. Nie można wygonić dzieci z ulicy – 

one tam żyją. I potężne psisko nigdy nie przestanie szczekać. A kto może zatrzymać samochody? 

One są tam stale. Prabhupad posługuje się przykładem samochodu, aby zilustrować kwestię 

filozoficzną: "Kiedy na Drugiej Alei w polu naszego widzenia na chwilę pojawi się samochód, 

z pewnością nie sądzimy, że nie istniał, zanim go ujrzeliśmy, albo że przestanie istnieć, gdy zniknie 

nam z oczu. Podobnie, gdy Kryszna udaje się z tej planety na inną, nie oznacza to, że przestaje 

istnieć, chociaż może się tak wydawać. Tak naprawdę zniknął On tylko z naszego pola widzenia. 

Kryszna i Jego inkarnacje bezustannie pojawiają się i odchodzą w niezliczonych wszechświatach 

tego materialnego stworzenia".  

 

Z każdym słowem Swamiego zlewa się ryk i turkot przejeżdżających samochodów. Drzwi są 

otwarte, a on opanowany siedzi na brzegu rzeki tlenku węgla, asfaltu, świszczących opon 

i bezustannego ruchu ulicznego. Przebył daleką drogę znad brzegu Yamuny we Vrindavanie, gdzie 

od wieków zbierali się wielcy święci, by rozprawiać o świadomości Kryszny. Ale jego audytorium 

żyje tutaj, pośród tej scenerii, więc przybył tu, nad brzeg pędzącej rzeki ruchu ulicznego na Drugiej 



Alei, aby donośnym głosem przekazywać ponadczasowe posłannictwo.  

 

Cały czas podkreśla jedno: cokolwiek robisz w świadomości Kryszny, bez względu na to, jak 

nieznaczne by to było, odniesiesz wieczną korzyść. Jednakże teraz, bardziej niż w śródmieściu czy 

na Bowery, nawołuje swoich słuchaczy do pełnego przyjęcia świadomości Kryszny i stania się 

bhaktami. Zapewnia ich...  

 

"Nie ma znaczenia, co ktoś robił wcześniej, jakich grzesznych czynów się dopuścił. Początkowo 

ktoś może nie być doskonały, ale jeśli pełni służbę, to się oczyści".  

 

Nagle na salę wchodzi włóczęga z Bowery, gwiżdżąc i wydając pijackie okrzyki. Obecni siedzą, nie 

wiedząc, co o tym sądzić.  

 

Pijak: "Jak się macie? Chwileczkę, zaraz wracam. Coś przyniosę". Bhaktivedanta Swami: "Nie 

przeszkadzaj. Usiądź. To poważna rozmowa".  

 

Pijany: "Położę to tam. W kościele? W porządku. Zaraz tu będę z powrotem".  

 

Mężczyzna ma jasne włosy i krótką, szpakowatą brodę. Ubrany jest niechlujnie. Bijący od niego 

odór roznosi się po całej świątyni. Lecz nagle kieruje się do wyjścia i znika.  

 

Bhaktivedanta Swami śmieje się po cichu i spokojnie powraca do wykładu.  

 

Tymczasem po upływie pięciu minut stary włóczęga wraca i sygnalizuje swój powrót krótkim: "Jak 

się macie?" Coś ze sobą taszczy Manewrując pomiędzy słuchaczami kieruje się wprost na tyły 

świątyni, tam gdzie siedzi Swami. Otwiera drzwi ubikacji, wkłada do środka dwie rolki papieru 

toaletowego, zamyka drzwi, po czym podchodzi do umywalki. Kładzie na zlewie papierowe 

ręczniki, a pod zlewem jeszcze dwie rolki papieru toaletowego i dodatkowe ręczniki. Po wykonaniu 

tych czynności odwraca się w kierunku Swamiego i słuchaczy Swami spogląda na niego i pyta: "Co 

to znaczy?" Teraz włóczęga stoi cicho; wykonał swoje zadanie. Swami zaczyna się śmiać, 

dziękując gościowi, który teraz zmierza w kierunku drzwi: "Dziękuję. Dziękuję bardzo". Włóczęga 

wychodzi. "Spójrzcie tylko"- Bhaktivedanta Swami zwraca się do zebranych. "Służenie jest rzeczą 

naturalną. Popatrzcie tylko – jest nietrzeźwy, ale pomyślał: ŤTutaj coś się dzieje. Może mogę 

w czymś pomócť. Zobaczcie tylko, jak to przychodzi samo z siebie. To jest naturalne".  

 

Młodzi ludzie zgromadzeni w pokoju spoglądają po sobie. To naprawdę niesamowite – najpierw 

śpiewanie z mosiężnymi karatalami, Swami wyglądający jak Budda i mówiący o Krysznie 

i intonowaniu, a teraz ta zwariowana sytuacja z włóczęgą. Jednakże Swami zachowuje spokój, jest 

naprawdę opanowany, zwyczajnie siedzi na podłodze, jak gdyby nie obawiał się niczego, i po 

prostu głosi swą filozofię dotyczącą duszy oraz twierdzi, że możemy stać się świętymi osobami i że 

nawet ten stary pijaczyna może zostać świętym!  

 

Minęła prawie godzina, a pies nadal szczeka i wciąż słychać piski dzieci. Swami odpowiada na 

kilka pytań, po czym rozpoczyna następny kirtan. Lower East Side wycisza się ponownie. Zaczyna 

się śpiew: mosiężne karatale, głos Bhaktivedanty Swamiego podający melodię i odzew sali. Trwa to 

pół godziny, po czym ustaje.  

 

Zebrani siedzą naprzeciwko Swamiego, podczas gdy jeden z chłopców przynosi mu jabłko, małą 

drewnianą miseczkę i nóż. Gdy większość zebranych nadal siedzi i patrzy, szacując efekty 

intonowania, jakby to był jakiś nowy narkotyk, Swami kroi jabłko na połowę, następnie na 

ćwiartki, potem na osiem części, aż otrzymuje wiele kawałków. Sam bierze kawałek i prosi jednego 

z chłopców, aby posłał miseczkę wkoło. Odchyla głowę do tyłu i zręcznie wkłada plasterek jabłka 



do ust, nie dotykając palcami warg. Żuje przez chwilę z zamkniętymi ustami.  

 

Zebrani chrupią po cichu swoje kawałki jabłka. Obserwują Swamiego, kiedy wstaje, nakłada buty 

i wychodzi bocznymi drzwiami.  

 

***********  

 

"Nazwiemy nasze towarzystwo ISKCON-em". Bhaktivedanta Swami zaśmiał się figlarnie, kiedy po 

raz pierwszy przyszedł mu na myśl ten akronim.  

 

Tej wiosny, mieszkając jeszcze na Bowery, rozpoczął prawne starania o rejestrację. Ale już przed 

podjęciem pierwszych kroków prawnych mówił o swym "Międzynarodowym Towarzystwie 

Świadomości Kryszny" i w tej formie nazwa Towarzystwa pojawiła się w listach do Indii i w The 

Village Voice. Jeden z przyjaciół Swamiego zasugerował nazwę bliższą mentalności zachodniej, 

mianowicie "Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Boga", jednakże pojęcie "Bóg" było 

bliżej nieokreślone, podczas gdy "Kryszna" – dokładne i naukowe. Nazwa "świadomość Boga" była 

duchowo słabsza, mniej osobowa. A jeśli ludzie z Zachodu nie wiedzą, że Kryszna jest Bogiem, to 

Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny poinformuje ich o tym, głosząc Jego chwały 

"w każdym mieście i każdej wiosce".  

 

Termin "świadomość Kryszny" był jego własnym tłumaczeniem zwrotu zaczerpniętego z Padyavali 

Śrila Rupy Goswamiego napisanej w szesnastym wieku. Kryszna-bhakti-rasa-bhavita znaczy 

"rozkoszować się słodkim smakiem pochodzącym z pełnienia służby oddania dla Kryszny".  

 

Cele ujęte w statucie ISKCON-u odsłaniają przemyślenia Bhaktivedanty Swamiego. Było to siedem 

punktów zbliżonych do tych umieszczonych w prospekcie Ligi Bhaktów założonej przez niego 

w Jhansi, w Indiach w roku 1954. Jakkolwiek tamta próba nie została uwieńczona sukcesem, cele 

pozostały nie zmienione.  

 

Siedem celów Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny:  

 

(a) Systematyczne propagowanie wiedzy duchowej w całym społeczeństwie, w celu zaznajomienia 

ludzi z technikami życia duchowego, powstrzymania degradacji zasad moralnych i osiągnięcia 

prawdziwej jedności i pokoju na świecie.  

 

(b) Propagowanie świadomości Kryszny tak jak została ona objawiona w Bhagavad Gicie i Śrimad 

Bhagavatam.  

 

(c) Umacnianie więzi między członkami Towarzystwa i przybliżanie ich do Kryszny, najwyższej 

żywej istoty a przez to rozwinięcie w nich oraz we wszystkich ludziach idei, że każda dusza jest 

integralną cząstką Boga (Kryszny), równą Mu jakościowo.  

 

(d) Nauczanie i wspomaganie ruchu sankirtana, zbiorowego intonowania świętego imienia Boga, 

tak jak ukazane to zostało w naukach Pana Śri Chaitanyi Mahaprabhu.  

 

(e) Ustanowienie świętego miejsca transcendentalnych rozrywek, poświęconego Osobie Boga 

Krysznie, z myślą o członkach Towarzystwa i całym społeczeństwie.  

 

(f) Zacieśnianie więzi między członkami Towarzystwa w celu uczenia ich bardziej naturalnego 

i prostego sposobu życia.  

 

(g) Wydawanie i dystrybucja periodyków, magazynów, książek oraz innych publikacji z myślą 



o osiągnięciu wyżej wymienionych celów. 

 

Bez względu na to, co myśleli o celach Towarzystwa członkowie założyciele ISKCON-u, dla 

Bhaktivedanty Swamiego były one nadchodzącą rzeczywistością. Jak zauważył pan Ruben, 

konduktor metra, który w roku 1965 spotkał Bhaktivedantę Swamiego na ławce w parku na 

Manhattanie: "Wydawało się, że wiedział, iż będzie miał świątynie pełne bhaktów. ŤSą świątynie 

i są książkiť, powiedział. ŤOne istnieją, one tu są, ale dzieli nas od nich czasť".  

 

Z pewnością żaden z jego wczesnych zwolenników podpisujących się pod statutem ISKCON-u nie 

sądził, by marzenia Swamiego szybko nabrały jakichś konkretnych kształtów, a jednak tych siedem 

celów nie było jedynie teistyczną retoryką mającą przekonać paru urzędników władz stanowych 

Nowego Jorku. Bhaktivedanta Swami zamierzał wcielić w życie każdy punkt statutu.  

 

**********  

 

Z powodu obecności Swamijiego, tego, co mówił oraz kirtanów, wszyscy nazywali już sklepik 

"świątynią". Nie zmieniło to jednak faktu, że nadal był to po prostu pusty, nędzny sklep. Pomysł 

udekorowania go wyszedł od chłopców z Mott Street.  

 

Aby sprawić Swamiemu niespodziankę, kiedy przyjdzie na wieczorny kirtan, Howard, Keith 

i Wally obmyślili pewien plan. Wally zdjął zasłony wiszące w ich wspólnym pokoju, zaniósł je do 

pralni automatycznej (po wypraniu woda stała się ciemnobrązowa od brudu), po czym ufarbował je 

na purpurowo. Mieszkanie na Mott Street oklejone było afiszami, malowidłami oraz dużymi, 

ozdobnymi draperiami z jedwabiu, które Howard i Keith przywieźli z Indii. Wszystko to – obrazy, 

obicia ścienne, kadzielnice oraz inne dodatki – przynieśli wraz z zasłonami do sklepu, gdzie 

rozpoczęli akcję dekorowania.  

 

Zbudowali drewniany podest dla Swamiego i przykryli go starą, welwetową tkaniną. Za podestem, 

na ścianie pomiędzy dwoma oknami wychodzącymi na podwórze, zawiesili purpurowe zasłony, a z 

obu ich stron parę pomarańczowych. Na jednej z nich, tuż nad siedzeniem Swamiego, powiesili 

duży, oryginalny obraz Radhy i Kryszny namalowany na okrągłym płótnie przez Jamesa Greene'a. 

Bhaktivedanta Swami polecił Jamesowi namalowanie obrazu i dał mu za wzór okładkę Śrimad-

Bhagavatam z prostym hinduskim rysunkiem. Postacie Radhy i Kryszny na rysunku Jamesa były 

nieco abstrakcyjne, ale krytycy z Lower East Side, stali bywalcy sklepu, uznali to dzieło za 

wspaniałe osiągnięcie.  

 

Keith i Howard nie byli pewni, czy Swami zaaprobuje obrazy i sztychy przywiezione przez nich 

z Indii, powiesili je więc w części sklepu znajdującej się od ulicy, z dala od miejsca przeznaczonego 

dla Swamiego. Jeden ze sztychów, dobrze znany w Indiach, przedstawiał Hanumana szybującego 

po niebie i niosącego górę dla Pana Ramacandry. Chłopcy nie mieli pojęcia, jakiego gatunku 

stworzeniem był Hanuman. Z powodu kształtu jego górnej wargi sądzili, że może jest kotem. Na 

innym rysunku ukazana była postać sześcioramiennego mężczyzny – dwie ręce, pomalowane na 

kolor zielonkawy, trzymały łuk i strzały; druga para, koloru niebieskawego, trzymała flet; a trzecia, 

koloru złocistego – kij i czarę.  

 

Do późnego popołudnia zdołali przykryć podest dla Swamiego, zawiesić zasłony, przybić 

gwoździkami jedwabne draperie i sztychy oraz rozwiesić obrazy. Platformę, na której miał siedzieć 

Swami, przystroili kwiatami i świecami. Ktoś przyniósł poduszkę, aby Swami mógł na niej usiąść, 

i wyblakłą poduchę z fotela jako oparcie.  

 

Jako dodatek do zbioru pochodzącego z kryjówki na Mott Street, Robert Nelson – jeden 

z przyjaciół Swamiego z Manhattanu – zabrał z garażu swego dziadka belgijski dywan w stylu 



orientalnym i przywiózł go metrem z przedmieścia. Nawet Raphael i Don – dwaj hipisi, którzy 

sprawiali wrażenie zainteresowanych wyłącznie darmowym wyżywieniem i noclegiem – wzięli 

udział w przystrajaniu wnętrza.  

 

Rzecz utrzymano w ścisłej tajemnicy i chłopcy czekali teraz na reakcję Swamiego. Gdy przyszedł 

wieczorem, aby rozpocząć kirtan, spojrzał na świeżo udekorowaną świątynię (było tam nawet 

palące się kadzidło) i, z zadowoleniem uniósł brwi. "Robicie postęp – powiedział i rozejrzał się po 

pokoju, uśmiechając się szeroko. "Tak – dodał – to jest świadomość Kryszny". Jego nagły, 

szczęśliwy nastrój był niejako nagrodą za ich szczery wysiłek. Następnie wszedł na podest – 

chłopcy wstrzymali oddech z nadzieją, że okaże się wystarczająco mocny – po czym usiadł patrząc 

na bhaktów i wystrój wnętrza świątyni.  

 

Zadowolili go. Lecz nagle stał się nadzwyczaj poważny i jakkolwiek wiedzieli, że z pewnością jest 

to ten sam Swamiji, chichot uwiązł im w gardłach, a uszczęśliwione spojrzenia, którymi obrzucali 

się nawzajem, stały się nagle pełne niepewności i nerwowości. Gdy obserwowali powagę 

Swamiego, ich własna radość sprzed kilku chwil wydała im się nagle dziecinna. Tak jak chmura 

szybko przesłania słońce ponurym cieniem, tak nastrój Swamiego zmienił się z wesołego na 

śmiertelnie poważny, a oni spontanicznie postanowili stać się tak samo poważni i zrównoważeni. 

Podniósł karatale i ponownie obdarzył ich uśmiechem aprobaty, a ich serca znowu się 

rozpromieniły.  

 

Świątynia nadal była maleńkim sklepikiem pełnym pochowanych i widocznych karaluchów, 

z nierówną podłogą i kiepskim oświetleniem, ale wiele z wiszących na ścianach ozdób pochodziło 

z Indii, co stwarzało atmosferę autentyczności, zwłaszcza ze Swamim siedzącym na podwyższeniu. 

Przybywający goście znajdowali się nagle w małej hinduskiej świątyni.  

 

Bhaktivedanta Swami patrzył na grupę swych zwolenników. Był wzruszony, że ofiarowali mu 

honorowe miejsce i że włożyli tyle trudu w przystrojenie świątyni Kryszny. Widok bhakty 

ofiarowującego coś Krysznie nie był dla niego czymś nowym. Ale to było nowe. W Nowym Jorku 

kiełkowało ziarenko bhakti i w naturalny sposób, jako ogrodnik opiekujący się tą roślinką, był 

wzruszony widząc łaskę Kryszny. Spoglądając na wiszące na ścianie obrazy powiedział: "Jutro 

przyjdę je obejrzeć i powiem wam, które z nich są dobre".  

 

Następnego dnia Bhaktivedanta Swami zszedł na dół, aby ocenić nowo wystawione dzieła. Jedna 

z akwarel przedstawiała grającego na bębenku mężczyznę i tańczącą obok dziewczynę. "Ten jest 

w porządku" – powiedział. Ale następny rysunek kobiety był bardziej pospolity, więc powiedział: 

"Nie, ten nie jest zbyt dobry". Potem, skierował się na tyły świątyni, a za nim niespokojnie podążali 

Howard, Keith i Wally.Kiedy zbliżył się do obrazu przedstawiającego sześcioramienną osobę, 

powiedział: "O, ten jest bardzo ładny".  

 

"Kto to jest?" – zapytał Wally "Pan Caitanya" – odparł Swamiji. "Dlaczego ma sześć rąk?"  

 

"Aby pokazać, że jest zarówno Ramą, jak i Kryszną. To są ramiona Ramy, a to są ramiona 

Kryszny".  

 

"A dwa pozostałe?" – zapytał Keith.  

 

"To są ręce sannyasina".  

 

Podszedł do kolejnego obrazu. "Ten także jest bardzo dobry". "Kto to jest?" – zapytał Howard.  

 

"To Hanuman". "Czy to kot?"  



 

"Nie" – odpowiedział Swamiji. "Hanuman jest małpą".  

 

Hanuman wysławiany jest w Ramayanie jako odważny, wierny sługa Pana Ramacandry. Miliony 

Hindusów wielbią inkarnację Pana Ramy i Jego sługę Hanumana, którego czyny stale 

przedstawiane są na deskach teatrów, w kinach, w sztuce i w świątyniach. Nie wiedząc, kim jest 

Hanuman, ci chłopcy z Mott Street byli w nie mniejszej ignorancji aniżeli starsze panie ze 

śródmieścia, które zapytane przez Bhaktivedantę Swamiego, czy może któraś widziała obrazek 

Kryszny, wytrzeszczyły bezmyślnie oczy. Mistycy z Lower East Side nie potrafili odróżnić 

Hanumana od kota, a ze swojej haszyszowej podróży do Indii przywieźli obraz Pana Caitanyi 

Mahaprabhu, nie wiedząc nawet, kim jest. Jednakże między tymi chłopcami a damami ze 

śródmieścia była istotna różnica: chłopcy służyli Swamijiemu i intonowali Hare Kryszna. Skończyli 

już z materialnym życiem i z mieszczańskim syndromem pracy i płacy. Ich serca przylgnęły do 

danej im przez Swamiego obietnicy rozszerzenia świadomości Kryszny, a w jego osobistym 

towarzystwie wyczuwali coś wzniosłego. Podobnie jak tamten włóczęga z Bowery, który przyniósł 

papier toaletowy podczas wykładu Swamiego, ci chłopcy z Lower East Side nie mieli umysłów 

w najlepszym porządku, lecz mimo to – jak widział to Bhaktivedanta Swami – Kryszna kierował 

nimi z głębi ich serc. Bhaktivedanta Swami wiedział, że pod wpływem mantrowania i słuchania 

o Krysznie zmienią się na lepsze.  

 

***********  

 

W sierpniu 1966 roku Prabhupadwi nadal dopisywało zdrowie. Były to dla niego szczęśliwe dni. 

Nowojorczycy narzekali na fale letnich upałów, ale dla kogoś, kto tak jak on przyzwyczajony był 

do czterdziestostopniowych upałów Vrindavany, nie były one kłopotliwe. "Zupełnie jak w Indiach 

– mówił chodząc bez koszulki i czując się swobodnie jak u siebie w domu. Myślał, że tu, 

w Ameryce, będzie musiał jeść same gotowane ziemniaki (oprócz których będzie tylko mięso), 

a tymczasem z zadowoleniem jadł ten sam ryż, dal, capati i gotował w tym samym 

trzypoziomowym naczyniu co w Indiach. Odkąd przeprowadził się do mieszkania na Drugiej Alei, 

jego praca nad Śrimad-Bhagavatam systematycznie posuwała się naprzód. A teraz Kryszna zesłał 

mu tych młodych, szczerych ludzi, którzy gotowali, pisali na maszynie, regularnie słuchali jego 

wykładów, intonowali Hare Kryszna i prosili o więcej.  

 

W swym nauczaniu Prabhupad nadal był samotny, mając swobodę wyboru: zostać czy też odejść, 

pisząc swe książki w intymnej więzi z Kryszną, będąc całkowicie niezależnym od chłopców ze 

sklepu. Lecz teraz uznał Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny za swoje duchowe 

dziecię. Ci dociekliwi młodzi ludzie, z których część regularnie mantrowała od ponad miesiąca, byli 

niczym potykające się duchowe niemowlęta i czuł się odpowiedzialny za ich prowadzenie. 

Zaczynali uważać go za swego mistrza duchowego i ufali, że wprowadzi ich w życie duchowe. 

I chociaż nie od razu byli w stanie stosować się do różnorodnych zasad, których przestrzegali 

bramini i vaisnavowie w Indiach, on był pełen nadziei. Według Rupy Goswamiego najważniejszą 

zasadą było to, by "w ten czy inny sposób" stać się świadomym Kryszny. Ludzie powinni 

intonować Hare Kryszna i pełnić służbę oddania. Wszystko, co posiadają, powinni wykorzystać 

w służbie dla Kryszny. Prabhupad stosował tę podstawową zasadę świadomości Kryszny 

w zakresie niespotykanym dotąd w historii vaisnavizmu.  

 

Chociaż Prabhupad angażował chłopców w gotowanie i przepisywanie na maszynie, pracy mu nie 

ubywało. Na każdą szczerą duszę, która przychodziła prosić o służbę, przypadało sto takich, które 

nie tylko nie chciały służyć, ale rzucały wyzwanie. Przemawiając do nich, czasami krzycząc 

i uderzając pięścią, Prabhupad bronił Kryszny przeciwstawiając się filozofii mayavada. To również 

była jego służba dla Śrila Bhaktisiddhanty Sarasvatiego Thakury. Nie przyjechał do Ameryki na 

wypoczynek. Każdy upływający dzień potwierdzał, że tak jego praca, jak liczba zwolenników oraz 



przeciwników będą tylko wzrastać.  

 

To, ile będzie mógł zrobić, zależało wyłącznie od Kryszny "Jestem starym człowiekiem – 

powiedział – i mogę odejść w każdej chwili". Lecz jeśli odszedłby właśnie teraz, z pewnością 

odeszłaby też świadomość Kryszny, jako że ruch świadomości Kryszny to był po prostu on: jego 

postać prowadząca kirtan z głową poruszającą się nieznacznie w przód i w tył z powodu ekstazy, 

jego postać przechodząca przez podwórko w drodze do albo ze świątyni czy też idąca do 

mieszkania, on siadający z uśmiechem, by godzinami dyskutować o filozofii. Samotnie utrzymywał 

i chronił świeżo wzbudzony nastrój świadomości Kryszny na nowojorskim Lower East Side.  

 

Prabhupad zazwyczaj przebywał sam w pokoju na tyłach swego mieszkania, szczególnie we 

wczesnych godzinach rannych – o drugiej, trzeciej i czwartej – kiedy prawie wszyscy jeszcze spali. 

W tych porannych godzinach w pokoju panowała cisza, a on pracował samotnie w bliskim związku 

z Kryszną. Siedział na podłodze przy prowizorycznym biurku zrobionym z walizy i oddawał cześć 

Krysznie pisząc na maszynie tłumaczenia i objaśnienia do Śrimad-Bhagavatam.  

 

Ten sam pokój wykorzystywany był również do spotkań i każdy, kto pofatygował się, aby zapukać 

do drzwi Swamiego, mógł w każdej chwili wejść i osobiście z nim porozmawiać. Prabhupad 

zostawiał wówczas maszynę do pisania i poświęcał swój czas na mówienie, słuchanie, 

odpowiadanie na pytania. Czasami w trakcie takich dyskusji sprzeczał się lub żartował. Można było 

siedzieć z nim samemu przez pół godziny, dopóki ktoś inny nie zapukał do drzwi i Swamiji nie 

zaprosił nowo przybyłego, aby się przyłączył. Nowi goście przychodzili, inni odchodzili, ale 

Swamiji był tam stale, siedział i rozmawiał.  

 

Na ogół wizyty były oficjalne – jego goście zadawali filozoficzne pytania, a on odpowiadał, 

podobnie jak robił to po wykładzie w sklepiku. Czasami jednak zdarzało się, że niektórzy 

z chłopców – ci, którzy stawali się poważnymi zwolennikami Swamiego – całkowicie zajmowali 

mu czas, szczególnie we wtorki, czwartki, soboty i niedziele wieczorem, kiedy nie było 

wieczornych wykładów w świątyni. Często zadawali mu osobiste pytania: jak wyglądały jego 

pierwsze chwile w Nowym Jorku? Jakie są Indie? Czy ma tam zwolenników? Czy członkowie jego 

rodziny są bhaktami Kryszny? Jaki był jego mistrz duchowy? Wtedy mówił inaczej – ciszej, 

bardziej prywatnie, z humorem.  

 

Pewnego wieczoru opowiedział o tym, jak spotkał swego mistrza duchowego. Opowiedział także 

o swym dzieciństwie w Indiach, o tym, jak założył własne przedsiębiorstwo chemiczne, jak opuścił 

dom i jak w roku 1959 przyjął sannyasę. Chłopcy słuchali z ciekawością, jednakże byli tak mało 

obeznani z tym, o czym mówił, że kiedy używał słów w rodzaju mridanga czy sannyasa, musieli 

pytać, co to takiego, więc zmieniał temat i zaczynał opisywać hinduskie przyprawy, hinduskie 

bębenki, a nawet hinduskie kobiety. Jednak bez względu na to, o czym mówił, zawsze przedstawiał 

to w świetle śastr. Nie starał się skracać takich rozmów, lecz prowadził je dzień po dniu całymi 

godzinami, dopóki był ktoś prawdziwie nimi zainteresowany.  

 

W południe frontowy pokój w mieszkaniu Swamiego stawał się jadalnią, a wieczorem miejscem 

intymnych modlitw. Pokój ten, o powierzchni szesnastu metrów kwadratowych, z parkietową 

posadzką, był pusty i czysty. Jedynym meblem był stolik do kawy stojący pod ścianą pomiędzy 

dwoma oknami wychodzącymi na podwórze. Codziennie w południe posilało się tam 

w towarzystwie Swamiego około tuzina mężczyzn. Posiłek przygotowywał Keith, który cały ranek 

spędzał w kuchni.  

 

Początkowo gotował tylko dla Swamiego. Po mistrzowsku opanował sztukę przyrządzania dalu, 

ryżu i sabji w trzypoziomowym garnku Swamiego i zazwyczaj jedzenia starczało dla dwóch lub 

trzech dodatkowych gości. Ale niebawem zaczęło przychodzić coraz więcej osób i Swamiji polecił 



Keithowi, by gotował większe ilości. Oczywiście, teraz, gdy gotował dla tuzina wygłodniałych 

chłopców, nie mógł już dłużej używać małego, trzypoziomowego garnka. Stołownicy Raphael 

i Don, jakkolwiek niezbyt zainteresowani tym, co Swamiji mówił, każdego dnia punktualnie 

stawiali się na prasadam, zwykle z jednym lub dwoma przyjaciółmi. Wpadał również Steve, który 

urywał się z pracy w biurze opieki społecznej. Przychodziła grupa z Mott Street, a także inni.  

 

Kuchnia zaopatrzona była w podstawowe indyjskie przyprawy: świeże chili, świeży korzeń imbiru, 

kminek, kurkumę i asofetidę. Keith opanował podstawowe tajniki i techniki gotowania i przekazał 

je swemu przyjacielowi Chuckowi, który stał się teraz jego pomocnikiem. Niektórzy z chłopców 

mieli zwyczaj stać w drzwiach małej kuchenki i obserwować Keitha uwijającego się przy 

wyglądających jak naleśniki capati, które jeden po drugim nadymały się nad otwartym ogniem 

niczym piłki futbolowe, a następnie układane były w dymiący stos.  

 

Kiedy delikatny ryż bhasmati ugotował się już na wilgotną, puszystobiałą substancję, a warzywa 

dusiły się na wolnym ogniu, południowe gotowanie kończono przyrządzaniem "chaunce". Keith 

robił to dokładnie tak, jak pokazał mu Swamiji. Ustawiał na ogniu metalowy garnuszek do połowy 

wypełniony oczyszczonym masłem, po czym wrzucał do niego ziarna kminku. Kiedy kminek był 

prawie czarny, dodawał chili, a kiedy czerniało również chilli, z garnuszka zaczynał wydobywać się 

duszący dym. Teraz chaunce było gotowe. Używając kuchennych szczypiec Keith podnosił 

garnuszek z gotującą się i skwierczącą substancją, która dymiła niczym kociołek czarnoksiężnika, 

i zbliżał ją do brzegu garnka z gotującym się dalem. Nieznacznie uchylał szczelnej pokrywki 

i wykonując szybki ruch nadgarstkiem, wrzucał gotujące się chaunce do dalu i natychmiast 

zakrywał garnek... PAF! Zetknięcie chaunce z dalem wywoływało eksplozję, której wtórowały 

radosne okrzyki od strony drzwi, oznaczające, że gotowanie dobiegło końca. Proces łączenia 

chaunce z dalem był tak gwałtowny, że pewnego razu spowodował "eksplozję", w wyniku której 

pokrywka z trzaskiem uderzyła w sufit, a Keith doznał niewielkich poparzeń ręki. Niektórzy 

z sąsiadów narzekali na gryzące, przenikliwe zapachy, ale bhaktowie byli w ekstazie.  

 

Kiedy obiad był gotowy, Swamiji w łazience mył ręce i usta, po czym przechodził do pokoju 

frontowego. Jego miękkie stopy o różowych podeszwach były zawsze bose, a szafranowe dhoti 

sięgało kostek. Stawał przy stoliku do kawy, na którym umieszczony był obrazek Pana Caitanyi 

i Jego towarzyszy, podczas gdy jego własni towarzysze ustawiali się wokół niego pod ścianami. 

Keith przynosił wówczas wielką tacę z ułożonymi w stosy capati i umieszczał ją na podłodze przed 

ołtarzem razem z garnkami z ryżem, dalem i sabji. Wówczas Swamiji recytował bengalską 

modlitwę towarzyszącą ofiarowaniu pożywienia Panu. Wszyscy obecni naśladowali go składając 

pokłon i w miarę możliwości, słowo po słowie powtarzali modlitwę. Kiedy para i mieszanka 

zapachów unosiły się przed obrazkiem Pana Caitanyi niczym woń kadzideł, zwolennicy Swamiego 

mamrotali modlitwę, dotykając czołami podłogi. 

 

Następnie Swamiji siadał ze swymi przyjaciółmi i jadł to samo prasadam co oni z dodatkiem 

banana i gorącego mleka w metalowej miseczce. Przyciskając banana do brzegu miseczki kroił go 

na plasterki, które wpadały do gorącego mleka.  

 

Oficjalne polecenie Bhaktivedanty Swamiego, by każdy jadł tyle prasadam, ile tylko może, 

stwarzało pełną humoru, rodzinną atmosferę. Grzeczne siedzenie i skubanie jedzenia było 

niedozwolone. Jedli z prawdziwą przyjemnością, której Swamiji niemalże się domagał. Jeśli 

widział, że ktoś nie przykłada się do jedzenia, wymieniał imię tej osoby i uśmiechając się 

napominał: "Dlaczego nie jesz? Jedz prasadam". Śmiał się. "Gdy płynąłem statkiem do waszego 

kraju, myślałem: ŤJak Amerykanie kiedykolwiek będą w stanie jeść tego rodzaju rzeczy?" A kiedy 

chłopcy podsuwali talerze po dokładki, Keith nakładał im więcej ryżu, dalu, capati i sabji.  

 

Było to przecież pożywienie duchowe. Należało jeść dużo. Ono cię oczyści. Uwolni od mayi. Poza 



tym jest dobre, smaczne, dobrze przyprawione. Lepsze niż amerykańskie jedzenie. Podobne było do 

intonowania. Było niesamowite. Jedzenie takiego pożywienia ożywiało świadomość.  

 

Jedli prawą ręką, na sposób hinduski. Keith i Howard nauczyli się tego już wcześniej i próbowali 

nawet podobnych dań, ale jak powiedzieli Swamiemu i jego zwolennikom wypełniającym pokój, 

jedzenie w Indiach nigdy nie było aż tak dobre.  

 

Jeden z chłopców, Stanley, był dosyć młody i gdy jadł, Swamiji doglądał go niczym troskliwy 

ojciec. Matka Stanleya osobiście rozmawiała ze Swamim i powiedziała, że pozwoli swemu synowi 

zamieszkać w klasztorze tylko pod tym warunkiem, że Swamiji osobiście się nim zaopiekuje. 

Swamiji wyraził zgodę. Pracowicie zachęcał chłopca, dopóki ten stopniowo nie nabrał takiego 

apetytu, że zaczął w trakcie jednego posiłku zjadać dziesięć capati (a pałaszowałby o wiele więcej, 

gdyby Swamiji nie kazał mu przestać). Ale poza tym, że Swamiji ograniczał Stanleya do dziesięciu 

capati, zawsze dało się słyszeć: "Więcej... weź więcej". Kiedy Swamiji skończył jeść, wstawał 

i opuszczał pokój, a Keith łapał kilku chętnych do pomocy przy sprzątaniu, podczas gdy inni się 

rozchodzili.  

 

Sporadycznie, w niedzielę, Swamiji sam gotował ucztę ze specjalnymi indyjskimi daniami.  

 

Steve: Swamiji osobiście gotowa prasadam, a potem serwował je na górze, w swym frontowym 

pokoju. Wszyscy siadaliśmy w rzędach i pamiętam, jak boso chodził tam i z powrotem między 

rzędami chłopców i nakładał nam łyżką z różnych garnków. Pytał, na co mamy ochotę – czy 

chcemy więcej tego? I nakładał nam z przyjemnością. To nie były zwykłe potrawy, lecz słodycze 

i przystawki – takie jak słodki ryż i kacauri – o szczególnych smakach. Nawet kiedy wszyscy 

mieliśmy już pełne talerze, wracał i prosił, byśmy wzięli więcej.  

 

Pewnego razu podszedł do mnie i zapytał, czy zjadłbym coś więcej – może trochę więcej słodkiego 

ryżu? W tych pierwszych dniach miałem błędne zrozumienie życia duchowego i sądziłem, że 

powinienem odmówić sobie tego, co mi smakowało najbardziej, więc poprosiłem o trochę 

zwykłego ryżu, ale nawet ten "zwykły" ryż był to fantastyczny, żółty ryż ze smażonymi kulkami 

z sera.  

 

W wolne wieczory w mieszkaniu Swamijiego było spokojnie. Cały ten czas mógł spędzać 

w samotności, pisząc na maszynie i tłumacząc Śrimad-Bhagavatam, albo też prowadząc swobodną 

rozmowę z jednym lub dwoma gośćmi aż do dziesiątej. Natomiast popołudniami, podczas których 

odbywały się spotkania – w poniedziałki, środy i piątki – życie wrzało w każdym kącie jego 

mieszkania. Nie był już dłużej sam. Jego nowi zwolennicy pomagali mu i tak samo jak on, 

z wielkim entuzjazmem nakłaniali ludzi do intonowania Hare Kryszna i słuchania o świadomości 

Kryszny.  

 

Wieczorami w poniedziałki, środy i piątki odbywały się kirtany. Niektórzy z bhaktów byli na dole, 

witali gości i opowiadali im o Swamim i intonowaniu, bez niego jednak nic nie mogło się 

rozpocząć. Nikt nie wiedział, jak grać na bębnie i nikt nawet nie śmiał myśleć o prowadzeniu 

intonowania bez Swamijego. Mogli zacząć dopiero o siódmej, gdy on się pojawiał.  

 

Świeżo wykąpany i ubrany w czyste, ręcznie tkane hinduskie szaty, z ciałem ozdobionym znakami 

tilaka w kształcie strzałek, Swamiji opuszczał mieszkanie i schodził na dół, by skorzystać 

z następnej ekstatycznej sposobności wychwalania Kryszny. Maleńka świątynia była wypełniona 

dziką, niebramińską, szczerą amerykańską młodzieżą.  

 

***********  

 



Keith jak zwykle gotował w kuchni lunch, lecz dzisiaj Swamiji stał przy kuchence i obserwował 

swego ucznia. Keith przerwał na chwilę i spojrzał znad garnków: "Swamiji, czy mógłbym zostać 

twoim uczniem?"  

 

"Tak"- odpowiedział Swamiji – dlaczego nie? Będziesz nazywał się Kryszna dasa".  

 

Ta prosta wymiana zdań była pierwszą prośbą o przyjęcie na ucznia i pierwszą obietnicą inicjacji 

daną przez Swamiego. Ale kryło się za tym coś więcej. Swamiji oznajmił, że wkrótce odbędzie się 

inicjacja. "Co to jest inicjacja, Swamiji?" – zapytał jeden z chłopców, a Swamiji odpowiedział: 

"Powiem wam później".  

 

Najpierw musieli postarać się o korale. Keith udał się do Tandy's Leather Company i kupił 

drewniane korale o średnicy pół cala oraz sznurek, na który mieli je nawlec. Swamiji powiedział, że 

podczas mantrowania o wiele lepiej jest liczyć na koralach – ściśle mówiąc na stu ośmiu koralach 

nawleczonych na sznurek. W ten sposób zaangażowany jest także zmysł dotyku i tak jak robią to 

vaisnavowie w Indiach, można liczyć, ile razy wymawia się mantrę. Swamiji powiedział, że 

niektórzy bhaktowie w Indiach mają sznurki liczące ponad tysiąc korali i codziennie wielokrotnie 

na nich mantrują. Nauczył chłopców, jak wiązać podwójne węzełki pomiędzy każdymi dwoma ze 

stu ośmiu korali. Liczba sto osiem miała szczególne znaczenie: jest sto osiem Upanisadów, a także 

sto osiem głównych gopi, najważniejszych wielbicielek Pana Kryszny.  

 

Powiedział, że osoby przyjmujące inicjację składają przyrzeczenia, a jednym z nich jest codzienne 

intonowanie na koralach określonej liczby rund. Do inicjacji nadawało się ponad dziesięciu 

chłopców Swamijiego, ale nie było ścisłego systemu selekcji; mogli przyjąć inicjację, jeśli sami 

chcieli.  

 

Steve: Chociaż robiłem już wszystko, cokolwiek Swamiji mi polecił, przeczuwałem, że inicjacja 

jest poważnym zobowiązaniem. Powodowany ostatnim mocnym impulsem, aby pozostać 

całkowicie niezależnym, nie mogłem zdecydować się na jej przyjęcie.  

 

Przyjaciele Swamijiego mieli różne zdania na temat inicjacji. Niektórzy uważali ją za rzecz bardzo 

poważną, podczas gdy inni traktowali to jak zabawę czy ciekawe wydarzenie. Kilka dni przed 

ceremonią Wally i Howard siedzieli na podwórzu nawlekając korale i rozmawiając.  

 

Wally: "To tylko formalność. Przyjmujesz Swamijiego na swego mistrza duchowego".  

 

Howard: "Ale jakie są tego konsekwencje?"  

 

Wally: "Tego nikt nie jest pewien. W Indiach to standardowa praktyka. Nie chciałbyś, żeby Swami 

był twoim mistrzem duchowym?" Howard: "Nie wiem. Wydaje się, że byłby dobrym mistrzem 

duchowym – bez względu na to, co to oznacza. Lubię go i jego nauki, więc przypuszczam, że 

w pewnym sensie już jest moim mistrzem duchowym. Nie rozumiem tylko, co to zmieni".  

 

Wally: "Ja też nie rozumiem. Przypuszczam, że nic się nie zmieni. To tylko formalność".  

 

***********  

 

Janmastami, dzień pojawienia się Pana Kryszny, wypadało 8 września. Rok wcześniej 

Bhaktivedanta Swami obchodził narodziny Kryszny niedaleko Kolombo, na morzu, na pokładzie 

Jaladuty. Teraz, dokładnie rok później, miał niewielką grupę osób intonujących Hare Kryszna. 

Zebrał ich wszystkich i kazał świętować ten dzień intonując, czytając pisma objawione, poszcząc, 

a potem ucztując. Inicjacja miała się odbyć następnego dnia.  



 

O godzinie szóstej Swamiji zszedł na dół i jak zwykle miał zamiar wygłosić poranny wykład, kiedy 

jeden z chłopców zapytał, czy nie zechciałby przeczytać czegoś ze swego manuskryptu. Swamiji 

wydawał się onieśmielony, jednakże nie ukrywał, że ta prośba sprawiła mu przyjemność. Na ogół 

czytał werset z Oxfordskiego wydania Gity dr. Radhakrishnana. Chociaż komentarz przedstawiał 

filozofię impersonalistyczną, to tłumaczenia, jak powiedział Swamiji, były w dziewięćdziesięciu 

procentach poprawne. Jednakże tego ranka posłał Roya na górę po swój manuskrypt, z którego 

czytał przez godzinę.  

 

Podczas obchodzenia Janmastami obowiązywały pewne szczególne zasady: trzeba było pościć 

i dzień należało spędzić na intonowaniu, czytaniu i rozmawianiu o świadomości Kryszny. Swamiji 

powiedział, że jeśli ktokolwiek poczuje się słabo, to może wziąć owoce leżące w kuchni. Najlepiej 

by jednak było, gdyby pościli – tak jak bhaktowie w Indiach – aż do uczty, która odbędzie się 

o północy Powiedział, że w Indiach miliony ludzi świętują narodziny Pana Kryszny – bez względu 

na to czy są hindusami, muzułmanami czy kimkolwiek. I we wszystkich świątyniach odbywają się 

uroczystości związane z rozrywkami Kryszny.  

 

"A teraz – powiedział w końcu – powiem wam, co oznacza inicjacja. Inicjacja oznacza, że mistrz 

duchowy przyjmuje ucznia i zgadza się być za niego odpowiedzialny, a uczeń przyjmuje mistrza 

duchowego i zgadza się wielbić go jak Boga". Zrobił pauzę. Nikt się nie odezwał. "Czy są jakieś 

pytania?" Ponieważ nie było żadnych, wstał i wyszedł.  

 

Bhaktowie byli oszołomieni. Co on powiedział? Całymi tygodniami podkreślał, że jeśli ktoś 

twierdzi, iż jest Bogiem, należy uważać go za psa.  

 

"Teraz dopiero zabił mi ćwieka" – rzekł Wally.  

 

"Nie tylko tobie, ale każdemu" – powiedział Howard. "Swamiji nieźle nas zażył".  

 

Pomyśleli o Keithcie. On jest mądry. Dobrze byłoby się z nim skonsultować. Ale Keith był 

w szpitalu. Rozmawiając ze sobą byli coraz bardziej oszołomieni. Uwaga Swamiego zamąciła im 

w głowach. W końcu Wally postanowił pójść do szpitala, żeby zobaczyć się z Keithem.  

 

Keith wysłuchał całej historii. Usłyszał, jak Swamiji polecił im pościć i jak czytał ze swego 

manuskryptu oraz powiedział, że objaśni, co oznacza inicjacja, jak wszyscy zamienili się w słuch... 

aż tu Swamiji ich zażył: "Uczeń przyjmuje mistrza duchowego i zgadza się wielbić go jak Boga. 

Czy są jakieś pytania?" Po czym wyszedł. "Nie jestem pewien, czy teraz chcę być inicjowany – 

wyznał Wally "Musimy wielbić go jak Boga".  

 

"I tak już to robisz akceptując wszystko, cokolwiek ci mówi – odpowiedział Keith i poradził, aby 

porozmawiali o tym ze Swamijim przed inicjacją.  

 

Wally powrócił do świątyni i naradził się z Howardem, po czym razem udali się do mieszkania 

Swamiego. "Czy to, co powiedziałeś nam dzisiaj rano – zapytał Howard – oznacza, że powinniśmy 

uważać mistrza duchowego za Boga?"  

 

"Oznacza to, że należy mu się taki sam szacunek jak Bogu, ponieważ jest reprezentantem Boga. 

Jest on tak dobry jak Bóg, ponieważ potrafi przekazać Boga szczeremu uczniowi. Czy jest to 

jasne?" Było jasne.  

 

Tego dnia większość kandydatów do inicjacji spędziła kilka godzin na nawlekaniu swych 

błyszczących, czerwonych, drewnianych korali.  



 

Przywiązawszy jeden koniec sznurka do krat okiennych albo do kaloryfera, nawlekali koral po 

koralu, mantrowali przy każdym jedną mantrę Hare Kryszna i za każdym wiązali mocny węzełek. 

Intonowanie i nawlekanie korali na inicjację było służbą oddania. Każde zawiązanie supełka było 

dla nich doniosłym wydarzeniem.  

 

Swamiji wspomniał, że bhaktowie w Indiach mantrują na koralach co najmniej sześćdziesiąt cztery 

rundy dziennie. Na jedną rundę składa się powtórzenie całej mantry Hare Kryszna na każdym ze 

108 korali. Jego mistrz duchowy stwierdził, że każdy, kto nie intonuje sześćdziesięciu czterech rund 

dziennie, jest osobą upadłą.  

 

Początkowo niektórzy chłopcy myśleli, że także będą musieli mantrować sześćdziesiąt cztery 

rundy, toteż byli zakłopotani: zajęłoby to przecież cały dzień! Jak możesz iść do pracy, jeśli musisz 

mantrować sześćdziesiąt cztery rundy dziennie? Jak można mantrować sześćdziesiąt cztery rundy? 

Ktoś stwierdził, iż Swamiji powiedział mu, że trzydzieści dwie rundy dziennie będą 

wystarczającym minimum dla Zachodu. Wally twierdził, że słyszał, jak Swamiji powiedział 

dwadzieścia pięć. Ale nawet to wydawało się niemożliwe. W końcu Swamiji ustanowił ostateczne 

minimum: będą musieli bezwarunkowo mantrować szesnaście rund dziennie. Każdy, kto otrzymał 

inicjację, musiał to przyrzec.  

 

Nawlekanie korali, intonowanie, czytanie i drzemki trwały do jedenastej w nocy, kiedy to Swamiji 

zaprosił wszystkich do swojego pokoju. Maszerując przez podwórko czuli w atmosferze niezwykły 

spokój, a na znajdującej się tuż za murem ulicy Houston było cicho. Noc była bezksiężycowa.  

 

Zwolennicy Swamijiego siedzieli na podłodze z zadowoleniem jedząc prasadam z papierowych 

talerzy, a Swamiji siedział wśród nich i opowiadał historię o narodzinach Pana Kryszny. Kryszna 

pojawił się w nocy pięć tysięcy lat temu. Narodził się o północy w więzieniu króla Kamsy, jako syn 

Vasudevy i Devaki, i jego ojciec Vasudeva natychmiast zabrał Go do Vrindavany, gdzie Kryszna 

dorastał jako syn pasterza Nandy Maharajy.  

 

Swamiji mówił również, że aby uczynić postęp duchowy, konieczne jest oczyszczenie. "Nie 

wystarczy samo intonowanie świętych słów" – powiedział. "Trzeba być czystym wewnętrznie 

i zewnętrznie. Intonowanie w czystości prowadzi do postępu duchowego. Żywa istota staje się 

nieczysta, ponieważ pragnie doznawać przyjemności materialnej. Jednak nieczysty może stać się 

czystym, jeśli zostaje wyznawcą Kryszny i wszystkie swe czynności dedykuje Krysznie. Osoby 

początkujące w świadomości Kryszny mają po krótkim czasie tendencję do zmniejszania swych 

wysiłków, lecz aby uczynić duchowy postęp, musicie zwalczać tę skłonność i ciągle zwiększać swe 

wysiłki i oddanie".  

 

Michael Grant: O inicjacji usłyszałem po raz pierwszy dzień przed jej odbyciem się. Byłem zajęty 

swoją muzyką, więc przez jakiś czas nie przychodziłem do świątyni. Szedłem Drugą Aleją 

z jednym z kandydatów na ucznia i on wspomniał, że odbędzie się ceremonia zwana inicjacją. 

Zapytałem, co to znaczy, a on powiedział: "Wiem tylko tyle, że inicjacja oznacza, że akceptujesz 

mistrza duchowego jako Boga". Było to dla mnie wielkim zaskoczeniem i nie bardzo wiedziałem, 

co o tym myśleć. Nie potraktowałem tego jednak zbyt poważnie. Powiedziano mi o tym w tak 

bezceremonialny sposób, że nie odniosłem wrażenia, żeby było to coś ważnego. Zapytał mnie 

obojętnie, czy wezmę w tym udział, a ja, mając do tego równie obojętny stosunek, odparłem: 

"Myślę, że tak. Dlaczego by nie? Spróbuję".  

 

Jan, dziewczyna Mike'a, nie sądziła, by mogła być posłuszną uczennicą i inicjacja ją przerażała. 

Lubiła Swamiego, a szczególnie gotowanie z nim. Ale Mike przekonał ją – on szedł, więc ona 

powinna pójść razem z nim.  



 

Carl Yeargens wiedział co nieco o inicjacji dzięki oczytaniu w filozofii Wschodu i bardziej niż inni 

zdawał sobie sprawę z tego, jak poważne było to zobowiązanie. Zdumiony tym, że Swamiji 

proponował inicjację, był ostrożny z jej przyjęciem. Wiedział, że inicjacja oznacza zakaz 

niedozwolonego seksu, intoksykacji, jedzenia mięsa oraz że na inicjowanym uczniu spoczywa 

nowa odpowiedzialność szerzenia tych nauk wśród innych. Odkąd Swamiji przeprowadził się na 

Drugą Aleję, Carl czuł się już mniej z nim związany, lecz mimo to postanowił uczestniczyć 

w inicjacji.  

 

Bill Epstein nigdy nie uważał się za poważnego ucznia. Urządzenie inicjacji było dla niego po 

prostu częścią świata Swamiego i sądził, że można według własnego uznania podejść do niej 

poważnie albo nie. Uznał, że można ją przyjąć, nawet jeżeli nie jest się poważnym. Tak więc 

postanowił spróbować.  

 

James Greene uważał, że nie jest wystarczająco oczyszczony, aby być inicjowanym: "Kim jestem, 

aby być inicjowanym?" Ale Swamiji poprosił go, by przyniósł coś do sklepiku. "Przyszedłem 

i zostało to zrozumiane w ten sposób, że mam być inicjowany, pomyślałem więc: dlaczego nie?"  

 

Stanley trzymał się Swamiego i jego zwolenników. Zapytał matkę, czy może przyjąć inicjację, 

a ona odpowiedziała, że nie ma nic przeciwko temu.  

 

Steve potrzebował więcej czasu, aby się nad tym zastanowić. Keith był w szpitalu.  

 

Bruce przychodził do świątyni dopiero od jednego czy dwóch tygodni, a to było za krótko.  

 

Chuck zrobił sobie tydzień wakacji od uregulowanego życia duchowego w świątyni, więc nic 

o inicjacji nie wiedział. 

 

Nikt nie został poproszony o ogolenie głowy czy nawet obcięcie włosów albo zmianę ubrania. Nikt 

nie ofiarował Swamijiemu tradycyjnej guru-daksiny, dotacji, którą uczeń powinien ofiarować na 

znak, że czuje się bardzo zobowiązany swojemu mistrzowi duchowemu. Prawie nikt nie pomógł mu 

w jego obowiązkach, tak więc Swamiji sam musiał przyrządzić większość potraw, a także poczynić 

inne przygotowania do inicjacji. Dobrze znał mentalność swoich chłopców, toteż nie próbował 

nikogo do niczego zmuszać. Niektórzy dopier po przyjęciu inicjacji dowiedzieli się – kiedy sami 

o to zapytali – że wszystkich uczniów obowiązywały cztery zasady: zakaz jedzenia mięsa, zakaz 

niedozwolonego seksu, zakaz intoksykacji i hazardu. Swamiji odpowiedział wówczas: "Cieszę się, 

że w końcu mnie o to zapytaliście".  

 

Miała to być prawdziwa ofiara wedyjska, z ceremonialnym ogniem we frontowym pokoju 

mieszkania Swamijiego. Na środku znajdowała się arena ofiarna. Była to platforma z cegieł wysoka 

na cztery cale, o powierzchni czterech stóp kwadratowych, przykryta górką ziemi. Ziemia 

pochodziła z podwórka, a cegły z pobliskiego spalonego budynku. Wokół góry ziemi ułożono 

jedenaście bananów, oczyszczone masło i ziarno sezamowe, jęczmień, farbki w proszku w pięciu 

kolorach oraz stos drewna na podpałkę. Większość pozostałego wolnego miejsca zajęła inicjowana 

jedenastka, która usiadła na podłodze wokół areny ofiarnej głowa przy głowie. Zgromadzeni 

w korytarzu goście z zaciekawieniem zaglądali przez otwarte drzwi. Dla wszystkich z wyjątkiem 

Swamijiego było to czymś dziwnym i nowym, tak więc Swamiji musiał kierować każdym punktem 

ceremonii. Kiedy niektórzy z chłopców upaćkali się, próbując namalować znak tilaka, Swamiji 

cierpliwie własnym palcem namalował na ich czołach schludne, wąskie "V".  

 

Usiadł przed areną ofiarną i spojrzał po zgromadzonych. Nie różnili się zbytnio od jakiejkolwiek 

innej grupy młodych nowojorskich hipisów, którzy zwykli gromadzić się na wszelkiego rodzaju 



widowiskach – duchowych, kulturalnych, muzycznych czy jakichkolwiek innych. Niektórzy po 

prostu badali, o co w tym wszystkim chodzi, inni byli głęboko oddani Swamiemu, lecz wszyscy 

byli zaciekawieni. Poprosił, aby podczas ceremonii cicho intonowali mantrę Hare Kryszna. To 

intonowanie stało się teraz jednostajnym dźwiękiem towarzyszącym jego tajemniczym ruchom, gdy 

pełnił funkcję kapłana rytuału wedyjskiego.  

 

Rozpoczął od zapalenia dwunastu kadzideł. Następnie wykonał proces oczyszczający używając do 

tego wody. Wziął łyżeczkę w lewą rękę, umieścił trzy krople wody z czarki na prawej dłoni i wypił 

ją. Powtórzył tę czynność trzykrotnie. Za czwartym razem nie wypił wody, tylko strzepnął ją za 

siebie na podłogę. Następnie podał łyżeczkę i czarkę kandydatom do inicjacji, którzy próbowali 

naśladować to, co ujrzeli. Kiedy któryś z nich umieścił wodę na niewłaściwej dłoni albo wypijał ją 

w niewłaściwy sposób, Swamiji cierpliwie go korygował.  

 

"A teraz – powiedział – powtarzajcie za mną". I kazał im powtarzać, po jednym słowie, wedyjską 

mantrę oczyszczającą:  

 

om apavitrah pavitro va  

sarvavastham gato 'pi va  

yah smaret pundarikaksam  

sa bahyabhyantarah śucih  

śri-visnuh śri-visnuh śri-visnuh  

 

Inicjowani drżącymi głosami próbowali powtarzać za nim słowa, których nigdy przedtem nie 

słyszeli. Następnie Swamiji przetłumaczył mantrę: "Oczyszczony czy nie, nawet po przejściu przez 

wszelkiego rodzaju sytuacje, ten, kto pamięta lotosookiego Pana, Najwyższą Osobę Boga, zostaje 

oczyszczony wewnętrznie i zewnętrznie". Trzykrotnie powtórzył ceremonię wypijania wody, 

podczas gdy pokój wypełniało jednostajne brzmienie mantry Hare Kryszna. Naczynko z wodą 

przekazywano od jednej inicjowanej osoby do drugiej i z powrotem do Swamijiego. Trzykrotnie 

prowadził również intonowanie mantry: om apavitrah... Następnie podniósł rękę, a kiedy 

intonowanie stopniowo ucichło, rozpoczął wykład.  

 

Po wykładzie Swamiji poprosił bhaktów, aby kolejno wręczali mu swoje korale i zaczął na nich 

mantrować – Hare Kryszna, Hare Kryszna, Kryszna Kryszna, Hare Hare/Hare Rama, Hare Rama, 

Rama Rama, Hare Hare. Pokój napełnił się dźwiękiem głosów wszystkich obecnych. Gdy skończył 

intonować na jednym sznurze korali, wzywał ich właściciela i podnosił korale, pokazując, jak 

mantrować. Następnie ogłaszał duchowe imię inicjowanego, po czym uczeń brał swoje korale, 

składał pokłon dotykając głową podłogi i recytował:  

 

nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu-tale  

śrimate bhaktivedanta-svamin iti namine  

 

"Składam pełne szacunku pokłony Śri Śrimad A.C. Bhaktivedancie Swamiemu, który jest bardzo 

drogi Panu Krysznie, jako że przyjął schronienie Jego lotosowych stóp".  

 

Swamiji intonował na jedenastu sznurach korali, co zajęło ponad godzinę. Następnie wręczył 

każdemu sznur koralików na szyję i powiedział, że są one niczym obroża psa i oznaczają, że bhakta 

staje się psem Kryszny.  

 

Gdy Wally otrzymał korale i nowe imię (Umapati), powrócił na swe miejsce obok Howarda 

i powiedział: "To było cudowne. Otrzymanie korali jest czymś cudownym". Następnie kolejno 

otrzymali korale i duchowe imiona wszyscy inicjowani. Howard stał się Hayagrivą, Bill otrzymał 

imię Ravindra-svarupa, Carl – Karlapati, James – Jagannatha, Mike – Mukunda, Jan – Janaki, Roy 



otrzymał imię Raya Rama, a Stanley – Stryadhiśa. Drugi Stanley, pracujący chłopiec z Brooklynu, 

i Janis, student z Montrealu – obaj mający raczej luźny związek ze Swamim – także pojawili się 

tego wieczoru i przyjęli inicjację wraz z pozostałymi. Otrzymali imiona Satyavrata i Janardana.  

 

Następnie Swamiji rozpoczął ofiarę ogniową, posypując najpierw kolorowymi farbkami górkę 

ziemi, która zajmowała środek pokoju. Wszyscy zebrani ze skupieniem obserwowali każdy jego 

tajemniczy ruch: jak podnosił gałązki i szczapki drewna, maczał je w oczyszczonym maśle, jak 

zapalał je od ognia świecy i wzniecił mały ogień na środku areny. W misce wymieszał ziarno 

sezamowe, jęczmień i oczyszczone masło, a następnie przekazał tę mieszankę siedzącym wokół 

uczniom. Każdy z nich brał garstkę, aby ofiarować ją w ogniu. Następnie Swamiji zaczął recytować 

sanskryckie modlitwy, prosząc wszystkich, by za nim powtarzali. Każda modlitwa kończyła się 

wspólnie, trzykrotnie powtarzanym słowem "svaha". Wymawiając słowo svaha inicjowani wrzucali 

do ognia trochę sezamowo-jęczmiennej mieszanki. Swamiji bezustannie dolewał do ognia 

oczyszczonego masła, dokładał drewna i intonował kolejne modlitwy, aż stos zaczął buchać 

płomieniem. Intonował coraz to nowe modlitwy i bezustannie dolewał masła, tak że ogień wzmagał 

się i w pokoju stawało się coraz bardziej gorąco.  

 

Po piętnastu czy dwudziestu minutach Swamiji poprosił wszystkich inicjowanych, aby umieścili 

w ogniu banany Kiedy ułożono w ogniu jedenaście bananów, płomienie zaczęły przygasać i dym 

zgęstniał. Paru inicjowanych zerwało się i kaszląc wybiegło do drugiego pokoju, a goście wycofali 

się do korytarza. Natomiast Swamiji nadal wlewał do ognia pozostałe masło i wrzucał resztę ziarna. 

"Tego rodzaju dym nie przeszkadza" – powiedział. "Inny przeszkadza, ale nie taki". Chociaż 

wszystkim łzawiły podrażnione oczy, prosił, by okna były zamknięte. Tym sposobem większość 

dymu została w mieszkaniu i żaden z sąsiadów się nie skarżył.  

 

Swamiji uśmiechnął się szeroko, wstał ze swego miejsca przed ogniem ofiarnym, płonącym 

językiem Visnu, i klaszcząc w ręce zaczął intonować Hare Kryszna. Stawiając jedną stopę przed 

drugą i kołysząc się z boku na bok, zaczął tańczyć przed ogniem. Jego uczniowie przyłączyli się do 

niego, również tańcząc i śpiewając. Dym stopniowo się rozproszył. Polecił wszystkim uczniom, aby 

swymi koralami dotknęli stóp Pana Caitanyi z obrazka Panca-tattvy stojącego na stoliku i wreszcie 

pozwolił otworzyć okna. Kiedy ceremonia dobiegła końca i w mieszkaniu zaczęło się przejaśniać, 

Swamiji roześmiał się: "Było tak dużo dymu, że bałem się, iż mogą wezwać straż pożarną".  

 

Swamiji był szczęśliwy. Dopilnował, aby wszystkim bhaktom i gościom rozdano prasadam. Ogień, 

modlitwy, przyrzeczenia i to, że każdy intonował Hare Kryszna, stworzyło pomyślną atmosferę. 

Sprawy posuwały się naprzód. Teraz w świecie zachodnim byli już inicjowani bhaktowie. W końcu 

większość uczniów wróciła do swych mieszkań, pozostawiając swemu mistrzowi duchowemu 

sprzątanie po ceremonii inicjacji.  

 

Trzy dni później w trakcie podobnej ceremonii Swamiji po raz pierwszy udzielił ślubu dwójce 

uczniów – Mukundzie i Janaki. Był usatysfakcjonowany. Wprowadzał niektóre z ważniejszych 

elementów swej misji świadomości Kryszny. Inicjował uczniów, urządzał dla nich ceremonie 

ślubne oraz częstował publiczność krsna-prasadam. "Gdybym miał na to środki – powiedział 

bhaktom – mógłbym urządzać taki wielki festiwal każdego dnia".  

 

W Radhastami, dzień pojawienia się Śrimati Radharani, wiecznej towarzyszki Pana Kryszny, 

Prabhupad urządził drugą ceremonię inicjacji. Keith został Kirtananandą, Steve – Satsvarupą, Bruce 

– Brahmanandą, a Chuck – Acyutanandą. Był to następny świąteczny dzień z ofiarą ogniową 

i wielką ucztą we frontowym pokoju Prabhupada.  

 

Allen Ginsberg mieszkał w pobliżu na Dziewiątej Wschodniej Ulicy. Pewnego dnia otrzymał 

pocztą szczególne zaproszenie:  



 

Praktykuj transcendentalną wibrację dźwiękową,  

Hare Kryszna, Hare Kryszna, Kryszna Kryszna, Hare Hare  

Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.  

Intonowanie tej mantry oczyści z kurzu zwierciadło Twego umysłu.  

Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny  

Spotkania codziennie o 7 rano  

A w poniedziałki, środy i piątki również o 19.  

Serdecznie zapraszamy Ciebie wraz z przyjaciółmi.  

 

Swamiji poprosił chłopców, aby rozprowadzali tę ulotkę w sąsiedztwie.  

 

Pewnego wieczoru, wkrótce po otrzymaniu zaproszenia, Allen Ginsberg i jego współlokator, Peter 

Orlovsky, przyjechali do sklepiku malutkim Volkswagenem. Mantra Hare Kryszna urzekła Allena 

już kilka lat wcześniej, kiedy to po raz pierwszy zetknął się z nią podczas festiwalu Kumbha-mela 

w Allahabadzie, w Indiach, i od tego czasu intonował ją dosyć często. Widząc w swym skromnym 

sklepiku światowej sławy autora Howl i główną postać pokolenia beatników, bhaktowie byli pod 

wrażeniem. Słowa Ginsberga popierające swobodę seksualną, marihuanę i LSD, jego wypowiedzi 

o wywołanym narkotykami widzeniu duchowości w zwykłych, codziennych rzeczach, jego poglądy 

polityczne, badania szaleństwa, buntu i nagości oraz próby stworzenia harmonii dusz mających 

podobne zapatrywania – wszystko to wpływało na umysły amerykańskiej młodzieży, szczególnie 

tej mieszkającej na Lower East Side. Chociaż według standardów klasy średniej jego zachowanie 

było skandaliczne, a wygląd niechlujny, to był on postacią o światowej sławie, większej niż 

ktokolwiek z dotychczas pojawiających się w sklepiku.  

 

Allen i Peter przyszli na kirtan za wcześnie – Swamiji nie zszedł jeszcze na dół. Podarowali 

bhaktom nowe harmonium. "To na kirtany"-powiedział Allen. "Mała dotacja". Stojąc przy wejściu 

do sklepiku rozmawiał z Hayagrivą i opowiadał mu, jak na całym świecie intonował Hare Kryszna 

– wczasie marszów pokoju, na odczytach poezji, podczas procesji w Pradze, na zjeździe pisarzy 

w Moskwie. "Był to świecki kirtan – powiedział Allen – niemniej jednak było to Hare Kryszna". Po 

jakimś czasie wszedł Prabhupad. Allen i Peter usiedli wśród zebranych i przyłączyli się do kirtanu. 

Allen grał na harmonium.  

 

Swamiji odwzajemnił się skinieniem głowy i złożeniem dłoni. Po kirtanie rozmawiali przez chwilę, 

po czym Swamiji wrócił do swego mieszkania. Allen napomknął Hayagrivie, że chciałby wpaść 

ponownie i dłużej porozmawiać ze Swamim, więc Hayagriva zaprosił go na następny dzień na 

południowe prasadam.  

 

"Czy nie wydaje ci się, że Swamiji jest trochę zbyt ezoteryczny jak na Nowy Jork?" – zapytał 

Allen.  

 

Hayagriva pomyślał chwilę. "Być może" – odparł.  

 

Następnie Hayagriva poprosił Allena, aby pomógł Swamijiemu, któremu wkrótce kończyła się 

wiza. Przyjechał do Stanów Zjednoczonych z dwumiesięczną wizą i już kilkakrotnie przedłużał ją 

o dwa miesiące. Ciągnęło się to przez rok, lecz kiedy ostatnio złożył podanie o ponowne 

przedłużenie, odmówiono mu. "Potrzebujemy prawnika od spraw imigracji"- powiedział Hayagriva. 

"Zapłacę za to"- zapewnił go Allen.  

 

Następnego ranka Allen Ginsberg przyszedł z czekiem i drugim harmonium. W mieszkaniu 

Prabhupada zademonstrował swoją melodię Hare Kryszna, po czym zaczęli rozmowę.  

 



Allen: Czułem się trochę onieśmielony w jego obecności, ponieważ nie wiedziałem, kim jest. 

Miałem to harmonium, które chciałem podarować, a także trochę pieniędzy. Uważałem, że to 

wspaniałe, że przybył tutaj, by prezentować mantrę Hare Kryszna – co w pewnym sensie 

tłumaczyłoby moje śpiewanie. Wiedziałem, co robię, lecz nie miałem żadnych teologicznych 

podstaw, by zaspokoić głębsze dociekania, a tutaj był ktoś, kto takie podstawy miał. Dla mnie było 

to absolutnie wielkie. Teraz mogłem intonować Hare Kryszna wszędzie i jeśli ktoś zechciałby się 

dowiedzieć, co to jest, mogłem go po prostu odesłać do Swamiego Bhaktivedanty. Jeśli ktoś chciał 

poznać techniczne zawiłości i historię, mogłem posłać go do niego.  

 

Opowiedział mi o swym nauczycielu i Caitanyi oraz o poprzedzającym ich łańcuchu sukcesji 

uczniów. Jego głowa była zajęta wieloma sprawami, a także tym, co aktualnie robił. Pracował już 

wtedy nad swymi tłumaczeniami. Wydawało się, że siedzi tam dzień po dniu i noc po nocy. Wydaje 

mi się, że miał do pomocy jedną czy dwie osoby.  

 

Swamiji był dla Allena bardzo serdeczny. Cytując fragment z Bhagavad-gity, w którym Kryszna 

mówi, że cokolwiek czyni wielki człowiek, inni podążą w jego ślady, poprosił Allena, by przy 

każdej sposobności intonował Hare Kryszna, a wtedy inni podążą za jego przykładem. 

Opowiedział, jak Pan Caitanya zorganizował pierwszy ruch obywatelskiego nieposłuszeństwa 

w Indiach, stając na czele pochodu sankirtanu protestującego przeciwko muzułmańskiemu władcy. 

Allen był zafascynowany. Rozmowa ze Swamijim sprawiała mu przyjemność.  

 

Allen: Główną jego cechą, wznoszącą się ponad wszystko, co nas dzieliło, była jego osobista, 

pozbawiona egoizmu słodycz – coś w rodzaju całkowitego oddania. To właśnie zawsze mnie 

pokonywało, pomimo moich intelektualnych pytań, wątpliwości, czy nawet cynicznych poglądów. 

Roztaczał wokół siebie pewnego rodzaju osobisty czar, który pochodził z oddania i który 

likwidował wszelkie nasze konflikty. Zawsze lubiłem przebywać w jego towarzystwie, nawet jeśli 

się z nim nie zgadzałem.  

 

*************  

 

Swamiji żył wśród kultury narkotyków, w okolicy, gdzie młodzież desperacko próbowała zmienić 

swą świadomość za pomocą narkotyków czy innych środków – cokolwiek było dostępne. Swamiji 

zapewniał ich, że tę upragnioną wyższą świadomość mogą bez trudu osiągnąć dzięki intonowaniu 

Hare Kryszna. Było rzeczą nieuniknioną, że wyjaśniając świadomość Kryszny robił aluzje do 

doświadczeń z narkotykami chociażby po to, aby wykazać, że są to dwie sprzeczne ścieżki. Spotkał 

się już z hinduskimi "sadhu", którzy palili ganję i haszysz pod pretekstem, że pomaga im to 

w medytacji, a zanim opuścił Indie, turyści-hipisi stali się powszechnym widokiem na ulicach 

Delhi.  

 

Hipisi lubili Indie z powodu ich kulturowego mistycyzmu i łatwego dostępu do narkotyków. 

Spotykali się ze swymi hinduskimi odpowiednikami, a ci zapewniali ich, że zażywanie haszyszu 

jest czymś duchowym, po czym wracali do Ameryki z błędnymi wyobrażeniami o hinduskiej 

kulturze duchowej.  

 

To było prawdziwe życie. Miejscowe sklepy zapewniały pełen asortyment "artykułów pierwszej 

potrzeby". Na ulicach i w parkach bez trudu można było nabyć marihuanę, LSD, pejotl, kokainę 

a także mocne narkotyki, takie jak heroina i barbiturany. Podziemne gazety podawały ważne 

nowiny z narkotycznej sceny, drukowały seriale rysunkowe zatytułowane Captain High oraz 

zamieszczały krzyżówki, które mógł rozwiązać tylko doświadczony narkoman.  

 

Swamiji musiał nauczać, że świadomość Kryszny przewyższa czczone "podróże" pod wpływem 

LSD. Pewnego razu zapytał zgromadzonych w sklepiku słuchaczy: "Myślicie, że branie LSD może 



wytworzyć ekstazę i wyższą świadomość? Wyobraźcie więc sobie pokój pełen LSD. Świadomość 

Kryszny jest czymś takim". Ludzie przychodzili regularnie i pytali uczniów Swamijiego: "Czy to 

pomaga wam wznieść się wyżej?" Bhaktowie odpowiadali: "O tak. Można wznieść się po prostu 

przez intonowanie. Spróbujcie."  

 

Prawdopodobnie najsłynniejsze eksperymenty z LSD przeprowadzali w tych dniach Timothy Leary 

i Richard Alpert, wykładowcy psychologii z Harvardu. Publikowali oni swe odkrycia w fachowych 

czasopismach i polecali zażywanie LSD w celu samorealizacji i osiągnięcia pełni. Po wyrzuceniu 

z posady w Harvardzie, Timothy Leary stał się narodowym kapłanem LSD i przez pewien czas 

prowadził komunę LSD w Millbrook w Nowym Jorku. 

 

Kiedy członkowie komuny z Millbrook usłyszeli o Swamim z Lower East Side, który pomaga 

swoim zwolennikom wznieść się za pomocą intonowania, zaczęli odwiedzać sklepik. Pewnego 

wieczoru na kirtan prowadzony przez Swamiego przybyło około dziesięciu hipisów z Millbrook. 

Wszyscy intonowali nie tyle w celu gloryfikowania Kryszny, co zobaczenia, jaki rodzaj 

psychodelicznego stanu wytwarza intonowanie. Po wykładzie przywódca z Millbrook zapytał 

o narkotyki. Prabhupad odpowiedział, że w życiu duchowym narkotyki nie są potrzebne, że nie 

mogą wytworzyć duchowej świadomości i że wszystkie wizje religijne oparte na narkotykach są po 

prostu halucynacją. Realizacja Boga nie jest taka łatwa czy tania, aby można ją było osiągnąć po 

prostu zażywając pigułkę czy paląc. Wyjaśnił, że intonowanie Hare Kryszna jest procesem 

oczyszczającym, który ma odsłonić czystą świadomość. Zażywanie narkotyków okrywa 

świadomość i stoi na przeszkodzie samorealizacji.  

 

"Czy ty sam kiedykolwiek brałeś LSD?" Pytanie stało się teraz wyzwaniem.  

 

"Nie" – odpowiedział Swamiji. "Nigdy nie brałem żadnej z tych rzeczy, nie paliłem nawet 

papierosów ani nie piłem herbaty".  

 

"Jeśli tego nie brałeś, to skąd możesz wiedzieć, co to jest?" Millbrookerczycy patrzyli wkoło 

uśmiechając się. Dwóch czy trzech wybuchnęło nawet śmiechem i strzeliło palcami sądząc, że 

Swamiji został zaszachowany.  

 

"Osobiście nie brałem żadnej z tych rzeczy" – po królewsku odpowiedział Swamiji ze swego 

podwyższenia. "Ale moi uczniowie brali wielokrotnie – marihuanę, LSD – i porzucili to. Mogą ci 

powiedzieć. Hayagriva, powiedz coś". Hayagriva usiadł prosto i przemówił tubalnym głosem.  

 

"No cóż, bez względu na to, jak wysoko wzniesiesz się na LSD, w końcu osiągasz szczyt i musisz 

ponownie zejść na dół. Jest to niczym podróż kosmiczna. (Podał jeden z najbardziej znanych 

przykładów Swamijiego.) Twój statek kosmiczny może dzień po dniu oddalać się od Ziemi 

o tysiące mil, ale nie może podróżować bez końca. Ostatecznie musi gdzieś wylądować. Pod 

wpływem LSD doświadczamy wznoszenia się, ale zawsze musimy ponownie zejść na dół. To nie 

jest świadomość duchowa. Jeśli rzeczywiście osiągasz świadomość duchową, czyli świadomość 

Kryszny, pozostajesz Ťna hajuť. Ponieważ udajesz się do Kryszny, nie musisz schodzić na dół. 

Możesz pozostać Ťna hajuť na zawsze".  

 

Swamiji siedział w pokoju na zapleczu razem z Hayagrivą, Umapatim i innymi uczniami. 

Wieczorne spotkanie właśnie dobiegło końca i goście z Millbrook odeszli. "Świadomość Kryszny 

jest tak wspaniała, Swamiji" – przemówił Umapati. "Po prostu wznosisz się coraz wyżej i nie 

schodzisz na dół".  

 

Swamiji uśmiechnął się. "Tak, to prawda".  

 



"Koniec ze schodzeniem na dół" – powiedział Umapati śmiejąc się i inni również zaczęli się śmiać. 

Niektórzy zaczęli klaskać w ręce powtarzając: "Koniec ze schodzeniem w dół".  

 

Ta rozmowa zainspirowała Hayagrivę i Umapatiego do wydania nowych ulotek:  

 

POZOSTAŃ W EKSTAZIE NA ZAWSZE!  

Koniec ze schodzeniem w dół  

Praktykuj świadomość Kryszny  

Rozszerz swą świadomość przez praktykowanie  

*TRANSCENDENTALNEGO DŹWIĘKU*  

HARE KRYSZNA HARE KRYSZNA  

KRYSZNA KRYSZNA HARE HARE  

HARE RAMA HARE RAMA  

RAMA RAMA HARE HARE  

 

Dalszy tekst ulotki wychwalał świadomość Kryszny ponad wszelkie inne "wzloty". Zawierał 

sformułowania takie jak: "skończ ze wszystkimi upadkami" i "weź to" oraz potępiał stosowanie 

"sztucznych metod samorealizacji i poszerzania świadomości". Ktoś zaprotestował mówiąc, że 

ulotka zbytnio kojarzy się z mentalnością hipisowską, ale Swamiji powiedział, że nie ma w tym nic 

złego.  

 

**************  

 

Październik 1966 roku  

 

Park na Tompkins Square był na Lower East Side miejscem znanym. Od południa graniczył 

z Siódmą Ulicą, z jej cztero- i pięciopiętrowymi budynkami z brązowego kamienia. Od północy 

sąsiadował z Dziesiątą Ulicą i podobnymi budynkami, tyle że w lepszym stanie, i bardzo starym, 

małym domkiem, w którym mieścił się nowojorski oddział Biblioteki Publicznej na Tompkins 

Square. W Alei B, wschodniej granicy parku, znajdował się Kościół Świętej Brygidy wybudowany 

w roku 1848, kiedy to okolica była zamieszkana wyłącznie przez Irlandczyków. Kościół, szkoła 

i plebania nadal stanowiły sporą część zabudowy. W stanowiącej zachodnią granicę parku Aleji 

A znajdowały się stare, maleńkie cukiernie, w których sprzedawano też gazety, czasopisma, 

papierosy i wodę sodową. Było tam również kilka barów, kilkanaście sklepów spożywczych i parę 

słowiańskich restauracji specjalizujących się w niedrogich zupach warzywnych, które przyciągały 

zarówno ludność ukraińską, jak i hipisów.  

 

W parku, o powierzchni dziesięciu akrów, rosło wiele wysokich, wysmukłych drzew, lecz co 

najmniej połowę jego terenu zajmowały chodniki. Cały park pokrywała sieć kutych, żelaznych, 

wysokich na pięć stóp parkanów, poustawianych wzdłuż ścieżek i chroniących trawę. Ogrodzenia, 

liczne ścieżki i bramy wiodące do parku sprawiały wrażenie labiryntu.  

 

Niedziela oraz ładna pogoda sprawiły, że park był zatłoczony Zajęte były prawie wszystkie miejsca 

na ławkach ustawionych wzdłuż ścieżek. Starsi ludzie, w większości Ukraińcy, którzy mimo ciepłej 

pogody ubrani byli w staromodne garnitury i swetry, siedzieli w grupach i rozmawiali. Było tam 

również wiele dzieci, przeważnie portorykańskich i murzyńskich, a także jasnowłose dzieci 

o surowych twarzach, pochodzące ze slumsów. Jeździły one na rowerach albo grały w piłkę i ringo. 

Boiska do gry w koszykówkę i piłkę ręczną zajęte były głównie przez nastolatków. I jak zwykle 

roiło się od biegających psów.  

 

Miniaturowa marmurowa altanka (cztery filary i dach oraz fontanna z pitną wodą pośrodku) była 

pozostałością z dawnych dni – z roku 1891, jak głosił napis. Z czterech jej stron widniały słowa: 



NADZIEJA, WIARA, DOBROCZYNNOŚĆ i UMIAR. Ktoś spryskał cały budynek czarną farbą, 

namalował proste wzory i nieczytelne imiona oraz inicjały. Dzisiaj jedną z ławek zajęło kilka osób 

grających na egzotycznych bębnach i cały park pulsował od ich ciężkich rytmów.  

 

Byli tam też różniący się od całej reszty hipisi. Brodaci przedstawiciele bohemy ze swymi 

długowłosymi, młodymi dziewczynami ubranymi w wytarte, niebieskie dżinsy nadal stanowili 

niezwykły widok. Nawet w tyglu Lower East Side ich obecność wywoływała napięcie. Pochodzili 

ze średniozamożnych rodzin mieszczańskich, więc do slumsów nie przywiodły ich względy 

ekonomiczne, co wywoływało konflikty z biednymi imigrantami. Poza tym znana skłonność 

hipisów do psychodelicznych narkotyków, ich bunt przeciwko rodzinom i dostatkowi oraz 

awangardowy styl życia powodowały czasami, że byli w sąsiedztwie wyszydzaną mniejszością. 

Jednak hipisi chcieli po prostu robić swoje i wywołać własną rewolucję na rzecz "miłości i pokoju", 

więc na ogół tolerowano ich, chociaż niezbyt szanowano.  

 

Wśród młodzieży i hipisów z parku na Tompkins Square spotkać można było różne grupy. Byli tam 

przyjaciele, którzy razem chodzili do tej samej szkoły, razem brali te same narkotyki albo mieli 

zgodne poglądy na temat filozofii sztuki, literatury, polityki czy metafizyki. Byli też kochankowie. 

Były grupy trzymające się razem bez żadnych widocznych powodów poza wspólnym celem 

robienia tego, co chcą. Byli też inni, żyjący niczym pustelnicy – jakiś samotnik siedział na ławce 

analizując działanie kokainy, spoglądając w górę na dziwnie szeleszczące zielone liście na 

drzewach oraz błękitne niebo nad budynkami, a potem w dół na śmieci u swych stóp i bezradnie 

podążał za umysłem od strachu do oświecenia, później do obrzydzenia i halucynacji, i tak dalej 

i dalej, dopóki narkotyk nie przestał działać i samotnik ponownie nie stawał się zwyczajnym 

dziwakiem. Czasami naćpani siedzieli w parku całą noc, by w końcu o świcie wyciągnąć się na 

ławce i przespać.  

 

Hipisi wybierali się do parku zwłaszcza w niedziele, a przynajmniej przezeń przechodzili udając się 

na Plac św. Marka, do Greenwich Village lub w inne części miasta. Szli też do parku, żeby po 

prostu wyjść ze swoich mieszkań, posiedzieć razem na świeżym powietrzu, aby raz jeszcze za 

pomocą narkotyków wprowadzić się w stan euforii, aby porozmawiać lub pospacerować 

w labiryncie parkowych ścieżek.  

 

Ale bez względu na rozmaite zainteresowania i pobudki hipisów, Lower East Side było prawdziwą 

oazą mistycyzmu. Nie były to po prostu brudne slumsy. Było to najlepsze w świecie miejsce do 

przeprowadzania eksperymentów ze świadomością. Pomimo całego swego brudu i zagrożenia 

przestępczością, Lower East Side nadal było pierwszą linią frontu rewolucji w rozwijaniu umysłu. 

Jeśli nie żyłeś tam i nie zażywałeś psychodelicznych narkotyków czy marihuany albo przynajmniej 

nie prowadziłeś intelektualnych poszukiwań wolnej, własnej religii, to nie byłeś oświecony i nie 

brałeś udziału w najbardziej postępowym rozwoju ludzkiej egzystencji zwykłego, 

materialistycznego, "uczciwego" Amerykanina – rozwoju, który był podstawą jedności 

eklektycznego poza tym zgromadzenia hipisów na Lower East Side.  

 

W tej bezładnej scenerii Swamiji pojawił się ze swymi zwolennikami i usiadł, aby poprowadzić 

kirtan. Trzech czy czterech bhaktów, którzy przybyli przed nim, wybrało otwarty teren parku 

i rozłożyło orientalny dywan podarowany przez Roberta Nelsona. Usiedli na nim, zaczęli grać na 

karatalach i intonować Hare Kryszna. Natychmiast podjechało na rowerach kilku chłopców. 

Zahamowali tuż przed dywanem i patrzyli z ciekawością, ale wyniośle. Inni przechodnie również 

przystanęli, by posłuchać.  

 

Tymczasem Swamiji, w towarzystwie sześciu uczniów, szedł ze sklepiku do parku, mijając po 

drodze osiem dzielących je przecznic. Brahmananda niósł harmonium i bębenek Swamijiego. 

Dodatkową sensację wywoływał Kirtanananda, który teraz – na prośbę Swamijiego – miał ogoloną 



głowę i ubrany był w zwiewne szaty koloru kanarkowego. Kierowcy zjeżdżali na bok jezdni, aby 

im się przyjrzeć, a pasażerowie pochylali się do przodu, wytrzeszczając oczy na ekstrawagancki 

strój i ogoloną głowę. Kiedy grupa mijała jakiś sklep, ludzie w środku szturchali się nawzajem 

i pokazywali sobie to widowisko. Mieszkańcy okolicznych domów podchodzili do okien i patrzyli 

na Swamiego i jego grupę jak na paradę. Od przesadzonych reakcji nie mogli się powstrzymać 

zwłaszcza portorykańscy chuligani. "Hej, Budda!"- naigrawali się. "Hej, zapomnieliście zdjąć 

piżamy!" Wrzeszczeli przenikliwie, imitując indiańskie okrzyki wojenne, które znali 

z hollywoodzkich westernów.  

 

"Hej, Araby! "- wykrzyknął jakiś awanturnik, po czym zaczął imitować coś, co jego zdaniem było 

wschodnim tańcem. Nikt na ulicy nie wiedział nic o świadomości Kryszny ani nawet o kulturze 

indyjskiej i indyjskich zwyczajach. Dla nich orszak Swamijiego był po prostu grupą popisujących 

się, zwariowanych hipisów. Nie wiedzieli jednak, co myśleć o Swamim. On był inny Tym niemniej 

byli nieufni. Jednak niektórzy – jak na przykład Irving Halpern, weteran wśród mieszkańców 

Lower East Side – poczuli sympatię do tej dziwnej osoby, która była "najwidoczniej bardzo 

dostojną postacią spełniającą jakąś pokojową misję".  

 

Irving Halpern: Wielu ludzi miało niesamowite wyobrażenia o tym, kto to jest swami. Spodziewali 

się, że ujrzą nagle ludzi leżących na materacach nabitych gwoździami i mieli inne tego rodzaju 

absurdalne wyobrażenia. A tutaj, w tej przesyconej wrogością atmosferze, pojawiła się pełna 

wdzięku, spokojna, łagodna i niewątpliwie mająca jak najlepsze intencje istota.  

 

"Hipisi!" "A to kto? Komuniści?"  

 

Podczas gdy młodzież naigrawała się, osoby w średnim czy też starszym wieku potrząsały głowami 

lub wytrzeszczały oczy – chłodne i bez zrozumienia. Drogę do parku znaczyły zniewagi, 

grubiańskie żarty i napięta atmosfera, lecz nie było przemocy.  

 

Etniczna ludność z sąsiedztwa założyła po prostu, że Swamiji i jego zwolennicy wyszli dzisiaj na 

ulicę w tych dziwacznych kostiumach tylko dla żartu, aby wywrócić wszystko do góry nogami 

i zwrócić na siebie uwagę. Uważali, że ich reakcje były jak najbardziej naturalne dla każdego 

normalnego, szanującego się amerykańskiego mieszkańca slumsów.  

 

Zatem przedsięwzięcie to już wiązało się z ryzykiem, zanim jeszcze grupa dotarła do parku. 

Swamiji jednak pozostał niewzruszony "Co oni mówią?" – zapytał raz czy dwa, a Brahmananda 

wyjaśnił. Krocząc naprzód Swamiji miał zwyczaj trzymania głowy wysoko, z uniesionym do góry 

podbródkiem. Dzięki temu wyglądał na arystokratę i człowieka zdeterminowanego. Jego wizja była 

duchowa – każdego postrzegał jako duszę, a Krysznę jako kontrolera wszystkiego. A poza tym po 

prostu nie obawiał się piekielnej atmosfery tego miasta. Był przecież doświadczonym 

"mieszkańcem Kalkuty".  

 

Gdy Swamiji przybył do parku, kirtan trwał już od dziesięciu minut. Wysunął stopy z białych, 

gumowych pantofli, jak gdyby był w domu, w świątyni i usiadł na dywanie razem ze swymi 

uczniami, którzy przestali teraz śpiewać i patrzyli na niego. Miał na sobie różowy sweter, a jego 

ramiona otulał szal khadi. Uśmiechnął się. Patrząc na swą grupę podał rytm, licząc: raz... dwa... 

trzy. Następnie, nadal licząc, zaczął mocno klaskać w ręce, nadal licząc: "raz... dwa... trzy. 

Przyłączyły się karatale. Początkowo uderzenia nie wypadały równo, ale on utrzymywał rytm 

klaszcząc w dłonie, tak że w końcu "chwycili". Również klaskali w ręce i w prosty, niewyszukany 

sposób grali na karatalach wybijając powolny, jednostajny rytm.  

 

Swami zaczął śpiewać modlitwy, których nikt poza nim nie znał. Vande 'ham śri-guroh śri-yuta-

pada-kamalam śri-gurun vaisnavamś ca. Jego głos, pełen niuansów bengalskich melodii, był słodki 



jak harmonium. Siedząc na rozpostartym pod ogromnym dębem dywanie, śpiewał tajemnicze 

sanskryckie modlitwy. Nikt spośród jego zwolenników nie znał żadnej mantry oprócz Hare 

Kryszna, ale znali Swamijiego. Utrzymywali rytm, uważnie go słuchając, podczas gdy z ulicy 

dochodziło dudnienie ciężarówek, a w oddali pulsowały bębenki.  

 

Gdy śpiewał – śri-rupam sagrajatam – przybłąkało się kilka psów, gapiły się dzieci, a paru 

żartownisiów pokazywało go sobie palcami: "Hej, a co to za kapłan?" Lecz jego głos był 

schronieniem znajdującym się ponad kolidującymi ze sobą dualizmami. Jego chłopcy dalej uderzali 

w karatale, a on śpiewał: śri-radha-krsna-padan.  

 

Swamiji śpiewał modlitwy sławiące czystą miłość małżeńską Śrimati Radharani do Kryszny, 

ukochanego gopi. Każde słowo, przez setki lat przekazywane z pokolenia na pokolenie przez 

bliskich, zaufanych towarzyszy Kryszny, przesycone było głęboką transcendentalną treścią, którą 

jedynie on potrafił zrozumieć. Saha-gana-lalita-śri-viśakhanvitam ca. Czekali, aż zacznie śpiewać 

Hare Kryszna, chociaż już samo słuchanie jego śpiewu było wystarczająco ekscytujące.  

 

Pojawiło się więcej osób – tego właśnie chciał Swamiji. Chciał, aby intonowali i tańczyli razem 

z nim, a teraz pragnęli tego również jego uczniowie. Pragnęli być razem z nim. Wydawało się, że 

właśnie to będą robili zawsze – będą chodzili ze Swamijim, będą siedzieli z nim i śpiewali, a on 

zawsze będzie z nimi, intonując.  

 

Po pewnym czasie zaczął śpiewać maha-mantrę – Hare Kryszna, Hare Kryszna, Kryszna Kryszna, 

Hare Hare/Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Powtórzyli za nim, z początku zbyt 

cicho i niewyraźnie, lecz on ponownie odpowiedział im triumfalnym śpiewem. Powtórzyli jeszcze 

raz, nabierając otuchy, dzwoniąc karatalami i klaszcząc w ręce – raz... dwa... trzy, raz... dwa... trzy. 

Ponownie zaśpiewał sam, a oni przysłuchiwali się uważnie każdemu słowu, klaszcząc, uderzając 

w karatale i obserwując go, gdy spoglądał na nich pełen wewnętrznego skupienia – swej 

odwiecznej mądrości, swej bhakti – i pod wpływem miłości do Swamijiego wyłączyli się 

z otoczenia i przyłączyli do niego jako intonujące zgromadzenie. Swamiji grał na małym bębenku; 

trzymał uchwyt w lewej ręce, sam bębenek opierając o ciało, a prawą ręką wybijał na nim zawiłe 

rytmy.  

 

Hare Kryszna, Hare Kryszna, Kryszna Kryszna, Hare Hare/Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, 

Hare Hare. Po pół godzinie wciąż śpiewał z wigorem. Powtarzał mantrę porywając ich za sobą, 

podczas gdy liczba widzów wzrastała. Na brzegu dywanu usiadło też kilku hipisów, naśladując 

siedzącą postawę ze skrzyżowanymi nogami, przysłuchując się, klaszcząc i próbując intonować. 

Przyłączało się coraz więcej osób i w ten sposób wewnętrzny krąg Prabhupada i jego zwolenników 

powiększał się.  

 

Jak zwykle, kirtan przyciągnął muzyków.  

 

Irving Halpern: Robię flety i gram na instrumentach muzycznych własnej produkcji. Kiedy Swamiji 

przyszedł, podszedłem i zacząłem grać, a on przyjął mnie z życzliwością. Kiedy tylko zjawiał się 

jakiś nowy muzyk i zaczynał grać pierwszą nutę, on rozkładał ramiona. Wyglądało to tak, jak 

gdyby wszedł na podium i miał zamiar prowadzić nowojorską orkiestrę symfoniczną. To znaczy, 

był tam ten gest, który zna każdy muzyk. Po prostu wiesz, gdy ktoś chce, byś z nim grał i czujesz 

się dobrze, gdy z nim grasz. Czuło się to zasadnicze porozumienie, jakie istnieje między muzykami, 

a ja szybko na to odpowiedziałem. Byłem z tego powodu bardzo szczęśliwy.  

 

Samotni muzycy prawie zawsze wałęsali się po różnych częściach parku i kiedy usłyszeli, że mogą 

akompaniować Swamiemu i są mile widziani, zaczęli zjawiać się jeden po drugim. Jakiś 

saksofonista przyszedł tylko dlatego, że była tu mocna sekcja rytmiczna, z którą można było grać. 



Inni, jak Irving Halpern, uważali, że to coś duchowego, coś, co wytwarza dobre wibracje. W miarę 

przyłączania się muzyków kirtan wciągał również coraz więcej przechodniów. Swamiji prowadził 

intonowanie i śpiewał z chórem, a teraz wielu z tych, którzy się przyłączyli, śpiewało również 

razem z nim, tak więc słychać było bezustanny chór intonujących. Po południu tłum urósł do ponad 

stu osób, z tuzinem muzyków dokładających wszelkich starań – na swych bębenkach, 

bambusowych i metalowych fletach, organkach, drewnianych i metalowych kołatkach, 

tamburynach i gitarach – aby dotrzymać kroku Swamiemu.  

 

Bhaktivedanta Swami przedstawiał sobą niezwykły widok. Wysiłek spowodowany głośnym 

śpiewaniem sprawił, że jego brwi nastroszyły się, a oblicze było pełne wyrazu. Na skroniach 

pojawiły się żyły, a szczęka wysuwała się do przodu, gdy śpiewał "Hare Kryszna! Hare Kryszna!" 

tak, aby wszyscy mogli słyszeć. Chociaż wywoływał przyjemne wrażenie, jego intonowanie było 

intensywne, czasami pełne napięcia, i wszystko, co robił, świadczyło o niesamowitej koncentracji.  

 

Nie była to ucieczka w yogę czy spokojna manifestacja pokojowa, tylko czyste intonowanie 

w osobistym wykonaniu Bhaktivedanty Swamiego. To była nowa fala, coś, w czym każdy chciał 

wziąć udział. Wydawało się, że słuchający akceptują to zjawisko. Przyciągnęło ono tak wielu ludzi, 

że zjawił się nawet sprzedawca lodów, aby proponować im swój towar. Obok Prabhupada usiadła 

gromadka małych, pięcio- czy sześcioletnich jasnowłosych chłopców. Nieopodal stał zaciekawiony 

młody, polski chłopiec. Ktoś zapalił kadzidło i słodki dym zaczął unosić się między flecistami, 

perkusistami i śpiewającymi.  

 

Swamiji skinął na swoich uczniów, a ci powstali i zaczęli tańczyć. Wysoki, szczupły Stryadhiśa, 

który tylne kieszenie wypchane miał ulotkami Zostań w ekstazie na zawsze, podniósł ręce i zaczął 

tańczyć. Obok niego, w czarnym golfie i z koralami zawieszonymi na szyi, tańczył Acyutananda, 

którego pofalowane, niemalże kędzierzawe, długie włosy rozrzucone były w nieładzie. Następnie 

powstał Brahmananda. On i Acyutananda stanęli naprzeciwko siebie, z ramionami wyciągniętymi 

jak na obrazku z kirtanem Pana Caitanyi. Z tłumu wysunęło się kilku fotografów. Chłopcy tańczyli, 

przenosząc ciężar ciała z lewej nogi na prawą. Na szyjach zawieszone mieli ogromne, czerwone 

korale do mantrowania. Tańczyli "krok Swamiego".  

 

Brahmananda: Kiedy już wstałem, pomyślałem, że będę musiał stać dopóki Swamiji będzie grał na 

bębenku. Sądziłem, że obrazą będzie, jeśli usiądę, kiedy on jeszcze gra. Tańczyłem więc przez 

godzinę.  

 

Typowo indyjskim ruchem głowy Swamiji wyraził aprobatę, a następnie podniósł ramiona, 

zapraszając do tańca więcej osób. Zaczęli tańczyć następni z jego uczniów. Nawet kilku hipisów 

powstało, aby spróbować. Swamiji pragnął, aby wszyscy śpiewali i tańczyli w sankirtanie. Taniec 

polegał na spokojnym kołysaniu się i przestępowaniu bosych stóp na rozłożonym na ziemi 

dywanie. Ramiona tancerzy wzniesione były wysoko, z palcami wyciągniętymi ku niebu 

rozpościerającemu się ponad gałęziami jesiennych drzew. Tu i ówdzie intonujący w tłumie 

doznawali prywatnych ekstaz: dziewczyna z zamkniętymi oczami grała na małych czynelach 

i śpiewając z rozmarzeniem potrząsała głową. Z niedowierzaniem przyglądała się jej polska 

kobiecina o starej, zniszczonej twarzy, w chustce na głowie. Gdzieniegdzie stały w tłumie 

niewielkie grupki starszych kobiet w chustkach na głowach, niektóre w słonecznych okularach 

i rozmawiając z ożywieniem, pokazywały sobie co ciekawsze obrazki w kirtanie. Jedynie 

Kirtanananda miał na sobie dhoti i wyglądał niczym młode wydanie Prabhupada Jesienne 

popołudniowe słońce miękko padało na grupę, oświetlając ją złotawymi smugami promiennego 

światła i rzucając długie, chłodne cienie.  

 

Bezustannie dźwięczało harmonium, a chłopiec w znoszonej, wojskowej kurtce improwizował 

atonalne utwory na drewnianym flecie. Mimo to dźwięki instrumentów łączyły się w jedną 



harmonijną całość, a nad tym galimatiasem tonów we wszelkich akordach górował głos 

Swamijiego. Kirtan trwał godzinami. Prabhupad trzymał głowę i ramiona prosto, chociaż pod 

koniec każdej linijki mantry, a przed rozpoczęciem następnej poruszał czasem ramionami. 

Uczniowie trzymali się blisko niego, siedząc na tym samym dywanie, a w ich oczach można było 

dostrzec religijną ekstazę. W końcu Swamiji przerwał śpiew.  

 

Natychmiast wstał, a oni wiedzieli, że ma zamiar coś powiedzieć. Była godzina czwarta i ciepłe, 

jesienne słońce nadal oświetlało park. Atmosfera była spokojna, a publiczność pełna uwagi 

i pogodna dzięki uprzedniej koncentracji na mantrze. Zaczął do nich mówić, dziękując wszystkim 

za przyłączenie się do kirtanu. Powiedział, że intonowanie Hare Kryszna zostało wprowadzone 

pięćset lat temu w Zachodnim Bengalu przez Caitanyę Mahaprabhu. Hare znaczy "o energio Pana", 

Kryszna jest Panem, Rama zaś jest imieniem Najwyższego Pana oznaczającym "najwyższą 

przyjemność". Uczniowie siedzieli u jego stóp, słuchając. Raya Rama patrzył na Swamijiego 

mrużąc oczy i osłaniając je ręką przed słońcem, a Kirtanananda przysłuchiwał się z przechyloną 

głową, niczym ptak wsłuchujący się w ziemię.  

 

Swamiji stał wyprostowany obok rosłego dębu, z rękami złożonymi swobodnie przed sobą, we 

właściwej postawie mówcy, a jego lekkie, szafranowe szaty wdzięcznie go okrywały. Rosnące za 

nim drzewo zdawało się być doskonale usytuowane, a słońce rzucało liściaste cienie na jego gruby 

pień. Z tyłu, ponad małym zagajnikiem, widać było wieżę kościoła św. Brygidy Z prawej strony 

Swamiego stała niemodnie ubrana i uczesana przysadzista kobieta w średnim wieku. Po jego lewej 

stronie zatrzymała się zuchwale wyglądająca hipiska w obcisłych dżinsach, a obok niej młody 

Murzyn w czarnym swetrze, z rękami skrzyżowanymi na piersi. Przy nich stał młody ojciec 

trzymający niemowlę, dalej brodaty, młody uliczny sadhu z przedziałkiem na środku głowy oraz 

dwaj zwyczajni, krótkowłosi mężczyźni z klasy średniej z towarzyszącymi im młodymi 

dziewczętami. Wielu ludzi w tym tłumie rozglądało się wokoło – nie byli skupieni, choć stali 

blisko.  

 

Swamiji wyjaśnił, że istnieją trzy płaszczyzny – zmysłowa, umysłowa i intelektualna – a ponad 

nimi jest płaszczyzna duchowa. Intonowanie Hare Kryszna odbywa się na płaszczyźnie duchowej 

i jest najlepszym procesem, dzięki któremu możemy przywrócić naszą wieczną, pełną szczęścia 

świadomość. Zaprosił wszystkich do uczestniczenia w spotkaniach odbywających się na Drugiej 

Alei pod nr 26 i zakończył krótką przemowę słowami: "Dziękuję bardzo. Proszę, intonujcie 

z nami". Po czym usiadł, wziął bębenek i ponownie rozpoczął kirtan.  

 

Jeśli granie na bębnie i tak głośne śpiewanie były dla 71-letniego człowieka ryzykowne, to on 

podejmował to ryzyko dla Kryszny. Było to zbyt dobre, by przerwać. Przyjechał z daleka, 

z Vrindavany, i nikomu nie znany przeczekał całą zimę. Ameryka setki lat pozbawiona była 

intonowania o Krysznie. Żadne "Hare Kryszna" nie pojawiło się w wyrazach uznania Thoreau czy 

Emersona, chociaż zagłębiali się oni w angielskie tłumaczenia Gity i Puran. Również słynna 

przemowa Vivekanandy na rzecz hinduizmu, wygłoszona w 1893 roku na forum ogólnoświatowego 

zgromadzenia przedstawicieli religii w Chicago, nie zaowocowała żadnym kirtanem. A więc teraz, 

kiedy w końcu ożywił krsna-bhakti, płynącą jak Ganges do morza, nie mogła się ona zatrzymać. 

W sercu czuł nieograniczone pragnienie Pana Caitanyi, by wyzwalać upadłe dusze.  

 

Wiedział, że tego chce Pan Caitanya Mahaprabhu, a także jego mistrz duchowy, chociaż kastowi 

bramini z Indii nie pochwaliliby obcowania z takimi niedotykalnymi osobami jak mięsożerni 

amerykańscy narkomani i ich dziewczyny. Lecz Swamiji wyjaśniał, że jego postępowanie było 

całkowicie zgodne z pismami objawionymi. Bhagavatam wyraźnie oznajmia, że świadomość 

Kryszny należy szerzyć wśród wszystkich ludzi. Każdy jest duszą i dzięki intonowaniu świętego 

imienia może wznieść się na najwyższą duchową platformę – bez względu na miejsce swych 

narodzin. Chociaż ci ludzie dopuszczali się różnych grzechów, to byli doskonałymi kandydatami do 



świadomości Kryszny. Park na Tompkins Square zawierał się w planie Kryszny; miejsce to było 

również częścią tej Ziemi, te osoby były przedstawicielami rasy ludzkiej, a intonowanie Hare 

Kryszna było dharmą dla tego wieku.  

 

Kiedy Swamiji powrócił do sklepiku, przed drzwiami ujrzał tłum. Młodzi ludzie czekali na jego 

przybycie i otwarcie drzwi do "Matchless Gifts" i spodziewali się dowiedzieć czegoś więcej o tańcu 

i intonowaniu oraz o starszym swamim i jego uczniach, którzy urządzili w parku tak piękne 

widowisko. Goście wypełnili sklepik. Na zewnątrz, na chodniku, przy drzwiach i oknie 

wystawowym snuły się osoby nieśmiałe czy też mniej zainteresowane. Czekali paląc papierosy albo 

zaglądali do środka, by obejrzeć obrazy na ścianie. Swamiji wszedł, pomaszerował w kierunku 

swego podwyższenia i usiadł przed największym zgromadzeniem, jakie do tej pory zaszczyciło jego 

świątynię. Zaczął mówić więcej o świadomości Kryszny. Gdy powoływał się na autorytet 

sanskrycki stojący za tym, czego wszyscy właśnie doświadczyli w parku, słowa wydobywały się 

z jego ust tak naturalnie, jak oddech. Powiedział, że tak jak oni intonowali dzisiaj, tak wszyscy 

ludzie powinni intonować zawsze.  

 

Kiedy w końcu powrócił do mieszkania, było już późno. Jeden z chłopców przyniósł mu filiżankę 

gorącego mleka, a ktoś zauważył, że powinni intonować w parku co tydzień. "Codziennie"- 

odpowiedział Swamiji. Chociaż w pokoju było jeszcze sześć osób, położył się na swej cienkiej 

macie. Mówił jeszcze przez kilka minut, po czym jego głos zaczął tracić na sile, a zdania stały się 

urywane. Wydawało się, że się zdrzemnął. Była dziesiąta w nocy. Chłopcy na palcach wyszli 

z pokoju i cicho zamknęli za sobą drzwi. 

 

Hare Kryszna zaczęło zyskiwać popularność – regularne kirtany w parkach, artykuły w gazetach. 

Hayagriva nazwał to "eksplozją Hare Kryszna". Hipisi z Lower East Side uważali intonowanie Hare 

Kryszna za "jedno z najbardziej zachwycających wydarzeń", a fakt, że uczniowie Swamiego nie 

brali LSD, nie wydawał się zmniejszać ich popularności. Bhaktowie byli uważani za anielskich 

ludzi, przekazujących innym spokojne intonowanie oraz oferujących darmowe pożywienie 

i mieszkanie. U nich można było dostać za darmo najbardziej interesujące wegetariańskie 

pożywienie (jeśli oczywiście przyszło się o właściwej porze). A w ich sklepiku, na półce obok 

drzwi, stały książki z Indii.  

 

Lokalni muzycy grali w klubach melodię, którą usłyszeli od Swamiego, kiedy intonował w parku 

i świątyni. Lower East Side było siedzibą artystów i muzyków, a teraz stało się również siedzibą 

Hare Kryszna.  

 

Wieczorne kirtany zawsze były licznie uczęszczane i głośne. Każdego wieczoru maleńki sklepik 

wypełniał się po brzegi, tak że nie było miejsca do siedzenia. Zainteresowanie grupowym 

intonowaniem i tworzeniem muzyki było olbrzymie, ale po kirtanie, gdy miał się rozpocząć 

wykład, ludzie zaczynali wychodzić. Nierzadko połowa osób wychodziła przed wykładem lub 

w trakcie.  

 

Pewnego wieczoru Allen Ginsberg przyprowadził na spotkanie Eda Sandersa i Tuli Kupferberga 

z The Fugs. The Fugs była to lokalna, ciesząca się sławą grupa, specjalizująca się w piosenkach 

o nieprzyzwoitych tekstach. Do popularnych utworów Eda Sandersa zaliczano "Slum Goddess of 

the Lower East Side", "Group Grope" i "I Can't Get High". Ed miał czerwoną czuprynę 

i jaskrawoczerwoną brodę, a podczas kirtanu grał na gitarze. Bhaktowie byli zadowoleni, widząc 

cieszących się prestiżem gości.  

 

Jednakże tego wieczoru, kiedy przybyli Fugs, Swamiji postanowił mówić o złudzeniu przyjemności 

seksualnej. "Przyjemność seksualna przykuwa nas do świata materialnego życie po życiu" – 

powiedział i jak to często robił, zacytował werset Yamunacaryi: "Od kiedy stałem się świadomy 



Kryszny, to kiedykolwiek myślę o życiu seksualnym, moja twarz natychmiast wykrzywia się 

z niesmakiem i spluwam na samą myśl o tym". Fugs nigdy już nie powrócili.  

 

Negatywne wypowiadanie się o przyjemności seksualnej z pewnością nie było dyplomatycznym 

posunięciem ze strony tego, kto chciał pozyskać zwolenników pośród hipisów z Lower East Side. 

Jednak Bhaktivedanta Swami nigdy nie zamierzał zmieniać swego posłannictwa. A kiedy Umapati 

wspomniał, że Amerykanom nie podoba się to, że celem seksu jest jedynie płodzenie dzieci, 

Bhaktivedanta Swami odpowiedział: "Nie mogę zmienić filozofii, aby zadowolić Amerykanów".  

 

"A co byś powiedział na temat seksu?" – zapytał pewnego wieczoru pełnomocnik ISKCON-u Steve 

Goldsmith, odzywając się z końca zatłoczonej świątyni.  

 

"Współżycie seksualne można prowadzić tylko ze swoją żoną – powiedział Swamiji – i to jest 

również ograniczone. Życie seksualne ma służyć płodzeniu świadomych Kryszny dzieci. Mój 

mistrz duchowy zwykł mówić, że gotów byłby odbywać stosunki seksualne setki razy, aby począć 

świadome Kryszny dzieci. Ale w tym wieku jest to rzeczą nadzwyczaj trudną. Dlatego pozostał 

brahmacarinem".  

 

"Ale seks jest bardzo mocną siłą" – rzucił wyzwanie pan Goldsmith. "Nie można zaprzeczyć temu, 

co mężczyzna czuje do kobiety". "Dlatego w każdej kulturze istnieje instytucja małżeństwa" – 

odpowiedział Prabhupad. "Możesz ożenić się i żyć spokojnie z jedną kobietą, ale nie powinieneś 

traktować żony jak maszyny do zadowalania zmysłów. Stosunki seksualne należy ograniczyć tylko 

do jednego razu w miesiącu i tylko w celu płodzenia dzieci".  

 

Wtem odezwał się Hayagriva, który siedział tuż przy Swamijim, obok ogromnego, wiszącego 

gongu. "Tylko raz w miesiącu?" I z odrobiną frywolnego humoru dodał głośno: "To lepiej o tym 

wszystkim zapomnieć!"  

 

"Tak! Właśnie tak! Bardzo dobry chłopiec". Swamiji roześmiał się, a inni zawtórowali. "Najlepiej 

o tym nie myśleć. Najlepiej po prostu intonować Hare Kryszna" – podniósł rękę do góry, jak gdyby 

intonował na sznurze korali. "W ten sposób oszczędzimy sobie wielu kłopotów. Pragnienie 

seksualne jest niczym innym, jak tylko swędzeniem, które się zwiększa w miarę drapania. Dlatego 

powinniśmy je tolerować i prosić Krysznę, aby nam dopomógł. Nie jest to łatwe. W świecie 

materialnym seks jest największą przyjemnością, ale także największym zniewoleniem".  

 

Steve Goldsmith kręcił głową. Swamiji popatrzył na niego z uśmiechem: "Nadal coś nie 

w porządku?"  

 

"Chodzi o to, że... Cóż, zostało dowiedzione, że tłumienie bodźca seksualnego jest rzeczą 

niebezpieczną. Istnieje teoria, że przyczyną wojen jest -"  

 

"To, że ludzie jedzą mięso" – przerwał mu Prabhupad. "Wojny będą trwały dopóty, dopóki ludzie 

będą jedli mięso. A jeśli człowiek je mięso, z pewnością będzie również uwikłany w nielegalne 

związki seksualne".  

 

Steve Goldsmith był wpływowym przyjacielem i sprzymierzeńcem ISKCON-u, ale Prabhupad nie 

zamierzał zmieniać filozofii świadomości Kryszny, aby "zadowolić Amerykanów".  

 

**************  

 

Była jedenasta w nocy i w mieszkaniu Swamijiego paliło się tylko jedno światło – w małej kuchni. 

Swamiji nie położył się spać. Uczył Kirtananandę i Brahmanandę gotować, ponieważ następnego 



dnia (w niedzielę) mieli urządzić ucztę dla publiczności. Kirtanananda zasugerował, aby 

rozreklamować ją jako "Ucztę Miłości" i Swamiji zaakceptował tę nazwę, chociaż na początku 

niektórzy sądzili, że brzmi to dziwnie. Bhaktowie rozwiesili w okolicy plakaty i wywiesili również 

napis w oknie sklepiku, a Swamiji zapowiedział, że ugotuje co najmniej dla pięćdziesięciu osób. 

Powiedział, że Uczty Miłości powinny odgrywać w ISKCON-ie ważną rolę. Jak wyjaśniał już 

wielokrotnie, pożywienie ofiarowane Krysznie staje się duchowe i ktokolwiek je prasadam, odnosi 

wielką duchową korzyść. Prasadam znaczy "łaska".  

 

Swamiji doglądał ostatniego etapu przygotowywania każdej z dziesięciu potraw, a jego uczniowie 

po kolei przynosili je w garnkach do frontowego pokoju i umieszczali przed obrazkiem Pana 

Caitanyi. Były tam halava, dal, dwa rodzaje sabji, fantazyjny ryż, purisy, samosy, słodki ryż, 

czatnej z jabłek i gulabjameny, czyli słodkie kulki – "pociski ISKCON-u". Swamiji spędził sporo 

czasu powoli smażąc słodkie kulki na małym ogniu, dopóki nie wyrosły i nie nabrały 

złotobrązowego koloru. Później łyżką cedzakową wyjmował je z ghee, jedną po drugiej, i wkładał 

do słodkiego syropu, aby nim nasiąkły. Zauważył, że te złote, smażone kulki z mleka w proszku, 

stały się najulubieńszą potrawą jego uczniów. Nazwał je "nabojami ISKCON-u", ponieważ były 

bronią w wojnie przeciwko mayi. Pozwolił nawet na to, aby słoik z tymi pływającymi w syropie 

"pociskami" zawsze był pod ręką we frontowym pokoju, gdzie jego uczniowie mogli raczyć się 

nimi bez pytania o pozwolenie i bez względu na porę dnia. Mogli brać tyle, na ile mieli ochotę.  

 

Na kilka pierwszych Uczt Miłości nie przybyło zbyt wiele osób, ale bhaktowie byli tak 

entuzjastycznie nastawieni do prasadamowych uczt, że nie wykazywali najmniejszego 

rozczarowania z powodu braku gości. Gotowi byli zjeść wszystko sami.  

 

Satsvarupa: Jedna z potraw nazywała się "bramińskie spaghetti". Był to makaron z mąki ryżowej 

smażony w ghee i nasączony wodą z cukrem. Była też halava, ryż puspanna ze smażonymi kulkami 

z sera, samosy, groch mung w połówkach smażony na kruche kuleczki i zmieszany z solą 

i przyprawami, purisy, gulabjameny. A wszystko to było rozkosznie soczyste – takiego słowa 

używał Hayagriva. "Tak – mawiał, wyrażając się w bardzo zabawny sposób – wszystko było 

niezwykle soczyste".  

 

Jedzenie uczty było intensywnym przeżyciem. Cały tydzień mieliśmy pokonywać nasze zmysły, 

przestrzegać ścisłych zasad, kontrolować język. A uczta była rodzajem nagrody. Swamiji i Kryszna 

dawali nam smak pełnej duchowej ekstazy, pomimo tego, że nadal byliśmy nowicjuszami i nadal 

tkwiliśmy w materialnym świecie. Zasiadając do pełnego talerza zwykłem się modlić: "Proszę, 

pozwól mi pozostać w świadomości Kryszny, ponieważ jest ona tak wspaniała, a ja jestem tak 

upadły. Pozwól mi służyć Swamijiemu i pozwól, abym teraz cieszył się tą ucztą 

w transcendentalnym szczęściu". Następnie zaczynałem jeść, przechodząc od jednego wrażenia 

smakowego do następnego – od dobrego ryżu do ulubionych warzyw, chleba, a gulabjamena 

zostawiałem na koniec, myśląc: "Mogę dostać dokładkę, a jeśli będę chciał, to jeszcze następną". 

Spoglądaliśmy na wielkie garnki z ufnością, że jedzenia jest wystarczająco dużo, aby zaspokoić 

nasze pragnienia. Był to czas odnowienia oddania. Nie kryliśmy faktu, że jedzenie było dla nas 

przyjemnością zmysłową. Jedzenie było bardzo istotną rzeczą.  

 

Frekwencja stopniowo zwiększała się. Uczty były darmowe i zasłynęły jako wyśmienite. 

Przychodzili przeważnie miejscowi hipisi, lecz od czasu do czasu pojawiał się jakiś 

eksperymentujący nowojorczyk z wyższych sfer czy nawet rodzice któregoś z bhaktów. Kiedy mała 

świątynia była przepełniona, goście siadali na podwórku. Zabierali do znajdującego się 

w podwórku ogrodu wypełnione prasadam papierowe talerze i siadali pod schodkami 

przeciwpożarowymi, przy stoliku czy gdziekolwiek. Po zjedzeniu swej porcji wracali do sklepiku 

po więcej. Bhaktowie stali przy garnkach, a goście przychodzili po dokładki. Inni lokatorzy nie byli 

zbyt szczęśliwi widząc podwórko zapełnione ucztującymi gośćmi, toteż bhaktowie próbowali 



zjednać ich sobie przynosząc im talerze z prasadam. Chociaż Swamiji nie schodził do świątyni, to 

zjadał porcję w swoim pokoju i z przyjemnością słuchał o sukcesie nowego programu.  

 

Pewnego razu bhaktowie byli tak żarłoczni, że wydawało się, iż zjedzą to, co zostało przygotowane, 

zanim poczęstuje się wszystkich gości. Kirtanananda musiał upomnieć ich za tę samolubną 

postawę. Stopniowo zaczynali rozumieć, że niedzielne uczty nie są przeznaczone jedynie dla ich 

zabawy i przyjemności, lecz mają przyciągnąć ludzi do świadomości Kryszny.  

 

************  

 

Przed laty Bhaktivedanta Swami rozpoczął w Indiach wydawanie czasopisma Back to Godhead. 

Artykuły pisał już od roku 1930, jednak dopiero w 1944, w odpowiedzi na prośbę swego mistrza 

duchowego, by szerzył świadomość Kryszny w języku angielskim, zaczął samotnie wydawać Back 

to Godhead w Kalkucie. Z wielkim trudem zbierał na drukowanie 400 rupii miesięcznie, 

wykorzystując na ten cel dochody ze swojego przedsiębiorstwa farmaceutycznego. W pojedynkę 

pisał, redagował, publikował, finansował i rozprowadzał każdy numer. W tych wczesnych latach 

Back to Godhead było główną pracą literacką Bhaktivedanty Swamiego, a także jego misją 

nauczania. Wyobrażał sobie dystrybucję tego czasopisma na szeroką skalę i obmyślał plany 

szerzenia przekazu Pana Caitanyi na całym świecie. Sporządził listę najważniejszych krajów 

i oszacował liczbę egzemplarzy Back to Godhead, które chciał posyłać do każdego z nich. Starał się 

o dotacje na sfinansowanie tego projektu, lecz pomoc, jaką uzyskał, była znikomą. Następnie, 

w roku 1959, całą swą energię włożył w pisanie i publikowanie Śrimad-Bhagavatam. Teraz jednak 

pragnął wznowić publikowanie Back to Godhead i tym razem nie robiłby tego sam. Mógł przekazać 

tę odpowiedzialność swoim uczniom.  

 

Jeden z uczniów Swamijiego, Gargamuni, dowiedział się, że miejscowy klub w Queens chce 

sprzedać małą maszynę drukarską A.B. Dick. Swamiji wykazał zainteresowanie i razem 

z Gargamunim i Kirtananandą wybrał się pożyczonym samochodem do Queens, aby obejrzeć tę 

maszynę. Była stara, lecz w dobrym stanie. Kierownik klubu chciał za nią 250 dolarów. Swamiji 

dokładnie obejrzał maszynę i porozmawiał z kierownikiem, mówiąc mu o swej duchowej misji. Ten 

wspomniał, że posiada również drugą maszynę drukarską i przyznał, że tak naprawdę żadna z nich 

nie jest mu potrzebna. Swamiji powiedział na to, że zapłaci 250 dolarów za obie; klub ich nie 

potrzebuje, a poza tym kierownik powinien im pomóc, ponieważ Swamiji musi drukować ważny 

przekaz duchowy dla dobra całej ludzkości. Kierownik wyraził zgodę. Swamiji kazał 

Gargamuniemu i Kirtananandzie załadować obie maszyny do samochodu i w ten sposób ISKCON 

wszedł w posiadanie własnych maszyn drukarskich.  

 

Bhaktivedanta Swami zlecił redagowanie Back to Godhead Hayagrivie i Raya Ramie. Przez wiele 

lat uważał drukowanie Back to Godhead za swą osobistą służbę dla mistrza duchowego, lecz teraz 

pozwolił młodym, jak Hayagriva – wykładowca angielskiego na uczelni – i Raya Ramie – 

zawodowy pisarz – aby wzięli na siebie odpowiedzialność za czasopismo i potraktowali to jako swą 

służbę dla ich mistrza duchowego. W krótkim czasie Hayagriva i Raya Rama przygotowali 

pierwszy numer i byli gotowi do drukowania.  

 

Był wolny wieczór – bez publicznego kirtanu czy wykładu – i Swamiji pracował w swoim pokoju 

nad tłumaczeniem Śrimad-Bhagavatam. Na dole od kilku godzin trwało drukowanie pierwszego 

numeru Back to Godhead. Raya Rama przygotował matryce do powielacza, a podczas drukowania 

stał zdenerwowany nad maszyną, sprawdzając jakość druku każdej strony, głaszcząc się po brodzie 

i mrucząc: "Hmm". Teraz przyszedł czas na złożenie i zszycie każdego egzemplarza. Matryce 

wystarczyły na sto egzemplarzy i teraz sto odbitek każdej z dwudziestu ośmiu stron plus przednia 

i tylna okładka leżały rzędem na dwóch niepoliturowanych ławach, które Rafael zrobił tego lata. 

Paru bhaktów systemem taśmowym układało i zszywało egzemplarze czasopisma, chodząc wzdłuż 



stosów stron, biorąc po jednej kartce z każdej kupki, dopóki nie doszli do końca ławy Następnie 

oddawali zebrany stos stron Gargamuniemu, który stał odgarniając długie włosy z oczu i zszywał 

każde czasopismo zszywaczem, który Brahmananda przyniósł ze swego biura w Ministerstwie 

Oświaty. Nawet Hayagriva, który na ogół nie był chętny do zwykłych posług, chodził teraz wzdłuż 

linii produkcyjnej i układał strony.  

 

Nagle rozwarły się boczne drzwi i ku swemu zdumieniu ujrzeli, że Swamiji zagląda do świątyni 

i patrzy w ich kierunku. Swamiji otworzył drzwi na oścież i wszedł do pokoju. Nigdy wcześniej 

w wolny wieczór nie schodził na dół. Poczuli nieoczekiwany przypływ emocji i miłości do niego 

i upadli na kolana, skłaniając głowy do podłogi. "Nie, nie" – powiedział, podnosząc rękę do góry, 

aby ich powstrzymać, gdy jedni nadal składali pokłon, a inni już się podnosili. "Nie przerywajcie 

pracy". Kiedy podnieśli się i zobaczyli, że stoi wśród nich, nie byli pewni, co mają robić. Bez 

wątpienia zszedł na dół po to, aby zobaczyć, jak produkują Back to Godhead, więc pracowali dalej, 

cicho i wydajnie. Prabhupad przeszedł wzdłuż rzędów stron, z wdziękiem wysuwając dłoń spod 

cadaru, aby dotknąć stosu stron, a następnie gotowego czasopisma. "Drukarnia ISKCON-u" – 

powiedział.  

 

Okładkę zaprojektował Jagannatha. Wykorzystał do tego rysunek Radhy i Kryszny wykonany 

ołówkiem i tuszem, podobny do jego obrazu, który wisiał w świątyni. Był to prosty rysunek we 

wzorze z koncentrycznych kół. Pierwsza strona rozpoczynała się tym samym mottem, którego 

Prabhupad używał przez wiele lat w swym Back to Godhead: "Bóg jest światłem, niewiedza zaś 

ciemnością. Tam gdzie jest Bóg, nie ma niewiedzy".  

 

Pierwszą i główną instrukcją Śrila Prabhupada dla redaktorów było to, że powinni wydawać 

magazyn regularnie – co miesiąc. Nawet jeśli nie wiedzieli, jak sprzedawać gotowe egzemplarze 

czy nawet gdy zdołali przygotować tylko dwie strony, musieli utrzymać ten standard.  

 

Przywołał Hayagrivę do swego pokoju i podarował mu trzytomowy komplet Śrimad-Bhagavatam. 

Na pierwszej stronie każdego tomu napisał: "Dla Śriman Hayagrivy dasa Brahmacari z mymi 

błogosławieństwami, A.C. Bhaktivedanta Swami". Hayagriva był wdzięczny i wspomniał, że nie 

stać go na kupienie Bhagavatam. "Nic nie szkodzi" – powiedział Prabhupad. "Pracuj teraz nad Back 

to Godhead. Pracuj szczerze i uczyń je tak popularnym jak Time".  

 

Prabhupad chciał, aby wszyscy jego uczniowie brali w tym udział. "Nie bądźcie ospali" – 

powiedział. "Napiszcie coś". Chciał przekazać Back to Godhead swoim uczniom, by na jego 

łamach nauczali. Tego samego wieczoru Brahmananda i Gargamuni wzięli pierwszy numer i na 

rowerach udali się do wszystkich sklepów z narkotykami na Lower East Side. Przejechali całą 

Lower East Side aż do Czternastej Ulicy, a na zachód aż do West Village, dopóki nie rozprowadzili 

wszystkich stu numerów. W ten sposób rozwijało się nauczanie. Teraz wszyscy uczniowie 

Swamijiego mogli brać udział w przepisywaniu na maszynie, redagowaniu, pisaniu, składaniu, 

sprzedawaniu. Oczywiście, było to jego nauczanie, ale nie był już dłużej sam.  

 

************  

 

Niedługo po ślubie Mukunda i Janaki wyjechali na Zachodnie Wybrzeże. Mukunda powiedział 

Swamijiemu, że stamtąd chce udać się do Indii, aby studiować muzykę indyjską, ale po spędzeniu 

kilku tygodni w południowym Oregonie wylądował w San Francisco. Teraz miał lepszy pomysł. 

Chciał wynająć jakieś miejsce i zaprosić Swamijiego, aby przybył i rozpoczął ruch Hare Kryszna 

w okręgu Haight-Ashbury, tak jak to zrobił na Lower East Side. Stwierdził, że są tam dobre 

perspektywy dla rozwoju świadomości Kryszny.  

 

Czasami, podczas wieczornych spotkań w swoim pokoju, Swamiji pytał, czy Mukunda jest już 



gotowy. Od miesięcy podróż Swamijiego na Zachodnie Wybrzeże była brana pod uwagę jako jedna 

z licznych możliwości. W pierwszym tygodniu stycznia 1967 roku przyszedł od Mukundy list. 

Okazało się, że wynajął sklepik w sercu Haight-Ashbury, na Frederick Street. "Teraz przemieniamy 

go w świątynię"- napisał. Swamiji oznajmił: "Wyruszam natychmiast".  

 

Mukunda mówił o "Gathering of the Tribes" [Zgromadzeniu Plemion] w Haight-Ashbury w San 

Francisco. Tysiące hipisów migrowały z całego kraju w te właśnie okolice, gdzie Mukunda wynajął 

sklepik. Był to renesans młodzieży o wiele większy niż ten, który miał miejsce w Nowym Jorku. 

Zamierzając zdobyć fundusze na nową świątynię, Mukunda planował "Mantra Rock Dance", na 

którym przewidziany był występ słynnych grup muzycznych. A główną atrakcją miał być Swami 

Bhaktivedanta i intonowanie Hare Kryszna!  

 

Chociaż do listu Mukunda dołączył bilet na samolot, niektórzy z uczniów Swamijiego nie chcieli 

pogodzić się z myślą, że Swamiji z niego skorzysta. Ci, którzy wiedzieli, że nie mogą opuścić 

Nowego Jorku, zaczęli krytykować pomysł wyprawy Swamijiego do San Francisco. Nie sądzili, 

aby ludzie na Zachodnim Wybrzeżu byli w stanie właściwie zaopiekować się Swamijim. Swamiji 

występujący z muzykami rockowymi? Wyglądało na to, że ci z San Francisco nie mają dla niego 

właściwego szacunku. A poza tym nie było tam odpowiedniej świątyni. Nie było drukarni 

i czasopisma Back to Godhead. Dlaczego Swamiji miałby opuścić Nowy Jork, aby w Kalifornii 

uczestniczyć w jakiejś imprezie z dziwakami? Jak może zostawiać ich samych w Nowym Jorku? 

Jak mogli bez niego kontynuować życie duchowe?  

 

Jeden czy dwóch przeciwników tego pomysłu nieśmiało, okrężną drogą, wyraziło Swamijiemu 

niektóre ze swych uczuć, jakby chcąc skarcić go za myśl opuszczenia ich i czyniąc nawet aluzje, że 

jeśli wyjedzie, to ani w San Francisco, ani w Nowym Jorku nie wydarzy się nic dobrego. Jednak 

przekonali się, że jest pełen ufności i determinacji. Nie należał do Nowego Jorku; należał do 

Kryszny. Musiał jechać tam, gdzie Kryszna chciał, by nauczał. Był całkowicie wolny od 

przywiązań, chętny, by podróżować i szerzyć intonowanie Hare Kryszna.  

 

Brahmananda: Byliśmy zaszokowani, że zamierza wyjechać. Nigdy nie sądziłem, że świadomość 

Kryszny wyjdzie poza Lower East Side, nie mówiąc juz o Nowym Jorku. Myślałem, że na tym 

koniec i że zostanie tutaj wiecznie.  

 

Pod koniec drugiego tygodnia stycznia ostatecznie zarezerwowano miejsce w samolocie 

i bhaktowie zaczęli pakować manuskrypty Swamijiego do walizki. Ranacora, nowy bhakta 

zwerbowany w parku na Tompkins Square, zebrał wystarczającą sumę pieniędzy na bilet lotniczy 

i bhaktowie postanowili, że powinien towarzyszyć Swamijiemu jako jego osobisty asystent. 

Swamiji wyjaśnił, że wyjeżdża tylko na kilka tygodni i pragnie, aby podczas jego nieobecności 

kontynuowano wszystkie programy.  

 

Bhaktivedanta Swami czekał w swoim pokoju, podczas gdy chłopcy starali się o samochód, który 

miał zabrać go na lotnisko. Dzień był ponury i chłodny, w kaloryferach świszczała para. Zabierał ze 

sobą tylko walizkę – głównie ubrania i parę książek. Zajrzał do szafki, aby sprawdzić, czy jego 

manuskrypty są uporządkowane. Rzeczami w jego mieszkaniu miał zaopiekować się Kirtanananda. 

Usiadł przy biurku, za którym przez ponad sześć miesięcy siadał tak wiele razy, całymi godzinami 

pisząc na maszynie, przygotowując swą Bhagavad-gitę i Śrimad-Bhagavatam, rozmawiając z tak 

wieloma gośćmi i ze swymi uczniami. Dzisiaj jednak nie rozmawiał z przyjaciółmi ani też nie pisał 

na maszynie, tylko samotnie spędzał kilka ostatnich minut przed odjazdem.  

 

Była to druga zima, którą spędził w Nowym Jorku. Zapoczątkował ruch świadomości Kryszny. 

Przyłączyło się kilkunastu szczerych chłopców i kilka dziewcząt. Byli już dobrze znani na Lower 

East Side. Pojawiło się też wiele recenzji w gazetach. A był to zaledwie początek.  



 

W tym właśnie celu opuścił Vrindavanę. Na początku nie był pewien, czy pozostanie w Ameryce 

dłużej niż dwa miesiące. W Butler zaprezentował swoje książki. Ale później, w Nowym Jorku, 

zobaczył, w jaki sposób dr Mishra rozwinął swoje Towarzystwo i że mayavadi mają do dyspozycji 

ogromny budynek. Brali od ludzi pieniądze, a nie przekazywali nawet prawdziwego posłania Gity. 

Lecz Amerykanie poszukiwali...  

 

Te miesiące spędzone w Ameryce nie były łatwe. Jego bracia duchowi nie byli skorzy do pomocy, 

chociaż tutaj było to, czego pragnął ich Guru Maharaja (Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura) 

oraz Pan Caitanya. Ponieważ pragnie tego Pan Caitanya, pojawi się Jego błogosławieństwo 

i wszystko stanie się rzeczywistością.  

 

26 numer przy Drugiej Alei był dobrym miejscem. Tutaj zaczął. Chłopcy będą kontynuowali. 

Niektórzy z nich oddawali swoje pensje. To był początek.  

 

Bhaktivedanta Swami spojrzał na zegarek. Założył swój zimowy tweedowy płaszcz oraz czapkę 

i buty, prawą rękę wsunął do woreczka na japas i dalej mantrował. Opuścił mieszkanie, zszedł po 

schodach, przeszedł przez podwórko, które teraz było zamarznięte i martwe, z drzewami zupełnie 

pozbawionymi liści. Tak oto zostawił sklepik za sobą.  

 

Odjechał, mimo że w tym czasie Brahmananda, Rupanuga i Satsvarupa byli w swoich biurach. Nikt 

go nie żegnał. 

 

 

Rozdział 3  
 

Tylko on mógł ich prowadzić 

 

 

San Francisco 16 stycznia 1967 roku  

 

Kiedy przez mikrofony został zapowiedziany przylot samolotu United Airlines nr 21 z Nowego 

Jorku, grupa około pięćdziesięciu hipisów zbliżyła się ku sobie w oczekiwaniu. Przez chwilę 

wydawali się jakby zalęknieni, niepewni tego, co zobaczą i tego, jaki okaże się Swami.  

 

Roger Segal: Nawet jak na lotnisko w San Francisco byliśmy dosyć sporą i różnorodną grupą. 

Mukunda ubrany był w kostium w drobną kratkę a la Merlin the Magician. Sam miał na sobie szatę 

z marokańskich owiec z kapturem i nawet pachniał jak owca, a ja ubrany byłem w niebieski, 

domowym sposobem uszyty strój japońskiego samuraja w małe, białe kropki. Poobwieszani 

byliśmy długimi sznurami koralików Spodnie z koźlej skóry, wysokie kalosze, wojskowe mundury 

polowe, osobnicy w małych, okrągłych okularach przeciwsłonecznych – słowem, cała 

fantasmagoria San Francisco w pełnej gali.  

 

Tylko nieliczni z tłumu zebranych znali Swamiego: Mukunda i jego żona Janaka, Ravindra-

svarupa, Raya Rama – wszyscy z Nowego Jorku. Był wśród nich i Allen Ginsberg. (Kilka dni 

wcześniej Allen był jedną z czołowych postaci Human Be-In w Golden Gate Park, gdzie przybyło 

ponad dwieście tysięcy osób – na "Spotkanie Plemion [...] w celu odbycia radosnego pow-wow 

i Tańca Pokoju").  

 

Mukunda przypomniał wszystkim, że Swamiji będzie zadowolony, jeśli w chwili, gdy będzie 

przechodził przez bramę, usłyszy intonowanie Hare Kryszna. Z mantrą Hare Kryszna byli już 

zaznajomieni. Słyszeli także o kirtanach Swamiego w nowojorskim parku lub czytali artykuł o nim 



i mantrze Hare Kryszna w lokalnej podziemnej gazecie, The Oracle. Dzisiaj, w większości 

przypadków w odpowiedzi na ulotki Mukundy, zebrali się w Golden Gate Park, mantrowali przez 

ponad godzinę, a potem kawalkadą samochodów udali się na lotnisko. W tej chwili – także 

w odpowiedzi na ulotkę Mukundy – wielu z nich stało z kadzidłami i kwiatami w ręku.  

 

Po chwili w drzwiach terminalu lotniczego zaczęli pojawiać się przybyli pasażerowie. Przechodząc 

przez rampę, ze zdumieniem przyglądali się temu powitaniu i zebranym z kwiatami w rękach. 

Tymczasem oczekująca grupa wpatrywała się w zmęczonych podróżą pasażerów, szukając pośród 

nich tej niezwykłej osoby, która miała znajdować się w samolocie. Nagle ujrzeli Swamiego, który 

zmierzał w ich kierunku. Miał złocistą cerę i ubrany był w jasnoszafranowe szaty.  

 

Odgłosy kirtanu dobiegły go zanim wszedł do budynku dworca lotniczego. Gdy tylko je usłyszał, 

na jego twarzy pojawił się uśmiech. Był szczęśliwy i zaskoczony. Przyjrzał się zgromadzonym 

i rozpoznał tylko kilku z nich. A tutaj było aż pięćdziesiąt osób, które go witały i intonowały mantrę 

Hare Kryszna, mimo iż on nie powiedział jeszcze ani słowa!  

 

Aby Swamiji mógł przejść, tłum hipisów rozstąpił się i utworzył szpaler po obu stronach wąskiego 

korytarza. Kiedy tak kroczył pośród swych nowych wielbicieli, dziesiątki rąk uniosły się do góry, 

aby ofiarować mu kwiaty i kadzidła. Uśmiechał się biorąc do rąk dary. Allen Ginsberg wystąpił 

z szeregu z ogromnym bukietem kwiatów, które Bhaktivedanta Swami życzliwie przyjął. Następnie 

Swami zaczął rozdawać otrzymane prezenty zgromadzonym, którzy wyciągali po nie ręce. Po 

chwili ruszył przed siebie, a za nim podążył tłum młodych ludzi, intonujących Hare Kryszna.  

 

Czekając na odbiór bagażu obejmował wzrokiem stojące przy nim osoby. Uniósł dłonie dając znak, 

aby śpiewali głośniej, na co wybuchnęli gromkim śpiewem, a on stał pośrodku nich, lekko 

klaszcząc i śpiewając Hare Kryszna. Następnie pełnym wdzięku gestem wzniósł ramiona ponad 

głowę i zaczął tańczyć kołysząc się z jednej strony na drugą. Witająca Swamiego grupa 

towarzyszyła mu aż do chwili odbioru bagażu, wywołując mieszane uczucia zakłopotania, 

zdumienia i nieodpartej radości wśród pracowników lotniska i pasażerów. Następnie odprowadzili 

go do stojącego w słonecznym blasku samochodu, czarnego Cadillaca Fleetwooda z 1949 roku. 

Swamiji usiadł z tyłu wraz z Mukundą i Allenem Ginsbergiem. Dopóki samochód nie ruszył, 

Swamiji z uśmiechem rozdawał kwiaty pomiędzy wszystkich tych, którzy przyszli go powitać, gdy 

przynosił świadomość Kryszny na Zachód.  

 

Cadillac był własnością Harveya Cohena, który niespełna rok temu pozwolił Swamiemu 

zamieszkać w swej mansardzie na Bowery. Harvey siedział za kierownicą, ale czapka szoferska 

(którą kupił za bezcen w sklepie Armii Zbawienia), a także czarne ubranie i zapuszczona broda 

sprawiły, że Swamiji go nie poznał.  

 

"Gdzie jest Harvey?" – zapytał.  

 

"Za kierownicą"- odpowiedział Mukunda. "Och, to ty? Nie poznałem cię".  

 

Harvey uśmiechnął się. "Witaj w San Francisco, Swamiji". Bhaktivedanta Swami był 

uszczęśliwiony, że w imieniu swego mistrza duchowego Bhaktisiddhanty Sarasvatiego i Pana 

Caitanyi mógł przybyć do drugiego wielkiego miasta na Zachodzie. Pan Caitanya powiedział, że im 

dalej na zachód, tym bardziej ludzie są materialistyczni. Jednak Pan Caitanya powiedział również, 

że świadomość Kryszny powinna objąć cały świat. Bracia duchowi Swamijiego często zastanawiali 

się nad przepowiednią Pana Caitanyi, że pewnego dnia święte imiona Kryszny będą intonowane 

w każdym mieście i w każdej wiosce. Może ten werset należałoby traktować symbolicznie, 

zastanawiali się. W przeciwnym razie cóż mogłoby oznaczać stwierdzenie "Kryszna w każdym 

mieście"? Jednakże Bhaktivedanta Swami głęboko wierzył w to oznajmienie Pana Caitanyi oraz 



w instrukcje swego mistrza duchowego. Oto znajdował się w położonym daleko na zachód San 

Francisco, mieście, w którym już intonowano święte imiona Pana. Przyjęto go tutaj entuzjastycznie 

kwiatami i kirtanem. A przecież na całym świecie istniały inne miasta bardzo podobne do tego.  

 

Świątynia, o jaką postarał się Mukunda i jego przyjaciele, znajdowała się przy Frederick Street 

w dzielnicy Haight-Ashbury. Podobnie jak świątynia przy Drugiej Alei 26 w Nowym Jorku, 

mieściła się w małym sklepie z oknem wystawowym wychodzącym na ulicę. W oknie widniał 

napis SRI SRI RADHA KRISHNA TEMPLE. Z myślą o Swamijim, Mukunda i jego przyjaciele 

wynajęli także trzypokojowe mieszkanie na drugim piętrze przylegającego do świątyni budynku. 

Było to małe, opustoszałe i zniszczone mieszkanie z oknami wychodzącymi na ulicę.  

 

W asyście wielu samochodów wypełnionych bhaktami i osobami zainteresowanymi, Swamiji 

przybył na Frederick Street pod numer 518 i wszedł do sklepu, którego ściany przyozdobione były 

jedynie kilkoma półjedwabnymi tkaninami. Usiadłszy na poduszce rozpoczął kirtan, po czym 

przemówił do wszystkich zebranych, zachęcając ich do przyjęcia świadomości Kryszny.  

 

Po wykładzie opuścił sklep i przeszedłszy następne drzwi, znalazł się na schodach, które 

prowadziły do jego pomieszczeń. W drodze do mieszkania towarzyszyli mu nie tylko jego 

uczniowie i zwolennicy, ale także reporterzy głównych gazet San Francisco – Chronicle 

i Examinera. Podczas gdy kilku bhaktów gotowało dla niego obiad, a Ranacora rozpakowywał 

walizkę, Swamiji rozmawiał z reporterami, którzy siedzieli na podłodze i robili notatki.  

 

Reporter: "Na dole powiedziałeś, że zapraszasz wszystkich do świadomości Kryszny. Czy odnosi 

się to także do przedstawicieli bohemy i beatników z Haight-Ashbury?"  

 

Swamiji: "Tak, do każdego. Łącznie z tobą czy kimkolwiek innym, czy to jest on czy ona, czy 

nazywa się narkomanem, hipisem czy jeszcze czymś innym. Jednakże z chwilą, gdy ktoś zostaje 

przyjęty na szkolenie, staje się kimś innym niż był przedtem".  

 

Reporter: "Co należy robić, aby zostać członkiem twojego ruchu?" Swamiji: "Istnieją cztery 

warunki wstępne. Nie pozwalam moim uczniom mieć dziewczyn. Zabraniam zażywania wszelkiego 

rodzaju środków odurzających, łącznie z piciem kawy, herbaty i paleniem papierosów. Zabraniam 

jedzenia mięsa. Ponadto nie pozwalam swym uczniom na hazard".  

 

Reporter: "Czy te zakazy odnoszą się także do zażywania LSD, marihuany i innych narkotyków?"  

 

Swamiji: "LSD zaliczam do środków odurzających. Nie pozwalam żadnemu z mych uczniów 

zażywać tego czy jakiegokolwiek innego środka odurzającego. Uczę ich wstawać wcześnie rano, 

brać poranną kąpiel i uczestniczyć w modlitwach trzy razy dziennie. Nasze wyznanie polega na 

wyrzeczeniu. To jest nauka o Bogu".  

 

Chociaż Bhaktivedanta Swami zauważył, że reporterzy nie notowali jego wypowiedzi dotyczących 

filozofii, to skorzystał z okazji, aby nauczać świadomości Kryszny. Nawet jeśli reporterzy nie mieli 

ochoty zagłębiać się w filozofię, to jego zwolennicy tego pragnęli. "Wielkim błędem współczesnej 

cywilizacji – kontynuował Swamiji – jest naruszanie cudzej własności i traktowanie jej, jakby była 

naszą. Powoduje to sztuczne zakłócenia. Ostatecznym właścicielem wszystkiego we wszechświecie 

jest Bóg. Kiedy ludzie uświadomią sobie, że to Bóg jest ostatecznym właścicielem, najlepszym 

przyjacielem wszystkich żywych istot i podmiotem wszelkich ofiar i wyrzeczeń – wtedy zapanuje 

pokój".  

 

Gdy dziennikarze wyszli z pokoju, Prabhupad kontynuował rozmowę z młodymi ludźmi. Mukunda, 

który zapuścił włosy i brodę, ale na szyi miał zawieszony sznur czerwonych korali, które Swamiji 



dał mu w dniu inicjacji, przedstawił kilku swoich przyjaciół i wyjaśnił, że wszyscy oni mieszkają 

razem i pragnęliby pomóc Swamijiemu w rozpowszechnianiu świadomości Kryszny wśród 

młodych ludzi w San Francisco. Gdy żona Mukundy, Janaka, zapytała Swamiego o podróż 

samolotem, odpowiedział, że poza uciskiem w uszach była przyjemna. "Domy wyglądały niczym 

pudełka zapałek" – powiedział i za pomocą kciuka i palca wskazującego pokazał ich wielkość. 

"Wyobraźcie sobie, jak wyglądają z punktu widzenia Kryszny".  

 

Oparł się o ścianę i zdjął girlandy, które otrzymał tego dnia, a na szyi pozostawił tylko naszyjnik 

z korali – zwykły, niedrogi, z małym dzwoneczkiem. Potrzymał go, sprawdził jakość wykonania 

i chwilę się nim pobawił. "To rzecz szczególna – powiedział – ponieważ została zrobiona 

z oddaniem". I dalej patrzył na ten naszyjnik, tak jakby otrzymanie go należało do najważniejszych 

wydarzeń tego dnia.  

 

Kiedy podano Swamijiemu obiad, rozdał jego część pomiędzy zebranych, po czym Ranacora 

skutecznie, choć w nietaktowny sposób, poprosił wszystkich o opuszczenie pokoju, aby dać 

Swamiemu trochę czasu na spożycie posiłku i odpoczynek.  

 

Na zewnątrz, a także w sklepiku, rozpoczęły się rozmowy na temat Swamijiego. Nikt nie był 

rozczarowany. Wszystko, co powiedział o nim Mukunda, było prawdą. Szczególnie podobało im 

się to, jak opowiadał o patrzeniu na wszystko z punktu widzenia Kryszny.  

 

Tego wieczoru informacja o przybyciu Swamijiego podana została w wiadomościach o godzinie 23, 

a następnego dnia ukazała się w gazetach. Examiner opisał to wydarzenie w artykule pod tytułem 

"Swami zaprasza hipisów", umieszczonym na drugiej stronie gazety Zamieszczono tam również 

zdjęcie świątyni wypełnionej bhaktami oraz kilka ujęć Swamijiego. Wyglądał na nich bardzo 

poważnie. Swamiji kazał Mukundzie odczytać artykuł na głos.  

 

Także w Chronicle, najpopularniejszej gazecie San Francisco, ukazał się artykuł zatytułowany 

"Swami w krainie hipisów – Jego Świątobliwość otwiera świątynię w San Francisco". Artykuł 

zaczynał się tak: "Święty mąż z Indii, określony przez swego przyjaciela i poetębeatnika Allena 

Ginsberga jako jeden z najbardziej konserwatywnych przywódców swego wyznania, zapoczątkował 

wczoraj pewnego rodzaju próbę ewangeliczną w samym sercu raju hipisów w San Francisco".  

 

Swamiji nie zgodził się z określeniem "konserwatywny". Był oburzony: "Konserwatywny? Jak to?"  

 

"W odniesieniu do seksu i narkotyków" – zasugerował Mukunda. "W tym względzie, oczywiście, 

jesteśmy konserwatywni" – powiedział Swamiji. "Oznacza to po prostu, że postępujemy w myśl 

zaleceń śastr. Nie możemy odbiegać od założeń Bhagavad-gity. Ale nie jesteśmy konserwatywni. 

Caitanya Mahaprabhu był tak ścisły, że nawet nie spojrzał na kobietę, a my przyjmujemy 

wszystkich, bez względu na płeć, pochodzenie, pozycję czy cokolwiek innego. Każdego 

zapraszamy do intonowania Hare Kryszna. To jest hojność Caitanyi Mahaprabhu. Jego najwyższa 

liberalność. Nie, nie jesteśmy konserwatywni".  

 

*****************  

 

Bhaktivedanta Swami wstał z łóżka i zapalił światło. Była pierwsza w nocy. Budzik jeszcze nie 

dzwonił, nikt też nie wszedł, by go obudzić. Wstał z własnej woli. W pokoju było chłodno i cicho. 

Owinąwszy się cadarem, usiadł przy prowizorycznym biurku (walizie wypełnionej manuskryptami) 

i skoncentrowany zaczął intonować na swych koralach mantrę Hare Kryszna.  

 

Po godzinie mantrowania przystąpił do pisania. Chociaż od chwili, kiedy opublikował książkę 

(trzeci i ostatni tom Pierwszego Canto Śrimad-Bhagavatam), upłynęły dwa lata, pracował każdego 



dnia, czasami nad tłumaczeniem i komentarzem do Drugiego Canto, lecz głównie nad Bhagavad-

gitą. Co prawda w latach czterdziestych w Indiach opracował tłumaczenie i komentarz do całej 

Bhagavad-gity, ale jedyny egzemplarz przepadł w tajemniczy sposób. W roku 1965, po kilku 

miesiącach pobytu w Ameryce, ponownie przystąpił do pracy, zaczynając od wstępu, który napisał 

w Nowym Jorku, w swym pokoju na 72 Ulicy W efekcie walizę wypełniały tysiące stronic 

manuskryptu stanowiące całość Bhagavad-gity i gdyby jego nowojorski uczeń Hayagriva, 

wcześniej profesor języka angielskiego, mógł przygotować je do druku, a któryś z pozostałych 

uczniów opublikować, byłoby to poważne osiągnięcie.  

 

Tymczasem publikowanie książek w Ameryce wydawało się być procesem trudnym – trudniejszym 

niż w Indiach, gdzie nawet w pojedynkę udało mu się w ciągu trzech lat opublikować trzy tomy. 

Tutaj, w Ameryce, miał wielu zwolenników, ale posiadanie wielu zwolenników oznaczało więcej 

obowiązków. Jak dotąd żaden z jego uczniów nie wykazywał poważnych skłonności do pisania na 

maszynie, redagowania czy też gotowości do nawiązania kontaktu z amerykańskimi biznesmenami. 

Tymczasem, jakby na przekór nikłym perspektywom na wydanie Bhagavad-gity, Bhaktivedanta 

Swami rozpoczął pracę nad tłumaczeniem następnej książki, Caitanya-caritamrty, będącej dla 

vaisnavów głównym pismem opisującym życie i nauki Pana Caitanyi.  

 

Swamiji założył okulary, otworzył książki i włączył dyktafon. Przez pewien czas studiował 

bengalskie i sanskryckie teksty, po czym podniósł mikrofon. Gdy włączył nagrywanie, zapaliło się 

małe, czerwone światełko. Zaczął mówić: "Kiedy Pan szedł intonując święte imiona i tańcząc... 

(wypowiadał nie więcej niż frazę, za każdym razem wyłączając nagrywanie, robiąc przerwę 

i dyktując od nowa) "podążały za Nim tysiące ludzi... i niektórzy z nich uśmiechali się, inni 

tańczyli, a jeszcze inni śpiewali... Niektórzy padali na ziemię składając Panu pokłony". Dyktując 

i robiąc przerwy, włączając i wyłączając przycisk, siedział wyprostowany, czasami łagodnie 

potrząsał i kiwał głową, jakby ponaglając słowa. Czasami pochylał się nisko nad książkami, 

studiując je uważnie zza okularów.  

 

Minęła godzina, a Swamiji nadal pracował. Oprócz jego lampy w bloku nie paliło się żadne światło 

i poza głosem Swamijiego oraz szumem włączanego i wyłączanego dyktafonu znikąd nie 

dochodziły inne dźwięki. Pod szarym, wełnianym cadarem miał na sobie wyblakły, brzoskwiniowy 

golf, a jako że właśnie wstał z łóżka, jego szafranowe dhoti było wymięte. Nie myjąc twarzy i nie 

idąc do łazienki siedział pochłonięty swą pracą. Były to te rzadkie godziny, w których zarówno na 

ulicy, jak i w świątyni Radha-Kryszny panowała cisza.  

 

Te nocne chwile w San Francisco – z panującą wokół ciszą i z nim pogrążonym 

w transcendentalnej pracy literackiej – niewiele różniły się od wczesnych porannych godzin w jego 

pokoju w świątyni Radha-Damodary we Vrindavanie, w Indiach. Tam, oczywiście, nie miał 

dyktafonu, ale pracował w tych samych godzinach i nad tym samym tekstem, nad Caitanya-

caritamrtą. Kiedyś rozpoczął tłumaczenie werset po wersecie wraz z komentarzem, innym zaś 

razem pisał w oparciu o ten tekst eseje. Obecnie, przybywszy do tego dalekiego zakątka świata, tak 

odległego od miejsc rozrywek Pana Caitanyi, rozpoczynał właśnie pracę nad pierwszym rozdziałem 

nowej angielskiej wersji Caitanya-caritamrty. Nadał jej tytuł Nauki Pana Caitanyi.  

 

Prabhupad wstawał wcześnie rano i pisał posłanie pochodzące z parampara i dotyczące 

świadomości Kryszny. Stało się to nieodłączną częścią jego życia. Odkładał wszystko na bok i nie 

bacząc na otaczającą go rzeczywistość, zagłębiał się w to ponadczasowe posłannictwo 

transcendentalnej wiedzy. Była to jego najważniejsza służba dla Bhaktisiddhanty Sarasvatiego. 

Myśl o wydrukowaniu większej ilości książek i powszechnej ich dystrybucji była bodźcem do 

wstawania każdej nocy i tłumaczenia.  

 

Bhaktivedanta Swami pracował aż do świtu, po czym przerwał pisanie i zaczął przygotowywać się 



do zejścia do świątyni na poranny program.  

 

*****************  

 

Pomimo sprzeciwu niektórych z jego nowojorskich uczniów, zaplanowano, że Swamiji weźmie 

udział w organizowanej w Avalon Ballroom imprezie pod nazwą Mantra-Rock Dance. Bhaktowie 

z Nowego Jorku twierdzili, że nie jest rzeczą właściwą, aby bhaktowie z San Francisco proponowali 

swemu mistrzowi duchowemu udanie się w takie miejsce – miejsce, w którym nie obędzie się bez 

ryku gitar elektrycznych, łomotu bębnów, dziko pulsujących świateł i setek zaćpanych hipisów. 

W jaki sposób jego czyste posłannictwo mogłoby znaleźć tam odzew? 

 

Tymczasem w San Francisco Mukunda i inni od miesięcy pracowali nad zorganizowaniem tej 

imprezy Miała ona przyciągnąć młodych ludzi, a bhaktowie w San Francisco spodziewali się, że 

świątynia zarobi na niej tysiące dolarów. Tak więc chociaż przed swymi nowojorskimi uczniami 

Swamiji okazał niezdecydowanie, tak teraz nie powiedział nic, co mogłoby osłabić entuzjazm jego 

zwolenników w San Francisco.  

 

Sam Speerstra, przyjaciel Mukundy i jeden z organizatorów Mantra-Rock, objaśniał całą rzecz 

Hayagrivie, który właśnie przyjechał z Nowego Jorku: "Teraz w San Francisco powstaje cała nowa 

szkoła muzyki. Grateful Dead wydali właśnie swą pierwszą płytę. Ich udział w tej imprezie będzie 

wspaniałą reklamą – i to właśnie teraz, kiedy jej potrzebujemy".  

 

"Ale Swamiji mówi, że nawet Ravi Shankar to maya"- rzekł Hayagriva.  

 

"O wszystkim już pomyśleliśmy" – zapewnił go Sam. "Wszystkie zespoły będą na scenie, a Allen 

Ginsberg przedstawi Swamijiego widowni San Francisco. Swamiji wygłosi krótkie przemówienie, 

a potem zacznie śpiewać Hare Kryszna i inne grupy się przyłączą. Potem opuści scenę. Powinno 

tam być około czterech tysięcy ludzi".  

 

Bhaktivedanta Swami wiedział, że nie pójdzie na kompromis; pojedzie tam, zaśpiewa mantrę, po 

czym odjedzie. Liczyło się popularyzowanie mantry Hare Kryszna. Cóż złego w tym, że tysiące 

młodych ludzi, którzy przyjdą na imprezę, aby posłuchać muzyki rockowej, zostanie 

zaangażowanych w słuchanie i intonowanie imion Boga? Jako nauczający, Bhaktivedanta Swami 

gotów był udać się wszędzie, aby szerzyć świadomość Kryszny. Intonowanie Hare Kryszna jest 

absolutne, zatem ten, kto słyszy czy intonuje imiona Kryszny – każdy, gdziekolwiek, w każdych 

warunkach – może w następnym życiu uniknąć upadku w niższe gatunki. Ci młodzi hipisi pragnęli 

czegoś duchowego, ale nie mieli przewodnictwa. Byli zagubieni i halucynacje uważali za duchowe 

wizje. Jednakże poszukiwali prawdziwego życia duchowego, podobnie jak wielu młodych ludzi na 

Lower East Side. Bhaktivedanta Swami zdecydował się tam pójść; chcieli tego jego uczniowie, a on 

był ich sługą i sługą Pana Caitanyi.  

 

Mukunda, Sam oraz Harvey Cohen odbyli już spotkanie z impresariem muzyki rockowej Chetem 

Helmsem, który zgodził się, aby wykorzystali jego Avalon Ballroom i aby cały zysk z imprezy, 

poza opłaceniem zespołów (jeśli zgodzą się wystąpić), ubezpieczeniem i kilkoma innymi opłatami, 

poszedł na potrzeby świątyni Radha-Kryszny w San Francisco. Mukunda i Sam zaczęli więc 

wydzwaniać do zespołów muzycznych, z których większość mieszkała w rejonie zatoki San 

Francisco i jeden po drugim te nowe, ekscytujące zespoły rockowe – takie jak Grateful Dead, Moby 

Grape, Big Brother and the Holding Company, Jefferson Airplane, Quicksilver Messenger Service 

– zgodziły się wystąpić ze Swamim Bhaktivedantą za najniższą stawkę 250 dolarów od grupy. Swą 

zgodę na występ wyraził też Allen Ginsberg. Lista została zamknięta.  

 

Wieczorem w dniu imprezy ludzie ustawili się w ciągnącej się przez całą długość ulicy kolejce, 



czekając na możliwość kupienia biletu po 2 dolary 50 centów. Frekwencja będzie dobra, przyszły 

tłumy ludzi, a także większość lokalnych luminarzy. Przybył pionier LSD Timothy Leary, któremu 

zaoferowano specjalne miejsce na scenie. Pojawił się też Swami Kriyananda z tamburą w ręce. 

Przyszedł również podający się za burmistrza człowiek w wysokim kapeluszu na głowie, ubrany 

w garnitur przepasany jedwabną szarfą z napisem SAN FRANCISCO. Mukunda zatrzymał przy 

drzwiach dobrze ubranego młodego mężczyznę bez biletu. Nagle ktoś poklepał Mukundę po 

ramieniu: "Wpuść go. Wszystko gra. To Owsley". Mukunda przeprosił Augusta Owsleya Stanleya 

II – bohatera tłumów, słynnego wynalazcę LSD, i wpuścił go bez biletu.  

 

Niemal każdy przybyły miał na sobie jakiś jaskrawy albo niezwykły kostium w rodzaju stroju 

indiańskiego, meksykańskiego poncha, hinduskiej kurty, "Boskich oczu", piór i korali. Niektórzy 

hipisi przynieśli własne flety, lutnie, tykwy, bębenki, grzechotki, trąbki i gitary. Hell's Angels 

w niechlujnych ubraniach, z brudnymi włosami, w dżinsach, w długich butach i dżinsowych 

kurtkach weszli w towarzystwie swych dziewczyn. Pobrzękiwali łańcuchami, palili papierosy 

i wystawiali na pokaz swe insygnia w postaci niemieckich hełmów, emblematów rodowych i tym 

podobnych – wszystko poza motocyklami, które zaparkowali na zewnątrz.  

 

Bhaktowie rozpoczęli rozgrzewający kirtan, tańcząc na scenie tak, jak nauczył ich Swamiji. Ze 

sceny i z kątów wielkiej sali balowej rozlewał się zapach kadzideł. Chociaż większość przybyłej 

publiczności była już dobrze naćpana, atmosfera była spokojna; przyszli tutaj w poszukiwaniu 

duchowych wrażeń. Kiedy na widownię spłynęły pierwsze melodyjne dźwięki mantry, niektórzy 

muzycy przyłączyli się, grając na własnych instrumentach. Rozpoczął się pokaz oświetlenia. 

Zaczęły pulsować światła stroboskopowe, kolorowe piłki podskakiwały w takt muzyki, a na 

podłodze, ścianie i suficie pojawiły się ogromne, pulsujące, kolorowe plamy.  

 

Tuż po ósmej na scenie pojawił się zespół Moby Grape. Ciężkie gitary elektryczne, gitara basowa, 

dwóch perkusistów. Zaczęli pierwszy utwór. Dźwięk z ogromnych głośników wstrząsnął salą, a w 

odpowiedzi z widowni dał się słyszeć ryk aprobaty.  

 

Około dwudziestej pierwszej trzydzieści Swamiji opuścił mieszkanie przy Frederick Street i zajął 

miejsce na tylnym siedzeniu w Cadillacu Harveya. Ubrany był w swe zwykłe szafranowe szaty, 

a wokół szyi zawieszoną miał girlandę z gardenii, których słodki zapach wypełnił samochód. 

W drodze do Avalon mówił o potrzebie otwarcia większej ilości ośrodków.  

 

O godzinie dwudziestej drugiej Swamiji z Kirtananandą i Ranacorą u boku wchodził po schodach 

Avalon. Kiedy wszedł do sali, bhaktowie zadęli w konchy, niektórzy zaczęli bić w bębny, a tłum 

rozstąpił się, robiąc dla niego przejście. Idąc z wysoko uniesioną głową Swamiji sprawiał wrażenie, 

jakby unosił się w powietrzu.  

 

Zupełnie nagle nastąpiła zmiana świateł. Na ścianie pojawiły się obrazy przedstawiające Krysznę 

i Jego rozrywki: na jednym Kryszna wraz z Arjuną na rydwanie, na innym Kryszna jedzący masło, 

Kryszna pokonujący demona mającego postać trąby powietrznej, Kryszna grający na flecie. Kiedy 

Swamiji szedł pośród tłumu, wszyscy wstali oklaskując go i wznosząc okrzyki na jego cześć. 

Wszedł po schodach i miękko usiadł na przygotowanej poduszce. Zapanowała cisza.  

 

Spojrzawszy na Allena Ginsberga, Swamiji powiedział: "Możesz powiedzieć parę słów o mantrze".  

 

Allen zaczął opowiadać o swoich przeżyciach związanych z intonowaniem mantry Hare Kryszna 

i o tym, jak ją pojmuje. Opowiedział historię założenia przez Swamiego świątyni przy Drugiej Alei 

oraz o kirtanach w parku na Tompkins Square, po czym zaprosił wszystkich do świątyni przy 

Frederick Street. Polecał szczególnie poranne kirtany – "zwłaszcza tym, którzy lądując po LSD 

chcieliby ustabilizować swą świadomość".  



 

Następnie przemówił Swamiji. Krótko opisał historię mantry, po czym ponownie spojrzawszy na 

Allena powiedział: "Możesz zaczynać".  

 

Allen zaczął grać na harmonium i śpiewać do mikrofonu mantrę na melodię, którą poznał 

w Indiach. W miarę, jak śpiewał, coraz więcej osób z widowni chwytało melodię i przyłączało się 

do niego. Podczas kirtanu, w miarę jak entuzjazm na widowni wzrastał, na scenę wchodzili muzycy 

z różnych zespołów, aby się przyłączyć. Ranacora – pierwszorzędny perkusista – zaczął grać na 

bębnach Moby Grape. Kiedy na scenę wdrapali się bhaktowie i spora liczba hipisów, przyłączyli się 

także niektórzy gitarzyści basowi i inni muzycy. Pulsowały wielokolorowe reflektory, a piłki 

kołysały się tam i z powrotem, w takt mantry emitowanej teraz z projektora na ścianę: Hare 

Kryszna, Hare Kryszna, Kryszna Kryszna, Hare Hare/Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 

Hare. Kiedy śpiew objął całą salę, niektórzy z hipisów powstali, chwycili się za ręce i zaczęli 

tańczyć.  

 

Allen Ginsberg: Śpiewaliśmy Hare Kryszna cały wieczór. Było to absolutnie wspaniałe – dla 

wszystkich. Był to szczyt uniesienia duchowego na Haight-Ashbury. Po raz pierwszy w San 

Francisco odbywała się impreza muzyczna, w której każdy mógł wziąć udział i wnieść coś od 

siebie. Każdy mógł śpiewać i tańczyć, a nie tylko przyglądać się.  

 

Janaki: Ludzie nie zdawali sobie sprawy z tego, po co intonują. Ale widok tak wielu śpiewających 

osób – nawet jeżeli większość z nich znajdowała się pod wpływem narkotyków – bardzo 

uszczęśliwił Swamijiego. Uwielbiał widok mantrujących ludzi.  

 

Hayagriva: Stałem tuż przy występujących zespołach i ledwie słyszałem. Jednak pomimo wszystko 

byłem w stanie rozróżnić stale potęgujące się intonowanie Hare Kryszna. Na ścianie za mną widniał 

emitowany z projektora ogromny obraz Kryszny w złotym hełmie, z pawim piórem we włosach 

i fletem w ręku.  

 

Następnie Swamiji wstał, wzniósł ramiona i zaczął tańczyć. Gestem rąk zachęcił wszystkich, aby 

się przyłączyli, tak więc ci, którzy jeszcze siedzieli, powstali i zaczęli tańczyć, naśladując delikatne 

ruchy Swamijiego kołyszącego się w lewo i w prawo.  

 

Roger Segal: Sala wyglądała niczym łan pszeniczny kołysany wiatrem. W porównaniu 

z dotychczasowymi imprezami w Avalon Ballroom pełnymi niezdrowych wibracji, ta dawała 

poczucie spokoju. Intonowanie mantry Hare Kryszna ciągnęło się przez ponad godzinę i pod koniec 

wszyscy skakali do góry, wrzeszczeli, a niektórzy nawet płakali i krzyczeli.  

 

Ktoś ustawił przed Swamijim mikrofon i jego głos rozbrzmiewał potężnie przez głośniki. Tempo 

wzmagało się. Swamiji pocił się obficie. Kirtanananda nalegał, aby zatrzymać kirtan. Powiedział, 

że Swamiji jest na to za stary i że wszystko może się źle skończyć. Kirtan jednak trwał i przybierał 

na sile, był coraz szybszy, aż w końcu nie można już było rozróżnić słów mantry wśród płynącej 

z głośników muzyki oraz chóru tysięcy głosów.  

 

Nagle wszystko ucichło. Jedyne, co dało się słyszeć, to głośny szum wzmacniaczy i donośny głos 

Swamijiego ofiarowującego pokłony swemu mistrzowi duchowemu: "Om Visnupada Paramahamsa 

Parivrajakacarya Astottara-śata Śri Śrimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaja ki jaya...! 

Wszelka chwała zebranym bhaktom!"  

 

Swamiji opuścił scenę i przedostawszy się przez kłęby dymu oraz tłumy zgromadzonych wszedł na 

schody wyjściowe, a tuż za nim Kirtanananda i Ranacora. Allen zapowiedział występ następnego 

zespołu.  



 

Zostawiając za sobą salę i pełen uznania tłum, Swamiji stwierdził: "To nie jest miejsce dla 

brahmacarina".  

 

****************  

 

Kilku bardziej rozważnych zwolenników Bhaktivedanty Swamiego z San Francisco czuło, że 

niektórzy z kandydatów do inicjacji nie zamierzają spełnić ślubu wyłącznego oddania i służenia 

przez całe życie, jakie uczeń winien jest swemu guru. "Swamiji – mówili – niektórzy z tych ludzi 

przyszli tylko po to, aby dostać inicjację. Nigdy przedtem ich nie widzieliśmy i więcej ich nie 

zobaczymy". Swamiji odparł, że jest to ryzyko, które musi podjąć. Pewnego dnia wyjaśnił na 

wykładzie w świątyni, że reakcje za przeszłe grzeszne czyny ucznia zostają wymazane z chwilą 

inicjacji, ale mistrz duchowy pozostaje odpowiedzialny za ucznia aż do chwili wyzwolenia go ze 

świata materialnego. Dlatego też Pan Caitanya ostrzegał, że guru nie powinien przyjmować zbyt 

wielu uczniów.  

 

Pewnego wieczoru, w świątyni, w czasie przeznaczonym na pytania i odpowiedzi, wysoki gość 

z brodą podniósł rękę i zapytał Swamijiego: "Czy mogę być inicjowany?"  

 

Tak śmiała, publicznie wypowiedziana prośba zirytowała niektórych uczniów Swamijiego, jednak 

sam Swamiji przyjął ją pogodnie. "Tak – odparł – ale najpierw musisz odpowiedzieć na dwa 

pytania. Kto to jest Kryszna?"  

 

Po krótkim namyśle chłopiec odparł: "Kryszna jest Bogiem". "Tak" – potwierdził Swamiji. "A kim 

ty jesteś?"  

 

Chłopiec ponownie zastanowił się chwilę i powiedział: "Ja jestem sługą Boga".  

 

"Bardzo dobrze" – rzekł Swamiji. "Tak, możesz być jutro inicjowany". Bhaktivedanta Swami 

wiedział, że jego zachodnim uczniom niełatwo będzie trzymać się świadomości Kryszny 

i ostatecznie osiągnąć czystą służbę oddania. Całe ich dotychczasowe życie było przykładem złego 

wychowania i pomimo filozoficznych poszukiwań i formalnej przynależności do chrześcijaństwa, 

większość z nich nie miała żadnej wiedzy o Bogu. Nie wiedzieli nawet, że zakazany seks oraz 

jedzenie mięsa są czymś niewłaściwym, chociaż kiedy im o tym powiedział, zaakceptowali to. 

Dobrowolnie zaczęli intonować Hare Kryszna. Jak więc mógł im odmówić?  

 

Oczywiście, czas pokaże, czy będą w stanie wytrwać w świadomości Kryszny pomimo zawsze 

obecnych powabów mayi. Niektórzy – zgodnie z powszechną tendencją ludzkiej natury – upadną, 

ale inni pozostaną. Przynajmniej ci, którzy będą szczerze przestrzegać jego instrukcji dotyczących 

intonowania mantry Hare Kryszna i będą unikać grzesznych czynności, osiągną sukces. Swamiji 

zilustrował to na przykładzie świeżego jedzenia, które jeśli nie zostanie właściwie zużytkowane, 

popsuje się po kilku dniach. Ale jeśli teraz jest świeże, to mówienie, że w przyszłości ulegnie 

zepsuciu z powodu niewłaściwego wykorzystania, jest tylko przypuszczeniem. Tak, każdy może 

w przyszłości upaść. Jednakże Bhaktivedanta Swami uważał za swój obowiązek zaangażować 

swych uczniów teraz. Uczył ich także metod, dzięki którym – jeśli będą ich przestrzegać – zawsze 

będą mogli uchronić się od upadku.  

 

Tymczasem nawet w porównaniu z nowojorskimi uczniami Swamijiego, nie mówiąc już 

o standardzie wedyjskim, bhaktowie w San Francisco nie przestrzegali zasad zbyt ściśle. Niektórzy 

z nich nadal chodzili na pączki i jedli nieofiarowany pokarm. Jedli również rzeczy zakazane, takie 

jak czekoladę czy lody sprzedawane w sklepach. Byli i tacy, którzy po kirtanie robili sobie tuż za 

drzwiami świątyni przerwę na papierosa. Niektórzy otrzymali inicjację nie wiedząc nawet 



dokładnie, co zgodzili się praktykować.  

 

Kirtanananda: Atmosfera w San Francisco była dużo bardziej rozluźniona. Bhaktowie lubowali się 

w wypadach za róg na kawę i pączki. Ale Swamijiemu podobało się to, że przychodziło tak wielu 

ludzi. Bardzo podobał mu się program w Avalon Ballroom. W San Francisco były dwie grupy 

bhaktów – jedni ściśle przestrzegali zasad i nakazów – kładli nacisk na czystość, drudzy zaś nie byli 

zbyt zainteresowani ścisłym wypełnianiem zasad, chcieli jednak szerzyć świadomość Kryszny tak 

bardzo, jak było to możliwe. Swamiji był tak wspaniały, że przygarnął obie grupy.  

 

*****************  

 

Już poranne i wieczorne kirtany rozsławiły świątynię Radha-Kryszny na terenie Haight-Ashbury, 

a kiedy bhaktowie zaczęli codziennie w południe serwować darmowe posiłki, świątynia stała się 

integralną częścią tamtejszej społeczności. Swamiji polecił swym uczniom, aby po prostu gotowali 

i rozdawali prasadam i to miało być ich jedyne zajęcie w ciągu dnia. Rano mieli gotować, a w 

południe nakarmić wszystkich, którzy przychodzili – czasami 150 do 200 hipisów z ulic Haight-

Ashbury  

 

Przed porannym kirtanem dziewczęta stawiały na piecu owsiankę, a przed śniadaniem pokój 

napełniał się hipisami, z których większość nie spała całą noc. Dla niektórych kasza i owoce były 

pierwszym solidnym posiłkiem od wielu dni.  

 

Jednak gwoździem programu był obiad. Malati wychodziła po zakupy i kiedykolwiek się dało, 

brała produkty za darmo, jako dotację. Kupowała mąkę razową, mączkę groszkową, groch 

w połówkach, ryż i wszelkie tańsze lub darmowe warzywa w rodzaju ziemniaków, marchwii, rzepy 

i buraków. Każdego dnia kucharze gotowali puree ziemniaczane z przyprawami, capati z masłem, 

dal z grochu w połówkach oraz potrawę z warzyw – dla dwustu osób. Takie obiady możliwe były 

tylko dzięki temu, że wielu sprzedawców chętnie udzielało dotacji na dokarmianie hipisów.  

 

Harsarani: Te obiady przyciągały rzesze mieszkańców Hippie Hill, którzy przychodzili oczywiście 

z myślą o napełnieniu żołądka. Byli naprawdę głodni. Trafiali się także inni: tacy, którzy pomagali 

w pracach świątynnych, lecz nie byli inicjowani. Z adapteru płynęły dźwięki muzyki nagranej przez 

Swamijiego oraz jego uczniów w Nowym Jorku. Panowała miła, rodzinna atmosfera.  

 

Haridasa: Jedzenie wynosiliśmy również na zewnątrz, przed główne wejście, choć zasadniczo 

podawaliśmy w środku. To było zdumiewające. Ludzie po prostu tłoczyli się, a my sadzaliśmy ich 

w rzędach od ściany do ściany. Wielu z nich po prostu zjadało swoją porcję i wychodziło. Inne 

sklepy w Haight-Ashbury sprzedawały wszystko, począwszy od korali po płyty z nagraniami 

rockowymi, a nasz sklep różnił się od nich tym, że my niczego nie sprzedawaliśmy, a po prostu 

dawaliśmy  

 

Przyjmowaliśmy wszystkich. Stanowiliśmy pewnego rodzaju schronienie przed zgiełkiem 

i szaleństwami na zewnątrz. Byliśmy w pewnym sensie szpitalem, który przyniósł pomoc wielu 

ludziom, a może nawet ich ocalił. Nie mam na myśli tylko ich dusz, myślę o ich ocalonych ciałach 

i umysłach, tego bowiem, co działo się wówczas na ulicach, nie byli po prostu w stanie znieść. 

Mówię tutaj o przedawkowaniu narkotyków, o ludziach, którzy byli zagubieni i potrzebowali 

otuchy, którzy przychodzili do świątyni jak zbłąkani włóczędzy. 

 

Niektórzy z nich zostali i stali się bhaktami. Codziennie działo się coś niezwykłego, a Swamiji 

widział to i uczestniczył w tym. Pomysł z obiadami wyszedł od niego.  

 

Bardziej dociekliwi, którzy mieli pytania z zakresu wiedzy duchowej, mogli odwiedzić Swamijiego 



w pokoju. Wielu z nich dręczył niepokój z powodu wojny w Wietnamie, aktualnych kłopotów 

związanych z prawem, złymi doświadczeniami z narkotykami, porzuceniem szkoły lub rodziny.  

 

Społeczeństwo było zaniepokojone masowym napływem młodzieży do San Francisco. Zaistniała 

sytuacja stwarzała problem społeczny prawie nie do opanowania. Policja i pracownicy opieki 

społecznej obawiali się problemów związanych ze zdrowiem i nędznymi warunkami życia, 

zwłaszcza w Haight-Ashbury. Niektórzy przedstawiciele klas średnich bali się, że hipisi całkowicie 

opanują sytuację, tak więc lokalne władze z zadowoleniem przyjęły usługi zaoferowane przez 

świątynię Bhaktivedanty Swamiego. W związku z tym, kiedy władze administracyjne dzielnicy 

Haight-Ashbury rozważały powołanie rady do walki z kryzysem, zwróciły się do Bhaktivedanty 

Swamiego z prośbą o uczestnictwo.  

 

Michael Bowen: Bhaktivedanta posiadał zdumiewającą, wypływającą z oddania moc, dzięki której 

odciągał ludzi od narkotyków, zwłaszcza amfetaminy, heroiny i LSD.  

 

Haridasa: Zwykle we wczesnych godzinach rannych do parku przyjeżdżała swoimi budami policja 

i zgarniała śpiących tam nastolatków, którzy uciekli z domu. Robili na nich obławę i próbowali 

odesłać z powrotem. Hipisom potrzebna była wszelka pomoc i oni zdawali sobie z tego sprawę. 

W tej sytuacji świątynia Radha-Kryszna była z całą pewnością swego rodzaju niebem duchowym. 

Te dzieciaki to czuły. Uciekały z domów, żyły na ulicach; nie było miejsca, dokąd mogłyby się 

udać, aby odpocząć i gdzie nikt nie wyrządziłby im krzywdy. Wielu z nich dosłownie wpadało do 

świątyni. Myślę, że ocalono w ten sposób wiele istnień. Gdyby nie Hare Kryszna, ofiar byłoby 

znacznie więcej. To tak, jakbyśmy otwarli świątynię na polu bitwy. Tutaj najtrudniej było tego 

dokonać, lecz właśnie tu było to najbardziej potrzebne. Chociaż do tej pory Swami nie miał do 

czynienia z niczym takim, jako środek zaradczy zastosował mantrę Hare Kryszna i przyniosło to 

cudowne rezultaty. Intonowanie było wspaniałe – i dawało efekty.  

 

Zgodnie z tym, co Allen Ginsberg powiedział pięciu tysiącom hipisów zgromadzonych w Avalon, 

poranne kirtany w świątyni oferowały istotną służbę społeczną dla tych, którzy lądowali po LSD 

i pragnęli ustabilizować swą świadomość. Czasami i sam Allen wpadał rano wraz ze znajomymi po 

wspólnie spędzonej nocy. Od czasu do czasu zdarzało się też, że "lądujący", którzy stracili 

panowanie, wlatywali w środku nocy i lądowali z łomotem.  

 

Pewnej nocy śpiących w świątyni chłopców obudziło łomotanie do drzwi, krzyki i światła 

policyjne. Była druga nad ranem. Kiedy otworzyli drzwi, do pokoju wpadł z hukiem rudy, brodaty 

hipis, krzycząc:  

 

"Och, Kryszna! Kryszna! Pomóż mi! Nie daj mnie zabrać. Och, na litość boską, pomocy!"  

 

Policjant wetknął głowę w drzwi i uśmiechnął się. "Postanowiliśmy go tutaj przywieźć – 

powiedział – bo pomyśleliśmy, że może wy chłopaki będziecie mogli mu pomóc".  

 

"Źle mi w tym ciele" – wykrzyknął chłopiec, kiedy policjant zamknął za sobą drzwi, po czym 

zaczął mantrować z pasją, blednąc i pocąc się obficie z przerażenia. Chłopcy Swamijiego spędzili 

z nim resztę nocy, uspokajali go i mantrowali razem z nim aż do chwili, gdy Swami zszedł na dół 

na kirtan i wykład.  

 

Bhaktowie często wysyłali do Swamijiego wyczerpanych młodych ludzi z problemami. Prawie 

każdemu pozwalali się z nim zobaczyć, nie szczędząc jego cennego czasu. Pewnego razu Ravindra-

svarupa w czasie przechadzki po San Francisco spotkał człowieka, który twierdził, że kiedy 

stacjonował w Wietnamie, zobaczył w swym namiocie przybyszów z Marsa. Mężczyzna, właśnie 

zwolniony ze szpitala wojskowego, powiedział, że z nimi rozmawiał. Ravindra-svarupa 



opowiedział mu o książce Swamiego Łatwa podróż na inne planety. Książka ta potwierdzała 

istnienie życia na innych planetach. Wysunął też przypuszczenie, że Swami prawdopodobnie 

mógłby powiedzieć mu coś więcej na temat istot z Marsa. Tak więc człowiek ten odwiedził 

Swamijiego w jego apartamencie. "Tak – odparł Swamiji – Marsjanie istnieją".  

 

Stopniowo zwolennicy Swamijiego stali się bardziej ostrożni i zaczęli chronić swego mistrza 

duchowego przed osobami, których obecność wydawała się niepożądana. Jedną z takich 

niepożądanych osób był Rabbit, prawdopodobnie najbrudniejszy hipis w całym Haight-Ashbury. 

Włosy miał zawsze w nieładzie, brudne, a nawet pełne wszy. Jego ubranie było obszarpane, 

a oblepione brudem ciało śmierdziało. Chciał spotkać się ze Swamijim, ale bhaktowie odmówili, 

nie chcąc skalać jego pokoju wstrętną, cuchnącą obecnością Rabbita. Jednak pewnego wieczoru, po 

wykładzie, Rabbit czekał za drzwiami świątyni. Kiedy pojawił się Swamiji, Rabbit zapytał: "Czy 

mógłbym się z tobą zobaczyć?" Swamiji wyraził zgodę.  

 

Jeśli chodzi o ludzi rzucających wyzwanie, to niemal każdego wieczoru przychodził ktoś, kto chciał 

spierać się ze Swamijim. Pewien mężczyzna przychodził regularnie mając przygotowane 

argumenty z książki filozoficznej, z której czytał na głos. Swamiji pokonywał go, a mężczyzna 

szedł do domu, przygotowywał następny argument i ponownie przychodził ze swoją książką. 

Pewnego wieczoru, gdy przedstawił swe wyzwanie, Swamiji po prostu na niego spojrzał i nie 

pofatygował się, aby odpowiedzieć. Lekceważenie Swamijiego było następną porażką dla 

mężczyzny, który wstał i wyszedł.  

 

Israel, podobnie jak Rabbit, był następną sławną postacią w Haight-Ashbury. Miał długi koński 

ogon i podczas kirtanu często grał na trąbce. Po jednym z wieczornych wykładów, Israel powiedział 

zaczepnie: "To mantrowanie może i jest fajne, ale co przyniesie światu? Co to da ludzkości?"  

 

Swamiji odparł: "A ty nie należysz do świata? Jeśli tobie się podoba, dlaczego nie miałoby się 

podobać innym? Więc mantruj głośno". Stojący z tyłu wąsaty mężczyzna zapytał: "Czy jesteś guru 

Allena Ginsberga?" Wielu bhaktów wiedziało, że pytanie zawiera podteksty i że odpowiedzieć tak 

lub nie byłoby rzeczą kłopotliwą.  

 

Swamiji odrzekł: "Nie jestem niczyim guru. Jestem sługą wszystkich". Słowa Swamijego sprawiły, 

że cała ta wymiana zdań stała się dla bhaktów transcendentalna. Odpowiedź Swamijiego nie tylko 

była sprytna, lecz wypływała też z głębokiej, naturalnej pokory.  

 

Pewnego ranka na wykład przyszli kobieta z dzieckiem na ręku i mężczyzna z plecakiem. W czasie 

przeznaczonym na pytania i odpowiedzi mężczyzna zapytał: "A co powiesz o moim umyśle?" 

Swamiji dał mu filozoficzną odpowiedź, ale mężczyzna nalegał: "Co z moim umysłem? Co z moim 

umysłem?"  

 

Z błagalnym, współczującym spojrzeniem Swamiji powiedział: "Nie mam innego lekarstwa. 

Proszę, mantruj Hare Kryszna. Nie mam innego wyjaśnienia. Nie mam innej odpowiedzi".  

 

Jednak mężczyzna nie przestawał mówić o swoim umyśle. W końcu jedna z bhaktinek przerwała 

mu: "Zrób, co ci każe. Po prostu spróbuj". Swamiji podniósł karatale i zaczął kirtan.  

 

Pewnego wieczoru jakiś chłopiec wpadł na wykład, oznajmiając z krzykiem, że na Haight Street 

zbiera się wzburzony tłum. Swamiji powinien natychmiast przyjść, przemówić do nich i tym 

sposobem wszystkich uspokoić. Mukunda wyjaśnił, że obecność Swamijiego nie jest tam 

konieczna. Inni też mogą pomóc. Chłopiec spojrzał na Swamijiego w taki sposób, jakby stawiał 

ultimatum: jeśli Swamiji natychmiast nie przyjdzie, dojdzie do rozruchów, za które będzie 

odpowiedzialny. Swamiji odpowiedział tak, jakby był przygotowany na zrobienie tego, co chciał 



chłopiec: "Tak, jestem gotowy". Nikt jednak nie poszedł i rozruchów nie było.  

 

Zwykle podczas kirtanu przynajmniej jeden z tańczących wykonywał ruchy pełne narcyzmu, 

momentami lubieżne do tego stopnia, że Swamiji prosił go, aby przestał. Któregoś wieczoru, 

jeszcze zanim Swamiji zszedł na dół, na kirtanie w świątyni pewna dziewczyna w minispódniczce 

zaczęła wyginać ciało to w jedną, to w drugą stronę. Kiedy jeden z bhaktów poszedł na górę 

i powiedział o tym Swamijiemu, ten odparł, że nie ma problemu. "Niech wykorzysta swą energię 

dla Kryszny. Zaraz zejdę i sam zobaczę". Kiedy Swamiji przyszedł i rozpoczął nowy kirtan, 

dziewczyna, bardzo szczupła, ponownie zaczęła wyginać się i wirować. Swamiji otworzył oczy 

i zobaczył ją, po czym zmarszczył brwi i z niezadowoleniem spojrzał na swoich uczniów. Jedna 

z bhaktinek wzięła ją na bok i wyprowadziła ze świątyni. Kilka minut później dziewczyna wróciła 

mając na sobie spodnie i zaczęła tańczyć w sposób bardziej powściągliwy.  

 

Pewnego dnia Swamiji siedział na podwyższeniu prowadząc wykład. Widownia była pełna. Nagle 

siedząca na oknie dziewczyna podniosła się i zaczęła krzyczeć: "Czy masz zamiar tylko tam 

siedzieć? Co masz zamiar teraz zrobić? No, nie masz nic do powiedzenia? Co zamierzasz zrobić? 

Kim ty jesteś?" Stało się to tak nagle i jej przemowa była tak gwałtowna, że nikt w świątyni się nie 

odezwał. Swamiji nie rozgniewał się i spokojnie siedział. Wydawał się być dotknięty. Tylko 

siedzący przy nim bhaktowie słyszeli, jak powiedział cicho, jakby do siebie: "To najciemniejsza 

ciemność".  

 

Innego wieczoru, podczas wykładu, do siedzącego na podwyższeniu Swamijiego przysiadł się jakiś 

chłopiec. Zmierzył spojrzeniem zgromadzonych i przerwał Swamijiemu – "Chciałbym teraz coś 

powiedzieć".  

 

Swamiji odparł uprzejmie: "Zaczekaj do końca wykładu. Pytania są potem".  

 

Swamiji kontynuował, a chłopiec, w dalszym ciągu siedzący na podwyższeniu, odczekał kilka 

minut, po czym wtrącił ponownie: "Chcę coś powiedzieć. To, co mam do powiedzenia, chcę 

powiedzieć teraz". Siedzący bhaktowie spojrzeli zdziwieni. Pomyśleli, że Swamiji sobie z tym 

poradzi i nie chcieli przeszkadzać. Żaden z nich się nie ruszył. Po prostu siedzieli, podczas gdy 

chłopiec zaczął chaotycznie przemawiać.  

 

Wówczas Swamiji podniósł karatale i powiedział: "W porządku, zacznijmy kirtan". Przez cały 

kirtan chłopiec siedział w tym samym miejscu spoglądając na Swamijiego czasami obłąkańczo, 

a czasami groźnie. Po pół godzinie kirtan dobiegł końca.  

 

Swami, zgodnie ze swym zwyczajem, pokroił jabłko na małe cząstki, po czym wziął do prawej ręki 

nożyk do obierania skórek oraz kawałek jabłka i wyciągnął rękę w kierunku chłopca. Ten popatrzył 

najpierw na Swamiego, potem na jabłko i nóż. W pokoju zapanowała cisza. Swamiji siedział 

nieporuszony, uśmiechając się lekko do chłopca. Po dłuższej, pełnej napięcia chwili chłopiec 

wyciągnął rękę. Kiedy z otwartej dłoni Swamijiego wziął kawałek jabłka, z sali dało się słyszeć 

westchnienie ulgi.  

 

Haridasa: Obserwowałem, jak Swamiji radzi sobie z różnymi sytuacjami. Nie było to łatwe. Dla 

mnie był to prawdziwy sprawdzian jego siły i zrozumienia – jak radzi sobie z tymi ludźmi nie 

odstręczając ich i nie zrażając, czy też nie pobudzając w nich chęci do sprawiania nowych 

kłopotów. Potrafił odwrócić ich uwagę i zanim zdążyli się zorientować, siedzieli cicho, podobnie 

jak dziecko przestaje płakać, kiedy pogładzi się je po główce. Swamiji potrafił to robić za pomocą 

słów, intonacji głosu; cierpliwie pozwalał, aby sami się uspokoili, a nawet wyładowali. 

Przypuszczam, że zdawał sobie sprawę z tego, że bhaktowie nie mogli po prostu powiedzieć: 

"Słuchaj no ty, kiedy przychodzisz do świątyni, nie możesz zachowywać się w taki sposób". Były 



to sprawy delikatnej natury.  

 

Niejednokrotnie ktoś podawał się za Boga. Pod wpływem narkotyków miewali wizje i halucynacje. 

Chcieli przyciągnąć uwagę publiczności. Chcieli, aby ich słuchano i wyczuwało się w nich złość do 

Swamiego. Czasami przez chwilę byli zainspirowani i ich język był jak poezja. Nie byli jednak 

w stanie utrzymać tego na dłuższą metę i ich mowa przekształcała się w bełkot. Swami nie 

zamierzał po prostu ich uspokajać. Nie miał zamiaru się z nimi pieścić. Pytał: "Co masz na myśli? 

Jeśli jesteś Bogiem, to powinieneś posiadać wszelką wiedzę. Musisz posiadać boskie atrybuty. Czy 

jesteś wszechmocny i wszechwiedzący?" Następnie wymieniał wszystkie cechy, które trzeba 

posiadać, aby zostać uznanym za avatarę, za Boga. Rzeczowo udowadniał, że są w błędzie. 

Posiadał wyższą wiedzę, toteż wyjaśniał im: "Jeśli jesteś Bogiem, to czy możesz to zrobić? Czy 

masz taką moc?"  

 

Bywało, że niektórzy uznawali to za wyzwanie i próbowali toczyć ze Swamim walkę słowną. 

Uwaga zebranych kierowała się wówczas ku osobie zakłócającej spokój, dążącej do stania się 

ośrodkiem zainteresowania. Czasami było to niezwykle kłopotliwe. Siedziałem tam 

i zastanawiałem się: "W jaki sposób poradzi sobie z tym gościem? To rzeczywiście niezły numer". 

Ale Swamijiego niełatwo było pokonać. Jeśli nawet nie udało mu się przekonać danej osoby, 

pozostali zebrani przyznawali mu rację, a co za tym idzie, atmosfera się zmieniała i sala uciszała 

osobę zakłócającą spokój. Swamiji zjednywał sobie publiczność wykazując, że człowiek ten nie 

wie, o czym mówi. Wtedy taki delikwent wyczuwał, że nastawienie sali się zmieniło i zdając sobie 

sprawę z tego, że nikt nie ma ochoty słuchać jego gadaniny ani też nie daje jej wiary – milkł.  

 

A zatem Swamiji bardziej rozpraszał wątpliwości słuchających niż osoby pytającej. Robił to nie 

niszcząc tej osoby, używając wyższej inteligencji, a także okazując dużo współczucia. Kiedy tak 

przyglądałem się temu, co robił, zdałem sobie sprawę z tego, że jest wielkim nauczycielem 

i wielkim człowiekiem. Miał tego rodzaju wrażliwość, że nie ranił innych emocjonalnie, a zatem 

kiedy dana osoba siadała i milkła, nie robiła tego w poczuciu poniesionej porażki czy też 

powodowana złością. Nikt nie czuł się zraniony. Co najwyżej czuł się wyprowadzony w pole.  

 

************  

 

"O wpół do siódmej wybierzemy się na przechadzkę" – powiedział pewnego ranka Swamiji. 

"Możecie zawieźć mnie do parku".  

 

W drodze do Stowe Lake w Golden Gate Park towarzyszyło mu kilku bhaktów. Dobrze znali park 

i poprowadzili Swamijiego na malowniczy spacer wokół jeziora, przez mostek, ścieżkami 

wiodącymi przez las i przecinającymi mały strumyczek, mając nadzieję, że zadowolą go pokazując 

mu piękno przyrody.  

 

Wszystko, na co Swamiji patrzył, widział przez pryzmat pism objawionych, a jego komentarze na 

temat najzwyczajniejszych nawet rzeczy pełne były transcendentalnych instrukcji. Podczas spaceru 

snuł na głos rozważania. "Ci, którzy chcą zobaczyć Boga, muszą najpierw zdobyć odpowiednie 

kwalifikacje. Muszą się oczyścić. Na przykład teraz słońce chwilowo jest przesłonięte chmurą. 

Ludzie mówią: ŤO, nie ma słońca...ť Ale słońce jest, tylko nasze oczy zostały zasłonięte".  

 

Chłopcy, niczym przewodnicy turystyczni, zaprowadzili Swamiego do najbardziej malowniczych 

zakątków Podeszli do sunących po jeziorze łabędzi. Swamiji powiedział: "Śrimad-Bhagavatam 

porównuje bhaktów do łabędzi, a literaturę mówiącą o Krysznie do piękna przezroczystej tafli 

jeziora. Ludzie nie będący wielbicielami są niczym wrony przyciągane do śmieci pospolitych 

tematów". Przechodząc przez żwirową ścieżkę zatrzymał się i zwrócił ich uwagę na kamyki. 

"Spójrzcie, jest tyle żywych istot, ile kamyków pod nogami".  



 

Bhaktowie z radością zaprowadzili Swamiego do dolinki, w której rosły ogromne, obsypane białym 

i różowym kwieciem rododendrony Mogąc oglądać Krysznę oczyma Swamiego czuli się 

uprzywilejowani.  

 

Następnego ranka, kiedy Swamiji ponownie chciał udać się do parku, poszło z nim więcej bhaktów. 

Usłyszeli od innych, że podczas spaceru Swamiji okazuje inny nastrój. Chłopcy gotowi byli znowu 

poprowadzić Swamiego nowymi szlakami wokół jeziora; ale on, nie informując o zmianie planów, 

spacerował tam i z powrotem po makadamowej drodze nad jeziorem.  

 

Swamiji zatrzymał się pod rozłożystym drzewem i wskazał na ptasie odchody na ziemi. 

Z poważnym wyrazem twarzy zwrócił się do stojącego przy nim chłopca i zapytał: "Co to 

oznacza?" Chłopiec zaczerwienił się. "Ja... och... nie wiem, co to znaczy". Swamiji, zamyślony, 

czekał na odpowiedź. Wokół zebrali się bhaktowie. Chłopiec uważnie przyglądał się odchodom. 

Myślał, że może Swamiji oczekuje od niego odpowiedzi rozszyfrowującej jakieś ukryte znaczenie 

wzoru odchodów, podobnie jak ludzie przepowiadają przyszłość z fusów. Czując, że powinien coś 

powiedzieć, wybąkał: "To są... och... odchody, odchody... och... ptasie". Swamiji uśmiechnął się 

i skierował wzrok na innych oczekując odpowiedzi. Nikt się nie odezwał.  

 

"To znaczy – rzekł Swamiji – że te ptaki [słowo birds wymówił jako bards] przebywały na tym 

samym drzewie ponad dwa tygodnie". Roześmiał się. "Nawet ptaki przywiązują się do swoich 

mieszkań".  

 

Kiedy minęli pole do gry w krążki i mężczyzn grających w warcaby, Swamiji przystanął i zwrócił 

się do chłopców: "Spójrzcie tylko. Starzy ludzie w tym kraju nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Bawią 

się więc jak dzieci i trwonią swe ostatnie dni, które powinni przeznaczyć na rozwój świadomości 

Kryszny. Ich dzieci podorastały i odeszły, więc nadszedł czas, który naturalnie powinien być 

przeznaczony na rozwój duchowy. Lecz z nimi jest inaczej. Mają koty czy psy i zamiast służyć 

Bogu, służą psu. To największe nieszczęście. Ale nie można przemówić im do rozsądku. Mają 

utarte sposoby myślenia. Dlatego zwracamy się do młodzieży, która poszukuje". 

 

Kiedy Swamiji wraz z towarzyszącymi mu chłopcami minął spadzisty trawnik opodal Kezar Drive, 

bhaktowie powiedzieli, że to jest właśnie słynne Hippie Hill. Wczesnym rankiem na łagodnie 

opadającym zboczu wzgórza i rozległej, spokojnej łące otoczonej rzędem eukaliptusów i dębów 

panowała cisza i spokój. Ale już za kilka godzin zbiorą się tutaj setki hipisów, by rozłożyć się na 

trawie, spotkać z przyjaciółmi i unieść w psychodelicznym transie. Swamiji poradził chłopcom, aby 

przychodzili tutaj i urządzali kirtany.  

 

Intonowanie było popularne i przyciągało o wiele więcej ludzi, niż pierwsze kirtany w nowojorskim 

Tompkins Square Park. Czasami Swamiji przychodził osobiście i przyłączał się do bhaktów. 

Pewnej niedzieli pojawił się niespodziewanie i ku radosnemu zdumieniu bhaktów, usiadł i zaczął 

grać na mridandze, donośnym głosem prowadząc śpiew.  

 

Swamiji był w centrum zainteresowania. Wyróżniały go nawet jego wiek i ubiór. Podczas gdy inni 

ludzie w parku byli na ogół młodzi, ubrani w dżinsy i rozmaite hipisowskie stroje, Swamiji miał 

siedemdziesiąt lat i ubrany był w szafranowe szaty. Także to, że wszyscy bhaktowie witali go 

z wielką radością i składali mu pokłony, a teraz patrzyli na niego z wzrokiem pełnym uczucia, 

sprawiło, że widzowie spoglądali na niego z zaciekawieniem i szacunkiem. Gdy tylko usiadł, 

zgromadziła się wokół niego grupka małych dzieci. Uśmiechnął się do nich i zręcznie uderzył 

w mridangę, w ten sposób oczarowując je i rozbawiając.  

 

Govinda dasi: Z chwilą przybycia Swamijiego kirtan nabrał biegłości i powagi, czego wcześniej 



brakowało. Nie byliśmy już dzieciakami z San Francisco intonującymi mantrę Hare Kryszna. Teraz 

to co robiliśmy, nabrało historycznej głębi i znaczenia. Teraz kirtan był autoryzowany. Obecność 

Swamiego nadała intonowaniu świętych imion wiekowego, historycznego charakteru. Wraz ze 

Swamijim przybyła cała sukcesja uczniów.  

 

Po godzinie intonowania Swamiji przerwał kirtan i zwrócił się do zebranych: "Hare Kryszna, Hare 

Kryszna, Kryszna Kryszna, Hare Hare/Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jest to 

transcendentalna wibracja dźwiękowa. Ponieważ jest ona transcendentalna, przemawia do 

wszystkich, nawet do tych, którzy nie rozumieją języka tego dźwięku. Na tym polega jej piękno. 

Reagują na nią nawet dzieci.."  

 

Po pięciominutowej przemowie Swamiji rozpoczął kolejny kirtan. Niektórzy z obecnych chwycili 

się za ręce, uformowali koło i zaczęli tańczyć. Przyglądając się kręgowi ludzi, którzy śpiewali Hare 

Kryszna i tańczyli wokół niego, Swamiji wydawał się być głęboko zadowolony. I chociaż 

entuzjazm tych hipisów często był dziki i pełen zmysłowości, niemniej jednak dzięki intonowaniu 

Hare Kryszna całe zgromadzenie nabierało słodyczy. Dla Swamijiego najważniejsze było to, że 

intonowanie trwało i trwało. Ubrany w szafranowe szaty, które wydawały się subtelnie zmieniać 

barwy w bladym popołudniowym słońcu, obserwował zgromadzenie z ojcowską życzliwością; nie 

stawiał żadnych ograniczeń – po prostu zapraszał wszystkich do intonowania Hare Kryszna.  

 

*************  

 

Pewnego dnia Malati wpadła do mieszkania Swamijiego, wyjęła ze swej torby na zakupy malutki 

przedmiot i umieściła go na biurku. "Co to jest, Swamiji?"  

 

Bhaktivedanta Swami zobaczył przed sobą trzycalową figurkę ze spłaszczoną głową, czarną, 

uśmiechniętą twarzą i dużymi, okrągłymi oczyma. Figurka miała krótkie, grube, wystające do 

przodu ręce i prosty, zielonożółty tors bez widocznych stóp.  

 

Swamiji natychmiast złożył ręce i skłonił głowę ofiarowując tej małej figurce wyrazy szacunku.  

 

"Przyniosłaś Pana Jagannatha, Pana wszechświata"- powiedział z uśmiechem w błyszczących 

oczach. "To Kryszna. Dziękuję ci bardzo". Swamiji promieniał radością, a Malati i inni przysiedli 

się do niego zdumieni i szczęśliwi, że widzą go tak zadowolonego. Swamiji wyjaśnił, że Pan 

Jagannatha to Bóstwo Kryszny czczone w całych Indiach od tysięcy lat. Powiedział, że wielbiony 

jest wraz z dwoma innymi Bóstwami: Swym bratem Balaramą oraz siostrą Subhadrą.  

 

Podekscytowana Malati stwierdziła, że w Cost Plus, sklepie z towarami importowanymi, gdzie 

znalazła małego Jagannatha, były jeszcze inne, podobne figurki. Swamiji kazał, aby tam wróciła 

i kupiła je. Malati powiadomiła o tym męża, Śyamasundarę, po czym oboje pośpiesznie wrócili do 

sklepu i kupili pozostałe dwie figurki z kompletu.  

 

Z prawej strony Swamiji ustawił uśmiechniętego Jagannatha z czarną twarzą. W środku postawił 

najmniejszą figurkę przedstawiającą Subhadrę – z czerwonymi, uśmiechniętymi ustami oraz 

prostokątnym czarno-żółtym tułowiem. Trzecia figurka, Balarama, z białą, okrągłą głową, z oczyma 

otoczonymi czerwoną obwódką i szczęśliwym, czerwonym uśmiechem, miała – podobnie jak 

Jagannatha – wyciągnięte do przodu ręce i stała na niebiesko-żółtej podstawce. Swamiji postawił 

Go koło Subhadry. Spoglądając na stojącą na biurku trójkę, Swamiji zapytał, czy ktoś umie rzeźbić. 

Śyamasundara powiedział, że był rzeźbiarzem, więc Swamiji poprosił go, aby wyrzeźbił kopie 

małego Jagannatha, Balaramy i Subhadry o wysokości trzech stóp.  

 

Bhaktivedanta Swami opowiedział im, że ponad dwa tysiące lat temu panował król Indradyumna, 



który był bhaktą Pana Kryszny. Maharaja Indradyumna pragnął mieć statuetkę Pana w postaci, 

w jakiej objawił się On, gdy podróżował do świętego miejsca Kuruksetra w czasie zaćmienia 

Słońca. Pan udał się tam powozem wraz ze Swym bratem i siostrą. Król zwrócił się do słynnego 

artysty z planet niebiańskich, Viśvakarmy, z prośbą o wyrzeźbienie tych trzech form. Viśvakarma 

zgodził się pod warunkiem, że nikt nie przerwie jego pracy. Król czekał przez długi czas, podczas 

gdy Viśvakarma pracował w odosobnieniu. Jednak pewnego dnia król poczuł, że nie jest w stanie 

już dłużej czekać i wtargnął do pracowni Viśvakarmy, aby zobaczyć, jak przebiega praca. Zgodnie 

z postawionym warunkiem Viśvakarma zniknął i pozostawił nie dokończone formy trzech Bóstw. 

Niemniej jednak królowi tak bardzo podobały się cudowne postacie Kryszny, Balaramy i Subhadry, 

że postanowił czcić Je w takiej formie, w jakiej Je zastał. Zainstalował Je w świątyni i zaczął czcić 

z wielkim przepychem.  

 

Od tego czasu, kontynuował Bhaktivedanta Swami, Pan Jagannatha czczony jest w całych Indiach, 

a zwłaszcza w stanie Orissa, gdzie w Puri znajduje się Jego ogromna świątynia. Co roku, podczas 

gigantycznego festiwalu Ratha-yatra, do Puri przybywają miliony pielgrzymów z całych Indii, aby 

oddać cześć Bóstwom Pana Jagannatha, Balaramy i Subhadry jadącym w procesji na trzech 

ogromnych wozach. Pan Caitanya, który spędził w Jagannatha Puri ostatnich osiemnaście lat swego 

życia, zwykł tańczyć i śpiewać w ekstazie przed Bóstwem Pana Jagannatha podczas corocznego 

festiwalu Ratha-yatra.  

 

Rozumiejąc, że Pan Jagannatha pojawił się w San Francisco z woli Kryszny, Swamiji stwierdził, że 

powinni dołożyć wszelkich starań, aby przyjąć i wielbić Pana Jagannatha we właściwy sposób. Jeśli 

Śyamasundara wyrzeźbi formy Bóstw, to on osobiście zainstaluje je w świątyni i wówczas 

bhaktowie będą mogli zacząć Je wielbić. Powiedział, że San Francisco może zostać przemianowane 

na New Jagannatha Puri. Zaśpiewał: jagannathah svami nayana-patha-gami bhavatu me. "To jest 

mantra do Pana Jagannatha" – powiedział. "Jagannatha znaczy ŤPan wszechświatať. ŤO Panie 

wszechświata, ukaż mi się łaskawieť. To bardzo pomyślne, że zechciał się On tutaj pojawić".  

 

Syamasundara kupił trzy duże kloce twardego drewna, a Swamiji sporządził szkic, na którym 

zaznaczył wiele detali. Posługując się małymi figurkami Śyamasundara obliczył proporcje oraz 

nowe wymiary i zabrał się do rzeźbienia na balkonie swego mieszkania. Tymczasem bhaktowie 

zakupili w Cost Plus resztę małych figurek Jagannatha i od tej chwili weszło w modę posiadanie 

takiej figurki przyklejonej do zwykłego naszyjnika, który zawieszano wokół szyi. Swamiji objaśnił, 

że ponieważ Pan Jagannatha jest bardzo liberalny i łaskawy dla najbardziej upadłych, bhaktowie 

wkrótce będą mogli wielbić Go w świątyni. Wielbienie form Radhy i Kryszny wymaga bardzo 

wysokiego i ścisłego standardu, na który bhaktów jeszcze nie stać, ale Pan Jagannatha jest tak 

łaskawy, że można Go wielbić w prosty sposób (głównie przez intonowanie Hare Kryszna), nawet 

jeśli bhaktowie nie są zbyt zaawansowani. Stopniowo, wraz z ich postępem duchowym, Swamiji 

odkryje przed nimi coraz więcej szczegółów procesu wielbienia Bóstw wraz z podstawami 

teologicznymi, na których się on opiera.  

 

Wieczorem w dniu instalacji, pokój, w którym miała odbyć się ceremonia, wypełniony był do 

granic możliwości bhaktami oraz gośćmi rekrutującymi się spośród hipisów. Swamiji był już 

obecny i panowała świąteczna, pełna czci atmosfera. Było to wielkie wydarzenie. Na ołtarzu 

postawiono dopiero co wyrzeźbione formy Bóstw, które skupiły na Sobie wszystkie spojrzenia. 

Stojące na półce z czerwonego drewna pod żółtym baldachimem postacie oświetlone były 

reflektorami. Bóstwa nie miały na sobie żadnych szat czy ozdób, tylko były świeżo pomalowane na 

kolory: czarny, czerwony, biały, zielony, żółty i niebieski – w jaskrawych odcieniach. Uśmiechały 

się. Swamiji także patrzył na nie, spoglądając w górę, na wysoki ołtarz.  

 

Następnie Swamiji rozpoczął ceremonię instalacji Bóstw. Było tutaj wszystko, co niezbędne do 

życia duchowego: świątynia, bhaktowie, książki, Bóstwa, prasadam. Pragnął, aby ci młodzi ludzie 



skorzystali z tego. Dlaczego mieliby dalej żyć jak zwierzęta i sądzić, że życie duchowe to 

prowadzone po omacku poszukiwania "czegoś"? Powinni skorzystać z łaski Kryszny i uczynić swe 

życie szczęśliwym i pomyślnym. To właśnie był powód, dla którego Swamiji był ich 

niestrudzonym sługą.  

 

Swamiji: "Hayagriva? Podejdź tutaj". Swamiji polecił przynieść dużą świecę na tacy. Zgodnie 

z jego planem ceremonia miała być skromna i polegać miała na tym, że bhaktowie i goście będą 

kolejno podchodzić i ofiarowywać ogień zataczając nim kręgi przed Bóstwami Jagannatha. "Należy 

zapalić świecę – poinstruował go Swamiji – i w czasie trwania kirtanu ofiarować Bóstwu w ten 

sposób. [Swamiji zatoczył rękami koło przed Bóstwem.] Widzisz?"  

 

Hayagriva: "Tak, tak".  

 

Swamiji: "Tak – wczasie kirtanu. A kiedy osoba ofiarowująca się zmęczy, to ktoś, jakiś bhakta, 

powinien ją zmienić. A gdy i ta osoba się zmęczy, powinna przekazać następnej, i tak dalej, aż do 

końca kirtanu. Zaczniecie już teraz, w czasie tego kirtanu. Rozumiesz? Tak. Ty rozpoczniesz, a jak 

będziesz zmęczony, przekażesz to następnej osobie. Będzie to się odbywało w ten sposób".  

 

Ze swego miejsca Swamiji kierował czynnościami Hayagrivy, gdy ten szedł ze świecą w kierunku 

Bóstw. Kilka dziewcząt chichotało w nerwowym oczekiwaniu. "Przed Bóstwem" – powiedział 

Swamiji. "W porządku. A teraz zacznijmy kirtan".  

 

Swamiji zaczął grać na karatalach i śpiewać mantrę Hare Kryszna na popularną melodię, którą 

wprowadził w Ameryce. "Bardziej do przodu" – zawołał i nakazał Hayagrivie gestem, aby stanął 

tuż przed Bóstwami. Bhaktowie oraz goście powstali z miejsc i zaczęli tańczyć. Wznosili ramiona, 

kołysali się rytmicznie przestępując z nogi na nogę, z twarzami zwróconymi ku świetlistym, 

osobowym formom Bóstw, i śpiewali. Światła na baldachimie zaczęły błyskać różnymi kolorami: 

niebieskim, czerwonym i żółtym, oświetlając niezwykłe oczy Pana Jagannatha, Subhadry 

i Balaramy. Mukunda, który postarał się o oświetlenie, uśmiechał się i spoglądał w kierunku 

Swamijiego w nadziei uzyskania aprobaty. Swamiji skinął głową i z pełną mocą kontynuował 

śpiew.  

 

Młodzi hipisi śpiewali i tańczyli z entuzjazmem, wiedząc, że kirtan trwał zwykle godzinę. 

Niektórzy z nich zdołali nawet uchwycić sens słów Swamijiego, kiedy mówił o tym, że trzeba 

skupić umysł na osobowej formie Najwyższego Pana, a także zrozumieli, gdy Swamiji popatrzył na 

Bóstwa i rzekł: "Tutaj jest Kryszna". Pozostali nie wiedzieli, o co chodzi, niemniej jednak uważali, 

że śpiewanie Hare Kryszna i przyglądanie się uśmiechniętym od ucha do ucha wielkookim 

Bóstwom, stojącym na ołtarzu pośród kwiatów i dymiących kadzideł, jest po prostu wspaniałe.  

 

Bhaktivedanta Swami patrzył z przyjemnością, jak jedna osoba po drugiej ofiarowuje ogień Panu 

Jagannathowi. Była to prosta procedura instalacji Bóstw. Jakkolwiek w dużych świątyniach 

w Indiach instalacja Bóstwa wiązała się z zawiłą, ścisłą procedurą i ciągnęła się nieprzerwanie 

przez wiele dni, kierowana przez wysoko opłacanych braminów, tutaj, w San Francisco, nie było 

takich osób, a poza tym nie było możliwości utrzymania wielu innych standardów.  

 

Według kastowych braminów z Indii dotykanie Pana Jagannatha i prowadzenie procesu wielbienia 

przez osoby nie będące hindusami jest herezją. Poza Swamijim nikt z tutaj obecnych nie dostałby 

nawet pozwolenia na wejście do świątyni Jagannatha w Puri. Biały człowiek, mieszkaniec Zachodu, 

nie może oglądać Pana Jagannatha – z wyjątkiem jednego razu w roku w czasie Jego przejażdżki 

wozem podczas festiwalu Ratha-yatra. Jednak takie ograniczenia były tylko społecznym 

zwyczajem, a nie zaleceniem pism świętych. Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati wprowadził proces 

wielbienia Bóstw i inicjacji dla wszystkich, bez względu na pochodzenie, przynależność rasową czy 



narodowość. Także Bhaktivinoda Thakura, ojciec Bhaktisiddhanty Sarasvatiego, tęsknił za dniem, 

w którym ludzie z Zachodu połączą się ze swymi hinduskimi braćmi i będą wspólnie śpiewać Hare 

Kryszna.  

 

Bhaktivedanta Swami przybył na Zachód w celu wypełnienia pragnień i wizji swego mistrza 

duchowego oraz Bhaktivinody Thakury. Zatem obecnie – jeśli ludzie z Zachodu mieli stać się 

prawdziwymi vaisnavami – należało dać im proces wielbienia Bóstw. W przeciwnym razie trudniej 

będzie się im oczyścić. Bhaktivedanta Swami całkowicie ufał wskazówkom swego mistrza 

duchowego oraz pismom świętym. Wierzył w to, że Pan Jagannatha jest szczególnie łaskawy dla 

upadłych. Modlił się, aby Pan wszechświata nie czuł się urażony tym przyjęciem w New 

Jagannatha Puri.  

 

Kiedy kirtan dobiegł końca, Swamiji poprosił Haridasa o przyniesienie świecy, a następnie 

przesunął ręce nad jej płomieniem i dotknął czoła. "Tak – powiedział – pokaż wszystkim. 

Każdemu. Weź to w ten sposób i podejdź do każdego". Pokazał, w jaki sposób Haridasa powinien 

zbliżyć się z ogniem kolejno do każdej osoby znajdującej się w pokoju, tak aby wszyscy obecni 

mogli dotknąć rękami płomieni, a następnie dotknąć czoła, tak jak on sam to pokazał. Gdy Haridasa 

podchodził z ogniem od jednej osoby do drugiej, kilku bhaktów rzuciło na tacę drobne monety, 

a inni poszli za ich przykładem.  

 

Swamiji objaśniał dalej: "Bhagavatam poleca słuchanie, intonowanie, myślenie i wielbienie. Proces, 

jaki przed chwilą wprowadziliśmy z okazji pojawienia się Jagannatha Swamiego oznacza, że 

obecnie świątynia ta jest świątynią w pełnym tego słowa znaczeniu. Tak wygląda proces wielbienia. 

Nosi on nazwę arati. To arati będzie się odbywało pod koniec kirtanu. A w zakres procesu 

wielbienia wchodzi przyjęcie ognia i danie czegoś w ofierze odpowiednio do możliwości. Jest to 

więc prosty proces i jeśli będziecie go przestrzegać, zobaczycie, jaką realizację Prawdy Absolutnej 

wam przyniesie.  

 

"Proszę was jeszcze o jedno: wszyscy bhaktowie, którzy przychodzą do świątyni, powinni 

przynieść ze sobą jeden owoc i jeden kwiat. Jeśli możecie przynieść więcej owoców i więcej 

kwiatów, to wspaniale. Jeśli nie, to kupienie jednego kwiatu i jednego owocu nie powinno być zbyt 

dużym wydatkiem. Następnie ofiarujcie je Bóstwu. Więc proszę was, kiedy przychodzicie do 

świątyni, przynoście te rzeczy. Może to być jakikolwiek owoc. Nie znaczy to, że musicie przynosić 

bardzo drogie owoce. Jakikolwiek owoc. Na co was stać. Jeden owoc i jeden kwiat".  

 

Przerwał i rozejrzał się po pokoju: "Dobrze, a teraz możecie rozdać prasadam".  

 

Goście usiedli w rzędach na podłodze, a bhaktowie zaczęli rozdawać prasadam, pierwszy talerz 

podając Swamijiemu. Wśród potraw były te, których gotowania Swamiji osobiście uczył bhaktów 

w swej kuchni, mianowicie: samosy, halava, purisy, ryż, kilka rodzajów gotowanych warzyw, 

czatnej z owoców, słodycze – wszystkie specjały niedzielnych uczt. Goście byli urzeczeni prasadam 

i jedli tyle, ile tylko mogli dostać. W czasie gdy uczniowie Swamiego, a szczególnie specjalizujące 

się w tym bhaktinki, nakładali coraz więcej prasadam, goście prowadzili towarzyskie rozmowy 

i odprężeni, rozkoszowali się nastrojem wieczoru. Po spróbowaniu wszystkich potraw, Swamiji 

uniósł do góry brwi i stwierdził: "Bardzo dobre. Wszelka chwała kucharzom!"  

 

Obecność Pana Jagannatha sprawiła, że świątynia natychmiast nabrała niezwykłego uroku. 

Bhaktowie codziennie robili dla Niego girlandy. Z Nowego Jorku przybyły właśnie namalowane 

przez Jadurani obrazy Pana Visnu, a Govinda dasi namalowała duży portret Swamijiego, który 

wisiał teraz tuż obok jego siedzenia. Bhaktowie powiesili na ścianach także hinduskie ryciny 

przedstawiające Krysznę. Światła padające na Pana Jagannatha wywoływały wrażenie, jakby Jego 

oczy pulsowały, a barwy ciała zmieniały się. Stał się zatem nadzwyczajną atrakcją 



w psychodelicznym Haight-Ashbury  

 

Stosując się do prośby Swamijiego, zarówno bhaktowie, jak i goście zaczęli przynosić dary 

i składać je w ofierze na ołtarzu Pana Jagannatha. Przychodzący hipisi zostawiali wszystko, co 

tylko mogli: kłos pszenicy pół bochenka chleba, paczkę rodzynków, cukierka czy świece, kwiaty 

lub owoce. Usłyszawszy o tym, że przed użyciem czegoś samemu należy wpierw ofiarować to 

Bogu, niektórzy z hipisów zaczęli znosić swoje nowo nabyte ubrania i przed założeniem ich na 

siebie ofiarowywali je Panu Jagannathowi z modlitwą. Nie stosowali się do Jego wskazówek, 

jednakże pragnęli, aby ich pobłogosławił.  

 

Każdego wieczoru bhaktowie wykonywali ceremonię arati tak, jak nauczyli się od Swamijiego, 

czyli po kolei ofiarowując ogień przed ołtarzem Pana Jagannatha. Na pytanie bhaktów, czy mogą 

wzbogacić ceremonię, Swamiji odparł, że mogą ofiarowywać także kadzidła. Powiedział, że istnieje 

tak dużo szczegółów związanych z wielbieniem Bóstw, że ich ilość byłaby w stanie dać bhaktom 

zajęcie na dwadzieścia cztery godziny na dobę, ale jeśli powiedziałby im to wszystko naraz, 

zemdleliby. 

 

Rozmawiając prywatnie w pokoju z jednym z uczniów, Swamiji powiedział, że podczas kirtanu 

w świątyni myślał o Panu Caitanyi tańczącym przed Panem Jagannathem. Opowiedział, jak Pan 

Caitanya udał się do Puri i tańczył przed Panem Jagannathem w takiej ekstazie, że nie mógł 

wypowiedzieć niczego poza "Jag... Jag..." Pan Caitanya myślał: "Kryszno, od tak dawna pragnąłem 

Cię zobaczyć. A teraz widzę Cię". Gdy Pan Caitanya przebywał w Puri, przychodziło do Niego 

z wizytą po pięćset osób na raz i każdego wieczoru odbywał się ogromny kirtan z udziałem czterech 

grup z instrumentami. W każdej takiej grupie było czterech mridangistów i osiem osób grających na 

karatalach. "Jedna grupa po tej stronie, druga po tamtej" – wyjaśniał Swamiji. "Jedna z przodu, 

druga z tyłu, a pośrodku Caitanya Mahaprabhu. Wszyscy tańczyli i cztery grupy śpiewały ŤHare 

Kryszna, Hare Kryszna, Kryszna Kryszna...ť Tak było przez cały czas pobytu Pana Caitanyi 

w Jagannatha Puri".  

 

Bhaktowie rozumieli, że istniała ogromna różnica pomiędzy nimi samymi a Swamijim. On nigdy 

nie był hipisem. Nie czuł się jak u siebie pośród iluzorycznej atmosfery Haight-Ashbury wywołanej 

wpływem LSD, pośród psychodelicznych plakatów, muzyków rockowych, hipisowskiego żargonu 

i ulicznych włóczęgów. Wiedzieli, że różnił się od nich, chociaż czasami o tym zapominali. 

Każdego dnia spędzał z nimi tak dużo czasu – jadł z nimi, żartował i polegał na nich. Czasami 

jednak przypominali sobie o jego specyficznej tożsamości. Gdy śpiewał z nimi w świątyni przed 

Panem Jagannathem, on – w odróżnieniu od nich – myślał o kirtanach Pana Caitanyi przed Panem 

Jagannathem w Puri. Patrząc na Jagannatha, Pan Caitanya widział Krysznę, a Jego miłość do 

Kryszny była tak ogromna, że doprowadzała Go do szaleństwa. Swamiji zagłębiał się w te sprawy 

o wiele bardziej, niż jego uczniowie mogli pojąć, a jednak przebywał z nimi jako ich najlepszy 

przyjaciel i duchowy przewodnik. Był sługą, który uczył ich, jak się modlić, aby być zdolnym 

służyć Krysznie: "O Panie wszechświata, ukaż mi się łaskawie".  

 

*************  

 

Górna szata lekko otulała jego ramiona, kiedy tuż przed odjazdem stał przy otwartych drzwiach 

samochodu i patrzył w stronę żegnających go bhaktów oraz świątyni – sklepiku. Nie był to już 

zwyczajny sklep. Miejsce to stało się czymś wartościowym: New Jagannatha Puri. Śrila 

Bhaktisiddhanta Sarasvati poprosił go, aby tu przyjechał. Który z jego braci duchowych mógł sobie 

wyobrazić, jak bardzo zwariowani byli ci amerykańscy hipisi, w halucynacjach pod wpływem 

narkotyków krzyczący "Jestem Bogiem!"? Tak wiele nieszczęśliwych i szalonych dziewcząt 

i chłopców, pomimo zamożności i wykształcenia. Jednak teraz – dzięki zetknięciu się ze 

świadomością Kryszny – niektórzy z nich odnajdywali szczęście.  



 

W dzień przyjazdu Swamijiego reporter zapytał go, dlaczego przybył do Haight-Ashbury. Odparł 

na to: "Ponieważ czynsze są tutaj niskie". Pragnął szerzyć ruch Pana Caitanyi; z jakich innych 

przyczyn zamieszkałby w tym małym, walącym się sklepiku w sąsiedztwie chińskiej pralni 

i Diggers Free Store? Reporterzy zapytali, czy do przyjmowania świadomości Kryszny zaprasza 

także hipisów i przedstawicieli bohemy "Tak – powiedział – każdego". Wiedział bowiem, że 

z chwilą przyłączenia się do niego staną się innymi ludźmi.  

 

Obecnie bhaktowie stanowili jedną rodzinę. Jeśli będą stosowali się do jego wskazówek, utrzymają 

swą siłę. Jeśli będą szczerzy, Kryszna im pomoże. Był wśród nich Pan Jagannatha i mieli wielbić 

Go z pełną wiarą. Dzięki intonowaniu Hare Kryszna i stosowaniu się do wskazówek swego mistrza 

duchowego będą się oczyszczać.  

 

Swamiji, w asyście kilku uczniów, wsiadł do samochodu i udał się na lotnisko, a w ślad za nim 

kawalkada samochodów z bhaktami. Na lotnisku bhaktowie płakali. Swamiji zapewnił ich, że 

wróci, jeśli zorganizują festiwal Ratha-yatra. "Musicie zorganizować procesję na głównej ulicy" – 

powiedział. "Zróbcie to dobrze. Musimy przyciągnąć wielu ludzi. W Jagannatha Puri takie procesje 

odbywają się każdego roku. Wtedy Bóstwo może opuścić świątynię".  

 

Wiedział, że będzie musiał tutaj wrócić, aby dopilnować rozwoju delikatnej roślinki służby 

oddania, którą zasadził w ich sercach. W przeciwnym razie jak mógłby oczekiwać od tych 

neofitów, że przetrwają w tym oceanie materialnych pragnień zwanym Haight-Ashbury? Raz za 

razem obiecywał im, że powróci. Prosił ich – Mukundę, Śyamasundarę, Guru dasa, Jayanandę, 

Subala, Gaurasundarę, Hayagrivę, Haridasa i dziewczęta – by współpracowali ze sobą.  

 

Zaledwie dwa i pół miesiąca temu przybył na to samo lotnisko witany przez tłum śpiewających 

młodych ludzi. Wielu z nich było teraz jego uczniami, z trudem przyjmującymi swoją duchową 

tożsamość i złożone śluby. Jednakże rozstawał się z nimi bez skrupułów. Wiedział, że niektórzy 

z nich mogą upaść, jednakże nie mógł pozostać z nimi na zawsze. Jego czas był ograniczony.  

 

Bhaktivedanta Swami, ojciec dwóch małych grup neofitów, czule żegnał się z jedną z nich 

i kierował się na wschód, gdzie druga grupa oczekiwała go w zupełnie innym, radosnym nastroju.  

 

*************  

 

Nowy Jork Maj 1967 roku  

 

Nic nie wskazywało na to, że zdrowie Swamijiego pogorszy się, a nawet jeśli były jakieś znaki 

ostrzegawcze, to nikt nie zwrócił na nie uwagi. Gdy wyjeżdżał z San Francisco do Nowego Jorku, 

nikt z bhaktów nie przekazał żadnej wiadomości, że Swamiji powinien zwolnić tempo. Co prawda 

Swamiji mówił o "blokadzie" w uszach po odbyciu pięcio- i półgodzinnego lotu, ale poza tym 

wyglądał dobrze. Nie odpoczął, tylko zaraz po uroczystym powitaniu na lotnisku przez trzy godziny 

prowadził w świątyni wykład i kirtan. Dla swych nowojorskich uczniów był kimś bardzo drogim 

i zachwycającym i swą obecnością, spojrzeniami oraz słowami zwiększał ich świadomość Kryszny. 

Dla nich jego podeszły wiek (miał wówczas 72 lata) był po prostu jeszcze jedną z jego 

transcendentalnych cech. On był ich siłą, a zatem nigdy nie zastanawiali się nad jego siłą.  

 

Pewne oznaki wskazywały na to, że powinien uważać na siebie. Przeżył ciężkie chwile podczas 

programu telewizyjnego Allena Burke'a i w drodze powrotnej powiedział, że światła telewizyjne 

wywołały u niego tak przenikliwy ból głowy, iż w pewnym momencie wydawało mu się, że nie 

będzie w stanie kontynuować występu.  

 



Pewnego dnia podczas wykładu Rupanuga, siedzący najbliżej podwyższenia Swamiego, zauważył, 

że gdy Swamiji mówi, drży mu ręka. Natomiast rankiem kilka miesięcy wcześniej, w dzień po 

nagraniu płyty, Kirtanananda był przy tym, jak Swamiji długo nie mógł zasnąć skarżąc się na 

dygotanie serca i niemożność zrobienia ruchu. "Jeśli kiedykolwiek poważnie zachoruję – 

powiedział wtedy do Kirtananandy – nie wzywajcie lekarza. Nie zawoźcie mnie do szpitala. Dajcie 

mi po prostu mój japas i intonujcie Hare Kryszna".  

 

Uczniowie Swamijiego niechętnie zdobywali się na ograniczanie jego swobody. Kirtanananda 

próbował. Podczas kirtanu w Avalon, widząc, że Swamiji, zlany potem, tańczy i skacze do góry, 

nalegał, aby zatrzymali kirtan, na co inni stwierdzili, że jest obłąkany.  

 

Poza tym Swamiji nie lubił, aby go w czymkolwiek ograniczano. I kimże byli oni, aby ograniczać 

jego? On był upełnomocnionym reprezentantem Kryszny, zdolnym pokonać wszelkie trudności. 

Był czystym bhaktą. Mógł dokonać wszystkiego. Czyż nie mówił wielokrotnie o tym, że czysty 

bhakta znajduje się ponad materialnymi niedolami?  

 

Pewnego razu Swamiji napisał list dodający otuchy obłożnie chorej babci jednego ze swych 

uczniów. Bhaktowie stwierdzili jednak, że chociaż Swamiji mógł służyć radą i wskazówkami 

czyjejś starej babci, to jednak nic, co było jej udziałem, nie mogło przydarzyć się jemu. Oczywiście, 

mówił o sobie jako o starym człowieku, ale na ogół robił to na wykładach, aby podkreślić 

nieuchronność starzenia się.  

 

Bhaktom wydawało się, że Swamiji cieszy się żelaznym zdrowiem. Jego oczy lśniły blaskiem 

płynącym z duchowych emocji, skórę miał gładką i złocistą, a jego uśmiech był świadectwem 

zdrowia i dobrego samopoczucia. Pewnego razu któryś z chłopców stwierdził, że uśmiech 

Swamiego jest tak męski, że kojarzy mu się z widokiem byka i żelaznych pazurów. Swamiji brał 

zimne prysznice, chodził na poranne spacery po Lower East Side, grał na mridandze i dobrze się 

odżywiał. Nawet gdyby bhaktowie chcieli zwolnić tempo jego działania, to cóż mogli zrobić?  

 

Jednakże w ostatnim tygodniu maja Swamiji zaczął odczuwać zmęczenie. Mówił o palpitacjach 

serca. W nadziei, że za dzień lub dwa symptomy te ustaną, Kirtanananda zalecił mu wypoczynek 

i przerwę w przyjmowaniu gości. Jednak jego stan uległ pogorszeniu.  

 

Kirtanananda: Swamiji zaczął się skarżyć na złe funkcjonowanie lewego ramienia. Potem w lewej 

części jego ciała wystąpiły skurcze, lewa ręka drżała w nie kontrolowany sposób. Wyglądało to tak, 

jakby opanował go jakiś tajemniczy ból – wewnętrzny czy psychologiczny.  

 

Acyutananda: Było to dwa dni przed Zaduszkami, w niedzielę, i właśnie zorganizowaliśmy duży 

popołudniowy program w jakiejś sali w centrum. Kiedy wszyscy bhaktowie byli gotowi do drogi, 

udałem się na górę do Swamijiego, aby go zabrać. Swamiji, blady na twarzy, leżał na wznak. 

Powiedział: "Posłuchaj mego serca". Poczułem drżenie w jego piersi.  

 

Zszedłem na dół, lecz nie chciałem stawiać wszystkich na nogi i wywołać paniki. Podszedłem do 

Kirtananandy i szepnąłem mu: "Swamiji ma łagodne palpitacje serca". Natychmiast pobiegliśmy na 

górę. Swamiji powiedział: "Masujcie w tym miejscu". Masowałem więc jego klatkę piersiową. 

Pokazał mi, jak to robić. Powiedział: "Niech inni idą, a Acyutananda zostanie. Jeśli coś się stanie, to 

was zawoła".  

 

Tak więc inni poszli, zrobili program, a ja czekałem. Przywołał mnie do siebie jeden czy dwa razy 

i kazał szybko masować piersi. Potem otworzył oczy i odzyskał rumieńce. Przyglądałem mu się 

z otwartymi ustami i zastanawiałem się, co robić. Spojrzał na mnie i rzekł: "Dlaczego siedzisz 

bezczynnie? Mantruj Hare Kryszna". Wieczorem palpitacje powróciły, spałem więc w pokoju obok. 



Późną nocą znowu mnie zawołał i kazał robić masaż.  

 

Kirtanananda: Było to we wtorek po południu, w Zaduszki. Siedziałem ze Swamijim w jego 

pokoju. Podczas gdy z dołu dochodziły odgłosy kirtanu, u Swamijiego ponownie wystąpiły 

drgawki. Jego twarz zaczęła tężeć, a oczy wywracały się do góry. Wtem, niespodziewanie 

przewrócił się do tyłu, a ja zdążyłem go pochwycić. Z jego ust wydobyły się szeptem 

wypowiedziane słowa: "Hare Kryszna". Potem wszystko ustało. Myślałem, że wraz z tymi słowami 

Swamiji wydał ostatnie tchnienie, ale po chwili znowu zaczął oddychać i jednocześnie mantrować. 

Nie odzyskał jednak panowania nad swym ciałem.  

 

Brahmananda: Byłem przy nim wraz z Kirtananandą. Był to weekend przed Świętem Zmarłych. 

Nie mieliśmy pojęcia, co Swamijiemu dolega. Nie mógł usiąść, wydawał bolesne jęki i nikt z nas 

nie wiedział, co się dzieje. Ja i Kirtanananda pielęgnowaliśmy go; próbowaliśmy robić różne 

rzeczy. Wyszedłem do miasta, aby kupić dla niego basen.  

 

Lewa część ciała Swamijiego była sparaliżowana. Poprosił, aby na ścianie naprzeciwko niego 

powiesić wizerunek jego mistrza duchowego. We frontowym pokoju jego mieszkania zgromadzili 

się bhaktowie i Swamiji poprosił, aby intonowali Hare Kryszna. Następnie powiedział, aby modlili 

się do Kryszny w formie Nrsimhadevy.  

 

Satsvarupa: Swamiji powiedział, abyśmy modlili się do Pana Nrsimhy w następujący sposób: "Mój 

mistrz duchowy nie ukończył jeszcze swojej pracy". Pozwolił nam, abyśmy kolejno się wymieniali 

i o różnych porach masowali jego ciało w różnych miejscach. Potem kazał nam zejść na dół i robić 

całonocny kirtan.  

 

Przez całą noc Swamijiego bolało serce. Następnego dnia jego stan był nadal krytyczny. Mówił 

jedynie szeptem i był zbyt wyczerpany, by rozmawiać. Był sceptycznie nastawiony do lekarzy 

i sam wystawił diagnozę: atak serca z objęciem części mózgu, powodujący paraliż lewej strony 

ciała. Lekarstwem na to, jak powiedział, jest masaż.  

 

Brahmananda: Dzień po Zaduszkach musieliśmy wezwać pogotowie. Beth Israel nie miało karetek 

pogotowia, więc zadzwoniłem po prywatny ambulans. Ze szpitalem uzgodniliśmy, że Swamiji 

przyjedzie o dziewiątej rano, ale karetka nie nadjeżdżała aż do samego południa. Przez cały ten czas 

Swamiji wydawał bolesne jęki. W końcu podjechała karetka z okropną obsługą. Traktowali 

Swamijiego jak tobołek ze szmatami. Pomyślałem, że może byłoby lepiej, gdybyśmy go zawieźli 

taksówką.  

 

Lekarze w Beth Israel, a raczej ich asystenci, pobrali Swamijiemu krew, zrobili zastrzyki 

i przystąpili do badań. Wystawiona przez nich diagnoza nie była ostateczna; zamierzali 

eksperymentować. Nagle do pokoju wszedł lekarz i zapowiedział kolejne badanie – punkcję rdzenia 

kręgowego. Na to, aby dyskutować wszelkie za i przeciw Swamiji był po prostu za słaby. Oddał się 

w opiekę swym uczniom i Krysznie.  

 

Tymczasem lekarz nie chciał, aby mu przeszkadzano. Wyjaśnił, dlaczego punkcja rdzenia 

kręgowego jest konieczna, lecz nie konsultował się z nikim i nie pytał o zgodę. Wszyscy – poza 

Kirtananandą, który uparł się, że zostanie – musieli opuścić pokój. Ani Swamiji, który był na to za 

słaby, ani też jego chłopcy, którzy nie byli pewni, jak działać w jego imieniu, nie sprzeciwili się 

lekarzowi. Bhaktowie gęsiego wyszli z pokoju, w którym leżał Swamiji, podczas gdy lekarz zaczął 

przygotowywać największą i najbardziej przerażającą igłę, jaką w życiu widzieli.  

 

Kiedy pozwolono im wrócić, jeden z bhaktów zapytał z troską: "Czy to bolało?" Wówczas Swamiji, 

którego złociste ciało zawinięte było w białe szpitalne szaty, odwrócił się nieco i szepnął: "Jesteśmy 



tolerancyjni".  

 

Rupanuga: Kiedy Swamiji po raz pierwszy znalazł się w szpitalu, bardzo trudno było mi się z tym 

pogodzić. Nie wiedziałem, co robić. Brakowało mi doświadczenia w tego rodzaju nagłych 

sytuacjach. Nie miałem pewności, jak mu służyć. To było przerażające doświadczenie.  

 

Życie Swamijiego wisiało na włosku, a jego uczniowie nie wiedzieli, co robić, aby go ocalić. Leżał 

w łóżku, jak gdyby zdany na ich łaskę, ale personel szpitalny uważał go za swoją własność – za 

starca z chorobą serca i przedmiot badań. Czy powinni wyrazić zgodę na EEG? Co to jest EEG? 

Czy operacja jest konieczna? Operacja! A przecież Swamiji prosił kiedyś, żeby nigdy nie zawozić 

go do szpitala. "Zróbcie mi masaż i mantrujcie Hare Kryszna" – to było wszystko, co powiedział.  

 

5 czerwca Swamiji otrzymał serdeczny, pełen uczucia list podpisany przez wszystkich uczniów 

z San Francisco. Dowiedziawszy się z niego, że wszyscy przez całą noc intonowali i modlili się 

o jego zdrowie, podyktował krótką odpowiedź.  

 

Moi drodzy chłopcy i dziewczęta!  

 

Jestem Wam wielce zobowiązany za wszystkie modlitwy jakie kierowaliście do Kryszny w intencji 

mego wyzdrowienia. Z pewnością miałem umrzeć we wtorek, lecz dzięki Waszym szczerym 

i gorliwym modlitwom zostałem ocalony. Obecnie powoli dochodzę do siebie. Mam też nadzieję 

ujrzeć Was znowu i intonować z Wami Hare Kryszna. Jestem bardzo rad z informacji o Waszym 

postępie i mam nadzieję, że nie będziecie mieli trudności ze zrozumieniem świadomości Kryszny. 

Moje błogosławieństwo jest zawsze z Wami, więc z ufnością dalej intonujcie Hare Kryszna, Hare 

Kryszna, Kryszna Kryszna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.  

 

Swamiji pragnął opuścić szpital już od kilkunastu dni. "Oni tylko wbijają igły" – skarżył się. 

Z każdym dniem obciążał też swoje Towarzystwo większymi długami. Bhaktowie wynajęli mały 

domek letniskowy nad morzem w Long Branch w stanie New Jersey, dokąd Swamiji mógł udać się 

na rekonwalescencję. Postanowili, że Kirtanananda będzie jego kucharzem, a Gaurasundara i jego 

żona, Govinda dasi, mieli przyjechać z San Francisco, aby zająć się utrzymaniem domu. Jednak 

lekarz chciał, aby Swamiji poddał się następnemu badaniu elektroencefalograficznemu i dalszym 

obserwacjom.  

 

Pewnego dnia, podczas wizyty Brahmanandy i Gargamuniego, do pokoju Swamijiego wszedł 

lekarz i oznajmił, że pacjent musi się udać na dół na prześwietlenie.  

 

"Nie będzie kłucia?" – zapytał Swamiji. "Nie" – odparł lekarz. "Niech się pan nie boi".  

 

Kiedy pielęgniarka przywiozła łóżko na kółkach, Swamiji powiedział, że chce, aby wiózł go 

Gargamuni. Usiadł na łóżku ze skrzyżowanymi nogami, rękę włożył do woreczka z japasem, 

a Gargamuni, podążając za pielęgniarką, wyjechał z nim za drzwi, jechał kawałek korytarzem 

i dotarł do windy. Zjechali na dół na drugie piętro i weszli do pokoju. Pielęgniarka zostawiła ich 

samych. Gargamuni wyczuwał, że Swamiji jest zaniepokojony. On sam także był podenerwowany. 

Przebywanie w takim miejscu z mistrzem duchowym nie było zbyt przyjemne. Po chwili weszła 

inna pielęgniarka ze strzykawką w ręce: "Czas na mały zastrzyk, Swamiji". "Nie" – potrząsnął 

głową Swamiji.  

 

"Przykro mi" – powiedział kategorycznie Gargamuni. "Nie będzie zastrzyku".  

 

Pielęgniarka była zirytowana, lecz uśmiechała się: "To nie będzie bolało". 

 



"Zawieź mnie z powrotem do pokoju" – nakazał Swamiji Gargamuniemu. Kiedy pielęgniarka nadal 

upierała się przy swoim, Gargamuni – w typowy dla siebie sposób – zuchwale stanął między nią 

a swoim mistrzem duchowym.  

 

"Jestem gotów walczyć, jeśli będzie potrzeba" – pomyślał. "Nie pozwolę na żaden zastrzyk" – rzekł 

do pielęgniarki i wyjechał wózkiem z pokoju, zostawiając ją za sobą.  

 

Gargamuni zabłądził. Znajdowali się gdzieś na drugim czy trzecim piętrze pośród wielu korytarzy 

i drzwi. Pokój Swamijiego mieścił się na szóstym piętrze. Nie wiedząc dokąd jadą, Gargamuni 

przemierzał komarze ze Swamijim siedzącym po turecku i intonującym Hare Kryszna.  

 

Brahmananda przybył do laboratorium rentgenowskiego kilka sekund po ucieczce swego brata. 

Pielęgniarka i praktykantka z oburzeniem opowiadały o tym, co się wydarzyło.  

 

Brahmananda: Uważali to za porwanie. Swamiji był ich własnością i dopóki przebywał w szpitalu, 

był do ich dyspozycji i mogli robić z nim wszystko, co tylko chcieli. Tymczasem Gargamuni 

wykradł im go.  

 

Gargamuni dotarł do windy. Miał trudności z manewrowaniem łóżkiem i z pośpiechu uderzył 

w ścianę. Zapomniał przy tym, na którym piętrze był pokój Swamijiego. Wiedział tylko, że chroni 

Swamijiego, który chciał, aby go stąd zabrano.  

 

Kiedy Gargamuni dotarł w końcu do pokoju 607, pokoju Swamijiego, zastał w nim stażystkę, która 

mówiła coś z oburzeniem w głosie. "Nic mnie to nie obchodzi" – rzucił w odpowiedzi. "On nie 

życzy sobie więcej igieł ani badań. Chcemy stąd wyjść". Nadszedł Brahmananda, uspokoił swego 

młodszego brata i pomógł Swamijiemu znaleźć się z powrotem w łóżku.  

 

Swamiji powiedział, że chce opuścić szpital. Kiedy przybył lekarz, Swamiji usiadł i rzekł 

zdecydowanym głosem: "Doktorze, czuję się już dobrze. Mogę wyjść". I potrząsnął ręką lekarza na 

dowód, że jest już silny i zdrowy. Lekarz zaśmiał się. Powiedział, że chociaż Swamiji istotnie 

nabiera sił, to jednak będzie musiał pozostać jeszcze kilka dni. Bez wątpienia nadal istnieje 

zagrożenie. Potrzebny mu jest staranny nadzór lekarski. Należy poddać go kolejnemu badaniu 

elektroencefalograficznemu.  

 

Swamiji w dalszym ciągu czuł bóle w okolicy serca, ale lekarzowi powiedział, że jego chłopcy 

mają dla niego miejsce do wypoczynku nad morzem. To bardzo dobrze, odrzekł lekarz, ale on nie 

może pozwolić swemu pacjentowi odejść od razu.  

 

Jednakże Swamiji już się zdecydował. Brahmananda i Gargamuni postarali się o wynajęcie 

samochodu. Zebrali rzeczy Swamijiego i pomogli mu się ubrać. Wyprowadzali Swamijiego na 

oczach pracowników szpitala, do których dotarło, iż w rzeczy samej zabierają im w końcu tego 

starego człowieka, toteż niektórzy usiłowali ich powstrzymać. Brahmananda powiedział im, aby nie 

martwili się o Swamijiego, gdyż jest on bardzo drogi swoim uczniom i że roztoczą nad nim 

właściwą opiekę. Będzie miał regularne masaże oraz dużo odpoczynku i będą podawali mu 

wszystkie przepisane przez nich lekarstwa. Po rekonwalescencji będzie mógł zgłosić się na 

kontrolę.  

 

Brahmananda: Lekarze byli zdegustowani. Grozili nam: "Ten człowiek jest bliski śmierci". 

Naprawdę nas przestraszyli. Powiedzieli: "Ten człowiek umrze i będzie to wasza wina". Nawet już 

po naszym wyjściu powtórzyli złowrogo: "Ten człowiek skazany jest na śmierć". To było straszne.  

 

Opuścili szpital 8 czerwca o godzinie dziesiątej rano. Przed udaniem się do domku w Long Branch 



Swamiji pragnął na krótko zatrzymać się w świątyni przy Drugiej Alei 26. Wszedł do świątyni, po 

czym chwiejnym krokiem zbliżył się ku wizerunkom swego mistrza duchowego Bhaktisiddhanty 

Sarasvatiego oraz Bhaktivinody Thakury – ojca Śrila Bhaktisiddhanty. Po raz pierwszy jego 

uczniowie zobaczyli, jak leżąc na ziemi składa pełen pokłon swemu mistrzowi duchowemu. 

Podczas gdy on składał pokłony swemu Guru Maharajy, uczniowie poszli w jego ślady i poczuli, 

jak ich oddanie wzrasta.  

 

Mały, parterowy domek znajdował się na cichych peryferiach miasta, kilka kroków od plaży. 

Podwórko otaczały drzewa i krzewy, a okolica przesycona była zapachem kwitnących róż. Jednak 

pogoda często była wietrzna, a niebo zachmurzone. Swamiji wspominał o wyjeździe do Indii. Nie 

tylko z powodu stanu zdrowia. Jak powiedział do Kirtananandy i Gaurasundary, pragnął rozpocząć 

we Vrindavanie budowę "Amerykańskiego Domu" z myślą o swych amerykańskich uczniach. 

W domu tym mogliby studiować kulturę wedyjską, co ułatwiłoby im prowadzenie działalności 

misyjnej na całym świecie. Powiedział także, że pragnie dać kilku swoim uczniom – takim jak 

Kirtanananda, Brahmananda, Hayagriva – sannyasę i to także uczyniłby w Indiach. Jednak główna 

praca czeka go w Ameryce – gdyby tylko mógł odzyskać zdrowie. Ale gdzie podziało się słońce?  

 

W Indiach miałby słońca pod dostatkiem. Miałby też zapewnione leczenie metodami Ayur-

wedyjskimi. Tymczasem jego plany zmieniały się z każdym dniem – raz było to San Francisco, 

innym razem Montreal, Indie, Nowy Jork. Polecił Kirtananandzie, aby poinformował bhaktów 

w San Francisco, że jeśli zorganizują festiwal Ratha-yatra, to on tam przyjedzie.  

 

Pod koniec czerwca Swamiji powrócił na Drugą Aleję 26. Poddał się też badaniom kontrolnym 

w szpitalu. Lekarz był zdumiony jego powrotem do zdrowia i nie sprzeciwiał się podróży 

samolotem do San Francisco. Zatem w poszukiwaniu słonecznego nieba i powodowany 

pragnieniem kierowania przygotowaniami swych uczniów do pierwszego festiwalu Ratha-yatra, 

Swamiji kazał zamówić bilety na samolot do San Francisco – obecnie New Jagannatha Puri – dla 

siebie i Kirtananandy.  

 

************  

 

Na lotnisku w San Francisco Swamiji uśmiechał się, ale mówił niewiele, gdy bhaktowie witali go 

kwiatami i kirtanem. Tym razem wszystko było inaczej. Szedł prosto przed siebie, podpierając się 

laską.  

 

Jayananda czekał na niego w swym wozie, aby zawieźć go do prywatnej posiadłości, którą 

bhaktowie wynajęli z myślą o nim w północnej części miasta, w Stinson Beach. Swamiji pragnął 

jednak odwiedzić najpierw tutejszą świątynię Radha-Kryszny. Jayananda pojechał na Frederick 

Street 518, gdzie Swamiji wysiadł z samochodu i wszedł do małego sklepiku pełnego oczekujących 

bhaktów i gości. Złożył pokłony przed uśmiechającymi się Bóstwami Jagannatha i nie mówiąc ani 

słowa wyszedł z pokoju, wrócił do samochodu i odjechał w kierunku Stinson Beach.  

 

Droga wiodąca na północ nadbrzeżem morskim była tak kręta i stroma, że u Swamijiego wystąpiły 

mdłości. Nie pomogło mu nawet leżenie na tylnym siedzeniu i to, że Jayananda zmniejszył 

szybkość. Teraz Kirtanananda zdał sobie sprawę z tego, że dojazdy ze Stinson Beach do świątyni 

w San Francisco będą dla Swamijiego zbyt uciążliwe. A może właśnie tak będzie dobrze; cały swój 

czas będzie mógł przeznaczyć na wypoczynek i dzięki temu szybciej powróci do zdrowia.  

 

8 lipca, po dwóch dniach pobytu Swamijiego w Stinson Beach, z San Francisco przyjechali do 

niego Śyamasundara i Mukunda. Następnego dnia miał się odbyć festiwal Ratha-yatra. 

Śyamasundara i Mukunda, pierwsi bhaktowie, którzy odwiedzili Swamijiego w Stinson Beach, 

poinformowali go o festiwalowych przygotowaniach. Rzecz jasna, pomysł zorganizowania tego 



festiwalu wyszedł od Swamijiego, a bhaktowie starali się zorganizować festiwal stosując się ściśle 

do jego wskazówek.  

 

Pomysł ten wpadł Swamijiemu do głowy w czasie, gdy z okien swego pokoju patrzył na Frederick 

Street. Zauważywszy przejeżdżające poniżej ciężarówki pomyślał o umieszczeniu Bóstw 

Jagannatha z tyłu takiej ciężarówki i przeprowadzeniu festiwalu Ratha-yatra w stylu amerykańskim. 

Sporządził nawet szkic ciężarówki z umieszczonym na jej tyle baldachimem opartym na czterech 

kolumnach, udekorowanym flagami, dzwonkami i girlandami kwiatów. Zawołał wówczas do siebie 

Śyamasundarę i powiedział: "Zrób mi taki wóz na festiwal Ratha-yatra". Teraz wóz był już gotowy 

i stał przed świątynią na Frederick Street – żółta wynajęta ciężarówka marki Hertz, 

z półtorametrowymi kolumnami i piramidalnym baldachimem z materiału.  

 

Mukunda siedział ze Swamijim na plaży i opowiadał o tym, jak wszyscy bhaktowie z wielkim 

entuzjazmem biorą udział w przygotowaniach i jak hipisi z Haight-Ashbury mówią o mającym się 

jutro odbyć pochodzie Jagannatha. Bhaktowie próbowali wytyczyć trasę przez Golden Gate Park, 

ale policja dała im zezwolenie tylko na przejście Frederick Street w kierunku południowym – ku 

morzu. Mukunda powiedział też, że bhaktowie zamierzają umieścić Jagannatha pod baldachimem 

z twarzą skierowaną w prawo, Subhadrę w środku skierowaną do tyłu, a Balaramę patrzącego 

w lewo – chciał wiedzieć, czy jest to właściwe. Swamiji powiedział, że prawdę mówiąc Bóstwa 

powinny jechać na oddzielnych wozach ciągnionych za pomocą lin przez tłumy zgromadzonych 

ludzi. Może tak będzie w przyszłości.  

 

"Przygotujcie wszystko tak jak należy i nie jedźcie zbyt szybko" – przestrzegał. Bhaktowie powinni 

powoli ciągnąć wóz ulicami w kierunku plaży i prowadzić nieustający kirtan.  

 

Mukunda i Śyamasundara nie szczędzili pochwał swemu bratu duchowemu Jayanandzie, który 

objechał całe miasto w poszukiwaniu dotacji w postaci owoców i kwiatów, i który znalazł chętnych 

do pomocy przy dekorowaniu wozu, zainstalował na nim system nagłaśniający oraz rozwiózł po 

sklepach plakaty. Był niezmordowany, a jego entuzjazm udzielił się wszystkim pozostałym. 

Bhaktinki przez cały dzień robiły capati, tak więc powinno ich być tysiące. Zostaną one rozdane 

wśród tłumu. Z okazji festiwalu Ratha-yatra bhaktowie przygotowali setki balonów, które mieli 

wypuścić w chwili rozpoczęcia pochodu.  

 

Na pytanie bhaktów, czy jest jeszcze coś, co powinni zrobić, Swamiji odparł, że pochód, 

rozdawanie prasadam i kirtan wystarczą. Ludzie powinni otrzymać szansę ujrzenia Pana Jagannatha 

i intonowania Hare Kryszna. Intonowanie i tańczenie przed wozem powinno odbywać się przez 

cały czas trwania procesji. "Zróbcie wszystko jak najlepiej" – powiedział Swamiji. "Zróbcie 

wszystko, co w waszej mocy, a Pan Jagannatha będzie zadowolony".  

 

Następnego dnia cichym popołudniem Swamiji siedząc w bawialni mantrował na koralach, podczas 

gdy Kirtanananda zajęty był w kuchni przygotowywaniem uczty. Wtem do uszu Swamiego dobiegł 

znajomy odgłos karatali. Swamiji bardzo się ucieszył i szerzej otworzył oczy. Wyjrzał na zewnątrz 

i zobaczył festiwalowy wóz Ratha-yatry z Panem Jagannathem, Subhadrą i Balaramą oraz 

dziesiątki bhaktów i hipisów, którzy przyjechali, aby go zobaczyć. Wyszedł na podwórko, by ich 

przywitać, a następnie kazał wnieść Bóstwa do środka i ustawić na pianinie. Bhaktowie i goście 

weszli za nim do domu i wypełnili dużą bawialnię. Uśmiechając się Swamiji objął kilku chłopców, 

podczas gdy inni składali pokłony u jego stóp. Część bhaktów poszła do kuchni, aby pomóc 

Kirtananandzie w przygotowaniach do rozdawania dużych ilości prasadam, które przygotował na 

ucztę. Reszta zdawała relację z sukcesu festiwalu Ratha-yatra.  

 

To było coś wielkiego! To było wspaniałe! To był piękny dzień! Swamiji ze wzruszeniem słuchał 

relacji swoich uczniów. W ogromnej procesji wzięło udział wielu hipisów. Na wozie jechali 



Mukunda, Haridasa, Hayagriva i kilka bhaktinek, a instrumenty, łącznie z harmonium, na którym 

grała Yamuna, słychać było przez głośniki. Podobało się to wszystkim ludziom na ulicy. Policjanci 

na motocyklach, którzy eskortowali procesję, usiłowali przyspieszyć tempo pochodu, lecz na 

przedzie zgromadził się taki tłum, że nie dało się jechać szybciej, a zatem wszystko odbywało się 

zgodnie z życzeniem Swamijiego. Przez cały czas trwania procesji Subala nie ustawał w swym 

szalonym tańcu, a Jayananda skakał w górę grając na karatalach. Kilka kobiet jadących na wozie 

rozdawało po drodze kawałki pomarańcz, jabłek i bananów, a inne rzucały ludziom kwiaty. Tłum 

był zachwycony.  

 

Subala opowiadał, jak po skończonej procesji jechali autostradą na przystrojonym kwiatami wozie 

z baldachimem – trzydziestu bhaktów i Bóstwa Jagannatha, Subhadry i Balaramy. Wóz wydawał 

się najbardziej niezwykłym pojazdem, jaki kiedykolwiek widziano. Po odjeździe wszystkich gości, 

Bóstwa pozostały w domu wraz ze Swamijim i jego sługami. Swamiji był usatysfakcjonowany, że 

jego uczniowie z powodzeniem przeprowadzili festiwal. Chociaż nie byli wyszkoleni, to byli 

szczerzy. Bhaktisiddhanta Sarasvati i Bhaktivinoda Thakura byliby zadowoleni widząc pierwszy 

amerykański festiwal Ratha-yatra.  

 

Cały świat jest pełen niepokoju – wyjaśniał Swamiji bhaktom zgromadzonym tego wieczoru w jego 

pokoju. Jedynie świat duchowy jest wolny od niepokoju. Celem świadomości Kryszny jest 

uwolnienie się od wszelkiego niepokoju i powrót do świata duchowego. Festiwale takie jak Ratha-

yatra czynią ludzi świadomymi Kryszny. Swamiji miał mnóstwo pomysłów związanych 

z organizowaniem festiwali. Powiedział, że gdyby miał pieniądze i ludzi, to urządzałby festiwal 

każdego dnia. Świadomość Kryszny nie zna granic. Festiwal Ratha-yatra, który właśnie się odbył, 

był jeszcze jednym dowodem dobrego przyjęcia, z jakim świadomość Kryszny spotkała się na 

Zachodzie.  

 

*************  

 

Swamiji nie przestawał mówić o wyjeździe do Indii. Właściwie to podjął już decyzję wyjazdu; 

jedynym problemem był teraz termin i ustalenie trasy – na zachód, przez Japonię, czy na wschód, 

przez Nowy Jork. Zachmurzone niebo i niskie jak na tę porę roku temperatury w Stinson Beach 

rozczarowały Swamijiego. Jego zdrowie ciągle jeszcze było słabe. Wspominał nawet o śmierci. Nie 

ma znaczenia, czy umrze w Ameryce, czy też we Vrindavanie – powiedział. Kiedy vaisnava umiera 

we Vrindavanie, czyli na ziemi, na której pojawił się Kryszna, jego połączenie się z Kryszną 

w świecie duchowym jest pewne. Ale gdy Pan Caitanya podróżował poza granicami Vrindavany, 

Jego bhakta Advaita zapewnił Go: "Gdziekolwiek Ty jesteś, tam jest Vrindavana". Ciągłe 

zaabsorbowanie myślami o Krysznie jest również Vrindavaną. Zatem jeśli będzie musiał odejść 

nauczając świadomości Kryszny – gdziekolwiek by to było – to bez wątpienia także osiągnie 

wieczną Vrindavanę w świecie duchowym.  

 

Niemniej jednak Swamiji pragnął pojechać do Vrindavany. Było to najlepsze miejsce i na śmierć, 

i na na powrót do zdrowia. Poza tym planował zabrać swoich uczniów do Vrindavany na 

przeszkolenie. Powiedział Kirtananandzie, Hayagrivie i innym, że weźmie ich ze sobą i pokaże im 

święte miejsca rozrywek Kryszny. Wykorzystując fundusze nowojorskiej świątyni zapoczątkuje 

budowę Domu Amerykańskiego we Vrindavanie.  

 

Większość bhaktów zmuszona była pozostać w San Francisco żywiąc nadzieję na możliwość 

odwiedzenia Swamiego. Od nielicznych, którzy mieli wiadomości z pierwszej ręki, usłyszeli 

o planach Swamijiego dotyczących wyjazdu do Indii, z których być może nigdy już nie powróci. 

Słuchanie tego sprawiało im ból. Jego choroba i niemal śmierć, a potem powrót do zdrowia dzięki 

łasce Kryszny, przyjazd do San Francisco, niemożność zamieszkania z nimi jak poprzednim razem, 

obecne plany wyjazdu do Indii, być może na zawsze – wszystko to wzmagało ich troskę 



i potęgowało miłość do niego.  

 

Bhaktowie niepokoili się. Zastanawiali się, czy będą w stanie poradzić sobie bez niego. Ktoś 

zasugerował nawet, że może jeden z braci duchowych Swamijiego powinien przyjechać do 

Ameryki i przejąć jego obowiązki, a jeśli stanie się najgorsze, objąć przywództwo nad ISKCON-

em. Kiedy sugestia ta dotarła do Swamijiego, rozważył ją nie dając natychmiastowej odpowiedzi.  

 

Mukunda: Byłem sam na sam ze Swamijim w jego pokoju. Swamiji był poważny i milczący. Miał 

przymknięte oczy. Nagle zaczęły z nich płynąć łzy. Zdławionym głosem powiedział: "Mój mistrz 

duchowy nie był zwyczajnym mistrzem duchowym". Na chwilę zamilkł, po czym ocierając łzy 

z policzków jeszcze bardziej drżącym głosem dodał: "On mnie uratował". W tym momencie 

zacząłem rozumieć, co to znaczy "mistrz duchowy" i porzuciłem wszelkie rozważania nad 

zastąpieniem Swamijiego kimś innym.  

 

Po upływie dwóch dni Swamiji stwierdził, że nie będzie wzywał żadnego ze swych braci 

duchowych, by przejął opiekę nad jego uczniami. Rzekł: "Jeśli ta osoba powiedziałaby choć jedno 

słowo różniące się od tego, co ja mówię – w waszych głowach powstanie chaos". Powiedział, że tak 

naprawdę pomysł ten jest obrazą wobec mistrza duchowego.  

 

*************  

 

Swamiji oznajmił Kirtananandzie, że podjął ostateczną decyzję jak najszybszego wyjazdu do Indii – 

przez Nowy Jork. Kirtanananda spakował rzeczy Swamijiego i zawiózł go do świątyni w San 

Francisco, gdzie miał spędzić noc. Następnego dnia zamierzali wyjechać.  

 

W świątyni, a nawet w apartamencie Swamijiego, panowała tej nocy gorączkowa atmosfera. Wielu 

bhaktów i gości chciało zobaczyć Swamijiego, a kilkadziesiąt osób pragnęło otrzymać inicjację. 

Kiedy Kirtanananda poradził Swamijiemu, aby nie przemęczał się i nie schodził na wieczorny 

program, on uparł się, że zejdzie i przynajmniej posiedzi podczas kirtanu.  

 

Kiedy wszedł do świątyni, bhaktowie natychmiast przerwali kirtan i padli na podłogę, aby złożyć 

mu pokłon. W pokoju zapanowała cisza. Wzbudzał w nich teraz nowy rodzaj szacunku. Może 

widzą go po raz ostatni. Obserwowali, jak w czasie kirtanu grał na karatalach i śpiewał z nimi po 

raz ostatni. Osoby nieinicjowane pragnęły przyjąć go na mistrza duchowego jeszcze tego wieczoru 

– póki nie jest za późno. Swamiji poprosił o mikrofon. Nikt nie spodziewał się, że będzie 

przemawiał. Kirtanananda – jedyna osoba, która mogła go powstrzymaćnie powiedział nic i usiadł 

przed nim, jak inni, uległy i oczekujący. Swamiji mówił cichym głosem o swej misji szerzenia 

ruchu Pana Caitanyi w Ameryce na polecenie swego mistrza duchowego i o tym, jak Kryszna 

łaskawie zesłał mu tyle szczerych dusz. "W Indiach mam kilkoro dzieci z czasów mego życia 

rodzinnego – powiedział – ale moimi prawdziwymi dziećmi jesteście wy. Teraz pojadę na pewien 

czas do Indii".  

 

"Jestem starym człowiekiem"- powiedział. "Mogę umrzeć w każdej chwili. Proszę jednak, abyście 

wy wszyscy kontynuowali ten ruch sankirtanu. Musicie stać się pokorni i tolerancyjni. Pan Caitanya 

mówi: bądź pokorniejszy od źdźbła trawy na drodze i bardziej tolerancyjny niż drzewo. Musicie 

być entuzjastyczni i cierpliwi w rozprzestrzenianiu filozofii świadomości Kryszny".  

 

Siedział bez ruchu i przemawiał do nich z powagą, prosząc, aby trzymali się razem i popychali 

naprzód ruch świadomości Kryszny dla własnego dobra i dla dobra innych. Powinni powtarzać to, 

czego się od niego nauczyli.  

 

Być może po raz pierwszy uświadomili sobie, że są częścią misji nauczania, ruchu. Są razem nie 



tylko po to, żeby dobrze się bawić wśród pomyślnych wibracji; mają zobowiązanie miłości wobec 

Swamijiego i Kryszny.  

 

**************  

 

Bhaktowie w Nowym Jorku nie mieli zbyt wiele czasu na przeżywanie smutku. Kirtanananda 

wysłał do Śri Krishny Pandity telegram z informacją, że Bhaktivedanta Swami przyleci do Delhi 

w dniu 24 lipca o godzinie siódmej trzydzieści i poleceniem, aby przygotował dla Swamijiego 

pokoje w świątyni Chippiwada. Telegram zawierał wzmiankę o tym, że Swamiji zamierza 

skontaktować się w Delhi z lekarzem, a następnie udać się do Vrindavany. Gorąco pragnął 

powrócić do Vrindavany.  

 

Bhaktowie prosili Satsvarupę, który pracował w administracji, aby przeniósł się do Bostonu, 

postarał się o nową pracę i otworzył ośrodek świadomości Kryszny. Zwrócili się również do 

Rupanugi, aby zrobił to samo w Buffalo. Kiedy Satsvarupa i Rupanuga zapytali Swamijiego, co 

o tym sądzi, wyraził głębokie zadowolenie. Powiedział, że Subala zamierza otworzyć ośrodek 

w Santa Fe, a Dayananda jedzie do Los Angeles. "Mantra Hare Kryszna jest niczym potężne 

działo" – powiedział do nich. "Idźcie i strzelajcie z niego tak, aby wszyscy je usłyszeli, a to odpędzi 

mayę".  

 

Bhaktowie chcieli zapytać: "A co będzie, jeśli nie wrócisz?" Byli pełni obaw. Co będzie, jeśli 

Kryszna zatrzyma Swamijiego we Vrindavanie? Jak wówczas zwyciężą mayę? Ale Swamiji już ich 

zapewnił, że nawet gdyby nie wrócił, to świadomość Kryszny, którą im dał, wystarczy.  

 

Tymczasem na trzydzieści minut przed udaniem się na lotnisko Swamiji siedział w swoim pokoju 

i mantrował na japasie dziewczyny, która poprosiła go o inicjację. Następnie, jak już to robił wiele 

razy wcześniej, opuścił mieszkanie, zszedł na dół, przeszedł przez podwórko i wszedł do sklepiku.  

 

Siedząc na starym dywanie powiedział spokojnie i bardzo ciepło: "Ja jadę, ale mój Guru Maharaja 

i Bhaktivinoda pozostają". Spojrzał na wizerunek swego mistrza duchowego i Bhaktivinody 

Thakury. "Poprosiłem ich, aby opiekowali się wami, moimi dziećmi duchowymi. Dziadek bardziej 

troszczy się o wnuki niż ojciec o dzieci, tak więc nie macie się czego obawiać. Nie ma kwestii 

rozdzielenia. Wibracja dźwiękowa jednoczy nas nawet wtedy, kiedy ciałem jestem gdzie indziej. 

Nie dbamy o to materialne ciało. Po prostu mantrujcie Hare Kryszna i w ten sposób będziemy 

razem. Wy będziecie mantrować tutaj, a ja będę robił to samo tam i te wibracje okrążą całą 

planetę".  

 

W taksówce razem ze Swamijim jechało kilku bhaktów – Brahmananda z przodu obok kierowcy, 

a Raya Rama oraz Kirtanananda z tyłu obok swego mistrza duchowego. "Kiedy Kirtanananda 

zobaczy Vrindavanę – odezwał się Swamiji – nie będzie w stanie zrozumieć, jak mogłem ją opuścić 

i przyjechać tutaj. Tam jest tak wspaniale. Nie ma tam motocykli, które wydzielają spaliny i warczą 

jak tutaj: wrr! wrr! Jest tylko Hare Kryszna. Wszyscy ciągle mantrują. Są tam tysiące świątyń. 

Pokażę ci to, Kirtanananda. Oprowadzę cię wokół i pokażę wszystko".  

 

Brahmananda rozpłakał się i Swamiji poklepał go po ramieniu. "Rozumiem, że odczuwasz ból 

z powodu rozłąki" – rzekł. "Ja odczuwam to samo w stosunku do mego Guru Maharajy. Myślę, że 

Kryszna tego pragnie. Będziecie mogli przyjeżdżać do mnie i uczyć się, a potem wspólnie 

będziemy szerzyć ten ruch na całym świecie. Raya Rama – ty pojedziesz do Anglii. Brahmananda – 

chcesz pojechać do Japonii albo Rosji?" 

 

W poczekalni Indyjskich Linii Lotniczych bhaktowie zebrali się tuż przy zatłoczonym cocktail 

barze. Swamiji, w swetrze, ze starannie złożonym cadarem na ramieniu, siedział w fotelu, a u jego 



stóp, możliwie najbliżej, usiedli uczniowie. W ręku trzymał parasolkę, tak samo jak prawie dwa lata 

temu, kiedy po raz pierwszy samotnie przybył do Nowego Jorku. Chociaż był wyczerpany, 

uśmiechał się.  

 

Zauważywszy malowidło ścienne przedstawiające Hinduski niosące na głowach duże dzbany, 

zwrócił się po imieniu do młodej dziewczyny, która ostatnio razem z mężem, Hamsadutą, 

przyłączyła się do ośrodka ISKCON-u w Montrealu. "Himavati, czy chciałabyś pojechać do Indii 

i nauczyć się dźwigać dzban z wodą tak jak hinduskie kobiety?" "Tak, tak" – odpowiedziała. 

"Pojadę".  

 

"Tak – rzekł Swamiji – pewnego dnia wszyscy tam pojedziemy". Kirtanananda miał przy sobie 

podręczny adapter na baterie i dwie płyty z mantrą Hare Kryszna. "Kirtanananda – zwrócił się do 

niego Swamiji – a może puściłbyś płytę? Spodoba im się". Kirtanananda po cichutku puścił płytę. 

Melodia przyciągnęła uwagę ludzi z cocktail baru. "Puść trochę głośniej" – poprosił Swamiji 

i Kirtanananda zrobił to, a Swamiji kiwał głową w rytm melodii.  

 

Po chwili bhaktowie zaczęli nucić razem z płytą, potem cicho śpiewać, aż na koniec pełnym głosem 

przyłączyli się do śpiewających na płycie. Niektórzy płakali.  

 

Kiedy nadszedł moment rozstania, Swamiji objął wszystkich swoich chłopców. Stali w jednym 

rzędzie i podchodzili do niego jeden po drugim. Kilka dziewcząt pogłaskał po głowie.  

 

W asyście Kirtananandy, mającego ogoloną głowę i ubranego w czarny, wełniany garnitur – 

zupełnie nie pasujący do sytuacji – Swamiji powoli skierował się w stronę wyjścia. Kiedy zniknął 

z pola widzenia, bhaktowie pobiegli na pomost obserwacyjny, by patrzeć na odlatujący samolot.  

 

Zaczął siąpić deszcz zraszając kroplami płytę lotniska. Bhaktowie biegli po mokrym pomoście 

obserwacyjnym. Tam niżej kroczyli w kierunku samolotu Swamiji i Kirtanananda. Nie bacząc na 

nic, bhaktowie zaczęli krzyczeć. Swamiji odwrócił się i pomachał ręką. Wszedł na ruchome schody, 

jeszcze raz odwrócił się przy drzwiach, podniósł ramiona, a następnie wszedł do samolotu. 

Bhaktowie śpiewali dziko, gdy odsuwano schody, zamykano drzwi i samolot zaczął 

przygotowywać się do startu. Przywarli do balustrady, lecz na skutek podmuchu gorącego 

powietrza z samolotu, musieli się cofnąć. Migocząc światłami, olbrzymi odrzutowiec indyjskich 

linii lotniczych z wielkim hukiem wykołował na pas startowy. Bhaktowie śpiewali Hare Kryszna aż 

do momentu, w którym samolot oderwał się od ziemi, po czym stał się prawie niewidocznym 

punkcikiem, a po chwili zupełnie zniknął.  

 

**********  

 

New Delhi 25 lipca 1967 roku  

 

Fala gorąca, jaka przywitała ich po przybyciu, poprawiła samopoczucie Swamijiego. Po to tutaj 

przyjechał. Gdy Swamiji i Kirtanananda stali w wolno posuwającej się do przodu kolejce, 

wentylatory nad ich głowami wprawiały w ruch duszne powietrze. Umundurowani celnicy 

sprawdzali paszporty i formularze odprawy celnej, która odbywała się bez zachodniej efektywności 

i komputerów. Tuż za pomieszczeniami przeznaczonymi do kontroli celno-paszportowej 

zgromadzili się przyjaciele i członkowie rodzin osób przyjeżdżających. Czekając na swych 

najbliższych, machali do nich rękami i wołali po imieniu.  

 

Po przejściu przez odprawę celną i po odbiorze bagażu Swamiji i Kirtanananda przystanęli na 

chodniku przed pomieszczeniem, w którym odbywała się odprawa podróżnych. Swamiji zdjął 

sweter, natomiast Kirtanananda stał w swym czarnym, wełnianym garniturze, zlany potem 



z powodu piekielnego skwaru. Była druga nad ranem. Wszędzie dookoła pasażerowie spotykali się 

ze swymi ukochanymi, którzy ich obejmowali – czasami nawet obdarzali girlandami – i pomagali 

wsiąść do samochodów czy taksówek. Na Swamijiego jednak nikt nie czekał. Z pewnością różniło 

się to znacznie od niedawnych, pełnych łez pożegnalnych scen na lotnisku w Nowym Jorku, gdzie 

Swamiji był ze swymi najbliższymi. Nie otaczali go teraz kochający uczniowie, lecz oblegali 

taksówkarze i bagażowi, którzy ofiarowali swe płatne usługi. Swamiji w hindi poprosił jednego 

z taksówkarzy, aby zawiózł ich do Chippiwady, położonej w Starym Delhi. Taksówkarz włożył ich 

torby do bagażnika, a Swamiji i jego uczeń usadowili się na tylnych siedzeniach.  

 

Mała taksówka marki Ambassador jechała dobrze znanymi Swamijiemu ulicami. O tej porze ruch 

był mały – czasem minęła ich jakaś taksówka lub riksza. Ulice były puste i ciche, sklepy 

pozamykane, a od czasu do czasu przed drzwiami domów widzieli śpiącego człowieka lub krowę.  

 

To właśnie tutaj przed zaledwie kilkoma laty Bhaktivedanta Swami sprzedawał swoje czasopismo 

Back to Godhead i zbierał dotacje na wydrukowanie Śrimad-Bhagavatam. Był wówczas sam, 

praktycznie bez pieniędzy i stałego miejsca zamieszkania. Tym niemniej był szczęśliwy, całkowicie 

polegając na Krysznie.  

 

Jednakże przywódcy Indii odrzucali kulturę wedyjską i przyjmowali wzorce zachodnie. Chociaż 

część Hindusów nadal utrzymywała, że przestrzegają kultury wedyjskiej, to na ogół padali ofiarą 

nauczycieli, których nauki były zlepkiem różnych filozofii i nie uznawały Kryszny za Najwyższą 

Osobę Boga. W takiej sytuacji Bhaktivedanta Swami czuł się w obowiązku opuścić Indie 

i przeszczepić kulturę wedyjską na Zachód. Trzymał się ściśle linii postępowania wytyczonej przez 

poprzedzającego go mistrza duchowego, co okazało się słuszne: Zachód był bardzo dobrym polem 

do szerzenia świadomości Kryszny.  

 

Gdy taksówka przejechała przez Stare Delhi i znalazła się przy Chawri Bazaar, Bhaktivedanta 

Swami ujrzał sklepy papiernicze i drukarnie, o tej porze zamknięte. Nie było także zwykłego, 

ożywionego ruchu wozów ciągniętych przez ludzi. Niektórzy z robotników spali na swych wozach; 

będą na nich spać aż do rana, kiedy to po kąpieli w studni pod gołym niebem od nowa rozpoczną 

harówkę. W czasach, gdy Bhaktivedanta Swami doglądał spraw związanych z wydaniem 

pierwszych tomów Śrimad-Bhagavatam, codziennie chodził po tych ulicach i kupował papier, 

odbierał korekty z wydawnictwa, czy też wracał z poprawionym już tekstem. Jego Pierwsze Canto 

okazało się sukcesem.  

 

Chawri Bazaar prowadził do bocznych uliczek, które wiodły ku wąskim zaułkom Chippiwady, 

dokąd wjazd aut i riksz uniemożliwiały pionowo postawione słupy. Taksówkarz zatrzymał się na 

pustej drodze i zażądał zapłaty. Swamiji sięgnął do portfela i wyciągnął z niego czterdzieści rupii 

(te same, które wiózł ze sobą do Ameryki w 1965 roku). Taksówkarz zabrał całe czterdzieści rupii 

i powiedział, że zatrzyma je jako opłatę należną za przejazd. Swamiji zaprotestował: opłata nie 

może wynosić nawet połowy tej sumy! Doszło do ostrej wymiany zdań. Kierowca schował 

pieniądze do kieszeni i nie zamierzał wydać reszty. Swamiji wiedział, że o tej godzinie nadzwyczaj 

trudno byłoby o pomoc policjanta. Ostatecznie – chociaż to, co się stało, było po prostu rabunkiem 

– Swamiji pozwolił mu odjechać. Swamiji i Kirtanananda wzięli swój bagaż i minąwszy ostatni 

blok, znaleźli się pod drzwiami świątyni Radha-Kryszny w Chippiwadzie.  

 

Świątynia była zamknięta. Łomocząc do drzwi, Swamiji wołał Śri Krishna Panditę. Po chwili 

zjawił się jakiś człowiek, który rozpoznał Bhaktivedantę Swamiego i wpuścił ich do środka. 

Następnie poprowadził ich na górę i otworzył jego pokój. Swamiji zapalił światło.  

 

Pokój był nieumeblowany i zakurzony, a zwisająca z sufitu żarówka dawała ostre światło i cień. Na 

podłodze stała cementowa kopuła wysokości trzech stóp, wskazująca na to, że pod nią znajduje się 



ołtarz z Bóstwami Radhy i Kryszny. (Kopuła zapobiegała przypadkowemu popełnieniu obrazy 

chodzenia bezpośrednio nad Bóstwami). Szafka Swamiego wypełniona była stosem 

zadrukowanych stronic Śrimad-Bhagavatam, obwolut tegoż i powielonego listu do przyszłych 

członków Ligi Bhaktów. Wszystko wyglądało tak, jak Bhaktivedanta Swami to pozostawił.  

 

"To pokój, w którym pracowałem nad Śrimad-Bhagavatam" – powiedział Swamiji do Kirtananandy 

"Tutaj było moje miejsce do spania, a tam stała maszynka do gotowania i maszyna do pisania. 

Spałem, siadałem przy maszynie, gotowałem i od nowa zasiadałem przy maszynie, spałem, a potem 

zasiadałem przy maszynie". Kirtanananda doznał szoku na myśl o tym, w jak ubogich warunkach 

żył Swamiji. Nie było tu nawet czysto.  

 

Chociaż Kirtananandzie było niewygodnie w garniturze i marzył o chwili, kiedy będzie mógł się go 

pozbyć, znalazł najpierw cienki materac dla Swamijiego. Następnego dnia przybyło dwóch lekarzy 

Ayurwedyjskich. Obaj byli zgodni co do tego, że cały kłopot wywołany był dolegliwością serca i że 

obecnie nie zagraża Swamijiemu niebezpieczeństwo. Dali mu lekarstwa i poradzili, aby prowadził 

uregulowany tryb życia, aby regularnie jadł, wypoczywał i pracował. Śri Krishna Pandita wstąpił na 

chwilę, aby porozmawiać i Swamiji powiedział mu o swym powodzeniu w Ameryce oraz 

wszystkich młodych bhaktach w Nowym Jorku i San Francisco. Puścił mu też swoją nową płytę, 

a jej dźwięki przyciągnęły uwagę ciekawskich z innych pokoi świątyni.  

 

***********  

 

Pierwszego sierpnia, po sześciodniowym pobycie w Delhi, Swamiji udał się do Vrindavany, gdzie 

zajął swe stare pokoje w świątyni Radha-Damodara. Gdy spędził tam zaledwie jeden dzień i jego 

zdrowie nieznacznie się poprawiło, zaczął snuć plany powrotu do Ameryki. "Zawsze o Was myślę" 

– napisał do bhaktów, których nazwał swymi "drogimi uczniami".  

 

W Delhi otrzymał od Brahmanandy list z informacją, że firma wydawnicza Macmillan Company 

jest najwyraźniej zainteresowana opublikowaniem jego Bhagavad-gity. Z Vrindavany Swamiji 

napisał do Brahmanandy, aby w jego imieniu natychmiast podpisał kontrakt. Już wcześniej Swamiji 

zastanawiał się, czy drukować prywatnie w Japonii lub w Indiach, czy też czekać na Macmillana. 

Interesowały go nie tyle prestiż i korzyści finansowe, które łączyły się z wydaniem książki przez 

Macmillana, co wydrukowanie jej możliwie najszybciej.  

 

Swamiji ciągle jeszcze czuł się słaby i był pod stałą opieką Kirtananandy, który robił mu masaże, 

chociaż z powodu gorąca sam był apatyczny i wymęczony. Jednak pomimo nie najlepszego 

samopoczucia, Swamiji bezustannie roztaczał barwne i ambitne wizje związane z rozwojem jego 

młodego ruchu świadomości Kryszny. Na głos rozmyślał nad gotowymi do druku tomami Śrimad-

Bhagavatam – czy Macmillan je przyjmie? Czy chłopcy będą umieli działać w jego imieniu? Było 

tyle do zrobienia. Chciał wrócić przed nadejściem października i doglądać spraw osobiście.  

 

Temperatura wzrosła do ponad 40°C i Swamiji oraz Kirtanananda zmuszeni byli pozostać 

w zamkniętym pomieszczeniu z włączonymi wentylatorami. Kirtanananda z trudem wywiązywał 

się ze swych obowiązków, za to na Swamijiego upał ten działał ożywczo. Twierdził, że przywraca 

mu zdrowie. Po tygodniu przyszła pora monsunowych deszczy i upały dobiegły końca.  

 

28 sierpnia, w Janmastami, podczas uroczystości obchodzonych w świątyni Radha-Damodary, 

Swamiji dał Kirtananandzie sannyasę. Tym sposobem Kirtanananda stał się Kirtananandą Swamim, 

pierwszym sannyasinem wśród uczniów Swamijiego. Na ogół sannyasa przyznawana jest 

mężczyznom, którzy ukończyli pięćdziesiąty rok życia. Jednakże Swamiji chętnie dał sannyasę 

swojemu młodemu uczniowi, ponieważ ogromnie pragnął mieć ludzi gotowych poświęcić całą swą 

energię na podróżowanie i nauczanie, czyli podjęcie tradycyjnych obowiązków sannyasina. Tacy 



sannyasini byli potrzebni do umocnienia i szerzenia ruchu świadomości Kryszny. Podczas 

ceremonii nadania sannyasy obecne były setki gości, którzy przybyli, aby świętować dzień 

pojawienia się Pana Kryszny, i wielu z nich podeszło, aby złożyć nowemu sannyasinowi gratulacje. 

Ktoś powiedział, że wygląda niczym Pan Caitanya. Swamiji napisał:  

 

W najbliższym czasie powróci do Stanów, aby rozpocząć tam działalność misyjną z większą 

energią i większym skutkiem. Tymczasem spróbuję wykorzystać tego "białego sannyasina" do 

pozyskania nowych bhaktów w Indiach.  

 

Z początkiem września do Vrindavany przybył Acyutananda, aby pobyć trochę ze Swamijim. Dla 

Acyutanandy najwspanialszą rzeczą związaną z pobytem Swamijiego we Vrindavanie była prostota 

jego stylu życia. Chociaż w Nowym Jorku Swamiji nosił proste szaty, to zawsze wyglądał po 

królewsku, jak guru. Tutaj natomiast żył bardzo prosto i skromnie. Pewnego razu, gdy usiadł na 

werandzie, aby umyć ręce, całe jego ciało obsiadły muchy. Muchy bezustannie przeszkadzały 

Kirtananandzie i Acyutanandzie – była to bowiem pora deszczowa – lecz Swamiji prawie ich nie 

dostrzegał i siedział spokojnie myjąc ręce.  

 

Kirtanananda i Acyutananda byli zgodni co do tego, że Swamiji nie jest po prostu jednym 

z babajich Vrindavany. Nikt nie był do niego podobny. A już z pewnością nie był do niego podobny 

właściciel świątyni Radha-Damodary, Gaurachand Goswami. Z powodu słabego wzroku nosił on 

grube okulary i kiedy Kirtanananda wraz z Acyutanandą podeszli w świątyni do Bóstw, 

Gaurachand Goswami donośnym głosem zapytał: "Jak się wam podobają? Które z Nich podoba się 

wam bardziej?"  

 

"Mnie podobają się wszystkie" – powiedział Acyutananda.  

 

"A mnie podoba się to duże, stojące tam przy końcu" – w bezceremonialny sposób powiedział 

kapłan, wskazując palcem na Bóstwo Kryszny. "Przypomina trochę generała Choudry". Chłopcy 

wymienili porozumiewawcze spojrzenia – cóż to za typ? – i powrócili do Swamijiego, aby uzyskać 

wyjaśnienie.  

 

"To są kastowi gosvami" – wytłumaczył Swamiji. Oryginalni gosvami, jak Jiva Goswami, który 

założył świątynię Radha-Damodara, angażowali w wielbienie Bóstw grihasthów, a obecni kastowi 

gosvami są potomkami tych pierwszych pujarich-grihasthów. Następnie Swamiji wyjaśnił, że ci 

kastowi gosvami byli właścicielami świątyń i utrzymywali je oraz wielbili Bóstwa w zamian za 

pieniądze, traktując to jako sposób na utrzymanie rodziny. Kilka lat temu każde z Bóstw stojących 

obecnie na ołtarzu posiadało własną świątynię, ziemię, dochody oraz kapłanów. Jednakże ze 

względów ekonomicznych gosvami sprzedali te posiadłości, zmniejszając tym samym wystawność 

procesu wielbienia, i ustawili Bóstwa razem.  

 

Były tam inne interesujące osobistości w rodzaju starej wdowy Sarajini, chodzącej z ogoloną głową 

i śikhą z tyłu, ze zgrubieniami na podeszwach bosych stóp, śpiącej w pokoju tuż przy wejściu do 

świątyni. Sarajini zamiatała kuchnię Swamijiego i prała jego ubrania. Oprócz niej byli tam 

Pancudas Goswami, syn właściciela świątyni, stale żujący betel, z podkrążonymi z niewyspania 

oczyma, w jedwabnym dhoti z czerwonym haftem u dołu; ciemnoskóry, starszy, stale śmiejący się 

babaji, który przychodził wieczorem i przyrządzał pastę sandałową dla Swamijiego; miejscowy 

zielarz Vanamali Kaviraja, o pogodnym uśmiechu, przyjmujący pacjentów w małej izdebce 

wypełnionej od podłogi po sufit małymi buteleczkami z lekarstwami; i wreszcie pewien sławny 

pandita, z obramowanym złotem naszyjnikiem z tulasi oraz diamentowymi pierścieniami na 

palcach, który odwiedzał Swamijiego. Wszystkie te osoby były bhaktami Kryszny, mieszkańcami 

świętej Vrindavany. Ale nikt z nich nie był taki jak Swamiji.  

 



Kirtanananda Swami był nawet rozczarowany, że nikt inny we Vrindavanie nie jest taki jak 

Swamiji. Nawet na ziemi, gdzie mieszkali Hindusi i wszyscy byli bhaktami, Swamiji był osobą 

wyjątkową. Nikt oprócz niego nie był tak prostolinijny, poważny, tak potrafiący przejrzeć fałsz, tak 

przyciągający serce i tak bezgranicznie oddany Krysznie. Nikt inny nie mógł ich poprowadzić.  

 

************  

 

Regularne zażywanie lekarstw, masaże, wypoczynek i gorąco Vrindavany sprawiły, że Swamiji 

czuł, iż wraca do zdrowia. W połowie września oświadczył, że w dziewięćdziesięciu procentach jest 

gotowy na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Zapowiedział, że będzie tam przed końcem 

października. W asyście Kirtananandy i Acyutanandy opuścił Vrindavanę i powrócił do świątyni 

Chippiwada w Delhi.  

 

11 października napisał do Brahmanandy:  

 

Musimy wydrukować nasze książki. Straciliśmy wiele czasu z powodu spraw związanych z edycją 

i poszukiwaniem odpowiedniego wydawcy. Gdy byłem sam, opublikowałem trzy tomy, 

a tymczasem w ciągu ostatnich dwóch lat nie byłem w stanie opublikować nawet jednego. To 

wielka porażka. Gdybym miał choć jedną lub dwie tak szczere dusze jak ty i gdybyśmy mogli 

publikować więcej, wówczas nasza misja zostałaby uwieńczona wielkim sukcesem. Jeśli miałbym 

jedną szczerą duszę, która by mi w tym pomogła, to gotów jestem nawet żyć pod drzewem i w ten 

sposób uwolnię się od wszelkich chorób.  

 

***********  

 

Powiadomieni o rychłym powrocie Swamijiego, bhaktowie w Ameryce zaczęli prześcigać się 

w wysyłaniu błagalnych próśb, aby przybył do ich ośrodka. 4 listopada Swamiji napisał do 

Mukundy: "Tak jak mówisz, że moją nieobecność odczuwacie obecnie głębiej niż kiedykolwiek, 

tak samo ja również pragnę wyruszyć natychmiast, bez zwłoki". Do żony Mukundy, Janaka, 

napisał: "Myślę o Was w każdej chwili i przychylając się do Twej prośby, abym po powrocie 

z Indii przyjechał do San Francisco, spróbuję spełnić daną Wam obietnicę. Myślę o bezpośrednim 

udaniu się stąd do San Francisco". U dołu tego samego listu do Mukundy i Janaka, Acyutananda 

dodał raport o stanie zdrowia Swamiego: "Dzięki regularnemu trybowi życia Swamiji wygląda 

dobrze, lecz jego tętno jest na ogół za szybkie. Ostatniej nocy wynosiło 95, a zatem niezwykle 

szybkie nawet jak na niego, gdyż na ogół waha się między 83 a 86".  

 

Swamiji postanowił nie zwlekać ani chwili dłużej, nawet jeśli czekając mógłby uzyskać zezwolenie 

na stały pobyt w USA. Pewnego dnia powiedział do Acyutanandy: "Chcę powrócić do twego kraju, 

gdzie jest dobre powietrze i dobra woda do picia. Każdego dnia otrzymujemy listy mówiące, że 

bhaktowie mnie tam potrzebują. Myślałem, że podczas mej nieobecności mogą podupaść i z tego 

powodu nie mogłem się zdecydować na wyjazd do Indii. Teraz jednak widzę, że wszystko się 

rozwija. Tak więc powinienem tam pojechać i osobiście pokierować rozwojem ruchu. Pragnę 

wrócić".  

 

Aby mieć pewność, że Swamiji w pierwszej kolejności przyjedzie do San Francisco, Mukunda 

wystosował depeszę następującej treści: "SWAMIJI. BRAHMANANDA I JA JESTEŚMY 

ZGODNI CO DO TEGO ABYŚ WYRUSZYŁ NATYCHMIAST PODAJ DOKŁADNĽ DATĘ 

PRZYJAZDU. MUKUNDA".  

 

Swamiji zaplanował trasę powrotną przez Tokio. Miał zamiar zatrzymać się tam na jeden dzień, aby 

wybadać ewentualne możliwości założenia ośrodka. Stamtąd telefonicznie powiadomi Mukundę 

o terminie przybycia do San Francisco. Tymczasem minęły już trzy tygodnie, a Swamiji nadal 



czekał na formularz P – zaświadczenie z Narodowego Banku Indyjskiego wymagane od obywateli 

hinduskich przy wyjeździe za granicę.  

 

W tym czasie otrzymał pomyślne wieści z Nowego Jorku. Wydawnictwo Macmillan Company było 

naprawdę zainteresowane Bhagavad-gitą; kontrakt został podpisany. Bardzo zadowolony 

z Brahmanandy, Swamiji napisał do niego 11 listopada list, roztaczając przed nim perspektywy 

związane z rozprowadzaniem literatury świadomości Kryszny.  

 

Mając pod ręką niezbędne publikacje możemy z jednego tylko ośrodka, w Nowym Jorku lub San 

Francisco, propagować nasz kult na całym świecie. Publikujmy zatem BTG coraz lepiej i zajmijmy 

się wydawaniem literatury wedyjskiej, takiej jak Śrimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, itd. 

[...].  

 

Myśląc coraz więcej o czekającej go w Ameryce działalności misyjnej, Swamiji oceniał to, co 

zrobił dotychczas, planował, czego dokona w przyszłości i rozważał, jaką drogą ma nastąpić 

realizacja jego zamierzeń. Kiedy nadszedł w końcu dzień wyjazdu, udzielił ostatnich wskazówek 

Acyutanandzie, który zostawał w Indiach, by nauczać świadomości Kryszny.  

 

"Po prostu módl się do Kryszny, aby pozwolił mi jechać do Ameryki" – poprosił Acyutanandę.  

 

"Jak mogę to zrobić? Przecież mnie opuszczasz".  

 

"Nie, jeśli będziesz pamiętał moje słowa, zawsze pozostaniemy razem. Jeśli będziesz nauczał, 

staniesz się silny i wszystkie te nauki nabiorą odpowiedniej perspektywy. Kiedy przestajemy 

nauczać, wszystko zamiera i tracimy życie. Nawet tutaj, w Indiach, ludzie sądzą, że wiedzą 

wszystko, ale tak nie jest. Słuchanie o Krysznie nie ma końca. Bóg jest nieograniczony. Zatem nikt 

nie może powiedzieć – Ťwiem o Bogu wszystkoť. Ci, którzy mówią, że wiedzą wszystko o Bogu, 

nie wiedzą nic. Zatem wszyscy cię docenią. Nie bój się".  

 

***********  

 

Dla pasażerów oraz załogi samolotu Swamiji był po prostu starszym panem z Indii odzianym 

w szafranowe szaty. Stewardessy nie były z początku pewne, czy mówi po angielsku, lecz z chwilą, 

gdy poprosił o owoce, przekonały się, że mówi i że jest bardzo uprzejmy. Siedział cicho 

i założywszy okulary całymi godzinami czytał starą hinduską księgę albo poruszał ustami szepcząc 

modlitwy i przesuwał palcami korale znajdujące się w płóciennym woreczku, czasami zaś 

odpoczywał z zamkniętymi oczyma, otulony kocem.  

 

Nikt nie wiedział, co robi i nikt w to nie wnikał. Nikt też nie wiedział, że w San Francisco wiele 

młodych serc z niecierpliwością wygląda jego przybycia i że nowojorskie wydawnictwo Macmillan 

Company chce wydać jego angielskie tłumaczenie Bhagavad-gity. Nikt też nie wiedział o tym, że 

ma ośrodki życia duchowego w dwóch krajach i plany rozszerzenia swej działalności na cały świat. 

Mijały godziny Swamiji często wsuwał dłoń do woreczka z japasem, mantrował święte imiona 

i polegał na Krysznie.  

 

Samolot wylądował w San Francisco. Wraz z setkami innych podróżnych Swamiji stopniowo 

kierował się ku wyjściu. Na dole, w przylegającym do lotniska długim tunelu, na długo przed 

dojściem do budynku, w którym odbywała się kontrola celna i paszportowa, dostrzegł kilku 

uśmiechniętych bhaktów, którzy stali po drugiej stronie szklanej ścianki i machali do niego rękami. 

Kiedy znalazł się w budynku, skierował się ku nim, a oni na widok Swamijiego padli na kolana 

i złożyli mu pokłony. Kiedy podnieśli głowy, uśmiechnął się i ruszył korytarzem, bhaktowie zaś 

szli równolegle do niego, oddzieleni jedynie szklaną zasłoną. Gdy znalazł się na schodach, zniknęli 



mu z pola widzenia.  

 

Niżej położona część lotniska także była oszklona i Swamiji dostrzegł za szybą 

pięćdziesięcioosobową grupę bhaktów i przyjaciół, którzy oczekiwali go z niecierpliwością. Kiedy 

ujrzeli go ponownie, wykrzyknęli wszyscy razem: "Hare Kryszna! "  

 

Ich zdaniem Swamiji prezentował się wspaniale. Po pięciomiesięcznym pobycie w Indiach był 

opalony, wyglądał młodziej i sprawiał wrażenie mniejszego. Uśmiechał się i na znak powitania 

triumfalnym gestem uniósł ręce. Bhaktowie płakali ze szczęścia.  

 

Czekając na kontrolę celną w kolejce, Swamiji słyszał odgłosy kirtanu docierające spoza szklanej 

zasłony, która tylko częściowo tłumiła dźwięk. Celnicy nie zwracali uwagi na śpiewy bhaktów, 

chociaż nietrudno było dopatrzyć się związku między tym pasażerem w szafranowych szatach 

a grupą radośnie śpiewającej młodzieży.  

 

Swamiji stał w kolejce i spoglądał od czasu do czasu na swych śpiewających uczniów. Położył 

przed celnikiem torbę podróżną, jedyną jaką miał, a ten rutynowo przejrzał jej zawartość: 

bawełniane sari dla dziewcząt, jedwabne girlandy dla Bóstw Jagannatha, karatale, szafranowe dhoti 

i kurty, tarka do kokosów i niewielkie buteleczki z lekarstwami Ayur-wedyjskimi.  

 

"Co to jest?" – zainteresował się celnik. Widok tych buteleczek wydał mu się podejrzany, przywołał 

więc drugiego celnika. Nastąpiła zwłoka. Uczniowie Swamijiego byli zniecierpliwieni 

małostkowością celników, którzy grzebali w rzeczach Swamijiego, a teraz otwierali mocno 

zakorkowane butelki, wąchali je i sprawdzali ich zawartość.  

 

Celnicy wyglądali na usatysfakcjonowanych. Swamiji przez dłuższą chwilę usiłował zamknąć 

torbę, lecz zaciął się suwak. Znowu opóźnienie. Bhaktowie, bez przerwy śpiewając, przyglądali się, 

jak próbował zamknąć zamek, co się w końcu powiodło dzięki pomocy stojącego za nim 

mężczyzny.  

 

Teraz skierował swe kroki ku oszklonym drzwiom. Bhaktowie zaczęli śpiewać jak szaleni. Kiedy 

stanął w drzwiach, jeden z nich zadął w konchę, a jej dźwięk rozniósł się echem po całym holu. 

Bhaktowie założyli Swamijiemu girlandę i każdy z osobna cisnął się ku niemu, aby wręczyć mu 

kwiaty. Wszedł pomiędzy nich niczym ukochany ojciec odwzajemniający uściski kochających 

dzieci. 

 

 

Rozdział 4   
 

W każdym mieście i w każdej wiosce 

 

 

Po kilkutygodniowym pobycie w San Francisco, Swamiji udał się do Los Angeles, gdzie w okolicy 

zamieszkanej przez murzyńską i hiszpańską klasę średnią kilku jego uczniów założyło świątynię 

w pomieszczeniu służącym wcześniej jako sklep. Sklepik był pusty i położony w odludnym 

miejscu. Swamiji spędził tam dwa miesiące. Robił wykłady, prowadził kirtany i był źródłem 

natchnienia i siły dla swych uczniów. Choć szum w głowie niezwykle utrudniał mu pracę, to ciepły 

klimat i słońce odpowiadały mu. Kontynuował tłumaczenie Śrimad-Bhagavatam.  

 

W maju, kilka miesięcy po opuszczeniu Los Angeles, Swamiji po raz pierwszy odwiedził ośrodek 

ISKCON-u w Bostonie. Tam również kilku jego uczniów ulokowało się w małym pomieszczeniu 

sklepowym. Właśnie w Bostonie przyjął tytuł "Prabhupad". Dyktując coś swemu sekretarzowi, 



napomknął, że przyrostek "ji" nie jest zwrotem najwyższej klasy.  

 

"Dlaczego więc nazywamy cię Swami-ji? Jak powinniśmy się do ciebie zwracać?"  

 

"Mistrz duchowy – odpowiedział Swamiji – nazywany jest zazwyczaj Gurudeva, Visnupada albo 

Prabhupad".  

 

"Czy możemy nazywać cię Prabhupad?" "Tak".  

 

Początkowo niektórzy bhaktowie niechętnie rozstawali się z tytułem "Swamiji", do którego byli 

przywiązani i który według nich był pełen uczucia.  

 

"Słyszałem, że nie powinniśmy już dłużej używać tytułu ŤSwamiji" – zapytał jeden z chłopców 

podczas porannego spaceru.  

 

"Kto to powiedział?" – szybko odparł Prabhupad.  

 

"Słyszałem, że powiedziałeś, że nie jest on najwyższej klasy i nie powinniśmy go używać".  

 

"Nigdy tego nie powiedziałem".  

 

"Więc nadal możemy tak się do ciebie zwracać?" "Tak, dlaczego nie?"  

 

Ale "Swamiji" wkrótce wyszło z użycia. W związku z tym bhaktowie umieścili nawet wyjaśnienie 

w Back to Godhead.  

 

PRABHUPAD  

Słowo Prabhupad jest terminem, który w wedyjskich kręgach religijnych wyraża najwyższy 

szacunek i oznacza wielkiego świętego nawet pośród świętych. Ma ono dwa znaczenia: pierwsze – 

ten, u którego stóp (pada) znajduje się wielu prabhu (prabhu znaczy "pan" i "mistrz"; terminu tego 

używają uczniowie zwracając się do siebie nawzajem). Drugie znaczenie odnosi się do tego, kto 

stale usytuowany jest u lotosowych stóp Kryszny (najwyższego mistrza). W linii sukcesji uczniów, 

za pośrednictwem której świadomość Kryszny przekazywana jest ludzkości, pojawiło się wiele 

duchowo zaawansowanych osób, które zasłużyły na miano Prabhupad.  

 

Śrila Rupa Goswami Prabhupad wypełnił wolę swego mistrza, Śri Caitanyi Mahaprabhu, i dlatego 

zarówno on, jak i jego towarzysze Goswami zwani są Prabhupad. Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati 

Goswami Thakura wypełnił wolę Śrila Bhaktivinody Thakury, i dlatego on również zwany jest 

Prabhupadem. Nasz mistrz duchowy Om Visnupada 108 Śri Śrimad Bhaktivedanta Swami 

Maharaja w ten sam sposób wypełnił wolę Śrila Bhaktisiddhanty Sarasvati Goswamiego 

Prabhupada, przynosząc światu zachodniemu posłanie miłości do Kryszny. Dlatego jego pokorni 

słudzy z różnych ośrodków ruchu sankirtanu podążają śladami Śrila Rupy Goswamiego Prabhupada 

i wolą zwracać się do Jego Miłości, naszego mistrza duchowego, jako Prabhupada na co on 

łaskawie wyraził zgodę.  

 

Montreal Sierpień 1968 roku  

 

Śrila Prabhupad rozmawiał w swoim pokoju z kilkoma uczniami. "Annapurna, otrzymałaś jakieś 

wieści?" – zapytał. Annapurna była młodą Angielką. Kilka miesięcy temu jej ojciec napisał 

z Anglii, że jeśli bhaktowie tam przyjadą, to być może będzie w stanie zapewnić im dom.  

 

"Tak" – odpowiedziała.  



 

"A więc jakie są nasze dalsze plany?" Annapurna była małomówna. "Czy list od twego ojca jest 

zachęcający?"  

 

"Tak, raczej tak. Ale pisze, że nie może zapewnić nam żadnego miejsca, kiedy przyjedziemy do 

Anglii".  

 

Prabhupad wyglądał na rozczarowanego. "Nic nie szkodzi. Wszystko zależy od Kryszny. Kiedy 

udajemy się do kogoś, by nauczać, musimy stanąć przed nim pokornie, ze złożonymi dłońmi: ŤMój 

drogi panie, przyjmij proszę świadomość Kryszny".  

 

"Prabhupad?" – odezwał się Pradyumna. "Czytałem książkę tego swamiego, wielkiego ateisty".  

 

"Hm?" "Przeglądałem kilka listów, które zamieszczono na końcu tej książki..."  

 

"Hmm, książka swamiego ateisty" – powiedział Prabhupad. "My nie mamy z tym nic wspólnego".  

 

"Nie zagłębiałem się w jego filozoficzne rozważania" – wyjaśniał Pradyumna. "Interesowały mnie 

tylko techniki, jakich użył, kiedy był w Ameryce. Chciał udać się do Europy, więc znalazł pewnego 

człowieka, bogatego protektora, który wyruszył w sześciotygodniową podróż po Francji, Anglii, 

Niemczech, Szwajcarii i Holandii i przygotowywał spotkania ze swamim. W ten sposób swami 

organizował większość swoich podróży. Miał do dyspozycji jedną czy dwie wpływowe osoby, 

które wszystko przygotowywały – wykłady i towarzystwo..."  

 

"Czy ty mógłbyś podobnie wszystko zorganizować?" – zapytał Prabhupad.  

 

"Myślałem, że w Londynie musi być Królewskie Towarzystwo Azjatyckie. Wydaje mi się, że 

Thakura Bhaktivinoda był jego członkiem". "Więc gdzie jest sanga (towarzystwo) Bhaktivinody 

Thakury?" – zapytał Prabhupad.  

 

"No cóż – kontynuował Pradyumna – może nadal są tam jacyś ludzie, z którymi mógłbyś nawiązać 

korespondencję. Może zechcą cię wspomagać".  

 

"Czy w naukach tego swamiego jest cokolwiek o Krysznie?" – zapytał Prabhupad.  

 

"Nie". Prabhupad siedział zamyślony. W Anglii nie miałby się gdzie zatrzymać. Pradyumna może 

mówić o wpływowych osobach podróżujących przed nim i czyniących wszystkie przygotowania, 

ale gdzie są takie osoby? Tutaj jest tylko nieśmiała dziewczyna, która ledwo się odzywa i której 

ojciec nie udzieli pomocy, oraz Pradyumna czytający książki swamiego ateisty i mówiący 

o Królewskim Towarzystwie Azjatyckim – nie ma natomiast nic, co można by zastosować 

w praktyce. Jednakże Prabhupad miał pewne plany Poprosił Mukundę i Śyamasundarę, aby udali 

się do Londynu i spróbowali założyć tam ośrodek ISKCON-u. Zgodzili się i za kilka dni mieli 

przyjechać z San Francisco do Montrealu.  

 

Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati, mistrz duchowy Prabhupada, pragnął, by świadomość Kryszny 

była głoszona w Europie. W latach trzydziestych posłał do Londynu kilku swych najbardziej 

doświadczonych sannyasinów, którzy wrócili, nie osiągnąwszy celu. Nie sposób uczyć mlecchów 

świadomości Kryszny – narzekali. Europejczycy nie są w stanie słuchać filozofii vaisnava przez 

dłuższy czas.  

 

Jednakże Prabhupad wierzył, że jego uczniowie odniosą sukces i pomogą mu założyć ośrodki 

ISKCON-u w Europie, tak jak zrobili to w Ameryce Północnej. Z pewnością taki sukces bardzo 



zadowoli Śrila Bhaktisiddhantę Sarasvatiego. Prabhupad opowiedział historię o człowieku, który 

znalazł na drodze tykwę i podniósł ją; następnie znalazł kij i też go podniósł; a potem drut – i 

również go podniósł. Osobno każdy z tych trzech przedmiotów był bezużyteczny. Jednakże 

w wyniku połączenia tykwy, kija i drutu powstał instrument muzyczny zwany viną, na którym 

człowiek ten zaczął tworzyć wspaniałą muzykę. Podobnie było, kiedy Prabhupad przybywszy na 

Zachód napotkał włóczących się tu i tam odtrąconych młodych ludzi. Jego samego nowojorczycy 

też odrzucili, ale dzięki łasce Kryszny ich połączenie było udane. Jeśli jego uczniowie pozostaną 

szczerzy i będą słuchali jego poleceń, to odniosą w Europie sukces.  

 

Do Montrealu przybyły trzy małżeństwa – Mukunda i Janaki, Śyamasundara i Malati (z maleńką 

córeczką Sarasvati) oraz Guru dasa i Yamuna – z zamiarem udania się wkrótce do Londynu. 

Właśnie te trzy pary założyły świątynię w San Francisco, gdzie miały dużo osobistego kontaktu ze 

Śrila Prabhupadem. To oni pomogli Śrila Prabhupadwi zaznajomić hipisów z Haight-Ashbury 

z kirtanem, prasadam i festiwalem Ratha-yatra, a teraz, pełni zapału, chcieli mu pomóc 

zapoczątkować świadomość Kryszny w Londynie.  

 

Prabhupad poprosił ich, aby zostali z nim w Montrealu przez tydzień lub dwa, tak by pod jego 

okiem mogli udoskonalić swą umiejętność prowadzenia kirtanu. Intonowanie Hare Kryszna nie 

było teatralnym przedstawieniem, lecz aktem oddania, który właściwie spełniać mogli jedynie 

czyści bhaktowie, a nie zawodowi muzycy. Gdyby jednak uczniowie Prabhupada stali się bieglejsi 

w śpiewaniu, londyńczycy bardziej doceniliby świadomość Kryszny.  

 

***********  

 

Nawet podczas rekonwalescencji w Indiach Prabhupad bezustannie myślał o powrocie do Ameryki. 

Chciał dalej rozwijać działalność swego ruchu. Wydawało się, że Hindusi są zainteresowani jedynie 

zadowalaniem zmysłów na sposób amerykański. Jednakże wielu młodych Amerykanów, którzy 

mimo bogactwa swych ojców pozbawieni byli złudzeń, nie zamierzało korzystać z drapaczy chmur 

czy też wiązać się z ojcowskimi interesami. Podczas pobytu w Nowym Jorku i San Francisco 

Prabhupad zauważył, że tysiące młodych ludzi szuka alternatywy materializmu. Sfrustrowani, 

dojrzeli do przyjęcia wiedzy duchowej.  

 

Bhaktowie, wciąż będący na etapie początkowym, niewiele wiedzieli o życiu duchowym, a w 

większości przypadków niewiele więcej o życiu materialnym. Prabhupad był jednak pewien, że te 

niedoskonałości nie wstrzymają ich duchowego postępu, jako że traktowali oni świadomość 

Kryszny z całą powagą. Choć z natury urodziwa, obecnie ta zachodnia młodzież była brudna 

i przygnębiona. Jej piękno zostało przykryte. Jednakże, jak powiedział Prabhupad, intonowanie 

Hare Kryszna przywracało ich do życia, tak jak monsun ożywia ziemię Vrindavany, czyniąc ją 

świeżą i zieloną. Tak jak pawie Vrindavany czasami tańczą radośnie, tak też bhaktowie, zerwawszy 

materialne więzy, tańczyli teraz w ekstazie i intonowali święte imiona. Na pytanie dziennikarza, czy 

jego uczniowie są hipisami, Prabhupad odpowiedział: "Nie, nie jesteśmy hipisami. Jesteśmy 

happiesami".  

 

Dla nich Prabhupad był kimś więcej niż przyjezdnym wykładowcą czy oficjalnym przewodnikiem; 

był ich duchowym ojcem. Uważali go za prawdziwego ojca, a on widział, że byli mu oddani 

i darzyli go uczuciem dużo większym niż jego własna rodzina. Ci młodzi amerykańscy chłopcy 

i dziewczęta ("kwiat narodu", jak nazywał ich Prabhupad) otrzymali błogosławieństwo Pana 

Caitanyi przekazywali je rodakom. Prabhupad powiedział, że od jego amerykańskich uczniów 

zależy ocalenie całego kraju. Dawał im metodę, ale to oni będą musieli wprowadzić ją w życie.  

 

Śrila Prabhupad kochał swoich uczniów, a oni kochali jego. Powodowany uczuciem dawał im 

największy skarb, a oni, z tego samego powodu, przyjmowali jego instrukcje. Na tym polega istota 



życia duchowego. Ta miłość jest podstawą, na której ruch świadomości Kryszny będzie się 

rozrastał. To, że niektórzy uczniowie powracali do prowadzonego wcześniej materialistycznego 

sposobu życia, nie było niczym zaskakującym. Prabhupad jednakże szukał tych szczerych dusz, 

które zostaną. Powiedział, że to właśnie się liczy. Jeden księżyc cenniejszy jest od wielu gwiazd; 

więc nawet garstka szczerych osób może dokonać wspaniałych rzeczy. Osoby szczere i inteligentne 

pozostaną, a Pan Caitanya Mahaprabhu obdarzy je mocą, by mogły spełnić Jego pragnienie 

szerzenia miłości do Kryszny. W ten sposób życie bhaktów stanie się doskonałe. W rzeczy samej 

wielu jego uczniów już czuło, że tak się dzieje. Proces świadomości Kryszny działał, ponieważ 

podchodzili do niego szczerze i ponieważ Śrila Prabhupad starannie i cierpliwie pielęgnował te 

rozwijające się roślinki transcendentalnej miłosnej służby, których nasionka zasiał w ich sercach.  

 

Nowy Jork 9 kwietnia 1969 roku  

 

Prabhupad pojechał do Nowego Jorku – miejsca narodzin Towarzystwa Świadomości Kryszny – 

gdzie jego ruch rozwijał się od prawie trzech lat. Chociaż istniał tam ośrodek i rozprowadzano 

książki, to jego wizyty były niezbędne, aby bhaktowie stali się mocniejsi. Obecność Prabhupada 

dodawała im odwagi i wzmacniała determinację. Przez siedem miesięcy prowadzili działalność nie 

mając z nim osobistego kontaktu, lecz jego wizyty – kiedy siedział z nimi w swoim pokoju i z 

uczuciem się im odwzajemniał – były dla nich źródłem życia. Nie istniało nic, co mogłoby się 

równać tym intymnym spotkaniom.  

 

W mieszkaniu Prabhupada przy Drugiej Alei 26 zgromadziło się wielu bhaktów – nowych i starych. 

"Pewien reporter – mówił Prabhupad – zadawał mi pytania, po czym napisał w artykule: ŤSwami 

jest mały, ale posłanie, które głosi, jest wielkieť. To prawda. Ja jestem mały, ale moja misja nie jest 

mała".  

 

Brahmananda pokazał Prabhupadwi globus z zaznaczonymi ośrodkami ISKCON-u. "Teraz jest 

jeszcze jeden w północnej Karolinie" – powiedział Brahmananda.  

 

"A więc to już piętnasty?" – zapytał Prabhupad. Uśmiechając się przenosił wzrok z jednego bhakty 

na drugiego. "Chcę, aby każdy z was założył ośrodek. Co stoi na przeszkodzie? Weźcie ze sobą po 

jednej mridandze. Potem ktoś przyłączy się do was – on weźmie karatale. Kiedy przyjechałem tutaj, 

Brahmananda i Acyutananda tańczyli. Jeśli będziecie intonować, setki ludzi przybędą do waszego 

ośrodka i będą rozkoszować się mantrowaniem i tańcem".  

 

"Czy dotyczy to również dziewcząt?" – zapytała Rukmini.  

 

"Nie ma w tym nic złego" – odpowiedział Prabhupad. "Kryszna nie robi różnicy między ciałem 

kobiety a mężczyzny. Chcę przez to powiedzieć, że ciało kobiety jest słabsze, lecz w sensie 

duchowym nie ma to znaczenia. Po odejściu Pana Nityanandy nauczała Jego żona Jahnavi devi. 

Najpierw musicie zrozumieć filozofię. Musicie być gotowi odpowiadać na pytania. Kryszna da 

wam inteligencję. Ja także nie byłem przygotowany, żeby odpowiadać na wszystkie pytania, lecz 

Kryszna daje inteligencję".  

 

Po ośmiu dniach pobytu w swym nowojorskim domu Prabhupad udał się do Buffalo. W filii 

nowojorskiego Uniwersytetu Stanowego w Buffalo, Rupanuga prowadził oficjalny kurs bhakti-

yogi. Zapisało się około sześćdziesięciu studentów, którzy teraz regularnie intonowali mantrę Hare 

Kryszna na koralach. Prabhupad zatrzymał się tam na kilka dni. Prowadził wykłady oraz inicjował 

uczniów. Następnie udał się do Bostonu z zamiarem inicjowania kolejnych uczniów oraz 

przeprowadzenia kilku ceremonii małżeńskich.  

 

*************  



 

New Vrindaban 21 maja 1969 roku  

 

W towarzystwie Kirtananandy Swamiego i Hayagrivy, Prabhupad udał się na farmę New 

Vrindaban położoną na wzgórzach Zachodniej Wirginii. Kiedy samochód ugrzązł w ogrodzie 

sąsiada, tuż przy wjeździe na teren posiadłości bhaktów, Prabhupad postanowił przejść ostatnie 

dwie mile na piechotę – po błotnistej drodze, która prowadziła na farmę. Droga ta jednak szybko się 

skończyła i Prabhupad, wraz z towarzyszącymi mu dwoma przewodnikami, wszedł na ścieżkę 

wiodącą przez gęsty las.  

 

Majowe drzewa wciąż jeszcze okrywały się zielonym listowiem, a promienie słońca prześwitywały 

przez gałęzie, padając na dywan z błyszczących, purpurowych floksów. Prabhupad wyprzedził 

Kirtananandę Swamiego i Hayagrivę, musieli więc przyspieszyć, aby dotrzymać mu kroku. Wijący 

się strumyk wielokrotnie przecinał ścieżkę i Prabhupad musiał przechodzić go stąpając z kamienia 

na kamień. Droga, jak powiedział, nie byłaby trudna do przebycia wozem zaprzężonym w woły; las 

był niczym dżungla, tak jak się tego spodziewał i jak chciał.  

 

Przez ostatni rok Prabhupad prowadził z Kirtananandą Swamim oraz Hayagrivą korespondencję na 

temat New Vrindaban. Wytyczyła ona kierunek wiejskiego życia opartego na zasadach 

świadomości Kryszny. Prabhupad powiedział, że chce, aby była to społeczność oparta na wzorcach 

wedyjskich, w której wszyscy żyliby w prosty sposób i zajmowali się hodowlą krów oraz uprawą 

roli. Bhaktowie będą musieli rozwijać te koncepcje stopniowo; zajmie to trochę czasu. Niemniej 

jednak już od samego początku myślą przewodnią powinno być proste życie i wzniosłe myślenie. 

Ponieważ społeczność ta ma rozwijać się z dala od miasta, początkowo warunki będą wydawać się 

surowe, ale życie tam będzie spokojne, wolne od niepokojów sztucznego społeczeństwa miejskiego 

opartego na ciężkiej pracy w celu zadowalania zmysłów. A co najważniejsze, członkowie takiej 

społeczności będą służyć Krysznie i intonować Jego imię 

 

Prabhupad mówił niewiele i pewnie kroczył ścieżką, jakby była mu dobrze znana. Zatrzymali się 

nad potokiem i Prabhupad usiadł na kocu, który Kirtanananda Swami i Hayagriva rozłożyli dla 

niego na trawie. "Zatrzymujemy się ze względu na Kirtananandę" – powiedział Prabhupad. "Jest 

zmęczony". Po krótkim odpoczynku i napiciu się wody z potoku ruszyli dalej.  

 

Gdy minęli zakręt, ujrzeli rozpościerającą się przed nimi na wzgórzu polanę. Na jej niżej 

położonym krańcu stał niewielki, stary, drewniany dom i stodoła. Hayagriva objaśnił, że są to 

jedyne zabudowania na całym terenie New Vrindaban zajmującym obszar 120 akrów. Ponieważ nie 

jeździły tędy żadne środki lokomocji, dróżki zarośnięte były wysoką trawą. Tuż przy starym domu 

rosła wierzba płacząca, dotykająca swymi gałęziami ścian. Osada ta przedstawiała obraz niczym 

niezmąconego, prostego życia.  

 

Prabhupadwi podobało się proste życie w New Vrindaban i z zadowoleniem przyjmował każdą 

najprostszą rzecz ofiarowaną mu przez bhaktów. Świeżo zmieloną kaszę na mleku uznał za 

wspaniałą, a kiedy zobaczył w kuchni gliniane klepisko pokryte krowim łajnem, pochwalił to, 

mówiąc, że jest takie jak w indyjskiej wiosce.  

 

Prabhupadwi spodobał się także przeznaczony dla niego pokój na poddaszu usytuowany tuż nad 

świątynią. Przywiózł ze sobą małe Bóstwa Radha-Kryszny, z którymi podróżował od półtora 

miesiąca. Jego sługa Devananda na poczekaniu urządził dla nich ołtarzyk na małym stoliku pod 

ścianą. Zsunąwszy swoje dwie walizy, Prabhupad zrobił prowizoryczne biurko. Postawił na nim 

wizerunek swojego mistrza duchowego i natychmiast powrócił do zwykłego rozkładu dnia.  

 

Codziennie późnym rankiem brał masaże na świeżym powietrzu, a potem ciepły prysznic 



w zaimprowizowanej na zewnątrz kabinie. Kirtanananda Swami przygotowywał dla niego posiłki, 

na które jak zwykle składały się: dal, ryż i capati – plus miejscowa specjalność: szkarłatka. 

Poprzedniego lata Kirtanananda Swami i Hayagriva nazbierali jeżyn, z których następnie sami 

zrobili przetwory, a teraz podawali je Prabhupadwi w formie czatneju. Capati przyrządzane były ze 

świeżo zmielonej mąki pszenno-razowej. Wszystkie potrawy gotowano na piecu, w którym paliło 

się drewnem. Najlepszym opałem, jak mówił Prabhupad, jest nawóz krowi; na drugim miejscu jest 

drewno, na trzecim gaz, a elektryczność na ostatnim.  

 

Prabhupad spędzał większość dnia na świeżym powietrzu pod drzewem kaki rosnącym 

w odległości trzydziestu metrów od budynku. Tam siadywał i czytał przy wąskim stole zrobionym 

przez jednego z tutejszych chłopców. Często podnosił wzrok i spoglądał znad książki ponad 

głęboką doliną na odległe pasmo wzgórz, gdzie las stykał się z niebem.  

 

Późnym popołudniem bhaktowie zbierali się pod drzewem wokół Prabhupada, aby siedzieć 

i rozmawiać z nim aż do zachodu słońca. To, że Prabhupad jest wśród nich, było dla nich 

praktycznym dowodem znaczenia New Vrindaban. Jeśli bowiem największy bhakta mógł być 

usatysfakcjonowany prostym życiem i intonowaniem Hare Kryszna w tej głuszy, to oni powinni się 

na nim wzorować.  

 

Porównując New Vrindaban do Vrindavany w Indiach, Prabhupad stwierdził, że pod pewnymi 

względami przewyższa ona indyjską Vrindavanę, która obecnie pełna jest materialistycznych ludzi. 

Pięćset lat temu Goswami – uczniowie Pana Caitanyi – odkryli we Vrindavanie miejsca rozrywek 

Kryszny i wówczas mieszkali tam tylko czyści bhaktowie. Jednakże w ostatnich latach Vrindavana 

stała się siedzibą materialistów i impersonalistów. Jeśli zaś chodzi o New Vrindaban, to powinny 

być tu przyjmowane tylko osoby o skłonnościach duchowych. Prabhupad powiedział, że 

w społeczeństwie wedyjskim każdy był zadowolony wiodąc takie proste życie w małej wiosce nad 

rzeką. Fabryki nie były potrzebne. Prabhupad pragnął, aby wedyjski model życia przyjął się na 

całym świecie, przykładem zaś – dla dobra ogółu – miało być właśnie New Vrindaban.  

 

W New Vrindaban nie było telefonu, a po pocztę trzeba było chodzić dwie mile. Pod tym względem 

przypominało ono Vrindavanę w Indiach – obie pozbawione były współczesnych udogodnień. Te 

"utrudnienia" szły jednak w parze z filozofią vaisnava, która głosi, że współczesne wygody nie są 

warte wysiłku włożonego w ich zdobycie. Bhakta akceptuje tylko to, czego dostarcza natura 

i wykorzystuje swój czas oraz energię na kultywowanie życia duchowego.  

 

Jedyną krową na farmie była czarno-biała Kaliya rasy mieszanej i Prabhupad pił odrobinę jej mleka 

rano, w południe i wieczorem. "Od sześćdziesięciu pięciu lat nie piłem tak smacznego mleka" – 

stwierdził. Przepowiedział, że pewnego dnia w New Vrindaban będzie wiele krów, a ich wymiona 

będą tak pełne mleka, że będą nim zraszać pastwiska. Chociaż ludzie na Zachodzie nie wiedzą, jak 

wielkim grzechem jest zabijanie krów i nie widzą wynikających z tego karmicznych reakcji, to jak 

powiedział Śrila Prabhupad, New Vrindaban zademonstruje światu społeczne, moralne 

i ekonomiczne korzyści, jakie przynosi ochrona krów i wykorzystywanie ich mleka zamiast mięsa 

z uboju.  

 

Prabhupad chciał, aby bhaktowie zbudowali w New Vrindaban dużo małych domków – nawet jeśli 

na początku będą prymitywne. Podał projekt prostej konstrukcji z wypalanej cegły. Pragnął również 

szkoły świadomości Kryszny i stwierdził, że wieś jest najlepszym miejscem na jej założenie. 

"Miasto stworzył człowiek, a wieś – Bóg" – powiedział, parafrazując angielskiego poetę Cowpera. 

Dzieci powinny się tu uczyć sztuki czytania, pisania i arytmetyki, a jednocześnie stawać się 

czystymi bhaktami. W swoich zabawach mogą imitować rozrywki Kryszny i Jego przyjaciół 

pasterzy: jedno dziecko może masować ciało Kryszny, inne może mocować się z Kryszną – 

zupełnie tak jak w świecie duchowym. Prabhupad powiedział, że kobiety w New Vrindaban 



powinny zajmować się dziećmi, sprzątać świątynię, gotować dla Bóstw i ubijać masło.  

 

Miał wiele planów związanych z tym miejscem, lecz podsuwał bhaktom jedynie idee z niewieloma 

szczegółami. "Wykorzystajcie je jak tylko chcecie" – powiedział Kirtananandzie Swamiemu. 

Prabhupad pragnął idealnej społeczności wedyjskiej, która wytwarzałaby własną żywność 

i zaspokajała inne swoje pogrzeby. Powiedział, że jeśli bhaktowie w New Vrindaban nie staną się 

samowystarczalni, to nie ma sensu, żeby zajmowali tak duży obszar ziemi.  

 

Zanim jeszcze Prabhupad odwiedził New Vrindaban, poprosił Kirtananandę Swamiego oraz 

Hayagrivę o zaplanowanie wybudowania tam siedmiu świątyń. Wszystkie miały otrzymać nazwy 

głównych świątyń z Vrindavany: Madana-mohana, Govindaji, Gopinatha, Radha-Damodara, 

Radha-ramam, Śyamasundara i Radha-Gokulananda. Prabhupad zapewnił, że osobiście postara się 

o Bóstwa Radha-Kryszny dla każdej z nich.  

 

Wyjazd Prabhupada z New Vrindaban był nieunikniony Zmuszały go do tego listy z Londynu, Los 

Angeles i San Francisco. W dniu wyjazdu bhaktowie przekomarzali się z nim mówiąc, że nie może 

wyjechać. Kirtanananda Swami posunął się do stwierdzenia, że zablokują mu drogę. Prabhupad 

skorygował go, mówiąc: "Nie możesz tego zrobić mistrzowi duchowemu".  

 

Prabhupad szedł leśną ścieżką w towarzystwie Kirtananandy Swamiego oraz bhaktów z New 

Vrindaban. Okolica pokryta była zielenią, a letnie powietrze rozgrzane i wilgotne. Prabhupad. 

milczał. Przybył tutaj z zamiarem podniesienia na duchu swych uczniów, a przy tym sam nabrał 

otuchy. Tutaj żyło się prostym, wiejskim życiem, takim, jakie wiódł Sam Kryszna – uprawiając 

ziemię i hodując krowy. Na razie mieszkało tutaj tylko kilku bhaktów, ale dzięki łasce Kryszny 

będzie ich więcej.  

 

Prabhupad i Kirtanananda Swami niewiele mówili, ale rozumieli się bardzo dobrze. Prabhupad nie 

dał mu wielu dokładnych instrukcji: zaledwie parę słów podczas wspólnych rozmów czy 

przechadzek na świeżym powietrzu, gest czy wyraz twarzy sugerujący zadowolenie lub 

zainteresowanie. Niemniej jednak Kirtanananda Swami zrozumiał, jak drogie jego mistrzowi 

duchowemu jest New Vrindaban, a zatem tak samo drogie powinno stać się jemu. Prabhupad 

zapewnił go, że ponieważ bhaktowie w New Vrindaban koncentrują się na intonowaniu Hare 

Kryszna, służeniu Bóstwom i ochronie krów, Kryszna pobłogosławi ich sukcesem. Społeczność ta 

już rozwijała się pomyślnie, a Kryszna dalej będzie chronił bhaktów przed wszelkimi przeszkodami 

i trudnościami.  

 

U kresu dwumilowej wędrówki Prabhupad, otoczony przez swych zwolenników, stał obok 

samochodu, który miał go zawieźć na lotnisko w Pittsburghu. Stamtąd poleci do Los Angeles. Jego 

bagaż, przywieziony na wozie ciągniętym przez konia, został umieszczony w bagażniku, sam zaś 

zajął tylne siedzenie. Pośród okrzyków "Hare Kryszna" i "Prabhupad" samochód ruszył wiejską 

drogą, a Prabhupad dalej intonował Hare Kryszna na japasie.  

 

************  

 

Prabhupad utrzymywał stały kontakt z szóstką swoich uczniów przebywających w Londynie. Mieli 

mało pieniędzy i mieszkali osobno w różnych częściach miasta, tak więc największą inspiracją były 

dla nich listy Śrila Prabhupada. Raz po raz czytali jego instrukcje i marzyli o tym, że pewnego dnia 

odwiedzi ich w Londynie. W San Francisco świadomość Kryszny była dla tych trzech par zabawą, 

natomiast w Anglii stawała się coraz trudniejsza. Ponieważ byli obcokrajowcami, nie wolno im 

było pracować zarobkowo i właściwie – oprócz kilku przelotnych znajomych – nie mieli tu nikogo. 

Chociaż nie mogli mieszkać razem, starali się nie tracić ducha i utrzymać świadomość Kryszny.  

 



Aż w środku pełnej zmagań zimy nastąpił w ich życiu szczęśliwy przełom: spotkanie z Georgem 

Harrisonem z zespołu The Beatles. Od dłuższego czasu bhaktowie zastanawiali się nad tym, jak 

nakłonić Beatlesów do intonowania Hare Kryszna. Raz wysłali nawet na adres ich studia "Apple 

Records" szarlotkę z wylukrowanym napisem "Hare Kryszna". Innym razem posłali nakręcane, 

chodzące jabłko z wydrukowaną na nim mantrą Hare Kryszna. Posłali nawet taśmę magnetofonową 

z jednym ze swoich kirtanów i otrzymali standardowy list odmowny z Apple Records. Tak więc 

nieoczekiwane spotkanie Śyamasundary z jedną z największych sław na świecie – Georgem 

Harrisonem – wydawało się być specjalnie zaaranżowane przez Krysznę.  

 

Śyamasundara, z ogoloną głową, odziany w tradycyjny strój vaisnavy, siedział w zatłoczonym 

pokoju w studio Apple Records w nadziei zamienienia paru słów z kimś powiązanym z Beatlesami. 

Niespodziewanie po schodach zszedł wracający z konferencji George. Gdy wszedł do pokoju, 

dostrzegł Śyamasundarę. Podszedł, usiadł obok i zapytał: "Gdzie się podziewaliście? Przez 

ostatnich kilka lat usiłowałem spotkać ludzi z Hare Kryszna". Śyamasundara i George rozmawiali 

przez godzinę, podczas gdy inni kręcili się wokół nich. "Naprawdę starałem się was spotkać, 

chłopaki" – powiedział George. "Może byś tak wpadł do mnie jutro?"  

 

Następnego dnia Śyamasundara poszedł do George'a na lunch i tam spotkał pozostałych Beatlesów: 

Ringo Starra, Johna Lennona i Paula McCartneya. Wszyscy zadawali pytania, lecz największe 

zainteresowanie wykazywał George.  

 

George: Miałem płytę, na której Śrila Prabhupad śpiewa mantrę Hare Kryszna razem z bhaktami. 

Miałem ją od co najmniej dwóch lat. Dostałem ją w tym samym tygodniu, w którym została 

wydana. Słuchałem jej często; byłem na to otwarty. Słuchaliśmy jej razem z Johnem. Pamiętam, że 

śpiewaliśmy mantrę całymi dniami. Pływaliśmy po wyspach greckich, graliśmy na ukulele 

i intonowaliśmy Hare Kryszna. Tak więc śpiewałem mantrę Hare Kryszna na długo przed 

spotkaniem Śyamasundary, Guru dasa i Mukundy. Słuchanie tej mantry sprawiało mi niesamowitą 

radość, podobnie jak zresztą posiadanie płyty.  

 

Wiedziałem także co nieco o Śrila Prabhupadwi, ponieważ przeczytałem wszystkie notatki na 

wkładce do tego albumu. Jako że byłem w Indiach, wiedziałem, skąd bhaktowie pochodzą, skąd 

wziął się ich sposób ubierania i ogolone głowy. Widziałem ich też na ulicach Los Angeles 

i Nowego Jorku. Przeczytałem mnóstwo książek i poszukiwałem yoginów, toteż moje pojęcie 

o bhaktach różniło się od wyobrażeń innych ludzi. Wiedziałem, co jest grane, i że bycie bhaktą 

znaczy bardzo wiele; łączy się to z dużo większą ilością wyrzeczeń niż w przypadku innych grup – 

jest na przykład zakaz picia kawy, herbaty czy jedzenia czekolady.  

 

Śyamasundara regularnie spotykał się z Georgem i wkrótce się zaprzyjaźnili. George, który 

intonował mantrę otrzymaną od Maharishiego Mahesh Yogi; po raz pierwszy słuchał o procesie 

bhakti yogi oraz filozofii wedyjskiej. Otwarcie rozmawiał z Śyamasundarą, Guru dasą i Mukundą 

o swoich duchowych poszukiwaniach i realizacjach dotyczących karmy.  

 

George: Pewien yogin, którego spotkałem w Indiach, powiedział mi: "Jesteś prawdziwym 

szczęściarzem. Jesteś młody, sławny, bogaty, zdrowy, ale ci to nie wystarcza. Pragniesz dowiedzieć 

się czegoś więcej". Większość ludzi nie dochodzi nawet do konstatacji, że za tym murem coś 

jeszcze istnieje. Usiłują po prostu wdrapać się na jego szczyt, aby móc dobrze jeść, mieć ładny 

dom, komfortowo żyć i tak dalej. Ja jednak miałem to szczęście, że otrzymałem wszystko na tyle 

wcześnie, aby uświadomić sobie, że w życiu istnieje coś ponad to, podczas gdy większość ludzi jest 

zupełnie wyczerpana uganianiem się za materialnymi rzeczami.  

 

Po wizycie w Haight-Ashbury w 1967 roku George zaczął odczuwać wyrzuty sumienia z powodu 

roli, jaką odegrał w propagowaniu kultury LSD. Przedtem wyobrażał sobie, że hipisi z Haight-



Ashbury są jednostkami twórczymi, ale kiedy zobaczył ich odurzonych narkotykami, brudnych 

i zdesperowanych – "przedłużenie Bowery na Zachodnim Wybrzeżu"- czuł się za to częściowo 

odpowiedzialny Postanowił wykorzystać swą wpływową pozycję pisząc teksty i śpiewając piosenki 

ukazujące, że istnieje coś więcej niż środki halucynogenne i seks. Wzrastało też jego 

zainteresowanie duchową kulturą Indii, dzięki – jak to czuł – jego karmie z poprzednich żywotów.  

 

George: Z Kryszną czuję się jak u siebie w domu. Myślę, że ma to związek z moim poprzednim 

życiem. Wtedy to było tak, jakby otwierały się przede mną drzwi. Wszystko było niczym składanka 

i brakowało mi tych małych kawałków, aby utworzyć kompletny obraz. Tak to właśnie wyglądało, 

gdy pojawili się bhaktowie i Swami Bhaktivedanta, gdy któryś z nich dał mi książkę czy kiedy 

słuchałem tamtego nagrania. Powoli wszystko zaczęło łączyć się w całość.  

 

To niektóre z powodów, dla których zareagowałem na pojawienie się w Londynie Śyamasundary 

i Guru dasa. Tak więc, szczerze mówiąc: gdybym miał dokonać wyboru pomiędzy nimi 

a pozostałymi ludźmi, wybrałbym raczej bhaktów Tak to wygląda. Wolę towarzystwo bhaktów od 

towarzystwa tych tak zwanych uczciwych świętoszków.  

 

George zaoferował bhaktom pomoc w zdobyciu budynku w Londynie, a Śyamasundara prowadził 

z nim rozmowy na temat wydania płyty z nagraniami Hare Kryszna, chociaż nigdy nie wywierał na 

niego nacisku.  

 

Kiedy Prabhupad usłyszał o George'u, serio potraktował możliwość, że całkowicie przyjmie on 

świadomość Kryszny. Wyobrażał sobie światową rewolucję w świadomości – ze świadomymi 

Kryszny Beatlesami na czele.  

 

Z Twojego listu wynika, że pan George Harrison darzy nasz ruch pewną sympatią i jeśli 

rzeczywiście zadowolił Krysznę, z pewnością będzie mógł przyłączyć się do nas i razem z nami 

popychać naprzód ruch Samkirtanu na całym świecie. Beatlesi są w centrum zainteresowania ludzi 

z sąsiednich krajów europejskich, jak również Ameryki. Panu George'owi Harrisonowi podoba się 

nasza grupa i jeśli podjąłby się roli lidera w zorganizowaniu olbrzymiej grupy Samkirtanu, w skład 

której wchodziliby Beatlesi oraz nasi chłopcy z ISKCON-u, bez wątpienia zmienimy oblicze 

świata, tak bardzo nękanego obecnie przez intrygi polityków.  

 

Przyjaźń z Georgem sprawiła, że londyńscy bhaktowie ze wzmożonym napięciem zaczęli 

wyczekiwać przyjazdu Śrila Prabhupada. Mieli nadzieję, że być może teraz, kiedy na spotkanie 

z nim czekała światowej sławy osoba, pojawi się następna możliwość zadowolenia go i odniesienia 

sukcesu w nauczaniu w Londynie.  

 

George, dzięki kontaktowi ze świadomością Kryszny i własnemu rozwojowi duchowemu, zaczął 

dawać wyraz swemu oddaniu dla Pana Kryszny w swych utworach. Czytał Bhagavad-gitę 

w opracowaniu Śrila Prabhupada i rozumiał nadrzędność personalnej koncepcji Boga nad 

bezosobową. Guru dasa pokazał mu werset z Bhagavad-gity, w którym Kryszna mówi, że On jest 

źródłem bezosobowego Brahmana. George'owi odpowiadały ogólne założenia świadomości 

Kryszny, lecz był ostrożny z okazywaniem wyłącznego oddania dla Prabhupada i Kryszny. 

Bhaktowie zaś nie chcieli być natrętni i podobnie zachowywali się w stosunku do niego.  

 

11 stycznia Śrila Prabhupad wysłał do bhaktów w Londynie kolejny list. Zawierał on dalsze 

pomysły dotyczące sposobów jak najlepszego zaangażowania George'a w służbę dla Kryszny.  

 

Jestem bardzo rad z tego, że pan Harrison komponuje takie piosenki jak "Lord whom we so long 

ignored". Jest on człowiekiem głęboko myślącym. Kiedy się spotkamy będę mógł podsunąć mu 

myśli dotyczące rozłąki z Kryszną. Pomogą mu one w komponowaniu bardzo atrakcyjnych 



piosenek dla szerokich rzesz publiczności, a jeśli jeszcze zostaną one spopularyzowane przez tak 

miłych pośredników jak Beatlesi, z pewnością będzie to wielki sukces.  

 

Później George nagrał kilka takich piosenek. Jego utwór "My Sweet Lord" przez dwa miesiące 

zajmował pierwsze miejsce na liście przebojów w Ameryce, a album "Living in the material world" 

– sprzedany w liczbie miliona egzemplarzy – przez pięć tygodni był pierwszy na liście Billboardu.  

 

Prabhupad ostrzegał bhaktów, by w poszukiwaniach jakiegoś pomieszczenia dla siebie nie polegali 

wyłącznie na pomocy George'a, ale by sami próbowali coś znaleźć. George jednak chciał im pomóc 

i ponownie zasugerował możliwość nagrania płyty firmowanej przez Apple Records. Starym, 

ulubionym pomysłem londyńskich bhaktów było nakłonienie Beatlesów do wypuszczenia płyty 

z intonowaniem Hare Kryszna; gdyby zrobili to Beatlesi, mantra z pewnością zyskałaby światową 

sławę. George'owi podobał się sam pomysł, lecz wolał, żeby to bhaktowie śpiewali, zaś Apple 

Records firmowałoby płytę. "Lepiej, żebyście wy zrobili na tym interes, nie my" – powiedział. "A 

zatem zróbmy płytę". 

 

Tak więc bhaktowie udali się do domu George'a na sesję nagraniową. Później George dograł 

podkład na gitarze i po kilku tygodniach bhaktowie przyszli ponownie, aby posłuchać nagranej 

przez siebie taśmy. George gotów był dokonać próbnego nagrania w studiu. Bhaktowie zgodzili się 

na spotkanie z nim i jego kolegą po fachu Billy Prestonem w Trident Studios przy St. Anne Alley. 

Pracowali nad nagraniem przez kilka godzin i efekt wydawał się dobry. George i Śyamasundara 

ustalili termin ostatecznego nagrania.  

 

W dniu, w którym miała zostać nagrana płyta, w studio nagrań EMI przy Abbey Road zgromadziło 

się kilkunastu bhaktów – w tym paru nowych, którzy rekrutowali się spośród Brytyjczyków. Kiedy 

z Mercedesa George'a wysiadła pierwsza grupa bhaktów, tłum oczekujących nastolatków zaczął 

śpiewać Hare Kryszna na melodię spopularyzowaną przez musical rockowy Hair. W studiu, 

w czasie, kiedy Yamuna malowała tilak na czołach pracowników obsługi technicznej, Malati 

zaczęła rozpakowywać koszyki z przywiezionym przez siebie prasadam, a kilku innych bhaktów 

porozstawiało obrazki z wizerunkiem Kryszny i zapaliło kadzidła. Studio zostało 

"skrysznaizowane".  

 

Zaczęła się sesja nagraniowa. Paul McCartney i jego żona Linda siedzieli za konsoletą. Wszyscy 

pracowali bardzo sprawnie i nagranie pierwszej strony singla zajęło godzinę. George grał na 

organach, a Mukunda na mridandze. Yamuna śpiewała solo, mając w tle wyróżniający się głos 

Śyamasundary oraz inne głosy stanowiące chór. Aby wszystko poszło jak najlepiej, każdy z nich 

myślami był przy Prabhupadwi i prosił go o duchową moc.  

 

Za czwartym razem wszystko poszło gładko, a Malati na zakończenie spontanicznie uderzyła 

w mosiężny gong. Następnie nagrali drugą stronę płyty: z modlitwami do Śrila Prabhupada, Pana 

Caitanyi i Jego towarzyszy oraz sześciu Goswamich. Później George dograł gitarę basową i inne 

instrumenty. Bhaktowie, obsługa techniczna – słowem wszyscy – mieli dobre przeczucia co do 

nagrania. "To będzie coś wielkiego" – zapowiedział George.  

 

************  

 

Płyta wkroczyła w fazę produkcji, a bhaktowie, ciągle jeszcze mieszkający osobno, powrócili do 

rutynowych obowiązków. Prabhupad ustalił datę swego przyjazdu na początek września. Oznajmił, 

że pojedzie najpierw do Hamburga, a potem do Londynu, nawet jeśli nie będzie tam świątyni. 

Jednak na dwa miesiące przed przybyciem Prabhupada sprawy jakimś cudem zaczęły przybierać 

lepszy obrót.  

 



Guru dasa poznał pośrednika handlu nieruchomościami, który zaproponował im wynajęcie budynku 

przy Bury Place, obok British Museum. Bhaktowie mogli tam zamieszkać od zaraz. Wszystko 

zapowiadało się wspaniale – idealne położenie, opłata czterdzieści jeden funtów tygodniowo 

i możliwość natychmiastowej przeprowadzki. Mukunda napisał do Prabhupada list z prośbą 

o pieniądze na opłatę czynszu z góry. Prabhupad wyraził zgodę. Śyamasundara otrzymał od 

George'a list oznajmiający, że Apple gwarantuje zapłacenie czynszu, gdyby bhaktowie nie byli 

w stanie tego uczynić. W ciągu tygodnia bhaktowie weszli w posiadanie czteropiętrowego budynku 

w centrum Londynu.  

 

Jednakże z chwilą, gdy gotowi byli przeprowadzić się do nowego ośrodka, władze miasta uznały, 

że nie mają odpowiedniego zezwolenia na zamieszkanie. Czas załatwienia związanych z tym 

papierkowych formalności mógł pochłonąć tygodnie, a nawet miesiące. Zatem bhaktowie znowu 

nie mieli miejsca, w którym mogliby razem mieszkać i praktykować proces. Ale Śyamasundara – 

pełen wiary, że wszystko się ułoży – zaczął urządzać pomieszczenie przeznaczone na świątynię, 

wykorzystując do tego celu drewno sekwojowe.  

 

Tymczasem John Lennon zasugerował mu, aby bhaktowie zamieszkali razem z nim w jego 

niedawno nabytej, rozległej posiadłości w Tittenhurst, niedaleko Ascot. Budynek trzeba było 

poddać drobnej renowacji. Lennon zaproponował im miejsce do mieszkania w zamian za pomoc 

przy remoncie. "Czy nasz guru także będzie mógł się tam zatrzymać?" – zapytał Śyamasundara. 

John zgodził się, tak więc bhaktowie wprowadzili się do jego rezydencji i zamieszkali 

w pomieszczeniach zajmowanych uprzednio przez służbę.  

 

Płyta zatytułowana "Hare Kryszna mantra" wypuszczona została zaledwie na parę tygodni przed 

przybyciem Prabhupada. Apple Records przeprowadziło promocję. Zaproszonych reporterów 

prasowych i fotografów przywieziono kolorowym autobusem do biało-błękitnego pawilonu, 

w którym zebrali się już bhaktowie razem z Georgem.  

 

Pierwszego dnia sprzedano 70 tysięcy egzemplarzy. Po kilku tygodniach bhaktowie wystąpili 

w popularnym programie telewizyjnym Top of the Pops, śpiewając "swoją piosenkę".  

 

Posiadłość Johna Lennona, należąca uprzednio do rodziny Cadbury, obejmowała siedemdziesiąt 

sześć akrów ziemi, głównie trawniki i lasy, z obszernym dworem i wieloma pomniejszymi 

zabudowaniami. John i jego żona, Yoko, mieszkali w dworku. Pomieszczenia dla służby – cztery 

oddzielne mieszkania, które mieli zająć Prabhupad i bhaktowie – mieściły się w wąskim budynku 

stojącym w pobliżu dworku. Wprowadziło się tam około piętnastu bhaktów, pozostawiając jedno 

mieszkanie dla Prabhupada i jego sługi. Nie po raz pierwszy Lennonowie gościli u siebie bhaktów. 

Kilka miesięcy wcześniej, w maju, kilkunastu bhaktów intonowało mantrę Hare Kryszna razem 

z Johnem i Yoko w ich apartamencie w montrealskim hotelu Queen Elizabeth.  

 

John chciał, aby w głównej rezydencji bhaktowie zerwali ze ścian starą boazerię z twardego drewna 

i zastąpili ją nową, a na miejsce podłogi z desek położyli płytki z biało-czarnego marmuru. Kiedy 

zaczęło się gruntowne odnawianie pałacu, Iśana, który niedawno przybył z Kanady, przy pomocy 

kilku osób, zaczął przeobrażać starą salę koncertową w świątynię, w której umieszczono również 

vyasasan dla Prabhupada. Bhaktowie pracowali dzień i noc przygotowując pomieszczenia 

mieszkalne dla Prabhupada, świątynię oraz vyasasan. W swą pracę wkładali tyle wysiłku, że John 

i Yoko bez trudu dostrzegli, jak mocnym uczuciem darzą swego mistrza duchowego. Kiedy 

bhaktowie nagrywali taśmę dla Prabhupada przebywającego wówczas w Niemczech, Iśana zwrócił 

się do Johna z pytaniem, czy chciałby powiedzieć coś ich mistrzowi duchowemu. John uśmiechnął 

się i rzekł: "Chciałbym wiedzieć, na czym polega sekret Prabhupada, dzięki któremu jego 

uczniowie są mu tak oddani".  

 



Scena została przygotowana. Nadszedł czas, by pojawił się na niej główny bohater. Czysty bhakta 

Pana Kryszny przybywał w końcu do Anglii. Dla sześciorga bhaktów, którzy zapoczątkowali 

świadomość Kryszny w Londynie, była to długa, żmudna walka. Teraz jednak wydawało się, że ich 

marzenia – kiedyś niemożliwe do zrealizowania – zaczęły nabierać realnych kształtów. Znaleźli 

miejsce, w którym Prabhupad mógł zamieszkać i zdobyli świątynię w centrum Londynu. Było to 

błogosławieństwo Kryszny.  

 

************  

 

11 września 1969 roku  

 

Przy współpracy Apple Records i Lufthansy (Niemieckich Linii Lotniczych) bhaktowie 

zorganizowali powitanie Prabhupada na londyńskim lotnisku Heathrow. Gdy tylko zszedł po 

schodkach samolotu, został odprowadzony do samochodu i odwieziony do holu dla VIP-ów, 

z pominięciem formalności związanych z kontrolą celno-paszportową. Kiedy Prabhupad wyszedł 

z samochodu, bhaktowie natychmiast wybiegli z budynku portu lotniczego i na mokrej ścieżce 

złożyli pokłony, podczas gdy on spoglądał na nich z uśmiechem. Bhaktowie podnieśli się, 

strzepnęli ze swych ubrań mokry żwir i z radością okrążyli Prabhupada.  

 

Podeszli reporterzy: "Co sądzisz o tym powitaniu?"  

 

Prabhupad: "Nie przepadam zbytnio za powitaniami. Chciałbym natomiast wiedzieć, jak ludzie 

przyjmują ten ruch. To jest przedmiotem mojego zainteresowania".  

 

Na to bhaktowie chórem: "Haribol!"  

 

Reporter: "Czy to powitanie jest dla ciebie czymś szczególnym, czy też spotykasz się z tym na co 

dzień?"  

 

Prabhupad: "Gdziekolwiek jadę, tam są moi uczniowie. Obecnie w krajach zachodnich mam około 

dwudziestu ośrodków, głównie w Ameryce. Amerykańscy chłopcy są bardzo entuzjastycznie 

nastawieni. Wydaje mi się, że w Los Angeles i San Francisco spotykam się z bardzo dobrym 

przyjęciem. Podczas festiwalu Ratha-yatry około dziesięciu tysięcy chłopców i dziewcząt podążało 

za mną przez siedem mil". Bhaktowie: "Haribol!"  

 

Reporter z Sun: "Czego pan naucza?"  

 

Prabhupad: "Staram się uczyć was tego, o czym zapomnieliście". Bhaktowie (śmiejąc się): 

"Haribol! Hare Kryszna!"  

 

Reporter z Sun: "Czyli czego?"  

 

Prabhupad: "O Bogu. Niektórzy z was mówią, że Boga nie ma. Niektórzy, że Bóg jest martwy. Inni 

zaś, że Bóg jest bezosobowy lub że jest pustką. To są bzdury. Chcę uczyć tych wszystkich 

bezrozumnych ludzi, że Bóg istnieje. Na tym polega moja misja. Każdy, kto tak myśli, może 

przyjść do mnie, a ja udowodnię mu, że Bóg istnieje. Na tym polega mój ruch świadomości 

Kryszny. Jest on wyzwaniem rzuconym ateistom: oto Bóg. Jeśli jesteś szczery i poważny, możesz 

ujrzeć Go twarzą w twarz, tak jak teraz widzisz mnie. Jest to możliwe. Niestety, wy staracie się 

zapomnieć o Bogu. Dlatego też doświadczacie różnorakich niedoli życia. Ja po prostu nauczam, jak 

stać się świadomym Kryszny i być szczęśliwym. Nie poddawajcie się nonsensownym wpływom 

mayi, czyli złudzenia".  

 



Następnie reporterzy pytali o Billy Grahama, lądowanie na Księżycu, o toczące się walki w Irlandii, 

jak też o miejsce pobytu żony i dzieci Prabhupada. Prosili również, aby zwrócił głowę w ich 

kierunku i robili mu zdjęcia. Na koniec podziękowali i rozeszli się.  

 

Z budynku portu lotniczego Prabhupad udał się do oczekującego go na zewnątrz lśniącego białego 

Rolls Royce'a – kurtuazyjny gest ze strony Johna Lennona. Prabhupad usiadł z tyłu ze 

skrzyżowanymi nogami. Limuzyna miała przyciemnione okna i urządzone z przepychem wnętrze. 

Był tam nawet telewizor. Bhaktowie byli tak podekscytowani, że potracili głowy i nikt nie pomyślał 

o tym, aby pojechać razem z Prabhupadem. Kierowca pomknął w kierunku Tittenhurst. Prabhupad 

siedział cicho, od czasu do czasu mantrował, podczas gdy samochód krętymi drogami oddalał się 

od lotniska.  

 

Był w Anglii. Jego ojciec, Gour Mohan, nigdy nie chciał, aby tu przyjechał. Swego czasu wuj 

Prabhupada zasugerował ojcu, że jego syn powinien pojechać do Anglii i zostać adwokatem. Gour 

Mohan odpowiedział wówczas – nie, gdyby bowiem znalazł się wśród tych mięsożerców, pijaków 

i sutenerów, mógłby ulec ich wpływowi. Jednakże teraz, siedemdziesiąt lat później, Prabhupad 

rzeczywiście przyjechał do Londynu – nie po to, aby ulec wpływowi Anglików, lecz żeby wywrzeć 

na nich swój wpływ. Przybył tu, aby uczyć ich tego, o czym zapomnieli.  

 

Dzięki szczególnej opiece Kryszny start w Anglii był dobry. Kiedy w przeszłości Prabhupad 

zmuszony był mieszkać samotnie w Nowym Jorku bez pieniędzy, była to łaska Kryszny. A teraz 

jechał limuzyną z kierowcą, i to także było łaską Kryszny. Prabhupad uważał tę podróż za część 

planu Kryszny i był mocno zdeterminowany w dążeniu do swego celu, czyli wypełnianiu polecenia 

swego mistrza duchowego – bez względu na okoliczności.  

 

Przybył do Tittenhurst przed swymi uczniami. Ci, którzy pozostali w pałacu, powitali go 

podekscytowani, po czym zaprowadzili do pokoju mieszczącego się na pierwszym piętrze, gdzie 

dawniej znajdowały się pomieszczenia dla służby Malutki pokoik był chłodny i wilgotny, ściany 

wyłożono kawałkami kilimów pozbieranych z innych pokoi. Znajdował się tam również niski stolik 

mający mu służyć za biurko. Przylegający doń pokój był pusty i jeszcze mniejszy. Prabhupad usiadł 

przy niskim stoliku i zapytał: "Gdzie się wszyscy podziali?" Odwróciwszy głowę spojrzał przez 

okno i zobaczył, że właśnie zaczyna padać deszcz.  

 

Kiedy Prabhupad zjadł lunch, zjawili się George, John i Yoko. Śyamasundara zaprosił ich do 

złożenia mu wizyty. George zwrócił się do Johna z pytaniem: "Chcesz go odwiedzić?" Pan na 

Tittenhurst, z brodą, w okularach i z włosami do ramion, wyraził zgodę. Yoko także była 

zaciekawiona, tak więc wszyscy udali się do małego pokoiku Prabhupada.  

 

Przywitał ich siedząc za biurkiem z ciepłym uśmiechem na ustach, zapraszając do wejścia i zajęcia 

miejsc. Oto stali przed nim dwaj najsławniejsi ludzie w Anglii i Kryszna chciał, aby z nimi 

porozmawiał. Prabhupad zdjął z szyi girlandę i dał ją Śyamasundarze pokazując, aby założył ją 

George'owi.  

 

"Dziękuję" – powiedział George. "Hare Kryszna". Prabhupad uśmiechnął się. "To 

błogosławieństwo Kryszny". "Hare Kryszna" – ponownie odpowiedział George.  

 

"Tak" – rzekł Prabhupad. "W Bhagavad-gicie jest werset, który mówi: yad yad acarati śresthas tat 

tad evetaro janah / sa yat pramanam kurute lokas tad anuvartate. To znaczy, że wszystko, co 

przyjmują sławni ludzie, przyjmą również zwykli ludzie. Yad yad acarati śresthah. Śresthah znaczy 

"wielcy ludzie". Acarati znaczy "działać". Cokolwiek robią wielkie osoby, ogół ludzi podąża w ich 

ślady. Jeśli przywódca powie, że coś jest dobre, to inni zgadzają się z tym i akceptują to. Tak więc 

dzięki łasce Boga, Kryszny, jesteście przywódcami. Macie tysiące młodych zwolenników, którzy 



was lubią. Jeśli więc dacie im coś naprawdę wspaniałego, oblicze świata się zmieni".  

 

Chociaż George i John byli mniej więcej w tym samym wieku co większość uczniów Prabhupada, 

on potraktował ich jako śresthas, szanowanych przywódców. "Pragniecie także przynieść światu 

pokój" – kontynuował Prabhupad. "Czasami czytywałem wasze wypowiedzi. Wy też macie to 

mocne pragnienie. Każdy ma. Każda święta osoba powinna pragnąć zaprowadzić na świecie pokój. 

Lecz musimy znać proces". Wyjaśnił "formułę pokoju" zgodnie z naukami Bhagavad-gity: 

prawdziwego pokoju może zaznać ten, kto uznaje Najwyższą Osobę Boga za właściciela 

wszystkiego, podmiot wszelkich ofiar i przyjaciela wszystkich żywych istot.  

 

Potem Prabhupad w sposób jeszcze bardziej bezpośredni zwrócił uwagę dwóch Beatlesów na to, co 

sugerował już wcześniej, mianowicie, że powinni nauczyć się świadomości Kryszny i pomagać 

w nauczaniu jej na całym świecie. "Proszę was, abyście przynajmniej spróbowali zrozumieć tę 

filozofię najlepiej, jak potraficie" – powiedział. "Jeśli uznacie, że jest dobra – to przyjmijcie ją. Wy 

również pragniecie dać coś światu. Spróbujcie więc tego. Czy czytaliście nasze książki, Bhagavad-

gitę Taką Jaką Jest?"  

 

John: "Czytałem fragmenty Bhagavad-gity. Nie wiem jednak w jakiej wersji. Jest tak wiele różnych 

tłumaczeń".  

 

Prabhupad: "Istotnie, są różne tłumaczenia. Dlatego też opracowałem tę edycję: Bhagavad-gita 

Taka Jaka Jest".  

 

Prabhupad objaśnił, że świat materialny jest miejscem niedoli. Prawa natury są nieubłagane. 

Prezydent Kennedy uważany był w Ameryce za wybrańca losu, szczęśliwego człowieka, którego 

szanował cały świat. "Lecz w ciągu sekundy – Prabhupad głośno strzelił palcami – jego życie się 

skończyło. Wszystko jest tymczasowe. Jaka jest jego pozycja teraz? Gdzie jest? Jeśli życie jest 

wieczne, jeśli żywa istota jest wieczna, dokąd się udał? Co robi? Czy jest szczęśliwy, czy 

nieszczęśliwy? Czy narodził się w Ameryce czy w Chinach? Nikt nie potrafi na to odpowiedzieć. 

Ale faktem jest, że jako żywa istota jest wieczny Istnieje".  

 

Prabhupad wyjaśnił transmigrację duszy. Później znowu poprosił: "Spróbujcie to zrozumieć, a jeśli 

wam się to spodoba, przyjmijcie. Chcecie czegoś bardzo dobrego. Czy moja propozycja jest 

nierozsądna?" Dwaj Beatlesi spojrzeli po sobie, lecz nie dali żadnej odpowiedzi. Prabhupad 

roześmiał się cicho, rozbawiony. "Jesteście inteligentnymi chłopcami. Spróbujcie to zrozumieć".  

 

Prabhupad zapytał swych gości, jaką wyznają filozofię. "Wyznajemy?" – zapytał John.  

 

"Nie wyznajemy niczego" – powiedziała Yoko. "Po prostu żyjemy". "Medytowaliśmy" – 

powiedział George. "Czy raczej ja medytuję, jest to mantra-medytacja".  

 

Zaczęli zadawać pytania – te same, które Prabhupad słyszał już tyle razy. Po wysłuchaniu 

wyjaśnienia na temat Brahmana, wszechprzenikającej duchowej energii Najwyższej Osoby Boga, 

Yoko wyraziła wątpliwość, czy Brahman może pozostać czysty i nie degradować się z biegiem 

czasu. W odpowiedzi Prabhupad zauważył, że aby rzeczywiście zrozumieć duchową filozofię, 

musiałaby zostać poważną studentką.  

 

John i Yoko, jako zagorzali eklektycy, mieli trudności z zaakceptowaniem koncepcji autorytetu 

wedyjskiego głoszonej przez Prabhupada.  

 

John: "Jednak musimy przesiewać, tak jak przesiewa się piasek, aby zobaczyć, kto ma najlepszą 

filozofię".  



 

Prabhupad: "Nie. Spróbuj zrozumieć jedną rzecz. Jeśli Kryszna nie jest najwyższym autorytetem, to 

dlaczego ludzie biorą książki Kryszny i tłumaczą je? Spróbuj może to zrozumieć". 

 

George: "Ja nie mówię, że Kryszna nie jest Najwyższym. Wierzę, że jest. Ale istnieje pewne 

nieporozumienie co do tłumaczenia Gity z sanskrytu na angielski. Ja mówiłem, że jest wiele wersji 

i jeśli się nie mylę, wydawało nam się, że usiłujesz nas przekonać, że twoje tłumaczenie jest 

autorytatywne, pozostałe zaś nie. Nie mamy wątpliwości co do tożsamości Kryszny".  

 

Prabhupad: "W porządku. Jeśli wierzycie w to, że Kryszna jest Najwyższym Panem, jeśli takie jest 

wasze zrozumienie, to musicie zobaczyć, kto jest najbardziej oddany Krysznie. Ci ludzie 

dwadzieścia cztery godziny na dobę intonują Kryszna. A jeśli ktoś inny nawet raz nie wypowiedział 

imienia Kryszny, to jak może stać się Jego bhaktą? Jak ktoś, kto nawet nie wypowiada imienia 

Kryszny, może stać się Jego reprezentantem? Jeśli Kryszna jest autorytetem – a to zostało przyjęte 

– autorytetem są też ci, którzy są bezpośrednio Mu oddani".  

 

Po przeszło godzinnej rozmowie Prabhupad dał prasadam Johnowi, George'owi, Yoko i paru 

uczniom obecnym w pokoju. Gdyby ci śresthas przyjęli świadomość Kryszny, byłoby to 

z pożytkiem dla nich, a także dla wielu innych. On wywiązał się ze swego obowiązku i dał im 

szansę. To było posłannictwo od Kryszny, a przyjęcie go lub odrzucenie zależało teraz od nich 

samych.  

 

John przeprosił i wyszedł, mówiąc, że ma coś do zrobienia. Kiedy wszyscy opuszczali pokój 

Prabhupada, Yoko, schodząc po schodach, zwróciła się do Johna: "Zobacz, w jaki prosty sposób on 

żyje. Czy potrafiłbyś tak żyć?"  

 

************  

 

Bhaktowie regularnie spotykali się z Johnem i Yoko. Chociaż początkowo ich związek nosił 

znamiona interesowności, John był nastawiony do bhaktów życzliwie. Jego przyjaciele radzili mu 

jednak, aby nie wikłał się w związki ze Swamim i jego grupą. Toteż pozostał na uboczu.  

 

Iśana dasa: Byłem właśnie zajęty pracą w kuchni, a John siedział przy pianinie. Miał w kuchni 

pianino – wielkie pianino ze zdartym lakierem; po prostu surowe drewno. Tak więc zasiadł przy 

nim wygrywając różne melodie do mantry Hare Kryszna. Był faktycznie wielkiej klasy muzykiem. 

Grał mantrę Hare Kryszna na rozmaite sposoby, jakie tylko można sobie wyobrazić – w stylu 

bluegrass, muzyki klasycznej, rock-and-rolla i innych. Mógł dowolnie przeskakiwać z jednego 

gatunku muzycznego na drugi, śpiewając przy tym bezustannie Hare Kryszna. Robił to w bardzo 

naturalny sposób. Od razu było widać, że jest muzycznym geniuszem. W ten sposób dostarczał mi 

rozrywki i oczywiste było, że jemu samemu sprawia to przyjemność. W każdym razie, kiedy tak 

z wielkim wigorem i entuzjazmem grał Hare Kryszna, jego żona, Yoko Ono, zjawiła się nagle 

w kuchni w podomce, czy czymś w tym rodzaju, i powiedziała tonem pełnym niezadowolenia: 

"Proszę cię, John, okropnie boli mnie głowa. Czy nie mógłbyś przestać i pójść ze mną na górę? "  

 

George był inny. Prabhupad go pociągał. Kiedy jeden z bhaktów zapytał: "Dlaczego spośród 

wszystkich Beatlesów tylko ty jesteś zainteresowany?", George odpowiedział: "To moja karma. 

Jedną z cech mego znaku zodiaku są inklinacje duchowe".  

 

George Harrison: Prabhupad wyglądał dokładnie tak, jak go sobie wyobrażałem. Przed spotkaniem 

z nim miałem mieszane uczucia lęku i podziwu. Co później, już po spotkaniu, podobało mi się 

u niego, to fakt, że bardziej czułem w nim przyjaciela. W jego obecności czułem się swobodnie. 

W każdym razie było znacznie lepiej niż przy pierwszym spotkaniu, kiedy nie byłem w stanie 



zrozumieć, co mówi, i nie byłem pewien, czy nie jestem człowiekiem zbyt przyziemnym, by 

w ogóle tam być. Później jednak rozluźniłem się i czułem się w jego obecności znacznie 

swobodniej, a on był dla mnie nadzwyczaj serdeczny. Nie rozmawiał ze mną inaczej niż z innymi. 

Zawsze po prostu mówił o Krysznie bez względu na to, kto tam był. Kiedykolwiek go widziałeś, 

zawsze był taki sam. Nie było tak, że raz powiedział ci mantruj Hare Kryszna, a przy następnym 

spotkaniu sprostował: "Och, nie, pomyliłem się". Zawsze był jednakowy.  

 

Odwiedzanie go zawsze było przyjemnością. Czasami zachodziłem do niego nie mając tego 

wcześniej w planie, ale szedłem, bo myślałem, że powinienem, i opuszczając jego pokój zawsze 

czułem się dobrze. Byłem świadom faktu, że osobiście się o mnie troszczy. Zawsze była to 

przyjemność.  

 

George był zauroczony Kryszną i lubił mantrować. Jeszcze przed spotkaniem z Prabhupadem 

dowiedział się czegoś o Krysznie od Maharishiego Mahesh Yogi, z autobiografii Paramahansy 

Yoganandy, a także z podróży do Indii. Jednak to właśnie nauki Prabhupada uświadomiły mu 

wyraźnie, że Pan Kryszna jest Prawdą Absolutną, przyczyną wszelkiego istnienia.  

 

George: Prabhupad pomógł mi zdać sobie sprawę z istnienia wielorakich sposobów osiągania 

Kryszny. Na przykład prasadam. Nawet jeśli to tylko podstęp, to myślę, że prasadam jest niezwykle 

istotną rzeczą. Jak mówią – przez żołądek do serca. 1 to działa – nawet jako sposób na dotarcie do 

duszy człowieka. Nie ma nic lepszego nad to, kiedy tańczysz i śpiewasz, czy po prostu siedzisz 

i rozmawiasz, a potem nagle przynoszą ci jedzenie. To jakby błogosławieństwo. A później uczysz 

się, jak Go dotykać czy smakować. To bardzo ważne.  

 

Kryszna nie jest ograniczony. Byłem poruszony już samą obecnością Prabhupada i tym, że zalewał 

nas tymi wszystkimi informacjami. Faktem jest, że umysł jest uparty, ale wszystko jest Kryszną. 

Cała wiedza jakiej potrzebujesz to to, że wszystko jest Kryszną. Ten świat także jest Jego energią 

materialną – formą kosmiczną. W książkach Prabhupada są obrazki pokazujące Krysznę w sercu 

psa i krowy oraz istoty ludzkiej. To pomaga ci zrozumieć, że Kryszna jest wewnątrz każdego.  

 

Być może Prabhupad nauczał jakichś wyższych aspektów, lecz ja przede wszystkim lepiej 

zrozumiałem, w jaki sposób Kryszna jest wszędzie i we wszystkim. Prabhupad objaśniał różne 

aspekty Kryszny. Uczył też medytacji, dzięki której mogłeś wszędzie widzieć Krysznę jako osobę. 

Chcę przez to powiedzieć, że wszystko co istnieje, jest Kryszną.  

 

Prabhupad uważał George'a za "miłego młodego chłopca" i bhaktę Kryszny. Według Bhagavatam 

nie ma znaczenia, jaką pozycję materialną ktoś zajmuje – jeśli nie jest bhaktą i nigdy nie 

wypowiada świętego imienia Boga, to nie posiada żadnych dobrych cech. Wielu swamich 

i yoginów z Indii – nawet tych, którzy uważają się za vaisnavów – nie ma wiary w święte imiona 

Kryszny ani ich nie rozumie. Natomiast George z upodobaniem intonował Hare Kryszna 

i umieszczał święte imię Kryszny w tekstach swych piosenek, które miały ogromne powodzenie na 

całym świecie. Zatem służył Krysznie przez swą muzykę, i na tym polegała cała różnica.  

 

Wydaje się, że pan George Harrison jest nadzwyczaj inteligentnym chłopcem, a także, dzięki łasce 

Kryszny wybrańcem losu. Pierwszego dnia złożył mi wizytę wraz z Johnem Lennonem i odbyliśmy 

wówczas prawie dwugodzinną rozmowę. Chciał ze mną dłużej porozmawiać, lecz musiał udać się 

do swej chorej matki do Liverpoolu.  

 

Prabhupad widział w George'u także zamożnego człowieka, a Pan Caitanya dał bhaktom 

w wyrzeczonym porządku życia ścisły zakaz obcowania ze światowymi ludźmi. Ale Pan Caitanya 

nauczał też, że bhakta powinien wykorzystać wszelkie sprzyjające okoliczności do propagowania 

świadomości Kryszny.  



 

Jeśli ten chłopiec będzie współpracował z naszym ruchem, będzie to mocny bodziec, jako że jest on 

zamożnym człowiekiem. W życiu duchowym trzeba być bardzo ostrożnym w stosunkach 

z bogatymi ludźmi. Czasami musimy mieć z nimi do czynienia przez wzgląd na działalność 

misyjną. Ale Pan Chaitanya Mahaprabhu surowo zabronił osobom świadomym Kryszny obcować 

z takimi ludźmi w innych okolicznościach. Mamy też wskazówki Rupy Goswamiego, że 

powinniśmy wykorzystać każdą nadarzającą się sposobność, która może pomóc w rozwijaniu ruchu 

świadomości Kryszny.  

 

Prabhupad postępował z Georgem ostrożnie, lecz zachęcał go do intonowania imion Pana, 

spożywania Jego prasadam i podporządkowania Mu wszystkich swoich działań.  

 

George: Tak naprawdę Prabhupad nigdy nie zasugerował, abym przestał robić to, co robiłem. 

Słyszałem, że przy różnych okazjach mówił do bhaktów, że z powodu swoich piosenek i innych 

rzeczy, które robiłem, jestem lepszym bhaktą niż oni. Nigdy nie powiedział mi tego bezpośrednio, 

lecz echa tych słów stale do mnie docierały. Dobrą rzeczą było też dla mnie to, że nigdy nie dawano 

mi odczuć, że powinienem całkowicie przyłączyć się do bhaktów. Myślę, że gdyby cały czas 

nastawał na mnie i pytał: "Dlaczego nie skończysz z tym, co robisz i nie zamieszkasz gdzieś 

w świątyni?", zepsułoby to wszystko. Nigdy nie dał mi odczuć, że jestem inny, że nie jestem 

pełnoprawnym członkiem grupy. Nigdy taki nie był.  

 

Jestem bhaktą w cywilu. Tak to wygląda. Mój związek z nimi rozumiałem w ten sposób, że 

powinienem pomagać kiedy i gdzie tylko mogę, ponieważ znałem ludzi z towarzystwa. Tak jest 

w przypadku wszystkich rozsądnych osób; po prostu staracie się trochę pomóc sobie nawzajem.  

 

Zawsze był ze mnie zadowolony, ponieważ cokolwiek robiłem, było pomocne. Mam na myśli nie 

tylko pomoc jako taką dla świątyni Kryszny, lecz także wszelkie działania w sferze duchowej – czy 

to na polu mej twórczości muzycznej czy innej. Wszystko to sprawiało mu zadowolenie. Po prostu 

był zawsze przyjazny. Stale mantrował i niekiedy mówił mi, abym starałsię mantrować przez cały 

czas lub tak dużo, jak to tylko możliwe. Sądzę, że kiedy raz zaczniesz, to uświadamiasz sobie, że 

mantrowanie jest korzystne.  

 

Są tacy guru, którzy robią szum wokół własnej osoby i uważają, że oni są "tym", podczas gdy 

Prabhupad mawiał o sobie: "Jestem sługą sługi sługi Kryszny", co jest faktem – wiesz, o co mi 

chodzi. Nie mówił: "Jestem największy" czy "Jestem Bogiem" albo coś w tym stylu. Mówił o sobie 

tylko jako o słudze i to bardzo mi się podobało. Myślę, że jest to część duchowej natury. Im więcej 

się wie, tym bardziej jest się świadomym faktu, że jest się sługą. Natomiast im mniej się wie, tym 

bardziej uważa się swoją osobę za dar Boga dla ludzkości.  

 

Tak więc chociaż był bez wątpienia niezwykle potężną indywidualnością, bardzo zaawansowaną 

duchowo, zawsze zachowywał tę pokorę. Myślę, że jest to jedna z najważniejszych rzeczy, 

ponieważ tak naprawdę więcej uczysz się, gdy masz za przykład czyjeś życie i działanie, niż to, co 

mówi.  

 

Prabhupad ze swymi ludźmi oraz John i Yoko ze swymi stanowili przedziwną kombinację. W dwa 

dni po przybyciu Prabhupada do Tittenhurst, John i Yoko polecieli do Kanady, aby wraz z Plastic 

Ono Band wziąć udział w imprezie pod nazwą Rock-N-Roll Revival organizowanej na stadionie 

Varsity w Toronto. W październiku John i Yoko nagrali płytę zatytułowaną "Wedding Album" 

i rozpoczęli pracę nad filmem Rock-and-Roll Circus, a John nagrał ponadto "Cold Turkey". 

Chociaż John był zwykle nieśmiały, to bhaktowie, którzy pracowali w głównym budynku 

dostrzegali w nim otwartość i szczodrość w rozporządzaniu majątkiem. John prosił bhaktów, aby 

pozostali w Tittenhurst na stałe. Powiedział, że będzie dzielił się z nimi wszystkim, co ma. 



Ostatecznie Prabhupad i jego uczniowie opuścili siedzibę Johna, ale ich rozmowy w Tittenhurst 

znalazły swe odbicie w piosence "Instant Karma", którą John skomponował w tamtym okresie.  

 

*************  

 

Chociaż pomieszczenia dla Śrila Prabhupada nie były ukończone a odnawianie świątyni 

powodowało, że Bury Place 7 było miejscem hałaśliwym i pełnym gorączkowej atmosfery, 

Prabhupad zdecydował się tam wprowadzić. "Nie jestem przywiązany do komfortowych 

apartamentów" – powiedział. "Jestem natomiast przywiązany do towarzystwa bhaktów". Do 

świątyni wprowadzał się w czasie, kiedy popyt na płytę był niski i bhaktowie nabywali wszelkie 

materiały stopniowo, kiedy tylko udało im się zdobyć pieniądze, ale byli zadowoleni mając 

Prabhupada, który z nimi mieszkał i nadzorował ich pracę.  

 

Pewnego dnia zadzwonił pan Doyal reprezentujący dużą hinduską organizację w Londynie. Doszły 

go wieści, że bhaktowie szukają Bóstw Radhy i Kryszny, on zaś miał parę, którą mógłby 

podarować. Gdy Prabhupad to usłyszał, wysłał Tamala Krysznę, Mukundę i Śyamasundarę do 

domu pana Doyala, aby obejrzeli Bóstwa.  

 

Bóstwa Radhy i Kryszny zrobione były z białego marmuru i miały wysokość trzech stóp. 

Bhaktowie po raz pierwszy widzieli takie duże Bóstwa i złożyli Im pokłony. Kiedy wrócili do 

świątyni i powiedzieli o tym Prabhupadwi, ten odparł: "Zawieźcie mnie tam natychmiast!"  

 

Prabhupad przybył do domu pana Doyala furgonetką w towarzystwie Śyamasundary, Mukundy 

i Tamala Kryszny. Wszedł do bawialni i usiadł. Bóstwa, okryte materiałem, stały na stole w kącie 

pokoju. Tamala Kryszna był o krok od odsłonięcia Ich, lecz Prabhupad powstrzymał go, mówiąc: 

"Nie. Tak jest dobrze". Usiadł i rozmawiał z panem Doyalem wypytując o jego pracę i o to, z której 

części Indii pochodzi. Zapoznał się także z jego rodziną. Prabhupad i jego gospodarz byli 

pochłonięci rozmową, a bhaktowie się przysłuchiwali.  

 

"Swamiji – powiedział w końcu pan Doyal – chcę pokazać ci moje Bóstwa".  

 

"Tak – odparł Prabhupad – przyjrzę się Im za chwilę". Prabhupad zaczął mówić o swej misji 

świadomości Kryszny, a po chwili pan Doyal znowu poprosił: "Proszę, przyjrzyj się Bóstwom". 

Mówiąc to podszedł do Bóstw Radha-Kryszny i odsłonił Je.  

 

"O, tak" – powiedział Prabhupad składając z szacunkiem dłonie. Pan Doyal objaśnił, że zamówił 

Bóstwa w Indiach na własny użytek, ale w transporcie palec Radharani został nieznacznie 

uszkodzony, dlatego też zgodnie z hinduską tradycją Bóstwa nie mogły być zainstalo "Tamala 

Kryszna" – powiedział Prabhupad. "Zobacz, jak ciężkie są te Bóstwa".  

 

Tamala Kryszna uniósł Radharani. "Niezbyt ciężkie" – powiedział. "Śyamasundara" – zwrócił się 

do drugiego z chłopców. "Zobacz, jak ciężki jest Kryszna". Tak naprawdę Bóstwa były ciężkie, ale 

bhaktowie zrozumieli intencje Prabhupada.  

 

"W porządku"- powiedział Śyamasundara, unosząc Krysznę na wysokość kilku cali.  

 

"Tak" – powiedział Prabhupad stanowczo. "Myślę, że są w porządku. Weźmiemy Je. Mamy 

samochód". Niespodziewanie skierował się ku wyjściu, a za nim uczniowie ostrożnie niosący 

Radhę i Krysznę. Prabhupad dziękował panu Doyalowi.  

 

"Ależ Swamiji! Swamiji!" – protestował pan Doyal nie będąc przygotowanym na tak nagłe wyjście. 

"Proszę, pozwól, że zorganizujemy Ich przewóz. Nasze Towarzystwo Je przywiezie". Prabhupad 



był już za drzwiami i prowadził swych ludzi do samochodu.  

 

"Zaczekajcie, proszę" – nalegał pan Doyal. "Musimy je najpierw naprawić, potem będziecie mogli 

Je zabrać".  

 

"Mamy naszego eksperta" – powiedział Prabhupad. "On się tym zajmie". Prabhupad zapewniał 

o tym pana Doyala, jednocześnie kierując swymi uczniami. Otworzył drzwi furgonetki, 

a Śyamasundara i Tamala Kryszna weszli do niej powolutku i ostrożnie umieścili tam Radhę 

i Krysznę. Tamala Kryszna przyklęknął z tyłu, aby zapewnić Im bezpieczeństwo w czasie jazdy, 

podczas gdy Śyamasundara zajął miejsce przy kierownicy.  

 

"Ruszaj" – powiedział Prabhupad, po czym odjechali uśmiechając się zza szyby do pana Doyala 

i jego rodziny stojących na krawężniku. Śyamasundara minął zaledwie kilka ulic, kiedy Prabhupad 

poprosił go, aby zatrzymał samochód. Odwróciwszy się na siedzeniu, Prabhupad zaczął 

ofiarowywać modlitwy: Govindam adi-purusam tam aham bhajami... Długo spoglądał na białego 

Krysznę o lekko niebieskawym odcieniu i na śnieżnobiałą Radharani stojącą u Jego boku. "Kryszna 

jest tak łaskawy" – rzekł. "Pojawił się w taki sposób". Następnie polecił Śyamasundarze,. aby 

wolno jechał do świątyni.  

 

Prabhupad komenderował swymi uczniami niosącymi Bóstwa na pierwsze piętro. Bhaktowie byli 

zaskoczeni i zarazem zachwyceni widząc Prabhupada tak ożywionego i skupionego podczas 

wnoszenia Radhy i Kryszny do Ich świątyni. Kazał umieścić Bóstwa w swym pokoju za kotarą, po 

czym usiadł za biurkiem.  

 

Śyamasundara ukończył prawie cały ołtarz. Do zrobienia pozostał jeszcze ołtarz Pana Jagannatha 

i baldachim, który miał być umieszczony nad tronem Radhy i Kryszny. Zarówno baldachim, jak 

i ołtarz miały być podparte czterema ciężkimi, drewnianymi kolumnami o wysokości ponad sześciu 

stóp. Dwie tylne kolumny miały podtrzymywać marmurową płytę wraz ze stojącymi na niej 

Bóstwami Jagannatha, a dwie frontowe – ogromny aksamitny baldachim nad Radhą i Kryszną. 

Kolumny były ogromne i ciężkie; Śyamasundara nazwał je "słoniowymi nogami". Stały one już na 

ołtarzu, chociaż Śyamasundara nie miał okazji, aby je umocować. Dzień przed instalacją padł 

z wyczerpania.  

 

W dniu otwarcia, w odpowiedzi na ulotki i ogłoszenia, w świątyni zgromadziło się wielu gości, 

głównie Hindusów. Studio Apple Records przysłało zawodowego kwiaciarza, który przystroił 

pokój kwiatami. Obecna była też ekipa telewizyjna BBC, która miała zarejestrować przebieg 

uroczystości na taśmie video. Podczas gdy większość bhaktów uczestniczyła w kirtanie, Prabhupad 

kąpał Radhę i Krysznę za kurtyną w drugiej części świątyni.  

 

Według planu, po ceremonii kąpieli Bóstwa miały zostać umieszczone na ołtarzu, a Yamuna miała 

Je ubrać. Zaraz po ubraniu i ustawieniu Ich na tronach miano odsłonić kurtynę, aby wszyscy goście 

mogli Je ujrzeć. Następnie w planie był wykład Prabhupada, a potem uczta. Lecz z powodu 

niedopatrzenia Śyamasundary niewiele brakowało, a instalacja zakończyłaby się katastrofą. 

 

Prabhupad zakończył kąpanie Bóstw, które umieszczono na marmurowym ołtarzu, gdy nagle 

"słoniowe nogi" zaczęły się chwiać. Baldachim nad Bóstwami zaczął się walić. Dostrzegłszy 

niebezpieczeństwo, Prabhupad wskoczył na ołtarz i w ułamku sekundy pochwycił ciężkie kolumny. 

Trzymał je z wielką siłą. "Zabierzcie to stąd!" – krzyknął. Podczas gdy on swymi ramionami 

chronił Bóstwa, chłopcy usunęli baldachim, a później wynieśli filary Bóstwom nic się nie stało.  

 

Podczas gdy za kurtyną Prabhupad ratował Radhę i Krysznę, po jej drugiej stronie goście 

i reporterzy czekali na odsłonięcie Bóstw. Goście, nieświadomi pechowego zdarzenia, widzieli 



jedynie wyłaniających się zza kurtyny chłopców wynoszących wielkie filary i baldachim. Gdy 

baldachim i kolumny wyłoniły się zza kurtyny, stojący przy kamerze operator BBC natychmiast 

zaczął je filmować, sądząc, że jest to część ceremonialnej procesji.  

 

Bhaktów znajdujących się wraz z Prabhupadem za kurtyną ogarnęło zdumienie. Nie było jednak 

czasu na przeprosiny czy wyrazy uznania. Yamuna, ponaglana przez Prabhupada, ubierała Bóstwa. 

Kiedy w końcu wszystko było gotowe, Prabhupad odsłonił główną kurtynę i ukazał wypełniającym 

świątynię gościom pełne wdzięku formy Pana Kryszny i Radharani. Jeden z bhaktów zaczął 

ofiarowywać arati, podczas gdy Prabhupad – w szafranowym cadarze, z girlandą z goździków – stał 

z boku, spoglądając z szacunkiem na Radhę i Krysznę jako Ich wielbiciel i obrońca.  

 

Był to końcowy rezultat wielomiesięcznych zmagań. Tak naprawdę tę pomyślną chwilę poprzedziły 

lata planów. Sto lat wcześniej Bhaktivinoda Thakura wyraził nadzieję, że nadejdzie dzień, kiedy 

świadomość Kryszny zawędruje do Anglii. Pragnął tego również Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati. 

To, że autoryzowana świątynia Radhy i Kryszny głosiła teraz świadomość Kryszny w Londynie, 

było dla Gaudiya vaisnavizmu historycznym wydarzeniem; właśnie spełniało się polecenie 

poprzednich acaryów. Prabhupad wysłał zaproszenia kilku swoim braciom duchowym z Indii. 

Oczywiście, żaden z nich nie mógł przyjechać, ale przynajmniej powinna sprawić im przyjemność 

wiadomość, że spełniło się marzenie Śrila Bhakisiddhanty Sarasvatiego.  

 

Prabhupad miał siedemdziesiąt trzy lata. W ciągu ostatnich trzech lat założył dwadzieścia jeden 

świątyń. Niedawno powiedział kilku swoim uczniom, że powinni utworzyć zarząd ISKCON-u, aby 

odciążyć go od sprawowania funkcji kierowniczych i pozwolić mu skoncentrować się na 

prezentowaniu literatury świadomości Kryszny. Literatura ta może zostać przedstawiona całemu 

światu – w domach, szkołach oraz na uczelniach – dla dobra wszystkich. W niej właśnie Prabhupad 

przetrwa, nawet jeśli odejdzie z tego świata. Mówił, że nie wie, ile czasu zostało mu jeszcze na tym 

świecie, lecz pragnął bezustannie – życie po życiu – służyć swemu Guru Maharajy i starać się go 

zadowolić.  

 

Tymczasem, jakby na przekór pragnieniu wycofania się z aktywnej pracy i zaangażowania 

w pisanie książek, instalował Bóstwa w nowej świątyni i chronił Je przed niedbalstwem swych 

uczniów. Gdyby go tutaj nie było, uroczystość zakończyłaby się katastrofą. Miał wielu ciężko 

pracujących uczniów, lecz wciąż potrzebowali oni jego osobistego przewodnictwa.  

 

ISKCON zaczynał się rozrastać. Prabhupad chciał otworzyć nie kilka świątyń, lecz co najmniej sto 

osiem. Jego podróże po świecie i drukowanie książek dopiero się zaczynały. Liczba jego uczniów 

też będzie rosnąć, tak jak i wszystko inne. Wzrośnie prestiż jego ruchu, a wraz z nim opozycja ze 

strony ateistów. Świadomość Kryszny rozrastała się, a Prabhupad stał na jej czele. "Wszystko 

wokół widzę w jasnych barwach" – powiedział. "Na tym polega wspaniałość Kryszny". Uważał, że 

sam jest sługą swego mistrza duchowego, a świetlana przyszłość spoczywa w rękach Kryszny.  

 

W dniu wyjazdu z Londynu Prabhupad rozdał swym uczniom niektóre ze swych rzeczy osobistych, 

takich jak swetry i szale. Następnie samotnie zszedł do świątyni, aby zobaczyć Bóstwa. Złożył 

pełen pokłon, długo leżał na podłodze, po czym wstał i patrzył na Radhę i Krysznę.  

 

Yamuna: Prabhupad patrzy na Bóstwa z pełnym oddaniem. On kochał te Bóstwa. Wypowiadał się 

na temat Ich wyjątkowego piękna i tego, jak dopełniają się nawzajem – jak czasami Radharani 

wygląda piękniej, ale oczy Kryszny i Jego podobna księżycowi twarz promienieją. Prabhupad 

zobaczył mnie i powiedział rzeczowo: "Jeśli będziesz stosowała w praktyce to, czego cię 

nauczyłem, przestrzegała moich wskazówek co do wielbienia Bóstw i czytała książki, które 

wydrukowaliśmy, to wystarczy, abyś wróciła do Boga. Nie musisz się uczyć niczego nowego. Po 

prostu praktykuj to, czego cię nauczyłem, a twoje życie będzie doskonałe". Potem wyjechał, po 



prostu wyjechał.  

 

************  

 

Po wizycie w Londynie, Śrila Prabhupad wrócił do Ameryki, gdzie spędził około siedmiu miesięcy 

w ośrodkach w USA – głównie w Los Angeles. Właśnie tam, pod koniec lipca, ujawnił swoje plany 

dotyczące utworzenia komitetu zarządzającego ISKCON-em. Z tym zamiarem 28 lipca 1970 roku 

podyktował, co następuje:  

 

"Ja, niżej podpisany A.C. Bhaktivedanta Swami, uczeń Om Visnupada Paramahamsy 108 Śri 

Śrimad Bhaktisiddhanty Sarasvati Goswamiego Maharajy Prabhupada, przybyłem do Stanów 

Zjednoczonych 18 września 1965 roku w celu zapoczątkowania Ruchu Świadomości Kryszny. 

Przez rok nie miałem żadnego schronienia. Odwiedziłem wiele stron tego kraju. Następnie, w lipcu 

1966, utworzyłem Towarzystwo pod nazwą Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny, 

w skrócie ISKCON [...]. Stopniowo Towarzystwo rozrastało się i otwierało swe ośrodki. I tak oto 

mamy ich obecnie trzydzieści cztery (34). Jako że zwiększyliśmy zasięg naszej działalności, sądzę, 

że należy utworzyć Zarząd (nazywany odtąd GBC). Starzeję się – mam obecnie 75 lat – i w każdej 

chwili mogę opuścić ten świat. Uważam więc za konieczne poinstruowanie moich uczniów, jak 

powinni zarządzać całą tą instytucją. Kierują już poszczególnymi ośrodkami – w skład grupy 

zarządzającej wchodzi jeden prezydent, jeden sekretarz i jeden skarbnik – i moim zdaniem robią to 

dobrze. Pragniemy jednak dalszego podnoszenia standardu zarządzania świątyniami, propagandy 

świadomości Kryszny, dystrybucji książek i innych wydawnictw, otwierania nowych ośrodków 

i szkolenia bhaktów według odpowiednich kryteriów.  

 

Następnie Prabhupad wymienił imiona 12 osób, które miały wejść w skład GBC i dodał:  

 

Osoby te są od teraz uważane za moich bezpośrednich reprezentantów. Za mego życia będą działać 

jako moi sekretarze w odpowiednich strefach, a po moim odejściu jako wykonawcy mej woli.  

 

Następnego dnia Prabhupad sporządził szkic innego ważnego dokumentu, w którym wyznaczył 

kilku swych uczniów na członków Zarządu Bhaktivedanta Book Trust.  

 

Fundusze Bhaktivedanta Book Trust przeznaczone są na publikowanie moich książek oraz innych 

prac i zakładanie świątyń na całym świecie. Powinny zostać wzniesione przede wszystkim trzy 

świątynie: w Mayapur, Vrindaban i Jagannatha Puri.  

 

Chociaż zamierzeniem Śrila Prabhupada było, aby GBC nadzorowało działalność ISKCON-u, to 

jednak nie tworzył jakiejś monolitycznej struktury. Napisał do Karandhary, jednego z członków 

GBC:  

 

Każda świątynia musi zachować niezależność i powinna być samowystarczalna. Taki był mój plan 

od samego początku [...]. Jeśli pojawi się biurokracja, wszystko pójdzie na marne. Indywidualne 

starania, praca i odpowiedzialność, duch współzawodnictwa – to musi istnieć zawsze. Nie chodzi 

o to, by ktoś dominował i rozdawał innym zasiłki – żebyś ty dostarczał wszystkiego, o co poproszą, 

a inni tylko żebrali. Nie. Nie przejmuj się tym, że mogą być kłopoty z zarejestrowaniem 

poszczególnych ośrodków. Niech każdy z nich złoży deklarację podatkową, stańcie się oddzielnymi 

korporacjami w każdym stanie. To nauczy naszych ludzi zaradności, solidności 

i odpowiedzialności.  

 

Kalkuta Sierpień 1970 roku  

 

Po raz pierwszy od niemalże trzech lat Prabhupad pojechał do Indii – do Kalkuty, swego 



rodzinnego miasta. Chociaż podróż trwała długo, a pora była późna, Prabhupad był szczęśliwy, 

kiedy schodził po schodkach samolotu. Acyutananda i Jayapataka, jego jedyni amerykańscy 

uczniowie w Indiach, stali na płycie lotniska. Kiedy zobaczyli go zbliżającego się ku nim 

w szafranowych, jedwabnych szatach, złożyli pokłon. Prabhupad uśmiechnął się i objął ich.  

 

Kalkuta znajdowała się w stanie politycznego wrzenia. Grupa komunistycznych terrorystów, 

Naxalitów, wywoływała rozruchy, dokonywała zabójstw znaczących biznesmenów i groziła wielu 

innym. Wielu zamożnych przemysłowców Marwari opuszczało miasto i przenosiło się do Delhi 

i Bombaju. Poza tym studenci bengalskich uczelni byli coraz bardziej nieobliczalni. Starsi 

mieszkańcy zachodniego Bengalu, którzy stanowili większość wśród odwiedzających Prabhupada, 

zaalarmowani byli aktami przemocy i brakiem spokoju. Jedynym schronieniem, jak powiedział im 

Prabhupad, jest Kryszna.  

 

Ludzie są bardzo zaniepokojeni. Wszyscy oczekują, że uczynię coś, aby poprawić sytuację, a ja po 

prostu radzę im, by intonowali Hare Kryszna, ten transcendentalny dźwięk jest bowiem jedynym 

panaceum na wszystkie materialne choroby.  

 

Prabhupad nie widział potrzeby układania specjalnego programu z myślą o społecznych 

problemach Kalkuty. Intonowanie Hare Kryszna było "jedynym panaceum na wszystkie materialne 

choroby". Zastanawiał się tylko, jak najlepiej wykorzystać swych amerykańskich uczniów, aby dać 

to panaceum hindusom. Prabhupad przybył tutaj z grupą dziesięciu bhaktów, a swych liderów na 

Zachodzie poprosił o dwudziestu następnych. Chciał by zjawili się w Indiach w ciągu miesiąca. 

W wydawnictwie Dai Nippon Printing Company w Japonii zamówił książki i czasopisma 

o wartości 60 tysięcy dolarów, a jego sannyasini codziennie wychodzili na ulice, aby robić kirtany.  

 

Sankirtanowe grupy spotykały się z dobrym przyjęciem. Ci młodzi chłopcy z Zachodu z ogolonymi 

głowami, śikhami i tilakami vaisnava, ubrani w szafranowe szaty, grający na karatalach 

i mridangach oraz szczerze intonujący Hare Kryszna, cytujący sanskryckie wersety z Bhagavad-gity 

i głoszący, że Pan Kryszna jest Najwyższą Osobą Boga – to była sensacja dla Bengalczyków, 

którzy zbierali się całymi setkami, by na nich popatrzeć. Prabhupad wiedział, że jego uczniowie 

będą wielką atrakcją; każdy będzie chciał ich zobaczyć. Dlatego pieszczotliwie nazywał ich 

"białymi tańczącymi słoniami".  

 

Ci sami bhaktowie, którzy polubili intonowanie Hare Kryszna na ulicach San Francisco, Los 

Angeles i Nowego Jorku, codziennie chodzili na Dalhousie Square, pomimo nie spotykanego na 

Zachodzie, pozbawiającego sił skwaru, i intonowali przez kilka godzin dziennie. W pobliżu 

zbierały się tłumy ludzi, którzy czasami docinali im, wyśmiewali się z nich lub drwili, lecz częściej 

przyglądali się z głębokim zdumieniem.  

 

Prabhupad sądził, że gdy hindusi zobaczą zachodnią młodzież przyswajającą sobie zasady 

świadomości Kryszny, zwiększy się ich wiara we własną kulturę. Wyjaśnił swym uczniom, jak to 

w dawnych czasach, za panowania Maharajy Yudhisthiry, Indie były państwem świadomym 

Kryszny. Jednakże przez ostatnie tysiąc lat znajdowały się pod obcym jarzmem, najpierw mogołów, 

a potem Brytyjczyków. W rezultacie inteligencja hinduska, a w mniejszym stopniu także reszta 

społeczeństwa, utraciła szacunek dla własnej kultury. Przyjmowali teraz materialistyczne cele 

Zachodu, które uważali za bardziej opłacalne i praktyczniejsze od religii, która jest jedynie 

sentymentem.  

 

Prabhupad zdawał sobie sprawę z tego, że przykład ludzi z Zachodu prowadzących życie 

wyrzeczonych vaisnavów mógł zwrócić umysły i serca hindusów ku ich utraconej kulturze i pomóc 

im odzyskać w nią wiarę. Nie była to jednak materialna taktyka, lecz duchowa siła. Prabhupad 

podkreślał fakt, że bhaktowie muszą działać w czysty sposób; w tej czystości będzie ich siła.  



 

Intonowanie przy Dalhousie Square oraz wzdłuż Chowringee trwało już około dziesięciu dni, gdy 

Prabhupad postanowił je przerwać. Powiedział, że chociaż uliczne kirtany są doskonałą metodą 

nauczania, to w Indiach nie są najskuteczniejsze. W Bengalu istnieje wiele profesjonalnych grup 

kirtanowych składających się z zawodowych śpiewaków czy żebraków i Prabhupad nie chciał, aby 

jego uczniowie uważani byli za jedną z nich. Pragnął, aby nauczali w sposób, który zbliży ich ku 

bardziej inteligentnym, cieszącym się szacunkiem hindusom, i wyjawił swe nowe plany.  

 

Nadał temu programowi nazwę "Life Membership". Jego uczniowie mieli przedkładać propozycję 

członkostwa hindusom, którzy byli zainteresowani wspieraniem ISKCON-u i utrzymywaniem 

z nim kontaktu. Składka członkowska wynosząca 1111 rupii miała uprawniać do wielu 

przywilejów, takich jak otrzymywanie egzemplarzy książek Śrila Prabhupada oraz bezpłatne 

zakwaterowanie w ośrodkach ISKCON-u na całym świecie.  

 

Prabhupad zapoczątkował swój program, kiedy pewnego wieczoru przemawiał w prywatnym domu 

do grupy bogatych biznesmenów. Po wykładzie poprosił uczestników, aby zostali członkami 

wspomagającymi ISKCON-u i kilku kupców z Kalkuty natychmiast wyraziło zgodę.  

 

B.L. Jaju: Byłem naprawdę głęboko przejęty prostotą natury Prabhupada. Mówił mi, jak zajęty był 

swoimi zwykłymi interesami, kiedy to guru wyjawił mu przepowiednię Caitanyi Mahaprabhu – że 

Hare Rama, Hare Kryszna będzie intonowane na całym świecie. Powiedział, że jest to zadanie, 

które dał mu jego mistrz duchowy i że musiał pojechać do Ameryki, aby je wypełnić.  

 

Nie znalazłem w nim cienia snobizmu. Był bardzo prosty. Opowiadał mi – jakby był moim bratem 

– jak pojechał po prostu do USA, jak zaczynał i jak planował stopniowo rozszerzyć świadomość 

Kryszny na cały świat.  

 

Widząc, że jego uczniowie zmienili swe życie, zacząłem się zastanawiać: "Dlaczego ja nie miałbym 

tego zrobić? Na swój skromny sposób powinienem coś zrobić, nie oglądając się na to, co czynią 

inni". Odkryłem, że w niezauważalny sposób wpływał na moje życie. Moja żona, a nawet syn byli 

naprawdę zaskoczeni, kiedy zobaczyli, że ci biali ludzie, o których sądziliśmy, że nigdy nie zwrócą 

się ku świadomości Kryszny, tak bardzo się zmienili. Pomyśleliśmy zatem, że i my również 

musimy starać się lepiej przestrzegać nauk Gity.  

 

Prabhupad nadal organizował programy w domach różnych osób oraz rozmawiał z gośćmi 

w swoim pokoju. Pewnego dnia odwiedził go pan Dandharia i w rozmowie napomknął 

o zbliżającym się Sadhu Samaj, zgromadzeniu najważniejszych sadhu w Indiach. Miało się ono 

odbyć na Chowpatti Beach i zapowiadało się na duże wydarzenie. Pan Dandharia poprosił 

Prabhupada o wzięcie udziału w tej imprezie i Prabhupad wyraził zgodę.  

 

*************  

 

Bombaj Październik 1970 roku  

 

Piasek na plaży Chowpatti był przyjemny i czysty. Zgromadziły się tysiące widzów. Na scenie 

usiedli sadhu, a pośród nich Prabhupad wraz ze swymi zwolennikami. Zapadał zmierzch. Niebo nad 

Morzem Arabskim było zachmurzone i wiał przyjemny wietrzyk.  

 

Po dwóch wykładach prezentujących filozofię mayavada nadszedł czas na przemówienie 

Prabhupada – ostatniego na liście mówców tego wieczoru. Publiczność nie mogła się już doczekać; 

jego dokonania na Zachodzie wywołały wielkie zaciekawienie, zwłaszcza teraz, kiedy przybył do 

Bombaju, gdzie jego bhaktowie codziennie intonowali w miejscach publicznych. Uczniowie 



Prabhupada, znudzeni i zirytowani poprzednimi dwugodzinnymi oracjami w hindi, z trudem mogli 

doczekać się momentu, w którym Prabhupad zacznie mówić. Lecz on – zamiast przemówić do 

publiczności – odwrócił się ku swym uczniom i powiedział: "Zacznijcie śpiewać".  

 

Gdy tylko bhaktowie rozpoczęli kirtan, mała Sarasvati, córeczka Śyamasundary, wstała i zaczęła 

tańczyć. Idąc za jej przykładem, inni bhaktowie zrobili to samo. Kiedy kirtan ożywił się dzięki 

mridangom i karatalom, taniec i śpiew bhaktów zaczął przeszkadzać niektórym z siedzących obok 

sadhu, którzy jeden po drugim podnosili się i wychodzili. Tymczasem publiczność zareagowała 

z entuzjazmem. Wielu ze zgromadzonych powstało i klaskało w dłonie. Po pięciu minutach 

ekstatycznego kirtanu bhaktowie spontanicznie zeskoczyli ze sceny na piasek i zwrócili się ku 

publiczności. Tysiące osób z tłumu powstało i zaczęło poruszać się wraz z tańczącymi bhaktami – 

to w tył, to w przód.  

 

Hindusi zaczęli płakać z niepohamowanego szczęścia, wzruszeni widokiem prawdziwej krsna-

bhakti tych cudzoziemców. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się nic podobnego. Do intonujących 

i tańczących dołączyli policjanci i reporterzy. Plażę Chowpatti opanował zgiełk kirtanu Hare 

Kryszna, kiedy to Prabhupad i jego uczniowie ukazywali moc ruchu sankirtanu Pana Caitanyi.  

 

Po dziesięciu minutach kirtan się skończył, jednak tłum nadal był ożywiony i poruszony. Upłynęło 

piętnaście minut zanim wszyscy powrócili na swoje miejsca i można było dalej prowadzić program. 

Bhaktowie zeszli ze sceny, na której został sam Prabhupad, i usiedli na ziemi. Głos Prabhupada 

rozległ się echem przez system nagłaśniający.  

 

"Panie i panowie, proszono mnie, abym przemawiał w hindi, lecz nie jestem zbyt przyzwyczajony 

do mówienia tym językiem. Dlatego też organizatorzy tego spotkania pozwolili mi mówić po 

angielsku. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie, jako że jest to Bombaj i większość ludzi mówi po 

angielsku. Problemem jest to – jak to dzisiejszy mówca, Jego Świątobliwość Swami 

Akhandanandaji już powiedział – w jaki sposób nakłonić wszystkich do przyjęcia dobrych 

zwyczajów – sad-acara? Uważam, że ten wiek, Kali-yuga, ma wiele wad". 

 

Następnie Prabhupad zaczął objaśniać, z jaką wielką mocą ruch Pana Caitanyi oczyszcza serca 

wszystkich ludzi. Przytoczył przykład dwóch wielkich łajdaków Jagai i Madhai, których wyzwolił 

Pan Caitanya.  

 

"Teraz masowo ratujemy ludzi takich jak Jagai i Madhai. Zatem jeśli pragniemy pokoju, jeśli 

chcemy być usytuowani na platformie sad-acara, musimy rozpropagować hari-nama maha-mantrę 

na całym świecie. Mamy tego praktyczne dowody Amerykańscy i europejscy vaisnavowie, którzy 

przybyli tutaj i którzy intonowali mantrę Hare Kryszna, byli wcześniej mięsożercami, pijakami, 

angażowali się w niedozwolony seks i wszelkiego rodzaju hazard, lecz przyłączając się do ruchu 

świadomości Kryszny porzucili wszystkie te ohydne rzeczy. Sad-acara pojawiło się automatycznie. 

Nie piją herbaty ani kawy, nie palą nawet papierosów, co, jak sądzę, jest rzadkością w Indiach. Ale 

oni to porzucili. Dlaczego? Ponieważ przyjęli świadomość Kryszny".  

 

Swoją przemowę Prabhupad zakończył po około pięciu minutach: "Nie sądzę, abym musiał wiele 

mówić. Możecie zobaczyć, jakie są rezultaty świadomości Kryszny. Nie jest to nic sztucznego. 

Istnieje ona w każdym. Nie zrobiłem nic magicznego. Ta świadomość Kryszny jest obecna w nas 

wszystkich. Musimy ją jedynie ożywić".  

 

Publiczność odpowiedziała na to potężnym wybuchem aplauzu. Prabhupad z większą siłą 

i elokwencją niż gadatliwi mayavadi ukazał esencję życia duchowego – ekstatyczne intonowanie 

świętych imion Pana – i przedłożył żywe świadectwo w postaci swych amerykańskich uczniów.  

 



Przez następny tydzień Prabhupad i jego uczniowie byli tematem rozmów w Bombaju. Z całego 

miasta zaczęli otrzymywać wiele zaproszeń do prowadzenia kirtanów i wygłaszania przemówień. 

Artykuł na temat Sadhu Samaj, który pojawił się w Times Weekly's, zwrócił szczególną uwagę na 

pamiętne wystąpienie Śrila Prabhupada i jego uczniów.  

 

Scenę opanowała grupa dwudziestu Amerykanów, członków delegacji Hare Kryszna. Powietrze 

wypełnione było odgłosami uderzeń w mridangi, dźwiękiem karatali i melodią maha-mantry. 

Kołysząc się w tę i z powrotem, z sikhami rozwianymi na wietrze, intonowali: Hare Kryszna...  

 

Pewien siwiejący już reporter, którego zawsze uważałem za osobę szczególnie pozbawioną 

sentymentów, powiedział do mnie głosem załamującym się z emocji: "Czy wiesz, co się tutaj 

dzieje? W najbliższym czasie hinduizm opanuje Zachód. Ruch Hare Kryszna zrekompensuje 

wszystkie straty spowodowane wielowiekowym panowaniem obcych duchownych".  

 

Surat 17 grudnia 1970 roku  

 

Marzenie stawało się rzeczywistością. Na trasie pochodu bhaktów przed domami gromadziły się 

tysiące ludzi, którzy chcieli zobaczyć grającą na karatalach i mridangach intonującą grupę 

sankirtanu. Widzowie stali na dachach lub wyglądali przez drzwi i okna, podczas gdy inni 

przyłączali się do procesji. Na skrzyżowaniach policja zatrzymywała ruch uliczny, zezwalając na 

przejście jedynie grupie kirtanowej. Świeżo pozamiatana i spryskana wodą gliniana droga 

udekorowana była wzorami z mączki ryżowej przedstawiającymi pomyślne symbole wedyjskie. 

Świeżo przystrzyżone zielone drzewa bananowe zdobiły obie strony ulicy. Kobiece sari 

porozwieszane nad głowami w poprzek wąskiej uliczki niczym flagi, uformowały nad grupą 

kirtanową jaskrakolorowy baldachim.  

 

Pan Bhagubhai Jariwala, goszczący Prabhupada w Surat, zamieścił w lokalnych gazetach 

ogłoszenia o codziennych pochodach bhaktów i teraz dzień po dniu udawali się oni w rozmaite 

części miasta. Podczas gdy ponad dwudziestu uczniów Prabhupada prowadziło codzienne kirtany, 

tysiące Hindusów intonowało, wydając radosne okrzyki i robiąc wiele zgiełku, a kobiety – stojąc na 

dachach – obsypywały ich płatkami kwiatów.  

 

Procesja musiała się często zatrzymywać, gdy całe rodziny podchodziły, aby obdarować bhaktów 

girlandami. Czasami bhaktowie otrzymywali ich tak wiele, że z trudem można było dojrzeć ich 

uszczęśliwione twarze, i wtedy na powrót rozdawali girlandy ludziom z tłumu. Nigdy wcześniej nie 

spotkali się z takim przyjęciem.  

 

"To jest miasto bhaktów" – powiedział Prabhupad. Porównał mieszkańców Surat do suchej trawy 

zajmującej się od ognia. Z natury byli świadomi Kryszny, a przybycie Śrila Prabhupada i jego 

grupy sankirtanu było niczym pochodnia stawiająca miasto w duchowych płomieniach.  

 

Wydawało się, że każdego ranka cała populacja Surat wylega na ulice, jako że już o godzinie 

siódmej dziesiątki tysięcy mieszkańców gromadziły się w wyznaczonych okolicach. Mężczyźni, 

kobiety, robotnicy, kupcy, przedstawiciele wolnych zawodów, młodzież, starcy i wszystkie dzieci – 

wydawało się, że wszyscy biorą w tym udział. Tłocząc się w uliczkach i w budynkach oczekiwali 

na grupę sankirtanu, a kiedy bhaktowie przychodzili, wszyscy przepełniali się radością.  

 

Prabhupad uczestniczył jedynie w kilku porannych procesjach. Wolał pozostać w swoich pokojach 

w domu pana Jariwala. Każdego ranka Prabhupad wychodził na balkon właśnie wtedy, kiedy 

bhaktowie wyruszali. Chociaż poranki były chłodne i wielu bhaktów chorowało, widok Prabhupada 

obdarzającego ich błogosławieństwami uśmierzał dolegliwości. Prabhupad machał do nich ręką, 

a bhaktowie intonując ruszali w drogę.  



 

Poza mridangą i karatalami bhaktowie nie mieli żadnych szczególnych akcesoriów – żadnych 

chorągwi, maszerującej orkiestry, żadnego wozu ratha – tylko entuzjastyczną grupę kirtanową. Nie 

było też oficjalnego pandalu, nie było Sadhu Samaj, nie było Vedanta Sammelan ani Gita Jayanti 

Mahotsavy – tylko całe miasto krsna-bhaktów gorliwie wyczekujących na Amerykanów 

intonujących Hare Kryszna.  

 

Bycie wielbionym za intonowanie Hare Kryszna było czymś wprost przeciwnym do tego, czego 

bhaktowie doświadczali na Zachodzie. W Hamburgu, Chicago, Nowym Jorku, Londynie, Los 

Angeles spotykali się ze zniewagami, groźbami aresztu, napadami i lekceważeniem. Oczywiście, 

czasami ich tolerowano, a nawet doceniano, ale nigdy nie okazywano szacunku.  

 

Po kilku dniach kirtanowych procesji burmistrz miasta Surat, pan Vaikuntha Sastri, zamknął 

wszystkie szkoły i ogłosił w mieście święto. Każdy mógł teraz swobodnie sławić łaskę Pana 

Caitanyi i intonować Hare Kryszna. Rozwieszone w całym mieście napisy w języku gudżarati 

oznajmiały: "Witamy amerykańskich i europejskich wielbicieli Kryszny" oraz "Witamy członków 

ruchu Hare Kryszna".  

 

Prabhupad osiągnął w Surat to, co zamierzał. Dał ludziom święte imię, a oni skwapliwie je przyjęli. 

Mieszkańcy Surat, chociaż nie przygotowani na radykalną zmianę swego życia i przyjęcie stylu 

życia bhaktów z ISKCON-u, potrafili docenić to, że Prabhupad przeobraził tych młodych ludzi 

z Zachodu w bhaktów Pana Kryszny, a także to, że nauczał nieskażonej wiedzy pism świętych 

i intonowania Hare Kryszna. Byli życzliwi nie ze względu na dogmat czy rytuał, lecz dlatego, że 

doceniali wagę życia duchowego i uznali, że Prabhupad oraz ISKCON są autentyczni.  

 

Uczniom Prabhupada wizyta w Surat dała pewne pojęcie o tym, jaki byłby świat, gdyby każdy 

został bhaktą.  

 

************  

 

Nowa bombajska siedziba ISKCON-u mieściła się w czteropokojowym mieszkaniu na szóstym 

piętrze gmachu Akash-Gangi. Czynsz wynosił prawie trzy tysiące rupii miesięcznie. Bhaktowie nie 

mieli stałych dochodów, ale ponieważ budynek stał w ruchliwym i prestiżowym miejscu, 

Prabhupad zaryzykował jego wynajęcie. Taka siedziba stanowiła niezbędną podstawę działalności 

misyjnej, jaką chciał prowadzić w Bombaju. Następnym punktem w jego planie nauczania miał być 

ogromny, jedenastodniowy pandal. "Jeśli macie zamiar polować – powiedział Prabhupad – to 

powinniście polować na nosorożca. Jeśli wam się nie powiedzie, to wszyscy stwierdzą: ŤNo cóż, to 

i tak było niemożliweť. Jeśli zaś odniesiecie sukces, wówczas wszyscy będą zaskoczeni. Wszyscy 

będą zdumieni".  

 

Kiedy Prabhupad wyjawił bhaktom plany zorganizowania gigantycznego pandalu, stało się dla nich 

rzeczą oczywistą, że to jego inspiracja była bodźcem całej ich działalności misyjnej. Bez niego 

nigdy nie byliby w stanie podjąć się czegoś tak śmiałego i ambitnego, jak zorganizowanie 

gigantycznego festiwalu w Bombaju. Często "amerykańscy i europejscy uczniowie" byli 

zapowiadani w ogłoszeniach razem z nim, jak gdyby byli równie ważni, lecz sami bhaktowie 

uważali, że są jedynie głupimi sługami próbującymi pomóc prawdziwemu, czystemu bhakcie Pana. 

I chociaż Prabhupad przypisywał zasługę swoim uczniom, to oni wiedzieli, że Prabhupad jest 

upełnomocnionym reprezentantem Kryszny. Był dla nich autorytetem i dzięki jego osobie byli 

powiązani z Kryszną; jego słowa i czyny miały transcendentalną moc. Ponieważ Kryszna jest 

nieograniczony, więc Śrila Prabhupad, Jego najdroższy przyjaciel, miał prawo domagać się w Jego 

imieniu nieograniczonej służby. W służbie dla Kryszny żaden projekt nie jest niemożliwy do 

zrealizowania. Prabhupad twierdził, że słowo niemożliwe pochodzi ze słownika głupców.  



 

Jednakowoż, kiedy odsłonił swe plany związane z pandalem, bhaktów ogarnęły wątpliwości: jakim 

sposobem zdołają kiedykolwiek zebrać na to pieniądze? Jak uda im się postawić tak ogromny 

namiot? Skąd wezmą tak dużo jedzenia? Kto będzie gotował? Prabhupad wydawał się być 

rozbawiony ich wątpliwościami. "Wszyscy jesteście Amerykanami – powiedział – ale jaki z tego 

pożytek, skoro nie jesteście w stanie dokonać czegoś wspaniałego?"  

 

Prabhupad oznajmił, że bombajski pandal będzie doskonałym sposobem połączenia amerykańskiej 

pomysłowości z hinduską duchowością. Podał przykład ślepca i człowieka kulawego. Chociaż 

oddzielnie są bezradni, to kiedy ślepiec niesie na swych plecach chromego, który mówi mu, gdzie 

iść, mogą odnieść sukces. Z powodu materializmu oraz braku wiedzy o Bogu, Ameryka jest ślepa. 

Natomiast Indie, z powodu obcych najazdów, nędzy i błędnej interpretacji wiedzy wedyjskiej, są 

chrome. Ameryka była bogata i zaawansowana technologicznie, a Indie posiadały wiedzę duchową. 

Zadaniem ruchu świadomości Kryszny jest połączenie tych dwóch sił i wzniesienie świata na 

wyższą platformę rozwoju, a praktyczną demonstracją tej idei będzie bombajski pandal.  

 

Prabhupad rozdzielił zadania. Śyamasundarze przypadły obowiązki związane z reklamą, Tamala 

Krysznie – organizacja pandalu, Girirajy – zebranie funduszy, a Madhudvisy – zaplanowanie 

programów, które miały się odbyć na scenie. Nastrój "polowania na nosorożca" udzielił się 

Śyamasundarze, który zorganizował zakrojoną na szeroką skalę akcję reklamową z olbrzymimi 

plakatami i transparentami porozwieszanymi w poprzek ulic, oznajmiającymi, że "Śri Śrimad A.C. 

Bhaktivedanta Swami Prabhupad przedstawi w języku angielskim naukę o Bogu. Jego amerykańscy 

i europejscy bhaktowie będą rozdawać prasadam i prowadzić bhajany – Festiwal Hare Kryszna przy 

Cross Maidan – od 25 marca do 4 kwietnia".  

 

Giriraja: Śrila Prabhupad wziął Bombaj szturmem. Całe miasto było ożywione i z niecierpliwością 

oczekiwało festiwalu Hare Kryszna. Nasze transparenty wisiały nad wszystkimi głównymi 

skrzyżowaniami w Bombaju. Na wszystkich murach rozwiesiliśmy plakaty; było ich wiele na 

każdym murze. Zamieściliśmy też ogromne ogłoszenia w gazetach, z pięknym zdjęciem Śrila 

Prabhupada nałożonym na obraz kuli ziemskiej i napisem Rozmowy na temat Bhagavat Dharmy: 

Festiwal Hare Kryszna. Światowy nauczyciel kultu bhakti, Śri Śrimad A.C. Bhaktivedanta Swami.  

 

Z każdym dniem przygotowania do festiwalu nabierały rozmachu i każdego dnia działo się coś 

nowego. W końcu dwa dni przed otwarciem festiwalu udostępniono nam ogromną tablicę ogłoszeń 

na dworcu kolejowym Victoria, najruchliwszym punkcie Bombaju. Wtedy wszyscy wiedzieli już 

tak dużo o festiwalu – gdzie miał się odbyć itd. – że na tej tablicy widniało jedynie wypisane 

olbrzymimi literami Hare Kryszna. W tym czasie wszyscy byli już poinformowani, więc te dwa 

ogromne słowa Hare Kryszna wystarczały.  

 

Następnie Śyamasundara postarał się o potężny, napełniony helem balon, na bardzo długiej linie, 

który uwiązany był w okolicy Cross Maidan. Balon unosił się nad miastem, a do niego 

przymocowana była flaga z napisem "Festiwal Hare Kryszna". Był to pokaz prawdziwie 

amerykańskiej pomysłowości, sprytu i dynamizmu.  

 

Szczytowym punktem każdego wieczornego programu było pojawienie się Prabhupada. Siadał na 

vyasasanie, a maleńka Sarasvati podchodziła do niego i nakładała mu na szyję girlandę, podczas 

gdy tłum wiwatował na jego cześć. On po prostu czekał, aż tłum się uciszy, co zresztą nigdy nie 

następowało, toteż zaczynał mówić, a jego głos rozbrzmiewał potężnie, wzmocniony systemem 

nagłaśniającym. Swój pierwszy wykład zatytułował: "Klęska współczesnej cywilizacji; jedyna 

nadzieja w świadomości Kryszny".  

 

Giriraja: Prabhupad nauczał mieszkańców Bombaju z ogromną siłą. Każdego wieczoru 



przychodziło co najmniej dwadzieścia tysięcy ludzi. Śrila Prabhupad kładł szczególny nacisk na 

przestrzeganie zasad religijnych. Wiedział, że ci ludzie są hindusami, lecz nie przestrzegają tych 

zasad. Prabhupad przemawiał z taką mocą, że zdawałem sobie sprawę z tego, że to, co mówił 

będzie dla większości słuchaczy trudne do przyjęcia.  

 

Myślałem wtedy, że gdyby Prabhupad chciał przypochlebić się publiczności i pójść na kompromis 

w prezentowaniu swej filozofii, mógłby pociągnąć za sobą miliony zwolenników. Jednak nauczał 

w sposób tak śmiały, odważny i bezkompromisowy, że wielu osobom się to nie podobało – było to 

wyzwanie rzucone ich zadowalaniu zmysłów i sentymentalizmowi.  

 

Faktem było, że ci ludzie szaleli za Prabhupadem i ISKCON-em. Kiedy pewnego wieczoru 

pokazaliśmy slajdy z festiwalu Ratha-yatra w San Francisco, publiczność szalała. Kiedy Prabhupad 

oznajmił przed dwudziestotysięcznym tłumem, że zorganizuje Ratha-yatrę Jagannatha także 

w Bombaju, wszyscy zaczęli krzyczeć z radości i klaskać.  

 

Każdego dnia pandal kończył się sukcesem. Przychodzili najbardziej znaczący mieszkańcy 

Bombaju i odchodzili będąc pod jego wrażeniem. Do intonowania przyłączali się biznesmeni 

w białych koszulach oraz ich szykownie ubrane żony Dla setek tysięcy mieszkańców Bombaju 

przybycie na Cross Maidan po to, aby wziąć udział w wieczornym pandalu, nie stanowiło większej 

trudności. Niektórzy z nich przychodzili z zamiarem wysłuchania wykładu i zagłębienia się 

w tajniki służby oddania, a inni głównie po to, aby zobaczyć Bóstwa, zjeść prasadam lub posłuchać 

kirtanu. W każdym razie A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupad i bhaktowie z ruchu świadomości 

Kryszny stanowili odświeżający dodatek w życiu miasta. Było to największe publiczne wydarzenie 

w Bombaju.  

 

Jednego wieczoru na oczach wielotysięcznego tłumu Prabhupad przeprowadził wedyjską ceremonię 

ślubną oraz ceremonię inicjacji. Vegavan, bhakta pochodzenia szwedzkiego, poślubił Padmavati 

dasi – bhaktinkę z Australii. Nowożeńcy całkowicie oczarowali zgromadzoną publiczność – ona 

w czerwonym, strojnym sari, ozdobiona hinduską biżuterią, z kolczykiem w nosie, a on w białym 

dhoti i kurcie, z ogoloną głową. W tym samym czasie odbyła się inicjacja sześciu brahmacarinów.  

 

Giriraja: Publiczność była pod wrażeniem. Zdumiewał ich przede wszystkim widok zagranicznych 

bhaktów, zagranicznych sadhu. Na dodatek widzieli ceremonię ich inicjacji, a jakby tego nie było 

dosyć, byli świadkami zaślubin. To było oszałamiające. Podczas uroczystości zaślubin swych 

uczniów Prabhupad wspomniał, że ona pochodzi z Australii, a on ze Szwecji. Następnie dodał: "To 

są prawdziwe Narody Zjednoczone", na co publiczność zareagowała burzliwymi oklaskami.  

 

************  

 

Maj 1971 roku  

 

Śrila Prabhupad przygotowywał się do dalekich wojaży. Chociaż nie miał ściśle określonego planu, 

to zamierzał przez kilka miesięcy wiele podróżować. Chciał również pojechać do Stanów 

Zjednoczonych, odwiedzić Londyn, a następnie wrócić do Indii. Swego czasu wysłał swoich 

uczniów do Australii i Malezji i teraz zamierzał złożyć im wizytę. Chciał również pojechać do 

Moskwy i właśnie czekał na zgodę władz radzieckich. Tak jak rozwinął swój ruch w Ameryce, 

odwiedzając główne miasta i nauczając w nich, a następnie pozostawiając tam kilku oddanych 

uczniów, by kontynuowali jego pracę, tak teraz rozszerzał swą działalność na cały świat.  

 

Sydney 9 maja 1971 roku  

 

Bhaktowie z Sydney nie byli przygotowani na przyjęcie Prabhupada. Wcześniejszy telegram 



zawiadamiał o jego przybyciu, natomiast późniejszy informował: "Prabhupad teraz nie przybędzie". 

Trzeci telegram oznajmiał, że przyjedzie sekretarz GBC opiekujący się Australią, Bali-mardana. 

Kiedy otrzymali czwarty telegram o krótkiej treści: "Przyjeżdża" z podaną datą i numerem lotu, 

sądzili, że chodzi o Bali-mardanę, a nie Prabhupada. Wzięli zatem niewielką girlandę i udali się na 

lotnisko, a kiedy otworzyły się drzwi, za którymi odbywała się odprawa celna, i ukazał się w nich 

Prabhupad we własnej osobie, oniemieli ze zdumienia.  

 

Prabhupad wszedł na lotnisko z małą, białą walizeczką w lewej ręce, laską w prawej, z lekkim 

cadarem wokół ramion. Reporterzy, gotowi przeprowadzić wywiad z Bali-mardaną, podeszli żywo 

naprzód. Jeden z nich dociekał powodów przyjazdu Prabhupada do Australii.  

 

Prabhupad spokojnie odpowiedział, że tak jak komiwojażer podróżuje wszędzie, tak również on 

podróżuje po wszystkich krajach. Komiwojażer jeździ w poszukiwaniu klientów, a on podróżuje 

i szuka osób na tyle inteligentnych, by mogły przyjąć jego przekaz. "Nie ma różnicy, czy 

przyjeżdżamy do Australii czy gdzie indziej" – powiedział. "Rządy wyznaczyły granice – ŤTo jest 

Australiať – ale my wiemy, że wszystko należy do Kryszny".  

 

Prabhupad zauważył, że tamtejsi bhaktowie niewiele wiedzieli o świadomości Kryszny. Upendra 

i Bali-mardana byli pierwszymi bhaktami, którzy przybyli do Australii. Otworzyli tam ośrodek, 

a potem wyjechali i rzadko doń powracali. Tym sposobem cała świątynia pełna niedoświadczonych 

bhaktów była właściwie pozostawiona sama sobie. Ponieważ żaden z tamtejszych bhaktów nie był 

w stanie robić dobrych wykładów, codzienne wykłady polegały na czytaniu skróconej wersji 

Bhagavad-gity Takiej Jaką Jest Śrila Prabhupada – jedynej książki, jaką mieli. Jednakże ich 

niewzruszona wiara w Prabhupada rekompensowała brak wyszkolenia. Przyjmowali go za czystego 

bhaktę, który ma bezpośredni związek z Bogiem, jego książki uznawali za prawdę, a Krysznę – za 

Najwyższą Osobę Boga. Nie mieli jednakże pojęcia o wielu praktycznych rzeczach, takich jak 

gotowanie, robienie wykładów i wielbienie Bóstw. Wiedzieli, że Prabhupad chce, aby 

w publicznych miejscach intonowali mantrę Hare Kryszna oraz rozprowadzali w Sydney 

czasopismo Back to Godhead, więc codziennie to robili. Kontynuowali swój sankirtan nie bacząc 

na częste aresztowania. Szczerości im nie brakowało. Brakowało tylko doświadczenia.  

 

Vaibhavi-devi dasi: Tego samego dnia, w którym Prabhupad dokonał instalacji Bóstw Radhy 

i Kryszny, odbyły się inicjacje uczniów. Inicjował wszystkich w świątyni – nawet chłopca, który 

dopiero w tym tygodniu przyłączył się do bhaktów, a nie dalej jak tydzień wcześniej spotkał się ze 

świadomością Kryszny. Inicjował także osoby nie mieszkające w świątyni – po prostu każdego, kto 

tam się znajdował i pełnił jakąś służbę. Pragnął ustanowić świadomość Kryszny w Australii, 

dlatego inicjował każdego. Dawał jednocześnie pierwszą i drugą inicjację, ponieważ potrzebni byli 

bramini, którzy zajęliby się zainstalowanymi Bóstwami.  

 

My zupełnie nic nie wiedzieliśmy. Nie byliśmy nawet gotowi. Ołtarz nie był skończony. Prabhupad 

powiedział mi, że musimy zrobić girlandę z kwiatów, którą powinno być przystrojone Bóstwo. 

Biegałam po ulicy tam i z powrotem, usiłując dostać jakieś kwiaty i nici, aby zrobić tę girlandę.  

 

Podobnie było ze świętymi nićmi. Nie mieliśmy żadnych nici. Podczas inicjacji bramińskiej Śrila 

Prabhupad miał dać chłopcom święte nici, lecz tak naprawdę nikt nie wiedział, co to jest. Musiałam 

pobiec, kupić jakiś sznurek i w czasie, gdy Prabhupad dawał inicjacje, ja siedziałam przy arenie 

robiąc te święte nici, wzorując się na tych, które Bali-mardana zdjął z siebie.  

 

Gdy zrobiłam ich pięć, nadeszła moja kolej. Po ofierze, gdy opuściłam już pokój Prabhupada, gdzie 

dał mi mantrę Gayatri, bhaktowie powiedzieli do mnie: "Jesteś teraz braminem, więc również 

musisz mieć święte nici". Kazali mi zatem przygotować jeszcze jedne dla siebie, ale nie zrobiłam 

tego, ponieważ później ktoś mi powiedział, że kobiety nie powinny ich nosić. Po prostu nie 



wiedzieliśmy zbyt wiele.  

 

Prabhupad stał ze złożonymi dłońmi przed dopiero co zainstalowanymi Bóstwami Radha-Kryszny. 

Wyjeżdżał po niecałym tygodniu pobytu w Sydney. Wiedział, że tutejsi bhaktowie nie reprezentują 

standardu wymaganego przy wielbieniu Radhy i Kryszny. Zdawał sobie sprawę z tego, że ryzykuje, 

powierzając Bóstwa swym uczniom neofitom. Jednakże jako upełnomocniony acarya i reprezentant 

Pana Caitanyi, musiał zaszczepić świadomość Kryszny wszędzie tam, gdzie mogła zapuścić 

korzenie. Świat desperacko jej potrzebował. Wiedział, że jeśli jego uczniowie będą przestrzegali 

procesu, który im dał – intonowania, słuchania, przestrzegania zasad regulujących – to szybko się 

oczyszczą.  

 

W związku z tym użył następującej analogii: w świecie materialnym, aby zasiąść na ławie 

sędziowskiej, trzeba najpierw zostać wysoko kwalifikowanym prawnikiem, natomiast 

w świadomości Kryszny szczeremu bhakcie pozwala się najpierw "zasiąść na ławie", zostać 

braminem, a później – dzięki łasce płynącej z intonowania świętych imion i łasce mistrza 

duchowego – nabywa on kwalifikacji. Jednakże bhaktowie w Sydney byli szczególnie niedojrzali 

i Prabhupad zwrócił się do Radha-Gopinathy z nietypową prośbą: "Zostawiam Was teraz w rękach 

tych mlecchów. Nie odpowiadam za to, co się będzie działo. Proszę, pokierujcie tymi chłopcami 

i dziewczętami i dajcie im inteligencję, dzięki której będą mogli czcić Was we właściwy sposób". 

 

Moskwa Czerwiec 1971 roku  

 

Prabhupad, jego sekretarz i sługa szybko i gładko przeszli przez radziecką odprawę celną, po czym 

rządowy przewodnik odwiózł ich limuzyną do Hotelu "Nacjonalnyj". Hotel ten, znajdujący się 

w pobliżu Placu Czerwonego, Mauzoleum Lenina i Kremla, był drogi, lecz niewyszukany. Pokój 

Prabhupada był obdrapany i ciasny z miejscem zaledwie na łóżko i dwa krzesła. Pokój 

Śyamasundary i Aravindy znajdował się daleko, więc Prabhupad postanowił, że Aravinda 

zamieszka razem z nim, co spowodowało jeszcze większą ciasnotę.  

 

Aravinda powiedział kierownikowi hotelu, że nie będą korzystać z hotelowych posiłków, tylko 

będą gotować sami. Kierownik z początku nie chciał się na to zgodzić, lecz w końcu pozwolił im 

korzystać z kuchni pokojówki.  

 

Ten problem rozwiązano, ale pojawił się następny: zdobycie pożywienia. Prabhupad wysłał 

Śyamasundarę do miasta. Po drugiej stronie ulicy Śyamasundara znalazł sklep z mlekiem 

i jogurtem, lecz powrócił bez żadnych owoców, warzyw czy ryżu. Prabhupad ponownie wysłał go 

do miasta i tym razem Śyamasundara przepadł praktycznie na cały dzień, a przyniósł jedynie kilka 

kapust. Następnego dnia Prabhupad wysłał go po ryż. Kiedy Śyamasundara wrócił po kilku 

godzinach z ryżem, Prabhupad stwierdził, że był to bardzo twardy, kiepskiej jakości ryż 

północnokoreański. Poprosił o owoce, lecz Śyamasundara musiał odbyć kilkumilową wędrówkę po 

całym mieście, aby znaleźć cokolwiek świeżego – trochę czerwonych czereśni. Aby cokolwiek 

kupić, musiał stać w długich kolejkach. Jednakże na ogół ktoś z kolejki zauważał, że jest turystą 

i przepuszczał go.  

 

Prabhupad był spokojny, prowadził uregulowany tryb życia i trzymał się swego codziennego 

rozkładu dnia. Wstawał wcześnie rano i tłumaczył, a w chłodne poranki wychodził na spacer 

i przechadzał się po opustoszałych ulicach. Owinięty szafranowym cadarem, szybkim krokiem 

szedł przed siebie, a Śyamasundara czasami wybiegał naprzód, aby go sfotografować.  

 

Kiedy przechodzili koło Mauzoleum Lenina, tworzyła się już kolejka. "Spójrz tylko – skomentował 

pewnego ranka Prabhupad – to jest ich Bóg. Ludzie nie rozumieją różnicy między ciałem a duszą. 

Przyjmują ciało za rzeczywistą osobę".  



 

Prabhupad docenił fakt, że ruch uliczny nie był zbyt duży – kilka tramwajów, rowery, a głównie 

piesi. Gdy spacerował pomiędzy starymi, zdobionymi budynkami, zobaczył kobiety w podeszłym 

wieku polewające wężami szerokie ulice – dobry zwyczaj, powiedział. Rosjanie wydawali się żyć 

w sposób o wiele bardziej zorganizowany i uregulowany niż Amerykanie. Ci prości, prowadzący 

surowy tryb życia ludzie, nie zepsuci przez niepohamowany hedonizm tak powszechny w Ameryce, 

byli podatni na świadomość Kryszny. Ale pozbawieni duchowej strawy wydawali się smutni.  

 

Od miesięcy Prabhupad planował odwiedzić Moskwę. Poza ogólnym pragnieniem nauczania 

Rosjan, miał konkretny zamiar spotkania się z profesorem G.G. Kotowskim. Profesor Kotowski 

kierował działem indyjskich i południowoazjatyckich studiów w Moskiewskiej Akademii Nauk 

i Prabhupad od roku prowadził z nim korespondencję.  

 

Prabhupad polecił Śyamasundarze zorganizować spotkanie z profesorem. Biuro turystyczne 

postarało się o samochód i przewodnika, tak więc Prabhupad i jego grupa wyjechali za miasto do 

biura profesora Kotowskiego, które mieściło się w starym budynku z białych cegieł na terenie 

należącym do Akademii Nauk.  

 

Gdy Prabhupad wszedł do pokoju, rosyjski profesor – pan w średnim wieku, ubrany w szary 

garnitur – wstał zza biurka, na którym panował nieład, i zaprosił Prabhupada do swego małego 

biura. Profesor Kotowski wydawał się być jednak trochę niezdecydowany, bardziej ostrożny niż 

w listach. Kiedy Śyamasundara wspomniał, że Prabhupad pragnie spotkać się z zainteresowanymi 

naukowcami z akademii, profesor Kotowski stanowczo odmówił – nigdy by na to nie zezwolono. 

Prabhupad był rozczarowany.  

 

Jednak po chwili, nieporuszony, zaczął przemawiać w swój pokorny, łagodny sposób. Siedział przy 

biurku obok profesora. Śyamasundara włączył magnetofon, któremu profesor przyjrzał się uważnie, 

lecz nie zaprotestował.  

 

Prabhupad: "Któregoś dnia czytałem gazetę Moscow News. Odbywał się zjazd komunistów 

i przewodniczący oznajmił, że ŤJesteśmy gotowi wykorzystać doświadczenia innych, aby poprawić 

sytuacjęť. Sądzę więc, że wedyjska koncepcja socjalizmu czy komunizmu znacznie ulepszy waszą 

ideę komunizmu".  

 

Profesor Kotowski słuchał uważnie i grzecznie, gdy jego zagraniczny gość wyjaśniał, w jaki sposób 

w kulturze wedyjskiej grihastha utrzymuje wszystkich żyjących w jego domu – nawet jaszczurki – i 

jak, zanim sam zje posiłek, wychodzi na drogę i zaprasza każdą głodną osobę, by przyszła i posiliła 

się. "Istnieje zatem tak wiele dobrych idei komunistycznych. Myślałem, że można by przekazać je 

niektórym z waszych myślących ludzi. Dlatego tak bardzo pragnąłem rozmawiać".  

 

Profesor odpowiedział kilkoma pytaniami, z których Prabhupad był zadowolony, chociaż 

przesiąknięte były ideologią sowieckiego socjalizmu. Uważał profesora nie tyle za uczonego, co za 

pionka w radzieckim systemie kształcenia. Tak jak partia polityczna usiłuje zrozumieć swego 

przeciwnika, tak profesor badał kulturę indyjską, by jego rząd mógł zgłębić ją z punktu widzenia 

własnej ideologii. Za pozornym zainteresowaniem profesora Kotowskiego kulturą wedyjską 

Prabhupad dostrzegał światopogląd partii komunistycznej, pogląd całkowicie sprzeczny z filozofią 

wedyjską. Niemniej jednak taktownie kontynuował prezentowanie świadomości Kryszny zgodnie 

z parampara i próbował przekonać profesora Kotowskiego za pomocą pism świętych oraz logiki. 

Tym, czego brakuje współczesnemu społeczeństwu, powiedział Prabhupad, jest zrozumienie celu 

ludzkiego życia. "Nie wiedzą, co to jest następne życie" – powiedział. "Nie ma działu wiedzy czy 

dziedziny naukowej, która prowadziłaby badania nad tym, co się dzieje po śmierci".  

 



Wówczas profesor Kotowski zaprotestował w sposób grzeczny, ale stanowczy "Swamiji – 

powiedział – gdy ciało umiera, umiera również jego właściciel". Prabhupad zapamiętał sobie jego 

odpowiedź. Uczony profesor, szef Wydziału Indologii Akademii Radzieckiej, został przyłapany na 

klasycznej niewiedzy. Jego koncepcja tego, kim jest, nie była bardziej zaawansowana od 

zwierzęcej.  

 

Po trzech dniach pobytu Prabhupada w Moskwie, jego misja wydawała się być zakończona. 

Spotkanie z profesorem Kotowskim miał już za sobą. Co jeszcze pozostało? Rząd nie pozwoli na 

nic więcej. Nie pozwolono mu przywieźć książek, a teraz odmówiono sposobności publicznego 

przemawiania. Cudzoziemcom nie wolno było rozmawiać z Rosjanami. Nie mógł nigdzie się udać, 

chyba że na wycieczkę z przewodnikiem. Zatem nie miał żadnych perspektyw na nauczanie i nie 

wyglądało na to, że się one pojawią. Siedział więc w swym ciasnym pokoju, brał masaże, kąpał się, 

jadł cokolwiek Śyamasundara mógł zdobyć i ugotować, dyktował kilka listów, intonował Hare 

Kryszna i tłumaczył Śrimad-Bhagavatam.  

 

Prabhupad wybrał się na wycieczkę po Moskwie z przewodnikiem. Siedział razem z innymi 

turystami w zatłoczonym autobusie. Zobaczył starszych wiekiem Rosjan, którzy szli do kościoła 

oraz uzbrojonych strażników stojących przy drzwiach; domyślił się, że ich zadaniem było 

niedopuszczanie do miejsc kultu religijnego młodszego pokolenia. Jednak wycieczka szybko go 

zmęczyła, więc przewodnik postarał się o taksówkę i poinstruował kierowcę, by odwiózł go do 

hotelu.  

 

Śyamasundara w dalszym ciągu spędzał większą część dnia na poszukiwaniu świeżego pożywienia. 

Przeszedł całe miasto usłyszawszy, że na jego drugim końcu na jakimś bazarze można dostać 

pomarańcze. Swą ogoloną głową, białym dhoti i kurtą przyciągał spojrzenia wszystkich, których 

mijał, a kiedy wracał o zmierzchu, zaczepili go mężczyźni w mundurach z czerwonymi opaskami 

na rękawach, biorąc go za miejscowego zboczeńca. Złapali go, wykręcili mu ramiona do tyłu 

i krzyczeli na niego po rosyjsku. Śyamasundara pochwycił słowo dakumient (dokumenty). 

Odpowiedział: "Dakumient, hotel! hotel!" Uświadomiwszy sobie, że Śyamasundara jest turystą, 

przedstawiciele władzy puścili go. Powrócił do hotelu i opowiedział Prabhupadwi o tym, co się 

wydarzyło.  

 

"Bez świadomości Kryszny dla Rosji nie ma żadnej nadziei" – powiedział Prabhupad.  

 

Pewnego dnia Śyamasundara stał w kolejce po jogurt, kiedy stojący za nim mężczyzna zapytał go 

o yogę. "Naprawdę chciałbym z tobą porozmawiać" – powiedział i podał Śyamasundarze swoje 

nazwisko i adres oraz czas, kiedy mogliby się bezpiecznie spotkać. Kiedy Śyamasundara 

poinformował o tym Prabhupada, ten powiedział: "Nie, to policjant. Nie idź".  

 

Pewnego dnia dwaj młodzi mężczyźni – jednym z nich był syn przebywającego w Moskwie 

indyjskiego dyplomaty, a drugim młody moskwianin, wałęsając się w pobliżu Placu Czerwonego 

ujrzeli zdumiewający obrazek. Nagle spośród zwykłego ulicznego tłumu wyłonił się młody 

mężczyzna z ogoloną głową, długim, rudawym kucykiem, ubrany w powiewne, białe szaty. Był to 

Śyamasundara. Syn hinduskiego dyplomaty, dla którego strój Śyamasundary nie był niczym 

dziwnym, zatrzymał go. Śyamasundara uśmiechnął się: "Hare Kryszna, bracie". Wdali się 

w rozmowę. Okazało się, że Hindus ma na imię Narayana. Rosjanin, Anatolij, znał trochę język 

angielski i śledził tę wymianę zdań na tyle, na ile potrafił. Rozmowa stawała się coraz 

poważniejsza.  

 

"Może mielibyście ochotę zobaczyć się z moim mistrzem duchowym?" – zapytał Śyamasundara. 

Czując się zaszczyceni, chłopcy od razu podążyli za Śyamasundarą do hotelu. Kiedy przybyli, 

Prabhupad siedział na łóżku, uśmiechnięty i promienny. Aravinda masował mu stopy. 



Śyamasundara wszedł i złożył pokłon. Anatolij był zupełnie zafascynowany.  

 

"Zbliżcie się" – powiedział Prabhupad i wszyscy trzej usiedli u jego stóp. Zwracając się najpierw do 

Narayana, Prabhupad zapytał go o imię i zawód ojca. Narayana polubił Prabhupada i zaofiarował 

się przynieść mu zielone warzywa; jego ojciec, zajmujący wysokie stanowisko w ambasadzie 

indyjskiej, otrzymywał owoce i warzywa z Indii.  

 

Anatolij był zainteresowany jeszcze bardziej niż jego hinduski przyjaciel i Prabhupad zaczął 

wyjaśniać mu filozofię świadomości Kryszny. Narayana był tłumaczem. Anatolij zadawał pytania 

z szacunkiem i podziwem, a Prabhupad odpowiadał na nie, przekazując mu tyle podstawowych 

informacji o świadomości Kryszny, ile tylko było możliwe za pierwszym razem. Prabhupad 

wyjaśnił różnicę pomiędzy duszą a ciałem i opisał wieczny związek duszy z Kryszną, Najwyższą 

Osobą Boga. Mówił o Bhagavad-gicie, sieci świątyń na całym świecie i swych młodych 

uczennicach i uczniach praktykujących bhakti yogę.  

 

Prabhupad wspomniał o swoim pragnieniu nauczania w Związku Radzieckim, który był 

wspaniałym polem dla świadomości Kryszny, jako że tutejsi ludzie nie mieli uprzedzeń i nie byli 

zanieczyszczeni zadowalaniem zmysłów. Chciał przedstawić w tym kraju literaturę świadomości 

Kryszny za pośrednictwem bibliotek lub czytelni, czy w jakikolwiek inny możliwy sposób. 

Powiedział, że filozofii świadomości Kryszny należy nauczać najbardziej inteligentnych Rosjan, ale 

z powodu możliwości represji należałoby to robić dyskretnie. Bhaktowie nie mogliby śpiewać 

i tańczyć na ulicach, ale mogliby razem intonować po cichu w czyimś domu. Następnie Prabhupad 

zaczął po cichutku śpiewać, przewodząc chłopcom w kirtanie.  

 

Anatolij chłonął świadomość Kryszny tak, jak głodny człowiek pochłania posiłek. Jednakże po 

kilku godzinach tak on, jak i jego przyjaciel musieli odejść. Powiedzieli, że wrócą następnego dnia.  

 

Śyamasundara zaczął spędzać z nimi czas. Anatolij, student filozofii orientalnych, był bardzo 

inteligentny i ciekawy tego, co działo się na świecie. Podobali mu się Beatlesi i Prabhupad 

opowiedział mu o swym związku z Georgem Harrisonem i Johnem Lennonem. Anatolij 

i Śyamasundara wiele rozmawiali o ambicjach i nadziejach młodych ludzi poza granicami Związku 

Radzieckiego. Śyamasundara wyjaśnił mu, że świadomość Kryszny jest podstawową zasadą 

wszystkich duchowych ścieżek. Nauczył go również podstawowych zasad bhakti yogi, takich jak 

codzienne mantrowanie szesnastu rund japa i podarował mu własny egzemplarz Bhagavad-gity 

Takiej Jaką Jest.  

 

Prabhupad pokazał Anatolijowi, jak przygotowywać capati i ryż i poprosił go, aby przestał jeść 

mięso. Anatolij z radością przyjął intonowanie, nowy sposób jedzenia – wszystko. Przechodził 

przeszkolenie, aby po wyjeździe Prabhupada mógł samodzielnie kontynuować proces. Będzie mógł 

odczuć, jak się zmienia i robi postęp w życiu duchowym, a po pewnym czasie praktyki będzie mógł 

otrzymać inicjację. Powiedział, że opowie o świadomości Kryszny swoim przyjaciołom. Do 

wyjazdu z Moskwy pozostały Prabhupadwi jedynie dwa dni i w tym czasie starał się nauczyć 

Anatolija tyle, ile mógł. W gorliwości i inteligencji tego młodego Rosjanina odnalazł prawdziwy 

cel swej wizyty w Związku Radzieckim.  

 

Prabhupad posłużył się analogią, mówiąc, że gdy kucharz gotuje ryż, wystarczy, że sprawdzi tylko 

jedno ziarno i wie, czy ryż jest gotowy. Podobnie, po rozmowie z jednym młodym rosyjskim 

chłopcem, Prabhupad mógł powiedzieć, że Rosjanie nie są usatysfakcjonowani na tej tak zwanej 

idealnej ziemi marksizmu. Tak jak Anatolij gorliwie chłonął świadomość Kryszny, podobnie 

uczynią miliony innych Rosjan.  

 

Canakya Pandita, filozof wedyjski, mówi, że jeden kwitnący kwiat może ożywić cały las, a jedno 



płonące drzewo może cały las spalić. Z marksistowskiego punktu widzenia, Anatolij był ogniem, 

który miał rozpowszechnić świadomość Kryszny wśród innych i pokonać w ten sposób ideologię 

komunistyczną. Natomiast z punktu widzenia Prabhupada był on aromatycznym kwiatem, który 

użyczy swego zapachu wielu innym. Wizyta Prabhupada w Związku Radzieckim nie była mglistym 

epizodem, ale stała się okazją do zasiania nasionka świadomości Kryszny na tej ubogiej ziemi.  

 

Tak więc Śrila Prabhupad przyniósł ruch Pana Caitanyi do jeszcze jednego kraju. Sam Caitanya 

Mahaprabhu przepowiedział, że ruch sankirtanu zawędruje do każdego miasta i każdej wioski, ale 

przez setki lat przepowiednia ta pozostawała nie spełniona. Jednakże Prabhupad w ciągu kilku lat, 

które minęły od czasu, kiedy po raz pierwszy udał się do Ameryki w 1965 roku, wciąż rozsiewał 

posłannictwo Pana Caitanyi w różnych nieprawdopodobnych miejscach. A spośród tych wszystkich 

miejsc, to było być może najbardziej nieprawdopodobne. W czasie swej krótkiej, nadzorowanej 

przez władze wizyty w Moskwie zasiał w Związku Radzieckim nasionko świadomości Kryszny. 

Był niczym igła, a wszystko i wszyscy z nim związani byli jak podążająca za igłą nić.  

 

Profesor Kotowski zauważył, że pobyt Prabhupada w staroświeckim hotelu nie będzie zbyt 

interesujący. Jednak Prabhupad – o czym profesor Kotowski nie wiedział – był transcendentalny 

w stosunku do Moskwy czy jakiegokolwiek miejsca w świecie materialnym. Przyjechał tu 

i Kryszna zesłał mu szczerą duszę, która miała otrzymać wspaniały dar świadomości Kryszny. Stało 

się tak nie z powodu aktu szpiegostwa skierowanego przeciwko rządowi radzieckiemu, ale dzięki 

obecności czystego bhakty Kryszny i dzięki jego naturalnemu pragnieniu zadowolenia Kryszny 

nauczaniem. W odpowiedzi na czyste pragnienie Prabhupada, Kryszna przysłał jednego chłopca, od 

którego pragnienie to przejmą inni. Nic, nawet żelazna kurtyna, nie mogło powstrzymać 

świadomości Kryszny. Naturalną funkcją duszy jest służenie Krysznie. A naturalną wolą Kryszny 

jest zaspokojenie czystych pragnień Swego bhakty.  

 

**********  

 

Nairobi Wrzesień 1971 roku  

 

Prabhupad pragnął nauczać Afrykanów. W Kenii hindusi i Afrykanie żyli zupełnie oddzielnie. 

Ponieważ osoba świadoma Kryszny nie widzi różnic opartych na desygnatach cielesnych, tak więc 

Prabhupad stwierdził, że powinnością hindusów jest podzielenie się własną kulturą duchową 

z Afrykanami.  

 

W Afryce reprezentantem GBC z ramienia Prabhupada był Brahmananda Swami. Prabhupad 

pieczołowicie wpajał mu, że w Afryce jego pierwszym obowiązkiem jest dawanie świadomości 

Kryszny Afrykanom. Z powodu nie najlepszych doświadczeń w Turcji i Pakistanie, Brahmananda 

niechętny był organizowaniu publicznych kirtanów w Nairobii. Poza tym Afrykanie na ogół 

posługiwali się językiem suahili, różnili się kulturowo i na ogół byli zbyt biedni, by kupować 

książki. Tak więc Brahmananda nie wiedział, jak nauczać ich w sposób efektywny. Zwrócenie się 

ku hindusom było rzeczą łatwą i naturalną.  

 

Jednak Prabhupad zainteresowany był Afrykanami. Stwierdził po prostu: "To jest Afryka i oni są 

tutaj właścicielami, więc to ich powinniśmy nauczać".  

 

Prabhupad zademonstrował, w jaki sposób to robić, tak jak uczył wszystkiego w świadomości 

Kryszny. W centrum Nairobi, zamieszkanym w większości przez Afrykanów, otrzymał 

w użytkowanie świątynię Radha-Kryszny. Był w niej hol, którego drzwi wychodziły na ruchliwą 

ulicę i Prabhupad powiedział bhaktom, aby zrobili kirtan przy otwartych drzwiach. Bhaktowie 

uczynili, co kazał i po upływie pięciu minut hol zaczął napełniać się ludźmi. Świątynia usytuowana 

była w ubogiej dzielnicy miasta, zatem ludzie, którzy przyszli, byli niewykształceni i brudni. Byli 



jednak ciekawi i z radością brali udział w kirtanie, uśmiechając się, klaszcząc w dłonie i tańcząc.  

 

Brahmananda Swami opuścił hol i udał się do pobliskiego domu, w którym zatrzymał się 

Prabhupad. "Świątynia jest pełna ludzi – powiedział – ale nie jest konieczne, abyś tam szedł. 

Poradzimy sobie i sami zrobimy program".  

 

"Nie – powiedział Prabhupad – muszę pójść". Brahmananda próbował mu to odradzić.  

 

"Nie, muszę pójść" – powtórzył Prabhupad. "Weźmiesz mnie ze sobą?"  

 

Kiedy przybyli na miejsce, hol był jeszcze bardziej zatłoczony niż przed kilkoma minutami. Gdy 

Prabhupad wszedł do obskurnej, słabo oświetlonej sali, wydawał się promienieć w swym 

szafranowym, jedwabnym dhoti. Kiedy szedł, przyglądający mu się z ciekawością tłum rozstąpił 

się, robiąc przejście. Prabhupad poprowadził kirtan i zrobił wykład. Zebrani odnosili się do niego 

z szacunkiem, mimo iż nie rozumieli wykładu. A najbardziej przypadł im do gustu kirtan.  

 

Członkowie społeczności hinduskiej byli pełni obaw, kiedy usłyszeli, że Prabhupad udostępnia ich 

hol Afrykanom i niektórzy z nich przyszli z ciekawości, by zobaczyć, co się wydarzy. Jednakże ten 

pełen współczucia program Prabhupada zrobił na nich wrażenie. Ten pozornie prosty program 

emanował tak niezwykłą duchową moc, że był w stanie zatrzeć wszelkie granice kulturowe.  

 

Prabhupad nalegał, aby misją Brahmanandy Swamiego w Afryce stało się dawanie świadomości 

Kryszny Afrykanom. Miała to być prosta działalność: częstowanie prasadam, rozdawanie za darmo 

książek i intonowanie Hare Kryszna z bębnami i karatalami. Świadomość Kryszny nie powinna być 

jeszcze jednym hinduskim towarzystwem religijnym w Nairobi. Hindusi powinni pomagać 

finansowo, ale Brahmananda miał nauczać i werbować nowych bhaktów spośród Afrykanów.  

 

Kiedy kilkunastu czarnoskórych Amerykańskich uczniów Prabhupada przyłączyło się do niego 

w Nairobi, Prabhupad powiedział do nich: "Przed czterystu laty wasi przodkowie zostali 

wywiezieni z tego kraju jako niewolnicy. Ale teraz wy powracacie jako panowie!"  

 

Prabhupad zorganizował także pierwszy w Nairobi kirtan na świeżym powietrzu. Odbył się on 

w parku Kamakunji, pod największym zabytkowym drzewem upamiętniającym historyczne 

wydarzenia związane z niepodległością Kenii. Bhaktowie stali pod drzewem i śpiewali, a wokół 

nich zgromadził się duży tłum ludzi. Wielu z nich także zaczęło śpiewać. Niektórzy nawet tańczyli 

w sposób przypominający plemienny taniec z powłóczeniem nogami. Do Brahmanandy podszedł 

młody człowiek i zaoferował się tłumaczyć jego przemówienie na suahili. Bhaktowie rozdawali 

wśród zgromadzonego tłumu słodkie bundi i wszyscy naprawdę dobrze się bawili. Całe 

przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem.  

 

Wróciwszy z pośpiechem do Prabhupada, Brahmananda zrelacjonował mu przebieg wspaniałego 

kirtanu w parku. Brahmananda odczuwał teraz takie same emocje jak w roku 1966, kiedy 

opowiadał Prabhupadwi o sukcesie pierwszego kirtanu w parku na Washington Square w Nowym 

Jorku. Teraz, podobnie jak wówczas, impreza zakończyła się powodzeniem. W ciągu kilku dni 

Prabhupad, własnym przykładem oraz naciskiem na Brahmanandę Swamiego, zmienił kierunek 

nauczania w Afryce.  

 

Tego wieczoru, kiedy Śrila Prabhupad prowadził wykład na uniwersytecie w Nairobi, salę zapełniło 

dwa tysiące afrykańskich studentów, a setki stały na zewnątrz, zaglądając do środka przez drzwi 

i okna. Wykład zapoczątkował Bhuta-bhavam, czarnoskóry amerykański uczeń Prabhupada, robiąc 

krótki wstęp, w który wplótł kilka wyrażeń zapożyczonych ze suahili. Zaczął od przywitania 

"Harambay", co oznacza "Witajcie bracia, współpracujmy ze sobą".  



 

Następnie przemawiał Prabhupad. "Cały świat ogarnięty jest po prostu pożądaniem i rozpaczą. Wy, 

Afrykanie, pragniecie obecnie upodobnić się do Europejczyków i Amerykanów, natomiast 

Europejczycy utracili swe imperia i lamentują. Tak więc jedna strona ubolewa, druga jest pełna 

pragnień...  

 

Przybyliśmy do krajów afrykańskich, aby zaprosić wszystkich inteligentnych Afrykanów, by 

przyszli i zrozumieli filozofię świadomości Kryszny, a potem przekazali ją innym. Usiłujecie się 

rozwijać, zróbcie to zatem rozsądnie. Nie wzorujcie się na Amerykanach i Europejczykach 

żyjących jak psy i koty Taka cywilizacja nie przetrwa. Bomba atomowa już istnieje. Skoro tylko 

wybuchnie następna wojna, drapacze chmur i wszystko inne ulegnie zagładzie. Spróbujcie 

zrozumieć prawdziwy cel życia ludzkiego. Na tym polega ruch świadomości Kryszny i my 

zapraszamy was, abyście przyszli do nas i postarali się zrozumieć tę filozofię. Dziękuję bardzo".  

 

Publiczność odpowiedziała wybuchem oklasków i na stojąco zgotowała Prabhupadwi owacje. Taka 

reakcja udowodniła raz jeszcze, że posłanie Kryszny przemawia do serc wszystkich ludzi, bez 

względu na ich uwarunkowania polityczne, geograficzne czy socjalne. Lądując na lotnisku 

w Nairobi, Prabhupad zapewnił przeprowadzającego z nim wywiad reportera, że będzie nauczał 

Afrykanów i teraz właśnie to robił. Przekazywał im tę samą wiedzę i ten sam proces służby 

oddania, jaki przekazał Amerykanom. Pragnienia ludzi zarówno w Ameryce, jak i tutaj, w Afryce, 

mogą zostać spełnione jedynie w świadomości Kryszny. Świadomość Kryszny przyjmie się 

wszędzie, jeśli tylko szczere i inteligentne osoby przyjdą do ruchu i pomogą go szerzyć.  

 

Nauczając w Nairobi Prabhupad był szczególnie aktywny. Ustanowił świadomość Kryszny 

w nowym mieście. Dał Brahmanandzie Swamiemu przykład do naśladowania, a także 

zademonstrował standard szerzenia świadomości Kryszny na całym kontynencie afrykańskim. 

Śyamasundara informował swych braci duchowych wchodzących w skład GBC o zdumiewających 

dokonaniach Prabhupada.  

 

Prabhupad w błyskawicznym tempie otwiera jeszcze jeden szeroki teatr działań. Ludzie gromadzą 

się tłumnie przepełnieni ciekawością i zadają poważne pytania [...].  

 

Pewnego razu Prabhupad, zakończywszy maraton nauczania, który trwał do późnych godzin 

nocnych, poprosił o jedzenie i stwierdził: "Widzicie, jestem głodny. Nie pozwalajcie mi zamilknąć 

– to jest całe moje życie. Nie pozwólcie mi przestać mówić [...]". 

 

 

Rozdział 5  
  

Zbudujmy tutaj świątynię: część I 

 

 

Kalkuta Marzec 1971 roku  

 

Była północ. Śrila Prabhupad siedział na poduszce za niskim biurkiem, a światło w jego pokoju 

było jedynym palącym się światłem w budynku. Wszyscy inni bhaktowie spali. Na biurku 

naprzeciwko niego stał dyktafon oraz egzemplarz Śrimad-Bhagavatam zawierający komentarz 

w bengali. Pomiędzy dwoma niedużymi wazonami róż i astrów stało małe, oprawione w ramki 

zdjęcie jego mistrza duchowego, Bhaktisiddhanty Sarasvatiego. Na podłodze za biurkiem leżała 

rozpostarta szeroka mata przykryta białą, bawełnianą tkaniną, na której kilka godzin temu siedzieli 

bhaktowie i goście.  

 



Teraz był sam. Chociaż zazwyczaj udawał się na spoczynek o dziewiątej i po trzech lub czterech 

godzinach wstawał, aby tłumaczyć, tej nocy nie zasnął. Bhagavatam leżało zamknięte, a dyktafon 

zakryty.  

 

Niedawno wysłał do Mayapur dwóch swoich uczniów, Tamala Krysznę i Bali-mardanę, aby kupili 

tam ziemię. Tymczasem upłynęło sześć dni, a oni nie wracali ani też nie nadesłali żadnej 

wiadomości. Powiedział im co prawda, aby nie wracali bez zawarcia transakcji, ale sześć dni to 

było więcej czasu, niż potrzebowali. Był niespokojny i myślał o nich bezustannie.  

 

Przez otwarte okno wpadał niesiony wiatrem zapach drzew nim. Zaczynało się robić chłodno 

i Prabhupad miał na ramionach lekki cadar. Oparty o białą poduszkę, zatopiony w myślach, nie 

zwracał uwagi na znajome obrazy w pokoju. Obok niego stał gliniany dzbanek z wodą do picia, 

a na małym drewnianym podeście drzewko tulasi w doniczce. Światło, przez większą część dnia 

i nocy wyłączone, teraz było zapalone, a wokół żarówki nad jego głową krążyły ćmy i inne owady. 

Jaszczurka patrolowała sufit, czasami rzucając się błyskawicznie w kierunku światła, by złapać 

owada.  

 

Dlaczego Tamala Kryszna i Bali-mardana tak długo nie przyjeżdżają? To było coś więcej niż tylko 

sześć dni oczekiwania. Ziemię w Mayapur usiłował nabyć od lat i tym razem wszystko zapowiadało 

się doskonale. Dał Tamala Krysznie i Bali-mardanie wyraźne wskazówki i do tej pory powinni już 

wrócić. Opóźnienie mogło oznaczać komplikacje, a nawet niebezpieczeństwo.  

 

Ziemia, którą próbował kupić, była działką o powierzchni dziewięciu bigha leżącą przy 

Bhaktisiddhanta Road, niecałą milę od miejsca narodzin Pana Caitanyi Mahaprabhu. Właściciele 

tego gruntu, muzułmańscy farmerzy bracia Sek, żądali zbyt wysokiej ceny. Dopiero niedawno 

prawnikowi z Kalkuty, dobrze zorientowanemu w sprawach Navadvipy, udało się wynegocjować 

uczciwą cenę. Bracia Sek zgodzili się na czternaście i pół tysiąca rupii, a Prabhupad wyraził zgodę 

na podjęcie funduszy ze swego banku w Krishnanagar. Tak więc Tamala Kryszna i Bali-mardana 

wyruszyli do Mayapur, a Prabhupad został w Kalkucie i wypełniał swe obowiązki, ale często 

myślał o tym, co robią jego uczniowie w Mayapur. Ich misja była dla niego niesłychanie ważna, 

dlatego ciągle o nich pamiętał i błogosławił ich osobistą troską.  

 

Prabhupad pogrążony był w myślach. Jedynymi dźwiękami, jakie go dochodziły, były zwykłe 

odgłosy nocy: chroboczące w ścianie myszy, chrapiący na werandzie bhakta oraz chodzący nocą 

wartownik, stukający laską o bruk. Samochody nie jeździły i tylko z rzadka po wyboistej drodze 

przejechała ze stukotem drewniana riksza.  

 

Prabhupad zastanawiał się, czy jego chłopcy nie zostali przypadkiem obrabowani. Przed wysłaniem 

ich w podróż pokazał Tamala Krysznie, w jaki sposób przewozić pieniądze w zrobionym na 

poczekaniu pasie. Ale suma, którą przewozili, była bardzo wysoka, a rozboje w okolicach 

Navadvipy nie należały do rzadkości. Może opóźnienie jest spowodowane czymś innym? Czasami 

przy transakcjach związanych z kupnem ziemi, zwłaszcza gdy w grę wchodzą duże pieniądze, sąd 

domaga się, aby urzędnik wynotował nominały oraz numery seryjne wszystkich banknotów. 

A może nastąpiła awaria pociągu?  

 

Nagle Prabhupad usłyszał na schodach kroki. Ktoś otworzył drzwi wejściowe i w tej chwili szedł 

już po werandzie. Lekkie pukanie. "Tak, kto tam?"  

 

Wszedł Tamala Kryszna i złożył mu pokłon.  

 

"A więc, jakie przywozisz wieści?"  

 



Tamala Kryszna spojrzał z tryumfem w oczach. "Ziemia jest twoja!" Prabhupad przechylił się do 

tyłu i z westchnieniem ulgi powiedział: "Dobrze. Możesz iść spać".  

 

***********  

 

Londyn Sierpień 1971 roku  

 

Prabhupad zwrócił się do przedstawiciela ambasady Indii w Wielkiej Brytanii z prośbą, aby zaprosił 

premiera Indii, panią Indirę Gandhi, do wzięcia udziału w zbliżającej się ceremonii położenia przez 

ISKCON kamienia węgielnego w Mayapur. Prabhupad poinstruował już wszystkich sekretarzy 

GBC, aby wzięli udział w tej uroczystości i poprosił bhaktów o zaproszenie wielu wybitnych 

osobistości Kalkuty. W liście do swych uczniów w Indiach zapowiedział, że gdyby nie udało się im 

zaprosić Indiry Gandhi, powinni zaprosić przynajmniej gubernatora Bengalu, Śri S.S. Dhavana.  

 

Tymczasem w Londynie spotkał się z kilkoma bhaktami, którzy byli doświadczonymi architektami 

i dekoratorami wnętrz. Chciał, aby sporządzili plan budowy ośrodka w Mayapur. Nara-narayana 

projektował wozy Ratha-yatra i zajmował się wystrojem wnętrz w świątyniach, Ranacora studiował 

architekturę, a Bhavananda był z zawodu projektantem wnętrz. Jednakże autorem projektów 

budynków w Mayapur był Prabhupad, który swemu trzyosobowemu komitetowi do spraw budowy 

polecił sporządzić szkice i modele architektoniczne. Zamierzał natychmiast przystąpić do zbierania 

funduszy na ten projekt oraz postarać się o poparcie finansowe w Indiach. Bhaktom, którzy słyszeli 

o pomysłach Prabhupada, projekt ten wydawał się najbardziej ambitny z dotychczasowych planów 

ISKCON-u.  

 

W czasie porannych spacerów na Russell Square, Prabhupad wskazywał na rozmaite budynki 

i pytał o ich wysokość. Pewnego poranka oznajmił w końcu, że główna świątynia w Mayapur 

powinna mieć wysokość ponad trzystu stóp! Powiedział też, że powodzie i piaszczysta ziemia 

w Mayapur będą powodować szczególne utrudnienia, dlatego też budynek trzeba będzie wznieść na 

specjalnym fundamencie w rodzaju pływającej tratwy. Opinię tę potwierdził później specjalista-

inżynier budownictwa lądowego.  

 

Pierwszym budynkiem miał być duży, trzypiętrowy dom gościnny, którego projekt sporządził sam 

Prabhupad. Chociaż nie wzorował się na żadnej ze szkół architektonicznych, jego projekt 

najbardziej przypominał styl Radżastanu. Prabhupad chciał, aby dom pomalowany był na różowo-

rdzawy kolor, miał wiele łuków oraz szeroką marmurową werandę na każdym piętrze oprócz 

parteru. Budynek powinien ciągnąć się ze wschodu na zachód, aby słońce przesuwało się wzdłuż 

jego linii i nie oświetlało bezpośrednio szerokiego frontu. Latem będą go chłodzić wiatry 

z południa. Budynek powinien być wyposażony w elektryczne wentylatory i światło, nowoczesne 

toalety i prysznice, a pokoje powinny być umeblowane, przestronne i mieć zapewniony dopływ 

świeżego powietrza.  

 

Prabhupad powiedział, że dom gościnny powinni wybudować tak szybko, jak to możliwe; inne 

budynki zostaną wzniesione w następnej kolejności. Chciał, aby powstały budynki mieszkalne dla 

pięciuset bhaktów, obszerny pawilon do spożywania prasadam mogący pomieścić kilka tysięcy 

osób, kompleks kuchenny oraz gośala (obora dla krów, które będą się pasły na pobliskich 

pastwiskach). Z czasem ISKCON nabędzie okoliczną ziemię, na której powstaną parki z ogrodami 

kwiatowymi, drzewami i krzewami, fontannami, alejkami spacerowymi i altankami.  

 

Kolosalny budynek, Mayapur Chandrodaya Mandir, miał mieć nie mniej niż trzysta stóp wysokości 

i kosztować około dziesięciu milionów dolarów. Opisując go, Prabhupad wprawił w zdumienie 

zarówno architektów, jak i bhaktów. Budynek Chandrodaya Mandiru miał przewyższyć 

wspaniałością katedrę św. Piotra czy Kapitol w USA. Główna kopuła świątyni miała mieścić 



trójwymiarowy model wszechświata sporządzony na podstawie opisów wedyjskich 

i przedstawiający nie tylko wszechświaty materialne, ale i duchowe.  

 

Po wejściu do głównej sali, nad głową można będzie zobaczyć planety usytuowane tak, jak opisuje 

Śrimad-Bhagavatam, poczynając od planet piekielnych, przez środkowy system planetarny – wraz 

z Ziemią – potem planety niebiańskie zamieszkane przez półbogów, aż po Brahmalokę, najwyżej 

usytuowaną planetę w świecie materialnym. Ponad Brahmaloką obserwator będzie mógł zobaczyć 

siedzibę Pana Śivy, a nad nią niebo duchowe, czyli brahmajyoti. W duchowym blasku brahmajyoti 

znajdą się samoświecące planety Vaikuntha zamieszkane przez wiecznie wyzwolone dusze. 

A ponad tym wszystkim usytuowana będzie najwyższa planeta, Krysznaloka, gdzie Bóg w Swej 

oryginalnej, wiecznej formie oddaje się rozrywkom ze Swymi najbardziej zaufanymi bhaktami.  

 

W świątyni będzie także miniaturowy pałac, w którym, otoczone jedwabiami, filarami ze srebra, 

złota i klejnotów, będą rezydować Bóstwa Radhy i Kryszny. Miasto Mayapur oraz Mayapur 

Chandrodaya Mandir będą główną siedzibą ISKCON-u.  

 

Ale dlaczego ten bajeczny cud architektoniczny miał stanąć w tak odludnym zakątku świata? 

W odpowiedzi na to pytanie Śrila Prabhupad objaśnił, że tak naprawdę Mayapur nie jest miejscem 

odosobnionym. Może się takie wydawać tylko z materialnego punktu widzenia. Osobom 

materialistycznym to, co znajduje się w centrum, wydaje się być odległe. Dusza i życie po śmierci 

wydają się czymś odległym, podczas gdy ciało i doczesne zadowalanie zmysłów znajdują się 

w samym centrum zainteresowania. Wznosząc Świątynię Wedyjskiego Planetarium w Mayapur, 

Śrila Prabhupad z powrotem skieruje uwagę materialistycznego świata ku prawdziwemu centrum.  

 

Każdego szczerego gościa oczaruje z pewnością piękno i atmosfera ośrodka ISKCON-u 

w Mayapur. Dostrzeże, że tutaj naprawdę jest świat duchowy. A mieszkający w Mayapur 

bhaktowie – dzięki bezustannemu intonowaniu mantry Hare Kryszna oraz dyskusjom na temat 

filozofii świadomości Kryszny – będą w stanie przekonać każdą inteligentną osobę, że nauki Pana 

Caitanyi Mahaprabhu są najwyższą prawdą. Bhaktowie będą wyjaśniać filozofię Prawdy 

Absolutnej, a to pozwoli odwiedzającym zrozumieć rzeczywistą duchową prawdę, która znajduje 

się ponad sekciarskimi dogmatami religijnymi. Ponadto bezustanny kirtan Hare Kryszna 

i bhaktowie radośnie pełniący rozmaite służby dla Pana Kryszny będą praktycznym dowodem na 

to, że bhakti yoga jest najprostszym, najbardziej bezpośrednim procesem medytacji o Najwyższej 

Osobie Boga. Osoba przebywająca w ISKCON-owym miasteczku Mayapur będzie mogła szybko 

zostać bhaktą Pana, zacząć mantrować i tańczyć w ekstazie.  

 

Śrila Prabhupad demonstrował, jak za pomocą procesu bhakti yogi można uduchowić świat dzięki 

połączeniu rzeczy materialnych z Najwyższą Osobą Boga, Kryszną. Dlaczego takie duchowe 

osiągnięcia miałyby nie prześcignąć zdobyczy materialistów?  

 

*************  

 

Śrila Prabhupad znowu przebywał w Indiach, podróżował i nauczał wraz ze swymi uczniami. Po 

uwieńczonym sukcesem dziesięciodniowym pandalu w Nowym Delhi, w którym wzięło udział 

wiele tysięcy osób, postanowił wziąć swych uczniów na krótką wycieczkę do Vrindavany. Podróże 

mające na celu nauczanie przywiodły go do takich miejsc jak Amritsar, Surat, Indore, Gorakhpur, 

Allahabad i Benares, ale nigdy do Vrindavany. Jednakże teraz, kiedy z okazji festiwalu zebrało się 

w Delhi tak wielu jego uczniów, Prabhupad uznał, że jest to odpowiedni moment, aby odbyć 

podróż do pobliskiej Vrindavany.  

 

Kiedy Prabhupad tam przybył, zamieszkał wraz ze swymi sekretarzami i biorącymi udział w tej 

wyprawie bhaktinkami w Saraf Bhavan, w domu pana G.L. Sarafa. Pozostali bhaktowie zatrzymali 



się w pobliskiej dharmaśali.  

 

Prabhupad przyjechał do Vrindavany nie tylko z zamiarem pielgrzymki. Chciał nabyć ziemię dla 

ISKCON-u. W 1967 roku przyjechał tu z Ameryki, aby powrócić do zdrowia, ale nawet wtedy 

rozglądał się za jakimś miejscem dla swych uczniów. Chciał, aby we Vrindavanie powstał 

Amerykański Ośrodek, w którym mogliby mieszkać bhaktowie ISKCON-u. Żyjąc w idealnej 

atmosferze tego miejsca, mogliby uczyć się kultury świadomości Kryszny, a potem uczyć jej 

innych. Jednakże wyjechał po dwóch miesiącach, kiedy okazało się, że szanse na założenie ośrodka 

są bardzo nikłe.  

 

Tym razem przybywał do Vrindavany jako jej ambasador, sławny dzięki głoszeniu chwał Radhy 

i Kryszny oraz Vrindavany na Zachodzie. Sukces ruchu Hare Kryszna odbił się szerokim echem 

w Indiach, kiedy Prabhupad wraz z grupą swych zagranicznych uczniów podróżował z miasta do 

miasta, organizował kirtany, prowadził wykłady ze Śrimad-Bhagavatam i opowiadał o sukcesie 

świadomości Kryszny na Zachodzie. Kiedy więc teraz przyjechał do Vrindavany ze swymi 

czterdziestoma uczniami, mówiło o nim całe miasteczko.  

 

*************  

 

Zainteresowanie Prabhupada wzbudził teren Ramana-reti. Zauważył, że posiadłość ta, leżąca poza 

obrębem Vrindavany, znajduje się przy ruchliwej Chatikara Road, głównej drodze wjazdowej do 

Vrindavany, oraz przy trasie wiodącej do Agry i Taj Mahalu. Przylega także do trasy parikramu 

rokrocznie przebywanej przez miliony pielgrzymów, którzy okrążali Vrindavanę i odwiedzali jej 

świątynie oraz święte miejsca.  

 

Ramana-reti (dosłownie "urocze piaski") był to teren w większości pokryty lasem, z kilkoma 

aśramami i leżącymi odłogiem polami. Ramam-reti słynęło jako ulubione miejsce Kryszny, 

w którym wraz ze Swym bratem Balaramą i przyjaciółmi pasterzami bawił się On przed pięcioma 

tysiącami lat, i obfitowało w transcendentalną miłość do Boga, tak charakterystyczną dla atmosfery 

Vrindavany.  

 

Mimo iż różni przedstawiciele władz miasta nadmieniali, że Prabhupad mógłby otrzymać jakąś 

ziemię w darze, to on poważniej potraktował ofertę pana S. Pan S. powiedział, że chociaż o ziemię 

tę pytali już inni sadhu, to on i jego żona nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji. Ziemię tę chcieli 

oddać grupie osób, które zbudują na jej tereniemożliwie jak najszybciej – świątynię Radha-

Kryszny. Kiedy Prabhupad zapewnił pana S., że to zrobi, ten solennie przyrzekł, że odtąd ziemia 

należy do Prabhupada.  

 

Takie obietnice Prabhupad otrzymywał już wcześniej, ale później często okazywały się one 

fałszywe. Jednak tę propozycję uznał za poważną i wyznaczył kilku uczniów, którzy mieli pozostać 

we Vrindavanie i zawrzeć pisemną umowę z panem S.  

 

*************  

 

Od roku 1965 do 1970 Prabhupad koncentrował się przede wszystkim na ustanowieniu 

świadomości Kryszny w Ameryce. Wychodził bowiem z założenia, że jeśli świadomość Kryszny 

przyjmie się w Ameryce, to reszta świata podąży za jej przykładem. Chociaż zaczął nauczać po 

angielsku już w Indiach; to blisko sześćdziesiąt lat samotnych wysiłków utwierdziło go 

w przekonaniu, że Hindusi są albo zbyt pochłonięci polityką, albo zupełnie nieświadomi swej 

duchowej spuścizny, albo też z powodu nędzy zbyt zniedołężniali, aby poważnie przyjąć 

świadomość Kryszny Dlatego też nie odniósł tam sukcesu.  

 



Ale sukces przyszedł w Stanach Zjednoczonych. Ameryka była najwyraźniej pierwszorzędnym 

miejscem do zaszczepienia świadomości Kryszny. Prabhupad przekonał się jednak, że Zachód jest 

niecywilizowany i pozbawiony kultury. Często zwykł mawiać, że jeśli gdziekolwiek pozostały 

ślady cywilizacji, było to w Indiach, w sercu oryginalnej kultury wedyjskiej.  

 

Licznymi podróżami i nauczaniem, które prowadził przed rokiem 1970 udowodnił, że zamierza 

ustanowić ruch świadomości Kryszny nie tylko w USA, ale na całym świecie – zwłaszcza 

w Indiach. Jeśli nawet uważał, że nauczanie w Stanach Zjednoczonych i nauczanie w Indiach są 

równie ważne, to mimo to nauczanie w Stanach Zjednoczonych rozwijało się dobrze bez jego 

ciągłego, bezpośredniego nadzoru; jego amerykańscy uczniowie byli w stanie kontynuować to, co 

rozpoczął.  

 

Natomiast w Indiach Prabhupad nie mógł pozwolić swym uczniom na zarządzanie ISKCON-em. 

Przekonał się, jak często i z jaką łatwością Hindusi ich oszukują. Powiedział, że w Indiach połowa 

pracy ISKCON-u poszła na marne, ponieważ jego uczniowie dali się oszukać. Gdy organizowali 

pandal, mogło skończyć się na tym, że płacili kilkanaście razy więcej niż wynosił normalny koszt. 

W Indiach ISKCON mógł się rozwinąć jedynie pod bezpośrednim nadzorem Prabhupada.  

 

Począwszy od roku 1970, Prabhupad, wraz z małą grupką amerykańskich uczniów, podróżował po 

Indiach z miejsca na miejsce jako przykładny sannyasin i otwierał nowe ośrodki ISKCON-u. Teraz 

pragnął wznieść tam ogromne świątynie – szczególnie trzy: we Vrindavanie, w Mayapur i w 

Bombaju. Już w roku 1967 usiłował zorganizować Amerykański Ośrodek we Vrindavanie. 

Mayapur z kolei, jako miejsce narodzin Pana Caitanyi, miało szczególne znaczenie, a Bombaj był 

głównym miastem Indii, "bramą do Indii". Tak jak to było z większością wielkich planów 

Prabhupada, nawet jego bliscy uczniowie nie byli w stanie w pełni pojąć zasięgu jego wizji. 

Prabhupad jednak wiedział, czego chce, i wiedział, że wszystko zależy od Kryszny. Stopniowo 

zaczął ujawniać swe plany. 

 

Bombaj Listopad 1971 roku  

 

Bhaktowie już od roku mieszkali w Akash Gandze, w dwóch mieszkaniach na szóstym piętrze 

budynku położonego w centrum Bombaju. Prabhupad jednak nie był tym usatysfakcjonowany. 

Pragnął nabyć w Bombaju ziemię, by na niej budować i rozwijać swą działalność. Był 

zdeterminowany. Zamiast na zwykłe poranne spacery, udawał się na długie przejażdżki 

samochodem, aby przyjrzeć się różnym częściom miasta.  

 

Ponieważ wielu członków wspomagających ISKCON-u mieszkało w arystokratycznej części 

Malabar Hill, uczniowie Prabhupada sądzili, że byłoby to dobre miejsce na świątynię. Prabhupad 

kilkakrotnie udawał się na szczyt Malabar Hill i przechadzał się po różnych posiadłościach, 

zwracając uwagę na niektóre większe budynki z myślą o przyszłej świątyni. Lecz ostatecznie z tych 

czy innych powodów uznał je wszystkie za nie do przyjęcia.  

 

Później, w listopadzie, pan N. zaproponował ISKCON-owi nabycie pięciu akrów ziemi w Juhu, 

praktycznie na brzegu Morza Arabskiego. Gdy Śrila Prabhupad przyjechał obejrzeć tę ziemię, 

natychmiast przypomniał sobie, że widział ją i myślał o niej kilka lat wcześniej. Było to w sierpniu 

1965 roku, kiedy na kilka tygodni przed wyjazdem do Ameryki zatrzymał się w Scindia Colony 

Wieczorami odwiedzał znajdujący się w Juhu dom właścicielki Scindia Steamship Company, pani 

Sumati Morarji, gdzie czytał i objaśniał Śrimad-Bhagavatam jej i jej gościom. Kilkakrotnie 

przechodził przez tę właśnie posiadłość i myślał, że byłoby to dobre miejsce na aśram i świątynię 

Radha-Kryszny. Chociaż zaabsorbowany był sprawami związanymi z opuszczeniem Indii, już 

wtedy zwrócił uwagę na ziemię Juhu. Teraz znowu znajdował się w Juhu, ponownie rozmyślając 

o ziemi, którą zauważył kilka lat wcześniej. Uznał to za przypomnienie od Kryszny.  



 

Teren porośnięty był wysoką trawą i krzewami. Rosło na nim wiele palm kokosowych. Na tyłach 

posiadłości znajdowało się kilka budynków mieszkalnych. Przylegała do niej Juhu Road, główna 

arteria komunikacyjna wiodąca do położonego osiemnaście mil na południe Bombaju. Nieopodal 

znajdowała się szeroka plaża.  

 

Położenie było dobre – miejsce spokojne, lecz nie odosobnione. Z pobliską plażą sąsiadowało kilka 

pięciogwiazdkowych hoteli, a przedsiębiorcy budowlani rozpoczynali pracę nad następnymi 

hotelami i luksusowymi budynkami mieszkalnymi. Prabhupad przespacerował się po plaży 

i jeszcze bardziej spodobał mu się pomysł kupna tej ziemi. Zamożni ludzie mieli na plaży domki 

weekendowe, a w niedzielę ściągały tu tysiące bombajczyków. Codziennie, przed pójściem do 

pracy, setki mieszkańców Juhu zwykły przechadzać się długim, szerokim brzegiem morza. Mimo 

ciągłej obecności ludzi, plaża była czysta. Łagodne fale i pogodne niebo wyglądały bardzo 

zachęcająco. Było to idealne miejsce nie tylko na hotele, lecz również na ośrodek świadomości 

Kryszny.  

 

Prabhupad pragnął kupić ziemię w Juhu i chociaż jego uczniowie nadal pokazywali mu domy 

w Malabar Hill, nie zmienił zdania. Jego uczniowie chcieli tego, czego on chciał, jednakże niełatwo 

było im rozwinąć entuzjazm do miejsca położonego tak daleko od miasta, bez żadnych 

pomieszczeń mieszkalnych czy udogodnień świątynnych.  

 

Pan N., właściciel pięcioakrowej działki, podał rozsądną cenę i wydawało się, że jest przyjacielski 

i szczery. Takie transakcje wiązały się jednak z pewnym ryzykiem, a w tym przypadku Prabhupad 

znalazł nawet powody do bycia podejrzliwym. Za pośrednictwem swego prawnika dowiedział się, 

że pan N. zawarł poprzednio umowę sprzedaży tej samej ziemi z C. Company, lecz później ją 

unieważnił. C. Company wytoczyła mu wówczas proces za zerwanie kontraktu. Gdyby Sąd 

Najwyższy w Bombaju rozstrzygnął sprawę na korzyść C. Company, wówczas ziemia zostałaby 

przyznana tej spółce. Kiedy sekretarz Prabhupada zapytał pana N. o tę sprawę, ten zapewnił go, że 

C. Company nie może jej wygrać, lecz na wszelki wypadek ISKCON może wstrzymać się 

z wypłaceniem pewnej części należności, dopóki spór prawny z C. nie zostanie rozstrzygnięty.  

 

Pan N. był w Bombaju postacią dobrze znaną. Poprzednio sprawował funkcję szeryfa Bombaju 

(honorowa raczej pozycja stróża prawa), a teraz publikował i redagował jedną z największych 

angielskojęzycznych gazet w tym mieście. Zamożny (właściciel kilku posiadłości w Juhu 

i Bombaju) i wpływowy – był osobą, z którą nie chciałoby się popaść w konflikt. Kupienie ziemi 

Juhu w obecnej sytuacji wymagało śmiałości.  

 

Pod koniec grudnia Prabhupad spotkał się z panem i panią N. Otwarcie przyznał, że ziemia Juhu ma 

dużą wartość, ale on ma bardzo mało pieniędzy. Wydawało się jednak, że pan N. jest przychylny 

Prabhupadwi i powiedział, że chce sprzedać mu swą posiadłość. Szybko doszli do słownego 

porozumienia.  

 

Prabhupad i pan N. uzgodnili cenę w wysokości miliona sześciuset tysięcy rupii, przy czym 

ISKCON miał od razu wypłacić zaliczkę w wysokości dwustu tysięcy rupii i natychmiast stać się 

prawnym właścicielem ziemi. Resztę, w wysokości miliona czterystu tysięcy rupii, ISKCON miał 

spłacić później, w regularnych ratach. Prabhupad dalej negocjował warunki wypłaty zaliczki 

proponując zapłacenie od razu pięćdziesięciu tysięcy rupii. Z chwilą wpłacenia następnych 

pięćdziesięciu tysięcy ISKCON miał otrzymać zezwolenie na zamieszkanie w Juhu, a po wpłaceniu 

pozostałych stu tysięcy rupii zaliczki, pan N. miał wręczyć im akt własności. Pan N. przystał na to.  

 

Śrila Prabhupad był zawsze bardzo ostrożny przy zawieraniu takich transakcji. Powiedział, że jeśli 

jakiś biznesmen mówi: "Drogi panie, na tobie nic nie zarabiam", to powinieneś wiedzieć, że kłamie. 



Dlatego już we wczesnych dniach ISKCON-u w Nowym Jorku, kiedy spekulant nieruchomościami 

pozował na życzliwego bhaktom, Prabhupad był pełen podejrzeń. Człowiek ten rzeczywiście 

oszukał bhaktów, chociaż Prabhupad ostrzegał ich przed nim. Teraz, tak jak wtedy, Prabhupad był 

pełen podejrzeń. Tym niemniej chciał mieć tę ziemię w Juhu i dlatego podejmował ryzyko.  

 

Kiedy na całym świecie bhaktowie z zachwytem słuchali o planach Prabhupada związanych 

z ośrodkiem w Bombaju, to bhaktowie w samym Bombaju mieli mieszane uczucia. Wyobrazić 

sobie świątynię wyrastającą na czymś, co było jedynie wiodącą przez dżunglę drogą, nie było 

rzeczą łatwą. Niełatwo też było wyobrazić sobie pięciogwiazdkowy hotel ISKCON-u, o którym 

mówił Prabhupad. Budynki mieszkalne na tyłach posiadłości były zajęte i zgodnie z prawem 

obowiązującym w Indiach, nie można było usunąć ich mieszkańców. Jeśli bhaktowie mieli się tam 

wprowadzić, musieli wznieść tymczasowe pomieszczenia mieszkalne, może nawet tymczasową 

świątynię, a teren ten nawiedzały komary i roiło się tam od szczurów. Juhu było terenem małym, 

prawie całkowicie odizolowanym, i ISKCON nie miał tam zamożnych popleczników. Chociaż 

Prabhupad (i spekulanci ziemią) przepowiadali rozwój Juhu, obecnie była to tylko wioska licząca 

około dwóch tysięcy mieszkańców. Zamieszkanie w Juhu stanowiłoby drastyczny kontrast 

z wygodnym budynkiem Akash Gangi w centrum Bombaju.  

 

Tamala Kryszna wyjaśniał Prabhupadwi: "My jesteśmy z Zachodu. Nie potrafimy żyć w ten 

sposób. Musimy mieć klamki u drzwi i bieżącą wodę".  

 

"Czy nie chcesz się oczyścić?" – odparł Prabhupad.  

 

Kiedy bhaktowie z Bombaju to usłyszeli, słowa: "Czy nie chcesz się oczyścić?" zapadły im głęboko 

w serca. Wiedzieli, że Prabhupad prosi ich, aby stali się bardziej wyrzeczeni i że jest to dla ich 

ostatecznego dobra. Przeniesienie się do Juhu zaczęli uważać raczej za trudne duchowe wyzwanie 

niż za przykry obowiązek. Zagospodarowanie posiadłości w Juhu miało wielkie znaczenie dla ich 

mistrza duchowego, chociaż oni nie uświadamiali sobie obecnie rozmiarów i wspaniałości tego 

zamierzenia.  

 

*************  

 

Chociaż Prabhupad podejmował osobiście wszystkie decyzje związane z zarządzaniem, to chciał, 

aby sekretarze GBC wzięli na siebie odpowiedzialność za kwestie praktyczne. Myślał, że lepiej 

będzie, jeśli wykorzysta swą energię na pisanie i tłumaczenie książek. "Jeśli wy, członkowie GBC, 

będziecie robić wszystko jak należy – powiedział swemu sekretarzowi Śyamasundarze – to 

wówczas mój umysł nie będzie obciążony i będę mógł wykorzystać cały czas na publikowanie 

następnych książek. Mogę dać wam Vedy, Upanisady, Purany, Mahabharatę, Ramayanę – jest tego 

tak dużo. W naszej sukcesji uczniów Goswami napisali tyle prac poświęconych służbie oddania.. 

Praca administracyjna zajmuje mi zbyt wiele czasu. Mógłbym zagłębić się w filozofię, ale mój 

umysł jest obciążony dzień i noc. Z tego powodu zaniedbuję moją zasadniczą pracę".  

 

Oprócz bezpośredniego zarządzania projektami w Indiach, Prabhupad codziennie odpowiadał na co 

najmniej dwanaście listów, które otrzymywał od bhaktów z całego świata. "Dlaczego oni 

bezustannie piszą i zadają tak wiele pytań?" – zapytał swego sekretarza.  

 

"Bhaktowie wolą pytać cię osobiście – odpowiedział Śyamasundara – ponieważ członkowie GBC 

nie zawsze potrafią właściwie odpowiedzieć".  

 

"Teraz wiedzą już wszystko" – odpowiedział Prabhupad. "Dałem wam wszystko. Jeśli nie znają 

odpowiedzi, mogą znaleźć je w mych książkach. Ja jestem już starym człowiekiem. Powinienem 

poważnie zająć się filozofią. Przez cały dzień czytanie listów, załatwianie spraw, a wieczorem 



podpisywanie listów – to nie jest w porządku. Chcę być wolny od tego wszystkiego. Teraz 

członkowie GBC mogą się tym zająć".  

 

Nie było to jednak możliwe. Skoro tylko Prabhupad wyczuł, że któryś z bhaktów został oszukany, 

natychmiast wkraczał do akcji. Jego uczniowie bezustannie donosili mu też o ważnych sprawach 

i decyzjach związanych z zarządzaniem. Ponadto on sam nie próbował ich do tego zniechęcić. Jego 

pragnienie odpoczynku i zajęcia się wyłącznie pracą literacką pozostało, lecz wydawało się, że jest 

to jedynie pobożne życzenie, po prostu mrzonka. Jeśli ISKCON miał się rozwijać, to nadzieja na 

jego wycofanie się z bezpośredniego zarządzania była niewielka.  

 

************  

 

Mayapur Luty 1972 roku  

 

Prabhupad odłożył termin położenia kamienia węgielnego pod budowę w Mayapur do Gaura-

purnimy (dnia pojawienia się Pana Caitanyi) – do 29 lutego 1972 roku. Chciał, by zorganizowano 

duży festiwal z pandalem i bezpłatną ucztą dla gości. Mieli wziąć w nim udział bhaktowie z całego 

świata.  

 

Bardzo pragnę obchodzić tegoroczną uroczystość wraz ze wszystkimi moimi uczniami. [...] Jest to 

bardzo ważny dzień i będzie to wielka służba dla Śrila Bhaktivinody Thakury oraz Jego syna Śrila 

Bhaktisiddhanty Sarasvatiego Thakury. Proszę więc, zorganizujcie ten program.  

 

Sprawdzając warunki panujące w miejscach przygotowanych z myślą o bhaktach, Prabhupad ujrzał 

obszerne, płócienne, białe namioty – jeden dla mężczyzn, drugi dla kobiet – z oświetleniem 

jarzeniowym wewnątrz. Pośrodku innych namiotów stał duży pandal w pomarańczowe pasy, 

a niewielki namiot na tyłach służył za kuchnię. W bezpośrednim sąsiedztwie niewielkiego, 

ogrodzonego terenu rozciągały się pola ryżowe. Grunt był zatem z lekka podmokły, a wilgoć z pól 

przyciągała wielkie ilości komarów, które pojawiały się o zachodzie słońca. Warunki były 

prymitywne, ale wielu spośród obecnych byli to ci sami bhaktowie, którzy podróżowali przez 

półtora roku po Indiach i mieszkali czasami w brudnych dharmaśalach, a czasami w zimnych 

namiotach. Nie przybyli do Mayapur po to, aby wygodnie żyć, ale żeby służyć Prabhupadwi. 

W przyszłości, dzięki ich wysiłkowi, do Mayapur będzie mogło przyjeżdżać wielu bhaktów, którzy 

zamieszkają w przestronnych budynkach planowanych przez Prabhupada.  

 

Doskonale zdając sobie sprawę z tego, że bhaktowie z Zachodu nie są przyzwyczajeni do surowego 

życia w Indiach, Prabhupad pragnął zapewnić im takie warunki, które pozwolą skupić się na życiu 

duchowym. Ich uwaga nie powinna być rozproszona z powodu braku odpowiednich wygód.  

 

Prabhupad mieszkał w prostej, pokrytej strzechą bengalskiej chatce z glinianą podłogą, 

o powierzchni około szesnastu metrów kwadratowych. Główny pokój oddzielony był 

przepierzeniem od pomieszczeń dla sług. Przed chatką znajdowała się niewielka weranda, a z tyłu 

ogródek, w którym Prabhupad mógł brać masaże. Za domkiem była też ręczna pompa do kąpieli 

oraz ubikacja. Kiedy bhaktowie przepraszali Prabhupada, że ofiarowują mu tak skromne warunki 

mieszkalne, odparł, że odpowiada mu naturalna prostota. "Nawet gdybyście zbudowali mi 

największy pałac – powiedział – to i tak wolałbym mieszkać tutaj".  

 

Wiodąc tak proste życie, Prabhupad mówił o swej wizji wielkiego, przyszłego przedsięwzięcia. 

Chociaż Bóstwa Radha-Madhavy zainstalowane zostały w namiocie, on mówił o marmurowym 

pałacu. Mówił też o luksusowych pomieszczeniach dla gości i bhaktów, chociaż jak dotąd niewiele 

miał do zaoferowania. Wiodąc proste i szczęśliwe życie w chatce, zbierał uczniów i opowiadał im 

o swych planach. Na jego prośbę bhaktowie sporządzili niewielki model pierwszego planowanego 



większego budynku, a także szkic Świątyni Wedyjskiego Planetarium. Powiedział, że chce 

wybudować w Mayapur miasteczko z dzielnicami dla każdej z czterech klas społecznych instytucji 

varnaśrama.  

 

Znamienną cechą trwającego pięć dni festiwalu Gaura-purnima był dwudziestoczterogodzinny 

kirtan ze zmieniającymi się co dwie godziny bhaktami. Każdego ranka główna grupa bhaktów 

udawała się z kirtanową procesją do Navadvipy, aby odwiedzić święte osobliwości tego 

miasteczka: drzewo nim, pod którym urodził się Pan Caitanya; dom Śrivasy Thakury, w którym 

Pan Caitanya i Jego towarzysze organizowali nocne kirtany; miejsce, w którym Kazi usiłował 

zatrzymać sankirtan Pana Caitanyi; rezydencję Bhaktivinody Thakury. (Prabhupad powiedział, że 

Bhaktivinoda Thakura często stawał w drzwiach swego domu i spoglądał na drugą stronę Jalangi, 

na ziemię, w której posiadaniu znajdował się obecnie Śrila Prabhupad.)  

 

W ciągu dnia, a zwłaszcza wieczorami, bhaktowie zbierali się na scenie pandalu. Pośrodku sceny 

znajdowały się Bóstwa Radha-Madhava ustawione na tradycyjnym bengalskim simhasanie 

wykonanym z rzeźbionych łodyg drzewa bananowego, pokrytych kolorową folią i girlandami 

z kwiatów. Na życzenie Prabhupada większość mów publicznych wygłaszali jego uczniowie, na 

czele z Acyutanandą Swamim, który prowadził wykłady w bengali.  

 

Nieprzerwanym strumieniem napływały i odchodziły setki ludzi, a bhaktowie rozprowadzali wśród 

nich magazyn Back to Godhead w językach angielskim, bengali i hindi. Wieczorem były pokazy 

slajdów albo projekcja filmów. Prabhupad wyglądał oknem i ze szczególnym zadowoleniem 

przyglądał się rozdawaniu prasadam. Setki wieśniaków siedziało w długich rzędach, jedząc kichari 

rozłożone na talerzach z liści. Prabhupad powiedział swym uczniom: "Róbcie tak zawsze. Zawsze 

rozdawajcie prasadam".  

 

Chociaż Śrila Prabhupad nie miał w Mayapur własnego lokum, jego nauczanie wywierało duży 

efekt. Pobliskie mathy także obchodziły Gaura-purnimę – w większości przypadków goszcząc 

kalkuckie wdowy, które opłaciły kilkudniowy pobyt w świątyni, by móc odwiedzić święte miejsca 

Navadvipy – jednak pandal Prabhupada był najbardziej ożywionym miejscem i przyciągał 

najwięcej gości. Prabhupad powiedział, że bez nauczania miejsce narodzin Pana Caitanyi 

Mahaprabhu nie ma znaczenia. W innych okresach roku Mayapur odwiedzało bardzo niewiele 

osób.  

 

Prabhupad zapytał: "Co jest ważniejsze, miejsce narodzin Pana Caitanyi czy Jego działalność? Jego 

czyny, Jego karma. Jego czyny są ważniejsze od janma, czyli miejsca narodzin". Pan Caitanya 

intonował Hare Kryszna oraz rozdawał wszystkim ludziom miłość do Boga i to samo powinni robić 

bhaktowie w Mayapur.  

 

W dzień Gaura-purnimy przybyło dziesięciu sannyasinów, braci duchowych Prabhupada, aby wraz 

z jego uczniami i setkami gości wziąć udział w ceremonii poświęcenia i położenia kamienia 

węgielnego. Prabhupad odnosił się do swych braci duchowych życzliwie. To, że mogli siedzieć 

wszyscy razem w chwili poświęcenia światowego ośrodka Międzynarodowego Towarzystwa 

Świadomości Kryszny, sprawiało mu przyjemność.  

 

Siedząc na poduszce tuż obok areny ofiarnej i mantrując na koralach japa, Prabhupad inicjował 

sześciu bengalskich bhaktów, a młodemu amerykańskiemu uczniowi dał sannyasę. Następnie 

przemawiali bracia duchowi Prabhupada, którzy wyrażali uznanie dla jego działalności na 

Zachodzie.  

 

Na koniec wszyscy uczestnicy zebrali się wokół dołu o powierzchni dwudziestu pięciu stóp 

kwadratowych i głębokości piętnastu stóp. Zgodnie z zaleceniem pism objawionych zgromadzono 



pewne przedmioty, które miały zostać umieszczone w dole: pięć rodzajów kwiatów, pięć rodzajów 

zbóż, pięć rodzajów liści, pięć rodzajów metalu, pięć rodzajów nektaru, barwniki w pięciu kolorach, 

pięć rodzajów owoców i pięć rodzajów biżuterii. Brat duchowy Prabhupada, Puri Maharaja, zszedł 

po drabinie do dołu, aby włożyć do naczynia orzechy kokosowe i liście bananowe oraz umieścić to 

wszystko razem z kwiatami na ceglanym ołtarzu.  

 

Następnie do dołu zszedł Prabhupad, mając ze sobą pudełko ze złotym murti Ananta Śesy 

o rubinowych oczach. Wcześniej tego ranka Prabhupad w swej chacie pokazał to murti kilku swoim 

uczniom. "To jest Pan Ananta – powiedział – łoże z węży, na którym spoczywa Pan Visnu. Będzie 

On podtrzymywał świątynię na Swej głowie". Teraz Prabhupad umieścił Ananta Śesę na ołtarzu 

z cegieł i wszedł po drabinie na górę. Następnie, serdecznie zachęcani przez Prabhupada, wszyscy 

obecni zaczęli wrzucać do dołu ofiary z kwiatów i pieniędzy, a potem garście ziemi.  

 

Po pięciodniowym festiwalu Prabhupad opuścił Mayapur i udał się do Vrindavany, gdzie zamierzał 

przeprowadzić jeszcze jedną ceremonię z myślą o rozpoczęciu następnego przedsięwzięcia. Ziemia 

Mayapur nadal nie była zagospodarowana i Prabhupad ponaglał swych uczniów, aby dalej zbierali 

potrzebne fundusze.  

 

Mamy wielkie plany związane z budową Mayapur i jeśli wszyscy razem nadacie im kształt, 

w efekcie powstanie coś unikalnego na skalę światową. Będzie to światowy ośrodek szkolenia 

duchowego. Będą tu przybywać studenci z całego świata i zrewolucjonizujemy ateistyczne 

i komunistyczne tendencje tych drańskich filozofów. Musimy zatem czuć się odpowiedzialni za to 

poważne przedsięwzięcie. Nawet na chwilę nie powinniśmy zapominać o ISKCON-ie. To moja 

prośba do Was wszystkich. 

 

Aby zakończyć transakcję kupna ziemi w Ramana-reti, Prabhupad i pan S. spotkali się w sądzie 

w Mathurze i w obecności prawników dopełnili formalności. Prabhupad uważał kupno dobrej 

działki ziemi we Vrindavanie za łaskę Kryszny, a w liście do sekretarzy GBC w Ameryce poprosił 

o przysłanie do pomocy w realizacji nowego przedsięwzięcia tylu ludzi, ilu tylko będą mogli. 

Opisał swoje plany "powołania do życia wspaniałego ośrodka z myślą o odrodzeniu duchowego 

życia Vrindavany z ramienia Rupy i Jivy Goswamich".  

 

Prabhupad powiedział do Ksirodakaśayi, jednego ze swych hinduskich uczniów: "Chcę, aby z tej 

okazji przygotowano olbrzymie ilości prasadam i zaproszono wszystkich mieszkańców 

Vrindavany". Dwa dni później Prabhupad przeprowadził w Ramana-yeti ceremonię położenia 

kamienia węgielnego. Uczestniczyło w niej około stu osób. Ponownie zszedł do rytualnego dołu 

i umieścił na dnie Bóstwo Ananty, na którego głowie spoczywać miała świątynia.  

 

Jednakże późną nocą dokonano tam napadu. Pewna starsza hinduska wdowa, ciesząca się 

w miasteczku sławą sadhu, bardzo się rozgniewała, że pan S. nie dał tej ziemi jej, chociaż 

wielokrotnie o nią prosiła. W nocy wysłała gundów, aby rozebrali ceglany fundament wzniesiony 

w trakcie uroczystości i zbeszcześcili dół, który właśnie tego dnia zapełniono kwiatami 

i religijnymi przedmiotami ofiarnymi. Gundowie rozkopali dół, nawrzucali do niego śmieci 

i ukradli napis oznajmiający, kto jest nowym właścicielem ziemi.  

 

Prabhupad siedział w swoim pokoju w świątyni Radha-Damodara, kiedy usłyszał o tym, co się 

stało. Rozgniewał się i kazał swym uczniom powiadomić o tym wyczynie policję. W nocy terenu 

pilnowało kilkunastu policjantów, a kiedy wynajęci gundowie pojawili się znowu, policjanci 

ostrzegli ich, że jeśli przysporzą jakichś nowych kłopotów, to zostaną aresztowani. I na tym się 

skończyło.  

 

Prabhupad niejednokrotnie mówił, że kiedy ktoś zostaje bhaktą, to przysparza sobie wielu wrogów. 



Ten incydent był także potwierdzeniem jego przekonania, że po uzyskaniu własności tej ziemi 

ISKCON powinien możliwie jak najszybciej wybudować na niej świątynię. A już na pewno 

powinni ogrodzić ten teren płotem i zbudować na nim małe chatki, w których mogliby mieszkać 

w trakcie przygotowań do budowy świątyni.  

 

Tejas: "To będzie świątynia Kryszna-Balaramy" – powiedziat Prabhupad. Tak naprawdę to nie 

wiedzieliśmy, co się dzieje. Wszyscy myśleliśmy o tym jak o czymś bardzo odległym. Ramana-reti 

to była prawdziwa głusza. Było to bardzo odosobnione miejsce i mieszkało tam wielu rozbójników. 

Myśleliśmy: "Jeśli postawimy tu świątynię, to i tak nikt nigdy nie przyjdzie". Ale Prabhupad 

powiedział: "Gdziekolwiek jest Kryszna, tam wszyscy przyjdą".  

 

Śyamasundara, sekretarz Prabhupada, napisał do jednego ze swych braci duchowych o świeżo 

nabytej posiadłości we Vrindavanie.  

 

Tego dnia Prabhupad wszedł w posiadanie 4800 jardów kwadratowych darowanej ziemi w Ramana 

Reti, gdzie Kryszna zwykł bawić się w lesie ze Swymi przyjaciółmi. Miejsce to odległe jest około 

10 minut spacerem od Radha-Damodary. Prabhupad zmierzył ziemię (za pomocą sznurka od swej 

moskitiery), potargował się o nią, sporządził jej plan, sformułował akt prawny, z którym udał się do 

sądu w Mathurze, gdzie na poczekaniu podpisał go, opieczętował i złożył. Prabhupad powiedział, 

abym poprosił Was o przysłanie PRZYNAJMNIEJ PIĘĆDZIESIĘCIU (50) LUDZI Z USA. MAJĽ 

PRZYJECHAĆ DO INDII NATYCHMIAST!!! Mamy wreszcie w Indiach wspaniały program: 

zakrojone na wielką skalę projekty w Mayapur, Vrindavanie i Bombaju. Wszystkie ziemie zostały 

nabyte, umowy podpisane, a wszystko to zrobił Prabhupad. Mamy jednak za mało ludzi, by zmagać 

się z tym ogromnym – największym jak dotychczas w naszym towarzystwie – zadaniem, a wierzcie 

mi, że te trzy projekty są Prabhupadwi droższe niż jakiekolwiek z dotychczasowych.  

 

W ciągu miesiąca, który Prabhupad spędził poza Bombajem (wyjechał 10 lutego), suma 50 tysięcy 

rupii została na czas uiszczona. Kilku bhaktów z ociąganiem przeprowadziło się na ziemię Juhu 

i zamieszkało w namiocie. Nocą ich sen zakłócały szczury i komary Kiedy usiłowali wyciąć 

wybujałe chwasty, natknęli się na puste butelki po alkoholu i przepełniony ściek. Bez Prabhupada 

ich determinacja słabła.  

 

Wówczas powrócił z Kalkuty – gdzie właśnie przebywał Śrila Prabhupad – Brahmananda Swami, 

którego Prabhupad uczynił odpowiedzialnym za projekt w Bombaju. Brahmananda Swami czuł się 

zainspirowany i dzięki niemu bhaktowie nabrali nowego impetu. Mieli natychmiast oczyścić ziemię 

i postawić pandal. Brahmananda nigdy wcześniej nie organizował pandalu, ale wynajął 

przedsiębiorcę budowlanego, by wybudował kilka domków chatai (z liści palmowych) dla bhaktów 

i namiot na festiwal.  

 

Pan Sethi, sąsiad i członek wspomagający ISKCON-u, wynajął grupę robotników, która miała 

wyciąć chwasty i inne zarośla. Do pomocy zgłosiło się też kilku przyjaciół świadomości Kryszny 

z Bombaju. Pan N. zaoferował swą pomoc i wysłał jednego ze swych pomocników, pana Matara, 

by nadzorował wynajętych robotników. Bhaktowie również pracowali przygotowując wszystko na 

powrót Prabhupada.  

 

Śri Śri Radha-Rasavihari, Bóstwa Radha-Kryszny, które Prabhupad zainstalował w Bombaju 

w roku 1971, przybyły do Hare Kryszna Land w taksówce, spoczywając na kolanach kilku bhaktów 

Nie była to Ich pierwsza przeprowadzka, lecz tym razem Ich rezydencją miał być namiot. Kiedy 

Prabhupad wydał polecenie, aby natychmiast po wypłaceniu zaliczki przewieźć Radha-Rasavihari 

do Juhu, niektórzy z bhaktów zapytali go: dlaczego Bóstwa mają się tam przeprowadzać, skoro nie 

ma jeszcze odpowiednich warunków? Czy nie powinny poczekać, aż wybudujemy świątynię? 

Prabhupad odpowiedział: "Gdy tylko zainstaluje się gdzieś Bóstwa, nikt Ich stamtąd nie usunie".  



 

Prabhupad bardziej niż ktokolwiek inny był świadom standardu czczenia, jakie należało ofiarować 

Radha-Rasavihari, ale teraz chodziło mu o zdobycie ziemi. W przeciwnym razie jak będzie mógł Im 

w końcu podarować królewski tron i świątynię, jeśli One Same nie ustanowią najpierw Swojego 

prawa własności przez zamieszkanie w Hare Kryszna Land? Przybycie Radha-Rasavihari do Juhu 

oznaczało również dodatkowe trudności dla bhaktów, którzy musieli się teraz borykać 

z utrzymaniem porannej pujy i gotowaniem w skromnej kuchni sześciu ofiarowań dziennie. Nawet 

namiot Radha-Rasavihari był słaby i kołysał się na wietrze.  

 

Jednak Śrila Prabhupad uważał tę przeprowadzkę za konieczne, transcendentalne posunięcie. 

Ponieważ poprosił Samego Pana Krysznę, by przyjął te niewygody, modlił się: "Mój drogi Panie, 

proszę, pozostań tutaj, a wybuduję Ci piękną świątynię".  

 

Radha-Rasavihari zostały zainstalowane na scenie pandalu zanim Prabhupad wrócił do Bombaju. 

Publiczność uczestnicząca w festiwalu nie była tak liczna, jak byłaby w centrum Bombaju – 

wieczorem przybyło nie więcej niż pięćset osób – lecz Śrila Prabhupad był zadowolony. Festiwal 

odbył się na ich własnej ziemi, a to był dopiero początek.  

 

Kilka dni po przybyciu do Juhu, Prabhupad był gotów urządzić ceremonię kopania fundamentów 

i położenia kamienia węgielnego – co było następnym sprytnym posunięciem mającym na celu 

zabezpieczenie prawa własności ziemi. Było to jednak coś więcej niż tylko sprytne posunięcie, jako 

że Śrila Prabhupad pragnął możliwie jak najszybciej wznieść tam świątynię. Radha-Rasavihari nie 

powinny stać w namiocie, lecz na marmurowym ołtarzu, chronione simhasanem z drewna tekowego 

i srebra. Powinny towarzyszyć Im bóstwa dwóch gopi: Lality i Viśakhy, a Ich świątynia powinna 

mieć marmurowe kopuły o wysokości ponad stu stóp. Tysiące ludzi miało codziennie przychodzić 

na darśan i prasadam.  

 

Pewnego ranka, w trakcie festiwalu, bhaktowie z Hare Kryszna Land wzięli razem z Prabhupadem 

udział w prostej ceremonii położenia kamienia węgielnego. Wykopali głęboki rytualny dół 

i otoczyli go cegłami. Prabhupad zszedł do dołu i umieścił tam Bóstwo Śesy. Następnie usiadł na 

prostym podwyższeniu i brał udział w kirtanie uderzając w mosiężny gong. Natomiast bhaktowie 

podchodzili kolejno i wrzucali do dołu ziemię, zasypując go całkowicie, podczas gdy z ognia 

ofiarnego unosił się dym.  

 

Prabhupad planował intensywną podróż dookoła świata. Chciał udać się na wschód do Australii, 

Japonii, na Hawaje, następnie do USA, a być może również do Meksyku i Europy. Niewykluczone, 

że nie wróci do Indii przed upływem pół roku. Chciał jednak, aby podczas jego nieobecności 

sprawy w Bombaju gładko posuwały się naprzód. Tymczasem na kilka dni przed odjazdem 

Brahmananda Swami powiedział mu, że podczas jego nieobecności nauczanie w Nairobi słabnie, 

dlatego też zgodził się, aby Brahmananda powrócił do swoich obowiązków w Afryce.  

 

Prabhupad znowu musiał wyznaczyć nową osobę do kierowania sprawami w Bombaju. Tym razem 

wybrał Giriraję, młodego brahmacarina i lidera w nauczaniu oraz pozyskiwaniu członków 

wspomagających dla ISKCON-u. Istotę zarządzania stanowiło zbieranie dotacji i pozyskiwanie 

członków wspomagających, a ponieważ Giriraja był ekspertem w tej dziedzinie, Prabhupad 

wywnioskował, że chociaż jest młody i niedoświadczony, to posiada najważniejsze kwalifikacje. 

Prabhupad przekonał się już, że Giriraja jest prostą osobą, która posłusznie zaangażowała się 

w pomaganie mu przy zagospodarowaniu Hare Kryszna Land.  

 

Podczas pobytu Prabhupada w Bombaju, na jego wykłady zaczął przychodzić Hans Kielman, 

młody architekt z Holandii, który zainteresował się świadomością Kryszny. Prabhupad przekonał 

Hansa, aby został bhaktą i pomógł przy budowie miasteczka Hare Kryszna w Bombaju. Pod 



nadzorem Prabhupada Hans od razu zaczął kreślić architektoniczne plany budynków.  

 

Prabhupad poinformował Giriraję i innych, że będą musieli zebrać 64 lakhy rupii na budowę. 

Bhaktowie nie mieli pojęcia, w jaki sposób będą w stanie zebrać nawet nieznaczną część tej sumy, 

lecz Prabhupad podsunął im pewne pomysły. Mówił o zdobywaniu poparcia wpływowych ludzi za 

pomocą systemu bhent-nama, kiedy to dana osoba nabywa dożywotnie prawo korzystania z pokoju 

gościnnego. Były też inne sposoby.  

 

Najpierw jednak musieli zdobyć ziemię. Ziemię już mieli, lecz przed rozpoczęciem budowy muszą 

mieć akt prawny. A ponieważ minął już termin, w którym pan N. miał przekazać im ten dokument, 

Prabhupad polecił Girirajy, aby zażądał od pana N. wywiązania się ze spisanej umowy 

i natychmiastowego przekazania im aktu prawnego.  

 

*************  

 

Prabhupad miał nadzwyczajną zdolność przeistaczania duchowej wizji w namacalną rzeczywistość, 

czyli zmiany części świata materialnego w energię duchową, tak aby nawet zwykły człowiek mógł 

dostrzec duchową rzeczywistość. Prabhupad czynił bezustanne wysiłki w tym kierunku. 

Transcendentalista często nie chce mieć zbyt wiele do czynienia ze światem materialnym w obawie, 

że może osłabić swą moc duchową. Dlatego też nakazy wedyjskie ostrzegają przed kontaktem 

z pieniędzmi i osobami materialistycznymi. Lecz Prabhupad, stosując się do zasad głoszonych 

przez Śrila Rupę Goswamiego, widział, że wszystko, co materialne, może zostać użyte w służbie 

dla Kryszny i odzyskać w ten sposób swoją duchową naturę. Doświadczony bhakta, który stosuje tę 

zasadę, może zawsze mieć kontakt z energią duchową, chociaż pozornie działa w sferze 

materialnej. Dla takiego bhakty nic nie jest materialne.  

 

W pismach wedyjskich wielki bhakta Narada Muni, dzięki swej zdolności przemieniania osób 

materialistycznych w bhaktów, określany jest jako cintamani (kamień filozoficzny). Mówi się, że 

cintamani może przemienić żelazo w złoto, i tak samo Narada mógł przemienić okrutnego 

myśliwego w czystego vaisnavę. Tak jak Narada sławiony jest w Vedach za dokonanie takich 

czynów w minionych wiekach, podobnie Śrila Prabhupad jest niczym pełen mocy kamień 

filozoficzny w obecnym wieku. Dzięki prostolinijnemu stosowaniu świadomości Kryszny 

wielokrotnie ukazywał, że potrafi zmienić materialistę w całkowicie wyrzeczonego, pełnego wigoru 

bhaktę Pana. Teraz, pozyskawszy pewną liczbę bhaktów z obozu mayi, pragnął zaangażować ich 

w przemienianie możliwie jak największej części świata materialnego w żywego ducha. Swymi 

transcendentalnymi, wizjonerskimi słowami próbował przemienić kamień i ludzką energię we 

wspaniałe, duchowe świątynie.  

 

Ambitni materialiści czasami krytykują transcendentalistów, zarzucając im nieproduktywność, lecz 

Prabhupad, dzięki bezustannemu działaniu, nigdy nie mógł spotkać się z takim zarzutem. Ludzie 

zarzucali mu raczej, że jest kapitalistą przebranym za sannyasina. Jednak taki krytycyzm nigdy nie 

zniechęcił Prabhupada; on spełniał pragnienia poprzednich acaryów. Zanim jeszcze przybył do 

Ameryki w roku 1965, doszedł do następującej konkluzji, którą zamieścił w swym komentarzu do 

Śrimad-Bhagavatam.  

 

Dlatego wszyscy mędrcy i bhaktowie Pana zalecają, by sztukę, naukę, filozofię, fizykę, chemię, 

psychologię i wszystkie pozostałe dziedziny wiedzy wykorzystać całkowicie i wyłącznie w służbie 

dla Pana.  

 

Prabhupad pragnął przekształcić znaczną część świata materialnego w świat duchowy. Próbując 

wznieść duchowe miasto w Juhu, zdawał sobie sprawę z tego, że przypuszcza silny atak na mayę. 

W ciągu zaledwie kilku miesięcy jego plany krzyżowało wiele komplikacji i kłopotów, a miało ich 



być jeszcze więcej. Bitwa dopiero się rozpoczynała.  

 

**********  

 

Po opuszczeniu Bombaju Śrila Prabhupad zabrał ze sobą małą grupkę uczniów i rozpoczął 

misjonarską podróż dookoła świata. Odwiedził Singapur, Sydney, Melbourne, Auckland, Tokio 

i Honolulu. Zatrzymał się na krótko w ośrodku w Portland w Oregonie, a następnie poleciał do 

Paryża i Glasgow. Potem powrócił do Stanów Zjednoczonych, gdzie odwiedził społeczność 

farmową New Vrindaban w Zachodniej Wirginii i, po ponad pięciu miesiącach intensywnego 

podróżowania, swą główną kwaterę na Zachodzie w Los Angeles.  

 

Stamtąd napisał do bhaktów w Bombaju, zapewniając ich, że ziemia Juhu nie jest jedynie 

przyczyną kłopotów, ale szczególnym miejscem, gdzie zrealizowany zostanie wielki plan. Dlatego 

warto o nią walczyć.  

 

[...] z niecierpliwością oczekuję na wiadomość, czy akt przeniesienia własności został podpisany 

i jaka jest jego treść. Proszę, jak najszybciej przyślijcie mi kopię należycie podpisanego dokumentu. 

Bardzo mnie to uspokoi. Gdy tylko dokumenty potwierdzające przeniesienie własności zostaną 

podpisane, możecie natychmiast rozpocząć budowę. Wkrótce wracam do Indii, najpóźniej pod 

koniec września, i chciałbym zobaczyć, że budowy w Bombaju, Mayapur i Vrindavanie posuwają 

się naprzód. Projekt w Bombaju jest jednym z naszych najważniejszych planów na całym świecie 

i liczę na to, że Wy wszyscy dopilnujecie, by wszystko szło jak najlepiej.  

 

Prabhupad raz po raz instruował swoich menedżerów w Bombaju, aby na krok nie odstępowali od 

warunków umowy. Powinni wywrzeć nacisk na pana N., aby wywiązał się z początkowej umowy.  

 

Prabhupad niepokoił się, ponieważ nie otrzymał żadnej wiadomości od swego prawnika, pana D. 

Dwa tygodnie wcześniej wysłał telegram zarówno do pana N., jak i do pana D. z zapytaniem 

o przyczyny zwłoki, lecz od żadnego z nich nie otrzymał odpowiedzi. Napisał więc do innego 

prawnika, przyjaciela z Bombaju, pytając go o to samo. W Los Angeles otrzymał następującą 

odpowiedź: pan D. nie jest już jego adwokatem. Kilka dni po nadejściu tych szokujących 

wiadomości Prabhupad otrzymał oficjalny list z kancelarii pana D. potwierdzający tę informację.  

 

Spośród ostatnich wieści z Bombaju ta była najbardziej niepokojąca. Prabhupad zaczął rozumieć, że 

pan D. od samego początku knuł przebiegłą intrygę. Zwłoka w sfinalizowaniu umowy nie była 

spowodowana biurokracją. Pan D. był w zmowie z panem N. Obaj byli oszustami. Teraz zanosiło 

się na prawdziwą bitwę. ISKCON będzie musiał odwołać się do sądu i wnieść oskarżenie 

przeciwko panu N. Walka była nie do uniknięcia, lecz Prabhupad nadal czuł, że prawnie jego 

pozycja jest bardzo mocna.  

 

Przed opuszczeniem Los Angeles przyszedł mu na myśl inny sposób działania. Napisał do Girirajy 

i polecił mu zamieścić w gazecie ogłoszenie informujące, że ISKCON podpisał z panem N. umowę 

kupna ziemi w Juhu.  

 

Chociaż Prabhupad wyznaczył sekretarzy GBC, aby kierowali ruchem świadomości Kryszny 

w różnych częściach świata, to w Indiach sam był prawdziwym sekretarzem GBC. Zatem bez 

względu na to, gdzie podróżował, tym projektom poświęcał szczególną uwagę. Był doskonałym 

przykładem sekretarza GBC. Chociaż skrupulatnie doglądał spraw praktycznych, był zawsze 

transcendentalny – w pełni polegał na Krysznie i zawsze nauczał. 

6 października  

 

Podczas krótkiej wizyty w Berkeley, Prabhupad zainstalował Bóstwa Radha-Kryszny w tamtejszej 



świątyni, a także spotkał się z grupą profesorów z University of California. Mimo tego wciąż 

rozmyślał o Bombaju. Napisał do Tamala Kryszny Goswamiego:  

 

Sprawy w Bombaju skomplikowały się z powodu poczynań pana N. i pana D. Giriraja jest 

w tarapatach. W interesach jest on zupełnie jak dziecko, więc jedź tam natychmiast, aby mu pomóc. 

[...] Ale bądź przezorny i wpłać pieniądze w sądzie w kancelarii notariusza, a nie na ręce pana N. 

czy jego adwokata. [...] Ureguluj sprawy w odpowiedni sposób, a w razie kłopotów udamy się do 

sądu i wytoczymy panu N. proces.  

 

Prabhupad postanowił posłać do pomocy w Bombaju Karandharę, którego uważał za eksperta 

w takich sprawach. Chciał również wysłać Śyamasundarę, lecz ten udał się do Londynu w związku 

z wielką posiadłością wiejską, którą podarował ISKCON-owi George Harrison. Prabhupad 

zawiadomił go jednak, że gdy tylko transakcja w Londynie zostanie ukończona, powinien udać się 

do Bombaju. Gotów był walczyć. Nie da się oszukać.  

 

W drodze powrotnej do Indii Prabhupad ponownie odwiedził ośrodek w Honolulu. Następnie, 11 

października, po raz pierwszy udał się do Manili, gdzie mała grupka uczniów zorganizowała mu 

publiczne programy w świątyni i w hotelu Intercontinental.  

 

W Manili starannie rozważył swoją pozycję w rozgrywce o posiadłość w Juhu i doszedł do 

wniosku, że ją wygra. W liście do Girirajy wymienił kolejno przemawiające za tym argumenty.  

 

1. Spełniliśmy wszystkie warunki obowiązujące nabywcę.  

 

2. Pan N. celowo zwlekał, aby nas oszukać, tak jak już zrobił w przypadku innych.  

 

3. Lecz tym razem nie może nas oszukać, ponieważ jesteśmy w posiadaniu ziemi i nasze Bóstwa 

Radha-Kryszna są już tam zainstalowane.  

 

4. Tak więc musimy bezzwłocznie udać się do sądu, by zmusić go do natychmiastowego podpisania 

aktu własności.  

 

5. Nawet jeśli sprawa sądowa będzie ciągnęła się przez długi czas, nie może to wstrzymać realizacji 

naszych planów.  

 

6. Bez udania się do sądu nie możemy pójść z nim na żaden kompromis.  

 

7. Sądzę jednak, że możemy postarać się o pełną sumę 14 lakh, by ten łotr zniknął nam z oczu.  

 

8. Nie możemy jednak tego uczynić bez odwołania się do sądu, w przeciwnym razie będziemy 

stroną winną złamania umowy dotyczącej kupna ziemi. Dlatego zanim pójdziemy na jakikolwiek 

kompromis, musimy udać się do sądu.  

 

************  

 

Vrindavana 17 października 1972 roku  

 

Prabhupad przybył do Vrindavany, aby tu obchodzić okres Karttika (trwający od 16 października 

do 14 listopada). Planował wygłaszanie codziennych wykładów przy samadhi Rupy Goswamiego 

znajdującym się na podwórzu świątyni Radha-Damodara. Wykłady miały opierać się na Nektarze 

Oddania, który był dokonanym przez Prabhupada przekładem dzieła Rupy Goswamiego pod 

tytułem Bhakti-rasamrta-sindhu. Podczas podróży po krajach zachodnich Prabhupad zapraszał 



bhaktów, by w okresie Karttika przyłączyli się do niego we Vrindavanie i teraz zgromadziło się tam 

kilkudziesięciu bhaktów z Ameryki, Europy, Indii i innych części świata.  

 

Projekt we Vrindavanie leżał mu na sercu, toteż zamiast natychmiast udać się do Bombaju, przybył 

najpierw tutaj. Do Bombaju posłał natomiast kilku swych głównych uczniów, aby zajęli się 

tamtejszymi problemami. Teraz, niczym generał zajęty walką na innym froncie, oczekiwał na 

wieści od swych oficerów w Bombaju. Wprowadził się do swych dwóch małych pokoi w świątyni 

Radha-Damodara, podczas gdy jego uczniowie zatrzymali się w pobliżu, w dawnym pałacu 

Maharajy Bharatpur – starym budynku położonym nad Yamuną.  

 

Do Bombaju przybyli Tamala Kryszna Goswami, Śyamasundara i Karandhara. Giriraja 

poinformował ich, że sytuacja się pogorszyła. Kiedy pan N. ujrzał w gazecie ogłoszenie podające 

do publicznej wiadomości, że ISKCON zawarł umowę nabycia posiadłości Juhu, doprowadziło go 

to do wściekłości. Giriraja udał się do niego ze złożonymi rękoma i złożył mu pokłon, lecz pan N. 

nie dał się uspokoić. Złamał wszystkie swoje obietnice i unieważnił umowę sprzedaży pod 

pretekstem, że bhaktowie nie zdołali otrzymać aktu prawnego ciągu pół roku. Twierdził, że dwie 

lakhy rupii wpłacone jako zaliczka należą teraz do niego, a bhaktowie powinni natychmiast opuścić 

teren Juhu.  

 

Pan N. odciął dopływ wody na Hare Kryszna Land. Kilka dni później przy wejściu na teren 

posiadłości pojawił się rzezimieszek, który wymachiwał długim nożem, kiedykolwiek przechodzili 

tamtędy bhaktowie. Przyjaciel pana N. wydrukował ulotkę przypisującą amerykańskim bhaktom 

z Hare Kryszna skandaliczne zachowanie i rozprowadzał ją na pobliskiej stacji kolejowej Vile 

Parle. Chociaż kilku bhaktów wyjechało i inni również chcieli to zrobić, w Bombaju nadal 

pozostało ich około trzydziestu.  

 

Karandhara stwierdził, że pierwszą rzeczą, którą należałoby uczynić, jest znalezienie nowego 

prawnika. W tym celu udał się do najwybitniejszych adwokatów w Bombaju i zatrudnił specjalistę 

do spraw handlu nieruchomościami. Następnie wspomniana trójka bhaktów i ich nowy adwokat 

spotkali się z panem N. w jego biurze. Pan N. był uparty i nie przejawiał chęci współpracy, 

a prawnik ISKCON-u groził. Walka w sądzie wydawała się nieunikniona.  

 

Tamala Kryszna Goswami, Karandhara, Bhavananda i Śyamasundara prowadzili między sobą 

rozmowy. Im więcej rozmawiali, tym bardziej dochodzili do wniosku, że cały projekt Juhu jest 

niemożliwy do zrealizowania. Pomijając już nikczemne poczynania pana N., samo życie na tym 

terenie było rzeczą bardzo trudną. Bhaktowie i Bóstwa mieli tam kiepskie warunki mieszkaniowe. 

Dach przeciekał, a cementowa podłoga kruszyła się. Miejsce to nawiedzały szczury, muchy, 

karaluchy, wiejskie psy, komary, a sporadycznie nawet jadowite żmije. Bhaktowie bezustannie 

zapadali na tropikalne choroby, szczególnie na malarię i zapalenie wątroby.  

 

Nowy prawnik ISKCON-u gotów był oddać sprawę do sądu, ale bhaktowie byli niezdecydowani. 

Pan N. powiedział, że to oni – a nie on – są przestępcami, ponieważ nie otrzymali zezwolenia od 

komisarza do spraw kontroli towarzystw dobroczynnych. Według pana N. znajdowali się na jego 

ziemi nielegalnie. Oznajmił, że za dokonane zniszczenia pozwie ich do sądu. Wydawało się, że 

bliski jest zastosowania przemocy. Biorąc to wszystko pod uwagę, liderzy, którym Prabhupad 

powierzył rozwiązanie spraw dotyczących Juhu, zdecydowali, że ISKCON powinien wyrzec się tej 

ziemi. Wspólnie napisali do Śrila Prabhupada list i wysłali do Vrindavany Śyamasundarę, aby 

osobiście mu go doręczył.  

 

Siedząc w swym pokoju w świątyni Radha-Damodara, Śrila Prabhupad czytał list z Bombaju. 

Chociaż oddalony był o setki mil, tamtejsze wydarzenia przyprawiły go tu, we Vrindavanie, 

o przyspieszone bicie serca. Wyjął swój egzemplarz umowy podpisanej przez pana N. Następnie 



zawołał swego sekretarza i zaczął dyktować list do bhaktów w Bombaju.  

 

Rozpoczął swój list jak prawnik i odpowiadał logicznie punkt po punkcie. Jednym z powodów, dla 

którego jego uczniowie chcieli zrezygnować z Juhu, był fakt, że komisarz do spraw kontroli 

towarzystw dobroczynnych odmówił im zezwolenia. W takiej sytuacji, uzasadniał Prabhupad, 

powinni spróbować odzyskać pieniądze i dopiero wtedy opuścić ziemię. Wyglądało jednak na to, że 

wydanie tego zezwolenia opóźniało się, a nie że go odmówiono – drobnostka. Chociaż pan N. 

mówił o sześciomiesięcznym okresie na otrzymanie tego zezwolenia, Prabhupad zauważył, że 

oryginalna umowa nie wspominała o takim ograniczeniu czasowym.  

 

Innym powodem, dla którego ludzie Prabhupada chcieli opuścić ziemię, było to, że – według pana 

N. – nie otrzymali aktu przeniesienia tytułu własności w ciągu sześciu miesięcy, jak była o tym 

mowa w oryginalnej umowie sprzedaży. Prabhupad powiedział, że zgodnie z punktem, o którym tu 

mowa, "to my możemy unieważnić kontrakt w ciągu sześciu miesięcy, a nie sprzedający". Ale 

najistotniejszą rzeczą było to, że pan N. otrzymał w okresie sześciu miesięcy czeki opiewające na 

sumę jednej lakhy rupii jako zaliczkę, a zatem umowa sprzedaży została dotrzymana.  

 

[...] uważamy, że dopełnił on przeniesienia tytułu własności i nie chcemy niczego unieważniać, 

tylko natychmiast doprowadzić sprawę do końca – to wszystko. On próbuje tego uniknąć uciekając 

się do podstępów. Ogłupił Was tak, abyście sądzili, że ma nad Wami przewagę prawną i żebyście 

dali mu pieniądze, ale to jest oszustwo. Nie damy mu ani grosza więcej. Nie płaćcie nic więcej. 

Przede wszystkim wytoczcie mu proces o przestępstwo kryminalne. [...] Nie powinniście zatem dać 

się oszukać ani też się go obawiać. Nasza pozycja jest bardzo, bardzo mocna.  

 

Nawet fakt, że pan N. groził użyciem siły, nie stanowił wystarczającego powodu do opuszczenia 

ziemi. Bhaktowie są tam legalnie i powinni postarać się o ochronę policji.  

 

Dlatego mówię, że Wy chłopcy nie możecie sobie z tym poradzić, ponieważ jesteście zbyt 

bojaźliwi. Teraz możecie zrobić, co tylko chcecie. Powinniście natychmiast wytoczyć mu proces, 

a nie robicie tego, ponieważ zamydlił Wam oczy. Mówi wielkie słowa i grozi, a Wy niemądrze mu 

wierzycie i robicie, co Wam każe. Ale ja tego nie zrobię.  

 

Na koniec Prabhupad poradził, aby bhaktowie udali się do sędziego i powiedzieli mu: 

"Zapłaciliśmy panu N., a on teraz grozi nam przemocą i chce nas stamtąd usunąć". Nie powinni się 

obawiać.  

 

*************  

 

Prabhupad bardzo pragnął rozpocząć budowę na terenie Ramana-yeti i nowiny z Bombaju nie 

odwiodły go od tego zamiaru. Kazał bhaktom codziennie urządzać sankirtanową procesję ze 

świątyni Radha-Damodara do posiadłości w Ramana-reti. Sam również od czasu do czasu udawał 

się z nimi, aby zobaczyć to miejsce, w którym nadal znajdowały się jedynie chatki z trzciny, 

druciane ogrodzenie i nieduży zapas materiałów budowlanych. Subala, uczeń Prabhupada 

odpowiedzialny za budowę, był powolny i nie kwapił się do tej pracy, toteż Prabhupad posłał po 

Tamala Krysznę Goswamiego, aby przyjechał z Bombaju i wziął na siebie tę odpowiedzialność. 

Któregoś dnia rano Subala wybrał się z Ramana-yeti, gdzie mieszkał, do Śrila Prabhupada, który 

znajdował się akurat na dachu świątyni Radha-Damodara. "Prabhupad – powiedział – mam tyle 

kłopotów. Nie mam czasu na czytanie, nie mogę właściwie intonować swoich rund, nie mogę 

myśleć o Krysznie. Ciągle myślę o tym, jak ten przedsiębiorca budowlany nas oszukuje albo 

o podpisywaniu czeków za pracę i materiały To zbyt wiele jak dla mnie. Wszystkie te sprawy, które 

mam na głowie, nie pozwalają mi myśleć o Krysznie".  

 



"Czy myślisz, że Arjuna medytował o Krysznie w czasie bitwy na Kuruksetrze?" – odpowiedział 

Prabhupad. "Czy myślisz, że Arjuna po prostu siedział pogrążony w transie yogicznym, podczas 

gdy Kryszna Sam wszystkiego dokonał? Nie. On walczył. Zabijał dla Kryszny. Myślał 

o wszystkich żołnierzach, których musi zabić dla Kryszny.  

 

"Myślenie o książeczce czekowej, myślenie o robotnikach, myślenie o przedsiębiorcach 

budowlanych jest jak myślenie Arjuny. To jest służba dla Kryszny Nie powinieneś martwić się tym, 

że nie myślisz o Krysznie bezpośrednio. Arjuna nie siedział przed Kryszną w transie i nie 

medytował o Jego formie. Pełnił dla Niego służbę. Tak samo to, co ty robisz, też jest służbą dla 

Kryszny i powinieneś ją pełnić. Twoje życie wypełnione jest służbą dla Kryszny i to bardzo 

dobrze".  

 

W miarę możliwości Prabhupad angażował każdego ucznia w taką służbę oddania, która 

odpowiadała jego określonej konstytucji psychofizycznej, ale każdy musiał podjąć jakąś pracę dla 

Kryszny. Ponieważ Prabhupad pragnął wybudować we Vrindavanie świątynię, to ktokolwiek mu 

w tym pomagał – bez względu na to, czy był wyszkolony czy nie, czy miał ku temu inklinacje czy 

też nie – stawał się bardzo drogi jemu i Panu Krysznie.  

 

Na całym świecie bhaktowie ciężko pracowali nad rozwijaniem projektów ISKCON-u. Źródłem 

dochodów była szybko wzrastająca dystrybucja książek Śrila Prabhupada i do pewnego stopnia, ich 

firma Spiritual Sky produkująca kadzidła. Jak na razie Prabhupad nie miał jeszcze żadnych 

architektonicznych planów projektu we Vrindavanie, ale postanowił zebrać sumę pieniędzy, która 

wystarczyłaby na materiały i pracę. Miały one pochodzić ze sprzedaży książek oraz od bhaktów. 

Pewnego dnia udał się na miejsce budowy i poprosił jednego z bhaktów o zrobienie niewielkiej 

ilości cementu, a następnie własną ręką położył pierwszą kielnię zaprawy pod budowę 

fundamentów.  

 

************  

 

Hajdarabad 11 listopada 1972 roku  

 

Prabhupad przyjechał do Hajdarabadu na pandal. Jego wykładów słuchały wielkie tłumy ludzi. 

Gdziekolwiek się udawał, ludzie gromadzili się wokół niego, by dotknąć jego lotosowych stóp – 

nawet wtedy, gdy wysiadał z samochodu czy też do niego wsiadał. Chociaż miasto cierpiało 

z powodu suszy, kilka dni po przybyciu Prabhupada spadły deszcze. Jedna z gazet wysunęła 

przypuszczenie, że stało się to dzięki harinama-kirtanowi, który Śrila Prabhupad i jego uczniowie 

wykonywali z takim entuzjazmem. Prabhupad to potwierdził.  

 

Spotkał się również z panem N., który przyjechał z wizytą do Hajdarabadu. Śyamasundara był 

z nim w serdecznych stosunkach., ponieważ pan N. bardzo lubił jego trzyletnią córeczkę Sarasvati. 

Udał się więc do pana N. i nakłonił go, by porozmawiał z Prabhupadem. Pan N. zgodził się, lecz 

podejrzewając, że Prabhupad może użyć mocy mistycznych, by namówić go do postąpienia wbrew 

własnej woli, przyprowadził ze sobą guru, sądząc, że będzie on przeciwdziałał duchowej mocy 

Prabhupada.  

 

Pan N., jego guru i Śyamasundara przybyli do domu Panilala Prithi, w którym Prabhupad się 

zatrzymał. Prabhupad zaprosił swych gości na towarzyskie spotkanie i rozmawiał z nimi przy 

prasadam. Kiedy ziewnął, guru pana N. powiedział: "O, Swami, musisz być bardzo zmęczony. Nie 

powinniśmy ci zatem przeszkadzać. Odpocznij, a później możemy porozmawiać".  

 

"Och tak" – odpowiedział Prabhupad – "Jestem bardzo zmęczonyť.  

 



Pan N. i jego guru przeprosili wszystkich obecnych i udali się do sąsiedniego pokoju.  

 

Po kilku minutach Prabhupad przywołał do siebie Tamala Krysznę Goswamiego i powiedział: 

"Kiedy ktoś pyta, czy ty jesteś zmęczony to znaczy, że on jest zmęczony Jeśli zajrzysz do pokoju 

obok, zobaczysz, że śpią". Polecił Tamala Krysznie, by ostrożnie obudził i przyprowadził pana N., 

bez zakłócania spokoju jego guru.  

 

Tamala Kryszna na palcach wszedł do pokoju i zobaczył, że zarówno pan N. jak i jego guru śpią. 

Podszedł do pana N., dotknął jego ramienia i powiedział po cichutku: "Panie N., panie N., niech się 

pan obudzi. Prabhupad chciałby z panem porozmawiać. Niech pan przyjdzie szybciutko". Pan N., 

wyrwany z drzemki, posłusznie wszedł do pokoju Prabhupada, zapomniawszy o swym przyjacielu 

guru.  

 

Prabhupad rozmawiał z panem N. przez dwie godziny i pod koniec dyskusji uzgodnili nowe 

warunki sprzedaży. Tamala Kryszna i Śyamasundara pracowali w oddzielnym pokoju. Sporządzili 

projekt umowy i przepisali go na maszynie, podczas gdy Prabhupad i pan N. ustalali ostateczne 

kwestie prawne. Następnie pan N. podpisał umowę, podczas gdy jego przyjaciel guru nadal 

smacznie spał.  

 

Później tego samego dnia Tamala Kryszna zwierzył się Śrila Prabhupadwi: "Ta sprawa tak bardzo 

mnie niepokoi, że nie mogę właściwie intonować swoich rund".  

 

"To jest naturalne" – odpowiedział Prabhupad. "Gdy jestem zaniepokojony, mnie również się to 

zdarza".  

 

"Ale widzę, że mimo to robię postęp duchowy" – przyznał Tamala Kryszna.  

 

Prabhupad skinął głową.  

 

"Wcześniej zwykłem myśleć, jak uniknąć trudnych sytuacji" – powiedział Tamala Kryszna. "Teraz 

jednak sądzę, że nie powinienem przed nimi uciekać".  

 

"Tak – powiedział Prabhupad – powinniśmy witać je z radością. Dzięki nim możemy zrobić 

większy postęp".  

 

Tego popołudnia Śyamasundara i Tamala Kryszna Goswami, razem z panem N., odlecieli 

z powrotem do Bombaju. Zgodnie z nowymi warunkami ISKCON zobowiązał się wypłacić panu N. 

pięć lakh rupii na poczet podatku rządowego, a w zamian za to pan N. miał nadać ważność 

dokumentowi. Ustalono również nowy limit czasowy – trzy tygodnie – bhaktowie będą musieli 

więc działać szybko. Prabhupad wkrótce osobiście przyjedzie do Bombaju, aby załatwić tę sprawę 

raz na zawsze. 

 

Bombaj 25 listopada 1972 roku  

 

Chociaż Prabhupad przyjechał do Bombaju z nadzieją zakończenia sprawy związanej z nabyciem 

ziemi, pan N., pomimo nowej umowy, nadal zwlekał. Oczywiste było, że tego rodzaju taktyka była 

częścią planu oszukania ISKCON-u. Prabhupad czekał w Bombaju przez wiele dni i w końcu udał 

się na pandal do Ahmedabadu. Pozostawił swoim uczniom instrukcje, aby zgodnie z nowymi 

warunkami uzyskali potwierdzone notarialnie przepisanie prawa własności lub odzyskali dwie 

lakhy rupii wpłacone jako zaliczkę.  

 

Jednakże kiedy Śrila Prabhupad wyjechał z Bombaju, Śyamasundara, Tamala Kryszna Goswami 



i inni zaczęli mówić o tym, że nawet gdyby pewnego dnia otrzymali dokument przepisania prawa 

własności ziemi w Juhu, to i tak zagospodarowanie jej w taki sposób, jak wyobrażał to sobie 

Prabhupad, będzie rzeczą praktycznie niemożliwą. Śyamasundara argumentował, że nawet jeśli 

otrzymają ziemię, to jak mogą się spodziewać, że w tej dżungli wzniosą ogromną świątynię i hotel? 

To jest po prostu niemożliwe. Tymczasem Prabhupad z Ahmedabadu nadal prowadził swą 

kampanię na rzecz Juhu i poprosił pana N. oraz pana D., aby przybyli do niego i spróbowali 

uporządkować sprawy. Oni jednak nie przyjęli zaproszenia.  

 

W Bombaju bhaktowie dowiedzieli się, że jeśli chcą odzyskać pieniądze, które wpłacili jako 

zaliczkę, jak również sumę pięciu lakh rupii, którą zdeponowali na poczet podatku, to muszą 

unieważnić nową umowę. Byli zdezorientowani, a czas przewidziany umową szybko dobiegał 

końca.  

 

Pewnego ranka do Ahmedabadu przybyła z Bombaju jedna z uczennic Prabhupada, Viśakha-devi 

dasi. Prabhupad zawołał ją i natychmiast wysłał z powrotem do Bombaju z wiadomością. Pełen 

obaw, czy jego liderzy w Bombaju nie podjęli niewłaściwej decyzji i nie zrezygnowali z ziemi, 

kazał przekazać im polecenie, by w żadnym wypadku nie unieważniali umowy z panem N. 

Powiedział: "Nie jest to misja dla kobiety, ale każdy tutaj albo zaangażowany jest w pandal, albo 

nie jest z nami na tyle długo, by podjąć się tego zadania".  

 

Viśakha wsiadła do pierwszego pociągu wyjeżdżającego z Ahmedabadu i następnego dnia rano 

przybyła do Bombaju. Ale przewidywania Prabhupada już się sprawdziły: bhaktowie unieważnili 

umowę sprzedaży. Byli przekonani, że nabycie tej ziemi byłoby błędem, a ich prawnicy zgodzili się 

z tym i zaznaczyli, że jeśli bhaktowie chcą odzyskać pieniądze, powinni natychmiast unieważnić 

umowę. Kiedy bhaktowie otrzymali wiadomość z Ahmedabadu, byli zakłopotani. Prawnie ich 

sytuacja była teraz fatalna, nie mieli żadnego prawa do ziemi. I nie spełnili pragnienia Prabhupada! 

Giriraja zadzwonił do Prabhupada, aby poinformować go o tym, co się stało.  

 

"Tu Bhaktivedanta Swami" – rozległ się w słuchawce głos Prabhupada Giriraja powiedział, że 

z Ahmedabadu przyjechała bhaktinka z wiadomością. "Tak, tak – odpowiedział Prabhupad – o co 

chodzi?" W końcu Giriraja wykrztusił, że unieważnili umowę sprzedaży. Prabhupad milczał przez 

chwilę. Następnie głosem, który wyrażał zarówno gniew, jak i rezygnację, powiedział: "A więc 

wszystko przepadło". 

 

 

Rozdział 6  
 

Zbudujmy tutaj świątynię: część II 

 

 

"Nie mam najmniejszego zamiaru oddać ziemi temu łotrowi, panu N." – napisał Prabhupad do 

członka wspomagającego ISKCON-u tuż przed wyjazdem z Ahmedabadu do Bombaju. Prabhupad 

natychmiast przystąpił do opracowania planu naprawy błędów swoich uczniów. Żadnych pieniędzy 

jeszcze nie przekazano, może więc nie jest za późno.  

 

Pan N. nie mógł zrozumieć, dlaczego Prabhupad z taką determinacją walczy o zatrzymanie ziemi 

Juhu. I to nie dlatego, że Prabhupad ukrywał motywy swego działania, ale z tego powodu, że myśli 

i działanie bhakty może zrozumieć tylko inny bhakta. Pan N. postępował z Prabhupadem tak, jak 

postąpił z C. Company Najpierw oszukał ich, a teraz miał zamiar oszukać ISKCON. Kierowała nim 

chęć posiadania i sądził, że motywacja Śrila Prabhupada i jego uczniów jest taka sama. Innych 

pobudek pan N. nie potrafił zrozumieć.  

 



Prawdę mówiąc, nawet uczniom trudno było zrozumieć tę niezłomną determinację Prabhupada. 

Głównym motywem jego działania było pragnienie nauczania świadomości Kryszny w Bombaju. 

Śrila Prabhupad powiedział: "Mój Guru Maharaja polecił mi, abym nauczał świadomości Kryszny 

na Zachodzie i zrobiłem to, a teraz chcę nauczać w Indiach". Najważniejszym miastem był tu 

Bombaj. Stanowił on wrota Indii. A w Bombaju Kryszna w jakiś sposób przyprowadził Prabhupada 

na tę ziemię, na której rozpoczął nauczanie i dokąd sprowadził Bóstwa Radha-Kryszny. Zdaniem 

Prabhupada ziemia ta nadawała się na dużą, okazałą świątynię oraz międzynarodowy hotel.  

 

Bombaj był ważnym miastem, w którym istniało zapotrzebowanie na pełen przepychu kult 

świątynny, ogromne festiwale, masową dystrybucję prasadam oraz różnorodne wedyjskie programy 

kulturalne. Posiadłość w Juhu wydawała się być idealnym miejscem na szkołę, teatr, bibliotekę, 

domy mieszkalne – słowem, na miasteczko Hare Kryszna. Jak więc Prabhupad mógłby ustąpić 

temu łobuzowi, który próbował go oszukać? Zawsze będą istniały osoby przeciwne świadomości 

Kryszny – powiedział – ale to nie znaczy, że bhaktowie powinni się poddawać. Wielbiciel, który 

naucza, musi być tolerancyjny, ale czasami, gdy wszelkie środki zawiodą, a w grę wchodzi interes 

Kryszny, musi walczyć.  

 

Inną przyczyną, dla której Prabhupad nie chciał oddać tej ziemi, była obietnica dana Bóstwom 

Radha-Rasavihari. Kiedy zapraszał tutaj Krysznę, modlił się: "Drogi Panie, proszę, pozostań tu, 

a wybuduję Ci piękną świątynię".  

 

Tak więc o ile zewnętrzną, oczywistą przyczyną stanowczej postawy Prabhupada była jego praca 

misyjna, to wewnętrzną pobudką była obietnica dana Ich Wysokościom Śri Śri Radha-Rasavihari. 

W walce o zatrzymanie ziemi był tak zawzięty, że chwilami odnosiło się wrażenie, że walczy dla 

samej walki. Czasami porównywał pana N. do opisanego w Śrimad-Bhagavatam demona Kamsy, 

który wielokrotnie próbował zabić Krysznę. Podobnie jak Kamsa angażował do zgładzenia Kryszny 

wielu pomniejszych demonów, tak też pan N. zatrudnił wielu demonicznych pomocników, jak np. 

prawników, przyjaciół i ulicznych chuliganów. Zabijanie demonów w rodzaju Kamsy było dla 

Kryszny rozrywką, czyli lila – sprawiało Mu to przyjemność. A Prabhupad, jako sługa Kryszny, był 

całkowicie pochłonięty walką. Był czujny i bojowo nastawiony. Gdy pan N. blefował czy zastraszał 

bhaktów i zmuszał ich do odwrotu, Prabhupad nie ustępował. Podjęcie walki było u niego 

naturalnym odruchem: Krysznie i Jego misji rzucono wyzwanie.  

 

Prabhupad występował w charakterze obrońcy i opiekuna Bóstw oraz bombajskiego ISKCON-u. 

Jak napisał w Nektarze Oddania, wielu zaawansowanych bhaktów ma wieczny związek z Kryszną 

jako Jego opiekunowie. Kiedy Kryszna był dzieckiem, stoczył wałkę z wężem Kaliyą. Gdy matka 

i ojciec usłyszeli o tej walce i ujrzeli swe dziecko w splotach węża, ogarnął ich niepokój i w obawie 

o Jego życie, chcieli przyjść Mu z pomocą. Wieczna matka i wieczny ojciec Kryszny zawsze 

niepokoją się, że Krysznie może stać się krzywda, a w obliczu niebezpieczeństwa ich naturalny 

niepokój się potęguje. W ten sposób okazują najgłębszą miłość do Kryszny. Prabhupad chciał 

chronić Radha-Rasavihari, a także ruch świadomości Kryszny. Wiedział, że to Kryszna jest 

najlepszym obrońcą i że nikt nie może sprzeciwić się Jego woli, ale powodowany troską 

o głoszenie chwał Kryszny obawiał się, że ten demon – pan N. – może wyrządzić Krysznie 

krzywdę.  

 

Prabhupad niepokoił się i troszczył także o swoich uczniów. Z jego punktu widzenia byli oni jak 

dzieci, które nie znają świata, nie wiedzą, jak postępować z łotrami i łatwo dają się zwieść. Jeśli syn 

jest naiwny, to ojciec musi być czujny i silny, aby zapewnić rodzinie bezpieczeństwo. Jako opiekun 

bhaktów oraz misji Kryszny, Prabhupad pragnął stworzyć swym uczniom odpowiednie warunki 

mieszkaniowe, tak aby mogli służyć Krysznie mając do dyspozycji wygodne, a nawet komfortowe 

warunki. Taki sam pogląd prezentował mistrz duchowy Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati, 

kiedy mówił, że osoba, która naucza świadomości Kryszny powinna mieć wszystko, co najlepsze, 



ponieważ pełni najwyższy rodzaj służby dla Kryszny. Dlatego też Prabhupad zdecydowany był 

wybudować w Bombaju miasteczko Hare Kryszna. Nie działał jak nagi żebrak, który nie dba 

o sprawy doczesnego świata. Czuł się odpowiedzialny za tysiące swych uczniów i dlatego wziął na 

siebie tak wiele trosk.  

 

Pan N. nie zdawał sobie sprawy z motywów, jakie kierowały Śrila Prabhupadem. Nie miał też 

pojęcia o konsekwencjach przeciwstawiania się Krysznie i czystemu bhakcie Kryszny, chociaż 

niebezpieczeństwo takiej postawy zostało objaśnione w najsłynniejszych klasycznych dziełach 

literatury Indii: Bhagavad-gicie, Śrimad-Bhagavatam i Ramayanie. Prabhupad walczył po stronie 

Kryszny, tak więc pan N. przeciwstawiał się Najwyższej Osobie Boga.  

 

*************  

 

Rozwiązanie umowy sprawiło, że z prawnego punktu widzenia sytuacja ISKCON-u była niezbyt 

korzystna. Prabhupad wierzył jednak, że jeśli tylko bhaktowie utrzymają ziemię, to ich pozycja 

nadal będzie mocna. Jednocześnie nakłaniał bhaktów, aby więcej nauczali. Nie powinni uważać, że 

bez świątyni nie mogą nauczać. Zorganizował więc w centrum Bombaju kolejny ogromny pandal. 

Każdego wieczoru uczestniczyło w nim dwadzieścia tysięcy osób. Był to wielki sukces.  

 

Mowy wstępne wygłaszali honorowi goście, jak np. pan R. K. Ganatra – burmistrz Bombaju. 

Bhaktowie brali w festiwalu czynny udział: organizowali reklamę, przygotowywali i rozdawali 

prasadam, sprzedawali książki Śrila Prabhupada oraz nauczali w kabinach "pytań i odpowiedzi". 

Dzięki pandalowi bhaktowie otrząsnęli się z nastroju przygnębienia wywołanego przedłużającą się 

walką prawną i surowym trybem życia w Juhu.  

 

W ostatnim tygodniu stycznia 1973 roku Prabhupad spotkał się z panem N. w rezydencji pana 

Mahadevii. Chociaż prawnicy Prabhupada wnieśli do sądu pozew przeciwko panu N., Prabhupad 

chciał rozstrzygnąć spór polubownie. Zawsze był dla pana N. łaskawy i miły, a ten na ogół 

wydawał się wrażliwy i uprzejmy. Jednak tym razem było inaczej. Nie było uśmiechów 

i przyjaznych słów. Obaj byli w stosunku do siebie urzędowo chłodni. Po upływie kilku minut 

Prabhupad poprosił swoich uczniów o opuszczenie pokoju.  

 

Mówiąc w hindi pan N. oskarżał Prabhupada i bhaktów o powiązania z CIA. "W poniedziałek – 

powiedział – przyjdę z czekiem na dwie lakhy i oddam wam waszą zaliczkę".  

 

"Dobrze" – odpowiedział Prabhupad. "Jeśli nie chcesz rozstać się z ziemią, to ją opuścimy. Ale 

najpierw się zastanów".  

 

Pan N. dalej wysuwał oskarżenia: "Twierdzicie, że jesteście właścicielami tej ziemi, a tak naprawdę 

to tylko niepokoicie całą okolicę swoim wstawaniem o czwartej rano i tym wszystkim..:"  

 

"My nie twierdzimy, że jesteśmy właścicielami" – odrzekł Prabhupad. "Faktycznym właścicielem 

jest Kryszna, a nie ja. On już tam jest, na Swojej ziemi. Dlaczego sprawiasz nam tyle kłopotów? Po 

prostu weź pieniądze i daj nam ziemię. A jeśli chcesz, żebyśmy ją opuścili, to przygotuj czek". Do 

tej pory Prabhupad się hamował, ale teraz jego głos przybrał gniewny ton: "Wyjmij czek, 

a opuścimy ziemię jutro rano. Nie! Opuścimy ją tej nocy! Oddaj nam nasze pieniądze. Masz je?"  

 

Pan N. wykrzyknął: "Własnoręcznie usunę Bóstwa! Rozwalę świątynię i usunę Bóstwa!", po czym 

wypadł z pokoju jak burza.  

 

W tym samym tygodniu pan N. znalazł się w szpitalu po ciężkim ataku serca. W dwa tygodnie 

później zmarł.  



 

Pani N., mimo iż nie tak biegła w kwestiach prawnych jak niedawno zmarły mąż, kontynuowała 

walkę. Jej adwokaci, mając na uwadze honoraria, z jeszcze większym od niej zapałem prowadzili 

sprawę sądową, tak aby doprowadzić do eksmisji ISKCON-u. Za sprawą ISKCON-u, w kwietniu 

1973 roku sprawa trafiła na wokandę Sądu Najwyższego. Jednak w wyniku celowego grania na 

zwłokę mijał miesiąc za miesiącem bez żadnej decyzji.  

 

Prabhupad nie rozpoczynał w Juhu prac budowlanych, nie miał bowiem ani aktu własności, ani 

żadnej pewności, że go uzyska. W tym czasie odbył podróż na Zachód, potem wrócił do Indii, a tu 

wciąż nie wydarzyło się nic, co rozwiązałoby sytuację. Życie bombajskiego ISKCON-u toczyło się 

spokojnie, ale jego rozwój został wstrzymany. Nie było też pewności jak się to wszystko zakończy.  

 

Aż pewnego dnia, bez ostrzeżenia, pani N. przypuściła gwałtowny atak. Pierwszego czerwca rano, 

kiedy bhaktowie zajęci byli swoimi codziennymi obowiązkami, na teren posiadłości Juhu zajechała 

ciężarówka, a w niej ekipa z zamiarem rozebrania świątyni. W jakiś sposób pani N. przekonała 

urzędnika administracji miejskiej, aby zaaprobował rozbiórkę świątyni – prostej budowli z cegieł 

i żelbetu. Kiedy Giriraja próbował przedstawić kierującemu grupą urzędnikowi pismo 

potwierdzające prawa ISKCON-u, ten zignorował go i kazał rozpocząć akcję. Wkrótce przybyło 

więcej ciężarówek. Posiadłość zaroiła się od prawie setki osób uwijających się przy rozbiórce. 

Używano do tego palników oraz młotów kowalskich.  

 

Robotnicy weszli po drabinach na górę i młotami zaczęli rozbijać dach nad pokojem świątynnym. 

W tym samym czasie inni przecinali palnikami wzmocnienia ze stali. Brygada robocza planowała 

najpierw rozbicie stalowych wzmocnień sali, w której odbywały się kirtany, a następnie 

systematyczne posuwanie się w kierunku pokoju Bóstw, w którym przebywały Radha-Rasavihari. 

Bhaktowie usiłowali nie dopuścić do rozbiórki, ale wkrótce pojawili się policjanci, którzy parami 

chwytali za ręce i nogi i zabierali każdego, kto próbował się sprzeciwić. Na oczach okolicznych 

mieszkańców policjanci odciągali kobiety za włosy. Niektórzy z sąsiadów z zadowoleniem 

przyglądali się rozbiórce, inni natomiast sympatyzowali z bhaktami. Niemniej jednak, w obawie 

przed policją, nikt nie ruszył się, aby im pomóc.  

 

Jedna z bhaktinek, Manasvi, pobiegła do telefonu i zadzwoniła do pana Mahadevii, który wraz ze 

swym przyjacielem, Vinodą Guptą, natychmiast udał się na miejsce dramatycznych wydarzeń. 

Trafili na moment, w którym policja wlokła za włosy ostatnią protestującą bhaktinkę. Chcąc 

uchronić Bóstwa, próbowała ona zamknąć drzwi prowadzące na ołtarz, ale została odciągnięta 

przez trzech policjantów. Pan Mahadevia pobiegł do domu pana Acaryi, mieszkańca Juhu 

przyjaźnie nastawionego do bhaktów, i zadzwonił do swego brata Chandry Mahadevii. Chandra 

Mahadevia, bogaty biznesmen, był zaprzyjaźniony z Bali Thakurą, przywódcą jednej z najbardziej 

wpływowych partii politycznych w Bombaju.  

 

Chandra Mahadevia przedstawił Bali Thakurze tę krytyczną sytuację: za namową hinduski i z 

rozkazu hinduskiego urzędnika demolowano hinduską świątynię Pana Visnu. Pan Thakura z kolei 

poinformował o tym fakcie komisarza urzędu miejskiego. Ten zaprzeczył, jakoby wiedział 

o jakimkolwiek poleceniu zburzenia świątyni, a następnie zatelefonował do urzędu, który wysłał 

brygadę mającą przeprowadzić rozbiórkę. Urząd z kolei wysłał swego pracownika z poleceniem 

zaprzestania akcji. Przybył on około drugiej po południu, gdy robotnicy przecięli już ostatnie filary 

i rozbierali dach nad Bóstwami. Polecenie zaprzestania rozbiórki przekazano osobie nadzorującej 

pracę, która wówczas zatrzymała robotników.  

 

Prabhupad przebywał w tym czasie w Kalkucie. Kiedy bhaktowie telefonicznie go o wszystkim 

powiadomili, kazał im zorganizować miejscowych sympatyków ISKCON-u oraz członków 

wspomagających i na łamach prasy zaprotestować przeciwko tej napaści. Polecił także ujawnić 



imiona osób odpowiedzialnych za to, co się stało. Będzie to bardzo skuteczna akcja przeciwko pani 

N. i jej poplecznikom.  

 

Prabhupad wymienił nazwiska członków wspomagających, którzy jego zdaniem mogli być 

pomocni. Sada Jiwatlal, przewodniczący towarzystwa Hindu Viswa Parishad, powinien nadać 

sprawie rozgłos, jako że jego organizacja miała chronić hinduską dharmę i zajmować się takimi 

sprawami, jak ta. Pan Sethi powinien pomóc w zapobieganiu dalszym atakom. Prabhupad 

powiedział, że ten epizod jest częścią planu Kryszny; zatem bhaktowie nie powinni się niczego 

obawiać.  

 

Następnego ranka na pierwszej stronie Free Press Journal ukazało się zdjęcie zdemolowanej 

świątyni z nagłówkiem: "NIEAUTORYZOWANA ŚWIĽTYNIA ZBURZONA PRZEZ WŁADZE 

MIEJSKIE".  

 

Bhaktowie natychmiast zaczęli przeciwdziałać szerzeniu się nieprzy chylnych opinii. Sada Jiwatlal 

zamienił swoje biuro w biuro ISKCON-u i wraz z bhaktami rozpoczął kampanię. Wbrew 

nieprzyjaznej propagandzie ten akt przemocy zaszokował wielu Hindusów. Zarząd miasta 

jednomyślnie potępił urzędników odpowiedzialnych za napaść na hinduską świątynię. Bhaktowie 

od szóstej rano do dziewiątej wieczorem pracowali w biurze Sada Jiwatlala – dzwonili do gazet, 

pisali listy i okólniki oraz kontaktowali się z potencjalnymi sympatykami.  

 

Vinoda Gupta, członek partii politycznej Jan-Sangh, opowiadającej się za zachowaniem w Indiach 

kultury hinduskiej, wraz z Kartikeyą Mahadevią i paroma innymi osobami, utworzył komitet pod 

nazwą "Ratujmy świątynię". Pan Gupta wydał broszurkę, w której oświadczył, że ISKCON jest 

autentyczną organizacją hinduską. Gdy Giriraja spotkał się z przedstawicielami rządu i zyskał ich 

poparcie, wielu wpływowych mieszkańców Bombaju uznało autentyczność ruchu Hare Kryszna 

i zaczęło okazywać sympatię oraz deklarować pomoc.  

 

W ten sposób plan pani N. i jej adwokatów spalił na panewce. Chociaż myśleli, że mają do 

czynienia jedynie z garstką młodych obcokrajowców, to wkrótce stanęli twarzą w twarz z wieloma 

najbardziej wpływowymi mieszkańcami Bombaju.  

 

Śrila Prabhupad przewidział, że rezultaty tego wydarzenia będą pomyślne. W kilka dni później 

napisał:  

 

Zniszczenie świątyni przez władze miejskie wzmocniło naszą pozycję. Urzędująca rada miejska 

potępiła nierozważny krok gminy miejskiej i zgodziła się odbudować na własny koszt to, co zostało 

zniszczone. Postanowiono także, że tymczasowa konstrukcja zostanie tam aż do czasu, gdy sąd 

zdecyduje, kto jest właścicielem ziemi. W tej sytuacji powinniśmy natychmiast odbudować 

pomieszczenia Bóstw. Aby ochronić teren posiadłości trzeba natychmiast postawić ogrodzenie 

z drutu kolczastego. W miarę możliwości powinniśmy też natychmiast wznieść przed 

pomieszczeniem Bóstw tymczasowy namiot-pandal z własnych materiałów. Kiedy to zostanie 

zrobione, będę mógł przyjechać do Bombaju i rozpocząć Bhagawat Parayana, które można 

kontynuować aż do chwili uzyskania decyzji sądowej. Takie jest moje życzenie.  

 

Bhaktowie zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, że wszystko co zaszło, jest łaską Kryszny. Obecnie 

wielu członków wspomagających zaczęło pełnić cenną służbę dla Prabhupada i Pana Kryszny. 

W przeszłości Prabhupad odwiedzał wielu członków wspomagających w ich domach, nauczał ich 

oraz ich rodziny, przekonywał o swej szczerości oraz wzniosłych celach swego ruchu. Ci 

przyjaciele i członkowie wspomagający – tacy jak Bhagubai Patel, Beharilal Khandelwala, 

Brijratan Mohatta, dr C. Bali i inni – działali powodowani nie hinduskim sentymentem, lecz 

głębokim szacunkiem i uczuciem dla Prabhupada.  



 

Giriraja wraz z Sada Jiwatlalem usiłował przekonać radę miejską, aby wyraziła zgodę na odbudowę 

świątyni. Tymczasem w trakcie tych starań odkryli, że pani N. tego właśnie dnia (w piątek) wniosła 

do sądu wniosek o wydanie sądowego zakazu uniemożliwiającego ISKCON-owi odbudowę. Sędzia 

Nain poinformował Giriraję, że nie chce spełnić prośby pani N. i że rozpatrzy sprawę bhaktów 

w nadchodzący poniedziałek. To oznaczało, iż na odbudowę świątyni bhaktowie mają jedynie dwa 

dni – od soboty rano do poniedziałku rano.  

 

Bhaktowie rozumowali w ten sposób: chociaż nie mają zgody na odbudowę świątyni, to z drugiej 

strony żadne prawo im tego nie zabrania. Gdyby sędzia Nain podjął decyzję nie po ich myśli, 

wówczas bardzo trudno byłoby na nowo postawić świątynię. Postanowili zatem wykorzystać 

weekend i zabrać się do pracy. Pan Lal, niegdyś przedsiębiorca budowlany, pomógł w zdobyciu 

materiałów: cegieł, zaprawy murarskiej, płyt azbestowych. Pan Sethi natomiast przysłał grupę 

robotników. W piątek o godzinie ósmej wieczorem murarze przystąpili do dzieła. Pomimo deszczu 

nie przerwali pracy nawet w nocy A w poniedziałek rano, gdy sędzia usłyszał o nowej świątyni, 

oświadczył: "Co zbudowano, jest zbudowane. Nikt nie ma prawa zburzyć świątyni".  

 

Kiedy Prabhupad o tym usłyszał, uznał te wieści za całkowite zwycięstwo. Świątynia została 

odbudowana, a opinia publiczna zdecydowanie opowiedziała się za ISKCON-em. 

 

Mayapur 1 czerwca 1973 roku  

 

Chociaż budynek w Mayapur nie był jeszcze ukończony, Prabhupad przyjechał i zamierzał w nim 

zamieszkać. Zajął dwa sąsiadujące ze sobą pokoje na pierwszym piętrze, z których jeden 

przeznaczył na gabinet, a drugi na sypialnię. Tymczasem w świątyni oraz w innych częściach 

budynku kontynuowano prace budowlane. W pierwszym dniu jego pobytu przeszła gwałtowna 

ulewa, z ciężkimi czarnymi chmurami i porywistym wiatrem. Na szczęście była krótka, a szkody 

jakie wyrządziła, minimalne.  

 

Przybyłem właśnie do Mayapur i mam nadzieję, że dzięki pobytowi w tutejszej transcendentalnej 

atmosferze odzyskam zdrowie i siły. Każda spędzona tutaj chwila sprawia nam wiele radości.  

 

Wieczorem świątynny pujari Jananivasa przychodził do pokoju Śrila Prabhupada, przynosząc 

wypełnione rozżarzonymi węglami oraz kadzidłem gliniane naczynie, którym wymachiwał do 

momentu, w którym cały pokój napełnił się dymem. Celem tego zabiegu było odstraszenie 

owadów, ale Prabhupad uważał, że jest on także oczyszczający.  

 

Chociaż czasami przeszkadzały mu odgłosy budowy, tutejszą atmosferę uważał za spokojną. 

Bhaktów było niewielu, zatem Prabhupad koncentrował się na tłumaczeniu albo na rozmowach 

z gośćmi i bhaktami odpowiedzialnymi za rozwój ośrodka w Mayapur. Swoje życzenia 

przekazywał na ogół Bhavanandzie Maharajy oraz Jayapatace Maharajy i za ich pośrednictwem 

wprowadzał swą wolę w życie.  

 

Bhaktowie mieszkali w tym samym budynku i uważali się za osobiste sługi Prabhupada w jego 

własnym domu. Oczywiście, wszystkie budynki w ISKCON-ie należały do Prabhupada, jednakże 

w Mayapur fakt ten wydawał się bardziej oczywisty. Na ogół bhaktowie sami zbierali pieniądze na 

utrzymanie swoich ośrodków, lecz w Mayapur Prabhupad był osobiście odpowiedzialny za 

zbieranie funduszy na tutejszą świątynię. Z dotacji swych uczniów i dochodu z wkładów 

terminowych utworzył Mayapur-Vrindavana Trust Fund. Kiedy niewłaściwie rozporządzano 

pieniędzmi, niepotrzebnie użytkowano energię czy też wyrządzono jakiekolwiek szkody, 

Prabhupad był bardzo zaniepokojony. Teraz, kiedy był tu obecny osobiście, często przechadzał się 

wokół i udzielał szczegółowych instrukcji domagając się naprawienia błędów. Budynki 



o różowawym i czerwonawym odcieniu były jakby olbrzymim, transcendentalnym statkiem, a Śrila 

Prabhupad – jego kapitanem, który przechadzał się po szerokich werandach i wydawał wszystkim 

marynarzom dokładne polecenia, aby utrzymywali wszystko we wzorowym porządku.  

 

Prabhupad darzył wielkim uczuciem bhaktów, którzy poświęcili swe życie projektowi w Mayapur 

i żywił dla nich głęboką wdzięczność. Pewnego wieczoru zawołał do swego pokoju Bhavanandę 

i zaczął go wypytywać o bhaktów. Nagle rozpłakał się i powiedział: "Wiem, że wam wszystkim, 

zachodnim dziewczętom i chłopcom, jest trudno. Z takim oddaniem służycie tutaj mej misji. Wiem, 

że nie dostajecie nawet prasadam. Kiedy myślę o tym, że nie dostajecie nawet mleka i że 

porzuciliście dostatnie życie, aby przyjechać tutaj i nawet się nie skarżycie, czuję się wam ogromnie 

zobowiązany".  

 

Bhavananda: Robotnicy kładący marmur mieszkali w domkach chatai, tuż obok placu budowy. 

Zaraz za budynkiem znajdowała się ręczna pompa, przy której się kąpaliśmy, i z której robotnicy 

czerpali wodę do zaprawy. W pewnym oddaleniu znajdowały się dwie toalety, jedna dla mężczyzn, 

druga dla kobiet. Były to po prostu dwa dołki w ziemi, z których każdy otoczony był ścianką 

z trawy chatai. Kiedy nadchodziły deszcze, musieliśmy grzęznąć w mule, aby dostać się do toalety. 

Wszędzie roiło się od węży. To było szaleństwo! Był to po prostu plac budowy. Zazwyczaj nikt nie 

mieszka na terenie budowy, lecz my mieszkaliśmy. Śrila Prabhupad kazał nam się tam 

przeprowadzić. Było to dla nas dobre. Nie było łazienek, niczego – tylko cementowe podłogi.  

 

Chociaż bhaktowie cierpliwie znosili trudy życia na terenie budowy ośrodka w Mayapur, czasami 

warunki wydawały im się zbyt uciążliwe. Jednak Śrila Prabhupad nigdy tak nie myślał 

i podtrzymywał bhaktów na duchu, mówiąc: "Mayapur jest takie cudowne. Można tutaj żyć samym 

powietrzem i wodą".  

 

Wokół rozciągały się pola ryżowe i aby dostać się do budynku świątynnego od frontu posiadłości 

(była to odległość ponad dwustu jardów), bhaktowie musieli chodzić po miedzach dzielących jedno 

pole od drugiego. Kuchnia, wykonana z brezentu i prętów bambusowych, mieściła się przy wejściu 

na teren posiadłości.  

 

Z powodu częstych przerw w dopływie prądu bhaktowie musieli obywać się bez elektryczności. 

Nocami używali lamp naftowych i Prabhupad mówił, że codziennie powinni je rozbierać, czyścić 

knoty i myć klosze. "W przyszłości – powiedział – powinniście założyć plantację rycynusu, 

rozgniatać jego ziarna i tym sposobem uzyskiwać olej do palenia".  

 

Prabhupad nauczył bhaktów, jak budować chatki o prostej konstrukcji. Chciał także, aby od frontu 

posiadłości wznieśli mur z bramą. Pod murem powinni pobudować niewielkie pomieszczenia – 

chatki, jak je nazywał. W tych prostych domkach będą mogli mieszkać bhaktowie. Powinni także 

zasadzić palmy kokosowe i drzewa bananowe.  

 

Chociaż budynek nie był ukończony, przybywało wielu gości, głównie po to, by porozmawiać ze 

Śrila Prabhupadem. Prabhupad godzinami wytrwale mówił o świadomości Kryszny tym, którzy 

przyjeżdżali, by dowiedzieć się czegoś o jego ruchu czy też po prostu porozmawiać o sobie 

i własnej filozofii. Czasami robił uwagę, że jakaś osoba zabrała mu tylko czas, lecz mimo to nigdy 

nikomu nie odmówił spotkania. Z Kalkuty przyjechał pewien zamożny Hindus, pan Brijratan 

Mohatta, z żoną, córką multimilionera R. D. Birla. Śrila Prabhupad odpowiednio przyjął swoich 

gości, osobiście sprawdził jadłospis oraz krótko pouczył swoich uczniów, jak mają obsługiwać pana 

Mohattę i jego żonę. Istotnym elementem etykiety vaisnava jest częstowanie prasadam, dlatego też 

Śrila Prabhupad zawsze podkreślał, żeby bhaktowie podawali gościom prasadam z chwilą ich 

przybycia.  

 



"Powinniście w każdej chwili móc ofiarować wodę, gorące purisy, bhaji (smażony bakłażan) oraz 

słodycze" – powiedział Prabhupad. Nawet jeśli goście wydawali się onieśmieleni, Prabhupad 

nalegał, aby zjedli cały posiłek. Pani Mohatta, mimo iż pochodziła z jednej z najbogatszych rodzin 

w Indiach, z zadowoleniem przyjęła skromną gościnę, jaką zaoferowali jej Śrila Prabhupad i jego 

uczniowie. Pokój, w którym zatrzymała się wraz z mężem, nie był ukończony, wszędzie wokół 

trwały prace budowlane, zaś do spania bhaktowie mogli ofiarować im jedynie materac z poduszką 

położony wprost na niewypolerowanej, łupkowej podłodze. Oni jednak wydawali się przyjmować 

wszystko z zadowoleniem i aprobatą.  

 

Bhavananda: W Mayapur Śrila Prabhupad zapoznał nas z wieloma tajnikami kultury indyjskiej. 

W 1970 roku w Los Angeles poprosił mnie o zszycie razem prześcieradeł, które miały stanowić 

pokrowiec na wykładzinę w jego pokoju. Następnie klęknął tuż przy mnie, byśmy mogli razem 

wygładzić rękami fałdy prześcieradła.  

 

To samo kazał nam zrobić w Mayapur. Wyłożyliśmy cały pokój materacami, a pod ścianami 

ułożyliśmy podłużne wałki. "Teraz połóżcie przykrycie z białych prześcieradeł – powiedział – i 

zmieniajcie je codziennie". Kiedy bengalscy dżentelmeni odwiedzali Śrila Prabhupada w jego 

pokoju, siadali na tych materacach w rogach pokoju i opierali się plecami o wałki.  

 

Było to bardzo arystokratyczne. Panująca tam atmosfera wskazywała na to, że był on mahant, 

panem domu, acaryą. Bengalscy dżentelmeni z wyższych sfer widzieli również, że przywraca on 

arystokratyczne zwyczaje z pierwszej dekady dwudziestego wieku i z lat dwudziestych. Był to 

klimat z lat młodości Prabhupada, z czasów jego związku z rodziną Mullików. Atmosfera ta szybko 

zanikała. W tym czasie niełatwo było trafić na pozostałości dawnej kultury, gdyż wszystkie wielkie 

rodziny z dawnych czasów zdegradowały się, a ich bogactwo przeminęło.  

 

Tego lata, podczas wizyty w Mayapur, Prabhupad wyjawił dalsze plany rozwoju tamtejszego 

ośrodka ISKCON-u. Bhaktowie byli już świadomi tego, że jest to projekt zakrojony na dużą skalę 

i że jego realizacja pochłonie miliony dolarów. Obecnie mieli już jeden budynek, lecz to był 

zaledwie początek. Wziąwszy pod uwagę całość planu, był on niemal bez znaczenia. Prabhupad 

mówił o olbrzymiej świątyni z wielką kopułą wyrastającą wysoko ponad transcendentalne 

miasteczko. Mayapur Chandrodaya Mandir miał mieścić największe w świecie planetarium, 

przedstawiające wszechświat zgodnie z opisami literatury wedyjskiej.  

 

Aby zrealizować ten projekt, Prabhupad pragnął wyszkolić swych uczniów w różnych dziedzinach, 

zamierającej obecnie w Bengalu, sztuki wedyjskiej. Bhaktisiddhanta Sarasvati był ogromnie 

zainteresowany przedstawianiem lila Kryszny i Pana Caitanyi za pomocą dioram, a teraz Śrila 

Prabhupad pragnął, aby jego uczniowie nauczyli się tej sztuki pod kierunkiem miejscowych 

artystów.  

 

W czerwcu przybyli Baradraja, Adideva, Murti i Iśana, aby nauczyć się sztuki robienia lalek. 

Prabhupad pragnął także, aby któryś z jego uczniów nauczył się robić mridangi. Zatem każdego 

dnia przychodził garncarz, który zaczął uczyć Iśanę, jak lepić i wypalać gliniane korpusy. 

Bhaktowie przekształcili dawny domek Prabhupada w pracownię, a Prabhupad zaczął zapraszać do 

Mayapur również innych uczniów.  

 

Będąc transcendentalnym miejscem narodzin Pana Kryszny, Mayapur już jest wspaniałe. A jeśli do 

jego rozwoju wykorzystamy zachodnie talenty z pewnością stanie się ono miejscem unikalnym 

w skali całego świata.  

 

Prabhupad stwierdził, że Mayapur będzie spełnieniem pragnień poprzednich acaryów. Miasteczko 

będzie liczyło pięćdziesiąt tysięcy mieszkańców i stanie się duchową stolicą świata. Z gigantyczną 



świątynią w centrum i oddzielnymi dzielnicami dla braminów, ksatriyów, vaiśyów i śudrów, będzie 

stanowiło wzór dla innych miast. Nadejdzie dzień, w którym wielkie aglomeracje zostaną 

zniszczone i ludzkość schroni się w miastach utworzonych na wzór Mayapur. Rozwój Mayapur 

będzie oznaczać początek rozwoju świata świadomego Kryszny. Tym sposobem wpływ Pana 

Caitanyi Mahaprabhu się rozszerzy, a Jego przepowiednia: "Moje imię będzie intonowane 

w każdym mieście i w każdej wiosce" przyjmie realny kształt.  

 

Prabhupad powiedział, że w przyszłości Mayapur powinno stać się łatwiej dostępne. Z Navadvipą 

będzie je łączył most, z Kalkutą będzie połączone drogą wodną, Gangesem, a z innymi częściami 

świata – drogą powietrzną. W Bengalu miliony ludzi są wyznawcami Pana Caitanyi już od 

narodzin, toteż uznają oni i przyjmą świadomość Kryszny jako własną kulturę w niezmienionej 

formie. Jest takie powiedzenie: "Całe Indie naśladują to, co robi Bengal". Jeśli więc, dzięki 

przykładowi świadomych Kryszny amerykańskich vaisnavów, cały Bengal ulegnie procesowi 

przekształcenia i oczyszczenia, wówczas całe Indie podążą w jego ślady. A kiedy całe Indie staną 

się świadome Kryszny, za ich przykładem pójdzie cały świat. Swym uczniom zarządzającym 

Mayapur powiedział: "Dałem wam królestwo Boga. Teraz przyjmijcie je, rozwińcie i radujcie się 

nim".  

 

***********  

 

27 czerwca 1973 roku  

 

Z Mayapur Śrila Prabhupad udał się do Kalkuty. Do Tamala Kryszny Goswamiego napisał:  

 

[...] Shyamsundar zasugerował, abym pojechał do Londynu żeby w nowym domu podarowanym 

nam przez George'a spotkać się i porozmawiać z liczącymi się osobami. [...] Jednakże przed 

wyjazdem chciałbym ostatecznie uregulować sprawy w Bombaju. Jeśli w Bombaju znajdzie się 

odpowiednie miejsce, w którym mógłbym się zatrzymać na kilka dni, to przyjadę natychmiast, 

a stamtąd polecę do Londynu.  

 

Zastanawiając się nad dalszymi podróżami, Prabhupad spędził kilka dni w kalkuckiej świątyni przy 

Albert Road. Każdy, kto chciał się z nim zobaczyć, mógł zrobić to bez żadnych przeszkód, dlatego 

też jego pokój często wypełniony był miejscowymi Bengalczykami, a także jego uczniami 

siedzącymi przed nim na białych prześcieradłach. Natomiast wieczorami udawał się do wybranego 

domu, by nauczać świadomości Kryszny (nawet jeśli oznaczało to wielomilowy dojazd 

zatłoczonymi ulicami miasta).  

 

Kalkucką świątynię odwiedzała także Bhavatarini, siostra Śrila Prabhupada (bhaktom znana pod 

imieniem Pisima), która chciała spotykać się z ukochanym bratem i jak zwykle, gotować dla niego. 

Jednakże pewnego dnia, w kilka godzin po zjedzeniu jej kachauri, Prabhupad zaczął odczuwać 

ostry ból żołądka. Zamknął drzwi i położył się do łóżka. Wszyscy uczniowie byli bardzo zatroskani. 

Kiedy Śrutakirti, sługa Prabhupada, wszedł do pokoju, zastał go przewracającego się z boku na bok.  

 

"Coś nie w porządku, Śrila Prabhupad?"  

 

"Mój żołądek" – odparł Prabhupad. "To kokosowe kachauri było nie dogotowane".  

 

Ataki trwały przez całą noc i kilku bhaktów bezustannie masowało ciało Prabhupada, a szczególnie 

żołądek. Z każdym oddechem Prabhupad wydawał bolesne jęki. Pisima stała tuż przy nim 

i uczniowie z lękiem myśleli, że może zechce ugotować dla niego coś innego, nie bacząc na 

chorobę.  

 



Prabhupad poprosił, aby zdjęto z ołtarza obraz Pana Nrsimhy i położono obok jego łóżka. 

Niektórzy bhaktowie obawiali się, że Prabhupad jest bliski opuszczenia ciała. Następnego ranka, 

kiedy choroba nie ustawała, bhaktowie wezwali miejscowego kaviraję (lekarza Ayurwedyjskiego).  

 

Przybył starszy wiekiem kaviraja i stwierdził, iż Prabhupad cierpi na ostre zatrucie krwi. Zostawił 

lekarstwo, lecz okazało się ono nieskuteczne. Później Prabhupad przywołał do siebie Bhavanandę 

i poprosił o smażone purisy z odrobiną patala (rodzaj indyjskich warzyw podobny do małych dyni) 

i solą. Bhavananda zaprotestował; takie smażone jedzenie tylko mu zaszkodzi. Prabhupad odrzekł, 

że takie właśnie lekarstwo dawała mu w dzieciństwie matka, kiedy miał biegunkę. Następnie 

zawołał swą siostrę i w bengali powiedział, aby przygotowała mu purisy i patala. Prabhupad zjadł 

to i po kilku godzinach ponownie wezwał Bhavanandę; czuł się lepiej. "Moja matka miała rację" – 

stwierdził.  

 

Śyamasundara przysłał telegram zachwalający możliwości nauczania, jakie oczekują Prabhupada 

w Londynie, gdzie prosto z lotniska zostanie przewieziony helikopterem na miejsce głównych 

wydarzeń – największego z organizowanych do tej pory festiwali Ratha-yatra. Pochód przejdzie 

Picadilly Lane i osiągnie punkt kulminacyjny pod dużym pawilonem przy Trafalgar Square.  

 

"Kuj żelazo póki gorące" – powiedział Prabhupad. "Wydaje mi się, że jest to angielskie 

powiedzenie. Jeśli tak zrobisz, to będziesz mógł nadać mu odpowiedni kształt. Ludzie na Zachodzie 

mają już dosyć tego wszystkiego, więc chcemy dać im duchowe oświecenie".  

 

Te pełne mocy wypowiedzi Prabhupada natychmiast przekonały jego uczniów. "Na Zachodzie – 

kontynuował – istnieją dwie błędne teorie. Jedna, że życie pochodzi z materii, a druga, że po 

śmierci nie ma życia – możesz więc używać tylko tego życia. Mówią, że wszystko jest materią. Tak 

więc w miarę, jak ruch świadomości Kryszny będzie się rozrastał, komunizm zostanie ukrócony. 

Ludzie mówią, że usiłują osiągnąć jedność, lecz nie mają mózgu, by zrozumieć, że to właśnie 

doprowadzi do jedności. Utworzyli ogromną, skomplikowaną Ligę Narodów i teraz Narody 

Zjednoczone, lecz nie odnieśli sukcesu. Ale ta prosta metoda Ratha-yatry rozpowszechnia się na 

całym świecie. Jagannatha znaczy "Pan wszechświata", więc za pośrednictwem naszego ISKCON-u 

Pan Jagannatha jest teraz międzynarodowym Bogiem. Dlatego pragnę udać się na Zachód i dać im 

to wszystko".  

 

Chociaż wydawało się, że Prabhupad jest fizycznie niezdolny do natychmiastowej podróży do 

Londynu i podjęcia oczekującej go działalności misyjnej, jego uczniowie ulegli mu, uznawszy jego 

wyprawę za jeszcze jeden cud Kryszny.  

 

************  

 

Londyn 7 lipca 1973 roku  

 

Paravidha: Był to dzień Ratha-yatry. Widziałem, jak Prabhupad wchodził do świątyni; nie wyglądał 

na zbyt silnego. Byłem naprawdę zdumiony, lecz rozumiałem, że jego siła była natury duchowej.  

 

Dhruvanatha: Czekaliśmy, aby powitać Prabhupada na miejscu parady przy Marble Arch, gdzie 

rozpoczynał się pochód. Vyasasana był ładnie przystrojony i wszyscy spodziewali się, że 

Prabhupad po prostu na nim usiądzie i pojedzie ulicami, tak jak to robił podczas innych Ratha-yatr. 

Jednakże ku naszemu wielkiemu zdumieniu i radości, kiedy Prabhupad przybył, odmówił zajęcia 

miejsca na vyasasanie. Dał znak, że będzie tańczył i prowadził pochód.  

 

Yogeśvara: Przynieśli schody, aby Prabhupad mógł wejść po nich na wóz i usiąść na vyasasanie, 

lecz on machnięciem ręki dał do zrozumienia, że mają je zabrać, i po prostu ruszył do przodu wraz 



z wozami. Przez cały czas tańczył i szedł na czele procesji. 

 

Dhiraśanta: Jechałem na wozie, ponieważ skręciłem sobie kostkę i nie mogłem chodzić. Widziałem 

więc Prabhupada bardzo wyraźnie. Revatinandana Maharaja jechał na wozie i śpiewał do 

mikrofonu, lecz po około piętnastu minutach Prabhupad powiedział bhaktom, aby przekazali 

Revatinandanie Maharajy i innym, że mają zejść z wozu i razem z nim prowadzić kirtan na ulicy.  

 

Revatinandana: Kiedy Prabhupad zobaczył vyasasan na wozie, powiedział: "Nie, jestem po prostu 

bhaktą. Pójdę z procesją". To był wielki, wspaniały kirtan. Zmieniałem się z Hamsadutą 

i Śyamasundarą w prowadzeniu tego fantastycznego kirtanu, a Prabhupad ze swymi karatalami 

przez cały czas był w samym środku. Tańczył poruszając się w przód i tył, skakał w górę i znowu 

tańczył.  

 

Rohini-nandana: Wóz posuwał się do przodu dosyć powoli. Prabhupad szedł około dwudziestu-

trzydziestu jardów przed nim i prowadził procesję. Przez mikrofony umieszczone na wozie ratha 

dochodziły dźwięki kirtana. Prabhupad zawołał wszystkich na dół i zebrał ich wokół siebie, by 

wspólnie śpiewali Hare Kryszna. Od czasu do czasu odwracał się i majestatycznie podnosił obie 

ręce, wołając: "Jaya Jagannatha!" Czasami wysuwaliśmy się trochę za bardzo do przodu, więc 

odwracał się i czekał, aż wóz nadjedzie. Czasami tańczył, a czasami przystawał i unosił obie ręce 

w górę.  

 

Śaradiya dasi: Prabhupad tańczył, a po zrobieniu kilku kroków odwracał się i z uniesionymi rękoma 

patrzył na Bóstwa. Potem znów przez chwilę tańczył, medytując o Bóstwach, ponownie odwracał 

się i szedł dalej. W taki sposób przetańczył całą trasę. Aby chronić go przed tłumem, bhaktowie 

chwycili się za ręce i utworzyli wokół niego krąg. Było to cudowne, transcendentalne wydarzenie. 

Prabhupad patrzył w górę na Bóstwa, a za nim szli wszyscy bhaktowie.  

 

Sudurjaya: Prabhupad nas zadziwił. Nie wiedzieliśmy, czy był chory czy nie, czy był słaby, czy 

może miał zawroty głowy. Chwilami wydawał się bardzo chory, a chwilami wyglądał jak 

osiemnastoletni chłopiec. Zaskoczył nas. W ręku miał laskę, ale gdy tańczył, unosił ją do góry. Po 

pewnym czasie Śyamasundara podszedł do mnie i powiedział: "Słuchaj, Prabhupad tego nie 

wytrzyma, jest bardzo chory. Jedź za nami samochodem. Bądź w pobliżu, tak abyśmy mogli 

natychmiast wsadzić go do samochodu". Gdy Prabhupad szedł Park Lane, czasami bhaktowie 

ciągnący wóz nie byli w stanie za nim nadążyć. Wówczas odwracał się, unosił ręce i wołał: 

"Haribol!" Zrobił to kilkanaście razy. Szedł tak szybko, że musiał na nich czekać. Bhaktowie 

tańczyli, pogoda była piękna, a tłum wspaniały.  

 

Dhruvanatha: Na widok Prabhupada przechodnie stawali jak zaczarowani. Mężczyzna w tym wieku 

tańczący i skaczący w górę jak młodzieniec był zdumiewającym zjawiskiem! Mniej więcej co pięć 

minut Prabhupad odwracał się i patrzył na Jagannatha. Bhaktowie pilnowali, aby miał doskonały 

widok na Jagannatha, Balaramę i Subhadrę i aby nikt mu Ich nie zasłaniał. Lecz po jakimś czasie 

policja dała nam do zrozumienia, że nie możemy robić takich przystanków. Musimy utrzymywać 

tempo pochodu, gdyż inaczej na ulicy zrobi się korek. Bhaktowie krzyczeli, śpiewali, tańczyli. Było 

wiele zamieszania.  

 

Śrutakirti: Kiedy Prabhupad tańczył, gliniarze wciąż do nas podchodzili i szukali kogoś 

odpowiedzialnego. W końcu podeszli do mnie i powiedzieli: "Będziesz musiał powiedzieć swojemu 

liderowi, żeby usiadł, gdyż wywołuje zbyt wiele zamieszania. Wszyscy zaczynają szaleć, nie 

jesteśmy w stanie dłużej kontrolować tłumu". Powiedziałem więc: "Dobrze". Ale Prabhupadwi 

o niczym nie wspomniałem.  

 

Podeszli zatem jeszcze raz i powtórzyli: "Musisz powiedzieć mu, żeby usiadł". Odparłem na to: "W 



porządku" i lekko dotknąłem ramienia Śrila Prabhupada. Cały czas był w ekstazie; tańczył przed 

wozem i zachęcał wszystkich, by także tańczyli. Ruchami rąk zachęcał bhaktów do bezustannego 

tańca. Był siłą napędową festiwalu. Powiedziałem do niego: "Prabhupad, policjanci chcą, żebyś 

usiadł na wozie. Mówią, że wywołujesz zamieszanie w pochodzie". Prabhupad spojrzał na mnie, 

odwrócił się i dalej robił swoje. Zupełnie to zignorował i tańczył dalej. Nie mogli na to nic 

poradzić. Prabhupad nie zamierzał przestać, a policja nie mogła mu nic powiedzieć.  

 

Paravidha: Podczas całego pochodu rozprowadzałem Back to Godhead Byłem wykończony i z 

trudem nadążałem za grupą. A Prabhupad był tam i tańczył jak młody chłopiec. Byłem zdumiony, 

kiedy widziałem jego duchową energię.  

 

Dhruvanatha: Kiedy doszliśmy do Picadilly Circus, Prabhupad nagle zatrzymał całą procesję. 

Oczywiście Picadilly Circus także był pełen ludzi. Prabhupad zatrzymał procesję na jakieś trzy 

minuty i po prostu tańczył i tańczył, a bhaktowie wokół niego.  

 

Rohini-nandana: Kiedy doszliśmy do Picadilly Circus, Prabhupad zaczął tańczyć na całego. Skakał 

bardzo wysoko. Scena ta przypominała opisy z Caitanya-caritamrty, kiedy Pan Caitanya prowadzi 

procesję Ratha-yatry. Zatrzymali więc wóz i Prabhupad musiał na niego czekać.  

 

Yogeśvara: Kiedy dotarliśmy w końcu na Trafalgar Square, Prabhupad zobaczył duży namiot i inne 

rzeczy przygotowane przez bhaktów i znowu uniósł ręce. Przez całą trasę szedł tańcząc, a musiało 

to trwać co najmniej godzinę – począwszy od Hyde Parku do Trafalgar Square.  

 

Rohini-nandana: Kiedy dotarliśmy na Trafalgar Square, Prabhupad natychmiast usiadł na małym 

vyasasanie u stóp kolumny Nelsona i zrobił wykład na temat świętego imienia Kryszny. Było to 

zaraz po jego maratonie śpiewania i tańczenia.  

 

Następnego dnia w gazetach pojawiły się sprawozdania i reportaże z przebiegu festiwalu. 

Wszystkie bardzo życzliwe. Prabhupad napisał o tym do swego ucznia w Los Angeles.  

 

Zapewne ucieszy Cię wiadomość, że Ratha-yatra w Londynie była wielkim sukcesem. The Daily 

Guardian zamieścił na pierwszej stronie zdjęcie naszego wozu i oświadczył, że rywalizowaliśmy 

z pomnikiem Pana Nelsona na Trafalgar Square. Czuję się dobrze. Codziennie chodzę na spacery 

i robię poranne wykłady.  

 

W innym liście Prabhupad napisał:  

 

Nasz festiwal spotkał się tutaj z bardzo dobrym przyjęciem, co tak mnie zachęciło, że byłem 

w stanie iść pieszo i tańczyć przez całą drogę od Hyde Parku do Trafalgar Square.  

 

Bhaktowie zaprosili na spotkanie ze Śrila Prabhupadem wielu wybitnych Brytyjczyków, którzy 

chętnie przyjęli tę propozycję. Swoje przybycie obiecali ekonomista Ernst Schumacher, a także 

filozof Sir Alfred J. Ayer. Kiedy Śyamasundara poinformował Prabhupada, że pan Ayer jest osobą 

powszechnie znaną, Prabhupad zapytał: "Jaka jest jego filozofia?"  

 

"No cóż – odparł Śyamasundara – nie wierzy w istnienie Boga". "Udowodnię mu, że Bóg istnieje" 

– odrzekł Prabhupad. "Zapytam go, co rozumie przez Ťistnienie Bogať. Poproszę go o sporządzenie 

listy dowodów na nieistnienie Boga". Prabhupad lubił spotykać się z filozofami, zapędzać ich 

w kozi róg i pokonywać.  

 

Historyk Arnold Toynbee był człowiekiem starym i kalekim, dlatego też Prabhupad zgodził się na 

złożenie mu wizyty w jego rezydencji. Doktor Toynbee, zainteresowany kwestią życia po śmierci, 



zapytał o karmę. Mówił, że większość ludzi obawia się śmierci. Prabhupad przyznał mu rację 

i dodał, że zgodnie z horoskopem postawionym przez pewnego astrologa, jeden z niedawnych 

przywódców indyjskich narodził się ponownie jako pies. "Tak więc boją się, że upadną" – 

powiedział. Na pytanie, czy karmę można zmienić, Prabhupad odparł, że tak, lecz jedynie dzięki 

bhakti, oddaniu dla Boga.  

 

George Harrison zwracał się do Prabhupada w duchu pokory, podobnie jak jego uczniowie. 

Prabhupad i George zjedli razem prasadam, specjalny obiad, w którego skład wchodziły: samosy, 

halava, warzywa, śmietana i purisy. Gdy delektowali się posiłkiem, Prabhupad napomknął o tym, 

że niektórzy pandowie (zawodowi przewodnicy po świętych miejscach) we Vrindavanie za dużo 

jedzą. Zdarzyło się, że jeden z nich zjadł tak dużo, że prawie umierał, ale powiedział do swego 

syna: "Przynajmniej umieram z przejedzenia, a nie z głodu. Śmierć głodowa jest rzeczą haniebną". 

W trakcie rozmowy z Georgem, Prabhupad uśmiechnął się i podziękował za podarowanie bhaktom 

Manor. "Widziałeś mój pokój?" – zapytał. "Prawdę mówiąc jest to twój dom, ale pokój jest mój".  

 

"Nie – zaprotestował George, woląc zachować postawę pokornego ucznia – to jest dom Kryszny 

i twój pokój".  

 

George zwierzył się, że z powodu przyjęcia świadomości Kryszny traci przyjaciół. Prabhupad 

powiedział, by się tym nie martwił. Przeczytał mu fragment z Gity, w którym Kryszna objaśnia, że 

można Go poznać jedynie dzięki służbie oddania.  

 

"W przyszłości – stwierdził George – ISKCON tak się rozrośnie, że będzie potrzebny jakiś zarząd".  

 

Prabhupad: "Podzieliłem świat na dwanaście stref z dwunastoma reprezentantami. Dopóki będą 

przestrzegać duchowych zasad, dopóty Kryszna będzie im pomagał".  

 

Przed odejściem George zapewnił Prabhupada, że pomoże mu zwiększyć liczbę świątyń. Później 

Prabhupad skomentował to w ten sposób: "George rozwija wewnętrzną wiarę dzięki Krysznie".  

 

Za pośrednictwem George'a Harrisona, sławnego przywódcę ruchu świadomości Kryszny 

odwiedził inny znany piosenkarz i muzyk, Donovan. W towarzystwie swego przyjaciela muzyka 

oraz dwóch przyjaciółek w mini spódniczkach, usiadł przed Prabhupadem w niezręcznym 

milczeniu. Prabhupad rzekł: "W Vedach jest werset, który mówi, że muzyka jest najwyższą formą 

wykształcenia", po czym zaczął objaśniać, w jaki sposób muzycy mogą służyć Krysznie. 

"Powinieneś pójść za przykładem swego przyjaciela George'a" – powiedział. "Podsuniemy ci temat, 

a ty pisz piosenki. Wszystko, nawet pieniądze, można wykorzystać w służbie dla Kryszny".  

 

"Ale pieniądze są materialne" – wtrąciła dziewczyna Donovana. "A co ty wiesz o tym, co jest 

materialne, a co duchowe?" – odparł Prabhupad. Następnie zwrócił się do Donovana: "Rozumiesz?" 

Donovan z pokorą odparł, że chociaż nie jest zbyt bystry, to stara się zrozumieć. Wówczas jego 

przyjaciółka nachyliła się ku niemu i szepnęła mu coś do ucha, na co Donovan podniósł się 

i powiedział: "Tak, musimy już iść". Prabhupad namawiał, aby przynajmniej zjedli trochę 

prasadam.  

 

Gdy tylko goście wyszli, Prabhupad i jego uczniowie zaczęli się śmiać. Prabhupad powiedział: 

"Ona myślała, że..:" – i gestem zachęcił swych uczniów, aby dokończyli zdanie.  

 

"Tak – powiedział Yogeśvara – myślała, że jeśli Kryszna go dostanie, to ona go straci"  

 

Prabhupadwi tak bardzo spodobało się nauczanie wpływowych gości, że chciał to robić wszędzie, 

dokądkolwiek się uda. W liście do jednego ze swych uczniów napisał: "Zwyczaj zapraszania 



wpływowych osobistości na rozmowę ze mną o naszym ruchu świadomości Kryszny powinno 

wprowadzić się wszędzie, gdziekolwiek się udam".  

 

Minął już miesiąc, odkąd przybył do Manor, a do Janmastami i instalacji Bóstw pozostało jeszcze 

kilka tygodni. Kiedy zatem Bhagavan zaprosił go, aby odwiedził Paryż i zainstalował tam Bóstwa 

Radha-Kryszny, wyraził zgodę.  

 

************  

 

Paryż 9 sierpnia 1973 roku  

 

Bhaktowie zorganizowali dla Prabhupada oficjalne przyjęcie w Ratuszu Miejskim. W obecności 

mera Paryża i grona towarzyszących mu osób Prabhupad oznajmił, że przywódcy, którzy nie uczą 

swych obywateli prawdziwej świadomości Boga, nie są odpowiedzialnymi przywódcami. 

Następnego dnia, w prasie ukazało się sprawozdanie, którego autor oznajmił, że Swami poddał 

krytyce nawet Napoleona Bonaparte.  

 

Bhagavan: Przeprowadziliśmy się właśnie do naszej nowej paryskiej świątyni przy Rue Le Sueur 4 

i otrzymaliśmy Bóstwa Radha-Kryszny wysokości 48 cali. Prabhupad kazał Pradyumnie intonować 

mantry i polewać Bóstwa różnymi substancjami, podczas gdy sam przyglądał się temu ze swego 

vyasasanu, i dawał wskazówki. Ja pomagałem Pradyumnie. W pewnej chwili odwróciłem się 

i ujrzałem, że Śrila Prabhupad stoi tuż przy mnie, bierze te substancje własną ręką i smaruje nimi 

lotosową twarz Śrimati Radharani. Po zainstalowaniu Bóstw na ołtarzu, Śrila Prabhupad ofiarował 

arati, a ja pomagałem mu podając parafernalia.  

 

Po instalacji udaliśmy się do pokoju Śrila Prabhupada i z wielką niecierpliwością zaczęliśmy prosić 

go o nadanie Bóstwom imienia. Usiadłszy w fotelu Prabhupad powiedział, że Bóstwa będą się 

nazywały Radha-Paris-iśvara. Następnie oznajmił, że Hindusi w poszukiwaniu wiedzy udają się do 

Anglii, zaś przyjemności zmysłowych szukają w Paryżu. Zaczął się śmiać i rzekł, że Kryszna 

przybył do Paryża, aby znaleźć jakieś gopi, jakieś francuskie dziewczęta, bowiem paryżanki mają 

najpiękniejsze twarze. "Radharani jest tak piękna – powiedział Prabhupad – jak paryżanka. Tak 

więc Kryszna przybył tutaj, aby odnaleźć tę najpiękniejszą ze wszystkich gopi. Zatem jest On Paris-

iśvarą".  

 

*************  

 

Po przybyciu do Londynu Śrila Prabhupad otrzymał z Bombaju nagły telefon od Girirajy. Giriraja 

chciał, aby Prabhupad przyjechał i osobiście uregulował z panią N. sprawy związane z nabyciem 

ziemi Juhu. Skontaktował się z nowym prawnikiem, panem Bakhilem, który uważał, że aby 

zawrzeć umowę, potrzebna jest obecność Prabhupada. Inny prawnik ISKCON-u, pan Chandawal, 

także radził, aby Śrila Prabhupad natychmiast przybył do Bombaju. Stąd też telefon od Girirajy, 

który błagał go o przybycie i załatwienie tej sprawy raz na zawsze. Prabhupad wyraził zgodę. Do 

Janmastami pozostanie w Londynie, po czym wróci do Bombaju.  

 

Bombaj 15 września 1973 roku  

 

W dzień po przyjeździe Śrila Prabhupad spotkał się z radcami prawnymi pani N. i wysłuchał ich 

ofert. Sytuacja zaczęła wyglądać korzystniej, jednak nie było jeszcze ostatecznych decyzji. Reakcja 

opinii publicznej na próbę zdemolowania świątyni odmieniła panią N., która powiedziała swemu 

prawnikowi, że jeśli Prabhupad zapłaci gotówką całą pozostałą sumę dwunastu lakh rupii, ona 

wyrazi zgodę. Prabhupad przystał na to, lecz nie chciał rozpocząć zbierania pieniędzy, póki nie 

będzie pewien, że pani N. mówi poważnie.  



 

Pan Asnani, prawnik i członek wspomagający ISKCON-u, regularnie spotykał się z panią N. 

i namawiał ją do współpracy z Prabhupadem. Jej prawnicy zgadzali się z nim. Jednak Prabhupad 

przebywał w Bombaju już od kilku tygodni, a nadal nie doszło do jego spotkania z panią N. Raz 

pan Asnani pojechał, by przywieźć ją na spotkanie z Prabhupadem, lecz tego akurat dnia nie czuła 

się dobrze. I tak pan Asnani codziennie mówił do Prabhupada: "Pani N. przyjedzie jutro". 

Prabhupad był rozczarowany że sprawa się przeciąga. Widząc to, jego sekretarze powiedzieli panu 

Asnani, że jakkolwiek wiedzą, iż ma dobre chęci, to zamierzają przekazać sprawę innym 

prawnikom. Pan Asnani poprosił o następne czterdzieści osiem godzin na zakończenie sprawy 

i sporządzenie aktu przeniesienia tytułu własności.  

 

Kiedy pan Asnani złożył wizytę pani N., przebywała ona akurat w swym drugim domu, gdzie 

dochodziła do zdrowia po niedawno przebytej chorobie. "Mataji – zwrócił się do niej błagalnie – 

mój Guru Maharaja jutro wyjeżdża. Jeśli nie przyjedziesz dzisiaj wieczorem, to sprawa z ziemią 

będzie się ciągnęła przez następny rok". Pani N. zgodziła się pojechać i około dziewiątej wieczorem 

razem z panem Asnani przybyła do domu pana Bogilala Patela, gdzie Śrila Prabhupad prowadził 

program z kimanem i rozmową na temat Bhagavata. Prabhupad znajdował się na dachu i właśnie 

miał rozpocząć wykład, ale gdy usłyszał, że przyjechała pani N., przerwał spotkanie i zszedł do 

swego pokoju, aby z nią porozmawiać. Po krótkiem rozmowie Prabhupad przeprosił ją i wrócił na 

dach, by poprowadzić wykład.  

 

Około północy wrócił do swego pokoju w towarzystwie sługi i sekretarza. Pani N. wciąż czekała. 

Wybuchnęła płaczem i skłoniła się do stóp Prabhupada "Przepraszam za wszystko, co zrobiłam" – 

powiedziała szlochając. "Proszę, wybacz mi". Obiecała zrobić wszystko, czego Prabhupad 

zapragnie.  

 

Prabhupad spojrzał na nią ze współczuciem i zrozumiał, co się dzieje w jej sercu. "Jesteś jak moja 

córka" – powiedział. "Nie martw się. Zaopiekuję się tobą. Dopilnuję, abyś do końca życia miała 

wszystko, czego potrzebujesz". Następnie dodał, że nadal zgadza się na wszystkie zaproponowane 

przez nią warunki: mianowicie, że zapłaci pozostałe dwanaście lakh plus pięćdziesiąt tysięcy rupii 

rekompensaty z tytułu zwłoki.  

 

Pierwszego listopada o godzinie osiemnastej trzydzieści Śrila Prabhupad usiadł przy swoim niskim 

biurku między dwoma oknami i oparł się plecami o ścianę. Obecni byli także: pani N. oraz jej 

prawnicy, notariusz, pan Asnani, państwo Sethi, a także około ośmiu bhaktów. Był taki tłok, że 

w przepełnionym pokoju zaczynało się robić gorąco i duszno. Gdy notariusz przygotowywał 

papiery do podpisania, pani N. siedziała po prawej stronie Prabhupada, który zachowywał się 

z powagą. W pokoju panowała cisza. Słychać było tylko szelest papierów i skrzypienie pióra. 

Przygotowanie i podpisanie dokumentów przekazania tytułu własności zajęło ponad dwadzieścia 

minut. Prabhupad zapłacił pani N., która następnie złożyła na dokumentach swój podpis. Ziemia 

stała się prawnie własnością ISKCON-u. 

 

Giriraja: W czasie składania podpisów w pokoju było cicho, jak makiem zasiał, i wszyscy mieli 

uczucie, że są świadkami epokowego wydarzenia – tak jakby dwa mocarstwa podpisywały 

porozumienie. Gdy pani N. podpisała dokumenty, wszyscy w milczeniu przyglądali się, jak 

przekazywano papiery. Pani N. rozpłakała się. Tamala Kryszna Goswami zapytał ją, dlaczego 

płacze, a ona odrzekła, że właśnie tego dnia przyszedł do niej pan Matar i powiedział, że znalazł na 

jej ziemię kupca, który chciał zapłacić o wiele więcej niż my. Obserwując panią N. myśleliśmy, że 

musi pamiętać wszystko co zaszło: błędy, które popełniła, śmierć męża. Atmosfera była pełna 

napięcia, niczym w chwili podpisywania kapitulacji po wielu miesiącach ciężkich zmagań. Dla 

Prabhupada, bhaktów oraz ludzi życzliwych Prabhupadwi była to chwila spełnienia pragnień 

i marzeń oraz uwieńczenia wieloletnich wysiłków.  



 

Śrila Prabhupad poprosił bhaktów o podanie informacji do prasy, po czym zaprosił wszystkich do 

holu na ucztę. Rozwinięto maty, po czym bhaktowie przynieśli talerze z liści i umieścili po jednym 

przed każdą osobą. Następnie zaczęli nakładać prasadam usadowionym w dwóch rzędach gościom.  

 

Prabhupad stał i przyglądał się. "A więc zaczynajmy" – powiedział, nadzorując nakładanie. 

Bhaktowie przygotowali kilkanaście potraw: ryż, dal, wiele rodzajów pakory (z ziemniaków, 

kalafiora i bakłażanów), sabji z ziemniaków, papads, burfi, mokre sabji z kalafiorów, laddu, 

camcam (słodycze z mleka), makaron z khirem, halavę oraz napój cytrynowy. Był to podniosły 

i szczęśliwy moment.  

 

Pani Warrier (mieszkanka Hare Kryszna Land): Gdy bhaktowie skończyli śpiewać, wszyscy wołali 

"Jaya!" i byli bardzo szczęśliwi. Potem Prabhupad zrobił wykład na temat projektu bombajskiego. 

Powiedział, że wszystko będzie tutaj z marmuru. Niektórzy powątpiewali, czy uda się wybudować 

wszystko z marmuru, ale Prabhupad wyjaśnił, że jest to możliwe i będzie zrobione. Przedstawił 

swoją wizję projektu. Sposób, w jaki go opisywał, porwał wszystkich. Miał to być jakby jeden 

z siedmiu cudów świata, przyciągający ludzi ze wszystkich stron. Ludzie po prostu będą chcieli 

przyjechać, aby go obejrzeć. Będzie to punki orientacyjny Bombaju. Prabhupad opisywał całość 

projektu, tak jakby go widział oczyma swojej wyobraźni, i powiedział, że po zbudowaniu 

przewyższy on nasze wyobrażenia. Będzie to coś fantastycznego!  

 

Uczta trwała do późna. Po jej zakończeniu, gdy wszyscy się rozeszli, Prabhupad wrócił do pokoju. 

Usiadł przy biurku i przechyliwszy się do tyłu, wykrzyknął: "To była dobra walka! "  

 

*************  

 

Vrindavana Marzec 1974  

 

Śrila Prabhupad rozmyślał o budowie świątyni Kryszna-Balarama. W kwietniu 1972 roku poprosił 

swego ucznia Hansa Kielmana (obecnie Surabhiego), który sporządził plany ośrodka w Bombaju, 

aby naszkicował rysunki wzorując się na indyjskiej architekturze renesansowej. Prabhupadwi 

podobała się świątynia Govindaji położona w pobliżu oryginalnej świątyni Govindaji wzniesionej 

przez Rupę Goswamiego. Podobał mu się jej otwarty dziedziniec otoczony wieloma łukami 

i frontowe schody wiodące wprost do miejsca darśanu Bóstw. Zaproponował więc, aby niektóre 

z rozwiązań architektonicznych tej świątyni wykorzystano przy budowie świątyni ISKCON-u. 

Surabhi, przy pomocy architekta z Vrindavany, sporządził plany i Prabhupad je zaaprobował.  

 

Będzie to najwspanialsza świątynia we Vrindavanie. Wielu wysokiej klasy dżentelmenów z Delhi, 

którzy są także bhaktami, chętnie skorzysta z możliwości zamieszkania z nami podczas weekendów 

i będzie to dla nich niczym Vaikuntha. Musicie wznieść coś wspaniałego, w przeciwnym razie wy, 

amerykańscy chłopcy zupełnie się skompromitujecie. To wyrówna rachunki między Ameryką 

a Indiami. Projekt we Vrindavanie jest jednym z ważniejszych projektów naszego ISKCON-u.  

 

Chociaż Guru dasa skrupulatnie utrzymywał z Prabhupadem kontakt listowny, to zaniedbał kilka 

ważnych spraw we Vrindavanie, takich jak wykopanie studni czy uzyskanie zgody władz miejskich, 

o które to rzeczy Prabhupad prosił wielokrotnie. Latem 1972 roku Prabhupad napisał:  

 

Od początku mówiłem, że po prostu chcę, aby we Vrindavanie wybudowano świątynię na 

podobieństwo świątyni Govindaji. Było tak wiele listów, jednak nic nie zostało zrobione. Ale 

mniejsza o to, teraz podoba mi się plan Surabhiego.  

 

Zdaniem Prabhupada zbudowanie świątyni we Vrindavanie nie powinno nastręczyć zbyt wielu 



trudności, toteż niecierpliwił się z powodu opóźnień. W trosce o to, aby bhaktowie i architekci nie 

zawyżyli kosztów budynku, powiedział, że powinni wykonywać plany, które zaaprobował, nawet 

jeśli budynek miałby być nieco tańszy niż przewidywał to pierwotny plan. Chciał, żeby praca 

odbywała się pod nadzorem kompetentnego ucznia, tak aby ISKCON nie został oszukany.  

 

Już w kwietniu 1972 roku Prabhupad poprosił, żeby Bóstwami we Vrindavanie byli Kryszna 

i Balarama. Powiedział, że Kryszna może być czarny, a Balarama biały, i że podoba mu się poza, 

w której są przedstawieni na tylnej okładce Back to Godhead. Poprosił, aby od frontu powiesić 

napis: "Shri Krishna Balaram Mandir".  

 

W większości świątyń we Vrindavanie znajdowały się Bóstwa Radha-Kryszny i to było jednym 

z powodów, dla którego Prabhupad wybrał na główne Bóstwa Krysznę i Balaramę. W ten sposób 

świątynia ISKCON-u będzie tu unikatem. Innym powodem było to, że ziemia ISKCON-u 

usytuowana była na terenie Ramana-reti, pokrytym drobnym piaskiem i porośniętym lasem, gdzie 

pięć tysięcy lat temu odbywały się dziecięce rozrywki Kryszny i Balaramy. Zatem wysławianie 

i czczenie młodzieńczych zabaw Kryszny i Balaramy w Ramana-reti było rzeczą stosowną.  

 

Chociaż od czasu pojawienia się Kryszny upłynęły tysiące lat, we Vrindavanie wciąż panowała ta 

sama atmosfera i zachowało się wiele dawnych widoków i dźwięków. Można było zobaczyć pawie, 

które przechadzały się po tutejszych piaskach, albo siedziały na dachach domów lub na drzewach. 

Teraz, tak jak przed wiekami, rozlegało się gruchanie gołębi i kukanie kukułek, a w powietrzu 

śmigały zielonoskrzydłe papugi.  

 

Zakładając świątynię Kryszny i Balaramy, Prabhupad pragnął ofiarować spokojną, transcendentalną 

atmosferę Ramana-reti wszystkim ludziom – łącznie z gośćmi z zagranicy, osobami dojeżdżającymi 

z Delhi oraz jego własnymi uczniami. Otrzymał już nawet list od liczącego się międzynarodowego 

biura turystycznego z prośbą o przygotowanie kwater dla turystów, tak aby dom gościnny 

ISKCON-u mógł zostać umieszczony na szlaku oficjalnych turystycznych wycieczek po 

"duchowych Indiach". Ludzie przyjeżdżali do Indii z myślą o odwiedzeniu świętych miejsc; ale 

niestety, większość tych miejsc była nieautoryzowana i roiło się w nich od oszustów. Dlatego też 

ośrodek ISKCON-u będzie miał ogromne znaczenie. Prabhupad napisał:  

 

Zorganizujcie europejski ośrodek nauczania i próbujcie zjednać sobie wszystkich przyjeżdżających 

do Vrindavany turystów i hipisów. Częstujcie ich smacznym prasadam, angażujcie w intonowanie 

świętych imion, sprzątanie świątyni i czytanie naszych książek. Zapewnijcie im wszelkie 

udogodnienia potrzebne do tego, aby zostać bhaktą.  

 

Po wizycie podczas Karttika w 1972 roku, Prabhupad nie był we Vrindavanie przez ponad rok. 

Nadzór nad wszystkim odbywał się korespondencyjnie. Jako że na wszystkich kontynentach ruch 

świadomości Kryszny szybko się rozwijał, Prabhupad miał wiele miejsc do odwiedzenia. Jednakże 

trzy główne projekty – Bombaj, Vrindavana i Mayapur – były głównym tematem jego 

korespondencji i stanowiły największą inwestycję finansową.  

 

Pewnego dnia, podczas masażu, Prabhupad zwierzył się swemu słudze: "W moim wieku większość 

ludzi jest już na emeryturze. Nie chcę dłużej zarządzać. Chcę tylko pisać". Zapytał, czy znalazłoby 

się na świecie jakieś miejsce, do którego mógłby pojechać na sześć miesięcy. Miejsce, w którym 

byłby zupełnie sam, gdzie nikt by nie przychodził, nikt by nie przeszkadzał i gdzie nie będą 

docierały żadne listy.  

 

Sługa Prabhupada zasugerował Teheran. Prabhupad zastanowił się nad tym, po czym zaproponował 

New Vrindaban. Mówił o Mohandasie Gandhim, który nie mógł nawet sypiać po nocach, gdyż 

zawsze byli przy nim jacyś ludzie, nawet jeśli podróżował incognito.  



 

Tego samego dnia nadszedł z Paryża list od Bhagavana, który zapraszał Prabhupada do 

odwiedzenia ośrodków ISKCON-u w Europie. Prabhupad natychmiast się ożywił i zdecydował, że 

pojedzie.  

 

Jego sługa rzekł: "Ale wcześniej chciałeś gdzieś pojechać i być sam".  

 

Prabhupad roześmiał się. "W tym życiu nie będzie to dla mnie możliwe. Lepiej, abym dalej 

podróżował i zginął na polu bitwy. Dla żołnierza śmierć na polu walki jest rzeczą chwalebną. Czyż 

nie tak?"  

 

*************  

 

Guru dasa rozesłał do wszystkich ośrodków ISKCON-u list zapraszający bhaktów do udziału 

w ceremonii otwarcia Kryszna-Balarama Mandiru w Vrindavanie. Zaprosił także członków 

wspomagających z Bombaju i Kalkuty i zarezerwował dla nich wagony w pociągach. Prabhupad 

również zachęcał swych uczniów, aby na Janmastami przybyli do Vrindavany. Prowadząc wykład 

w Los Angeles, powiedział w obecności setek bhaktów: "Zapraszam was wszystkich, abyście 

przyjechali do Vrindavany na otwarcie Mandiru Kryszny i Balaramy".  

 

Prabhupad rozesłał również zaproszenia do swoich braci duchowych, a kiedy jeden z nich je 

przyjął, Śrila Prabhupad odpisał mu i zapewnił, że będzie miał zarezerwowane miejsce, a także 

zasugerował najszybsze połączenie z Kalkuty do Vrindavany.  

 

15 lipca, zaledwie na dziesięć dni przed planowanym przyjazdem do Vrindavany, Prabhupad 

napisał niemalże identyczne listy do swych uczniów sannyasinów, z propozycją, aby przybyli 

i rozwiązali wszystkie osobiste i służbowe sprawy, które pozostały nie załatwione ze względu na 

jego wypełnioną zajęciami podróż.  

 

Jednakże oprócz Guru dasa nikt z bhaktów we Vrindavanie nie wierzył, że budynek będzie gotowy 

na wielkie otwarcie. Prace jak zwykle posuwały się powoli i poza pomieszczeniem dla Bóstw był to 

wciąż plac budowy. Nie było ołtarzy, nie było Bóstw. Tejas miał wrażenie, że Guru dasa tak bardzo 

boi się niezadowolenia Prabhupada, iż nie śmie przyznać, że budynek nie będzie gotowy. Data 

została ustalona i Prabhupad nie chciał słyszeć żadnych wymówek. Napisał: "Musicie być gotowi 

na Janmastami. Nie ma mowy o opóźnieniu". Guru dasa przyznał, że do Janmastami konstrukcja 

świątyni nie będzie całkowicie ukończona, ale dowodził, że mimo to ceremonia otwarcia mogłaby 

się odbyć, nawet jeśli nie wszystko będzie dopracowane w szczegółach.  

 

Prabhupad nie dostawał dokładnych sprawozdań z budowy świątyni we Vrindavanie. Kilka 

miesięcy wcześniej Tamala Kryszna Goswami odszedł ze stanowiska sekretarza GBC na Indie 

i wyjechał na Zachód, aby nauczać. Upłynęły trzy miesiące, zanim Prabhupad mianował nowego 

następcę. Został nim Karandhara, który jednak zrezygnował po upływie zaledwie kilku tygodni. 

Relacja Guru dasa była zatem jedyną, którą Prabhupad otrzymał. Zbliżał się koniec lipca 

i bhaktowie przygotowywali się do podróży do Vrindavany – na próżno.  

 

************  

 

Vrindavana 4 sierpnia 1974 roku  

 

Samochód Śrila Prabhupada zatrzymał się na terenie posiadłości ISKCON-u w Ramana-yeti, gdzie 

grupa bhaktów powitała go kirtanem i kwiatami. Zebrało się tam już około dwudziestu pięciu osób, 

które przybyły ze świątyń całego świata na wielką ceremonię otwarcia. Teraz wszyscy razem 



radośnie otoczyli Śrila Prabhupada. Ponieważ stałe chodniki nie zostały jeszcze zrobione, 

Prabhupad szedł w kierunku pomieszczenia dla Bóstw mijając na wpół ukończone ściany, stosy 

piasku i cegieł. Wszędzie widoczny był brak zdobień i wykończenia, a wokół leżał gruz.  

 

"Co to jest?" – zapytał Prabhupad obchodząc plac budowy. "Tutaj niczego nie ma. Gdzie jest 

świątynia? Powiedziałeś mi, że budowa została ukończona". Guru dasa, Surabhi, Gunarnava i inni 

bezpośrednio odpowiedzialni za budowę nie byli w stanie udzielić odpowiedzi. Ich twarze pobladły.  

 

Prabhupad był wściekły: "Jak możecie otworzyć coś takiego?" Przybyli bhaktowie także zaczęli 

rozmawiać pomiędzy sobą: "Świątynia nie jest gotowa. Jak możemy ją otworzyć?"  

 

"Ale Prabhupad – powiedział jeden z nich – przyjadą bhaktowie z całego świata".  

 

"Powstrzymajcie ich natychmiast!" – powiedział Prabhupad. "Nie będzie żadnego otwarcia".  

 

Za sprawą Prabhupada mydlana bańka prysła; rozwiały się złudzenia o wspaniałym otwarciu. 

Gniew Prabhupada był przerażający i otaczający go bhaktowie nie byli już dłużej beztroscy 

i radośni. "I wy zamierzałiście otworzyć tę świątynię?" – zapytał z drwiną w głosie.  

 

"Ołtarz jest gotowy" – rzekł Harikeśa, który przyjechał z Japonii, by uczestniczyć w otwarciu. 

"Możemy zainstalować Bóstwa i.."  

 

"Nie możecie otworzyć tej świątyni!" – wykrzyknął Prabhupad. "Ona nie jest ukończona!"  

 

Następnie udał się do swego domu, a za nim podążyli bhaktowie kierujący sprawami we 

Vrindavanie oraz kilku innych liderów. Ktokolwiek mógł trzymać się z dala od Prabhupada, kiedy 

ten był w takim nastroju, uważał się za ocalonego. Żona Surabhiego pobiegła modlić się do 

Kryszny.  

 

W pokoju złość Prabhupada jedynie wzrosła. Krzyczał na Guru dasa za niewłaściwe zarządzanie, 

krzyczał na Surabhiego, krzyczał na wszystkich. Nikt nie ośmielił się wysunąć jakichkolwiek 

propozycji czy przedstawić wyjaśnień. Nie pozostawało nic innego jak pobladnąć i popaść 

w przygnębienie. Nagle Prabhupad zapytał, czy pomimo tego bałaganu nie można by jednak 

otworzyć świątyni.  

 

"Czy możecie przygotować chociaż pokoje Bóstw?" – zwrócił się do Surabhiego. "To obraza 

wobec naszego Towarzystwa. Co ludzie o nas pomyślą? Rozgłosiliśmy to wszędzie!"  

 

"Tak naprawdę to nikt o tym nie wie, Śrila Prabhupad" – odparł bojaźliwie Surabhi, wystawiając się 

na następny cios.  

 

"O?" – Prabhupad zmienił nieco ton swego głosu. "Nie zrobiliście żadnej reklamy? Żadnych 

zaproszeń?"  

 

"Jeszcze nie. Nie we Vrindavanie. Tutejsi ludzie nie spodziewają się otwarcia, bo każdy kto tu był, 

widział, że to niemożliwe. Wiedzą, że nic nie jest gotowe".  

 

"To po prostu farsa" – powiedział Prabhupad rzucając groźne spojrzenia. "Kompletne fiasko". 

Rozgoryczony spojrzał na uczniów zarządzających we Vrindavanie. "Musimy otworzyć tę 

świątynię. W jaki sposób moglibyśmy zrobić to na Janmastami?"  

 

"Prabhupad – powiedział Surabhi – drzwi nie są gotowe. Wciąż przycina się na nie drewno". 



Prabhupad zaczął wypytywać Yamunę o Bóstwa, a ona objaśniła, że kupiono dla Nich parafernalia, 

ale trony nie są jeszcze gotowe.  

 

"Jakie jest twoje zdanie?" – zapytał ją.  

 

"Nie mam żadnych kwalifikacji, aby wyrażać swoje zdanie – rzekła Yamuna – ale chociaż nie mam 

prawa zabierać głosu, to tak naprawdę otwarcie świątyni wydaje mi się prawie niemożliwe. Nie ma 

pujariego".  

 

Z poczuciem ostatecznej porażki Prabhupad stwierdził: "Zatem nie będzie otwarcia. Ale 

zaprosiliśmy wielu ludzi z całego świata, a ja nie zostałem o niczym poinformowany. Teraz wy 

wszyscy decydujcie".  

 

"Kiedy możemy otworzyć świątynię?" – zapytał. "Czy możemy to zrobić w Diwali?"  

 

"W październiku, Śrila Prabhupad".  

 

"A może w dzień pojawienia się Bhaktisiddhanty Sarasvatiego?" zasugerował któryś z bhaktów. 

"To przypada pod koniec grudnia". Prabhupad milczał. Wyglądał na niezadowolonego. Odezwał się 

Surabhi. "Właściwie to zajmie sześć, siedem miesięcy". Wówczas Prabhupad wybrał dzień Rama-

navami, w kwietniu; otwarcie zbiegłoby się z corocznym zgromadzeniem bhaktów w Mayapur 

i Vrindavanie.  

 

Gniew Prabhupada na uczniów trwał krótko i był usprawiedliwioną reakcją na ich głupotę. Był 

także sposobem pouczenia ich i poddania próbie. Głębsza natomiast była transcendentalna 

niecierpliwość i frustracja powodowana tym, że jego służba oddania we Vrindavanie, która 

nadałaby ich ruchowi rozgłosu i pomogła w ustanowieniu świadomości Kryszny na całym świecie, 

nadal nie przyniosła widocznych rezultatów. Ku chwale ruchu świadomości Kryszny pragnął mieć 

wspaniałą świątynię; świątynię, która ustanowiłaby świadomość Kryszny na całym świecie. Był to 

dar dla jego mistrza duchowego. Obiecał Krysznie tę świątynię, a ona nadal nie była ukończona. 

 

Uczniowie Prabhupada nie sprostali zadaniu i on sam musiał wziąć na siebie ten ciężar i poczuć 

gorzki smak porażki. Uczniowie byli jak narzędzia w jego służbie dla Kryszny, a ponieważ 

narzędzia te nie pracowały właściwie, cierpiał, tak jak cierpi całe ciało, gdy nie funkcjonują ręce 

i nogi. To, że uczniom nie udało się wypełnić jego życzeń, było osobistą stratą Prabhupada. Dlatego 

też odczuwał pewnego rodzaju transcendentalną rozpacz z powodu niemożności otwarcia Mandiru 

Kryszna-Balaramy w Janmastami.  

 

Chociaż niepokój Prabhupada był transcendentalny, tym niemniej był prawdziwy. Nie udawał, aby 

pouczyć uczniów, a oni nie mogli tanim kosztem "rozchmurzyć" swego mistrza duchowego. Aby 

właściwie mu pomagać, uczniowie Prabhupada musieliby zrozumieć ten transcendentalny nastrój 

i służyć mu zgodnie z nim. Prabhupad chciał od nich praktycznej, konkretnej służby. Nie powinni 

sądzić, że mogą służyć mu w sposób sentymentalny, lecz powinni ciężko pracować. Służba oddania 

jest dynamiczna. Prabhupad chciał, aby uczniowie pomogli mu w urzeczywistnieniu przedsięwzięć, 

które podejmował w służbie dla swego Guru Maharajy, projektów, które – jeśli zakończą się 

sukcesem – uwolnią świat od cierpienia.  

 

Wielkim problemem było zdobycie cementu. Surabhi, Gunarnava, Tejas i inni bezustannie 

dokładali starań i medytowali o tym, jak go zdobyć. Mijały miesiące, a oni czekali na rządowe 

zezwolenie na zakup i wciąż wyglądało na to, że w Indiach cement jest nie do zdobycia. Od czasu 

przyjazdu Prabhupada na tzw. otwarcie świątyni, bhaktowie codziennie jeździli autobusem i rikszą 

do Mathury, aby dowiedzieć się, czy jest cement – choćby kilka worków.  



 

Czasami ich oszukiwano. Jedną dostawę cementu, składającą się z dwudziestu worków, zmieszano 

z innymi substancjami i kiedy bhaktowie użyli tej mieszanki do odlewu kolumny, przez cztery dni 

kolumna była miękka, po czym rozpadła się. Kiedy w końcu otrzymali ilość cementu wystarczającą 

do ukończenia pracy, czuli, że stało się to tylko dzięki obecności Śrila Prabhupada.  

 

Prabhupad powiedział Gunarnavie, aby liczył wszystkie przywiezione worki. Ładunki cementu 

przybywały ciężarówkami bez przerwy od ósmej rano do dziewiątej trzydzieści wieczorem. Każdą 

ciężarówką przyjeżdżało także czterech kulisów, którzy na plecach dźwigali ciężkie worki do 

magazynu. Gunarnava przez cały dzień stał na zewnątrz z notesem i długopisem i notował odbiór 

każdego worka. Śrila Prabhupad kilkakrotnie wychodził przed dom i przyglądał się temu z powagą. 

Wieczorem, kiedy skończyli, wezwał Gunarnavę i zapytał: "A więc, ile worków?" Gunarnava podał 

dokładną liczbę.  

 

"Czy wszystko jest teraz pod kluczem?" – zapytał. "Tak, Śrila Prabhupad".  

 

Prabhupad mówił o cemencie tak, jakby to był ładunek złota.  

 

*************  

 

W lutym i marcu 1975 roku Śrila Prabhupad znowu dużo podróżował. Udał się na wschód przez 

Tokio i Hawaje do Los Angeles. W czasie podróży otrzymał wiadomość o tym, że gubernator 

Reddy zgodził się wziąć udział w ceremonii otwarcia świątyni we Vrindavanie. Otrzymał także od 

Surabhiego optymistyczny raport z zapewnieniem, że tym razem otwarcie świątyni odbędzie się 

z całą pewnością. Prabhupad odpisał: "Jestem podbudowany myślą, że zamierzasz ukończyć 

wszystko na czas. Tego właśnie chcę".  

 

Następnie Prabhupad udał się do Meacico City w Meksyku i Caracas w Wenezueli. Podróżował 

w bardzo szybkim tempie. Zatrzymał się w Miami, Atlancie, Dallas i Nowym Jorku – wszystko to 

w ciągu miesiąca od wyjazdu z Indii. Potem pojechał do Londynu, zatrzymał się na krótko 

w Teheranie i 16 marca wrócił do Indii. Była to jego ósma podróż dookoła świata w ciągu ostatnich 

dziesięciu lat.  

 

Mayapur 23 marca 1975 roku  

 

Na tegoroczny festiwal zjechało się niemal pięciuset bhaktów z całego świata i Prabhupad – czy to 

podczas porannej przechadzki po niedalekich polach, czy to przestępując próg świątyni Radha-

Madhavy, czy też w czasie wykładu z Caitanya-caritamrty – stanowił główną atrakcję. Każdego 

ranka po wykładzie okrążał świątynię wraz ze swymi uczniami. Po obu stronach ołtarza Bóstw 

wisiały mosiężne dzwony i Prabhupad, okrążając Bóstwa w czasie entuzjastycznego kirtanu, zwykł 

podchodzić do jednego z nich i kilkakrotnie dzwonić pociągając za linę. Następnie z laską w ręku 

przechodził z tyłu za ołtarzem i ukazując się po drugiej stronie pociągał za linę drugiego dzwonu.  

 

Bhaktowie skakali w górę tuż przy nim i śpiewali Hare Kryszna, Hare Kryszna, Kryszna Kryszna, 

Hare Hare/Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Uśmiechając się z wielką radością, 

Prabhupad przemierzał całą długość świątyni aż do pierwszego dzwonu i mocno pociągał za linę. 

Po sześciu takich radosnych okrążeniach opuszczał budynek, podczas gdy szalony kirtan trwał 

dalej. Gdy wychodził, na zewnątrz jaśniało poranne słońce, a on udawał się szerokimi schodami na 

górę do swego pokoju.  

 

Prabhupad jak co roku nadzorował spotkanie GBC i osobiście zatwierdzał lub modyfikował 

wszystkie podejmowane na nim decyzje. ISKCON rzeczywiście się rozrastał, ale – jak Prabhupad 



powiedział w Madrasie do swego przyjaciela, sędziego Gopala Acaryi – Kryszna i instytucja 

Kryszny nie różnią się od siebie. Jeśli bhaktowie myślą o instytucji Kryszny, to nie zapomną i o 

Krysznie".  

 

Kładąc nacisk na udział bhaktów w corocznej pielgrzymce do Indii, Prabhupad umacniał duchowe 

podstawy ISKCON-u, swej transcendentalnej instytucji. Po to modlił się i walczył o ustanowienie 

ośrodków w dhamach, aby bhaktowie mogli brać udział w takich spotkaniach. Pragnął, żeby 

wszyscy jego zwolennicy, zarówno teraz, jak i w przyszłości, mogli skorzystać z oczyszczającego 

schronienia, jakiego dostarczają Mayapur i Vrindavana. Stopniowo plan ten nabierał realnych 

kształtów; ruch Pana Caitanyi mógł teraz ocalić cały świat.  

 

*************  

 

Vrindavana 16 kwietnia  

 

Kiedy Śrila Prabhupad przybył, aby w końcu przeprowadzić ceremonię otwarcia Mandiru Kryszny 

i Balaramy, był mile zaskoczony widokiem trzech wysokich kopuł wyrastających ponad świątynię. 

Wzniesiono je od podstaw w przeciągu ośmiu miesięcy, które minęły od jego ostatniej wizyty. Pod 

jego nieobecność wyrósł też trzypiętrowy dom gościnny. Aby ukończyć wszystko na czas, Surabhi 

w dzień i w nocy nadzorował pracujących non-stop robotników.  

 

Wszystkie kopuły: główna i dwie boczne – po jednej nad każdym z ołtarzy – jawiły się okazale. Ich 

wdzięczne formy skłaniały do wzniosłych rozważań i przywodziły na myśl życie poza barierą 

świata materialnego. Ich siła i piękno przypominały, że poniżej rezyduje Bóstwo Najwyższego 

Pana. Zadaniem świątyni było oświecenie ludzi, rozproszenie ich niewiedzy, i kopuły wymownie 

o tym mówiły. Widoczne były z odległości wielu mil – wyrastały śmiało ponad scenerię 

Vrindavany i obwieszczały, że tutaj wielbi się Krysznę i Balaramę.  

 

Każda kopuła zakończona była miedzianą kalasą składającą się z trzech kul (reprezentujących 

niższe, średnie i wyższe planety), a na szczycie znajdował się wieczny Sudarśana cakra – wirujący 

dysk Pana Visnu. Sudarśana cakra jest Samym Kryszną i widok tego chwalebnego symbolu na 

szczycie mandiru dawał bhaktom poczucie zwycięstwa i satysfakcji. Nawet w gościach wzbudzał 

uczucie podziwu. Nad Sudarśana cakrą widniały miedziane flagi zwycięstwa.  

 

Gdy Prabhupad okrążał ukończony budynek, raz po raz spoglądał w górę na kopuły "Kopuły 

wyszły bardzo ładnie, jak sądzicie?" – zwrócił się do towarzyszących mu bhaktów.  

 

"Są wspaniałe! " – odpowiedział jeden z nich.  

 

"Tak". Prabhupad uśmiechnął się. "Wszyscy mówią o tym, jak Surabhi dobrze wywiązał się ze 

swego zadania". Prabhupad zwrócił się do Surabhiego, który od tygodni nie dosypiał. "Ale ja nie 

mogę tego powiedzieć. Tylko ja – ja krytykuję cię, ponieważ to jest moje zadanie. Zawsze muszę 

krytykować ucznia".  

 

W ramach dorocznej pielgrzymki do Indii, do Vrindavany przybyło co najmniej sześciuset bhaktów 

z ośrodków ISKCON-u na całym świecie. Głównym punktem programu miała być instalacja Bóstw 

i otwarcie świątyni. Gorączkowo czyniono ostatnie przygotowania – sprzątanie, dekorowanie, 

gotowanie. Przybyło już sporo wpływowych gości oraz członków wspomagających, których 

zakwaterowano w trzypiętrowym domu gościnnym. Wizja Prabhupada została w końcu 

urzeczywistniona. Świątynia, którą stworzył, była prawdopodobnie najpiękniejsza i najokazalsza 

we Vrindavanie – a z całą pewnością najbardziej pełna życia, z dynamicznym oddaniem i duchem 

nauczania – a obok niej stoi jeden z najlepszych miejscowych hoteli, przeznaczony dla gości 



zainteresowanych praktykowaniem krsna-bhakti.  

 

Podczas przechadzki Prabhupad wszedł na leżący poniżej poziomu gruntu dziedziniec świątynny, 

z czystymi i błyszczącymi marmurowymi posadzkami. Nie był to wynajęty dom w Ameryce, 

przeznaczony do innego celu – była to świątynia, jak świątynie na Vaikuncie opisane w Śrimad-

Bhagavatam. "To jest raj na ziemi" – powiedział Prabhupad. "Moim zdaniem ta świątynia 

przewyższa wszystkie inne w Indiach".  

 

Uśmiechając się, Prabhupad stał pod drzewem tamala, którego sędziwe konary rozpościerały się 

w jednym rogu dziedzińca. Ze szczegółami opowiedział, jak wcześniej myślano o ścięciu go i jak 

on do tego nie dopuścił. Drzewa tamala związane są z rozrywkami Śrimati Radharani i spotyka się 

je bardzo rzadko. We Vrindavanie są może trzy: jedno tutaj, jedno w Seva-kunja i jedno na 

podwórzu świątyni Radha-Damodara. To, że drzewo tamala tak się rozrasta – powiedział 

Prabhupad – świadczy o tym, iż wielbiciele pełnią prawdziwą bhakti.  

 

Przekonawszy się, że świątynia jest faktycznie gotowa, Prabhupad wszedł do swej rezydencji 

położonej między świątynią a domem gościnnym. Czekało na niego wielu uczniów, a także wiele 

spraw, które wymagały jego uwagi.  

 

Tak oto na terenie Ramana-reti, w miejscu, gdzie nie było świątyni, czysty bhakta zapragnął: 

"Niechaj powstanie tu świątynia i seva, służba oddania". I to, co kiedyś było pustą parcelą, stało się 

teraz miejscem pielgrzymek. Taką moc mają pragnienia czystego bhakty. 

 

 

Rozdział 7  
 

Zjednoczenie dwóch światów 

 

 

San Francisco 5 lipca 1970 roku  

 

W roku 1970 Śrila Prabhupad uczestniczył w festiwalu Ratha-yatra w San Francisco. Chociaż dzień 

był zimny i wietrzny, do procesji Pana Jagannatha w Golden Gate Park przyłączyło się około 

dziesięciu tysięcy ludzi. Śrila Prabhupad tańczył wraz z tysiącami uczestników pochodu, 

przemawiał do dużego tłumu zgromadzonego na plaży i przyglądał się, jak jego uczniowie rozdają 

tysiącom ludzi darmowe wegetariańskie pożywienie. Kiedy jednak przybył bhakta z sześcioma 

próbnymi egzemplarzami pierwszego tomu książki Kryszna, The Supreme Personality of Godhead, 

wydawało się, że Śrila Prabhupad jest szczególnie zadowolony.  

 

Otoczony przez bhaktów i ciekawskich uczestników festiwalu, trzymał w ręku jedną z książek 

i podziwiał okładkę z kolorowym obrazkiem Radhy i Kryszny. Książka była duża, o rozmiarach 

niemal siedem i pół na dziesięć i pół cala; na błyszczącej, srebrnej obwolucie widniał ogromny, 

jasnoczerwony napis "KRSNA". Był to transcendentalny cud, który Śrila Prabhupad z szacunkiem 

trzymał w rękach.  

 

Próbując spojrzeć mu przez ramię widzowie z trudem powstrzymywali się od napierania na 

Prabhupada. Jednak nie powstrzymali się od okrzyków zachwytu, kiedy Prabhupad z uśmiechem 

otworzył książkę. Sprawdził ilustracje, druk, papier, oprawę i powiedział: "Bardzo ładna". 

Następnie zatrzymał wzrok na jednej ze stron i przez chwilę czytał w skupieniu. Potem podniósł 

głowę i oznajmił, że właśnie nadeszła niezwykle cenna książka, Kryszna, i że wszyscy powinni ją 

przeczytać. Trzymając jedną w ręku, a inne mając ułożone przed sobą, powiedział, że każdy, kto 

chce, może podejść i kupić egzemplarz dla siebie.  



 

Zrobił się harmider i ludzie zaczęli wyciągać ręce z dziesięciodolarowymi banknotami i błagalnie 

prosić o książki. Prabhupad szybko sprzedał wszystkie książki i nie zostawił nawet jednej dla 

siebie.  

 

Widok Śrila Prabhupada sprzedającego książkę Kryszna był dla bhaktów najbardziej 

widowiskowym wydarzeniem festiwalu. Stojąc w grupach wpatrywali się w książki, całkowicie 

nimi zaabsorbowani, i rozmawiali o rozrywkach Kryszny oraz o tym, jakie wrażenie wywrą one na 

Amerykanach.  

 

Brahmananda opowiedział jak w 1967 roku w Nowym Jorku, Prabhupad oddał próbny egzemplarz 

Nauk Pana Caitanyi. Tuż przed nadejściem książki Śrila Prabhupad rozmawiał w swoim pokoju 

z Satyavratą, uczniem, który przestał przychodzić do świątyni z powodu nieporozumień ze swymi 

braćmi duchowymi. Kiedy Prabhupad otrzymał egzemplarz Nauk Pana Caitanyi, przejrzał go 

z wielką uwagą, a następnie dał Satyavracie w prezencie.  

 

Brahmananda był zdumiony, kiedy zobaczył, że Śrila Prabhupad oddaje swój jedyny egzemplarz tej 

książki. Pomagał przy jej wydaniu i wiedział, z jaką dbałością Prabhupad ją pisał i z jaką 

niecierpliwością czekał przez cały rok, aby ujrzeć tę publikację. Kiedy jednak w końcu ją dostał, 

natychmiast oddał ją i to uczniowi, który nawet nie miał najlepszej świadomości. Satyavrata wziął 

książkę, podziękował, po czym wyszedł, aby więcej się już nie pokazać.  

 

Śrila Prabhupad chciał, aby jego uczniowie mieli takie samo gorące pragnienie rozprowadzania 

literatury świadomości Kryszny jak on. Jednak żaden z bhaktów nie wiedział, jak to robić. 

Rozprowadzanie magazynów i proszenie o niewielką dotację, to była jedna rzecz – ale sprzedać 

dużą książkę w twardej oprawie? Kiedy w kwietniu 1967 roku do Nowego Jorku przybył cały 

ładunek Nauk Pana Caitanyi, bhaktowie wynajęli ciężarówkę, odebrali książki z portu, wyładowali 

je na Drugiej Alei 26, a następnie porozsyłali do ośrodków ISKCON-u w Los Angeles, San 

Francisco, Bostonie, Montrealu i innych miastach. I tam książki już pozostały.  

 

Niektórzy bhaktowie próbowali zamieszczać ogłoszenia w gazetach albo też oddawali książki do 

księgarń w komis, ale nic z tego nie wychodziło. To, jak sprzedawać duże książki w twardej 

oprawie, pozostawało zagadką aż do chwili, gdy nastąpiło doniosłe, przypadkowe odkrycie.  

 

Pewnego dnia, w roku 1971, w drodze powrotnej do świątyni po harinamie w centrum San 

Francisco, dwóch brahmacarinów zatrzymało się na pobliskiej stacji benzynowej, aby zatankować 

benzynę. Kiedy jeden z pracowników podszedł do okna po pieniądze, bhakta pokazał mu książkę 

Kryszna. Mężczyzna okazał zainteresowanie, toteż bhaktowie zaczęli opowiadać mu o wspaniałości 

świadomości Kryszny. Gdy zaproponowali, aby wziął książkę jako zapłatę za benzynę, wyraził 

zgodę.  

 

Zdumieni tym, co się stało i zainspirowani sukcesem, następnego dnia ci sami brahmacarini poszli 

pod sklep spożywczy, wziąwszy ze sobą kilkanaście książek. I znów wydarzyło się to samo; tym 

razem sprzedali dwie książki.  

 

Keśava, prezydent świątyni w San Francisco, zadzwonił do Los Angeles do swego GBC (i 

jednocześnie brata), Karandhary, by powiedzieć mu o tym, co zaszło. "To cud!" – wykrzyknął 

Keśava. Karandhara zachęcił go do dalszych eksperymentów i wkrótce w świątyni w San Francisco 

sześciu bhaktów chodziło od drzwi do drzwi i prezentowało książki w domach. Kiedy Buddhimanta 

zaczął sprzedawać pięć książek dziennie, bhaktowie w innych świątyniach, a szczególnie w Los 

Angeles, San Diego i Denver, zapragnęli podążyć w jego ślady. Każdy, kto tego spróbował 

i sprzedał książkę, wpadał w radosne podniecenie.  



 

Mówiąc o swoich przeżyciach i doświadczeniach, bhaktowie sprzedający książki Śrila Prabhupada 

opisują szczególny smak, zupełnie inny od szczęścia, jakiego mogą doznać młodzi ludzie, którzy 

odkrywają jakąś technikę sprzedaży i stają w obliczu zbicia fortuny. Różnica polega na tym, że 

bhaktowie rozprowadzający książki robią to jako służbę oddania dla Kryszny, co wywołuje pewien 

rodzaj transcendentalnej ekstazy, która znacznie przewyższa nawet największe szczęście 

materialne.  

 

Zwykły handel tak bardzo różni się od sprzedawania literatury świadomości Kryszny, jak życie 

materialne różni się od życia duchowego. Ktokolwiek patrzy na życie duchowe z materialnego 

punktu widzenia, nie będzie go w stanie zrozumieć. Bhaktisiddhanta Sarasvati porównał takie 

empiryczne próby zrozumienia ekstazy świadomości Kryszny do prób poznania smaku miodu za 

pomocą lizania zewnętrznej strony słoika wypełnionego miodem.  

 

Młodzi chłopcy i dziewczęta, którzy zaczynali rozprowadzać książki w Ameryce, wiedzieli, że 

dając im świadomość Kryszny, Śrila Prabhupad uchronił ich od piekielnego życia, dlatego też 

chcieli mu pomóc w przekazywaniu świadomości Kryszny innym. A takie nauczanie było ekstazą, 

duchową ekstazą.  

 

W połowie roku 1971 świątynie sprzedawały już setki książek tygodniowo. Karandhara, menedżer 

Book Fund, zaczął wysyłać do świątyń w Północnej Ameryce i do Śrila Prabhupada biuletyny 

sankirtanu. Biuletyny podawały miesięczne wyniki poszczególnych świątyń i zachęcały do 

współzawodnictwa. Biuletyn Karandhary z grudnia 1971 roku podsumował nastrój roku i zachęcał 

bhaktów do zwiększenia wyników.  

 

Ostatnio, podczas akcji masowej sprzedaży książek, świątynia w San Francisco osiągnęła średnią 

20 książek "Kryszna" dziennie. Na czym polega ich technika? Keśava Prabhu mówi: "Po prostu 

uczyniliśmy to naszą priorytetową działalnością. Musisz po prostu chcieć to robić i włożyć 

maksymalny wysiłek. Gdziekolwiek idziemy, bierzemy ze sobą BTGs i książki "Kryszna" – na 

harinamy do pralni, do sklepu, chodzimy po domach od drzwi do drzwi, wszędzie". Wysilaliśmy 

mózgi próbując wymyśleć różne wyszukane i skomplikowane sposoby na zwiększenie sprzedaży, 

ale okazuje się, że nic nie daje większych rezultatów niż po prostu wzięcie książek we własne ręce 

i chodzenie od drzwi do drzwi z tą Bezprzyczynową Łaską. Zastanówmy się tylko, ile godzin 

dziennie poświęcamy na rozprowadzanie książek Śrila Prabhupada, co przecież jest najdroższą mu 

działalnością.  

 

Jednakże ostatecznego podsumowania sankirtanu w minionym roku dokonał sam Śrila Prabhupad, 

który napisał do Keśavy, "króla" rozprowadzania książki Kryszna.  

 

Otrzymałem wiele sprawozdań mówiących o tym, że moi uczniowie ze świątyni w San Francisco są 

niezrównani w rozprowadzaniu książek. Czasami sprzedają do siedemdziesięciu książek "Kryszna" 

dziennie. Jeśli to prawda, to po powrocie do Stanów z pewnością zatrzymam się w Waszej 

świątyni. Rozprowadzając moje książki na szeroką skalę zachęcacie mnie bardzo do tłumaczenia. 

Wszyscy pomagacie mi w wypełnianiu polecenia mojego Guru Maharajy, tak więc jestem Wam 

bardzo wdzięczny. Kryszna z pewnością pobłogosławi Was miliony razy za wykonywanie tej 

pracy.  

 

Mam nadzieję, że Wy wszyscy, moi ukochani uczniowie ze świątyni w San Francisco, cieszycie się 

dobrym zdrowiem i jesteście w radosnym nastroju.  

 

Kopie tego listu zostały rozesłane do wszystkich ośrodków Towarzystwa. Prabhupad zawsze 

udzielał błogosławieństwa wszystkim bhaktom, ale nikt nie pamiętał, aby kiedykolwiek wcześniej 



komuś powiedział, że otrzyma błogosławieństwa Kryszny "milionkrotnie"!  

 

Chociaż instrukcje, których Śrila Prabhupad udzielał w swoich listach, były zazwyczaj 

przeznaczone dla określonego bhakty, to często miały one powszechne zastosowanie. Listy Śrila 

Prabhupada wyraźnie dawały uczniom do zrozumienia, co powinno być ich priorytetową 

działalnością: rozprowadzanie książek.  

 

Jestem bardzo zadowolony, gdy słyszę, że sprzedajecie coraz więcej naszych książek i czasopism. 

Świadczy to o tym, że mocne jest również Wasze nauczanie. Im więcej będziecie nauczać, tym 

więcej książek będziecie sprzedawać. Moim największym pragnieniem jest, aby moje książki 

rozprowadzano na szeroką skalę.  

 

Ambicją Prabhupada było zastąpienie pospolitej literatury literaturą transcendentalną. W każdym 

domu powinien być przynajmniej jeden egzemplarz literatury świadomości Kryszny. Uzasadniał to 

w ten sposób, że jeśli ktoś przeczyta choćby jedną stronę, może wstąpić na ścieżkę wiodącą ku 

doskonałości. Napisał: "Jeśli jeden procent czytelników zostanie bhaktami, zmieni to świat". Firmy 

reklamujące i sprzedające swe produkty drogą wysyłkową były usatysfakcjonowane, gdy 

otrzymywały zamówienia od pięciu procent adresatów. Śrila Prabhupad mówił nawet o mniejszym 

procencie – o jednym procencie – który, jak sądził, może stać się czystymi bhaktami dzięki 

otrzymaniu książek. Również Pan Kryszna potwierdza to w Bhagavad-gicie: "Spośród wielu 

tysięcy ludzi jeden może dąży do doskonałości, a spośród tych, którzy doskonałość osiągnęli, 

zaledwie jeden zna Mnie naprawdę". Zatem, aby uczynić świat świadomym Kryszny, należało 

rozprowadzać miliony egzemplarzy transcendentalnej literatury.  

 

Śrila Prabhupad chciał, by jego uczniowie zrozumieli, dlaczego powinni rozprowadzać jego książki 

i w listach udzielał im na ten temat instrukcji.  

 

Definicję Boga można ująć w czterech słowach – Kryszna jest najwyższym kontrolerem. Jeśli 

będziecie o tym przekonani i będziecie z entuzjazmem nauczać, to z pewnością osiągniecie sukces 

i wyświadczycie największą przysługę wszystkim żywym istotom.  

 

Do Jayadvaity napisał:  

 

Te książki i czasopisma są naszą najważniejszą bronią propagandową, która ma pokonać ignorancję 

armii mayi. Im więcej takiej literatury będziemy produkować i rozprowadzać na całym świecie, tym 

bardziej uwolnimy świat od samobójczego działania.  

 

Do Jagadiśy napisał:  

 

Bardzo zainspirowało mnie Twoje sprawozdanie ze sprzedaży książek, gdyż dowodzi ono, że 

uważasz za swój obowiązek dopilnowanie, aby coraz więcej ludzi czytało naszą literaturę. Jest to 

mocna podstawa naszej działalności misyjnej. Żaden inny ruch nie ma tak obfitego źródła 

informacji, na którym mógłby oprzeć swoje nauczanie. Jeśli ktoś pozna filozofię świadomości 

Kryszny z naszych książek, to nabierze do niej przekonania.  

 

Prabhupad kładł nacisk na to, aby kontynuowano wszystkie główne programy świadomości 

Kryszny, łącznie z wielbieniem Bóstw, publicznym intonowaniem Hare Kryszna oraz 

prowadzeniem otwartych wykładów. Wszystkie te rzeczy są ważne, ale kiedykolwiek to możliwe, 

innym programom powinno towarzyszyć rozprowadzanie książek. Prabhupad napisał do 

sannyasina, którego głównym zajęciem było wygłaszanie publicznych wykładów:  

 

Rozprowadzaj tyle książek ile tylko możesz. Jeśli ktoś słucha jak prezentujemy filozofię, 



z pewnością mu to pomoże. Jeśli jednak kupi jedną książkę, może to zmienić jego życie. Zatem 

sprzedaż książek jest najlepszym nauczaniem. Sprzedawaj książki, urządzaj kirtany w publicznych 

miejscach, takich jak szkoły i uczelnie, nauczaj.  

 

To samo podkreślał w liście do Bhagavana dasa we Francji: "Co da Twoje trzyminutowe 

nauczanie? Jeśli jednak kupią książkę, to może zmienić ich życie".  

 

************  

 

Kolejny przełom w rozprowadzaniu książek nastąpił pod koniec roku 1972. Rok wcześniej 

w okresie Bożego Narodzenia bhaktowie sprzedawali książkę Kryszna po domach, chodząc od 

drzwi do drzwi, lecz tak naprawdę nikt nie był w pełni świadomy tego, jak znaczący mógł być 

okres świąteczny.  

 

Rameśvara: Maraton świąteczny odkryliśmy przypadkowo 22 grudnia 1972 roku w Los Angeles. 

Oczywiście, zauważyliśmy, że znacznie więcej osób robi wtedy zakupy i sklepy są otwarte czasami 

aż do północy. Stałem przed Burbank Zody's. W Los Angeles toczyło się ostre współzawodnictwo, 

które wzmagało się coraz bardziej, aż osiągnęło punkt szczytowy.  

 

Rozprowadzałem jak szalony przez cały dzień. Zebrałem około 350 dolarów i sprzedałem 650 

magazynów. Była już prawie dziesiąta w nocy. Byłem przekonany, że jest to nowy światowy rekord 

w ISKCON-ie i że tego dnia nikt nie może mnie w żaden sposób pobić. Chociaż sklep był otwarty 

do dwunastej, ruch zaczął się zmniejszać, więc pomyślałem: "Może powinienem już wrócić? 

Z pewnością wszyscy są już z powrotem. Bhaktowie zawsze wracają do świątyni przed ósmą. Będą 

na mnie czekać i nie pójdą spać. Nie powinienem do tego dopuścić". W ten sposób umysł 

przekonywał mnie, bym wrócił.  

 

Przed jedenastą sklep zupełnie opustoszał. Wsiadłem do samochodu i pojechałem do świątyni. 

W drodze powrotnej przejeżdżałem obok innego sklepu, zwanego Hollywood Zody's, na rogu 

Bulwaru Zachodzącego Słońca i Zachodniej Alei. Byłem w rozterce: zatrzymać się czy nie, 

ponieważ sklep był zatłoczony i miał być otwarty do północy. Postanowiłem jednak wrócić do 

świątyni. Myślałem, że inni bhaktowie prawdopodobnie są już z powrotem i nie śpią, tylko czekają 

na mnie, aby zobaczyć, ile książek rozprowadziłem, dlatego też się nie zatrzymałem.  

 

Mniej więcej za dziesięć dwunasta dotarłem w końcu do świątyni i wpadłem do pokoju sankirtana 

Jednak zastałem tam tylko sekretarza, Madhukanthę. Powiedziałem: "O, nie. Wszyscy już poszli 

spać?" Madhukantha odpowiedział: "Nie, nikt jeszcze nie wrócił". Byłem więc pierwszą osobą, 

która wróciła! Tak wyglądało odkrycie pierwszego maratonu świątecznego. Było to zupełnie nie 

planowane. Nikt nigdy nie kazał nikomu rozprowadzać do tak późnych godzin. Zrobiliśmy to 

spontanicznie.  

 

W końcu, około pierwszej trzydzieści nad ranem, wszyscy bhaktowie byli z powrotem. 

Siedzieliśmy razem i patrzyliśmy na mapę sankirtanu. Byliśmy tak podekscytowani i pełni 

gotowości, by ponownie wyruszyć na sankirtan, że nie mogliśmy spać. Myśleliśmy: "Gdzie 

możemy znaleźć najwięcej uwarunkowanych dusz, wśród których moglibyśmy rozprowadzać 

książki?" Nasz chrypliwy śmiech i hałas przypominały pijacką biesiadę i obudziły Karandharę, 

który spał obok w swoim biurze. Wszedł do pokoju potykając się i przecierając zaspane oczy. Ale 

gdy nas ujrzał i zobaczył, co się dzieje, wybuchnął śmiechem i posłał nas do łóżek, mówiąc: 

"Przygotujcie się na jutro". W ten sposób mieliśmy trzydniowy maraton – 22, 23 i 24 grudnia.  

 

Nikt wcześniej w historii naszego ruchu nie rozprowadził tylu książek. Sprzedanie dwudziestu 

pięciu do czterdziestu książek dziennie uważano dotychczas za wielkie wydarzenie. Lecz my przez 



trzy dni z rzędu rozprowadzaliśmy pięć do sześciu tysięcy egzemplarzy literatury dziennie. Jedna 

świątynia w ciągu zaledwie trzech dni rozprowadziła prawie osiemnaście tysięcy książek 

i czasopism.  

 

Kiedy Śrila Prabhupad otrzymał wieści o rozprowadzaniu książek w Los Angeles i w innych 

miastach Stanów Zjednoczonych, był bardzo zadowolony i zdumiony. Chociaż pochłaniało go 

wiele spraw dziejących się w ruchu na całym świecie, odsunął je na bok i rozkoszował się 

oszałamiającym sukcesem sprzedaży książek w Ameryce. Natychmiast wezwał swego osobistego 

sekretarza i zaczął dyktować listy.  

 

Mój drogi Ramesvaro,  

 

Otrzymałem Twój list z 27 grudnia 1972 roku i z wielką przyjemnością przeczytałem, ile książek 

sprzedaliście w ciągu trzech dni, od 22 do 24 grudnia 1972 roku. Aż trudno uwierzyć, że jedna 

świątynia mogła sprzedać ponad siedemnaście tysięcy książek w ciągu trzech dni! Dla mnie jest to 

dowód na to, że ludzie w Waszym kraju w końcu zaczynają trochę poważniej podchodzić do ruchu 

świadomości Kryszny. W przeciwnym razie dlaczego kupowaliby nasze książki? Widzą, że nasze 

dziewczęta i nasi chłopcy, bhaktowie, są tak szczerzy i tak poważnie głoszą posłanie świadomości 

Kryszny, że robi to na nich wrażenie i dlatego kupują książki. Jest to coś unikalnego w skali 

światowej. Jestem więc niezmiernie zadowolony ze wszystkich chłopców i dziewcząt w Los 

Angeles i na całym świecie, którzy rozumieją i doceniają tę wyjątkową wartość naszej 

transcendentalnej literatury i dobrowolnie ją rozprowadzają pomimo wszelkich trudności. Sam ten 

wysiłek zapewni im powrót do domu, do Boga. 

 

Tego samego dnia Prabhupad podyktował list do Karandhary.  

 

Nigdy nie przypuszczałem, że będziecie mogli rozprowadzać naszą literaturę w tak olbrzymich 

ilościach. Wnioskuję z tego, że to po prostu Kryszna błogosławi nas za Waszą szczerą pracę dla 

Niego. W tym zawiera się sekret mego sukcesu. Sukces pojawił się nie dlatego, że ja sam 

dokonałem czegoś wspaniałego, lecz dzięki szczerości tych, którzy mi pomagają. To oni wykonują 

tę pracę. Dlatego odnosimy sukces na całym świecie, tam, gdzie innym się nie powiodło. W tym 

wieku hipokryzji i oszustwa bardzo trudno znaleźć odrobinę szczerości, lecz ja mam takie 

szczęście, że Kryszna posłał mi Was wszystkich, chłopców i dziewczęta, którzy służą z całą 

szczerością. Proszę, przekaż im wszystkim moje najgłębsze wyrazy uznania.  

 

Listy Śrila Prabhupada wyrażające podziękowanie za maraton świąteczny i zapewniające bhaktów, 

że powrócą do Boga, sprawiły, że ruch rozprowadzania książek wkroczył w nowy rok z wielkim 

impetem. Bhaktowie bezustannie szukali nowych sposobów i miejsc do rozprowadzania książek. 

Ustanawiane były coraz to nowe rekordy i planowano zwiększenie rezultatów w przyszłości.  

 

Praghosa: Regularnie przychodziłem do świątyni w Detroit na wieczorne wykłady i od czasu do 

czasu wykonywałem tam różne prace, pomagając bhaktom remontować świątynię. Każdego 

wieczoru malowałem i obserwowałem bhaktów wracających z sankirtanu. Wyglądali na 

zachwyconych i ożywionych. Zawsze byłem ciekawy, co robili poza świątynią, że wracali w takich 

nastrojach. Stałem na drabinie, malowałem i przysłuchiwałem się rozmowom, które toczyli siedząc 

na podłodze i pijąc gorące mleko. Rozmawiali o tym, jak zapukali do czyichś drzwi i wówczas 

zdarzyło się to czy tamto. Bardzo mnie to pociągało.  

 

Tydzień po tym, jak wprowadziłem się do świątyni, ktoś zapytał, czy chciałbym spróbować 

rozprowadzać książki. Poszedłem więc, ubrany w dhoti i z tilakiem. Książki prezentowałem 

otwarcie. Podchodziłem do ludzi i dawałem im zaproszenie oraz książkę. Mówiłem o jej 

zawartości, pokazywałem zdjęcie Prabhupada i prosiłem o dotację. Radość, którą z tego czerpałem, 



była wprost niesłychana. Dawało mi to wprost niesamowite szczęście. Tak naprawdę to nikt z nas 

nie potrafił powiedzieć, dlaczego było to tak ekstatyczne.  

 

Nocami leżeliśmy i nie mogliśmy spać. Wszyscy brahmacarini mieszkali w jednym wielkim 

pokoju. Leżeliśmy na podłodze w śpiworach i szeptaliśmy do siebie: "Co mówiłeś ludziom na 

sankirtanie?" Chociaż światło było już zgaszone, wszyscy rozmawiali o tym, w jaki sposób 

prezentowali książki Prabhupada.  

 

Tripurari: Mój związek ze Śrila Prabhupadem był zasadniczo związkiem w separacji. Wielu 

spośród starszych bhaktów Prabhupad szkolił osobiście, ale ja nigdy czegoś takiego nie 

doświadczyłem. Śrila Prabhupad uczył mnie bardziej z wewnątrz mojego serca. Myślę, że tak jest 

w przypadku wszystkich bhaktów, którzy rozprowadzają książki. Czują się bardzo blisko związani 

z Prabhupadem, lecz nigdy nie mieli z nim wiele osobistego kontaktu. Przyczyną tej bliskości 

i uczucia, że znają Prabhupada bardzo dobrze, było rozprowadzanie książek. Prabhupad powiedział, 

że sprzedawanie książek jest jego życiem i duszą.  

 

*************  

 

Latem 1973 roku bhaktowie odkryli, że na koncertach mogą w ciągu kilku godzin rozprowadzić 

setki książek Kryszna. Książka ta, dostępna teraz jako trylogia w miękkich okładkach, ze wstępem 

napisanym przez George'a Harrisona, była atrakcyjna szczególnie dla młodzieży. W lipcu 

Rameśvara powiadomił Prabhupada, który przebywał w Londynie, że świątynia w Los Angeles 

rozprowadza dwa tysiące książek Kryszna tygodniowo i że podczas jednego koncertu bhaktowie 

sprzedali sześćset książek w ciągu dwóch godzin.  

 

Bhaktowie w Los Angeles stwierdzili, że Tripurari oraz kilku innych bhaktów przodujących na 

sankirtanie powinni podróżować od świątyni do świątyni i dzielić się swym doświadczeniem 

z innymi. Rameśvara napisał do Prabhupada: "To łaska Śri Śri Rukmini-Dvarakadhiśy [Bóstw ze 

świątyni w Los Angeles], że możemy posyłać tak wielu bhaktów do innych ośrodków. To jest 

prawdziwe bogactwo Nowej Dvaraki". 3 sierpnia Śrila Prabhupad odpisał.  

 

Rozprowadzanie książek jest bez wątpienia naszą najważniejszą działalnością. Świątynia nie jest 

miejscem przeznaczonym do jedzenia i spania, tylko bazą, z której możemy wysyłać naszych 

żołnierzy do walki z mayą. Walka z mayą oznacza, że musimy zalać uwarunkowane dusze 

deszczem książek. Tak jak podczas wojny bomby spadają z nieba niczym ulewny deszcz. [...]  

 

Podoba mi się również Wasz plan posyłania najlepszych ludzi w celu nauczania innych. Szkolenie 

innych to prawdziwy rozwój świadomości Kryszny. Kontynuujcie ten program, tak aby 

w przyszłości każdy bhakta w naszym ruchu znał sztukę rozprowadzania książek. W pełni to 

aprobuję.  

 

Sura: Vaiśesika i ja sprzedawaliśmy książki na lotnisku. Vaiśesika podchodził do ludzi i mówił: 

"Jak się pan miewa? Wszelka chwała ruchowi śri-krsna-sankirtana, który jest największym 

błogosławieństwem dla całej ludzkości i który oczyszcza serce". Powtarzał modlitwy Śiksastaki 

Pana Caitanyi prosto z książek, a mimo to je sprzedawał. Na okładkach książek były obrazki 

przedstawiające Krysznę i sceny duchowe. Niektórzy bhaktowie wątpili, czy ludzie w ogóle 

rozumieją, że te książki odnoszą się do nich. Lecz Prabhupad chciał, abyśmy je rozprowadzali. 

Mówił, że powinniśmy nauczać o wartości tych książek. Kiedy jakiś bhakta zapytał go, co 

powinniśmy mówić, kiedy sprzedajemy książki, Prabhupad odpowiedział krsne sva-dhamopagate. 

Jest to werset mówiący o tym, że Śrimad-Bhagavatam jest jaśniejące jak słońce i wzeszło po to, aby 

w tym wieku ciemności obdarzyć ludzi religią. Powtarzaliśmy również i ten werset i z wiarą 

rozprowadzaliśmy książki.  



 

Wychodziliśmy do ludzi i widzieliśmy, że świadomość Kryszny faktycznie robi na nich wrażenie. 

Ujmowało ich to, że bhaktowie są bardzo poważni i szczerzy. Codziennie na sankirtanie 

spotykaliśmy ludzi, którzy doceniali książki Śrila Prabhupada. Czasami nam też dokuczano, ale – 

jak mówił Prabhupad – trudności są zawsze. Jego słowa po prostu potwierdzały wszelkie nasze 

realizacje. Śrila Prabhupad powiedział, że sprzedawca książek będzie spotykał się z trudnościami, 

ponieważ czasami będzie akceptowany, a czasami odrzucany, ale powinien to tolerować.  

 

Na lotnisku spotykaliśmy profesorów, prawników – wszelkiego rodzaju ludzi, którzy zatrzymywali 

się, by porozmawiać. Wysuwali różne zarzuty, a my bezustannie musieliśmy bronić książek i ruchu 

Prabhupada i przemawiać w jego imieniu. Takie sytuacje zdarzały się o wiele częściej, niż wtedy, 

kiedy niczym dzieciaki rozmawialiśmy na parkingach z kobietami i prosiliśmy je o pięćdziesiąt 

centów za paczkę kadzideł. Musieliśmy prezentować książki Prabhupada osobom wykształconym, 

stykaliśmy się z mayavadi, naukowcami, biznesmenami, ludźmi bardzo inteligentnymi; 

prezentowaliśmy je w Chicago, Nowym Jorku, Los Angeles i San Diego. Ludzie byli tam bystrzy 

i twardzi. To sprawiło, że zaczynaliśmy rozumieć książki Prabhupada w sposób bardziej dojrzały 

i prezentować je tak, że mogliśmy przekonać nawet tych, którzy nie chcieli dać się przekonać. 

Musieliśmy studiować te książki.  

 

*************  

 

Rozprowadzanie książek nabrało jeszcze większego rozmachu, kiedy do Stanów Zjednoczonych 

powrócił Tamala Kryszna Goswami, który przez cztery lata pełnił funkcję strefowego sekretarza 

Śrila Prabhupada w Indiach. Przyłączywszy się do swego przyjaciela, Visnujany Swamiego, 

pomógł zorganizować sankirtanową grupę Radha-Damodara, która podróżowała autobusem 

z Bóstwami Radha-Kryszny, rozprowadzała książki i urządzała festiwale w całych Stanach 

Zjednoczonych.  

 

Grupa ta wzbudziła szczególne zainteresowanie Śrila Prabhupada, który zgodził się, aby zaciągnęła 

ona pożyczkę u BBT na zakup dalszych autobusów. W ten sposób utworzono armię sankirtanu 

podróżującą w odnowionych autobusach Greyhound. Pod koniec roku 1974 grupa Radha-

Damodara dysponowała trzema autobusami, furgonetkami i sporą liczbą osób. Prabhupad nazywał 

autobusy "ruchomymi świątyniami" i zalecał bhaktom z Radha-Damodara, by kontynuowali swoją 

działalność, zapewniając, że Pan Caitanya jest z nich bardzo zadowolony. "Rad jestem, że 

zrozumieliście, jak ważne są moje książki" – pisał Prabhupad. "Po to właśnie zawsze mówię o ich 

znaczeniu. Niech wszyscy je kupują".  

 

Śrila Prabhupad zachęcał członków grupy Radha-Damodara, aby powiększyli ją do setek 

autobusów i w ten sposób wypełniali misję Śri Caitanyi Mahaprabhu, którą jest głoszenie 

świadomości Kryszny w każdym mieście i w każdej wiosce. Kiedy między świątynią w Los 

Angeles a grupą BBT, którą kierował Tripurari, oraz grupą Radha-Damodara wywiązało się ostre, 

transcendentalne współzawodnictwo, Prabhupad obserwował je z przyjemnością.  

 

Inną grupą utworzoną w roku 1974 była grupa bibliotekarska BBT. Zaczęło się od tego, że 

Hridayananda Goswami posłał kilku brahmacarinów ze swojej podróżującej grupy, by sprzedawali 

książki na prestiżowych uniwersytetach w Nowej Anglii. Później cała jego grupa przekształciła się 

w bibliotekarską grupę BBT, wspieraną przez profesjonalne biuro sprzedaży w Los Angeles. Wtedy 

to bhaktowie zaczęli sprzedawać całe komplety książek Śrila Prabhupada, łącznie 

z opublikowanymi i dopiero mającymi się ukazać częściami siedemnastotomowej Caitanya-

caritamrty i sześćdziesięciotomowego Śrimad-Bhagavatam. Już pierwsze próby zostały uwieńczone 

ogromnym sukcesem.  

 



Śrila Prabhupad marzył o czymś takim już od długiego czasu. Zanim jeszcze przybył do Ameryki, 

sprzedawał egzemplarze Pierwszego Canto bibliotekom w Indiach. Dzięki jego wysiłkom 

w Nowym Delhi pierwsze tomy jego dzieła otrzymała United States Library of Congress. Teraz 

spełniało się jego pragnienie ujrzenia tych książek we wszystkich bibliotekach i na wszystkich 

uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. Rameśvara, kierownik BBT, napisał w jednym 

z biuletynów przeznaczonych dla wszystkich świątyń.  

 

Śrila Prabhupad jest coraz bardziej zainteresowany tym programem i czyni go jednym z naszych 

priorytetów. Wysyła z powrotem do Stanów Zjednoczonych Jego Świątobliwość Satsvarupę dasa 

Goswamiego, sekretarza GBC, który obecnie służy jako osobisty sekretarz Śrila Prabhupada. Ma on 

osobiście prowadzić i organizować bibliotekarski program BBT.  

 

Pod przewodnictwem Satsvarupy grupa przemierzyła Stany Zjednoczone wzdłuż i wszerz. Każdego 

tygodnia bhaktowie sprzedawali dziesiątki zamówionych książek bibliotekom uniwersyteckim, 

włączając w to biblioteki Yale, Harvardu, Columbii, Princetonu i Stanfordu. Po upływie kilku 

miesięcy profesorowie zaczęli pisać pochlebne recenzje, a wielu z nich zamówiło książki Śrila 

Prabhupada, aby wykorzystać je na kursach w szkołach wyższych. Po umieszczeniu kompletów 

książek w większości bibliotek amerykańskich i kanadyjskich, grupa bibliotekarska BBT przeniosła 

swą działalność do Europy i Indii, gdzie odniosła taki sam sukces.  

 

Dr Alex Wayman, profesor sanskrytu na Uniwersytecie Columbia, napisał:  

 

Z wielką przyjemnością przeczytałem ostatnio Śrimad-Bhagavatam w pierwszorzędnym wydaniu 

autoryzowanym przez A.C. Bhaktivedantę Swamiego Prabhupada. Na każdej stronie widoczne jest 

niezwykłe oddanie, dbałość o wierną prezentację tekstów sanskryckich i przekazanie ich cennego 

znaczenia. Jestem pewien, że to monumentalne dzieło dotrze do odległych zakątków świata 

i przyniesie wzniosłą nowinę Bhagavatam licznym mieszkańcom Zachodu, którzy w przeciwnym 

razie nie otrzymaliby tej sposobności.  

 

Prabhupad z przyjemnością czytał wyrazy uznania pochodzące od zachodnich uczonych i często 

pokazywał swoim gościom ich recenzje na temat książek. "Bardzo podoba mi się program 

sprzedawania książek bibliotekom", napisał. "Próbujcie zwiększyć liczbę zamówień do 

pięćdziesięciu tysięcy".  

 

Kiedy we wrześniu 1974 roku Śrila Prabhupad był przez kilka tygodni chory, najlepszym 

lekarstwem były dla niego sprawozdania ze sprzedaży książek. Do grupy bibliotekarskiej napisał: 

"Kiedykolwiek otrzymuję informacje o sprzedaży książek, czuję, jak przybywa mi sił. Wasze 

sprawozdanie dodaje mi sił nawet teraz, kiedy jestem osłabiony". W tym samym okresie napisał do 

Rameśvary.  

 

Jeśli chodzi o ilości sprzedawanych książek, to proszę, kontynuujcie swoje wysiłki. Jest to jedyna 

pociecha w moim życiu. Pomyślne wieści ze sprzedaży książek dodają mi młodzieńczej energii.  

 

Pod koniec roku 1974 Śrila Prabhupad powrócił do zdrowia. Jego BBT również znajdowało się 

w stanie rozkwitu. Świątynie ponownie współzawodniczyły w szaleńczym maratonie świątecznym. 

Biuro BBT w Los Angeles poinformowało Prabhupada, że w ciągu tego roku sprzedano około 387 

tysięcy książek w twardych okładkach, co stanowiło 67-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem 

poprzednim. Sprzedano prawie 4 miliony Back to Godhead – 89% więcej niż w roku ubiegłym. 

W sumie amerykańskie BBT sprzedało poszczególnym świątyniom 6668000 książek i czasopism, 

czyli 60% więcej niż rok wcześniej.  

 

Takie wieści budziły w Śrila Prabhupadwi "młodzieńczą energię" i na początku roku 1975 



wszystko wskazywało na to, że w nadchodzącym roku bhaktowie zwiększą – podwoją i potroją – 

zdumiewające już liczby z roku 1974. Ponadto rozwijały się również nowe oddziały BBT 

w różnych krajach na całym świecie.  

 

Śrila Prabhupad chciał mieć pewność, że produkcja i sprzedaż jego książek będą w przyszłości 

kontynuowane i w tym celu w roku 1972 utworzył jako niezależną jednostkę Bhaktivedanta Book 

Trust. BBT miało działać wyłącznie dla korzyści Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości 

Kryszny, jednakże miało istnieć niezależnie.  

 

Statut wydawnictwa oznajmiał, że powiernicy BBT powinni dzielić pieniądze, jakie uzyskują ze 

sprzedaży książek świątyniom ISKCON-u na dwa fundusze: jeden na drukowanie książek, a drugi 

na kupowanie posiadłości dla ISKCON-u i wznoszenie świątyń. Prabhupad wierzył, że jeśli będą 

przestrzegać formuły "pół na pół", to Kryszna zapewni ISKCON-owi sukces. Raz po raz 

odwoływał się do tej formuły w swych rozmowach i listach, a nawet w objaśnieniach do Śrimad-

Bhagavatam.  

 

Prabhupad upoważnił powierników BBT do sporządzania planów, które następnie miały być mu 

przedstawiane do zatwierdzenia. Osobiście ustanowił standardy i wytyczne postępowania dla 

powierników wydawnictwa. Wszelkie zmiany wymagały konsultacji ze Śrila Prabhupadem.  

 

A zmian Śrila Prabhupad szczególnie nie lubił. On decydował o wymiarach książki, szacie 

graficznej, proponował wysokość nakładu, sposoby transportu, wysuwał sugestie związane ze 

sprzedawaniem książek świątyniom – decydował prawie o każdym aspekcie działalności 

wydawniczej BBT. Ingerował nawet wtedy, gdy któraś ze świątyń nie uiściła zapłaty należnej BBT.  

 

To bardzo źle, jeżeli duże świątynie, które stanowią przykład dla całego towarzystwa, nie płacą 

swoich rachunków. Jest to zupełnie niewłaściwe. Usiłuję wycofać się z działalności 

administracyjnej, lecz jeśli prezydenci i członkowie GBC stwarzają tego typu zakłócenia, to jak 

mogę być spokojny? Mogę być spokojny tylko wtedy, gdy wszystko automatycznie idzie we 

właściwy sposób.  

 

Prabhupad był wymagającym menedżerem. Powiedział: "Zgodnie z zaleceniami wedyjskimi, nigdy 

nie należy lekceważyć ognia, długów i chorób. Należy się ich pozbyć za wszelką cenę".  

 

Śrila Prabhupad widział sprzedaż książek (między innymi) jako podstawę ekonomicznie mocnego 

ISKCON-u. Inne biznesy były dopuszczalne, lecz najlepsza była sprzedaż książek, jako że łączyła 

nauczanie z dobrym źródłem dochodów. Prabhupad napisał do jednego z prezydentów świątyń:  

 

Bardzo podnoszą mnie na duchu wieści o tym, jak wspaniale rozprowadzane są nasze książki. To 

nasze główne zadanie na całym świecie. Jeśli skupicie na tym całą swą uwagę, nigdy nie będzie 

brakowało funduszy.  

 

Przy innej okazji napisał:  

 

Co się tyczy przywiązywania dużej wagi do interesów przez niektórych liderów Towarzystwa, to 

powinieneś zrozumieć, co oznacza to słowo. Interes oznacza pomoc w propagowaniu świadomości 

Kryszny. Nauczanie wymaga wsparcia finansowego – poza tym nie potrzebujemy żadnych 

interesów. O ile się orientuję, to nasz ruch możemy utrzymać ze sprzedaży książek.  

 

*************  

 

Członkowie ruchu świadomości Kryszny rozprowadzali książki Śrila Prabhupada z wielką 



determinacją. To pozwoliło im doświadczyć istoty miłosnej służby dla Kryszny – służby 

w separacji, która jest najwyższą duchową ekstazą. Mistrz duchowy Śrila Prabhupada zwykł 

mawiać: "Nie próbuj ujrzeć Boga, tylko działaj w taki sposób, aby Bóg zobaczył ciebie". Innymi 

słowy, jeśli uczniowie Śrila Prabhupada będą posłusznie wypełniać polecenia sługi sługi sługi 

Kryszny, to z pewnością zwrócą na siebie uwagę Najwyższego Pana.  

 

Śrila Prabhupad powiedział, że najlepszym sposobem przyciągnięcia uwagi Kryszny jest 

skierowanie innej osoby ku świadomości Kryszny. Dlatego bhaktowie rozprowadzający książki 

czuli, że ich mistrz duchowy odwzajemnia się im w szczególny sposób i to pobudzało ich do dalszej 

służby i sprzedawania książek. 

 

Sanjaya: Z filozoficznego punktu widzenia rozumieliśmy, że rozprowadzanie książek jest tym, 

czego oczekuje od nas mistrz duchowy. Wiedzieliśmy o tym. Było to dla nas oczywiste. Mieliśmy 

również naprawdę idealistyczne podejście – czuliśmy, że te książki i czasopisma zmienią świat. Po 

przyjściu do świadomości Kryszny możesz zobaczyć, że ten świat jest naprawdę podły, że wszystko 

jest nieczyste, ludzie są zazdrośni, że materialne życie jest okropne. Możesz to zobaczyć. Nie 

sądzisz, że sam możesz to zmienić, ale czujesz, że każdy, kto otrzyma jedną z książek Prabhupada 

i przejrzy ją, ulegnie duchowej przemianie. Nie było co do tego wątpliwości. Czuliśmy, że 

w przyszłości, w miarę rozwoju świadomości Kryszny, świat ulegnie wielkiej przemianie. 

Prabhupad powiedział również, że jeśli ludzie choćby dotkną jednej z tych książek, ich życie się 

zmieni. Wierzyliśmy w te książki i w Śrila Prabhupada.  

 

Keśava Bharati: Kiedy sprzedajesz książkę, czujesz, że Prabhupad ci się w pewien sposób 

odwzajemnia. Nasze wewnętrzne doznanie w momencie, gdy ktoś wziął książkę, różniło się 

niesłychanie od tego, czego doświadczaliśmy, gdy ktoś wziął po prostu kadzidło czy coś w tym 

rodzaju. Kiedy rozprowadzaliśmy książki, cały dzień czuliśmy obecność Prabhupada. Nie mieliśmy 

wrażenia, że jesteśmy na uboczu tylko dlatego, że inni bhaktowie byli fizycznie bliżej Prabhupada. 

Bhaktowie sankirtanu zawsze czuli się bardzo ożywieni. Czytaliśmy o tym, jak Haridasa Thakura 

wyruszał, by nauczać, jak tarzał się po ziemi i błagał innych, by intonowali Hare Kryszna. Tego 

rodzaju rzeczy inspirowały nas.  

 

Vaiśesika: Myśleliśmy o tym, że Prabhupad spędza tak wiele czasu przy dyktafonie pracując nad 

książkami. Medytowaliśmy o tym, że sypia jedynie kilka godzin dziennie i minimalizuje wszystkie 

inne potrzeby, by pisać. Zatem my również próbowaliśmy zredukować inne czynności i po prostu 

chodziliśmy i rozprowadzaliśmy książki. Prabhupad powiedział, że bhakta powinien mieć nastrój 

sześciu Goswamich, więc codziennie śpiewaliśmy te modlitwy. Czuliśmy, że istnieje między nami 

prawdziwy związek. Już na początku pewien bhakta zapytał mnie: "Czy wiesz, gdzie jest 

Prabhupad?", po czym odpowiedział: "W swoich książkach". Zawsze panował tego typu nastrój. 

Zawsze czuliśmy ten związek.  

 

Jagaddhatri-devi dasi: Kiedy rozprowadzałam książki Śrila Prabhupada, zrozumiałam, że w ten 

sposób mogę zadowolić go najbardziej. Pomagałam mu w wypełnianiu instrukcji jego mistrza 

duchowego i dlatego był zadowolony. A jeszcze bardziej był zadowolony, gdy robiłam to dobrze. 

Ciągle słyszałam, że Bhaktisiddhanta Sarasvati był zadowolony, jeśli ktoś sprzedał choćby jedno 

czasopismo, gdyż liczył się nastrój sankirtanu, że ktoś wyszedł do ludzi i próbował rozdawać laskę 

uwarunkowanym duszom.  

 

Zawsze chciałam brać udział w jakiejś działalności dobroczynnej. Lubię uczucie płynące z robienia 

czegoś dla ludzi, a to jest najlepszy sposób pomagania ludziom. Pomagasz im powrócić do Boga. 

Taka była moja motywacja. Zbliżając inne żywe istoty do Kryszny, automatycznie oczyszczaliśmy 

samych siebie.  

 



Lavanga-latika-devi dasi: Słuchaliśmy tego, co Śrila Prabhupad mówił i wiedzieliśmy, że zawsze 

czyta z tych książek, ze Śrimad-Bhagavatam, i naucza, aby dawać tę wiedzę innym – i to czyniło 

wszystko bardzo prostym. Wiedzieliśmy, czego Śrila Prabhupad chce. Zawsze mówił, że 

przekazuje nam tę wiedzę, a kiedy ją posiądziemy, powinniśmy rozdawać ją innym. Śrila 

Prabhupad przybył do Ameryki, aby nauczać wraz ze swymi uczniami. Musimy więc to robić, 

ponieważ takie jest pragnienie Prabhupada. Poświęcał tak wiele czasu na tłumaczenie tych książek, 

abyśmy mogli je rozprowadzać. Po prostu mieliśmy pragnienie dawania ich innym i chcieliśmy, 

aby ludzie mieli te książki w swoich domach.  

 

**************  

 

Vrindavana, Indie20 kwietnia 1975 roku  

 

Śrila Prabhupad zainstalował Bóstwa podczas uroczystego otwarcia świątyni Kryszna-Balaramy. 

Obecnych było prawie tysiąc uczniów, a gościem honorowym był gubernator prowincji Uttar 

Pradesh. To wspaniałe otwarcie było uwieńczeniem wielu lat wytężonych wysiłków i szczytowym 

osiągnięciem Śrila Prabhupada i jego ruchu. Po ofiarowaniu Krysznie i Balaramie pierwszego arati, 

Prabhupad, nadal stojąc na ołtarzu, zwrócił się do tłumu z wyjaśnieniem, że jest to świątynia 

międzynarodowa i mogą przyjeżdżać tu ludzie z całego świata, by wielbić Gaura-Nitai, Kryszna-

Balaramę oraz Radha-Krysznę i przyjąć Ich schronienie.  

 

Tego samego wieczoru Śrila Prabhupad siedział w swoim pokoju wraz z kilkoma członkami GBC. 

Guziki kurty miał rozpięte z powodu upału. Bose stopy wyciągnął pod niskim stolikiem 

i odpoczywał, a bhaktowie siedzieli wokół niego przy nikłym świetle stojącej na biurku lampki. 

Powiedział, że otwarcie świątyni jest kamieniem milowym, lecz nadal muszą iść dalej, a nie tylko 

delektować się sukcesem. Zanim świątynia i dom gościnny zostaną oddane do użytku, trzeba zrobić 

jeszcze wiele rzeczy.  

 

Śrila Prabhupad wybiegł myślami poza Vrindavanę: "Wznoszenie świątyń jest tak ważne, że 

skłonny jestem wydać wiele lakh na otwarcie świątyń takich jak ta. Ale chociaż świątynie są tak 

istotne, to produkcja książek jest jeszcze ważniejsza". W ten sposób, nawet podczas okazałego 

otwarcia świątyni, Śrila Prabhupad zdecydowanie podkreślał priorytet produkcji książek.  

 

Wydawało się jednak, że Śrila Prabhupad jest niezadowolony, ponieważ z winy redaktora sanskrytu 

produkcja Caitanya-caritamrty od miesięcy stała w miejscu. Z nachmurzoną miną powiedział, że 

chociaż ukończył Caitanya-caritamrtę, to nadal nie ukazała się ona w druku. Ukończył również 

wszystkie cztery tomy Czwartego Canto Śrimad-Bhagavatam i zaczynał Piąte, jednakże jak na razie 

wydano tylko jeden tom Czwartego Canto.  

 

Któryś z bhaktów, nie zrozumiawszy tej uwagi, stwierdził, że teraz Prabhupad udaje się na Hawaje, 

zatem będzie mógł pisać w spokoju i ciszy. Prabhupad rzekł, że nie czuje się zainspirowany do 

pisania, gdy jego manuskrypty nie są publikowane.  

 

Przez kilka lat BBT działało w Nowym Jorku, ale teraz miało zostać przeniesione do Los Angeles. 

Radhavallabha miał pełnić funkcję kierownika produkcji, a Rameśvara, kierownik BBT, mógłby 

mieć dzięki temu ściślejszy nadzór nad działalnością wydawnictwa. Rameśvara nie wiedział 

o zaległościach w publikacji manuskryptu Caitanya-caritamrty; dowiedział się o tym dopiero teraz, 

we Vrindavanie. Obiecał Prabhupadwi, że natychmiast przygotuje BBT w Los Angeles do 

produkcji i rozpocznie pracę nad wydaniem Caitanya-caritamrty.  

 

To, że w latach 1973 i 1974 Śrila Prabhupad ukończył cały manuskrypt Caitanya-caritamrty 

w ciągu osiemnastu miesięcy, było nie lada osiągnięciem, ponieważ w tym samym czasie był 



bardzo zajęty wieloma sprawami związanymi z zarządzaniem. Jednocześnie bezustannie 

podróżował. Musiał stawić czoła poważnym problemom wywołanym przez liderów, którzy 

porzucili swoje pozycje. Osobiście pełnił obowiązki sekretarza GBC w Indiach, a także miał do 

czynienia z innymi organizacyjnymi sprawami ISKCON-u. Autoryzował wiele ogromnych 

pożyczek z BBT i zatwierdzał kierunki ekspansji i rozwoju ISKCON-u na całym świecie. Oprócz 

tego regularnie odpisywał na ogromne ilości listów, codziennie rozmawiał z gośćmi i, gdziekolwiek 

się udał, wygłaszał wykłady z Bhagavatam. Jedynym czasem, który pozostawał mu na pisanie, były 

godziny zaraz po przebudzeniu. Codziennie o pierwszej w nocy zasiadał do pracy i przez dwie lub 

trzy godziny wytrwale nagrywał swoje tłumaczenia.  

 

Los Angeles 20 czerwca 1975 roku  

 

Gdy Prabhupad przybył do Los Angeles, bhaktowie zgotowali mu radosne powitanie. Towarzyszyli 

mu starsi sannyasini oraz sekretarze GBC, łącznie z Kirtananandą Swamim, Visnujaną Swamim, 

Brahmanandą Swamim, Tamala Kryszną Goswamim i innymi. Później, siedząc w swoim pokoju – 

jednym z ulubionych – napomknął o zaległościach w publikacji książek. Zdawał się być lekko 

zirytowany, lecz mówił niewiele. Jednakże widok świątyni i Bóstw Rukmini-Dvarakadhiśa sprawił 

mu dużą przyjemność.  

 

W krótkiej mowie powitalnej wyjaśnił, dlaczego tak bardzo ponagla swoich uczniów, by 

produkowali książki. "Osobiście nie mam żadnych kwalifikacji – zwrócił się do nich 

z wyściełanego pluszem vyasasanu – ale po prostu próbuję zadowolić mego guru. To wszystko. 

Mój Guru Maharaja poprosił mnie: ŤJeśli zdobędziesz jakieś pieniądze, drukuj książkiť. Było to 

prywatne spotkanie, rozmowa nad Radha-kundą. Byli tam również niektórzy z moich starszych 

braci duchowych. Tak więc Guru Maharaja mówił do mnie: ŤOdkąd mamy tę marmurową 

świątynię Baghbazar, pojawiło się wiele niesnasek. Wszyscy myślą, kto będzie zajmował ten czy 

tamten pokój. Pragnę więc sprzedać tę świątynię razem z jej marmurami i drukować książkiť. 

Zatem usłyszałem z jego własnych ust, że bardzo chce książek. Powiedział mi osobiście: ŤJeśli 

otrzymasz jakieś pieniądze, drukuj książkiť. Dlatego kładę na to taki nacisk – gdzie jest książka? 

Gdzie jest książka? Bądźcie więc tak dobrzy i pomóżcie mi. Taka jest moja prośba. Drukujcie tyle 

książek, ile to tylko możliwe, w tak wielu językach, jak to tylko możliwe, i rozprowadzajcie je na 

całym świecie. Wtedy ruch świadomości Kryszny automatycznie będzie się rozrastał".  

 

Następnego ranka, podczas spaceru po Venice Beach, Śrila Prabhupad postawił niezwykłe 

ultimatum. Otoczony przez bhaktów, szedł lekko uderzając laską w piasek. "Tych siedemnaście nie 

opublikowanych tomów – rozpoczął – to wielki problem dla naszego ruchu".  

 

"Tak, Prabhupad"- odpowiedział Rameśvara, uważny i zatroskany. Inni bhaktowie również 

przytaknęli ze zrozumieniem. Należy coś z tym zrobić.  

 

Prabhupad kontynuował: "Trzeba je opublikować natychmiast". "Tak, Prabhupad" – odpowiedział 

Rameśvara posłusznie.  

 

"Myślę więc, że możemy je wydrukować w ciągu dwóch miesięcy" – stanowczo powiedział Śrila 

Prabhupad.  

 

Rameśvara nie był pewien, czy dobrze usłyszał. Wydawnictwo dopiero co zostało otwarte. Artyści 

nie mieli nawet światła w pokojach. Dwa miesiące – to jest nielogiczne, niemożliwe. Teraz 

nadeszła stosowna chwila, by poinformować Śrila Prabhupada o planach zwiększenia produkcji. 

Rameśvara podszedł bliżej.  

 

"Śrila Prabhupad – zaczął – spotykaliśmy się parę razy, aby przedyskutować tę sprawę i teraz, kiedy 



BBT mamy w końcu tutaj, sądzę, że możemy zwiększyć produkcję czterokrotnie. Myślę, że zamiast 

jednej książki w ciągu czterech miesięcy, możemy produkować jedną książkę na miesiąc". Teraz 

Rameśvara i Radhavallabha szli razem obok Śrila Prabhupada. Z drugiej jego strony byli Tamala 

Kryszna Goswami i Brahmananda Swami.  

 

"Jedna książka w ciągu miesiąca" – powiedział Śrila Prabhupad, jak gdyby myśląc na głos 

i rozważając tę propozycję. "To znaczy ponad rok. To za wolno". Inni bhaktowie spojrzeli na 

Rameśvarę i Radhavallabhę, którzy niepewnie patrzyli jeden na drugiego.  

 

"Musicie zrobić wszystkie te książki w ciągu dwóch miesięcy" – odezwał się ponownie Śrila 

Prabhupad. Tym razem dwaj menedżerowie usłyszeli wyraźnie. Byli oszołomieni i nie mogli w to 

uwierzyć.  

 

"Śrila Prabhupad – powiedział Rameśvara – nie wydaje mi się, by to było możliwe. Może będziemy 

mogli produkować szybciej.." Nagle Śrila Prabhupad zatrzymał się. Mocno wbił laskę w piasek, 

odwrócił się do Rameśvary i powiedział bez gniewu, lecz bardzo poważnie: "Niemożliwe to słowo 

ze słownika głupców".  

 

W tym momencie Rameśvara uświadomił sobie, że jego życie duchowe jest zagrożone. Gdyby 

powiedział teraz "niemożliwe" oznaczałoby to, że nie ma wiary w reprezentanta Kryszny, że nie ma 

wiary w moc Boga. Musi odrzucić swoje materialne kalkulacje i zdrowy rozsądek.  

 

Podczas gdy Rameśvara i Radhavallabha stali jakby odjęło im mowę, Śrila Prabhupad ruszył do 

przodu, a wraz z nim inni bhaktowie. Kiedy Rameśvara i Radhavallabha ich dogonili, wszyscy 

patrzyli na nich i zdawali się mówić: "Dajcie spokój. Przestańcie wątpić. Musicie to zrobić". 

Rameśvara zapytał Śrila Prabhupada, czy może przedyskutować tę kwestię z innymi bhaktami 

z BBT, a potem zdać sprawozdanie. "O tak – odrzekł Śrila Prabhupad – zrób, cokolwiek jest 

konieczne". Rameśvara i Radhavallabha zawrócili, podczas gdy Śrila Prabhupad wraz z innymi 

bhaktami kontynuował spacer po plaży.  

 

Podczas programu porannego w świątyni, Rameśvara i Radhavallabha próbowali skoncentrować się 

na mantrowaniu japa i na wykładzie Prabhupada, ale jedyną rzeczą, o której mogli myśleć, były 

przygotowania do wyprodukowania siedemnastu tomów w ciągu dwóch miesięcy. Zanim spotkali 

się z pracownikami wydawnictwa, sami nabrali przekonania, że wykonanie polecenia Śrila 

Prabhupada jest możliwe. Jak gdyby miała zstąpić jakaś mistyczna moc. W ten czy inny sposób 

mogą to zrobić. Przedstawili więc plan i przekonali innych pracowników.  

 

"To możliwe" – stwierdził później Rameśvara rozmawiając ze Śrila Prabhupadem.  

 

"Hmm" – odpowiedział Śrila Prabhupad.  

 

Rameśvara postawił jednak pewne warunki. Aby korekta bengali przebiegała sprawnie, redaktorzy 

powinni mieć możliwość regularnego konsultowania się ze Śrila Prabhupadem. Śrila Prabhupad 

natychmiast wyraził zgodę i dodał, że gotów jest zostać w Los Angeles tak długo, jak to konieczne 

i zatroszczyć się o to, aby mogli dotrzymać terminu. Inne zastrzeżenie Rameśvary było takie, że 

obrazy mogą nie być najlepszej jakości, ponieważ artyści będą pracować tak szybko, jak to się 

mieści w ludzkich możliwościach. "Lepszy rydz niż nic" – powiedział Śrila Prabhupad. Gdy 

Rameśvara wspomniał, że artyści będą mieli wiele technicznych pytań, Prabhupad zgodził się 

poświęcić czas na rozwianie ich wątpliwości. Przystał również na to, aby do obrazów dodano 

zdjęcia świętych miejsc w Indiach związanych z Caitanya lila.  

 

Po spotkaniu ze Śrila Prabhupadem, Rameśvara i Radhavallabha poczuli, że mają szansę. Opuścili 



pokój Śrila Prabhupada i zbiegli na dół po schodach. Maraton się zaczął!  

 

**************  

 

Chociaż Śrila Prabhupad powiedział, że zostanie w Los Angeles, wkrótce postanowił, że będzie się 

trzymał swego pierwotnego planu podróży. Czując się odpowiedzialnym za dobro swych uczniów 

w całym kraju, wyruszył w podróż po trzynastu ośrodkach ISKCON-u w USA i Kanadzie. Jednak 

po niecałym miesiącu powrócił do Los Angeles, aby sprawdzić, czy pracownicy jego wydawnictwa 

wypełniają swoje zobowiązanie.  

 

Śrila Prabhupad był zadowolony ze szczerości swoich uczniów. Poprosił ich, aby wyprodukowali 

siedemnaście książek w ciągu dwóch miesięcy, a oni, zamiast wyjaśniać mu, dlaczego jest to 

niemożliwe, potraktowali to polecenie tak poważnie, że nie przyszło im na myśl, by je odrzucić, 

zmienić czy zmodyfikować. Zamiast zmieniać polecenie, przekształcili swoje życie. Przekroczyli 

granicę zwykłych ludzkich możliwości i podjęli nadzwyczajny wysiłek. W rezultacie zarówno Śrila 

Prabhupad, jak i jego uczniowie odczuwali wielką satysfakcję. Jak powiedział Prabhupad, celem 

całego tego przedsięwzięcia było zadowolenie Pana Caitanyi i poprzednich acaryów.  

 

Śrila Prabhupad postanowił udać się w następny objazd po Stanach Zjednoczonych i odwiedzić 

Laguna Beach, San Diego, a następnie Dallas. Stamtąd miał pojechać do Nowego Orleanu i na 

pobliską farmę ISKCON-u w Mississippi. W dalszych planach było Detroit, Toronto, Boston 

i Nowy Jork, a w końcu podróż do Europy i Indii.  

 

Śrila Prabhupad uważał, że jego podróże są niezbędne do szerzenia świadomości Kryszny. Jak 

powiedział w mowie powitalnej w Berkeley podczas swojej ostatniej wyprawy: "Podróżuję po 

całym świecie dwa albo trzy razy do roku. Mam obowiązek dopilnować, by moi uczniowie, którzy 

przyjęli mnie na guru, nie upadli. To jest moją troską".  

 

Prabhupad troszczył się o swoich uczniów, ale myślał również o wszystkich innych ludziach. Nie 

mogąc zaznać spokoju z powodu upadłego i pełnego ignorancji stanu ludzkości – szczególnie na 

Zachodzie – chciał pomóc tej części świata, w której posługiwano się językiem angielskim. Taka 

była jego motywacja, kiedy dwa lata temu chory wstał z łóżka i poleciał samolotem z Kalkuty do 

Londynu, aby wziąć udział w Ratha-yatrze. Pragnął nauczać na Zachodzie, gdzie ludzie znajdowali 

się w mocnych szponach spekulatywnych filozofii, zaprzeczali istnieniu Boga i wychwalali 

przyjemności zmysłowe. Większości ludzi niełatwo będzie zmienić swój pełen ignorancji sposób 

życia, lecz Prabhupad powiedział, że gdyby mógł przemienić w czystego bhaktę chociaż jedną 

osobę, wówczas jego wysiłek byłby uwieńczony sukcesem.  

 

Przez kilka miesięcy Prabhupad intensywnie pracował nad realizacją swoich tak istotnych planów 

w Indiach, lecz potem zawsze wracał na Zachód, by znowu podróżować i nauczać. Obie rzeczy 

były niezbędne – zarówno rozwój jego projektów w Indiach, jak i podróże po krajach zachodnich. 

 

Detroit 2 sierpnia 1975 roku  

 

Alfred Ford, prawnuk Henry'ego Forda, został urzeczony świadomością Kryszny, gdy spotkał 

w Detroit kilku uczniów Śrila Prabhupada i przeczytał książkę Bhagavad-gita As It Is. Przyjął 

zasady świadomości Kryszny, zaczął regularnie mantrować szesnaście rund i teraz był inicjowanym 

uczniem Śrila Prabhupada, Ambarisą. Dzisiaj Ambarisa czekał na Śrila Prabhupada na lotnisku za 

kierownicą białej limuzyny Lincoln Continental. Ujrzawszy zbliżającego się Śrila Prabhupada, 

wstał ze swego miejsca i złożył pokłon. Tak jak zwykły kierowca otworzył Śrila Prabhupadwi tylne 

drzwi limuzyny, zamknął je i powrócił na swoje miejsce.  

 



"My, bhaktowie, również mamy samochody – powiedział Prabhupad, kiedy ruszyli – lecz używamy 

ich, by udać się do świątyni oraz by rozprowadzać książki. Wszystko można wykorzystać dla 

Kryszny. Tu mamy syna bogatego człowieka, Alfreda Forda. Udzielamy mu trochę nauk 

duchowych i dzięki temu jest szczęśliwy".  

 

Wśród uczniów Śrila Prabhupada w Detroit była Elisabeth Reuther, teraz Lekhaśravanti-devi dasi, 

córka przywódcy związków zawodowych, Waltera Reuthera. Ambarisa powiedział Prabhupadwi, 

że rodziny Fordów i Reutherów były wrogo do siebie nastawione, lecz teraz dwoje ich potomków 

spokojnie współpracuje ze sobą w świadomości Kryszny. Śrila Prabhupad był zadowolony z pokory 

tych dwojga uczniów. Traktował ich w szczególny sposób, ale nie oznaczało to, iż jest zaślepiony 

faktem, że pochodzą z takich sławnych rodzin. Ambarisa i Lekhaśravanti uważali siebie za pokorne 

sługi vaisnavów.  

 

W drodze do świątyni samochód Prabhupada mijał ogromny, nowoczesny budynek, na którym 

powiewały flagi wielu krajów oraz widniał ogromny napis: "Światowy Zarząd Centralny, Ford". 

Jeden z bhaktów zwrócił się do Ambarisy i zapytał: "To tutaj pracujesz?"  

 

Prabhupad odezwał się z tylnego siedzenia: "Nie, on jest właścicielem".  

 

Gdy mijali ogromny, przebudowywany fragment miasta, Prabhupad zapytał: "Co to jest?"  

 

"To jest Centrum Odrodzenia Detroit" – odpowiedział Ambarisa. "Nigdy nie doczekają się 

odrodzenia" – stwierdził Prabhupad.  

 

Świątynia w Detroit mieściła się w starym, ceglanym domu, a pokój świątynny znajdował się na 

poddaszu, na drugim piętrze. Termin dzierżawy wkrótce dobiegał końca i Govardhana, prezydent 

świątyni, poszukiwał nowego miejsca. Pokazał Prabhupadwi fotografie budynków, które bhaktowie 

brali pod uwagę. Jednym z nich była rezydencja nieżyjącego już przedsiębiorcy samochodowego, 

milionera Lawrence'a Fishera. Govardhana oznajmił, że miejsce to będzie prawdopodobnie 

kosztowało zbyt dużo i że jest położone w złym sąsiedztwie.  

 

Prabhupad jednak wykazał zainteresowanie. W istocie cokolwiek bhaktowie uważali za złe, 

Prabhupadwi wydawało się dobre albo przynajmniej nietrudne do naprawienia. Jeśli chodzi 

o wysoki wskaźnik przestępczości na tym terenie, powiedział: "Nie musicie się niczego obawiać. 

Po prostu intonujcie Hare Kryszna i rozdawajcie prasadam. Zaproście wszystkich ludzi 

z sąsiedztwa, złodziei i łotrów, aby intonowali i jedli prasadam, a nie będziecie mieli żadnych 

kradzieży".  

 

Bhaktowie podkreślali, że Detroit uważane jest w USA za stolicę przestępczości i że uboga 

dzielnica slumsów, w której położona jest posiadłość, słynie z handlu narkotykami, grabieży 

i morderstw. Śrila Prabhupad powtórzył, że nie powinni się obawiać. "Ja mieszkałem na Bowery" – 

powiedział i opisał, jak włóczędzy siusiali na drzwi prowadzące do budynku i leżeli w bramie, ale 

kiedy chciał wejść do budynku, wstawali i mówili: "Tak, proszę pana. Niech pan przejdzie".  

 

"Postarajcie się o to miejsce – powiedział Prabhupad – i intonujcie tam Hare Kryszna dwadzieścia 

cztery godziny na dobę. Jeśli pojawi się złodziej, powiedzcie: ŤNajpierw zjedz prasadam, a potem 

weź, cokolwiek chceszť. Co my takiego mamy?"  

 

Śrila Prabhupad pojechał z Ambarisą i kilkoma członkami GBC, aby obejrzeć posiadłość. Spotkali 

się z właścicielem i kobietą, która przedstawiła się jako pośredniczka handlu nieruchomościami.  

 

Kiedy właściciel oprowadzał ich po terenie posiadłości, Prabhupadwi jeszcze bardziej przypadła 



ona do gustu. Budynek pałacowy usytuowany był na czterech akrach ziemi otoczonej wysokim, 

kamiennym murem. Były tam zniszczone teraz ogrody i alejki oraz fontanny i basen. Niektórzy 

bhaktowie uważali, że to miejsce, pełne ekstrawaganckich dekoracji z lat dwudziestych, jest 

zbytkowne, lecz Śrila Prabhupad dostrzegał jego wielki potencjał.  

 

Kiedy Prabhupad wszedł do przedsionka i ujrzał ozdobne włoskie płytki oraz marmurowe 

sklepienia, zaczął się uśmiechać. Następnie cała grupa weszła do holu, którego wysoki sufit zdobiły 

klasyczne, rzeźbione ornamenty w kształcie liści, rozety i ręcznie malowane gipsowe kwiaty. Potem 

przeszli do sali balowej z marmurową podłogą i wysokim, sklepionym sufitem pomalowanym 

w ten sposób, że przypominał wczesnowieczorne, błękitne niebo z chmurami i gwiazdami. 

Specjalne oświetlenie dawało efekt naturalnego blasku gwiazd. Trzy marmurowe łuki znajdujące 

się w końcu holu dokładnie przypominały projekt ołtarza dla Bóstw, który Prabhupad dał swoim 

świątyniom. Można tam było zainstalować trzy ołtarze, a salę balową, po niewielkiej renowacji, 

zamienić w świątynię. W obecności właściciela Prabhupad nie wypowiedział swego zdania na 

temat przydatności sali balowej, ale dla bhaktów było to oczywiste.  

 

Następnie wycieczka odwiedziła małą przystań. Było to coś w rodzaju mieszczącego się w budynku 

garażu z wodą, który mógł pomieścić kilka jachtów. Przylegał on do kanału, który łączył się 

z pobliską rzeką Detroit. Prabhupad napomknął, że bhaktowie mogliby nabyć łódź w celu 

nauczania.  

 

Prabhupad i towarzyszące mu osoby przechodzili z jednego okazałego pokoju do drugiego. 

Oglądali wiele rzeźbionych kamiennych kolumn, malowanych ręcznie podłóg, ścian wyłożonych 

kafelkami z Włoch i Grecji oraz sufity zdobione pozłacanymi figurkami. W wielu pokojach wisiały 

staroświeckie, rzadko spotykane kryształowe żyrandole. Były tam bawialnie, biblioteki, jadalnia, 

pokój do gry w bilard, pokój muzyczny, dwie sypialnie właściciela oraz inne sypialnie. Wszystko 

fantazyjne i ekstrawaganckie. "Każdy pokój wart jest fortunę" – powiedział Prabhupad na boku do 

bhaktów.  

 

Właściciel mówił o wpływach hiszpańskich, greckich, włoskich, a nawet Majów i Maurów. Zwrócił 

uwagę na to, że dwie ręcznie rzeźbione spiralne kolumny w pokoju jadalnym zostały ocalone ze 

starożytnego pałacu w Europie. Gdziekolwiek Śrila Prabhupad spojrzał, wszędzie widział przepych 

– znajdująca się wewnątrz domu marmurowa fontanna, ściana wyłożona kafelkami mieniącymi się 

wszystkimi kolorami tęczy, ręcznie malowane gzymsy, niezwykłe, ogromne łazienki ze 

wspaniałymi, importowanymi kafelkami i pozłacanymi akcentami.  

 

Po obchodzie Prabhupad, jego uczniowie, właściciel oraz pośredniczka usiedli razem w ogrodzie 

nad basenem przy osłoniętym parasolem stoliku. Śrila Prabhupad już wcześniej nadmienił swoim 

uczniom, że właściciel powinien podarować ten budynek na cele misyjne ISKCON-u i powiedział 

Brahmanandzie Swamiemu, aby zwrócił się do niego z taką prośbą. Ponieważ właściciel nie 

wymienił ceny, Prabhupad odezwał się.  

 

"Jesteśmy żebrakami" – zaczął. Był poważny, jednakże w jego głosie pobrzmiewała nutka humoru. 

Ambarisa i Upendra w zakłopotaniu zakryli twarze. "Nie mamy pieniędzy – śmiało kontynuował 

Prabhupad – dlatego prosimy cię, abyś podarował nam ten budynek".  

 

Właściciel spojrzał niedowierzająco na swą pośredniczkę, a następnie zaśmiał się nerwowo. 

"Wykluczone" – powiedział. "Nie mogę tego zrobić".  

 

Pośredniczka była również zaskoczona i zaniepokojona. "On nie może tego uczynić" – wyszeptała.  

 

"Nie mogę wam go oddać – wyjaśnił właściciel – ponieważ poniosłem straty utrzymując tę 



posiadłość. Muszę więc odzyskać pieniądze. Ta posiadłość pochłonęła większą część moich 

dochodów".  

 

"Zatem – powiedział Prabhupad – ile chcesz?" "Muszę dostać przynajmniej 350 tysięcy dolarów".  

 

Nikt z bhaktów nie śmiał się odezwać. Prabhupad pomyślał przez chwilę, a następnie powiedział: 

"Damy ci 300 tysięcy gotówką". "Muszę się nad tym zastanowić" – odpowiedział mężczyzna. 

Pośredniczka handlu nieruchomościami wstała i oznajmiła, że na ogół tego rodzaju transakcji nie 

zawiera się bezpośrednio z właścicielem. Prabhupad jednak ją zignorował i rozmawiał 

z właścicielem o pięknie posiadłości. Następnie wstał i w towarzystwie uczniów udał się na krótki 

spacer po ogrodzie.  

 

Govardhana zapytał Prabhupada, czy podoba mu się to miejsce, a Prabhupad odpowiedział: "Tak, 

komu by się nie podobał taki budynek?"  

 

"Ambarisy się nie podoba" – powiedział Govardhana.  

 

"O?"  

 

.Ambarisa powiedział, że według niego ta rezydencja jest mayą.  

 

"Tak – powiedział Prabhupad – Ale maya również jest Kryszną, a w służbie dla Kryszny możemy 

wykorzystać wszystko".  

 

Opuszczając alejkę ogrodową i kierując się do samochodu, Prabhupad zapytał Ambarisę: "A więc 

jak? Czy to możliwe?"  

 

"Tak, Prabhupad. To możliwe".  

 

Natychmiast po przybyciu do świątyni Ambarisa i Lekhaśravanti naradzili się. Jej spadek był 

ograniczony, ale mogła dać 125 tysięcy dolarów. Ambarisa musiał postarać się o resztę.  

 

Następnego dnia właściciel przyszedł zobaczyć się ze Śrila Prabhupadem. Towarzyszyły mu dwie 

kobiety i wszyscy wydawali się trochę podpici. Przyszedł powiedzieć, że zgadza się na propozycję. 

Prabhupad uśmiechnął się i potwierdził zamiar kupna.  

 

Nieco później Śrila Prabhupad otwarcie wyraził swoje zadowolenie. "Zobaczcie tylko – powiedział 

– nie miałem ani grosza, a zaoferowałem mu 300 tysięcy dolarów gotówką. I Kryszna dostarczył 

pieniędzy".  

 

Prabhupad powiedział właścicielowi posiadłości: "Jestem sannyasinem. Nie mam pieniędzy". Od 

swoich uczniów zebrał 300 tysięcy dolarów, ale teraz nadal nie miał pieniędzy. Po kilku dniach 

udał się do Toronto i nie wziął nic dla siebie. Wszystko należało do Kryszny i miało zostać 

wykorzystane w służbie dla Niego.  

 

*************  

 

W Toronto podróż Śrila Prabhupada po Ameryce Północnej została niespodziewanie przerwana. 

Z Nowego Delhi przyszedł telegram od Tejasa, oznajmiający, że jeśli Prabhupad chce się spotkać 

z Indirą Gandhi, to powinien natychmiast przyjechać. Telegram nie zawierał żadnych 

szczegółowych informacji, a sekretarz Śrila Prabhupada nie mógł dodzwonić się do świątyni 

w Delhi. Lecz Prabhupad nie potrzebował słyszeć nic więcej. Powiedział, że kiedy nadarza się 



pomyślna okazja, bhakta powinien działać natychmiast.  

 

Harikeśa zaplanował podróż w ten sposób, aby mogli zatrzymać się na noc w Montrealu. 

Z Montrealu mieli polecieć do Paryża, gdzie Prabhupad mógłby odpocząć przed udaniem się do 

Delhi. Gdy tylko rozniosła się wieść o rychłym wyjeździe Prabhupada, kilku bhaktów z Toronto 

usiłowało zobaczyć się z nim, by otrzymać ostatnie instrukcje dotyczące ich służby oddania. Z Los 

Angeles zadzwonił Rameśvara i naciskał Harikeśę, aby zadał Prabhupadwi szereg pytań 

redaktorskich z ostatniej chwili, dotyczących opisu budowy wszechświata z Piątego Canto Śrimad-

Bhagavatam. Pytania te jednak Prabhupad odrzucił jako nieinteligentne. Polecił, aby BBT po prostu 

drukowało książki w takiej postaci, w jakiej są.  

 

Do powrotu do Indii skłaniała Prabhupada nie tylko perspektywa spotkania się z panią premier, lecz 

również jego nie ukończone projekty – szczególnie Hare Kryszna Land w Bombaju. Zdaniem 

Brahmanandy Swamiego, Prabhupad wyglądał takiej sposobności, chcąc zakończyć swe podróże 

po Zachodzie i wrócić do Indii, by osobiście nadzorować tamtejsze projekty. Prabhupad dopiero co 

podyktował list do Surabhiego, do Vrindavany, wyrażając swe rozczarowanie, że bez niego nie 

mogą niczego dokonać.  

 

Wszyscy tylko piszecie do mnie listy. Bez mojej osobistej obecności nie potraficie nic zrobić. 

Tylko korespondencja. Mniejsza o to. Uważajcie, aby nie było żadnych zakulisowych machinacji 

podczas tej transakcji [kupna ziemi]. To bardzo ryzykowna rzecz, więc bądźcie ostrożni. Proszę, 

przysyłajcie mi regularne sprawozdania z budowy w Bombaju. Bardzo mi na tym zależy i będę 

zadowolony, jeśli będę je otrzymywał.  

 

Nowe Delhi 22 sierpnia 1975 roku  

 

O dziewiątej piętnaście rano Śrila Prabhupad wraz z kilkoma uczniami zajechał pod dom pani 

premier, gdzie stanęli w obliczu groźnie wyglądającej kontroli bezpieczeństwa. Dwa dni temu 

dokonano zamachu na premiera Bangladeszu i chodziły słuchy, że pani Gandhi miała być następna, 

dlatego też jej rezydencji strzegli uzbrojeni żołnierze. Strażnicy przy bramie wjazdowej 

zadecydowali, że cudzoziemcy nie mogą wejść do środka; wpuścili jedynie Śrila Prabhupada. Jeden 

ze strażników otworzył bramę, a inny zaprowadził Śrila Prabhupada do samochodu, który zawiózł 

go przed drzwi wejściowe pani premier.  

 

Tymczasem bhaktowie czekali zaniepokojeni przy bramie wjazdowej. Gdziekolwiek Prabhupad się 

udawał, zawsze towarzyszyli mu jacyś uczniowie. Tak więc teraz, niczym nadopiekuńczy rodzice, 

martwili się, że Prabhupad może potrzebować ich pomocy.  

 

Drobnym, ścieśnionym pismem Śrila Prabhupad wynotował w swoim małym notatniku na adresy 

punkty, które chciał przedyskutować z panią Gandhi.  

 

Najbardziej naglący punkt znajdował się na początku jego listy: pani Gandhi powinna przyznać 

wizy stałego pobytu zachodnim uczniom Prabhupada. Zaledwie przed paroma tygodniami kilku 

zagranicznych bhaktów przebywających w Mayapur zostało poproszonych o opuszczenie kraju. 

Prabhupad już od lat prosił o stałe wizy, kiedykolwiek spotykał się z gubernatorami, członkami 

Parlamentu, czy innymi wpływowymi ludźmi. Bhaktowie byli bezustannie proszeni o opuszczenie 

Indii w celu przedłużenia swych sześciomiesięcznych wiz. Musieli płacić za podróże, a przerwy 

w ich służbie poważnie hamowały pracę ISKCON-u w Indiach. Prabhupad chciał więc, aby Indira 

Gandhi zezwoliła na stały pobyt w Indiach pięciuset spośród jego zagranicznych uczniów.  

 

Inne punkty z listy Śrila Prabhupada były wskazówkami pism świętych dotyczącymi tego, jak pani 

premier mogłaby uczynić swe rządy świadomymi Kryszny – w duchu rządów wielkich rajarsich 



z czasów wedyjskich. Były to te same zasady świadomego Boga przywództwa, których nauczał, 

gdziekolwiek się udał. Żywił głębokie przekonanie, że gdyby przywódcy świata zastosowali się do 

nich, zapanowałaby era spokoju, pomyślności i szczęścia. Indira Gandhi wykazywała tendencję do 

autorytatywnych rządów, powinna więc sprawować je zgodnie ze wskazówkami wedyjskimi. 

Wtedy jej rządy staną się najbardziej efektywne i korzystne dla ogółu.  

 

Urzędnik rządowy otworzył drzwi samochodu, a następnie zaprowadził Śrila Prabhupada do pani 

premier. Kiedy Prabhupad wszedł do pokoju, Indira Gandhi wstała. Choć powitała go serdecznie 

i ofiarowała mu miejsce do siedzenia, natychmiast zauważył, że jest roztargniona. Bała się o swe 

życie. Otwarcie się do tego przyznała i dodała, że z tego względu nie jest to najodpowiedniejszy 

czas na ich spotkanie. Prabhupad miał wrażenie, że wolałaby w ogóle uniknąć tego spotkania i że 

zgodziła się na nie tylko dlatego, że obiecała. Zgodę na tę rozmowę uznał za dowód na to, iż pani 

premier ma pewne skłonności do życia duchowego, lecz zorientował się, że przynajmniej w trakcie 

tej wizyty nie może przedstawić obszernej rady, nad którą rozmyślał.  

 

Pani Gandhi pogratulowała Śrila Prabhupadwi działalności, którą prowadził na całym świecie. "To 

są dobrzy chłopcy" – rzekł i zapytał, czy mogłaby załatwić stałe wizy. Zgodziła się, lecz ponownie 

wspomniała o swym obecnym niepokoju. Rozmowa szybko dobiegła końca i Śrila Prabhupad 

wyszedł.  

 

Kilka dni później, będąc nadal w Nowym Delhi, Śrila Prabhupad otrzymał list od Rameśvary BBT 

w Los Angeles jakimś cudem wypełniało polecenie Śrila Prabhupada dotyczące wydania 

siedemnastu tomów w ciągu dwóch miesięcy. Zecerzy, redaktorzy, artyści oraz inni pracownicy 

w ekstazie zakończyli swój maraton zgodnie z planem! Kiedy pierwsze książki wróciły z drukarni 

i zostały ofiarowane na ołtarzu Rukmini-Dvarakadhiśy, bhaktowie płakali ze szczęścia, raz po raz 

intonując mantry do Śrila Prabhupada. Czuli, jaką moc ma polecenie ich mistrza duchowego, 

a siebie uważali za narzędzia użyte do wykonania zadania, które niegdyś wydawało się 

niewykonalne. 

 

Dzisiaj nasz zecer ukończył ostatni tom Caitanya-caritamrty. Do środy następnego tygodnia, 20 

sierpnia, wszystkie tomy będą w drukarni. Właśnie zaczynają przepisywać Piąte Canto, które 

z pewnością znajdzie się w drukarni przed Vyasa-pują.  

 

Pod obietnicą dostarczenia książek najpóźniej do października znajdowały się podpisy około 

sześćdziesięciu bhaktów: "Twoi niegodni słudzy z wydawnictwa ISKCON-u". W ich imieniu 

Rameśvara oświadczył:  

 

Nie pragniemy niczego poza produkowaniem i rozprowadzaniem milionów Twoich 

transcendentalnych książek w każdym mieście i każdej wiosce.  

 

Śrila Prabhupad odpisał im następnego dnia z Delhi:  

 

Co się tyczy Waszego pragnienia otrzymania wszystkich dwunastu canto, możecie być pewni, że je 

otrzymacie. Kryszna spełni Wasze gorące pragnienie.  

 

21 sierpnia, w dzień pojawienia się Pana Balaramy, Rameśvara wysłał Śrila Prabhupadwi telegram.  

 

DZIĘKI ŁASCE PANA BALARAMY NITYANANDY, ODDAMY DZIŚ DO DRUKU 

OSTATNI TOM CAITANYA-CARITAMRTY. DOKONANO TEGO DZIĘKI TWOJEJ ŁASCE 

I TWEMU BOSKIEMU POLECENIU.  

 

Chociaż Śrila Prabhupad wyjechał do Vrindavany, bhaktom udało się dostarczyć mu próbne 



egzemplarze wszystkich piętnastu tomów przed jego osiemdziesiątymi urodzinami przypadającymi 

na 31 sierpnia. Prabhupad obchodził uroczystość w świątyni i właśnie w chwili, gdy ceremonia 

dobiegła końca, do Vrindavany przybył bhakta z ostatnimi sześcioma tomami Caitanya-caritamrty.  

 

Śrila Prabhupad sprawdził książki z wielką przyjemnością i satysfakcją. Zadowolony był z oprawy 

graficznej i szybko pogrążył się w czytaniu o rozrywkach Pana Caitanyi. Bhaktom we Vrindavanie 

powiedział, że jest tak zainspirowany, iż myśli o pozostaniu i tłumaczeniu zamiast o podróżach. 

Bhaktowie z BBT tak szczerze zareagowali na jego prośbę, że wzrosło w nim pragnienie, by się im 

odwzajemnić. Napisał do: "Drogiego Rameśvary i innych".  

 

Podeszliście bardzo poważnie do publikowania oraz rozprowadzania książek i to jest sukcesem 

naszej misji. Potraktowaliście tę pracę poważnie i wiem, że mój Guru Maharaja jest z Was 

zadowolony ponieważ to jest właśnie to, czego pragnął. Tak więc dzięki temu wysiłkowi wszyscy 

powrócicie do domu, do Boga.  

 

Śrila Prabhupad widział, jak w ciągu kilku krótkich lat wydawnicze możliwości ISKCON-u 

rozwinęły się z małej, ręcznie obsługiwanej drukarni A. B. Dick z jego pierwszego sklepiku-

świątyni w Nowym Jorku do nowoczesnej firmy wydawniczej BBT w Los Angeles, wyposażonej 

w najnowsze, skomputeryzowane maszyny do składania i obsadzone załogą oddanych, ciężko 

pracujących menedżerów, redaktorów, korektorów, artystów, fotografów, projektantów, osób 

pracujących nad układem stron oraz fototechników. W Indiach, przed udaniem się na Zachód, Śrila 

Prabhupad musiał samotnie zmagać się całymi miesiącami, by zorganizować wydrukowanie 

pojedynczego tomu Śrimad-Bhagavatam. Teraz zaś obserwował, jak jego oddani uczniowie wysłali 

manuskrypty do druku tak szybko, jak szybko mógł ich dostarczyć, i równocześnie tłumaczyli je na 

wiele języków świata.  

 

Vrindavana 13 września 1975 roku  

 

Podczas Radhastami Śrila Prabhupad położył kamień węgielny pod ogromny budynek gurukuli 

mający przylegać do świątyni Kryszna-Balaramy. Powiedział, że kiedy budynek zostanie 

ukończony, bhaktowie powinni przyjąć tam pięciuset uczniów z całego świata. Okazałą świątynią, 

domem gościnnym i wkrótce gurukuli, Śrila Prabhupad zamierzał przyciągnąć do Vrindavany tak 

wiele osób, jak to tylko możliwe, aby przyjęły schronienie w Krysznie. W tym celu gotów był 

poświęcić wszystko, nawet spokojne pisanie. I dlatego wymagał poświęcenia również od swoich 

uczniów.  

 

Śrila Prabhupad powiedział, że bezustanne podróżowanie staje się coraz bardziej uciążliwe – i to 

był jeden z powodów jego powrotu do Indii. Nie zamierzał jednak zaprzestać podróżowania; gdyby 

nie podróżował, jego ruch nie mógłby zachować pełni życia i zdrowia. Dlatego, pomimo niewygód, 

gotów był kontynuować podróże. Uczniowie cały czas przysyłali mu zaproszenia i ostatnio Pusta 

Kryszna Swami zaprosił go do Afryki Południowej. Gdy Prabhupad przyjął zaproszenie, Pusta 

Kryszna szybko zorganizował dziesięć festiwali oraz inne spotkania w Durbanie i Johannesburgu. 

Programy te miały odbyć się na przestrzeni trzech tygodni w październiku.  

 

Bhaktowie z wyspy Mauritius, gdzie przeważała ludność hinduska, poprosili Prabhupada 

o odwiedziny i wspomnieli, że chce się z nim spotkać premier ich kraju. Prabhupad zgodził się. 

Opuściwszy Vrindavanę – z krótkimi postojami w Delhi, Ahmedabadzie i Bombaju – zmierzał do 

Afryki.  

 

Mauritius 24 października  

 

Prabhupad przybył na Mauritius, aby spotkać się z premierem. W dowód przyjaźni premier wysłał 



do dyspozycji Śrila Prabhupada samochód z szoferem i powiedział, że są oni do dyspozycji Śrila 

Prabhupada tak długo, jak długo pozostanie on na Mauritiusie. Pewnego dnia, przed udaniem się na 

wycieczkę po okolicy, Prabhupad zamierzał usiąść z prawej strony, gdy Pusta Kryszna Swami 

zasugerował: "Śrila Prabhupad, proszę, usiądź z drugiej strony. Tu jest bezpieczniej". Śrila 

Prabhupad zastosował się do jego rady. Przez pół godziny jechali piękną, górzystą okolicą nad 

brzegiem oceanu, mijając po drodze pola trzciny cukrowej. Później zatrzymali się, aby odbyć 

przechadzkę wzdłuż urwiska nad morzem. Kiedy wrócili do samochodu, Brahmananda Swami 

otworzył drzwi z prawej strony, na co Prabhupad powiedział zgodnie z sugestią Pusta Kryszny: 

"Nie, druga strona jest bezpieczniejsza".  

 

Kilka minut później, kiedy czarny Citroen Prabhupada znalazł się na zakręcie, nieoczekiwanie na 

tym samym pasie jezdni pojawił się jadący wprost na nich Volkswagen. Prabhupad siedział za 

Pusta Kryszną, a Brahmananda za kierowcą. Na chwilę przed pojawieniem się Volkswagena, Śrila 

Prabhupad usiadł po turecku i oparł się na lasce. Ujrzawszy pędzącego na nich Volkswagena, 

kierowca zahamował i skręcił w lewo, ale Volkswagen skręcił w tym samym kierunku. Doszło do 

czołowego zderzenia. Pusta Kryszna uderzył głową w szybę samochodu tak, że pękło szkło. 

Kierowca również uderzył głową w szybę i jego twarz zalała się krwią.  

 

Prabhupad nie ruszył się z miejsca i zachował kamienny wyraz twarzy Chociaż było już po 

wszystkim, Brahmananda objął go nagle pod wpływem szoku, jakby chcąc go chronić.  

 

Wróciwszy do siebie, Brahmananda wyskoczył z samochodu i machając ręką próbował zatrzymać 

jakiś samochód. Pusta Kryszna wysiadł i otworzył tylne drzwi. Śrila Prabhupad siedział ze zranioną 

twarzą, krwawiącą nogą i kawałkami szkła rozsypanymi na stopach. Nie powiedział ani słowa. Nie 

dał też żadnego znaku, jak się czuje. Nagle Pusta Kryszna uświadomił sobie, że stojący na zakręcie 

uszkodzony samochód stanowi niebezpieczeństwo dla innych. Przyłączył się zatem do stojącego na 

drodze Brahmanandy, by ostrzegać kierowców i próbować kogoś zatrzymać.  

 

Citroen i Volkswagen były całkowicie zniszczone, a kobieta i mężczyzna w Volkswagenie ranni. 

Wkrótce zatrzymało się kilka samochodów, a kiedy ranni otrzymali pomoc, Prabhupad i bhaktowie 

wsiedli do jednego z nich i udali się do świątyni.  

 

Harikeśa oczekiwał ich z niepokojem. Zastanawiał się, dlaczego Prabhupad tak bardzo się spóźnia, 

kiedy nagle Prabhupad wszedł do pokoju, nie mówiąc ani słowa. Widząc, że wszyscy trzej są ranni, 

Harikeśa wykrzyknął: "Mój Boże! Co się stało? Co się stało?" Ale Śrila Prabhupad wszedł po 

prostu do swego pokoju i usiadł w milczeniu. Jakiś bhakta przyniósł bandaże, aby opatrzyć rany 

widoczne na brodzie, ręce i nodze Prabhupada oraz na głowach Pusta Kryszny i Brahmanandy.  

 

Od chwili wypadku Śrila Prabhupad nie odezwał się słowem. W końcu powiedział: "Asann api 

kleśa-da asa dehah". I przetłumaczył: "ŤZ chwilą, kiedy przyjmujesz materialne ciało, pojawiają się 

niezliczone trudnościť. Siedzieliśmy sobie spokojnie w samochodzie, a tu w następnym momencie 

– krach". O zderzeniu wspomniał w kilku słowach, a Brahmananda Swami opowiedział, jak tuż 

przed wypadkiem Prabhupad podparł się laską i tym samym uniknął być może poważniejszych 

obrażeń.  

 

Prabhupad powiedział: "Przynieś trochę żywicy i turmeriku, zmieszaj to z odrobiną ługu 

i podgrzej". Prabhupad znowu zaczął mówić – o filozofii Bhagavata i praktycznych metodach 

leczenia. Jednakże wydarzenie to pozostawiło po sobie straszne wrażenie i Prabhupad poprosił 

bhaktów, aby zrobili kirtan. Powiedział, że Kryszna ich uratował. Biorąc pod uwagę to, że oba 

samochody zostały doszczętnie rozbite, ich obrażenia były nieznaczne.  

 

Prabhupad siedział niczym bohater bitwy, z żółtymi okładami w trzech miejscach, podczas gdy 



Harikeśa czytał na głos fragment Caitanya-caritamrty zatytułowany "Odejście Haridasa Thakury".  

 

Następnie Śrila Prabhupad zaczął mówić o niebezpieczeństwach związanych z podróżowaniem 

i zastanawiał się, czy jego ciągłe podróże są rzeczą rozsądną. Misja tłumaczenia Śrimad-

Bhagavatam i innej literatury vaisnavów była dla niego zbyt ważna, aby miał ryzykować życiem 

podróżując samochodami. Rozważał, czy przed powrotem do Bombaju nie odwiedzić Nairobi, ale 

teraz zdecydował, że odwoła wizytę. Powiedział, że nigdy nie chciał opuszczać Bombaju, ale 

przyjechał, ponieważ w Afryce poczyniono tyle przygotowań. Może ten wypadek był znakiem, że 

powinien wrócić do Indii?  

 

Następnego ranka, w towarzystwie kuśtykającego Brahmanandy i Pusta Kryszny, Śrila Prabhupad 

udał się na codzienną poranną przechadzkę, chociaż musiał uważać na zranione kolano. Znowu 

dyskutował ze swoimi uczniami o tym, czy powinien pojechać do Nairobi, czy też wrócić do Indii. 

Cyavana, prezydent ISKCON-u w Nairobi, nalegał, żeby Prabhupad przyjechał. Powiedział, że 

bhaktowie przygotowali się na jego przyjazd i oczekują go. Jeśli teraz odwoła swój przyjazd, to 

prawdopodobnie nie powróci przez długi czas. Inni byli zdania, że teraz po tym wypadku, w którym 

Śrila Prabhupad odniósł obrażenia, nie ma kwestii proszenia go, by nadal podróżował. Powinien 

udać się prosto do Bombaju.  

 

Prabhupad wysłuchał obu opinii, jednakże bardziej skłaniał się ku temu, by nie sprawiać zawodu 

bhaktom w Nairobi niż ku rekonwalescencji po wypadku. Zdecydował, że pojedzie do Nairobi.  

 

Jednak już po kilku spędzonych tam dniach Prabhupad zapragnął wrócić do Indii. Dochodziły go 

raporty o złym zarządzaniu w Bombaju i o tym, że w wyniku zmowy robotników, magazyniera 

i chaukidharów, skradziono materiały z terenu budowy. Wieści te tak bardzo go przygnębiły, że 

przestał tłumaczyć. Przestał nawet jeść. Chociaż znajdował się tysiące mil od Bombaju, rzeczy te 

bolały go dużo bardziej niż tamtejszych bhaktów. W istocie wielu z nich nie wiedziało nawet 

o kradzieży. Na pytanie Brahmanandy Swamiego, dlaczego nie je, Prabhupad odpowiedział: "Jak 

mogę jeść, kiedy kradną moje pieniądze?"  

 

Bombaj 1 listopada  

 

Samolot, którym Prabhupad leciał z Nairobi, wylądował w Bombaju o pierwszej w nocy, lecz 

pomimo tak późnej pory przywitało go w świątyni grono członków wspomagających i uczniów, 

a nawet paru sąsiadów. W drodze do swego pokoju zwierzył się im, że miał poważny wypadek 

i pokazał nawet bliznę na kolanie. Powiedział, iż cieszy się, że jest z powrotem. W liście z Bombaju 

napisał:  

 

Wypadek był fatalny, lecz mimo to Kryszna nas ocalił. [...] Może pozostanę tu przez pewien czas, 

aby ukończyć budowę naszej świątyni.  

 

Śrila Prabhupad natychmiast zabrał się do roboty Zwolnił inżyniera, którego obarczył 

odpowiedzialnością za powolne tempo prac i kradzież materiałów. Początkowo próbował uniknąć 

wynajęcia firmy budowlanej. Kazał Surabhiemu nadzorować wykonanie całego projektu i zlecać 

prace różnym podwykonawcom. Ale nie przyniosło to pożądanych efektów.  

 

Śrila Prabhupad pragnął zmienić zaistniałą sytuację, lecz w zasadzie nie widać było żadnej innej 

możliwości. "Przyszliśmy do świadomości Kryszny, aby żyć w wiecznym szczęściu" – powiedział 

do Surabhiego. "Tymczasem, zamiast rozkoszować się wiecznym szczęściem, cierpię z powodu 

wiecznego niepokoju". Zaapelował zatem do Surabhiego, Girirajy i innych, aby coś zrobili.  

 

Pewnego dnia plac budowy odwiedził jeden z członków wspomagających ISKCON-u, z zawodu 



inżynier budowlany, i powiedział, że zarówno budowa świątyni, jak i hotelu z łatwością może 

zostać ukończona w ciągu sześciu miesięcy. Prabhupad zwymyślał Surabhiego, który stwierdził, że 

sześć miesięcy to za mało. "Doigrałem się – pomyślał Surabhi – tracę służbę".  

 

Później, na uczcie niedzielnej, pojawił się następny członek wspomagający, pan Omkar Prakash 

Dir, piastujący funkcję naczelnego inżyniera ECC, jednego z największych i cieszących się dużym 

poważaniem przedsiębiorstw budowlanych w Indiach, i sprawdził stan robót. Na widok ich nędznej 

jakości przeraził się i stwierdził, że za dwa, trzy lata budynki się rozlecą.  

 

Giriraja, zainspirowany myślą o wynajęciu największej, najbardziej kompetentnej firmy 

budowlanej w Bombaju, podsunął ten pomysł Prabhupadwi, który także wykazał zainteresowanie. 

Początkowo Surabhi czuł się dotknięty, że pozbawia się go nadzoru nad pracami, ale po spotkaniu 

z panem Direm i jemu spodobały się proponowane zmiany.  

 

Bhaktowie podpisali z ECC kontrakt, a pan Dir sporządził plan pracy, z dokładnym 

wyszczególnieniem każdej fazy budowy i podaniem czasu jej ukończenia. Koszty były wyższe, ale 

Śrila Prabhupad był zadowolony z fachowych metod firmy. Teraz prace miały zostać wykonane tak 

szybko i fachowo, jak to tylko możliwe; a to liczyło się najbardziej.  

 

Prabhupad pozostał w Bombaju przez większą część listopada. Prace szybko posuwały się naprzód. 

Prabhupad objaśnił Surabhiemu, że nie ma kwestii pójścia na łatwiznę w celu zaoszczędzenia 

niewielkiej ilości pieniędzy. Ta świątynia musi być pięknym klejnotem, żeby ludzie z całych Indii 

chcieli tu przyjechać i pozostać. W czasie budowy we Vrindavanie Prabhupad ciągle podkreślał: 

"Po co ten przepych? Czemu nie zrobicie tego prościej?" Obecnie jednak pytał: "Dlaczego by nie 

zrobić tego z większym przepychem?" Świątynia musi być okazała i bogato zdobiona, cała 

wykładana marmurami. Hotel powinien być najwyższej klasy, z pięknie umeblowanymi pokojami 

oraz wykwintną restauracją, a budynek teatralny z klimatyzacją powinien należeć do najlepszych 

w Bombaju.  

 

"A może by zrobić podłogi z marmuru?" – zapytał Prabhupad mówiąc o pokojach hotelowych.  

 

"To będzie bardzo drogie" – zauważył Surabhi.  

 

"Nie martw się o pieniądze" – rzekł Prabhupad. "Jeśli możemy zrobić marmurowe podłogi, to zrób 

je". Surabhi wykonał to polecenie, lecz próbował zaoszczędzić trochę pieniędzy używając tańszego 

kamienia na podłogi w korytarzach hotelowych. Kiedy Prabhupad to zobaczył, był niezadowolony 

Powiedział, że wszystko powinno być z marmuru.  

 

Fundusze na budowę w Bombaju pochodziły głównie ze sprzedaży książek w Ameryce, skąd Śrila 

Prabhupad regularnie otrzymywał raporty. 18 listopada Rameśvara przysłał telegram z dobrymi 

wieściami:  

 

WYDRUKOWALIŚMY WŁAŚNIE MILION BTG. NASI BHAKTOWIE SZALEJĽ. OBIECALI 

ROZPROWADZIĆ WSZYSTKO W CIĽGU MIESIĽCA. HISZPAŃSKA BHAGAVAD-GITA 

OPUŚCIŁA JUŻ DRUKARNIĘ I PRZYNIESIE MILIONY DO TWYCH LOTOSOWYCH STÓP. 

WSZYSTKO TO MOŻLIWE TYLKO DZIĘKI TWEJ ŁASCE.  

 

Kiedy prezydent świątyni w Denver zapytał w liście o rozpoczęcie interesu z biżuterią, Śrila 

Prabhupad nie zaaprobował tego pomysłu.  

 

Dlaczego bhaktowie angażują się w interesy? To stwarza złą atmosferę. Powinniśmy prowadzić 

tylko jeden interes, a mianowicie sprzedaż książek. To wszystko. Gdy tylko staniecie się karmitami 



zainteresowanymi biznesem, narazicie na szwank swoje życie duchowe. Nie powinieneś tego dłużej 

popierać. Robienie biznesu zamiast sankirtanu nie jest rzeczą dobrą. Sankirtan jest bardzo dobry, 

chociaż grihasthowie mogą angażować się w inne interesy pod warunkiem, że oddadzą 

przynajmniej 50 procent swego dochodu. Jednak najlepszym interesem jest sankirtan.  

 

Prabhupad przewidywał, że dochód ze sprzedaży książek nie tylko pokryje koszty budowy 

w Bombaju, lecz sfinansuje także jego jeszcze ambitniejsze plany, jakie miał w związku z Mayapur. 

Zatwierdził plan, według którego wszystkie oddziały BBT miały przeznaczać minimum 

dwadzieścia pięć procent swego rocznego dochodu na realizację międzynarodowych projektów 

ISKCON-u w Indiach, a szczególnie na planowany rozwój miasta Mayapur z niebotyczną 

Świątynią Wedyjskiego Planetarium. Taka współpraca pomiędzy BBT z różnych krajów miała 

pomóc w zachowaniu jedności rozrastającego się ruchu świadomości Kryszny. Rozprowadzanie 

książek było dobrym interesem, a jednocześnie najlepszym nauczaniem. Taka była formuła 

Prabhupada: amerykańskie pieniądze połączone z duchową kulturą Indii. Zachęcał Rameśvarę, aby 

ta formuła stała się bodźcem dla sankirtanu w USA. 

 

Ameryka ma pieniądze, więc będzie to współpraca między ślepcem i kulawym. Stworzy to dobre 

stosunki między Indiami a Ameryką. Gdy nadarzy mi się następna okazja spotkania z Indirą 

Gandhi, poinformuję ją o tym, ile obcej waluty przysyłamy. Otrzymawszy Twoje inspirujące 

zapewnienie, że w miarę wzrostu ilości sprzedawanych książek wzrosną również kwoty wysyłane 

przez BBT, spróbujemy teraz rozpocząć projekty na Kuruksetra i w Jagannatha Puri. Na razie 

pieniądze wydajemy w Indiach, ale w końcu będziemy wykorzystywać je wszędzie. To bardzo 

wzmocni duchową pozycję Amerykanów.  

 

Zawsze polegaj na Guru i Krysznie, a z pewnością będziesz robił postęp.  

 

Od czasu maratonu w BBT latem 1975 roku, wydawnictwo dotrzymywało kroku Śrila 

Prabhupadwi. Pomiędzy nim a jego wydawnictwem i bhaktami sprzedającymi książki wywiązało 

się słodkie, transcendentalne współzawodnictwo. W listopadzie 1975 roku Prabhupad napisał do 

jednego z przodujących bhaktów sankirtanu.  

 

BBT oznajmia, że drukuje moje książki tak szybko, jak ja je tłumaczę, i że Wy będziecie je 

rozprowadzać równie szybko, jak oni je wydają. To dobrze. Jednakże nadal jestem z przodu 

z tłumaczeniami. Są mi dłużni Szóste Canto Śrimad-Bhagavatam, gdyż ja pracuję już nad 

Siódmym.  

 

Jednak w ostatnich miesiącach, głównie z powodu uwikłania w sprawy związane z zarządzaniem, 

twórcza wydajność Prabhupada zaczęła maleć.  

 

W rzeczy samej słowo tłumaczenie nie oddaje istoty pisarskiej pracy Śrila Prabhupada. Tłumaczył 

jedynie wersety i synonimy, natomiast jego najgłębsze przemyślenia – to, co określał mianem 

swych "osobistych ekstaz" – zawarte były w "objaśnieniach Bhaktivedanty". Praca nad 

znaczeniami, jak również tłumaczenie wersetów najlepiej wychodziły wówczas, gdy mógł myśleć 

o nich w ciągu dnia, a nie tylko wtedy, gdy włączał o pierwszej w nocy dyktafon. Tłumaczył 

nadzwyczaj poważną i złożoną wiedzę wedyjską, której nadawał współczesny kontekst, tak aby 

została zrozumiana przez zachodnich czytelników. Było to ogromne, wymagające niezmiernego 

wysiłku zadanie.  

 

Aby jak najlepiej dotrzeć do ludzi tego świata za pośrednictwem Śrimad-Bhagavatam, Śrila 

Prabhupad potrzebował naprawdę sprzyjających warunków. Dlatego też po zakończeniu festiwalu 

w Mayapur sporządził plan podróży, według którego za miesiąc miał być na Hawajach. Spodziewał 

się, że znajdzie tam korzystną atmosferę dla swej pracy literackiej.  



 

Hawaje 3 maja 1976 roku  

 

Po krótkich wizytach w kilkunastu miastach Indii, po przystankach w Melbourne, Auckland i na 

Fiji, Śrila Prabhupad zgodnie z planem przybył na Hawaje. Natychmiast zwiększyła się 

efektywność jego pracy pisarskiej.  

 

Pewnego ranka, po około tygodniowym pobycie w Honolulu, oznajmił podczas spaceru po plaży 

Waikiki, że tej nocy spodziewa się zakończyć ostatnie znaczenie do Siódmego Canto. Słysząc to 

Hari-śauri głośno wyraził swą radość. Prabhupad rzekł: "Mógłbym skończyć to bardzo szybko, ale 

muszę liczyć się z waszymi możliwościami zrozumienia. Pisanie z myślą o przeciętnym człowieku 

wymaga głębokiego namysłu i wielkiej uwagi".  

 

Prabhupad natychmiast przystąpił do pracy nad Ósmym Canto. Rozpoczął je od modlitwy: 

"Pozwólcie, że najpierw złożę pokorne, pełne szacunku pokłony lotosowym stopom mego mistrza 

duchowego Śri Śrimad Bhaktisiddhanty Sarasvati Goswamiego Prabhupada". Prabhupad wyjaśnił, 

jak w roku 1935, nad brzegiem Radha-kundy, jego mistrz duchowy udzielił mu instrukcji, aby kładł 

większy nacisk na produkcję książek niż na budowę świątyń. Stosując się do tej wskazówki, w roku 

1944 zaczął wydawać Back to Godhead, a w roku 1958 rozpoczął pracę nad Śrimad-Bhagavatam. 

Natychmiast po opublikowaniu w Indiach trzech tomów Śrimad-Bhagavatam, w sierpniu 1965 roku 

wyruszył do Stanów Zjednoczonych.  

 

Śrila Prabhupad powiedział, że czyni Bhagavatam zrozumiałym dla przeciętnego czytelnika. Nie 

oznacza to, iż jego prace pozbawione są treści; są one samą treścią. Jednak zgodnie z zasadniczym 

duchem samego Śrimad-Bhagavatam pomijał wszystko, co było uboczne i rozpraszało uwagę, 

wybierając z komentarzy poprzednich acaryów to, co mogło najbardziej pobudzić czytelnika do 

czystej służby oddania.  

 

Znakomita większość tych spośród akademickich uczonych, którzy poważnie traktowali książki 

Prabhupada, doceniła wierność, z jaką prezentował parampara. Recenzje nadchodziły z całego 

świata.  

 

"[...] Tym, którzy nie znają sanskrytu, książki te w znakomity sposób przekazują posłannictwo 

Bhagavatam". Dr Alaka Hejib, Department of Sanskrit and Indian Studies, Harvard University  

 

"[...] Jest to głęboko odczuwana, z wielką mocą przedstawiona i pięknie objaśniona praca. Nie 

wiem, co chwalić bardziej: tłumaczenie Bhagavad-gity, śmiały sposób wyjaśniania, czy też 

nieskończoną płodność zawartych w niej idei. Nigdy dotąd nie zetknąłem się z opracowaniem Gity 

o tak znaczącym brzmieniu i stylu [...]. Przez wiele nadchodzących lat będzie zajmowała ona 

znaczące miejsce w intelektualnym i etycznym życiu współczesnego człowieka". Dr Shaligram 

Shukla, profesor lingwistyki, Georgetown University.  

 

"[...] Po raz pierwszy otrzymaliśmy łatwo dostępne wydanie tego wielkiego klasycznego dzieła 

religijnego, które zarówno znawcom literatury Indii, jak i zwolennikom tradycji świadomości 

Kryszny, da sposobność porównania oryginalnego tekstu ze współczesnym tłumaczeniem 

angielskim oraz – za pośrednictwem uczonego komentarza Śri Bhaktivedanty – zapozna ich 

z głębszym, duchowym znaczeniem tego dzieła.  

 

[...] Każdy, kto uważnie przeczyta komentarze, przekona się, że tutaj, podobnie jak w innych 

swoich pracach, Śri Bhaktivedanta prezentuje zdrowe połączenie żarliwego oddania i estetycznej 

wrażliwości bhakty z intelektualną dyscypliną wiernego tekstowi uczonego. W żadnym miejscu 

autor nie pozwala na to, by rzeczywiste znaczenie tekstu zostało usunięte w cień z powodu 



lansowania doktrynalnych przekonań.  

 

[...] Te znakomicie opracowane tomy będą mile widzianym dodatkiem do księgozbiorów 

wszystkich tych, którzy oddani są studiom nad duchowością i religijną literaturą Indii – bez 

względu na to, jakie są motywy ich zainteresowania: czy są to motywy naukowca, bhakty czy 

zwykłego czytelnika". Dr J. Bruce Long, Department of Asian Studies, Cornell University  

 

"[...] Angielskie wydanie w tłumaczeniu A.C. Bhaktivedanty Swamiego Prabhupada jest znakomite. 

Zawiera oryginalne wersety w sanskrycie i bengali z ich angielską transliteracją, synonimami, 

tłumaczeniami i szczegółowymi objaśnieniami, które świadczą o tym, że autor jest gruntownie 

zaznajomiony z tematem". Dr O.B.L. Kapoor, emerytowany prezes i profesor, Department of 

Philosophy, Government Postgraduate College, Gyanpur, India.  

 

Zatem uczynienie przekazu Bhagavatam "przystępnym" nie miało na celu zwykłego uproszczenia. 

Było to natarczywe zwracanie się do czytelnika z prośbą, by porzucił świat złudzeń i przyjął 

wieczne wyzwolenie płynące ze świadomości Kryszny.  

 

Jednakże współczesne społeczeństwo było tak zdegradowane, że nauczający nie mógł już dłużej 

powoływać się na autorytet pism wedyjskich – nikt by tego nie przyjął. Dlatego prace Śrila 

Prabhupada poruszały takie zagadnienia jak teoria mówiąca, że życie powstało przez przypadek, 

darwinizm, ewolucja chemiczna. Pokonywał wszystkie te teorie stosując żelazną logikę 

i wykazywał, że źródłem życia jest życie, a nie martwa materia.  

 

W swych pracach Śrila Prabhupad zwalczał również fałszywe nauki oszukańczych yoginów, guru 

i "inkarnacji", którzy pojawiali się niczym pływowe fale fałszu w Kali-yudze – zarówno w Indiach, 

jak i na Zachodzie. Krytykował także współczesne instytucje polityczne, analizował powody 

upadku monarchii oraz tłumaczył, dlaczego upada również demokracja i jak dyktatura będzie coraz 

bardziej nękać obywateli. W świetle pism świętych omawiał również niewłaściwą politykę 

podatkową rządów oraz ich propagandę mającą na celu ściąganie ludzi ze wsi do miast, do pracy 

w fabrykach, i nakłanianie ich w ten sposób do porzucenia prostego życia na wsi.  

 

Podczas swych podróży Śrila Prabhupad obserwował niepohamowaną degradację ludzkiego 

społeczeństwa: swobodę seksualną, najnowsze mody w dziedzinie środków odurzających, okrutną 

zbrodnię, jaką jest rzeź zwierząt i jedzenie mięsa. Jedno znaczenie w Bhagavad-gicie dotyczyło 

konkretnie zagrażającej światu zagłady nuklearnej.  

 

Tacy ludzie uważani są za wrogów świata, gdyż ostatecznie wynajdą albo stworzą coś, co 

wszystkim przyniesie zagładę. Pośrednio werset ten przewiduje wynalezienie broni nuklearnej, 

z której świat jest dzisiaj tak dumny. W każdej chwili może wybuchnąć wojna i broń atomowa 

może posiać spustoszenie. Werset ten wskazuje, że tego typu rzeczy stwarzane są jedynie w celu 

zniszczenia świata. Przyczyną powstania tego typu wynalazków jest bezbożność i z pewnością nie 

mają one na celu zaprowadzenia na świecie pokoju i pomyślności.  

 

Krytyka Prabhupada była mocna i autorytatywna, godna prawdziwego acaryi, a jego 

bezkompromisowa postawa robiła wrażenie. Nie był nieśmiałym naukowcem próbującym zwrócić 

uwagę na jakieś niejasne historyczne wzmianki. Jednakże w jego pismach kryła się nutka pokornej, 

przemawiającej do serca prośby. Jako sługa sługi Kryszny prosił wszystkich, aby łaskawie przyjęli 

świadomość Kryszny i powrócili na swą oryginalną, konstytucjonalną pozycję wieczności, 

szczęścia i wiedzy.  

 

Tak jak niegdyś we Vrindavanie zaniechał pisania w świątyni Radha-Damodara, aby nauczać na 

Zachodzie, podobnie też – aby nauczać – mógł porzucić swoje ustronie na Hawajach, w którym 



schronił się z myślą o pisaniu. Tak czy inaczej gotów był kontynuować pisanie, gdziekolwiek się 

udał. Nigdy zresztą nie zamierzał pozostać na Hawajach dłużej niż miesiąc. Jego uczniowie 

potrzebowali go. On był dla nich źródłem siły i inspiracji i chciał nim pozostać, dopóki starczało 

mu życia.  

 

*************  

 

Prabhupad pragnął odwiedzić najpierw swój ośrodek w Los Angeles, teraz ogromną, kwitnącą 

społeczność bhaktów. Zobaczy nową świątynię z marmurowymi łukami i galerią wspaniałych, 

transcendentalnych obrazów i ujrzy pełne przepychu wielbienie Bóstw Rukmini-Dvarakadhiśa. 

Zobaczy, jak najnowsza technologia znajduje zastosowanie w świadomości Kryszny w studio 

nagrań Golden Avatara oraz w muzeum FATE, które wykorzystując różnorodność, jaką daje 

technika dioramy, prezentowało nauki Bhagavad-gity. Będzie siadywał w swym ogrodzie i słuchał 

książki Kryszna oraz spacerował po Venice Beach, rozmawiał o teoriach naukowych z dr. Svarupą 

Damodarą. I oczywiście spotęguje wzbierające już fale rozprowadzania książek. Pewnego dnia 

powiedział w samochodzie: "Moje książki będą kodeksami prawnymi ludzkiego społeczeństwa 

przez następne dziesięć tysięcy lat".  

 

*************  

 

Nowy Jork 9 lipca 1976 roku  

 

Jayananda siedział za kierownicą. W samochodzie byli również Tamala Kryszna Goswami 

i Rameśvara Swami, którzy odebrali Śrila Prabhupada i Hari-śauri z lotniska La Guardia. Gdy 

jechali w kierunku Manhattanu, Prabhupad zapytał: "Wszystko w porządku?"  

 

Tamala Kryszna odpowiedział, że tak naprawdę to wszystko dopiero się zaczyna; bhaktowie nadal 

przeprowadzają się do jedenastopiętrowego budynku na Manhattanie i trwają ostatnie 

przygotowania do Ratha-yatry "Zobaczysz, że wszystkie prace są dopiero w toku" – powiedział.  

 

"Tak – rzekł Śrila Prabhupad – musicie wszystkim dobrze kierować. Kryszna daje nam wszystko. 

Nie ma żadnego niedostatku. Jeśli tylko będziemy szczerze pracować, Kryszna da nam inteligencję, 

wszystko. Dzięki Jego łasce wszystko jest osiągalne. Taki jest Kryszna. Może dać ci wszystko".  

 

Gdy zbliżyli się do ogromnego Mostu Brooklińskiego, Śrila Prabhupad zapytał: "To jest Most 

Brookliński, nieprawdaż? Tak mi się wydaje. Czasami przychodziłem tu i siadałem w pobliżu".  

 

"Nad wodą?" – zapytał Tamala Kryszna. Słuchanie opowieści o pierwszych, samotnych dniach 

Śrila Prabhupada w Nowym Jorku było fascynujące. "Siadywałeś nad wodą?"  

 

"Tak, nad tą rzeką" – odpowiedział Prabhupad. "Bo mieszkałem na Bowery. To niedaleko stąd. 

Przychodziłem tu, spacerowałem i siadałem pod tym mostem, myśląc: ŤKiedy wrócę do Indii?" – 

zaśmiał się. Pytał też o stację kolei podziemnej na ulicy Fulton i o ulicę Chambers, tak jakby pytał 

o starych przyjaciół.  

 

Tamala Kryszna poinformował Śrila Prabhupada, że obecny ośrodek ISKCON-u znajduje się 

w pobliżu Empire State Building, na który będzie miał dobry widok ze swego pokoju na dziesiątym 

piętrze. "Nasz budynek – powiedział Tamala Kryszna – znajduje się w pobliżu teatru, restauracji 

i rozrywkowej części miasta".  

 

Prabhupad powiedział: "W Nowym Jorku czuję się trochę jak w domu, ponieważ to jest pierwsze 

miasto, do którego przyjechałem. Wałęsałem się po ulicach tu i tam. Cały okres od września 1965 



roku do lipca 1967 spędziłem w Nowym Jorku".  

 

"Tamala Kryszna Maharaja zrobił dzisiaj rano wykład" – odezwał się Rameśvara Swami. 

"Wyjaśniał, że nie mamy pojęcia, jakie szczęście ma to miasto, że ty tutaj przybyłeś".  

 

"Tak, kiedy postanowiłem, że wyjadę za granicę – powiedział Prabhupad – nigdy nie myślałem 

o Londynie. Chciałem przyjechać tutaj. Na ogół wszyscy jadą do Londynu, ale ja pomyślałem: 

ŤNie, ja pojadę do Nowego Jorku".  

 

"Bardzo postępowo" – skomentował Tamala Kryszna.  

 

"Nie wiem" – zaśmiał się Prabhupad. "To się działo pod dyktando Kryszny. Mogłem pojechać do 

Londynu. Londyn jest bliżej. Ale pomyślałem: ŤNie, powinienem pojechać do Nowego Jorkuť. 

Czasami nawet śniłem o tym, że pojechałem do Nowego Jorku".  

 

Gdy mijali różne okolice, Śrila Prabhupad wracał pamięcią do dawnych dni. Wspomniał o studiu 

yogi dr. Mishry i o swoim pokoju na 72 Ulicy pod numerem 100, gdzie skradziono mu magnetofon 

i maszynę do pisania; napomknął o West End Superette, gdzie zwykł kupować owoce.  

 

Wyglądając przez okno Prabhupad powiedział: "Wydaje mi się, że czasami przychodziłem również 

do tej części miasta, tak bez celu. Tak, czasami spacerowałem po Drugiej Alei".  

 

Kiedy wjechali na 55 Ulicę, bhaktowie pokazali Prabhupadwi budynek ISKCON-u oraz 

umieszczony z boku, z góry na dół, wypisany złotymi literami napis Hare Krishna. Na froncie 

budynku powiewał ogromny, żółty transparent z bhaktą Pana Caitanyi zaangażowanym 

w sankirtan, a nad chodnikiem wystawała stylizowana markiza z napisem "Hare Krishna Center". 

Na widok samochodu Prabhupada setki zgromadzonych przy wejściu bhaktów zaczęły wydawać 

okrzyki radości i intonować jego imię.  

 

Było to największe zgromadzenie bhaktów ISKCON-u od festiwalu w Mayapur. Wielu z nich 

przybyło z odległych miejsc, aby być ze Śrila Prabhupadem, tak że w budynku znajdowało się ich 

ponad sześciuset. Kirtan był burzliwy. Stojąc przed Bóstwami Radha-Govindy, Prabhupad 

wyglądał na zadowolonego. Na trzecim ołtarzu znajdowało się zdjęcie Pana Jagannatha, Balaramy 

i Subhadry. Prabhupad powiedział, że z niecierpliwością oczekuje dnia Ratha-yatry, kiedy będzie 

mógł zobaczyć Bóstwa.  

 

Gdy Prabhupad usiadł na wielkim, zielonym vyasasanie, w pierwszej chwili był zbyt wzruszony, by 

mówić. "Przede wszystkim muszę podziękować wam wszystkim, że przyprowadziliście mnie do tej 

nowej świątyni" – zaczął. "Kiedy przybyłem tu po raz pierwszy, miałem ambicję otwarcia świątyni 

w Nowym Jorku i poszukiwałem możliwości". Opisał swe pierwsze, bezradne próby zakupienia na 

Manhattanie jakiegoś miejsca o powierzchni ponad dwustu metrów kwadratowych; nie było to 

jednak możliwe, bo nie mógł zdobyć pieniędzy.  

 

"Nie miałem żadnego miejsca" – powiedział. "Co tu mówić o świątyni, skoro nie miałem nawet 

gdzie mieszkać. W tej sytuacji myślałem o powrocie do Indii. Praktycznie co tydzień chodziłem do 

przedsiębiorstwa żeglugowego. To długa historia. Przybyłem tutaj z postanowieniem, aby najpierw 

otworzyć świątynię w Nowym Jorku. Wtedy, dziesięć lat temu, w roku 1965, nie było to możliwe. 

Jednak dzięki łasce Kryszny i mego Guru Maharajy otrzymaliście teraz to miejsce. Muszę więc 

podziękować wam bardzo za urządzenie tej świątyni". 

 

Podczas dziesięciodniowego pobytu Prabhupada w Nowym Jorku, bhaktowie byli w triumfalnym, 

euforycznym nastroju. Na dzień Ratha-yatry otrzymali od władz miasta pozwolenie na urządzenie 



pochodu na Fifth Avenue. Prabhupad stwierdził, że Nowy Jork jest najważniejszym miastem na 

świecie i że drapacz chmur będzie niczym latarnia morska wskazująca drogę zagubionym duszom 

na wzburzonym morzu Kali-yugi. Tak więc teraz ISKCON miał swój wieżowiec na Manhattanie, 

swój pochód Ratha-yatry na Fifth Avenue i osobistą obecność Prabhupada.  

 

Procesja Ratha-yatry, z trzema wozami o wysokości 50 stóp, rozpoczęła się na Grand Army Plaza 

na Fifth Avenue i posuwała się w kierunku centrum. Młodzi mężczyźni, dziewczęta w sari, 

Hindusi, nowojorczycy – setki ludzi chwyciło za sznury i ciągnęło ogromne wozy, które powoli 

i majestatycznie sunęły na południe. Ich wieże pokryte były kolorowym, falującym na wietrze 

jedwabiem w odcieniach zieleni, żółci, czerwieni i błękitu. Pogoda była piękna. W pochodzie 

uczestniczyły setki śpiewających i tańczących bhaktów oraz tysiące widzów. Wozy jechały Fifth 

Avenue, "najważniejszą ulicą świata", do parku na Washington Square.  

 

Prabhupad przyłączył się do procesji na 34 Ulicy. Kiedy podszedł, by wspiąć się na wóz Subhadry, 

bhaktowie zebrali się wokół niego, zadziwiając policję oraz innych widzów swym spontanicznym 

uwielbieniem dla reprezentanta Kryszny. Chociaż Ratha-yatra wyraża pragnienie gopi, by Kryszna 

powrócił do Vrindavany, ci bhaktowie byli bardziej zaabsorbowani powrotem Śrila Prabhupada do 

Nowego Jorku.  

 

Była to wspaniała kulminacja dziesięciu lat nauczania Prabhupada w Nowym Jorku. Kiedy przybył 

tu po raz pierwszy, nie miał pieniędzy, nie miał własnego miejsca do mieszkania ani też miejsca, 

w którym mógłby zebrać ludzi i opowiadać im o Krysznie. Teraz z przepychem jechał Fifth Avenue 

podczas festiwalu Ratha-yatra, a jego Bóstwa Radha-Govinda miały Swój wieżowiec. W roku 1965 

był sam; teraz towarzyszyło mu sześciuset uczniów, którzy głośno śpiewali święte imiona 

i wyświadczali dobrodziejstwo milionom uwarunkowanych dusz.  

 

Procesja przybyła do zatłoczonego parku na Washington Square. Wzniesiono tam prowizoryczne 

podium, na którym Śrila Prabhupad oraz Bóstwa zajęli swe miejsca. Kirtanananda Swami 

przedstawił Prabhupada tłumom zgromadzonych widzów, po czym Prabhupad powstał, by 

przemówić.  

 

Wieczorem wszystkie główne stacje telewizyjne przedstawiły przychylne relacje z obchodów 

Ratha-yatry, a następnego ranka w gazetach ukazały się zdjęcia i artykuły. Prabhupadwi 

szczególnie podobała się środkowa stronica w New York Daily News, gdzie zamieszczono kilka 

fotografii z ogromnym podpisem: "Fifth Avenue, gdzie Wschód spotyka się z Zachodem".  

 

"Roześlijcie ten wycinek z gazety wszędzie" – powiedział Prabhupad. "Poślijcie go do Indiry 

Gandhi. Ten tytuł jest bardzo dobry. Trafia w sedno. ŤWschód spotyka się z Zachodemť. Jak 

zawsze mówiłem – kulawy spotyka ślepego. Razem radzą sobie wspaniale, lecz osobno nie są 

w stanie niczego dokonać. Jeden jest kulawy, a drugi ślepy. Lecz jeśli połączą się – kultura Indii 

i amerykańskie pieniądze – ocalą cały świat".  

 

Śrila Prabhupad wysłuchał artykułu z New York Timesa, w którym podkreślano, że w pochodzie 

uczestniczyły setki Hindusów, "zadowolonych z tego, że mogą zachować swą wiarę nawet 

w Nowym Jorku". Artykuł przytaczał wypowiedź imigranta z Indii, który powiedział: "Kochamy 

Nowy Jork, Amerykę. Jest to najpiękniejsze miejsce w świecie. Żaden inny kraj nie dałby nam 

takiej swobody w obchodzeniu naszych uroczystości religijnych".  

 

"To fakt – powiedział Prabhupad – zawsze to mówię. Times jako pierwszy napisał o mojej 

działalności, kiedy byłem w parku na Tompkins Square".  

 

Podczas festiwalu rozdano prasadam siedmiu tysiącom ludzi. Nawet późną nocą, gdy bhaktowie 



wracali z wozami, nadal podążały za nimi setki intonujących ludzi. Bhaktowie rozmawiali już 

o tym, jak udoskonalić festiwal w przyszłym roku. Mogliby mieć lożę prasową, a Prabhupad 

zasugerował, aby wynajęli w centrum mały budynek i nazwali go Gundica.* [*Świątynia w Orissie, 

w Indiach, gdzie zgodnie z tradycją Pan Jagannatha przebywa każdego roku podczas Swych 

rozrywek Ratha-yatra. ] Pan Jagannatha mógłby pozostać tam przez tydzień. Potem bhaktowie 

powinni urządzić następną procesję i festiwal z Panem Jagannathem wracającym do świątyni na 55 

Ulicy.  

 

"Ostatniej nocy – powiedział Tamala Kryszna Goswami – sprzątaliśmy teren parku. Jakaś 

mieszkająca w pobliżu parku kobieta powiedziała: ŤOdkąd tutaj mieszkam, nigdy nie widziałam 

takiego wspaniałego festiwaluť. A w sieci telewizyjnej CBS urzędnik opiekujący się parkiem 

powiedział: ŤJesteśmy dumni mogąc powiedzieć, że park ten został założony setki lat temu, kiedy 

Ameryka była religijna, i że życie duchowe nadal jest w nim obecne".  

 

"Może by więc poprosić burmistrza, aby wybudował tam świątynię?"- zaproponował Śrila 

Prabhupad. Słysząc to bhaktowie wybuchnęli śmiechem, jednak Prabhupad myślał, że coś takiego 

jest bez wątpienia możliwe.  

 

Stan zdrowia Śrila Prabhupada pogarszał się, jak to często bywało, kiedy dużo podróżował. 

Pogorszył się szczególnie w Nowym Jorku. Według planu Prabhupad miał się stamtąd udać do 

Londynu, Paryża, Teheranu, Bombaju, a następnie do Hajdarabadu, gdzie planował 

przeprowadzenie ceremonii otwarcia nowej świątyni ISKCON-u. Starsi bhaktowie błagali go, aby 

przed podróżą do Anglii i Indii trochę odpoczął. Spędził bardzo przyjemny dzień na farmie 

ISKCON-u w Pensylwanii i bhaktowie zasugerowali, aby udał się tam na dwa albo trzy miesiące, 

by odpocząć, wrócić do zdrowia i pisać. Codziennie błagali go, by został. Kiedy usłyszał, że 

członkowie GBC w Nowym Jorku jednogłośnie zalecili, aby nie udawał się w natychmiastową 

podróż, powiedział: "W porządku. Zostanę".  

 

Jednakże członkowie GBC nie mogli go do niczego zmusić. Mógł to zrobić jedynie Kryszna. 

Prabhupad miał już bilet na samolot i zdecydowany był jechać.  

 

Rankiem w dniu wyjazdu kilku bhaktów przyszło do jego pokoju, by po raz ostatni spróbować go 

przekonać. Nie powiedział nic, chociaż oczywiste było, że nie zamierza zmienić decyzji. Słudzy 

pakowali jego torby i wszystko było przygotowane do drogi. Niemniej jednak, nawet gdy opuścił 

już pokój i wsiadał do windy, kilka osób nadal podążało za nim i namawiało go, by pozostał.  

 

"Prabhupad, proszę, rozważ to jeszcze raz" – powiedział Rameśvara Swami. Jak dotąd, pomimo 

swej fizycznej słabości i błagań jego uczniów, Prabhupad cały czas był w radosnym nastroju. Teraz 

jednak wyraz jego twarzy się zmienił.  

 

"Proszę, nie jedź" – powiedział któryś z bhaktów. A inny dodał: "Po prostu zostań. Usiądź 

i odpocznij".  

 

Prabhupad odwrócił się, a jego spojrzenie było bardzo głębokie. Bardziej niż kiedykolwiek 

wcześniej zdawał się być nie z tego świata. "Chcę błogosławieństwa, by walczyć dla Kryszny do 

ostatniego tchu – powiedział – tak jak Arjuna".  

 

Wszyscy zamilkli. Ta niezwykle ważna instrukcja wryła im się w pamięć. Drzwi windy otworzyły 

się na parterze, gdzie czekały na niego setki bhaktów. Wśród głośnego śpiewu i okrzyków radości 

Prabhupad wsiadł do samochodu. 

 

 



Rozdział 8  
 

Ostatnia instrukcja 

 

 

Bombaj 9 stycznia 1977 roku  

 

Śrila Prabhupad wyruszył na swój poranny spacer przed świtem. Tak on, jak i bhaktowie dobrze 

znali trasę prowadzącą przez Hare Kryszna Land do miejskiej drogi. Gdy opuścili teren posiadłości, 

skręcili w lewo, potem w prawo i zaczęli iść wzdłuż rzędu domów w kierunku plaży. Niebo zaczęło 

się rozjaśniać. Początkowo nie mogli wyraźnie odróżnić ziemi od morza i nieba, ale stopniowo 

subtelne odcienie kolorów ujawniły horyzont i bhaktowie mogli dostrzec ogromną taflę Morza 

Arabskiego stykającą się z jeszcze większym morzem nieba, na którym migotały i gasły ostatnie 

gwiazdy. Prabhupad wraz ze swą małą grupą spacerował po szerokiej plaży, mając po lewej stronie 

rząd pochyłych palm, a po prawej huczące przybrzeżne fale.  

 

Śrila Prabhupad był owinięty szarym, wełnianym cadarem, miał na sobie szafranową, jedwabną 

kurtę i dhoti oraz płócienne buty w kolorze brzoskwiniowym. Idąc, lekko podpierał się laską. 

Z każdym rześkim krokiem wysuwał laskę naprzód, wtykał ją w piasek i ponownie podnosił, 

rytmicznie odmierzając tempo. Szedł wyprostowany, z wysoko uniesioną głową.  

 

Na plaży zaczęli pojawiać się bombajczycy. Byli wśród nich bogaci mieszkańcy Juhu, którzy 

wyszli na poranną przechadzkę. Kilku sprzedawców kokosów ustawiło się ze swymi wozami. 

Ścinając czubki wybornych kokosów oczekiwali na pierwszych klientów. Śrila Prabhupad lubił 

wychodzić na spacer w tych wczesnych godzinach i jeśli tylko pogoda na to pozwalała, robił to 

wszędzie, bez względu na to, w jakiej części świata się znajdował. Jednak plaża Juhu była jednym 

z jego najbardziej ulubionych miejsc spacerów.  

 

Po drodze do Prabhupada i jego uczniów przyłączył się, ubrany w białą koszulę i białe spodnie, dr 

Patel oraz kilku jego przyjaciół, w większości lekarzy i prawników.  

 

Prabhupad odezwał się niespodziewanie: "Uknuto przeciwko nam wielki spisek".  

 

"Kto? Kościół?" – próbował zgadnąć dr Patel. "Nie, nie kościół" – odpowiedział Prabhupad. 

"Społeczeństwo?"  

 

Prabhupad wydał z siebie pełne zamyślenia "hmm", a następnie dodał: "Teraz są zdecydowani 

ukrócić ten ruch". Nie podał żadnych szczegółów i ani dr Patek ani też inni nie byli w stanie 

wyciągnąć z niego, co miał na myśli. Dr Patel stwierdził, że bez względu na to, co to jest, żaden 

spisek przeciwko świadomości Kryszny nie może zawiązać się w Indiach.  

 

"Chciałem rozpocząć ten ruch w Indiach" – odpowiedział Prabhupad. "Prosiłem tak wielu 

przyjaciół: ŤDaj mi chociaż jednego synať. Nikt się nie zgodził. Mówili: ŤSwamiji, jaki będzie 

pożytek z tego, że uczynię swego syna vaisnavą czy braminem?ť Nie przykładają wielkiej wagi do 

tego ruchu. Na tak wiele sposobów próbują go powstrzymać".  

 

Będąc zdeklarowanym indofilem, dr Patel rzekł: "Amerykanie zawsze są tacy; zawsze sieją 

propagandę".  

 

"Dobro i zło istnieją wszędzie" – stwierdził Prabhupad. "Kryszna mówi: manusyanam sahasresu. 

Spośród tysięcy osób zaledwie jedna zainteresowana jest doskonaleniem swego życia. To jest Kali-

yuga".  



 

Za pięć siódma Śrila Prabhupad opuścił plażę i udał się z powrotem do Hare Kryszna Land. 

Zbliżając się, zobaczył masywne wieże hotelu ISKCON-u i jeszcze wyższe, bardziej okazałe 

kopuły świątyni. Budynki nie były ukończone, lecz większa część budowli została już wzniesiona. 

Kopuły świątyni trzeba było pokryć marmurem, a wszystkie budynki wymagały licznych prac 

wykończeniowych. Prabhupad oczekiwał otwarcia, ale kierownik budowy, Surabhi Maharaja, 

mówił o opóźnieniu. Wskutek tego data otwarcia nie została jeszcze ustalona.  

 

Prabhupad napotykał trudności od chwili, kiedy w roku 1971 po raz pierwszy spróbował nabyć 

ziemię od pana N. Piętrzyło się przed nim wiele przeszkód również wtedy, gdy starał się 

o pozwolenie na budowę. Teraz jednak triumfalna chwila zainstalowania Bóstw Radha-Rasavihari 

w jednej z najwspanialszych świątyń w całych Indiach była bliska. Śrila Prabhupad nie zarzucił 

podróżowania po świecie oraz doglądania swego ruchu na wszystkich frontach, ale mimo to 

regularnie powracał do Bombaju. Widział, kiedy robotnicy opóźniali pracę i zdawał sobie sprawę 

z tego, że czasami oszukiwali, chociaż jego bhaktowie nie zawsze byli tego świadomi. Tak jak 

wcześniej, również i tym razem pobył tam przez krótki czas, udzielił rad, a następnie ruszył 

w dalszą drogę.  

 

Radha-Rasavihari nadal były czczone w prowizorycznym baraku wzniesionym przez bhaktów 

w 1971 roku. Teraz jednakże zza tego skromnego baraku wyłaniał się wspaniały budynek 

świątynny, który był widomym znakiem tego, że wkrótce Radha-Rasavihari wprowadzą się do 

Swego nowego pałacu.  

 

Powróciwszy na ziemię ISKCON-u, Śrila Prabhupad przyszedł zobaczyć Bóstwa i raz jeszcze 

ujrzał Ich urzekające piękno. Czasami nadmieniał, iż spośród wszystkich Bóstw Te są mu 

najdroższe. Niegdyś dał Radha-Rasavihari obietnicę, że wybuduje Im piękną świątynię i wkrótce ta 

obietnica miała się spełnić. Prabhupad jednak wyrażał czasami wątpliwość, czy dożyje tego 

momentu. Miał teraz osiemdziesiąt jeden lat i dręczyły go nieustające dolegliwości.  

 

Oczywiście zapowiedzi śmierci nie były dla Śrila Prabhupada czymś nowym. Od roku 1965, od 

kiedy zaczął nauczać na Zachodzie, miewał poważne nawroty choroby. Chociaż często wspominał 

o wycofaniu się z aktywnego życia, jego uczniom trudno było to sobie wyobrazić. Tak, za wszelką 

cenę powinni ukończyć pracę tak szybko, jak to tylko możliwe i otworzyć świątynię w Bombaju; 

tak, powinni zapewnić Prabhupada, że może wycofać się z aktywnego życia i ukończyć Śrimad-

Bhagavatam. Ale było rzeczą oczywistą, że Kryszna pozwoli mu pozostać z nimi i dożyć realizacji 

przynajmniej tych dwóch projektów.  

 

Każdego miesiąca ze Śrila Prabhupadem przebywał jeden z członków GBC, aby pełnić funkcję jego 

sekretarza, przejść bezpośrednie szkolenie oraz mieć jego osobiste towarzystwo. W styczniu 1977 

roku sekretarzem był Rameśvara Swami. Prabhupad był szczerze zadowolony i ożywiony, kiedy 

Rameśvara, który przyleciał do Bombaju prosto z Los Angeles, wszedł wczesnym rankiem do jego 

pokoju. Prabhupad uważał go za doświadczonego menedżera ISKCON-u, szczególnie w dziedzinie 

drukowania i rozprowadzania literatury świadomości Kryszny; a tę działalność Prabhupad uważał 

za priorytetową.  

 

Kiedy Śrila Prabhupad zapytał Rameśvarę Swamiego o wieści, ten poinformował go o atakach, 

z jakimi ruch świadomości Kryszny spotyka się w Ameryce. Śrila Prabhupad wiedział już o tym. 

To był właśnie "spisek", o którym mówił na porannym spacerze. Członkowie ruchu antykultowego 

byli teraz w ofensywie. Wrzucali ruch Hare Kryszna do jednego worka razem z innymi nowymi 

ruchami. Śrila Prabhupad był świadomy poczynań "deprogramerów" – porywania bhaktów, 

zniewalania ich. Pokazał też, że wcale się tego nie obawia. Zapewnił swoich uczniów, że Kryszna 

będzie ich chronił i że ostatecznie wyjdzie im to na dobre.  



 

Najbardziej znaczącą bitwą, która przez kilka miesięcy zaprzątała umysł Śrila Prabhupada, był 

proces w Nowym Jorku. Prezydent świątyni, Adi-keśava Swami, został oskarżony o stosowanie 

kontroli mózgów w celu zatrzymania bhaktów w świątyni. Gdy wynajętym deprogramerom nie 

udało się złamać determinacji dwóch dorosłych bhaktów do praktykowania świadomości Kryszny, 

rodzice bhaktów wnieśli do sądu oskarżenie. Zastępca prokuratora generalnego, wykorzystując 

wszelkie możliwości prawne i rządowe, jakimi dysponował, wniósł do sądu pozew w duchu 

antykultowej krucjaty. Chociaż obrońcy swobód obywatelskich byli oburzeni i zapewniali bhaktów, 

że ich przeciwnicy nigdy nie wygrają, niemniej jednak istniała niepewność co do następstw 

rozprawy sądowej. Podczas procesu kwestionowane było samo prawo ruchu Hare Kryszna do 

istnienia jako prawdziwa religia oraz prawo dorosłych bhaktów do pozostania w ruchu wbrew woli 

rodziców. Rozpatrywano również to, czy bhaktowie należą do ruchu Hare Kryszna z własnego 

wyboru, czy też są w nim trzymani za pomocą manipulacji psychologicznej nazywanej "praniem 

mózgów". Kiedy Śrila Prabhupad po raz pierwszy usłyszał o tej sprawie, jego odpowiedź, którą 

przysłał z Vrindavany, była niczym dźwięk trąbki wzywającej do bitwy z siłami iluzji.  

 

Co się tyczy punktu, czy nasz ruch jest autentyczny, to możecie użyć następujących argumentów. 

Bhagavad-gita ma tak wiele wydań. Nasze książki są starsze od Biblii. W Indiach znajdują się 

miliony świątyń Kryszny. Niech sędziowie i przysięgli przeczytają nasze książki i zasięgną opinii 

uczonych i profesorów. Jeśli zaś chodzi o drugi punkt dotyczący władzy rodziców nad dziećmi, to 

podaję pewne sugestie. Czy rodzicom podoba się to, że ich dzieci zostają hipisami? Dlaczego na to 

nie wpłyną? Czy rodzicom podoba się to, że ich dzieci uprawiają prostytucję i zażywają środki 

odurzające? Dlaczego nie zapobiegną temu?  

 

Teraz zaczynają odczuwać wagę tego ruchu. Wcześniej myśleli: "Ci ludzie pojawiają się 

i odchodzą", ale teraz widzą, że zostajemy. Teraz podłożyliśmy ogień. Będzie się palił. Nie można 

go zagasić. Możecie sprowadzić ogromne brygady straży pożarnej, lecz ogień zrobi swoje. Książki 

do "prania mózgów" już są. Nawet jeśli powstrzymają ten ruch zewnętrznie, wewnętrznie będzie się 

nadal rozwijał. Naszą najlepszą kampanią jest rozprowadzanie książek. Chodźcie od domu do 

domu. Teraz rozpoczyna się prawdziwa walka. Kryszna zapewni Wam wszelką ochronę. Zatem 

intonujcie Hare Kryszna i walczcie.  

 

Siedząc ze Śrila Prabhupadem w Bombaju, Rameśvara Swami poinformował go, że w procesie 

nowojorskim w obronie świadomości Kryszny wystąpił ogólnokrajowy komitet profesorów 

i teologów oraz że wielu prawników i psychologów sympatyzuje z bhaktami.  

 

Prabhupad wyjaśnił, iż dla materialistów największym szokiem jest to, że ruch świadomości 

Kryszny stanowczo sprzeciwia się nielegalnemu seksowi, jedzeniu mięsa i stosowaniu używek. 

Fakt, że ktoś może porzucić te czynności, jest dla nich tak szokujący, że nie są w stanie 

zaakceptować, że przyczyną tego może być prawdziwe duchowe doświadczenie. Przypomniawszy 

sobie wcześniejszą rozprawę sądową, Śrila Prabhupad powiedział: "W Niemczech wysunęli 

oskarżenie, że w Los Angeles siedzi starszy człowiek, który zmusza wszystkich tych młodych 

chłopców, by zbierali dla niego pieniądze. Myślą, że mam jakąś moc kontrolowania umysłów 

i zaangażowałem tych ludzi – oni zbierają pieniądze, a ja używam życia".  

 

Śrila Prabhupad przypomniał, że już w roku 1969, kiedy jego świątynia w Los Angeles kupiła kilka 

samochodów, a liczba bhaktów zaczęła się zwiększać, sąsiadów ogarnęła zazdrość. Prabhupad 

prosił ich, by również zamieszkali w społeczności świadomości Kryszny, lecz odpowiedź zawsze 

była negatywna. Prabhupad powiedział, że im większą wrzawę podniesie opozycja, tym sławniejsza 

stanie się świadomość Kryszny. Doszedł do wniosku, że jest to po prostu reakcja na jego 

bezkompromisowe nauczanie.  

 



"Nie wiecie, jak stawić czoła przeciwnikom" – wyjaśniał Prabhupad. Był ożywiony i skłonny do 

dyskusji; pełen chęci pokazania uczniom, jak pokonać przeciwników. Czasami mówił o swoim 

mistrzu duchowym jako o simha guru (guru-lew), a teraz mogli zobaczyć jego samego w podobnym 

duchu walki. "Im większa będzie opozycja, tym bardziej musimy się bronić" – powiedział.  

 

"Co się tyczy prania mózgów – odezwał się Rameśvara – to twierdzą, że przez nasz styl życia 

izolujemy bhaktów od świata".  

 

"Tak, nie chcemy się z wami zadawać" – powiedział Prabhupad. "Żaden dżentelmen nie chce się 

zadawać z próżniakami. Kruki i wrony nie chcą przebywać z kaczkami i białymi łabędziami, a białe 

łabędzie nie będą chciały przebywać z wronami. To jest naturalny podział. Ciągnie swój do swego".  

 

Rameśvara: "Mają listę pięciu czy sześciu warunków i mówią, że jeśli wszystkie są spełnione, to 

istnieje odpowiednia atmosfera do prania mózgu. Twierdzą, że my narzucamy te warunki naszym 

członkom".  

 

Prabhupad: "Tak. Pierzemy mózg ze złego na dobry To jest nasz obowiązek. Pierzemy mózg 

z wszelkiego draństwa. Twój mózg jest pełen śmieci – jedzenia mięsa, niedozwolonego seksu, 

hazardu. Więc pierzemy go. Czyż nie sprzątasz swego pokoju? Czy jest w tym coś złego? Czy ktoś 

ma do ciebie pretensję, gdy dokładnie czyścisz i sprzątasz swój pokój? Jednak wy jesteście takimi 

draniami, że oskarżacie nas: ŤDlaczego chcecie pozbyć się tych śmieci?ť My sprzątamy śmieci, 

a wy protestujecie. Tacy jesteście inteligentni. Lecz człowiek inteligentny sprząta śmieci. To jest 

jednak z zasad cywilizacji – sprzątanie. To właśnie robimy.  

 

"Tak naprawdę to zgodnie z cywilizacją wedyjską jesteście niedotykalni. Ale my teraz przyszliśmy, 

by was dotknąć. Dlatego umyj się. Najpierw musisz się umyć. Zgodnie z cywilizacją hinduską pies 

jest niedotykalny, ale dla was jest on najlepszym przyjacielem. Tak więc jesteście niedotykalni. 

Dlatego musimy wyprać wasze mózgi. Dopóki wasze mózgi nie zostaną wyprane, nie będziecie 

mogli zrozumieć Kryszny. Powiedz mi, z kim przestajesz, a powiem ci, kim jesteś. Śpicie z psem, 

jecie z psem, pies jest waszym najlepszym przyjacielem, więc kim jesteście? Trzeba was wyprać, 

wyszorować".  

 

Rameśvara: "Ale nasi przeciwnicy argumentują, że w Ameryce za normę uznaje się zdobywanie 

wykształcenia w różnych dziedzinach – nauce, muzyce, sztuce i literaturze. Ten standard kultury 

i wykształcenia oparty jest na ideach europejskiego Odrodzenia. A członkowie ruchu świadomości 

Kryszny izolują się od tych rzeczy i czytają jeden rodzaj literatury – o Krysznie".  

 

Prabhupad: "Ta inna kultura nie jest żadną kulturą. Gdy tylko coś zmieniasz, nie jest to kulturą. Jest 

to mano-dharma, wytwór umysłu. Tak, my chcemy skończyć z waszym nonsensem. Taka jest nasza 

misja. Ci, którzy są inteligentni, przyjęli to. Wy również przyjmijcie".  

 

Rameśvara: "Mówią, że jeśli – jak twierdzimy – członkowie naszego ruchu są dżentelmenami, to 

dlaczego chodzą na lotniska i niepokoją tak wielu ludzi?"  

 

Prabhupad: "Nie niepokoją. Kształcą. Kiedy złodziej otrzymuje radę: ŤProszę, nie bądź 

złodziejemť, uważa to za zawracanie głowy. Ale jest to dobra rada".  

 

Rameśvara: "Oni twierdzą, że jest to naruszanie wolności osobistej. Każdy człowiek ma prawo 

myśleć tak, jak chce".  

 

Prabhupad: "Tak. Dlatego ja również mam prawo myśleć tak, jak chcę i sprzedawać książki".  

 



Rameśvara: "Ale jeśli ja nie chcę słuchać twojej filozofii, dlaczego mi ją narzucasz?"  

 

Prabhupad: "To nie jest narzucanie. To dobra filozofia. My namawiamy: ŤPrzyjmij to. Odniesiesz 

korzyśćť. I odnoszą korzyść. Ci, którzy czytają, odnoszą korzyść. A dlaczego wy robicie reklamę – 

wielkie, wielkie napisy: ŤPrzyjdź i kupť? Hmm? Dlaczego narzucacie nam swoją tzw. dobroć? 

Dlaczego to robicie?"  

 

W ten sposób dyskusja toczyła się całymi godzinami. Rameśvara wysuwał wszelkie argumenty 

przeciwko ruchowi świadomości Kryszny, a Śrila Prabhupad je obalał. Prabhupad nazwał te 

argumenty "dziecinnymi" i "niemądrymi" i ostro krytykował materialistyczną postawę, z której 

wypływały. W oparciu o śastry i logikę udowadniał, że niewielbiciel nie posiada żadnych dobrych 

cech i z powodu braku świadomości Boga jest niższy od zwierzęcia. Powiedział, że taka osoba nie 

ma prawa krytykować i że jej krytycyzm ujawnia jedynie brak wiedzy o prawdziwym celu 

ludzkiego życia.  

 

Prabhupad był zaabsorbowany obroną ruchu świadomości Kryszny. Walka w imieniu Pana 

Caitanyi sprawiała mu przyjemność. Mówił głównie dla korzyści swoich uczniów, lecz wyrażał też 

współczucie dla wszystkich istot oraz swoje oddanie ruchowi świadomości Kryszny.  

 

Rameśvara: "Chrześcijanie mówią: my wierzymy w Biblię i jeśli Bóg by chciał, abyśmy wierzyli 

w Krysznę, powiedziałby to na górze Synaj i przez Jezusa Chrystusa. A Jezus powiedział: ŤJa 

jestem jedyną drogą".  

 

Prabhupad: "W porządku. Ale Jezus Chrystus nie wytłumaczył wam więcej, ponieważ jesteście 

draniami. Nie jesteście w stanie przestrzegać nawet jednej jego instrukcji: ŤNie zabijajť. To nie jest 

głupota Jezusa Chrystusa, że nie powiedział wam więcej. On nie mówił więcej, ponieważ wy 

jesteście takimi draniami, że nie możecie go zrozumieć. Dlatego unikał was – łotrów. Bo cokolwiek 

powie, to i tak nie jesteście w stanie tego przestrzegać. Więc co zrozumiecie? Dlatego przestał 

mówić".  

 

Rameśvara: "Myślę, że wyczerpaliśmy wszystkie argumenty". "Prawdę mówiąc – zakończył Śrila 

Prabhupad – ich argumenty nie są zbyt przekonywające. To po prostu plan Kryszny, by pomóc nam 

uzyskać rozgłos. Staniemy się bardziej znani". Prabhupad powiedział, że opozycja daje po prostu 

okazję do nauczania. Ale żeby dobrze radzić sobie z procesami sądowymi i inną poważną opozycją, 

bhaktowie powinni wiedzieć, jak nauczać. Muszą posiadać też siłę duchową. Prabhupad 

przygotowywał swych uczniów, rozmawiając z nimi dzień i noc.  

 

Bhubaneswar Styczeń 1977 roku  

 

W następnym miesiącu Rameśvarę Swamiego zastąpił inny członek GBC, Satsvarupa dasa 

Goswami. Pewnego wieczoru, siedząc z Prabhupadem w jego pokoju, Satsvarupa zapytał: "Śrila 

Prabhupad, kiedy tutaj przyjechałem, Rameśvara Maharaja powiedział mi, że mówiłeś o tym, jak 

świadomość Kryszny stanie się potęgą w Stanach Zjednoczonych. Trudno to sobie wyobrazić, bo 

teraz jest wprost przeciwnie". 

 

"To prawda – odpowiedział Śrila Prabhupad – ale teraz świadomość Kryszny dopiero się 

zakorzeniła. Musicie ją podlewać i chronić, wówczas zaowocuje. Musicie ją chronić. Ludzie muszą 

słyszeć o nas za pośrednictwem naszych książek i musicie mówić o tych książkach". "A więc nie 

stanie się to z dnia na dzień?"  

 

"Nie"- odpowiedział Śrila Prabhupad. "Świadomość Kryszny będzie się rozwijała stopniowo. Ale 

nasionko już zostało zasiane. Teraz chrońcie je umieszczając coraz więcej książek w każdym 



domu".  

 

Prabhupad ponownie nawiązał do zbliżającej się rozprawy sądowej w Nowym Jorku. "Powiedzcie 

im przynajmniej – zwrócił się do Satsvarupy – aby przeczytali nasze książki. To jest nasze 

zeznanie. Nasza obrona jest taka: najpierw przeczytajcie te książki, a potem wypowiedzcie swoje 

zdanie. Skończcie je, a potem wydajcie swój sąd. Dajcie im wszystkie osiemdziesiąt cztery 

książki".  

 

Śrila Prabhupad ożywił się na myśl o prawnikach i sędziach czytających wszystkie jego książki. 

Mówił zupełnie serio i nalegał, aby bhaktowie nakłonili władze do przeczytania tych książek jako 

dowodu. Kontynuował: "Kryszna mówi sarva-dharman parityajya: ŤPodporządkuj Mi się i porzuć 

wszystkie inne religieť. Może pojawić się pytanie: ŤDlaczego mamy się podporządkować?ť. 

Wówczas możecie wysuwać argumenty i w ten sposób ciągnąć przez trzy lata. Wszystko okaże się 

jasne: Kim jest Bóg? Czym jest stworzenie? Jaka jest wasza pozycja? Dlaczego powinniście się 

podporządkować? I tak dalej, i tak dalej. Co o tym myślisz?"  

 

Satsvarupa odrzekł: "Tak, powinniśmy prezentować książki na tyle, na ile to możliwe. Napiszę list 

do Nowego Jorku i powiem im, aby kładli na to nacisk".  

 

"Zanieście do sądu wszystkie książki" – powiedział Prabhupad. "Kiedyś w Kalkucie był wielki 

prawnik o nazwisku Ghosh. Pewnego razu przyniósł jako dowód na jedną rozprawę ogromną ilość 

książek. Sędziowie byli jego przyjaciółmi, więc łagodnie go upomnieli: ŤOj, panie Ghosh, 

przyniósł pan całą bibliotekę?ť Pan Ghosh odpowiedział: ŤTak, moi panowie. Aby nauczyć was 

prawa". Śrila Prabhupad roześmiał się i powtórzył: "ŤTak, moi panowie, aby nauczyć was prawa".  

 

Prabhupad chciał, aby jego uczniowie zastosowali tę samą logikę podczas rozprawy w Nowym 

Jorku. Jeśli sędzia zaprotestuje mówiąc: "Dlaczego zawracacie mi głowę przynosząc tak wiele 

książek?", bhaktowie powinni odpowiedzieć: "Musicie nas wysłuchać. Może to zabrać dwanaście 

lat, ale musicie nas wysłuchać. Takie jest prawo". Nie wyglądało to na łatwe zadanie, ale bhaktowie 

wiedzieli, że będą musieli spróbować. Była to konkretna instrukcja Śrila Prabhupada, jak poradzić 

sobie z oskarżeniem.  

 

Prabhupad powiedział: "Musicie powiedzieć, że nigdy nie stosowaliśmy prania mózgów. 

Postępowaliśmy zgodnie z śastrami, zgodnie z autorytetem. Tutaj jest dowód. Nie wymyśliliśmy 

niczego. Zatem muszą przeczytać wszystkie książki. Myślę, że powinniście bronić się w ten 

sposób".  

 

"Argumenty na naszą obronę już są w tych książkach" – odezwał się Hari-śauri.  

 

Satsvarupa zapytał: "Czy powinniśmy powiedzieć, że muszą przeczytać wszystkie książki, czy 

tylko niektóre fragmenty?"  

 

Prabhupad wykrzyknął: "Wszystkie! Linijka po linijce. Naszą obroną są osiemdziesiąt cztery 

tomy".  

 

"Ale oni stwierdzą – powiedział Guru Krpa Swami – że jeśli przeczytają wszystkie te książki, to ich 

mózgi również zostaną wyprane".  

 

"Taki jest mój obowiązek" – odrzekł Prabhupad. "To, co wy próbujecie zrobić ze mną, ja próbuję 

zrobić z wami. Tak to wygląda. To jest walka. Zapasy. Wy próbujecie swoich sił, a ja próbuję 

swoich. W przeciwnym razie co to za walka? Ty masz prawo nie zgadzać się ze mną, a ja mam 

prawo nie zgadzać się z tobą. Tak więc rozstrzygnijmy ten spór".  



 

Mayapur 7 lutego 1977 roku  

 

Przy bramie do Mayapur Chandrodaya Mandiru Prabhupada przywitało kirtanem ponad 

osiemdziesięciu bengalskich chłopców z gurukuli oraz około stu innych bhaktów. Cały teren 

ISKCON-u zdawał się tonąć w kwiatach, a świeżo pomalowana świątynia błyszczała niczym 

pierwsze, czerwonawe promienie brzasku. Nowy, długi budynek mieszkalny był prawie ukończony. 

"Z powrotem do domu, do Boga" – powiedział Prabhupad cicho, gdy samochód wjechał w bramę 

i powoli zmierzał w kierunku świątyni.  

 

Siedząc w swym pokoju na pierwszym piętrze, Śrila Prabhupad pochwalił bhaktów za to, że teren 

jest tak piękny i że utrzymują go w czystości. Jego pokój, ozdobiony setkami kwiatów, wyglądał 

jak wspaniały ogród. "Te kwiaty to wasz pierwszy sukces" – rzekł. Był odprężony. Przebywając 

w atmosferze swego ukochanego Mayapur odczuwał szczególną przyjemność i zadowolenie. 

Powiedział: "Jeśli chcesz służyć Krysznie i przedstawiasz jakiś plan, to Kryszna jest bardzo 

zadowolony. Chcemy kwiatów, aby służyć Krysznie i Kryszna ich dostarcza. Chcemy wszystkiego 

dla Kryszny, nie dla zadowolenia własnych zmysłów. Dla Kryszny możemy podejmować 

różnorodne wysiłki – to jest zasługa Bhaktisiddhanty Sarasvatiego".  

 

Później Śrila Prabhupad poszedł na obchód nowego budynku. Najdłuższy budynek w zachodnim 

Bengalu, jak powiedział Jayapataka Swami. Ma ponad siedemset stóp. Śrila Prabhupad stwierdził, 

że wygląda jak pociąg. Obejrzał po kolei wszystkie pokoje i podkreślił, że muszą być gotowe na 

festiwal. Przechadzając się po werandzie, zauważył: "O, tutaj jest zupełnie jak na Fifth Avenue".  

 

Następne dni upłynęły w spokoju. Późnym rankiem Prabhupad zazwyczaj siadał na dachu pośród 

setek roślin doniczkowych i brał masaż. Pewnego dnia, opierając się o balustradę na werandzie 

przed swym pokojem, patrzył na trawnik, na którym jedna z bhaktinek zrywała kwiaty dla Bóstw. 

"To jest świątynia – powiedział – zawsze coś się dzieje. A ona z każdym zerwanym kwiatem robi 

postęp w życiu duchowym". Śrila Prabhupadwi szczególnie podobało się to, że Mayapur rozwija się 

i udoskonala. Lubił patrzeć z werandy na przybywających gości, pracujących bhaktów 

i obserwować, jak wprowadzane są w życie nowe plany.  

 

Jednak zdrowie Śrila Prabhupada nie poprawiało się. Powiedział, że nie ma równowagi między 

pitta i vayu (żółcią i powietrzem). Kiedy pewnego ranka jego sługa zapytał, jak się czuje, 

odpowiedział: "Bardzo niedobrze". Czasami jednak po "bardzo złym" poranku, czuł się o wiele 

lepiej.  

 

Bhaktowie nie myśleli o chorobie Prabhupada w sposób materialny, tym niemniej byli nią 

zaniepokojeni. Odkąd go znali, przechodził różne kryzysy zdrowotne. Bhaktowie wiedzieli, że te 

kłopoty były transcendentalne, bezpośrednio kontrolowane przez Krysznę. W roku 1974, kiedy był 

bardzo chory we Vrindavanie, powiedział, że choruje dlatego, iż jego uczniowie nie przestrzegają 

ściśle zasad świadomości Kryszny. Bhaktowie wiedzieli, że jeśli faktycznie zależy im na jego 

zdrowiu, to muszą ściśle wykonywać jego polecenia. Prabhupad dalej będzie podejmował ryzyko – 

przyjmując uczniów, podróżując i nauczając – lecz oni muszą unikać zachowań, które mogłyby 

wpłynąć ujemnie na jego zdrowie. Na ogół bhaktowie woleli myśleć, że stan zdrowia Prabhupada 

wkrótce się poprawi, a on sam nie rozwodził się na ten temat; był zbyt zaabsorbowany szerzeniem 

ruchu świadomości Kryszny.  

 

W kilka dni po przyjeździe Śrila Prabhupad udał się samochodem i promem do Navadvipy, aby 

odwiedzić aśram swego brata duchowego, Bhaktiraksaki Śridhary Maharajy. Gdy wspinał się po 

stromych, kamiennych schodach, nagle ugięły się pod nim nogi i zachwiał się. Na szczęście Hari-

śauri był na tyle blisko, że go złapał. Zdarzyło się to po raz drugi w ciągu niecałych dwóch tygodni. 



W obu przypadkach Prabhupad nauczał i ani za pierwszym, ani za drugim razem nie przerwał 

swoich czynności i nie wspomniał nawet o tym, co zaszło.  

 

Pewnego ranka, tuż po śniadaniu, Prabhupad siedział na werandzie. Ogarnął wzrokiem obszar 

Mayapur i zwrócił się do Hari-śauriego: "Tak naprawdę, nawet jeśli umrę natychmiast, to nie ma 

znaczenia. Dałem wam podstawy wszystkiego i jeśli teraz po prostu będziecie dobrze wszystkim 

kierować i zgodnie z mymi instrukcjami kontynuować wszelkie programy, które ustanowiłem, to 

wszystko będzie szło coraz lepiej". Hari-śauri spojrzał na Śrila Prabhupada z niepokojem, niezdolny 

wymówić słowa. Wówczas Prabhupad dodał: "Mimo to chciałbym ukończyć Śrimad-Bhagavatam".  

 

Do Gaura-purnimy pozostał tylko tydzień i każdego wieczoru ośrodek ISKCON-u odwiedzało 

tysiące pielgrzymów. Nieprzerwanym potokiem napływali do świątyni na kirtan i darśana Radha-

Madhavy, a następnie szli oglądać wystawę fotograficzną ISKCON-u. Był to jak dotąd największy 

i najlepiej zorganizowany festiwal w Mayapur. Pomimo opozycji w Ameryce, ruch Pana Caitanyi 

zalewał świat falami sankirtanu, a zgromadzenie ponad pięciuset bhaktów ze wszystkich 

kontynentów było wyraźnym świadectwem pomyślnego rozwoju świadomości Kryszny.  

 

Powrócił Rameśvara Swami. Przywiózł ze sobą ostatnie dane dotyczące produkcji książek. 

W samym języku angielskim Śrila Prabhupad wydał 43 miliony 450 tysięcy książek i czasopism. 

Natomiast ogólna produkcja książek w dwudziestu trzech językach, łącznie z rosyjskim, wynosiła 

55 milionów 314 tysięcy, z czego ponad 90 procent już rozprowadzono. Rameśvara wręczył także 

Śrila Prabhupadwi nową książkę, która dopiero co opuściła drukarnię; była to pierwsza część 

Dziewiątego Canto Śrimad-Bhagavatam. Radhavallabha oznajmił, że nakład następnego 

angielskiego wydania Bhagavad-gity Takiej Jaką Jest będzie tak wysoki, że papier potrzebny do 

druku trzeba będzie przywieźć w 76 wagonach kolejowych. Prabhupad i bhaktowie roześmiali się 

usłyszawszy te zdumiewające liczby.  

 

Prabhupad podziękował bhaktom za ich ciężką pracę. "To jest błogosławieństwo mego Guru 

Maharajy" – powiedział. "To jest właśnie to, czego chciał. A ponieważ my próbujemy wypełnić 

jego pragnienia, to on udziela nam wszelkich błogosławieństw".  

 

Śrila Prabhupad w dalszym ciągu bardzo dużo pracował: mobilizował bhaktów, pisał, nauczał. 

Jednakże, wkrótce po przyjeździe autobusów załadowanych bhaktami, ponownie bardzo się 

rozchorował. Napięty harmonogram dnia powodował przemęczenie, lecz Prabhupad nie zwolnił 

obrotów.  

 

Członkowie GBC rozpoczęli swoje doroczne, trzydniowe obrady i każdego wieczoru spotykali się 

ze Śrila Prabhupadem. Wysłuchiwał ich propozycji i po kilku poprawkach zatwierdzał je. 

W ostatnim punkcie listy uchwał GBC zaleciło, aby z uwagi na chorobę Prabhupada wszystkie 

świątynie ISKCON-u prowadziły dwudziestoczterogodzinny kirtan. Bhaktowie robili to również 

w roku 1974, kiedy to Prabhupad nie czuł się zbyt dobrze. "Tak – powiedział Prabhupad, kiedy 

usłyszał tę rezolucję – intonowanie jest jedynym lekarstwem na wszystkie choroby".  

 

Około dwóch tygodni później, kiedy Śrila Prabhupad nadal przebywał w Mayapur, na pierwszej 

stronie The Times of India pojawiła się wiadomość o decyzji nowojorskiego sądu. Kiedy Tamala 

Kryszna Goswami otrzymał ten numer gazety, natychmiast zaniósł jeden egzemplarz Prabhupadwi 

i na jego prośbę odczytał na głos.  

 

RUCH HARE KRYSZNA JEST AUTENTYCZNĽ RELIGIĽ  

 

Waszyngton, 18 marca. Wczoraj ruch Hare Kryszna został nazwany "autentyczną religią" przez Sąd 

Najwyższy w Nowym Jorku, który odrzucił dwa oskarżenia wysunięte przeciwko przywódcom tego 



ruchu: o domniemane "bezprawne więzienie" i "próbę stosowania przymusu". Oskarżenie zostało 

wysunięte przez rozgniewanego rodzica, który twierdził, że jego syn wraz z innym uczniem byli 

bezprawnie przetrzymywani przez członków ruchu i zostali poddani "praniu mózgów". Odrzucając 

oskarżenie, sąd orzekł: "Zasadniczą kwestią postawioną przed sądem jest to, czy dwóm 

domniemanym ofiarom oraz oskarżonym wolno będzie nadal praktykować religię, którą wybrali, 

i na to pytanie musimy odpowiedzieć zdecydowanie twierdząco". Sędzia John Leahy powiedział: 

"Ruch Hare Kryszna jest autentyczną religią, która wzięła początek w Indiach tysiące lat temu. 

Merril Kreshower i Edward Shapiro mają prawo wyznawać zasady tej wiary i to ich nienaruszalne 

prawo nie będzie tutaj zdeptane. Rozdział między państwem a kościołem musi zostać utrzymany. 

Nasz naród kieruje się prawem, a nie indywidualnymi opiniami. Skarga wniesiona przez ławę 

przysięgłych jest rażącym pogwałceniem konstytucyjnych praw oskarżonych". Sędzia oświadczył, 

że sąd odnosi wrażenie, iż: "Ci ludzie opierają swe oskarżenie na błędnych, mało istotnych 

przesłankach i w ten sposób dochodzą do błędnych wniosków. Akta sprawy wolne są od 

jakiegokolwiek zarzutu zatajania faktów czy kłamliwych zeznań ze strony oskarżonych". Następnie 

sędzia stwierdził: "Wolność danej religii nie powinna być ograniczana tylko dlatego, że jest ona 

oryginalna w swoich wierzeniach i praktykach, czy też dlatego, że jest przyjmowana czy odrzucana 

przez ogół społeczeństwa czy bardziej konwencjonalne religie. Bez możliwości rozwoju i swobody 

podążania za głosem własnego sumienia w zbliżaniu się do Boga, wolność religii, jaką zapewnia 

konstytucja, byłaby prawem bez znaczenia. Próba ta – czy to podjęta w najlepszej intencji czy też 

nie – wyraźnie zagraża tej fundamentalnej zasadzie i wiecznie potrzebnemu naszym obywatelom 

prawu do swobody religijnej". Ruch Hare Kryszna znajdował się pod presją różnych ugrupowań, 

lecz żywimy nadzieję, że wyrok ten położy kres niektórym z prześladowań, z jakimi ruch ten 

spotykał się w ciągu ostatnich miesięcy.  

 

"Teraz moja misja została uwieńczona sukcesem" – powiedział Śrila Prabhupad. "Pojechałem tam 

w roku 1965. Teraz, po dwunastu latach, nasz ruch został doceniony. Wałęsałem się po ulicach 

samotnie, nosząc książki. Nikogo to nie obchodziło... Kryszna jest zawsze wspaniały. Jest 

najwspanialszą osobą i może dokonywać wspaniałych rzeczy".  

 

Śrila Prabhupad z uznaniem wypowiedział się o decyzji sędziego. Obawiał się, że proces będzie się 

ciągnął czternaście lat, a nie zajął nawet czternastu godzin. Kryszna jest tak wspaniały.  

 

*************  

 

22 marca  

 

Starsi bhaktowie z Mayapur uważali, że Śrila Prabhupad jest zbyt chory, by podróżować, i że 

powinien tam pozostać i dojść do zdrowia. Z Bombaju nadchodziły sprzeczne wiadomości. Surabhi 

Swami wiedział, że pokoje Prabhupada nie są ukończone i potrzebował więcej czasu, toteż 

zatelegrafował do Prabhupada, prosząc go, by nie przyjeżdżał. Natomiast Giriraja i inni 

przygotowywali program w pandalu w Azab Maidan w Bombaju, podczas którego Śrila Prabhupad 

miał wygłosić wykład. W związku z tym Giriraja przysłał mu zaproszenie. Prabhupad, mając na 

względzie okazję do nauczania, postanowił pojechać. Polecił swemu sekretarzowi, by wysłał 

telegram do Bombaju.  

 

PRABHUPAD PRZYJEŻDŻA WE WTOREK O 13.50. PRZYGOTUJCIE POKOJE BEZ 

WZGLĘDU NA TO W JAKIM SĽ STANIE.  

 

Jednak po przybyciu do Bombaju Prabhupad był tak słaby, że nie mógł zejść z samolotu po 

stromych schodkach i personel linii lotniczych zarządził spuszczenie go na ziemię w windzie 

hydraulicznej. Gdy znalazł się na ziemi, kilku bhaktów poprowadziło go do wyjścia. Chociaż 

wydawał się być słaby, to na widok oczekujących go uczniów, na jego twarzy pojawił się 



promienny uśmiech.  

 

W Hare Kryszna Land wrzała praca. Przy budowie kompleksu hotelowo-świątynnego pracowało 

około dwustu robotników, którzy pod kierunkiem Surabhi Swamiego i jego pomocników 

wykorzystywali swe różnorodne umiejętności. Kilkunastu mężczyzn cięło płyty z czerwonego 

kamienia, którymi miano pokryć cementową nadbudowę hotelu. Prawie pięćdziesięciu robotników 

pracowało w marmurze stukając młotkami, robiąc w świątyni ozdobne kolumny i łuki; 

a kamieniarze i robotnicy zajmujący się wykończeniem wnętrz pracowali przy budynku teatralnym. 

Większość prac została już ukończona, niemniej jednak wszystko nadal wyglądało nago, niczym 

szkielet bez mięśni. Hotel nie miał okien ani drzwi i oczywiście, żadnych mebli czy zasłon, 

a świątynia była nie ukończoną konstrukcją. Brygady robotnicze szybko posuwały się naprzód, 

koncentrując się szczególnie na pokojach Śrila Prabhupada, które znajdowały się na ostatnim 

piętrze jednej z wież hotelowych.  

 

Gdy Śrila Prabhupad wszedł do swoich pięknych pokoi, stwierdził, że nikt nie może przewyższyć 

Surabhi Swamiego. "Myślę, że takiego miejsca nie mam nigdzie na świecie" – powiedział. "Los 

Angeles i Nowy Jork są wielkimi, ogromnymi miastami, tak samo Londyn i Paryż – lecz nikt nie 

może sprezentować mi takiego luksusowego, królewskiego pałacu".  

 

Widząc, że jeden ogromny pokój urządzono w taki sposób, by ułatwić mu wykonywanie 

codziennych czynności, Śrila Prabhupad powiedział: "Zupełnie jak mój pokój w świątyni Radha-

Damodara. W jednym kącie piszę, w drugim siedzę, a w jeszcze innym jem prasadam". Porównanie 

to było osobliwe, jako że pomieszczenie w Radha-Damodara było maleńką klitką, jednakże Śrila 

Prabhupad widział pomiędzy nimi związek: początek we Vrindavanie i kulminacja w Bombaju. 

W obu miejscach był tą samą osobą, spożywającą odrobinę prasadam, piszącą książki i snującą 

ambitne plany szerzenia świadomości Kryszny.  

 

Śrila Prabhupad przedyskutował z kilkoma uczniami oraz dr. Sharmą swój rozkład dnia 

w Bombaju. Oświadczył, że będzie schodził na darśana Bóstw i raz w tygodniu, w niedzielę, będzie 

robił wykłady. W szczególnych przypadkach miał przyjmować u siebie gości, lecz rzadko. "Na ogół 

– powiedział – ludzie przychodzą cię odwiedzić i pytają: ŤJak się masz? Jak się czujesz?ť 

I zabierają nawet pół godziny. Po co w ten sposób trwonić czas na: ŤJak się czujesz?ť Wszyscy 

wiedzą, że nie czuję się dobrze". 

 

"Mogą przyjść rano do świątyni"- zauważył Tamala Kryszna Goswami.  

 

"Tak"- odrzekł Prabhupad. "Jeśli rzeczywiście chcą mnie zobaczyć, to wtedy tam będę. Mogą mnie 

widzieć przez pół godziny. A jeśli chodzi o rozmowy, to nie są potrzebne: ŤCo u ciebie? Jak się 

czujesz?ť To nie jest rozmowa".  

 

"Zamiast tego mogą kupić na dole parę twoich książek" – powiedział Gargamuni Swami.  

 

"Tak" – przytaknął Prabhupad. "To strata czasu. Chcę wreszcie skończyć z ciągłym odpowiadaniem 

na wszystkie te pytania: ŤJak się czujesz?" Powiedział, że zaoszczędziwszy czas i energię mógłby 

pracować nad książkami. Bhaktowie zapewnili, że wszyscy docenią ten plan dnia i będą szczęśliwi, 

że pracuje nad Dziesiątym Canto.  

 

"Sądzę, że mogę zacząć od dzisiaj" – oznajmił Prabhupad. "Teraz otrzymałem wspaniałe miejsce, 

całkowitą swobodę. Tak więc nie będzie problemu".  

 

To, że Prabhupad nie będzie dłużej chodził na poranne spacery, rozumiało się samo przez się. 

Wszystkie osoby będące blisko Śrila Prabhupada zaakceptowały jego nowy tryb życia – bez 



porannych spacerów i z niewieloma wykładami. Ktoś zasugerował, aby Prabhupad spacerował po 

dachu, lecz nawet to wydawało się zbyt uciążliwe.  

 

Śrila Prabhupad próbował unikać pewnych spraw związanych z zarządzaniem, ale często nic z tego 

nie wychodziło. Tak było z opóźnieniami w pracach budowlanych w Bombaju. Czasami słyszał 

odgłosy budowy, ale bardziej od hałasu niepokoiło go jej powolne tempo. Niekiedy siedział cicho 

całymi godzinami, a następnie mówił do swego sługi czy sekretarza, że opóźnienia te 

wyprowadzają go z równowagi. "Jesteście szczerymi pracownikami – powiedział Prabhupad 

bhaktom odpowiedzialnym za budowę – ale nie macie inteligencji. Widzę, że budowa nie posuwa 

się naprzód. Czy mam przymknąć na to oczy? Mogę to zrobić, ale jestem praktycznym 

człowiekiem. Jak mogę przymknąć oczy? Każdy ma coś na swoje usprawiedliwienie".  

 

Śrila Prabhupad nie miał stałego lekarza. Od czasu do czasu pojawiał się jakiś kaviraja, aby 

postawić diagnozę i dać mu jakieś lekarstwo, ale Prabhupad nie traktował tego poważnie. Nie 

uważał tych kavirajów za osoby kwalifikowane i jeśli lekarstwo było gorzkie albo miało jakieś złe 

następstwa, przestawał je zażywać. Wszystko zależy od Kryszny i lekarz nie może tego zmienić. 

Prabhupad wspominał o zaletach lekarstw Ayur wedyjskich i homeopatycznych, lecz medycynajak 

każdy inny przyziemny temat – nie wzbudzała jego szczególnego zainteresowania.  

 

Dni mijały spokojnie. Przez pokój Śrila Prabhupada przebiegał łagodny, przyjemny wietrzyk. 

Chociaż zdrowie Prabhupada się nie poprawiało, to jego inteligencja była zawsze bystra i żywa. 

Z Mayapur przybył Bhavananda Goswami, aby pełnić osobistą służbę dla Śrila Prabhupada. Musiał 

jednak wrócić do Bengalu ze względu na ważne obowiązki związane z nauczaniem. Śrila 

Prabhupad stwierdził, że Bhavananda bez wątpienia robi najlepsze masaże i najlepiej pełni osobistą 

służbę dla mistrza duchowego, jednakże obowiązki osobistego sługi nie są tak ważne jak nauczanie.  

 

Śrila Prabhupad wielokrotnie dawał przywódcom ISKCON-u do zrozumienia, że powinni 

przygotować się do pełnienia swych obowiązków bez jego bezpośredniego nadzoru. Pewnego dnia 

wspominał niektóre z wydarzeń, jakie miały miejsce podczas pierwszego roku jego pobytu 

w Nowym Jorku, lecz nagle przeniósł się myślami w przyszłość. "Nie zepsujcie tego" – powiedział. 

"Teraz wszystko zależy od was, moich starszych chłopców. Ja mogę was opuścić. Moje zdrowie 

jest kiepskie. Jestem starym człowiekiem. Ale wy, GBC, młodzi chłopcy, jesteście Amerykanami, 

ekspertami. Jesteście bardzo inteligentni. Więc nie zepsujcie tego. Niech ruch rozwija się dalej. 

Macie wiele wspaniałych miejsc. Nie martwcie się. Nawet jeśli odejdę, to co z tego? Swe idee 

i wskazówki pozostawiłem w książkach. Musicie je tylko tam odnaleźć. Myślę, że spełniłem swój 

obowiązek. Czy nie tak? Zgadzacie się z tym czy nie?"  

 

"Tak, zrobiłeś wszystko. Jednak chcemy całego Bhagavatam".  

 

"To będzie zrobione" – odrzekł Prabhupad. "A nawet jeśli nie będzie dokończone, nie ma żadnej 

straty. Jesteście kompetentni. Możecie się tym zająć. Możecie zaopiekować się wszystkimi 

pieniędzmi i uwolnić mnie od wszelkich spraw związanych z zarządzaniem. Proszę was jedynie 

o to, żebyście nic nie zmarnowali. Czasami karciłem was po to, abyście tego nie zmarnowali".  

 

Prabhupad powiedział, że będzie szczęśliwy, jeśli zobaczy, że pod nadzorem przywódców 

ISKCON-u wszystko przebiega prawidłowo. "A ja będę dalej pisał książki. Dobrze?" Orzekł, że nie 

potrzebuje już dłużej jeść. Skoro nie jest już aktywny fizycznie, nie ma potrzeby, by jadł na obiad 

capati i ryż.  

 

Giriraja powiedział, że bhaktom sprawia przyjemność, gdy widzą, że Prabhupad je i rozkoszuje się 

prasadam. Prabhupad zignorował tę uwagę i stwierdził, że aby mózg funkcjonował właściwie, 

wystarczy trochę owoców czy nawet mleka.  



 

Ten nastrój – Prabhupad mówiący o wycofaniu się z aktywnego życia, poście, czy nawet 

wspominający o śmierci – był jedynie nastrojem chwilowym. Był to coś bardzo rzeczywistego, 

praktycznego i rozsądnego, lecz wkrótce Prabhupad zwracał swą uwagę ku innym rzeczom 

i obiecywał, że nadal będzie zajmował się i kierował swymi uczniami, ruchem i światem. Zaraz po 

takich krótkich rozmowach, znowu ostro wypowiadał się na temat szaleństwa naukowców 

i polityków.  

 

Od czasu do czasu Śrila Prabhupad wspominał o udaniu się do miejsca, które byłoby lepsze dla jego 

zdrowia. Był maj i w Bombaju panowały upały. Wkrótce miały nadejść monsuny. Prabhupad 

zastanawiał się nad podróżą do Kaszmiru, ponieważ tamtejsze powietrze i woda były ponoć 

korzystne dla zdrowia; lecz nie można było zapewnić mu tam odpowiednich warunków 

mieszkaniowych. Na dodatek panował tam zbyt duży chłód. W tym czasie pewnego dnia złożył mu 

wizytę Śriman Narayan, były gubernator Gudżaratu.  

 

"Powinieneś zadbać o swoje zdrowie" – powiedział Śriman Narayan. "Mam nadzieję, że czujesz się 

lepiej".  

 

"Och, to po prostu stara maszyna – roześmiał się Prabhupad – im więcej ją leczysz, tym bardziej się 

psuje. Ale moja praca nigdy nie ustaje. To posuwa się naprzód. Moim głównym zadaniem jest 

pisanie tych książek i to postępuje naprzód". Przy tej rozmowie obecni byli też inni hinduscy 

goście, którzy natychmiast zaczęli polecać miejsca korzystne dla zdrowia: Śri-nagar, Kaszmir, 

Dehradun, Masouri, Simlę, Hardwar.  

 

"Tak, woda w Hardwardzie jest dobra – powiedział Śriman Narayan – ale lepsza jest w Hrsikeśa, 

gdzie przepływa Ganges. Jeśli jakieś miejsce znajduje się nad brzegiem Gangesu, to jest tam dobra 

woda. Zorganizujmy to". Plan wyjazdu do Hrsikeśa został sprecyzowany i Prabhupad zaczął czynić 

przygotowania, aby za tydzień opuścić Bombaj.  

 

************  

 

Pierwszy tydzień w Hrsikeśa upłynął w sielankowym, rajskim nastroju. Pogoda była doskonała 

i pojawiła się nadzieja, że Prabhupad zacznie jeść i wróci do zdrowia. Jednak ósmej nocy nadeszła 

gwałtowna burza, a wraz z nią zaszła gwałtowna zmiana w zdrowiu Prabhupada. Stwierdził, że 

koniec jest bliski i że chce natychmiast udać się do Vrindavany – na wypadek, gdyby Kryszna 

zapragnął, aby wkrótce opuścił ten świat.  

 

Bhaktowie w Hrsikeśa byli w dobrych nastrojach; Śrila Prabhupad również. Gdy płynęli łodzią na 

drugi brzeg Gangesu, Prabhupad poprosił, aby zaczerpnęli trochę wody pitnej ze środka rzeki. 

Podobało mu się wynajęte dla niego miejsce; poszedł nawet do kuchni, aby pokazać uczniom, jak 

gotować. Wieść o obecności A.C. Bhaktivedanty Swamiego szybko rozniosła się po tym mieście 

pielgrzymów i turystów. Prabhupad zgodził się na codzienne darśany od piątej do szóstej po 

południu. W tym czasie w pokoju tłoczyło się zawsze od czterdziestu do pięćdziesięciu osób, 

łącznie z zachodnimi hipisami, poszukiwaczami prawdy, a także hindusami spędzającymi 

w Hrsikeśa wakacje lub będącymi tam na pielgrzymce. Chociaż głos Śrila Prabhupada był 

niezwykle słaby, to mówił z mocą, kładąc nacisk na Bhagavad-gitę taką jaką jest.  

 

Kiedy jakiś amerykański hipis zadał mu sceptyczne pytanie, Prabhupad odpowiedział: "Nie możesz 

tego zrozumieć, ponieważ jesteś szalony". A kiedy pewna kobieta przedstawiła materialistyczną 

pracę dobroczynną jako najwyższy cel, Prabhupad rzekł: "Twoje współczucie jest warte tyle, co 

dmuchanie na czyrak, żeby go uleczyć".  

 



W Hrsikeśa przebywało z Prabhupadem tylko kilku uczniów i uważali oni, że jest to coś bardzo 

szczególnego. Prabhupad nie tylko kierował gotowaniem, ale w trakcie gotowania opowiadał różne 

historie. Powiedział, że tylko leniwy człowiek nie może gotować i aby to zilustrować, opowiedział 

bengalską historię o leniwym człowieku. Był pewien król, który wydał rozporządzenie, że wszyscy 

leniwi ludzie w jego królestwie mogą przyjść do domu dobroczynnego, gdzie zostaną nakarmieni. 

Przybyło więc wiele osób, które twierdziły: "Jestem leniwy".  

 

Wtedy król nakazał swemu ministrowi, aby podłożył pod ten dom ogień i wszyscy – z wyjątkiem 

dwóch mężczyzn – wybiegli z płonącego budynku. Jeden z tych, którzy pozostali, powiedział: "Od 

tego ognia nagrzewają mi się plecy". Na co drugi poradził mu: "To przewróć się na drugi bok". 

Wtedy król powiedział: "Ci są naprawdę leniwi. Nakarmcie ich".  

 

Jednak wieczorem 15 maja Śrila Prabhupad nie mógł ani spać, ani nagrywać na dyktafon. Na 

skutek burzy, zwiastuna pory monsunowej, całe Hrsikeśa zostało pozbawione elektryczności. 

Ponieważ wentylatory przestały działać, a okiennice musiały być zamknięte z powodu wiatru, 

w pokoju zrobiło się bardzo gorąco.  

 

O piątej nad ranem Śrila Prabhupad przywołał Tamala Krysznę Goswamiego i powiedział, że jest 

osłabiony. Tamala Kryszna masował Prabhupada przez godzinę. Wiatr, niosący ze sobą piasek, nie 

ustał nawet o świcie.  

 

Sztorm i awaria prądu trwały również przez następną noc. Tamala Kryszna zapytał Prabhupada 

o opuchliznę na rękach i stopach, lecz ten odpowiedział zirytowany: "Dlaczego zaprzątasz sobie 

tym głowę? To jest moje ciało, a ja się tym nie martwię". Następnie dodał: "Z materialnego punktu 

widzenia nie wróży to nic dobrego. Proszę, zastanówcie się nad tym, w jaki sposób przekazać 

wszystko GBC, tak aby pod moją nieobecność wszystko przebiegało sprawnie. Możesz spisać 

testament, a ja go podpiszę". Teraz wyraźnie mówił o tym, o czym wcześniej tylko nadmieniał.  

 

Nagle, o pierwszej trzydzieści nad ranem, z pokoju Prabhupada dobiegł dźwięk dzwonka. Na ten 

sygnał stawili się Tamala Kryszna oraz Ksiracora-gopinatha. Prabhupad odezwał się spod 

moskitiery: "Jak wam już mówiłem, symptomy nie wróżą nic dobrego. Chcę natychmiast jechać do 

Vrindavany". Powiedział, że jeśli ma odejść, to chciałby, aby nastąpiło to we Vrindavanie. 

Ponieważ pragnął wyruszyć natychmiast, bhaktowie całą noc nie spali, tylko pakowali się 

i przygotowywali do wyjazdu. Nie mogli jednak zdobyć rezerwacji na pociąg, toteż postanowili 

pojechać samochodem.  

 

*************  

 

Gdy skręcili z drogi łączącej Agrę z Delhi, Śrila Prabhupad po raz pierwszy ujrzał kamienny znak: 

"Bhaktivedanta Swami Marg". Wkrótce napotkali Gunarnavę na motocyklu, który z radością 

pognał naprzód, by zawiadomić bhaktów w Kryszna-Balarama Mandirze o przybyciu Śrila 

Prabhupada. Przy bramie świątyni zgromadziła się ogromna grupa bhaktów, łącznie ze wszystkimi 

dziećmi z gurukuli, by powitać Prabhupada intonowaniem i tańcem. Czterech bhaktów zaniosło go 

w palankinie do świątyni, gdzie złożył pokłon dwóm Panom: Krysznie i Balaramie. Bhaktowie 

zrobili arati ku czci Śrila Prabhupada, który następnie przemówił krótko do zgromadzonych.  

 

"Jeśli nadejdzie śmierć – powiedział – niech stanie się to tutaj". Widząc jego postawę i słysząc te 

nieoczekiwane słowa, niektórzy z bhaktów zaczęli płakać. "Tak więc – kontynuował – nie mam nic 

nowego do powiedzenia. Cokolwiek miałem powiedzieć, powiedziałem w moich książkach. Teraz 

spróbujcie to zrozumieć i kontynuujcie swe wysiłki. Nie ma znaczenia, czy jestem obecny, czy też 

nie. Tak jak Kryszna żyje wiecznie, podobnie wieczna jest żywa istota, lecz kirtir yasya sa jivati. 

Ten, kto pełni służbę dla Pana, żyje na zawsze. Tak więc uczyliście się, jak służyć Krysznie. 



Z Kryszną nasze życie jest wieczne. Utrata tego tymczasowego ciała nie ma żadnego znaczenia. To 

ciało musi zginąć. Takie jest jego przeznaczenie. Tak więc żyjcie na zawsze służąc Krysznie".  

 

Dzień po przyjeździe do Vrindavany Śrila Prabhupad napisał:  

 

Pojechałem do Hrisikesha z nadzieją, że moje zdrowie się poprawi, lecz zamiast tego trochę 

osłabłem. Teraz wróciłem do swego domu, Vrindavany. Jeśli ma nastąpić coś złego, przynajmniej 

będę tutaj, we Vrindavanie.  

 

Śrila Prabhupad przywołał do siebie Tamala Krysznę Goswamiego i powiedział: "Są dwie 

możliwości: próba przeżycia i przygotowanie się na śmierć. Lepiej przygotować się na najgorsze. 

Postaraj się, aby zawsze były przy mnie trzy czy cztery osoby. Róbcie kirtan i przez cały czas 

czytajcie Bhagavatam. Teraz spróbuję trochę jeść. Pariksit Maharaja nie pił nawet wody".  

 

Widząc nastrój Śrila Prabhupada, Tamala Kryszna wspomniał o potrzebie spisania testamentu, na 

co Śrila Prabhupad wyraził zgodę.  

 

Testament nie miał być sporządzany z nastawieniem, że nadszedł koniec, ale w duchu 

"przygotowania się na najgorsze". Oznaczało to również przygotowanie wszystkiego tak, aby nie 

trzeba było tego robić w ostatniej chwili. Prabhupad troszczył się o to, aby jego ruch rozwijał się 

bezpiecznie, aby cały majątek ISKCON-u znajdował się w posiadaniu jego uczniów będących 

członkami ruchu świadomości Kryszny oraz aby wszystkie jego instrukcje na przyszłość były jasne. 

Wszystkie te sprawy powinny zostać załatwione teraz, w testamencie, a członkowie GBC powinni 

zebrać się we Vrindavanie, aby poczynić te ostatnie przygotowania i być razem z Prabhupadem.  

 

Tamala Kryszna chciał się upewnić, czy Prabhupad rzeczywiście chce, aby przybyli członkowie 

GBC z całego świata. Było to kosztowne przedsięwzięcie, toteż chciał być pewien, że Prabhupad 

naprawdę tego chce. Kiedy Śrila Prabhupad to potwierdził, Tamala Kryszna, który spełnianie 

wszelkich jego pragnień uważał za swoją służbę, również opowiedział się za tym pomysłem.  

 

Tamala Kryszna powiedział: "Pewien jestem, że wszyscy będą chcieli przyjechać tutaj i być z tobą, 

ponieważ cię kochają".  

 

"Waszą miłość do mnie – powiedział Śrila Prabhupad – udowodnicie przez to, na ile będziecie ze 

sobą współpracować w celu utrzymania tej instytucji po moim odejściu".  

 

Powiadomiono sekretarzy GBC na całym świecie, że Śrila Prabhupad może niedługo odejść 

i pragnie, aby byli razem z nim we Vrindavanie. Wszyscy członkowie GBC pozostawili swoje 

obowiązki i przyjechali tak szybko, jak było to możliwe.  

 

Doszli do wniosku, że oprócz testamentu Prabhupada, który miał zabezpieczyć majątek ISKCON-u, 

i oprócz zabezpieczenia wszystkich kont bankowych w ISKCON-ie, jest również kilka pytań, które 

powinni zadać Prabhupadwi, zanim będzie za późno. Jedno z tych pytań dotyczyło tego, jak 

w przyszłości mają odbywać się inicjacje. Na te pytania powinni uzyskać odpowiedź teraz, 

w przeciwnym razie po odejściu Śrila Prabhupada temat ten może stać się źródłem spekulacji 

i bałaganu.  

 

Komitet, który członkowie GBC wybrali spośród siebie, stanął teraz przed Śrila Prabhupadem, gdy 

ten siedział w łóżku w głównym pokoju na dole. Rzecznikiem miał być Satsvarupa dasa Goswami. 

Był on onieśmielony i zakłopotany. Stanie w obliczu Śrila Prabhupada i pytanie o to, co powinni 

uczynić po jego odejściu, mogło wyglądać na impertynencję. Było to jednak konieczne. Śrila 

Prabhupad sam poprosił, aby przybyli do Vrindavany i zajęli się właśnie tego rodzaju sprawami.  



 

"Śrila Prabhupad – odezwał się Satsvarupa – pozostali członkowie GBC poprosili nas, byśmy zadali 

ci kilka pytań. Są tu członkowie oryginalnego GBC, które utworzyłeś na początku. Nasze pierwsze 

pytanie dotyczy członków GBC. Chcielibyśmy wiedzieć, jak długo powinni pełnić swoją funkcję?"  

 

Śrila Prabhupad mówił powoli, niskim głosem: "Powinni pozostać na dobre. Wybieramy 

najbardziej odpowiednich ludzi, tak aby nie trzeba było ich zmieniać. Jeśli znajdą się jakieś 

kompetentne osoby, należy je dodać".  

 

Satsvarupa zapytał, co należy uczynić, jeśli członek GBC porzuci swoje stanowisko, na co 

Prabhupad odpowiedział, że wówczas GBC powinno wybrać inną osobę. "Nasze następne pytanie – 

kontynuował Satsvarupa – dotyczy przyszłych inicjacji, zwłaszcza wtedy, gdy już nie będziesz 

dłużej z nami. Chcemy wiedzieć, jak powinny być przeprowadzane pierwsze i drugie inicjacje". 

 

"Tak – powiedział Śrila Prabhupad – polecę niektórych z was". Tak więc to, co już wielokrotnie 

opisywał w "znaczeniach Bhaktivedanty", było teraz wprowadzane w czyn: jego uczniowie zostaną 

guru i sami będą przyjmowali uczniów.  

 

Następnie Satsvarupa zapytał o BBT. "Obecnie – powiedział – żadne tłumaczenia nie są 

publikowane, dopóki ich nie przejrzysz i nie zatwierdzisz. Czy jest jakiś system publikowania prac 

w przyszłości, prac, których może nie zobaczysz?"  

 

"Nad tym musimy się głębiej zastanowić" – odpowiedział Prabhupad. Zaakceptował zasadę, że 

w przyszłości mogą być tłumaczone książki z sanskrytu, jednakże ostrzegł: "Nie wydaje mi się, by 

pomiędzy mymi uczniami było wielu, którzy mogą właściwie tłumaczyć".  

 

Następnie Śrila Prabhupad zaczął opisywać kwalifikacje wymagane przy tłumaczeniu z sanskrytu 

literatury vaisnava. Powiedział, że musi to robić dusza zrealizowana. "W przeciwnym razie, samo 

imitowanie – A-B-C-D – niewiele pomoże. Ludziom podobają się moje objaśnienia, ponieważ 

oparte są na praktycznym doświadczeniu. Nie można tego zrobić, jeśli nie jest się zrealizowanym".  

 

Śrila Prabhupad przedstawił już Tamala Krysznie Goswamiemu ogólny zarys swego testamentu. 

Ostatecznym autorytetem zarządzającym ISKCON-em miało być GBC. Każdej posiadłości 

ISKCON-u przydzieli się trzech powierników. Członkowie GBC mieli sporządzić dokładny projekt 

i nadać testamentowi moc prawną.  

 

Jedynym powodem, dla którego Śrila Prabhupad chciał spisać testament, było chronienie swego 

ISKCON-u. Wyjaśnił, że bhakta nawet w najmniejszym stopniu nie jest zainteresowany własną 

korzyścią – wszystko jest dla Kryszny. Jednak w swej czystości nie powinien być naiwny. ISKCON 

był ogromną, rozrastającą się organizacją posiadającą nieruchomości i pieniądze, które miały być 

w stu procentach przeznaczone na służbę oddania dla Kryszny. Śrila Prabhupad prosił członków 

GBC, aby byli czujni.  

 

W takich chwilach stawało się rzeczą szczególnie zrozumiałą, że zbliża się dzień, kiedy dzieci 

Prabhupada będą musiały wydorośleć i na własną rękę kierować i zarządzać Towarzystwem, 

chronić je i rozwijać. Mogła to być ich ostatnia szansa nauczenia się czegoś bezpośrednio od niego 

i bycia z nim, by intonować święte imię i całkowicie poświęcić się wypełnianiu jego pragnień 

związanych z ISKCON-em.  

 

Kilka dni później ostateczna wersja "Oświadczenia woli" została w obecności prawnika 

uwierzytelniona i poświadczona. Członkowie GBC, nagleni przez kierownicze i administracyjne 

obowiązki w swoich strefach, zaczęli odczuwać potrzebę powrotu. Gdy kilku z nich wyjawiło 



zamiar powrotu do swych zajęć, Prabhupad wyraził zgodę. Spędzili razem tydzień, a teraz jeden po 

drugim zaczęli się rozjeżdżać. W ciągu następnego tygodnia większość z nich opuściła Vrindavanę. 

Ze Śrila Prabhupadem pozostało tylko kilka osób. Bhaktowie ze świątyni Kryszna-Balarama nadal 

prowadzili nieustający kirtan.  

 

************  

 

Nadszedł czerwiec, a we Vrindavanie utrzymywała się upalna pogoda. Niebo, które dotychczas 

miało kolor czystego błękitu, zamgliło się wraz z nadejściem pierwszej wilgoci. Między dwunastą 

a czwartą po południu ziemia była zbyt gorąca dla bosych stóp, toteż mieszkańcy Vrindavany 

zostawali w domach, przekładając wykonywanie większości swych obowiązków albo na godziny 

poranne, albo na późne popołudnie i wieczór. W godzinach południowych nikt nawet nie jadł, jako 

że upał zabijał apetyt. Yamuna, płytka i gorąca, nie przynosiła zbytniej ulgi. Krowy były 

wychudzone z braku trawy i paszy, a wiejące od czasu do czasu gorące, suche wiatry wznosiły 

tumany kurzu. Muchy i komary padały w powietrzu. Jedną z niewielu przyjemnych osobliwości 

lata była woń kwiatów bel, które pięły się po murze otaczającym ogród Prabhupada, rozkwitając 

w jakiś sposób w suchym żarze.  

 

W pierwszych dniach czerwca w Śrila Prabhupada wstąpiła pewna nadzieja na odzyskanie zdrowia. 

Poprosił, aby wznowili poranne przejażdżki, a kiedy zniesiono go do samochodu, powiedział: 

"Wkrótce będę mógł chodzić o własnych siłach". Przyjechał jego dawny przyjaciel z Allahabadu, dr 

Ghosh, i rozpoznał jego chorobę jako niepokój o bhaktów z ruchu świadomości Kryszny. Śrila 

Prabhupad zgodził się z tą diagnozą, ale nie przestrzegał zaleceń lekarza, ponieważ obejmowały 

one regularne mierzenie ciśnienia krwi oraz zażywanie różnych lekarstw i poddawanie się 

specjalnym kuracjom. Czuł jednak, że stan jego zdrowia poprawia się dzięki masażom robionym 

przez sługi. Powiedział, że jeśli tak dalej pójdzie, to powróci do zdrowia w ciągu półtora miesiąca. 

Podkreślił jednak: "Nie opuszczę Vrindavany, dopóki nie poczuję się dobrze".  

 

***********  

 

Z nadejściem lipca rozpoczęła się we Vrindavanie pora deszczowa. Chmury gromadziły się już od 

początku miesiąca, a w połowie lipca padało już codziennie. Powietrze przesycone było słodkim 

zapachem kwiatów kadamba, a po deszczu kwiecie drzewa nim wydawało zapach podobny do 

cebuli. Pawie, z całkowicie upierzonymi ogonami, przepełniły się ekstazą, tańcząc, piejąc 

i nawołując się. Czasami nadchodziła niespodziewana ulewa, która zastawała Śrila Prabhupada 

siedzącego na łóżku czy za biurkiem z dyktafonem w nie osłoniętej części werandy. Wówczas jego 

słudzy przybiegali w pośpiechu, by możliwie jak najszybciej wnieść go do środka. Czasami, gdy 

deszcz nie pozwalał mu korzystać z ogrodu, siadywał w pozycji półleżącej na małym, 

wychodzącym na ogród tarasie. Ale skończyły się przynajmniej czterdziestostopniowe upały i dni 

stały się bardziej znośne.  

 

Prabhupad odpoczywał i trzymał się swego codziennego toku zajęć, usiłując jednocześnie 

zrozumieć, jakie jest pragnienie Kryszny. Często, gdy o szóstej rano budził się i otwierał oczy, 

widział przy łóżku Tamala Krysznę. Wówczas wyciągał ręce, dając do zrozumienia, że chce usiąść. 

Potem Tamala Kryszna czy inny sługa lekko głaskali plecy Śrila Prabhupada, gdy ten mówił 

cichym głosem i odkrywał swój umysł.  

 

Rzadko się zdarzało, by przyjeżdżali do Vrindavany jacyś bhaktowie, a gościom na ogół nie 

pozwalano odwiedzać Prabhupada. Stan jego zdrowia nie poprawiał się, chociaż nie był też 

krytyczny, jak to było w maju. Śrila Prabhupad prawie nic nie jadł, toteż nie przybywało mu sił. 

Jego głównym lekarstwem było słuchanie kirtanu, Śrimad-Bhagavatam i Caitanya-caritamrty.  

 



Jeśli chodzi o pracę Śrila Prabhupada nad Śrimad-Bhagavatam, to w lipcu szła ona dobrze. 

W dalszym ciągu nagrywał na dyktafon we wczesnych godzinach porannych i po południu. W ten 

sposób ukończył ósmy i dziewiąty rozdział Dziesiątego Canto. Sprawiało mu to wielką 

przyjemność. Pracując nad Śrimad-Bhagavatam, zupełnie nie zwracał uwagi na stan swego ciała – 

nagrywał pomimo palpitacji serca i słabego głosu oraz ogólnego osłabienia. Nawet siedzenie 

sprawiało mu trudności. Kiedy jednak zaczął pracować, nic nie mogło go powstrzymać.  

 

Niepomny stanu swego ciała, Prabhupad cierpliwie i systematycznie opisywał, w jaki sposób 

kapłan rodziny Nandy Maharajy, Gargamuni, przeprowadził ceremonię nadania imienia małemu 

Krysznie. Objaśnienia Śrila Prabhupada często opierały się na osobistych doświadczeniach 

i realizacji.  

 

Czasami siedząc przed świtem na otwartym powietrzu na werandzie na pierwszym piętrze, 

a czasami w wilgotnym żarze jasnego popołudnia, Śrila Prabhupad pracował i opisywał 

nieskończoną wiedzę wedyjską. Podobnie robili jego poprzednicy – Goswami i Krysznadasa 

Kaviraja – którzy pisali i wielbili Krysznę i Pana Caitanyę we Vrindavanie. Śrila Prabhupad był 

jednak pierwszym wielkim acaryą, który udostępnił literaturę świadomości Kryszny ludziom we 

wszystkich krajach na całym świecie, bez względu na ich narodziny czy poprzednie cechy. Nawet 

gdy pisał ostatnie rozdziały Śrimad-Bhagavatam, tysiące młodych dziewcząt i chłopców pracowało 

w jego imieniu, aby głosić światu wedyjskie posłanie. W istocie jego uczniowie byli głęboko 

świadomi tego, że Śrila Prabhupad pracował we Vrindavanie nad objaśnieniami do Dziesiątego 

Canto, i modlili się do Pana Kryszny, by pozwolił mu to robić przez wiele lat i ukończyć całe 

Śrimad-Bhagavatam.  

 

Śrila Prabhupad chciał, aby to, co napisał, zostało opublikowane i rozprowadzone; była to służba 

dla jego Guru Maharajy. Był bardzo zadowolony słysząc, że sprzedaż książek na całym świecie 

nadal wzrasta. Harikeśa Swami, sekretarz GBC na północną i wschodnią Europę, donosił, że 

drukuje ogromne ilości książek w trzynastu językach. Usłyszawszy zaledwie początek jego raportu, 

Śrila Prabhupad wykrzyknął: "Niechaj Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaja obdarzy cię wszelkimi 

błogosławieństwami! Jesteś najważniejszym wnukiem Bhaktisiddhanty Sarasvatiego. Kontynuuj 

w ten sposób".  

 

W podobnym nastroju Śrila Prabhupad ponaglał sekretarza GBC na Indie, Gopala Krysznę, aby 

szybciej i w większych ilościach produkował książki w hindi. Kiedykolwiek Gopala Kryszna 

odwiedzał Śrila Prabhupada bez nowej publikacji, ten ganił go za powolność. Dlatego Gopala 

Kryszna przyjął taktykę odwiedzania Prabhupada jedynie wtedy, gdy miał do pokazania jakąś nową 

książkę. Kiedy w połowie lipca Gopala Kryszna przywiózł drugą część Pierwszego Canto Śrimad-

Bhagavatam w hindi, Śrila Prabhupad przyjął ją z zadowoleniem i powiedział: "Zrobił to już dwa 

razy: jeśli nie ma żadnej książki, nie przyjdzie, ponieważ za każdym razem go krytykuję: ŤGdzie 

jest książka? Gdzie jest książka?ť"  

 

Pod koniec lipca zdrowie Prabhupada zdawało się znowu pogarszać. Znów wspominał o tym, że 

koniec może nadejść w każdej chwili.  

 

Tamala Kryszna pełnił funkcję osobistego sekretarza Śrila Prabhupada przez sześć miesięcy bez 

przerwy Stał się oczyma i uszami swego mistrza duchowego oraz jego rzecznikiem, szczególnie 

w odniesieniu do spraw związanych z zarządzaniem ISKCON-em. Został również jego osobistym 

powiernikiem i asystował Śrila Prabhupadwi w jego transcendentalnych nastrojach. Jako szczery 

sługa, zaczął sugerować teraz inne lekarstwo. Śrila Prabhupad ostatnio odczuwał i wyrażał głębokie 

oddanie dla swych uczniów zaangażowanych w nauczanie. Uznając to za wskazówkę, Tamala 

Kryszna zasugerował, że jeśli Prabhupad mógłby udać się na Zachód i pobyć tam ze swymi 

uczniami, to wstąpiłoby w niego nowe życie.  



 

"Ale jeśli mam umrzeć – powiedział Prabhupad – chcę, żeby stało się to we Vrindavanie". Tamala 

Kryszna odpowiedział, że Śrila Prabhupad nie powinien myśleć o umieraniu. Gdyby pojechał na 

Zachód, zobaczył tamtejszych bhaktów, jadł prasadam przygotowane ze składników, które zostały 

wyprodukowane na farmach ISKCON-u, wówczas widząc oddanie swych uczniów z pewnością 

odzyskałby apetyt i siły.  

 

Tamala Kryszna zachęcał go: "Gdy będziesz tam z tak wieloma bhaktami, którzy poświęcili swe 

życie szerzeniu świadomości Kryszny i pomaganiu tobie, to będzie naprawdę inspirujące. Nie 

będziesz musiał dużo mówić. Chodzi o samą twą obecność – ty będziesz widział bhaktów i oni 

będą widzieć ciebie. Więc w tym sensie nie będzie to wyczerpujące. Teraz jest sierpień, więc 

panuje tam również dobry klimat – w Londynie. To bardzo dobry czas".  

 

Prabhupad zwrócił się do Upendry i oznajmił: "Jego słowa sprawiają, że inaczej się czuję. Samo 

słuchanie napawa mnie entuzjazmem". "Śrila Prabhupad – powiedział Tamala Kryszna – jeśli udasz 

się na Zachód, to na pewno dojdziesz do zdrowia".  

 

"Oby Kryszna spełnił twe słowa" – odrzekł Śrila Prabhupad.  

 

W lipcu 1977 roku rozpoczął się szczególny okres dla pobożnych hindusów i mieszkańcy 

Vrindavany poświęcali więcej czasu na czytanie pism świętych oraz odwiedzanie świętych miejsc. 

Toteż pod koniec lipca, kiedy drzewa i krzewy zazieleniły się świeżymi liśćmi, do Vrindavany, jak 

również do świątyni Kryszna-Balaramy, przybywały tłumy pielgrzymów. Pomimo błota i deszczu 

wielu ludzi było w radosnych nastrojach, doznawszy ulgi od uciążliwych upałów i oczekując 

Jhulana-yatry, festiwalu huśtania Radhy i Kryszny. Jhulana-yatra jest największym festiwalem 

Vrindavany. Tego roku przypadł on na połowę sierpnia.  

 

Miejscowe gazety zamieszczały raporty o stanie zdrowia Śrila Prabhupada i zarówno mieszkańcy 

Vrindavany, jak i przyległych wiosek wykazywali szczerą troskę o jego samopoczucie. Z powodu 

pory festiwalowej, jak również ze względu na troskę o Śrila Prabhupada, świątynię Kryszna-

Balaramy odwiedzało wielu ludzi. Ci, którzy przychodzili około dziewiątej rano, mogli ujrzeć Śrila 

Prabhupada, gdy udawał się na swój poranny darśan z Bóstwami.  

 

Śrila Prabhupad nadal nie miał apetytu i w ciągu ostatnich sześciu tygodni niewiele jadł. Spanie, 

masaże czy praca nad tłumaczeniem nie odbywały się już dłużej o określonych porach. Czuł, że jest 

to dla niego krytyczny okres, więc pozwolił bhaktom w całym ISKCON-ie recytować prostą 

modlitwę: "Mój drogi Panie Kryszno, jeśli pragniesz, proszę, wylecz Śrila Prabhupada". Regularnie 

każdego ranka udawał się do świątyni, by zobaczyć Bóstwa. W ciemnych, przeciwsłonecznych 

okularach siedział wyprostowany w bujaku, składając dłonie w geście modlitwy, podczas gdy 

dwóch ludzi – jeden z przodu, a drugi z tyłu – ostrożnie nieśli bujak z pokoju Prabhupada do 

świątyni. Najpierw stawiali fotel przed Bóstwami Gaura-Nitai, później przed Kryszna-Balaramą, 

a następnie Radha-Śyamasundarą. Potem zanosili go na środek dziedzińca pod drzewo tamala 

i stawiali krzesło na marmurowej, zrobionej z czarno-białych płyt podłodze, która przypominała 

szachownicę.  

 

Śrila Prabhupad siedział zwrócony twarzą do Kryszny i Balaramy, a bhaktowie siadali wokół niego 

i zaczynali kirtan. Wówczas wstawali dwaj chłopcy z gurukuli, którzy podchodzili do niego 

i zaczynali tańczyć z podniesionymi ramionami, a ich bawełniane cadary kołysały się w tę i z 

powrotem. Prabhupad na ogół nic nie mówił, nawet się nie uśmiechał, lecz po kilku minutach dawał 

swe girlandy bhakcie, który następnie zawieszał je na szyjach tancerzy Po krótkim czasie 

podchodzili dwaj inni chłopcy i pierwsi oddawali im girlandy, które otrzymali od Śrila Prabhupada, 

po czym siadali. Śpiew i taniec trwały przez pół godziny. W świątyni gromadzili się goście i wielu 



z nich ofiarowywało pieniądze u stóp Prabhupada, które spoczywały na haftowanej, jedwabnej 

poduszce.  

 

Śrila Prabhupad postanowił udać się na Zachód. "Jeśli będę mógł pracować trochę dłużej – 

powiedział – to nasze towarzystwo stanie się bardzo mocne. Chcę dopilnować by to, czego 

dokonałem, zostało wzmocnione".  

 

Jednakże rozmowy Prabhupada o podróży zbiegły się z coraz większym osłabieniem. Mówił mniej. 

Gdy Tamala Kryszna próbował zachęcać go do tłumaczenia, odpowiedział: "Zabiorę się do tego, 

jeśli poczuję inspirację. Nie próbuj mnie zmuszać. Przechodzę bardzo trudny okres i nie mogę 

zaznać spokoju. To nie jest mechaniczna rzecz".  

 

Pielgrzymami, którzy przybyli na Jhulana-yatrę, byli głównie wieśniacy. Wielu z nich pochodziło 

z Radżastanu – kobiety i mężczyźni nosili jaskrawe szaty, a kobiety miały również na rękach 

i bosych stopach ciężkie, złote i srebrne bransoletki, pobrzękujące przy każdym ruchu. Zwiększyła 

się również liczba wędrownych sadhu, którzy stali się we Vrindavanie powszechnym widokiem. 

Ich ciała pokryte były popiołem lub gliną i naznaczone jasnym tilakiem. Yamuna w wielu 

miejscach wystąpiła z brzegów i prąd był zbyt silny, by można było się w niej kąpać czy pływać. 

Do Mandiru Kryszna-Balaramy, który był teraz jedną z najpopularniejszych świątyń w całych 

północnych Indiach, przybywały tysiące pielgrzymów. Na wieczorne arati przychodziło tak wiele 

ludzi, że miejscowi bhaktowie nie mogli brać w nich udziału i stali z tyłu dziedzińca, na krańcach 

zbitego, przepychającego się tłumu. Kilku chłopców z gurukuli witało gości czasopismami Back to 

Godhead w hindi i każdy z nich sprzedawał od dwustu do trzystu egzemplarzy każdego wieczoru. 

Słysząc to, Śrila Prabhupad był zadowolony.  

 

Abhirama przysłał z Kalkuty wiadomość, że otrzymali nareszcie paszport Śrila Prabhupada i że 

amerykański konsulat w Kalkucie pomoże w uzyskaniu karty stałego pobytu w USA. Tamala 

Kryszna pobiegł na górę i oznajmił Śrila Prabhupadwi: "Mam bardzo dobre wieści". Śrila 

Prabhupad leżał w łóżku, lecz gdy usłyszał nowinę, zaczął powoli klaskać w ręce, mówiąc: 

"Przynoś mi dobre nowiny i trzymaj mnie przy życiu!" Myślami wybiegł w przyszłość, do 

Londynu. "Tamtejsze Bóstwa Radha-Kryszny są tak wspaniałe" – powiedział. "Londoniśvara – to 

taki niewinny chłopiec". Śrila Prabhupad pomyślał o Bhaktivedanta Manor. "Ten trawnik przed 

moim pokojem jest wspaniały" – powiedział. "Myślę, że nadchodzą dobre czasy".  

 

*************  

 

Kiedy Prabhupad przybył do Londynu, jego uczniowie doznali szoku. Nigdy nie wyobrażali sobie, 

że jest tak wątły i że ktokolwiek może podróżować w takim stanie. Dla bhaktów, którzy wyszli na 

lotnisko, aby go powitać, było to doświadczenie rozdzierające serce. Nawet ci, którzy słyszeli 

raporty o Prabhupadwi we Vrindavanie, nie byli emocjonalnie przygotowani na taką zmianę. 

Prabhupad był tak transcendentalny jak zawsze, czy nawet jeszcze bardziej niż zawsze, lecz 

początkowo bhaktowie byli wstrząśnięci widząc go tak odmienionym. Teraz wyglądał jak potężny 

mędrzec, który przez długi czas spełniał wyrzeczenia dla dobra ludzkości i który był ponad 

ograniczeniami swego ciała, chociaż w nim żył. Wizyta Śrila Prabhupada w Londynie obudziła 

w bhaktach ogromną nadzieję na jego wyzdrowienie.  

 

Śrila Prabhupad z niecierpliwością wyczekiwał podróży do Ameryki. Planował ją tuż po 

Janmastami, które tego roku przypadało 6 września, czyli dwa tygodnie po jego przybyciu do 

Anglii. "Chcę pożyć jeszcze trochę dłużej – powiedział – aby uczynić wszystko bardziej 

doskonałym".  

 

"Czy zrobisz to inspirując bhaktów swą obecnością – zapytał Tamala Kryszna – czy też masz jakiś 



szczególny plan?" 

 

"Szczególny plan"- odpowiedział Śrila Prabhupad. "Chcę wprowadzić varnaśramę. Na naszej 

farmie w Pensylwanii rozwiązany został największy problem życia: pożywienie". Ustanowienie 

wzorcowego, wedyjskiego systemu społecznego na farmach ISKCON-u uważał za ważną, nie 

dokończoną część misji swego życia. Jednak po spędzeniu w Londynie dwóch tygodni, w dzień po 

uroczystościach związanych z rocznicą jego urodzin, stan jego zdrowia nagle znacznie się 

pogorszył. Był to pierwszy kryzys od momentu przybycia do Anglii i w związku z nim plany Śrila 

Prabhupada uległy zmianie. Zamiast udać się do Stanów Zjednoczonych, tak jak planował, poprosił 

teraz, aby zabrano go z powrotem do Indii. Do Bombaju. "Jeśli pożyję kilka dni dłużej – powiedział 

– to chciałbym zobaczyć otwarcie świątyni w Bombaju. Możemy poczekać tutaj, a następnie 

polecieć do Bombaju. Tak ciężko na to pracowałem. Jeśli zobaczę to otwarcie i potem umrę, to 

będzie to bardzo spokojna śmierć. A jeśli będę żył, to mogę przyjechać tu znowu".  

 

Śrila Prabhupad udał się do Bombaju, lecz jego zdrowie się nie poprawiało. W końcu stwierdził, że 

wolałby powrócić do Vrindavany, do Kryszna-Balaramy, niż pozostać w takim krytycznym stanie 

w Bombaju.  

 

"Ale Śrila Prabhupad – powiedział Tamala Kryszna – co się stanie ze wszystkimi bhaktami tutaj? 

Służyli ci tak szczerze. Jak będą mogli otworzyć świątynię pod twoją nieobecność? Jeśli bhaktowie 

usłyszą, że udajesz się do Vrindavany, wszyscy będą chcieli pojechać za tobą. Nie będą chcieli tu 

pozostać. Wszyscy będą chcieli opuścić swoje stanowiska i pojechać z tobą do Vrindavany".  

 

"W takim razie niech przyjadą" – odrzekł Śrila Prabhupad. "Nie mam nic przeciwko temu". Tamala 

Kryszna zauważył, że jeśli przybędzie tysiąc bhaktów, aby być z Prabhupadem, zwolni to tempo 

pracy ISKCON-u na całym świecie. Prabhupad powtórzył, że nie ma nic przeciwko temu. Tamala 

Kryszna zapytał, czy konieczne jest przybycie członków GBC, a Śrila Prabhupad zapewnił, że tak.  

 

*************  

 

Gdy bhaktowie w świątyni Kryszna-Balaramy zobaczyli, że w ciągu tego miesiąca, który 

Prabhupad spędził poza Vrindavaną, jego stan tak bardzo się pogorszył, byli zatrwożeni. Jego pokój 

był w takim stanie, w jakim go pozostawił, z wyjątkiem tego, że wstawiono do niego ogromne, 

dwuosobowe łóżko. Prabhupad położył się, a bhaktowie zasłonili kotarami okna i przyćmili światła. 

Przez prawie pięć minut leżał bez ruchu z zamkniętymi oczyma.  

 

"Więc teraz jesteś w domu, Śrila Prabhupad"- odezwał się Tamala Kryszna.  

 

Śrila Prabhupad leżał spokojnie, nie poruszając się. Następnie powoli położył ręce na piersi, splótł 

je i powiedział: "Dziękuję". Wydawało się, że doznał ulgi.  

 

"Teraz jesteś pod opieką Kryszna-Balaramy" – kontynuował Tamala Kryszna.  

 

Śrila Prabhupad uśmiechnął się i lekko skinął głową. "Tak, to prawda" – powiedział. "Kryszna 

tvadiya-pada-pankaja-panjarantam " – zacytował modlitwę króla Kulaśekhary: "Mój drogi Kryszno, 

proszę, pomóż mi umrzeć natychmiast, tak aby łabędź mego umysłu mógł zostać otoczony łodyżką 

Twych lotosowych stóp. W przeciwnym razie, jak będę mógł myśleć o Tobie wydając ostatnie 

tchnienie?"  

 

Chociaż Śrila Prabhupad znajdował się w bardzo niepewnym stanie, to był całkowicie pogrążony 

w myślach o Krysznie – o Jego imieniu, formie, rozrywkach czy służbie oddania dla Niego. 

Prabhupad zasugerował, że o dziewiątej trzydzieści mógłby pójść zobaczyć Krysznę i Balaramę, tak 



jak to robił wcześniej, lecz jego słudzy poradzili mu, aby tego dnia odpoczął i zaczął ten program 

jutro. "Zrobię, cokolwiek chcecie" – odpowiedział Prabhupad.  

 

Tamala Kryszna zapytał Prabhupada, czy chce, żeby przyszedł kaviraja. "Jak powiedziałeś, 

Prabhupad, czy to pomoże czy też nie, jakiś mąż musi być".  

 

Śrila Prabhupad przytaknął. "Teraz wy pokierujcie wszystkimpowiedział – i pozwólcie mi myśleć 

o Kryszna-Balaramie".  

 

W odpowiedzi na wezwanie Śrila Prabhupada do Vrindavany ponownie zaczęli zjeżdżać się 

wszyscy członkowie GBC. Przybywali z ciężkim sercem, jednakże gdy stanęli przed Śrila 

Prabhupadem, z zadowoleniem opowiadali mu o swym nauczaniu z jego ramienia. Śrila Prabhupad 

słuchał tych sprawozdań z radością i - pomimo swego stanu – zachęcał ich jak zwykle.  

 

Tak naprawdę Prabhupad zwołał członków GBC, by mogli dla niego intonować. Teraz, bardziej niż 

kiedykolwiek, pragnął lekarstwa świętego imienia i nie chciał żadnych lekarzy. Gdy usłyszał, że 

jego przyjaciel dr Ghosh przybywa do Vrindavany, aby otworzyć tam klinikę i że jednocześnie 

mógłby polecić mu kurację, nie przyjął tej oferty. "Ci lekarze przychodzą i dają coś, żeby 

spróbować mnie ocalić" – powiedział. "Nie chcę zostać ocalony. Dr Ghosh może przyjechać, by 

rozwinąć tę swoją klinikę, lecz nie po to, by mnie leczyć". Tamala Kryszna zapytał, czy mogą 

przynajmniej przyprowadzić jakichś miejscowych lekarzy z Vrindavany.  

 

"Nie" – odpowiedział Prabhupad. "Pozwól, że przyjmiemy tylko twoją radę co do kirtanów". 

Tamala Kryszna zgodził się, że kirtan jest rzeczą najlepszą, gdyż w ten sposób błagali o pomoc 

Krysznę.  

 

"Lepiej nie módlcie się do Kryszny, by mnie ocalił" – powiedział Śrila Prabhupad. "Pozwólcie mi 

teraz umrzeć".  

 

Gdy Harikeśa otrzymał telefoniczną wiadomość, że ma bezzwłocznie przybyć do Vrindavany, 

powiedziano mu, by "oczekiwał najgorszego". Natychmiast więc skontaktował się ze swoim 

drukarzem, który właśnie kończył kilka książek, i powiedział mu, że do jutra musi otrzymać 

pierwsze egzemplarze. Tak więc wsiadając do samolotu odlatującego do Indii miał ze sobą nowo 

wydane tomy Drugiego Canto Śrimad-Bhagavatam w języku niemieckim, niemiecką trylogię 

Kryszna i jugosłowiańskie Śri Iśopanisad. Harikeśa wszedł i pokazał Prabhupadwi siedem nowych 

książek. Prabhupad natychmiast wziął pierwszy tom Kryszny i podniósł go, patrząc na obrazek 

Radhy i Kryszny na okładce. Zaczął płakać i wyciągnął rękę, aby pogłaskać Harikeśę po głowie. 

Harikeśa powstrzymał jednak rękę Śrila Prabhupada uważając, że nie jest tego godzien.  

 

"Gnił tutaj pisząc na maszynie" – powiedział Śrila Prabhupad nawiązując do czasów, kiedy 

Harikeśa był jego sekretarzem, tuż zanim udał się do Europy, by nauczać. "Powiedziałem mu: 

ŤJedźť. Miałem dziesięć sług. Myślałeś, że odsyłam cię, aby cię poniżyć. Nie. Czy teraz 

rozumiesz?"  

 

"Tak, rozumiem"- odpowiedział Harikeśa szlochając.  

 

"To inteligentny chłopiec, myślałem – mówił dalej Śrila Prabhupad – dlaczego ma tutaj gnić 

przepisując na maszynie?" Prabhupad obejrzał wszystkie nowe książki. "Druk i cała reszta pierwsza 

klasa" – stwierdził. Zapytał o wysokość nakładów. Harikeśa odpowiedział: "Sto dwadzieścia 

tysięcy trylogii Kryszna, sześćdziesiąt tysięcy Drugiego Canto Śrimad-Bhagavatam i dziesięć 

tysięcy Śri Iśopanisad".  

 



"Możesz rozprowadzić to Iśopanisad?" – zapytał Prabhupad.  

 

Obecni w pokoju bhaktowie dobrze wiedzieli, że Harikeśa, podejmując wielkie osobiste ryzyko, 

brał udział w rozprowadzaniu książek Śrila Prabhupada w komunistycznych krajach Europy 

Wschodniej. Świadomość tego zwiększała i tak już niezwykłe napięcie chwili.  

 

Harikeśa zapewnił Prabhupada, że z pewnością mogą rozprowadzić tę książkę w Jugosławii.  

 

"To wydrukuj więcej" – powiedział Prabhupad, po czym w dalszym ciągu rozmawiali o produkcji 

książek. Prawdę mówiąc książki były całym życiem Śrila Prabhupada. Od chwili, kiedy Harikeśa 

wszedł z nowymi książkami, Prabhupad odczuwał niezwykłą ekstazę, która udzieliła się Harikeśy 

i reszcie obecnych. Wszyscy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że jest to transcendentalna, 

szczególna wymiana uczuć ze Śrila Prabhupadem – wymiana, która nie zaniknie, dopóki będą 

szczerzy.  

 

"Teraz po prostu musisz poczuć się lepiej" – powiedział Harikeśa. "Zdrowszy".  

 

"Zdrowszy?"- odrzekł Śrila Prabhupad. "Nie mam nic wspólnego z tym ciałem".  

 

Śrila Prabhupad coraz bardziej skłaniał się do odejścia z tego świata. Gdy Tamala Kryszna zrobił 

uwagę, że Prabhupad niewiele pije, ten odpowiedział, że nie ma na to ochoty.  

 

Bhaktom, którzy przebywali ze Śrila Prabhupadem, bardzo trudno było zaakceptować jego nastrój 

oczekiwania na opuszczenie tego świata. W swej rezygnacji stali się filozoficzni. Rupanuga 

stwierdził, że Prabhupada można porównać do przebywającego za granicą ambasadora, który 

zostaje w końcu odwołany Jayadvaita powiedział, że Prabhupad nauczył swych uczniów 

wszystkiego i że teraz uczy ich, jak umierać. W swych rozmowach bhaktowie podkreślali istotę 

współpracy i dyskutowali o tym, w jaki sposób ISKCON będzie rozwijał się w przyszłości. Jednak 

cała sytuacja była przygnębiająca.  

 

Raz po raz wracała nieprzyjemna, lecz nieunikniona świadomość tego, że Prabhupad wkrótce ich 

opuści. Tak wyraźnie dawał do zrozumienia, że ostatecznie postanowił odejść, że bhaktowie tracili 

otuchę. Nastrój był, mówiąc oględnie, poważny.  

 

Śrila Prabhupad powiedział, że powinni zasięgnąć rady Narayana Maharajy, ucznia sannyasa-guru 

Prabhupada, by otrzymać od niego szczegółowe informacje, dotyczące przeprowadzania ceremonii 

dla vaisnavy, który opuścił ciało. Opisał również, gdzie powinni wznieść jego samadhi i poprosił, 

aby po jego odejściu we wszystkich głównych świątyniach Vrindavany podano ucztę, której koszty 

powinien pokryć ISKCON.  

 

Z jednej strony wszystko zdawało się iść zwykłym trybem. Październikowa pogoda była bardzo 

przyjemna. Zajęcia w gurukuli przebiegały jak zwykle i podobnie było z wielbieniem Bóstw. Tylko 

przed świątynią robotnicy zaczęli uprzątać miejsce, w którym miało stanąć samadhi Prabhupada.  

 

Chociaż wcześniej Śrila Prabhupad obiecał, że będzie żył, to teraz powiedział, że jego życie nadal 

jest w rękach Kryszny – tak jak i wszystko inne. Jego wolny wybór nie oznaczał, że jest całkowicie 

niezależny. Czysty bhakta dobrowolnie podporządkowuje się Krysznie, bez względu na 

okoliczności. Pan Caitanya Mahaprabhu, najlepszy bhakta Pana Kryszny, modlił się w nastroju 

gopi: "Możesz objąć mnie brutalnie albo zniknąć mi z oczu i złamać w ten sposób moje serce, lecz 

dla mnie zawsze będziesz uwielbionym Panem – bezwarunkowo".  

 

Ponieważ wymiana uczuć między Panem i Jego czystymi bhaktami jest zawsze niezwykle osobista, 



zarówno Pan, jak i Jego bhaktowie wyrażają swe pragnienia i indywidualną wolę. W Swych 

dziecięcych lila, Kryszna czasami rozbija garnek, w którym matka Yaśoda trzyma masło, a czasami 

pozwala jej, by Go złapała i związała. Chociaż wola Pana i wola bhaktów ostatecznie są takie same, 

to czasami wyrażane są w formie miłosnego konfliktu. Podobnie, chociaż Śrila Prabhupad obiecał 

bhaktom, że pozostanie w tym świecie i przeciwstawi się śmierci, to nadal był podporządkowany 

woli Kryszny.  

 

Śrila Prabhupad wyraził już swe podporządkowanie w modlitwie, którą dał uczniom, by ofiarowali 

ją w jego imieniu: "Mój drogi Panie Kryszno, jeśli pragniesz, proszę, wylecz Śrila Prabhupada". 

Zwrotem "jeśli pragniesz" przypominał uczniom o najwyższej woli Kryszny i prosił, by się jej 

podporządkowali, chociaż jednocześnie pokazał im, w jaki sposób mogą przedstawić Krysznie swą 

prośbę. W podobnych okolicznościach, w roku 1967, dał bhaktom inną modlitwę: "Mój mistrz nie 

dokończył jeszcze swej pracy". Stwierdził wówczas, że Kryszna odpowiedział na tę modlitwę 

i spełnił pragnienia bhaktów. Teraz Śrila Prabhupad sam odpowiadał na modlitwę bhaktów – a miał 

możliwość wyboru; Kryszna mu ją pozostawił. Będąc jednak duszą podporządkowaną, Śrila 

Prabhupad czekał na dalszy rozwój wypadków, zawsze wrażliwy na pragnienie Kryszny. Gdy 

Kirtanananda zaprosił go do jego pałacu w New Vrindaban, powiedział: "Zobaczymy, do jakiego 

pałacu się udam".  

 

Tak jak czasami istnieje miłosny konflikt między Najwyższym Panem a Jego czystym bhaktą, tak 

teraz podobny konflikt zaistniał między Śrila Prabhupadem a jego zwolennikami. Śrila Prabhupad 

uważał za swój obowiązek poinstruować uczniów, w jaki sposób umierać. Częścią jego misji było 

danie doskonałego przykładu, jak zachować się w tej najważniejszej chwili – jak zdać ostatni 

egzamin w życiu. Teraz jednakże jego uczniowie rozpaczliwie błagali go, by odroczył tę lekcję 

umierania i pozostał z nimi na nieokreślony czas, aby nauczać. Prabhupad zgodził się i pokazał, że 

może pozostać przy życiu, jeśli zechce. Jednak prędzej czy później będzie musiał powrócić do 

lekcji pokazującej, jaką postawę należy przyjąć w obliczu śmierci.  

 

Szczególną cechą Śrila Prabhupada było to, że postępował w sposób bardzo ludzki, a jednocześnie 

był ponad człowieczymi uwarunkowaniami. Jako czysty bhakta nie podlegał prawu karmy, które 

narzuca reakcje za pobożne i grzeszne czyny. To nie karma zmusiła go do narodzenia się i nie pod 

wpływem karmy opuszcza ciało. Jak oznajmia Śrila Rupa Goswami: "Ten, którego ciało, umysł 

i słowa są w pełni zaangażowane w służbę oddania dla Pana Kryszny, jest duszą wyzwoloną, nawet 

żyjąc w tym świecie". Ludzie często błędnie rozumieją działania czystego bhakty w świecie 

materialnym, tak jak ktoś widząc chmury przesuwające się wzdłuż tarczy księżyca może myśleć, że 

to sam księżyc się porusza. Dlatego śastry ostrzegają nas, byśmy nigdy nie uważali guru za 

zwykłego człowieka, który podlega prawu karmy.  

 

Śrila Prabhupad, chociaż zawsze transcendentalny do tego świata, pokazał uwarunkowanym 

duszom, że również i one mogą osiągnąć wyzwolenie. Muszą po prostu bezustannie myśleć 

o Krysznie i służyć Mu, tak aby w czasie śmierci powrócić do Kryszny, do wiecznego świata 

duchowego. Nauki Prabhupada były zawsze praktyczne i uniwersalne. Jego książki, na przykład, 

nie są tylko teorią. Są praktyczne i pełne zrealizowanej wiedzy. Prabhupad stosował w praktyce to, 

czego nauczał; całe jego życie było przykładne. Już w czasach życia rodzinnego z entuzjazmem 

nauczał, rozpoczynając wydawanie czasopisma Back to Godhead. Potem w ubóstwie i zapomnieniu 

zmagał się, by założyć duchowy ruch i dzięki łasce Kryszny oraz swego mistrza duchowego odniósł 

sukces. Zawsze brał na siebie różne trudy, podobne wysiłkom zwykłych ludzkich istot, i w ten 

sposób okazywał gotowość do odważnego podejmowania wyrzeczeń i stawiania czoła 

niebezpieczeństwu. Pokazał przykład idealnego życia duchowego, tak aby każdy mógł go 

spróbować i naśladować je. W podeszłym wieku samotnie udał się do obcego kraju i w 

nowojorskim parku intonował Hare Kryszna, przyciągając w ten sposób młodych amerykańskich 

chłopców i dziewczęta. Tak więc wszyscy powinni brać z niego przykład i próbować służyć 



Krysznie pomimo wszelkich przeszkód.  

 

Śrila Prabhupad napotykał wiele przeszkód, jednakże pokonywał je dzięki własnym pragnieniom 

i wysiłkom oraz pomocy Kryszny. To był jego wspaniały przykład. Mówi się, że pojawiając się 

pięćset lat temu Pan Caitanya uczynił podporządkowanie się Krysznie łatwiej osiągalnym niż Sam 

Pan Kryszna, który pojawił się pięć tysięcy lat temu. A teraz, w dwudziestym wieku, Śrila 

Prabhupad udostępnił świadomość Kryszny ludziom na całym świecie.  

 

Dobrze wiedział, że powinien również udzielić instrukcji i dać ludziom przykład, w jaki sposób 

umierać. Śrila Prabhupad już kilkakrotnie wymknął się ze szponów śmierci – dzięki łasce Kryszny, 

dzięki modlitwom swych uczniów i dzięki własnej czystej i potężnej woli – by dalej propagować 

swój ruch. Ze znaków, jakie otrzymywał od Pana Kryszny w roku 1977, wywnioskował, że 

powinien zdecydowanie i ostatecznie zakończyć swą misję w świecie materialnym. Teraz 

w doskonały sposób musiał pokazać, jak przejść przez to, czego nikt nie może uniknąć, a co 

najtrudniej uczynić pomyślnie: umrzeć.  

 

Tym niemniej miłosny konflikt nadal istniał. Prabhupad kochał swych uczniów. Wiedział też, że 

nie są jeszcze w pełni dojrzali. Jego ruch miał już ogromną moc i cieszył się poważaniem na całym 

świecie, miał jednak również wielu wrogów. Śrila Prabhupad zawsze był skłonny chronić swych 

bhaktów, ruch i wszystkie żywe istoty – nawet zwierzęta. Kiedy więc jego najbliżsi i najbardziej 

wierni uczniowie błagali go, mówiąc, że bez niego sobie nie poradzą, zrezygnował z pokazywania 

im, w jaki sposób umierać i zgodził się pozostać z nimi i nauczać. Ale kiedy nadejdzie chwila, 

w której pozwolą mu odejść? Kiedy będzie mógł powiedzieć, że świat mayi i wrogowie Kryszny 

przestali istnieć? Kiedy jego uczniowie staną się w pełni dojrzali?  

 

Zdecydowawszy się pozostać, Śrila Prabhupad oddał się pod opiekę uczniom, pozwalając im, aby 

całkowicie się nim zajęli. Ci, którym przypadło to w udziale, nie przypominali sobie, by 

kiedykolwiek wcześniej Śrila Prabhupad pozwolił uczniom na taką zażyłość. Jedynym nieco 

podobnym okresem był rok 1966 w Nowym Jorku, kiedy Prabhupad miał bardzo bliski związek 

z pierwszymi osobami, które się do niego przyłączyły – osobami, które nie miały najmniejszego 

pojęcia o etykiecie zwracania się do mistrza duchowego. Ale ci, którzy byli przy nim obecni 

zarówno wtedy, jak i teraz, stwierdzili później, że te ostatnie dni należały do jeszcze bardziej 

intymnych.  

 

Pewnego razu Kirtanananda stanowczo nalegał, by Śrila Prabhupad wypił pełną filiżankę soku, 

chociaż Prabhupad stwierdził, że nie chce już więcej. Kirtanananda czuł się niezręcznie. "Ja nie 

jestem jak matka Yaśoda, żebym mógł cię zmusić" – powiedział. "Przez cały czas pamiętam, że 

jesteś moim mistrzem duchowym". Śrila Prabhupad pozwalał jednak, by Kirtanananda nim 

komenderował. Również Bhavananda, Tamala Kryszna, Bhakticaru, Upendra i inni słudzy 

przymilaniem się nakłaniali Śrila Prabhupada do przestrzegania pewnych diet i bezustannie dbali 

o jego ciało. Niektórym bhaktom przypomniała się historia o Iśvarze Purim, który pełnił bardzo 

osobistą służbę dla swego mistrza duchowego Madhavendry Puriego, kiedy ten był u kresu życia 

i nie był sprawny fizycznie. Według Caitanya-caritamrty, tą pokorną służbą i opieką nad ciałem 

Madhavendry Puriego, Iśvara Puri udowodnił swą miłość do mistrza duchowego i dzięki temu mógł 

zostać mistrzem duchowym Pana Caitanyi. 

 

Śrila Prabhupad odroczył lekcję umierania, by dać swym uczniom niezrównaną sposobność 

służenia mu z czystą i prostą miłością. Zezwalał na to nie tylko paru wybranym, lecz każdemu, kto 

tylko przybył do Vrindavany. Przyjeżdżało wielu i każdy mógł wejść do pokoju Śrila Prabhupada, 

masować jego ciało i siedzieć z nim tak długo, jak tylko chciał, dzień i noc, intonując dla jego 

przyjemności święte imiona. Śrila Prabhupad wznowił również tłumaczenie i robił to na oczach 

wszystkich. Poprzednio zawsze pracował w odosobnieniu, a teraz zapraszał wszystkich bhaktów, by 



przychodzili, kiedy leżał w łóżku i dyktował "znaczenia Bhaktivedanty". Jeden z bhaktów cicho 

czytał tekst w sanskrycie, podczas gdy inny trzymał mikrofon przy ustach Śrila Prabhupada. Głos 

Prabhupada był czasami ledwo słyszalny. Uczniowie pełni podziwu i szacunku obserwowali, jak 

ich mistrz duchowy pracuje. Myślał jasno, z pamięci cytował fragmenty różnych pism świętych, 

a jego filozoficzne wywody były bardzo skrupulatne. Prabhupad całkowicie oddał się swoim 

uczniom i otwarcie to przyznawał, mówiąc obecnym bhaktom: "Nigdy mnie nie opuszczajcie" 

i "Nie mogę żyć bez waszego towarzystwa". Poprosili, by pozostał z nimi i on się zgodził, 

całkowicie powierzając się ich opiece.  

 

Ci, którzy zostali pobłogosławieni tą służbą, czuli, że przełamują wcześniejszą niechęć do służenia 

i pozbywają się wszelkich materialnych pragnień. Pełniąc osobistą służbę dla Śrila Prabhupada 

czuli wielką moc płynącą z całkowitego podporządkowania. Wiedzieli, że będą mogli otrzymywać 

ją w dalszym ciągu, nawet kiedy Śrila Prabhupad odejdzie.  

 

Prabhupad w dalszym ciągu mówił – tak jak robił to w ciągu ostatnich miesięcy – o wolności od 

lęku przed śmiercią i utwierdzeniu w wiedzy transcendentalnej. Gdy Hridayananda Goswami 

zaprezentował mu kilka jego książek, które ostatnio wydał w języku portugalskim, Śrila Prabhupad 

zachęcił go i powiedział: "To jest życie. Świat materialny to tylko kości. Kości nie są naszym 

prawdziwym życiem. Tak naprawdę to interesuje nas siła życiowa. Kości mogą pozostać czy odejść 

– to nie ma znaczenia. Kości utrzymywane są przez prawdziwe życie. Jest nawet pewna historia 

o rsim, który miał tylko kości. Tak więc istnieje nauka, dzięki której możesz utrzymać życie 

w samych kościach. Hiranyakaśipu to zrobił".  

 

"Ty również to robisz, Śrila Prabhupad" – odezwał się Tamala Kryszna.  

 

"Więc opiekujcie się tymi kośćmi tak długo, jak to możliwe – powiedział Prabhupad – ale 

prawdziwe życie jest tutaj, zawsze o tym pamiętajcie. Świat materialny oznacza, że wszyscy po 

prostu chronimy kości i mięso. Ale nikt nie wie, kim jest".  

 

Kiedy przyjechał Atreya Risi i poprosił, by Śrila Prabhupad odwiedził Teheran, Prabhupad 

odpowiedział, że jest gotów pojechać, ale: "Teraz musisz wziąć kupę kości". Były to oczywiście te 

same rzeczy, których Prabhupad nauczał zawsze; te same tematy, które znajdowały się w jego 

książkach. Ale teraz nauki te bardziej zastanawiały i bardziej chwytały za serce, kiedy Prabhupad 

odnosił je do własnej sytuacji.  

 

Niektórzy bhaktowie porównywali Śrila Prabhupada do Bhismadevy, który udzielił ważnych 

instrukcji w ciągu ostatnich dni swego życia. Tak jak Bhisma nie odczuwał żadnego bólu 

i wygłaszał uczone, przepełnione miłością mowy ze swego "łoża ze strzał" i tak jak Bhisma sam, 

z własnej woli, zadecydował o chwili odejścia z tego świata, tak Śrila Prabhupad, niepomny na 

swój stan fizyczny, spędził swe ostatnie dni przeciwstawiając się śmierci i instruując niedojrzałych 

duchowo synów. Synowie Prabhupada nie mogli jednak dłużej stać i tylko wysłuchiwać 

filozoficznych nauk. Prabhupad przyjął ich miłość, kiedy żądali, by z nimi pozostał. Teraz chcieli 

wyrazić swoje uczucie w jedynym świecie, który był dla nich zrozumiały, świecie ze Śrila 

Prabhupadem żyjącym i rozmawiającym z nimi, śmiejącym się czy napominającym ich wedle 

swego uznania. Chcieli, by jadł i pił i ponownie nabrał sił.  

 

Wydawało się jednak, że Śrila Prabhupad znowu zmienił swe zamiary. Znowu zaczął odmawiać 

jedzenia i picia. Odroczył swe odejście, by odwzajemnić miłość uczniów, ale jednocześnie – nie 

chcąc jeść i pić – pokazywał, że woli odejść. Pod naciskiem przyznał, że nie można żyć bez 

jedzenia i picia. Nie oczekiwał też ani nie chciał żadnych cudów. Jeśli miał wydobrzeć, to było to 

możliwe dzięki przyjmowaniu pożywienia. Lecz z powodów sobie jedynie wiadomych nie chciał 

jeść. Powiedział, że powrót do zdrowia jest rzeczą materialną i że go nie chce.  



 

Wrażliwy na wolę Kryszny, pozwalał, by utrzymywało go święte imię. Lekarze, którzy go 

odwiedzali, byli często zdumieni, lecz vaisnavowie rozumieli i szanowali ten jego przywilej. 

Natomiast słudzy, pełni troski, podejmowali próby nakłonienia go do podjęcia systematycznego 

leczenia, ale Prabhupad godził się tylko na kirtany i Bhagavatam, jednocześnie utrzymując chęć 

życia. Wczuwał się w niepokój bhaktów i cierpliwie tłumaczył im kłopotliwą sytuację, w której się 

znajdowali. Chciał ich opieki i pozwalał, by próbowali go leczyć, gdyż wiedział, że prowadzi ich to 

do coraz większego podporządkowania i miłości. Jednak stopniowo stawało się coraz bardziej 

oczywiste, że odejście Prabhupada jest pragnieniem Kryszny.  

 

"Śrila Prabhupad – przymilał się Bhavananda, który zawsze zakładał, że Prabhupad może tu 

pozostać, jeśli tylko zechce – twoja obecność na tej planecie jest jedyną rzeczą, która powstrzymuje 

gwałtowny atak Kali-yugi. Kto wie, co się stanie, jeśli odejdziesz".  

 

"To nie zależy ode mnie – powiedział Śrila Prabhupad z całkowicie jasną świadomością – to jest 

w rękach Kryszny i Balaramy".  

 

Śrila Prabhupad zawsze przemawiał w sposób jasny, logiczny i z całkowitym oddaniem dla 

Kryszny. Do ostatniej chwili zajmował się praktycznymi sprawami. Utworzył Bhaktivedanta 

Swami Charity Trust, mający na celu odnowienie starych świątyń w Bengalu, i ustalał ostatnie 

szczegóły dotyczące posiadłości i pieniędzy ISKCON-u. We wszystkich tych sprawach zawsze 

zachowywał czujność, a jednocześnie pochłonięty był kirtanem oraz Bhagavatam.  

 

Dla jego uczniów stało się oczywiste, że – pomimo swej obietnicy – znowu zmierzał do udzielenia 

ostatniej lekcji. Uczył, że miłość jest ponad śmiercią; że miłość uczniów może przywołać mistrza 

duchowego z powrotem do tego świata, by w nim pozostał i że czysty bhakta ma możliwość 

pozostania w tym świecie dłużej, niż jest mu to przeznaczone. Zbliżał się jednak nieuchronnie do 

ostatecznego punktu. Bhaktowie nie byli na niego źli ani też nie czuli się oszukani, że to robił. 

Powiedział im, że Kryszna daje mu wolny wybór. Oni, z własnej woli, poprosili go, by został, na co 

się zgodził. Wiedzieli jednak, że nie jest do niczego zobowiązany. Jeśli pomimo ich modlitw Pan 

Kryszna mówił Śrila Prabhupadwi, że powinien powrócić do domu, do Boga, to cóż innego mogli 

zrobić, jak tylko zaakceptować ten fakt? Jeśli Śrila Prabhupad to akceptuje, to oni również 

zaakceptują. Nic jednakże nie zmieni ich podporządkowania i miłości; stały się one teraz trwałym 

paktem, którego nie będą w stanie unicestwić żadne materialne zmiany. Zdali egzamin wiecznej 

miłosnej służby, a tego śmierć nie może zabrać.  

 

Aż do końca zdarzały się momenty pełne słodyczy. Zdarzały się też chwile, w których Prabhupad 

przejawiał nastrój nieugiętej walki dla Kryszny. Pewnego dnia nieoczekiwanie przybyła siostra 

Prabhupada, Pisima, i Prabhupad poprosił ją, aby ugotowała kichari. W tym okresie Kirtanananda 

próbował nakłonić go do stopniowego zwiększania ilości spożywanych płynów, w nadziei, że 

dzięki temu Śrila Prabhupad wróci do zdrowia. W związku z tym zarówno on, jak i inni bhaktowie 

sprzeciwili się pomysłowi nagłego zjedzenia stałego pokarmu. Jednak Śrila Prabhupad upierał się.  

 

"Nie ma znaczenia czy to, co ona ugotuje, pomoże mi czy zaszkodzi" – powiedział. "Ona jest 

vaisnavi, więc będzie to dla mnie dobre". Następnie zaczął przemawiać z niezmierną pokorą. 

"Prawdopodobnie stałem się nieco dumny z powodu mego bogactwa i sukcesu" – powiedział. 

"Teraz Bóg zniweczył tę dumę. Jeśli nie masz ciała, to z czego masz być dumny?"  

 

Bhakticaru zaprotestował: "Śrila Prabhupad, wszystko co robiłeś, robiłeś dla Kryszny".  

 

"Może to i prawda, ale w tym świecie nieświadomie popełniamy obrazy".  

 



Usłyszawszy to, Pisima wykrzyknęła: "Nie, nie, on nigdy nie popełnił żadnej obrazy".  

 

"Nie ma kwestii, abyś kiedykolwiek dopuścił się obrazy" – powiedział Bhakticaru. "Ty jesteś 

najdroższy Bogu. Jak mógłbyś popełniać obrazy?"  

 

"Jestem trochę wybuchowy" – odrzekł Śrila Prabhupad. "Używałem takich słów jak łotr i tym 

podobne. Nigdy nie szedłem na kompromis. Zwykli nazywać to Ťmaczuga w jednej ręce, 

a Bhagavatam w drugiejť. Takie było moje nauczanie. Mniejsza o to, przygotujcie wszystko dla 

mojej siostry".  

 

Były również wizyty braci duchowych Śrila Prabhupada i Prabhupad znowu prosił o wybaczenie 

mu popełnionych obraz. Pewnego razu przyszli: Niskincana Krysznadasa Babaji, Puri Maharaja, 

Aśrama Maharaja, Ananda Prabhu, Purusottama Brahmacari oraz około dwudziestu innych i usiedli 

przy łóżku Prabhupada.  

 

Kiedy przybyli, Prabhupad odpoczywał. Uczestniczyli więc w kirtanie aż do chwili, kiedy się 

obudził. Gdy ich ujrzał, poprosił, by go posadzono. Siedząc na łóżku i mając braci duchowych 

wokół siebie, zwrócił się do nich w ten sposób.  

 

"Na całym świecie istnieje wspaniałe pole do nauczania świadomości Kryszny" – powiedział. "Nie 

dbałem o to, czy odniosę sukces czy nie, ale ludzie są skłonni przyjąć świadomość Kryszny. 

I przyjmują ją. Jeśli będziemy nauczać razem, to spełni się powiedzenie Mahaprabhu: prthivite. 

Mamy wszystko. Głoście święte imię i rozdawajcie prasadam. Istnieje do tego wspaniałe pole. 

W Afryce, Rosji, wszędzie to przyjmują".  

 

Kiedy Prabhupad zaczął prosić swych braci duchowych o wybaczenie, ci zaprotestowali. "Jesteś 

naszym wiecznym przywódcą" – zapewnił jeden z nich. "Zarządzaj nami, prowadź nas i karć".  

 

"Wybaczcie mi wszystkie moje obrazy" – powtórzył Prabhupad. "Stałem się dumny z powodu 

całego mego bogactwa".  

 

"Nie – powiedział Puri Maharaja – ty nigdy nie stałeś się dumny. Kiedy zacząłeś nauczać, 

bogactwo i sukces podążyły za tobą. To było błogosławieństwo Śri Caitanyi Mahaprabhu i Śri 

Kryszny. Nie ma kwestii żadnych obraz z twojej strony".  

 

Kiedy Śrila Prabhupad przedstawił siebie jako maha-patita, bardzo upadłego, Puri Maharaja nie 

zgodził się. "Ocaliłeś miliony ludzi na całym świecie – powiedział – tak więc nie ma kwestii obraz. 

Powinieneś być nazywany maha-patita-pavana [wielkim wybawcą upadłych]".  

 

To, że Prabhupad prosił swych braci duchowych o wybaczenie, jego uczniowie uznali za 

manifestację pokory Ale byli też zakłopotani. Z pewnością bracia duchowi Prabhupada byli 

szczerzy mówiąc, że Prabhupad nie popełnił żadnej obrazy. Cokolwiek robił, robił to dla Kryszny. 

Śrila Prabhupad także szczerze prosił o wybaczenie. Ta skierowana do wszystkich prośba 

o przebaczenie była pięknym klejnotem jego pokory.  

 

Okazywanie tego klejnotu w trakcie nauczania nie zawsze jest najefektywniejszym sposobem 

głoszenia miłosiernych nauk Pana Kryszny w każdym mieście i w każdej wiosce. Teraz jednak 

można było ujawnić ten klejnot. W Londynie i teraz, we Vrindavanie, Prabhupad okazywał swym 

uczniom szczególne uczucie i wdzięczność; nie było karcenia zwykle koniecznego podczas 

szkolenia uczniów. Ta postawa całkowitej pokory była symptomem najwyższego etapu życia 

w oddaniu. Śrila Prabhupad wyjaśnił w swych książkach, że madhyama-adhikari, bhakta drugiej 

klasy, czyni rozróżnienie między bhaktami, niewinnymi niewielbicielami i demonami, podczas gdy 



maha-bhagavata, czyli bhakta pierwszej klasy, uważa, że każdy – prócz niego – jest sługą Boga. 

Jednak czasami maha-bhagavata, kierując się współczuciem, przestaje działać jak bhakta pierwszej 

klasy, aby nauczać świadomości Kryszny. Wszyscy uczniowie Śrila Prabhupada czytali w pismach 

świętych o etapie maha-bhagavata, a teraz widzieli doskonały tego przykład, gdy Prabhupad mówił 

o sobie jako o najbardziej upadłym i prosił wszystkich o wybaczenie.  

 

Śrila Prabhupad usłyszał o programie swego ucznia Lokanatha Swamiego, który wraz z kilkoma 

bhaktami podróżował wozem ciągniętym przez woły i nauczał w wioskach w całych Indiach. 

Lokanatha opowiedział Śrila Prabhupadwi o tym, jak ostatnio w trakcie swych podróży odwiedzili 

tirthy takie jak Badarikaśrama i Bhim Kapur. Słysząc to Śrila Prabhupad ożywił się. Zapragnął udać 

się takim wozem na przejażdżkę i okrążyć teren Vrindavany. Tamala Kryszna i Bhavananda, którzy 

pełnili bardzo osobistą służbę dla Śrila Prabhupada, czuli, że nie mogą spełnić tego pragnienia. 

Sądzili, że jego delikatne ciało nie przeżyje jazdy po wyboistych drogach.  

 

Śrila Prabhupad argumentował, że: "Śmierć na parikramie jest rzeczą chwalebną" i prosił ich, żeby 

jednak wyrazili zgodę. Pomiędzy bhaktami wywiązała się dyskusja. Niektórzy twierdzili, że skoro 

Prabhupad wyraził życzenie udania się na parikram, to natychmiast powinni je spełnić jako 

polecenie dane przez mistrza duchowego; jeśli czegoś chce, to nie należy mu odmawiać. Lekarz 

jednakże oświadczył, że ciało Śrila Prabhupada nie wytrzyma przejażdżki na trzęsącym się wozie. 

Bhaktowie zgromadzeni wokół łóżka Śrila Prabhupada mieli różne opinie i Prabhupad to widział. 

Mimo niezgodności opinii wśród bhaktów Lokanatha Swami uczynił zadość prośbie Prabhupada, 

wynajął wóz zaprzężony w woły i przygotował go do drogi. Lokanatha i Hamsaduta zasugerowali, 

że parikram może udać się do miasta Vrindavana albo odwiedzić siedem głównych świątyń 

Goswamich. Potem przypomnieli sobie, że następnego dnia przypada Govardhana-puja, 

zaproponowali więc, by Prabhupad udał się na Wzgórze Govardhana. Jednakże Tamala Kryszna, 

Bhavananda i Bhakticaru stanowczo protestowali przeciwko parikramowi.  

 

"Jednodniowy eksperyment" – powiedział Prabhupad. "To tylko jeden dzień. Z pewnością nie umrę 

w ciągu jednego dnia". Podobał mu się pomysł udania się na Govardhana. "Będziemy tam 

gotować" – powiedział. Zapewnił ich, że Lokanatha Swami ma doświadczenie. "Urządźcie bardzo 

dobry piknik" – poprosił.  

 

Po rozważeniu wszystkich za i przeciw bhaktowie ostatecznie zadecydowali, że następnego dnia 

wcześnie rano zabiorą Śrila Prabhupada w wozie ciągniętym przez woły na Wzgórze Govardhana, 

po czym większość bhaktów wyszła zostawiając go samego na noc.  

 

Tego samego wieczoru odwiedził Prabhupada Niskincana Krysznadasa Babaji, który siedział z nim 

intonując i czasami mówiąc coś w bengali. Niespodziewanie do pokoju weszli Tamala Kryszna 

i Bhavananda. Podeszli do łóżka. Byli zalani łzami. Trawił ich niepokój.  

 

Prabhupad zrozumiał. "Prosicie mnie, abym nie jechał?" – zapytał.  

 

"Śrila Prabhupad – powiedział Tamala Kryszna – mówię ci, byłem tak zdenerwowany siedząc 

w pokoju na górze. Poszedłem się przejść. Dwóch bhaktów powiedziało mi, że ta droga jest tak 

okropna, że jeśli pojedziesz, będzie cię rzucało na wozie. Ta droga jest potworna. Po prostu nie 

mogę zrozumieć, dlaczego musimy jechać właśnie jutro. Jeśli ktokolwiek pragnie, żebyś 

podróżował, to właśnie ja, lecz dlaczego musimy jechać, kiedy jesteś w takim stanie? Nie mogę 

tego zrozumieć. Po co ten pośpiech? Dlaczego musimy jechać jutro? Nie mogę tego zrozumieć".  

 

"Dobrze" – odrzekł miękko Śrila Prabhupad, natychmiast godząc się zrezygnować z przejażdżki.  

 

"Jaya, Śrila Prabhupad!" – wykrzyknął Bhakticaru, który również był tam obecny.  



 

"Dziękuję ci, Śrila Prabhupad" – powiedział Bhavananda z wielką ulgą.  

 

"W porządku. Czy jesteście usatysfakcjonowani?"  

 

"Teraz jestem, Śrila Prabhupad" – odrzekł Bhavananda. "Tak, to był zbyt duży niepokój ".  

 

"Mniejsza o to. Nie będę budził waszego niepokoju".  

 

"Jesteśmy tak bardzo do ciebie przywiązani – powiedział Tamala Kryszna – że czasami praktycznie 

doprowadzasz nas do szaleństwa. Tego wieczoru po prostu ogarniało nas szaleństwo".  

 

"Nie, nie. Nie będę tego robił" – rzekł Prabhupad, po czym zwrócił się do Niskincany Krysznadasa 

Babajiego: "Spójrz tylko, Maharajo, jak wielkim darzą mnie uczuciem".  

 

"Śrila Prabhupad – powiedział Tamala Kryszna – postępujesz z nami w taki sposób, że w każdej 

chwili nasze przywiązanie po prostu wzrasta".  

 

"To mój obowiązek" – stwierdził Prabhupad, na co bhaktowie zaśmiali się ciepło, ze zrozumieniem. 

Tak, rozumieli – to był jego obowiązek. Cokolwiek Prabhupad robił, jego celem było pochwycenie 

upadłych dusz i oddanie ich Krysznie. Robił to za pomocą miłosnej służby, lecz nie robił tego dla 

siebie. Oddawał je Krysznie. To był jego obowiązek. 

 

14 listopada 1977 roku,  

 

o siódmej trzydzieści wieczorem, w swym pokoju w świątyni Kryszna-Balaramy we Vrindavanie, 

Śrila Prabhupad udzielił ostatniej instrukcji opuszczając ten śmiertelny świat i udając się 

z powrotem do Boga.  

 

Jego odejście było przykładowe, tak jak całe jego życie. Stanowiło ono zakończenie życia 

wypełnionego czystą służbą oddania dla Kryszny. Na kilka dni przed odejściem Śrila Prabhupad 

powiedział, że daje tyle instrukcji, ile może, a jego sekretarz dodał: "Ty jesteś inspiracją". "Tak – 

odrzekł Prabhupad – będę nią aż do ostatniego tchnienia".  

 

"Ostatnie tchnienie" Prabhupada było chwalebne nie dlatego, że w ostatniej chwili zrobił jakiś 

mistyczny pokaz, tylko dlatego, że pozostał w doskonałej świadomości Kryszny. Niczym dziadek 

Bhismadeva, był całkowicie opanowany, wzniosły i poważny, udzielając nauk do samego końca. 

Nauczał, że źródłem życia jest życie, nie materia, i pokazywał, że należy nauczać każdym 

tchnieniem. Liczni bhaktowie, którzy wypełnili ogromny pokój, mogli się przekonać, że aż do 

ostatniej chwili Prabhupad pozostał dokładnie taki sam. Nie wydarzyło się nic nagłego, co byłoby 

sprzeczne z tym, czego nauczał i z przykładem, jaki im dawał. Tak więc w chwili odejścia uczył, 

w jaki sposób umierać, zawsze polegając na Krysznie. Prabhupad odszedł w spokoju. Wieczorem 

14 listopada kaviraja zapytał go: "Czy masz jakieś pragnienie?", a Prabhupad odpowiedział słabym 

głosem: kuch iccha nahi – "Nie mam żadnego pragnienia". Odchodził w doskonałych 

okolicznościach: we Vrindavanie, pośród bhaktów. Kilka miesięcy wcześniej opuściła swe ciało we 

Vrindavanie młoda dziewczyna, córka jednego z uczniów Prabhupada. Kiedy zapytano Śrila 

Prabhupada, czy powróciła do Kryszny, by osobiście z Nim przebywać, odpowiedział: "Tak. 

Każdy, kto opuszcza ciało we Vrindavanie, zostaje wyzwolony".  

 

Oczywiście, "Vrindavana" oznacza również stan czystej świadomości Kryszny. Jak Advaita Acarya 

powiedział do Pana Caitanyi: "Gdziekolwiek jesteś, tam jest Vrindavana". Było to również prawdą 

w odniesieniu do Śrila Prabhupada. Zatem gdyby Śrila Prabhupad odszedł w Londynie, Nowym 



Jorku czy Moskwie, to jego przeznaczenie byłoby takie samo. Pan Kryszna oznajmia w Bhagavad-

gicie: "Ten, kto zawsze myśli o Mnie, z pewnością Mnie osiągnie". Ale ponieważ Vrindavana-

dhama jest czystym królestwem świadomości Kryszny w tym wszechświecie oraz idealnym 

miejscem na opuszczenie tego świata, więc to, że ostatnim przystankiem Śrila Prabhupada w jego 

wędrówce do Boga była właśnie Vrindavana, jest jeszcze jednym przykładowym aspektem jego 

życia.  

 

Ci vaisnavowie, którzy ślubowali, że nigdy nie opuszczą Vrindavany, mogli zobaczyć, że Śrila 

Prabhupad, który poświęcił wszystko – łącznie z przywilejem rezydowania we Vrindavanie – aby 

wyzwalać upadłe dusze w najnędzniejszych miejscach świata, powrócił do świętej ziemi 

Vrindavany i stamtąd odszedł do oryginalnej siedziby Pana Kryszny w niebie duchowym. Jak 

oznajmia Śrimad-Bhagavatam: "Ktokolwiek pełni służbę we Vrindavanie, ten z pewnością po 

porzuceniu swego ciała powraca do domu, do Boga".  

 

Odejście Śrila Prabhupada było doskonałe również z tego względu, że intonował i słuchał świętych 

imion Boga. Przy jego odejściu obecny był więc Najwyższa Osoba Boga, tak jak to miało miejsce 

podczas słynnego odejścia Bhismadevy, który umierając powiedział: "Chociaż jest On jednakowo 

łaskawy dla wszystkich, to miłosiernie pojawił się przede mną u kresu mego życia, gdyż jestem 

Jego niezachwianym sługą". Tak jak Pan Kryszna pojawił się przed Bhismadevą, zapewniając go 

i wszystkich tam obecnych, że po opuszczeniu ciała Bhisma powróci do Boga, tak Pan w Swej 

inkarnacji nama-avatara, mantry Hare Kryszna, był obecny w chwili odejścia Śrila Prabhupada.  

 

Śrila Prabhupad poświęcił całe swoje życie szerzeniu świętego imienia w każdym mieście i w 

każdej wiosce, a w ostatnim miesiącu życia otaczał się świętym imieniem. Chciał, aby szczególnie 

w chwili jego odejścia pokój wypełniony był bhaktami intonującymi Hare Kryszna – i Kryszna 

spełnił to życzenie. Zatem Śrila Prabhupad odszedł w najpomyślniejszych okolicznościach – w 

najświętszym miejscu, Vrindavanie, otoczony przez vaisnavów intonujących święte imię.  

 

Idealny duchowy nauczyciel (acarya) zawsze działa w taki sposób, aby inni mogli brać z niego 

przykład. Jak oznajmia Śrimad-Bhagavatam, wielkie dusze, które pokonują ocean narodzin 

i śmierci dzięki przyjęciu schronienia w "łodzi" lotosowych stóp Kryszny, w cudowny sposób 

pozostawiają "łódź" po tej stronie, aby również inni mogli z niej skorzystać. Dla wszystkich 

uwarunkowanych dusz odejście Śrila Prabhupada stanowi doskonały przykład, który pokazuje, jak 

poradzić sobie z tym największym ze wszystkich niebezpieczeństw. Pomyślna śmierć nie jest 

jedynie kwestią psychicznego nastawienia, które pozwala umrzeć bez żalu czy bez nadmiernego 

niepokoju. Najistotniejszą rzeczą jest to, że w chwili śmierci dusza musi opuścić ciało i narodzić się 

ponownie. Tylko dusza świadoma Kryszny może opuścić ten świat narodzin i śmierci i osiągnąć 

wieczne, pełne szczęścia życie w świecie duchowym. Dlatego w chwili śmierci zdajemy egzamin 

z całego naszego życia.  

 

Śmierć oznacza, że dusza nie może już dłużej znieść pobytu w określonym ciele. Bez względu na 

to, jaka jest materialna przyczyna, sytuacja stała się dla duszy nie do wytrzymania. A opuszczenie 

ciała jest przyczyną wielkiego przygnębienia. Dlatego śastry radzą nam, byśmy uwolnili się od 

cyklu powtarzających się narodzin i śmierci. Dla żywej istoty najstraszliwszą rzeczą jest 

niepomyślna śmierć, w czasie której zostaje ona wyciągnięta z ciała i zmuszona do narodzenia się 

w niższych gatunkach. Jest to tak przerażające, że czasami próbujemy całkowicie ignorować 

śmierć. Śmierć jest bolesna, ponieważ wieczna dusza jest stawiana w najbardziej nienaturalnej 

sytuacji: chociaż jest wieczna i nie powinna umierać, to śmierć zostaje jej narzucona z powodu 

związku z materialnym ciałem. W chwili śmierci wieczna dusza jest zmuszona do opuszczenia ciała 

i zmierza ku przeznaczeniu, którego nie zna, co powoduje, że jest pełna lęku i cierpienia. Ten lęk 

i cierpienie są na ogół tak przytłaczające, że myślimy jedynie o materialnych przywiązaniach czy 

bólu cielesnym. Dlatego król Kulaśekhara ułożył następującą, często cytowaną przez Prabhupada 



modlitwę: "Proszę, pozwól mi odejść w chwili, gdy intonuję Hare Kryszna, a nie w czasie 

przedłużającej się kontemplacji śmierci mego ciała. Jeśli będę mógł odejść z tego ciała medytując 

o Tobie, będzie to doskonałość".  

 

W ciągu ostatnich miesięcy swego życia, Śrila Prabhupad nauczał, w jaki sposób można stopniowo 

przygotować się na to, by w chwili śmierci być świadomym Kryszny. W ostatnich dniach życia 

powiedział jednemu ze swoich sannyasinów: "Nie myśl, że tobie się to nie przydarzy". Prabhupad 

przyszedł tutaj na prośbę Kryszny, aby uczyć nas, jak wieść czyste życie w świadomości Kryszny, 

co obejmuje również to, w jaki sposób odejść w końcu z tego świata, by osiągnąć wieczne życie. 

Prabhupad opuścił ciało w doskonały i chwalebny sposób, który możemy naśladować. Kiedy na nas 

przyjdzie ten czas, możemy starać się pamiętać o tym, w jaki sposób opuszczała ciało wielka 

duszazawsze myśląc o Krysznie, otaczając się lekarstwem intonowania Hare Kryszna, zawsze 

pragnąc słuchać o Krysznie i będąc obojętną wobec materialnych niedoli. Ta ostatnia lekcja była 

jedną z najwspanialszych i najważniejszych instrukcji, jakich Śrila Prabhupad nam udzielił. 

Nauczał swym życiem, swymi książkami, a w końcu śmiercią. Wiedza dotycząca tego, jak umierać, 

jest przeznaczona szczególnie dla istoty ludzkiej. Zwierzę umiera i ludzka istota również umiera; 

lecz człowiek powinien zrozumieć, na czym polega proces powrotu do świata duchowego w chwili 

śmierci. Śrila Prabhupad, zawsze utwierdzony i niezachwiany w świadomości Kryszny, nauczał 

tego procesu bardzo umiejętnie. Zatem jego odejście było doskonałą lekcją, którą możemy wiernie 

naśladować.  

 

Podczas gdy Śrila Prabhupad nie miał nad czym rozpaczać odchodząc z tego świata i wracając do 

Boga, to jego śmierć z pewnością była powodem do rozpaczy dla jego zwolenników i dla ludzi 

całego świata, którzy zostali pozbawieni obecności najbardziej życzliwej im osoby i największego 

dobroczyńcy. Śrila Prabhupad napisał w jednym ze znaczeń w Śrimad-Bhagavatam: "Kiedy umiera 

śmiertelne ciało mistrza duchowego, uczeń powinien płakać tak, jak płacze królowa, gdy król 

opuszcza swe ciało". Po odejściu swego mistrza duchowego Śrila Prabhupad napisał: "Tego dnia, 

o mój mistrzu, zapłakałem gorzko. Nie mogłem znieść Twej nieobecności". Podobnie, 14 listopada 

1977 roku, gdy ta wstrząsająca wiadomość rozeszła się po świecie, ci, którzy znali i kochali Śrila 

Prabhupada, pogrążyli się w straszliwym, nieukojonym żalu. Wszystko wokół postrzegali przez 

pryzmat przytłaczającego nastroju rozłąki ze Śrila Prabhupadem. Pocieszenia zaczęli szukać w jego 

książkach.  

 

Jednakże uczniowie i mistrz duchowy nigdy nie są rozdzieleni, ponieważ mistrz duchowy zawsze 

dotrzymuje towarzystwa swemu uczniowi, dopóki ten przestrzega jego instrukcji. To nazywane jest 

towarzystwem vani. Fizyczna obecność zwana jest vapuh. Dopóki mistrz duchowy jest obecny 

fizycznie, uczeń powinien służyć fizycznemu ciału mistrza duchowego, a gdy mistrz duchowy nie 

jest już dłużej fizycznie obecny, uczeń powinien służyć jego instrukcjom.  

 

Uczniowie Śrila Prabhupada wypełniali już jego instrukcje, lecz teraz będą musieli to robić bez 

vapuh, bez sposobności regularnego widywania go i przebywania z nim. Początkowo było im 

bardzo trudno się z tym pogodzić, lecz ci, którzy byli szczerzy, wkrótce uświadomili sobie, że 

odchodząc Śrila Prabhupad dał im największy dar: służbę w rozdzieleniu.  

 

Służba w rozdzieleniu jest najwyższą realizacją i ekstazą. Tego nauczał Pan Caitanya Mahaprabhu 

dając za przykład największych bhaktów Kryszny, gopi z Vrindavany. Kiedy Kryszna opuścił Swe 

ukochane gopi i udał się do Mathury, aby już nigdy do nich nie wrócić, gopi (a także wszyscy 

pozostali mieszkańcy Vrindavany) płakały żałośnie, przeżywając rozłąkę. Tak bardzo kochały 

Krysznę, że nie mogły bez Niego żyć, więc aby utrzymać się przy życiu, zaczęły bezustannie 

wspominać Go i dyskutować o Jego imieniu, sławie, formie i parafernaliach. Dzięki bezustannemu 

pamiętaniu o Nim z miłością i oczekiwaniu na Jego powrót do Vrindavany, osiągnęły ekstazę 

jedności w rozdzieleniu, uważaną przez uczonych Gaudiya vaisnavów za jeszcze większą od 



ekstazy, której doznawały w obecności Kryszny. Ponieważ Kryszna jest absolutny, to nawet 

pamiętanie o Nim czy intonowanie Jego imienia pozwala bhakcie na bezpośredni z Nim kontakt, 

a ponieważ obecne jest jednocześnie uczucie oddzielenia od Niego, istnieje dodatkowy wymiar 

niepojętego, jednoczesnego związku i rozłąki. W tym zawiera się istota realizacji świadomości 

Kryszny.  

 

Zwolennicy Prabhupada wiedzieli o tej służbie w rozdzieleniu, fachowo nazywanej vipralambha-

seva. Dla większości bhaktów była to jednak realizacja teoretyczna. Zanim ktoś może odczuć, czym 

jest intensywna, miłosna rozłąka z Kryszną, najpierw musi czuć intensywny pociąg do Niego. 

W przypadku uwarunkowanej duszy, która zapomniała o Krysznie, porzuciła Go i przyszła do 

świata materialnego urzeczona mayą, złudzeniem, "rozłąka" z Kryszną oparta jest na całkowitej 

ignorancji i zapomnieniu.  

 

Neofita, który podejmuje życie duchowe, w miarę pokonywania błędnych, ateistycznych koncepcji, 

najpierw zaczyna uświadamiać sobie fakt istnienia Boga. Potem stopniowo, dzięki praktyce, 

nawiązuje z Kryszną związek służenia służąc mistrzowi duchowemu. Intensywna miłość do 

Kryszny w rozdzieleniu jest etapem najbardziej zaawansowanym i dopóki jest się neofitą, nie 

można jej w pełni doświadczyć. Toteż dla wielu zwolenników Prabhupada służba w rozdzieleniu 

pozostawała teoretyczną nauką.  

 

Kiedy jednak Śrila Prabhupad odszedł z tego świata i pozostawił swych uczniów, by kontynuowali 

jego misję, natychmiast doświadczyli, na czym polega związek w rozdzieleniu. Chociaż odszedł, 

nadal bardzo wyraźnie czuli jego obecność. Realizacja ta nie była udawaniem czy mitem, czy też 

jakimś sentymentalnym zjawiskiem psychicznym – telepatią, "kontaktem ze zmarłym", itd. Była to 

całkowicie realna, praktyczna, namacalna rzeczywistość. Śrila Prabhupad dał im osobistą służbę 

i teraz będą ją dalej pełnić. Prabhupad jest nadal obecny swych instrukcjach i cały nektar jego 

bezpośredniego towarzystwa – cały nektar świadomości Kryszny, którym ich obdarzył i który 

z nimi dzielił – jest nadal dostępny.  

 

Służba w rozdzieleniu jest dla uczniów Prabhupada niekwestionowanym faktem; w przeciwnym 

razie jak mogliby utrzymać się w życiu duchowym teraz, kiedy pozbawieni są osobistej obecności 

Prabhupada? To, że mogą działać jak wcześniej, zwiększać swe oddanie, a nawet zdolność służenia, 

oznacza, że Śrila Prabhupad jest nadal wśród nich obecny. Ostatnią instrukcją, której Śrila 

Prabhupad udzielił, była lekcja, w jaki sposób istota ludzka powinna umierać, a teraz naucza tego, 

co jest ponad śmiercią – w jaki sposób praktycznie stosować najwyższe, filozoficzne nauki Gaudiya 

vaisnavizmu.  

 

Takie zrozumienie daje bhaktom ogromną ufność, że rewolucyjne życie świadomości Kryszny, 

które Prabhupad im dał, nie skończyło się wraz z jego odejściem. Kiedy umiera wielka osobistość, 

często zanika też jej dorobek; lecz obecność Śrila Prabhupada pozostała i rośnie, podtrzymując 

życie jego bhaktów. On nadal wszystkim kieruje. 

 

 

 


