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W rocznicę 110. urodzin Jego Boskiej Miłości 
A.C.Bhaktiwedanty Swamiego Prabhupady ofiarowujemy tę książkę 
wszystkim tym, których życiem i duszą jest podążanie Jego śladami. 

Po prostu intonujmy każdego dnia szesnaście rund maha-mantry 
Hare Kryszna, przestrzegajmy regulujących zasad, a w ten sposób 

wrócimy do domu, do Boga. Dźaj Śrila Prabhupad!!!

Pragniemy podziękować Dźana Priji Prabhu, Nrysimhadewie 
Prabhu, bhn Ani i Gauranga-awatarowi Prabhu za inspirację 
i nieocenioną pomoc przy powstaniu polskiej edycji tej książki, 

a także Parawarze Prabhu za stałe wsparcie f inansowe, 
jakiego udziela Wydawnictwu.
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Słowo 
wstępne

Mniej więcej w 1981 roku, jako prezydent Kolegium Ćajtanji, spotkałem 
się z Ratnarandźini Dewi Dasi z zamiarem rozmowy o tym, jak należy 
sporządzać sprawozdania kasowe. Ratna (jak zwykliśmy ją nazywać) 
dawała mi co miesiąc krótkie i dokładne sprawozdania – i tak wyglądał 
nasz kontakt w owym czasie. Sytuacja nie zmieniała się przez lata. Nasze 
spotkania miały charakter czysto służbowy. Gdy odwiedzałem Szkocję, 
mówiłem: „Haribol Ratna, jak się masz?”. A ona odpowiadała: „OK.”

Gdy zachorowała, odwiedziłem ją w szpitalu. Było to zarazem pierwsze 
i ostatnie nasze nieoficjalne spotkanie. Dokładnie pamiętam kilkugodzinne 
siedzenie w małym pokoiku i próbę osobistej rozmowy z kimś, kogo zna-
łem przez 15 lat, ale w rzeczywistości nie poznałem. W drodze powrotnej 
do Londynu lamentowałem nad swoją służbą i naturą. Wygląda na to, że 
przeszkodziło mi to w prawdziwym zbliżeniu z bhaktami.

Balabhadra Prabhu zaczął opowiadać przez telefon o osobistych realiza-
cjach z życia Ratny. Pamiętam dobrze te telefony. Byłem zaintrygowany 
i pytałem: „Powiedziała coś jeszcze?”. Kawałek po kawałku szczegóły 
łączyły się, aż ujrzałem żywy obraz tego, jak pewna wajsznawi staje się 
samozrealizowana. Zanim mogłem zapytać o coś jeszcze, zanim mogłem 
odwiedzić ją ponownie, odeszła. Nagle stwierdziłem, że ciągle myślę 
o Ratnie. Prosty bhakta, który służył wajsznawom i misji Śrila Prabhupady, 
wyraźnie pojmował jej swarupę i odejście do Boga. Ona nie była ani 
sannjasinem, ani guru, ani wielkim dystrybutorem książek, a jednak 
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widać było, że dzięki swojej prostej wierze z łatwością osiągnęła cel życia. 
Myśli te zaczęły coraz bardziej mnie nurtować, ponieważ nie mogłem 
przedyskutować tego z nią. Ratnarandżini była przykładem spełnienia 
obietnicy Śrila Prabhupady: „Intonuj dziennie 16 rund, przestrzegaj 
zasad regulujących, a wrócisz do Boga”. Stało się to bez nadzwyczajnego 
wysiłku, jako konsekwencja jej służby. Automatycznie.

Byłem zmieszany i nadal jestem. Minęło kilka dni od chwili jej odejścia 
zanim przestałem o niej myśleć. Mogłem zadać jej wiele pytań, ale wątpię, 
że powiedziałaby mi więcej. Taka była. Poprosiłem Balabhadrę Prabhu 
(obecnie Bhakti Balabha Puri Maharadź), aby napisał o ostatnich dniach 
Ratny. Wiedziałem, że będzie to wspaniałe źródło inspiracji dla wielbicieli. 
Proces świadomości Kryszny działa. Potrzebujemy po prostu takiej wiary, 
jaką miała Ratna.

Dzięki medytacji zaczynam lepiej poznawać Ratnarandźini Dewi Dasi. 
W ten sposób poznaję także siebie. W tej niewielkiej książeczce Proste 
dla prostych możecie odnaleźć krótką historię życia bhakty, który przeby-
wał wśród nas i był do nas podobny. Ratna nie była kimś nadzwyczajnym, 
nie dysponowała możliwościami większymi, niż nasze możliwości. Była 
prostą wajsznawi, która pokazała osbistym przykładem, że cel świado-
mości Kryszny jest dla wszystkich.

W tej książce jest też cichy bohater. Jest to Balabhadra Das. W ciągu 
owych lat widziałem niektóre z jego słodkich ciężarów w postaci osobistej 
opieki nad Ratną i prowadzenia jej do Przeznaczenia. Był on idealnym 
mężem. Mimo trudnych okoliczności pielęgnował ją, dodawał odwagi 
i inspirował w czasie choroby i nie tylko. W dodatku kontynuował swoją 
służbę przewodzenia szkockiej jatrze, wychowywania dzieci, nauczania 
na Węgrzech i bycia moim przyjacielem. Wiem, że Ratna daje mu wiele 
ze swojej wiary.

Mógłbym powiedzieć o wiele więcej, ale niech zrobi to ta książka. 
Wiele pozostaje niedopowiedzianego o Ratnarandźini Dewi Dasi, wiele 
także pozostaje nieopowiedzianego przez nią. Częścią tego nieopowiedzi-
anego jest nasza historia. Historia, którą będziemy musieli opisać sami, 
odkryć dla nas samych, podążając jej śladami pod przewodnictwem 
Śrila Prabhupady i wajsznawów.

Śiwaram Swami

Proste dla prostych
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Jest to oparta na faktach relacja o pouczających wydarzeniach z ostatnich 
dwóch lat życia Ratnarandżini dewi dasi, tak, jak je zapamiętaliśmy. 
Ratnarandźini Prabhu (czyli Ratna) była uczennicą A.C.Bhaktiwedanty 
Swamiego Prabhupady, założyciela-aćarji Międzynarodowego Towarzy-
stwa Świadomości Kryszny. Z natury była cichą duszą. Lubiła ciężko 
pracować i służyć bhaktom Pana. Ratna była czystą żoną Balabhadry 
Dasa i matką Abhaja Ćarana Dasa oraz Kunti Dewi Dasi. Dla tych z nas, 
którym Ratna była bliska, są to smutne i bolesne, ale także pouczające 
i radosne wspomnienia. Obserwowanie kogoś bliskiego, gdy przechodzi 
przez tak wiele bólu, prób i trosk, było zbyt bolesne, by to wypowiedzieć. 
Ale było też wiele chwil wielkiej radości, wiele razy byliśmy bardzo 
świadomi Kryszny odkrywając, jak Prabhupada i jej Pan przygotowują 
Ratnę do najważniejszego momentu w jej materialnym istnieniu – do 
powrotu do domu, do Boga.

Przepraszamy za liczne wady, które być może znajdziecie w tej nieudolnej 
próbie przedstawienia cudownego wydarzenia. Wydarzenia, które daje 
nadzieję mnie, Balabhadrze Dasowi i – mam nadzieję – wielu innym 
duszom, które są na ścieżce bhakti. Modlę się, aby Czytelnicy przyjęli to 
jako szczerą i prawdziwą próbę gloryfikowania mojego pana i mistrza,
Śrila Prabhupady, poprzez gloryfikowanie jego prostej, szczerej i uko-
chanej uczennicy, Ratnarandźini Dewi Dasi. Dowodzi to również, że 
wystarczy, byśmy postępowali zgodnie z instrukcjami Śrila Prabhupady, 

Wprowadzenie
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a będziemy mogli pewnego dnia wrócić do domu, do Boga, do którego 
wszyscy należymy. Jest to także dowód na to, że ISKCON jest odpowiednią 
łodzią do przekroczenia niebezpiecznego oceanu Kali, chociaż będzie, 
i na pewno jest, wiele przeszkód na ścieżce, którą kroczymy. Jeśli będziemy 
utrzymywać wiarę w Śrila Prabhupadę i postępować szczerze, pracować 
ciężko, jak to robiła Ratna, wówczas największa łaska, najwyższy cel, 
bezcenny dar będzie nasz. Jest on dla nas wszystkich, musimy tylko 
sprawić, aby sprawa Kryszny i Śrila Prabhupady stała się naszą sprawą, 
tak jak to zawsze czyniła Ratna.

Hare Kryszna
Śrila Prabhupada Ki Dźaja!
Wajsznawa-sanga Ki Dźaja!

Proste dla prostych
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Ratna urodziła się w Edynburgu, w Szkocji, 28 września 1950 roku. Była 
drugą z kolei córką w rodzinie posiadającej ośmioro dzieci. Jej dzieciństwo 
było proste. Kształciła się w szkole publicznej w Edynburgu, a następnie 
studiowała w kolegium księgowość i rachunkowość, co potem stało się 
jej jednym z głównych zajęć w Międzynarodowym Towarzystwie Świa-
domości Kryszny.

Gdy Ratna, czyli Jean, jak wówczas się nazywała, miała szesnaście lat, 
spotkała pewnego chłopaka o imieniu Billy, którego mając 21 lat poślubiła. 
Miała piękną, białą suknię na swym ślubie w katolickiej Katedrze Świętej 
Marii w Edynburgu.

Jean i Billy mieli małe mieszkanko blisko centrum Edynburga i kilku 
przyjaciół. Interesowali się muzyką i turystyką. Billy interesował się 
bardzo religią, będąc przez jakiś czas ministrantem w katolickim kościele. 
Dyskutowali z Jean na temat różnych wierzeń i przeczytanych książek. 
Jean była prostą i praktyczną dziewczyną bez wielkiego pragnienia mate-
rialnych uciech w życiu codziennym. Ogólnie mówiąc była czystą, 
praktyczną i ciężko pracującą osobą, która mogła żyć bez towarzystwa 
innych. Zawsze utrzymywała mieszkanie w nieskazitelnej czystości 
i było to także jej znakiem firmowym w ciągu całej jej służby oddania. 
Schludność i czystość, zarówno osobista, jak i w otoczeniu, znaczyła dla 
niej wiele. Mawiała: „Jak ktoś może myśleć o pracy, gdy wszystko wokół 
jest w kompletnym chaosie?”.

Skrócony życiorys 
Ratnarandźini Dewi Dasi
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Kiedyś Billy kupił w księgarni jakieś książki Śrila Prabhupady, zaczął 
je czytać i rozmawiać o nich z Jean, a ona także się nimi zainteresowała. 
Pewnego dnia Billy zdecydował się odwiedzić lokalną świątynię Hare 
Kryszna, która mieściła się przy Forrest Road. Gdy wrócił do domu, 
powiedział do Jean: „Spotkałem pięknych ludzi!”. Oczywiście Jean dziwiło 
to, o czym Billy mówił, więc opisał jej swą wizytę w świątyni. Jean wysłu-
chała go, ale nie była przekonana co do „pięknych ludzi”. Billy starał się 
przekonać Jean, aby odwiedziła świątynię, ale ona – typ nieśmiały 
i ostrożny – nie wykazała zbyt wielkiej ochoty.

Pewnego dnia w czasie wizyty w świątyni Billy spotkał pewną bhaktinkę 
o imieniu Brahma Dźanani Dewi Dasi. Zapytała Billa o żonę i powiedziała, 
że sama także jest zamężna i mieszka z mężem, który nie jest inicjowany 
i pracuje zarobkowo. Zapraszała Billa, aby któregoś wieczoru przyszli do 
nich z Jean.

Wróciwszy do domu Billy z entuzjazmem powiedział Jean o zaproszeniu 
otrzymanym od Brahma Dźanani. Jean była zaskoczona, ale postanowiła 
pójść. Kilka dni później Billy i Jean udali się w odwiedziny. Po przybyciu 
stwierdzili, że było to bardzo proste i małe mieszkanie upstrzone jakimiś 
obrazkami Kryszny. Brahma Dźanani była w trakcie przygotowywania 
słodyczy, które miała zawieźć do rodziny, bo planowała ich odwiedzić 
w Glasgow następnego dnia.

Wieczór minął bardzo miło. Gospodyni i jej mąż pokazywali Jean 
i Billowi niektóre księgi Śrimad Bhagawatam, których w owym czasie 
było tylko parę, jako że był to dopiero rok 1973. Jean była zainspirowana 
Bhagawata Puraną, a szczególnie kolorowymi ilustracjami pokazującymi 
opisywane sceny. Zachwyciło ją towarzystwo Brahma Dźanani i jej męża 
i chciała więcej się dowiedzieć o świadomości Kryszny.

W drodze do domu Jean i Billy bez przerwy rozmawiali o swoich nowo 
poznanych cudownych przyjaciołach i wspaniałych książkach, które im 
pokazano, oraz o świadomości Kryszny. Spacerowali kilometrami dysku-
tując o wspaniałym wieczorze. Oboje byli bardzo podekscytowani tym 
cudownym doświadczeniem i każde z nich czuło, że świadomość Kryszny 
i bhaktowie mają im tak wiele do zaoferowania. Czy był to sposób życia, 
jakiego szukali?

Billy rozmawiał z Jean o odwiedzeniu świątyni i chociaż wydawało się, 
że w tym momencie był to dla niej zbyt duży krok, ona także zdawała 

Proste dla prostych
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sobie sprawę, że chce poznać więcej takich ludzi, jak Brahma Dźanani 
Dewi Dasi i jej mąż. Chciała także wiedzieć więcej o świadomości Kryszny 
i cudownych książkach, które jej pokazano. Po kilku dniach Jean odwa-
żyła sie i poszła z Billym do świątyni. Gdy przyjechali, zostali bardzo 
miło przyjęci przez bhaktów. Był to właśnie czas wieczornego prasadam 
i bhaktowie natychmiast posadzili ich i suto ugościli. Sprawili, że Jean 
poczuła się tak mile widziana, że poruszyło ją to dogłębnie. Sarwa Man-
gala Dewi Dasi była szczególne miła dla gości. Jean zawsze to pamiętała. 
Bardzo pomogła Jean w pierwszych miesiącach jej życia bhaktinki i dlatego 
Jean zawsze darzyła ją wielkim szacunkiem.

Po tej pierwszej wizycie Jean nigdy nie oglądała się za siebie. Była teraz 
przekonana, że tylko świadomość Kryszny i nic innego jest dla niej. 
Odwiedzała teraz świątynię każdego wieczoru po pracy, uczestnicząc 
w wieczornym arati i wykładzie z Bhagawad-gity oraz trochę sprzątając, 
po czym wracała do domu. Często wspominała o tym, jak Bhawani 
Dewi Dasi pomogła jej w początkach świadomości Kryszny. Po krótkim 
czasie młode małżeństwo chciało zaangażować się głębiej w świadomość 
Kryszny i Billy zaczął rozprowadzać książki, a Jean wykonywała służbę 
w świątyni. Wkrótce została skarbnikiem świątynnym, ale – jak zwykła 
żartobliwie wspominać – „nie było żadnych pieniędzy w skarbcu, albo 
Tribhuwanatha wszystkie wydawał i zawsze szukał następnych”.

Po kilku miesiącach bhaktowie namawiali Jean i Billa, aby poprosili 
o inicjację i ci tak uczynili. Odbyła się ceremonia i Jean otrzymała imię 
Ratnarandźini Dewi Dasi, a Billy – Balabhadra Das. Jednocześnie było 
inicjowanych kilkoro innych bhaktów: Dhenuwati Dewi Dasi, Eliptawani 
Dewi Dasi, Saradi Dewi Dasi i Puridas Das otrzymali drugą inicjację.

Niedługo po inicjacji Ratnarandźini i Balabhadra pomyśleli, że dobrze 
byłoby założyć rodzinę. Zwłaszcza, że teraz można było zaoferować rodzą-
cemu się dziecku świadomość Kryszny, a bhaktowie zachęcali ich do tego. 
Jakiś czas później urodził się chłopiec i nazwano go Abhaj Ćaran Das.

Gdy Ratna była jeszcze w szpitalu porodowym, Maha Wisznu Das 
(obecnie Maha Wisznu Swami), w owym czasie prezydent świątyni, 
postanowił odwiedzić Ratnę i noworodka. Ku wielkiemu zaskoczeniu 
Ratny i Balabhadry, Maha Wisznu w czasie odwiedzin wpadł na oddział 
szpitalny, spojrzał na nowo narodzonego Abhaja Ćarana i złożył przed 
nim i jego matką wyciągnięty dandawat. Następnie dotknął stóp nowo 

Skrócony życiorys Ratnarandźini Dewi Dasi
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narodzonego wajsznawy i swojej głowy. Maha Wisznu był bardzo pod-
ekscytowany, czuł się dumny z powodu urodzenia się chłopca, i z tego, 
że on był w tym czasie prezydentem świątyni. Inne kobiety na oddziale 
i ich goście byli zdumieni, oszołomieni i zaskoczeni. Zwłaszcza, gdy ujrzeli 
Maha Wisznu leżącego na szpitalnej podłodze i recytującego ile tchu 
w piersiach wańća kalpa…, a następnie radośnie skaczącego i z całych 
sił krzyczącego: „Hari bol, Hari bol!”. Kamalangi Dewi Dasi, która wtedy 
także odwiedzała Ratnę, nie była do końca pewna, gdzie skierować 
wzrok i jak zareagować. Świadkowie wydarzenia na oddziale gapili się 
zdumieni. W owym czasie Hare Krysznowcy byli uważani za niezłych 
dziwaków, więc całe wydarzenie było dla nich dość oszałamiające.

Po kilku dniach matka i dziecko wrócili do świątyni i noworodek został 
przez wielbicieli przyjęty po królewsku. Ratna zamieszkała z Abhajem 
Ćaranem na najwyższym piętrze świątyni. Parę miesięcy później doszły 
jeszcze dwie inne matki z dziećmi. Z powodu wielkiego niedostatku 
miejsca w świątyni wszystkie one razem z dziećmi dzieliły ten sam mały 
pokój. Bhaktin Lynn z Rasa-lilą, Gunaradź z Draupadi i Ratna z Abhajem 
Ćaranem. Lynn była później inicjowana i otrzymała imię Śri Kama Dewi 
Dasi. Oczywiście było tak, że troje dzieci w jednym pokoju chodziło, 
płakało itp. o różnych porach nocy, czasami jedno po drugim, czasami 
budząc jedno drugie. Był to długi, dziecięcy kirtan w środku nocy, który 
– delikatnie mówiąc – nie pozwalał na objawy ekstazy u matek. Jednak 
zmęczone i zdeterminowane kobiety znosiły to noc po nocy. Chciały 
naprawdę być wielbicielkami i chciały tego samego dla swych nowo na-
rodzonych dzieci.

Życie toczyło się swoim torem, a Ratna wraz z Balabhadrą i Abhajem 
wyjechali do Bhaktiwedanta Manor, gdzie zaoferowano im pokój 
w wiejskiej chacie i zasiłek rodzinny w wysokości 1,50 funta tygodniowo. 
Ratna czasami pomagała Mukundzie Prabhu (obecnie Mukunda Goswami) 
w przepisywaniu tekstów i w innych drobnych pracach biurowych.

Z Bhaktiwedanta Manor Ratna z całą rodziną wyjechała na dwa lata do 
Południowej Afryki, gdzie była sekretarką Społeczności Wspierającej 
(Life Membership), a także uczestniczyła w rozprowadzaniu magazynu 
Back to Godhead itp.  Opiekowała się tam wieloma wspaniałymi rodzinami 
hinduskimi, które jeszcze wiele lat później pytały o nią, gdy Balabhadra 
ostatnio odwiedzał ten kraj.
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To właśnie w Afryce Południowej Abhaj Ćaran rozbudził w sobie pasję 
do mango i choć w owym czasie jako małe dziecko niewiele potrafił 
powiedzieć, to jego ulubionymi słowami były „berfi” i „mango”. Co rano 
budził się z wołaniem: „Mango, mango!”. Ratna sadzała w wannie drania 
z pieluchą i dawała mu do ssania pięć lub sześć mango.

W roku 1978 Ratna wróciła z rodziną do Anglii i pojechała na jakiś 
czas do Dublina, gdzie Narahari Prabhu prowadził z żoną Gukularani 
świątynię przy Placu Belweder. Po krótkim pobycie w Dublinie Dźaja-
tirtha wysłał Balabhadrę do Szkocji i Ratna postanowiła pojechać z nim. 
Pewien stary przyjaciel i członek wspierający, Bryan Fleming, pomógł 
Ratnie i Bali dotrzeć do małego ośrodka nauczania w Queens Crescent 
w Glasgow. Bryan zorganizował Balabhadrze wiele okazji do nauczania. 
Ludzie odwiedzali ośrodek, a Ratna gotowała dla nich prasadam i angażo-
wała się w jakąś drobną służbę. To właśnie w okresie pobytu w Glasgow 
Ratna urodziła drugie dziecko, Kunti Dewi Dasi, żwawą dziewczynkę- 
kolosa! Była duża jako dziecko i teraz też jest.

Jednakże po paru miesiącach po urodzeniu Kunti Ratna została wy-
słana z rodziną do Dublina po raz kolejny. Tym razem prezydentem był 
Prythu Prabhu. Po kilku miesiącach w pobytu Dublinie Ratna z załogą 
wrócili do Bhaktiwedanta Manor, gdzie Balabhadra został zaangażowany 
do programu nauczania społeczności hinduskiej, a Ratna pomagała mu 
wykonując prace sekretarskie. Akhandadhi Prabhu wydawał magazyn 
pod tytułem Mahabharata Times, który był rozsyłany wśród hinduskiej 
społeczności i Ratna wykonywała mnóstwo prac przepisując teksty, 
opiekując się dziećmi i wykonując trochę prac na polu w Manor. Jej 
obowiązkiem było także sprzątanie kwatery Śrila Prabhupady w Manor. 
Bardzo lubiła tę służbę i regularnie prosiła Balabhadrę, aby sprawdzał 
pokoje Śrila Prabhupady. Jeżeli znalazł cokolwiek nie w porządku lub 
niewysprzątane nieskazitelnie, musiał ją informować, aby natychmiast 
dokonała niezbędnych poprawek. Bardzo lubiła te prace, bo dzięki nim 
czuła się blisko Śrila Prabhupady.

Po jakimś czasie Ratna przeniosła się do Kolegium Ćajtanji, gdzie zo-
stała zaangażowana jako pełnoetatowy skarbnik. Lubiła tę służbę, bo – jak 
mówiła – „to trzyma mnie w ruchu”. W czasie pobytu w Kolegium lubiła 
podawać prasadam gościom, którzy przychodzili z wycieczkami lub 
w niedzielne popołudnia. Mówiła, że czuje niezwykłą satysfakcję, gdy 

Skrócony życiorys Ratnarandźini Dewi Dasi
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widzi uwarunkowane dusze jedzące prasadam. Mawiała, że „prasadam 
jest naszą tajną bronią i jest to jeden z najłatwiejszych sposobów, aby 
pomóc innym w osiągnięciu postępu duchowego. Ci ludzie bardzo często 
wracają po więcej”.

Gdy Kolegium zamknięto, wielu bhaktów wróciło do Manor. Podobnie 
uczyniła Ratna. Balabhadra z kilkoma innymi wielbicielami został wy-
słany do Szkocji na objazdowe nauczanie – sankirtan. Ratna podjęła 
służbę w biurach w Watford, a po paru latach udała się do Szkocji i stała 
się kręgosłupem nowo powstałej szkockiej jatry. Prowadziła w nowym 
ośrodku całą księgowość i obsługę prawną, gotowała dla bhaktów oraz 
wykonywała ogólne prace porządkowe. Stała się prawdziwym kręgosłu-
pem i elektrownią szkockiej jatry. Załatwiła dla szkockiej jatry status 
organizacji charytatywnej, dzięki temu, że wszystkie konta były upo-
rządkowane, zamykane w odpowiednim czasie, VAT prowadzony po-
prawnie i terminowo i wszystko było wprowadzone do komputera. 
Uczyła innych, jak sprawnie sprzątać i dobrze gotować, z właściwą 
świadomością, chodziła do ogrodów i zapalała członków kongregacji do 
uprawy kwiatów i warzyw. Zawsze byłą zajęta służbą i nigdy ani przez 
moment nie chciała marnować czasu. Bez wątpienia była wielką osią 
szkockiej jatry. Zawsze starała się dopilnować, aby wszystko było uporząd-
kowane i czyste, tak, że gdy bhaktowie wracali z sankirtanu po długim, 
ciężkim dniu na ulicy, witała ich czysta świątynia z atmosferą dobrej 
świadomości Kryszny.

Ratna bardzo lubiła służyć wielbicielom, nawet w niewielkim, pozor-
nie nieznaczącym stopniu. Na przykład zawsze miała spory zapas mydła, 
pasty do zębów, kremu do golenia, żyletek, plastrów, bandaży, kremów 
aseptycznych, igieł i nici. Praktycznie o czymkolwiek mógłbyś pomyśleć, 
że może być kiedyś potrzebne. Dbała o bhaktów jak troskliwa matka, 
starając się zaspokoić wszystkie ich małe potrzeby. Wielbiciele także 
uważali ją za swoją matkę. Prabhupada Prana Prabhu mówił przy wielu 
okazjach: „Miałem matkę w świecie materialnym przed przyłączeniem 
się do Ruchu, ale gdy przyjechałem do Szkocji, służyłem w Karuna 
Bhawan i spotkałem Matkę Ratnarandźini Prabhu, przekonałem się, 
jaka jest prawdziwa matka.” Młoda Karuna Sindhu Dewi Dasi przyje-
chała do Szkocji z rodzicami z Południowej Afryki, gdy skończyła 
czternaście lat. Od tamtej pory przebywa w Szkocji i zawsze mówi, że 
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znalazła prawdziwą, wspaniałą i troskliwą matkę w Ratnarandźini Prabhu 
i czuje się dumna, że ma taką matkę i należy do jej rodziny. Karuna Sindhu 
Dewi Dasi mówi, że zawsze czuła, że jest pod troskliwą opieką matki 
Ratnarandźini. Ratna każdego dnia pytała ją, jak się czuje i sprawiała, że 
[Karuna] czuła się bardzo potrzebna.

Ratna zawsze dbała o bhaktów jak prawdziwie kochająca i troskliwa 
matka. Regularnie słyszano, gdy telefonowała do bhaktów z sankirtanu 
i mówiła „Moi chłopcy”, i ci chłopcy szybko wracali do domu, gdzie 
czekało na nich prasadam.

Zawsze miała doskonały nastrój służenia innym i nigdy nie czuła się 
„wykończona” musząc służyć wszystkim. Nic jej nigdy nie przeszkadzało, 
zawsze była gotowa i chętna, by zaoferować swoją służbę. Naprawdę 
przepełniona była nastrojem służenia wajsznawom i utrzymywała go 
w ciągu całego życia bhaktinki, starając się zawsze uczyć tego innych 
w swój delikatny sposób. Mawiała: „Kłopoty przychodzą wtedy, gdy nie 
mamy dość zajęć. Gdy jesteśmy w pełni zaangażowani, gdzie jest czas na 
te małe tak zwane problemy, którymi umysł stara się nas niepokoić? 
Czas jest krótki, a Prabhupada dał nam wszystko, co potrzebne, by w pełni 
zaangażować się w świadomość Kryszny. Czego jeszcze potrzebujemy? 
Naprawdę niczego, mamy tylko w umyśle pewne idee i rozpamiętujemy je. 
Po prostu ciężko pracuj, bądź zajęty cały czas i nie będzie czasu na słu-
chanie umysłu.”

Zawsze była zajęta, zajęta, zajęta, zawsze zadowolona ze swej służby 
i wszyscy czuli to, gdy znaleźli się w jej towarzystwie. Była dobrym 
przykładem prostego, szczerego, prawdziwego sługi wajsznawów, guru 
i Kryszny. Dla niej służba oddania była przyjemnością i zwykle mawiała: 
„Mamy wielkie szczęście, że jesteśmy bhaktami, i że możemy wykony-
wać jakąś małą, prostą służbę. Miliony [ludzi] w tym świecie nigdy nie 
miały takiej wspaniałej okazji, więc powinniśmy uważać się za naprawdę 
szczęśliwych i wykonywać służbę, jaką nam wyznaczono, z wielką troską 
i uwagą, a nasze życie będzie pomyślne.”

To był jej nastrój, nastrój prostego oddania i poczucia, że ma szczęście, 
bo ma okazję pełnienia odrobiny służby.

Skrócony życiorys Ratnarandźini Dewi Dasi
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Przez kilka dni Ratna skarżyła się na niewielki ból głowy i zmęczenie. 
Pracowała dużo na komputerze, kończąc roczny bilans. Balabhadra radził 
jej, żeby zaniechała księgowości na jakiś czas, zrobiła sobie przerwę 
i odpoczęła. Dwunastego grudnia 1992 roku, tuż przed rozpoczęciem 
mangala-arati, Ratna wyszła na hol. Była oszołomiona i miała pusty 
wzrok. Wielbiciele zauważyli, że nie była w stanie ubrać się odpowiednio, 
co było do niej niepodobne, bo zawsze była bardzo perfekcyjna w sposobie 
ubierania. Dwie kobiety zaprowadziły ją do łazienki, gdzie stwierdziły, że 
ma bardzo nieskoordynowane ruchy. Zdumiało je to, ponieważ było to 
niezgodne z jej naturą. Wtedy to Ratna upadła na podłogę. Szybko odzy-
skała przytomność, ale była bardzo oszołomiona i senna.

Balabhadry nie było w tym czasie w świątyni. Miał wrócić tego samego 
dnia. Bhaktowie zapytali Ratnę, czy mają wezwać lekarza, ale ona powie-
działa, że wszystko jest w porządku i że czuje się już lepiej.

Balabhadra wrócił około 9.30 i od razu powiedziano mu o Ratnie. 
Natychmiast poszedł do jej pokoju, żeby zobaczyć, w jakim jest stanie. 
Ratna powiedziała, że już jest w porządku, ale czuje się jeszcze trochę 
zmęczona. Balabhadra zaproponował, by odpoczęła, ale ona powiedziała, 
że chce dokończyć ubieranie i nałożyć tilak, a potem usiądzie i odpocznie. 
W momencie, gdy miała nałożyć tilak, zaczęła wyglądać na nieco oszoło-
mioną i rozglądała się po pokoju bez celu. Balabhadra zatroskany zapytał, 

Szok 
dla wielbicieli
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co się dzieje. Ratna uśmiechnęła się do niego nieprzytomnie i ruszyła 
w kierunku okna, patrząc na jasne niebo. Nagle jej ręce zaczęły poruszać 
się bardzo nerwowo, po czym ciało zaczęło gwałtownie drgać. W tym 
momencie Balabhadra chwycił ją w uścisku, mając nadzieję, że to jej 
pomoże, ale ciało Ratny ciągle się trzęsło, z każdą chwilą coraz silniej.

Nagle zakręciła się i straciła świadomość, ale jednocześnie wciąż targały 
nią konwulsje. Z zamkniętych ust zaczęła płynąć krew, a je ciało teraz 
zesztywniało. Balabhadra starał się otworzyć jej usta, myśląc, że prze-
gryzła swój język. Jednak nie był w stanie nawet odrobinę rozchylić jej 
szczęk. Położył ją więc na podłodze twarzą w dół, przy czym cały czas 
intonował ile sił w płucach. Po czterech czy pięciu minutach Ratna od-
zyskała przytomność. Jeden z bhaktów zadzwonił do szpitala i wkrótce 
przyjechał ambulans. Gdy Ratna odzyskała przytomność, była oszoło-
miona, ale całkiem spokojna, więc gdy ujrzała sanitariuszy, którzy 
przyjechali zabrać ją do szpitala, od razu powiedziała: „Nie jadę z nimi. 
Wszystko będzie dobrze, dajcie mi tylko odpocząć tutaj.” Obaj mężczyźni 
powiedzieli, że nie ma problemu, a jeśli będą potrzebni, można zadzwonić 
po nich jeszcze raz. Dodali, że mnóstwo ludzi ma jedno omdlenie w życiu 
i nic złego z tego nie wynika.

Ratna wyglądała całkiem dobrze, była tylko trochę poruszona tym, co 
się jej przydarzyło, i odrobinę zmęczona całą tą przeprawą. Odpoczywała 
przez jakiś czas, a potem wstała, by coś zjeść. Czuła się trochę zdezorien-
towana, więc mąż zapytał ją, czy pójdzie do lekarza i opowie mu o tym 
zajściu. Powiedziała, że na drugi dzień będzie się czuła dobrze, a jeśli nie, 
to pójdzie do lekarza.

Po paru dniach ciągle czuła się wysuszona i miała pustkę w głowie. 
Poszła do homeopatki w Glasgow, która przeanalizowała sytuację i powie-
działa, że Ratna doświadcza statycznego skutku przebytego ataku i ciało 
potrzebuje kilku tygodni, aby dojść do normy. Utrzymywała, że jedynie 
to było przyczyną problemu. Dała Ratnie jakiś lek, który ta przyjmowała 
zgodnie z zaleceniem. Widać było, że Ratna cierpi, ale nie przyznawała się, 
gdy o to pytano. Mówiła, że po prostu jest zmęczona. Miała słaby apetyt 
i mało spała, ale była na ogół wesoła. Planowała podróż do Alachua na 
Florydzie, by odwiedzić córkę, Kunti, która przebywała tam w gurukuli. 
Balabhadra nie uważał tego za dobry pomysł, ale Ratna była bardzo 
zdeterminowana, więc Balabhadra ustąpił i wysłał z nią syna, Abhaja 
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Ćarana. Lekarz powiedział, że urlop, słońce i wizyta u córki mogą jej 
pomóc. Lecz niestety!

Podróż samolotem znacznie pogorszyła jej stan, i gdy wreszcie dotarła 
do Alachua, była zbyt osłabiona, aby przejść to łagodnie. Bhaktowie 
w Alachua byli poważnie zmartwieni jej stanem: nie jadła i nie była 
w stanie pisać na komputerze czy maszynie do pisania. Zapominała 
o wszystkim i wymiotowała. Pewien lekarz-wielbiciel dał jej jakieś lekar-
stwo, które zażywała przez dzień czy dwa, ale powiedziała, że smakuje 
okropnie i odmówiła dalszego przyjmowania. Po dwóch tygodniach 
pobytu w Alachua wróciła z synem do Szkocji i Balabhadra przywitał 
ich na lotnisku. Nie mógł uwierzyć, jak bardzo pogorszył się jej stan: 
miała trudności z chodzeniem po linii prostej i fizycznie wyglądała na 
bardzo zmęczoną i nieobecną. Zapytał ją, jak się czuje. „Szczęśliwa, że 
cię widzę, prabhu” – odpowiedziała.

Po przybyciu do świątyni poszła spać. Następnego dnia wyglądała lepiej, 
była weselsza, ale w dalszym ciągu nieobecna, powolna i bez apetytu. 
Zabrano ją do homeopaty, który dał jej leki, ale to nic nie pomogło. 
Wreszcie Balabhadra zapytał o możliwość umieszczenia jej w szpitalu 
homeopatycznym. Powiedziano mu, że musi dać skierowanie internista. 
Jednak niektórzy interniści nie chcieli tego robić. Balabhadra umówił 
się na spotkanie z miejscowym lekarzem. Jak się spodziewano, nie był 
on zbyt chętny do pomocy, więc Balabhadra, który już był bardzo przejęty 
i chciał spełnić pragnienie Ratny, aby pójść do szpitala homeopatycznego, 
dał lekarzowi sporą łapówkę. Ten w końcu powiedział, że następnego 
dnia zbada Ratnę i da jej skierowanie do szpitala.

Następnego dnia Ratnę zawieziono do lekarza. Zadawał jej wiele pytań, 
na które dawała negatywne odpowiedzi, a potem ją zbadał. Powiedział 
Balabhadrze, że jego żona jest naprawdę chora, na co Balabhadra poprosił 
o skierowanie do szpitala. Lekarz odpowiedział: „Przyjdźcie jutro i skie-
rowanie będzie na was czekało.” Na to Balabhadra powiedział, że przecież 
skierowanie miało być gotowe już tego dnia. Lekarz ociągał się, ale Bala-
bhadra był uparty i naciskał. W końcu lekarz powiedział, aby przyszedł 
po południu i skierowanie będzie gotowe.

Jeszcze tego popołudnia Ratna została przyjęta do Szpitala Homeopa-
tycznego w Glasgow. Po kompleksowym zbadaniu jej lekarz zadzwonił 
po drugą i trzecią opinię, a po ich otrzymaniu przyszedł do Balabhadry 

Szok wielbicieli
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i powiedział, że chcą przewieźć Ratnę do Południowego Ogólnego 
Szpitala w Glasgow, gdzie trzeba natychmiast zrobić jej badanie mózgu 
tomografem komputerowym. Przyjechał więc ambulans i zabrał Ratnę, 
Balabhadrę i Palindri Dewi Dasi do Południowego Ogólnego Szpitala, 
na Oddział Neurologiczny. Po przyjeździe do szpitala zespół lekarski 
natychmiast przygotował Ratnę do badania tomografem. Przygotowano 
też dla niej łóżko w małym, jednoosobowym pokoju.

Około dwie i pół godziny później wyniki badań były gotowe. Jedna 
z lekarek zaprosiła Abhaja i Balabhadrę do gabinetu i opowiedziała, co 
stwierdzono w wyniku badania. Okazało się, że Ratna Dewi Dasi ma 
w mózgu złośliwego guza, który jest bardzo duży i szybko rośnie. Prze-
świetlenie wykazało, że rozszerzył się już na inne partie mózgu, więc nie 
dają jej wiele nadziei na dłuższe życie. Powiedziała, że po operacji może 
żyć jeszcze najwyżej trzy do sześciu miesięcy, ponieważ guz jest złośliwy, 
urósł bardzo i będzie dalej się rozrastał. Podkreśliła także, iż ponieważ 
reszta mózgu była już poważnie zajęta, nie ma zbyt wielkiej nadziei, że 
Ratna przeżyje dłużej. Cały mózg szybko zostanie zniszczony.

Szok Balabhadry i Abhaja był nie do opisania. Spoglądali na siebie 
w całkowitym przerażeniu ze łzami w oczach. W dzieciństwie Balabha-
dra widział skutki guza mózgu u przyjaciół i cierpienie, przez jakie 
przechodzili, a także cierpienie ich rodzin. Zapytał lekarkę, czy jest ja-
kakolwiek szansa, że guz jest łagodny, a nie złośliwy. W odpowiedzi 
usłyszał, że nie ma żadnej szansy i najlepszą rzeczą, jaką Balabhadra 
i rodzina mogą zrobić, to zaakceptować to i przygotować się. Lekarka 
powiedziała to z u śmiechem na twarzy, co sprawiało wrażenie, jakby 
cieszyła się sytuacją.

Balabhadra i Abhaj wrócili do pokoju Ratny, a w międzyczasie lekarze 
zrobili jej silny zastrzyk ze sterydów, więc była w trochę lepszym nastroju. 
Zapytała, co powiedzieli lekarze. W tym momencie do pokoju wszedł jakiś 
lekarz i powiedział jej, że ma cystę w mózgu i że za parę dni zrobią jej małą 
operację, która bardzo pomoże. Wtedy Ratna zapytała: „Ma pan na myśli 
guza?”. Lekarz trochę się zmieszał i powtórzył „cystę”, po czym wyszedł.

Ratna zapytała Balabhadrę, czy faktycznie jest to guz i jakiego rodzaju. 
Odpowiedział jej z bólem, że ma rację i że lekarze nie mają zbyt wielkiej 
nadziei, że będzie żyła długo, ale muszą poczekać do operacji, po której 
będą mogli powiedzieć więcej. Abhaj Ćaran z trudem patrzył na matkę. 
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Siedział w rogu pokoju, z głową w dłoniach i patrzył na ścianę. Siedem-
nastoletni Abhaj był całkowicie załamany – osoba, z którą spędził w życiu 
najwięcej czasu, osoba do której był najbardziej przywiązany, ma umrzeć. 
Jak to mogło się stać? Dlaczego teraz? Dlaczego jemu? Młody człowiek 
był zdruzgotany.

Wtedy lekarz wrócił i powiedział, że przez tydzień będą podawać Ratnie 
silne sterydy i to powinno zredukować wielkość mózgu, by można było 
dokonać operacji. W tym tygodniu powinna znowu czuć się normalnie, 
bo zostanie zmniejszone ciśnienie w mózgu, ale to nie powinno sprawiać 
na nas wrażenia, że wszystko jest już w porządku. Pracownicy szpitala 
radzili nam, abyśmy poszli do domu i wrócili nazajutrz. Ratna powinna 
teraz odpocząć, co także było wskazane dla Bali i Abhaja po usłyszeniu 
fatalnych wieści. Palindri Dewi Dasi zapytała lekarzy, czy może zostać 
z Ratną i jej towarzyszyć. Powiedzieli, że nie mają nic przeciwko temu, 
a Ratna także okazała zadowolenie.

Palindri została więc w szpitalu z Ratną, a Balabhadra i Abhaj wrócili 
do świątyni. W świątyni okazało się, że większość bhaktów jeszcze nie 
spała, chociaż było już późno. Gdy Balabhadra i Abhaj przybyli na miej-
sce, niektórzy wielbiciele przybiegli zapytać o Ratnę. Co jej jest zdaniem 
lekarzy? Abhaj udał się bezpośrednio do swojego pokoju spać, ciągle za-
łamany sytuacją matki. Balabhadra usiadł z bhaktami i opowiedział im 
o wszystkim. Było to także dla niego bardzo bolesne – w końcu Ratna 
i Bala byli razem przez 27 lat, więc z pewnością był to głęboki i silny 
związek. Niepokoił się bardzo załamaniem Abhaja i wpływem, jaki ta 
sytuacja może mieć na niego. Bala musiał też skontaktować się z Kunti 
w Alachua i jakoś jej o tym opowiedzieć. Co ma powiedzieć i zrobić?

Obecny stan wielbicieli i ich chęć dowiedzenia się o sytuacji Ratny leżały 
mu ciężarem na sercu. Gdy powiedział o sytuacji i o tym, co stwierdzili 
lekarze, bhaktowie zareagowali różnie. Jedna czy dwie kobiety zaczęły 
płakać, kilku mężczyzn krzyknęło „Nie!”. Wieści te wywołały ból, nie-
pokój i zraniły umysły i serca wszystkich. Niektórzy chcieli zaraz zacząć 
kirtan i modlić się o zdrowie Ratny, inni wydawali się osłupiali. Widzie-
liśmy, ile Ratna naprawdę znaczyła dla tych bhaktów. Jeden z wielbicieli 
powiedział o niej: „Jedyna prawdziwa matka, jaką kiedykolwiek miałem 
i wszystko wskazuje na to, że zostanie zabrana.” Bhaktowie bardzo 
chcieli wiedzieć, czy jest możliwe, że lekarze się pomylili, albo czy jest 
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jakiś inny sposób na jej wyleczenie. Jedno stało się zupełnie jasne: abso-
lutnie nie chcieli stracić Ratny. Mieli dla niej bardzo wiele uczucia 
dzięki temu, że spełniała nawet najmniejsze ich potrzeby. Był to wielki 
ciężar dla wszystkich. Ciężka, czarna chmura okryła wszystko. Niektórzy 
nie mogli po prostu w to uwierzyć. „Ona jest takim wspaniałym bhaktą, 
a co się może stać ze mną w przyszłości, skoro coś takiego mogło się 
przydarzyć tej wspaniałej duszy?”.

Pełne załamania rozmowy przeciągnęły się do wczesnych godzin po-
rannych i w tym stanie zastało nas mangala arati. Doświadczyliśmy długiej 
nocy smutku, rozpaczy, niedowierzania i bólu. Balabhadra powiedział 
wielbicielom, by modlili się za Ratnę i że wszystko jest w rękach Pana. 
Kryszna kocha swoich bhaktów i wie, co jest dobre dla ich wiecznego do-
brobytu. Chociaż sam Bala czuł się załamany, rozumiał, że nie mógł zrobić 
nic innego oprócz modlitwy. Zadzwonił więc do kilku pobliskich świątyń 
i poprosił bhaktów, by modlili się za Ratnę. Odzew był bardzo zachęcający. 
Bhaktowie byli uprzejmi, sympatyczni i pocieszający, a niektórzy zapra-
szali do Szkocji oferując wszelką pomoc, jaka będzie potrzebna. Poczucie 
przynależności do wielkiej rodziny uderzyło Balabhadrę i dzięki temu 
poczuł się bardzo szczęśliwy. Czuł się silniejszy i widział, jak Śrila Prabhu-
pada obserwował całe wydarzenie. Był on schronieniem potrzebnym do 
zaakceptowania i zrozumienia tego, co się stało.

Bala trochę się przespał, a następnie – po odprawieniu codziennego 
wielbienia – udał się z Abhajem do szpitala. Wzięli ze sobą odrobinę 
prasadam z nadzieją, że Ratna może już jeść. Po przyjeździe do szpitala 
czekała na nich miła niespodzianka. Ratna siedziała na łóżku i uśmie-
chała się zadowolona. Och, wielki ciężar spadł z serca Bali, a Abhaj nawet 
się uśmiechnął. Ratna poprosiła o prasadam. Hari bol! Pielęgniarka 
powiedziała, że duże dawki sterydów dały szybki efekt i sprawiły, że 
Ratna poczuła głód i że także może ona być bardziej rozmowna.

Przez następnych kilka dni oczywiście jadła. Była także gadatliwa jak 
diabli i dowcipna. Pewnego dnia przyszedł do niej chirurg, który miał 
przeprowadzić operację. Przyniósł kilka formularzy zgody, które musiała 
podpisać, żeby mógł dokonać operacji. Wyjaśnił Ratnie, co ma zamiar 
zrobić, a następnie poprosił ją, by podpisała zgodę. Ratna poprosiła go, 
aby wyciągnął prosto przed siebie rękę, następnie zapytała, czy jego ręka 
jest nieruchoma. Nie był pewien, co powiedzieć. Reszta z nas zaczęła się 
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śmiać, bo wiedzieliśmy, że ona żartuje sobie z niego. Uśmiechnął się, ale 
wydawało się, że jego ego było odrobinę dotknięte.

Operację planowano za dwa dni, w pomyślny dzień odejścia Śrila 
Bhaktisiddhanty Saraswatiego Thakura. Gdy nadszedł ten dzień, bhaktowie 
w całym Zjednoczonym Królestwie intonowali i modlili się do Śrila 
Bhaktisiddhanty w sprawie Ratny, a wielbiciele szkockiej jatry wyszli 
tego dnia na uliczny harinam. Balabhadra dostał zgodę na pobyt z Ratną 
aż do momentu, gdy przejdzie ona przez drzwi sali operacyjnej. Ratna 
trzymała fotografię Śri Śri Radha-Gokulanandy, cudownych Bóstw, 
które rezydują w Bhaktiwedanta Manor. Miała to zdjęcie w ręku do 
momentu wejścia na salę operacyjną.

Zespół lekarski radził Balabhadrze, Palindri i Abhajowi, aby poszli do 
domu i zadzwonili za jakieś 5 godzin. Wtedy dowiedzą się, jak wygląda 
sytuacja. Tak też uczynili. Około godziny osiemnastej Bala zatelefonował 
do szpitala. Ratna właśnie wyjechała z sali operacyjnej i przeniesiono ją 
do sali pooperacyjnej. Powiedziano mu, że może przyjechać, ale nie 
wiadomo, czy będzie mógł zobaczyć żonę, bo to zależy od jej stanu.

Bala, Palindri i Abhaj wsiedli w samochód i pojechali do szpitala. 
Ratna przebywała na oddziale intensywnej terapii. Wielbiciele czekali 
w poczekalni wśród wielu zdenerwowanych rodziców i krewnych innych 
pacjentów przebywających na oddziale. Każdy w poczekalni był bardzo 
rozmowny i otwarty, mając nadzieję podzielenia się swoimi niepokojami 
i bólem z innymi. Nauczanie było tam dobre, a ludzie otwarci i wrażliwi.

Po około pół godzinie oczekiwania lekarz wywołał Balabhadrę z po-
czekalni i powiedział, że może iść zobaczyć się z Ratną, ale że jest ona 
bardzo słaba i żeby zbyt wiele od niej nie oczekiwał. Bala wszedł więc na 
oddział i skierowano go do łóżka Ratny. Wszędzie były rurki i druty 
dochodzące do jej ciała, a wszystko to podłączone było do maszynerii 
z najróżniejszymi przyciskami, gałkami i światełkami gotowymi zacząć 
błyskać i buczeć, gdyby stało się coś złego. Na całym oddziale leżały 
ciała w takim samym stanie – atmosfera była napięta. Pielęgniarki i le-
karze chodzili co chwila od łóżka do łóżka, sprawdzając stan cierpiących 
pacjentów. Ratna miała założoną maskę tlenową. Większa część jej włosów 
była zgolona, ale bez profesjonalnej stylizacji – możecie wyobrazić sobie, 
jakby to zrobiono nożem i widelcem. Był to brzydki nieład. Bala pod-
szedł do Ratny, a ta uśmiechnęła się i powiedziała: „Haribol prabhu.”

Szok wielbicieli
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 Wyglądając na zadowoloną i spokojną zapytała męża: „Jak długo by-
łam na sali operacyjnej?”. Bala odpowiedział, że pięć i pół godziny. Ratna 
natychmiast zaczęła płakać. Zapytał, o co chodzi, na co ona rzekła: „Ani 
razu przez ten cały czas nie pomyślałam o Krysznie, to piekło”. Bala ją 
uspokoił i zapytał, czy chce posłuchać jakiejś historii o Krysznie we 
Wryndawanie. Ratna się uśmiechnęła i zapytała, czy mógłby poprowadzić 
ją w myślach (manasa parikrama) dokoła Wzgórza Gowardhana i opo-
wiedzieć historie różnych miejsc. Zatem rozpoczął opowieść, a Ratna 
leżała zaabsorbowana. Od czasu do czasu Bala cicho intonował jakieś 
bhadźany, a ona stawała się spokojna. Kilka pielęgniarek i lekarzy zebrało 
się dokoła jej łózka, aby posłuchać. Zauważyli, że wszystkie wskaźniki 
wokół Ratny były bardzo stabilne, a ona sama wydawała się być szczęśliwą 
i spokojną. Jedna z pielęgniarek przyprowadziła innych lekarzy i siostry, 
aby popatrzyli na tę małą, transcendentalną scenę. Wszyscy uśmiechali 
się szeroko i zachęcali Balę gestami, aby kontynuował. W tym momencie 
pozwolono także Palindri i Abhajowi, aby weszli i usiedli przy Ratnie. 
Abhaj wyglądał znacznie pogodniej, widząc matkę uśmiechniętą i pyta-
jącą, jak się czuje. Jednocześnie młodzieniec był mocno zaniepokojony 
widokiem tych wszystkich drutów i rurek wychodzących z jej ciała.

Po godzinie lekarze poinformowali nas, że powinniśmy zostawić ją 
teraz samą, aby odpoczęła, a my możemy przyjść rano. Palindri Dewi 
Dasi została w szpitalu, w poczekalni, w razie, gdyby były jakiekolwiek 
zmiany w stanie zdrowia Ratny i aby dać także trochę świadomości 
Kryszny biednym, zestresowanym ludziom, którzy byli otwarci z powodu 
swojego smutku i niepokoju.

Następnego dnia Bala i Abhaj udali się do szpitala około dziesiątej rano. 
Powiedziano im, że Ratna została przeniesiona z intensywnej terapii na 
zwykły oddział, ponieważ czuła się dobrze. Po wejściu na oddział 
stwierdzili, ze Ratna siedzi na łóżku w radosnym nastroju z szerokim 
uśmiechem na ustach. Rozmawiając z Ratną, Bala i Abhaj szybko zrozu-
mieli, że operacja wpłynęła na jej osobowość. Poprzednio zawsze była 
powściągliwą i wstydliwą osobą, a teraz była bardzo otwarta i jakby 
dziecinna, ale bardzo słodka.

Było to czymś niezwykłym dla Abhaja. Nie mógł pojąć tej wielkiej 
zmiany u matki. Zachowywała się całkiem odmiennie i mówiła w bardzo 
otwarty sposób oraz śmiała się często. Wydawało mu się to dziwne. 
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Zwrócił się wówczas do ojca: „To nie jest moja matka, nie ta, którą znałem. 
Bardzo się zmieniła”. Abhaj był zrozpaczony – matka, którą znał przez 
17 lat, jej nastroje, sposób mówienia, powściągliwość, wszystkie rzeczy, 
za które darzył ją uczuciem, zmieniły się radykalnie w ciągu kilku godzin. 
Było to dla niego trudne do zaakceptowania, więc odwrócił się i wyszedł.

Balę to zaniepokoiło. Co zrobić z Abhajem? Jeżeli Ratna zrozumie, jak 
teraz czuje się jej syn, to jaki to będzie miało wpływ na nią? A Kunti ma 
przecież przyjechać jutro z USA. Jak ona to odbierze? Bala przez resztę 
dnia został z Ratną, a Abhaj zabrał Palindri do świątyni. Ratna w tym 
czasie miała wielką chęć na berfi, więc jej mąż dzwonił do różnych 
świątyń i pytał, czy mogliby trochę przysłać. Sprawa dotarła do innych 
świątyń w Europie, a nawet w USA. Odzew był zdumiewający. Berfi za-
częło ich zalewać! Następne cudowne wydarzenie. Bala i Ratna znowu 
ujrzeli, że są częścią większej rodziny. Ratna cieszyła się i płakała, mówiąc: 
„Bhaktowie są tacy mili”. Do świątyni i szpitala przychodziło wiele kartek, 
faksów i listów dla Ratny. Ściany pokoju szpitalnego były nimi pokryte 
od podłogi do sufitu. To był zdumiewający gest i bardzo ogrzewał serce. 
Załoga szpitala była zdumiona. Wszyscy komentowali: „Nigdy przedtem 
nie widzieliśmy czegoś podobnego, czy ona jest kimś szczególnym?”. 
Bala wyjaśniał, że Ruch Hare Kryszna jest jedną wielką rodziną, a wszyscy 
jej członkowie są szczególni. Co więcej, my wszyscy jesteśmy częścią tej 
samej rodziny, z Kryszną jako głową. To wywołało wiele pytań i wielkie 
zainteresowanie.

Parę dni później Ratna została wypisana i podano jej terminy, kiedy 
miała się zgłaszać do kliniki na leczenie. Lekarze ostrzegali, że od czasu 
do czasu może mieć ataki i jest możliwe, że w czasie jednego z nich 
umrze. Dali jej również lek pomagający je znieść i sterydy pozwalające 
zmniejszyć rozmiar obrzęku mózgu zmniejszający wewnątrzczaszkowe  
ciśnienie. Nie podali jednak żadnych informacji, na temat przebiegu 
operacja, a pytani nigdy nie dali jakichkolwiek wskazówek.

Bhaktowie byli szczęśliwi mając Ratnę znowu w świątyni. Jej powrót 
odsunął znad szkockiej jatry wielką, czarną chmurę. Balabhadra jednak 
ciągle miał wielki ciężar na sercu, słowa lekarki uderzyły go mocno 
i dogłębnie. Ratna może nie pożyć długo. Wielkim zadaniem jest teraz 
zgromadzenie przez nią tyle łaski, ile się da, tak, aby mogła wrócić do 
domu, do Boga. Musiał być ostrożny, aby nie cieszyć się beztrosko obecną 
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sytuacją. Ratna jest z powrotem w świątyni, jest w znakomitym nastroju 
i wydaje się, że jej zdrowie znacznie się poprawiło. Bhaktowie są odprężeni 
i szczęśliwi. Całe otoczenie wydaje się miłe, a wielka, czarna chmura, 
która wisiała na wielbicielami, najwidoczniej znikła.

Musi się teraz zacząć końcowy test – przygotowanie Ratny do odejścia, 
największy test każdej żywej istoty. Jak można pojąć, jak to będzie wy-
glądało? Któż wie naprawdę, przez jakie męki i próby musi przejść żywa 
istota? Ktoś taki musi być całkowicie skupiony na Krysznie i niczym 
innym. Słowa przebiegały przez serce i umysł Bali. Kryszna mówi: „Jeśli 
ktoś pamięta tylko o Mnie w chwili śmierci”. Słowo „tylko… tylko… 
tylko…” dzwoniło w jego głowie. Och, przed jakże wielkim zadaniem 
staje Ratna i któż wie, jak długo musi je rozwiązywać. Lekarze mówili, 
że najwyżej od trzech do sześciu miesięcy. Któż by chciał stawać przed 
takim zniechęcającym zadaniem, jak stanie się całkowicie przywiąza-
nym wyłącznie do Kryszny w ciągu trzech miesięcy? Ale ona mogła 
odejść każdego dnia w razie ataku.

Ratna miała do wykonania wielką pracę, największą ze wszystkich. 
„O Prabhupado, proszę cię, obdarz swą słodką łaską tę dźiwę”. Bala modlił 
się bez przerwy. Krysznę osiąga się dzięki łasce guru. Wszyscy musimy 
modlić się do Śrila Prabhupady o łaskę dla Ratny, bo któż w końcu jest 
bardziej łaskawy od Śrila Prabhpady – to on przyszedł nas uratować! 
Oto jest tutaj dusza, która potrzebuje ratunku, piękna dusza, ciężko 
pracująca i oddana, więc z pewnością Prabhupada ją wyzwoli. Któż inny 
może ją wyzwolić? Tylko Prabhupada. On przyszedł, aby nas uwolnić, 
więc z pewnością wyzwoli Ratnę, ale ona musi się podporządkować, musi 
mieć miłość do guru i Kryszny, intonować Święte Imiona i naprawdę 
wziąć to, co dał nam Prabhupada. Obecnie będzie potrzebowała tyle 
łaski i dobrych życzeń wajsznawów, ile tylko potrafi przyjąć.

Bala modlił się o łaskę przepełniony takimi myślami. Jego obowiązkiem 
– jako tak zwanego męża – było zrobić co w jego mocy dla wiecznej 
pomyślności Ratny. Czuł się bezużyteczny i wiedział, że taki jest, ale 
musiał modlić się o właściwe działanie, a nie jedynie dać się wiązać 
emocjom lub uczuciu ulgi, którą każdy odczuł po powrocie Ratny do 
świątyni. Co robić?

„O Prabhupado, pomóż mi! Wszyscy jesteśmy utworzeni z twojej łaski. 
Jestem twoim sługą. Daj mi, proszę, daj mi wskazówki i obdarz ją swoją 
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wielką łaską. To lekarstwo jest niezbędne. Prabhupado, proszę o łaskę, 
wyzwól swoją drogą córkę. Ona musi przyjąć tę łaskę. On już wyzwolił 
nas wszystkich i musimy przyjąć i zaakceptować to, co nam dał. Ratno, 
przyjmij tę łaskę, trzymaj się lotosowych stóp Prabhupady i wracaj do 
domu, do Boga.

„Ratna ma szczęście, otrzymała sposób na powrót do domu, a ileż 
milionów żywych istot jest w podobnej sytuacji, a nie mają się czego 
trzymać. Żadnej nadziei, żadnej łaski, żadnego Prabhupady, żadnych 
wajsznawów, żadnej świadomości Kryszny – tylko śmierć i strach z po-
wodu niewiedzy o tym, co się wydarzy. Niczego, o co warto zabiegać, 
lub do czego aspirować.

„Wszelka chwała Śrila Prabhupadzie i procesowi, jaki nam dał. W taki 
czas nieszczęścia i potrzeby musimy trzymać się go i skupić się na nim 
i na procesie świadomości Kryszny. Idź za tym Ratno! Idź! Dźaja Śrila 
Prabhupada!”.
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Przygotowanie do umierania! Możemy zwrócić się do instrukcji Śrila 
Prabhupady mówiących o tym, co jest niezbędne, aby wyzwolić Ratnę 
i wszystkich innych z ciągłego cyklu narodzin i śmierci i wszelkiego 
cierpienia prowadzącego do śmierci. Teraz trzeba być poważnym, bardzo 
poważnym. Nadchodzi czas, gdy będzie musiała ona stanąć twarzą 
w twarz ze śmiercią, źródłem wszelkich strachów i niepokojów, wielkim, 
wielkim egzaminem. Końcowym egzaminem.

Po kilku dniach stało się oczywiste, że operacja mózgu miała znacznie 
większy wpływ na ciało fizyczne i mentalne Ratny, niż początkowo się 
wydawało. Obecnie nie pamiętała pewnych rzeczy lub nie wiedziała, jak 
się je robi. Nagły głośny dźwięk przyprawiał ją o drżenie i strach, 
a zmiany temperatury przy przejściu z pokoju do pokoju były dla niej 
wielkim problemem i wyprowadzały ją z równowagi. Także zmiany natę-
żenia światła w różnych pokojach sprawiały, że zaczynała się trząść 
i denerwowała się. Ogólnie brakowało jej równowagi i wielu czynności, 
które z łatwością robiła przed operacją, teraz nie potrafiła wykonać.

Wszystko to niesłychanie martwiło Ratnę i to zmartwienie wywoły-
wało problemy ze stabilnością zarówno umysłową, jak i fizyczną. Chciała 
wykonywać służbę, ale było to dla niej trudne, bo szybko się męczyła. 
Sprawiało jej to wiele problemów. Balabhadra poświęcał dużo czasu na 
codzienne intonowanie i czytanie z Ratną. Było to dla niej trudne przez 
dłuższy czas. Operacja wywołała roztrzęsienie, przez co nie potrafiła 
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ona pozostawać nieruchomo w jednym miejscu czy robić jednej rzeczy 
przez jakiś czas. Także przemieszczanie się z miejsca na miejsce i jakie-
kolwiek zmiany były dla niej problemem. Wszystko dookoła okazywało 
się niesłychanie trudne do wykonania. Jednakże Ratna nauczyła się jakoś 
skupiać umysł na Panu, choćby jej stan był najgorszy. O Prabhupado, 
pomóż nam, prosimy! Czas umierania jest najtrudniejszym okresem, 
stanowiącym największe wyzwanie, ale z pewnością nie jest wcale ła-
twiejszy od problemów, z którymi się borykała przy zmianie pokoi, 
temperatury itp.

Bala siedział więc z Ratną i przekonywał ją, aby usiadła w jednym 
miejscu i starała się tolerować problemy, jakich doświadczała. Było to 
dla niej trudne, wywoływało gniew, ale – jak sama zauważyła kilka razy 
– gdy weszła do innego pokoju, doświadczała innego problemu i wtedy 
chciała opuścić to miejsce. Musiała nauczyć się tolerować wszystko, 
z czym się spotykała, i przyjąć schronienie Prabhupady i Świętych 
Imion, które nam dał.

Zdecydowała, że pokój, w którym były umieszczone i czczone Śalagram 
Śila, jest najlepszym dla niej miejscem. Czuła się tutaj najlepiej. Bala 
i Ratna siedzieli więc tu i intonowali wspólnie, a ona przysypiała od czasu 
do czasu. Dzięki łasce Pana jej samopoczucie uległo poprawie i była ona 
w stanie pozostawać w jednym miejscu i intonować, ile się da.

Wkrótce Ratna miała być poddana kuracji radem, co oznaczało konie-
czność codziennego chodzenia do szpitala przez około sześć czy siedem 
tygodni. Była to kolejna próba, z którą musiała się zmierzyć. Jak będzie 
znosiła jazdę samochodem, hałas, wibracje, ciągłe zmiany oświetlenia, 
inne samochody i całą zmieniającą się szybko scenerię? Z początku 
okazało się to dla niej trudne – była oszołomiona i zdezorientowana 
jazdą, ale po krótkim czasie spróbowała położyć się i zasnąć w drodze 
do kliniki. Każdego dnia po zabiegu była bardzo rozkojarzona i czuła się 
odurzona, ale w ciągu kolejnych dni wydawała się przywykać do tego. 
Uczyła się, jak tolerować ciągłe zmiany poprzez przyjęcie schronienia 
Świętych Imion.

Pewnego dnia w czasie kąpieli coś jej się stało i upadła w progu, starając 
się wołać o pomoc. Jej głos był słabiutki, drżący i niesłyszalny. Jednak 
dzięki łasce Pana, Bala wyczuł, że dzieje się coś złego i wyszedł na korytarz, 
po czym ujrzał Ratnę, jak z twarzą wykrzywioną grymasem stara się 
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wołać o pomoc i dusi się. Wpadł do łazienki i zobaczył ją leżącą nago na 
posadzce. Jej całe ciało drgało tak gwałtownie, że wydawało się, iż serce 
nie jest w stanie wytrzymać takiego łomotania. Co się stało z mózgiem? 
Ciało jej było twarde jak żelazo i straszliwie drżało. Była jednak świadoma 
i starała się z całych sił intonować, ale było to niesłychanie trudne. 
Trwało to jakieś 15 minut, po czym nagle wszystko ustało, a Ratna odwró-
ciła się na plecy, przewróciła oczami i głęboko odetchnęła. Balabhadra 
i kilku wielbicieli na cały głos prowadzili w korytarzu kirtan. Ciało Ratny 
okryte było ręcznikami i prześcieradłami.

Czy to koniec? Pytanie to kołotało w głowie Bali. Intonował z całych sił. 
Hare Kryszna! Tam leży Ratna wywracając oczami. Jej ciało zaczyna 
rzucać się konwulsyjnie, jeszcze gwałtownie, niż poprzednio. Tym razem 
jednak trwało to tylko parę minut. Po wszystkim Ratna zaczęła płakać. 
Bala i Palindri pomogli jej pójść do pokoju, a Palindri pomogła jej się 
ubrać. Bala zapytał Ratnę, czy chce się przespać, a ona zaprzeczyła. 
Chciała intonować. Cały czas płakała, więc Bala zapytał, czy czuje się dobrze, 
czy coś ją martwi. Ratna powiedziała: „Płaczę, bo jestem szczęśliwa”.

No nie! Trochę trudno pojąć, jak mogła być szczęśliwa po tak wielkim 
psychicznym i fizycznym napięciu. Bala zapytał więc, dlaczego czuła się 
szczęśliwa. „Pan jest dla mnie tak łaskawy! Cały czas podczas ataku wi-
działam w myśli tylko piękną twarz Śjamasundary z Wryndawany. On jest 
taki wspaniały! Taki wspaniały!”. Cały dzień Ratna płakała, intonowała 
i mówiła, jaki wspaniały jest Pan. Tak! Pan Śjamasundara jest z pewno-
ścią łaskawy dla swoich wielbicieli. Dawało to Ratnie siłę i bardzo zwięk-
szało jej wiarę i determinację. Zapragnęła mieć w swoim pokoju na 
ścianie duże zdjęcia Śri Śri Radha-Śjamasundary, Bóstw z naszej świąty-
ni we Wryndawanie. Chciała pamiętać o Śjamasundarze i widzieć Go 
jak najczęściej. Zorganizowano, co trzeba, a Ratna była szczęśliwa. Śri 
Śri Radha-Śjamasundara ki dźaja!

Ratna odrobinę utyła z powodu wielkiej ilości sterydów, które brała, 
aby zmniejszyć rozmiary mózgu i ciśnienie wewnątrzczaszkowe. Lewa 
połowa jej ciała działała wolniej niż prawa i nie mogła odzyskać w pełni 
sprawności lewej ręki. Teraz, po zakończeniu kuracji radem, musiała 
odwiedzać klinikę tylko raz w tygodniu na ogólną obserwację. Gdy 
opowiedziała lekarzom o swoim ataku, wykazali zainteresowanie i dali 
jej pigułki do codziennego zażywania w celu zapobiegania atakom. 
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Jednak gdy tylko zaczęła je zażywać, ataki pojawiły się jeszcze częściej. 
Zdarzało się to co parę dni. Za każdym razem było to ostrzeżenie dla 
niej i dla bhaktów, że może odejść w każdej chwili. Lekarze mówili 
przecież, że w czasie ataku może umrzeć, a ataki pojawiały się częściej 
i niepokój Bali i wielbicieli rósł coraz bardziej.

Lekarze próbowali zmieniać leki, ale nie było żadnej poprawy. Pewnego 
dnia Ratna miała pięć ataków w ciągu dwóch i pół godzin. Za każdym 
razem słowa lekarzy dźwięczały w głowie Bali głośniej, jednakże wydawało 
się, że już do tego przywykł i wyglądał na spokojnego i zadowolonego. 
Minęło już sześć miesięcy, a Ratna była znacznie silniejsza coraz bardziej 
skupiając umysł na Świętym Imieniu i instrukcjach Śrila Prabhupady. 
Lekarze mylili się.

Bala zdobył jakieś alternatywne lekarstwo, które zdaniem Ratny „smako-
wało strasznie”, ale wyglądało na to, że daje dobry efekt i widać było ogólną 
poprawę jej stanu. Ona sama to czuła. Mimo wszystko ataki zdarzały się 
dalej i po kolejnym miesiącu czy dwóch można było zauważyć, że fizyczne 
ruchy Ratny uległy zwolnieniu i stały się nieskoordynowane. Spędzała 
teraz większość czasu na czytaniu i intonowaniu. Uwielbiała siedzieć 
w korytarzu, gdy bhaktowie wychodzili na sankirtan, i dawała każdemu 
torebkę z suszonymi owocami maha-prasadam od Śalagram Śila. Zawsze 
mówiła: „To wspaniali chłopcy i dziewczęta”. Był to codzienny zwyczaj 
i bhaktom bardzo podobała się taka relacja. Ratna lubiła także siedzieć co 
wieczór w korytarzu, gdy bhaktowie wracali z sankirtanu. Zawsze pytała, 
jak się czują i jak im poszło. Zdobywała coraz większy smak do intono-
wania i często intonowała 64 rundy dziennie oraz czytała po kilka godzin, 
chociaż dla jej oczu i głowy był to duży wysiłek.

Cały czas od wyjścia ze szpitala odczuwała ból głowy, czasem był on 
okropny, ale nie chciała brać żadnych środków przeciwbólowych. Mówiła: 
„Chcę odcierpieć swoją porcję i skończyć z tym raz na zawsze”. Bardzo 
rzadko, gdy ból był nie do zniesienia, brała jedną lub dwie pigułki. Minął 
już prawie rok od operacji i Ratna przeżyła przepowiednię lekarzy, 
chociaż przeszła przez wiele ciężkich doświadczeń. Była teraz w bardzo 
łagodnym nastroju, prosta i dziecinnie niewinna, zadowolona z tego, co 
przychodziło. Coraz trudniej było jej chodzić i używać lewego ramienia 
i ręki, ale lekarze przewidywali już dużo wcześniej, że tak może się stać. 
Ratna poruszała się na wózku i odczuwała fizyczny i psychiczny wysiłek 
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i ból, lecz ciągle czytała i intonowała, ile tylko mogła i lubiła słuchać 
kaset. Podejmowała swój końcowy egzamin bardzo poważnie i widok 
ten był niesłychanie inspirujący. Znajdowała wielki spokój i schronienie 
w Świętych Imionach i książkach Śrila Prabhupady, jej ostatecznym 
przewodniku.

Pragnęła pojechać do Wryndawany i odbyć parikram wokół Wzgórza 
Gowardhan zanim opuści ciało, więc bhaktowie kupili parę biletów na 
lot do New Delhi i załatwili jej pokój na parterze w Krishna Balarama 
Guest House. Ratna była bardzo podekscytowana i z niecierpliwością 
oczekiwała wyjazdu. Mówiła o tym wiele razy dziennie. Dwa dni przed 
wyjazdem do Wryndawany miała atak. Był on największy i najgorszy od 
dłuższego czasu. Uderzała rękami, kopała, rzucała głową do tyłu i przodu. 
Całe ciało gwałtownie drgało. Natychmiast zebrali się wokół wielbiciele 
i zaczęli coraz głośniej intonować „Hare Kryszna, Nrysimhadewa!”. 
Nigdy czegoś podobnego przedtem nie widzieliśmy! Niesamowite! Ileż 
może wytrzymać ciało! Jak ludzkie serce może funkcjonować w taki 
sposób?! Ratna naprawdę przechodziła tym razem katusze. Jej córka, 
Kunti, nie mogła znieść widoku męczarni matki, odwróciła się i wyszła 
bardzo załamana i cierpiąca. Abhaj Ćaran także wybiegł załamany. Był 
to największy test dla Ratny. Atak trwał około 10-12 minut. Cały czas 
bhaktowie intonowali. Balabhadra klęczał na podłodze obok Ratny 
mówiąc jej, by skupiła umysł na Panu, wiecznie intonowała i nie zastana-
wiała się nad tym, co się dzieje z ciałem. Po prostu powinna skupić całko-
wicie świadomość na Panu. Było to jak do tej pory najcięższe przeżycie.

Tym razem Ratna była kompletnie wyczerpana i chciała wypocząć. 
Zwykle po ataku płakała przez resztę dnia, ale tym razem nie. Była cał-
kowicie wykończona. Bhaktowie zanieśli ją do jej pokoju, położyli na 
łóżku i włączyli taśmę.

Była godzina osiemnasta. Obudziła się dopiero po piątej rano. Po 
przebudzeniu czuła, że straciła całkowicie władzę w lewym ramieniu 
i ręce. Atak był potężny i zostawił swój znak. Ratna wiedziała, że w czasie 
ataku stało się coś szczególnego. Różnił się on od poprzednich. Bala 
rozmawiał z nią o tym, że powinna teraz bardzo poważnie potraktować 
świadomość Kryszny, bo nie ma czasu na rozrywki lub jakiekolwiek 
lekceważenie. Tym razem było to wyraźne ostrzeżenie od Pana, aby stać 
się naprawdę poważną osobą i odłożyć wszystkie inne zainteresowania, 
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jakich może dostarczyć umysł. Ratna była skupiona, była teraz w bardzo 
poważnym nastroju. Koniec egzystencji w obecnym ciele wydawał się 
teraz znacznie bliższy, znacznie realniejszy niż kiedykolwiek przedtem. 
Zwróciła się do męża: „Pomóż mi, prabhu! Proszę, pomóż mi! Chcę być 
świadoma Kryszny! Koniec jest bliski!”. Ratna i Bala omówili sytuację 
i stwierdzili, że jest czas na wypełnienie każdej chwili świadomością 
Kryszny – ani jedna sekunda nie może być zmarnowana. W całym bu-
dynku świątynnym słychać było intonowanie Świętych Imion: gdziekol-
wiek przebywałaby Ratna, w każdym pokoju słyszałaby Święte Imiona.

Codziennie Balabhadra gotował dla Śalagram Śila i dla Giriradźa, 
więc podawano jej maha-prasadam. Przeprowadzono rozmowy telefo-
niczne, aby zdobyć wszelkie możliwe święte wody, aby Ratna nie piła 
niczego innego. Piła wodę z kąpieli Śalagrama. Spożywała codziennie 64 
listki tulasi w jogurcie, które były ofiarowane Śalagramowi. W jej pokoju 
zawsze była tulasi. Jeden z małych Gowardhana Śila został owinięty 
w jedwab i zawiązany na jej szyi. Wokół szyi nosiła korale Siddha Bakula. 
Ściany w jej pokoju były pokryte zdjęciami Prabhupady i Bóstw z całego 
świata. Pod poduszką miała Śrimad Bhagawatam. Bhaktowie zaczęli 
między rundami modlić się do Pana i Śrila Prabhupady o wyzwolenie 
Ratny. Ratna zaś poprosiła o wszystkie listki tulasi, jakie były codziennie 
ofiarowane Śalagramom i Giriradźowi. Było ich dziennie ponad 200 
i dostaławała je wszystkie.

Gdy się obudziła następnego poranka, okazało się, że utraciła władzę 
w lewej nodze, a lewa połowa twarzy paskudnie obwisła. Teraz lewa 
połowa ciała nie funkcjonowała albo była bliska tego. Ciągle jednak 
miała silne pragnienie, żeby pojechać do Wryndawany i odbyć parikram 
wokół Gowardhana, jednakże jej stan fizyczny pogorszył się znacznie 
i to w ciągu zaledwie dwóch dni. Nie mogła teraz poruszać ani lewą 
ręką, ani lewą nogą. Cała lewa strona ciała była bezwładna. Późnym 
popołudniem Ratna nie wyglądała najlepiej, więc Balabhadra zdecydował, 
że najlepiej będzie zadzwonić do szpitala i powiedzieć im, że stan Ratny 
gwałtownie się pogorszył. Lekarz dyżurny powiedział, żeby natychmiast 
przywieźć ją do szpitala, bo jest to zły znak. Tego wieczoru, zamiast wraz 
z grupą wyjechać do Wryndawany na parikram wokół Gowardhana, na 
co tak bardzo czekała, Ratna została przyjęta do Zachodniego Szpitala 
Ogólnego w Glasgow – dość daleko od szczęśliwej, transcendentalnej 
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atmosfery Śri Wryndawana Dhama, Wzgórza Gowardhana i Śri Śri Radha-
-Śjamasundary.

Po przyjeździe do szpitala została natychmiast umieszczona na oddziale 
nowotworowym. Oddział był wypełniony kobietami w różnym wieku i z 
najróżniejszymi rodzajami raka. Niektóre czekały właściwie na opusz-
czenie ciała, inne miały złudną nadzieję, że lekarstwa, które otrzymywały, 
znacznie przedłużą ich życie, tylko po to, aby umrzeć trochę później. 
Ratnie dano natychmiast wielką dawkę sterydów w celu zredukowania 
ciśnienia w mózgu. Lekarze powiedzieli, że guz znowu gwałtownie wzrósł 
i to podwójnie. Wszystkie prześwietlenia od czasu operacji nie wykazywały 
śladu guza aż do teraz, a obecnie bardzo szybko rozrósł się i spowodował 
taką reakcję w ciele Ratny. Leczono ją przez kilka dni wielkimi zastrzykami 
sterydów. Zmniejszyło to w znacznym stopniu ciśnienie w mózgu i jej 
lewa ręka i noga znowu uzyskały ruchomość. Codziennie do jej pokoiku 
przychodził fizykoterapeuta i wykonywał z nią ćwiczenia mające przy-
wrócić sprawność ręki i nogi. Powoli zaczynało to działać. Lekarz zade-
cydował, że potrzebne jest nowe prześwietlenie mózgu, żeby dowiedzieć 
się, jakie zaszły w nim uszkodzenia. Uczyniono tak i okazało się to, czego 
się spodziewano. Był guz, duży i aktywny, wielkości prawie piłki golfowej, 
szerzący swe rakowe wpływy na inne części mózgu. Lekarze i pielęgniarki 
wzięli Balabhadrę na bok i powiedzieli mu to. Mówili, że Ratna będzie 
miała szczęście, jeśli przeżyje najwyżej jeszcze miesiąc. Spróbują chemio-
terapii, co odrobinkę może pomóc, ale nie mają wielkiej nadziei na to, że 
będzie żyła dłużej. Byli zaskoczeni, że dotąd żyła. Poprosili Balę, aby 
wrócił do Ratny, omówił z nią sytuację i zapytał, czy chce chemioterapii, 
czy nie. Bala wrócił do pokoiku Ratny i już miał zacząć z nią rozmowę, 
gdy weszli lekarze i pielęgniarki. Specjalista usiadł na krawędzi łóżka 
i powiedział do niej: „Przykro mi Ratna, jest tak, jak myśleliśmy, guz 
wrócił. Dostaniesz chemioterapię, ale nie da się powiedzieć, czy to da 
jakikolwiek efekt. Do ciebie należy decyzja, co chcesz zrobić”. Ratna 
uroniła kilka łez, a następnie poprosiła o chemioterapię. Zdecydowała, 
że spróbuje tej terapii.

Pierwszego wieczoru po zastosowanej chemioterapii czuła się bardzo 
źle przez cały wieczór. Była całkowicie wyczerpana i słaba. Stanowczo 
zadecydowała: „Żadnej terapii więcej. Będziemy teraz polegać na Panu”. 
Załoga szpitala próbowała przekonać ją do kontynuowania terapii, ale 
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ona odpowiedziała: „Jaki ma sens przechodzić przez to całe piekło, żeby 
i tak umrzeć?”. Żadnej terapii więcej. Miała wielkie bóle głowy, więc 
pielęgniarki ciągle oferowały jej najróżniejsze pigułki uśmierzające ból, 
ale Ratna zawsze odmawiała. Zwłaszcza jedna z pielęgniarek zawsze 
chciała dać jej cokolwiek i nawet mówiła do Ratny: „Powiedz, jak chcesz 
się czuć, a ja dam ci taki zastrzyk czy tabletkę, że będziesz się czuła 
właśnie tak. No wiesz, nie musisz cierpieć”. Ratna nie była tym zaintereso-
wana i zgodnie z jej własnymi słowami chciała do końca odcierpieć to, 
co było jej przeznaczone.

Pewnego popołudnia, gdy Bala siedział w szpitalu przy łóżku Ratny, 
zapytała:

– Czy to koniec?
Bala odpowiedział:
– Tak nam mówią.
Na to Ratna:
– Czas być naprawdę poważną. Ile czasu mi dają?
– Jakiś miesiąc.
Wówczas Ratna poprosiła:
– Proszę, pomóż mi skupić umysł, prabhu. Bądź tutaj, gdy będzie koniec 

i intonuj dla mnie, a wszystko będzie OK, wiem to.
Bala obiecał, że będzie, jeśli taka jest wola Pana, i że zrobi wszystko, co 

potrafi, aby jej pomóc. Była spokojna, więc Bala zaproponował, żeby 
usiedli i pomodlili się razem. Ratna ucieszyła się. Bala zaproponował, 
aby skupili się na Śrila Prabhupadzie, złożyli pokłony i pomodlili się do 
niego, dziękując za jego cudowną łaskę i błagając o schronienie u jego 
lotosowych stóp. Ratna była przejęta. Następnie modlili się do różnych 
aćarjów w sukcesji uczniów, składając im pokłony i prosząc o ich wielką 
łaskę. Ratna była przejęta i spokojna. Następnie kontynuowali modlitwy 
do Sześciu Goswamich, składając wiele pokłonów i błagając o wybaczenie 
wszelkich obraz, a także o łaskę i przewodnictwo, o opiekę i skupienie 
umysłu i świadomości. Atmosfera w pokoju była bardzo spokojna. Ratna 
była skupiona. Następnie modlili się do Pańća Tattwy, prosząc o pozwo-
lenie na zwrócenie się do Nitjanandy Prabhu i o wyzwolenie upadłych 
przez samego Pana Gaurę. Z kolei złożyli pokłony Panu Nitjanandzie 
i prosili o łaskę i wyeliminowanie wszelkich materialnych pragnień, 
przywiązań i emocji. Prosili Go o pozwolenie na przyjście do Pana 
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Gaurangi. Potem były modlitwy do Pana Gaury i prośba o Jego wielką łaskę 
i o wyzwolenie tej małej dźiwy, Ratnarandźini Dewi Dasi. Co jeszcze jej 
pozostało? Nic więcej nie mogła zrobić. Obdarz ją łaską, Panie. Przecież 
pojawiłeś się, aby wyzwalać upadłych. Oto te upadłe dusze przychodzą 
do Ciebie, błagając, abyś był w zgodzie ze swym tytułem, Patita-Pawana 
– zbawicielem najbardziej upadłych. O Panie Śri Gaurango, prosimy, 
wypełnij nasze serca i umysły czystym Świętym Imieniem. Daj nam to 
imię, bo bez Twojej słodkiej łaski nie ma najmniejszych szans na prze-
kroczenie wielkiego materialnego oceanu niedoli. Ratuj nas, ratuj nas, 
o Panie Gaurango, ratuj nas!

Następnie przyszedł czas na Śrimati Radharani, najwyższą ze wszyst-
kich pięknych i łaskawych pań. Nie istnieje od Niej piękniejsza. Ratna 
starała się zbliżyć do Śrimati Radhiki, ale powiedziała, że nie potrafi
i zaczęła płakać. Powiedziała, że nie chce być poza Rupą Goswamim. 
Bala pocieszył ją i powiedział, że to jest wspaniałe. Wszyscy jesteśmy 
rupanugami – zwolennikami Śrila Rupy Goswamiego podążającymi 
w jego ślady, więc módlmy się do niego, prośmy o łaskę i opiekę. Ratna 
kontynuowała modlitwy ze łzami w oczach. Po skończonych modli-
twach Ratna była bardzo spokojna i powiedziała, że wspaniale było 
spędzić czas w ten sposób i prosić o łaskę, i że czuje emocje, jakich nigdy 
dotąd nie doświadczała. Czuła się teraz znacznie bliżej aćarjów i Pana. 
Informacje o stanie Ratny bardzo szybko obiegły wszystkie świątynie 
w Zjednoczonym Królestwie i bhaktowie z nowym wigorem modlili się 
za nią. Łaska zaczęła płynąć w formie wody z Gangesu i innych świętych 
rzek i kund, fragmentów odzieży Bóstw i ich maha-prasadam, zdjęć 
Bóstw i miejsc związanych z rozrywkami Kryszny itd. Dzięki uczuciom 
członków tej wielkiej rodziny, którą stworzył Śrila Prabhupada, i na 
której czele stał jako wszechłaskawy szef, czuliśmy potęgę miłości 
w ISKCON-ie. Zbudował dom, w którym mógł mieszkać cały świat. 
Śrila Prabhupada ki dźaja! ISKCON ki dźaja!

Dzień lub dwa później Jego Świątobliwość Siwaram Swami odbył po-
dróż do Szkocji, by odwiedzić Ratnę w szpitalu. Słyszał wiadomość, że 
zostało jej już niewiele życia i chciał powiedzieć jej „Hari bol!” oraz 
podziękować za służbę, ponieważ udawał się do Majapur na spotkanie 
GBC i być może to była ostatnia szansa, aby mógł ją ujrzeć zanim opuści 
ciało. Gdy Ratna usłyszała, że przyjeżdża Swami Siwaram, ucieszyła się, 
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ale też powiedziała: „Po co traci swój cenny czas na spotkanie ze mną, 
jest przecież bardzo zajęty”. Po czym rozpłakała się, a gdy ją spytano, 
czemu płacze, odpowiedziała: „Odwiedza mnie sannjasin, a ja nawet nie 
mogę wstać z łóżka, żeby złożyć pokłon. Jaka ze mnie grzesznica, nawet 
nie jestem odpowiednio ubrana”. Bala powiedział, żeby się nie martwiła, 
i że gdy maharadź wejdzie, niech tylko skłoni głowę i powie mantrę, 
a wszystko będzie dobrze. Trochę ją to uspokoiło.

Przyjechał maharadź. Ratna była zdenerwowana, ale jednocześnie 
bardzo szczęśliwa. Swami został na kilka godzin i razem z Balabhadrą 
większość czasu poświęcili na opowiadanie Ratnie o różnych miejscach 
rozrywek Kryszny we Wradźi i Pana Ćajtanji w Nawadwipie. Ratnie 
bardzo się podobała ta wizyta.

Następnego dnia Ratna została wypisana ze szpitala. Kilka innych 
pacjentek z oddziału i pielęgniarek wyszło na zewnątrz, aby ją pożegnać. 
Dwie pacjentki mówiły do siebie: „Ta biedaczka wychodzi do domu, aby 
po prostu umrzeć, pielęgniarki mówią, że zostało jej tylko parę dni”.

Gdy przybyła do świątyni, bhaktowie, widząc ją, znowu ucieszyli się, 
ale tym razem bardziej powściągliwie i z większym poczuciem, że jej 
czas w obecnym ciele prawie dobiegł końca. Palindri przeniosła się do 
jej pokoju, tak, aby mogła dzień i noc pomagać Ratnie i mieć oczy 
otwarte, gdyby się coś działo.

Wielbiciele modlili się ciągle za Ratnę. W angielskiej jatrze i w innych 
częściach świata bhaktowie także się modlili. Były to modlitwy, których 
wszyscy bardzo potrzebujemy.

Marzec. Ratna fizycznie miała się dość nieźle. Spacerowała trochę i mogła 
w pewnym stopniu używać lewej ręki. Przez większość czasu miała bóle 
głowy, ale znosiła je, choć lekarze dziwili się, jak jej się to udaje. W dalszym 
ciągu siadywała w korytarzu i rozdawała prasadam wielbicielom sankirtanu, 
gdy codziennie wychodzili na rozprowadzanie książek.

Była umówiona w klinice, więc Balabhadra i Karuna Sindhu Dewi Dasi 
zabrali ją tam. Lekarz zapytał Ratnę, jak się czuje, na co ona odpowie-
działa bardzo zaczepnie: „No to kiedy tym razem mam umierać, panie 
doktorze?”. Lekarz był trochę zaskoczony. Ona zaś zaśmiała się i jeszcze 
raz powtórzyła swoje pytanie. Lekarz uśmiechnął się tylko nerwowo 
i powiedział: „Wspaniale przeżyłaś nasze szacunki i spekulacje, cóż 
mam powiedzieć?”.
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Pewnym wczesnym rankiem Bala, Palindri, Prabhupada Wani i jeden czy 
dwóch innych wielbicieli siedziało wokół Ratny w korytarzu świątynnym 
i rozmawiali ogólnie o świadomości Kryszny. Bala powiedział:

– Wspaniale byłoby być wyzwoloną duszą, no nie, Ratna?
– Owszem – odpowiedziała Ratna z jowialnym humorem.
– Tak?
– Tak.
– Sądzisz, że jesteśmy wyzwoleni, hmm? – powiedział jowialnie.
– Aha.
– Dobra, dźiwa mukto, musisz więc mieć wieczną służbę. Czy masz?
– Tak.
– Wiesz, co to jest?
– Tak.
Bala żartobliwie:
– No dobra, łabędziu wśród wron, słuchamy, co to jest.
– Ok.
Bala zachęcał, śmiejąc się:
– No dalej, mówże!
– Pomagam pakować śniadanie dla Kany (Kryszny).
– Pakujesz śniadanie dla Kryszny?
– Nie, tylko pomagam!
Bala zaczął się zastanawiać i powtórzył:
– Pakujesz śniadanie dla Kryszny?
– Nie, powiedziałam, że tylko pomagam.
Bala zaczął teraz brać sprawę trochę poważniej i zapytał:
– A komu pomagasz?
– Oczywiście mamie Jaśodzie.

W tym momencie Ratna się rozpłakała i chciała pójść do swego pokoju. 
Bala i Palindri zabrali ją tam. Płakała jeszcze jakiś czas. Bala spytał, czy coś 
ją niepokoi. Odpowiedziała: „Nie chcę być sahadźija”. Bala powiedział, 
że nie sądzi, żeby była i zapytał, co się stało w korytarzu i skąd pochodzi 
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jej informacja. Na to ona: „Tak jakoś wyszło. Nie starałam się myśleć 
o czymkolwiek i to wszystko tak jakoś wyszło, a ja nie jestem tego pewna”. 
Bala powiedział, by się nie martwiła, bo takie rzeczy znikną, jeśli będziemy 
ciągle mantrować. Ratna się uspokoiła, ale spytała: „Czy to może być 
prawda?”. Balabhadra odrzekł: „Poczekamy i zobaczymy”. Wówczas 
Ratna położyła się spać.

Następnego dnia Ratna była wesoła, ale zamyślona. Bala zapytał, czy 
jeszcze myślała o tym, co zaszło poprzedniego wieczoru i czy już nie 
martwi się całą tą sprawą. Powiedziała, że sprawy wyglądają całkiem 
jasno i cieszy się, że o tym powiedziała, ale jak tylko wypowiedziała te 
słowa, zaniepokoiła się. Powiedziała, że nie starała się myśleć o tym, co 
do niej doszło, i że poprzednio nie miała o tym pojęcia, ale teraz dość 
wyraźnie tkwi to w niej. Bala powiedział, aby się tym nie martwiła, po-
nieważ nie starała się wymuszać czegokolwiek ani nie starała się, aby 
wyglądać na tą, o której mówiła. Powiedział też, iż ponieważ było to dla 
niej także coś całkiem nowego, to z pewnością nie wymyśliła sobie tego. 
Słysząc to, wyglądała na zadowoloną i kontynuowała intonowanie i słu-
chanie taśm Śrila Prabhupady.

Parę dni później Bala podszedł do Ratny i zapytał, czy miała jeszcze 
jakieś przemyślenia o tym, co zostało powiedziane. Powiedziała, że tak. 
Bala chciał ją zapytać o pewne sprawy, o których mówiła. Zgodziła się, 
więc spytał o pakowanie śniadania dla Kryszny. Odpowiedziała: „Nie, ja 
tylko pomagam. Nie robię tego, tylko pomagam”. Bala zapytał, komu. 
Odpowiedziała: „Mamie Jaśodzie”. ówczas Ratna stała się otwarta i nie-
winna jak dziecko. Zdawała się wchodzić w głębsze rozważania.

Bala poruszył zasadniczą kwestię:
– Jeśli wiesz, co robisz, to też wiesz, kim jesteś.
– Tak.
– Możesz mi powiedzieć?
– Tak, jestem młodą dziewczynką, mam powyżej siedmiu lat.
Jej nastrój był bardzo miły i dziecięcy, bardzo słodki:
– Lubię pomagać Mateczce.
– Wiesz, co jest w zapakowane dla Kryszny na śniadanie?
– Tak, kilka rzeczy.
– Czy zechcesz mi powiedzieć, co to jest?
– Tak, kaćori, ladu, prasowany ryż z jogurtem i inne rzeczy.
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Wydawało się, że Ratna coś wie, ale tego nie mówi. Bala nie był pewien, 
co myśleć. Z pewnością był zaintrygowany i jednocześnie pełen obaw.

Z czasem Ratna coraz bardziej była zaabsorbowana intonowaniem 
i słuchaniem. Naprawdę lubiła słuchać taśm z rozrywkami Kryszny. Jej 
stan fizyczny ciągle się pogarszał. Ciężar ciała bardzo wzrósł i w ogóle nie 
mogła chodzić. Czasami odczuwała silne bóle, ale zawsze odmawiała 
zażycia środków przeciwbólowych.

Pewnego dnia Balabhadra znowu zapytał ją o pakowanie śniadania 
dla Kryszny. Jak zwykle usłyszał odpowiedź: „Nie, ja tylko pomagam”. 
Chciał zadać parę dalszych pytań i zobaczyć, jaką uzyska odpowiedź.

– Jeśli pomagasz mamie Jasiodzie, to czy wiesz, jak ona wygląda?
– Oczywiście.
Twarz Ratny pojaśniała, w jej głosie i wokół niej pojawiła się atmosfera 

podniecenia.
– Jest taka piękna, taka miła, zawsze dla mnie uprzejma, pozwala mi 

pomagać sobie.
Wydawało się, jakby zadano jej najważniejsze pytanie w życiu. Ocza-

rowana mówiła z wielkim uczuciem.
Bala:
– Czy widziałaś Nandę Babę?
– Oczywiście – odparła z chichotem i śmiechem małej dziewczynki.
– Jak wygląda?
– Jest duży i troszkę pucułowaty, jest miły.
Ratna była w radosnym, prawie podekscytowanym nastroju, odpowia-

dając na pytanie. Wyglądała na tak zaabsorbowaną i szczęśliwą, jakiej 
Bala nigdy przedtem nie widział. Jej radość była zaraźliwa. Czuło się 
szczęście będąc z nią. Wyglądała na prostą i wolną od ograniczeń, nie-
pokoju i bólu, który wypełniał fizyczne ciało.

Minął dzień i stan Ratny pogorszył się jeszcze bardziej. Była teraz 
przykuta do łóżka i całkiem straciła wzrok. Już jakiś czas była niewidoma 
i chociaż miała oczy otwarte, jasne było, że nic nie widzi. Dwudziestego 
ósmego września, w jej urodziny, młoda Karuna Sindhu upiekła dla niej 
ciasto. Powiedzieliśmy Ratnie o cieście. Ona rzekła: „Dobrze, lubię ciasta”. 
Następnie powiedziała, że chce, aby posadzić ją na fotelu na kółkach 
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i przysunąć do stołu. Zrobiliśmy tak. Ratna siedziała na fotelu przed 
ciastem. Balabhadra zapytał, czy ma jej pomóc pokroić ciasto, a ona 
odpowiedziała: „Nie, zrobię to sama”. Bala powiedział do niej:

– Ciasto wygląda bardzo ładnie, ma dookoła wstążki.
– Tak, wiem, widzę je – przerwała Ratna.
– Widzisz je?
– Tak – po czym poniosła jedna ze wstążek i powiedziała, że jest ona 

niebieska.
Miała zupełną rację. Pokroiła ciasto i chciała, aby rozdano każdemu 

zanim weźmie ona sama. Następnie podziękowała Karunie Sindhu Dewi 
Dasi za upieczenie go i rzekłą:

– Ta Karuna Sindhu jest ładną dziewczynką. Upiekła dla mnie ciasto.
I zapłakała trochę.
Ratna faktycznie widziała ciasto, ale jak tylko zjadła trochę jej wzrok 

znowu zanikł i nigdy już nic nie widziała.
Pewnego dnia zdecydowała, że chce wyjść do toalety. Od jakiegoś czasu 

nie była w stanie zejść z łóżka, a poruszanie się wywoływało ból. Miała 
także problemy z oddychaniem. Na ogół miała więc pieluchy dla doro-
słych, a Palindri regularnie je zmieniała. Tego dnia jednak była zdetermi-
nowana i niezależnie, co kto mówił i jak staraliśmy się jej to wyperswa-
dować, chciała iść. Jej ciało ważyło teraz dwukrotnie więcej niż zwykle 
z powodu aplikowanych wielkich dawek sterydów. Kilka kobiet posta-
nowiło jej pomóc spełnić pragnienie. Próbowały podnieść ją z łóżka na 
krzesło z miękką poduszką stojące przy łóżku, ale nie udało się. Ratna 
wylądowała w połowie na krześle, a w połowie na podłodze, głową 
w dół. Kobiety starały się ją podnieść, bo była w kłopotliwej pozycji i w 
wielkim bólu. Ich wysiłki szły na marne – z jakiegoś powodu nic nie 
mogły zrobić. Krzyknęły na Balabhadrę, żeby przyszedł. Kiedy wszedł 
i zobaczył tę scenę, zapytał, co się stało, dlaczego Ratna jest w takim 
położeniu? Na to Ratna zaczęła się serdecznie śmiać i powiedziała:

– Dziewczyny mnie zrzuciły. Dziewczyny mnie zrzuciły.
Bala odrzekł:
– To głupota z ich strony.
– Nie, prabhu – powiedziała Ratna – to dobre dziewczyny, robiły, co 

tylko mogły. To dlatego, że jestem wielką grzesznicą, znalazłam się 
w takiej sytuacji.
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Mówiąc to ciągle się śmiała. Wpakowano ją z powrotem do łóżka, 
a ona przepraszała zebranych, że muszą jej służyć. Powiedziała, że nigdy 
nie chciała, by ktokolwiek jej służył. Zawsze miała nastrój pokory i po-
czucia, że jest kłopotem dla innych. Przejawiała nastrój prawdziwego, 
zaawansowanego bhakty.

Ostateczny egzamin





– 47 –

To, co zawiera ta część tej książki, nie ma porządku chronologicznego. 
Przypadki i wydarzenia opisane tu zachowały się w pamięci bez właściwej 
kolejności – i wynika z tego, że są prawdziwe, chociaż niektóre szczegóły 
z biegiem czasu uleciały z pamięci tych, którzy byli świadkami wydarzeń. 
Pozostawiamy do decyzji czytelników, czy je zaakceptują, czy zwątpią 
w nie, ale to, co będzie prezentowane, jest „takim, jakim jest”. Niczego 
nie dodano, a wiele zapomniano, ale na szczęście jest to wielka zachęta 
dla wszystkich czytających – szczególnie wajsznawów z naszego Ruchu, 
a dla mnie jest to wielkie świadectwo tego, że Śrila Prabhupada dał nam 
Bezcenny Dar (Matchless Gift).

Ostatnie trzy miesiące
Chociaż Ratna była teraz praktycznie unieruchomiona i zupełnie oślepła, 
zawsze była szczęśliwa. Nigdy się nie skarżyła na swoją sytuację. Bala 
kiedyś jej to uzmysłowił:

– Teraz nie jesteś w stanie się poruszyć, co o tym sądzisz?
– On (Kryszna) ma dla mnie jakiś plan, nic nie można powiedzieć ani 

myśleć, tylko intonować.
– Jesteś też ślepa, no i co?
– To jest Jego plan, [że da mi] cokolwiek chce.

Bez 
chronologii
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Z biegiem czasu Ratna miała bardziej stały nastrój, była zadowolona 
i troszczyła się o wszystkich. Pewnego razu Bala rozmawiał z nią o po-
maganiu Jaśodzie w pakowaniu śniadania dla Kryszny. Twarz Ratny 
pojaśniała, jak gdyby pamiętała tę scenę. Bala zapytał, czy wie, kim jest.

– Tak – powiedziała.
– Znasz swoje imię?
– Tak.
– Powiesz mi?
– Tak, Rati.
– Masz na myśli Rati Mańdźari?
– Nie! To jest inne – odparła miłym głosem
– W jakim jesteś wieku?
– Pomiędzy 7 i 8 lat.
– Nosisz sari?
– Nie, jestem na to za młoda.
– A co nosisz?
– Noszę długą spódnicę i krótką bluzeczkę.
– W jakim kolorze?
– Moim ulubionym jest zielony i żółty w warkoczach.
– Skąd pochodzisz?
– Z Nandagram.
– Masz rodzeństwo?
– Tak.
– Czy twoja matka i ojciec również mieszkają w Nandagrama?
– Tak.
– Powiesz, jak ma na imię twoja mata?
– Mmmm.
– Proszę?
– Mmmm.
– Jeśli powiesz nam imię twojej maty, to będziemy mogli ją gloryfikować.
– Mmmm.
– Co masz na myśli?
Ratna leżała jakiś czas uśmiechając się i nagle krzyknęła głośno:
– Mata ki dźaja!
Następnie zaczęła się głośno śmiać i powiedziała:
– Może być?
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Specjalnie dla Ratny zainstalowano dzwonek alarmowy. Miała w prawej 
ręce przycisk i wystarczyło, że go nacisnęła, a w całym budynku rozlegał 
się głośny alarm. Im silniej nacisnęła, tym głośniej dzwoniło. Dawniej 
Ratna używała go tylko w razie poważnej potrzeby. Pewnego razu, gdy 
w jej pokoju nie było nikogo, grała tylko taśma, a Ratna leżała pozornie 
całkiem zadowolona, dzwonek zaczął dzwonić bez przerwy. Bhaktowie 
z całego budynku ruszyli na pomoc. Co się dzieje? Co się dzieje? Kiedy 
wpadli do jej pokoju, Ratna leżała śmiejąc się i naciskając guzik. Jej 
córka, Kunti, powiedziała:

– Mata, nie rób tego. Wypłoszyłaś z nas wszystkich życie.
Ratna uśmiechała się promiennie i powiedziała:
– To kwiaty spadają z włosów matki Jaśody, dzyń, dzyń, dzyń.
Ratna straciła zmysł smaku i nie była w stanie odróżnić jednego smaku 

od drugiego. Pewnego dnia, gdy była karmiona przez Palindri Dewi Dasi, 
Bala pytał ją po każdym kęsie, co to za potrawa. Ratna odpowiadała, ale 
za każdym razem źle. W pewnej chwili Bala dał Palindri trochę maha 
prasadam od swojego Gowardhana Śila, aby podała Ratnie. Palindri 
włożyła je do ust Ratny, a Bala zapytał:

– Co to jest, Ratna?
Odpowiedziała głośno z rozkoszą:
– Maha.
Palindri dawała jej dalej mahaprasadam, a Ratna zaczęła się głośno 

śmiać i wydawać dźwięki świadczące o rozkoszy z jego jedzenia. Po 
jakichś pięciu łyżkach Ratna nie odpowiedziała. Leżała cicho, z zam-
kniętymi oczami, z wyrazem wielkiej przyjemności na twarzy. Leżała 
tak jakieś 15 czy 20 minut. Palindri Dewi Dasi co chwila pytała ją, czy 
chce więcej prasadam, ale nie otrzymywała żadnej odpowiedzi ani 
znaku zgody. W końcu Ratna zaczęła mruczeć „mmm, mmm”, więc 
Palindri zapytała, czy jeszcze czegoś chce, na co Ratna odpowiedziała 
z radosnym uśmiechem:

– Jeszcze maha.
Zdarzało się tak kilka razy w czasie karmienia Ratny. Lubiła szczególnie 

zwykły ryż w jogurcie, ponieważ mówiła, że Kana (Kryszna) go lubi. 
Poza tymi przypadkami nazywała Krysznę Kaną bardzo rzadko.
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Pewnego razu, gdy Ratna i Bala siedzieli razem intonując, ona zaczęła 
płakać rzewnymi łzami, po czym płacząc zaczęła krzyczeć:

– Kryszno, kocham Cię! Kryszno, kocham Cię! Ramo, gdzie jesteś? 
Ramo, gdzie jesteś?

Przez kilka minut płakała żałośnie i co chwila krzyczała, po czym 
ucichła i nic więcej nie mówiła, chociaż widać było, że jest zmartwiona.

W czasie intonowania czasami krzyczała. Leżała po prostu na łóżku, 
intonując i czasami pojawiały się łzy, czasami radość, a kiedy indziej 
widać było smutek.

Innym razem Bala rozmawiał z Ratną:
– Co robisz, gdy nie pomagasz pakować śniadania dla Kany?
– Bawię się piłką – odpowiedziała.
– Gdzie się bawisz?
– Na podwórzu oczywiście.
– Jakim podwórzu?
– Oczywiście na podwórzu Nandy Baby.
Następnie Bala zapytał o kolor jej piłki. Ratna nie odpowiedziała, więc 

Bala zapytał:
– Jeśli zgadnę kolor piłki, to czy powiesz, kiedy mam rację?
Przytaknęła, więc Bala zaczął zgadywać:
– Żółty.
Żadnej odpowiedzi.
– Niebieski.
Żadnej odpowiedzi.
– Czerwony.
Ani słowa.
Bala wyczerpał wszystkie kolory, jakie potrafił wymyślić i w końcu 

powiedział:
– Ok, poddaję się.
Na co Ratna odpowiedziała cicho:
– Jest we wszystkich kolorach.
Balabhadra pytał kiedyś Ratnę o małżeństwo. Zapytał, czy była za-

mężna. Odpowiedziała wstydliwie:
 – Jestem za młoda na małżeństwo.
Bala odczekał parę minut i spytał:
– Jak ma na imię twój mąż?
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Ratna zawołała dziewczęcym, wstydliwym tonem:
– Nie mam żadnego!
Nagle jej nastrój się zmienił i śmiejąc się krzyknęła:
– Balabhadra Das!
Czasami sprawdzaliśmy, czy nie wrócił jej wzrok, gdyż lekarze mówili, 

że może się tak stać, jeśli zmniejszy się ciśnienie w mózgu, lecz nie wy-
dawało nam się to możliwe, bo zdarzały się sytuacje, gdy z jej oka płynęła 
krew, a z blizny po operacji na głowie wyciekał płyn. Jednakże robiliśmy 
próby. Balabhadra zapytał ją:

– Czy widzisz coś, Ratna?
– Tak, widzę taśmę.
Była przy tym jej córka, Kunti, która zapytała:
– Co ona mówi? Widzi taśmę.
Bala dopytywał się:
– Jaką taśmę, Ratna, jaką taśmę?
– Taśmę.
Wtedy Bala zorientował się, że włączona była taśma, z której słychać 

było historie o Krysznie, więc zapytał:
– Chodzi ci o taśmę z historiami o Krysznie?
– Tak.
– Co widzisz?
– Wszystko. Są tam wszyscy.
– Kto?
– Matka Jaśoda, Maharadźa Nanda, Kana, krowy, są wszyscy.
Opowieść na taśmie dochodziła do momentu, gdy narrator mówił: 

„Są tam wszyscy, Maharadźa Nanda…” Bala zapytał:
– Widzisz ich wszystkich?
– Są wszyscy.

Pewnego dnia zapytano Ratnę:
– Czy wiesz, kiedy opuścisz ciało?
– Aha.
– Skąd będziesz wiedzieć?
Odpowiedziała ze śmiechem:
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– Będą krzyczeć: „Wejdź czwórko, twój czas się już kończy!” – i śmiała 
się dalej.

W dniu poprzedzającym odejście Ratny Prema-mandźari Dewi Dasi 
i Palindri Dewi Dasi weszły do Ratny, by – jak codzień – wymyć ją 
w łóżku, ale Ratna powiedziała:

– Nie marnujcie czasu.
– Czemu?
– Czas czwórki się kończy. Czas czwórki się kończy.
Natychmiast przypomniały sobie dzień sprzed jakichś dwóch miesięcy, 

gdy Ratna żartowała, że jest czwórką i że zostanie zawołana we właściwym 
czasie. Zamurowało to obie i natychmiast pobiegły do Balabhadry, aby 
mu o tym powiedzieć, a on zapytał Ratnę:

– Czy czas czwórki już się kończy?
– Wszystko skończone. Już wszystko skończone, nie marnujcie już na 

mnie czasu.
Atmosfera w świątyni stała się poważna, wieść rozeszła się szybko. 

Mówi: „Czas się kończy”.
Przez kilka tygodni przed opuszczeniem ciała, gdy zwracano się do niej 

Ratna, nie odpowiadała, ale jeśli mówiono Rati lub Rati Dewi, reagowała. 
Pewnego razu zapytano ją o służbę dla matki Jaśody. Czy lubi swoją pracę. 
Odpowiedziała zdecydowanie, ale ze zdumieniem:

– Tak, oczywiście!
Zapytano ją wówczas, czy zamiast tego wolałaby wykonywać jakąś inną 

służbę. Spoważniała i odpowiedziała:
– Nie, po co?
Zaraz dodała:
– Jestem zadowolona ze swej służby, czego innego miałabym chcieć?
Bala zapytał, czy czasami zastanawia się, czy mogłaby chcieć robić coś 

jeszcze dla Kany, na co odpowiedziała:
– No cóż, czasem myślę, że mogłabym mu prać, ale to robi ktoś inny.
– Ale chciałabyś czasami prać dla niego?
– Gdy Kryszna wraca do domu z pastwiska z pasterzami i krowami, 

cały jest w kurzu.
Jej twarz pojaśniała i powiedziała przejęta:
– Jest taki piękny. Och!
Podekscytowana mówiła dalej:
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– Jest cały w kurzu, jest piękny. Wszyscy obserwują, jak Kana wraca 
do domu, mama Jaśoda jest taka szczęśliwa, wszyscy są bardzo szczęśliwi. 
Jest tam Nanda Baba. Balai [Balarama] jest z Kryszną, jest bardzo silny! 
Są inni pasterze, cieszą się. Wszystkie krowy.

Wyglądała bardzo radośnie, promiennie i była całkowicie pochłonięta 
[swoją wizją]. W pokoju panowała bardzo miła atmosfera.

Pewnego poranka, po przebudzeniu się Ratny, Bala zapytał, czy dobrze 
spała. Powiedziała, że tak i że śniło jej się, że poszła za Kryszną i pa-
stuszkami do lasu i z daleka obserwowała, jak się bawią.

Kiedyś matka Ratny i jej trzy siostry przyjechały ją odwiedzić. Były przez 
dwie godziny, zjadły prasadam i odjechały. W czasie wizyty próbowały 
wciągnąć Ratnę do rozmowy na różne tematy, ale ani razu nie usłyszały 
odpowiedzi. Zwróciły się do niej po imieniu i spytały, czy je słyszy, ale nie 
było odpowiedzi.

Przez czas tej wizyty Ratna nie dała żadnego znaku potwierdzającego. 
Przez cały czas wydawała się nieprzytomna, więc zdecydowały się wyjść, 
a Palindri je odprowadziła do wyjścia. Gdy tylko wyszły z pokoju, Ratna 
zapytała Balę:

– Prabhu, czy już wyszły?
– Tak.
– Zjadły prasadam?
– Tak.
– To dobrze.
– Dlaczego z nimi nie rozmawiałaś?
– Po co marnować czas na te idiotyczne rozmowy w tym okresie życia? 

Najlepiej po prostu dać im prasadam i nie marnować czasu. Wygadują 
doczesne śmieci.

Ratna często intonowała „Kryszna, Kryszna, Kryszna”. Bez przerwy, 
godzinami, czasami przez co najmniej pięć godzin i ani jednego słowa 
poza tym. Była zaabsorbowana i nie zwracała na nic innego uwagi, choć 
czasami trudno jej było oddychać.

Przez ostatnie dwa tygodnie, gdy była z nami, praktycznie z nikim nie 
rozmawiała. Trochę rozmawiała z Balabhadrą, odpowiadała na ogólne 
pytania Palindri, czy ma jakieś potrzeby, czasami odpowiadała Kunti 
i Abhajowi, i co rano pytała Karuna Sindhu:

– Jak się dzisiaj czujesz Karuna Sindhu?
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Poza tym mówiła niewiele. Po prostu intonowała, słuchała Bhagawatam 
lub taśm z historiami o Krysznie. Parę razy poprosiła Balabhadrę, aby dla 
niej zaśpiewał i zagrał na gitarze. Były to pewne melodie, które grał 
śpiewając, a które ona bardzo lubiła i często widać było, jak płyną jej łzy, 
albo jak śpiewa do niektórych melodii. Dzień przed tym, jak opuściła 
ciało, leżała i śpiewała do wtóru i płakała, gdy Bala grał i intonował dla 
niej. Grał przez około 15 minut i ucichł, ale Ratna powiedziała:

– Jeszcze, prabhu, jeszcze!
Grał więc przez jakieś dalsze 20 minut, a ona powiedziała:
– Graj jeszcze, prabhu, nie przestawaj.
Trwało to przez kilka godzin.
Intonowała cały czas, nawet, gdy była karmiona, intonowała żując. 

Gdy zapytano ją, czy chce pić i odpowiedziała twierdząco, a ktoś chciał 
wlać jej do ust trochę wody, nie przerywała intonowania i woda bulgotała 
jej w gardle, czasami wyciekając z ust.

W dniu Podniesienia Gowardhana odbywała się zwyczajowa ceremonia 
okrążania Wzgórza Gowardhan. Bhaktowie sporządzili ładne wzgórze 
z różnych potraw z zaznaczonymi różnymi miejscami. Na szczycie 
wzgórza umieszczony był główny Gowardhana Śila czczony w szkockiej 
świątyni. Ratna powiedziała, że chce obejść Giriradźa, chociaż jej stan 
był tak zły, że trudno było poruszyć ją bez sprawienia wielkiego bólu, 
nie mówiąc o posadzeniu jej na fotelu na kołach, obwiezieniu dokoła, 
a następnie zabraniu z fotela i położeniu do łóżka. Nie była nawet w stanie 
utrzymać ciała w pozycji pionowej – gdy próbowaliśmy ją posadzić, po 
prostu osuwała się. Nawet głowy nie mogła utrzymać pionowo. Uparła się 
jednak, że chce to zrobić i awanturowała się o to. Było więc wiele bólu 
i zdenerwowania, gdy bhaktowie podnieśli ją z łóżka i posadzili na fotelu 
na kółkach. Zwisała to na jedną to na drugą stronę, więc wielbiciele 
próbowali podeprzeć ją z obu stron poduszkami i wyprostować jej plecy. 
Była zadowolona. Zabrano ją do pokoju świątynnego, gdy właśnie roz-
poczynał się kirtan.

Zapytano ją, czy chce wykonać rundkę wokół Wzgórza Gowardhana. 
Odpowiedziała z wielkim entuzjazmem:

– Tak, tak, chodźmy!
Następnie ochrypłym głosem, prawie bez oddechu, zaśpiewała:
– Dźaja Giri Gowardhana, Dźaja Giri Gowardhana!
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Przez całą rundę wokół Wzgórza. Po trzykrotnym przewiezieniu jej 
Balabhadra zapytał:

– Wystarczy?
Na co ona odpowiedziała:
– Jeszcze, jeszcze! Przewieźcie mnie jeszcze raz!
Obwieziono ją jeszcze raz, a następnie przesunięto na koniec pokoju 

świątynnego. Kirtan trwał, a bhaktowie byli bardzo entuzjastyczni. Gdy 
kirtan nabrał maksymalnej dynamiki, a wielbiciele zaczęli entuzjastycznie 
skakać w górę, zauważono, że ciało Ratny drgało energicznie. Nie tylko 
jeden bok, ale obie strony jej ciała wibrowały i bardzo energicznie po-
trząsała głową.

Balabhadra i Palindri przelękli się i wywieźli ją do pokoju obok, gdzie 
rezydowały wszystkie Śalagramy, ale po wjechaniu do tego pokoju śpie-
wała tak samo, jak na początku kirtanu:

– Dźaja Giri Gowardhana!
Po kilku minutach przestała i zadrżała. Bala zapytał:
– Co się stało?
Zaśmiała się i powiedziała:
– Ja nie mogę tańczyć, więc mój wózek tańczy za mnie.
Gdy ją zapytano, czy dobrze się czuje, odpowiedziała z promiennym 

uśmiechem:
– Oczywiście.
Bala zapytał:
– Co teraz?
– Uczta. Chcę jeść.
Bala i Palindri początkowo myśleli, że Ratna ma atak i to taki, który 

po raz pierwszy objął obie strony ciała, ale obserwując jej nastrój i póź-
niejsze zachowanie, nie byli pewni do końca dnia.

Pewnego razu po skończeniu czczenia Giriradźa i Śalagrama, Balabhadra 
wszedł do pokoju Ratny i powiedział do niej:

– Dzisiaj Giriradź jest pięknie ubrany.
– Tak, wiem. Ma zielony strój.
– Jasny czy ciemny?
– Ciemno zielony.
Miała rację. Nie była w stanie ruszyć się z łóżka i była ślepa. Pudźa właśnie 

się skończyła i nikt nic jej nie mówił. Bala i Palindri byli zdumieni.
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Wiele spraw, z którymi zetknęła się Ratna w ciągu ostatnich miesięcy 
swego życia, było dla niektórych oszałamiające, dla innych wątpliwe, dla 
innych możliwe do zaakceptowania, a jeszcze inni nie wiedzieli, co 
o tym myśleć. Ale oczywistym było dla tych, którzy byli świadkami tego 
końcowego okresu – była przywiązana do intonowania Świętych Imion 
i była bardzo tolerancyjna i spokojna przez cały okres choroby mimo 
wielkiego bólu. Lekarze dosłownie nie mogli uwierzyć, że nie zażywała 
środków przeciwbólowych. Twierdzili, że pacjent w jej stanie otrzymuje 
zwykle duże dawki morfiny, a mimo to odczuwa silny ból.

Była zawsze miła dla bhaktów i zawsze interesowała się, jak się czują.
Kilka dni przed odejściem Ratny Balabhadra przyszedł do niej w po-

ważnym nastroju. Martwił się, czy były w jej życiu jakieś sprawy, które 
mogą ją niepokoić, albo coś, co może chcieć wydobyć z siebie, zanim  
wyprawi się do najwyższego życiowego celu, a on mógłby pomóc jej 
uspokoić serce i umysł, aby była wolna i mogła wykonać wielkie zadanie, 
z którym wszyscy musimy się zmierzyć. Jest matką dwojga nastoletnich 
bhaktów, może martwi się, co się z nimi stanie lub coś w tym rodzaju. 
Balabhadra przyszedł do Ratny i zapytał, czy jest coś, co chciałaby, by on 
zrobił po jej odejściu albo przed, cokolwiek miałoby to być. Powiedz.

– Tak, jest coś.
– Co takiego, dewi?
– Przyjmij sannjasę, po prostu przyjmij sannjasę.
– Czy coś jeszcze?
– Nie, tylko przyjmij sannjasę.
Ratna nie powiedziała nic więcej. Następnego ranka Bala przyszedł do 

niej znowu i zadał to samo pytanie. Ratna pomyślała przez chwilę.
– Tak, przyjmij sannjasę.
– Ale czy coś jeszcze?
– A tak. Proszę cię, daj trochę pieniędzy, aby wspomóc budowę świątyni 

dla Wryndy Dewi we Wrynda Kunda. Zrób to prabhu, proszę. Zrobisz?
Bala obiecał, że pomoże finansowo w budowie świątyni. Ratna regularnie 

wielbiła Wryndę Dewi. Wielbiła ją codziennie w formie fotografii.
Któregoś dnia pewna wieloletnia członkini kongregacji przyszła od-

wiedzić Ratnę. Nie przychodziła ani razu w czasie choroby Ratny, więc 
czuła się źle z tego powodu. Weszła do pokoju Ratny i ujrzawszy jej stan, 
wybuchła płaczem. Ratna zrozumiała sytuację i zapytała:
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– Suzanne, czy to ty?
– Tak, Ratno, to ja.
– Miło, że przyszłaś.
– Przepraszam, że dotąd cię nie odwiedziłam.
– Nie, Suzy, to ja przepraszam, że przyszłaś mnie odwiedzić, a ja nawet 

nie mogę cię zobaczyć. Wybacz mi, proszę.
Suzanne rozpłakała się jeszcze bardziej. Pobyła z Ratną jakiś czas 

i wyszła z bólem serca. Już więcej nie odwiedziła Ratny. Zanim wyszła, 
skomentowała pokorę i słodycz Ratny. Te cechy były bardzo drogie 
wszystkim bhaktom. Jej pokora i dziecinna słodycz przyciągały serca 
wszystkich, którzy ją odwiedzali i wielbiciele zaczynali na jej przykładzie 
rozumieć, co naprawdę znaczy prostota i pokora.

Innym razem przyjechały w odwiedziny dwie bhaktinki z Londynu 
i również były poruszone jej dziecinną słodyczą i prostotą. Poprosiły 
Ratnę o błogosławieństwo, na co ona odpowiedziała:

– Po prostu intonujcie Hare Kryszna, to wszystko, czego wam trzeba, 
nic więcej.

Jedna z bhaktinek wspomniała o swoich problemach z intonowaniem 
szesnastu rund dziennie, gdyż intensywne dźapa wywoływało ból głowy. 
Ratna powiedziała:

– Intonuj jeszcze więcej i z większą uwagą, a ból głowy zniknie.
– Ależ Ratno, to jest takie trudne.
– Żadnych wymówek, intonuj intensywnie, jak obiecałaś, a wszystkie 

problemy będą rozwiązane.
Wielbicielki zapytały, czy ma jakieś specjalne słowa, które chciałaby 

im przekazać. Ratna odpowiedziała:
– Nie ma niczego bardziej specjalnego, tylko intonujcie!
Zapytały, czy ma jakiś przekaz dla przyjaciół w Bhaktiwedanta Manor.
– Tak, oni wszyscy też powinni intonować, a wszystko będzie OK.
Po wyjściu bhaktinek Ratna zwróciła się do Bali:
– One nie chcą intonować Świętych Imion, prawda? To jest przyczyną 

ich problemów. Intonowanie jest przecież tak niezwykle wspaniałe.
Pewnego ranka kilka wielbicielek mieszkających w Szkocji doszło do 

wniosku, że powinny poprosić Ratnę o końcowe błogosławieństwo 
i wskazówki. Jedna z nich zapytała, jak może stać się lepszą bhaktinką 
i nauczyć się kontrolować umysł, na co Ratna odpowiedziała prosto:
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– Za dużo jesz.
Inna poprosiła o błogosławieństwo i usłyszała:
– Nie.
Potem Bala zapytał, dlaczego nie chciała dać bhaktinkom błogosła-

wieństw ani wskazówek. Ratna odpowiedziała:
– On i tak je przyjmie.
Jeszcze inna też poprosiła o błogosławieństwo i otrzymała odpowiedź:
– Nigdy nie popełniaj samobójstwa.
Kolejna również chciała błogosławieństwa i otrzymała odpowiedź:
– Tylko intonuj Hare Kryszna, czy trzeba czegoś więcej?
Kiedyś Balabhadra stał w korytarzu i starał się przekonać dwie kobiety, 

by wykonały jakąś służbę. Nagle z pokoju Ratny rozległ się jej dźwięczny 
i głośny okrzyk:

– Marnujesz czas, prabhu. One są kobietami i jeśli nie chcą czegoś 
zrobić, to nie zrobią. Nie marnuj więc na nie swojego czasu.

Później Bala zapytał ją o ten komentarz. Powiedziała:
– Jeśli kobieta nie chce czegoś zrobić, to jest mała nadzieja, że to zrobi. 

Taka jej natura. Nawet, jeśli zrobi to, o co ci chodzi, rzadko kiedy zrobi 
to z właściwą świadomością albo w sposób, jakiego się oczekuje.
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Dzień przed swym odejściem Ratna powiedziała bhaktom, by już więcej 
się nią nie przejmowali, bo jest to tylko strata czasu, i że wszystko już się 
skończyło. Wielbiciele byli więc bardzo zaniepokojeni. Kiedy ona ma 
zamiar odejść? Niektórzy nawet nie chcieli ani na chwilę odejść od jej 
łóżka. Nikt nie wiedział, czego się spodziewać. Nigdy przedtem nie wi-
dzieliśmy nikogo opuszczającego ten świat i nie wiedzieliśmy, co nas 
czeka, ani też, co czekało Ratnę. Nadchodził wielki moment w jej życiu, 
jej największy test. Co się będzie działo, do czego będziemy jej potrzebni 
i czy będziemy potrafili to zrobić?

Spędziła ten dzień całkiem spokojnie. Balabhadra przyszedł do niej złożyć 
pokłony i prosić o przebaczenie wszystkich obraz z całych 28 lat. Prosił, 
aby modliła się do Pana za niego i za bhaktów. Ratna odpowiedziała:

– Tak, w porządku.
I to było wszystko. Żadnych rzeczy płynących z ego, niczego w rodzaju: 

„Nie, nigdy mnie nie obraziłeś”. Żadnych fałszów.
Później Ratna poprosiła paru bhaktów, by wybaczyli jej, że pozwoliła 

służyć sobie, a ona nigdy w życiu nie chciała, by ktokolwiek jej służył. 
Mówiąc to, płakała. Dziękowała szczególnie Palindri Dewi Dasi, która 
przebywała przy jej łóżku dzień i noc przez cały okres choroby. Była to 
bardzo emocjonalna scena. Jej pokora była bardzo wzruszająca.

Spała dość długo tego dnia, ale intonowała, gdy tylko była rozbudzona. 
Wyglądała na spokojną i zrelaksowaną. Wieczorem wydawało się, że śpi 

Ostatnie 
pożegnanie
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spokojnie. Był wieczór 27-go grudnia, a Maraton Śrila Prabhupada był 
w końcowym etapie, więc Balabhadra był do późna na nogach, czekając 
na powracających bhaktów. Nie chciało mu się spać, bo nie wiedział, co 
będzie się działo z Ratną. Nie chodzi o to, że miał poczucie, iż może 
wiele zdziałać, bo to była sprawa między Ratną, Śrila Prabhupadą i jej 
Panem, Kryszną (Kaną), ale ona powiedziała: „Już wszystko skończone”. 
Obiecał jej, że będzie przy niej, aby intonować i w tej ostatniej chwili 
włożyć jej w dłonie Śalagrama Śila lub Gowardhana Śila, albo do ust 
listki Tulasi. Bala modlił się:

– O Panie, pozwól mi być Twoim narzędziem, by zrobić przynajmniej 
to dla Twojej szczerej wielbicielki. Jestem jedynie szefem omylnych 
żołnierzy.

Około drugiej nad ranem Balabhadra siedział na krześle w korytarzu 
z kilkoma wielbicielami, gdy nagle ujrzał bardzo jasne, złote światełko 
tańczące w korytarzu w górę i w dół i wokół niego. Z początku wziął to 
za odbicie światła od jego okularów. Zdjął więc okulary, ale światełko 
tańczyło nadal. Zapytał pozostałych bhaktów, czy to widzą, ale oni po-
wiedzieli, że nie. Światełko ciągle skakało wzdłuż korytarza w kierunku 
pokoju Ratny, jakby szło do pokoju, znikło na kilka sekund i pojawiło 
się znowu. Jednocześnie Bala poczuł wokół siebie jakąś energię, coś, 
czego nie rozumiał. Po krótkiej obserwacji, jak światełko zbliża się do 
pokoju Ratny, Bala zdecydował się pójść do Ratny i zobaczyć, czy 
wszystko jest w porządku. Po otwarciu drzwi stwierdził, że jest spokojnie, 
ale nie chciał wchodzić, bo na podłodze przy łóżku leżała śpiąca Palindri. 
Postanowił sam położyć się spać na kilka godzin, jednak ciągle był 
zaintrygowany tańczącym, złotym światełkiem. Co to za światło? Dla-
czego wydawało się, że w światełku była jakaś energia lub byt? Może 
kiedyś to zrozumie.

Późnym porankiem, gdy Palindri obudziła się, miała to samo doświad-
czenie z tańczącym, złotym światełkiem, ale zauważyła, że gdy obudziła się 
Ratna, światełko przestało być widoczne. Palindri również zastanawiała 
się, co to jest i czuła wokół dziwną atmosferę, gdy światełko było obecne. 
Czym lub kim jest to światełko?

Ratna obudziła się około 7.30. Wyglądała spokojnie i jak zwykle ciągle 
intonowała. Palindri i Prema-mańdźari zaproponowały jej zmianę bieli-
zny i zmianę pozycji. Ratna zgodziła się na to, ale gdy poruszyły jej ciałem, 
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natychmiast straciła możliwość oddychania i zaczęła z wielkim trudem 
łapać powietrze, jak gdyby się dusiła. Zaczęła desperacko intonować 
chrapliwym głosem „Kryszna, Kryszna, Kryszna”, minimalną ilością 
powietrza, jakie tylko udało jej się złapać. Palindri i Prema-mańdźari 
natychmiast wybiegły, aby złapać Balabhadrę. Gdy wbiegł parę sekund 
później, Ratna ciągle miała wielkie problemy z oddychaniem, ale robiła 
wielkie wysiłki, aby intonować Święte Imię Kryszny każdym najmniej-
szym oddechem, jaki udało jej się złapać.

Balabhadra zapytał ją, czy to już koniec. Kontynuowała intonowanie, 
ale lekko skinęła głową. Balabhadra ściągnął do pokoju bhaktów na kirtan. 
Potem powiedział:

– Niech ktoś przejdzie po świątyni i poprosi wszystkich, aby modlili się 
lub prowadzili kirtan i kto inny niech zadzwoni do wszystkich krewnych 
i członków nama-hatta i powie im, aby się modlili, bo ona odchodzi.

Bhaktowie zebrali się w pokoju Ratny, a Balabhadra zaczął słodki kirtan. 
Palindri co chwila kropiła odrobinkę wody z Radha Kunda do ust Ratny 
i na głowę. Jej głowa była mokra od wody z Radha Kunda, Śjama Kunda, 
Jamuny i innych miejsc. W pogotowiu trzymano listki Tulasi, aby włożyć 
je w jej usta, gdy nadejdzie ostatni oddech. Kirtan grzmiał bez przerwy, 
a obecni bhaktowie mieli wzrok przykuty do Ratny. Dla nich był to 
pierwszy raz, gdy osobiście byli obecni przy kimś, kto miał właśnie 
opuścić ciało. Intonowali i starali się skupić umysł. Niektórzy byli zdener-
wowani i od czasu do czasu zaciskały im się gardła. Kunti stała u głowy 
matki, wprost wisząc nad nią i intonując najlepiej, jak umiała. Młoda 
Karuna Sindhu masowała stopy kobiety, którą uważała za najmilszą 
osobę, jaką kiedykolwiek spotkała. Tak miłą, że Karuna Sindhu mówiła 
na nią mamidźi. Teraz łzy płynęły jej po twarzy i starała się jak najlepiej 
intonować Święte Imiona. Bhaktowie intonowali kilka godzin i Ratna 
również robiła to każdą najmniejszą ilością powietrza, jakie udało jej się 
złapać. Kirtan trwał bez przerwy 4 godziny, a Ratna cały czas intonowała, 
nie przestając ani na sekundę.

Wiedziała, że to czas wielkiego egzaminu i dawała cudowny przykład 
dla obecnych wielbicieli, którzy wyrośli w świadomości Kryszny pod jej 
opieką i kierunkiem. Matka Ratna była teraz żywym przykładem praw-
dziwej matki. Pokazywała, jak przyjąć moment śmierci, pokazywała, co 
naprawdę znaczy schronienie Świętego Imienia, jaki jest cel ludzkiej 

Ostatnie pożegnanie
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formy życia i co naprawdę oznacza przyjęcie łaski, jaką dają lotosowe 
stopy mistrza duchowego.

Ratna stawała się coraz spokojniejsza. Kilku bhaktów wyszło na roz-
prowadzanie książek. Zachęcała ich, by uczynili ten maraton najwięk-
szym w historii szkockiej jatry, a nawet powiedziała, że jest maskotką 
maratonu szkockiej jatry. Wielbiciele umówili się, że pojadą do jednego 
z pobliskich miast i będą dzwonić co pół godziny. Teraz Ratna miała 
nieco spokojniejszy oddech, ale nagle, parę minut po wyjściu bhaktów, 
jej oddech znowu się pogorszył. Z trudem chwytała powietrze, ale ciągle 
intonowała „Kryszna, Kryszna, Kryszna”.

Bala zaczął mówić do niej:
– Ratno, proszę, nie bój się, od dawna wiedziałaś, że ten czas nadchodzi. 

Intonowałaś i słuchałaś Kryszna katha przez całe dwa lata. W ciągu mi-
nionych dwóch lat przyjęłaś ponad milion listków Tulasi. Robiłaś, co 
w twej mocy, aby służyć jak najlepiej bhaktom i Śrila Prabhupadzie. 
Wszystkie grzechy znikły. Teraz tylko intonuj Święte Imię i bądź spokojna. 
Nie utrzymuj już tego bezużytecznego ciała. Twoje ciało jest skończone. 
Nie może już nic zrobić, więc jaki jest z niego pożytek dla ciebie? Idź już, 
przyjmij ciało, jakie może być użyte w służbie dla Kany. Idź do Śrila 
Prabhupady i proś o wybaczenie wszelkich obraz, jakie mogłaś popełnić 
świadomie lub nie. Złóż pokłony wszystkim wajsznawom. Poproś Śrila 
Prabhupadę o pozwolenie na pójście do matki Jaśody, abyś mogła przyjąć 
schronienie u Jej lotosowych stóp. Nawet jeśli nie jesteś pewna, czy to 
twoja prawdziwa służba, czy nie, poproś o pozwolenie pełnienie tej 
służby w czasie twojego ostatniego oddechu i abyś była w stanie skupić 
umysł na służbie dla mamy Jaśody i jej ukochanego Kany. Zapomnij 
o wszystkim w tym świecie, zapomnij o mnie, bo nic z tego nie ma teraz 
dla ciebie żadnej wartości. Nie trzymaj się niczego w tym świecie, nic 
nie jest twoje. Idź już, idź i służ Panu twojego życia, śpiewaj Jego imię, 
schroń się u lotosowych stóp mamy Jaśody. Idź i weź bezcenny dar, dla 
którego Prabhupada przyszedł i ciężko pracował, aby go nam dać. Nie 
bój się, nie stracisz niczego w wyniku opuszczenia ciała. Przeciwnie. 
Skup umysł i tylko intonuj Jego Święte Imię, prosząc o wyzwolenie, 
prosząc o służbę. Zapomnij o wszystkim innym. Ratno, idź tam teraz. 
Kryszna, Kryszna, Kryszna. Idź! Pogrąż się w tym zupełnie i w niczym 
innym. Wszystko inne jest teraz całkowicie bezużyteczne. Tylko ty i Pan 
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twojego życia, idź i pełń swoją służbę, nie zwlekaj dłużej. Po co marno-
wać czas? Intonuj, Ratno, intonuj. Idź do domu! Kryszna! Kryszna!

Ratna bardzo się uspokoiła. Oddech stał się łagodniejszy, a na twarzy 
pojawił się wyraz zadowolenia. Intonowała.

Bala zapytał, czy go rozumie i zamierzał skupić jej umysł. Skinęła głową 
i spokojnie kontynuowała intonowanie. Wyglądała na bardzo spokojną 
i zadowoloną, wydawało się, że wszelkie zdenerwowanie odeszło, a oddech 
również był cichy i spokojny.

Balabhadra był z nią przez kilka minut, a ponieważ była spokojna, 
wziął szybko prysznic i wrócił. Zadzwonił dzwonek u drzwi wejścio-
wych, więc Bala nacisnął przycisk. Byli to jego ojciec z matką, którzy 
przyszli zobaczyć się z Ratną, zanim odejdzie. Gdy prowadził rodziców 
do pokoju Ratny, zadzwonił telefon, więc Bala odebrał. W momencie, 
gdy zaczynał rozmowę, rozległ się krzyk Palindri:

– Matka Ratnarandźini odchodzi!
Gdy wbiegł do pokoju, pierś Ratny była zapadnięta, a twarz bardzo 

pociemniała – wyglądała, jakby nabierała ostatnie oddechy. Wszyscy 
w pokoju intonowali głośno. Kunti stała u wezgłowia, patrząc na matkę. 
Palindri i rodzice Bali stali po prawej stronie Ratny, Balabhadra po lewej, 
a pozostali bhaktowie skupili się w drzwiach. Wszyscy głośno intono-
wali, życząc Ratnie, by wróciła do domu, do Boga, do swego Pana.

Balabhadra natychmiast zaczął wkładać w usta Ratny ofiarowane listki
Tulasi i poprosił, aby Palindri lała na głowę Ratny wody Radha Kundy, 
Jamuny, Śjama Kundy i innych świętych rzek i jezior. Nagle Ratna wzięła 
głęboki oddech i wróciły wszystkie kolory jej ciała. Bala natychmiast 
umył jej prawą rękę wodą z Jamuny i włożył w nią jej małe Gowardhana 
Śila, a następnie zamknął jej dłoń i położył na piersi. Ratna znowu 
wzięła głęboki oddech i wszystkie kolory znowu znikły z jej ciała, które 
bardzo pociemniało. Przez jakieś 30 sekund nie było żadnego ruchu, 
więc Bala prawą ręką zamknął jej powieki i usta. Gdy to uczynił, Ratna 
znowu wzięła duży wdech, a wszyscy intonowali z całych sił. Otworzyła 
oczy i usta. Bala wysunął się do przodu i powiedział:

– Ratnadźi, w ręce masz Giriradźa, w ustach Tulasi, a na głowie Radha 
Kunda. Idź do domu, idź. Nie czekaj już. Ratna uśmiechnęła się łagodnie 
i lekko, a następnie wymawiając Święte Imiona, ściskając Giriradźa, mając 
listki Tulasi w ustach, a na głowie świętą wodę, westchnęła ostatni raz.

Ostatnie pożegnanie
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Bhaktowie głośno intonowali, a Bala skropił jej ciało świętymi wodami. 
Kunti, stojąc przy głowie matki, obserwowała uważnie, jak dawała ona 
najwyższej klasy przykład dla wszystkich wielbicieli. Powiedziała:

– Jej język intonował, a ona poszła do domu, moja matka poszła do 
domu.

Następnie chwyciła dźapas i wybiegła z budynku świątynnego na pola, 
mimo lejącego deszczu.

Bala padł na podłogę, złożył pokłon, a wszyscy bhaktowie zrobili to 
samo, nawet jego rodzice. Ojciec Bali zauważył:

– Poszła do swojego Pana, poszła do swojego Pana – po czym wybuch-
nął płaczem i wyszedł z pokoju.

Na pięć minut przed swym odejściem Ratna powiedziała parę słów do 
Palindri Dewi Dasi, wielbicielki, która pielęgnowała ją przez ostatnie 
dwa lata. Uśmiechnęła się i powiedziała:

– Powiedz Gauranga, przyjaciółko. Powiedz Gauranga.
Jest to jedno z najbardziej wzruszających wspomnień Palindri Dewi. 

Zaskakujące było to, że Ratna poświęciła czas i że pamiętała, aby uczynić 
ostatni gest dla tej, która była z nią i służyła jej dzień i noc. Wielka strata 
dla szkockiej jatry i jej bhaktów. Stracili towarzystwo bhaktinki, która 
naprawdę się o nich troszczyła i była wspaniałym przykładem we 
wszystkich sytuacjach.

Poświęciła się służbie dla wielu, ustanawiając doskonały przykład w pracy 
i przejściu przez końcowy egzamin. Wszystko wskazuje na to, że dzięki 
cudownej łasce swojego ukochanego mistrza duchowego, Jego Boskiej 
Miłości A.C.Bhaktiwedanty Swamiego Prabhupady, ta dusza wróciła do 
domu, do Boga.

Krysznę osiąga się dzięki łasce guru. Zawsze była prostą duszą i zawsze 
z ochotą wykonywała swą służbę oraz okazywała wielki szacunek wobec 
innych. Sprawiła, że opuszczenie ciała wyglądało na łatwe, chociaż jej 
cierpienie czasami musiało być ogromne. Dziękujemy Ratnarandźini 
Dewi Dasi za jej wspaniały przykład życia i odejścia.

Proste dla prostych, jak mówił Śrila Prabhupada:
– Świadomość Kryszny jest prosta dla prostych, ale skomplikowana 

dla skomplikowanych.
Śrila Prabhupada ki dźaja! Hari-nama Prabhu ki dźaja!
Ratnarandźini Prabhu ki dźaja!
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Jest wiele innych zdarzeń, które można by włączyć do tej książeczki, ale 
sądzimy, że lepiej utrzymać ją w formie krótkiej i zwartej.

Wybaczcie nam, jeśli kogokolwiek zaniepokoiliśmy w jakikolwiek 
sposób tym, co zostało tu opisane. Naszym zamiarem było gloryfikowa-
nie Śrila Prabhupady i procesu świadomości Kryszny stwierdzeniem: 
„Popatrzcie, jej się udało!”. Dlaczegóżby więc nie nam wszystkim? Śrila 
Prabhupada dał nam wszystko i wydaje się, że Ratnarandźini Dewi Dasi 
wzięła to, co dał. Bądźmy zachłanni na łaskę, którą Śrila Prabhupada 
daje za darmo i szczodrze. Wróćmy wszyscy do domu, do Boga. Do tego 
miejsca należymy. Chodźmy do domu. Śrila Prabhupada pokazał nam 
drogę i wybrukował ścieżkę. Chodźmy, zostawmy ten świat niedoli raz 
na zawsze. Świadomość Kryszny jest dla każdego, nie trzeba być wielkim 
sannjasinem, guru, prezydentem świątyni lub kimkolwiek. Ratna była 
tylko prostą duszą, służką. Ratnarandźini Dewi Dasi dasi dasi dasi.

Dziękujemy jej za przyjęcie łaski Śrila Prabhupady i ustanowienie 
doskonałego przykładu, za którym mogą podążać wszyscy.

Proste dla prostych.
Śrila Prabhupada ki dźaja!

Sadhu-sanga ki dźaja!
Hare Kryszna.

Ostatnie pożegnanie
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Zaczęły się przygotowania do kremacji i ceremonii pogrzebowej. Czasu 
było niewiele, był wieczór 28-go grudnia i wszystko miało zostać zam-
knięte po południu trzydziestego, co najmniej na trzy dni. Należało 
uzyskać od lekarzy akt zgonu. Zgodnie z prawem szkockim ciało musiało 
zbadać trzech lekarzy zanim można będzie poddać je kremacji. Należało 
więc pokonać wszystkie przeszkody, jakie wspaniale zaaranżował nasz 
cudowny rząd. Jeśli zwłok nie da się skremować do trzydziestego, to ciało 
będzie musiało być wywiezione i zabalsamowane, i trzymane w chłodni 
aż do końca dni wolnych od pracy. Myśl, że tak się może stać, była bardzo 
bolesna dla bhaktów, którzy zebrali się i zaczęli dzwonić do lekarzy, aby 
jak najszybciej przyjechali i dokonali badań. Oczywiście dla lekarzy 
i firm pogrzebowych było to tylko kolejne martwe ciało i codzienne 
wydarzenie. O co ten cały hałas? Jednak dla wielbicieli były to szczątki 
kogoś, kto jest niezwykły i w żaden sposób nie może być traktowany, jak 
zwykły człowiek.

Prabhupada Prana Prabhu przyjął odpowiedzialność za zdobycie 
wszystkich zaświadczeń i za uzyskanie prawnej zgody na kremację, 
a także musiał znaleźć krematorium, które byłoby w stanie przeprowa-
dzić tę ceremonię.

Kunti, Palindri, Prema-mańdźari i jedna lub dwie inne bhaktinki 
wykąpały szczątki Ratny i ozdobiły je girlandą itp. Wiele kwiatów przy-
słali krewni, członkowie kongregacji i sąsiedzi mieszkający koło świątyni, 

Koniec 
czy dopiero początek?
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więc wokół zwłok było mnóstwo kwiatów. Wielu bhaktów, którzy przy-
chodzili oddać swój hołd, mówiło:

– Ona wygląda tak spokojnie, leży tam i śpi w kwiatach. Wygląda 
bardzo pięknie.

Jeden z sankirtanowców chodził od drzwi do drzwi w pobliżu świątyni 
i mówił wszystkim o odejściu Ratny, dawał Bhagawad-gitę i prosił 
o przeczytanie paru wersetów jako ostatni hołd dla Ratny. Wszyscy się 
zgadzali i składali kondolencje.

Prabhupada Prana Prabhu, dzięki boskiej aranżacji, w końcu zdobył 
wszystkie papiery potrzebne do kremacji i udało mu się znaleźć odpo-
wiednie krematorium.

W dzień ceremonii szczątki Ratny zostały przeniesione przy wtórze 
hucznego kirtanu do świątyni. Bhaktowie i członkowie kongregacji 
przybyli zewsząd, aby oddać swój ostatni hołd prostej duszyczce, którą 
znali jako Ratnę.

Przyjaciółka Ratny, Dźagaddhatri Dewi Dasi, ofiarowała jej szczątkom 
arati, Tribhuwanatha Prabhu poprowadził niezwykły kirtan, który 
wprawił w drżenie cały budynek. Wielbiciele mieli mieszane uczucia. 
Byli szczęśliwi, że skończyło się wreszcie cierpienie Ratny i że wróciła 
do Pana, a jednocześnie byli smutni, że stracili towarzystwo takiej pro-
stej, słodkiej i drogiej bhaktinki, matki, żony i przyjaciółki. Emocje ciągle 
się zmieniały. Ona odeszła, kto następny? Czy będziemy mieć takie 
samo szczęście, jak ona? Czy wrócimy do domu, do Boga, tak jak ona 
zapewne wróciła? O Boże! Czas na głębokie przemyślenia, na introspek-
cję. Jak długo to będzie trwało? Ona dała taki wspaniały przykład, tak 
ściśle trzymała się tego, co dał jej Śrila Prabhupada. A czy my potrafimy?
Wiele myśli przechodziło przez głowy bhaktów. Umieranie to poważna 
sprawa. Poprzez Ratnę Śrila Prabhupada ukazał nam swoją wielką łaskę. 
On jest z nami, więc przestrzegajmy jego instrukcji, bądźmy prostymi 
wielbicielami, a on zabierze nas do domu. Niektórzy zauważali:

– Ona zawsze była prostą osobą. Dała prostym kobietom z naszego 
ruchu wielką nadzieję, że wszyscy wrócimy do domu.

Tak, każde słowo było prawdziwe. Była prostą gospodynią, wykonując 
swoje codzienne obowiązki najlepiej, jak umiała. Nigdy nie zajmowała 
się żadną polityką, tylko służbą dla Prabhupady i bhaktów. To była jej 
zwycięska formuła. Formuła, którą otrzymała od Śrila Prabhupady. 



– 69 –

Także nasza własna formuła. Wiele myśli wymieniali wielbiciele przed, 
w trakcie i po kirtanie.

Gdy śpiew wreszcie się skończył, ciało Ratny zostało umieszczone 
w samochodzie i zawiezione do Edynburga w celu dokonania kremacji 
– Edynburga, miasta, gdzie się urodziła, miasta, gdzie zaczęła swoją 
służbę oddania.

W krematorium cierpliwie czekało na przybycie szczątków Ratny 
jeszcze więcej bhaktów, członków kongregacji, krewnych i przyjaciół. 
Z Londynu przyleciał Akhandadhi Prabhu. Gowinda Bhakta Prabhu 
przejechał ponad 300 mil z Birmingham. Byli także niektórzy starzy 
bhaktowie, którzy opuścili Ruch ponad 20 lat temu. Różni członkowie 
rodziny Prabhupady przybyli, aby złożyć ostatni raz hołd swojej siostrze 
duchowej i córce Śrila Prabhupady. Cóż za wspaniałe wydarzenie!

Sześciu wielbicieli wniosło na ramionach ciało Ratny do kaplicy przy 
krematorium. Pomieszczenie było zapełnione, ale atmosfera była niezbyt 
przyjemna. Gdy zwłoki Ratny wniesiono tam, Balabhadra zaczął śpiewać: 
Dźaja Radha Madhawa…, a wszyscy bhaktowie uroczyście odpowiedzieli. 
Była to jedna z ulubionych pieśni Ratny. Wkrótce atmosfera zupełnie się 
zmieniła. Balabhadra przeszedł do maha-mantry, wszyscy odpowiedzieli 
radośnie, a kiedy lider zachęcił zebranych do klaskania w dłonie, w ciągu 
paru minut wszyscy zaczęli głośno klaskać. Gdy krótki, piętnastominu-
towy kirtan dobiegł końca, Tribhuwanatha Prabhu wygłosił dwunasto-
minutową mowę, która była bardzo osobista i pasowała do okazji, a przy 
tym interesująca dla gości, którzy nie byli bhaktami.

Następnie Balabhadra poprowadził końcowy kirtan, a szczątki Ratny 
znikły z pola widzenia wsunięte przez otwór na platformę. Wszyscy 
przyłączyli się do kirtanu, by ciało mogło być pożegnane we wspaniałym 
stylu wajsznawa. Ciało, które tak znakomicie było używane w służbie 
dla guru i Kryszny przez prawie 25 lat.

Po zakończeniu kirtanu wszyscy goście zostali przeprowadzeni do 
pokoju przyjęć, gdzie rozdano wodę z Gangesu i listki tulasi zgodnie 
z ostatnią wolą Ratny. Wszyscy niewielbiciele dostali egzemplarz Bha-
gawad-gity i poproszono, aby w nadchodzącym tygodniu każdy czytał 
przynajmniej trzy wersety dziennie dla uczczenia pamięci Ratny. Każdy 
chętnie się zgodził i wydawał się zadowolony, że otrzymuje książkę, 
którą ktoś nazwał Biblią Ratny.

Koniec czy dopiero początek?
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Abhaj Ćaran, Prabhupada Prana i Balabhadra poszli do strefy spala-
nia, aby dokonać końcowej ceremonii powierzenia ogniowi szczątków 
Ratny. Abhaj Ćaran przesunął szczątki matki na łożu z rolek do ogniste-
go grobowca, zapalono ogień i Prabhupada Prana i Balabhadra popro-
wadzili krótki kirtan, jako że intensywne płomienie szybko konsumo-
wały ciało. Po dwóch i pół minutach wszystko było skończone. To, co 
kiedyś było siedzibą duszy zwanej Ratnarandźini Dewi Dasi przez 42 
lata, znikło w ciągu niecałych trzech minut, odeszło! To jest życie! Spo-
tykamy się jak małe słomki na oceanie przez kilka minut, a potem nagle 
zostajemy rozdzieleni. Czy to koniec, czy dopiero początek? Mamy na-
dzieję, że dla Ratny jest to początek jej prawdziwego życia, transcenden-
talnego życia, wiecznego życia pełnego szczęścia i wiedzy w służbie dla 
jej ukochanego Kany, poprzez mamę Jaśodę i Śrila Prabhupadę.

Dla tych, którzy byli świadkami ostatnich miesięcy pobytu Ratny 
z nami, nie ma żadnych wątpliwości jej ostatecznego przeznaczenia. 
Mamy wielkie szczęście, że dzięki jej łasce i łasce Śrila Prabhupady mo-
gliśmy być świadkami takiego chwalebnego końca.

To naprawdę początek!
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W naszym Ruchu Świadomości Kryszny musi być wiele wielkich dusz, 
zarówno mężczyzn jak i kobiet. Opisaliśmy tylko jeden przykład prostej 
kobiety, która odniosła wielki sukces. Obyśmy zobaczyli więcej takich 
pięknych przykładów wspaniałych córek wielkiego ojca, Śrila Prabhupady. 
To dziedzictwo jest dla nas wszystkich, musimy tylko wziąć to, co nam dał 
Śrila Prabhupada. Idźcie za tym, matadźi, Śri Kryszna jest prawdziwy. 
Poświęćcie Mu się i pokażcie światu, czym jest prawdziwe oddanie.

Musimy po prostu płynąć na łodzi ISKCON-u, być czystymi wobec 
instrukcji Śrila Prabhupady i jego szczerych zwolenników, wtedy my 
także wrócimy do domu, do Boga.

Nie ma rzadnej potrzeby iść gdzie indziej, Śrila Prabhupada dał wszystko, 
musimy jedynie być szczerymi i prostymi odbiorcami łaski, którą nam 
dał i ciągle daje, a wówczas osiągniemy ten sam wielki koniec, co Ratna 
– prosta kobieta, matka, żona i dasi; ta, która nigdy nie dostała od Śrila 
Prabhupady drugiej inicjacji. Otrzymała ją po raz pierwszy od Dźajatirthy 
Prabhu, a po jego odejściu od Bhagawana Prabhu. Po odejściu Bhaga-
wana Prabhu po prostu przestrzegała wskazówek Prabhupady z czystym, 
pobożnym nastawieniem i – jak widzimy – dzięki jego łasce osiągnęła 
cel, do którego dąży każdy bhakta.

Nie ma potrzeby kręcenia się w kółko w poszukiwaniu czegoś specjalnego. 
Coś specjalnego to Śrila Prabhupada, Święte Imię i proces, który nam dał. 
Ratnarandźini Dewi udowodniła to jasno. Ja osobiście nie wątpię w to. 
Nie szukajcie już więcej, bhaktowie. Prabhupada i jego instrukcje leżą 

Osobiste 
przemyślenia
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przed nami, świecąc jaskrawo. Ratna jest wielkim, osobistym przykła-
dem działania i prawdziwej wspaniałości łaski Śrila Prabhupady. To łaska 
jest tym, co nam dał. Weźcie ją, weźcie ją, weźcie! Bądźmy zachłanni na 
tę łaskę. Bądźmy chciwi Kryszny.

Niech przykład Ratny żyje na zawsze jako świadectwo wielkości Śrila 
Prabhupady, jego miłości do Kryszny i upadłych, uwarunkowanych dusz. 
Po co szukać gdzie indziej. Ratna dokonała tego w ISKCON-ie, więc my 
też możemy.

Dziękuję ci Ratnarandźini Prabhu, czysta, wyzwolona duszo, za naj-
wspanialszy przykład łaski Prabhupady. Wszelka chwała Śrila Prabhupa-
dzie, wyzwolicielowi upadłych! Wyzwolicielowi Ratnarandźini Prabhu 
i wielu milionów innych osób, które są gotowe na to, by być cierpliwymi 
i przestrzegać jego instrukcji z wiarą i oddaniem. Jak mówił Prabhupada: 
„Świadomość Kryszny jest prosta dla prostych, ale skomplikowana dla 
skomplikowanych”.

Modlę się do Śrila Prabhupady i Ratnarandźini Dewi Dasi, aby dzięki 
ich wielkiej łasce taki głupiec, jak ja, mógł także stać się prostym, nie-
znaczącym sługą sługi i osiągnąć Bezcenny Dar, jaki Śrila Prabhupada 
pragnie dać nam wszystkim.

Proszę o więcej wspaniałych przykładów! Hare Kryszna!

Wasz nieznaczący sługa,
bezwartościowy

Bhakti Balabh Puri Goswami,
głupiec, któremu Pabhupada nadał imię Balabhadra Das.

Wszelka chwała Śri Guru i Śri Gaurandze.
tesam satata-yuktanam bhajatam priti-purvakam 
dadami buddhi-yogam tam yena mam upayanti te

Tym, którzy bezustannie wielbią Mnie z miłością, daję wiedzę, dzięki 
której mogą przyjść do mnie. (Bhagawad-gita 10.10)

tate krsna bhaje, kare gurura sevana 
maya jata chute, paya krsnera carana



– 73 –

Jeśli uwarunkowana dusza pełni służbę dla Pana i jednocześnie 
przestrzega poleceń swego mistrza duchowego i służy mu, może 
uwolnić się z uścisków Maji i stać się godną schronienia u lotosowych 
stóp Kryszny. (Ćajtanja-ćaritamryta, Madhja Lila, 22.25)

yasya deve para bhaktir yatha deve tatha gurau 
tasyaite kathita hy arthah prakasante mahatmanah

Tylko tym wielkim duszom, które mają niezachwianą wiarę zarówno 
w Najwyższego Pana, jak i mistrza duchowego, objawiona jest wszelka 
wiedza wedyjska. (Śwetaśwatara Upaniszad 6.23)

Osobiste przemyślenia
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Chcielibyśmy podziękować wszystkim bhaktom za ich łaskawe wsparcie 
i pomoc dla Ratnarandźini Dwi Dasi w czasie ostatnich dwóch lat jej 
pobytu z nami. Szczególnie za wszystkie wody z różnych świętych 
miejsc, a wiele litrów tego nektaru lało się ciągle i Ratna wszystko wypiła. 
Za wszelkie maha-prasadam, które było przysyłane. Ona chciała napisać 
podziękowania Wam wszystkim, ale – jak wiecie – z powodu fizycznego
stanu nie było to możliwe. W jej imieniu dziękuję więc wszystkim.

Mam nadzieję, że gdy nadejdzie mój czas zdania takiego egzaminu, 
będziecie w pobliżu, aby dać mi takie samo wsparcie i modlitwy, które 
ofiarowaliście Ratnie. Dziękuję Wam wszystkim. Oby czas Waszego 
końcowego egzaminu był tak chwalebny, jak ten, przez który pomogli-
ście przejść Ratnie.

Ananta-koti-wajsznawa-wrynda ki dźaja!

Śrila Prabhupada ki dźaja!

Podziękowania




