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Wprowadzenie

Uwielbiamy czytać książki, których wcześniej nie czytaliśmy. Jesteśmy 
ciekawi wiedzy, którą one zwierają, lecz poprzestając na tym nasza cie-
kawość się kończy. Taki sposób studiowania jest zauważalny u dużej 
liczby czytelników, którzy we własnym mniemaniu, jak i w ocenie ludzi 
z nimi spowinowaconych, są wielkimi ludźmi. W rzeczywistości wiedza 
większości czytelników jest tylko zlepkiem faktów i myśli wyrażonych 
przez innych ludzi. Nie jest to prawdziwe studiowanie. 

Student winien zapoznawać się z faktami z zamiarem tworzenia, a nie 
bezowocnego przechowywania ich w sobie. Studenci niczym satelici 
winni odbijać każde światło, które otrzymają od autorów. Nie powinni 
więzić faktów i myśli, niczym sędzia zamykający skazanego w więzieniu! 
Myśl jest postępem. Myśl autora musi wywołać postęp w czytelniku, 
przejawiający się pod postacią rozwoju lub poprawy. 

Najlepszym krytykiem jest ten, kto może pokazać dalszy rozwój dawnej 
myśli. Jednak sam krytyk jest przeciwnikiem postępu, a w konsekwencji 
Natury. Krytyk powiada: „Zacznijmy od początku”, gdyż stary kamień nie 
odpowiada na pytania teraźniejszości. Spalmy dawnego autora, wszak 
jego czasy już przeminęły. To powierzchowne wyrażenia. Postęp z pew-
nością jest prawem natury i z upływem czasu musi pojawić się poprawa 
oraz rozwój. Ale postęp oznacza również sięganie dalej lub wyżej. 

Jeśli mielibyśmy stać się zwolennikami naszego niemądrego krytyka, 
musielibyśmy powrócić do poprzedniego miejsca i zacząć od początku, 
a gdy znaleźlibyśmy się w połowie drogi, inny tego typu krytyk zagrz-
miałby: „Zacznijcie od początku, wybraliście złą drogę!”. W ten sposób 
niemądrzy krytycy nigdy nie pozwolą nam przejść całej drogi i ujrzeć to, 
co znajduje się na następnej stacji. Powierzchowny krytyk i jałowy czytelnik 
są dwoma wielkimi wrogami postępu. Winniśmy się ich wystrzegać.

Z drugiej strony prawdziwy krytyk radzi nam, byśmy podtrzymali to, 
co już osiągnęliśmy, i właściwie kontynuowali podróż na ścieżce naszego 
postępu od miejsca, gdzie dotarliśmy. Nigdy nie poradzi nam, byśmy 
zawrócili do miejsca, w którym rozpoczęliśmy, bowiem jest w pełni 
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świadom tego, że w takim wypadku będzie to bezowocna strata naszego 
cennego czasu i pracy. Pokieruje nas w stronę dostosowania kierunku 
podróży z punktu, w którym jesteśmy. 

Taka jest także cecha użytecznego studenta. Będzie czytał dawnego 
autora i odnajdzie jego dokładne miejsce w postępie myśli. Nigdy nie 
wysunie propozycji spalenia książki na podstawie tego, że zawiera ona 
bezużyteczne myśli. Żadna myśl nie jest bezużyteczna. Myśli są sposobami, 
dzięki którym dochodzimy do celu. Czytelnik, który zdemaskuje złą 
myśl, nie wie, że nawet złą drogę można poprawić i przemienić w lepszą. 
Jedna myśl jest drogą wiodącą do następnej. W ten sposób czytelnik 
odkryje, że ta myśl, która jest celem dzisiaj, będzie narzędziem kolejnego 
celu jutro. Myśli bezwzględnie będą niekończącym się zbiorem sposo-
bów i celów w postępie ludzkości. Wielcy reformatorzy zawsze będą 
zapewniać, iż przyszli nie po to, by niszczyć stare prawo, ale by je wypełnić. 
Walmiki, Wjasadew, Platon, Jezus, Mahomet, Konfucjusz czy Ćajtanja 
Mahaprabhu potwierdzają ten fakt zarówno przez swoje wypowiedzi, 
jak i działanie. 

Bhagawata – jak wszystkie dzieła religijne, filozoficzne traktaty i pisma
wielkich ludzi – ucierpiało na skutek nieroztropnego działania nieprzy-
datnych czytelników oraz niemądrych krytyków. Pierwsi wyrządzili tak 
wiele krzywd dziełu, że przewyższyli złe dokonania tych drugich. Ludzie 
o błyskotliwej myśli przedarli się przez dzieło w poszukiwaniu prawdy 
i filozofii, lecz uprzedzania, które nabyli od jego jałowych czytelników
oraz ich prowadzenia się, uniemożliwiły im bezstronne badanie. 

Nie wspominając o innych, przykładowo wielki geniusz – Radźa Ram 
Mohan Roj, założyciel Brahma Samadź, nie wziął nawet pod uwagę po-
święcenia swego czasu na przestudiowanie tego ornamentu religijnej 
książnicy. Przeszedł on przez bramę Wedanty wzniesioną przez budow-
niczych Majawada Śankaraćarji, i wolał wybrukować sobie drogę do 
chrześcijańskich unitarian ubranych w indyjskie stroje. Ram Mohan Roj 
był zdolnym człowiekiem. Nie mogła zadowolić go teoria iluzji zawarta 
w filozofii Majawada Śankaraćarji. Jego serce pałało miłością do Natury. 
Widział okiem swego umysłu, że nie mógłby uwierzyć we własną jedność 
z Bogiem. Uciekł od ograniczeń Śankary w ograniczenia Koranu. I tam 
nie znalazł pocieszenia. Następnie badał piękną historię i naukę Jezusa, 
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początkowo w języku angielskim i ostatecznie w oryginalnej grece, aż 
przyjął schronienie pod świętymi sztandarami żydowskiego reformatora. 

Jednak Ram Mohan Roj był również patriotą. Pragnął zreformować 
swój kraj tak samo, jak uczynił to z sobą. Był w pełni świadom, że prawda 
nie należy wyłącznie do jednego człowieka, narodu czy konkretnej rasy. 
Należy ona do Boga, a człowiek, czy to na biegunach, czy na równiku, 
ma prawo do własności swego Ojca. W oparciu o to twierdził, że prawdy 
wpajane przez Zbawiciela z Zachodu są także własnością jego samego, 
jak i jego rodaków. W ten sposób ustanowił Brahma Samadź, niezależnie 
od tego, co było w jego własnym kraju w pięknym Bhagawata. Jego 
szlachetne czyny z pewnością zapewnią mu wysoką pozycję w historii 
reformatorów. Prawdą jest jednak to, że dokonałby więcej, gdyby rozpoczął 
swe dzieło reformy od miejsca, w którym pozostawili je ostatni wielcy 
reformatorzy Indii. 

Nie jest naszym celem, by dalej zgłębiać to zagadnienie. Wystarczy 
rzec, że Bhagawata nie przyciągnęło geniuszu Rama Mohana Roja. Jego 
myśl, choć potężna, niestety rozgałęziła się od nieurodzajnej stacji Śankara-
ćarji, tak jak linie kolejowe z Ranigundź od stacji głównej. Nie próbował 
on rozwijać swojej myśli od stacji końcowej wielkiego głosiciela Bhaga-
wata z Nadii. Nie wątpimy, że upływ czasu naprawi błąd i dzięki dalszemu 
rozszerzaniu się to rozgałęzienie zniknie gdzieś w głównym ciągu postępu. 
Oczekujemy takich prób od zdolniejszego reformatora wśród zwolenników 
Rama Mohana Roja.

Bhagawata ucierpiało z powodu zarówno krytyków indyjskich, jak 
i obcych. Księga ta była przeklęta i zdradzona przez wielu naszych krajan, 
rzadko czytających jej zawartość i zastanawiających się nad tworzącą ją 
filozofią. Jest to główny skutek wpojonych im uprzedzeń w czasie, kiedy
uczęszczali do szkół. Bhagawata traktowana była z drwiną przez tych 
nauczycieli, którzy, ogólnie mówiąc, odznaczali się słabym intelektem 
i umysłem. Ten przesąd niełatwo osłabić, chyba że student dorastając 
bezstronnie przestudiuje tę księgę i przemyśli doktryny wajsznawizmu. 

My sami jesteśmy tego świadkami. Gdy uczęszczaliśmy do kolegium, 
czytaliśmy filozoficzne dzieła Zachodu i wymienialiśmy myśli z ówczes-
nymi filozofami, żywiliśmy prawdziwą nienawiść do Bhagawata. Dzieło 
to wyglądało jak zbiór idei w niewielkim stopniu przystosowanych do 
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dziewiętnastego wieku i nie znosiliśmy słuchać jakiegokolwiek argu-
mentu przemawiającego na jego korzyść. Dla nas tomy Channinga, 
Parkera, Emersona czy Newmana miały większe znaczenie, niż wszystkie 
dzieła wajsznawa. Zachłannie czytaliśmy różne komentarze do Pisma 
Świętego oraz prace Tattwa Bodhini Sabha, zawierające fragmenty 
z Upaniszadów i Wedanty, ale żadne prace wajsznawów nie cieszyły się 
naszym uznaniem. 

Jednakże wraz z wiekiem i rozwojem naszych religijnych uczuć odmie-
niliśmy się w naszej wierze i zwyczajem unitarian modliliśmy się tak, 
jak modlił się Jezus w ogrodzie. Przypadkiem napotkaliśmy pracę na 
temat wielkiego Ćajtanji. W czasie, gdy czytaliśmy ją z pewną uwagą, by 
ustalić pozycję tego Potężnego Geniusza z Nadii, mieliśmy szczęście 
zgromadzić Jego wyjaśnienia Bhagawata przedłożone kłótliwym wedan-
tystom szkoły Benares. Okazjonalne studium wzbudziło w nas miłość 
do wszystkich dzieł, które mogliśmy odnaleźć o naszym Zbawicielu ze 
Wschodu. Z trudem zgromadziliśmy słynne Kurća w sanskrycie, spisane 
przez uczniów Ćajtanji. Wyjaśnienia, które uzyskaliśmy z tych źródeł na 
temat Bhagawata, były tak urzekające w swym charakterze, że zdobyliśmy 
kopię kompletnego Bhagawata i przestudiowaliśmy jego tekst (trudny 
oczywiście dla tych, którzy nie są kształceni w myśleniu filozoficznym)
z pomocą słynnych komentarzy Śridhara Swamiego. Właśnie z tych 
studiów zyskaliśmy prawdziwą doktrynę wajsznawów. Ach! Jakże trudno 
pozbyć się przesądów nabytych w niedojrzałych latach.

Zgodnie z naszym zrozumieniem, żaden wróg tradycji wajsznawizmu 
nie odnajdzie piękna w Bhagawata. Prawdziwy krytyk jest hojnym sędzią, 
wolnym od uprzedzeń czy stronniczości. Kto w sercu jest wyznawcą 
Mahometa, z całą pewnością uzna doktryny Nowego Testamentu za 
fałszerstwo upadłego anioła. Z drugiej strony trynitarysta zdemaskuje 
nauki Mahometa jako należące do żądnego władzy reformatora. Przy-
czyną jest po prostu to, że krytyk powinien być tego samego nastawienia 
umysłu, jakim odznacza się autor, którego wartość ocenia. 

Myśli chodzą różnymi ścieżkami. Ten, kto jest wykształcony w myśleniu 
Towarzystwa Unitarian lub Wedanty ze szkoły w Benares, z trudnością 
odnajdzie pobożność w wierze wajsznawów. Z drugiej strony wajsznawa 
bez wiedzy, którego celem jest jedynie żebranie od drzwi do drzwi 
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w imieniu Nitjanandy, nie odnajdzie pobożności w chrześcijaninie. Jest 
tak dlatego, ponieważ wajsznawa nie myśli w ten sam sposób o swojej 
religii, jak chrześcijanin. Może być tak, że zarówno wajsznawa, jak 
i chrześcijanin, będą głosić te same uczucia, jednak nigdy nie zaprzestaną 
walki tylko dlatego, że doszli do swych wspólnych wniosków innymi 
drogami myślenia. Tym samym brak wielkoduszności wnika w argu-
menty pobożnych chrześcijan, gdy wydają swoje niedoskonałe opinie na 
temat religii wajsznawów. 

Tematy filozofii i teologii są jak szczyty wielkich wież i niedostępnych
gór stojących w centrum naszej planety, przyciągając uwagę i skupiając 
dociekliwość. Myśliciele oraz ludzie rozległej spekulacji dokonują swoich 
obserwacji poprzez instrumenty rozumu i świadomości. Jednak przyj-
mują różne punkty widzenia w trakcie swojej pracy. Te punkty widzenia 
są stanowiskami zbudowanymi z okoliczności ich społecznego i filozo-
ficznego życia, tak odmiennymi, jak różne są części świata. Platon patrzył
na szczyt duchowego poszukiwania z Zachodu, a Wjasa dokonał swych 
obserwacji ze Wschodu. Podobnie Konfucjusz dokonał tego z Dalekiego 
Wschodu, a Schlegel, Spinoza, Kant i Goethe z dalszego Zachodu. 

Te spostrzeżenia dokonano w różnych czasach i różnymi sposobami, 
lecz wniosek jest ten sam, na tyle, na ile przedmiot obserwacji był jeden 
i taki sam. Wszyscy poszukiwali Wielkiego Ducha, nieuwarunkowanej 
Duszy Wszechświata. Nie mogli tego nie zgłębiać. Ich słowa i wyrażenia 
są różne, ale ich znaczenie jest takie samo. Próbowali poznać absolutną 
religię, a ich wysiłki zostały ukoronowane powodzeniem, wszak Bóg 
obdarza Swoje dzieci wszystkim, co ma, jeśli one tego pragną. Wymaga 
to bezstronnego, hojnego, pobożnego i świętego serca, by poczuć piękno 
ich wniosków. 

Stronniczość – wielki wróg prawdy – zawsze będzie udaremniał próby 
badacza, który próbuje zgromadzić prawdę ze wszystkich dzieł religij-
nych własnego narodu, i sprawi, że uwierzy w to, że Absolutna Prawda 
jest wszędzie poza jego starą religijną księgą. Czyż można powołać się 
na lepszy przykład niż na fakt, że wielki filozof z Benares nie znajdzie
prawdy w powszechnym braterstwie człowieka i uniwersalnym ojco-
stwie Boga? Filozof, myśląc na swój sposób, nie może dostrzec piękna 
w chrześcijańskiej wierze. Sposób, w jaki myślał Chrystus o swoim Ojcu, 
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był miłością absolutną i dopóki filozof nie przyswoi tego sposobu my-
ślenia, dopóty będzie pozbawiony absolutnej wiary głoszonej przez 
Zbawiciela z Zachodu. Podobnie chrześcijanin potrzebuje przyjąć drogę 
myślenia, jaką podążył wedantysta, zanim pokocha wnioski filozofa.
Dlatego krytyk powinien mieć pojętną, dobrą, hojną, szczerą, bezstronną 
i życzliwą duszę.

„Czym jest Bhagawata?” – pyta dżentelmen z Europy, przyjechawszy 
po raz pierwszy do Indii. Jego współtowarzysz odpowiada mu spokojnie, 
że Bhagawata jest księgą, którą każdego wieczoru kilku słuchaczom 
czyta jego orijski gospodarz. Zawiera żargon z literatury niezrozumiałej 
i barbarzyńskiej tych, którzy znaczą swe nosy pewnego rodzaju glinką 
lub pastą sandałową oraz noszą korale na swoich ciałach, by zapewnić 
sobie zbawienie. Inny z jego towarzyszy, który podróżował w głąb lądu, 
natychmiast by temu zaprzeczył i powiedziałby, że Bhagawata jest pracą 
sanskrycką uznawaną przez pewną grupę ludzi zwanych Goswamimi. 
Ludzie ci – niczym Papieże Włoch – dają mantry zwykłym ludziom 
z Bengalu i odpuszczają im grzechy w zamian za ilość złota pokrywającą 
ich wydatki społeczne. Z kolei trzeci dżentelmen przytoczy jeszcze inne 
wyjaśnienie. Młody Bengalczyk, w okowach idei i myślenia Anglików, 
pozbawiony wiedzy o przedmahometańskiej historii swego kraju, doda 
jeszcze jedno wyjaśnienie. Powie on, że Bhagawata to księga zawierająca 
historię życia Kryszny, człowieka pełnego wielkich ambicji i pozbawione-
go moralności. To wszystko, czego nauczył się od swojej babki, zanim 
jeszcze nie poszedł do szkoły! W ten sposób to wielkie Bhagawata pozo-
stanie na zawsze nieznane obcokrajowcom, podobnie jak słoń, który był 
badany przez sześciu ślepców. Jednak Prawda jest wieczna i tylko przez 
chwilę rani ją niewiedza.
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Czym Bhagawata 
jest naprawdę?

Samo Bhagawata wyjaśnia, czym jest:

nigama-kalpa-taror galitam phalam 
śuka-mukhad amrta-drava-samyutam 

pibata bhagavatam rasam alayam 
muhur aho rasika bhuvi bhavukah

Jest ono dojrzałym owocem myśli (Wed), zmieszanym z nektarem 
mowy Śri Śukadewy. Jest ono świątynią miłości duchowej! Ludzie 
pobożni, rozkoszujcie się nektarem Bhagawata bezustannie, póki nie 
opuścicie tej śmiertelnej sfery. (Bhag ..3)

Garuda-purana i Bhagawata mówią ponownie:

grantho ‘stadasa-sahasrah-srimad-bhgawatabhidhah
(Garuda-purana)

sarva-vedetihsanam saram saram samudhhrtam
(Bhag. 1.3.41)

sarva-vedanta-saram hi sri-bhagavatam-isyate 
tad-rasamrta-trptasya nanyatra syad ratih kvacit

(Bhag. 12.13.15)
Bhagawata składa się z 18 000 ślok (wersetów), zawierając najlepszą 
część Wed i Wedanty. Ktokolwiek poznał smak jej nektaru, nigdy nie 
będzie chciał czytać innych ksiąg religijnych.

Każdy uważny czytelnik z pewnością powtórzy tę pochwałę. Bhagawata 
jest wybitną księgą Indii. Jeśli choć raz wejdziesz w nią, to zostaniesz 
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przeniesiony jak gdyby do duchowego świata, w którym zwykła materia 
nie istnieje. Prawdziwy wyznawca Bhagawata jest człowiekiem ducho-
wym, który już przeciął swoje tymczasowe powiązanie ze zjawiskową 
naturą i stał się mieszkańcem tej sfery, gdzie Bóg istnieje wiecznie i mi-
łuje. To wielkie dzieło jest oparte na natchnieniu, a jego nadstruktura na 
refleksji. Dla przeciętnego czytelnika nie ma ono jednak żadnego wdzięku
i jest pełne trudności. Dlatego jesteśmy zobowiązani do dogłębnego 
studiowania go przy pomocy wielkich komentatorów, jak Śridhar Swami 
i Boski Ćajtanja, oraz współcześni jemu zwolennicy.

Co wielki nauczyciel z Nadii mówi o fundamencie Bhagawata?
Wielki Nauczyciel z Nadii, uznany przez Swoich wyznawców za Boga, 
mówi nam, że Bhagawata jest zbudowana na czterech ślokach, które 
Wjasa otrzymał od Narady – najbardziej uczonego spośród stworzonych 
istot. Mówi on także, że Brahma drążył cały wszechświat materii, rok po 
roku, w poszukiwaniu ostatecznej przyczyny świata, jednak, gdy mu się 
to nie udało, wejrzał w budowę własnej duchowej natury i tam usłyszał 
Wszechducha przemawiającego do niego następującymi słowami:

jnanam parama-guhyam me yad vijnana-samanvitam 
sarahasyam tad-angam ca grhana gaditam maya

yavan aham yatha-bhavo yad-rupa-guna-karmakah 
tathaiva tattva-vijnanam astu te mad-anugrahat
aham evasam evagre nanyad yat sad-asat param 

paścad aham yad etac ca yo ‘vaśisyeta so ‘smy aham

rte ‘rtham yat pratiyeta na pratiyeta catmani 
tad vidyad atmano mayam yathabhaso yatha tamah

Brahmo, ofiaruję ci wiedzę o Mnie Samym, Moich związkach i przeja-
wieniach, która sama w sobie jest trudno dostępna. Jesteś stworzoną 
istotą, zatem nie jest ci łatwo przyjąć to, co ci daję. Lecz łaskawie daję 
ci moc przyjęcia, w wolności swej zrozumiesz Moją istotę, idee, postać, 
własność, działanie wraz z ich różnorakimi powiązaniami z niedo-
skonałą wiedzą. Byłem na początku, przed stworzeniem wszystkich 
duchowych i tymczasowych rzeczy. Po ich stworzeniu jestem obecny 
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w nich wszystkich pod postacią ich istnienia i prawdy. A kiedy one 
przeminą, pozostanę w pełni takim, jakim byłem i jakim jestem. 
Cokolwiek wydaje się być prawdziwe, chociaż nie jest realne w istocie, 
i cokolwiek nie jest postrzegane za rzeczywiste, chociaż jest w istocie 
prawdziwe, podlega Mojej złudnej energii stwarzania, tak jak światło 
i ciemność w materialnym świecie. (Bhag. 2.9.31-34)

Jak wyjaśnić i zrozumieć podstawę Bhagawata?
Trudno jest wyjaśnić powyższe stwierdzenia w kilku słowach. Należałoby 
w tym celu przeczytać całe Bhagawata. Kiedy wielki Wjasa dokonał 
kompilacji Wed oraz Upaniszadów, dopełnił osiemnaście Puran poprzez 
zgromadzenie faktów z utrwalonych oraz przyjętych tradycji minionych 
wieków, skomponował Wedantę, ogromną Mahabharatę – najznakomitszy 
epicki poemat, począł przemyśliwać swoje teorie i nauki, i odkrył niczym 
Faust Goethego, że aż do tej chwili nie dotarł do rzeczywistej prawdy. 
Pogrążył się w sobie i szukał w swej duchowej naturze. Wówczas to po-
wyższe prawdy zostały mu przekazane dla jego własnego dobra i dla 
dobra świata. Mędrzec natychmiast dostrzegł, że jego poprzednie dzieła 
wymagały dopełnienia, ponieważ nie zawierały całej prawdy, a właściwie 
ją zaciemniały. Tą nową ideą rozwinął uprzednią ideę religii. Zgodnie 
z ową zmianą rozpoczął objawianie Bhagawata. Na podstawie tego 
oczekujemy, by czytelnicy odkryli pozycję, jaką cieszy się Bhagawata 
w bibliotece dzieł teologicznych Indii. 

Trzy wielkie prawdy absolutnej religii
Całość tego nieporównywalnego dzieła uczy nas, w zgodzie z naszym 
wielkim Ćajtanją, o trzech wielkich prawdach, które stanowią absolutną 
religię człowieka. Nasz nauczyciel z Nadii nazywa je: (A) sambandha – 
relacje między Stworzycielem a stworzeniem, (B) abidheja – obowiązek 
człowiek wobec Boga i (C) prajodźana – przyszłość ludzkości. W tych 
trzech słowach zawiera się ocean wiedzy człowieka, zgodnie z tym, jak 
została ona zbadana, aż do tej chwili ludzkiego postępu. Są to kardynalne 
prawdy religii, a całe Bhagawata jest ich wyjaśnieniem, jak uczy nas tego 
Ćajtanja, zarówno poprzez Swoje nauki, jak i przykład. 
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A. Sambandha
Owa pierwsza kardynalna prawda dotyczy ustanowienia wiedzy o relacji, 
która istnieje między stworzeniem a Stworzycielem. Nie jest ona dostrze-
gana przez uwarunkowane dusze, znajdują się one bowiem w uścisku 
Maji – okrywającej energii Stworzyciela.

Maja jest zasadą odnoszącą się do stworzenia
We wszystkich dwunastu Skandhach czy też podziałach, Bhagawata 
uczy nas, że istnieje tylko jeden Bóg, który był pełny Sam w Sobie, i takim 
jest i będzie zawsze. Czas i przestrzeń, które są warunkami dla stworzonych 
obiektów, są znacznie poniżej Jego Najwyższej Duchowej natury, która 
jest nieuwarunkowana i absolutna. Stworzone obiekty wchodzą pod 
wpływ czasu i przestrzeni, które stanowią główny składnik tej zasady 
stworzenia, składającej się na nazwę Maja.

Maja to śakti Wszechmocnego
Maja jest rzeczą trudną do zrozumienia przez nas, którzy jesteśmy pod 
jej wpływem. Jednak Bóg wyjaśnia tak dalece, jak możemy zrozumieć 
w naszej obecnej sytuacji tę zasadę przez nasze duchowe postrzeganie. 
Pochopny krytyk zrywa się jak nieujeżdżony koń na słowo Maja i od-
rzuca ją jako teorię identyczną z teorią biskupa Berkeleya. „Bądź cierpliwy 
w swych dociekaniach” – brzmi nasza natychmiastowa odpowiedź. 

W umyśle Boga były obecne idee wszystkiego, co postrzegamy w wiecz-
nej egzystencji z Nim, inaczej Bóg utraciłby epitet „Wszechwiedzącego”, 
tak uczenie Mu przypisywany. Niedoskonała część natury, oznaczająca 
brak lub nieistnienie substancji, wynika także z takich idei. Lecz czy 
wiecznie istniejąca w Bogu i poddana Jego Wszechmocy zasada Maji 
mogła mieć udział w stworzeniu świata takim, jakim jest? Jest to nazwane 
jako maja-śakti wszechobecnego Boga. Możecie być z tego niezadowoleni, 
ale jest to prawdą w stosunku do stworzonego wszechświata.

Maja wstępuje pomiędzy nas a Boga
Maja wstępuje między nas a Boga tak długo, jak długo nie jesteśmy duchowi, 
a kiedy jesteśmy w stanie przełamać jej więzy, my – nawet w tej śmiertelnej 
sferze – uczymy się komunii w naszej duchowej naturze z nieuwarun-
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kowanym i absolutnym. Nie, Maja nie oznacza tylko fałszywych rzeczy, 
ale oznacza również zatajenie wiecznych prawd. Stworzenie nie jest je-
dynie Mają samą w sobie, ale jest poddane tej zasadzie. Z pewnością teoria 
ta jest idealistyczna, ale została sprowadzona do niedorzeczności przez 
niewłaściwe wyjaśnienia. Materialista śmieje się z idealistycznej teorii 
mówiąc: jak ciało, woda, powietrze oraz ziemia mogą być po prostu 
ideami bez istnienia, i śmieje się w twarz, trzymając w swojej ręce dzieło 
Śankaraćarji jako szczyt niedorzeczności.

Idealista jest także dualistą
Prawdziwy idealista musi być również dualistą. Musi wierzyć we wszystko, 
co postrzega jako naturę stworzoną przez Boga, pełną duchowej esencji 
i relacji, ale nie może wierzyć, że zewnętrzne przedstawienie jest prawdą.

Natura jest także prawdziwa
Bhagawata uczy, że wszystko, co zdrowo postrzegamy, jest prawdziwe, 
lecz materialne przejawienie jest tylko tymczasowe i złudne. Błąd teorii 
idealistycznej polega na tendencji do negowania natury, jednak teoria 
objaśniona w Bhagawata czyni naturę prawdziwą, jeśli nie wiecznie 
prawdziwą, jak Bóg i Jego idee. Jakaż szkoda może płynąć z tego, jeśli 
człowiek wierzy, że natura jest duchowo prawdziwa, a fizyczne relacje
i fazy społeczeństwa są czysto duchowe?

Maja jest ujarzmiającą i ingerującą zasadą dopóty, 
dopóki nie osiągnie się zbawienia
Nie, nie jest to jedynie zmiana nazwy, ale również zmiana natury. Natura 
jest wiecznie duchowa, ale ingerencja Maji czyni ją wielce materialną. 
Człowiek w swym postępie w religii usiłuje wstrząsnąć tą wielce mate-
rialną ideą, dziecinną i głupią w swej naturze, a przez przekroczenie 
pośredniczącej zasady Maji żyje w bezustannej komunii z Bogiem w swej 
duchowej naturze. Zerwanie tych więzów jest wyzwoleniem ludzkiej 
natury. Człowiek, który osiągnął wyzwolenie, dobrowolnie powie swemu 
bratu: „Jeśli pragniesz ujrzeć Boga, spójrz na mnie.” Bhagawata kształci 
nas w tym związku między człowiekiem a Bogiem i wszyscy musimy 
osiągnąć tę wiedzę. Ta wzniosła prawda jest punktem, w którym zarówno 
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materialiści i idealiści muszą spotkać się jako bracia tej samej szkoły. 
Jest to punkt, do którego zmierza wszelka filozofia.

To jest nazywane sambandha-gjaną Bhagawata, lub innymi słowy 
„wiedzą o związku między uwarunkowanym a Absolutnym”. 

B. Abidheja

O obowiązku człowieka wobec Boga
Musimy teraz spróbować wyjaśnić drugą zasadę zawartą w Bhagawata, 
tzn. zasadę obowiązku wobec Boga. Człowiek musi czcić swojego Boga 
w sposób duchowy. Istnieją trzy sposoby, poprzez które istoty stworzone 
wielbią Stworzyciela. 

vadanti tat tattva-vidas tattvam yaj jnanam advayam 
brahmeti paramatmeti bhagavan iti śabdyate

(Bhag. 1.2.11)

Wszyscy teologowie zgodni są co do tego, że istnieje tylko jeden Bóg. 
Jednak istnieją rozbieżności co do nadania powszechnego imienia temu 
Bogu z powodu różnych sposobów wielbienia, które ludzie przyjęli 
zgodnie z usposobieniem swych poszczególnych umysłów. Niektórzy 
zwą Go Brahmanem, inni nazywają Go Paramatmą, a jeszcze inni nazy-
wają Go Bhagawanem. 

Ci, którzy wielbią Boga jako nieskończenie wielkiego, kierując się zasadą 
szacunku nazywają Go Brahmanem. Sposób ten nosi nazwę gjana, czyli 
wiedza. 

Ci, którzy wielbią Boga jako Wszechduszę, utrzymując zasadę duchowej 
jedności z Nim, nadają Mu imię Paramatma. Jest to joga. 

Ci, którzy czczą Boga jako wszystko we wszystkim, z całego swego 
serca, ciała i siły zwą Go Bhagawanem. Tą ostatnią zasadą jest bhakti.

Księga, która opisuje związek i wielbienie Bhagawana, wybrała dla 
siebie tytuł Bhagawata, a czciciel zwany jest tam tak samo.

Takie jest Bhagawata, które stanowczo jest tą właściwą księgą dla 
wszystkich rodzajów teistów. Jeśli wielbimy Boga duchowo, jako wszystko 
we wszystkim, naszym sercem, umysłem i ciałem, z wszystkich naszych sił, 
wówczas jesteśmy wszyscy Bhagawatami – prowadzimy uduchowione 
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życie, którego ani czciciel Brahmana, ani jogin jednoczący swą duszę 
z Wszechduszą (Paramatmą), nie może osiągnąć. 

Wyższość Bhagawata polega na syntezie 
wszelkiego rodzaju kultów teistycznych
Wyższość Bhagawata zawiera się w jednoczeniu różnego rodzaju teisty-
cznego wielbienia w jedną doskonałą zasadę w ludzkiej naturze, która 
jest znana pod nazwą bhakti. To słowo nie ma swego odpowiednika 
w języku angielskim. Pobożność, oddanie, wyrzeczenie i duchowa miłość, 
niezmącona jakiegokolwiek rodzaju prośbą prócz modlitwy i skruchy, 
stanowi najwyższą zasadę bhakti. Bhagawata mówi nam, byśmy wielbili 
Boga w tej wielkiej i bezcennej zasadzie, która jest nieskończenie wyższa 
od ludzkiej wiedzy i zasady jogi. 

Abidheja jest zasadą bhakti dzielącą się 
na pięć kolejnych stopni rozwoju
Nasz krótki szkic nie wyjaśni dostatecznie zasady bhakti, która prze-
pięknie wznosi się od pierwszego etapu – braminicznego wielbienia 
w nastroju szacunku noszącym nazwę śanta-rasy, do piątego, najwyż-
szego etapu absolutnej komunii w miłości do Boga, słodko określanego 
jako madhurja-rasa prema-bhakti. Pełne objaśnienie zapełniłoby gruby 
tom, którego napisanie nie jest celem w tym momencie. Wystarczy powie-
dzieć, że zasada bhakti przechodzi pięć odrębnych etapów w miarę 
swego rozwoju, aż do swojej najwyższej i najczystszej postaci. Wtedy, 
gdy już osiągnie ostateczny kształt, jest poddana dalszemu rozwojowi 
od etapu prema (miłowania) do maha-bhawa, który jest w rzeczywistości 
całkowitym przejściem w świat duchowy, gdzie sam Bóg jest oblubieńcem 
naszej duszy w najczystszym stanie.

Bhagawata jest zobrazowaniem bhakti, faktyczną abidheją
Wielotomowe Bhagawata nie jest niczym innym, jak pełną ilustracją 
zasady ciągłego rozwoju i postępu duszy od przyziemnej materii do Wszech-
doskonałego Wszechducha, który jest rozpoznany jako osobowy, trans-
cendentalny, wieczny, absolutnie wolny, wszechmocny i wszechrozumny. 
Nie istnieje nic materialnego ani pospolitego w tym procesie. Wszystko 



Bhagawata – filozofia, etyka, teologia

20

jest duchowe. Po to, by przedstawić tę duchową rzeczywistość studentowi 
próbującemu ją pojąć, posłużono się materialnymi porównaniami, które 
nie mają na celu niczego innego, jak tylko przekonanie nowicjusza, 
ignoranta i osobę niepraktykującą tego procesu. Takie przykłady są abso-
lutnie konieczne dla objaśnienia duchowych idei. Bhagawata uważa, że 
duch natury jest prawdą w naturze i jej jedyną rzeczywistą częścią.

To, co zjawiskowe, jest zaledwie cieniem tego, co duchowe
Zjawiskowe przedstawienie natury jest czysto teoretyczne, chociaż miało 
ono największy wpływ na nasze poglądy od momentu naszego dzieciństwa. 
Zewnętrzne przejawienie natury nie jest niczym więcej, jak tylko pewnym 
skorowidzem jej duchowego etapu. Dlatego porównania są konieczne. 
Natura, którą postrzegamy naszymi oczami, musi objaśnić ducha. Jeśli 
tego nie uczyni, prawda pozostanie wiecznie ukryta, a człowiek nigdy 
nie wyrośnie ze swego wieku chłopięcego, mimo że jego wąsy i broda 
będą białe niczym śniegi Himalajów. Cała intelektualna i moralna filo-
zofia jest objaśniona przez samą materię. Emerson przepięknie pokazuje,
w jaki sposób wszystkie słowa w filozofii moralnej oryginalnie pochodzą
od nazw materialnych przedmiotów. Słowa takie jak serce, głowa, duch, 
myśl, odwaga, waleczność, były pierwotnie ogólnymi nazwami pewnych 
odpowiadających im przedmiotów w materialnym świecie.

Materialne obrazy odbijają w nas duchową ideę religii
Wszystkie duchowe idee są podobne obrazom z materialnego świata, 
ponieważ materia jest słownikiem ducha, a materialne obrazy są zaledwie 
cieniami duchowych spraw, które nasze materialne oko odnosi do naszego 
duchowego postrzegania. Bóg w nieskończonej dobroci i miłości usta-
nowił to nieprzerwane złączenie pomiędzy prawdą i cieniem po to, by 
odbić w nas wieczną prawdę, którą nam przeznaczył. Zegar objaśnia czas, 
alfabet wskazuje na nagromadzenie wiedzy, piękna pieśń lub melodia 
przywołuje idee wiecznej harmonii w świecie. Dzień dzisiejszy, jutrzejszy 
i następny narzuca nam niepojętą ideę wieczności. Podobnie materialne 
obrazy odbijają w naszej naturze prawdziwą duchową ideę religii.

To właśnie na tym rozumnym podłożu Wjasa przyswoił sobie sposób 
wyjaśniania naszego duchowego czczenia w powiązaniu z materialnymi 
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zjawiskami, które odpowiadają duchowej prawdzie. Nie jest naszym zamia-
rem zgłębiać szczegóły. Nie jesteśmy w stanie podać więcej przykładów 
w ramach tego krótkiego wykładu. 

Pielęgnowanie aspektów bhakti
Mamy również część praktyczną kwestii w księdze jedenastej Bhagawata. 
Wszystkie sposoby, dzięki którym człowiek może wykształcić siebie aż 
do momentu prema-bhakti, zostały tam szeroko opisane. Wpierw radzi 
się nam, abyśmy przemienili się w najbardziej wdzięczne sługi Boga, 
jeśli chodzi o stosunek do naszych braci. Nasza natura została opisana 
jako przechodząca przez trzy różne fazy we wszystkich naszych relacjach 
ze światem. Te fazy nazwano sattwa, radźas i tamas. Sattwa-guna jest 
taką skłonnością w naszej naturze, która jest czystym dobrem, tak dalece, 
jak to możliwe w naszym obecnym stanie. Radźo-guna nie jest ani dobra, 
ani zła. Tamo-guna jest złem. Prawrytti – czyli nasze skłonności i uczucia 
– są opisane jako najważniejsze w naszych czynnościach, i jest naszym 
celem nauczyć się, by te skłonności i uczucia doszły do poziomu sattwa-
guny, jak to wyznacza zasada moralna.

Jednak należy zachować podstawy
Nie łatwo to osiągnąć. Wszystkie główne cechy naszych czynności po-
winny być uważnie chronione przed tamo-guną – zasadą zła – poprzez 
przyjęcie najpierw radźo-guny. Gdy przyniesie to skutek, należy zapano-
wać nad radźo-guną dzięki naturalnej sattwa-gunie, która jest najpotęż-
niejsza z tych trzech, gdy jest praktykowana. Pożądanie, próżność, złe 
uczynki i upadek ludzkiej natury przez odurzanie się, opisane są jako 
należące wyłącznie do tamo-guny – złej fazy natury. Powinno się nad tym 
zapanować dzięki: małżeństwu, użytecznej pracy, abstynencji od środ-
ków odurzających i nie kłopotaniu bliźnich i zwierząt. W ten sposób 
radźo-guna zyska sobie przewagę w sercu. 

Naszym obowiązkiem jest zamienić radźo-gunę w sattwa-gunę, która 
jest w szczególności dobra. Miłość małżeńska, która wprzódy jest pielę-
gnowana, teraz musi zostać uwznioślona w świętą, dobrą i duchową 
miłość, to jest w miłość pomiędzy duszą a duszą. Pożyteczna praca będzie 
teraz przemieniona w pracę miłości, nie zaś w odrazę czy zobowiązanie. 
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Unikanie złej pracy zaowocuje utratą swojego negatywnego wizerunku 
i zamieni się na pozytywną, dobrą pracę. Następnie trzeba nam widzieć 
wszystkie żyjące istoty w tym samym świetle, w jakim widzimy siebie, 
tzn. musimy zmienić nasz egoizm na możliwie bezinteresowne działania 
wobec wszystkich wokół nas. Miłość, miłosierdzie, dobroczynność 
i oddanie dla Boga będą naszą jedyną pracą. Wówczas staniemy się sługami 
Boga dzięki przestrzeganiu Jego wzniosłej i świętej woli.

Tak zaczyna się bhakti
W ten sposób zaczynamy być bhaktami i stajemy się podatni na dalszy 
rozwój w naszej duchowej naturze, jak opisaliśmy to powyżej. Wszystko 
to obejmuje pojęcie abidheja – drugą kardynalną prawdę w najwyższym 
religijnym dziele Bhagawata. Mamy teraz za nami pierwsze dwie główne 
prawdy w naszej religii, wyjaśnione po trosze w pojęciach i myślach 
wyrażonych przez naszego Zbawiciela, który żył tylko cztery stulecia 
temu w pięknej wiosce Nadia znajdującej się nad brzegami Bhagirathi. 
Musimy teraz ruszyć dalej, do ostatniego, głównego punktu, nazwanego 
przez wielkiego reformatora prajodźana, czyli widoki na przyszłość.

C. Prajodźana

Określenie celu ludzkości
Co jest celem naszego duchowego rozwoju, naszej modlitwy, naszego 
oddania i naszego zjednoczenia z Bogiem? Bhagawata mówi nam, że 
celem nie jest przyjemność czy przykrość, lecz ciągły postęp w doskona-
łym osiąganiu duchowej świętości oraz symetrii lub harmonii zarówno 
wewnątrz, jak i zewnętrznie w doskonałej szczęśliwości.

W powszechnych księgach religii hinduskiej, w której radźo i tamo-
-guna zostały opisane jako ścieżki religijne, mamy opisy lokalnych rajów 
i piekieł. Niebo jest piękniejsze niż cokolwiek, co można spotkać na 
ziemi, a Piekło jest tak potworne, jak żadne wyobrażenie zła. Poza tym 
Niebem mamy wiele innych miejsc, do których dobre dusze są posyłane 
w ramach nagrody. Istnieją 84 rodzaje samego piekła, niektóre bardziej 
przerażające niż te, które Milton przedstawił w swoim Raju utraconym. 
Z całą pewnością są to opisy poetyckie, które pierwotnie zostały stwo-
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rzone przez władców kraju po to, by powstrzymać złe uczynki ludzi, 
którzy nie posiadają wiedzy i nie są w stanie zrozumieć istotnych wnio-
sków filozoficznych.

Bhagawata nie bierze pod uwagę poetyckich wyobrażeń, 
lecz duchowe fakty
Bhagawata jest wolna od takiej poezji. W istocie w niektórych rozdziałach 
spotykamy opisy tych piekieł i rajów, a także nagromadzenie ciekawych 
opowieści, jednak zostaliśmy ostrzeżeni w pewnym miejscu w księdze, 
by nie przyjmować ich jako rzeczywistych faktów, lecz jako zmyślenia 
ku zatrwożeniu złych i skłonienia do poprawy prostych i tkwiących 
w niewiedzy. Bhagawata również z całą pewnością mówi o stanie nagrody 
i kary w przyszłości zgodnie z naszymi uczynkami w czasie obecnym. 
Wszystkie poetyckie wyobrażenia, poza tymi duchowymi faktami, zostały 
opisane jako stwierdzenia zaczerpnięte z innych dzieł na zasadzie zacho-
wania pewnych dawnych tradycji w tej księdze. Bhagawata jednak całko-
wicie wykracza poza nie i kładzie kres konieczności ich gromadzenia. 

Bhagawata jest zbiorem całej hinduskiej kultury i filozofii
Jeśli wszystkie dzieła teologiczne hinduizmu, które poprzedzały Bhaga-
wata, zostałyby spalone niczym biblioteka Aleksandryjska, a jedynie 
uświęcone Bhagawata zachowałoby się takie, jakie jest, żadna część filo-
zofii Hindusów, prócz tych z grup ateistycznych, nie zostałaby utracona.
Z tego powodu Bhagawata może być określana zarówno jako dzieło re-
ligijne, jak i zbiór całej hinduskiej kultury, historii i filozofii.

Bhagawata nie zezwala na prośby błagalne
Bhagawata nie zezwala swym wyznawcom prosić Boga o nic innego 
oprócz wiecznej miłości do Niego. Królestwo świata, piękno lokalnych 
rajów i panowanie nad światem materialnym, nigdy nie może stać się 
przedmiotem modlitwy wajsznawy. 

Wajsznawa modli się o bhakti
Wajsznawa pokornie i łagodnie mówi: „Ojcze, Mistrzu, Boże, Przyjacielu 
i Mężu mojej duszy! Święte niech będzie Imię Twoje! Nie proszę o nic, 
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co i tak już otrzymałem. Zgrzeszyłem przeciw Tobie, a teraz żałuję 
i szukam Twego przebaczenia. Niech Twa świętość dotknie mej duszy 
i uwolni mnie od zarozumiałości. Niech mój duch będzie oddany i cichy 
w Twojej świętej służbie, w absolutnej miłości do Ciebie. Nazwałem 
Ciebie mym Bogiem, niech moja dusza będzie spowita uwielbieniem 
Twojej wielkości! Zwróciłem się do Ciebie jako do mego Mistrza: »Niech 
moja dusza będzie w pełni oddana Twojej służbie.« Wołałem do Ciebie, 
Przyjacielu: »Niech moja dusza posiądzie miłość pełną czci do Ciebie 
i niech nie zmąci jej żaden strach.« Wołałem do Ciebie, mój Mężu: 
»Niech moja duchowa natura będzie w wiecznym zjednoczeniu z Tobą, 
zawsze miłująca i bez strachu, bez uczucia jakiejkolwiek odrazy.« Ojcze! 
Obdarz mnie siłą, bym wzniósł się do Ciebie jako do oblubieńca mej duszy, 
byśmy zjednoczyli się w jedności wiecznej miłości! Pokój całemu światu!”.

Przedmiotem dążenia wajsznawy jest Boska miłość
Takiej natury jest modlitwa Bhagawata. Kto może przeczytać tę księgę, 
odnajdzie najwyższą formę modlitwy w modlitwie Prahlada do powsze-
chnej i wszechobecnej Duszy, która posiada moc przemienienia wszelkiej 
pozbawionej świętości siły w łagodne podporządkowanie, lub też sprawi, 
że całkowicie ona zniknie. Ta modlitwa ukazuje, czym jest przedmiot 
i cel życia wajsznawy. Nie oczekuje on zostania królem pewnej części 
wszechświata po swojej śmierci, ani też nie przeraża go piekło ze swymi 
okropnościami – idea, która sprawiłaby, że włosy młodego Hamleta 
stanęłyby dęba niczym kolce jeża! Jego ideą zbawienia nie jest całkowite 
unicestwienie osobowej egzystencji, jaką wypracowali buddyści i dwu-
dziestu czterech bogów Dźinistów. Wajsznawa, najbardziej łagodny ze 
wszystkich istot, jest pozbawiony jakichkolwiek ambicji. Pragnie służyć 
Bogu w sposób duchowy nawet po swojej śmierci, tak, jak mu służył 
zarówno w duchu i materii, będąc tutaj. Jego usposobieniem jest czysty 
duch, a jego najwyższym celem życia jest osiągniecie boskiego i świętego 
miłowania – zarówno tutaj, jak i tam. 

Współistnienie duszy wajsznawy z Wszechduszą
Pojawić się może wątpliwość filozoficzna: jak ludzka dusza może istnieć
oddzielnie od Wszechduszy, kiedy pozbawiona będzie ludzkiego ciała 
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fizycznego? Wajsznawa nie może na to odpowiedzieć, ani też żaden
człowiek na ziemi nie potrafi tego wyjaśnić zadowalająco. Wajsznawa
łagodnie odpowie, że czuje tę prawdę, lecz nie może jej pojąć tak, by ją 
wyjaśnić. Bhagawata potwierdza jedynie, że dusza wajsznawy, kiedy 
będzie wolna od fizycznej materii, będzie istnieć oddzielnie, nie w czasie
i przestrzeni, lecz duchowo, w wiecznym, duchowym królestwie Boga, 
gdzie miłość to życie, a nadzieja, miłosierdzie i ciągle wzrastająca nie-
zmienna ekstaza, są jego różnymi przejawami.

Dwa błędy w pojmowaniu idei Boga
W rozważaniach o istocie Bóstwa dwa wielkie błędy stają przed nami 
i napawają nas lękiem, wtrącając nas z powrotem w dziedzinę ignorancji 
i płynącego z niej zadowolenia. 

Pierwszym z nich jest idea, która mówi, ze Bóg jest czymś ponad 
wszystkimi atrybutami, zarówno materialnymi jak i duchowymi, i w 
konsekwencji wykracza ponad wszelkie koncepcje. Jest to idea szlachetna, 
lecz bezużyteczna. Jeśli Bóg jest ponad wszelkimi koncepcjami i nie 
żywi sympatii do świata, jak w takim razie jest możliwe to stworzenie? 
Jakże został dokonany ten wszechświat złożony z wartości? Jak doświad-
czane są cechy i różne fazy bytowania? Dlaczego jesteśmy świadkami 
różnych wartości? Jak byłoby możliwe wyraźne postrzeganie mężczyzny, 
kobiety, zwierzęcia, drzew, magnetyzmu, magnetyzmu zwierzęcego, 
elektryczności, krajobrazu, wody i ognia? W takim przypadku teoria 
majawada Śankaraćarji byłaby filozofią absolutną.

Drugim błędem jest twierdzenie, że Bóg posiada wszelkie atrybuty – 
inteligencję, prawdę, dobro i władzę. Lecz i ta idea wydaje się śmieszna. 
Rozproszone wartości nigdy nie mogą stanowić Bytu. Niemożliwe byłoby 
współistnienie nie pokrywających się, wzajemnie przeciwnych, a nawet 
zwalczających się zasad, takich jak sprawiedliwość i łaska, pełnia i twórcza 
moc, itd. Obie te idee są zatem niedoskonałe. 

Harmonia Bhagawata
Prawda – jak mówi Bhagawata – jest taka, iż mimo, że własności wzaje-
mnie się zwalczają, są zjednoczone w duchowym Bycie, gdzie odnajdują 
pełną zgodność i harmonię. Z pewnością znajduje się to poza naszą 
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zdolnością pojmowania, z powodu naszej ograniczonej natury i nieskoń-
czonej natury Boga. Nasze idee są skrępowane i ograniczone przez idee 
przestrzeni i czasu, lecz Bóg jest ponad takimi ograniczeniami czy skrę-
powaniem. Jest to przelotne spojrzenie na Prawdę i musimy odnosić się 
do niej jak do samej Prawdy. Emerson powiedział: często przelotne 
spojrzenie na Prawdę jest lepsze niż ułożony system – i ma on słuszność.

Duchowe Bóstwo Bhagawata
Dlatego też Bhagawata ma za swój przedmiot osobowe, najbardziej rozumne, 
działające, absolutnie wolne, święte, wszechmocne, wszechobecne, dobre, 
sprawiedliwe i miłosierne, w najwyższym stopniu Duchowe Bóstwo, 
jedne bez wtórego, stwarzające i zachowujące wszystko we wszechświecie. 
Najwyższym celem wajsznawy jest służenie temu Nieskończonemu Bytowi 
na zawsze w sposób duchowy i działanie w absolutnej miłości.

Wjasa – wielki kompilator Bhagawata
Są to główne zasady religii przedstawione w dziele zwanym Bhagawata. 
Wjasa w swojej wielkiej mądrości uczynił wszystko, co możliwe, by 
wyjaśnić wszelkie te zasady z pomocą przykładów postrzeganych w tym 
materialnym świecie. Powierzchowny krytyk pochopnie i pobieżnie 
odrzuca tego wielkiego filozofa jako czciciela człowieka. Pójdzie on tak
daleko, że zniesławi go jako nauczyciela materialnej miłości i pożądania 
oraz surowych zasad elitarnego ascetyzmu. 

Krytyk najpierw powinien głęboko przestudiować stronice Bhagawata 
i wykształcić swój umysł w najlepszej szkole filozofii eklektycznej, jaka
kiedykolwiek istniała na tym świecie, a wtedy będziemy pewni, że będzie 
pisał pochwały na cześć rektora Kolegium Teologii w Badarikaśramie, 
który istniał nie mniej niż 4000 lat temu. Umysł płytkiego krytyka na 
pewno się odmieni, jeśli zwróci on uwagę tylko na jedną wielką i funda-
mentalną rzecz – jak to jest możliwe, że spirytualista ze szkoły nauk 
Wjasy, uczącej zasad najlepszego teizmu przez całą Bhagawata, gdzie na 
początku cytowane są cztery teksty jako fundament tego potężnego 
dzieła, mógłby narzucić wierze człowieka, że zmysłowy kontakt pomię-
dzy mężczyznami a pewnymi kobietami jest najwyższą formą czci! 
Drogi krytyku, jest to zupełnie niemożliwe! 
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Wjasa nie mógłby nauczać zwykłego ascety (wajragji), by wzniósł 
Akhra – miejsca czczenia – wraz z kobietami. Wjasa, naucza wiele razy 
w całym Bhagawata, że przyjemności zmysłowe są chwilowe jak przy-
jemność płynąca z drapania swędzącej ręki, a najwyższym prawem 
człowieka jest osiągnięcie duchowej miłości do Boga, nigdy nie mógłby 
zalecić kultu przyjemności zmysłowej, a tym bardziej oddawania się ta-
kim przyjemnościom. Jego opisy są bez wątpienia całkowicie duchowe 
i nie wolno łączyć materii tego fizycznego świata z nimi. Podążając za tą
radą, drogi krytyku, przeczytaj Bhagawata, a nie wątpię, że w przeciągu 
trzech miesięcy doznasz prawdziwej skruchy i będziesz szukał pokuty 
u Boga za gardzenie tym wielkim i szlachetnym objawieniem, które wyszło 
z serca i umysłu wielkiego Badarajana. 

Filozof i reformator zawsze są opatrznie rozumiani
Tak, powiadasz szlachetnie, że takie filozoficzne porównania wyrządzają
krzywdę ignorantom i bezmyślnym. Szlachetnie wskazujesz na niemo-
ralne uczynki pewnych zwykłych, jak i fałszywych ascetów, którzy bez-
wstydnie mają czelność nazywać siebie „prawdziwymi wyznawcami 
Bhagawata i wielkiego Ćajtanji.” Szlachetnie mówisz, że Wjasa, jeśli nie 
jest w pełni wyjaśniony, może wprowadzać tysiące ludzi w wielkie ryzyko 
i kłopoty w czasie, który nadejdzie. Jednakże, drogi krytyku, przestudiuj 
historię krajów i wieków! Gdzie odnalazłeś filozofa i reformatora w pełni
zrozumianego przez lud? 

Popularną religią jest strach przed Bogiem, a nie czysta, duchowa miłość, 
której Platon, Wjasa, Jezus i Ćajtanja nauczali poszczególne osoby. Czy 
podasz absolutną religię w symbolach i prostych wyrażeniach, czy też 
będziesz nauczał jej dzięki książkom i przemowom, ignoranci i bez-
myślni zawsze muszą ją zepsuć. W istocie bardzo łatwo jest powiedzieć 
i łatwo też słuchać, że Prawda Absolutna ma takie pokrewieństwo 
z ludzką duszą, że przechodzi ona przez nią jak gdyby intuicyjnie. Żaden 
wysiłek nie jest konieczny, by głosić nauki prawdziwej religii. Jest to 
oszukańcza idea. Może to być prawdą w etyce i w prostym alfabecie religii, 
ale nie w przypadku najwyższej formy wiary, która domaga się u wzniosłej 
duszy, by ją zrozumieć. Z pewnością konieczne jest wcześniejsze kształcenie 
duszy w elementach religii, tak jak uczący się ułamków studenci muszą 
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zapoznać się wcześniej z liczbami elementarnymi oraz cyframi w aryt-
metyce i geometrii. To, że Prawda jest dobra, jest prawdą podstawową, 
łatwo rozumianą przez przeciętnego człowieka. Jeśli jednakże powiesz 
zwykłemu, niewykształconemu człowiekowi, że Bóg jest nieskończenie 
rozumny i mocny w Swej duchowej naturze, uchwyci on całkiem inną 
ideę niż tę, którą masz na myśli w swym wyrażeniu. 

Docenienie wyższej prawdy wymaga uprzedniego kształcenia
Wszystkie wyższe prawdy, choć intuicyjne, dają się urzeczywistnić tylko  
w oparciu o uprzednie kształcenie zaczynające się od prostych i podsta-
wowych zasad religii. Ta religia jest najczystsza, która daje Ci najczystszą 
ideę Boga, a absolutna religia wymaga absolutnego pojmowania przez 
człowieka swej własnej, duchowej natury. Jak zatem jest możliwe, żeby 
ignoranci kiedykolwiek byli w stanie osiągnąć etap absolutnej religii, 
jeśli pozostają ignorantami odnośnie podstawowych nauk i filozofii?
Tylko wtedy, gdy myśl się budzi, myśliciel nie pozostaje już dłużej igno-
rantem i staje się naturalnie zdolny do uchwycenia absolutnej idei religii. 
Taka jest prawda i Bóg uczynił ją taką w Swej nieskończonej dobroci, 
bezstronności i łasce. Praca ma swe wynagrodzenie, a próżniakowi 
nigdy się nie płaci. Im wyższa praca, tym większa zapłata – to użyteczna 
maksyma prawdy. Bezmyślny musi być zadowolony z przesądów, póki 
się nie obudzi i nie otworzy oczu na Boga miłości. 

Nieskończona łaska reformatora Śri Ćajtanji Mahaprabhu 
w wyjaśnieniu Bhagawata
Reformatorzy, z powodu uniwersalnej miłości i troski o dobro każdego, 
na różne sposoby czynią wysiłki, by bezmyślni napili się z kielicha zbawienia, 
ale oni mieszają to z winem i upadają na ziemię nieprzytomni pod 
wpływem odurzenia, gdyż wyobraźnia ma również moc kształtowania 
rzeczy takimi, jakimi nigdy nie były. Tak zaczęło się zło w zakonach 
żeńskich i zepsucie w Akhrach. Nie, nie możemy umniejszać i zniesła-
wiać Zbawiciela z Jeruzalem czy też Zbawiciela z Nadii za późniejsze zło 
uczynione przez niektórych wypaczonych zwolenników. Współczesny 
Luter, wbrew takim tanim krytykom, jest tym, czego potrzebujemy dla 
naprawy tego zła dzięki prawdziwej interpretacji pierwotnych nauk.
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Zasady Bhagawata dotyczące wolności i postępu
Dwie kolejne zasady charakteryzujące Bhagawata to wolność oraz ciągły 
postęp duszy w wieczności. Bhagawata uczy nas, że gdy żarliwie szukamy 
prawdy, Bóg ją nam daje, tak jak przekazał ją Wjasie. Prawda jest wieczna 
i niewyczerpalna. Dusza otrzymuje objawienie, kiedy tego mocno pragnie. 
Dusze wielkich myślicieli wieków minionych, którzy teraz żyją w sposób 
duchowy, często są blisko naszego ducha poszukiwań i asystują nam 
w jego rozwoju. Zatem Narada i Brahma towarzyszyli Wjasie. 

Jak prawda zmienia się w czasie za pośrednictwem innych?
Tak wiele naszych śastr, albo innymi słowy ksiąg myśli, nie zawiera 
wszystkiego, co możemy otrzymać od nieskończonego Ojca. Żadna 
książka nie jest pozbawiona błędów. Objawienie Boże jest Prawdą Abso-
lutną, ale rzadko jest otrzymywane i zachowywane w swojej naturalnej 
i pierwotnej czystości. Radzi się nam w czternastym rozdziale jedenastej 
Skhandy Bhagawata, aby wierzyć, że objawiona prawda jest absolutna, 
ale z biegiem czasu zabarwia się odcieniem natury tego, kto ją otrzymuje, 
i całkowicie się zmienia i przeistacza w błąd poprzez ciągłe przekazywanie 
z ręki do ręki, z wieku na wiek. Zatem prawdziwe objawienia z autenty-
cznych źródeł są ciągle konieczne po to, by utrzymać prawdę w jej 
pierwotnej czystości. 

Stąd konieczność wolności
Zatem ostrzega się nas, byśmy byli ostrożni w naszych studiach nad 
dawnymi autorami, obojętnie za jak mądrych by ich nie uznawano. Oto 
mamy pełną wolność, by odrzucić jakąkolwiek niewłaściwą ideę, która 
nie jest zatwierdzona przez spokój sumienia.

Osobiste doświadczenie Wjasy w tym względzie
Wjasa nie był usatysfakcjonowany tym, co zgromadził w Wedach, przed-
stawił w Puranach i skomponował w Mahabharacie. Spokój jego sumienia 
nie zatwierdził jego przeszłej pracy. Nakazywał mu z wnętrza: „Nie, Wjaso! 
Nie możesz spocząć zadowolony z błędnym obrazem prawdy, który został 
przedstawiony tobie przez mędrców minionych dni! Musisz pukać do 
drzwi niewyczerpanego składu prawdy, z którego poprzedni mędrcy 
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czerpali bogactwo natchnienia. Idź, idź aż do źródła prawdy, gdzie żaden 
pielgrzym nie spotyka się z jakimkolwiek rozczarowaniem.” Wjasa tak 
uczynił i uzyskał to, czego pragnął. Nam wszystkim doradzono, by 
uczynić to samo. Zatem wolność jest zasadą, którą musimy docenić jako 
najcenniejszy dar Boga. Nie możemy pozwolić, byśmy byli prowadzeni 
przez tych, którzy żyli i myśleli przed nami. W celu urzeczywistnienia 
prawdy musimy myśleć za siebie i próbować odkryć dalsze prawdy, 
które wciąż nie są odkryte czy też niedostosowane do obecnych warunków 
i okoliczności. W 23 tekście w 21 rozdziale jedenastej Skhandy Bhagawata 
doradzono nam, by przyjąć ducha śastr, a nie litery. 

phala-śrutir iyam nrnam na śreyo rocanam param 
śreyo vivaksaya proktam yatha bhaisajya-rocanam

Śrimad Bhagawata stoi po stronie religii wolności, nieskazitelnej 
prawdy i absolutnej miłości. (Bhag. 11.21.23)

Potrzeba także zasady postępu
Inną cechą jest postęp. Z całą pewnością wolność jest matką postępu. 
Święta wolność jest przyczyną postępu w górę i w górę, w wieczność 
i niekończące się działania miłości. Niewłaściwe użycie wolności jest 
przyczyną degradacji i wajsznawa musi zawsze ostrożnie używać tego 
wyższego i pięknego daru od Boga. Postęp Bhagawata opisany jest jako 
wzniesienie Duszy z Natury do Natury Boga, z Maji, absolutnej i nieskoń-
czonej energii, do samej transcendentalnej Absolutnej Osoby. Dlatego 
Bhagawata mówi o sobie:

nigama-kalpa-taror galitam phalam 
śuka-mukhad amrta-drava-samyutam 

pibata bhagavatam rasam alayam 
muhur aho rasika bhuvi bhavukah

Oto owoc drzewa myśli, osłodzony nektarem mowy Śukadewy. Oto 
świątynia duchowej miłości. O boscy mężowie! Rozkoszujcie się tym 
nektarem Bhagawata raz po raz, póki nie opuścicie tej śmiertelnej 
powłoki! (Bhag. 1.1.3)
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Następnie, w tym samym nastroju, saragrahi, czyli postępowy wajsznawa, 
dodaje:

surasa-sara-yutam phalam matra yat 
virasat adi-viruddha gunam ca tat 
tyajna viragamito madhu-payino 
rasika-sara-rasam piba bhavukah

Owoc drzewa myśli jest jak wiadomo kompozycją słodkości i przeciw-
stawnych zasad. O, pobożni mężowie! Niczym pszczoła spijająca 
miód z kwiatu, pijcie słodkie prawidło i odrzucie to, co tym nie jest.

Obrona zewnętrznej formy Bhagawata
Bhagawata jest bez wątpienia księgą trudną i tam, gdzie nie odnosi się 
do malowniczego opisu tradycji i życia poetyckiego, jej treść jest surowa, 
a jej gałęzie pokryte są strojem niespotykanej, sanskryckiej poezji. Dzieła 
filozoficzne muszą koniecznie być tego rodzaju. Dlatego komentarze
i przypisy są potrzebne do tego, aby pomóc nam w trakcie studiowania 
tej księgi. Najlepszym komentatorem jest Śridhar Swami, a najpraw-
dziwszym interpretatorem jest nasz wielki i szlachetny Ćajtanjadewa. 
Bóg błogosławi ducha naszych zacnych przewodników dla naszego 
wiecznego dobra.

Nasi szlachetni przewodnicy w zrozumieniu Bhagawata
Te wielkie dusze nie były po prostu ciałami świecącymi jak komety poja-
wiające się na firmamencie przez chwilę i znikające, gdy tylko ich misja
zostanie dokonana. Oni są jak wiele słońc oświetlających wszystko, aby 
dać światło i ciepło nadchodzącym pokoleniom. Długi czas upłynie, 
nim pojawią się inni o tak wzniosłym umyśle, pięknie i wielkości.

Naszym wyjątkowym przewodnikiem jest wielki Wjasa
Słowa Wjasadewy wciąż rozbrzmiewają w uszach teistów niczym pieśń 
wielkiego ducha słyszana z oddali! Badarikaśram! Cóż za okropna nazwa! 
Siedziba Wjasy i wybranej religii myśli! Pielgrzym powiada, że ta kraina 
jest zimna! Jakże potężnie geniusz Wjasy wzniecił żar filozofii w tak
ciągle ośnieżonym, chłodnym miejscu. Nie tylko ogrzał swój kraj, ale także 
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wysłał jego spokojne promienie aż po wybrzeża morza! Niczym wielki 
Napoleon w politycznym świecie obalił imperia i królestwa dawnych 
i minionych filozofii poprzez ogromne uderzenie transcendentalnych
myśli! Oto prawdziwa siła! 

Ateistyczni filozofowie sankhja, Ćarwak, dźiniści oraz buddyści drżeli 
ze strachu na bohaterskie przyjście duchowych uczuć i dzieł filozofa
Bhagawata! Armia ateistów składała się z grubiańskich i bezpłodnych 
istot, podobnych legionom stojącym pod proporcem upadłego Lucyfera. 
Lecz czyści, święci, duchowi żołnierze posłani przez Wszechmogącego 
Ojca Wjasy, byli niezwyciężeni i zawzięci wobec wroga, niszcząc wszyst-
kich niepobożnych i nieutwierdzonych.

Nasi następni przewodnicy to aćarjowie
Kto działa w świetle Boga, dostrzega najmniejsze rzeczy w stworzeniu. Kto 
dzierży moc Boga, jest niezwyciężony i przeogromny. Kto wykonuje 
przeznaczoną mu misję z boską świętością w sercu, nie ma zahamowań 
w wypełnieniu swojego obowiązku wobec rzeczy i myśli, które nie są 
święte. Bóg działa poprzez swych wysłanników, a ci określani są przez 
Wjasę jako inkarnacje mocy Boga. Wszystkie wielkie dusze były tego 
rodzaju inkarnacjami i potwierdzenie tego faktu mamy w Bhagawata:

avatara hy asankhyeya hareh sattva-nidher dvijah 
yathavidasinah kulyah sarasah syuh sahasraśah

O bramini! Bóg jest duszą zasady dobroci. Inkarnacje tej zasady są 
niezliczone! Tak jak tysiące strumieni wypływają z jednego 
niewyczerpanego źródła wody, tak te inkarnacje nie są niczym innym, 
jak tylko emanacją tej nieskończonej, dobrej mocy Boga, która jest 
pełna o każdym czasie. (Bhag. 1.3.26)

Dlatego też Bhagawata pozwala nam ogłosić Wjasę i Naradę jako 
śaktjaweśa awatarów nieskończonej mocy Boga, a duch tego wielkiego 
tekstu wychodzi daleko i honoruje wszystkich wielkich reformatorów 
i nauczycieli, którzy żyli i będą żyć w różnych krajach. Wajsznawa jest 
gotowy oddać cześć wszystkim wielkim osobom bez zważania na ich 
kastę lub kolor skóry, gdy są oni przepełnieni mocą Boga. 
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O powszechności religii Bhagawata
Zobaczmy jakże uniwersalna jest religia Bhagawata. Nie jest ona przezna-
czona jedynie dla pewnej grupy Hindusów, ale jest darem dla ludzkości 
w ogólności, bez względu na kraj pochodzenia, wychowanie społeczne, 
czy uwarunkowania kulturowe. Innymi słowy Wajsznawizm jest abso-
lutną miłością wiążącą ludzkość z niezmierzonym, nieuwarunkowanym 
i absolutnym Bogiem. 

Inwokacja
Niech pokój zapanuje na zawsze w całym wszechświecie dzięki ciągłemu 
rozwojowi jego czystości, dzięki wysiłkowi przyszłych bohaterów, którzy 
zgodnie z zapewnieniem Bhagawata będą obdarzeni błogosławieństwem 
i mocą pochodzą od Wszechmogącego Ojca, Stworzyciela, Żywiciela 
i Niszczyciela wszystkich rzeczy w Niebie i na Ziemi. 
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Język 
Bhagawata

Trzy różne i kardynalne części nauki
Nauki Śrimad Bhagawata dzieli się na trzy różne części, stosownie do 
(A) sambhandha, czyli związku, (B) abidheja, czyli funkcji lub czynności, 
które odnoszą się do związku, i (C) prajodźana, czyli celu lub owocu 
takiej czynności. 

Analityczne przedstawienie Śrila Dźiwy Goswamiego
Aforyzmy Upaniszadów,, które zawierają najwyższe nauki literatury 
wedyjskiej, są przedstawione w postaci systematycznych wykładów 
o wiedzy znanej pod trzema nazwami: sambandha, abidheja i projodźana, 
w dziele zwanym Brahmasutrą czy Wedantą. W dziele zatytułowanym 
Satsandharbha Śrila Dźiwa Goswami zastosował tę samą metodę do 
treści Śrimad Bhagawata. Dzieło to jest uważane za jedyną autentyczną 
bhaśja, czyli wyjaśnienie Brahmasutr. 

Sandarbhy Śrila Dźiwy Goswamiego
Jednak pierwsza z sześciu Sandarbh – Tattwasandarbha, zajmuje się 
wyjaśnieniem epistemologii transcedentalnej wiedzy i wzmiankuje 
również o celu, definicji i zakresie zasad klasyfikacji Brahmasutr. Jest 
ona kluczem do wiedzy, która jest przedstawiona w następnych pięciu 
Sandarbhach. Uczyniło to możliwym porównawcze studium religii na 
jedynej dopuszczalnej i naukowej podstawie. Dlatego swoje główne 
wnioski podsumowuje w następującej części i traktuje je jako wprowa-
dzające do studiów i docenienia nauk Bhagawata. 
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Transcendentalna epistemologia

Śri Kryszna i Jego moce
Pan Śri Kryszna, Ostateczna Rzeczywistość, jest Jednym Bez Wtórego. 
Kryszna, Absolutna Całość, jest różny od Swojej śakti, czy też mocy, 
zawierającej jej wewnętrzne i odróżnialne części w ich syntetycznym 
i analitycznym przejawieniu. Śri Kryszna jest Absolutem. Jego śakti jest 
częścią Absolutu w trzech różnych fazach przedstawiających trzy stany: 
Antaranga, Tatasztha oraz Bahiranga.

Antaranga śakti
Antaranga to to, co należy do Absolutnej Osoby. Jest również nazywana 
z tego względu Swarupa Śakti. Literalne znaczenie słowa antaranga 
brzmi: „to, co należy do wewnętrznego ciała”. Śakti tłumaczy się jako 
„moc” albo „energia”. 

Tatasztha Śakti
Tatasztha oznacza dosłownie: „to, co należy do niedefiniowalnej linii
granicznej między brzegiem morza a samym brzegiem”. Ta pośrednia 
moc nie należy do żadnej dającej się zdefiniować sfery osoby Kryszny.
Przejawia się na linii granicznej między wewnętrznym a zewnętrznym 
ciałem Absolutu.

Bahiranga Śakti
Moc, przejawiająca się na zewnątrz ciała, nazywana jest Bahiranga Śakti. 
Nie ma różnicy, dualizmu, pomiędzy ciałem a istotą Absolutnej Osoby. 
Różnica, jaka ma miejsce między wewnętrznym, zewnętrznym i grani-
cznym stanem Jego ciała, istnieje jedynie w pojęciu indywidualnej duszy.

Subiektywna bytność Śri Kryszny
Pomimo tego, że Kryszna jest Jednym Bez Wtórego, posiada liczne formy 
reprezentujące Jego zróżnicowanie subiektywnych przejawów. Subiek-
tywne istnienie Kryszny nie jest wystawione na jakiekolwiek przemiany. 
Dlatego Jego różne formy są oddzielnymi aspektami tej samej, pierwotnej 
formy, i przejawiają się zgodnie z różnym nastawieniem Jego sług. 
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Przemieniająca moc Śri Kryszny i Jego wola
Jednakże moc Śri Kryszny podlega przemianie poprzez Najwyższą wolę 
Jego Samego. Te przemiany mocy w przypadku Antaranga i Tatasztha 
Śakti są procesami wiecznymi. Jednakże w przypadku Bahiranga Śakti 
moc przemieniająca jest tymczasowym przejawem. Świat zjawiskowy, 
czy raczej kosmos, jest tworem zewnętrznej mocy Śri Kryszny. Absolutna 
Sfera jest przemianą wewnętrznej mocy. Dusze indywidualne są prze-
mianą mocy granicznej. 

Koncepcja parinati – zmiany substancjalnej – nie znajduje zastosowania 
w obrębie mocy wewnętrznej i granicznej. Ma swoje zastosowanie jedynie 
w przemianie mocy zewnętrznej. Wieczna przemiana mocy wewnętrznej 
nazywana jest tadrupabajbhawa, czyli przejawienie Widocznej Formy 
Boskości. Dusze indywidualne, dźiwy, są wiecznymi, nieskończenie 
małymi emanacjami granicznej mocy, zdolnej do oddania się wewnętrznej 
mocy, ale jednocześnie podatnej na oddzielenie się od działania wewnę-
trznej mocy.

Szkoła Wiśiśtadwajta Śri Ramanudźaćarji 
uzupełniona przez nauki Śri Ćajtanji
Koncepcja śakti – inaczej Absolutu zróżnicowanego – oraz przemiana 
i produkty, zostały rozwinięte przez Śri Ramanudźę w celu pokonania 
twierdzeń szkoły impersonalistycznej kewaladwajtywada przez wedyjską 
(lub – bardziej właściwie – przez Upaniszady, które sankcjonują ich 
słowa niezróżnicowanego monizmu). System Śri Ramanudźi nazywany 
jest Wiśiśtadwajta. Ukazuje on, że Jedność Absolutu nie jest naruszona 
przez jednostkowe istnienie Jego atrybutów oraz ich działań. Nauki Śri 
Kryszny Ćajtanji, które są identyczne z naukami Śrimad Bhagawata, 
uzupełniają i rozwijają tę koncepcje Śakti Śri Ramanudźaćarji w jego 
najważniejszej części. 

W jaki sposób różne metody są dostępne dla indywidualnych dusz?
Śri Krysznę określa się w Bhagawata jako Adwaja-gjana. Ten termin może 
być rozumiany jako Wiedza Absolutna, która nie może być poddana 
wątpliwościom. Zatem można ją zrozumieć jedynie poprzez całkowite 
oddanie. Dzięki odwzajemnieniu jawi się ono jako poznanie w duszy, 
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która w innym wypadku pozostałaby w sposób konstytucjonalny poza 
taką możliwością poznania.

Transcendentalna epistemologia jest zasadniczo odróżniona od empi-
rycznej epistemologii pod względem relacji, funkcji oraz przedmiotu. 
Opiera się to na rozumowaniu, że pierwsza odnosi się do bytów, które 
znajdują się całkowicie poza spektrum wysiłku poznawczego normalnie 
dostępnego ludziom tego świata. Ludzie pozostają pod wpływem oszo-
łomienia ze względu na ich tymczasowe cele. 

Na podstawie szczególnej, esencjonalnej, duchowej natury jednostko-
wych dusz i ich granicznej pozycji, wszystkie one posiadają istotową 
wolność w wyborze opcji całkowitej służebności lub biernej czy czynnej 
wrogości wobec Śri Kryszny. Te przeciwstawne nastawienia prowadzą je 
do przyjęcia odpowiednich metod dla realizacji obranych celów.

Zastosowanie i rezultat takich metod
Metody przyjęte dla czynnej wrogości wobec Absolutu, nazwane są: 
pratjaksza (bezpośrednia indywidualna percepcja) oraz paroksza (perce-
pcja zbiorowa zgromadzona w przeszłości i teraźniejszości). Metoda 
aporoksza (zanik indywidualnej i zbiorowej percepcji) prowadzi do po-
zycji neutralności.

Pratjaksza i paroksza są diametralnie przeciwne do metody zaaprobowa-
nej przez Bhagawata w celu poszukiwania Absolutu. Aporoksza ześlizguje 
się w stronę niezdrowych i negatywnych rezultatów, jeśli pozostaje na 
pozycji odrzucenia metody pratjaksza i aparoksza bez próby skierowania 
się w stronę transcendencji pozytywnej. Taki bierny sposób w istocie 
ostatecznie kończy się praktyką pasywnej wrogości wobec Absolutu 
i jako taki jest jeszcze bardziej godny potępienia, niż otwarta wrogość.

Jednakże żadna metoda, która jest powodowana w mniejszym lub 
większym stopniu intencją lub bezpośrednim działaniem mającym na 
celu ignorowanie, odrzucanie lub przeciwstawianie się Absolutnej Su-
premacji Śri Kryszny, nie może zostać rozpoznana jako odpowiednia 
dla celu, jakim jest poszukiwanie Prawdy. Innymi słowy jednostkowe 
dusze nie mogą zrozumieć subiektywnej natury Absolutu inaczej, jak 
jedynie poprzez szczere przyjęcie ich pełnej służebności wobec Kryszny 
i Jego wewnętrznej mocy.
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Przyczyna niepowodzenia w odnalezieniu Prawdy
Niepowodzenie jednostkowych dusz w odnalezieniu Prawdy jest wynikiem 
ich wrodzonej ułomności. Posiadają one doskonałą wolność wyboru 
między pełną służebnością wobec Śri Kryszny, a praktyką czynnej lub 
biernej wrogości wobec Niego. Nie istnieje żadna inna alternatywa dla 
nich. Jeśli wybiorą odmowę służenia, muszą praktykować wrogość lub 
obojętność wobec Absolutu. Ułomna jednostkowa dusza nie jest ogra-
niczana w aktywnym użyciu swej istotowej wolności wyboru. Pozwala 
się jej, dzięki niewielkiej, acz wspaniałej wynalazczości łudzącej mocy 
Śri Kryszny, na wykorzystanie funkcji wrogości i obojętności w obrębie 
powstrzymujących granic. Ciągłe rozmyślne wykorzystywanie takiej 
wrogości i obojętności wobec Absolutu przez ułomną duszę skutkuje 
samobójczą abdykacją wszystkich duchowych czynności i ich możliwości 
u rozmyślnego obrazoburcy. 

Metody zastosowane przez Bhagawata
Metody, które są zaadaptowane dla praktykowania czynnej i całkowitej 
służebności wobec Absolutu, są nazwane odpowiednio jako adhokszadźa 
(zewnętrzne, pełne szacunku służenie Transcendentalnemu Przedmiotowi 
Wielbienia) i aprakryta (wewnętrzna, poufna metoda służby Absolutowi). 
Bhagawata stosuje i wyjawia sposób poszukiwania Absolutu poprzez 
metodę adhokszadźa i aprakryta. Potępia metodę pratjaksza i paroksza, 
jednak uznaje właściwe użycie metody aparoksza. 

Metoda pratjaksza, paroksza i bierna aparoksza są nazywane aroha – 
procesem wstępującym. Właściwa aparoksza, adhokszadźa i aprakryta 
stanowią metody awaroha – proces zstępujący. Poprzez przyjęcie procesu 
wstępującego ułomna dusza zbliża się do samobójczego końca przez pozyty-
wne i negatywne ułomne manipulacje doczesnego doświadczenia, uzyska-
nego poprzez bezpośrednie i niebezpośrednie percepcje zmysłowe. 

Z drugiej strony, poprzez przestrzeganie procesu zstępującego, dusza 
może doświadczać niemotywowanej służby Absolutowi. Osiąga to dzięki 
szczeremu użyciu niepowstrzymywanej zdolności kierowania się w stronę 
Absolutu. Kiedy jest On zadowolony, zstępuje na plan nieznaczącego, 
ułomnego poznania duszy.
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Owoce osiągane przez różne metody
Owoce, które są doświadczane przez różne metody indywidualnych 
wysiłków, korespondują z poszczególnymi naturami celów, które ma się 
przed sobą. Metoda pratjaksza i paroksza celuje w dharmę (cnotę), arthę 
(użyteczność) i kamę (zadowolenia zmysłowe). Niewłaściwa metoda 
aparoksza ma na celu pseudo-mokszę (pseudo-wyzwolenie). Właściwa 
aparoksza chce osiągnąć pozytywną transcendencję. Adhokszadźa ma 
na celu bhakti, czyli pełną czci, transcendentalną służbę dla Absolutu. 
Metoda aprakryta prowadzi do premy – Boskiej Miłości.

Początek czystej metody teistycznej
Czysty teizm ma swój początek wtedy, gdy po raz pierwszy pojawia się 
pozytywne pragnienie służenia Absolutowi, który jest ponad zasięgiem 
czynności naszych zmysłów. Zakłada czystą percepcję faktu, że wszystkie 
empiryczne czynności nie są niczym innym, jak tylko rozmyślną praktyką 
nienaturalnej wrogości wobec absolutnej supremacji Śri Kryszny. 

Słowo adhokszadźa, użyte w Śrimad Bhagawata w stosunku do obiektu 
czczenia, odnosi się do faktu, że Kryszna zastrzegł sobie prawo nieokazy-
wania się ludzkim zmysłom. W ten sposób metoda teistyczna sama staje 
się godna zastosowania w zbliżeniu i doświadczeniu Istoty Absolutu. 

Ci, którzy w sposób naturalny pozostają zbuntowani wobec supremacji 
Śri Kryszny, poprzez przyjęcie zmysłowej działalności są oddaleni od 
jakiegokolwiek dostępu do jego obecności. Dzieje się tak w wyniku 
działania łudzącej mocy Kryszny. W ten sposób indywidualna dusza 
jest zawsze podatna na ułudę Maji (ograniczającej mocy). Takie owoce 
i odpowiednie warunki wynikające z oddawania się działaniom zmysłów 
w tej przyziemnej sferze o skończonym istnieniu, są efektem Maji, która 
działa ku zwiększeniu samobójczych dążeń zbuntowanych dusz.

Pośrednie ścieżki gjany i karmy
To właśnie w ten sposób osoba niechętna służbie dla Śri Kryszny, zostaje 
skierowana na ścieżki karmy i gjany. Przez proces wstępujący uzyskuje 
gorzkie doświadczenie praktyki wrogości do Kryszny w swej jaźni. Ten 
świat pełen jest osób rozmyślnie przywiązanych do tego samobójczego 
biegu. Oddane procesowi wstępującemu przebywają w sferze niewiedzy. 
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Metoda ta jest dalej charakteryzowana przez błędne założenie prawo-
mocności doświadczenia zmysłowego, które ma dostarczyć dalszych 
wskazówek w ich poszukiwaniach stanu doskonałej szczęśliwości.

Metoda zstępująca – awaroha
Metoda poszukiwania, w której Sama Prawda przejmuje inicjatywę 
w odsłanianiu Siebie, jest nazwana awaroha. Jest to proces zstępujący. 
Indywidualna dusza nie może posiadać dostępu do Absolutu z powodu 
niezwykle małej, oddzielonej i granicznej pozycji. Jej własna natura jest 
znikomą emanacją mocy. Jednakże może ona widzieć Prawdę wtedy, 
gdy Absolut jest zadowolony i objawi Swe przejawienie na tym samym 
planie, co jej znikome poznanie. 

W ten sposób zstępujący Absolut odsłania wiedzę
Prawdziwy teizm nie może się rozpocząć, dopóki indywidualna dusza 
nie ma możliwości służby Absolutowi. Dzieje się to dzięki przejawieniu 
zstąpienia Absolutu. Absolut przejawia Swoje przedstawienie pod po-
stacią imienia lub inaczej transcendentalnego boskiego dźwięku na 
ustach Swoich czystych wielbicieli. Diksza to połączenie z transcenden-
talną wiedzą pod postacią dźwięku, objawione poznaniu indywidualnej, 
pokornej duszy przez autorytatywnych przedstawicieli Absolutu. Jest to 
wedyjski sposób inicjacji do transcendentalnej wiedzy. 

Imię jest obiektem czczenia wszystkich czystych dusz. Transcenden-
talna służba dla Imienia, czyli bhakti, jest właściwą funkcją wszystkich 
dusz i jedynym sposobem odnajdywania Prawdy.

Spełnianie tej właściwej metody osiągania doskonałości
Właściwa metoda poszukiwania prowadzi do wzrastającej doskonałości 
bhakti i doświadczenia natury obiektu wielbienia. Bhagawata posługuje 
się dającym do myślenia zwrotem „rzeczywiście prawdziwa rzecz” 
(wastaba wastu), by oznaczyć Byt doświadczony przez właściwą metodę 
poszukiwania. Zgodnie z tym rozróżnia się pozorną i rzeczywistą prawdę, 
doświadczaną odpowiednio przez zwolenników metodą wstępującą 
albo zstępującą. Przyznaje też istnienie prawdy pozornej i jej zwolenników 
wraz z współistnieniem rzeczywistej prawdy i jej sług.
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Stopniowe pojmowanie Transcendentalnej Osoby
Prawdziwa koncepcja Absolutu jest doświadczana dzięki przestrzeganiu 
właściwej metody poszukiwania. Ostateczna Rzeczywistość jest nazy-
wana w szattwata-śastrach jako: Brahman, Paramatma i Bhagawan.

Koncepcja Brahmana kładzie nacisk na konieczność wykluczenia łudzą-
cego, dostępnego, ograniczonego doświadczenia prawdy pozornej.

Koncepcja Paramatmy szuka rzeczywistego połączenia między światem 
tymczasowym a Ostateczną Rzeczywistością. 

Obie te koncepcje są nie tylko niedoskonałe, ale również dalece wpro-
wadzają w błąd postrzeganie Absolutu. Koncepcja Bhagawana jako 
Transcendentalnej Osoby, do której można zbliżyć się jedynie dzięki 
śuddha-bhakti – czystemu oddaniu duszy, odpowiada pełnemu do-
świadczeniu Absolutu, które koniecznie również dopełnia i zawiera 
w sobie rywalizujące koncepcje Brahmana i Paramatmy.

Porównanie tych koncepcji jest jasno przedstawione we fragmentach 
Kadaća Damodary Swarupy, cytowanych w rozdziałach 1-2 i 10-11. Jest to 
również przedstawione przez Dźiwę Goswamiego w Tattwasandarbha.

Metoda bhakti – harmonia transcendencji i immanencji
Koncepcja Brahmana jest źle zrozumiana przez monistów (kewalad-
wajta szkoły Śankary), którzy całkowicie nieszczerze zakładają, że taka 
koncepcja odrzuca Transcendentną Osobowość oraz Postać Absolutu. 
Korzeń błędu leży w twierdzeniach szkoły impersonalistycznej, że przy-
znanie takiego rodzaju przymiotów Absolutu skutkuje wprowadzeniem 
niepożądanych cech prawdy pozornej, doświadczanej dzięki metodzie 
percepcji zmysłowej, w transcendentalną koncepcję Absolutnej Rzeczy-
wistości głównie przedstawianej przez pisma święte. 

Metoda śuddha-bhakti, wraz z pełnym rozpoznaniem konieczności 
transcendentalnej natury Ostatecznej Rzeczywistości, nie odrzuca jednak 
immanentnego i transcendentalnego powiązania Absolutu z dostępnym, 
przyziemnym doświadczeniem. Takiego rodzaju powiązanie jest również 
rozpoznane w niewłaściwy sposób w błędnej koncepcji Paramatmy 
u joginów. Jednakże koncepcja Bhagawana, doświadczana dzięki proce-
sowi śuddha-bhakti, wprowadza harmonię pomiędzy różnymi doświad-
czeniami jako drugorzędnymi fazami właściwej, transcendentalnej 
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Osoby Absolutu. Metody adhokszadźa i aprakryta same prowadzą do 
takiego doświadczenia. 

Subiektywna natura Absolutnej Osoby jest zgodna z tą harmonią
Sambandha, czyli związek, odnosi się do różnicy relacyjnej. Ostateczna 
Rzeczywistość jest jedna bez wtórego, pomimo, że różne aspekty Absolutu 
mogą się przejawiać na różne sposoby. Jedność Ostatecznej Rzeczywi-
stości wykazuje podobieństwo do pojęcia liczby całkowitej w koncepcji 
matematycznej, wskazując Siebie jako obiekt czczenia (Krysznę) oraz 
oznaczając Swą śakti w jej trzech aspektach i w jej przemianach i efektach. 
Dlatego pod pojęciem związku skupiają się wszystkie te części nauk 
Bhagawata, które odsłaniają wiedzę o subiektywnej naturze Kryszny, 
subiektywnej naturze Jego śakti (mocy) we wszystkich trzech aspektach, 
jak również o subiektywnej naturze czynności różnych aspektów mocy.

Pod pojęciem funkcji (abhidheja) zawarte są wszystkie te części nauk 
Bhagawata, które objawiają naturę transcendentalnego czczenia, a także 
jej negatywną stronę czynności pozostających w niezgodzie z Kryszną.

Pod pojęciem prajodźana (owocu) zawarte są te wszystkie części nauk 
Bhagawata, które dotyczą premy – duchowej miłości, oraz dharmy 
(cnoty), arthy (użyteczności), kamy (pożądania) i mokszy (zatopienia 
się w Absolucie).

Dźiwa Goswami jest interpretatorem Bhagawata
Te definicje związku, funkcji i owocu zostały dane nam przez Śri Dźiwę
Goswamiego w dziele Tattwasandarbha, które jest podstawą do jego 
porównawczego studium Śrimad Bhagawata zgodnie z tymi głównymi 
pojęciami. Koncepcja związku, funkcji i owocu różni się w zależności 
od metody poszukiwania prawdy.

Sambandha, czyli związek
Takie epistemologiczne założenia przedstawione wyżej w myśl Śri Dźiwy 
Goswamiego same mogą ułatwić nam w jakiejkolwiek racjonalnej formie 
genezę niezrozumienia, które tkwi w empirycznym myśleniu o Naturze 
Boskiej Osoby (puruszottama), który jest objawiony w Upaniszadach oraz 
w niedwuznacznej postaci w Śrimad Bhagawata.
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Wielbienie Boskiej Osoby jest funkcją duszy
Śrimad Bhagawata uznaje za Najwyższą Osobę (puruszottama) Krysznę. 
Wielbienie Śri Kryszny jest jedyną pełną, niemotywowaną czynnością 
wszystkich dusz. Jest jedynym kompletnym teistycznym czczeniem. 
Inne formy wielbienia stanowią nieskończoną gradację w porównaniu 
z kompletnym wielbieniem.

Bóg odwzajemnia się stosownie do pragnień wielbiciela
Czysty teizm, zawierający aktywne odwzajemnienie pomiędzy duszą 
a Boskością, nie zaistnieje, dopóki nie ma rzeczywistego doświadczenia 
transcendentalnej osoby Bhagawana Kryszny. Stopień doświadczenia 
koresponduje ze zdolnością miłości Jego wielbiciela. Właściwa postać 
Kryszny (swajamrupa) jest identyczna z istotą Kryszny i jest jedna bez 
wtórego. Istnieje nieskończenie wiele aspektów Najwyższego Pana, które 
emanują z Jego postaci. Różnorodne aspekty Absolutu są natury: tożsa-
mości, przejawu, ekspansji, części, cząstki części, zstępującej boskości 
(awatary). Te boskie aspekty, które są integralną częścią boskości w Jej 
pełni, są czczone przez wielbicieli stosownie do ich zdolności oddania. 

Aspekty śakti
Śri Kryszna posiada nieskończone moce (śakti). Trzy aspekty Jego śakti 
są rozróżniane przez indywidualne dusze. Te trzy aspekty to swarupa-
śakti, dźiwa-śakti i maja-śakti.

Związek pomiędzy Osobą a śakti
Moc Kryszny jest Jego atrybutem. Dlatego śakti jest przeciwną całością 
Absolutu w jej trzech aspektach i jej transformacjach. Związek służby 
utrzymywany jest pomiędzy Śri Kryszną i Jego mocą we wszystkich 
aspektach i przemianach. Skończony aspekt Boskiej Osoby emanuje 
z Postaci Samej w Sobie (swajamarupa), i jest związany ze Śri Kryszną 
pod postacią Boskich Służek, które są obdarzone mocą. 

Porządek klasyfikacji emanacji Boskiej Osoby
Te Boskie Osoby przedstawiają porządek i są klasyfikowane w kategoriach:
Przejawu Samego w Sobie (swajamaprakaśa), Istoty Tej Samej Postaci 
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(tadekatmarupa) oraz Postaci Boskiego Władcy (aweśarupa). Z tych 
trzech swajamprakaśa jest inną jaźnią swajamrupy, lecz jest również 
jedną bez wtórego. Tadekatmarupa i aweśarupa są wielorakie. Lista Bo-
skich Osób we wszystkich Ich aspektach jest przedstawiona w Bryhad-
-Bhagawatamrycie, Madhja, rozdz. 20, wersy 165-374. Każda z tych 
Boskich Osób posiada własną, absolutną siedzibę (Wajkuntha), gdzie 
otoczona jest przez niezliczone sługi. Te Wajkunthy przewyższają niezli-
czone światy skończonej egzystencji, stanowiącej sferę złudnej siły (Maja).

Stworzone własności boskich doskonałości
Śri Kryszna posiada 64 boskie cechy (aprakryta-guna), Śri Narajan, 
Najwyższy Obiekt czczenia, posiada ich 60. Brahma i Rudra, którzy 
władają różnymi siłami tego świata, stworzeniem i destrukcją, posiadają 
55 doskonałości, lecz nie w pełnym, boskim rozmiarze. Indywidualne 
dusze (dźiwy) posiadają 50 ze wszystkich cech Kryszny w nieskończenie 
małym rozmiarze. Szczegółowo jest to przedstawione przez Purany 
i objaśnione w pracach Goswamich.

Istota doskonałości Najwyższej Osoby, Śri Kryszny, jest objaśniona 
przez zasadę rasy, która jest zdefiniowana przez Śri Rupę jako „ekstaty-
czna zasada zagęszczonej słodkości, która jest smakowana przez Krysznę, 
a także jest odwzajemniana przez dusze indywidualne na planie, który 
przekracza przyziemne myślenie.” Śri Kryszna jest Postacią Samą w Sobie 
całej możliwości nektariańskiej zasady rasy (akhilarasamrytamurti).

Postać Kryszny wykracza poza wszystkie inne aspekty Boskiej Osoby, 
będąc źródłem wszystkich ras.

Swarupa śakti jest właściwym Absolutem
Najwyższy władca mocy, Kryszna, jest połączony ze Swoją antaranga-śakti, 
czyli mocą posiadającą Jego właściwą postać. Bhagawata odnosi to do 
służby szczególnej gopi (literalnie tej, która jest w pełni zdolna do służby 
dla Kryszny) będącej wybraną przez Krysznę spośród innych gopi. Innymi 
słowy jedyna swarupa czy antaranga-śakti jest w pełni doskonała. Jest ona 
Absolutem w postaci służenia. Ma ona swoją własną formę Śri Radhiki. 
Dwa aspekty swarupa-śakti, mianowicie tatasztha-śakti i bahiranga-śakti 
(Maja), objawią się w stanie pośrednim i poza sferą boskiej postaci. 
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Dźiwy (indywidualne dusze), są oddzielonymi nieskończenie małymi 
emanacjami tatasztha-śakti, podzielającymi esencję częściowej mocy 
duchowej. Dusze indywidualne pojawią się na linii granicznej między 
wewnętrzną a zewnętrzną sferą boskiej mocy. Nie posiadają locus standi 
w ich stanie tatasztha. W wieczny sposób są one wystawione na działanie 
swarupa-śakti lub maja-śakti. Chociaż właściwie przynależą do swarupa-
śakti, pomimo tego są poddane działaniu maja-śakti, jeśli tego chcą. Jeśli 
wybiorą podporządkowanie maja-śakti, wchodzą pod wpływ ignorancji 
co do swojej właściwej natury. Rezultatem tego jest potwierdzenie awersji 
do służby dla Śri Kryszny. W ten sposób zachodzi ułuda dusz, które po-
dróżują po świecie Maji. Konstytucja dusz indywidualnych w ich stanie 
rodzącym się a sfera Maji, porównane są do zewnętrznej i cienistej strefy 
słońca, podczas gdy pozycja antaranga-śakti jest jak wewnętrzna kula 
światła, siedziba boga słońca, która koresponduje ze Śri Kryszną. 

Dusze indywidualne są oddzielonymi, nieskończenie małymi emana-
cjami granicznej siły. Znajdują się pomiędzy przeciwnymi dążeniami 
śakti-swarupy i Maji. Są one różne od częściowych emanacji swarupa-
śakti z jednej strony i od produktów maja-śakti z drugiej.

Dusze indywidualne w swej właściwej, granicznej pozycji, konfrontują 
się z alternatywnym wyborem pomiędzy oddaniem się częściowej mocy 
z jednej strony i pozornej dominacji nad mocą ułudy z drugiej. Kiedy 
dusza wybiera drugą alternatywę, zapomina o swoim związku oddania 
z wewnętrzną mocą i o oddaniu się Śri Krysznie poprzez taką moc. 
Nigdy nie jest możliwe dla uwarunkowanej duszy zrozumienie natury 
służby dla Śri Kryszny, która jest wykonywana przez Jego wewnętrzną 
moc. Istnieje zatem kategoryczne rozróżnienie pomiędzy funkcją duszy 
indywidualnej i mocy wewnętrznej nawet na planie służenia. Czytelnicy, 
którzy powierzchownie czytają komentarze Śridhara Swamiego do 
Bhagawata, są podatni na pominięcie ważności różnicy, która została 
wyraźnie ustanowiona przez komentatora. Jeśli ktokolwiek przypusz-
czałby na podstawie ścisłego komentarza Śridhara, że funkcja duszy 
indywidualnej jest identyczna z wewnętrzną mocą, to jest on tuż od 
popełnienia błędu filantropii.

Śridhar Swami nie powinien być uważany za należącego do szkoły 
monistycznej, której to monizm jest treścią pewnych uczonych szkoły 
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impersonalistycznej. Śridhar Swami opisał z prawdziwym ezoterycznym 
wglądem funkcje Ramy i innych przejawów Śrimati Radhiki – wewnętrz-
nej mocy – w swoim komentarzu do Bhagawata. Jest on autorytetem 
w komentarzach nad wiecznymi lila Boskiej Osoby w Jego różnych 
aspektach i awatarach. Historycznie Śridhar Swami należy do szkoły 
Wisznu Swamiego – założyciela szkoły śuddhadwajty – i wyznaje nie-
wzruszone oddanie do Nrysimha Wisznu.

Komentarze Śrila Śridhara Swamiego zostały uzupełnione systemem 
aćintjabhedabheda-tattwa głoszonym przez Krysznę Ćajtanję Mahaprabhu. 
W dziełach Śri Rupy, Sanatany, Dźiwy, Kryszna Dasa Kawiradźa oraz 
w komentarzach Śri Wiśwanatha Ćakrawartiego, przedmiot działania 
wewnętrznej mocy i duszy indywidualnej przedstawiono szczegółowo 
według doktryny aćintjabhedabheda-tattwa. Stanowi to najistotniejszy 
wkład wajsznawizmu gaudija dla sprawy czystego teizmu. Kluczem do 
porównawczego studium działania wewnętrznej mocy na planie transcen-
dentalnym jest treść tańca rasa przedstawionego na stronach Bhagawata. 
System śuddhadwajty nie stoi w sprzeczności z gaudija wajsznawizmem 
pomimo skupienia się drugiego na tym szczególnym aspekcie. Zarówno 
Ramanudźa czy też Madhwa nie potraktowali przedmiotu działania 
wewnętrznej mocy w sposób obszerny.

Gdy dusza indywidualna wybiera całkowite oddanie się służbie wewnę-
trznej mocy, ma możliwość służenia nieskazitelnej Osobie Absolutu. 
Stan kajwalja, wspomniany w Bhagawata, jest stanem niezmąconego 
oddania do Osoby Absolutu. Jest to również wyjaśnione w tym sensie 
w komentarzach Śridhara Swamiego. Niezmącona służba oddania, która 
była głoszona przez Wisznu Swamiego i którą wyznaje Śridhar Swami, 
stanowi podstawę nauk Śrimad Bhagawata. 

Moniści wyobrażają sobie, że postać przedmiotu czczenia istnieje tylko 
na planie świata przyziemnego, oraz że w ostatecznym rozrachunku nie 
ma czynności wielbienia. Innymi słowy odrzucają możliwości lila 
i wiecznych, transcendentalnych czynności Kryszny. Śrimad Bhagawata 
zdecydowanie i jasno odrzuca takie bezpodstawne uzurpacje. Istnieje 
całkowite odrzucenie odnoszenia się do sfery przyziemnej w transcenden-
talnej czynności śuddha-bhakti. Moniści odrzucają możliwość całkowitej 
nieobecności wszystkich przyziemnych odniesień w transcendentalnych 
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przejawach. Jest absurdem zaliczanie Śridhara Swamiego, który jest kano-
nicznym komentatorem lila opisanych w Bhagawata, do monistów, którzy 
odrzucają samą możliwość transcendentalnych czynności. 

Słowo „czynność” nie oddaje znaczenia słowa lila. Odnosi się raczej 
do krija, czyli przyziemnych czynności. Transcendentalna czynność nie 
ma ani początku, ani końca. Istnieje oczywiście względność w lila, lecz 
nie jest to względność światowych czynności, czyli krija. Rozumowanie, 
że lila może mieć koniec, jest spowodowane pomieszaniem koncepcji 
lila i krija. Śuddha-bhakti należy do kategorii lila. We Wryndawan gopi 
służą Krysznie swym niekonwencjonalnym uczuciem miłości. Pełna 
doskonałość tej służby nie może zostać odkryta na podstawie ułomnego 
sądu i bez wiary w absolutnie dobrą naturę niemotywowanej służby na 
planie Wradźi. 

Funkcja uwarunkowanej duszy jest dwojakiego rodzaju. Funkcja, 
która spełniana jest przez system warnaśrama dla uwarunkowanej duszy, 
nie jest przeciwna śuddha-bhakti. Śrimad Bhagawata przedstawia system 
warnaśrama z punktu widzenia czystego oddania. W ten sposób dostarcza 
inteligentnego obrazu sytuacji duszy uwarunkowanej w czasie jej podróży 
w tym świecie. Duchowa wartość systemu warnaśrama leży w tym, iż 
przyznaje ona możliwość działania uwarunkowanej duszy, która nosi 
w sobie duchowe wartości i ukierunkowana jest na czystą służbę dla 
Absolutu na planie transcendentalnym. Reguły warnaśrama służą nadaniu 
celu działalności uwarunkowanej duszy. Natura tego teistycznego celu 
warnaśramy jest przedstawiona w Śrimad Bhagawata. Nie znajdziemy 
tego w innych śastrach.

Mahaprabhu, Śri Kryszna Ćajtanja, jest wielkim nauczycielem czystej, 
duchowej funkcji wszystkich dusz w jej najbardziej rozwiniętej formie. 
Jego nauka jest tożsama z Bhagawata. Pozostaje ona w zgodzie z zasadą 
kajwalja szkoły śuddhadwajta, do której należy Śridhar Swami. Jednakże 
kajwalja z Bhagawata jest całkowicie różna od koncepcji zatopienia się 
w Brahmanie szkoły kewaladwajta.

Abhidheja – funkcja
Natura wiecznej funkcji czystych dusz została wskazana wyżej. Śrimad 
Bhagawata 1.2.6 stwierdza, że bhakti, służba Adhokszadźi (transcenden-
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talnemu) Bhagawanowi (Absolutnej Osobie posiadającej wszystkie 
atrybuty) jest funkcją wszystkich indywidualnych dusz w ich czystym, 
duchowym stanie. Bhakti-rasamryta-sindhu stwierdza, że funkcja śuddha-
bhakti nie jest zmącona przez światowy intelektualizm, utylitarne, 
etyczne lub nieetyczne działanie. Śuddha-bhakti jest jedyną właściwą 
funkcją wszystkich indywidualnych dusz i jest umiejscowiona na planie 
transcendentalnym. Jednak każde działanie jest w sposób potencjalny 
zdolne do transcendentalnej służby Absolutowi. Wisznu Purana stwierdza, 
że działanie zalecane przez system warnaśrama ma wartość jedynie ze 
względu na fakt, że jedynym obiektem duchowej służby jest Wisznu.

Bhagawata 11.17-18 czyni rozróżnienia pomiędzy czynnościami 
paramahamsy i czynnościami uwarunkowanych dusz w systemie 
warnaśrama. Warnaśrama nie jest czystym, duchowym życiem, które 
wiedzie w pełni wyzwolona dusza, raczej jest etapem przygotowującym 
do takiego życia. Nie jest też życiem zatopionym w zmysłowości, jakie 
prowadzą ludzie poza systemem warnaśrama. Każda forma działalności 
poza systemem warnaśrama ma swe źródło w pozbawionej znaczenia, 
złośliwej wrogości wobec Absolutnej Prawdy. Takie czynności są z natury 
ateistyczne. Materialny świat jest sferą sprzyjającą działaniu dusz, które 
to działanie cechuje się czynną awersją wobec Absolutu. Warunki takich 
czynności są dostarczone przez oszałamiającą moc. Stanowią one sferę 
niewiedzy, duchową ignorancję, czyli aćit. Jednak gdy tylko działanie ćit 
– jasnego poznania – powstaje w duchowej, zagubionej duszy, zostają 
usunięte takie pozbawione wiedzy czynności tego świata, jak również 
uleganie kuszeniu zwodniczej siły.

Różne aspekty spekulacji
Nie ma punktu wspólnego między czystą, duchową funkcją, a działaniem 
uwarunkowanej duszy w uścisku niewiedzy. Jedno nie łączy się z drugim. 
Z tej przyczyny czysta, duchowa funkcja, nie może zostać nigdy zrozu-
miana przez wysiłki archeologów, historyków, filozofów itp. tego świata.
Takie empiryczne spekulacje usiłują manipulować Absolutną Osobą. 
Należą one do sfery niewiedzy i stanowią aktywne odrzucenie Istoty 
Absolutu. Przez zaangażowanie w takie spekulacje nasza duchowa natura 
jest pozbawiona jej właściwej funkcji.
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Działanie zalecone przez system warnaśrama jest obliczone na przeciw-
działanie przejętemu ateistycznemu kierunkowi wszystkich światowych 
czynności, które są nieuniknione w uwarunkowanym stanie. Różnica 
między świadomym działaniem ateistycznej, błądzącej duszy, a działaniem 
osób należących do społeczności warnaśrama i czystą duchową funkcją 
w pełni wyzwolonych dusz – pramahamasów – jest wskazana w takich 
tekstach, jak Mundaka Upaniszad 3.1.2, Śwetaśwatara Upaniszad 4.6.7 
oraz Bhagawata 11.11.6.

Istotne cechy sługi
Czynności, do których skłania popęd zmysłowej przyjemności, stwarzają 
nieharmonijną różność tego świata. Ten, kto jest uzależniony od świato-
wych przyjemności, patrzy na wszystko w wypaczony sposób. Kiedy 
taka osoba zacznie wykonywać właściwe czynności jej czystej, duchowej 
natury wobec transcendentalnego Mistrza – jedynego Odbiorcy wszyst-
kich służb w wiecznym świecie, wówczas pojawia się prawdziwy obraz 
w jej wizji służenia. Nie może być niewiedzy i cierpienia, jeśli na świat 
patrzymy w Jego prawdzie. 

Szkoła Gaudija-wajsznawa
Popęd do przyjemności zmysłowej wyraża siebie w instytucji rodziny 
i społeczeństwa ludzi ukierunkowanych na świat. Są to pułapki złudnej 
energii. Ale te same pułapki są użyte przez przebudzoną duszę jako in-
strumenty służby dla Absolutu. Hymny Bhagawata zawsze objawiają 
oświeconej duszy wieczną służbę dla Absolutu na najwyższym planie, 
tożsamą z Osobą Gaurasundara. W tym kontekście mogę odnieść się do 
interpretacji Bhagawata, które zostały dostarczone przez komentarze 
szkoły Gaudija-wajsznawa. Czytamy w tych komentarzach, że hymny 
Śrimad Bhagawata 11.5.33-34, które wydają się wychwalać Śri Rama-
ćandrę jako idealnego męża, oddają w istocie cześć Śri Krysznie Ćajtanji. 
Nie jest to bynajmniej przypadek zmieniania znaczenia tekstu, by po-
twierdzić zachciankę komentatora. Język Śrimad Bhagawata objawia 
prawdziwe znaczenie tej księgi tylko oświeconej duszy. To znaczenie jest 
diametralnie różne od tego, co nawet najbardziej uczeni lingwiści mogą 
przypuszczać w swej ślepej, empirycznej pysze. 
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Najwyższy aspekt służby
Bhagawata daje najwyższą pozycję gopi (duchowej pasterce Wryndawany), 
pełniącej służbę dla Kryszny. W opisie tańca rasa (miłosny taniec w kręgu), 
wskazuje na wyjątkową naturę służby Radhiki i innych pasterek.

Śri Radhika służy Krysznie sama, jak i jednocześnie w wielu formach 
mieszkańców Wradźi. Służby innych pasterek, Nandy i Jaśody, Śridamy 
i Sudamy, wszystkich przyjaciół i sług Kryszny we Wradźi, są integralną 
częścią służby Śri Radhiki. Śri Gurudew należy do wewnętrznej grupy 
sług. Jest on Boską Manifestacją Istoty dla objawiania form i czynności 
wszystkich duchowych sług Śri Kryszny. Funkcja Śri Gurudewa jest 
fundamentalnym faktem w lila Wradźi, gdzie Śri Krysznie służy się jako 
władcy wszystkich ras. Słudzy we Wradźi dbają o zadowolenie zmysłów 
Kryszny w każdy sposób. Śri Gurudew jest Boskim Przewodnikiem 
rozbudzającym czynności służby we Wradźi.

Natura transcendentalnych lila
Natura transcendentalnych Wradźa-lila jest opacznie rozumiana przez 
empiryczne studium Bhagawata. Granice empirycznego wnioskowania 
są osiągane poprzez spekulacje metody paroksza. Dzięki odrzuceniu 
empiryzmu, reprezentowanego przez metodę aparoksza, doświadczone 
zostają koncepcje Brahmana i Paramatmy. Jednakże i te nie są obiektami 
czczenia. Już pisaliśmy, że czynności służby są możliwe tylko na planie 
adhokszadźa, który daje doświadczenie majestatyczności Absolutu jako 
Śri Narajana. Aprakryta Wradźa-lila – centralny temat Bhagawata – jest 
najwyższą formą doświadczenia adhokszadźa.

Zaloty Kryszny we Wradźi podobne są do zwykłych światowych miłostek. 
Seksualność we wszystkich postaciach jest całkowicie odpychającym 
zajęciem w przyziemnej sferze. Dlatego nie jest możliwym zrozumienie, 
w jaki sposób podobne, transcendentalne czynności, mogą być najbar-
dziej doskonałą i piękną służbą dla Absolutu. Niemniej jednak jest 
możliwie uznanie, przynajmniej w pewnym stopniu, prawdy o narracji 
Bhagawata, jeśli zgodzimy się przystać na racjonalność doktryny, która 
mówi, że przyziemny świat jest niezdrowym odbiciem sfery Absolutu, 
i że ten świat przedstawia się na skali wartości, która jest odwrotnością 
wartości absolutnych, w którym rzeczywistość jest jedynie cieniem.
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Przestroga dla czytelnika
Postać narracji Bhagawata, transcendentalny plan Wradźa-lila, manife-
stuje swe zejście na plan naszej przyziemnej wizji w symbolicznej postaci, 
odzwierciedlającej to, co koresponduje z przyziemnymi zdarzeniami. 
Jeśli jesteśmy gotowi, z jakiegokolwiek powodu, podważyć transcen-
dentalny symbolizm narracji Bhagawata, nie jesteśmy w stanie uniknąć 
niepożądanych i pośpiesznych wniosków odnośnie natury najwyższej, 
najbardziej doskonałej i urzekającej postaci miłosnej służby dla Boskości, 
wobec której inne formy służby są jak ścieżki doprowadzające.

Seksualność symbolizuje najwyższą atrakcję i szczyt słodkości trans-
cendentalnej służby. W miłosnych zdarzeniach Wradźi sekret wiecznego 
życia jest ukazany w pełnej doskonałości w oddaniu czystych dusz. 

Przyglądając się lila Kryszny możemy zauważyć pewne znaczące różnice 
pomiędzy miłosnym zalotami Kryszny a przyziemnym czynnościami 
związanymi z seksualnością. Wiek Śri Kryszny jest poniżej lat jedenastu. 
Duchowe pasterki nigdy nie są brzemienne z Kryszną. Dzieci Kryszny 
należą do mniej doskonałych lila z Dwaraki. Przypuszczenie, że jest to 
wytworem antropomorficznych spekulacji, jest największą obrazą wobec
boskich lila. Śrimad Bhagawata stwierdza, że prawdziwe doświadczenia 
autentycznej natury Wradźa-lila w realizacji metody śrauta, jest jedy-
nym lekarstwem dla wszystkich uwarunkowanych dusz dotkniętych 
chorobą przyziemnej seksualności.

Konwencje cywilizowanego społeczeństwa dla regulacji związków seksu-
alnych osiągają etyczną doskonałość w systemie warnaśrama. Osoba 
należąca do społeczeństwa warnaśrama może docenić przejrzystą moralną 
czystość życia Wajkunthy i Ajodhji, choć nie może zrozumieć jej duchowej 
natury. W tych realiach Bóg jest idealnym mężem. Etyczne restrykcje 
związków seksualnych, panujące w Ajodhji w postaci związków monoga-
micznych, są wolniejsze w Dwarace, gdzie Absolut manifestuje pełniejszą 
Osobowość i pojawia się w przebraniu męża poligamicznego. Konwencje 
małżeństwa są zniesione we Wryndawanie, gdzie świętość kobierca staje 
się drugorzędna, a gra miłosna objawia się w pełni w Krysznie. 

Duchowa funkcja w jej czystej postaci posiada swój odpowiednik 
w czynnościach przyziemnych, z tą różnicą, że jej przedmiot, sposób 
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działania i instrumenty są czystym duchem. Stanowi to niepojętą różnicę 
między duchową funkcją a czynnościami przyziemnymi. Stanowi to 
również pewien rodzaj wyjaśnienia faktu, że czynności we Wradźi, od-
powiadające najlepszym działaniom na planie przyziemnym, porównu-
jąc są najmniej zadowalające dla Śri Kryszny. 

Jedynym obiektem wszystkich duchowych czynności jest zadowolenie 
zmysłów Śri Kryszny. Kiedy Kryszna jest zadowolony, Jego słudzy do-
świadczają niezmąconej radości. Jest to odwrotnością tego, co dzieje się 
w tym świecie. Działanie, dające szczęście osobie, która jest w nie zaan-
gażowana, samo w sobie posiada atrakcję na planie przyziemnym. Jednak 
taka samolubna przyjemność nigdy nie jest pożądana na planie duchowej 
służby. Sfera przyziemnej przyjemności zmysłowej jest w ten sposób 
ostro odróżniona od duchowej służby w obrębie jej jakości i celu działania. 
Pragnienie przyziemnej przyjemności jest potencjalne, wrodzone u duszy, 
lecz nie sprzyja jej. Jednak może być pielęgnowane, jeśli dusza tego chce. 
Jednakże taka praktyka prowadzi do zawieszenia jej prawdziwe naturalnej 
cechy służenia. Współczesna cywilizacja nie podejrzewa swojej własnej 
degradacji jedynie z powodu poszukiwania przyziemnych przyjemności. 
Umysł i ciało człowieka posiadają naturalną zdolność do zmysłowego 
zadowolenia, i wszystkie jego zwykłe, przyziemne czynności, są prakty-
kowane w celu realizacji tego.

Z tego powodu bardzo niewielu ludzi w tym świecie może pojąć zna-
czenie stwierdzeń Bhagawata i innych duchowych pism, że czysta istota 
duszy posiada naturalną zdolność do służenia jedynie Absolutowi, która 
jest całkowicie sprzeczna z przyziemnym życiem zmysłowym.

W transcendentalnej służbie dla Absolutu zdolność (możliwość), postać 
i składniki, są przejrzystą, całkowicie dobrą, żywą realnością. W tym 
całkowitym odsłonięciu właściwej natury osoby poprzez doskonałość 
jej służby, jest ona zdolna do pełnego doświadczenia swojej prawdziwej 
istoty. Takie nieuwarunkowane, pokorne działanie zbliżania się w kierunku 
Absolutnej Prawdy, jest również koniecznie tożsame z doświadczeniem 
doskonałej wolności duszy wyrażającej się w najwyższych formach jej 
czynności służenia.
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Prajodźana – owoc
W stanie pełnej realizacji czynności czystej duszy osoba staje się kwali-
fikowana do wzięcia udziału w transcendentalnych rozrywkach (lila) 
Kryszny (Bhagawata 1.7.10 i komentarz Śridhara Swamiego do tegoż). 
Doświadczenie tej całkowicie pochłaniającej miłości do Śri Kryszny jest 
owocem (prajodźana) wiecznej, duchowej działalności czystych dusz. 
Krysznie służy bezpośrednio Jego wewnętrzna moc jako Jego jedyna 
małżonka. Mieszkańcy Wradźi – sfera tej wewnętrznej służby – są ema-
nacją postaci boskiej mocy. Są oni uczestnikami Jego rozrywek, jako że 
wszystkie te istoty przejawiają naturę pełnej służby dla Boga. Nie jest tak 
z duszami ludzi, które są podatne na pokusy łudzącej twarzy częściowej 
mocy, która w ten sposób zapobiega uczestnictwu w transcendentalnych 
rozrywkach tym, którzy są spoza Wradźi. My, wędrowcy w tej przyziem-
nej sferze, jesteśmy trzymani z dala od rzeczywistości Wradźi poprzez 
ułudę twarzy boskiej mocy.

Dusze indywidualne, które nie są integralną częścią wewnętrznej 
mocy, nie mają „automatycznego” wstępu w rzeczywistość Wradźi. Brak 
im też spontanicznej miłości do Kryszny. Jest możliwe dla nich osią-
gnięcie miłości do Kryszny pod warunkiem, że zostaną zaakceptowane 
jako sługi mieszkańców Wradźi.

Pierwsze pojawienie się zdolności do spontanicznej miłości do Kryszny 
w duszy indywidualnej wznosi ją do pozycji madhjama-bhagawata 
(średni etap służby dla Śri Kryszny). Jest on różny od etapu maha-
bhagawata, w którym to dusza miłuje Śri Krysznę. Znajdując się pod 
wpływem wewnętrznej mocy, staje się ona – jako sługa mieszkańców 
Wradźi – zdolna do uczestnictwa w miłosnych czynnościach najwyższej 
postaci służenia.

W zależności od „nastroju” (powściągliwość, bojaźń, służenie) dzięki 
praktyce czystej służby madhjama-bhagawata stopniowo rozwija służenie 
mieszkańcom Wradźi w niekonwencjonalnych sposobach działania na 
planie najwyższej miłości do Kryszny. Stopniowo nad powściągliwością 
i bojaźnią przewagę zyskuje rosnąca pewność i bliskość obiektu najwyż-
szej miłości. W ten sposób duchowa wizja zostaje udoskonalona w zgodzie 
z naturalną zdolnością indywiduum i dostępuje ono doświadczenia swej 
pełni istoty, jego osobistego, duchowego „ja”.
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Goloka-Wryndawana może zostać doświadczana w symbolicznej 
Wryndawanie, którą może zobaczyć każdy w tym świecie, kogo miłość 
jest doskonała nie inaczej, jak poprzez łaskę mieszkańców transcenden-
talnej Wradźi. Największe błędy niezrozumienia przedmiotu Wradźa-lila 
Śri Kryszny pojawiają się wówczas, gdy te warunki nie są spełnione. 
Osoby będące pod grzesznym wpływem złudnej energii niewiedzy są 
poddane takiemu niezrozumieniu w tej czy innej postaci. Skazane są na 
ujrzenie jedynie zwykłego skrawka ziemi we Wryndawanie i na praktyki 
rozwiązłej rozpusty w przebraniu rozrywek we Wradźi Kryszny.

Jednak prawdziwa, ezoteryczna wizja maha-bhagawata jest całkowicie 
różna od doświadczeń oszołomionej ludzkości. Opisano to w Bhagawata 
10.35.9-10 oraz w Ćaitanja-ćaritamrycie, Madhja-lila 17.55.

„Kiedy Śri Kryszna Ćajtanja ujrzy kawałek lasu, zdaje mu się, że jest 
to Wryndawan; kiedy spojrzy na wzgórze, bierze je za Gowardhana.”




