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Słowo wstępne 

 

Rozmowy miedzy Śri Śrimad A.C. Bhaktivedantą Swamim Prabhupadem a Bobem Cohenem, 

pracownikiem Korpusu Pokoju w Indii.  

 

W poszukiwaniu celu życia młody pracownik Korpusu Pokoju przewędrował pół świata i trafił na 

starożytną wyspę w Zachodnim Bengalu. Tam, w małym bambusowym domku na świętej ziemi 

Mayapur, między wodami Gangesu i Sarasvati, znalazł się u stóp największego świętego 

nauczyciela Indii, nauczyciela, który potrafił powiedzieć mu wszystko, co kiedykolwiek chciał 

wiedzieć... 

 

Wprowadzenie 

 

 

Zanim spotkałem Śrila Prabhupada, określenia takie jak Bóg, życie duchowe, były dla mnie bardzo 

niejasne. Religia interesowała mnie zawsze, lecz zanim spotkałem bhaktów ze świadomości 

Kryszny, nie miałem właściwej perspektywy, aby prowadzić owocne dociekania w zakresie życia 

duchowego. To, że istnieje Stwórca, dyktuje po prostu zdrowy rozsądek – ale kim jest Bóg? Kim ja 

jestem? Uczęszczałem do szkoły żydowskiej i studiowałem filozofię orientalną, lecz nigdy nie 

uzyskałem zadowalających odpowiedzi na swoje pytania.  

 

Mantrę Hare Kryszna po raz pierwszy usłyszałem w Greenwich Village, w Nowym Jorku, pod 

koniec roku 1968.  

 

Hare Kryszna Hare Kryszna  

Kryszna Kryszna Hare Hare  

Hare Rama Hare Rama  

Rama Rama Hare Hare  

 

Intonowanie było urzekające i sprawiało mi dużą przyjemność. Mantra utkwiła mi w pamięci 

i wkrótce zacząłem żałować, że nie wziąłem od bhaktów jakiegoś czasopisma. Później wyjaśniono 

mi, że zasiane zostało wtedy transcendentalne nasienie, które mogło w końcu zaowocować miłością 

do Boga.  

 

Parę miesięcy później natknąłem się na ulotkę z mantrą Hare Kryszna, 

która obiecywała: "Śpiewaj te imiona Boga, a twoje życie stanie się 

wzniosłe!" Zacząłem od czasu do czasu intonować i przekonałem się, 

że mantra istotnie uspokaja umysł.  

 

W roku 1971, po uzyskaniu dyplomu na wydziale chemii, wstąpiłem do 

Korpusu Pokoju i jako wykładowca udałem się do Indii. Tam pytałem 

o ruch Hare Kryszna. Przyciągało mnie intonowanie, intrygowała 

filozofia i byłem ciekawy, czy ten ruch jest autentyczny. Przed udaniem 

się do Indii kilkakrotnie odwiedziłem świątynię Kryszny w Nowym 

Jorku, lecz nie sądziłem, by wyrzeczone, jak mi się wydawało, życie 



bhakty było czymś odpowiednim dla mnie.  

 

W Indii po raz pierwszy spotkałem bhaktów w październiku 1971 roku podczas festiwalu, który 

zorganizowali w Kalkucie. Wyjaśnili mi wtedy cel yogi i uzmysłowili potrzebę pytania o życic 

duchowe. Odniosłem wrażenie, że odprawiane przez nich rytuały i ceremonie nie były nudnymi 

sentymentalnymi obowiązkami, lecz realnym, sensownym sposobem życia.  

 

Jednakie na początku bardzo trudno było mi zrozumieć filozofię świadomości Kryszny. Moje 

zachodnie wychowanie przeszkadzało mi na wiele subtelnych sposobów zrozumieć rzeczy, które 

były jasne jak słońce! Ale na szczęście bhaktowie przekonali mnie o potrzebie praktykowania paru 

podstawowych wyrzeczeń i dzięki temu zyskałem pewien wgląd w życic duchowe. Kiedy teraz 

przypominam to sobie, widzę, jak powierzchowne i mgliste było moje pojęcie o duchowości 

i transcendentalnej egzystencji. W listopadzie 1971 roku miałem krótkie spotkanie ze Śrila 

Prabhupadem i w niedługi czas po nim postanowiłem zostać wegetarianinem. (Byłem dumny 

z tego, że jestem wegetarianinem, ale później Śrila Prabhupad przypomniał mi że wegetarianami są 

nawet gołębie.)  

 

W lutym 1972 roku spotkałem w Kalkucie kilku bhaktów, którzy zaprosili mnie na festiwal do 

Mayapur (na świętą wyspę położoną 90 mil na północ od Kalkuty). Miało się tam odbyć święto ku 

czci Pana Caitanyi Mahaprabhu, który uważany jest za inkarnację Samego Kryszny. Planowałem 

wówczas podróż do Nepalu, ale Korpus Pokoju odmówił mi zezwolenia na opuszczenie Indii, tak 

więc udałem się do Mayapur.  

 

Wyruszyłem do Mayapur, myśląc, że zostanę tam najdłużej dwa dni, ale ostatecznie spędziłem tam 

tydzień. Byłem na tej wyspie jedynym człowiekiem z Zachodu, który nie był bhaktą. A ponieważ 

mieszkałem z bhaktami na ich terenie, miałem wyjątkową okazję bliższego zapoznania się ze 

świadomością Kryszny.  

 

Trzeciego dnia festiwalu zaproszono mnie do Śrila Prabhupada, który mieszkał w małej chatce – na 

pół ceglanej, na pół słomianej – wyposażonej w dwa lub trzy proste sprzęty. Śrila Prabhupad 

poprosił, żebym usiadł, a później zapytał, jak się czuję i czy mam jakieś pytania. Bhaktowie 

wyjaśnili mi, że Śrila Prabhupad potrafi odpowiedzieć na moje pytania, gdyż reprezentuje sukcesję 

uczniów mistrzów duchowych. Miałem wrażenie, że Śrila Prabhupad rzeczywiście może wiedzieć, 

o co chodzi w tym świecie. Tak twierdzili zresztą jego uczniowie, a ja ich podziwiałem 

i szanowałem. Z takim więc nastawieniem zacząłem zadawać pytania. I tak, mimowolnie, 

w prawidłowy sposób, czyli przez pokorne zadawanie pytań o życie duchowe, zbliżyłem się do 

guru, czyli mistrza duchowego.  

 

Wydawało mi się, że Śrila Prabhupad był ze mnie zadowolony. Odpowiadał na moje pytania przez 

kilka następnych dni. Zadawałem je przeważnie z akademickiego punktu widzenia, ale jego 

odpowiedzi zawsze były osobiste, tak abym mógł rzeczywiście uduchowić swoje życie. Jego 

odpowiedzi były logiczne, naukowe, wyczerpujące i zdumiewająco jasne. Zanim spotkałem Śrila 

Prabhupadę i jego uczniów, życie duchowe było dla mnie zawsze niejasne i mgliste. Ale rozmowy 

ze Śrila Prabhupadą były realistyczne, zrozumiałe i ekscytujące! Śrila Prabhupad cierpliwie starał 

się pomóc mi zrozumieć, że Kryszna, Bóg, jest najwyższym odbiorcą przyjemności, najlepszym 

przyjacielem i najwyższym właścicielem. Wynajdywałem wiele przeszkód, by nie uznać tego, co 

oczywiste, a mianowicie, że aby zrozumieć Boga muszę poważnie podejść do świadomości Boga. 

Jednak Śrila Prabhupad nieugięcie, chociaż życzliwie, do tego mnie nakłaniał. I choć trudno było 

mi wyrazić to, co myślałem, Śrila Prabhupad rozumiał każde moje pytanie i doskonale na nie 

odpowiadał.  

 

Bob Cohen  



14 sierpnia 1974 

 

 

Śrila Prabhupad 

 

 

Śri Śrimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupad pojawił się w tym świecie w roku 1896 

w Kalkucie, w Indiach. Swego mistrza duchowego, Śrila Bhaktisiddhantę Sarasvati Goswamiego, 

po raz pierwszy spotkał w Kalkucie, w roku 1922. Bhaktisiddhanta Sarasvati, oddany Bogu 

wybitny uczony i założyciel sześćdziesięciu czterech Gaudiya Math (instytutów wedyjskich), 

polubił tego wykształconego młodego człowieka i przekonał go, aby poświęcił swe życie nauczaniu 

wiedzy wedyjskiej. Śrila Prabhupad został jego studentem, a jedenaście lat później (1933), 

w Allahabadzie, formalnie inicjowanym uczniem.  

 

Podczas pierwszego spotkania, w 1922 roku, Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura poprosił Śrila 

Prabhupadę, aby rozpowszechniał wiedzę wedyjską w języku angielskim. W latach następnych 

Śrila Prabhupad napisał komentarz do Bhagavad-gity, pomagał w pracach Gaudiya Matha, a w roku 

1944, bez niczyjej pomocy, zainicjował wydawanie ukazującego się dwa razy w miesiącu 

czasopisma w języku angielskim. Sam go redagował, własnoręcznie przepisywał na maszynie 

i robił korektę szpaltową. Sam nawet za darmo rozprowadzał pojedyncze egzemplarze i starał się 

zdobywać środki na utrzymanie publikacji. Od chwili ukazania się pierwszego numeru, czasopismo 

to nigdy nie przestało się ukazywać; obecnie publikują je jego uczniowie na Zachodzie.  

 

Doceniając oddanie i filozoficzne wykształcenie Śrila Prabhupada, w roku 1947 Towarzystwo 

Gaudiya Vaisnava nadało mu honorowy tytuł "Bhaktivedanta".  

 

W roku 1950, mając pięćdziesiąt cztery lata, Śrila Prabhupad wycofał się z życia rodzinnego, 

a cztery lata później przyjął porządek vanaprastha, aby mieć więcej czasu na swe studia i pisanie 

książek. Śrila Prabhupad udał się do świętego miasta Vrindavany, gdzie żył w bardzo skromnych 

warunkach w średniowiecznej świątyni Radha-Damodara. Tam przez kilka lat oddawał się 

gruntownym studiom i pisaniu. W roku 1959 przyjął wyrzeczony porządek życia (sannyasę). 

W świątyni Radha-Damodara Śrila Prabhupad rozpoczął pracę nad dziełem swego życia, 

wielotomowym tłumaczeniem i komentarzem do osiemnastu tysięcy wersetów Śrimad-Bhagavatam 

(Bhagavata Purany). Napisał również Łatwą podróż na inne planety.  

 

W roku 1965, po opublikowaniu trzech tomów Bhagavatam, Śrila Prabhupad przybył do Stanów 

Zjednoczonych, aby wypełnić misję swego mistrza duchowego. Od tego czasu Śri Śrimad 

Bhaktivedanta Swami napisał ponad czterdzieści tomów autoryzowanych tłumaczeń, komentarzy 

i podsumowujących studiów filozoficznych i religijnych klasyków Indii.  

 

Kiedy w roku 1965 Śrila Prabhupad przybył po raz pierwszy do Nowego Jorku, był praktycznie bez 

grosza. Po niemalże roku borykania się z wielkimi trudnościami, w lipcu 1966 roku założył 

Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny. Pod jego troskliwym przewodnictwem 

Towarzystwo w ciągu dziesięciu lat rozrosło się w światową konfederację prawie stu aśramów, 

szkół, świątyń, instytutów i społeczności farmowych.  

 

W roku 1972 Śrila Prabhupad wprowadził na Zachodzie wedyjski system edukacyjny stopnia 

podstawowego i średniego, zakładając w Dallas (Texas) szkołę Gurukulę. Na początku uczęszczało 

do niej troje dzieci, lecz do początku roku 1975 liczba ich zwiększyła się do stu pięćdziesięciu.  

 

Z inspiracji Śrila Prabhupada rozpoczęto też budowę wielkiego międzynarodowego centrum 

w Śridhama Mayapur w Zachodnim Bengalu, India. Miejsce to ma być także siedzibą planowanego 



Instytutu Studiów Wedyjskich. Podobnym projektem jest też wspaniała świątynia Kryszna-

Balarama i Międzynarodowy Dom Gościnny we Vrindavan, w Indii. Są to ośrodki, w których mogą 

zamieszkać ludzie z Zachodu, aby doświadczyć kultury wedyjskiej z pierwszej ręki.  

 

Jednak najbardziej znaczącym dorobkiem Śrila Prabhupada są jego książki. Wysoko cenione 

w kręgach uniwersyteckich za autorytatywność, głębię i jasność, używane są jako standardowe 

podręczniki na wielu uczelniach wyższych. Prace Śrila Prabhupada zostały przełożone na 

większość głównych języków świata. Wydawnictwo Bhaktivedanta Book Trust, założone w roku 

1972 wyłącznie w celu publikowania dzieł Śrila Prabhupada, stało się w ten sposób największym na 

świecie wydawcą książek z dziedziny filozofii i religii Indii.  

 

Pomimo swego zaawansowanego wieku, Śrila Prabhupad – w przeciągu zaledwie dwunastu lat – 

czternaście razy okrążył kulę ziemską, dając wykłady na sześciu kontynentach. Pomimo takiego 

ożywionego trybu życia, Śrila Prabhupad nie przestawał pisać. Jego prace stanowią prawdziwą 

bibliotekę filozofii, religii, literatury i kultury wedyjskiej. 

 

 

Rozdział 1   

 

Wszechatrakcyjny Kryszna – 27.02.1972 

 

 

Bob: Kto to jest naukowiec?  

 

Śrila Prabhupad: Ten, kto zna rzeczy takimi, jakimi są.  

 

Bob: Sądzi, że zna prawdziwą postać rzeczy.  

 

Śrila Prabhupad: Słucham?  

 

Bob: Ma nadzieję, że zna rzeczy takimi, jakimi są.  

 

Śrila Prabhupad: Nie, on powinien je znać. Zwracamy się do naukowca, gdyż powinien on mieć 

właściwą wiedzę na temat różnych rzeczy. A Kryszna znaczy "wszechatrakcyjny".  

 

Bob: Wszechatrakcyjny.  

 

Śrila Prabhupad: Tak. Gdyby Bóg nie był wszechatrakcyjny, to jak mógłby być Bogiem? 

Człowiek ma jakieś znaczenie, gdy jest atrakcyjny. Nieprawdaż?  

 

Bob: Tak, to prawda.  

 

Śrila Prabhupad: Tak więc Bóg musi być atrakcyjny i to atrakcyjny dla wszystkich. Jeśli więc 

Bóg ma jakieś imię, lub jeśli chcesz Mu nadać jakieś imię, możesz wybrać tylko imię "Kryszna".  

 

Bob: Ale dlaczego tylko imię "Kryszna"?  

 

Śrila Prabhupad: Ponieważ jest On wszechatrakcyjny. Kryszna znaczy "wszechatrakcyjny".  

 

Bob: Aha, rozumiem.  

 

Śrila Prabhupad: Właśnie. Bóg nie ma imienia, ale my nadajemy Mu imiona odpowiednio do Jego 



cech. Jeśli jakiś człowiek jest piękny, nazywamy go "pięknym". Jeśli jest inteligentny, nazywamy 

go "mądrym". Zatem imię nadaje się odpowiednio do cech. A ponieważ Bóg jest wszechatrakcyjny, 

tylko Jego można nazwać imieniem Kryszna. Kryszna znaczy wszechatrakcyjny, a to zawiera 

wszystko.  

 

Bob: A co, jeśli chodzi o imię "wszechmocny"?  

 

Śrila Prabhupad: Cóż... Jeśli nie jesteś potężny, to jak możesz być wszechatrakcyjny?  

 

Śyamasundar (amerykański bhakta, sekretarz Śrila Prabhupada): To zawiera wszystko.  

 

Śrila Prabhupad: Wszystko. Musi być On bardzo piękny, musi być bardzo mądry, bardzo potężny, 

bardzo sławny...  

 

Bob: Czy Kryszna jest atrakcyjny dla drani?  

 

Śrila Prabhupad: O, tak! On był również największym draniem.  

 

Bob: Jak to?  

 

Śrila Prabhupad: (śmiejąc się) Ponieważ, zawsze dokuczał gopi.  

 

Śyamasundar: Dokuczał?  

 

Śrila Prabhupad: Tak. Czasami, kiedy Radharani była poza domem, Kryszna Ją atakował, a kiedy 

upadała i wołała: "Kryszno, nie dręcz mnie w ten sposób" – upadali i Kryszna wykorzystywał tę 

sposobność, żeby Ją pocałować. (Śrila Prabhupad śmieje się.) Radharani była bardzo zadowolona, 

ale na pozór Kryszna był największym draniem. Jeśli draństwa nie byłoby w Krysznie, to jak 

mogłoby ono istnieć w tym świecie? Zgodnie z naszą definicją Bóg to ten, kto jest źródłem 

wszystkiego. Jeśli draństwa nie ma w Krysznie, to jak może się ono manifestować... Ponieważ On 

jest źródłem wszystkiego. Z tym, że Jego łobuzerstwo jest tak przyjemne, że wszyscy je wielbią. 

 

Bob: A co z draniami, którzy nie są tak przyjemni?  

 

Śrila Prabhupad: Nie, draństwo nie jest wcale czymś dobrym, ale Kryszna jest absolutny. On jest 

Bogiem, dlatego Jego draństwo też jest dobre. Kryszna jest wszechdobry. Bóg jest dobry.  

 

Bob: Rozumiem.  

 

Śrila Prabhupad: Dlatego, kiedy On staje się draniem, to również jest dobre. Taki jest Kryszna. 

Draństwo nie jest dobre, ale gdy dopuszcza się go Kryszna, jest ono również dobre, jako że On jest 

absolutnie dobry. Trzeba to zrozumieć.  

 

Bob: Czy są jacyś ludzie, którym Kryszna nie wydaje się atrakcyjny?  

 

Śrila Prabhupad: Nie. On jest atrakcyjny dla wszystkich ludzi. Dla kogo miałby być 

nieatrakcyjny? Podaj tylko jakiś przykład: "Dla tego człowieka czy tej żywej istoty. Kryszna nie 

jest atrakcyjny". Znajdź tylko taką osobę.  

 

Bob: Dla tego, kto chce dokonać w życiu rzeczy, które według niego nie są właściwe, ale mimo to 

pragnie osiągnąć potęgę, prestiż, pieniądze...  

 



Śrila Prabhupad: Tak.  

 

Bob: ...Bóg może nie być atrakcyjny. Dla niego Bóg może nie być atrakcyjny, gdyż powoduje, że 

czuje się on winnym.  

 

Śrila Prabhupad: Nie, nie Bóg. Takiego człowieka pociąga zdobycie potęgi. Człowiek chce 

osiągnąć potęgę czy bogactwo, nieprawdaż'? Ale nikt nie jest bogatszy od Kryszny. Dlatego 

Kryszna jest dla takiej osoby atrakcyjny.  

 

Bob: Jeśli osoba, która pragnie zdobyć bogactwo, modli się o nie do Kryszny, to stanie się bogata?  

 

Śrila Prabhupad: O, tak!  

 

Bob: Można w ten sposób zdobyć bogactwo?  

 

Śrila Prabhupad: O, tak. Jeśli modlisz się do Kryszny o bogactwo, Kryszna uczyni cię bogatym, 

ponieważ jest wszechpotężny.  

 

Bob: A jeśli ktoś postępuje niewłaściwie, lecz modli się o bogactwo, to zdobędzie je mimo 

wszystko?  

 

Śrila Prabhupad: Tak. Modlenie się do Kryszny nie jest złe.  

 

Bob: Faktycznie.  

 

Śrila Prabhupad: (podśmiewając się) Tak czy inaczej, osoba ta modli się do Kryszny, więc nie 

możesz powiedzieć, że jest zła.  

 

Bob: Tak.  

 

Śrila Prabhupad: Kryszna mówi w Bhagavad-gicie: api cet su-duracaro bhajate mam ananya-

bhak. Czytałeś to?  

 

Bob: Tak. Nie znam tego w sanskrycie, ale znam wersję angielską.  

 

Śrila Prabhupad: Hmm...  

 

Bob: "...Jeśli nawet najgorszy z ludzi modli się do Mnie..."  

 

Śrila Prabhupad: Tak.  

 

Bob: "... To będzie wyniesiony".  

 

Śrila Prabhupad: Tak. Kiedy zaczyna modlić się do Kryszny, nie jest to złe. Dlatego Kryszna jest 

wszechatrakcyjny. Wedy mówią, że Prawda Absolutna, czyli Najwyższa Osoba Boga, jest oceanem 

wszelkiej przyjemności – raso vai sah. Każdy za kimś tęskni, gdyż czuje w tym jakiś smak. 

 

Bob: Co, proszę?  

 

Śrila Prabhupad: Pewien smak. Powiedzmy, że jakiś człowiek pije. Dlaczego to robi? Ponieważ 

w piciu odnajduje jakiś smak. Człowiek pragnie pieniędzy, gdyż one pozwalają mu doznać 

pewnego smaku.  



 

Bob: Co oznacza ten smak?  

 

Śrila Prabhupad: (do Śyamasundary) Jaka jest definicja smaku?  

 

Śyamasundar: Zamiłowanie, przyjemność.  

 

Bob: OK.  

 

Śrila Prabhupad: Przyjemny smak. A więc Wedy mówią: raso vai sah. Rasa jest dokładnym 

tłumaczeniem słowa smak. (Wchodzi Malati, żona Śyamasundary, niosąc na tacy jedzenie.) Co to?  

 

Malati: Smażona oberżyna.  

 

Śrila Prabhupad: Ach! Wszechatrakcyjna! Wszechatrakcyjna! (Śmiech.)  

 

Śyamasundar: Jak rozumieć to, że Kryszna jest największym naukowcem?  

 

Śrila Prabhupad: Jest nim, ponieważ wie wszystko. Naukowcem jest ten, kto gruntownie zna dany 

temat. To jest naukowiec. A Kryszna – On wie wszystko.  

 

Bob: Jestem teraz wykładowcą w szkole wyższej.  

 

Śrila Prabhupad: Tak, uczenie. Lecz jak możesz uczyć, jeśli nie masz doskonałej wiedzy? To 

nasze pytanie.  

 

Bob: A jednak można uczyć nie mając doskonałej wiedzy.  

 

Śrila Prabhupad: To oszustwo. To nie jest uczenie. To jest oszukiwanie. Tak jak mówią 

naukowcy: "Najpierw istniała bryła... a potem nastąpiło stworzenie. Przypuszczalnie. Być 

może..."Cóż to jest? Po prostu oszustwo! To nie uczenie, to oszukiwanie.  

 

Bob: Pozwól, że powtórzę to, co powiedziałeś dzisiaj rano – to było interesujące. Pytałem o cuda, 

a ty odpowiedziałeś, że tylko głupiec w nie wierzy, bo – załóżmy, że jesteś dzieckiem, a ktoś 

dorosły podnosi ten stół. Dla dziecka to jest cud. Albo jesteś chemikiem i łączysz kwas z zasadą 

powodując dym, wybuch czy cokolwiek, Dla kogoś bez wiedzy jest to cud. Ale za wszystkim kryje 

się jakiś proces. Kiedy więc widzisz jakiś cud, dowodzi to po prostu braku wiedzy o danym 

procesie. Zatem tylko głupiec uwierzy w cuda. Popraw mnie, jeśli powiedziałem coś niewłaściwie...  

 

Śrila Prabhupad: Tak, tak.  

 

Bob: Powiedziałeś, że kiedy pojawił się Jezus, ludzie byli mniej wykształceni i potrzebowali 

pomocy cudów. Nie jestem pewien, czy dokładnie tak powiedziałeś.  

 

Śrila Prabhupad: Tak, tak. Cuda są dla osób nie mających wiedzy.  

 

Bob: Pytałem o to w odniesieniu do wszelkich cudotwórców, o których słyszy się w Indii.  

 

Śrila Prabhupad: Kryszna jest największym cudotwórcą.  

 

Bob: Tak.  

 



Śrila Prabhupad: Tak oznajmiła Kunti... 

Bob: Czy, nie mając doskonałej wiedzy, mogę po prostu uczyć niektórych rzeczy Na przykład 

mogę...  

 

Śrila Prabhupad: Możesz uczyć tego, co sam wiesz.  

 

Bob: Tak, ale nie powinienem rościć sobie pretensji do uczenia więcej niż sam wiem.  

 

Śrila Prabhupad: Tak, to jest oszustwo.  

 

Śyamasundar: Innymi słowy, nie można uczyć prawdy, mając częściową wiedzę.  

 

Śrila Prabhupad: Tak. Żadna istota ludzka nie może tego zrobić. Ludzka istota ma niedoskonałe 

zmysły. Jakże więc może uczyć doskonałej wiedzy? Przypuśćmy, że Słońce widzisz jako dysk. Nie 

masz środków, by zbliżyć się do Słońca. Jeśli powiesz, że można je zobaczyć przez teleskop czy 

coś takiego, to są to urządzenia stworzone przez ciebie, a ty jesteś niedoskonały. Jakże więc może 

być doskonałe twoje urządzenie? Zatem twoja wiedza o Słońcu jest niedoskonała. Nie ucz zatem 

o Słońcu, jeśli nie masz o nim doskonałej wiedzy, gdyż w ten sposób oszukujesz.  

 

Bob: Czy mogę uczyć, że Słońce jest przypuszczalnie oddalone o 93 000 000 mil?  

 

Śrila Prabhupad: Skoro tylko używasz słowa "przypuszczalnie", nie jest to stwierdzenie naukowe.  

 

Bob: Wydaje mi się w takim razie, że prawie cała nauka jest nienaukowa.  

 

Śrila Prabhupad: O to właśnie chodzi!  

 

Bob: Cała nauka opiera się na przypuszczeniach, że to czy tamto.  

 

Śrila Prabhupad: Tak. Uczą niedoskonale. Tak jak robią tak dużą reklamę o Księżycu. Czy 

myślisz, że cała ich wiedza jest doskonała?  

 

Bob: Nie.  

 

Śrila Prabhupad: A zatem?  

 

Bob: Na czym polega prawdziwy obowiązek nauczyciela w społeczeństwie? Powiedzmy, 

wykładowcy w szkole wyższej. Co powinien robić na sali wykładowej?  

 

Śrila Prabhupad: Na sali wkładowej? Powinieneś po prostu uczyć o Krysznie.  

 

Bob: Nie powinien uczyć o...  

 

Śrila Prabhupad: Nie. To obejmie wszystko. Jego celem powinno być poznanie Kryszny.  

 

Bob: Czy naukowiec może przekazywać wiedzę o łączeniu kwasu z zasadą – i podobną wiedzę 

tego rodzaju – z Kryszną jako jej celem?  

 

Śrila Prabhupad: Jak to możliwe?  

 

Bob: Jeśli... Kiedy zgłębisz jakąś dziedzinę wiedzy, odkrywasz ogólne tendencje natury, które 

wskazują na istnienie siły kontrolującej...  



 

Śrila Prabhupad: Wyjaśniłem to już parę dni temu. Zapytałem pewnego chemika, czy zgodnie ze 

wzorami chemicznymi wodór i tlen łącząc się razem dadzą wodę. Dadzą?  

 

Bob: Tak. 

 

Śrila Prabhupad: A więc mamy ogromną ilość wody w Oceanie Atlantyckim i Spokojnym. Ile 

potrzeba było do tego składników chemicznych?  

 

Bob: Ile?  

 

Śrila Prabhupad: Tak. Ile ton?  

 

Bob: Mnóstwo!  

 

Śrila Prabhupad: A więc kto ich dostarczył?  

 

Bob: Bóg.  

 

Śrila Prabhupad: Ktoś musiał ich dostarczyć.  

 

Bob: Tak.  

 

Śrila Prabhupad: To właśnie jest nauka. Możesz uczyć w ten sposób.  

 

Bob: Ale czy trzeba zadawać sobie trud, by uczyć, że kwas połączony z zasadą zneutralizują się?  

 

Śrila Prabhupad: To ta sama rzecz. Jest tak wiele reakcji, w których dochodzi do wzburzenia się 

płynów. Kto je przeprowadza? Kto dostarcza kwasu i zasady? (Następuje długa przerwa.)  

 

Bob: Pochodzą z tego samego źródła co woda.  

 

Śrila Prabhupad: Tak. Nie możesz wytworzyć wody, dopóki nie masz wodoru i tlenu. Tak więc 

tutaj mamy jej bezmiar – nie tylko Atlantyk czy Pacyfik. Istnieją miliony planet i miliony Oceanów 

Atlantyckich i Spokojnych. Któż więc stworzył tę wodę z wodoru i tlenu i jak jej dostarczył? To 

nasze pytanie. Ktoś musiał jej dostarczyć, bo jakże inaczej by powstała?  

 

Bob: Ale czy powinno się uczyć również tego, jak wytwarzać wodę z wodoru i tlenu? Czy powinno 

się uczyć procesu ich spalania? To znaczy, że spalasz razem wodór i tlen...  

 

Śrila Prabhupad: To rzecz drugorzędna i niezbyt trudna. Tak jak Malati zrobiła te purisy (rodzaj 

pieczywa). Była więc mąka, było ghee (oczyszczone masło) i ona zrobiła z tego purisy. Ale jeśli nie 

mielibyśmy ghee i mąki, to jak możemy zrobić purisy? Bhagavad-gita zawiera takie oznajmienie: 

"Woda, ziemia, ogień, powietrze – to Moje energie". Czym jest twoje ciało? To zewnętrzne ciało 

jest twoją energią. Wiesz o tym? Twoje ciało jest zrobione z twojej energii. Na przykład, jem...  

 

Bob: Tak.  

 

Śrila Prabhupad: Wytwarzam więc pewną energię i ona utrzymuje moje ciało.  

 

Bob: Aha, rozumiem.  

 



Śrila Prabhupad: Tak więc twoje ciało zbudowane jest z twojej energii.  

 

Bob: Ale pożywienie, które jesz, zawiera energię słoneczną.  

 

Śrila Prabhupad: Daję więc przykład. Trawiąc pożywienie, wytwarzam pewną energię, która 

podtrzymuje istnienie mojego ciała. Jeśli nie dostarczasz swojemu ciału właściwej energii, słabnie 

ono albo choruje. Twoje ciało jest zbudowane z twej własnej energii. Tak samo to gigantyczne ciało 

kosmiczne – wszechświat – jest wykonane z energii Kryszny. Jakże możesz temu zaprzeczyć? Tak 

jak twoje ciało zbudowane jest z twej energii, tak ciało wszechświata musi być wytworzone 

z czyjejś energii. Tym kimś jest Kryszna. (Następuje długa przerwa.) 

 

Bob: Będę musiał pomyśleć o tym, żeby to zrozumieć.  

 

Śrila Prabhupad: Cóż tu jest do rozumienia? To fakt. (Śmieje się.) Codziennie rosną ci włosy. 

Dlaczego? Ponieważ masz pewną energię.  

 

Bob: Tę energię uzyskuję z pożywienia.  

 

Śrila Prabhupad: Tak czy inaczej uzyskałeś tę energię! I dzięki niej rosną ci włosy. Jeśli więc 

twoje ciało powstaje dzięki twojej energii, podobnie cała olbrzymia manifestacja zbudowana jest 

z energii Boga. To Fakt. Nie jest to twoja energia.  

 

Bob: Tak. Aha, rozumiem to.  

 

Bhakta: Podobnie, czy planety w tym wszechświecie nie są energią Słońca – produktem energii 

Słońca?  

 

Śrila Prabhupad: Tak, ale kto stworzył Słońce? Jest ono energią Kryszny. Jest ono ciepłem, 

a Kryszna mówi: bhumir apo 'nalo vayuh – "Ciepło jest Moją energią". Słońce reprezentuje energię 

cieplną Kryszny. Nie jest twoją energią. Nie możesz powiedzieć: "To ja stworzyłem Słońce". Ale 

ktoś musiał je stworzyć i Kryszna mówi, że On to zrobił. A my wierzymy Krysznie. Dlatego 

jesteśmy krsnaitami.  

 

Bob: Krysznaitami?  

 

Śrila Prabhupad: Tak. Nasza wiedza jest doskonała. Jeśli powiem, że ciepło jest energią Kryszny, 

nie możesz temu zaprzeczyć, gdyż nie jest ono twoją energią. W twoim ciele istnieje pewna 

określona ilość ciepła. Podobnie, ciepło jest energią jakiejś osoby. A czyją? Kryszny. Kryszna 

mówi: "Tak, to Moja energia". Zatem moja wiedza jest doskonała. Jestem największym 

naukowcem, ponieważ przyjmuję opinię największego naukowca. Ja sam mogę być głupcem, ale 

ponieważ przyjmuję wiedzę od największego uczonego, wobec tego jestem największym uczonym. 

I nie mam żadnych kłopotów.  

 

Bob: Proszę?  

 

Śrila Prabhupad: Bez problemu staję się największym uczonym, ponieważ otrzymuję wiedzę od 

największego uczonego. (Następuje długa przerwa.) "Ta ziemia, woda, ogień, powietrze, eter, 

umysł, inteligencja i ego – to Moich osiem oddzielonych energii".  

 

Bob: Oddzielone energie?  

 

Śrila Prabhupad: Tak. Tak jak mleko. Czym ono jest? Jest oddzieloną energią krowy. 



(Śyamasundar i Bob, zaskoczeni, śmieją się ze zrozumieniem.) Czy nie tak? Jest manifestacją 

oddzielonej energii krowy.  

 

Śyamasundar: Jest ono jak produkt uboczny?  

 

Śrila Prabhupad: Tak.  

 

Bob: Co to znaczy, że ta energia jest oddzielona od Kryszny?  

 

Śrila Prabhupad: "Oddzielona" oznacza, że mleko powstało z ciała krowy, ale krową nie jest. To 

jest oddzielenie.  

 

Bob: A zatem ta Ziemia i wszystko inne powstało z Kryszny, ale nie jest Kryszną?  

 

Śrila Prabhupad: Nie jest Kryszną. Albo możesz powiedzieć, że jednocześnie jest Kryszną i Nim 

nie jest. To jest nasza filozofia. Jedność i odmienność. Nie możesz powiedzieć, że rzeczy te są 

odmienne od Kryszny, ponieważ bez Kryszny one nie istnieją. Ale nie możesz też powiedzieć: 

"Będę zatem czcił wodę. Po co czcić Krysznę?" Panteiści mówią, że ponieważ wszystko jest 

Bogiem, to wszystko co robimy, jest wielbieniem Boga. To jest filozofia Mayavada – ponieważ 

wszystko utworzone jest z Boga, to wszystko jest Bogiem. Nasza filozofia jednak mówi, że 

wszystko jest Bogiem, ale jednocześnie Nim nie jest.  

 

Bob: Cóż więc na Ziemi jest Bogiem? Czy jest na Ziemi coś, co jest Bogiem?  

 

Śrila Prabhupad: Tak. Ponieważ wszystko jest wytworem energii Boga. Ale to nie znaczy, że 

wielbiąc cokolwiek, wielbisz Boga. 

 

Bob: Cóż zatem na Ziemi nie jest mayą (złudzeniem)? Jest to...  

 

Śrila Prabhupad: Maya znaczy "energia".  

 

Bob: To znaczy energia?  

 

Śrila Prabhupad: Tak. Maya... A drugie znaczenie to "złudzenie". Tak więc głupcy uważają, że 

energia jest źródłem energii. To właśnie jest maya. Tak jak w przypadku promieni słonecznych. 

Światło słońca dociera do twojego pokoju. Jest ono energią słońca. Ale nie możesz powiedzieć, że 

ponieważ blask słoneczny jest w twoim pokoju, to samo słońce jest w twoim pokoju. Gdyby słońce 

znalazło się w twoim pokoju, to twój pokój i ty – wszystko by się spaliło. Natychmiast. Nie miałbyś 

nawet chwili, żeby zrozumieć, że słońce jest w twoim pokoju. Czyż nie tak?  

 

Bob: Tak.  

 

Śrila Prabhupad: Ale nie możesz powiedzieć, że promienie słoneczne nie są słońcem. Gdzieżby 

bez słońca istniały promienie słoneczne? Nie możesz więc powiedzieć, że promienie słoneczne nie 

są słońcem, choć jednocześnie nim nie są. Równocześnie są słońcem, jak i nim nie są. To jest nasza 

filozofia. Acintya-bhedabheda – niepojęta. W sensie materialnym nie możesz pojąć, że jakaś rzecz 

jest jednocześnie pozytywna i negatywna. Nie potrafisz tak o niej myśleć. To właśnie jest niepojęta 

energia. A ponieważ wszystko jest energią Kryszny, zatem Kryszna może zamanifestować się 

z jakiejkolwiek energii. Tak więc wielbiąc Krysznę w formie wykonanej z czegoś – z ziemi, wody 

czy czegoś w tym rodzaju – wielbimy Krysznę. Nie możesz powiedzieć, że to nie jest Kryszna. 

Kiedy wielbimy tę metalową postać Kryszny (forma Bóstwa w świątyni), wielbimy Krysznę. To 

fakt, gdyż metal jest energią Kryszny. Dlatego nie jest czymś różnym od Kryszny, a Kryszna jest 



tak potężny, że może w pełni zaprezentować się w Swojej energii. Zatem wielbienie Bóstwa nie jest 

pogaństwem, tylko prawdziwym wielbieniem Boga – pod warunkiem, że wiesz, na czym polega 

proces.  

 

Bob: Jeśli znasz proces, wtedy Bóstwo staje się Kryszną?  

 

Śrila Prabhupad: Nie staje się – jest Kryszną.  

 

Bob: Bóstwo jest Kryszną, ale tylko wtedy. gdy znasz proces?  

 

Śrila Prabhupad: Tak. Tak jak ten przewód elektryczny – to elektryczność. Ten, kto zna proces, 

potrafi uzyskać z niego elektryczność.  

 

Śyamasundar: W przeciwnym razie to tylko kabel.  

 

Śrila Prabhupad: Tylko kabel.  

 

Bob: Jeśli zatem zrobiłbym posąg Kryszny, nie będzie on Kryszną, dopóki...  

 

Śrila Prabhupad: On jest Kryszną, ale ty musisz znać proces zrozumienia, że jest on Kryszną. To 

jest Kryszna.  

 

Bob: Nie jest po prostu ziemią i gliną.  

 

Śrila Prabhupad: Nie. Ziemia nie istnieje niezależnie od Kryszny. Kryszna mówi: "Moja energia". 

Nie możesz oddzielić energii od jej źródła. To niemożliwe. Nie możesz oddzielić ciepła od ognia. 

Lecz ogień jest czymś odmiennym od ciepła, a ciepło jest czymś innym niż ogień. Jeśli 

wykorzystujesz ciepło, nie znaczy to, że dotykasz ognia. Ogień zachowuje swoją tożsamość, mimo 

tego że emanuje ciepło. Na tej samej zasadzie Kryszna pozostaje Kryszną, chociaż stwarza 

wszystko przez Swoje rozmaite energie. Filozofowie Mayavadi myślą, że jeśli Kryszna jest 

wszystkim, to traci Swoją odrębną tożsamość. Dam taki przykład. Kiedy po trochu będę pił to 

mleko i wypiję je, nie będzie mleka. Znajdzie się w moim żołądku. Ale z Kryszną tak się nie dzieje. 

On jest wszechpotężny. My bez przerwy korzystamy z Jego energii, a On mimo to istnieje, jest 

obecny. Tak jak mężczyzna płodzi nieograniczoną ilość dzieci, ale sam ciągle istnieje. Prymitywny 

przykład. To, że spłodził setki dzieci, nie znaczy, iż sam przestał istnieć. Tak samo Bóg, czyli 

Kryszna, istnieje, chociaż ma niezliczoną ilość dzieci.  

 

purnasya purnam adaya  

purnam evavaśisyate  

 

"Ponieważ jest On kompletną całością, to pozostaje w całkowitej równowadze, mimo że emanuje 

z Niego tak wiele kompletnych całości". To jest świadomość Kryszny. Kryszna jest 

niewyczerpywalny. Kryszna jest tak potężny. Dlatego jest wszechatrakcyjny. To jest jedna strona 

manifestacji energii Kryszny. Podobnie ma On niezliczone energie. Te rozważania na temat energii 

Kryszny to tylko jedna strona, zaledwie ułamek. Jeśli więc w ten sposób będziesz dalej poznawał 

Krysznę, będzie to świadomość Kryszny. Nie żadne zmyślenia – "być może", "może nie". 

Oczywiście! Tak jest!  

 

Śyamasundar: I samo poznawanie nigdy się nie kończy.  

 

Śrila Prabhupad: Nie. Jakże by mogło? Energia Kryszny jest nieograniczona. 

 



 

Rozdział 2   

 

Kultura wedyjska: varnaśrama-dharma – 28.02.1972 

 

 

Bob: Pytałem bhaktów o ich stosunek do seksu i widzę, co myślą na ten temat, ale nie sądzę, bym 

sam mógł działać w ten sposób. Wiesz, pod koniec tego lata zamierzam się ożenić.  

 

Śrila Prabhupad: Hm?  

 

Bob: Pod koniec tego lata, w sierpniu lub wrześniu, kiedy wrócę do Ameryki, zamierzam się 

ożenić. A bhaktowie mówią, że stosunki seksualne między mężem i żoną mają miejsce tylko w celu 

poczęcia dziecka. Ja zaś zupełnie nie potrafię sobie wyobrazić siebie w takiej sytuacji. Jaki zatem 

rodzaj życia seksualnego można mieć żyjąc w tym materialnym świecie?  

 

Śrila Prabhupad: Zasada wedyjska jest taka, że należy zupełnie unikać życia seksualnego. 

Naczelną zasadą wedyjską jest wyzwolenie się z materialnej niewoli. Istnieją różne przywiązania 

do materialnych przyjemności, z których największą jest życie seksualne. Bhagavatam mówi, że ten 

świat materialny...  

 

pumsah striya mithuni-bhavam etam  

 

Mężczyzna jest przywiązany do kobiety, a kobieta do mężczyzny. I to nie tylko w społeczeństwie 

ludzkim, ale również w zwierzęcym. To przywiązanie jest podstawową zasadą życia materialnego. 

Tak więc kobieta pragnie i szuka towarzystwa mężczyzny, zaś mężczyzna pragnie i szuka 

towarzystwa kobiety. Wszystkie powieści beletrystyczne, sztuki, filmy, a nawet zwykłe reklamy, 

które widzimy, po prostu przedstawiają przywiązanie między mężczyzną i kobietą. Nawet 

w zakładzie krawieckim zobaczysz na wystawie jakąś kobietę i jakiegoś mężczyznę.  

 

pravrttir esa bhutanam  

nivrttis tu mahaphalam  

 

Tak więc to przywiązanie już istnieje.  

 

Bob: Przywiązanie między mężczyzną i kobietą?  

 

Śrila Prabhupad: Mężczyzną i kobietą. Jeśli więc chcesz wyzwolić się z tego materialnego świata, 

to musisz zmniejszyć to przywiązanie do zera. W przeciwnym razie pojawi się po prostu dalsze 

przywiązanie – będziesz musiał narodzić się ponownie albo jako istota ludzka, albo jako półbóg czy 

jako zwierzę, wąż albo ptak. Będziesz musiał się narodzić. Zatem ta podstawowa zasada 

zwiększania przywiązania nie leży w naszym interesie, choć jest ogólną tendencją. Grha, ksetra, 

suta (dom, ziemia, synowie). Lecz jeśli ktoś potrafi zmniejszyć to i zatrzymać – to wspaniale. 

Dlatego w naszym systemie wedyjskim główną rzeczą jest wytrenowanie chłopca w brahmacaryi – 

bez życia seksualnego. Zasadą wedyjską jest zmniejszenie przywiązania, a nie zwiększanie go. 

Dlatego cały system nazywany jest varnaśrama-dharmą. W systemie indyjskim obowiązuje varna 

i aśram – cztery porządki życia społecznego i cztery porządki życia duchowego. Brahmacarya 

(życie studenckie w celibacie), grhastha (życie w małżeństwie), vanaprastha (wycofanie się z życia 

rodzinnego) i sannyasa (życie wyrzeczone) stanowią porządki duchowe. Zaś porządki społeczne to 

bramini (intelektualiści), ksatriyowie (administratorzy), vaiśyowie (kupcy i rolnicy) oraz śudrowie 

(zwykli robotnicy). W tym systemie zasady regulujące są tak wspaniałe, że nawet jeśli ktoś ma 

skłonności do czerpania przyjemności z życia materialnego, jest tak dobrze kształtowany, że osiąga 



w końcu wyzwolenie i wraca do domu, do Boga. Na tym polega ten proces. Tak więc życie 

seksualne nie jest potrzebne, ale ponieważ jesteśmy do niego przywiązani, istnieją pewne zasady 

regulujące, zgodnie z którymi można je prowadzić.  

 

(Z oddali dochodzi intonowanie, któremu towarzyszy – pośród śmiechu i głośnego dęcia w rogi – 

bębnienie w egzotyczną mrdangę.) 

 

Śrila Prabhupad: Śrimad-Bhagavatam mówi, że:  

 

pumsah striya mithuni-bhavam etam  

tayor mitho hrdaya-granthim ahuh  

ato grha-ksetra-sutapta-vittair  

janasya moho 'yam aham mameti  

(Bhag. 5.5.8)  

 

Życie seksualne jest podstawową zasadą życia materialnego – przywiązanie do mężczyzny czy 

kobiety. A kiedy się połączą, kiedy mężczyzna i kobieta połączą się, przywiązanie wzrasta i to 

zwiększone przywiązanie skłania do zabiegania o grha (dom), ksetra (ziemię), suta (dzieci), apta 

(przyjaźń lub społeczeństwo) i vitta. Vitta oznacza pieniądze. W ten sposób – grha-ksetra-sutapta-

vittaih – uwikłujemy się. Janasya moho 'yam: to jest złudzenie. I pod wpływem tego złudzenia 

myślimy: aham mameti – "Jestem tym ciałem i wszystkie rzeczy związane z tym ciałem są moje".  

 

Bob: Czy mógłbyś to powtórzyć?  

 

Śrila Prabhupad: To przywiązanie się zwiększa. Materialne przywiązanie pociąga za sobą 

myślenie: "Jestem tym ciałem i ponieważ mam to ciało w określonym miejscu, jest to mój kraj". 

A z tego bierze się: "Jestem Amerykaninem, Hindusem, Niemcem. Jestem tym, jestem tamtym – 

jestem tym ciałem. To jest mój kraj. Dla mego kraju i społeczeństwa poświęcę wszystko". W ten 

sposób złudzenie wzrasta. Kiedy umieramy będąc pod wpływem takiego złudzenia, otrzymujemy 

następne ciało. Może być ono lepsze lub gorsze, to zależy od naszej karmy. Jeśli więc otrzymamy 

lepsze ciało, również jest to pewnym uwikłaniem, nawet jeśli udamy się na planety niebiańskie. Ale 

gdy stajemy się kotem lub psem, wówczas życie nam przepadło. Albo drzewem... Istnieje wszelkie 

ryzyko, że tak się stanie. Świat nie zna nauki o tym, jak dusza transmigruje z jednego ciała do 

drugiego i jak zostaje usidlona w różnych rodzajach ciał. Ta nauka jest nieznana. Kiedy więc 

Arjuna mówił: "Jeśli zabiję swego brata, jeśli zabiję swojego dziadka, którzy są po przeciwnej 

stronie..." – podstawą jego myślenia była cielesna koncepcja życia. Lecz gdy nie mógł rozwiązać 

swoich problemów, podporządkował się Krysznie i uznał Go za mistrza duchowego. A gdy 

Kryszna został mistrzem duchowym Arjuny, na początku skarcił go:  

 

aśocyan anvnśocas tvam  

prajna-vadamś ca bhasase  

katasun agatasumś ca  

nanuśocanti panditah  

 

"Prawisz jak człowiek wykształcony, ale jesteś największym głupcem, gdyż mówisz o cielesnej 

koncepcji życia". Tak więc życie seksualne wzmaga cielesną koncepcję życia. Dlatego cały proces 

polega na zmniejszeniu go do zera.  

 

Bob: Zmniejszeniu go poprzez etapy swojego życia?  

 

Śrila Prabhupad: Tak. Zredukowaniu go. Chłopiec, jako student, do 25 roku życia poddawany jest 

kształceniu, które obejmuje ograniczenie życia seksualnego. Brahmacarin. Niektórzy chłopcy 



pozostają naisthika-brahmacarinami (zachowują celibat przez całe życie).  

 

Ponieważ otrzymali wykształcenie i w pełni zapoznali się z wiedzą duchową, nie chcą się żenić. 

Tutaj także mamy ograniczenie – nie możesz utrzymywać związku seksualnego nie będąc żonatym. 

Dlatego instytucja małżeństwa istnieje w społeczeństwie ludzkim, a nie w społeczności zwierząt.  

 

Lecz ludzie stopniowo staczają się z poziomu społeczeństwa ludzkiego do zwierzęcego. 

Zapominają o małżeństwie. Przepowiadają to również śastry. Dampatye 'bhirucir hetuh: w Kali-

yudze (obecnym wieku kłótni) nie będzie w końcu ceremonii małżeńskich. Chłopiec i dziewczyna 

uzgodnią tylko, że będą żyć razem, a ich związek będzie się opierał na sile seksu. Jeśli mężczyzna 

lub kobieta wykaże jakiś brak w życiu seksualnym, wtedy nastąpi rozwód. Tak więc tego rodzaju 

filozofia ma na Zachodzie wielu zwolenników, jak Freud i inni, którzy napisali mnóstwo książek. 

Lecz w kulturze wedyjskiej seks interesuje nas tylko w celu poczynania dzieci. To wszystko. Nie 

ma potrzeby studiowania psychologii życia seksualnego. Naturalna psychologia tego zjawiska już 

istnieje. Nawet jeśli nie czytasz żadnej filozofii, to masz skłonności seksualne. Nikogo nie uczą 

tego w szkołach i liceach. Wszyscy i tak wiedzą, jak to robić. (Śmieje się.) To jest powszechna 

skłonność. Ale trzeba uczyć powstrzymywania jej. Na tym polega prawdziwe wykształcenie. 

(Następuje długa przerwa wypełniona dźwiękami rowerowych klaksonów, bawiących się dzieci 

i nawołujących się w tłumie ludzi.) 

 

Bob: Taka koncepcja jest obecnie w Ameryce czymś radykalnym.  

 

Śrila Prabhupad: Cóż, w Ameryce jest wiele rzeczy, które wymagają zreformowania i ten ruch 

świadomości Kryszny tego dokona. Pojechałem do twojego kraju i zobaczyłem, że chłopcy 

i dziewczęta mieszkają razem jako przyjaciele. Powiedziałem więc moim studentom: "Nie możecie 

mieszkać razem jako przyjaciele, musicie się pobrać".  

 

Bob: Wielu ludzi widzi, że nawet małżeństwo nie jest święte, nie pragną go więc zawierać. Ludzie 

zawierają związek małżeński, lecz jeśli coś się nie układa pomyślnie, z taką łatwością uzyskują 

rozwód...  

 

Śrila Prabhupad: Tak, to również.  

 

Bob: ...że niektórzy sądzą, iż małżeństwo nie ma większego znaczenia.  

 

Śrila Prabhupad: Nie. Oni sądzą, że celem małżeństwa jest zalegalizowana prostytucja. Myślą 

w ten sposób, lecz to nie jest małżeństwo. Nawet to pismo chrześcijańskie – jaki ono ma tytuł? 

Straż?  

 

Śyamasundar: Strażnica?  

 

Śrila Prabhupad: Strażnica. To pismo skrytykowało jednego księdza, który pozwolił na 

małżeństwo między dwoma mężczyznami – homoseksualizm. Tak więc tego rodzaju rzeczy mają 

miejsce. Wykorzystują to tylko dla prostytucji. To wszystko. Dlatego ludzie myślą: "Jaki jest 

pożytek z utrzymywania prostytutki na stałe za taką wysoką cenę? Lepiej tego nie robić".  

 

Śyamasundar: Posłużyłeś się przykładem krowy i targu.  

 

Śrila Prabhupad: Tak. Jeśli mleko można dostać na targu, to po co trzymać krowę? (Wszyscy się 

śmieją.) W krajach zachodnich sytuacja pod tym względem jest okropna – widziałem to. 

I stopniowo pojawia się to również tutaj, w Indii. Dlatego, aby nauczyć ludzi podstawowych zasad 

życia duchowego, zapoczątkowaliśmy ten ruch świadomości Kryszny. Nie jest to sekciarski ruch 



religijny. Jest to ruch kulturowy mający na celu dobro wszystkich. 

 

 

Rozdział Trzeci 
 

Prawdziwy cel życia 28 lutego 1972 (ciąg dalszy) 

 

 

Śrila Prabhupad: Szczególnym przeznaczeniem tego ruchu jest umożliwienie istocie ludzkiej 

osiągnięcia prawdziwego celu życia.  

 

Bob: Prawdziwego celu...?  

 

Śrila Prabhupad: Prawdziwego celu życia.  

 

Bob: Czy prawdziwym celem życia jest poznanie Boga?  

 

Śrila Prabhupad: Tak. Powrót do domu, powrót do Boga. To jest prawdziwy cel życia. Woda, 

która pochodzi z morza, tworzy chmury. Chmury spadają w postaci deszczu, a ich prawdziwym 

celem jest spłynięcie z rzeką i ponowne połączenie się z morzem. Tak więc przyszliśmy od Boga, 

a teraz jesteśmy skrępowani życiem materialnym. Dlatego naszym celem powinno być wydostanie 

się z tej kłopotliwej sytuacji i powrót do domu, do Boga. To jest prawdziwy cel życia.  

 

mam upetya punar janma  

duhkhalayam aśaśvatam  

napnuvanti mahatmanah  

samsiddhim paramam gatah  

 

("Osiągnąwszy Mnie, wielkie dusze, będące oddanymi Mi yoginami, nigdy nie wracają do tego 

tymczasowego, pełnego nieszczęść świata, gdyż osiągnęły najwyższą doskonałość".) To jest wersja 

Bhagavad-gity. Jeśli ktoś przychodzi do Mnie – mam upetya, to nie wraca ponownie. Gdzie? Do 

tego miejsca – duhkhalayam aśaśvatam. To miejsce jest miejscem cierpień. Wszyscy o tym wiedzą, 

ale zostali ogłupieni przez tak zwanych przywódców. Życie materialne jest życiem pełnym 

nieszczęść. Kryszna – Bóg – mówi, że to miejsce jest duhkhalayam – miejscem niedoli. I jest 

również aśaśvatam – tymczasowe. Nie możesz pójść na kompromis: "W porządku, niech będzie 

pełne nieszczęść. Ale ja zostanę tutaj jako Amerykanin czy Hindus". Nie. Tego również nie możesz 

zrobić. Nie możesz pozostać Amerykaninem. Możesz myśleć, że urodziwszy się w Ameryce jesteś 

bardzo szczęśliwy. Lecz nie możesz pozostać Amerykaninem na długo. Zostaniesz wyrzucony 

z tego miejsca i nie wiesz, jakie będzie twoje następne życie! Dlatego jest ono duhkhalayam 

aśaśvatam – żałosne i tymczasowe. Taka jest nasza filozofia.  

 

Bob: Ale jeśli ma się jakąś wiedzę o Bogu, to życie nie jest takie żałosne?  

 

Śrila Prabhupad: Nie! Jakaś wiedza nie wystarczy. Musisz mieć doskonałą wiedzę.  

 

janma karma ca me divyam  

evam yo vetti tattvatah  

 

Tattvatah znaczy "doskonale". Doskonałej wiedzy uczy Bhagavad-gita. Tak więc wszystkim 

w ludzkim społeczeństwie dajemy szansę poznania Bhagavad-gity takiej, jaką jest i uczynienia 

swojego życia doskonałym. To jest ruch świadomości Kryszny. Co twoja nauka mówi 

o transmigracji duszy?  



 

Bob: Myślę... że nauka... nie może temu zaprzeczyć ani tego potwierdzić. Nauka nic o tym nie wie.  

 

Śrila Prabhupad: Dlatego mówię, że jest niedoskonała.  

 

Bob: Jednak nauka może coś powiedzieć. Mówi, że energia nigdy nie ulega zniszczeniu, tylko się 

zmienia.  

 

Śrila Prabhupad: W porządku. Ale jak ta energia będzie działać w przyszłości – tego nauka nie 

wie. Jak jest przekształcana? Jak pod wpływem rozmaitych manipulacji działa w różny sposób? 

Weźmy na przykład energię elektryczną. W zależności od tego, jak ją wykorzystujemy, ogrzewa 

albo mrozi. Są to zjawiska zupełnie przeciwne, ale energia elektryczna jest ta sama. Podobnie ta 

energia – żywa energia. Co nią kieruje? W którą stronę zmierza? Jaki będzie tego rezultat 

w przyszłym życiu? Tego nie wiedzą. Ale w Bhagavad-gicie znajduje się bardzo proste 

stwierdzenie:  

 

vasamsi jirnani yatha vihaya  

 

Jesteś okryty ubraniem, koszulą. Kiedy koszula jest bezużyteczna, zmieniasz ją. To ciało jest jak 

koszula lub marynarka. Gdy nie nadaje się już dłużej do użytku, musimy je zmienić.  

 

Bob: Czym jest to "my", które musi je zmienić? Co jest niezmienne?  

 

Śrila Prabhupad: Dusza.  

 

Bob: Z jednego życia do następnego?  

 

Śrila Prabhupad: To jest dusza – ja. Co jest tym "ty", które mówi? Ty! Co jest tym "ja", które 

mówi? Tożsamość: atma, czyli dusza. 

 

Bob: Moja dusza różni się od twojej?  

 

Śrila Prabhupad: Tak. Ty jesteś indywidualną duszą i ja jestem indywidualną duszą.  

 

Bob: Ty uwolniłeś się od wpływu karmy. Gdybym ja też miał się uwolnić od tych wpływów, to 

wówczas nasze dusze byłyby takie same czy różne?  

 

Śrila Prabhupad: Wszystkie dusze mają takie same cechy. W chwili obecnej znajdujesz się pod 

wpływem pewnej koncepcji życia, i ci twoi rodacy (bhaktowie ze świadomości Kryszny) mieli 

pewną koncepcję życia, lecz dzięki otrzymanemu wykształceniu przyjęli inną. Tak więc ostateczne 

kształcenie polega na tym, jak stać się świadomym Kryszny. To jest doskonałość.  

 

Bob: Jeśli dwóch ludzi jest świadomych Kryszny, czy ich dusze są takie same?  

 

Śrila Prabhupad: Dusza jest zawsze taka sama.  

 

Bob: W każdej osobie? Czy w każdej osobie jest taka sama?  

 

Śrila Prabhupad: Tak.  

 

Bob: (wskazując na dwóch bhaktów) Jeśli ci dwaj bhaktowie są świadomi Kryszny, ich dusze są 

takie same?  



 

Śrila Prabhupad: Dusza jest taka sama, lecz zawsze indywidualna, nawet jeśli ktoś nie jest 

świadomy Kryszny. Na przykład, ty jesteś istotą ludzką i ja nią jestem. Nawet jeśli ja nie jestem 

chrześcijaninem, a ty nie jesteś hindusem, to nadal jesteśmy istotami ludzkimi. Podobnie dusza 

może być świadoma Kryszny lub nie – to nie ma znaczenia. Dusza jest duszą.  

 

Bob: Czy możesz powiedzieć mi coś więcej na ten temat?  

 

Śrila Prabhupad: Dusza... Jako czysty duch wszystkie dusze są równe. Nawet dusza w zwierzęciu. 

Dlatego jest powiedziane: panditah samadarśinah – osoby naprawdę uczone nie widzą 

zewnętrznego okrycia ani u człowieka, ani u zwierzęcia.  

 

Bob: Czy mogę zadać inne pytanie na ten temat?  

 

Śrila Prabhupad: Tak.  

 

Bob: Sądziłem, że dusza jest jakby częścią Boga. Czasami wydaje mi się, że czuję Boga. Jestem 

tutaj i możesz powiedzieć, że Bóg jest tutaj. Jeśli więc dusza jest we mnie, to czyż nie powinienem 

czuć Boga wewnątrz siebie? Nie całego Boga, oczywiście, ale...  

 

Śrila Prabhupad: Część Boga.  

 

Bob: Ale nie czuję Boga w sobie, choć On może tu być, oddzielony – oddzielony ode mnie. Czy 

powinienem być w stanie czuć Boga w sobie, skoro moja dusza jest Jego częścią?  

 

Śrila Prabhupad: Tak. Bóg jest także wewnątrz. Bóg jest wszędzie. Bóg jest wewnątrz i również 

na zewnątrz. O tym trzeba wiedzieć.  

 

Bob: W jaki sposób odczuwasz Boga wewnątrz siebie?  

 

Śrila Prabhupad: Nie od razu. Musisz mieć wiedzę z śastr (pism objawionych) za pośrednictwem 

informacji wedyjskiej. Bhagavad-gita mówi na przykład: iśvarah sarva-bhutanam hrd-deśe 'rjuna 

tisthati – Bóg jest w sercu każdego. Paramanu-cayantara-stham: Bóg jest także w każdym atomie. 

Jest to więc pierwsza informacja. A później musisz to zrealizować za pomocą procesu yogi.  

 

Bob: Procesu yogi?  

 

Śrila Prabhupad: Tak.  

 

Bob: Czy intonowanie Hare Kryszna jest takim procesem yogi?  

 

Śrila Prabhupad: Tak. To również jest proces yogi. 

 

Bob: Jaki proces yogi muszę praktykować, żeby odnaleźć... żeby poczuć tę informację... żeby 

odczuć wewnątrz duszę?  

 

Śrila Prabhupad: Istnieje wiele różnych procesów yogi, lecz proces dla tego wieku jest bardzo 

przyjemny.  

 

Bob: Intonowanie.  

 

Śrila Prabhupad: Tak.  



 

Bob: Dzięki temu mogę poczuć Boga nie tylko na zewnątrz, lecz i wewnątrz?  

 

Śrila Prabhupad: Zrozumiesz o Bogu wszystko – że jest wewnątrz, że jest na zewnątrz, a także jak 

działa. Wszystko zostanie objawione. Bóg objawia Siebie dzięki takiej postawie służenia. Nie 

możesz zrozumieć Boga własnym wysiłkiem. Zrozumiesz Go tylko wtedy, gdy Sam się objawi. 

Posłużmy się przykładem. Gdy w nocy słońce jest poza zasięgiem twego wzroku, nie zobaczysz go 

przy pomocy pochodni czy jakiegoś innego światła. Ale rankiem zobaczysz je automatycznie, bez 

żadnej pochodni. Podobnie, musisz stworzyć sytuację – musisz postawić się w sytuacji – w której 

Bóg się objawi. Nieprawdą jest, że istnieje jakaś metoda, dzięki której możesz poprosić Boga: 

"Przyjdź, proszę. Chcę Cię zobaczyć". Nie. Bóg nie spełnia twoich poleceń.  

 

Bob: Musisz zadowolić Boga, aby się Sam objawił. Czy tak?  

 

Śrila Prabhupad: Tak.  

 

Śyamasundar: Skąd wiemy, że Bóg jest z nas zadowolony?  

 

Śrila Prabhupad: Gdy Go widzimy. Wtedy będziesz wiedział. Tak jak po jedzeniu nie musisz 

nikogo pytać, czy czujesz siłę lub czy zaspokoiłeś swój głód. Gdy jesz, to wiesz, że czujesz 

przypływ energii. Nie musisz nikogo o to pytać. Tak samo, jeśli rzeczywiście służysz Bogu, wtedy 

rozumiesz, że "Bóg mi rozkazuje. Bóg tutaj jest. Widzę Go".  

 

Bhakta: Lub Jego reprezentanta.  

 

Śrila Prabhupad: Tak.  

 

Bhakta: To przychodzi łatwiej.  

 

Śrila Prabhupad: Do Boga musisz dojść przez Jego reprezentanta.  

 

yasya prasadad bhagavat-prasadah  

 

"Dzięki łasce mistrza duchowego otrzymuje się błogosławieństwo Kryszny". Jeśli zadowolisz 

reprezentanta Boga, wtedy automatycznie zadowolony jest i Bóg, i w ten sposób możesz Go 

bezpośrednio zobaczyć.  

 

Dżentelmen z Indii: Jak zadowolić reprezentanta Boga?  

 

Śrila Prabhupad: Musisz spełniać jego polecenia, to wszystko. Reprezentantem Boga jest guru, 

który prosi cię, żebyś zrobił to czy tamto. Jeśli to zrobisz, wtedy jest zadowolony.  

 

yasyaprasadan na gatih kuto 'pi  

 

"Bez łaski mistrza duchowego nie można uczynić żadnego postępu". Jeśli wzbudzisz jego 

niezadowolenie, do niczego nie dojdziesz. Dlatego wielbimy guru.  

 

saksad-dharitvena samasta-śastrair  

uktas tatha bhavyata eva sadbhih  

kintu prabhor yah priya eva tasya  

vande guroh śri-caranaravindam  

 



("Mistrzowi duchowemu trzeba oddawać taką cześć jak Najwyższemu Panu, ponieważ jest on Jego 

najbardziej zaufanym sługą. Potwierdzają to wszystkie pisma objawione i przestrzegają tego 

wszystkie autorytety. Dlatego składam pełne szacunku pokłony lotosowym stopom takiego mistrza 

duchowego, który jest bona fide reprezentantem Pana Kryszny".) Guru powinien być przyjmowany 

jako Bóg. Zalecają to wszystkie śastry. 

 

Bob: Guru powinien być uznawany za reprezentanta Boga?  

 

Śrila Prabhupad: Tak. Guru jest przedstawicielem Boga. Jest zewnętrzną manifestacją Kryszny.  

 

Bob: Lecz różni się od pojawiających się inkarnacji Kryszny?  

 

Śrila Prabhupad: Tak.  

 

Bob: Jaka jest różnica między zewnętrzną manifestacją guru a zewnętrzną manifestacją, 

powiedzmy, Kryszny lub Caitanyi, gdy przychodzą na Ziemię?  

 

Śrila Prabhupad: Guru jest przedstawicielem Kryszny. Ten, kto jest guru, wykazuje pewne 

symptomy. Główne symptomy zostały opisane w Wedach.  

 

tad-vijnanartham sa gurum evabhigacchet  

samit-panih śrotriyam brahma-nistham  

 

Guru musi pochodzić z sukcesji uczniów i musiał uważnie wysłuchać Wed od swojego mistrza 

duchowego. Zasadniczym symptomem guru jest to, że jest doskonałym bhaktą. To wszystko. 

I służy Krysznie głosząc Jego przekaz.  

 

Bob: Czy Pan Caitanya był innego rodzaju guru niż ty?  

 

Śrila Prabhupad: Nie, nie. Nie ma różnych rodzajów guru. Wszyscy są jednego rodzaju.  

 

Bob: Ale On był... Czy był On jednocześnie inkarnacją?  

 

Śrila Prabhupad: Tak. Jest On Samym Kryszną, ale reprezentuje guru.  

 

Bob: Tak... rozumiem.  

 

Śrila Prabhupad: Tak.  

 

Bob: Zatem...  

 

Śrila Prabhupad: Ponieważ Kryszna jest Bogiem, żądał:  

 

sarva-dharman parityajya  

mam ekam śaranam vraja  

 

"Porzuć wszelkiego rodzaju religię i po prostu podporządkuj się Mnie". Ale ludzie źle Go 

zrozumieli. Dlatego Kryszna znowu pojawił się jako guru i uczył ludzi,  

 

jak podporządkować się Krysznie.  

 

Śyamasundar: Czyż nie mówi On w Bhagavad-gicie. Ja jestem mistrzem duchowym"?  



 

Śrila Prabhupad: Tak, On jest pierwotnym mistrzem duchowym, ponieważ przyjął Go na mistrza 

duchowego Arjuna. W czym więc problem? Śisyas te 'ham śadhi mam tvam prapannam. Arjuna 

powiedział Panu: "Jestem Twoim uczniem i duszą podporządkowaną Tobie. Poucz mnie, proszę". 

Jeśli więc Pan nie byłby mistrzem duchowym, jak Arjuna mógłby zostać Jego uczniem? On jest 

pierwotnym guru. Tene brahma hrda ya adi-kavaye: "To właśnie On jest tym, który pierwszy 

przekazał wiedzę wedyjską sercu Brahmy, pierwszej stworzonej istoty". Dlatego to On jest 

pierwotnym guru.  

 

Bob: Kryszna.  

 

Śrila Prabhupad: Tak. On jest pierwotnym guru. Następnym guru jest Jego uczeń, Brahma. 

Następnym uczeń Brahmy, Narada. Później guru staje się Vyasa, uczeń Narady. W ten sposób 

wygląda guru-parampara (sukcesja uczniów guru). Evam parampara-praptam: wiedzę 

transcendentalną otrzymuje się przez sukcesję uczniów.  

 

Bob: A więc guru uzyskuje swą wiedzę przez sukcesję uczniów, a nie bezpośrednio od Kryszny? 

Czy otrzymujesz jakąś wiedzę bezpośrednio od Kryszny?  

 

Śrila Prabhupad: Tak. Mamy tutaj bezpośrednie instrukcje Kryszny – Bhagavad-gitę.  

 

Bob: Rozumiem, ale...  

 

Śrila Prabhupad: Ale musisz ją poznać przez sukcesję uczniów, gdyż inaczej źle ją zrozumiesz. 

 

Bob: Ale teraz nie otrzymujesz informacji bezpośrednio od Kryszny? Pochodzą one od sukcesji 

uczniów, z książek?  

 

Śrila Prabhupad: Nie ma żadnej różnicy. Przypuśćmy, że powiem, że to ołówek. Jeśli ty powiesz 

jemu: "To jest ołówek", a on powie komuś innemu: "To jest ołówek", to jaka jest różnica między 

jego informacją a moją?  

 

Bob: Czy to, co wiesz teraz, wiesz dzięki łasce Kryszny?  

 

Śrila Prabhupad: Ty również możesz otrzymać łaskę Kryszny, pod warunkiem, że jest 

przekazywana taką, jaką jest. Tak jak my uczymy Bhagavad-gity. Kryszna mówi w Bhagavad-

gicie:  

 

sarva-dharman parityajya  

mam ekam śaranam vraja  

 

"Porzuć wszelkiego rodzaju religię i po prostu podporządkuj się Mnie". I my teraz mówimy, że 

powinieneś porzucić wszystko i podporządkować się Krysznie. Nie ma więc różnicy między naszą 

instrukcją a instrukcją Kryszny. Nie ma żadnego odstępstwa. Jeśli zatem otrzymujesz wiedzę w taki 

doskonały sposób, jest to równie dobre jak uzyskanie instrukcji bezpośrednio od Kryszny. Ale my 

niczego nie zmieniamy.  

 

Bob: Czy Kryszna słyszy mnie, gdy modlę się z czcią i wiarą?  

 

Śrila Prabhupad: Tak.  

 

Bob: Słyszy mnie bezpośrednio?  



 

Śrila Prabhupad: Tak. Ponieważ jest w twoim sercu, słyszy cię zawsze – czy się modlisz czy nie. 

Słyszy cię również wtedy, gdy popełniasz jakieś niedorzeczności. Ale to bardzo dobrze, gdy się 

modlisz. To jest mile widziane.  

 

Bob: Czy Kryszna lepiej słyszy modlitwę czy nonsens?  

 

Śrila Prabhupad: On jest wszechdoskonały. Słyszy wszystko. Słyszy cię nawet wtedy, gdy nie 

mówisz, kiedy tylko myślisz: "Zrobię to". On to słyszy. Sarvasya caham hrdi sannivistah: Kryszna 

przebywa w sercu każdego.  

 

Bob: Ale powinniśmy się modlić, czyż nie tak?  

 

Śrila Prabhupad: Modlitwa jest jej powinnością.  

 

Bob: Czyją powinnością?  

 

Śrila Prabhupad: Każdej żywej istoty. Jedyną powinnością. Eko bahunam yo vidadhati kaman. 

Tak oznajmiają Wedy.  

 

Bob: Co to znaczy?  

 

Śrila Prabhupad: On każdemu dostarcza wszystkiego. Każdemu zapewnia pożywienie. Tak więc 

On jest Ojcem. Dlaczego więc nie modlić się: "Ojcze, daj mi to"? Tak jak w chrześcijańskiej Biblii: 

"Ojcze nasz, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj". To jest dobre – uznają Najwyższego 

Ojca. Ale dorosłe dzieci nie powinny prosić ojca. Powinny być raczej gotowe mu służyć. To jest 

bhakti (oddanie).  

 

Bob: Tak wspaniale odpowiadasz na moje pytania. (Wszyscy śmieją się ze wzruszeniem.)  

 

Śrila Prabhupad: Bardzo ci dziękuję.  

 

Bob: Czy mogę zatem zadać ci następne?  

 

Śrila Prabhupad: O, tak! 

 

 

Rozdział Czwarty 
 

Trzy cechy natury 28 lutego 1972 (ciąg dalszy) 

 

 

Bob: Przeczytałem, że istnieją trzy guny: pasja, ignorancja i dobroć. Chciałbym, żebyś trochę to 

wyjaśnił, zwłaszcza, co rozumie się przez cechę ignorancji i dobroci.  

 

Śrila Prabhupad: W dobroci potrafisz zrozumieć różne rzeczy – wiedzę. Wiesz, że jest Bóg, który 

stworzył ten świat, i masz wiedzę o tak wielu innych rzeczach, prawdziwych rzeczach – Słońce jest 

takie, Księżyc jest taki – doskonałą wiedzę. Jeśli ktoś ma pewną wiedzę, która może być nawet 

niedoskonała, to jest dobroć. W pasji utożsamiasz się ze swoim materialnym ciałem i próbujesz 

zadowolić swoje zmysły. To jest pasja. Ignorancja zaś jest życiem zwierzęcym. Będąc w ignorancji 

nie wiesz, kim jest Bóg, jak osiągnąć szczęście, dlaczego jesteśmy w tym świecie. Na przykład, gdy 

zabierasz zwierzę do rzeźni, ono nie opiera się. To właśnie jest ignorancja. Ale człowiek będzie 



protestował. Jeśli koza ma za pięć minut zostać zabita, ale dostanie kępkę trawy, jest szczęśliwa, 

ponieważ ma co jeść. To tak jak z dzieckiem – jeśli nawet masz zamiar je zabić, jest szczęśliwe 

i śmieje się, ponieważ jest naiwne. To jest ignorancja.  

 

Bob: Podleganie tym cechom determinuje karmę. Czy tak?  

 

Śrila Prabhupad: Tak. Twoje czynności ulegają zanieczyszczeniu odpowiednio do cech natury, 

z którymi obcujesz.  

 

karanam guna-sango 'sya  

sad-asad-yoni-janmasu  

 

Człowiek rodzi się w lepszych lub gorszych warunkach zależnie od tego, pod wpływem jakich gun, 

czyli cech natury, się znajduje.  

 

Bob: A oszukiwanie i temu podobne – do której zaliczają się cechy?  

 

Śrila Prabhupad: Oszukiwanie jest mieszaniną pasji i ignorancji. Przypuśćmy, że jeden człowiek 

oszukuje drugiego. To znaczy, że chce coś osiągnąć. Jest w pasji. Lecz nie wie, że gdy popełni 

morderstwo, będzie musiał za to cierpieć. Jest to zatem mieszanina pasji i ignorancji.  

 

Bob: A co jeśli ktoś pomaga drugiej osobie?  

 

Śrila Prabhupad: To jest dobroć.  

 

Bob: Dlaczego jest to dobroć? Co to za inteligencja? Chodzi mi o to, że... reprezentuje to wiedzę 

o czym? Powiedziałeś, że dobroć jest wtedy, gdy mamy wiedzę.  

 

Śrila Prabhupad: Tak.  

 

Bob: Inteligencję.  

 

Śrila Prabhupad: Tak.  

 

Bob: To co z pomaganiem drugiej osobie?  

 

Śrila Prabhupad: To znaczy, że ta osoba jest w ignorancji, a ty próbujesz ją oświecić.  

 

Bob: Tak więc dawanie inteligencji...  

 

Śrila Prabhupad: Tak, to jest dobroć.  

 

Bob: A co z samym udzielaniem pomocy?  

 

Śrila Prabhupad: To również jest dobroć.  

 

Bob: Jeśli żebrak nic nie ma, a ty mu dasz jakąś jałmużnę...  

 

Śrila Prabhupad: To nadal może być dobroć. Ale na przykład na waszej Bowery Street ludzie dają 

komuś jałmużnę, a ten od razu kupuje butelkę wina, wypija i pada plackiem. (Wszyscy się śmieją.) 

Tak więc mamy tu dobroczynność. Ale to nie jest dobroć, tylko ignorancja. 

 



Bob: Dobroczynność jest ignorancją?  

 

Śrila Prabhupad: Istnieją trzy rodzaje dobroczynności – w dobroci, w pasji i w ignorancji. Dobroć 

to rozdawanie jałmużny tam, gdzie należy ją dać. Tak jak ten ruch świadomości Kryszny – jeśli 

ktoś daje coś temu ruchowi, jest to dobroć, ponieważ ruch ten szerzy świadomość Boga, 

świadomość Kryszny. To jest dobroć. Lecz gdy ktoś daje oczekując czegoś w zamian, jest to pasja. 

A jeśli ktoś rozdaje jałmużnę w niewłaściwym miejscu i czasie, bez szacunku i osobie tego 

niegodnej, jak człowiekowi z Bowery, to jest to ignorancja. Ale Kryszna mówi:  

 

yat karosi yad aśnasi  

yaj juhosi dadasi yat  

 

"Cokolwiek czynisz, spożywasz, składasz w ofierze i dajesz w darze, jak również wszelkie 

wyrzeczenia, które praktykujesz, powinny być ofiarą dla Mnie". Jeśli Kryszna przyjmuje, jest to 

doskonałością dobroczynności. Albo, jeśli przyjmuje ten, kto jest Jego reprezentantem. To jest 

doskonałość.  

 

Bob: A co to za rodzaj dobroczynności, kiedy dajesz pożywienie głodnemu?  

 

Śrila Prabhupad: Cóż, to zależy od okoliczności. Jeśli lekarz, na przykład, zabronił swojemu 

pacjentowi jeść jakikolwiek pokarm w stanie stałym, a pacjent prosi cię, żebyś mu takie pożywienie 

dał i ty mu je dajesz, to nie wyświadczasz mu przysługi. To jest ignorancja.  

 

Bob: Czy bhaktowie nie gromadzą karmy? Czy ci bhaktowie odczuwają karmę? Czy działają pod 

wpływem tych cech? Czy są w dobroci?  

 

Śrila Prabhupad: Oni są ponad dobrocią! Śuddha-sattva. Bhaktowie nie są w tym świecie 

materialnym. Są w świecie duchowym. Oznajmia to Bhagavad-gita:  

 

mam ca yo 'vyabhicarena  

bhakti-yogena sevate  

sa gunan samatityaitan  

brahma-bhuyaya kalpate  

 

("Kto całkowicie angażuje się w służbę oddania, kto nie upada w żadnych okolicznościach, ten od 

razu przekracza guny natury i wznosi się na płaszczyznę Brahmana".) Bhaktowie nie są ani 

w dobroci, ani w pasji czy w ignorancji. Są transcendentalni względem tych wszystkich cech.  

 

Bob: Czy ten etap osiąga bhakta mający pełną wiarę?  

 

Śrila Prabhupad: Tak. Bhakta... Możesz zostać bhaktą tak jak oni. Nie jest to trudne. Musisz po 

prostu zaangażować się w transcendentalną miłosną służbę dla Pana. To wszystko.  

 

Bob: Pragnąłbym zdobyć więcej wiedzy o Bogu i być w stanie bardziej odczuć Jego obecność. 

A przyczyna jest taka, że czuję, iż bez tego życie ma niewielką wartość.  

 

Śrila Prabhupad: Tak! Będzie to wielka strata, jeśli zmarnujesz tę ludzką formę życia. Jest ona 

wielką szansą daną żywej istocie, by wydostała się z uwikłania w materialną egzystencję.  

 

Bob: Jestem ci bardzo wdzięczny, że mogłem zadać te pytania...  

 

Śrila Prabhupad: Tak. Możesz uczyć się coraz więcej.  



 

Bob: Lecz wciąż mam... swe związki z domem. Małżeństwo... Jestem zaręczony...  

 

Śrila Prabhupad: Nie, nie. Jest tu tyle małżeństw, (Wskazuje na Śyamasundarę.) On jest żonaty. 

Małżeństwo nie jest przeszkodą. Powiedziałem ci, że w życiu duchowym istnieją cztery różne 

porządki: brahmacarya, grhastha, vanaprastha i sannyasa. Po okresie brahmacaryi można się ożenić. 

Nie jest to przymusowe. Można przez całe życic pozostać naisthika-brahmacarinem. Ale 

brahmacarin może się ożenić. A po życiu małżeńskim następuje życie vanaprasthy. Oznacza to, że 

jest się nieco z dala od życia rodzinnego – mąż i żona mieszkają osobno. Nie ma już wtedy życia 

seksualnego. A gdy ktoś jest całkowicie wyrzeczony, wolny od przywiązania do życia rodzinnego, 

przyjmuje sannyasę.  

 

Bob: Czy wtedy całkowicie zapomina się o żonie?  

 

Śrila Prabhupad: Tak. Zapomnienie nie jest wcale trudne, jeśli starasz się zapomnieć. Czego oczy 

nie widzą, tego sercu nie żal. (Wszyscy się śmieją.) Tak jak ja mam żonę, dzieci, wnuki – wszystko. 

Ale co z oczu, to i z serca. Po to też istnieje vanaprastha, sannyasa – w systemie wedyjskim 

wszystko jest dobrze zaplanowane. 

 

 

Rozdział 5   

 

Jak się oczyścić – 29.02.1972 

 

 

Bob: Niezmiernie ci dziękuję, że pozwalasz mi zadawać pytania.  

 

Śrila Prabhupad: To jest moją misją. Ludzie powinni zrozumieć naukę o Bogu. Dopóki nie 

współpracujemy z Najwyższym Panem, marnujemy swoje życie. Wielokrotnie podawałem 

przykład, że śrubka, która wypadła z maszyny, nie ma żadnej wartości. Ale ta sama śrubka 

odzyskuje swą wartość, gdy ponownie przykręcimy ją do maszyny. Tak samo my jesteśmy 

integralnymi cząstkami Boga. Jaką więc mamy wartość bez Niego? Żadnej! Powinniśmy wrócić na 

swoją pozycję przywiązania do Boga. Wtedy będziemy wartościowi.  

 

Bob: Spotkałem dzisiaj pewnego człowieka, który przyszedł po południu. Powód jego przybycia – 

może wydać ci się to śmieszne – był taki, że słyszał, iż tutaj, w Mayapur, są hippisi.  

 

Śrila Prabhupad: Co?  

 

Bob: Słyszał, że w Mayapur są hippisi. Rozmawiałem z nim, a później rozmawiali z nim jacyś 

bhaktowie. Powiedział mi parę rzeczy, na które nie potrafiłem znaleźć odpowiedzi. Powiedział też, 

że przyjdzie znowu jutro, żeby spotkać się z bhaktami. Ale pozwól, że opowiem ci, co mówił. 

Można się w tym zagubić. Kiedy był młody...  

 

Śrila Prabhupad: Czy jest Hindusem?  

 

Bob: Tak, Hindusem. Mieszka niedaleko i całkiem nieźle mówi po angielsku. Kiedy był młody, 

codziennie bardzo rygorystycznie oddawał cześć bogini Kali (popularnej bogini) i wtedy nastąpiły 

powodzie. Kiedy przyszły powodzie, ludzie przeżyli ciężkie chwile, i teraz nie wyznaje on żadnej 

religii. Mówi, że swe szczęście odnajduje starając się rozwijać miłość wśród ludzi. Nie przyszło mi 

do głowy nic, co mógłbym mu powiedzieć, by do swego życia dodał Boga i religię. Mówi, że kiedy 

umrze, to "może stanie się częścią Boga, może nie", ale teraz nie potrafi się o to martwić. Mówi, że 



próbował tych religijnych doświadczeń, ale to nie działa. Jednym z powodów, dla którego pytam 

o to wszystko jest to, że gdy wrócę do Ameryki, spotkam wielu ludzi takich jak on. Ludzie ci 

mówią, że religia – jak kult Kali i inne rodzaje religii – której doświadczyli, nie działa. A ja nie 

wiem, co im powiedzieć, by ich przekonać, że jednak warto spróbować.  

 

Śrila Prabhupad: Nie próbuj teraz. Najpierw spróbuj przekonać się sam.  

 

Bob: Tak. Prosiłem go, żeby porozmawiał z bhaktami. Lecz potem, gdy wychodził, znowu go 

spotkałem i powiedziałem: "Wróć", ale... Och, rozumiem.  

 

Śrila Prabhupad: Najpierw ty sam się przekonaj, a dopiero później próbuj przekonywać innych. 

Caitanya Mahaprabhu instruuje, że polepszyć życie innych możesz tylko wtedy, gdy twoje własne 

życie jest sukcesem.  

 

bharata-bhumite haila manusya-janma yara  

janma sarthaka kari' kara para-upakara  

 

Najpierw swoje życie uczyń doskonałym, a później próbuj uczyć innych.  

 

Bob: Bhaktowie powiedzieli mi, że nie będąc bezustannie świadomym Kryszny nie można być 

szczęśliwym. Lecz ja czasami czuję się szczęśliwy.  

 

Śrila Prabhupad: Czasami. Nie zawsze.  

 

Bob: Tak.  

 

Śrila Prabhupad: Lecz gdy staniesz się świadomy Kryszny, będziesz zawsze szczęśliwy.  

 

Bob: Dawali mi do zrozumienia, że nie można czuć się szczęśliwym bez świadomości Kryszny.  

 

Śrila Prabhupad: To fakt. Jeśli jesteś na przykład zwierzęciem lądowym i zostaniesz wrzucony do 

wody, nigdy nie będziesz w niej szczęśliwy. Będziesz szczęśliwy dopiero wtedy, gdy znowu 

staniesz na lądzie. Tak samo i my jesteśmy integralnymi cząstkami Kryszny. Nie możemy być 

szczęśliwi, nie będąc Jego integralnymi cząstkami. Podam ten sam przykład: część maszyny nie ma 

żadnej wartości bez samej maszyny, ale połączona z nią odzyskuje swą wartość. Jesteśmy 

cząstkami Kryszny. Musimy połączyć się z Nim. A można to zrobić natychmiast przez swą 

świadomość, myśląc po prostu: "Należę do Kryszny. Kryszna jest mój". To wszystko.  

 

Bob: Jak? Kryszna jest...  

 

Śrila Prabhupad: Kryszna jest mój.  

 

Bob: Mój?  

 

Śrila Prabhupad: "Tak. Mój. Mój Kryszna.  

 

Bob: Aha. 

 

Śrila Prabhupad: Kryszna jest mój. Kryszna jest mój.  

 

Bob: Tak.  

 



Śrila Prabhupad: A ja należę do Kryszny. Taka jest nasza prawdziwa pozycja.  

 

Bob: Jesteśmy cząstką Kryszny.  

 

Śrila Prabhupad: Tak. Cokolwiek istnieje, jest integralną cząstką Kryszny. A to dlatego, że 

wszystko jest tworzone przez energię Kryszny i wszystko jest energią Kryszny.  

 

Dżentelmen z Indii: Śrila Prabhupad, mam jedno pytanie. Jaki status ma służba bez oddania?  

 

Śrila Prabhupad: Hmm? To nie jest służba, to interes. (Wszyscy się śmieją.) Na przykład tu, 

w Mayapur, zatrudniliśmy jednego przedsiębiorcę. To nie jest służba – to interes. Czyż nie tak? 

Czasami robi się reklamę -"Klient nasz pan". Nieprawdaż? Ale pomimo kwiecistego języka – 

"Klient nasz pan" – jest to interes, gdyż nikt nie jest prawdziwym klientem, jeśli nie płaci. Ale 

służenie to coś innego. Służba... Caitanya Mahaprabhu modli się do Kryszny:  

 

yatha tatha va vidadhatu lampato  

mat-prana-nathas tu sa eva naparah  

 

"Możesz zrobić, cokolwiek zechcesz, lecz i tak będziesz moim uwielbionym Panem". Na tym 

polega służba. Jeśli oczekujesz czegoś w zamian, jest to interes.  

 

Bob: Chciałbym, abyś poradził mi, w jaki sposób mogę poczuć się bliżej Boga. Wkrótce was 

opuszczę, a jestem...  

 

Śrila Prabhupad: Musisz się oczyścić.  

 

Bob: Czasami przychodzę do świątyni, a potem ją opuszczam i nie jestem pewien, jak dużo z tego 

biorę ze sobą.  

 

Śrila Prabhupad: To nie zajmuje dużo czasu. W ciągu sześciu miesięcy uświadomisz sobie swój 

postęp. Ale musisz przestrzegać zasad regulujących. Wtedy wszystko będzie w porządku. Tak jak 

to robią ci chłopcy i dziewczęta.  

 

Bob: Tak, rozumiem.  

 

Śrila Prabhupad: Nie nęci ich, żeby pójść do kina czy restauracji. Zarzucili wszelkie anarthas, 

wszelkie niepotrzebne rzeczy.  

 

Bob: Ja... czuję, że gdy wrócę, one...  

 

Śrila Prabhupad: Całym celem ludzkiego życia jest oczyszczenie.  

 

Bob: Tak.  

 

Śrila Prabhupad:  

 

tapo divyam putraka yena sattvam  

śuddhyed yasmad brahma-saukhyam tv anantam  

 

Sattva oznacza egzystencję. Jeśli więc nie oczyścisz swojej egzystencji, będziesz musiał zmienić 

ciało. Z tego ciała na inne. Czasem może być ono lepsze, czasem gorsze. Jeśli na przykład nie 

wyleczysz się z choroby, może ci ona przysporzyć wielu kłopotów. Tak samo, jeśli nie oczyścisz 



swojej egzystencji, będziesz musiał transmigrować z jednego ciała do drugiego. Istnieją bardzo 

subtelne prawa natury. Nie masz żadnej gwarancji, że otrzymasz bardzo wygodne ciało czy ciało 

jakiegoś Amerykanina. Dlatego dla istoty ludzkiej oczyszczenie egzystencji jest rzeczą zasadniczą. 

Dopóki jej nie oczyścisz, będziesz tęsknił za szczęściem, ale nie zawsze będziesz szczęśliwy.  

 

Bob: Mam nadzieję, że gdy pójdę do pracy w Nowym Jorku, będę czysty. Ale jestem pewien, że 

nie stanę się tak czysty, jak twoi bhaktowie tutaj. Ja... ja nie wyobrażam sobie siebie w takiej 

sytuacji.  

 

Śrila Prabhupad: Ty również możesz podążać za ich przykładem. Oni na początku nie byli czyści. 

Teraz są. Tak samo i ty możesz stać się czysty. W dzieciństwie, dla przykładu, nie byłeś 

wykształcony, ale teraz jesteś.  

 

Bob: Cóż więc mogę robić? Kiedy wrócę, muszę...  

 

Śrila Prabhupad: Kiedy wracasz?  

 

Bob: Wracam do Chaibasy, do swojej pracy i...  

 

Śrila Prabhupad: Co jest w tej Chaibasie?  

 

Bob: W Chaibasie uczę. Mieszkam tam. 

 

Śrila Prabhupad: A więc lepiej nie ucz, ponieważ nie wiesz, jak to robić.  

 

Bob: (Śmieje się.) Będę jechał... Zbytnio nie lubię uczyć i w maju wracam do Ameryki, ale dopóki 

tu jestem, obowiązuje mnie umowa na pobyt w Indiach.  

 

Śrila Prabhupad: Jeśli jesteś poważny, to wszędzie będziesz mógł zachować swą czystość. Nie ma 

znaczenia, czy zostaniesz w Ameryce czy w Indiach. Ale  

 

musisz wiedzieć, jak zachować czystość. To wszystko.  

 

Bob: Masz na myśli przestrzeganie tych zasad?  

 

Śrila Prabhupad: Tak. Ja na przykład udałem się do Ameryki. Ale czy w Ameryce, czy w Indiach, 

jestem tym samym człowiekiem.  

 

Bob: Ja... starałem się trochę ich przestrzegać od kiedy spotkałem cię po raz pierwszy (krótka 

wizyta w Kalkucie w listopadzie 1971 roku).  

 

Śrila Prabhupad: Hm. Ale przestrzegać... jeśli jesteś poważny, musisz ściśle przestrzegać.  

 

Bob: Być może – w porządku. Może to, co teraz mówię, jest – cóż – najgłupsze ze wszystkiego, co 

powiedziałem. Ale pozwól, że powiem ci, co czuję.  

 

Śrila Prabhupad: Nie, nie. Nie głupie. Nie powiedziałem, że głupie, tylko niedoskonałe.  

 

Bob: W porządku. (Śmieje się.) Niedoskonałe. Ale pozwól, że ci powiem. W tej chwili czuję, że 

podziwiam i szanuję twoich bhaktów, lecz nie czuję, bym do nich należał, czy nawet że bardzo 

pragnąłbym do nich należeć. Czuję, że pragnę jedynie... że chcę robić to, co właściwe, chcę zbliżyć 

się do Boga i jeśli... Jeśli moje następne życie byłoby lepsze... to byłbym zadowolony.  



 

Śrila Prabhupad: Bardzo dobrze.  

 

Bob: Sądzę, że zbytnio trzymam się materialnych przywiązań, ale...  

 

Śrila Prabhupad: Podążaj tylko za ich przykładem, a twoje pragnienia się spełnią. Uczymy ich, jak 

osiągnąć czystość i szczęście. To nasza misja. Pragniemy, by wszyscy byli szczęśliwi. Sarve 

sukhino bhavantu. Ludzie nie wiedzą, jak osiągnąć szczęście. Nie podejmują standardowej ścieżki 

wiodącej do szczęścia. Wymyślają własne drogi. W tym problem. To dlatego Risabhadeva udzielił 

swym synom następującej rady: "Moi drodzy chłopcy! Poddajcie się wyrzeczeniu, by osiągnąć 

transcendentalną realizację". Każdy pełni wyrzeczenia. Znam chłopca, który musiał udać się do 

obcego kraju, by nauczyć się ekonomii handlu. Teraz jest osobą dobrze sytuowaną. Tak więc każdy 

musi poddać się jakimś wyrzeczeniom na rzecz przyszłego życia. Dlaczego więc nie podjąć 

wyrzeczenia w celu uzyskania trwałego szczęścia? Musisz oczyścić swą egzystencję i ciało. Ile razy 

przyjmiesz materialne ciało, tyle razy będziesz musiał je zmienić. Lecz gdy tylko otrzymasz ciało 

duchowe, nie będzie kwestii zmiany. Właściwie już masz ciało duchowe. Ale teraz, pod wpływem 

materialnego zanieczyszczenia, rozwijamy ciało materialne. Lecz gdy zetkniemy się z życiem 

duchowym, rozwijamy ciało duchowe. Już kilka razy podawałem ten sam przykład, że gdy włożysz 

do ognia żelazny pręt, upodobni się on do ognia. Czyż nie tak?  

 

Bob: Włożyć do ognia żelazny pręt?  

 

Śrila Prabhupad: Tak, i stanie się on jak ogień.  

 

Bob: Tak.  

 

Śrila Prabhupad: Choć jest to żelazo.  

 

Bob: Tak.  

 

Śrila Prabhupad: Tak samo, jeśli będziesz zawsze zaangażowany w sprawy duchowe, twoje ciało 

będzie działać w sposób duchowy, choć jest materialne. Ten sam przykład – gdy dotkniesz 

czegokolwiek żelaznym prętem rozgrzanym do czerwoności, rzecz ta spali się. Pręt nabiera cech 

ognia. Tak samo, jeśli zawsze zachowujesz świadomość Kryszny, będziesz uduchowiony. Będziesz 

działał w sposób duchowy. Nie będzie więcej materialnych żądań.  

 

Bob: Jak to osiągnąć?  

 

Śrila Prabhupad: Przez ten proces. Oni to robią. Widziałeś sześciu naszych chłopców, którzy byli 

dzisiaj inicjowani. To bardzo proste. Musisz przestrzegać czterech ograniczających zasad 

i intonować na tych koralach. Bardzo proste. 

 

Bob: Tak, ale zrozum, że gdy wrócę do Biharu i będę żył w taki sposób, jak dotychczas, to ja... jeśli 

będę przestrzegał tych wszystkich zasad... niektórych już przestrzegam, ale nie wszystkich...  

 

Śrila Prabhupad: "Niektórych" to znaczy...?  

 

Bob: "Niektórych"?  

 

Śrila Prabhupad: Są tylko cztery zasady regulujące. "Niektóre" znaczy trzy, dwie?  

 

Bob: Dwie lub trzy.  



 

Śrila Prabhupad: Dlaczego więc jeszcze nie tę jedną?  

 

Bob: Nie, nie. Miałem na myśli to, że przestrzegam jednej lub dwóch. Teraz przestrzegam jednej 

czy dwóch.  

 

Śrila Prabhupad: (Śmieje się.) Ale dlaczego nie trzech pozostałych? W czym problem? Której 

przestrzegasz?  

 

Bob: Której przestrzegam? Cóż, jestem prawie wegetarianinem, ale jem jajka.  

 

Śrila Prabhupad: W takim razie tej również nie przestrzegasz w pełni.  

 

Bob: Tak, nawet nie w pełni. Od ostatniego spotkania (w listopadzie) zostałem wegetarianinem, 

lecz...  

 

Śrila Prabhupad: Bycie wegetarianinem nie jest żadną kwalifikacją.  

 

Bob: Niezbyt dużą.  

 

Śrila Prabhupad: Gołąb jest wegetarianinem. Małpa, najbardziej nieczyste stworzenie, również...  

 

Bob: Cóż...  

 

Śrila Prabhupad: Małpa jest wegetarianinem. Ten nagi sannyasin mieszka w lesie.. najbardziej 

dokuczliwy...  

 

Bob: Ja... ja czułem, że nastąpił pewien niewielki postęp, gdyż na początku było trochę trudno, 

później łatwo i wróciłem do...  

 

Śrila Prabhupad: Będziesz w stanie przestrzegać wszystkich zasad regulujących, pod warunkiem 

że przyjmiesz proces świadomości Kryszny. W przeciwnym razie to niemożliwe.  

 

Bob: Tak, o to chodzi... Gdy będę znowu w Biharze i... hm... moi koledzy mogą powiedzieć... 

Siedzimy sobie wieczorem i poza walką z komarami nie mamy nic do roboty, więc mówią: "A 

może zapalimy marihuanę?" A ja odpowiadam: "Pewnie. Nie mamy nic innego do roboty", siadam 

z nimi i bawimy się cały wieczór. Robiliśmy to do tej pory i przeholowaliśmy. Robiliśmy to 

codziennie, aż zrozumieliśmy, że sobie szkodzimy. Wtedy przestaliśmy, ale nadal od czasu do 

czasu...  

 

Śrila Prabhupad: Musisz zamieszkać z nami. Wtedy przyjaciele nie będą cię pytać: "A może 

marihuanę?" (Bob śmieje się.) Zostań w towarzystwie bhaktów. Otwieramy ośrodki, by dać 

ludziom okazję przebywania z nami. Po co kupiliśmy tyle ziemi (w Mayapur)? Ci, którzy mają 

poważne pragnienie, przyjdą i zamieszkają z nami. Towarzystwo ma duży wpływ. Jeśli przebywasz 

z pijakami, zostaniesz pijakiem. A jeśli przebywasz wśród sadhu, wtedy zostaniesz sadhu.  

 

Śyamasundar (sekretarz Śrila Prabhupada): Może niech przyjedzie i zostanie z tobą w Bombaju.  

 

Śrila Prabhupad: Tak. Możesz zamieszkać razem z nami w Bombaju. Ale on pragnie przyjaciół 

z marihuaną. Na tym polega problem. 

 

Bob: Pozwól, że zapytam o coś innego, a później może wrócę do tego. Przekonałem się, że za dużo 



myślę o sobie, a przez to nie mogę zbyt dużo myśleć o Bogu. Zbyt często myślę o sobie. Jak mogę 

zapomnieć o sobie, żebym mógł skoncentrować się na innych, ważniejszych rzeczach?  

 

Śrila Prabhupad: Tak jak zrobili to oni (bhaktowie).  

 

Bob: (Śmieje się.) Mówisz mi, że moja ścieżka... Wydaje mi się, że mówisz, że moją ścieżką do 

czystości jest zostanie bhaktą.  

 

Śrila Prabhupad: Czy wahasz się?  

 

Bob: Cóż, ja...  

 

Śrila Prabhupad: Czy trudno jest zostać bhaktą?  

 

Bob: Mnie tak. Ja... Ja nie czuję zbyt dużego pragnienia. Na początku bhaktowie powiedzieli mi, że 

porzucili materialne życie. Wyjaśnili mi, że te cztery zasady regulujące oznaczają porzucenie 

materialnego życia. I ja to widzę. A w jego miejsce mają...  

 

Śrila Prabhupad: Co rozumiesz przez materialne życie? (Bob milczy.) Siedzę na tym łóżku. Czy 

to materialne czy duchowe?  

 

Bob: Materialne.  

 

Śrila Prabhupad: Jakże zatem porzuciliśmy materialne życie?  

 

Bob: Myślę, że interpretowałem to jako "pragnienie osiągnięcia materialnych korzyści..."  

 

Śrila Prabhupad: Co to znaczy materialne?  

 

Bob: Praca w celu osiągnięcia materialnych korzyści i nie porzucenie wszystkiego, co materialne.  

 

Śrila Prabhupad: Życie materialne oznacza, że pragniesz zadowalać swoje zmysły. To jest życie 

materialne. A gdy pragniesz służyć Bogu, jest to życie duchowe. Na tym polega różnica między 

życiem materialnym a duchowym. Teraz próbujemy służyć własnym zmysłom. Ale kiedy zamiast 

służyć zmysłom służymy Bogu, jest to życie duchowe. Na czym polega różnica między naszymi 

działaniami a działaniami innych? Korzystamy ze wszystkiego – ze stołu, krzesła, łóżka, 

magnetofonu, maszyny do pisania. Na czym więc polega różnica? Na tym, że wszystko 

wykorzystujemy dla Kryszny.  

 

Bob: Bhaktowie powiedzieli, że zamiast przyjemności zmysłowej, którą porzucili, doznają różnego 

rodzaju przyjemności duchowych, ale... widzisz... ja tego nie odczułem.  

 

Śrila Prabhupad: Przyjemność duchowa przychodzi wtedy, gdy pragniesz zadowolić Krysznę. To 

jest przyjemność duchowa. Na przykład matka jest bardziej zadowolona, gdy karmi swego syna, niż 

gdy sama je. Sama nie je, lecz gdy widzi, że jej syn je ze smakiem, sprawia jej to przyjemność.  

 

Bob: Hm. A zatem przyjemnością duchową jest zadowolenie Boga.  

 

Śrila Prabhupad: Przyjemność duchowa oznacza przyjemność Kryszny.  

 

Bob: Zadowolenie Kryszny.  

 



Śrila Prabhupad: Tak. Przyjemność materialna oznacza przyjemność zmysłów. To wszystko. Na 

tym polega różnica. Kiedy po prostu starasz się zadowolić Krysznę, jest to przyjemność duchowa.  

 

Bob: Ja widziałem to jako... Myślałem, że zadowolenie Boga to...  

 

Śrila Prabhupad: Nie wymyślaj własnych sposobów na zadowolenie Boga. Nie wymyślaj. 

Przypuśćmy, że chcę sprawić ci przyjemność. Powinienem więc zapytać: "Jak mogę ci służyć?" Nie 

powinienem wymyślać własnego sposobu służenia ci. To nie sprawia zadowolenia. Przypuśćmy, że 

chcę szklankę wody. Jeśli ty wydumasz sobie; "Swamiji będzie bardziej zadowolony, gdy dam mu 

szklankę mleka, gorącego mleka", wcale mi to nie sprawi przyjemności. Jeśli chcesz sprawić mi 

przyjemność, powinieneś zapytać: "W jaki sposób mogę cię zadowolić?" A gdy zrobisz, co ci 

polecę, będę zadowolony. 

 

Bob: A więc jeśli ktoś zadowala Krysznę, to znaczy, że jest Jego bhaktą.  

 

Śrila Prabhupad: Bhaktą jest ten, kto zawsze sprawia Krysznie przyjemność. Taka osoba nie robi 

nic innego. To jest bhakta.  

 

Bob: Czy możesz mi powiedzieć coś więcej o intonowaniu Hare Kryszna? Przez jakiś czas 

mantrowałem, lecz nigdy regularnie – trochę tu, trochę tam. Właściwie niedawno dostałem korale 

i podczas mantrowania czasami odczuwam przyjemność, a czasami zupełnie nie. Może nie 

mantruję właściwie, nie wiem.  

 

Śrila Prabhupad: Żeby osiągnąć cokolwiek, potrzebny jest pewien proces. Musisz przyjąć ten 

proces.  

 

Bob: Bhaktowie mówią mi o ekstazie, jaką odczuwają podczas mantrowania.  

 

Śrila Prabhupad: Tak. Im bardziej się oczyszczasz, tym większej doznajesz ekstazy. Ten proces 

mantrowania jest procesem oczyszczającym. 

 

 

Rozdział 6  

 

Doskonały bhakta – 29.02.1972 (wieczór) 

 

 

Śyamasundar: Śrila Prabhupad, dzisiejszego popołudnia dyskutowaliśmy o wyrzeczeniach.  

 

Śrila Prabhupad: Hm?  

 

Śyamasundar: Jeśli nie będziemy praktykowali wyrzeczeń dobrowolnie, to zostaniemy do nich 

zmuszeni.  

 

Śrila Prabhupad: Tak, pod kierunkiem mistrza duchowego należy... Nie masz ochoty podejmować 

wyrzeczeń, lecz gdy przyjmujesz mistrza duchowego, musisz wypełniać jego polecenia. To jest 

wyrzeczeniem.  

 

Śyamasundar: Musisz, praktykować wyrzeczenia, nawa jeśli nie chcesz.  

 

Śrila Prabhupad: Tak, musisz. Ponieważ podporządkowałeś się mistrzowi duchowemu, jego 

polecenie jest ostateczne. Musisz je spełnić, nawet jeśli nie masz na to ochoty. Aby mnie 



zadowolić.  

 

Śyamasundar: Aha.  

 

Śrila Prabhupad: Ale ci się to nie podoba... (Śmieje się.) Nikt nie lubi pościć, lecz gdy mistrz 

duchowy mówi: "Dzisiaj jest post", cóż możesz zrobić? (Śyamasundar śmieje się.) Uczniem jest 

ten, kto dobrowolnie zgodził się poddać dyscyplinie mistrza duchowego. To jest wyrzeczenie.  

 

Śyamasundar: Powiedzmy, jak nasi rodzice, czy wielu ludzi w materialnym świecie, całkowicie 

oczarowanych życiem materialnym – nie chcą poddać się wyrzeczeniu czy cielesnym cierpieniom, 

lecz są do tego zmuszeni. Natura zmusza ich, by znosili wyrzeczenia.  

 

Śrila Prabhupad: To jest narzucone wyrzeczenie. To nie jest dobre. Pomocne jest tylko 

dobrowolne wyrzeczenie.  

 

Śyamasundar: Jeśli nie poddasz się wyrzeczeniu dobrowolnie, to zostaniesz do niego zmuszony.  

 

Śrila Prabhupad: Na tym polega różnica między człowiekiem a zwierzęciem. Zwierzę nie może 

podjąć wyrzeczenia, ale człowiek może. Człowiek może widzieć w cukierni wspaniałe słodycze 

i chciałby je zjeść, lecz gdy wie, że nie ma pieniędzy, potrafi się powstrzymać. Kiedy jednak pojawi 

się krowa, natychmiast wsuwa tam swą mordę. Możesz walić ją kijem, ale ona to wytrzyma. I tak 

zrobi swoje. Zatem zwierzę nie potrafi podjąć wyrzeczenia. Nasze wyrzeczenie jest bardzo 

przyjemne. Śpiewamy Hare Kryszna, tańczymy, a Kryszna zsyła nam wspaniałe pożywienie, które 

jemy. To wszystko. Dlaczego wy ludzie nie zgadzacie się na takie wyrzeczenie? Śpiew, taniec 

i dobre jedzenie?  

 

Bob: Czy mógłbyś powtórzyć?  

 

Śrila Prabhupad: Kryszna zsyła nam wspaniałe rzeczy, gdyż podejmujemy wyrzeczenia. Nic 

zatem nie tracimy. Kiedy zostaniesz skrsnaizowany, będziesz miał więcej wygód, niż masz w tej 

chwili. To fakt. Przez ostatnich dwadzieścia lat żyłem samotnie, ale nie miałem żadnych 

problemów. Zanim przyjąłem sannyasę, mieszkałem w Delhi. Chociaż więc żyłem samotnie, nie 

miałem kłopotów.  

 

Śyamasundar: Jeśli nie poddasz się dyscyplinie duchowej, wtedy sama natura narzuci tak wiele 

niedoli.  

 

Śrila Prabhupad: O tak. Stwierdza to Bhagavad-gita:  

 

daivi hy esa guna-mayi  

mama maya duratyaya  

mam eva ye prapadyante  

mayam etam taranti te  

 

("Trudno jest przezwyciężyć tę Moją boską energię, składającą się z trzech cech natury materialnej. 

Ale bez trudu mogą pokonać ją ci, którzy podporządkowali się Mnie".) Maya narzuca tyle 

problemów, lecz gdy tylko podporządkujesz się Krysznie, nie będzie już więcej tego narzucania.  

 

Śyamasundar: Byliśmy takimi głupcami, że zawsze myśleliśmy: "W przyszłości będę szczęśliwy".  

 

Śrila Prabhupad: Tak, to właśnie jest maya, złudzenie. Tak jak w przypadku osła. Siadasz mu na 

grzbiecie i bierzesz kępkę trawy. A osioł myśli: "Podejdę trochę do przodu i dosięgnę ją". (Boh 



śmieje się.) Ale zawsze ma do niej pół metra. To jest oślizm. (Wszyscy się śmieją.) Każdy myśli: 

"Podejdę trochę do przodu i zdobędę to. Będę bardzo szczęśliwy". 

 

Bob: Ja... Ja bardzo ci dziękuję za...  

 

Śrila Prabhupad: Hm?  

 

Bob: Jutro będę musiał stąd wyjechać i...  

 

Śrila Prabhupad: Nie mów o odjeździe*, (*ang. leave) mów o życiu** (**ang. live).  

 

Bob: Jeszcze nie mogę, myślałem teraz o jutrzejszym powrocie do swego miasta. Ale...  

 

Śrila Prabhupad: Nie wracaj.  

 

Bob: Czy mam tutaj zostać do jutra – tutaj?  

 

Śrila Prabhupad: Zostań tutaj.  

 

Bob: Jeśli tak mówisz, to zostanę.  

 

Śrila Prabhupad: Jesteś bardzo dobrym chłopcem. (Następuje długa przerwa. Jest teraz o wiele 

ciszej.) To bardzo proste. Kiedy żywe istoty zapominają o Krysznie, są w tym świecie materialnym. 

Kryszna oznacza Jego imię, formę, siedzibę, rozrywki – wszystko.  

 

Bob: Co to było, to ostatnie?  

 

Śrila Prabhupad: Rozrywki.  

 

Bob: Rozrywki.  

 

Śrila Prabhupad: Kiedy mówimy o królu, obejmuje to królewski rząd, pałac, królową, synów 

króla, sekretarzy, armię – wszystko. Nieprawdaż?  

 

Bob: Tak.  

 

Śrila Prabhupad: Tak samo Kryszna jest Najwyższą Osobą Boga. Skoro więc tylko o Nim 

pomyślimy, obejmuje to wszystkie Jego energie. Dopełniamy to mówiąc: "Radha-Kryszna". Radha 

reprezentuje wszelką energię Kryszny. A Kryszna jest Najwyższym Panem. Kiedy więc mówimy 

o Krysznie, obejmuje to również żywe istoty, ponieważ żywe istoty są różnymi energiami Kryszny 

– są Jego wyższą energią. Jeśli więc ta energia nie służy źródłu energii, jest to egzystencja 

materialna. Cały ten świat nie służy Krysznie. Służy Krysznie w inny sposób. W sposób pośredni. 

Tak jak nieposłuszni obywatele pośrednio służą rządowi. Więźniowie znajdują się w więzieniu, 

gdyż nie stosowali się do praw państwowych. A w więzieniu zmusza się ich do przestrzegania tych 

praw. Podobnie, wszystkie żywe istoty przebywające tutaj są bezbożne – albo z powodu ignorancji, 

albo z wyboru. Nie chcą uznać supremacji Boga. Są demoniczne. My staramy się doprowadzić je 

do ich pierwotnego stanu. To właśnie jest ruch świadomości Kryszny.  

 

Bob: Chciałbym zapytać cię o coś, o czym rozmawiałem z bhaktami – o medycynę. Szedłem dzisiaj 

nad rzekę z kilkoma bhaktami. Jestem przeziębiony, więc powiedziałem, że nie powinienem 

wchodzić do wody. Niektórzy stwierdzili, że powinienem, ponieważ to Ganges, ale inni 

powiedzieli, że nie, gdyż jestem przeziębiony. I tak rozmawialiśmy, a ja nic nie rozumiałem. Czy 



chorujemy z powodu złych czynów popełnionych w przeszłości?  

 

Śrila Prabhupad: Tak. To fakt.  

 

Bob: Ale gdy ktoś...  

 

Śrila Prabhupad: Każdy rodzaj cierpienia, jakiego doświadczamy, wynika z naszych bezbożnych 

czynów z przeszłości.  

 

Bob: Lecz jeśli jakaś osoba uwalnia się spod wpływu karmy...  

 

Śrila Prabhupad: Tak?  

 

Bob:...czy nadal choruje?  

 

Śrila Prabhupad: Nie. Nawet jeśli zachoruje, jest to tymczasowe. Na przykład ten wentylator się 

obraca. Jeśli wyłączysz go z prądu, wtedy przez jakąś chwilę będzie się jeszcze obracał. Przyczyną 

tego ruchu nie jest prąd elektryczny. Jest to siła... Jakim terminem fizycznym się ją określa?  

 

Śyamasundar: Pęd. 

 

Śrila Prabhupad: Pęd. Ale gdy tylko się zatrzyma, więcej się nie poruszy. Tak samo, nawet jeśli 

jakiś bhakta, który podporządkował się Krysznie, cierpi z powodu materialnych reakcji, jest to 

tymczasowe. Dlatego bhakta nie uważa żadnych materialnych nieszczęść za nieszczęścia. 

Przyjmuje je jako łaskę Kryszny, Boga.  

 

Bob: Doskonała dusza, bhakta, czysty bhakta...  

 

Śrila Prabhupad: Doskonałą duszą jest ten, kto dwadzieścia cztery godziny na dobę 

zaangażowany jest w świadomość Kryszny. To jest doskonałość. To jest pozycja transcendentalna. 

Doskonałość oznacza zaangażowanie się we własną oryginalną świadomość. To jest doskonałość. 

Stwierdza to Bhagavad-gita:  

 

sve sve karmany abhiratah  

samsiddhim labhate narah  

 

"Każdy człowiek może stać się doskonały przez pełnienie swych obowiązków". Całkowita 

doskonałość. Samsiddhi. Siddhi to doskonałość. Oznacza to realizację Brahmana, duchową 

realizację. A samsiddhi oznacza oddanie, które przychodzi po realizacji Brahmana.  

 

Bob: Czy mógłbyś jeszcze raz powtórzyć tę ostatnią rzecz?  

 

Śrila Prabhupad: Samsiddhi.  

 

Bob: Tak.  

 

Śrila Prabhupad: Sam znaczy całkowita.  

 

Bob: Tak.  

 

Śrila Prabhupad: A siddhi znaczy doskonałość. Bhagavad-gita oznajmia, że kto wraca do domu, 

do Boga, ten osiągnął całkowitą doskonałość. Tak więc doskonałość pojawia się wtedy, gdy 



uświadamiasz sobie, że nie jesteś tym ciałem, tylko duszą. Brahma-bhuta – to się nazywa realizacją 

Brahmana. To jest doskonałość. A samsiddhi następuje po realizacji Brahmana, kiedy pełnisz 

służbę oddania. Jeśli więc ktoś pełni już służbę oddania, to należy uważać, że osiągnął realizację 

Brahmana. Dlatego jest to nazywane samsiddhi.  

 

Bob: Pytam cię o to z całą pokorą... czy odczuwasz cierpienia i choroby?  

 

Śrila Prabhupad: Hm?  

 

Bob: Czy ty chorujesz i cierpisz?  

 

Śrila Prabhupad: Tak.  

 

Bob: Czy jest to rezultatem twej przeszłej karmy?  

 

Śrila Prabhupad: Tak.  

 

Bob: Zatem w tym materialnym świecie nigdy nie można całkowicie uniknąć swej karmy?  

 

Śrila Prabhupad: Nie. Można uniknąć. Bhakta nie odbiera więcej karmy. Nie podlega karmicznym 

reakcjom.  

 

Bob: Ale ty musisz być najlepszym bhaktą.  

 

Śrila Prabhupad: Hm... Nie, nie uważam siebie za najlepszego bhaktę. Jestem najgorszym.  

 

Bob: Nie!  

 

Śrila Prabhupad: Ty jesteś najlepszym bhaktą.  

 

Bob: (Śmieje się.) O nie, nie! Ale widzisz, mówisz... To, co mówisz... zawsze wydaje się słuszne.  

 

Śrila Prabhupad: Tak.  

 

Bob: A zatem musisz być najlepszym bhaktą.  

 

Śrila Prabhupad: Chodzi o to, że nawet najlepszy bhakta schodzi na platformę bhakty drugiej 

klasy, kiedy naucza. 

 

Bob: Cóż więc będzie robił najlepszy bhakta?  

 

Śrila Prabhupad: Najlepszy bhakta nie naucza.  

 

Bob: Cóż więc robi?  

 

Śrila Prabhupad: On uważa, że nie ma potrzeby nauczania. Dla niego każdy jest bhaktą. (Bob 

śmieje się serdecznie.) Nie widzi on już dłużej niewielbicieli – dla niego wszyscy są bhaktami. 

Takiego bhaktę nazywa się uttama-adhikari. Jakże więc mogę powiedzieć, że jestem najlepszym 

bhaktą, gdy nauczam? Tak jak Radharani – dla Niej nikt nie jest niewielbicielem. Dlatego staramy 

się zbliżyć do Radharani.  

 

Bob: Kto to jest?  



 

Śrila Prabhupad: Radharani jest towarzyszką Kryszny.  

 

Bob: Aha.  

 

Śrila Prabhupad: Gdy ktoś zbliża się do Radharani, ona poleca go Krysznie: "Oto jest najlepszy 

bhakta. Jest on lepszy ode Mnie" – i Kryszna nie może go odrzucić. To jest najlepszy bhakta. Lecz 

nie należy tego imitować: "Zostałem najlepszym bhaktą".  

 

iśvare tad-adhinesu  

baliśesu dvisatsu ca  

prema-maitri-krpopeksa  

yah karoti sa madhyamah  

(Bhag. 11.2.46)  

 

Bhakta drugiej klasy widzi, że niektórzy zazdroszczą Bogu, ale najlepszy bhakta tego nie widzi. 

Mówi on: "Nikt nie zazdrości Bogu. Wszyscy są lepsi ode mnie". Tak jak Krysznadasa Kaviraja, 

autor Caitanya-caritamrty, mówi: "Jestem gorszy od robaka w odchodach".  

 

Bob: Kto to mówi?  

 

Śrila Prabhupad: Krysznadasa Kaviraja, autor Caitanya-caritamrty. Purisera kita haite muni se 

laghistha. Nie robi tego na pokaz. On tak czuje. "Jestem najgorszy. Wszyscy służą Krysznie, a ja 

nie". Caitanya Mahaprabhu powiedział: "Och, nie mam odrobiny oddania dla Kryszny. Płaczę na 

pokaz. Gdybym był bhaktą Kryszny, już dawno bym umarł. Ale ja żyję. To jest dowód na to, że nie 

kocham Kryszny": Taką wizję ma najlepszy bhakta. Jest tak pogrążony w miłości do Kryszny, że 

mówi: "Wszystko posuwa się naprzód, ale ja jestem najgorszy. Dlatego nie mogę zobaczyć Boga". 

To jest najlepszy bhakta.  

 

Bob: Czy zatem bhakta musi działać tak, aby wszystkich wyzwolić?  

 

Śrila Prabhupad: Tak. Bhakta musi działać pod kierunkiem bona fide mistrza duchowego, a nie 

imitować najlepszego wielbiciela.  

 

Bob: Nie rozumiem.  

 

Śrila Prabhupad: Nie należy imitować najlepszego bhakty.  

 

Bob: Imitować. Aha, rozumiem.  

 

Śyamasundar: Kiedyś powiedziałeś, że czasem cierpisz lub czujesz ból z powodu grzesznych 

czynności swoich bhaktów. Czy czasami to również może być przyczyną choroby?  

 

Śrila Prabhupad: Widzisz, Kryszna mówi:  

 

aham tvam sarva-papebhyo  

moksayisyami ma śucah  

 

"Uwolnię cię od wszelkich grzesznych reakcji. Nie obawiaj się". Kryszna jest zatem tak potężny, że 

natychmiast może przyjąć wszystkie grzechy innych i od razu je naprawić. Ale jeśli żywa istota gra 

tę rolę z ramienia Kryszny, to również przyjmuje odpowiedzialność za grzeszne reakcje swoich 

bhaktów. Dlatego bycie guru nie jest łatwym zadaniem. Rozumiesz? Guru musi przyjąć całą 



truciznę i ją wchłonąć. Dlatego czasem – ponieważ nie jest on Kryszną – pojawiają się jakieś 

kłopoty. To dlatego Caitanya Mahaprabhu zakazał: "Nie przyjmuj zbyt wielu śisya, wielu 

uczniów". Lecz w celu nauczania, by to nauczanie rozwijać, musimy przyjmować wielu uczniów, 

nawet jeśli cierpimy. To fakt. Mistrz duchowy musi przyjąć odpowiedzialność za wszystkie 

grzeszne czynności swoich uczniów. Dlatego jeśli nie jest się w stanie wchłonąć wszystkich 

grzechów, przyjmowanie wielu uczniów jest zadaniem ryzykownym.  

 

vancha-kalpa-tarubhyaś ca  

krpa-sindhubhya eva ca  

patitanam pavanebhyo  

vaisnavebhyo namo namah  

 

("Składam pełne szacunku pokłony wszystkim Vaisnavom, bhaktom Pana. Są oni jak drzewa 

pragnień, które spełniają pragnienia wszystkich i są pełni współczucia dla upadłych, 

uwarunkowanych dusz".) On przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie upadłe dusze. Ta koncepcja 

znajduje się również w Biblii. Jezus Chrystus przyjął wszystkie grzeszne reakcje ludzi i poświęcił 

swoje życie. Taką odpowiedzialność ma mistrz duchowy. Ponieważ Kryszna jest Kryszną, jest On 

apapa-viddha – nie mogą Go zaatakować grzeszne reakcje. Ale żywa istota czasem ulega ich 

wpływowi, gdyż jest tak znikoma. Duży ogień, mały ogień. Jeśli włożysz coś dużego do 

niewielkiego ognia, to możesz go zagasić. Ale cokolwiek włożysz do dużego ognia, wszystko to 

spłonie. Potężny ogień może strawić wszystko. 

 

Bob: Czy taka była natura cierpienia Chrystusa?  

 

Śrila Prabhupad: Mm?  

 

Bob: Czy cierpienie Chrystusa...  

 

Śrila Prabhupad: To już wyjaśniłem. On przyjął grzeszne reakcje wszystkich ludzi. Dlatego 

cierpiał.  

 

Bob: Rozumiem.  

 

Śrila Prabhupad: Powiedział – jest to w Biblii – że przyjął wszelkie grzeszne reakcje ludzi 

i poświęcił swe życie. Ale ci chrześcijanie zrobili z tego zasadę, że Chrystus będzie cierpiał, 

podczas gdy oni będą dopuszczali się wszelkich nonsensów. (Bob zaśmiał się krótko.) Tacy z nich 

głupcy! Pozwolili, by Jezus Chrystus podpisał kontrakt, że przyjmie wszystkie ich grzeszne reakcje, 

aby sami mogli dalej robić wszelkie nonsensy. To jest ich religia. Chrystus był tak 

wspaniałomyślny, że przyjął wszystkie ich grzechy i cierpiał, ale to nie skłoniło ich do zarzucenia 

grzesznego życia. Nie opamiętali się na tyle. Nie potraktowali tego poważnie. "Pan Jezus Chrystus 

cierpi, lecz my nadal będziemy robić wszelkie nonsensy". Czyż tak nie jest?  

 

Bob: Tak, to prawda.  

 

Śrila Prabhupad: Powinni się wstydzić: "Pan Jezus Chrystus cierpiał za nas, a my nie przestajemy 

grzeszyć". On powiedział wszystkim: "Nie zabijaj", ale oni zabijają, myśląc: "Pan Jezus Chrystus 

nam wybaczy i przyjmie wszystkie grzeszne reakcje". Tak to wygląda. Powinniśmy być bardzo 

ostrożni: "Mój mistrz duchowy będzie cierpiał za moje grzeszne czyny, a więc nie popełnię nawet 

drobnego grzechu". To jest obowiązkiem ucznia. Po inicjacji kończą się wszelkie grzeszne reakcje. 

Jeśli teraz ponownie dopuści się grzechu, mistrz duchowy musi cierpieć. Uczeń powinien być 

współczujący i wziąć to pod uwagę. "Za moje grzeszne czyny mój mistrz duchowy będzie cierpiał". 

Jeśli mistrz duchowy na coś choruje, jest to spowodowane grzesznymi czynnościami innych. "Nie 



przyjmuj wielu uczniów". Ale my to robimy, gdyż nauczamy. Nie przejmujemy się cierpieniem 

i nadal będziemy ich przyjmować. Twoje pytanie brzmiało zatem: czy kiedy ja cierpię, wynika to 

z moich poprzednich występnych czynów? Takt To jest mój niewłaściwy czyn – że przyjąłem 

niektórych uczniów, którzy są nonsensami. Na tym polega moje przestępstwo.  

 

Bob: Czy to się czasami zdarza?  

 

Śrila Prabhupad: Tak. To jest nieuniknione, ponieważ przyjmujemy tak wielu 

ludzi..Obowiązkiem ucznia jest zachowanie ostrożności. "Mój mistrz duchowy uratował mnie. Nie 

powinienem znowu sprawiać mu cierpienia". Kiedy mistrz duchowy cierpi, Kryszna wybawia go. 

Kryszna myśli: "Och! On wziął na siebie taką odpowiedzialność za wyzwolenie upadłej osoby". 

Tak więc Kryszna jest obecny.  

 

kaunteya pratijanihi  

na me bhaktah pranaśyati  

 

("O synu Kunti, obwieść to śmiało, że mój bhakta nigdy nie ginie".) Ponieważ mistrz duchowy 

podjął to ryzyko ze względu na Krysznę.  

 

Bob: Twoje cierpienie nie jest tym samym rodzajem bólu...  

 

Śrila Prabhupad: Nie, nie jest spowodowane karmą. Czasem pojawia się ból, żeby uczniowie 

wiedzieli: "Nasz mistrz duchowy cierpi z powodu naszych grzesznych czynów".  

 

Bob: Teraz wyglądasz bardzo dobrze.  

 

Śrila Prabhupad: Zawsze czuję się dobrze... W tym sensie, iż wiem, że Kryszna mnie ochroni, 

nawet kiedy przychodzi cierpienie. Ale to cierpienie nie wynika z moich grzesznych czynności.  

 

Bob: Ale, powiedzmy, kiedy ja... w mieście, w którym mieszkam, piję przegotowaną wodę, 

ponieważ czasami w wodzie są bakterie. Ale dlaczego miałbym pić przegotowaną wodę, jeśli 

w przeszłości byłem na tyle dobry, by teraz nie zachorować? W takiej sytuacji mogę pić 

jakąkolwiek wodę. A jeśli nie działałem we właściwy sposób, to i tak zachoruję.  

 

Śrila Prabhupad: Dopóki jesteś w świecie materialnym, nie możesz, lekceważyć praw fizycznych. 

Przypuśćmy, że wyprawisz się do dżungli, a tam jest tygrys. Wiadomo, że cię zaatakuje. Dlaczego 

więc miałbyś dobrowolnie narażać się na ten atak? Bhakta, dopóki ma fizyczne ciało, nie powinien 

podejmować fizycznego ryzyka. To nie jest wyzwanie rzucone wszystkim fizycznym prawom: 

"Zostałem bhaktą. Wszystkiemu rzucam wyzwanie". To głupota.  

 

anasaktasya visayan  

yatharham upayunjatah  

nirbandhah krsna-sambandhe  

yuktam vairagyam ucyate  

 

Rada dla bhakty jest taka, aby bez przywiązania przyjmował to, co jest mu niezbędne do życia. 

Będzie pił przegotowaną wodę, lecz jeśli taka jest nieosiągalna, czy oznacza to, że nie będzie pił 

wody? Jeśli taka woda jest niedostępna, będzie pił zwykłą. My jemy krsna-prasada, ale podczas 

podróży czasami musimy zjeść coś w restauracji. Czy dlatego, że ktoś jest bhaktą, to powinien 

myśleć: "Nie będę nic jadł w restauracji. Będę głodował"? Jeśli będę głodował, to będę słaby i nie 

będę w stanie nauczać. 

 



Bob: Czy bhakta traci jakąś część swojej indywidualności, w tym...  

 

Śrila Prabhupad: Nie. W celu zadowolenia Kryszny ma pełną indywidualność. Kryszna mówi: 

"Podporządkuj się Mnie". Tak więc dobrowolnie się podporządkowuje. Nie traci swojej 

indywidualności. Zachowuje ją. Jak Arjuna. Na początku, z powodu swej indywidualności, 

wzbraniał się przed walką. Lecz gdy przyjął Krysznę na swojego mistrza duchowego, został śisya 

(uczniem). Wtedy na wszystkie polecenia Kryszny odpowiadał: "Tak". Ale to nie znaczy, że stracił 

swoją indywidualność. Zgodził się na to dobrowolnie: "Zrobię wszystko, cokolwiek Kryszna 

powie". Tak jak wszyscy moi uczniowie – nie stracili swojej indywidualności, ale ją 

podporządkowali. To jest wymagane. Przypuśćmy, że mężczyzna powstrzymuje się od życia 

seksualnego. Nie znaczy to, że stał się impotentem. Jeśli zechce, może mieć seks tysiące razy. Ale 

unika go dobrowolnie. Param drstva nivartate: ma wyższy smak. Czasami pościmy, lecz to nie 

znaczy, że jesteśmy chorzy. Pościmy dobrowolnie. Nie oznacza to, że nie jestem głodny lub że nie 

mogę jeść. Po prostu pościmy dobrowolnie.  

 

Bob: Czy bhakta, który się podporządkuje, zachowuje swój indywidualny smak?  

 

Śrila Prabhupad: Tak, w pełni.  

 

Bob: Smak do różnych rzeczy?  

 

Śrila Prabhupad: Hm?  

 

Bob: Czy zachowuje swoje indywidualne upodobania i awersje?  

 

Śrila Prabhupad: Tak, zachowuje wszystko. Ale pierwszeństwo wyboru daje Krysznie. 

Przypuśćmy, że coś lubię, ale Kryszna mówi: "Nie można tego używać". Wtedy nie użyję tego. 

Przez wzgląd na Krysznę.  

 

nirbandhah krsna-sambandhe  

yuktam vairagyam ucyate  

 

Kryszna stwierdza: "Lubię te rzeczy". Musimy zatem ofiarować Mu to, co lubi, a później 

spożyjemy prasada. Kryszna lubi Radharani. Dlatego wszystkie gopi starają się popychać Ją ku 

Krysznie. "Kryszna lubi tę gopi. Dobrze, przybliżmy Ją do Niego". To jest świadomość Kryszny. 

Zadowalanie zmysłów Kryszny, a nie własnych. To jest bhakti. To nazywane jest prema, miłością 

do Kryszny. "O, Kryszna to lubi. Muszę Mu to dać".  

 

Bob: Jest jakieś prasada (pożywienie ofiarowane Krysznie). Najpierw jest ofiarowywane, a później 

je jemy. Podaje się różne rodzaje prasada. Niektóre mi smakują, a inne zupełnie nie.  

 

Śrila Prabhupad: To nie jest właściwe. Doskonałość polega na tym, że akceptujesz wszystko, co 

zostało ofiarowane Krysznie. To jest doskonałość. Nie możesz powiedzieć: "To lubię, a tego nie 

lubię". Jeśli dokonujesz takich rozróżnień, oznacza to, że nie doceniłeś, czym jest prasada.  

 

Bhakta: A jeśli ktoś mówi o upodobaniach i niechęci. Powiedzmy, że ktoś przygotowuje jakieś 

prasada...  

 

Śrila Prabhupad: Nie ma upodobań, nie ma niechęci. Cokolwiek Kryszna lubi, to jest dobre.  

 

Bhakta: Tak. Ale powiedzmy, że ktoś coś przygotowuje, na przykład jakieś prasada dla Kryszny, 

ale nie robi tego zbyt dobrze i jest to...  



 

Śrila Prabhupad: Nie. Jeśli przygotował to szczerze, z oddaniem, będzie to Krysznie smakowało. 

Tak jak było z Vidu. Vidu karmił Krysznę bananami, ale był tak pogrążony w myślach, że wyrzucał 

banany i dawał Krysznie skórki, i Kryszna jadł. (Wszyscy się śmieją.) Kryszna wiedział, że Vidu 

robił to z oddaniem. Kryszna może zjeść wszystko, pod warunkiem że jest w tym oddanie. Nie ma 

znaczenia, czy jest to materialnie smaczne czy nie. Tak samo bhakta przyjmuje Kryszna-prasada 

bez względu na to, czy jest materialnie smaczne, czy nie. Powinniśmy akceptować wszystko.  

 

Bhakta: Lecz jeśli nie ma tam oddania, jak w Indii...  

 

Śrila Prabhupad: Jeśli nie ma oddania, nie smakuje Mu żadne pożywienie, zarówno smaczne, jak 

i niesmaczne. Nie przyjmuje go. 

 

Bhakta: W Indii... ktoś...  

 

Śrila Prabhupad: Och, India, India. Nie mów o Indii! Mów o filozofii. Kryszna nie przyjmie tego, 

w czym nie ma oddania, czy to w Indiach, czy w twoim kraju. Pan Kryszna nie jest zobowiązany do 

zaakceptowania czegokolwiek kosztownego tylko dlatego, że jest to bardzo smaczne. Kryszna ma 

wiele smaczniejszych potraw na Vaikuncie. Nie tęskni za twoim pożywieniem. On przyjmuje twoje 

oddanie, bhakti. Istotą rzeczy jest oddanie, nie samo pożywienie. Kryszna nie przyjmuje żadnego 

pożywienia z tego materialnego świata. Przyjmuje tylko oddanie.  

 

patram puspam phalam toyam  

yo me bhaktya prayacchati  

tad aham bhakty-upahrtam  

aśnami prayatatmanah  

 

("Jeśli ktoś ofiaruje Mi z miłością i oddaniem liść, kwiat, owoc czy trochę wody, przyjmę to".) 

"Ponieważ ofiarowano Mi to z miłością i oddaniem" – to jest potrzebne. Dlatego nie pozwalamy 

gotować nikomu, kto nie jest bhaktą. Kryszna nie przyjmuje niczego z rąk niewielbiciela. Po cóż 

miałby to robić? On nie jest głodny. Nie potrzebuje żadnego pożywienia. On przyjmuje tylko 

oddanie. To wszystko. W tym cała istota rzeczy. Trzeba więc zostać bhaktą, a nie dobrym 

kucharzem. Ale gdy jesteś bhaktą, to będziesz też dobrym kucharzem. Dobrym kucharzem staniesz 

się automatycznie. Zatem trzeba tylko zostać bhaktą, a wtedy automatycznie pojawią się wszelkie 

dobre cechy. Lecz jeśli nie jesteś bhaktą, wtedy żadne dobre cechy nie mają znaczenia... Jesteś 

wtedy na platformie mentalnej, nie masz więc żadnych dobrych cech. (Następuje długa przerwa 

w rozmowie.)  

 

Śrila Prabhupad: Która godzina?  

 

Śyamasundar: Szósta.  

 

Śrila Prabhupad: Potrzebujemy pytań i odpowiedzi, gdyż przynoszą one korzyść wszystkim.  

 

Bob: Mam jeszcze pytanie dotyczące prasada.  

 

Śrila Prabhupad: Suta Goswami mówi:  

 

munayah sadhu prsto 'ham  

bhavadbhir loka-mangalam  

yat krtah krsna-sampraśno  

yenatma suprasidati  



 

("O mędrcy, zapytaliście mnie we właściwy sposób. Pytania wasze są wartościowe, odnoszą się 

bowiem do Pana Kryszny, a jako takie związane są z pomyślnością świata. Tylko tego rodzaju 

pytania mogą całkowicie zadowolić jaźń".) Kryszna-sampraśnah, to jest bardzo dobre. Gdy 

dyskutujesz i słuchasz, jest to loka-mangalam, pomyślne dla wszystkich. Tak pytania, jak 

i odpowiedzi.  

 

Bob: Wciąż nie rozumiem zbyt wiele na temat prasada. Lecz jeśli chcesz, mogę jeszcze o tym 

pomyśleć i jutro znowu cię o to zapytam.  

 

Śrila Prabhupad: Prasada jest zawsze prasada. Ale ponieważ nie jesteśmy wystarczająco 

zaawansowani, dlatego niektóre prasada nam nie smakuje.  

 

Bob: Chodzi mi właśnie o to, że czasem jest zbyt ostre, a to szkodzi mi na żołądek.  

 

Śrila Prabhupad: Cóż... To również. wypływa z niedocenienia, ale kucharz powinien ze swojej 

strony wziąć to pod uwagę. Krysznie trzeba ofiarować najlepsze pożywienie. Jeśli więc kucharz 

ofiaruje rzecz najgorszą, to nie wykonuje swojego obowiązku. Ale Kryszna może przyjąć wszystko, 

jeśli ofiarował to bhakta. Bhakta zaś może zjeść każde prasada, nawet jeśli jest ostre. Hiranyakaśipu 

dał swemu synowi truciznę, którą ten wypił jak nektar (ponieważ ofiarował ją Krysznie). Zatem dla 

bhakty prasada jest bardzo smaczne, nawet jeśli dla innych jest bardzo ostre. Co tu mówić 

o ostrości? Jemu podano truciznę, prawdziwą truciznę. A Putana Raksasi – ona również ofiarowała 

Krysznie truciznę. Lecz Kryszna był tak dobry, że pomyślał: "Wzięła Mnie jak matka", tak więc 

przyjął truciznę i wyzwolił Putanę. Kryszna nie bierze pod uwagę złej strony. Dobry człowiek nie 

zwraca uwagi na złą stronę, bierze pod uwagę tylko tę dobrą. Tak jak to było z jednym z moich 

wielkich braci duchowych, który chciał zrobić interes z moim Guru Maharają (mistrzem 

duchowym), lecz mój Guru Maharaja nie wziął pod uwagę złej strony. Spojrzał na tę dobrą 

i pomyślał: "Przyszedł do mnie, aby spełnić jakąś służbę".  

 

Bob: Interes z twoim – co to było? Interes z kim?  

 

Śrila Prabhupad: Mówię o moim Guru Maharajy.  

 

Bob: Och, rozumiem. Jeśli mogę, to chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie dotyczące prasada. 

Powiedzmy, że jakiś bhakta ma pewne kłopoty i nie może jeść określonego rodzaju pożywienia, tak 

jak niektórzy wielbiciele z powodu dolegliwości wątroby nie jedzą ghee. Czy powinni zatem jeść 

wszelkiego rodzaju prasada?  

 

Śrila Prabhupad: Nie, nie. Ci, którzy nie są doskonałymi bhaktami, mogą czynić takie 

rozróżnienia. Ale doskonały bhakta tego nie robi. Ale po co ty miałbyś imitować doskonałego 

wielbiciela? Dopóki dokonujesz takich rozróżnień, nie jesteś doskonałym bhaktą. Dlaczego zatem 

miałbyś imitować doskonałego bhaktę i jeść wszystko?  

 

Bob: Aha.  

 

Śrila Prabhupad: Chodzi o to, że doskonały bhakta nie czyni żadnych rozróżnień. Wszystko, co 

zostało ofiarowane Krysznie, jest nektarem. To wszystko. Od bhakty Kryszna przyjmuje wszystko. 

"Wszystko, co Mój bhakta Mi ofiaruje", On przyjmie. Tak samo jest w przypadku wielbiciela. 

Rozumiesz, o co chodzi? Doskonały bhakta nie czyni żadnych rozróżnień. Lecz jeśli ja nie jestem 

doskonałym bhaktą i dokonuję takich rozróżnień, dlaczego miałbym imitować doskonałego bhaktę? 

Mogę nie być w stanie wszystkiego strawić, ponieważ nie jestem doskonałym bhaktą. Bhakta nie 

powinien być głupcem. Jest powiedziane:  



 

krsna ye bhaje se bada catura  

 

Zatem bhakta zna swoją pozycję i jest na tyle inteligentny, że wie, jak odpowiednio postępować 

z innymi. 

 

Rozdział Siódmy 

 
Działanie z wiedzą o Krysznie 29 lutego 1972 (wieczór, ciąg dalszy) 

 

 

Dżentelmen z Indii: Jakiego rodzaju działanie przynosi dobrą karmę?  

 

Śrila Prabhupad: Dobra karma oznacza robienie tego, co polecają Wedy. Zaleca się zwłaszcza 

spełnianie yajni. Yajna oznacza działanie dla zadowolenia Pana Visnu, Najwyższej Osoby Boga. 

Dobra karma oznacza więc spełnianie yajni, tak jak zaleca literatura wedyjska. A celem takiej yajni 

jest zadowolenie Najwyższego Pana. Dobrym, prawomyślnym obywatelem jest ten, kto swym 

postępowaniem satysfakcjonuje rząd. A dobrą karmą jest zadowolenie Pana Visnu, Najwyższego 

Pana. Niestety, obecna cywilizacja nie wie, kim jest Najwyższa Osoba Boga, co tu mówić 

o zadowoleniu Go. Ludzie nie wiedzą. Są po prostu zajęci czynnościami materialnymi. Dlatego też 

wszyscy stwarzają tylko złą karmę, w związku z czym cierpią. Są ślepcami, którzy prowadzą 

innych ślepców, wskutek czego jedni i drudzy cierpią z powodu złej karmy. Nietrudno to 

zrozumieć. Jeśli popełnisz jakieś przestępstwo, będziesz cierpiał. Jeśli uczynisz coś dobrego dla 

państwa, dla ludzi, będziesz cieszył się uznaniem, a czasem nadadzą ci jakiś tytuł. Na tym polega 

dobra i zła karma. Dobra karma oznacza więc, że doznajesz materialnego szczęścia. Natomiast zła 

oznacza, że cierpisz z powodu materialnego strapienia. Dobra karma przynosi ci narodziny 

w dobrej rodzinie, bogactwo, dużo pieniędzy. Zostajesz wtedy uczonym; stajesz się także piękny. 

(Mija pewien czas.)  

 

Bob: A co z osobą, która... która nie jest zbyt świadoma Boga, ale...  

 

Śrila Prabhupad: Wówczas jest zwierzęciem. Zwierzę nie wie, co jest dobre. Osoba, która nie wie, 

kim jest Bóg lub nie próbuje zrozumieć, kim On jest, jest zwierzęciem. Zwierzęta są czworonożne, 

a to jest dwunożne. A według teorii Darwina są one małpami. Zatem ten, kto nie zna Boga lub nie 

próbuje Go zrozumieć, jest niczym innym jak zwierzęciem.  

 

Bob: A co z ludźmi niewinnymi?  

 

Śrila Prabhupad: Zwierzę jest bardzo niewinne. Nie będzie protestować, gdy podrzynasz mu 

gardło. Niewinność nie jest wielką zaletą. Wszystkie zwierzęta są niewinne. Dlatego możesz 

podrzynać im gardła. Tak więc bycie niewinnym nie jest zbyt dobrą cechą. Nasz wniosek jest taki, 

że trzeba być bardzo, bardzo inteligentnym, a wtedy można zrozumieć Krysznę. Bycie naiwnym, 

nieświadomym prostakiem nie jest rzeczą zbyt pomocną. Prostota jest dobra, lecz nie należy być 

pozbawionym inteligencji.  

 

Bob: Czy możesz jeszcze raz powiedzieć mi, czym jest inteligencja?  

 

Śrila Prabhupad: Inteligencja oznacza... Inteligentny jest ten, kto wie, kim sam jest, czym jest ten 

świat, kim jest Bóg i jakie są wzajemne powiązania między tymi rzeczami. Zwierzę nie wie, kim 

jest. Myśli, że jest ciałem. Tak samo nie ma inteligencji każdy, kto nie wie, kim jest.  

 



Bob: A co w przypadku osoby, która działa – stara się działać – w prawy sposób i jest przy tym 

bardzo sumienna, nie działa bezmyślnie? Tak jak sługa, który jest bardzo uczciwy wobec swego 

pana, chociaż wie, że gdyby nie był uczciwy, to i tak by go nie złapano. Jeśli mimo to jest 

uczciwy... jakiś człowiek tego pokroju. Czy to również jakiś rodzaj dobrej karmy?  

 

Śrila Prabhupad: Tak, bycie uczciwym to również dobra karma. Bhagavad-gita bardzo gruntownie 

wyjaśnia, jak stać się dobrym człowiekiem.  

 

daivi sampad vimoksaya  

nibandhayasuri mata  

 

Jeśli więc rozwiniesz daivi sampad (cechy transcendentalne), wówczas vimoksaya – będziesz 

wyzwolony. A jeśli nibandhayasuri, jeśli masz cechy demoniczne, będziesz się coraz bardziej 

uwikływał. Niestety, obecna cywilizacja nie wie, co jest wyzwoleniem, a co uwikłaniem. Ludzie są 

w takiej ignorancji. Nie wiedzą. Przypuśćmy, że zapytam cię, co rozumiesz przez wyzwolenie. Czy 

potrafisz odpowiedzieć? (Nie ma odpowiedzi.) A jeśli zapytam, co rozumiesz przez uwikłanie, to 

czy potrafisz odpowiedzieć? (Znowu nie ma odpowiedzi.) Te słowa – wyzwolenie i uwikłanie – 

znajdują się w literaturze wedyjskiej, ale w chwili obecnej ludzie nawet nie wiedzą, co jest 

wyzwoleniem, a co uwikłaniem. Są takimi ignorantami i głupcami, a mimo to dumni są z postępu 

swej wiedzy. Czy potrafisz powiedzieć, czym jest wyzwolenie? Jesteś nauczycielem, ale czy 

potrafisz wyjaśnić, czym jest wyzwolenie?  

 

Bob: Niewystarczająco, bo gdybym potrafił to wyjaśnić, wtedy bardzo szybko sam osiągnąłbym 

wyzwolenie.  

 

Śrila Prabhupad: Lecz jeśli nie wiesz, czym jest wyzwolenie, to jak możesz mówić o szybkim czy 

wolnym jego osiągnięciu? (Wszyscy się śmieją.) W tym wypadku nie ma kwestii wyzwolenia. Nie 

jest ono ani szybkie, ani wolne. Najpierw powinieneś wiedzieć, czym jest wyzwolenie. Jeśli nie 

wiesz, dokąd pociąg zmierza, to co za pożytek z pytania albo dowiadywania się, czy jedzie on 

szybko czy wolno? Nie znasz celu swojej podróży. Czym jest wyzwolenie?  

 

Bob: Umm...  

 

Śrila Prabhupad: Pytam ciebie. Ty codziennie pytasz mnie, a teraz ja pytam ciebie.  

 

Bob: (Śmieje się.) Dobrze... Pomyślę chwilę. 

 

Śrila Prabhupad: Wyzwolenie zostało opisane w Śrimad-Bhagavatam. Właściwym sanskryckim 

odpowiednikiem słowa wyzwolenie jest mukti. Definiuje je Śrimad-Bhagavatam.  

 

muktir hitvanyatha rupam  

svarupena vyavasthitih  

 

Trzeba zarzucić wszelkie nonsensy i usytuować się na swej oryginalnej pozycji. Ale to jest także 

raczej kłopotliwe, gdyż nikt nie zna swojej oryginalnej pozycji i nie wie, jak postępować we 

właściwy sposób. A ponieważ ludzie na ogół działają inaczej, jako że nie wiedzą, co jest właściwe 

– współczesnej populacji tak bardzo brakuje wiedzy o ich życiu – jest to bardzo niefortunna 

sytuacja. Ludzie tego nie wiedzą.  

 

Bob: Czy możesz mi powiedzieć, kto jest uczciwy?  

 

Śrila Prabhupad: Jeśli ktoś nie wie, czym jest uczciwość, to jak może być uczciwy? Ale gdy 



wiesz, czym jest uczciwość, wtedy możesz być uczciwy. Czym jest uczciwość? Najpierw wyjaśnij 

to.  

 

Bob: Mmm... Uczciwość to robienie tego, co w twoim odczuciu jest naprawdę słuszne.  

 

Śrila Prabhupad: Złodziej uważa: "Muszę kraść, żeby utrzymać swe dzieci. To jest w porządku". 

Czy to znaczy, że jest uczciwy? Każdy tak myśli. Rzeźnik myśli: "To moje życie. Muszę 

codziennie podrzynać zwierzętom gardła". Tak jak ten... Jak się nazywał ten myśliwy? Ten, którego 

spotkał Narada Muni?  

 

Śyamasundar: Mrgari.  

 

Śrila Prabhupad: Tak. Mrgari. Narada zapytał go: "Dlaczego zabijasz w ten sposób?" A on 

odpowiedział: "Cóż, to moje zajęcie. Ojciec mnie tego nauczył". Robił to zatem uczciwie. Tak więc 

poczucie uczciwości jest zależne od kultury. Kultura złodzieja jest inna. On uważa, że kradzież jest 

uczciwa.  

 

Bob: Czym więc jest uczciwość?  

 

Śrila Prabhupad: Tak, to moje pytanie. (Wszyscy się śmieją.) Prawdziwą uczciwością jest 

nienaruszanie cudzej własności. To jest uczciwość. Na przykład, to jest mój stół. Jeśli wychodząc 

będziesz chciał go zabrać, czy to będzie uczciwe? Tak więc prosta definicja uczciwości jest taka, że 

nie powinieneś naruszać cudzych praw. To jest uczciwość.  

 

Bob: Zatem człowiek uczciwy byłby w gunie dobroci? Czy rozumuję właściwie?  

 

Śrila Prabhupad: Z pewnością, niewątpliwie. Dlatego, że cecha dobroci oznacza wiedzę. Jeśli 

więc wiesz: "Ten stół nie należy do mnie, tylko do Swamijiego", to nie będziesz próbował go 

zabrać. Dlatego trzeba posiadać wiedzę – gruntowną znajomość rzeczy – i wtedy można być 

uczciwym.  

 

Bob: Tak więc powiedziałeś, że cecha dobroci to wiedza o Bogu, ale ktoś może być uczciwy nie 

mając zbytniej wiedzy o Bogu.  

 

Śrila Prabhupad: Hm?  

 

Bob: Bez... Nie będąc uczciwymi... Są uczciwi, nie myśląc, że są takimi dlatego, że taka jest wola 

Boga. Po prostu czują, że powinni być uczciwi.  

 

Śrila Prabhupad: Mmm. Bóg pragnie, żeby wszyscy byli uczciwi. Dlaczego miałby myśleć 

inaczej?  

 

Bob: Zatem czy możesz spełniać pragnienia Boga, nie będąc świadomym tego, że to robisz? Tak 

jak ktoś może być w gunie...  

 

Śrila Prabhupad: Nie. Takie przestrzeganie bez wiedzy to absurd. Musisz znać polecenie Boga. 

I jeśli je spełniasz, to jest uczciwość.  

 

Bob: Czy nie będzie uczciwy ten, kto nie zna Boga?  

 

Śrila Prabhupad: Nie, gdyż Bóg jest najwyższym właścicielem, najwyższym odbiorcą 

przyjemności i najlepszym przyjacielem. Tak stwierdza Bhagavad-gita. Każdy, kto wie o tych 



trzech rzeczach, ma pełną wiedzę. Tylko te trzy rzeczy: że Bóg jest właścicielem wszystkiego, 

przyjacielem każdego i podmiotem radości wszystkiego. Na przykład każdy wie, że w ciele 

podmiotem radości jest żołądek. Nie ręce, nogi, oczy czy uszy. One są po prostu po to, by pomóc 

żołądkowi. Oczy – sęp wznosi się siedem mil w górę, by zobaczyć, gdzie jest pożywienie dla 

żołądka. Prawda?  

 

Bob: Prawda. 

 

Śrila Prabhupad: I wtedy skrzydła tam lecą, a szczęki chwytają pożywienie. Więc tak jak w tym 

ciele podmiotem radości jest żołądek, tak główną postacią całej manifestacji, materialnej czy 

duchowej, jest Kryszna – Bóg. On jest podmiotem radości. Możemy to zrozumieć rozpatrując 

własne ciało. Ciało również jest pewnym stworzeniem. Ciało posiada tę samą mechaniczną naturę, 

jaka istnieje w całym wszechświecie. Ten sam mechaniczny układ znajdziesz wszędzie, nawet 

u zwierząt. Tak w ciele ludzkim, jak i w manifestacji kosmicznej istnieje prawie taki sam 

mechanizm. Bez trudu więc rozumiesz, że w tym ciele – moim ciele, twoim ciele – podmiotem 

radości jest żołądek. On jest głównym podmiotem radości. I żołądek jest również przyjacielem. 

Trawi i rozdziela powstałą energię między wszystkie części ciała. Czyż nie tak?  

 

Bob: Tak.  

 

Śrila Prabhupad: Podobnie, głównym żołądkiem całego stworzenia jest Bóg, czyli Kryszna. On 

jest podmiotem radości, przyjacielem i - jako najwyższy właściciel – utrzymuje wszystkich. Tak jak 

król może utrzymywać wszystkich obywateli kraju, ponieważ jest właścicielem. Jakże ktoś mógłby 

zostać przyjacielem wszystkich nie będąc właścicielem? Trzeba zatem zrozumieć te rzeczy. 

Kryszna jest podmiotem radości, Kryszna jest właścicielem i Kryszna jest przyjacielem. Jeśli wiesz 

te trzy rzeczy, twoja wiedza jest pełna. Nie musisz rozumieć nic więcej.  

 

yasmin vijnate sarvam evam vijnatam bhavati  

 

Jeśli po prostu rozumiesz Krysznę w oparciu o te trzy zasady, wtedy twoja wiedza będzie 

kompletna. Nie musisz wiedzieć więcej. Ale ludzie się nie zgodzą. "Dlaczego Kryszna miałby być 

właścicielem? Powinien nim być Hitler, Nixon..." Tak to wygląda. Dlatego jesteś w kłopocie. Lecz 

gdy zrozumiesz tylko te trzy rzeczy, wtedy twoja wiedza będzie kompletna. Ty jednak nie 

zaakceptujesz tego, wynajdziesz tak wiele przeszkód utrudniających zrozumienie tych trzech zasad. 

W tym tkwi przyczyna naszych kłopotów. Ale Bhagavad-gita mówi wyraźnie:  

 

bhoktaram yajna-tapasam  

sarva-loka-maheśvaram  

suhrdam sarva-bhutanam  

jnatva mam śantim rcchati  

 

("Mędrcy, znając Mnie jako ostateczny cel wszystkich ofiar i wyrzeczeń, Najwyższego Pana 

wszystkich planet i półbogów, dobroczyńcę i przyjaciela wszystkich żywych istot, osiągają pokój 

i wolność od wszelkich nieszczęść i cierpień materialnych".) Lecz my się z tym nie zgodzimy. 

Przedstawimy tak wielu fałszywych właścicieli, fałszywych przyjaciół, fałszywych odbiorców 

przyjemności, którzy będą zwalczać się nawzajem. Tak wygląda sytuacja na świecie. Jeśli 

będziemy szerzyć wiedzę i ludzie ją przyjmą, to natychmiast zapanuje spokój (śantim rcchati). To 

jest wiedza, i gdy ktoś przestrzega tej zasady, jest uczciwy. Taka osoba nie twierdzi: "To moje". 

Ona wie wszystko: "Och, to należy do Kryszny, dlatego wszystko trzeba wykorzystać w służbie dla 

Niego". To jest uczciwość. Jeśli ten ołówek jest mój, to dla etykiety należy zapytać – i moi studenci 

czasami pytają: "Czy mogę go użyć?" "Tak, możesz". Tak samo jeśli wiem, że wszystko należy do 

Kryszny, to niczego nie użyję bez Jego pozwolenia. To jest uczciwość. I to jest wiedza. Kto jej nie 



ma, jest ignorantem. Jest głupcem. A głupiec popełnia przestępstwa. Wszyscy przestępcy są 

głupcami. Łamią prawo z powodu ignorancji. Tak więc ignorancja nie jest szczęściem; ale 

szaleństwem jest bycie mądrym tam, gdzie ignorancja jest rozkoszą*. (*Angielskie powiedzenie: 

It's folly to be wise where ignorance is bliss.) Na tym polega problem. Cały świat czerpie 

przyjemność z ignorancji, a gdy mówisz o świadomości Kryszny, nie potrafią tego zbytnio docenić. 

Jeśli powiem: "Kryszna jest właścicielem, ty nim nie jesteś", nie będziesz zbytnio zadowolony. 

(Śmiech.) Widzisz – ignorancja jest szczęściem. Zatem to moja głupota, że mówię prawdę. Dlatego 

szaleństwem jest bycie mądrym, gdzie ignorancja jest szczęściem. Tak więc podejmujemy ryzyko, 

że obrazimy ludzi i że będą oni myśleli, iż my jesteśmy głupcami. Jeśli powiem jakiemuś 

bogaczowi: "Nie jesteś właścicielem, Kryszna nim jest, tak więc wszystkie pieniądze wydaj na 

Krysznę", to będzie zły.  

 

upadeśo hi murkhanam  

prakopaya na śantaye  

 

"Jeśli udzielisz instrukcji draniowi, rozgniewasz go". Dlatego działamy jak żebracy: "Szanowny 

panie, jest pan wspaniałym człowiekiem. Ja zaś jestem żebrzącym sannyasinem i chcę zbudować 

świątynię. Czy możesz przeznaczyć trochę pieniędzy na ten cel?" A on pomyśli: "To żebrak, dajcie 

mu trochę pieniędzy". (Śmieją się.) Lecz gdybym powiedział: "Szanowny panie, dysponuje pan 

milionami dolarów. To są pieniądze Kryszny. Proszę, oddaj mi je, jestem sługą Kryszny", wtedy 

on... (Wszyscy się śmieją.) Nie będzie zbyt zadowolony. Lecz gdy wystąpię jako żebrak, wtedy da 

mi coś. Gdybym powiedział mu prawdę, nie dałby mi złamanego grosza. (Śmiech.) Przekonujemy 

go jak żebracy, choć nie jesteśmy żebrakami. Jesteśmy sługami Kryszny. Od nikogo niczego nie 

chcemy, gdyż wiemy, że Kryszna wszystkiego dostarczy.  

 

Bob: Och... 

 

Śrila Prabhupad: To jest wiedza. Na przykład czasem zdarza się, że dziecko weźmie coś ważnego, 

więc musimy się mu przypochlebić: "Jesteś taki miły, weź te cukierki, a oddaj mi ten papierek. To 

tylko papierek". A ono powie: "O tak, weź. W porządku". Cukierki za dwa paisa – bardzo smaczne 

i słodkie. Musimy więc tak postępować. Dlaczego? Ponieważ za zabranie pieniędzy Kryszny 

człowiek pójdzie do piekła. A więc weź od niego w jakiś sposób trochę pieniędzy i zaangażuj go 

w ruch świadomości Kryszny.  

 

Bob: Wtedy nie pójdzie do piekła?  

 

Śrila Prabhupad: Nie. Uratujesz go od piekła, gdyż będą się liczyły te grosze, które dał dla 

Kryszny: "O, ten człowiek dał parę groszy". Nazywa się to ajnata-sukrti (czynność duchowa 

wykonywana nieświadomie). Ludzie są ubogiego ducha. Dlatego święte osoby wędrują, by ich 

trochę oświecić, by dać im szansę. Szansę służenia Krysznie. Jest to obowiązkiem świętej osoby.  

 

Bob: Czym to jest?  

 

Śrila Prabhupad: Obowiązkiem. Lecz jeśli taka osoba bierze pieniądze od innych i wydaje je na 

zadowolenie swoich zmysłów, wtedy idzie do piekła. Jest skończona. Jest oszustem. Jest 

w rzeczywistości przestępcą. Od nikogo nie możesz wziąć pieniędzy, nawet złamanego grosza, by 

wykorzystać je dla zadowolenia swych zmysłów.  

 

Bob: Myślę o znanych mi ludziach, którzy nie są świadomi Kryszny.  

 

Śrila Prabhupad: Kryszna znaczy Bóg.  

 



Bob: Oni są nieznacznie świadomi Boga, ale mimo to są uczciwi do tego stopnia, że nic od innych 

nie wezmą. I starają się być uczciwi wobec innych. Czy ci...  

 

Śrila Prabhupad: Nie bierze od innych ludzi, ale bierze od Boga.  

 

Bob: A więc czy są dobrzy połowicznie?  

 

Śrila Prabhupad: Hm?  

 

Bob: Czy są zatem dobrzy połowicznie?  

 

Śrila Prabhupad: Nie są dobrzy. Jeśli nie nauczą się tej zasady, że Bóg jest właścicielem 

wszystkiego... Cudze rzeczy? Co rozumiesz przez "cudze rzeczy"?  

 

Bob: Tak jak ludzie, o których myślę... To są biedni ludzie, potrzebują pieniędzy i jedzenia, ale...  

 

Śrila Prabhupad: Każdy potrzebuje pieniędzy. Każdy ich potrzebuje. Kto nie jest biedny? Siedzi 

tutaj tylu dżentelmenów. Który z nich nie potrzebuje pieniędzy i jedzenia? Ty również potrzebujesz 

pieniędzy. Jakże więc odróżnisz biedaka od bogacza? Każdy ich potrzebuje. Jeśli taką masz 

definicję... że ktoś potrzebuje pieniędzy i jedzenia, to każdy tego potrzebuje. Tak więc wszyscy są 

biedni.  

 

Bob: Cóż... myślałem o uczciwych ludziach, którzy są stosunkowo biedni.  

 

Śrila Prabhupad: Stosunkowo, stosunkowo, być może. Jesteś głodniejszy ode mnie, ale to nie 

znaczy, że ty nie jesteś głodny lub że ja nie jestem głodny. Nie jestem głodny teraz. Ale to nie 

znaczy, że nie odczuwam głodu, czy że nie jestem głodny. Na razie możesz nie być głodny, ale 

jutro będziesz.  

 

Bob: Czuję... że ci ludzie w jakiś sposób... że... Wszyscy wokół mogą kraść, ale oni nie. Ci ludzie 

jakoś zasługują na to, by spotkało ich coś dobrego.  

 

Śrila Prabhupad: Ale człowiek, który myśli, że nie kradnie, też jest złodziejem, ponieważ nie wie, 

że wszystko należy do Kryszny. Zatem jeśli cokolwiek przyjmuje, to kradnie.  

 

Bob: Czy nie jest złodziejem w mniejszym stopniu?  

 

Śrila Prabhupad: Możesz nie wiedzieć, że jestem właścicielem tego cadaru, ale jeśli go zabierzesz, 

to czy nie kradniesz? 

 

Bob: Ale może gdy wezmę go wiedząc, że jest twój, będę gorszym złodziejem, niż gdybym nie 

wiedział, do kogo należy. Mogę po prostu myśleć, że jest niczyj i wziąć go.  

 

Śrila Prabhupad: To także jest kradzież, gdyż musi on do kogoś należeć. A ty bierzesz bez 

pozwolenia tej osoby. Możesz nie wiedzieć dokładnie, kto jest jego właścicielem, ale wiesz: "To 

musi do kogoś należeć". To jest wiedza. Czasem napotykamy na drodze wiele pozostawionych tam 

cennych rzeczy, które są własnością rządu i służą do naprawy dróg czy jakichś robót elektrycznych. 

Jakiś człowiek może pomyśleć: "Co za szczęście, te rzeczy tutaj leżą, więc mogę je wziąć". Czy to 

nie kradzież?  

 

Bob: Kradzież.  

 



Śrila Prabhupad: Tak. Człowiek ten nie wie, że wszystko to jest własnością rządu i zabiera to. Jest 

to kradzież. A gdy go złapią, zostanie aresztowany i ukarany. Tak więc, cokolwiek bierzesz – 

powiedzmy, pijesz szklankę wody z rzeki. Czy rzeka jest twoją własnością?  

 

Bob: Nie.  

 

Śrila Prabhupad: A zatem? To kradzież. Ty nie stworzyłeś tej rzeki. Nie wiesz, kto jest 

właścicielem. Zatem nie jest ona twoją własnością. Jeśli więc pijesz nawet szklankę wody, nie 

wiedząc do kogo ona należy, jesteś złodziejem. Możesz myśleć: "Jestem uczciwy", ale tak 

naprawdę jesteś złodziejem. Musisz pamiętać o Krysznie: "Kryszno! To Ty ją stworzyłeś, więc 

pozwól mi łaskawie się napić". To jest uczciwość. Dlatego bhakta zawsze myśli o Krysznie. We 

wszelkich działaniach: "Och, to należy do Kryszny". To jest uczciwość. Zatem bez świadomości 

Kryszny każdy jest draniem, złodziejem, łobuzem i rabusiem. To są jego cechy. Dlatego nasz 

wniosek jest taki, że nikt nie ma dobrych cech, jeśli nie rozumie Kryszny. Nie jest uczciwy i nie ma 

wiedzy. Dlatego jest człowiekiem trzeciej kategorii. Czy rozumuję poprawnie? Co o tym myślisz, 

Giriraja?  

 

Giriraj (uczeń): Tak.  

 

Śrila Prabhupad: To nie dogmatyzm. To fakt. (Upływa trochę czasu.) Czy zrozumiałeś, czym jest 

wiedza i czym jest uczciwość?  

 

Bob: W... pewnym sensie. W pewnym sensie.  

 

Śrila Prabhupad: A czy jest jakiś inny sens? (Bob śmieje się.) Czy istnieje jakieś inne 

wyjaśnienie? Przedstaw je! (Bob znowu się śmieje, Śrila Prabhupad również.) Inne wyjaśnienie? 

Giriraja?  

 

Giriraj: Żadnego.  

 

Śrila Prabhupad: Czy jest jakaś alternatywa? Nikt nie może zakwestionować tego, co mówimy. 

Takie jest nasze doświadczenie. A raczej sami rzucamy wszystkim wyzwanie: "Czy są jakieś 

pytania?" Do tej pory Kryszna nas chronił. W czasie dużych spotkań w wielkich krajach pytam po 

wykładzie: "Czy są jakieś pytania?"  

 

Bob: Teraz nie mam żadnych.  

 

Śrila Prabhupad: W Londynie mieliśmy – ile dni wykładów mieliśmy w tym... co to było? 

Conway Hall?  

 

Bhakta: 12 dni. Conway Hall.  

 

Śrila Prabhupad: Conway Hall.  

 

Bhakta: 12 dni.  

 

Śrila Prabhupad: Tak. I po każdym spotkaniu pytałem: "Czy są jakieś pytania?"  

 

Bob: Czy zadawali dużo pytań?  

 

Śrila Prabhupad: O, tak. Dużo głupich pytań. (Wszyscy się śmieją.) 

 



 

Bob: Pozwól mi zadać jeszcze jedno pytanie. Co to znaczy być głupcem?  

 

Śrila Prabhupad: Kto nie ma wiedzy, powinien być uważany za głupca.  

 

Dżentelmen z Indii: Prabhupad, mam jedno osobiste pytanie. Czy mogę je zadać?  

 

Śrila Prabhupad: Tak.  

 

Dżentelmen z Indii: Jakiś czas temu obchodzono w Kalkucie tydzień, który nazwano "Tygodniem 

zapobiegania okrucieństwu wobec zwierząt".  

 

Śrila Prabhupad: (Śmieje się krótko.) To jest następna głupota. Ogłaszają zapobieganie 

okrucieństwu, a utrzymują tysiące rzeźni. Rozumiesz? To następna głupota.  

 

Dżentelmen z Indii: Chciałem więc tylko zapytać...  

 

Śrila Prabhupad: Zapytać... zanim to zrobisz, odpowiem ci. (Wszyscy się śmieją.) To następna 

głupota. Przejawiają zupełne okrucieństwo wobec zwierząt, a zakładają towarzystwo...  

 

Bob: Może jest to...  

 

Śrila Prabhupad: Przypuśćmy, że gang złodziei ma szyld: "Goodman and Company"*. 

(*"Dobrodziej i spółka") Czasem widzi się takie szyldy.  

 

Śyamasundar: Właściciel naszej świątyni w San Francisco nazywał się Goodman.  

 

Śrila Prabhupad: Ich filozofia jest taka, że jeśli zwierzę nie jest właściwie karmione, jest to 

okrucieństwo. Dlatego zamiast pozwalać mu głodować, lepiej je zabić. To ich teoria. Czyż nie tak?  

 

Bob: Tak.  

 

Śrila Prabhupad: Mówią: "Lepiej je zabić niż zadawać mu taki ból". Ta teoria jest na czasie 

w krajach komunistycznych. Stary człowiek – dziadek – cierpi, więc lepiej go zabić. A w Afryce 

istnieje grupa ludzi, którzy z zabijania swoich dziadków robią święto. Czyż nie tak?  

 

Bob: Tak.  

 

Śyamasundar: Jedzą ich?  

 

Śrila Prabhupad: Tak. (Śyamasundar się śmieje.) Tak?  

 

Bhakta: Miałem wujka i ciotkę, którzy byli w wojsku. Kiedy wyjeżdżali za morze, nie mogli 

zabrać swojego psa. Powiedzieli zatem: "Biedny pies. Będzie nieszczęśliwy, że nie mógł pojechać 

z nami", więc go uśpili, zabili go.  

 

Śrila Prabhupad: Gandhi również zabił jedno cielę czy krowę. To zwierzę bardzo cierpiało. 

Dlatego Gandhi polecił: "Zamiast pozwalać mu cierpieć, po prostu je zabijcie".  

 

Giriraj: Wczoraj powiedziałeś, że mistrz duchowy może cierpieć z powodu grzesznych czynności 

swoich uczniów. Co rozumiesz przez grzeszne czynności?  

 



Śrila Prabhupad: Grzeszne czynności to znaczy, że obiecałeś: "Będę przestrzegał zasad 

regulujących". Jeśli tego nie robisz, popełniasz grzech. Obiecałeś. Bardzo proste. Łamiesz obietnicę 

i robisz okropne rzeczy, dlatego jesteś grzeszny. Czyż nie tak?  

 

Giriraj: Tak. (Przerwa.) Ale są pewne rzeczy, które polecono nam zrobić...  

 

Śrila Prabhupad: Hm?  

 

Giriraj: Są inne rzeczy, które polecono nam robić, a których – nawet jeśli próbujemy je robić – nie 

potrafimy jeszcze wykonać doskonale.  

 

Śrila Prabhupad: Jak to? Próbujesz i nie możesz? Jak to?  

 

Giriraj: Jak w przypadku uważnego mantrowania. Czasem próbujemy, ale...  

 

Śrila Prabhupad: Cóż, to nie jest błąd. Przypuśćmy, że starasz się coś zrobić. Jeśli z braku 

doświadczenia ci nie wychodzi, nie jest to błąd. Starasz się. Jest taki werset w Bhagavatam, który 

mówi, że jeśli bhakta stara się najlepiej jak może, ale z powodu braku odpowiednich kwalifikacji 

czasami mu się nie udaje, Kryszna mu wybacza. I Bhagavad-gita również mówi:  

 

api cet su-duracaro  

bhajate mam ananya-bhak  

 

Czasem zdarza się, że robimy coś nonsensownego, nie z premedytacją, lecz z powodu przeszłych 

złych nawyków. Przyzwyczajenie jest drugą naturą. Ale to nie znaczy, że jesteśmy winni. Lecz 

musimy tego żałować: "Zrobiłem coś takiego". I na ile to tylko możliwe, powinniśmy starać się 

unikać robienia takich rzeczy. Ale przyzwyczajenie jest drugą naturą. Czasem, mimo że bardzo się 

starasz, maya jest tak silna, że wpycha cię w pułapkę. To można wybaczyć. Kryszna wybacza. Lecz 

nie wybacza się tym, którzy robią coś z premedytacją. Jeśli na mocy tego, że jestem bhaktą, myślę: 

"Mogę robić te wszystkie nonsensy i będzie to unieważnione, ponieważ mantruję", to popełniam 

największą obrazę. 

 

Rozdział 8  
 

Postęp w świadomości Kryszny (wymiana listów) 

 

 

Springfield, New Jersey  

12 czerwca 1972 roku  

 

Drogi Prabhupad,  

Składam moje pełne szacunku pokłony.  

 

Utrzymuję kontakt z bhaktami ze świątyni w Nowym Jorku. Mam nadzieję, że w towarzystwie 

takich wspaniałych, zaawansowanych bhaktów będę mógł uczynić pewien postęp w świadomości 

Kryszny. Moja narzeczona zaczęła przychodzić do świątyni i trochę mantruję. Do chwili, kiedy 

otrzymała mój list z Indii, nic nie wiedziała o świadomości Kryszny. Atreya Risi był tak uprzejmy, 

że zaprosił nas do swego domu, żebyśmy mogli zobaczyć idealne życie rodzinne.  

 

Pod koniec kwietnia pojechałem do Bombaju, żeby zakończyć swą pracę w Korpusie Pokoju. 

Miałem na tyle szczęścia, że się trochę rozchorowałem, musiałem więc przez dwa tygodnie 

pozostać w Bombaju. Spędziłem ten czas w Indii z miłymi i zaawansowanymi bhaktami. Niestety, 



Ty wyjechałeś pięć dni przed moim przybyciem.  

 

Rozumiem tak niewiele, ale mam wiarę w proces świadomości Kryszny i nadzieję, że będę ją 

przyjmował w coraz większym stopniu.  

 

Oczekuję od Atreyi Risiego opisu świątyni w Los Angeles i mam nadzieję, że usłyszę Cię osobiście 

w Nowym Jorku.  

 

Dziękuję za łaskawość, jaką okazałeś bardzo niegodnemu tego chłopcu.  

 

Z poważaniem  

Bob Cohen 

 

 

Rozdział 9   

 

Decyzje na przyszłość – Nowy Jork, 4.07.1972 

 

 

Bob: Otrzymałem twój bardzo łaskawy list.  

 

Śrila Prabhupad: O!  

 

Bob: Jakiś tydzień temu.  

 

Śrila Prabhupad: Cóż, jesteś bardzo inteligentnym chłopcem. Spróbuj zrozumieć tę filozofię. To 

bardzo ważne. Ludzie tracą tyle energii na zadowalanie zmysłów. Nie są świadomi tego, co stanie 

się w następnym życiu. Następne życie istnieje, ale głupcy nie są tego świadomi. Obecne życie jest 

przygotowaniem do następnego. O tym ludzie nie wiedzą. Współczesny system oświatowy ze 

swymi uniwersytetami jest w zupełnych ciemnościach jeśli chodzi o tę prostą wiedzę. Ciała 

zmieniamy w każdej chwili – jest to medyczny fakt. Po opuszczeniu obecnego ciała będziemy 

musieli przyjąć następne. W jaki sposób je przyjmiemy? Jaki rodzaj ciała to będzie? O tym również 

można się dowiedzieć. Na przykład, jeśli ktoś zdobywa wykształcenie, to wiadomo, że po zdaniu 

egzaminów zostanie inżynierem lub lekarzem. Tak samo w obecnym życiu możesz przygotować się 

do tego, by zostać kimś w życiu następnym.  

 

Barbara (żona Boba): Czy możemy zdecydować, kim chcielibyśmy być w następnym życiu?  

 

Śrila Prabhupad: Tak, możesz. My postanowiliśmy, że w następnym życiu wrócimy do Kryszny. 

To jest nasza decyzja – powrót do domu, do Boga. Przypuśćmy, że chcesz zdobyć wykształcenie. 

Po podjęciu decyzji, że chcesz zostać inżynierem lub lekarzem, przygotowujesz się i kształcisz, by 

osiągnąć ten cel. Tak samo możesz postanowić, co będziesz robiła w następnym życiu. Lecz jeśli 

nie podejmiesz tej decyzji, zrobi to materialna natura.  

 

Barbara: Czy mogłam być świadoma Kryszny w swym poprzednim życiu?  

 

Śrila Prabhupad: To nie ma znaczenia. Możesz zostać teraz. Skorzystaj z naszego ruchu 

świadomości Kryszny.  

 

Bhakta: Ona pyta, czy to możliwe, że w przeszłym życiu była bhaktą Kryszny i teraz wróciła.  

 

Śrila Prabhupad: Gdy ktoś jest w pełni bhaktą Kryszny, to nie wraca. Lecz jeśli istnieje jakiś 



niewielki brak, wtedy powrót jest możliwy. Lecz jeśli nawet taki brak istnieje, to taka osoba 

pojawia się w dobrej rodzinie. Śucinam śrimatam gehe yoga-bhrasto 'bhijayate. ("Yogin, który nie 

odniósł sukcesu, rodzi się w religijnej lub arystokratycznej rodzinie".) Ludzka inteligencja może 

decydować o przyszłości. Na tym polega ludzka inteligencja. Zwierzę nie może decydować. My 

mamy możliwość dokonywania wyboru. Jeśli postąpię tak, odniosę korzyść. Jeśli zrobię tak, nie 

odniosę korzyści. To istnieje w życiu człowieka. Musisz więc właściwie to wykorzystać. Powinnaś 

wiedzieć, co jest celem naszego życia i w ten sposób podjąć decyzję. Na tym polega ludzka 

cywilizacja...  

 

Barbara: Czy kiedykolwiek widziałeś Krysznę?  

 

Śrila Prabhupad: Tak.  

 

Barbara: Widziałeś?  

 

Śrila Prabhupad: Codziennie. W każdej chwili.  

 

Barbara: Ale nie w materialnym ciele?  

 

Śrila Prabhupad: On nie ma materialnego ciała.  

 

Barbara: Ale tutaj, w świątyni, mają obrazy Kryszny...  

 

Śrila Prabhupad: To nie jest ciało materialne. Ty widzisz materialnie, gdyż masz materialne oczy. 

A ponieważ masz materialne oczy, nie możesz zobaczyć duchowej formy. Dlatego On łaskawie 

wydaje się być w materialnym ciele, żebyś mogła Go zobaczyć. Jednak to, że On łaskawie 

dostosował się do twojego wzroku, nie znaczy, że ma materialne ciało. Przypuśćmy, że prezydent 

Stanów Zjednoczonych będzie tak łaskawy, że przyjdzie do twojego domu. Nie znaczy to jednak, 

że on i ty zajmujecie tę samą pozycję. Jest to uprzejmość z jego strony. Może przyjść do twojego 

domu powodowany miłością, ale to nie znaczy, że jest na tym samym poziomie co ty. Tak samo, 

ponieważ nie potrafimy ujrzeć Kryszny swymi obecnymi oczyma, On pojawia się przed nami jako 

obraz, jako postać z kamienia lub drewna. Ale Kryszna niczym nie różni się od tych malowideł czy 

drewna, ponieważ wszystko jest Kryszną. 

 

Barbara: Co dzieje się z naszą duszą po śmierci?  

 

Śrila Prabhupad: Dostajesz następne ciało.  

 

Barbara: Natychmiast?  

 

Śrila Prabhupad: Tak. Tak jak gdy zmieniasz swoje mieszkanie. Najpierw wykańczasz swoje 

nowe mieszkanie, a później opuszczasz stare i przeprowadzasz się do nowego.  

 

Barbara: Czy wiemy zatem, jaki rodzaj ciała otrzymamy?  

 

Śrila Prabhupad: Tak, pod warunkiem, że mamy do tego kwalifikacje. W przeciwnym razie 

zajmie się tym natura. Ci, którzy wiedzą – wiedzą, co się potem stanie. Ale w przypadku tych, 

którzy nie wiedzą, wszystko ułoży natura. Jeśli nie wiesz, to znaczy, że nie przygotowałaś swojego 

życia. Tak więc w chwili śmierci twój umysł przypadkowo stworzy inne ciało, a natura go 

dostarczy.  

 

Barbara: A mantrowanie – co daje mantrowanie?  



 

Śrila Prabhupad: O to możesz zapytać tych chłopców (bhaktów). Oni wyjaśnią.  

 

Bob: Jeśli Kryszna kontroluje wszystko, to jak kontroluje niewielbiciela?  

 

Śrila Prabhupad: Przez mayę. Tak jak rząd kontroluje wszystko. Królestwo kontrolowane jest 

przez departamenty będące pod nadzorem króla.  

 

Bob: A jak Kryszna kontroluje bhaktę?  

 

Śrila Prabhupad: Tak jak ty kontrolujesz ukochaną osobę. Na przykład, jeśli masz ukochane 

dziecko, kontrolujesz je dla jego dobra. Jeśli zamierza dotknąć ognia, natychmiast mu powiesz: 

"Nie, nie, moje drogie dziecko. Nie dotykaj tego". Dlatego osoba świadoma Kryszny, bhakta, nigdy 

nie błądzi, ponieważ zawsze kieruje nią Kryszna. Natomiast tymi, którzy nie są świadomi Kryszny, 

opiekuje się maya i jak widziałeś, robi ona to, co potrzebne.  

 

Bob: Czy w chwili narodzin czas śmierci jest już ustalony?  

 

Śrila Prabhupad: Słucham?  

 

Bob: Czy czas mojej śmierci i śmierci innych jest już wiadomy zanim się narodzimy? Czy gdy się 

rodzę, mam wyznaczoną długość życia?  

 

Śrila Prabhupad: Tak.  

 

Bhakta: I nie mogę tego zmienić?  

 

Śrila Prabhupad: Nie, ty nie możesz, ale Kryszna może.  

 

Bhakta: A gdy ktoś popełnia samobójstwo, czy to również jest przewidziane?  

 

Śrila Prabhupad: Nie, nie jest to ustalone. Możesz to zrobić, gdyż masz niewielką niezależność. 

Samobójstwo nie jest rzeczą naturalną, jest to nienaturalne. Tak więc, ponieważ mamy 

niezależność, możemy zmienić rzecz naturalną na "nienaturalną". Więzień nie może wydostać się 

z więzienia drogą naturalną, ale w jakiś sposób przeskakuje mur i ucieka. Ale wtedy staje się 

przestępcą podlegającym jeszcze dłuższej karze więzienia. Więzień nie może wydostać się 

z więzienia w sposób naturalny, ale gdy jakimś sposobem uda mu się zbiec, oznacza to, że znowu 

staje się przestępcą. Znowu zostanie aresztowany i jego pobyt w więzieniu przedłuży się albo 

zostanie on jeszcze dotkliwiej ukarany. Zatem naturalnie nie możemy naruszyć przeznaczenia. Lecz 

jeśli to zrobimy, będziemy cierpieć. Kiedy jednak jesteśmy świadomi Kryszny, Kryszna może 

zmienić nasze przeznaczenie. My tego nie robimy, ale zrobi to Kryszna. Kryszna mówi: aham tvam 

sarva-papebhyo moksayisyami – "Ja cię ochronię". Taka zmiana zachodzi dla mojej ochrony.  

 

Istnieją dwie grupy: niewielbiciele i bhaktowie. Niewielbiciel znajduje się pod kontrolą natury 

materialnej, a bhakta pod bezpośrednią kontrolą Kryszny. W biurze jakiegoś potężnego człowieka, 

dyrektora dużej spółki, jest wielu pracowników, których kontrolują kierownicy różnych działów. 

Tak więc chociaż poza domem człowiek ten sprawuje kontrolę pośrednio, w domu bezpośrednio 

kontroluje swoje dzieci. Lecz zawsze jest kontrolerem. Tak samo i Bóg zawsze jest kontrolerem. 

Gdy stajesz się bhaktą, jesteś pod kontrolą Boga. Kiedy nie jesteś bhaktą, kontroluje cię Jego 

przedstawiciel, maya. Ale nie możesz uniknąć kontroli. Na przykład każdy mieszkaniec Ameryki 

jest pod kontrolą rządu. Gdy jest w porządku, zajmuje się nim dział cywilny, a gdy nie jest 

w porządku, kontroluje go dział kryminalny. Ale nie może powiedzieć: "Nie podlegam żadnej 



kontroli". To niemożliwe. Każdy podlega kontroli. Jeśli ktoś mówi: "Nie jestem kontrolowany", to 

nie jest przy zdrowych zmysłach, jest szalony. Każdy podlega kontroli. Jesteś więc kontrolowany 

albo bezpośrednio przez Boga, albo przez Jego przedstawiciela, mayę. Będąc pod kontrolą mayi 

marnujesz swoje życie. Życie po życiu pozostajesz w egzystencji materialnej, zmieniając ciała. 

Lecz jeśli wybierzesz kontrolę Boga, wtedy po opuszczeniu obecnego ciała wrócisz do domu, do 

Boga. W ten sposób twoje życie zakończy się sukcesem. Ale nie możesz istnieć nie będąc 

kontrolowanym. To niemożliwe. To jest inteligencja. I oznajmia to Bhagavad-gita. Bahunam 

janmanam ante jnanavan mam prapadyate: "Po wielu żywotach podróżowania czy spekulowania 

podporządkowuje się Mnie". Vasudevah sarvam iti: "Kryszno, jesteś wszystkim. Tak więc 

przyszedłem. Przyjmij mnie. Jestem teraz w pełni podporządkowany Tobie. Ty mnie kontrolujesz. 

Podlegam kontroli. Tak długo kontrolowali mnie ci dranie. Nie ma z tego żadnego pożytku. 

Kontrolowały mnie zmysły. Pod ich kontrolą służyłem tej tak zwanej rodzinie, społeczeństwu, 

krajowi, narodowi, aż do służenia psom. Lecz nic nie dawało mi satysfakcji. Dlatego teraz 

opamiętałem się. Poddaję się Twojej kontroli. Niechaj kontroluje mnie Bóg, a nie pies". To, jest 

świadomość Kryszny. Czy nie widziałeś, jak pies kontroluje człowieka? Pies zatrzymuje się na 

ulicy, żeby się wypróżnić, a jego pan stoi i czeka. Czyż nie tak? Pies załatwia się, a jego pan myśli: 

"Jestem panem". Ale jest kontrolowany. To właśnie jest maya. Został sługą psa, ale myśli: "Jestem 

panem". Nie możesz tego zrozumieć, dopóki nie jesteś świadomy Kryszny. My rozumiemy, że tego 

drania kontroluje pies, ale jemu wydaje się, że to on jest panem. My rozumiemy. A co ty o tym 

myślisz? Czyż nie jest on pod kontrolą psa?  

Śrila Prabhupad: Lecz myśli: "Jestem panem tego psa". Męża kontroluje żona, dzieci, słudzy, 

każdy. Ale on myśli: "To ja jestem panem". Prezydent Nixon myśli, że jest panem swego kraju, ale 

to on jest kontrolowany. Obywatele, jego słudzy, mogą go z miejsca zdymisjonować. A uzyskuje 

on tę pozycję, obiecując: "Będę wam bardzo dobrze służył" i "Będę najlepszym sługą". Dlatego 

ludzie głosują: "Dobrze, zostań prezydentem". A później poleca się: "Wybierzcie mnie ponownie! 

Wybierzcie mnie ponownie!". To znaczy, że jest sługą. Lecz jemu się wydaje: "Jestem panem". Tak 

wygląda jego sytuacja. Maya. Ten, kto jest pod kontrolą mayi, myśli, że jest panem, ale jest sługą. 

Lecz bhakta nigdy nie myśli o sobie: "Jestem panem", tylko: "Jestem sługą". Na tym polega różnica 

między mayą a rzeczywistością. Bhakta przynajmniej wie: "Nigdy nie jestem panem. Zawsze 

jestem sługą". Gdy sługa myśli: "Jestem sługą", nie jest to złudzenie. To jest mukti – wyzwolenie – 

dlatego, że nie podlega on kontroli fałszywych wyobrażeń. Spróbuj zastanowić się nad tym 

tematem. Bhakta nigdy nie jest kontrolowany przez fałszywe myśli. Zna on swoją pozycję. 

Svarupena vyavasthitih. Mukti, wyzwolenie, oznacza usytuowanie się na swojej konstytucjonalnej 

pozycji. Jestem sługą. Jeśli zatem wiem, że jestem sługą, jest to moje wyzwolenie. A jeśli myślę, że 

jestem panem – to niewola. Na tym polega różnica między życiem uwarunkowanym 

a wyzwolonym.  

 

Zatem ci świadomi Kryszny bhaktowie zawsze myślą, że są sługami Kryszny. Dlatego wszyscy oni 

są wyzwoleni. Nie podejmują wysiłku, aby osiągnąć wyzwolenie. Już są wyzwoleni, ponieważ 

zajmują swą konstytucjonalną pozycję. Nie łudzą się: "Jestem panem". Każdy oprócz nich myśli: 

"Jestem panem". To złudzenie. Na żadnym etapie swego życia nie możesz być panem. Musisz 

pozostać sługą. Taka jest twoja pozycja. Jeśli ktoś łudzi się, że jest panem, to jest to życie 

uwarunkowane. A gdy dobrowolnie podporządkowuje się najwyższemu panu, jest to wyzwolenie. 

Bhakta nie podejmuje oddzielnych prób osiągnięcia wyzwolenia. Jest wyzwolony, gdy tylko 

podporządkuje się Krysznie lub Jego reprezentantowi.  

 

Bob: Prabhupad, ludzie uczestniczący w ruchach religijnych, jak te nowe ruchy chrześcijańskie 

i inne, twierdzą, że Jezus ich prowadzi. Czy to może być prawdą?  

 

Śrila Prabhupad: Tak, ale oni nie przyjmują tego przewodnictwa. Tak jak chrześcijanie. Jezus 

nimi kieruje, mówiąc: "Nie zabijaj", ale oni zabijają. Gdzie tu jest przewodnictwo Chrystusa? Czy 



wystarczy samo powiedzenie: "Prowadzi mnie Jezus Chrystus"? "Ale ja nie dbam o jego słowa". 

Czy to jest przewodnictwo? Nikt nie jest prowadzony przez Jezusa Chrystusa. Ich twierdzenie jest 

fałszem. Bardzo trudno znaleźć człowieka, któremu rzeczywiście przewodzi Jezus Chrystus. 

Przewodnictwo Jezusa Chrystusa jest dostępne, ale nikt o nie nie dba. Uznali Chrystusa za 

kontrahenta, który zabiera ich grzechy. To jest ich filozofia. Dopuszczają się wszelkich grzechów, 

a biedny Jezus Chrystus będzie musiał za nie odpowiadać. To jest ich religia. Dlatego mówią: 

"Mamy bardzo dobrą religię. Jezus Chrystus umrze za wszystkie nasze grzeszne czyny". Czy 

rzeczywiście jest to dobra religia? Nie mają współczucia dla Chrystusa. On umarł za nasze grzechy. 

Dlaczego więc mielibyśmy grzeszyć ponownie? Takie wspaniałe życie zostało poświęcone za nasze 

grzechy, dlatego Jezus Chrystus powinien nam przewodzić. Lecz gdy ma się do tego inne 

podejście: "Dalej będziemy grzeszyć, a Jezus podpisze kontrakt na unieważnienie wszystkich 

naszych grzechów. Ja po prostu pójdę do kościoła, wyspowiadam się, wrócę i dalej będę robił 

wszelkie nonsensy" – czy myślisz, ze to świadczy o dużej inteligencji?  

 

Bob: Nie.  

 

Śrila Prabhupad: Tak naprawdę, ten, kto przyjmuje przewodnictwo Jezusa Chrystusa, bez 

wątpienia osiągnie wyzwolenie. Ale bardzo trudno znaleźć kogoś takiego.  

 

Bob: A co z nowymi ruchami chrześcijańskimi, tymi młodymi ludźmi, którzy przyłączyli się do 

ruchu Jezusa? Bardzo często czytają Biblię i starają się...  

 

Śrila Prabhupad: Ale zadawanie gwałtu jest wbrew nakazom Biblii. Jak mogą zabijać, jeśli 

przestrzegają tego, co jest w Biblii?  

 

Bob: Zapytałem o to jednego. Oświadczył, że według Biblii Jezus też jadł mięso.  

 

Śrila Prabhupad: To jest w porządku. On może jeść cokolwiek. On jest potężny, ale polecił: "Nie 

zabijaj. Musisz przestać zabijać". On jest potężny, może zjeść cały świat. Lecz ty nie możesz 

równać się z Jezusem Chrystusem. Nie możesz go imitować. Musisz przestrzegać jego polecenia. 

Wtedy przyjmujesz przewodnictwo Chrystusa. To jest prawdziwe posłuszeństwo. Wytłumaczono to 

w Bhagavata. Ten, kto jest iśvarą, jest upełnomocniony, może zrobić wszystko. Lecz my nie 

możemy tego imitować. My musimy wypełniać jego polecenia: "Zrobię to, co mi powie". Nie 

możesz imitować. Mówisz, że Jezus Chrystus jadł mięso. Załóżmy, że tak, ale nie wiesz, w jakich 

okolicznościach jadł mięso. Sam je mięso, ale innym radzi, by nie zabijali. Czy sądzisz, że Jezus 

Chrystus sam sobie przeczył?  

 

Bob: Nie. 

Śrila Prabhupad: On nie mógł tego robić. Na tym polega prawdziwa wiara w niego – że on nie 

mógł tego robić. Dlaczego zatem jadł mięso? On wie, ale mnie poprosił, abym nie zabijał. I ja 

muszę tego przestrzegać. To jest prawdziwy system. Ty nie jesteś Chrystusem, nie możesz go 

imitować. On dla Boga poświęcił swoje życie. Czy ty potrafiłbyś to zrobić? Dlaczego więc go 

imitujesz? Imitujesz Chrystusa jedząc mięso. Dlaczego więc nie imitujesz go poświęcając swoje 

życie dla szerzenia świadomości Boga? Co o tym sądzisz? Tak, kiedy nauczasz, możesz 

powiedzieć, co myślisz. Niby są chrześcijanami, ale co robią dla Boga? Weź pod uwagę słońce. 

Słońce wyparowuje mocz. Czy ty możesz wypić mocz? Gdybyś chciał imitować słońce – "O, tutaj 

słońce wchłania mocz, więc ja wypiję mocz". Czy mógłbyś to zrobić? Jezus Chrystus jest potężny. 

On może zrobić wszystko. Ale my nie możemy go imitować. My musimy po prostu spełniać jego 

polecenia. Na tym polega prawdziwe chrześcijaństwo. Nie możemy imitować potężnego człowieka. 

To nie jest dobre. W naszej literaturze wedyjskiej jest mowa o oceanie trucizny. Ludzie nie 

wiedzieli, co z nim zrobić. Wtedy Pan Śiva powiedział: "Dobrze, ja go wypiję". Wypił więc cały 



ocean trucizny i zatrzymał go w swoim gardle. Czy ty możesz wypić truciznę? Nie ocean, tylko 

jeden kubek? Jakże więc możemy imitować Pana Śivę? Pan Śiva nigdy nie radził, byśmy pili 

truciznę. Musisz więc stosować się do rady, a nie imitować. Ludzie biorący LSD i marihuanę 

mówią, że Pan Śiva zwykł palić ganję. Ale Pan Śiva wypił cały ocean trucizny. Czy ty mógłbyś to 

zrobić? Należy przyjąć instrukcje Pana Śivy. A on mówi, że najlepszym kultem jest wielbienie 

Pana Visnu. Visnor aradhanam param. Gdy Parvati zapytała go, jaka metoda wielbienia jest 

najlepsza, odpowiedział: "Najlepszym kultem jest wielbienie Pana Visnu (Kryszny)". Jest wielu 

półbogów, ale on jako najlepszą metodę polecił czczenie Visnu. A lepsze od wielbienia Visnu jest 

wielbienie Vaisnavy. Tadiyanam – Jego sług lub tych, którzy są z Nim związani. My na przykład 

wielbimy roślinkę tulasi. Nie wielbimy wszystkich roślin, ale wielbimy tulasi, gdyż jest ona bardzo 

blisko powiązana z Kryszną, Visnu. Tak samo, jeśli coś jest blisko związane z Kryszną, wielbienie 

tej rzeczy jest lepsze od wielbienia Visnu.  

 

Bob: Dlaczego?  

 

Śrila Prabhupad: Dlatego, że to zadowoli Krysznę. Przypuśćmy, że masz psa. Przyjdą twoi 

przyjaciele i pogłaszczą go. (Śrila Prabhupad wykonuje ruch głaskaniu.) Sprawia ci to przyjemność. 

Jesteś zadowolony: "Och! To mój dobry przyjaciel". Widzisz, jak oni rozumują. My to widzimy – 

przychodzą jacyś przyjaciele i mówią: "Och, jakiego miłego masz psa". (Śmiech.)  

 

(Do pokoju wchodzi kilku hinduskich gości.)  

 

Śrila Prabhupad: Proszę, zjedzcie prasada.  

 

(Śrila Prabhupad dalej rozmawia ze swymi gośćmi, czasem po angielsku, czasem w hindi. To 

ostatni dzień jego pobytu w Nowym Jorku, już za parę godzin odlatuje jego samolot do Londynu. 

Bob przyjechał samochodem, by odwieźć Śrila Prabhupadę na lotnisko Kennedy'ego. Bhaktowie: 

wkładają do samochodu bagaż, porządkują maszynopisy ostatnich tłumaczeń Śrila Prabhupada 

i robią inne ostatnie przygotowania.)  

 

Śyamasundar: Wszystko gotowe, Śrila Prabhupad, samochód czeka na nas.  

 

Śrila Prabhupad: A więc? Możemy już iść? W porządku. Hare Kryszna! 

 

Rozdział 10   

Zakończenie 

 

19 lipca 1976 roku Śri Śrimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupad przyjął moją żonę i mnie na 

swoich uczniów. Inicjował nas i nadał nam imiona Bhaktidevi dasi i Brahmatirtha das. Gdy wracam 

pamięcią do tego dnia, widzę, jakie miałem szczęście, że spotkałem Śrila Prabhupadę i swych Braci 

Duchowych z ruchu Hare Kryszna.  

 

W czasie inicjacji, gdy otrzymałem korale, obiecałem przestrzegać zasad regulujących i codziennie 

intonować imiona Boga. Cztery lata wcześniej Śrila Prabhupad radził mi przestrzegać tych zasad 

i powiedział, że w ciągu sześciu miesięcy mogę stać się takim, jak inni bhaktowie. Przestaną 

pociągać mnie wszelkie zbędne rzeczy (anarthas), jak filmy i restauracje. "Celem całego ludzkiego 



życia jest oczyszczenie" – powiedział. Chciałem się oczyścić, choć tak naprawdę nie wiedziałem, 

co to znaczy. Udałem się do Indii z Korpusem Pokoju, mając nadzieję na znalezienie wyższego 

poziomu świadomości. Nic mogłem uwierzyć, że zadowalanie zmysłów jest wszystkim, a jednak 

sam byłem przez nie związany. Później zrozumiałem, że yoga oznacza uwolnienie się od żądań 

zmysłów.  

 

Po powrocie do Ameryki wstąpiłem na podyplomowe studium na wydziale geologii, ożeniłem się 

i nieco uwikłałem w domowe obowiązki. Ale bardzo często myślałem o swych rozmowach ze Śrila 

Prabhupadą i o jego instrukcjach. Jedna z jego podstawowych instrukcji była taka, abym po prostu 

przebywał w towarzystwie bhaktów, co robiłem z przyjemnością. Bhaktowie są inni. Rozumiejąc, 

że miłosna służba dla Najwyższego Pana jest celem życia, uważają, by nie wpaść w pułapki mało 

istotnych spraw związanych z zadowalaniem zmysłów i fałszywym ego. Wizyty w świątyni były 

niezwykle inspirujące. Stopniowo ja i żona zaprzyjaźniliśmy się z wieloma bhaktami 

i zapragnęliśmy wykonywać jakąś służbę dla ruchu. Utworzyłem na uczelni klub bhakti-yogi, 

a nasze mieszkanie było przystankiem dla grup podróżujących bhaktów.  

 

Gdy tak przestrzegaliśmy instrukcji Śrila Prabhupada, nawet nasze jedzenie się oczyściło. 

W Indiach powiedziałem Śrila Prabhupadzie, że nie mogę ofiarowywać swojego pożywienia jak 

bhaktowie, ponieważ nie rozumiem, że Kryszna jest Bogiem. A on poradził, żebym przed 

jedzeniem po prostu podziękował Bogu za swoje pożywienie. Tak też robiliśmy i w końcu nasze 

oddanie dojrzało i zaczęliśmy naprawdę ofiarowywać swoje pożywienie Najwyższemu Panu. Cóż 

to za wspaniałe uczucie – gotować dla Najwyższego Pana! To nas rzeczywiście uwolniło od 

zniewolenia przez język.  

 

I wreszcie byliśmy gotowi w pełni zaangażować się w życie świątynne. Dzięki łasce Kryszny 

dostałem pracę blisko świątyni w Teksasie i zaczęliśmy brać udział we wszystkich programach 

świątynnych. W ten sposób, tak jak przepowiedział Śrila Prabhupad, zniknęły wszelkie anarthas. To 

było tak, jakby zdjęto nam z barków brzemię. Nie byliśmy już sługami swych zmysłów, tylko Boga 

i Jego bhaktów. Wartość instrukcji Śrila Prabhupada uwidoczniła się w pełni. Istota ludzka nie jest 

przeznaczona do tego, by harować jak osioł i czerpać przyjemność niczym pies. Oczyszczenie 

oznacza wzniesienie się na wyższy poziom świadomości.  

 

Chociaż sam zostałem inicjowany, nadal podziwiam duchową świadomość mych Braci Duchowych 

i pragnę robić postęp. Tak naprawdę to inicjacja jest dopiero początkiem.  

 

Brahmatirtha das Adhikari  

(Bob Cohen)  

Houston, Texas  

16 października 1976 


